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مشکالت اقتصادی هم موجب اخالل در مراسم محرم نشد  

اقامه عزای  امام حسین )ع(  پرشورتر از هرسال

 باقیمانده نذورات محرم را 
کجا مصرف کنیم؟

پاسخی بر یک استفتا

وابسته نظامي ایران در بغداد:

حجت االسالم انجوی نژاد

صفحه2

مقام معظم رهبری: این جنگ آن قدر حرف گفتنی دارد که اگر دهها سال هنرمندان ما و افراد خوش ذوق و با ابتکار بنشینند و در جزء جزء آن کار کنند، باز هم حرف های گفتنی خواهند داشت

فرمانده ای که جلوتر از نیروهایش
 در خط مقدم می جنگید 

شهرداری یکی از ارگان هایی است که در برپایی باشکوه مراسمات عزای حسینی 
در شهر نقش بسیار چشم گیری دارد. همکاری با هیئات، فضاسازی مناسب شهری، 
تنظیف شهر، تبلیغات محیطی، اکران المان ها، اجرای برنامه های فرهنگی و ارائه 
خدمات به موقع و با کیفیت از جمله کلیدواژه هایی است که جزو وظایف مهم 
شهرداری ها محسوب شده خصوصا درایام محرم این وظایف ظهور و بروز بیشتری 

پیدا می کند.

 »باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است«. 
یک دهه از محرم گذشت و پس از قریب به هزار و 400 سال باز هم انگار همین روزها این 

غم بزرگ عالمیان رخ داده است.
 غم سرخ حسینی همچنان در دل شیعیان، مومنان و آزادی خواهان جهان زنده مانده و روز 
به روز شعله محبت و غیرت حسینی بیش از پیش در بین جهانیان گسترده می شود. آری، به 

راستی این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست...
در کشور ما از حدود یکماه مانده به آغاز محرم آماده سازی مساجد، حسینیه ها، هیئات و تکایا 
و سیاه پوش کردن شهر و برنامه ریزی برای برگزاری عزاداری باشکوه در دهه نخست این ماه 
به رسم و سنت دیرینه آغاز می شود. عزاداری حسینی در کشور ما طبق رسم دیرینه از شب 
نخستین روز ماه محرم با حضور باشکوه عزاداران حسینی و به تن کردن لباس سیاه آغاز شده 

و تا شام دهمین روز محرم ادامه می یابد.
 توزیع نذورات، برگزاری مراسمات روضه خوانی، سینه زنی و برپایی دسته جات عزاداری و 
زنجیرزنی از جمله رسومی است که سالیان سال است در کشور ما در عزای حسینی انجام 
می شود؛ اگرچه جلوه مراسمات محرم و عزای حسینی، مردمی است اما اقداماتی نیز در 
جایگاه های اجرایی و مدیریتی باید انجام شود تا جلوه و ظرفیت این ماه پیروزی خون بر 

شمشیر بیش از پیش نمایان شود.
شهرداری یکی از ارگان هایی است که در برپایی باشکوه مراسمات عزای حسینی در شهر 
نقش بسیار چشم گیری دارد. همکاری با هیئات، فضاسازی مناسب شهری، تنظیف شهر، 
تبلیغات محیطی، اکران المان ها، اجرای برنامه های فرهنگی و ارائه خدمات به موقع و با 
کیفیت از جمله کلیدواژه هایی است که جزو وظایف مهم شهرداری ها محسوب شده خصوصا 

درایام محرم این وظایف ظهور و بروز بیشتری پیدا می کند.
تامین ایمنی عزاداری ها، تنظیف محیط های شهری، برپایی گردهمایی های بزرگ از جمله 
اقامه باشکوه نماز های ظهر تاسوعا و عاشورا و... از جمله مسائلی است که شهرداری به طور 

مستقیم در آنها دخیل است و با مشارکت ارگان های مختلفی در 
این زمینه ها فعالیت هایی را رقم می زند.

امسال شهرداری قم قبل از آغاز ماه محرم و عزاداری سید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( برنامه ریزی و تصمیم گیری 
در خصوص اقدامات در این ماه را کلید زد تا بتواند در حوزه های 
مختلف ایمنی، خدمات شهری، فرهنگی و اطالع رسانی، حمل و 
نقل عمومی و... خدمات مطلوبی را به عزاداران حسینی ارائه کند.

در حوزه فرهنگی و تبلیغاتی می توان گفت با وجود هیئات بزرگ 
مقدس  مسجد  معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حرم  عزاداری، 
جمکران و بقاع متبرکه امامزادگان ظرفیت بسیار عظیمی وجود 
کمتر  حتی  مقدس  مکان های  این  از  جدا  کمتر  چراکه  دارد 
مسجدی در سطح شهر قم پیدا می شود که در این ماه خصوصا 
دهه اول مراسم عزاداری برای امام حسین)ع( و توزیع نذورات بین 
عزاداران نداشته باشد. به همین خاطر شهرداری از یک هفته قبل 
از ماه محرم سیاهپوش کردن یکپارچه شهر را آغاز کرد و در کنار 
آن دو روز مانده به این ماه، تبلیغات و فضاسازی شهری را کلید زد.

به همت اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری دو سالی 
است که شعاری واحد در تبلیغات محرم و فضاسازی های شهری 
استفاده می شود که امسال این شعار با عنوان »کرامتنا الشهادة« 
هنرمندان  توسط  که  بود  صادق)ع(  امام  از  روایتی  از  برگرفته 
برجسته طراحی آن صورت گرفته بود. به همین مناسبت بیش 
از 3 هزار مترمربع بنر تبلیغاتی در شهر آماده و در قالب 700 
عدد بنر آویز، 40 عدد بنر پرتابل و استرابورد و 20 عدد بنر عرشه 
پل و بیلبورد در سطح مناطق مختلف شهر و مسیر تردد زائرین 
و دسته های عزاداری در سطح شهر نصب شده است. با تدبیر و 
خالقیت شهرداری طراحی های انجام شده تبلیغات شهری این ایام 

نیز طرح های منتخب پوسترهای سوگواره عاشورایی بوده است.
تعویض پرچم های الوان رنگی و میادین اصلی شهر با پرچم های سیاه، تبلیغات محیطی 
متناسب با ایام محرم و نصب پرچم های عزاداری، سیاه پوش کردن میادین، بلوارهای سطح 
شهر، چاپ و نصب پرچم ها و بنرهای مناسبتی با هدف انتقال مفاهیم ناب قیام حسینی از 
جمله دیگر اقدامات انجام شده در حوزه فضاسازی شهر قم است. مجموعه چیدمان محیطی 
ماه محرم هم طرحی است با استفاده از کتل و بیرق عزا که در میدان آستانه حرم حضرت 
فاطمه معصومه)س( نصب شد و این اثر حجمی به 20 عدد رسیده است که مورد استقبال 

زائرین نیز قرار گرفت.
یکی از اقدامات و وظایف قابل توجه و مهم شهرداری در این ایام و در طول سال تامین 
ایمنی زائرین، شهروندان و عزاداران حسینی است که با محوریت سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی صورت می گیرد. این سازمان کارویژه ای را امسال در قالب بازدید از مساجد، 
حسینیه ها، تکایا و هیئات در دستور کار قرار داد تا بتواند قبل از بروز حادثه پیشگیری از آن 
را انجام داده و مشکالت ایمنی این مکان ها که محور تجمعات مردمی هستند را برطرف کند. 
ضمن این کار استقرار نیروها و ناوگان عملیاتی در نقاط مختلف شهر خصوصا حرم مطهر 
حضرت معصومه)س(، مسجد مقدس جمکران و هیئات بزرگ شهر در این ایام صورت گرفت 

تا سرعت بیشتری در ارائه خدمات و امدادرسانی در زمان بروز حوادث شکل بگیرد.
عباس جعفری با اشاره به اقداماتی که برای تامین ایمنی عزاداران حسینی در روزهای تاسوعا 
و عاشورا انجام شده است، استقرار بیش از 14 خودرو عملیاتی آتش نشانی و اکیپ موتوری 
در روز تاسوعا و عاشورا در سطح شهر را مد نظر قرار داد و گفت: در این دو روز با هماهنگی 
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( یک دستگاه خودروی عملیاتی وارد رینگ حرم 

مطهر شده و به صورت ثابت تا پایان مراسم شام غریبان جنب درب اتابکی مستقر بود.
نیروهای  ایام  این  در  همچنین  داد:  ادامه  قم  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
آتش نشانی در چهار راه بازار، میدان آستانه، پارکینگ شرقی، تقاطع عمار یاسر و آذر، میدان 
مطهری، پل حجتیه، بیت رهبری، میدان سعیدی، درب باب الجواد حرم مطهر، بلوار بهار و 
شبستان، مسجد مقدس جمکران و عوارضی قم تهران مستقر بودند و امدادرسانی در مواقع 

لزوم را انجام دادند.
اما یکی از وظایفی که به طور مستقیم در شهرداری با مردم مرتبط است را می توان در حوزه 
خدمات شهری عنوان کرد. حوزه نظافت شهری و مدیریت پسماند مساله ای است که اگر از 
آن کمی غفلت شود نظم شهری و نظافت عمومی بر هم خورده و نارضایتی بین شهروندان 

ایجاد می شود. شهرداری برای عدم بروز مشکلی در تامین نظافت شهری 
در ایام تاسوعا و عاشورا بیش از 2 هزار نیروی خدماتی را به حالت 
آماده باش درآورده تا بتوانند در حوزه تنظیف شهری در این ایام اقداماتی 

در خور انجام دهند.
ایستگاه های  و  آموزش مسووالن هیئات مذهبی  با  کار  این  در کنار 
صلواتی و فرهنگ سازی عمومی، کیسه های زباله و کارتن پالست در 
اختیار عزاداران قرار گرفت تا مشارکتی در زمینه تنظیف شهر داشته 

باشند.
پسماند  مدیریت  سازمان  محوریت  با  شهرداری  که  است  سالی  دو 
فرهنگ سازی در کاهش استفاده از ظروف یکبارمصرف پلیمری را در 
دستور کار قرار داده و هرچند اندک، با حمایت از هیئات تعدادی ظروف 
گیاهی را به عنوان جایگزین در اختیار هیئات قرار می دهد. امسال این 
سازمان بیش از یک میلیون ظرف یکبارمصرف گیاهی را بین هیئات 
متقاضی در شهر توزیع کرد. در کنار این کار آموزش هیئات مذهبی 
نیز صورت گرفت تا با اثرات نامطلوب استفاده از ظروف یکبارمصرف 

پلیمری آشنا شوند.
سیدعبداهلل میرابراهیمی در این خصوص گفت: برای اینکه بخواهیم در 
سطح شهر برنامه ها اثربخش باشد باید شهروندان مشارکت بیشتری 
داشته باشند و یکی از بزرگترین سازمان های مردم نهاد اثرگذار هیئات 

مذهبی هستند که خودجوش در این زمینه فعال هستند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با بیان اینکه ظروف 
پلیمری برای بازگشت به طبیعت بالغ بر 300 سال زمان نیاز دارند، 
گفت: اگر بتوانیم این ظروف را حذف و ظروف گیاهی را جایگزین کنیم 
هم موادی قابل بازیافت استفاده خواهد شد و هم این مواد به محیط 

زیست برمی گردد.
وی تصریح کرد: البته با توجه به قیمت های باالی ظروف گیاهی نیاز به 
حمایت هایی در این زمینه وجود دارد تا برای هیئات قیمت تمام شده 
معقول باشد و امسال تالش کردیم مابه التفاوت قیمت ظروف پلیمری 

و گیاهی را جبران کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با تاکید بر اینکه در 
این طرح حدود 50 درصد قیمت ها توسط سازمان مدیریت پسماند 
هیئات  شورای  با  همکاری  زمینه  این  در  کرد:  اظهار  شد،  پرداخت 

مذهبی صورت گرفت.
در کنار این اقدامات هرساله برپایی باشکوه نماز ظهر تاسوعا و عاشورا 
به عنوان فریضه ای مورد توجه امام حسین)ع( در دستور ارگان های 

فرهنگی شهر است و شهرداری نیز مشارکتی ویژه در این کار دارد.
سیدمحسن میرهادی مدیر کل نظارت وهماهنگی امور خدمات شهری 
شهرداری قم با اشاره به آماده سازی فضای الزم جهت برپایی نماز ظهر 
تاسوعا و عاشورا در ستادهای مناطق هشتگانه در روزهای تاسوعا و 
عاشورا گفت: تهیه و توزیع 8 هزار مهر و 2 هزار و 700 مترمربع سجاده 
در این ایام صورت گرفت و هماهنگی با ایستگاه های صلواتی جهت 
متوقف نمودن توزیع نذورات و پخش اذان و اقامه نماز ظهر عاشورا 
داشتیم و خوشبختانه شاهد شکوه و جلوه ای چشم نواز در برپایی این 

فریضه الهی بودیم.
خوشبختانه به اذعان بسیاری از عزاداران امسال با تدابیر اندیشیده شده، 
ترافیک بسیار کمتری در محدوده هسته مرکزی شهر ایجاد شد و حمل 
و نقل عمومی با آماده باش اتوبوسرانی وتاکسیرانی خدمات خوبی را به 

عزاداران حسینی ارائه کردند.
به طور کلی می توان گفت شهرداری با استفاده از تجربیات ارزشمند 
سال های گذشته با تشکیل ستادهای خدماتی و اطالع رسانی با محوریت 
شهرداری های مناطق در مکان هایی که دارای تراکم عزاداران حسینی 
بود خصوصا محدوده حرم مطهر حضرت معصومه)س(، توانست بخش 
عمده ای از نقاط ضعف خدمات رسانی در سال های گذشته را رفع کرده 

و بر نقاط قوت خدمات شهری بیفزاید.

حسینیه ای که 
دشمن از آن سیلی 

محکمی خورد

27 توصیه به والدین کالس اولی ها

استاد حوزه علمیه قم:

احتکار کاالی مورد نیاز 
مردم خالف جوانمردی 

و آزادگی است

جانبازی که از شهامت فرمانده شهید لشگر17 علی ابن ابیطالب)ع( خاطره ها دارد:

                              در تاسوعا و عاشورای حسینی صورت گرفت

از توزیع بیش از 8 هزار مهر و سجاده تا نظافت شهر با آماده باش 2000 نیروی خدماتی

فتنه  انگیزان درصدد تضعیف 
مراسم اربعین امسال هستند

مهلت 60 روزه برای بازنشستگان شاغل

 با یک خداحافظی 
خوشحالمون کن!

ندای شهرکمریمه-سیدجواد اشرفی:پس از بحث و 
بررسی های بسیار زیاد در خصوص عدم به کارگیری 
در  اسالمی  شورای  مجلس  نهایت  در  بازنشستگان 
مرداد ماه سال جاری این قانون را به تصویب رساند 
و شورای نگهبان نیز در 21 شهریور ماه بر روی این 

قانون حکم تایید زد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز روز 25 شهریور 
های  دستگاه  که  کرد  تاکید  وگویی  گفت  در  ماه 
عمومی  بودجه  از  که  هایی  دستگاه  همه  و  دولتی 
کشور استفاده می کنند به جز مقامات تصریح شده 
در قانون مذکور باید این قانون را اجرا کنند؛ قاضی 
سراج مدت زمان 60 روزه را برای اجرایی کردن این 
قانون اعالم و عنوان کرد که باید افراد مشمول پست 
و سمت خود را ترک کرده و دریافت هرگونه وجه 
پس از پایان این مهلت تصرف غیرقانونی در اموال 
دولتی بوده و در نتیجه در صورت بروز تخلف در این 

زمینه با متخلفان برخورد خواهد شد.
فضای  و  ها  رسانه  در  گرفته  های صورت  پیگیری 
و  بازنشستگان  اسامی  اعالم  خصوص  در  مجازی 
انتشار لیستی از استاندارانی که مشمول  همچنین 
این قانون می شوند موجب شد که مطالبه گری ها 
در این زمینه بیش از پیش افزایش یافته و در نهایت 
مدیران باید اندک اندک به فکر آویزان کردن کفش 

های خدمت باشند.
طبق آمارهای رسمی اعالم شده بیش از یک و نیم 
میلیون نفر یعنی رقمی بالغ بر 7.7 درصد شاغالن 
در کشور در دهه چهارم اشتغال خود حضور دارند 
هرچند بسیاری از افراد این جمعیت میلیونی هنوز 

قصد ندارند موقعیت شغلی خود را ترک کرده و میز 
و صندلی و سمت خود را به یک جوان پرانرژی و با 
انگیزه بدهند و بسیاری از ایشان در پی یافتن ماده 
ردای  بتوانند همچنین  ای هستند که  تبصره  یا  و 
و سکان  ریاست  میز  بر  و  داشته  تن  بر  را  خدمت 

کیاست تکیه زنند.
واگذاری مسؤولیت به نسل جوان از مسائل مهم در 
ای  تجربه  رود،  می  به شمار  کشور  توسعه  و  رشد 
که در دوران دفاع مقدس آزموده شده و الحق که 
جوانان کم سن و سال در هشت سال جنگ تحمیلی 

در سطوح فرماندهی گل کاشتند.
با  مختلف  های  عرصه  در  جوانان  همان  نیز  امروز 
آماده  بسیار  دانش  و  توانمندی  پشتکار،  انگیزه، 
هستند که وارد عرصه خدمت شوند و نیروی جوانی 
خود را در راه پیشرفت کشور صرف کنند، به شرط 
اینکه فرصتی برای حضور و عرضه اندام به آنان داده 
به  منع  قانون  شدن  اجرایی  که  ای  مسئله  شود، 
کارگیری بازنشتگان زمینه مساعدی را برای تحقق 

این مهم مهیا می کند.
اگر نگاهی به وضعیت استان قم داشته باشیم حضور 
مدیران سالخورده در سطوح مدیریتی والبته سطوح 
از  دقیقی  آمار  که  هرچند  است  مشهود  تر  پایین 
تعداد بازنشستگان شاغل به کار در استان داده نشده 
است؛ البته در برخی از رسانه ها اسامی تعدادی از 
باید  ایشان ذکر شد و طبق شنیده ها گویا دولت 
طی روزهای آتی به فکر انتخاب چند مسوول جدید 

برای قم باشد.
به هر ترتیب جوانان مستعدی که پشت سد حضور 
مدیران  منتظرند  اند  مانده  های خدمت  عرصه  در 
خوش  دوران  وارد  خداحافظی،  یک  با  بازنشسته 
به  را  خدمت  خوش  فرصت  و  شده  بازنشستگی 
دیگران بسپارند؛ البته استفاده از تجربه مدیرانی که 
مدت زمان طوالنی در عرصه خدمت حضور داشته 

اند امری است که نباید فراموش شود.

»منبر« اینستاگرام نیست!
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استاد حوزه علمیه قم:

احتکار کاالی مورد نیاز مردم خالف جوانمردی و 
آزادگی است

به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  استاد 
حقوق  رعایت  ضرورت  و  اهمیت 
مردم، احتکار کاالی مورد نیاز مردم 
حقوق  نکردن  رعایت  از  نمونه ای  را 
اقدام  این  گفت:  و  دانست  مردم 

خالف جوانمردی و آزادگی است.

شهرکریمه  ندای  گزارش  به 
اشاره  با  رفیعی  ناصر  حجت االسالم 
به تأکید دین اسالم و بزرگان اسالم 
فردی  آزادگی  و  ُحریّت  حفظ  بر 
عنوان کرد: دشمنان امام حسین)ع( 
داشتند  جوانمردی  و  آزادگی  اگر 
از گوش دختران،  گوشواره کشیدن 
به  زدن  کتک  زنان،  به  زدن  تازیانه 
دختر بچه ها، تیر سه شعبه زدن به 
بستن  آب  و  اصغر)ع(  علی  گلوی 
در  نمی افتاد.وی  اتفاق  لشکریان  بر 
ادامه با اشاره به شاخصه های انسان 

ُحر و آزاده بیان کرد: انسان آزاده و جوانمرد مکر و حیله به کار نمی برد.استاد حوزه 
علمیه قم رعایت حقوق مردم را از دیگر شاخصه های انسان آزاده دانست و گفت: خداوند 
رعایت حق مردم را بر حق خود مقدم داشته است؛ مثال اگر فردی در حال نماز باشد و 
طلبکار به سراغ او بیاید باید نماز خود را قطع کند و برای پرداخت بدهی خود به فرد 
طلبکار اقدام کند.رفیعی عوامل خارجی، ضعف مدیریتی دستگاه اجرایی کشور و گروهی 
از مردم را سه عامل اصلی آشفتگی بازار اقتصادی ایران دانست و گفت: اگر مسؤوالن 

کار  به  را  و تالش خود  اقتصادی مدیریت درست  اوضاع  برای اصالح  مدیریتی کشور 
گیرند و مردم نیز از خرید و نگهداری مقدار زیاد ارز و طال دست بکشند اوضاع اقتصادی 
احتکار کاالهای  اذعان کرد:  از رکود خارج می َشود.وی  و  به جریان می افتد  تا حدی 
مورد نیاز مردم و دامن زدن به آشفتگی اقتصادی ایران نمونه ای از رعایت نکردن حقوق 
به  و جوانمردی  آزادگی  اذعان کرد:  قم  علمیه  است.استاد حوزه  ناجوانمردی  و  مردم 
صورت فطری در وجود همه انسان ها نهاده شده است و همه انسان ها در برابر رعایت 
هستند. یکسان  حدود  و  حقوق 

رفیعی ادامه داد: اگر در کربال حقوق 
که  اتفاقاتی  می شد  رعایت  نظامی 
نمی داد،  رخ  افتاد  اتفاق  کربال  در 
در هیچ جنگی آتش زدن خیمه ها، 
سیلی زدن به کودکان سپاه مخالف، 
... جایز شمرده  و  آنان  غارت کردن 
امام  کرد:  اضافه  است.وی  نشده 
علی)ع( در نامه ای به امام حسن)ع( 
برای  چه  »هر  است  کرده  سفارش 
هم  مردم  برای  داری  دوست  خود 
ظلم  کسی  به  باش،  داشته  دوست 
در  کسی  نداری  دوست  اگر  نکن 
اگر دوست داری  تو ظلم کند،  حق 
را  دیگران  یاری شوی   بقیه  توسط 
آنچه  بپسند  مردم  برای  کن،  یاری 
را  آنچه  می پسندی،  خود  برای  را 
نگو،  نیستی  مطمئن  درباره اش  که 
هر آنچه دوست نداری درباره ات بگویند درباره دیگران نگو، چیزی که برای خود قبیح 
و ناپسند می شماری برای دیگران هم قبیح بشمار.«استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: 
گاهی تغییرات به صورت تدریجی در انسان ایجاد می شود ولی گاهی تغییرات به صورت 
آنی و لحظه ای در انسان ایجاد می شود، حر  ابن  یزید  ریاحی از کسانی بود که لطف 
خداوند شامل حالش شد و در برهه ای حساس دچار تغییراتی شد که او را از شقاوت به 

سعادت رساند. باید دل را به خدا سپرد تا از نسیم هدایت الهی بهره مند شد.

 کار مثال زدنی کارگر فضای سبز شهرداری منطقه ٣

عقربه ها، ساعت  را نشان می دهد. جوان سبز پوش در حاشیه اتوبان زیر 
آفتاب در انتظار نشسته تا همکارانش از راه برسند و کار خود را شروع کنند. 
گاه و بیگاه با نگاه به چپ و راست عبور خودروها را نگاه می کند. بچه هایی 
که صورت خود را به شیشه خودرو چسبانده اند و با هیجان بیرون را نگاه می 
کنند. بعضی راننده ها هم شیشه را پایین کشیده اند تا نسیم را لمس کنند. 
همه چیز عادی است که ناگهان صدایی مهیب او را از جا پراند. در یک لحظه 

دود و خاک اتوبان را فرا گرفت.
می گوید: اصال نفهمیدم چه شد، در یک لحظه اتفاق افتاد. پراید از مقابل 

عبور کرد و ناگهان...
علی جایمند جوان 32 ساله ای که چهره سبزه اش نشان می دهد خوزستانی 
است، سه سالی می شود که کارگر فضای سبز شهرداری منطقه سه شده 
است. وقتی از او می خواهم که حادثه آن روز را مرور کند، با خجالت و کم 
رویی می گوید کاری نکردم، هر کسی غیر از من هم بود همینکار را می کرد. 
با اصرار می گوید: منتظر همکارانم بودم که برویم سر کار، پراید که چپ 
کرد نمی دانستم چه کنم. در کمتر از چند لحظه دویدم وسط اتوبان و مانع 
حرکت خودروها شدم. آن ها نمی دانستند کمی جلوتر تصادف شده، اگر با 
همان سرعت به حرکت خود ادامه می دادند خدا می داند چه اتفاق تلخی 

رقم می خورد.

او ادامه می دهد: حدود 10 دقیقه بعد از حادثه تقریبا ترافیک سنگینی شد 
که مطمئن شدم دیگر خودروها حرکت نمی کنند به سراغ پراید چپ کرده 
تقریبا مشکل  بود  راننده که مرد جوانی  پیاده کردم.  را  رفتم و سرنشینان 
حادی نداشت اما سرنشین کنار راننده که همسرش بود حال و روزش خوش 
نبود. وقتی آن ها را پیاده کردم دیدم صندلی عقب هم یک کودک بوده است.

این کارگر فضای سبز منطقه سه شهرداری خاطره آن روز را فراموش نکرده، 
ترافیک  با وجود  توانستند  امدادی  نیروهای  به سختی  نمی رود که  یادش 
سنگین ایجاد شده در اتوبان امام علی )ع( خودشان را به مصدومین برسانند.

علی جایمند یک فرزند 6 ساله دارد و شاید همین حس پدرانه سبب شد تا 
جانش را کف دست بگیرد. 

خودش نمی دانست اما مامور نیروی انتظامی که این فداکاری علی را دید نام 
او را بر سر زبان ها انداخت، جوانکی که یک کارگر ساده ای بیش نبود و آن 
روز دنبال روزی حالل برای خانواده اش بود و بی چشمداشت جان چند نفر 
را نجات داد، و این سنت الهی است که خدا به هر آنکس که بخواهد به رسم 

و تعز من تشاء، عزت می دهد.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره دوازدهم-دو شنبه 2 مهرماه 1397-قیمت 500 تومان

در  ایران  اسالمي  نظامي جمهوري  وابسته 
تضعیف  درصدد  فتنه انگیزان  گفت:  بغداد 

مراسم اربعین امسال هستند. 
نخستین  در  مرادیان  مصطفي  سردار   
میان  اربعین  مشترک  کمیته  نشست 
کشور  وزارت  محل  در  که  عراق  و  ایران 
عراق برگزار شد با بیان اینکه فتنه  انگیزان 
امسال  اربعین  مراسم  تضعیف  درصدد 

هستند گفت:
و  ما  دشمنان،  تالش  و  خواست  برغم   
با  هستیم  مصمم  عراق  در  برادرانمان 
همدلي و هماهنگي باال و همدلي دو ملت 
براي هدف مشترک  و دولت، در کنار هم 
که خدمت به زائران امام حسین )ع( است، 

همه کوشش خود را به کار بگیریم.
 وي با بیان اینکه امسال بر اساس تجربیات 
تدوین  براي  راهي  نقشه  قبل،  هاي  سال 
یادداشت  یک  قالب  در  که  شد  ترسیم 
وزیران  امضاي  به  پیش  روز  چند  تفاهم 
برنامه  ایران و عراق رسید و مبناي  کشور 

ریزي هاي مربوط به اربعین امسال خواهد 
بود افزود:

در  امنیتي  مشترک  کمیته  تشکیل   
است  تفاهم  یادداشت  همین  چارچوب 
آن  دستورکارهاي  مهمترین  از  یکي  و 
حرکت  تسریع  و  تسهیل  روان سازي،  نیز 
به  پاسخ  در  مرادیان  بود.  خواهد  زائران 
مشترک  کمیته  نشست  نخستین  سوالي، 
و  خواند  آمیز  موفقیت  را  اربعین  امنیتي 
میان  این جلسه هماهنگي الزم  در  گفت: 
دستگاه هاي مختلف انتظامي، امنیتي و نیز 
نهادها و وزارتخانه هاي مرتبط با بخش هاي 
اربعین  به  مربوط  رساني  خدمات  مختلف 

انجام شد.
موانع  و  ها  کاستي  معدود  بررسي  وي   
پارسال  اربعین  برگزاري مراسم  موجود در 
و راهکارهاي بر طرف کردن آن در مراسم 
مذاکرات  محورهاي  دیگر  از  را  سالجاري 

انجام شده دانست. 

 ٣600 لیتر گازوئیل قاچاق در قم کشف شد
    رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی قم گفت: با تالش ماموران، سه هزار و 600 لیتر گازوئیل قاچاق در این استان کشف 

و ضبط شد.

به گزارشندای شهرکریمه  از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی روز شنبه در گفت و گویی اظهارداشت: در پی اخبار 
واصله مبنی بر این که یک دستگاه کامیون دارای باک اضافی از جایگاه های سوخت استان اقدام به عرضه خارج از شبکه می 

کند، بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران آگاهی استان قرار گرفت.
وی گفت: پس از پیگیری توسط ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان قم خودرو مذکور در جاده قدیم 

قم - تهران شناسایی، متوقف و با بررسی های صورت گرفته صحت موضوع تایید شد.
وی ادامه داد: راننده در تحقیقات ماموران اذعان داشت محموله را برای فروش در استان همجوار از جایگاه های سطح استان قم 
بارگیری کرده است که در ادامه با تحویل سوخت کشف شده به شرکت ملی نفت، مقدار آن را 3 هزار و 600 لیتر گازوئیل اعالم 

و در نهایت متهم به همراه پرونده تحویل مرجع قضایی استان شد.

** 18 فقره، اعتراف باند سارقان منازل در تهران، اصفهان و قم
جانشین فرمانده انتظامی استان قم نیز با اشاره به دستگیری یک باند سرقت منازل، گفت: متهمان اهل یکی از استان های غربی 

کشور بوده و به 18 فقره سرقت در سه استان تهران، اصفهان و قم اعتراف کردند.
سرهنگ صیاد درویشی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت طال و وجه نقد با ارزش ریالی باال از منازل مسکونی در قم، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی استان قرار گرفت و با بررسی های انجام شده خودرو سارقان شناسایی شد.

وی گفت: سارقان با حضور در محله های باالی شهر منازل خالی را شناسایی و در فرصتی مناسب در کمترین زمان ممکن اقدام 
به سرقت می کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در ادامه مشخص شد خودرو پس از چندین مرحله معامله بین افراد مختلف، به صورت 

قولنامه ای به فردی سابقه دار فروخته شده و او نیز با سه تن از دوستان سابقه دار ضمن تشکیل یک باند از شهرهای مختلف 
کشور سرقت می کنند.

درویشی گفت: سپس با ثبت مشخصات متهمان تحت تعقیب در سامانه پلیس آگاهی، افراد توسط پلیس اصفهان دستگیر و 
ماموران آگاهی استان قم با اخذ نیابت قضایی به استان مذکور اعزام شدند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات ابتدا منکر حضور در شهر قم بودند اما پس از مواجهه با دالیل غیر قابل انکار، لب به اعتراف 
گشوده و به چندین مرحله حضور در شهر قم به قصد سرقت منزل و 18 فقره سرقت طال و وجه نقد از منازل در قم، اصفهان و 

تهران اعتراف کرده که در نهایت با تحویل به مرجع قضایی و صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.

وابسته نظامي ایران در بغداد:

فتنه  انگیزان درصدد تضعیف 
مراسم اربعین امسال هستند

نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور:

دریافت حق الزحمه معامالت امالک بیش از 
نرخ مصوب غیرقانوني است

نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور گفت: دریافت حق الزحمه معامالت 
امالک بیش از نرخ مصوب غیرقانوني است.

با  گو  و  گفت  در  عقبایي  حسام 
خبرنگار ایرنا گفت: پرداخت حق 
اجاره  و  فروش  و  خرید  الزحمه 
گذاري  نرخ  آخرین  اساس  بر 
مصوب سال 1395 است و نرخ 
دفاتر  در  باید  مصوب  هاي  نامه 
مشاوران امالک در سراسر کشور 
نصب باشد تا مردم از آنها اطالع 

داشته باشند.وي ادامه داد:

قیمت  افزایش  و  تغییرات   
هیچ  کنوني  شرایط  در  مسکن 
مصوب  نرخ  در  تغییري  و  تاثیر 
حق الزحمه پرداختي براي خرید 
نکرده  ایجاد  اجاره  و  فروش  و 
از  بیش  مبلغ  دریافت  و  است 
بر  است؛  غیرقانوني  مصوب  نرخ 

این اساس مردم مي توانند هرگونه تخلفي در این خصوص را با شماره تلفن چهار رقمي 
7334 اطالع دهند یا اینکه به صورت حضوري به اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور 

اطالع دهند.
عقبایي در مورد تعیین نرخ حق الزحمه خرید و فروش گفت: این نرخ در کمیسیون 
نظارت مربوطه تعیین مي شود و آخرین تصویب آن هم در سال 95 بوده است. همچنین 
در هر شهر نیز بر اساس شرایط خاص آن شهر تعیین مي شود و در هر شهر نسبت به 

شهر دیگر متفاوت است و گاهي هم ممکن یکسان باشد.

قانوني  نظر  از  اینکه  به  اشاره  با  وي 
الزحمه  حق  گذاري  نرخ  منشاء 
صنف  اتحادیه  به  امالک  مشاوران 
شود،  نمي  مربوط  امالک  مشاوران 

خاطر نشان کرد:
 بر اساس نرخ سال 95 در شهر تهران 
در بحث خرید و فروش براي واحدهاي 
مسکوني تا سقف 500 میلیون تومان 
هر یک از طرفین )خریدار و فروشنده( 
از 500  باالتر  اما در مبالغ  نیم درصد 
بهاي  مازاد  نسبت  به  تومان  میلیون 
به  درصد  صدم   25 معامله  مورد 
مي  افزوده  معامله  طرفین  کمیسیون 
شود و عالوه بر آن 9 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده را نیز باید پرداخت کنند.

با  خصوصی  بخش  گفت وگوی  جلسه 
با حضور سید مهدی صادقی و  دولت 
احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس 
در سالن جلسات استانداری قم برگزار 

شد.

بازرگانی،  اتاق  رئیس  جلسه،  این  در 
استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
حجم  به  توجه  با  داشت:  اظهار  قم 
بسیار باالی زائران به شهر قم نیاز به 
هتل سازی و حمایت از سرمایه گذاری 
در کاهش و تخفیف عوارض هتل سازی  

احساس می شود.

 8 ماده  به  اشاره  با  خاکی  ابوالفضل 
گفت:  مالیات  اعمال  بر  گردشگری 
تمامی دفاتر ایران گردی و جهانگردی 
و دیگر دفاتر محلی و استانی مشمول 
میراث  سازمان  و  صنایع  تعرفه های 

گردشگری می شوند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
ادامه  در  نیز  قم  استان  گردشگری  و 
این جلسه، عنوان کرد: عدم مشخص 
تجاری  و  صنعتی  تعرفه های  شدن 
مجتمع های  و  رستوران ها  برخی  در 
جدی  مشکالتی  ایجاد  سبب  اقامتی 
برای هتل داران و صاحبان رستوران ها 

شده است.
حمید یزدانی با انتقاد از ورود مأموران 
شرکت توزیع برق استان برای بازرسی 
هتل های  و  رستوران ها  از  برخی  در 
ورود  متأسفانه  کرد:  تأکید  استان 
برای  استان  برق  توزیع  مأموران 
سبب  رستوران ها  در  بازرسی  و  قطع 
و خسارت های  ناپسند  چهره ای  ایجاد 

اقتصادی می شود.

شدن  مشخص  لزوم  به  اشاره  با  وی 
در  تجاری  و  صنعتی  برق  وضعیت 
استان  احداث  دست  در  واحدهای 
اقامتی  واحدهای  و  هتل  بخش  در 
خاطرنشان کرد: واحدهای اقامتی باید 
پروانه  و  سفارش  ثبت  پایان  از  قبل 
بهره برداری برای تعیین تکلیف کردن 

خود  تجاری  و  صنعتی  برق  وضعیت 
اقدام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
به  اشاره  با  قم  استان  گردشگری  و 
مجوز  بدون  مسافر  خانه های  فعالیت 
در قم تصریح کرد: در قم 170 خانه 
و  قانونی  ضوابط  و  مقررات  مسافر 
استانداردهای الزم را رعایت می کنند، 
خانه  به عنوان  که  واحدهایی  اغلب 
می شود  مشاهده  قم  شهر  در  مسافر 

مجوزی از میراث فرهنگی ندارند.

باید  هتل ها  کرد:  تأکید  یزدانی 
کارت  آی دی  و  مجوز  صدور  در 
داده  خرج  به  را  الزم  حساسیت های 
از  مهم  و  ضروری  مواقع  در  صرفاً  و 
این امکان استفاده کنند چراکه صادر 
کردن روزانه و کنسل کردن های بعدی 
آن ها مشکالتی را در زمینهٔ مسافران 

خارجی ایجاد می کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
بر  تأکید  با  قم  استان  گردشگری  و 
مسافر  خانه های  ساماندهی  ضرورت 
در شهر قم ابراز کرد: میراث فرهنگی 
فعالیت  ادامه  برای  اصراری  هیچ 
اما  نداشته  غیرمجاز  مسافر  خانه های 
ساماندهی  بر  کل  اداره  این  پیشنهاد 
است.  مسافر  خانه های  از  قبیل  این 
مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای 

شهرداری قم نیز

شهرداری  مهم  سیاست  کرد:  تأکید 
نصب  و  بوده  هتل سازی  از  حمایت 
هتل ها  از  برخی  مقابل  در  نیوجرسی 
صرفاً با احکام قضایی انجام شده و اقدام 

یک طرفه از جانب شهرداری نیست.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای 
شهرداری قم با اشاره به تجاری سازی 
در برخی از هتل های در دست احداث 
در  هتل   60 از  کرد:  ابراز  قم  شهر 
حال ساخت در قم در 2 هتل مبحث 
تجاری سازی در برخی از واحدها اجرا 

می شود.

170 خانه مسافر مجاز 
در قم وجود دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان قم

احمدنامداری-شروع مشکالت اقتصادی و فشار شدید آن بر اقشار مختلف 
مردم  در ماه های گذشته این تردید را در ذهن برخی از عاشقان حسینی)ع( 
ایجاد کرده بود که احتماال نظام اقتصادی مراسم عزاداری محرم امسال نیز با 
مشکالت گسترده اقتصادی روبرو شده و یا با توجه به ناراحتی و آسیب های 
وارده به معیشت مردم ، اقامه عزای سرور و ساالر شهیدان با سردی و عدم 

استقبال روبرو شود.
در بسیاری از تحلیل های سیاسی نیز معاندان به همین نکته اشاره و بارها گفته بودند 
که تا محرم شروع نشده باید تکلیف نظام را یکسره کرد و خوب می دانستند فلسفه قیام 

عاشورا چه جان دوباره ای به روحیه مردم خواهد داد.

با این وجود بالفاصله با آغاز ماه محرم شاهد فعالیت بی نظیر هیئت های مذهبی و 
استقبال بی نظیر مردم از برنامه های هیئت ها در سطح  کشور و استان قم بودیم و 
این مهم نشان از آن دارد که مشکالت اقتصادی وسناریو ها از پیش طراحی شده نیز 
جلودار این حرکت خودجوش مردمی در ایام محرم و صفر نبوده و مردم بیشتر از گذشته 
میدان دار مجالس ائمه اطهار)ع( شدند و حتی با وجود مشکل در ابتیاع نیازهای زندگی 

روزانه ، در منازل خود نیز مجالسی را برگزار کردند.

تکایا،حسینیه ها و مساجد قم با استقبال بی نظیری از طرف پیر و جوان و خرد و کالن 
روبرو شدند و جمعیتی باور نکردنی در محل هیئت های بزرگ و محوری استان گرد 
هم آمدند که موجب حیرت و تعجب بسیاری از طراحان توطئه تحریم محرم و مراسم 
عزاداری در تابستانی شد که نام بخصوصی به نام تابستان داغ برای آن انتخاب شده بود.

تردیدی نیست که  دشمن با راه اندازی یک جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه ای سعی 
دارد احساس به بن بست رسیدن نظام و دور کردن مردم از اعتقادات مذهبی  را در بین 
مردم ایجاد کند ولی به کوری چشم دشمنان انقالب ، داغ تابستانی پر از شورش و  همراه 
با نارضایتی مردم بر دل معاندان ماند و تابستان سال 1397 با حضور پر شور مردم  و 
شرکتی آگاهانه در مراسم عزاداری دهه اول محرم در جای جای میهن اسالمی نقطه 

عطفی بر اثبات اوج ارادت مردم ایران به خاندان عصمت و طهارت گردید.
تا کور شود هرآنکه نتواند دید.

مشکالت اقتصادی هم، مانع  شور و حرارت محرم نشد

اقامه عزای  امام حسین )ع(  پرشورتر از هرسال

یادداشت سردبیر



مسوول امور ایثارگران و جانبازان ورزش قم خبر داد
تجلیل از خانواده شهداي ورزشکار 

قم در هفته دفاع مقدس

و  ورزش  کل  اداره  جانبازان  و  ایثارگران  امور  مسوول 
فرهنگي  متنوع  برنامه هاي  اجراي  از  قم  استان  جوانان 

ورزشي ویژه هفته دفاع مقدس در قم خبر داد.

سال های  همانند  نیز  امسال  کرد:  اظهار  آنسته،  علی 
گرامیداشت  ویژه  برنامه های  تدوین  منظور  به  گذشته 
و  اداره کل ورزش  فرهنگی  دفاع مقدس شورای  هفته 
جوانان با حضور مدیر کل و سایر اعضای شورای برگزار 

شد.
این  توسط  شده  پیش بینی  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
شورا در هفته دفاع مقدس، بیان کرد: در جلسه شورای 
فرهنگی پیرامون هفته دفاع مقدس با حضور اعضا بحث 
و تبادل نظر و مقرر شد نخستین اقدام برای این منظور 
فضاسازی اماکن ورزشی باشد تا یاد و خاطره دالوری های 
شهدا، جانبازان و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس 

برای نسل جوان جامعه به خوبی زنده شود.
و  ورزش  کل  اداره  جانبازان  و  ایثارگران  امور  مسوول 

جوانان استان قم از اکران فیلم های سینمایی با موضوع 
دفاع مقدس در فرهنگسرای جوان قم خبر داد و یاد آور 
شد: یکی از مهمترین برنامه های ما در این هفته، دیدار با 
خانواده شهدا جنگ تحمیلی و همچنین شهدای مدافع 

حرم است.
مقدس  دفاع  هفته  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
برپایی نمایشگاه پوستر دفاع مقدس  ابراز کرد:  در قم، 
در نگارخانه، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای دفاع 
از دوران جنگ  برگزاری مراسم خاطره گویی  و  مقدس 
ایران و عراق از دیگر برنامه های این هفته به شمار می روند.

شهدای  خانواده  از  تجلیل  مراسم  برگزاری  از  آنسته 
ورزشکار دفاع مقدس در قم خبر داد و خاطرنشان کرد: در 
طول سال یکی از مهمترین ماموریت های امور ایثارگران و 
جانبازان این است که به دیدار خانواده گرانقدر این عزیزان 
رفته و از آنها عیادت می کند تا دین جامعه ورزش به این 

بزرگواران ادا شود.
وی در پایان به برنامه های ورزشی در هفته دفاع مقدس 
اشاره و اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه های مصوب در 
شورای فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان، برنامه ریزی 
همگانی،  مسابقات  برگزاری  برای  ورزشی  هیأت های 

قهرمانی و فرهنگی ویژه این هفته است.

ایران،  فوتبال  تاریخ  حوادث  تلخ ترین  از  یکی 
مرگ مجید غالم نژاد بازیکن پیشین تیم ملی 
بود. اتفاقی که روز جمعه در بندرعباس افتاد و 

جامعه ورزش را متاثر کرد.
و  همسر  همراه  به  نژاد  غالم  مجید  روز جمعه 
هدف  با  و  دیگر  خانواده  چند  با  و  فرزندش 
بندر عباس  به منطقه سیاهو در حوالی  تفریح 
در  خانواده ها  این  که  دقایقی  از  بعد  روند.  می 
از  بودند، قصد عبور  اطراق کرده  کنار رودخانه 
رودخانه و رفتن به آنسوی آب را داشتند. غالم 
نژاد که شناگر قهاری بود به زعم خودش قسمت 
کم عمق رودخانه را پیدا می کند و قصد عبور 
برای عبور  را  تا شرایط  را داشته  از آن قسمت 
خانواده ها مهیا کند که زیر پای او خالی می شود 
و جریان آب مرحوم غالم نژاد را به سمت قسمت 

عمیق می برد.
مرحوم غالم نژاد قبل از آن که بتواند واکنشی 
در  رودخانه  تر  عمیق  قسمت  در  دهد  نشان 
و در حالی که  ایجاد شده گرفتار شده  گرداب 
فریاد می زد زیر آب رفت و این آخرین باری بود 
که آن مرحوم زنده دیده شد. همه این اتفاقات 
آنها  و سایر همراهان  فرزند  پیش روی همسر، 

اتفاق افتاد.
غش  نژاد  غالم  مرحوم  همسر  که  حالی  در 
در  وی  یافتن  برای  همراهان  تالش  بود  کرده 
را  مراتب  ناچار  به  و  نداشت  ثمر  رودخانه  آب 
قضایا  سایر  و  دادند  اطالع  امدادی  نیروهای  به 
که بارها در رسانه ها نقل شد. این اتفاق حوالی 
ساعت 11 صبح افتاد و پیکر بی جان او حوالی 
برای  که  هایی  غواص  توسط   13:30 ساعت 

تفحص به منطقه آمده بودند پیدا شد.
پیکر مرحوم بعد از آن به پزشکی قانونی منتقل 
شد و پس از کالبد شکافی مشخص شد مرحوم 
ابتدا بر اثر غرق شدن دچار خفگی شده و پس از 

آن نیز سرش به سنگهای رودخانه برخورد کرده 
که این برخوردها عامل مرگ نبوده است.

کاظم  و  بهمن دهقان  این حادثه  وقوع  از  پس 
به  بودند  وی  نزدیک  دوستان  از  که  برجلو 
غالم  که  باشگاهی  سایپا،  باشگاه  از  نمایندگی 
نژاد بیشترین زمان فوتبالی اش را در آن عضویت 
برهانی  آرش  شدند.  عباس  بندر  راهی  داشت 
دیگر دوست نزدیک غالم نژاد که در بندر عباس 
بود نیز به دهقان و برجلو ملحق شد تا در کنار 
پدر مرحوم پیگیر مراحل اداری انتقال پیکر وی 

به زادگاهش شوند.
روز گذشته و بعد از آن که پیکر مرحوم مورد 
کالبد شکافی قرار گرفت تا علت مرگ مشخص 
شود، جسم بی جان این ورزشکار توسط دوست 
نزدیکش بهمن دهقان غسل داده و کفن شد تا 
با هواپیما به تهران منتقل شده و از تهران نیز با 

آمبوالنس راهی رشت شود.
دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس  مینا  دکتر محسن 
این پرونده  عمومی بندرعباس در تسهیل سیر 
بسیار کمک کرد که خانواده غالم نژاد بابت این 

همکاری ها از او تشکر کردند.
مرحوم غالم نژاد از باشگاه سایپا به فوتبال ایران 
دایی در  مربیگری علی  زمان  و در  معرفی شد 
تن کرد. وی  بر  را  ملی  پیراهن  بارها  ملی  تیم 
و  همدان  پاس  باشگاه های  در  سایپا  جز  به 
نژاد  غالم  داشت.  عضویت  هم  تهران  استقالل 
بندر  شهرداری  با  را  فوتبالش  سالهای  آخرین 
پایان  از  و پس  کرد  دو سپری  لیگ  در  عباس 
دوران فوتبالش ساکن بندرعباس شد و اداره یک 

باشگاه ورزشی و بدنسازی را بر عهده گرفت.
پیکر مرحوم غالم نژاد امروز در شهر رشت تشییع 
و در روستای هندخاله که زادگاه پدری اش است 

به خاک سپرده می شود.

ادعای عجیب صادق زیباکالم درباره شهریه طالب
 ادعای جناب زیبا کالم مبنی بر حقوق دو و نیم میلیونی طالب در حالی مطرح شده است که اوال 
شهریه طالب بسیار بسیار کمتر از این مقدار است و ثانیا حتی یک ریال از شهریه طالب از بودجه 

های دولتی تامین نمی شود. حوزه های علمیه شیعه از گذشته مردمی بوده و مردمی خواهد ماند.

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از خبرگزاری »حوزه«، آقای صادق زیبا کالم در جدیدترین مطلب خود 
در شبکه های اجتماعی، مدعی شد که به هر طلبه5/2 میلیون تومان حقوق داده می شود!!! و بعد با اشاره به 

احتمال 300 هزار روحانی در سال 1414 گفته است: من فرض می کنم که به طور متوسط به هرکدام از این 
300هزار روحانی ماهیانه 2.5میلیون تومان حقوق پرداخت شود که می شود 9000میلیارد تومان در سال!

وی در ادامه به مقایسه این مبلغ با بودجه عمرانی برخی استانها کرده و اینطور وانمود کرده  که این هزینه از 
مخارج عمرانی در یک استان بیشتر است!

به طور خالصه باید به جناب ایشان عرض شود که:

1- این اعالم نیاز مربوط به سال 1414 است نه االن.

2- کشور در سال 1414 به 300 هزار روحانی نیاز دارد اما درصد بسیار کمی از این تعداد وارد مشاغل دولتی و 
رسمی می شوند و همچون همیشه، اکثریت طالب به تحصیل و تبلیغ اهتمام دارند. همچنان که در حال حاضر 

طبق اعالم رسمی مدیر مرکز خدمات حوزه، 90 درصد طالب صرفا به امور تحصیلی و تبلیغی اشتغال دارند.

3- حتی یک ریال از شهریه طالب از بودجه های دولتی تامین نمی شود. حوزه های علمیه شیعه از گذشته 
مردمی بوده و مردمی خواهد ماند.

4- شهریه طالب بسیار بسیار کمتر از عددی است که جناب آقای زیبا کالم به آن اشاره کرده اند و اکثریت 
طالب زندگی را با صرفا چندصد هزار تومان در ماه می گذرانند و بیش از 90درصد طالب زیر خط فقر بوده و 
مشکالت عدیده معیشتی دارند اما به دلیل اعتقاد به اسالم و اعتقاد به ترویج آموزه های دینی در این دنیای پر 

از نیرنگ و دروغ، با افتخار در این راه مقدس گام برداشته اند.

5- حوزه های علمیه صرفا در امور عمرانی و مانند آن همچون بقیه شهروندان از حقوق عمومی برخوردارند که 
در همین زمینه نیز دولت محترم، آنچه را که مصوب و اعالم می شود، نمی پردازد و طبق اعالم رسمی معاون 

منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه، تنها پنج درصد بودجه های عمرانی ملی حوزه پرداخت می شود.

6- حتی اگر تمام پیش فرضهای جناب زیباکالم درست باشد – که نیست- ، مقایسه یک هزینه ملی با هزینه 
استانی و مقایسه سال 1396 با 1414 خالف جوانمردی، مروت و قواعد اولیه و ابتدایی در مقایسه است.
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تکیه های قدیمی در قم
در استان قم تکایای زیادی وجود دارد که عزاداری اهل بیت علیهم 
السالم به خصوص امام حسین علیه السالم در آن برگزار می شود 

که قدمت بعضی از این تکایا به 300 سال می رسد.

بر  عزاداری  صفویه،  توسط  ایران  در  تشیع  مذهب  شدن  رسمی  از  پس   
حضرت سید الشهدا  نمود دیگری پیدا کرد و گستره بیشتری یافت و کم کم 
وجود مکانی خاص برای عزاداری و مراسم دیگر در این زمینه شکل گرفت 

.این که پیدایش »تکیه « به عصر قاجار به برمی گردد.
 

گویا بیشترین کاربرد آن برای تعزیه خوانی بوده است .درقم نیز تکیه هایی 
از این عصر وجود دارد که در آن عزاداری می شده است.

در ایام عزاداری تکیه را با طاق نماهای مختلفی می آراستند که عبارت بوده 
از:طاق نمایی از چراغ الوان دانه نشان ، آیینه ، شمعدان و گل طاق نمایی از 

سالح های جنگی مانند، شمشیر، زره ، کالهخود، تیر و کمان .
 

طاق نمایی جهت حضرت، علی اکبر )ع( طاق نمایی برای حضرت ابوالفضل 
که از اسباب حرب و مشک آب و علم و پرچم قرمز تشکیل می شده است 
طاق نمایی به عنوان حجله حضرت قاسم )ع ( که تماماً آینه کاری می شده 

استدیر: محل نشیمن سر دم دار بوده است.

تکیه چهارمردان

یکی از باشکوه ترین عزاداری های قم در این مکان برگزار می شده و گویا 
در زمانی کهن تر افراد محله سنگبند و کوچه های اطراف ، و هیئت شاه 

حمزه و گذر قلعه نیز برای عزاداری به آن جا می آمده اند.
 

خود،  تدبیر  با  که  بوده  چی  قهوه  سید جالل  آقا  زمان  در  آن  شکوه  اوج 
عزاداری با شکوهی در آن بر پا می نموده است .سادات برقعی و لک ها نیز 

در این امر شرکت می نموده اند که باعث رونق روز افزون آن بوده است .
 

در دوره اختناق زمان پهلوی و به ویژه سال های 1320 تنها تکیه ای که 
افراد آن شب اول محرم و شب هفتم و روز عاشورا به عزاداری می پرداختند 
و به سمت حرم مطهر حرکت می کرده اند همین تکیه چهارمردان بوده 

است، هم چنین مانند تکیه سنگ سیاه طاق نما و دیر می بسته اند.

تکیه میرزای قمی

آن  در  بعد  به  قمی  میرزای  دوره  از  ظاهراً  که  هایی  مکان  از  دیگر  یکی 
عزاداری می کرده اند تکیه ای است به نام ایشان و در پشت مسجد جامع 
قم . در این تکیه تعزیه به پا می شده و گویا استفتا از میرزای قمی درباره 

شبیه خوانی مربوط به مردم همین محله باشد.
                          

تکیه حاج سید حسن

بنیان گذار این تکیه حاج سید حسن تکیه ای بوده است ؛ البته قبل از او 
پدرش سید محمد نیز در این مکان عزاداری می کرده است ؛ اما وی آن 
جا را تکیه نامیده و پس از او فرزندان و نوادگان او به لقب تکیه ای معروف 
شدند. گویا سادات تکیه ای در عصر ما از اوالد او هستند. سابقه عزاداری در 

این محل به بیش از دویست و پنجاه سال قبل باز می گردد.
از تکیه های معروف دیگر تکیه عشق علی است . دیگری تکیه مالمحمود 
است که نه طاق نما داشته است و ساکنین اطراف خندق ، محله های گذر 
قلعه ، کوچه جوادیه ، شاد قلی خان ، و جوادیه برای عزاداری به آنجامی 

آمده اند.

تکیه یزدی ها

این تکیه در قسمت شمالی پشت بازار در کوچه ای به نام فیروز واقع شده 
است . گو این که بنیان گذار آن فردی از اهالی یزد به نام »علی « بوده است 
که به قم مهاجرت کرد و این مکان را ابتدا برای تیغ زنی عزاداران فراهم 
کرده ، سپس به تکیه تبدیل شده است . پس از او مشهورترین سرپرست 
آن میرزا عبد الحسین علیشاهی بوده است . وی فردی با اخالص بوده که 
در برپایی عزاداری حضرت سید الشهدا در دوران اختناق رضا خانی و پس 
از بزرگ ترین  را یکی  او  بتوان  . شاید  از آن بسیار تالش می کرده است 
برگزار کنندگان عزاداری امام حسین )ع ( در دوران متاخر در قم دانست .

این تکیه نیز طاق نما داشته و از قرار معلوم عزاداری باشکوهی در آن برگزار 
می شده است . هم چنین، تعزیه ای که در این مکان برگزار می شده، یکی 
از باشکوه ترین تعزیه های دوران متأخر بوده است ؛ به گونه ای که در سال 

1321 ش صد رأس اسب برای برگزاری آن استفاده شده است.

تکیه باغ پنبه

یکی دیگر از مکان هایی که سابقه زیادی در عزاداری دارد، تکیه باغ پنبه 
است . سند وقفی این تکیه به نام خانواده سالمت است، و بیش از صد و 
نود سال پیش توسط فردی به نام حاج سید جعفر مدرس بنا شده است 
از ویژگی های اختصاصی این تکیه وجود مشعل بسیار سنگین در آن بوده 

است .
این مشعل شش متر طول و یک متر عرض داشته و به چند طبقه تقسیم 

می شده است .
صنعت  پیشرفت  با  که  بوده  نصب  آن  بر  بغدادی  سوز  پیه  چراغ  هشتاد 
تبدیل به چراغ نفتی می شود.تعداد زیادی گلدان و... بر آن می بسته اند 
که بسیار سنگین می شده است و به طور معمول افراد زورمند آن را حرکت 

می داده اند.
 رسم این بوده که مشعل را به حرم آورده و دوباره به تکیه برگردانند. گویا 
ابتدا رسم آن ها این بوده که با بستن کتل به منزل امام جمعه رفته و پس 

از آن به تکیه برگردند ولی بعدها به سمت حرم می رفته اند.

حرم شاهزاده حمزه

یکی دیگر از مکان هایی که در آن عزاداری برگزار می شده، حرم شاهزاده 
حمزه است . در اطراف این حرم طایفه بیگدلی سکونت داشته اند و عزاداری 

در این حرم توسط سران و خوانین این طایفه برگزار می شده است .
 معروف ترین فرد از آن ها نجف خان بیگدلی بوده است که با شوق هر چه 

تمام تر در این راه کوشش می کرده است .
در داالن قدیم شاهزاده حمزه هشت صفه وجود داشته که در هر صفه عده 

ای با میانداری یک نفر به عزاداری می پرداخته اند
 

تکیه متولی باشی
یکی دیگر از مکان هایی که در آن عزاداری می شده است تکیه متولی باشی 
است . این تکیه را سید محمد باقر متولی باشی در اوایل سلطنت مظفرالدین 

شاه ساخته است .
 

وی در این دوران متولی آستانه حضرت معصومه )س ( بوده است . گو این 
که هنوز پژوهش چشمگیری درباره شخصیت این فرد صورت نگرفته است .

اما آن چه که از گفته ها برمی آید وی از نسل سید حسین مجتهد کرکی 
عالم بزرگ عهد صفوی و متوفی در 1001 ق است و نسل در نسل متولی 
آستانه مقدسه بوده اند.وی در این دوران فرد بسیار با نفوذی بوده است و 
دل  نیز  مردم  گویا   .» داشت  پادشاهی  دستگاه  خود  برای  دیگر  زبان  »به 

خوشی از او نداشته اند.
 اما به هر حال تکیه مجلل او در بهترین مکان شهر قرار داشته است . این 
تکیه در ضلع شرقی قبرستان قدیم قم بوده و به گونه ای آن را طراحی 

کرده بودند که تمام دسته های عزادار پس از خروج از حرم به آن جا بروند.
می  ای  ویژه  جایگاه  آن  به  مطهر  حرم  و  مرکزشهر  به  نزدیکی  بنابراین   
بخشیده است . در ایام عزاداری حاکم شهر، جهانگردان و سفرای خارجی ، 
بعضی از دولتیان تهران ، رییس شهربانی و ادارات دولتی و اشراف شهر در 

آن حضور می یافتند.
آن چه ذکر شد قدیمی ترین و بزرگ ترین دسته های عزاداری و تکایای آن 
ها بود که ظاهراً از دوران صفویه به این طرف به وجود آمده اند، و قدمت 

عزاداری این ناحیه را می رساند.
اوایل  از اواخر دوره قاجار و  از تکیه های دیگر نیز وجود دارد که   بعضی 
دوره پهلوی به وجود آمده است؛ مانند تکیه گذر جدا که اکنون دردست 
سادات بنی فاطمه است . تکیه بزرگ که در محله ابرقو یا کوچه حاج زینل 

واقع شده است .
 

تکیه عربستان که در محله عربستان به وجود آمده است و به نام تکیه 
باال معروف شده؛ دو تکیه دیگر در این محله بوده به نام های تکیه پایین 

و تکیه چاله آژان .
تکیه سیدان که سادات برقعی آن را پایه گذاری کردند. هیئت روحانیون 
در مدرسه رضویه به سرپرستی مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حایری یزدی 
، هیئت آله جوی که امروز آن را آلوچو می خوانند، هیئت کوچه حکیم که 
توسط سید مصطفی بهاء الدینی پایه گذاری شده ، هیئت شاهزاده ظهیر 

که توسط حاج هادی فخار قمی بنیان گذاری شده است .
: اوضاع سیاسی - اجتماعی در خط  نکته قابل ذکر در این زمینه آن که 
مشروطه  از  پس  ویژه  به  ؛  گذاشته  می  تأثیر  عزاداری  های  دسته  مشی 
درسلوک  را  گانگی  دو  نوعی  رود  می  باالتر  جامعه  های  آگاهی  که سطح 

اجتماعی - سیاسی دسته های عزاداری می توان دید.
از  و  بودند  قدرت  به  معطوف  که  عزاداری  های  هیئت  و  ها  تکیه  بعضی   
مردم  مهری  بی  با  زمان  این  در  بودند،  برخوردار  وقت  پشتیبانی حکومت 
مواجه می شوند و در بعضی موارد حتی بین آن ها و مردم تقابل به وجود 

می آید.
 و برعکس تکیه ها و دسته هایی که با حکومت وقت رابطه ای نداشتند، 
جایگاه بهتری پیدا می کنند؛ به ویژه آن که گاهی افراد آگاه و مردمی در 
می  بسیج  استبداد  علیه  را  مردم  و  گرفتند  می  جای  ها  دسته  این  رأس 
کردند، که بارزترین نمونه آن در بین دسته چهل اخترانی دیده می شود. 
تکیه یزدی ها نیز به علت جایگاه مردمی در این راه همکاری می کرده است.

جزییات حادثه وحشتناک غرق شدن بازیکن
 تیم فوتبال استقالل

فرهنگی، ورزشی

باقیمانده نذورات محرم را 
کجا مصرف کنیم؟

استفتائاتی  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
در  محرم  نذورات  باقیمانده  »مصرف  پیرامون 

موارد دیگر« پاسخ گفتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به استفتائاتی پیرامون 
»مصرف باقیمانده نذورات محرم در موارد دیگر« 
می  عالقمندان  حضور  تقدیم  که  گفتند  پاسخ 

گردد.

مصرف باقیمانده نذورات محرم در موارد دیگر
سؤال:

باقی  مانده اموالی که به عنوان هزینه  های مراسم 
امام حسین)ع( جمع  آوری می  شود،  عاشورای 

در چه موردی باید خرج شود؟
جواب:می  توان اموال باقی مانده را با کسب اجازه 
اهداء کنندگان آن ها در امور خیریه مصرف کرد؛ 
عزاداری  مجالس  در  مصرف  برای  را  آن ها  یا  و 

آینده نگه داشت.
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حسینیه ای که دشمن از آن 
سیلی محکم خورد

بودند، جای  رفته  به جماران  اوایلی که  امام خمینی رحمه اهلل علیه 
با مردم نداشتند. مردم صف می کشیدند توی  برای دیدار  مناسبی 
با مردم حرف می زدند.  یا پشت بام  و  بالکن خانه  از  امام  و  خیابان 
برای همین، ازدحام مردم در کوچه و تدارک چنین اجتماعی، عالوه 
بر زحمتی که برای مردم داشت، همسایه های امام را هم به زحمت 
می انداخت. ساخت مسجد هم که آداب و احکامی داشت، این شد 

که »حسینیه ی جماران« برای دیدار مردم با امام، بزرگ تر شد.

بعدتر که آیت اهلل خامنه ای به رهبری انتخاب شدند، هر کاری کردند 
رفیق دوست  آقای  نکردند.  قبول  بروند،  جماران  به  هم  ایشان  که 
تعریف می کرد که: »در کنار مصلی، یک عمارت به عنوان مقر رهبر 
به  بچه ها  از  یکی  نکرند.  قبول  کردند،  بازدید  آنجا  از  آقا  ساختیم، 
بهتره و چند دلیل دیگر. وقتی من  آنجا  بگو هوا  آقا  به  من گفت: 
به حضرت آقا گفتم، آقا فرمود: من دوازده سال است اینجا هستم 
بقیه ی مردم  با  بد نکردم، من  این مدت اصاًل احساس هوای  و در 
بقیه.« در عوض، مدل حسینیه ی  ندارم. من هم مثل  تفاوت  هیچ 
محوطه ی  پشت  زمین های  همین،  به خاطر  کردند.  آغاز  را  جماران 
انقالب.  رهبر  کار  دفتر  و  سکونت  محل  شد  ریاست جمهوری، 
زمین هایی که ساکنان و همسایگانی هم داشت اما از همان اول ابالغ 
شد که خانه و کاشانه کسی را به زور نخرند و هیچ یک از خانه های 
هم  همان جا حسینیه ای  نکنند.  خارج  کاربری خود  از  را  مسکونی 
هم  را  اسمش  و  کردند  بنا  انقالب  رهبر  مردمی  دیدارهای  برای 

گذاشتند به نام نامی امام خمینی رحمه اهلل علیه.
 

یک بنای ساده با آجر و گچ
ساده ای  خیلی  ساختمان  رحمه اهلل علیه،  خمینی  امام  حسینیه ی 
دارد. یک سالن بزرگ به انضمام یک بالکن سرتاسری که سه چهار 
متری از کف فاصله دارد. یک نیم طبقه هم در مقابل بالکن و با همان 
ارتفاع از زمین ساخته شده است که به انضمام یک سوم سالن اصلی، 
بخش ویژه ی خانم ها است. اول می خواستند حسینیه را کاشی کاری 
به کار  بنا  نازک کاری  را در  اماکن مذهبی  ویژه ی  تزئینات  و  کرده 

ببرند، اما دستور رسید »کاشی و آینه نباشد، فقط آجر و گچ!«

نمای داخلی حسینیه هم ساده است و جز در ایام مراسم عزاداری 
محرم و فاطمیه یا برخی مناسبت های خاص، که کتیبه های عزا یا 
با آن روز نصب می شود، معموال فقط یک »قاب عکس«  متناسب 
حسینیه،  در  موجود  عکس  تنها  خطی«.  سه«قاب  و  دارد  وجود 
رهبر  هرجایی  معموالً  که  است  رحمه اهلل علیه  خمینی  امام  تصویر 
خطی،  قاب  یک  می شود.  نصب  سرشان  پشت  بنشینند،  انقالب 
شده  نصب  حسینیه  پیشانی  بر  که  است  »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 

است و دو قاب خطی هم روبروی آقا، و در دو طرف بالکن نصب شده 
ٍد« و سمت چپ،  ٍدوآِل ُمَحَمّ است. سمت راست، »اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحَمّ

»بَِقیُت اهلَلِهّ َخیٌر لَُکْم إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن«.
کف حسینیه ی امام خمینی هم مانند مابقی قسمت های آن، ساده 
است و با »زیلو« پر شده است. زیلوهای که بخشی از آنها را پیرمرد 
70 ساله ی میبدی، با دستان خود بافته است. زیلوهایی آبی رنگ  
و با نقوش چهارگوش اسلیمی، که ته مایه  های آرامش بخشی دارند. 
مخالفت  انقالب  رهبر  اما  بودند  کرده  پر  فرش  با  اول  را  حسینیه 
کردند. انتخاب ایشان چیز ارزان تری بود: زیلو! همان »زیلوی ساده ی 
همیشگی« که از حسینیه ی امام تا حرم امام، همراه رهبر در این 

چند سال رفته است.
 

کتیبه هایی که تغییر می کنند
»کتیبه«  جایگاه  خمینی،  امام  حسینیه ی  بالکن  باالی  درست 
به فراخور موضوع نشست  این کتیبه معموال در هر دیدار و  است. 
یا مطالبات رهبر  و  به شأن مدعوین  تغییر،  این  در  تغییر می کند. 
کتیبه ها،  این  نگاره سازی  و  طراحی  در  می شود.  توجه  هم  انقالب 
استفاده  مهمی  روایاِت  یا  و  نهج البالغه  کریم،  قرآن  آیات  از  اغلب 
می شود که قباًل هم در بیان رهبری خط و نشانی داشته اند. مثال در 
امیرالمؤمنین علیه الّسالم  دیدار دانشجویی امسال، جمله ی معروف 
درباره ی اهمیت علم نصب شده بود: »العلم سلطان من وجده صال 
به و من لم یجده صیل علیه«. یا در همین دیدار اخیر اقشار مردم 
در مردادماه، آیه ی 120 سوره ی آل عمران نوشته شده بود: »َو إِن 
دشمن(  برابر  )در  »اگر  َشیًئا«،  َکیُدُهم  ُکم  الیُضرُّ تَتَّقوا  َو  تَصِبروا 
به  آنان،  )خائنانه(  نقشه های  کنید،  پیشه  پرهیزگاری  و  استقامت 
شما زیانی نمی رساند.« این شب ها هم که مراسم عزای سیدالشهداء 
در حال برگزاری است، ورودی حسینیه، جمله ی »سالم علی قلب 
زینب الصبور و لسانها الشکور« نصب شده است و روبرو هم حدیث 
امام صادق علیه الّسالم که: »من اراد اهلل به الخیر قذف فی قلبه حب 

الحسین علیه الّسالم و زیارته«.

برنامه های حسینیه هم همگی بالاستثنا با تالوت قرآن آغاز می شود 
گفته  احکام  اذان،  از  قبل  باشد،  فاطمیه  یا  محرم  مراسمات  اگر  و 
مداح  قرآن،  تالوت  جماعت،  نماز  ترتیب  به  هم  بعد  و  می شود 
اینکه  جالب  می کند.  پیدا  ادامه  مداحی  و  سخنرانی  پیش منبر، 
مجموع همه ی این بخش ها با هم بیشتر از دو ساعت و نیم نمی شود.

 
سیلی محکم به دشمن از حسینیه

رسم این است که حسینیه ها در مراسم مذهبی تقویمی اعم از اعیاد 
و شهادت ها برنامه دارند. حسینیه ی امام خمینی رحمه اهلل علیه هم 
برنامه ی  فاطمیه،  و  محرم  ایام  در  و  نیست  مستثنی  قاعده  این  از 
ثابت دارد. اما حسینیه ی امام، چیزی فراتر از اینهاست و کارکردهای 
سیاسی- اجتماعی دیگری هم دارد. مثال در ایام انتخابات، یکی از 

شعبه های اخذ رأی، همین حسینیه بوده است.

حکم  تنفیذ  مراسمات  همه ی  هم،  امروز  به  تا   72 سال  از 
اوقات  گاهی  است.  شده  برگزار  حسینیه  این  در  ریاست جمهوری، 
مثال سال  نمایشگاه خاص.  یک  به  است  تبدیل شده  هم حسینیه 
نمایشگاه  بودند،  ناراضی  فرهنگی  وضعیت  از  انقالب  رهبر  که   78
کاالی  نمایشگاه  هم  امسال  اوایل  یا  آوردند.  حسینیه  به  را  کتاب 
ایرانی در حسینیه برگزار شد. چندین بار هم نمایشگاه دستاوردهای 
دیگر  سوی  از  آن.  مانند  و  است  شده  برگزار  حسینیه  در  علمی 
آن ها خط مشی  از دل  برگزار شده که  این حسینیه  در  دیدارهایی 
علم،  تولید  نهضت  مثل  موضوعاتی  است.  شده  ریل گذاری  نظام 
عدالتخواهی، مردم ساالری دینی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقتصاد 
مقاومتی، انقالبی گری و... از همین حسینیه مطرح شد و خیلی از 

آنها تبدیل به »گفتمان عمومی« جامعه شد.

خیلی از واکنش های بین المللی هم در همین حسینیه اتفاق افتاده 
میکونوس،  ماجرای  سر  غربی ها  که  بود  حسینیه  همین  از  است. 
که  دادند  دستور  انقالب  رهبر  خوردند.  ایران  از  محکمی  سیلی 
سفرای کشورهای اروپایی به ایران برنگردند و در فرستادن سفرای 
ایرانی به اروپا هم هیچ تعجیلی صورت نگیرد. مواضع قطعی ایران 
درباره ی رخدادهایی چون یازده سپتامبر، جنگ خلیج فارس، طرح 
هسته ای  پرونده ی  عراق،  و  افغانستان  جنگ  بزرگ،  خاورمیانه ی 
ایران، مذاکره با آمریکا، بیداری اسالمی، حوادث اخیر منطقه و... هم 
در همین حسینیه بیان شد. جدیدترین و آخرین موضع رهبر انقالب 
بر  مبنی  آمریکا،  رئیس جمهور  مهمالت  به  ایشان  جواب  شاید  هم 
اعالم تلویحی جنگ یا مذاکره با ایران بود، که رهبر انقالب در دیدار 
اقشار مختلف مردم در ماه قبل، صراحتا جواب او را دادند: »به طور 
خالصه در دو کلمه به ملّت ایران بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره 
نخواهیم کرد.« برای همین هم هست که حسینیه ی امام خمینی 

رحمه اهلل علیه، چیزی فراتر از حسینیه های مرسوم است.
 

حسینیه امام خمینی)ره( امتداد حسینیه جماران
حسینیه در عصر انقالب اسالمی، صرفا محلی برای اقامه عزا نیست 
جامعه.  بلوغ  و  رشد  و  عقالنیت  مرکز  به  است  تبدیل شده  حاال  و 
سال ها پیش رهبر انقالب درباره ی حسینیه ی جماران چنین گفته 
بودند: »حسینیه ی جماران، نقطه ای است که همواره سازنده ی تاریخ 
انقالب ما در طول ده سال اخیر بوده است. در این نقطه و در زیر 
همین جایگاه مقدس و متبرک بوده که ما توانسته ایم در طول این 
ده سال، تجربه های دشوار را از سر بگذرانیم و مقاطع حساس را در 
زندگی انقالبی خود شروع کنیم و درس های سازنده را از امام و معلم 
و مرادمان بگیریم. خالصه اینکه ملت ایران، در این نقطه حرکت ها را 
آغاز کرده، در مشکالت به این نقطه پناه آورده و از این نقطه، مقاطع 
حساس را آغاز کرده است.«)12/05/1368( و حاال، حسینیه ی امام 
از  باری،  است.  جماران  حسینیه ی  امتداد  رحمه اهلل علیه  خمینی 
جماران تا فلسطین جنوبی، یک خط مستقیم است: »خط انقالب«.

حسینیه ای که دشمن از آن سیلی محکم خورد

 فرهنگ واجتماع

از  را نمی توان  انجام می شود  اینستاگرام  کاری که در 
منبر انتظار داشت. حتی خود آقای صدرالساداتی اگر 
به طور  نمی کند.  صحبت  اینستاگرام  مثل  برود  منبر 
کلی عدالتخواهی تا االن متمرکز روی مبانی بوده است 

و...

مخاطب هیات، همان کسی است که در زندگی اش با هزار 
مشکل ریز و درشت سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم 
می تواند  هیات  آیا  بپرسیم  می توانیم  فرض  این  با  می کند. 
ملجأ و پناهگاهی برای دغدغه های این مخاطب باشد؟ اساساً 
منبر و هیات چه نسبتی با سیاست و اجتماع باید برقرار کند 
و چه سهمی در بسط عدالت در جامعه دارد؟ این ها مسایلی 
است که در گفت وگو با حجت االسالم سید محمد انجوی نژاد 
کانون  بزرگ ترین  مدیر  و  مؤسس  او  گذاشتیم.  بحث  به 
فرهنگی-مذهبی استان فارس به نام »رهپویان وصال« است 
و مربی نوجوانان و جوانان بسیاری در این استان بوده است.

منبر چه نسبتی با سیاست و اجتماع باید برقرار کند که از 
طرفی دچار سیاسی کاری و جناح بازی نشود و از طرف دیگر 

در دام سکوالریسم نیفتد؟
اول باید خود سیاست تعریف شود که مقصود ما از این مفهوم 
چیست. مردم به منظور آگاهی به منبر گوش می کنند. اما 
برای  از جانب کسی داده شود که  دوست دارند که آگاهی 
او سود دنیایی نداشته باشد. اگر مثاًل شخصی درباره شرایط 
کاندیدای اصلح صحبت کند و مردم بدانند که او قرار است 
سیاسی کاری.  می گوییم  این  به  ما  شود،  کاندیدا  خودش 
ماجراهای  در  دخیل  که  بگوید  کسی  اگر  را  سخن  همین 
سیاسی نباشد، این همان آگاه سازی است. بحث ما اینجا این 
نیست که سخنران چه چیزی می گوید. بحث این است که 
باید از جانب کسی سخن گفته شود که تأثیر مطلوب بگذارد. 
حتی  باشد،  ذی نفع  سیاسی  مسائل  در  کسی  اگر  بنابراین 
اگر صادقانه هم حرفی بزند اثر عکس دارد. مطلب دوم این 
است که اصاًل نمی توان سخن غیرسیاسی گفت. هر صحبتی، 
بد  ما  را  سیاست  کلمه  است.  خاصی  سیاست  یک  پشتش 
فهمیده ایم. اگر کسی بگوید من طرفدار سکوالریسم هستم، 
است  این  سیاستش  است.  سیاسی  حرف  یک  خودش  این 
منبرها  همه  لذا  باشد.  جدا  هم  از  سیاست  و  دین  باید  که 
سیاسی هستند. موضوع این است که ما به این سیاست قائل 
باید  و  دارد  برنامه  ما  زندگی  و  دنیا  برای  دین  که  هستیم 
دخالت کند ما هیچ منبر غیرسیاسی نداریم. بنابراین کسانی 
که می گویند سیاسی صحبت نکنید خودشان دارند سیاسی 

صحبت می کنند.

ما در معارف دینی و تاریخی کلیاتی داریم که سخنران ها آن 
را بازگو می کنند. به نظر شما این مدل مطلوب است که فقط 
اینکه  یا  نشویم؟  وارد مصادیق  و  بگوییم  را  مبانی  و  کلیات 
مثاًل اگر کسی می گوید اختالس و رشوه خواری حرام است، 
می تواند روی منبر به موارد و مصادیق هم اشاره کند و بگوید 
فالن شخصیت یا جریان سیاسی یا فالن شخص از وابستگان 

شخصیت های سیاسی،  کار حرامی انجام داده است؟
مردم  عموم  مخاطب  گاهی  دارد.  مخاطب  به  بستگی  این 
هستند و توقع شان این است که وقتی پای منبری می نشینند 
به نظرات و آرای سیاسی شان احترام گذاشته شود. در این 
حالت منبر اگر یک طرفه باشد و دائماً یک جناح را بکوبد، 
مقصودی که جلسه اهل بیت دارد، حاصل نمی شود. اگر در 
باشد.  منصفانه  باید  می شود  اشاره  هم  مصادیق  به  مواردی 
اینکه از اول تا آخر یک جریان را بزنیم، تأثیر مطلوبی ندارد 
ما  با  مستمع  گاهی  البته  است.  اثر  به دنبال  اساساً  منبر  و 
و  می زنیم  دارد  دوست  که  را  حرف هایی  و  است  هم عقیده 
باشد،  اصالح  به دنبال  منبر  اگر  اما  می آید؛  خوشش  هم  او 
هم عقیده  ما  با  و  هستیم  اصالح شان  دنبال  که  آن هایی 
اصالح  را  مبانی  ما  اگر  گاهی  نمی شوند.  جذب  نیستند 
کنیم، خود مخاطب متوجه مصادیق می شود. اما اگر ما وارد 
مصادیق شویم احساس می کند که ما داریم او را می کوبیم. 
تبیین  من  نظر  به  محرم،  دهه  در  حسین  امام  مجلس  در 

مبانی بهتر از ورود به مصادیق است.

وارد  منبر  در  را  عدالتخواهی  شاخص های  می توان  چگونه 
کرد؟ آیا می توان از منبر کارکرد امربه معروف و نهی ازمنکر 
مسووالن نظام را توقع داشت؟ چیزی شبیه مدلی که آقای 

صدرالساداتی در اینستاگرام راه انداخته اند.
منبر  از  نمی توان  را  انجام می شود  اینستاگرام  در  کاری که 
برود  اگر منبر  آقای صدرالساداتی  انتظار داشت. حتی خود 
مثل اینستاگرام صحبت نمی کند. به طور کلی عدالتخواهی تا 
االن متمرکز روی مبانی بوده است و رهبر انقالب و دیگران 
امروز  باید  نگرفته ایم.  مطلوبی  جواب  اما  گفته اند  بارها  هم 
اشتباه  صدرالساداتی  امثال  اگر  حتی  برویم.  مصادیق  سراغ 
و تندروی کنند، نباید باب ورود به مصادیق را ببندیم. اگر 
اینگونه عمل نکنیم جواب نمی گیریم. از وقتی سراغ مصادیق 
رفتیم اثرگذارتر بوده ایم. البته این در فضای مجازی، جواب 
اما  بگیرد؛  صورت  هم  اشتباهی  گاهی  اگر  حتی  می دهد 

نمی دهدمنبر  جواب  کردن  عمل  این گونه  منبر  فضای  در 
،اینستاگرام نیست.

40سال از انقالب گذشته است و در شرایط ویژه تاریخی و 
اجتماعی به سر می بریم. طبیعتاً موضوعاتی که اوایل انقالب، 
باید  االن  می شده  مطرح  پیش  سال  هزار  و  انقالب  از  قبل 
تغییر کند. با توجه به شرایط امروز از نگاه مکتب اسالم ناب 
برای  موضوعاتی  چه  شما  نظر  به  امام؟ره؟  حضرت  تفکر  و 

منبر در اولویت قرار دارد؟
اداره  در  دین  »کارکرد  ما  اصلی  مساله  امروز  کلی  طور  به 
برنمی گردد.  حاکمیت  به  فقط  بحث  این  است.  جامعه« 
و  اجتماعی  و  خانوادگی  و  شخصی  روابط  در  دین  کارکرد 
نظم شهری و ... مورد پرسش قرار گرفته است. االن بعد از 
40سال که ما گفته ایم با سکوالریسم مخالفیم، عملکرد دین 
است.  شده  واقع  سؤال  محل  جدی  به طور  جامعه  بطن  در 
وقتی مخاطب دانش آموز است، بحث »علم و دین« می تواند 
باشند، کارکرد دین در  اگر مخاطب خانواده ها  مطرح شود، 
این  حوزه خانواده می تواند مطرح شود. ما مساله اصلی مان 
برای  را  الزم  کارایی  دین  که  کنیم  اثبات  بتوانیم  که  است 
اداره جامعه دارد. البته نباید با همین تیتر بحث مطرح شود.

به نظر شما این بحثی تکراری نیست که بگوییم دین احکامی 
دارد که اگر به آن عمل کنیم مشکالت مان حل می شود و 
به  این دلیل است که  به  االن که گرفتار مشکالتی هستیم 

دین عمل نکرده ایم؟
من نمی گویم که این حرف را بزنیم. الزم نیست مدام بگوییم 
حرف دین این است. اگر یک عالم دینی حرف خوبی بزند 
و دیگران خوششان بیاید و کارکرد آن را حس کنند کافی 
اشکال،  دارد.  گفتن  برای  حرفی  دین  یعنی  این  و  است 
گاهی این است که فکر می کنیم همه چیز را از متن دین یا 
نقل دربیاوریم در حالی که عقل و اجماع و تجربه را نادیده 
خوبی  بسیار  حرف های  خانواده  حوزه  در  مثاًل  می گیریم. 
به آن ها  عالم دینی  اگر  دارد که  آثار دینی وجود  از  بیرون 
به »علم موحدانه« کند.  تبدیل  را  مسلط شود می تواند آن 
یا  علم  من  اعتقاد  به  نیست.  اسالمی«  »علم  بر  نظرم  من 
الحادی است یا توحیدی. اگر علم توحیدی باشد الزاماً به این 
معنا نیست که در قرآن آمده باشد. مبانی وحدت و توحید را 
از قرآن می گیریم بعد به علم می پردازیم. یک زیست شناس 
می تواند  هم  باشد  داشته  الحادی  و  داروینی  نگاه  می تواند 
مؤمن و مسلمان باشد. یکی از کارکردهای دین این است که 
ما را به استفاده از عقل عملی و تجربی و اجماع و تفکر ارجاع 
عرصه  در  را  وسایل الشیعه  باید  که  نمی گویم  می دهد.  من 

اجتماعی اثبات کنیم.

االن مذهبی ها و حزب اللهی ها نسبت به اوضاع کشور خیلی 
خاکستری  و  عادی  مردم  از  بیشتر  حتی  هستند.  شاکی 
هم  تعلق  احساس  انقالب  و  نظام  به  اینها  چون  جامعه. 
برایشان  خیانت ها  و  کاستی ها  برخی  دیدن  و  می کنند 
بسیار سخت است و اذیت می شوند. این ها مجالی برای بروز 
دغدغه هایشان پیدا نمی کنند و خشم شان را فرو می خورند. 
سخنرانی  و  می شنوند  روضه  و  می روند  هیات  به  همین ها 
گوش می کنند و فاصله ای را بین این مجالس با واقعیت های 
جامعه احساس می کنند. به نظر شما آیا هیات ها می توانند به 
این انرژی و خشم فروخورده متدین ها طوری جهت بدهند 

که به سمت اصالح کشور و خودشان حرکت کند؟

من خودم اول چند قدم با این تیپ از مخاطب ها راه می آیم. 
احساس می کنند که من هم مانند خودشان دلزده و ناامید 
یواش یواش  بعد  هستم. احساس می کنند که همدرد دارند. 
و  کنم  زنده  را  اصالح  به  امید  از  بارقه هایی  می کنم  سعی 
و  برویم  راهکارها  سراغ  فقط  ما  اگر  نظرم  به  بدهم.  راهکار 
بیان  خودشان  از  تندتر  ادبیات  با  حتی  را  مردم  گله های 
شما  اندازه  هم  ما  بگوییم  باید  اول  ندارد.  فایده ای  نکنیم، 
هم  عماًل  باید  را  این  البته  ناراحت هستیم.  از شما  بیش  و 
و  شوم  خارج  میلیاردی  خانه  از  من  که  نمی شود  ببینند. 
ماشین چند صد میلیونی سوار شوم بعد فریاد عدالت طلبی 
بزنم. هیاتی موفق است که اول با مردم همدردی کند و بعد 

در مسیر به سمت اصالح برود.

می توان  کالم،  مقام  در  دادن  امید  و  مشکالت  بیان  از  غیر 
از هیات ها توقع داشت که اصالح عینی در اجتماع صورت 

بدهند؟
بله. االن همه به این نتیجه رسیده اند که هر دولتی با مبانی 
باید  نکرد  اگر  اما  خوب؛  بسیار  که  کرد  اقدام  ما  اسالمی 
خودمان اقدام کنیم. هیات ها االن در فاز جهادی و سازندگی 
فعال  اجتماعی  کارهای  در  هیات ها  از  بسیاری  افتاده اند. 
شده اند. چون تا االن نظام ما اسالمی بوده توقع داشته ایم که 
همه کارها را نظام انجام دهد و مردم نقشی ندارند و اگر هم 
ما بخواهیم کاری کنیم باید دولت هزینه اش را بدهد. اما االن 

به نظرم  به یک خودکفایی در خدمات اجتماعی می رسیم.

حجت االسالم انجوی نژاد اقتضائات سیاسی-اجتماعی تبلیغ دینی را بررسی کرد؛

 »منبر« اینستاگرام نیست!

فرزانگان:

عالمی که به خاطر مخالفت با رضا شاه 
نتوانست در مجلس بماند

عالمی جامع االطراف، زمان شناس بود و با بصیرت بود، وقتی 
انحراف مشروطه خواهان را فهمید، از آنان اعراض نمود، پس 
را  اهلل  فضل  شیخ  بود:  گفته  نوری  اهلل  فضل  شیخ  اعدام  از 

نکشتند بلکه همه ما را کشتند.
 آیت اهلل علی علم الهدی در سال 1250 هجری شمسی در حلقه 
سره از توابع فومن دیده به جهان گشود، دوران کودکی را در مکتب 
خانه با آموختن قرآن سپری کردو پس از آن به امر و تشویق والدین 
به فراکیری علوم حوزوی در مدرسه جامعه رشت روی آورد، پس از 

اتمام مقدمات، روانه تهران و در مدرسه صدر ساکن شد.
از  از میرزا محمد حسین آشتیانی و معقول را  در تهران منقول را 
میرزا هاشم اشکوری جلوی اصفهانی آموخت و در همان حوزه علمیه 

برای طالب پایین تر تدریس داشت.
عشق به مدارج باالی علم و تقوا، او را به مدینة العلم نجف اشرف 
برد، در آن حوزه از صاحب کفایه، صاحب عروة الوثقی و مال فتح اهلل

 شریعت اصفهانی استفاده کردو قله رقیع اجتهاد نایل آمد.

 مراجعت به ایران
آیت اهلل علم الهدی پس از سال ها اقامت در نجف اشرف و دریاف 
اجازات اجتهاد به زادگاهش مراجعت نمود و برای همیشه در رشت 
اقامت کرد، او ضمن انجام وظایف اجتماعی به تربیت، تدریس طالب 

مشغول بود.
آیت اهلل احسان بخش می نویسد: »استاد آیت اهلل علم الهدی قطعا 
بینش  لحاظ  از  و  گیالن  برجسته  های  از شخصیت  علمی  نظر  از 
تا  مطول  از  دینی  کتب  تواضع  کمال  با  اما  بود،  نظیر  بی  سیاسی 
اسفار را تدریس می کرد، او از صبح تا ظهر چهار، پنج درس فقط 

برای ما می گفت.«

کارهای سیاسی شیخ
آیت اهلل علم الهدی عالمی با بصیرت و زمان شناس بود، به اوضاع و 
حوادث اجتماعی، سیاسی ایران توجه کامل داشت، در جریان انقالب 

اسالمی مشروطه در تهران حضوری فعال داشت و چون

 متوجه تالش های انگلیسی ها و غرب زده های داخلی برای انحراف 
مشروطه شد خود را در مسیر شیخ فضل اهلل نوری قرار داد و پس 

از به دار آویختن شیخ فضل اهلل نوری او بسیار گریست و به حاج
 شیخ مهدی امامی از شاگردان شیخ شهید می گفت: »شیخ فضل 

اهلل را نکشتند، بلکه همه ما را کشتند، اسالم را کشتند!«او با میرزا 
کوچک خان و افکارش آشنایی داشت و عضو هیئت اتحاد اسالم بود 
که در نهضت دینی جنگل به رهبری میرزا کوچک خان نقش اصلی 

را عهده دار بود.
او در مقابل سیاست های فاشد و ضد دینی رضا خان سکوت نکرد و 
آرام ننشست و شاه نیز مانع انتخاب شدن او برای نمایندگی مجلس 

چهارم شد.

غروب آفتاب
این مرد عدالت طلب و با تقوا سرانجام در سال 1330هجری شمسی 
دارفانی را در رشت وداع نمود و پیکر مطهرش پس از تشییع به قم 

منتقل شد و در قبرستان نو به خاک سپرده شد.
منبع: ستارگان حرم،جلد19
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اگر چه در دنیای آموزشی امروز، فرزندان قبل از بازگشایی رسمی مدارس 
و حضور در کالس اول به مراکز آموزشی مثل مهدکودک و پیش دبستانی 
پا می گذارند و معنا و مفهوم معلم، مربی، آموزش و درس و نظم و انضباط 
را می آموزند...  اما هیچ چیزی تجربه اول نمی شود. اول همیشه جذاب و 
زیباست؛ اول بهار)نوروز(، اولین روز تولد، اول ماه مهر )بازگشایی مدارس(، 

اولین شب زمستان)چله(، خالصه همیشه اول بودن خوب است. 

1- همراهی کردن کودک در روزهای اول سال تحصیلی بسیار مهم است. حتی اگر 
به  را هنگام رفتن  اول مدرسه، فرزندتان  باشید، در چند روز  نداشته  فرصت کافی 

مدرسه و برگشتن همراهی کنید. 
  

2- در روزها و هفته های آغازین به کودک خود اطمینان بدهید که دنبال اش می 
روید. 

3- سعی کنید هنگام ورود کودک به منزل غذا آماده باشد، زیرا تغذیه نامناسب و 
گرسنه ماندن از عوامل بروز پرخاشگری و لجبازی در کودک است. 

اعضای  از  یکی  حداقل  گردد،  برمی  منزل  به  مدرسه  از  کودک  وقتی   -4
خانواده)مخصوصا مادر( در انتظار او باشد. بهتر است پدر و مادر در هفته های آغازین 
ورود دانش آموز به مدرسه ساعت کاری خود را طوری تنظیم کنند که یکی از آن ها 
حتما در خانه باشد. در روزهای دیگر نیز بهتر است از اقوام نزدیک مثل مادربزرگ 
کمک بخواهید. حتی المقدور از دادن کلید به فرزند یا پشت در منتظر گذاشتن او 
بپرهیزید زیرا اضطراب در این گونه فرزندان)بچه های کلیدبه دست و پشت دری( 

بسیار بیشتر از بچه های دیگر است. 

بخوابانید.  9 شب(  معینی)مثال  ساعت  در  و  موقع  به  هر شب  را  تان  فرزندان   -5
معموال کودکان دوست دارند تا آخر شب بیدار بمانند اگر فرزندی زود و به موقع به 
رختخواب نرفت، در صورت لزوم برنامه خواب خانواده باید تغییر کند به عبارتی همه 
اعضای خانواده باید زودتر بخوابند تا کودک دلواپسی نداشته باشد که»من خوابم ولی 

دیگران در حال تماشای تلویزیون هستند.« 

6- به فرزندتان آموزش دهید به تنهایی وسایل مدرسه اش را جمع کند و از شما 
انتظار انجام آن را نداشته باشد. 

7- به حرف ها و احساسات بچه های کالس اول توجه دقیقی داشته باشید.
 

8- خاطرات خوب و خوش خود یا خواهر و برادر بزرگ تر او را از مدرسه برایش 
بازگو کنید. 

9- دانش آموز خود را با ظاهر آراسته به مدرسه بفرستید تا نزد هم کالسی های خود 
شرمنده و خجالت زده نشود. 

10- بهتر است نام دانش آموز با کمک خود دانش آموز روی وسایل شخصی مدرسه 
اش نوشته شود. 

11- بهتر است در انجام تکالیف کودک، نظارت و همراهی داشته باشید و به جای 
او کاری انجام ندهید. 

12- از مدرسه به عنوان حربه ای برای تنبیه استفاده نکنید. مثال نگویید: »اگر مشق 
هایت را ننویسی، به معلمت می گویم!« 

13- بهتر است معلمان بیشتر از نیرو و توان کودک از او تکالیف درسی نخواهند. 

14- برای سازگاری بیشتر دانش آموز با مدرسه، به او اجازه بدهید با اولیای مدرسه 
به بازدید و اردوهای تفریحی کوتاه مدت)باغ وحش، پارک و موزه( برود.

 
15- از سرزنش و تحقیر فرزندتان به خاطر رفتارهای نادرست او، به ویژه در حضور 

دیگران، خودداری کنید. 

16- نباید فکر کنید حاال که فرزندتان به مدرسه می رود، دیگر مسوولیتی متوجه 
شما نیست و همه کارها بر عهده مسووالن مدرسه است. 

17- وقتی به فرزندتان وعده ای می دهید حتما به وعده خود عمل کنید. باید سعی 
کنید وعده های شما با عمل او متناسب باشد، یعنی در مقابل کار کوچک او، وعده 
های بزرگ و طوالنی ندهید: »اگر درس بخوانی، تابستان برایت دوچرخه می خرم!« 

18- با برنامه ریزی نامناسب برای انجام تکالیف و درس خواندن، تمام اوقات فراغت 
و استراحت را از فرزندان تان نگیرید. 

19- هنگامی که با فرزندتان نزد معلم او می روید باید سعی کنید حرمت و احترام 
معلم و فرزندتان را کامال حفظ کنید. 

20- اگر فرزندتان مشکل جسمی و روانی خاصی دارد، حتما با اولیای مدرسه در 
میان بگذارید. 

21- در تمام مدارس برای والدین، به ویژه والدین کالس اولی ها، جلسه های آموزش 
خانواده برگزار می شود. در این جلسات فعاالنه شرکت کنید.

 
22- به گونه ای برخورد نکنید که کودک به خاطر رفتن به مدرسه احساس گناه 
کند. هنگامی که می گویید: »بابا کار می کند و زحمت می کشد تا تو درس بخوانی« 

کودک فکر می کند مرتکب گناه و جرم بزرگی شده است. 

23- شما والدین و اعضای خانواده باید از هر گونه درگیری لفظی و فیزیکی خودداری 
کنید و محیط منزل را برای فرزند تان شاد و آرام نگاه دارید تا کودک تان احساس 
امنیت کند. به طورکلی فضای مطلوب رفتاری و عاطفی خانواده موجب شکوفا شدن 

استعداد فرزندان می شود. 

24- اگر فرزندتان یکی از وسایل مدرسه اش را گم کرده است، حتما از او بخواهید 
فردا در مدرسه جستجو و آن را پیدا کند و از معلم و هم کالسی هایش نیز کمک 

بگیرد. نباید او را به خاطر این بی توجهی تنبیه کنید و یا او را بترسانید. 

25- اگر فرزندتان کار خوبی انجام داده، بالفاصله پس از بازگشت از مدرسه به او 
پاداش بدهید تا رفتارهای مثبت را در او تثبیت کنید. 

26- فرزندتان را با توانمندی ها و مهارت هایش آشنا کنید. 

و  تصور کنید  به صورت کودکی خودتان  را  فرزندتان  رایج که  این خطای  از   -27
بخواهید نیازهای ارضاء نشده کودکی تان به وسیله او برآورده شود، بپرهیزید. به یاد 

داشته باشید که او انسانی دیگر است و احساسات خودش را دارد. 

27 توصیه به والدین کالس اولی ها 

لبـخند مـهر ؛ 

مشارکت بچه ها در 
امور خیرخواهانه سبب 
رشداجتماعی آن ها 

خواهد شد 

عاطفه هاست،  امسال جشن  شعار   | منشادی  سمیرا 
جشنی که سال هاست باهدف کمک به ادامه تحصیل 
دانش آموزان نیازمند در روزهای پایانی شهریور برگزار 
زنده بودن  برای  شاخصی  هر از گاهی  ما  تا  می شود 
همچنین،  باشیم.  داشته  خودمان  انسانی    عاطفه  
فرصتی باشد تا فرهنگ انفاق و احسان و نیکوکاری و 
دستگیری از نیازمندان را به کودکانمان منتقل کنیم.

آموزش هایی که به جای ساعت ها حرف زدن، می توان 
با یک حرکت کوچک آن ها را برای همیشه در ذهن و 
خاطر کودکان نهادینه کرد. به ویژه کودکان امروز که 
احساس  دارند،  که  »آکواریومی«  تربیت  نوع  به دلیل 
می کنند همه دنیا باید در خدمت تأمین نیازهای آن ها 
باشند. این نکته ای است که سید محمدرضا ناظمی، 
روان شناس و مدرس دانشگاه بر آن تأکید دارد و در 
ادامه ضمن صحبت درباره این مسئله مهم می خواهد 
بتوانیم  که  بدهد  آموزش  هم  را  راهکارهایی  ما  به 
فرزندانمان را در کمک کردن به دیگران تشویق کنیم.

آموزش از کودکی

انجام کار خیر از هر نوعی که باشد مهارتی است که 
والدین باید از همان کودکی به فرزندانشان بیاموزند. 

آن ها باید یاد بگیرند که به خوشی و ناخوشی و غم 
به هراندازه  و  بدهند  نشان  واکنش  و شادی دیگران 
که می توانند خود را سهیم کنند. نه اینکه بی تفاوت 
از کنار هرچیزی بگذرند و فقط در فکر کار خویش 

باشند.
بیشتر افراد تصوری که از احسان و نیکوکاری دارند، 
انجام  درحالی که  است،  مالی  بحث های  در  مشارکت 
به  مالی  از کمک  دارد،  فراوانی  کار خیر صورت های 
افراد بی خانمان و فقیر گرفته تا آموزش و درس دادن 
به کودکانی که امکان تحصیل در مدرسه را ندارند. 
همه این ها فرصت هایی است که ما باید به قدر توانمان 
از آن ها بهره ببریم.کارخیر هراندازه که »داوطلبانه«تر 
فرد کمک  کننده  بر  بهتری هم  و  بیشتر  تأثیر  باشد، 
باشیم  راهکاری  به دنبال  باید  برای همین،  می گذارد 
امور  سمت  به  داوطلبانه  خودشان  فرزندانمان  که 
خیر بروند. این موضوع افزون بر اینکه احساس قدرت 
با  آن ها  ارتباط  آن ها می دهد،  به  بیشتری  توانایی  و 
اجتماع را هم بهتر و تنگاتنگ تر می کند. در حقیقت 
پولی  مهارت های  آموزش  از  بخشی  خیر  کار  انجام 

به کودکان است که والدین وظیفه آموزش آن را به 
فرزندانشان دارند.

گام به گام تا َخیِّر شدن

خودتان الگوباشید 
برای  الگو  بهترین  که  باشد  داشته  به یاد  همواره 
فرزندتان خودتان هستید. پس دست به خیر باشید و 
سعی کنید همیشه به کسانی که نیازمند هستند، از 
روش های مختلف کمک برسانید تا بچه ها هم شاهد 

آن باشند.

از خانه شروع کنید 

آموزش کار خیر زمان و مکان خاصی ندارد و باید آن 
را بالفاصله بعد از اینکه فرزندتان معنای خوب و بد را 
درک کرد، شروع کنید. به طور مثال، به مادربزرگش 
برادر کوچک ترش کتابی  یا  کمک کند. برای خواهر 
با  کند.  همراهی  را  مادر  غذا  میز  در چیدن  بخواند. 
انجام این کارها او متوجه خواهد شد که کمک می تواند 

امور جزئی و صورت های دیگری هم داشته باشد.

همه برابر نیستند 

مسئولیت  درباره  مستقیم  به طور  فرزندتان  به 
اجتماعی اش آموزش دهید و این ایده را به او بدهید 
فرصت  تو  از  کمتر  که  آن هایی  به  می توانی  »تو  که 
او  به  مثال  به طور  کنی.«  داشته اند، کمک  شانس  و 
نمی توانند  سال هایش  و  هم سن  از  بسیاری  بگویید 
درس بخوانند و او می تواند به یک نفر از آن ها درس 

بدهد.

اطالعاتش را بیفزاید 

از هر فرصتی استفاده کنید تا با فرزندتان درباره آنچه 
در جهان اتفاق می افتد، حرف بزنید. می توانید به او 
تا تغییری  بگویید که چگونه او می تواند کمک کند 
حتی اندک در زندگی دیگران ایجاد شود و جامعه به 

سمت بهترشدن پیش برود.

استعدادش را بیابید 
استعداد و عالقه های فرزندتان را شناسایی و مکان یا 
سازمانی پیدا کنید که او بتواند در راستای عالیقش 
اگر فرزند  به طور مثال  فعالیت داشته باشد.  آنجا  در 
در  داوطلبانه  می تواند  دارد،  دوست  آشپزی  شما 
اگر  یا  کند  کمک  خیریه  یا  عمومی  آشپزخانه  یک 
از  حمایت  سازمان  یک  در  دارد  عالقه  حیوانات  به 

حیوانات عضو شود.

کارگروهی انجام دهید 

که  کنید  پیدا  را  بچه ها  از  گروه هایی  کنید  سعی 
می تواند  او  و  دارند  شما  فرزند  مشابه  عالقه هایی 

درکارهای خیر و نیکوکارانه با آن ها مشارکت کند یا 
و  هم خودتان  که  کنید  پیدا  داوطلبانه  فعالیت  یک 
هم فرزندتان و حتی تمام خانواده تان بتوانند در آن 
شرکت کنند حتی این کار می تواند به یک سرگرمی 

هم تبدیل شود.

تمرین بخشش کنید 

به فرزندتان اجازه دهید تا لباس ها یا اسباب بازی هایی 
ببخشد.  دیگران  به  نمی خورد  به سنش  دیگر  که  را 
اسباب بازی های  بگویید  او  به  می توانید  مثال  به طور 
تمیز و سالمش را به پرورشگاه ها یا مراکز نگهداری 
و  نیکوکاری  جشن  همچنین  کند.  اهدا  کودکان  از 
عاطفه ها هم فرصت خوبی برای بخشیدن وسایل تمیز 

و سالم او به دیگر بچه هاست.

برایش فرصت بسازید 

بهانه های  به  است  کم  فرزندتان سنش  که  زمانی  تا 
کمک  برای  را  آن ها  او  تا  بدهید  پول  او  به  مختلف 
کرده اید،  باهم  را  صحبش  قبال  که  خاصی  مورد  به 
دهید  اجازه  او  به  هم  افزایش سن  با  کند.  پس انداز 
پول  پرداختن  و  کردن  پس انداز  برای  راهی  خودش 

برای امور خیر پیدا کند.

حس همدردی اش را برانگیزید 

به  می توانید  مختلف  مناسبت های  و  اعیاد  در 
بزنید و در کار هایی  بیمارستان  ها سر  و  آسایشگاه  ها 
مانند غذا دادن به افراد پیر و ناتوان که کسی را ندارند، 
مشارکت کنید. در این برنامه ها حتما فرزند تان را با 
خود ببرید تا او هم با این نوع از خود گذشتگی و ایثار 

آشنا و حس همدردی اش برانگیخته شود.

قناعت را آموزش بدهید 
هنگامی که برای خرید لباس، لوازم تحریر یا خوراکی 
خود  همراه  هم  را  او  می روید  بیرون  فرزند تان  برای 
آموزش  را  قناعت کردن  و  نحوه صرفه جویی  و  ببرید 
وسیله  یک  انتخاب  مقابل  در  مثال  به طور  دهید. 
برای  مالی شما  با مشارکت  ارزان تر، یک وسیله هم 

بچه دیگری بردارد. 

مشارکت الکترونیکی

استفاده از ظرفیت های فضای مجازی برای آموزش کار 
خیر به بچه ها امکان دیگری است که شما می توانید 
به  متفاوت  بهانه های  به  و  مختلف  مناسبت های  در 
زیادی  عالقه  فرزندتان  اگر  به ویژه  بروید  آن  سراغ 
به طور  باشد.  به حضور در فضای مجازی داشته  هم 
مثال امکان هایی که در ادامه به آن ها اشاره می شود، 
در  برای کمک  است که شما می توانید  فرصت هایی 

همین جشن عاطفه ها به سراغ آن هابروید.

سنین  در  آموزش  اهمیت  به  توجه  با  پیش دبستاني  اجباري  غیر  اما  رسمي  دوره   
پیش از 6 سالگي، چند سالي است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است 
دوره  است.   انجام  حال  در  آن  تحصیلي  پوشش  افزایش  براي  برنامه ریزي هایي  و 
پیش دبستاني براي بسیاري از افراد یک دوره ناشناخته است، برخي فکر مي کنند این 

دوره اجباري است یا در مورد کّم و کیف آن اختالف نظر وجود دارد.

* تاریخچه دوره پیش دبستاني:
سال 1310 اولین مهدکودک ایران توسط میرزا جبار باغچه بان در تبریز افتتاح شد 
و دو سال بعد اولین آیین نامه ویژه کودکستان ها توسط شوراي عالي فرهنگ تصویب 
اما مهدکودک به شکل امروزي در سال 1334 راه اندازي شد. سال 1377 در   شد 
شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوب شد که »کلیه مسائل آموزش پیش دبستاني در 
شوراي عالي آموزش و پرورش مطرح شود«. سال 1382 اساسنامه دوره پیش دبستان 
در شوراي عالي آموزش و پرورش تصویب شد و پیش دبستاني با شکل کنوني پا به 
»دوره  مي دارد:  بیان  اساسنامه  این  یک  ماده  گذاشت.  ایران  آموزشي  نظام  عرصه 
پیش دبستاني به دوره دو ساله اي اطالق مي شود که کودکان گروه  سني 4 و 5 سال 
تمام تا اول مهر هر سال را تحت پوشش برنامه هاي تربیتي قرار مي دهد.« و تبصره 
این ماده مي گوید: »در صورت عدم تامین امکانات مورد نیاز، اجراي دوره مذکور به 

صورت یک ساله بالمانع است.« 

شوراي عالي آموزش و پرورش سال 1387 اصول و چارچوب برنامه ها و فعالیت هاي 
به  پرورش  و  آموزش  و  کرد  تعیین  را  پیش دبستاني  دوره  پرورشي  و  آموزشي 
تعیین  دبستان  از  پیش  دوره  مراکز  تاسیس  مجوز  صادرکننده  مرجع  تنها  عنوان 
دوره  تفصیلي  راهنماي  شد  موظف  آموزشي  برنامه ریزي  و  پژوهش  سازمان  و  شد 
زبان آموزي  برنامه  راهنماي  با قرآن و  انس  برنامه  راهنماي  به همراه  پیش دبستاني 
 90 سال  که  هم  بنیادین  تحول  سند  در  کند.  تدوین  را  دوزبانه  مناطق  کودکان 
رونمایي شد در خصوص دوره پیش دبستاني در بخش هدف هاي عملیاتي و راهکارها 
در فصل ششم ذیل راهکار 5/1  بیان شده است: تعمیم دوره پیش دبستاني به ویژه 
در مناطق محروم و نیازمند حتي االمکان با مشارکت بخش »غیردولتي با تاکید بر 
آموزش هاي قرآني و تربیت بدني و اجتماعي« و در بخش راهبردهاي کالن  سند 
تحول نیز »ارتقاي جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور به عنوان مهم ترین نهاد تربیت 
و  هدایت  و  مصوب  سیاست هاي  اعمال  و  اجتماعي  سرمایه  مولد  و  انساني  نیروي 
نظارت بر آن، از پیش دبستاني تا دانشگاه به عنوان امر حاکمیتي با توسعه مشارکت 

همگاني« بیان شده است.

* پیش  دبستان؛ دوره  اي ضروري و رسمي اما غیر اجباري:
دوره پیش  دبستان دوره اي ضروري و البته رسمي است اما اجباري نیست. رخساره 
فضلي مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستاني وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
دوره پیش دبستاني، دوره اي رسمي است، یعني یکي از دوره هاي تحصیلي محسوب 
مي شود، اظهار داشت: »اما این دوره غیر اجباري است به این معنا که اگر کودکي 
دبستان  اول  کالس  در  که  نیست  گونه  این  باشد،  نگذرانده  را  پیش دبستان  دوره 
را  این دست  از  مواردي  و  بي سوادي  مبادي  انسداد  بحث  ما  نشود، چون  ثبت نام 

داریم.«

پیش  در سنین  آموزش  اهمیت  به  توجه  با  پیش دبستاني  غیراجباري  دوره رسمي 
و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیش  که  است  سالي  چند  سالگي،   6 از 
مناطق  بر  تاکید  با  پیش دبستاني  تحصیلي  پوشش  افزایش  براي  برنامه ریزي هایي 
محروم  و دو زبانه شکل گرفته است. سال 94 حدود  673 هزار نوآموز و سال 95 

حدود 890 هزار نوآموز در دوره پیش دبستان ثبت نام کردند.
 رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایي وزیر آموزش و پرورش از افزایش پوشش 
تحصیلي دوره پیش دبستان طي چند سال گذشته از 38 درصد به باالي 60 درصد 
خبر داده است. براساس آمار امسال 931 هزار و 322 نوآموز در 31 هزار 706 مرکز 
پیش دبستاني ثبت نام کرده اند و در 62 هزار و 360 کالس تحصیل مي کنند؛ البته 
رقم پیش بیني شده براي سال 96، ثبت نام 970 هزار نوآموز بود که تحقق پیدا نکرد.

* ضرورت توجه به دوره پیش  دبستان:
جهان  در  گسترده اي  تحقیقات  اینکه  بیان  با  تربیتي  علوم  پژوهشگر  الري  نرجس 
گرفته  پیش دبستان صورت  دوره  گذراندن  آموزشي  و  تربیتي  کارکردهاي  پیرامون 
است، گفت: »همه این پژوهش ها نشان مي دهد رشد متغیرهاي شکوفایي ذهن، رشد 
کالمي، رشد مهارت هاي جسمي و حرکتي و عالقه مندي به تحصیل در افرادي که 

دوره پیش دبستان را مي گذارنند، مثبت است.«

آموزش هاي دوره پیش دبستان بازي محور هستند و این دوره حد فاصل دبستان و خانه 
است؛ آموزش به شکل نیمه رسمي وجود دارد و همین مسئله زمینه دلبستگي کودک 
را به محیط تحصیل فراهم مي کند؛ عالوه بر این، کارکرد دیگر دوره پیش دبستان، 
شکوفایي ذهن نوآموزان است؛ شکوفایي ذهن و انواع استعدادها نیاز به محرک هایي 
دارد که با برخي آموزش هاي طراحي شده در این دوره، این امکان فراهم مي شود، در 

حالي که نوآموزاني که در خانه تحت تعلیم هستند به این محرک ها دسترسي ندارند.
* مربیان دوره مهم پیش  دبستان و محرومیت  هایي که تمام نمي  شود:

بر  پیش دبستان،  دوره  اهمیت  گفتیم؛  سخن  دبستاني  پیش   دوره  اهمیت  از 
تاثیرگذاري و اهمیت مربیان این دوره صحه مي گذارد اما مربیان پیش دبستان حتي 
هویت حرفه اي ندارند و به همین دلیل پس از چند سال به فکر ترک این پست و کار 

در مشاغل دیگر آموزش و پرورش مي افتند.

رخساره فضلي مدیر کل دفتر آموزش پیش دبستان وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه مربیان پیش دبستان به شدت نیاز دارند که هویت حرفه اي پیدا کنند، تصریح 
تعریف رده بندي  و در  باشد  کرد: »اگر مربي پیش  دبستان جایگاه حرفه اي داشته 
مشاغل، عنوان پیدا کند، بیمه آموزش و پرورش شود و چارچوب و تشکیالت اداري 
داشته باشد، کمتر نیرویي براي خروج تمایل پیدا مي کند و با این نگاه و براي افزایش 
شایستگي  جامع  نظام  پیش  سال   3 پیش دبستاني،  دوره  معلمان  حرفه اي  هویت 

حرفه اي نیروي انساني پیش دبستان را طراحي کردیم.«

از گذشت 3 سال هنوز اجرایي نشده است، همانند بسیاري دیگر  طرحي که پس 
براي  مجوز  اخذ  لزوم  مثل  دارد؛  وجود  پیش دبستاني  در خصوص  که  بایدهایي  از 
پیش دبستاني ها از آموزش و پرورش که اکنون با وجود اینکه بیش از 12 هزار مهد 
کودک تحت پوشش بهزیستي که پیش دبستاني هم دارند، اما از این تعداد چیزي 

حدود 5 هزار مرکز براي دریافت مجوز از آموزش و پرورش درخواست داده اند.

* دوره اي ضروري اما گران!
متوسط  پرورش  و  آموزش  وزارت  دبستاني  پیش  آموزش  دفتر  کل  مدیر  گفته  به 
هزینه هاي دوره پیش دبستان براي خانواده ها حدود 800 هزار تومان است که البته 
در مناطق محروم و 2 زبانه به دلیل اهمیت گسترش مراکز پیش دبستاني در مناطق 

محروم و 2 زبانه این مبلغ با کمک دولت کمتر است. 

اما براي بسیاري از خانواده ها در مناطق شهري همین مبلغ 800 هزار تومان زیاد 
ترجیح  است  غیرضروري  دوره  یک  پیش دبستان  که  کنند  مي  فکر  وقتي  و  است 
مي دهند کودک خود را به پیش دبستاني نفرستند. مدتي است زمزمه اهمیت دوره 
ابتدایي از لسان مسئوالن آموزشي کشور شنیده مي شود؛ امید است این اهمیت شکل 

واقعي به خود بگیرد و به دوره پراهمیت پیش از دبستان هم سرایت کند.

پیش  دبستان؛ دوره ضروري اما ناشناخته

خانواده، سبک زندگی



بسم رب الشهدا
به بهانه هفته دفاع مقدس مینویسم، به یاد صفای ساده ی بسیجیای 
قدیم، به یاد فانوسخه و لباس خاکی و سربند یازهرا)س(، به یاد اون 
رزمنده هایی که از جای جای همین شهرمون، از لبنیاتی و نجاری 
و آهنگری تا دانشگاه و مطب و کارخونه، خانواده رو به امان خدا رها 

میکردن و میرفتن تا تکلیفشونو ادا کنن. 
یه وقت فکر نکنید همه احساس تکلیف کردن و جونشونو کف دست 
گرفتن و راهی جبهه ها شدند، نه! همان دوره هم کم بودند انسانهایی 
و  بکنند  دل  دنیا  و  خانواده  شیرین،  زندگی  از  بگذرند،  خود  از  که 
تنها به امید رضای خدا در راهی قدم گذارند که جز خطر ره آوردی 

نداشت و جز جانبازی و شهادت اجری نداشت.

مادر شهید

کاسه  خود  دست  با  اشک  از  پر  چشمان  با  که  مادرانی  بسیار  چه 
به زمین ریختن و چه بسیار  روشنی آب رو پشت سر بچه هاشون 
کنار همسانشون  رو  روز  یک  غذایی  وعده  که حتی سه  نوعروسانی 
نبودن و چه بسیار بچه هایی که حتی یک بار نتوانستند طعم آغوش 

گرم پدرانه را بچشند.
 اینها دستاورد های جنگ بود، جنگی که جورش را شیرمردان حزب 
اهلل و خانواده هایشان به دوش کشیدند، دالورانی که رستم و اسفندیار 
و اسطوره های داستانهای کهن ایران زمین کم و کوچک اند در برابر 

صالبت عزم و اراده پوالدینشان.

میخواهم بسیجی خطابت کنم، بله با شما هستم! شمایی که قلبت 
به عشق ایران و ایرانی میزنه، با برد تیم ملی سرتون رو باال میگیرید 
و به ایرانی بودن افتخار میکنید و از دیدن رنج هم وطنانتون آروم و 
قرار ندارید. تا چشمتون به مزار شهدای گمنام میوفته دلتون میلرزه 
و بی اختیار مسیرتون رو کج میکنید تا یه صلوات و فاتحه هم نثار 
کسانی کنید که از آرامش و آسایش دنیاشون گذشتند و جونشون رو 

دادند تا بتونید آسایش امروز رو داشته باشید، درس و دانشگاهشون

 رو رها کردند تا امروز دانشگاه برید و درس بخونید. بسیجی به کارت 
و ظواهرش نیست، بسیجی به دله، به قلبی تپنده و گرم که عمل رو 
باعث میشه، عملی که بوی عشق به وطن میده، عملی که همه انگیزه 
انجامش رضایت خداست و نه حتی خلق خدا. اگر اینجوری هستی 
که گفتم پس هیچ فرقی بین تو و بسیجی شهید دفاع مقدس نیست، 
چون هردو به عشق عزت و سرفرازی ایران و ایرانی، به عشق زنده 

نگه داشتن اسالم و قرآن و به امید رضای خداوند زندگی میکنید.

دفاع همچنان باقی ست، اگر زمانی جوانان این مرز و بوم تفنگ دست 
سختی  همه  اگه  شدند،  مملکتشون  از  دفاع  جبهه  راهی  و  گرفتند 
هارو به جون خریدند تا زیر بار ذلت مستکبرین عالم نرند، اگه غیرت 
به خرج دادند و مثل یه مرد زندگی کوتاهشون رو خرج ما کردند، 

خواستند یادمون بدن رسم مردونگی رو.
 امروز دفاع من و تو  از جنس همان دفاع مقدس 31 شهریور 59 
همان  است،  دشمن  همان  دشمن  و  خاکریز  همان  خاکریز  است، 
ایران اسالمی آرزویی در دل ندارد و زمانی  نابودی  دشمنی که جز 
با سالح توپ و خمپاره امروز با سالح فرهنگی و تحریم و سیاست 

نیرنگ به میدان جنگ آمده.
و  باقری  و  همت  غیرت  جنس  از  هنوز  ایرانی  جوون  غیرت  اما   
باکری هاست، هنوز رگ ایثار و از خودگذشتگی تو وجود مسلمون 
شیعه ایرانی زندست، هنوز جنگ و جبهه و سربند یااباالفضل تموم 
دنیامونه، امروز شهدا شاهدند که اگر دانشجو هستی، به عشق آبادی 
باغ مملکتت درس میخونی که با خون جوانان رشیدش آبیاری شده 

و جون گرفته نه به امید آسایش دو روزه دنیا.

چه خوش گفت سید شهیدان اهل قلم، آقا سید مرتضی آوینی:

خاکی  کره ی  این  بر  بشر  حیات  آغاز  از  سال  هزاران   
نیز  ما  و  مرده اند  امروز  به  تا  آنان  همه ی  و  می گذرد 
گذشت.  خواهد  قرن ها  نیز  ما  مرگ  بر  و  مرد  خواهیم 
می دانی  عزیز،  ای  تو  و  مرده اند  مردانه  که  آنان  خوشا 

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند.

مراسم محرم در جبهه خیلی باصفا بود و شور و حال عجیبی داشت. این مراسم ها 
و  بود  نمونه  عزاداری شان  رزمندگان  بگیرند.  باالیی  روحیه  رزمندگان  می شد  باعث 

حالت خاصی عزاداری می کردند.

 لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع( به فرماندهی شهید مهدی زین الدین در دفاع مقدس 
نقش پررنگی بر عهده داشت. غواصان این لشکر در کنار دیگر رزمندگان، در عملیات 
جنگیدند.  بعثی  دشمن  با  مثال زدنی  و شجاعتی  رشادت  با  و  یافتند  بزرگی حضور 
هدایت  مسئولیت  خوبی  به  لشکر  فرمانده  جوان ترین  عنوان  به  زین الدین  شهید 
نیروها را بر عهده داشت و رزمندگان هم عشقی وصف نشدنی به فرمانده شان داشتند. 
عملیات  برای  که  است  )ع(  ابیطالب  علی بن   17 لشکر  رزمندگان  از  بلوکی  یعقوب 
فتح المبین به جمع سایر نیروها می پیوندد و در جریان عملیات بیت المقدس جانباز 
می شود. همچنین برادر این جانباز دفاع مقدس، عباس بلوکی در عملیات خیبر به 
شهادت می رسد. بلوکی خاطرات زیادی از شهید زین الدین و دفاع مقدس دارد و در 
گفت وگو با ما از نقش نیروهای لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع( در عملیات های مهم و 

سرنوشت ساز می گوید.

ماجرای اعزام شما به جبهه از کجا شروع شد و در کدام مقطع از دفاع مقدس 
به جمع رزمندگان پیوستید؟

و  دیدم  را  آموزشی  دوره های  تهران  در   60/12/15 تاریخ  در  و  سالگی   16 در  من 
10 فروردین به منطقه اعزام شدم. در اواخر عملیات فتح المبین به جمع رزمندگان 
پیوستم و پس از فتح المبین، عملیات بیت المقدس شروع شد. در این عملیات زخمی 
شدم و چندین ماه تحت نظر پزشک بودم و پس از بهبودی در عملیات های والفجر 
مقدماتی، یک، دو و سه شرکت کردم. پس از آن در عملیات های 4 و 5 حضور یافتم 
و تا آخر جنگ در مناطق عملیاتی حاضر بودم. بیشتر حضور من در جبهه به بودن در 

لشکر 17 علی بن ابی طالب به فرماندهی سردار شهید مهدی زین الدین سپری شد.

چه  به  بنا  و  می کردید  درک  را  جنگ  شرایط  اندازه  چه  تا  سالگی   16 در 
تصمیمی عازم منطقه شدید؟

چند عامل باعث می شد ما به جبهه برویم. نخست فرمان حضرت امام )ره( بود. وقتی 
ایشان موضوعی را می فرمودند: حجت برای همه تمام می شد و باید دفاع می کردیم. 
می دیدیم دشمن حمله  ما  وقتی  بود.  ناموس پرستی مان  و  وطن دوستی  بعدی  نکته 
کرده و کشورمان را مورد هجمه قرار داده آدم نمی تواند ساکت نمی نشیند. من اولین 
بار در نیمه اول سال 60 می خواستم اعزام شوم که، چون هم قدم کوتاه بود و هم 15 

سال سن داشتم، من را اعزام نکردند. هر کاری کردم قبول نکردند. وقتی تیرماه 16 
ساله شدم دوباره اقدام کردم که اعزامم تا اسفندماه طول کشید.

آیا ترسی از جنگ یا مقابله با دشمن نداشتید؟
عنایت خدا به قدری شامل حال رزمندگان می شد که هیچ رزمنده ای واهمه ای در 
دلش نبود. شب های عملیات دو یگان همیشه پیشقراول بودند. یکی اطالعات عملیات 
که منطقه را شناسایی می کند و یکی تخریبچی ها که میدان را باز می کنند. گاهی 
بچه های تخریب معبر را باز می کردند، ولی وقت نمی شد تا آخر میدان و معبر را باز 
به  تخریب  موقعیتی مسئوالن  در چنین  متوجه حضورشان می شد.  و دشمن  کنند 
فرمانده گردان ها می گفتند تا اینجا آمدیم و از اینجا به بعد نمی توانیم پیش برویم. 
چنین  که  زمانی  برود.  مین  روی  تا  باشد  نفر  باید  یا  کنیم  ول  را  عملیات  باید  یا 
بروند. وقتی  نیرو می گفتند می خواهند روی مین  نفر  موضوعی مطرح می شد 365 
خاطرات رزمندگان را می شنویم می بینیم آن ها عشق داشتند. ترس در دلشان نبود. 
و  را شکستیم  اول  ما خط  بیت المقدس  عملیات  در  بودند.  همیشه مشتاق شهادت 
پیکر تعدادی از عراقی ها را دیدیم. من یک بسیجی کوچک با جثه ریز بودم و اسلحه 
هم برایم سنگینی می کرد. وقتی باالی سر جنازه نظامی عراقی رسیدم و هیکلش را 
نگاه کردم کمی ترسیدم و دلهره مرا گرفت که نکند زنده باشد. باالی سرش رفتم و 
لگدی به او زدم که مطمئن شدم مرده است. همین یک لحظه دلهره گرفتم که نکند 
خودش را به مردن زده باشد. در کل نیروهای باشجاعت و وفاداری جلو می رفتند و 

ترس در دلشان نبود.

همین اعتقاد و باور هم نقطه اتکا و پیروزی ما بود
از یگان ها حرکت  باید 10 کیلومتر عقب تر  علم نظامی می گوید فرماندهان لشکرها 
کنند تا ستاد فرماندهی دستور پیشروی بدهد، اما در دفاع مقدس به این شکل نبود. 
شهید زین الدین شب عملیات والفجر 4 برای ما سخنرانی کرد و ما فکر می کردیم 
روز عملیات می خواهد به عقب برگردد، ولی دیدیم روز عملیات جلوتر از همه حرکت 
می کند. ما به ارتفاعات کله قندی رسیدیم و دیدم رگبار به آقامهدی می زند. معاون 
گردان، ایشان را به اسمش قسم داد که اگر برنگردی و عقب نروی همین االن جبهه 
را ول می کنم و می روم. ایشان را با یک نفربر به عقب برگرداندیم. دوباره خبر آمد 
از یک محور دیگر به خط زده است. وقتی یک بسیجی با جان و دل عمل می کند از 
این طرف می بیند یک فرمانده لشکر این طور جلوتر از همه حرکت می کند. فرمانده 
لشکرهای ما لب خط می جنگیدند و بسیجی وقتی این ها را می دید با جان و دل جلو 
می رفت. شهید باکری در عملیات بدر در نوک پیکان با دشمن می جنگید. حاج احمد 
کاظمی یک بار تعریف می کرد که به شهید باکری گفته ام آقامهدی! به آن منطقه نرو 
و شهید باکری جواب داده اینجا بهترین جاست و اگر بیایید صفایش را درک می کنید.

این فرهنگ ایثار از رزمنده به فرمانده و از فرمانده به رزمنده در جبهه وجود 
داشته است؟

بله، آن زمان بوده و االن هم هست. االن مگر مدافعان حرم چه کسانی هستند؟ از 
جنس همان رزمندگان دفاع مقدس هستند که خاطرات شهدا را مطالعه کرده اند و 
نسل به نسل منتقل شده است. نسل های بعدی هر قدر درباره هشت سال دفاع مقدس 

مطالعه کنند از آن بسیار خواهند آموخت.

جانبازی شما چطور اتفاق افتاد؟
عراقی ها  از  خاکریز  چهار  اهواز-خرمشهر  جاده  تا  بیت المقدس  عملیات  اول  مرحله 
گرفتیم. اوایل جنگ سپاه زرهی و توپخانه نداشت و عراقی ها در جاده فشار می آوردند 
اهواز-  جاده  پشت  کردیم.  حرکت  دوباره  صبح  فردا  برگشتیم  ما  می زدند.  پاتک  و 
خرمشهر به پایم گلوله خورد و به عقب منتقل شدم. سوم خرداد من در بیمارستان 
در  به همه  را  و حال خاصی  این خبر شور  انتشار  را شنیدم.  آزادی خرمشهر  خبر 
بیمارستان داد. احساس غرور می کردیم و خوشحال بودیم. پس از شش ماه در آذر 

61 دوباره همراه فرمانده ام شهید حاج میرزاعلی رستم خانی در جبهه بودم.

دلیل  داشتند.  چشمگیری  حضور   4 کربالی  عملیات  در   17 لشکر  غواصان 
اهمیت به غواصی در لشکر 17 چه بود؟

اگر االن وارد استان زنجان شوید روی تابلویی نوشته به شهر شور و شعور حسینی و 
شهر غواصان خوش آمدید. غواصان زنجانی در کربالی 4، 5 نقش خیلی مهمی ایفا 
کردند. همه یگان ها غواص داشتند و میزان آمادگی غواصان به تمرینات شان بستگی 
داشت. ما سه استان شمالی داریم که ساحل و دریا زیاد دارند و بیشترین غواص ها باید 
از این استان ها باشند. استان زنجان دریا ندارد، ولی چون آموزش و تمرینات مداوم 
داشتند و، چون زنجان منطقه سردسیر است توان و طاقت زیادی برای ماندن در آب 
دارند. به همین خاطر بچه های زنجان در آب هم طاقت زیادی داشتند و سرما و فشار 

آب را تحمل می کردند. در این دو عملیات هم شاهکار کردند.

اگر بخواهید شهید زین الدین را برای ما که ایشان را ندیدیم توصیف کنید، 
چه مسائلی باعث شده بود تا ایشان آنقدر شاخص شود؟

که  زمانی  بود.  لشکر  فرمانده  جوان ترین  سن  سال   22 با  زین الدین  مهدی  شهید 
می خواستند ایشان را به عنوان فرمانده لشکر انتخاب کنند، قبول نمی کرد و می گفت: 
بدهم.  می خواهم  چطور  را  مردم  بچه های  جواب  من  و  است  سنگینی  مسئولیت 
گاهی اوقات تعداد نفرات لشکر به 50 هزار نفر می رسید و شهید زین الدین احساس 
مسئولیت زیادی بابت فرمانده لشکر شدن می کرد. حتی موقعی که دخترش به دنیا 

برو، شهید زین الدین  به خانه  تولد فرزندت  برای  اعالم می کنند  ایشان  به  می آید و 
و دیگر  به دلم می افتد  ببینم محبتش  را  بچه ام  و  بروم  به خانه  اگر  جواب می دهد 
نمی توانم به منطقه برگردم. با عالقه خاصی به بسیجی ها توجه می کرد. محبت این 

عناصر مخلص در دل او جایگاه ویژه ای داشت.
به  رزمنده خود  برادران  احوال  از  و مطلع شدن  نیروها  به وضعیت  برای رسیدگی   
و  رسیدگی  را  آنان  مشکالت  و  می کرد  سرکشی  لشکر  مقرهای  و  یگان ها  واحدها، 
پیگیری می کرد. ما چنین نفراتی داشتیم که در قبال جوانان مردم احساس مسئولیت 
سنگینی می کردند. وقتی برای بچه های لشکر صحبت می کرد همه مشتاق بودند و 

برای سخنانش عشق می ورزیدند.
برابر  در  مقاومت  و  روز  در  دشمن  با  جنگیدن  و  عملیات  شب های  خط شکنی   
سخت ترین پاتک ها به خاطر روحیه باالی شهید زین الدین بود. روحیه ای که اساس و 

بنیان آن بر ایمان و اعتقاد به خدا استوار بود.
اثر خستگی روحی در وجودش دیده  بود و هیچ گاه  برای خدا  او   مجاهدت دائمی 
احمد  شهید  بیات،  قامت  شهید  بود،  لشکر  جانشین  رضا حسن پور  شهید  نمی شد. 
صادقی و شهید حمید احمدی از دیگر شهیدان لشکر علی بن ابیطالب بودند. خدا این 
جوانان را انتخاب کرده بود تا با خودش ببرد. یکی از نقاط قوت ما در دفاع مقدس 

وجود چنین فرماندهانی بود.

کمی هم از حال و هوای محرم در جبهه بگویید که عزاداری حسینی تا چه 
اندازه فضای جبهه را تغییر می داد؟

کردند  مأمور  کرخه  پادگانی سمت  به  مرا  بار  یک  بودم.  در جبهه  را  محرم  دو  من 
دیده  را  آذری ها  عزاداری  اگر  داشتند.  آنجا حضور  زنجان  بچه های  از  نفر  که 900 
باشید، یک دستشان در کمر و یک دست در شانه شان است و پاهای شان را محکم به 
زمین می کوبند. مداحان وسط عزاداران می خواندند و رزمنده ها پاهای شان را به زمین 
می کوبیدند و جواب می دادند. یک سال محرم را به این زیبایی در جبهه گذراندم. یک 

بار هم سال 62 در منطقه شیخ صالح در منطقه سرپل ذهاب بودم.
 اینجا همراه بچه های سمنان و مناطق دیگر بودم که نوحه خوان ها می خواندند و سینه 
می زدیم. مراسم محرم در جبهه خیلی باصفا بود و شور و حال عجیبی داشت. این 

مراسم ها باعث می شد رزمندگان روحیه باالیی بگیرند. 
رزمندگان عزاداری شان نمونه بود و حالت خاصی عزاداری می کردند. ما حتی عملیاتی 
استان  و  انجام شد  ماه محرم  روزهای  در  عملیات محرم  داشتیم.  نام محرم  به  هم 
اصفهان 350 نفر در این عملیات شهید داد. رزمندگان بر اثر طغیان رودخانه دویرج 
به شهادت رسیدند و مردم اصفهان در یک روز پیکر 350 شهید را تشییع کردند که 

به یک نماد در دفاع مقدس تبدیل شد.

جانباز یعقوب بلوکی از نقش شهید زین الدین و لشکر 17 در دوران جنگ می گوید؛

فرمانده ای که جلوتر از نیروهایش در خط مقدم می جنگید
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آنکه  بدون  رئیسی  سیدابراهیم  حجت االسالم 
نامی از خواننده معروف زیرزمینی ببرد، با انتشار 
اخیر  به حواشی سیاسی  نسبت  توئیتر  در  پستی 
واکنش نشان داد و نوشت: اگر کسی از این خیمه 
به  گرفت  قرار  مقابله  در صف  و  رفت  بیرون  گاه 
جبهه دشمنان دین خدا و اولیاء اهلل پیوسته و در 

دشمنی با ما است.
رئیسی  سیدابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم   
و  خراسان  علمیه  حوزه  عالی  شورای  عضو 
نامی  اینکه  بدون  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
از  برخی  به  ببرد،  )تتلو(  مقصودلو  امیرحسین  از 
حواشی ایجاد شده در این رابطه واکنش نشان داد 
و با اشاره به فرازی از زیارت عاشورا )انی سلم لمن 

سالکم و حرب لمن حاربکم(نوشت:

این راهبرد همیشگی ما تا روز قیامت است؛ سلم 
مربوط به کسانی است که با قرآن و اهل بیت)ع( 
این  از  کسی  اگر  و  باشند  اسالمی  جامعه  امام  و 
خیمه گاه بیرون رفت و در صف مقابله قرار گرفت 
به جبهه دشمنان دین خدا و اولیاء اهلل پیوسته و 

در دشمنی با ما است.
خاطر نشان می شود امیرحسین مقصودلو )تتلو( 
خواننده پاپ که در ایام انتخابات، با سید ابراهیم 
رئیسی دیدار داشت، اخیرا به خارج از کشور رفته و 
از آنجا علیه برخی مقدسات فعالیت کرده است که 
این موضوع، به یکی از داغترین موضوعات حاشیه 
تحلیلگران  که  شد  تبدیل  سیاست  دنیای  در  ای 
معتقدند توئیت اخیر تولیت آستان قدس رضوی 

ناظر به همین حواشی است.

حجت االسالم جهانگیری سهروردی گفت: اربعین آورده های متعددی دارد و بزرگترین آن معرفی رویکرد تمدنی 
و بین المللی جهان اسالم با محوریت صلح را به دنیا معرفی می کند.

وحدت ملل مختلف جهان توسط اربعین

مبلغ بین المللی حوزه علمیه قم ادامه داد: اربعین ثابت می کند که می توان بیش از 20 میلیون انسان، کنار هم 
در یکی از ناامن ترین نقاط دنیا، در نزدیکی داعش یعنی عراق، بدون هیچ گونه خون ریزی جمع شوند و برای امام 

حسین)ع( عزاداری کنند، در حالی که هیچ دولتی، مسأله اربعین را پشتیبانی نمی کند.
وی با اشاره به وظایف شیعیان در معرفی اربعین به دنیا گفت: اربعین امروزه محدود به مرزهای شیعه و مذهب 
نیست و حتی غیرمذهبیان هم به اربعین و عزاداری برای امام حسین)ع( دل بسته و برای آن هزینه می کنند، از 

این رو وظیفه ما معرفی اربعین و اباعبداهلل)ع( به تمام دنیا است.
اربعین در عرصه بین المللی را کشف زبان بین المللی  حجت االسالم جهانگیری سهروردی الزمه معرفی صحیح 
توسط شیعیان توصیف و بیان کرد: آگاهی و تسلط بر زبانی که همه دنیا با آن همزادپنداری و همگنی داشته 

باشند، امری ضروری در این زمینه است.
وی با تأکید بر ضرورت وجود نگاه فرامذهبی در مسأله اربعین گفت: الزمه داشتن این نگاه، دانستن زبان فرامذهبی 

و معرفی اربعین به واسطه آن است، از این رو انجام تحقیق برای دریافت این زبان مقدمه ای انکار نشدنی است.

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی ادامه داد: اگر در کاروان حضرت سنخ مختلف 
انسان ها از مسیحیت، اهل سنت تا دیگر ادیان دنیا مشاهده می شود، به دلیل دلبستگی آنها به اربعین حسینی)ع( 

است.

دشمن در رصد حاشیه های اربعین

وی با اشاره به تهدیدات رسانه ای دشمن در زمینه اربعین بیان کرد: یکی از تهدیدات موجود این است که دشمن 
حاشیه های موجود در اربعین را مخصوصا در شبکه های اجتماعی به صورت جدی دنبال می کند تا پدیده اربعین 
را یک پدیده خرافی و بی مبنا معرفی کرده و با بزرگ نمایی حاشیه های آن، اصل این واقعه عظیم را زیرسؤال ببرند.

حجت االسالم جهانگیری سهروردی ادامه داد: شبکه ای مانند BBC در سال های ابتدایی حرکت بزرگ اربعین، 
از آن گزارش تهیه می کرد، اما اکنون آن را بایکوت کرده است، چراکه از این واقعیت به شدت ترسیده  است.

وی رویکرد جبهه اسالمی را برای مقابله با جبهه دشمن این گونه توصیف کرد: راهی که ما باید انتخاب کنیم، 
این است که عالوه بر آگاهی بخشی به جامعه شیعه، پدیده اربعین را قبل از شناخت دشمن، خود آسیب شناسی 

کرده و مانع سوء استفاده دشمن شویم.
مبلغ بین المللی حوزه علمیه قم با اشاره به دلیل هراس دشمن از گسترش روز افزون اربعین گفت: دشمن به 
خوبی آگاه است که اربعین ظرفیتی عظیم برای کنگره سازی دینی و شیعی را دارد تا همه الییک ها و سکوالرهای 
دنیا که به دنبال پیاده سازی ایسم های خود بودند با دیدن این پدیده، درمی یابند که مذهب می تواند زنده باشد 
و اتفاقی جمعی و جریان ساز را در دنیا ایجاد کند. آسیب ها و تهدیدهای دشمنان در مسأله اربعین وی 
تأکید کرد: بایستی اقدامی هوشمندانه نسبت به بحث اربعین وجود داشته باشد که الزمه آن آگاهی از آسیب های 

سال های گذشته و تهدیدها و شبهات جدیدی است که از سوی دشمن در این زمینه مطرح می شود.
حجت االسالم جهانگیری سهروردی افزود: با توجه به این که جبهه حزب اهلل، داعش را از کشور عراق بیرون رانده 
و دستان دشمن از عناصر تروریستی خالی شده است، مطمئنا دشمنان به دنبال رو کردن پدیده های جدیدی 

هستند.
وی ادامه داد: دشمن در سال جاری به دنبال دامن زدن به جریان های رادیکال و انحرافی درون شیعی و ایجاد 
شایعات بی اساس است تا از بین المللی شدن واقعه اربعین جلوگیری کرده و اربعین در حلقه شیعه محدود بماند، از 
این رو با بزرگنمایی جریان های انحرافی همچون احمد الحسن، سعی در دفن این پیام آگاهی بخش دارد، بنابراین 

وظیفه جبهه شیعی و اسالمی آسیب شناسی سال های گذشته و آینده پژوهی و رصد تهدیدات جدید است.

واکنش حجت االسالم  سید ابراهیم رئیسی به حواشی اخیر

موشک  به  مجهز  جنبش  این  کرد  تأکید  لبنان  حزب اهلل  دبیرکل   
اگر رژیم صهیونیستی جنگ جدیدی تحمیل  و  نقطه زن شده است 

کند، با سرنوشتی روبه رو می شود که هرگز انتظارش را ندارد.

 مراسم عزاداری روز عاشورا امروز در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد 
و »سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل در آن به سخنرانی پرداخت. 

ابتدای سخنرانی خود  در  نصراهلل  »المنار«،  گزارش شبکه  اساس  بر 
شهادت امام حسین )ع( و یارانش را تسلیت گفت و از حضور گسترده 

لبنانی ها در مراسم عزاداری دهه اول محرم قدردانی کرد. 
دبیرکل حزب اهلل شعار »هیهات منا الذله« سر داد و بر ادامه مکتب 
و راه و روش امام حسین )ع( تأکید کرد.وی گفت: می دانیم که ادامه 
مسیر امام حسین )ع ( چیزی جز پیروزی، عزت و کرامت و آزادی 

نخواهد بود.

فلسطین

نصراهلل سپس بر تعهد به مسأله فلسطین و ایستادگی در کنار قدس 
فلسطینی های  به  وی  کرد.  تأکید  قرن  معامله  دانستن  مردود  نیز  و 
آغاز  فروردین   10 از  )که  بازگشت  راهپیمایی های  در  شرکت کننده 
شده و هنوز ادامه دارد( درود فرستاد و گفت آنها هیچ زمانی تسلیم 

نمی شوند. 

یمن

تأکید  یمن  مقاومت  و  رنج کشیده  مظلوم،  ملت  کنار  در  خود  ایستادن  بر  کرد:  تصریح  ادامه  در  حزب اهلل  دبیرکل 
می کنیم. سکوت کنونی در قبال کشتارهای روزانه ملت یمن از سوی ائتالف آمریکایی-سعودی باید شکسته شود. 

اتفاقات کنونی در یمن، کربالی امروز است و در قیامت از سکوت در این باره سوال خواهد شد.
وی تأکید کرد  یمن امروز کربالست زیرا ملت مظلوم این کشور تحت محاصره قرار گرفته اند و جهان به آنها توجهی 
ندارد. امروز این وظیفه هر کشور عربی و اسالمی و هر انسان آزاده ای است که به سکوت خود درباره یمن پایان دهد و 
تمام رسانه ها در این خصوص مسؤولیت اخالقی، دینی و انسانی دارند. این سکوت، مجرمان جنایت یمن را به افزایش 

جنایت هایشان در قبال زنان، کودکان و غیره در یمن تشویق می کند.

بحرین

نصراهلل به مردم بحرین هم درود فرستاد و گفت این ملت علیرغم مسالت آمیز بودن تحرکاتش، مورد ظلم دولت بحرین 
و برخی کشورهای همجوار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هزاران نفر از جوانان و علمای بحرینی در زندان به سر می برند و ما در کنار این ملت مظلوم و تالش آن 
برای کسب آزادی، کرامت، حاکمیت و نیز باقی ماندن بحرین برای ملت بحرین باقی خواهیم ماند.

ایران

دبیرکل حزب اهلل لبنان درباره ایران گفت: واجب است که در کنار ایران بایستیم، چند هفته بعد تحریم های آمریکا 
علیه ایران اجرا می شود. همه ما می دانیم که دولت آمریکا پیگیرانه تالش می کند تا کشورهای دیگر را از خرید نفت 

را متوقف کنند، میدانیم که ایران از جانب آمریکا به یک دلیل روشن تحریم می شود.
وی ادامه داد: اول اینکه ایران ملتزم به دین، جمهوریت، استقالل، حاکمیت و آزادگی اش است. چون ایران در سطح 
رهبر، دولت، مسؤوالن و مردم هرگز نمی پذیرد که بنده آمریکا شود و کسی استقالل در تصمیم گیری اش را مصادره 
کند. ایران می خواهد کشوری مستقل و آقا و آزاد و کریم و عزیز باشد اما محاصره و تحریم می شود. چون ایران در 
کنار کشورهای منطقه می ایستد و از حقوق آنان دفاع می کند و در مقابل طرح های سلطه جویانه تکفیری می ایستد، 

مورد هدف است. 
نصراهلل تأکید کرد ایران در کنار فلسطین و مقابل اسرائیل و طرح آن ایستاده است، همانطور که در کنار لبنان ایستاده 
است تا خاک و سرزمین های عربی آزاد شود. ایران اولین کشوری بود که به ندای عراقی ها پاسخ داد وقتی که داعش 
تکفیری حمله کرد و مقدسات در خطر بود. جمهوری اسالمی ایران به مسائل مستضعفین پایبند است و این حق 

ایران بر گردن ماست که در کنارش باشیم.

لبنان

وی در پرداخت به اوضاع داخلی لبنان، به آرامش، گفت وگو و همکاری برای تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید و 
بر عهده گرفتن مسؤولیت ها فراخواند.)»سعد الحریری« که سوم خرداد مامور تشکیل کابینه شده تا کنون موفق به 

این کار نشده است(.

موضع ضعف رژیم صهیونیستی و موضع قدرت مقاومت
دبیرکل حزب اهلل درباره رژیم صهیونیستی گفت این رژیم به خوبی می داند که محور مقاومت امروز قوی تر از هر زمان 
دیگری است. اسرائیلی ها عصبانی اند، چون طرحشان در منطقه ساقط شده است. اسرائیلی ها امید زیادی به اتفاقات 
سوریه و عراق داشتند اما امیدشان نقش بر آب شد. اسرائیلی ها می دانند امروز کشورهای جدیدی وارد محور مقاومت 
شده اند و حتی کسانی که قبال در صف مقابله با اسرائیل نبودند، امروز وارد این نبرد شده اند. اسرائیل نگران است...من 
از احتماالت سخن نمی گویم. اما این دشمن نباید خیالش راحت باشد. در هر نبردی در منطقه که به وقوع بپیوندند، 

شاید تبعات بزرگی برای منطقه داشته باشد. 
نصراهلل ادامه داد: دشمن می داند که نقاط ضعفش بر ما معلوم است همانطور که نقاط قوت ما را می داند. چند روز 
پیش وزیر جنگ اسرائیل به مناسبت سالروز جنگ )جنگ 1973 میان کشورهای عربی و اسرائیل که شش روز به 
طول انجامید( گفت، در خاورمیانه دو تغییر راهبردی رخ داده است. اول، دشمنانان ما، یعنی ما )حزب اهلل و مقاومت(، 
موشک هایی دارند که نمی توان جلوی آن را گرفت. دوم اینکه جبهه داخلی اسرائیل به جبهه اصلی جنگ آتی تبدیل 
شده است. در جنگ 1973 در اسرائیل می نشستند و قهوه می خوردند و اخبار را از روزنامه می خواندند اما امروز این 

مسأله تغییر کرده است.
دبیرکل حزب اهلل افزود: در خصوص موشک های نقطه زن و دقیق، اعالم می کنیم که  آنان هم بدانند. آنچه باید انجام 
می شده، انجام شده است. مقاومت امروز موشک های نقطه زن و غیرنقطه زن و امکانات و تسلیحات الزم را در اختیار 
دارد و اگر اسرائیل جنگی بر لبنان تحمیل کند با سرنوشتی روبرو خواهد شد که در هیچ روزی انتظار آن را نداشته 

است.
وی ادامه داد: آنها می دانند تنها این تکنولوژی نیست که سرنوشت نبرد را مشخص می کند بلکه عنصر انسانی نیز 
بسیار مهم است. قبل از سال 1982 آنها به اشغال بیروت  تهدید می کردند اما از سال 2006 تا کنون آیا روزی شده 

که اسرائیل به اشغال بیروت تهدید کند؟ این موضوع نیاز به نیروی زمینی دارد نه نیروی هوایی یا موشک.
وی گفت: به نقطه مهمی رسیده ایم، ما در موضع قدرت، پیروزی و بازدارندگی قرار داریم، ما روحیه، اراده و حماسه 
همه اینها را از اتفاقات در این روز )عاشورا( در بیش از 1380 سال پیش  وام گرفته ایم، بار دیگر بر سرسپردگی خود 
به خط پیروزی خون بر شمشیر تأکید می کنیم و می گوییم با هر خطری در آینده مقابله خواهیم کرد، ما وارد امتحانی 
شده ایم که به خانم »زینب« سالم اهلل علیها متصل است، از روز اول گفتیم »کلنا عباسک یا زینب« و طی سال های 

گذشته این را ثابت کردیم که »کلنا عباسک یا زینب«.
دبیرکل حزب اهلل در پایان سخنرانی خود بار دیگر بر تجدید بیعت با امام حسین )ع( تأکید کرد و به همراه عزاداران 

شعار » لبیک یا حسین« سر داد.

در سخنرانی روز عاشورا نصراهلل:  اسرائیل بداند کار تمام شده و مقاومت موشک نقطه زن دارد

مدیر دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی:

»بی بی سی« از انتشار اخبار اربعین ترسیده است

» FATF« دعوت به مناظره از محمود صادقی و حامیان
 توسط شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی

BBC News

 دبیر ستاد مرکزی اربعین:
 زائران زمینی 
اربعین عوارض 
خروج از کشور 

پرداخت نمی کنند

ستاد  دبیر  حیدری  شهریار 
مرکزی اربعین حسینی با اشاره 
سال  شعار  شدن  مشخص  به 
به  توجه  با  داشت:  اظهار   ،97
امام حسین  راه  شناختن  اینکه 
نیاز  باوفایشان  یاران  و  )ع( 
همین  بر  است،  امروزی  جوامع 
ستاد  اخیر  جلسه  در  اساس 
اربعین  شعار  اربعین  مرکزی 
امر  همین  بر  مبتنی  را  امسال 

برگزیده  شده است.
را  یجمعنا«  »الحسین  وی 

عنوان   97 سال  اربعین  شعار 
اربعین  پیاده روی  افزود:  و  کرد 
فرهنگی  اقدام  یک  حسینی  
به  توجه  با  که  است  جهانی  و 
برگزار  منطقه  خاص  شرایط 
می شود که انتخاب شعار اربعین 
اقدام  این  با  همراستا  باید  نیز 
ستاد  در  همچنین  باشد.  مهم 
سال  که  قرمز  رنگ  اربعین 
به  بود،  شده  منتخب  گذشته 
نیز  امسال  انتخابی  رنگ  عنوان 

تعیین شد.
در  اینکه  بیان  با  حیدری 
کارگروه   17 اربعین  کمیته 
هر  گفت:  می کنند،  فعالیت 
کدام از کارگروه ها شرح وظایف 
و  دارند  اربعین  در  مشخصی 
و  سیاست گذاری  حوزه  در  ما 

اجرایی برنامه ریزی می کنیم.
اربعین  وی درباره هزینه ویزای 

حسینی نیز خاطر نشان کرد:
اربعین  ویزای  هزینه  تاکنون   
و  نشده است  حسینی مشخص 
این مبلغ را باید کشور عراق به 

ما ابالغ کند.
در  اربعین  مرکزی  ستاد  دبیر 
ادامه به عوارض خروج از کشور 
گمرک  گفت:  و  کرد  اشاره 
عوارض خروج از مرزها را تعیین 
می کند و وزارت کشور عوارضی 
اما  نمی کند؛  دریافت  مرزها  در 
از  شده  اعالم  قوانین  اساس  بر 
اربعین  زائران  گمرک،  سوی 
عتبات  به  زمینی  به صورت  که 
عوارض  می شوند،  مشرف 

پرداخت نمی کنند.

 سال گذشته بیش از 2 میلیون 
به  اربعین  ایام  در  ایرانی  زائر 

کشور عراق سفر کردند.
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امام کاظم )ع ( : 

بهترین چیزی  که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی  
تقرب پیدا می کند، نماز است .

) تحت العقول ، ص 455 (

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره دوازدهم-دو شنبه 2 مهرماه 1397-قیمت 500 تومان

تلویزیونی  برنامه  در  شاکری،  مجید 
اظهار داشت:  امشب« شبکه خبر  »تیتر 
FATF یک نهاد ناظر است و با سازمانی 
در  که  می کند  فرق  فیفا  مانند  ورزشی 
صورت اجرا نکردن قوانین جدید فوتبال، 

تیم های شرکت کننده را جریمه کند.
سازمان  این  ایجاد  سابقه  بیان  به  وی 
داد:  ادامه  و  پرداخت  دولتی  بین  مالی 
درباره  بررسی هایی  برای  سازمان  این 
در  پول شویی  با  مبارزه  قوانین  وضعیت 
آمده  وجود  به  مالی  مختلف  بازارهای 
جلسات  در  آن  فعالیت  نتیجه  و  است 
هر چهار ماه یک بار به اطالع کشورهای 
این  تا  می رسد  هفت«  »جی  عضو 
سرمایه گذاری  ریسک  بتوانند  کشورها 
و در  بررسی  را  مالی هدف  بازارهای  در 
کشورهای  به  که  سرمایه گذارانی  مورد 
احتیاط کنند.به گفته  مشکوک می روند 
با  مبارزه  با  ما  اقتصادی،  کارشناس  این 
اگر  حتی  اما  نیستیم  مخالف  پولشویی 
لیست سیاه  از  بپذیرد  را   FATF ایران 
یا  اروپا  اتحادیه  مشکل  نمی شود.  خارج 
مبادالت  با  ارتباط  در  دیگری  هر کشور 
نیست.به   FATF ایران،  با  اقتصادی 
اضافه  شاکری  مهر،  خبرگزاری  گزارش 

کرد: این سازمان هیچ موقع توان تحریم 
ایجاد  اطالعاتی  زیرساخت  فقط  ندارد 
نکردن  یا  کردن  اجرا  طرفی  از  می کند 
FATF در حاکمیت و اختیار ایران است 
ندارد.  خارجی  کشورهای  به  ارتباطی  و 
بپذیرد  هم  را   FATF ایران،  چنانچه 
بیرون  تحریم  یا  تعلیق  از حالت  باز هم 

نخواهد آمد.
عضو  اعزازی،  ا...  ضیاء  راستا،  همین  در 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری 
که  کنیم  کاری  نباید  ما  گفت:  فارس 
افتد. هر زمان هم  به خطر  منافع مردم 
که این الیحه بررسی شود، نظر خودمان 
را داریم و مهم نیست که اروپا و آمریکا 

در این باره چه دیدگاهی دارند.
بر  لوایح  این  تصویب  تاثیر  درباره  وی 
کشور  بانکی  روابط  بهبود  و  ارز  قیمت 
برنامه  از  بند   32 تاکنون  ما  کرد:  بیان 
دیدیم  و  کردیم  اجرا  را   FATF اقدام 
نداشت.  این مسائل  در  تاثیری  که هیچ 
یا عدم  ندارم که تصویب  اعتقاد  لذا من 
تصویب لوایح مرتبط با FATF بر قیمت 

دالر موثر باشد.

یک کارشناس اقتصادی:

ایران FATF را هم بپذیرد 
از لیست سیاه خارج نمی شود

حجت االسالم و المسلمین سید حسین مومنی با حضور در موکب هیئت الرضا علیه السالم از 
عزاداران حسینی با چای پذیرایی کرد.

تصویر هفته

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که شخصیت های سیاسی نباید بگویند 
با کوتاه آمدن در برابر دشمن می توانیم از مشکالت عبور کنیم، گفت: 
برخی مانند خوارج در پی ناامید کردن و برهم زدن ثبات جامعه هستند. 
حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان در سخنرانی پیش از خطبه 
نماز جمعه تهران با بیان این که یک جامعه همانند یک فرد نیاز به امید 

دارد، گفت:

که  گونه  آن  توانند  نمی  افراد  دیگر  برود،  میان  از  جامعه  در  امید  اگر 
شایسته است تالش کنند.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: اگر امید در جامعه نباشد، مشکالت 
مضاعف دید شده و دیگر راه عبور از مشکالت مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی یکی از حربه های ابلیس را ایجاد یأس در افراد دانست و عنوان کرد: 
باید بدانیم که خداوند سبحان قادر است در هر شرایطی جوامع بشری  را 

از مشکالت عبور داده و معضالت را حل کند.
پیرو  که  کسانی  کرد:  خاطرنشان  پناهیان  والمسلمین  االسالم  حجت 
ابلیس هستند و همه کسانی که نقش سرباز شیطان را در فضای مجازی 
بازی می کنند، پیام های توأم با ناامیدی را در این فضای خبیث جا به جا 
می کنند؛ دشمن در این فضای خبیث عقاید افراد جامعه را متزلزل می 

کند و سعی می کند آن ها را نسبت به آینده ناامید کند.
را  آینده  به  نسبت  جامعه  کردن  امیدوار  راه  تنها  علمیه  حوزه  استاد 

به  ما  توجه همه  مورد  باید  مقوله  این  داشت:  ابراز  و  دانست  "مقاومت" 
ویژه مسؤوالن و مراکز آموزشی قرار گیرد تا مسأله "مقاومت" در جامعه 
تئوریزه سازی شده و بدان عمل شود.وی با اشاره به این که خداوند در 
قرآن کریم همواره مقاومت را به عنوان راه امیدواری بشریت معرفی می 
کند، بیان کرد: خداوند متعال ملتی که مقاومت کند را سربلند و عزتمند 

خواهد کرد و نخواهد گذاشت در برابر دشمن مغلوب شوند.
استاد حوزه علمیه با اشاره به نقش مسؤوالن در ایجاد امیدواری در جامعه 
بیانیه  تأکید کرد: وقتی یک نماینده مجلس در مجلس شورای اسالمی 
می دهد که استقامت اشتباه است و دعوت می کند به عدم استقامت در 
برابر دشمن، این به خودی خود یک سرچسمه ناامیدی به راه می اندازد.

وی با بیان این که شخصیت های سیاسی نباید بگویند ما با کوتاه آمدن 
در برابر دشمن می توانیم از مشکالت عبور کنیم، ابراز داشت: ملتی که 
شخصیت های سیاسی آن اهل استقامت نباشند، زمین خواهد خورد؛ اگر 
سیاسیون از رفراندوم حرف بزنند یعنی جامعه به بن بست رسیده است، 
در حالی که ملت ما به بن بست نرسیده و اگر بندهای قانون اساسی به 
جامعه  در  مشکلی  دیگر  شود  اجرایی حل  مشکالت  و  اجرا شده  خوبی 

وجود نخواد داشت.
کردن  مأیوس  که  این  بر  تأکید  با  پناهیان  والمسلمین  االسالم  حجت 
جامعه کار خوارج است، اظهار کرد: افرادی که از رفراندوم دم می زنند 
می خواهند همانند خوارج، کار جامعه را بر هم بزنند؛ رفراندوم بر اساس 
قانون برای روزی است که به بن بست برسیم، نه برای زمانی که مسؤوالن 
کار عادی خود را انجام نمی دهند، بر این اساس مسؤوالن با این گونه 

سخنان نباید ثبات جامعه را بر هم بزنند.
در  مقاومت  فرهنگ  که  کسانی  که  این  بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
ادبیاتشان وجود ندارد و در پی سازش هستند همواره ناامیدانه عمل می 
با سر  به صورت شیک در جامعه  پراکنی  یأس  امروز  یادآور شد:  کنند، 
دنبال  مقاومتی  اقتصاد  به  نپرداختن  و  سازش  همانند  شعارهایی  دادن 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر مردم فعال شوند و موانع کسب و کار برداشته 
انجام  قانونی  مانع  بدون  را  کار خود  بتوانند  ما  دانشمند  جوانان  و  شود 

دهند، بی شک در جنگ اقتصادی پیروز خواهیم شد.
حجت االسالم والمسلمین پناهیان در پایان با اشاره به این که مسؤوالن 
در جنگ اقتصادی باید مقاومت کنند، ابراز داشت: قرار بود  قانون مبارزه 
با فساد اقتصادی در یک چهارشنبه ای در مجلس تصویب شود، اما توسط 
مورد  مسأله  این  امیدواریم  شد؛  خارج  کار  دستور  از  سیاسی  باند  یک 
توجه مسؤوالن قرار گرفته و سعی کنند قاطعانه با رانت خواری اقتصادی 

مبارزه کنند.

 حجت االسالم والمسلمین پناهیان:

مسؤوالن با سخنان بی پایه ثبات جامعه را بر هم نریزند
 تنها راه امید به  آینده مقاومت است نه سازش

تجارب درس آموز دوران دفاع مقدس 
الگویی برای عبور از مشکالت است

استاندار قم در پیامی فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت: الگو قرار دادن فرهنگ ایثار و مقاومت و 
تجارب درس آموز آن حماسه عظیم مي تواند برطرف کننده موانع و مشکالت باشد.

به گزارش ندای شهرکریمه، در پیام مهدی صادقی آمده است: نام هفته دفاع مقدس، یادآور درخشان ترین و ماندگارترین 
ایثار، فداکاری و جانفشانی در راه خداست که ملتی  این سرزمین و تجلی زیباترین صحنه های  تاریخ زرین  صفحات 
بزرگ با الهام از آرمان ظلم ستیزی مکتب تشیع و الگو گرفتن از درس های قیام عاشورا خالق آن شد. حماسه ای عظیم 
و پرافتخار که38 سال پیش در چنین روزهایی و در پرتو ایمان و توکل و ایستادگی و مقاومت سرافرازانه مردان و زنان 
خدایی این مرز و بوم به دست آمد و به عنوان نماد عزت، غرور و سرافرازی و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران برای همیشه در اذهان زنده خواهد ماند.
در این پیام آمده است: ایثار، یکدلی و اتحاد ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، دستاوردهای ارزشمندی را به همراه 
داشت و موجب شد تا حتی یک وجب از خاک مقدس کشور به دست دشمنان نیفتد و امروز نیز که دشمنی ها علیه 

نظام اسالمی به اوج خود رسیده است الگو قرار دادن فرهنگ ایثار و مقاومت و تجارب درس آموز آن حماسه عظیم 
می تواند برطرف کننده موانع و مشکالت باشد از این رو ملت بزرگ ایران تالش برای عزت، سربلندی و اقتدار سیاسی 
،اجتماعی و اقتصادی کشور و سر تعظیم و تسلیم فرود نیاوردن در مقابل دشمن با از خود گذشتگی و حفظ وحدت 
کلمه و هوشیاری را وظیفه مهم خود دانسته و برای عبور سرافرازانه از این مقطع دشوار و تعیین کننده از هیچ تالش 

و کوششی دریغ نخواهد داشت.

در پیام استاندار قم اضافه شده است: در سی و هشتمین سالگرد دوران حماسه و مقاومت و تقارن آن با ایام حزن و عزای 
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، یاد و خاطره شهداء، ایثارگران، رزمندگان و یادگاران دوران ایثار و 
حماسه به ویژه 6 هزار شهید سرافراز استان قم را گرامی داشته، توفیقات روزافزون همگان را در راه حفظ و صیانت از 
دستاوردهای ارزشمند دفاع مقدس و پیمودن راه شهدای واالمقام در پرتو آرمان های بلند بنیانگذار جمهوری اسالمی 

ایران و فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی از درگاه ایزد منان مسألت دارم.

پیام استاندار قم به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس:

 

تفکرات  با  مجموعه  یک  »األحوازیون«   
مغر  که  هستند  قومیتی  و  جدایی طلبانه 
به صورت  و  بوده  لندن  در  آن ها  متفکران 
عربستان  سفارت  از  را  دستورات  مستقیم 
در  مجازی  فضای  طریق  از  گرفته  دریافت 

خوزستان یارگیری می کنند.

مسائل  کارشناس  زاده،  هانی  حسن  دکتر 
پرده  پشت  تشریح دست های  به  خاورمیانه،  
پرداخت  در خوزستان  تروریستی  جریان های 
از زیرمجموعه های  و اظهارداشت: األحوازیون 
با  که  است  تحریراألحواز  و  التحریر  جبهه 
تفکرات التقاطی سعی در ناامن کردن فضای 

شهری استان خوزستان به ویژه اهواز رادارند.

با  مجموعه  یک  األحوازیون  افزود:  وی 
تفکرات جدایی طلبانه و قومیتی هستند که از 
عربستان دستور گرفته و در واقع تحت تأثیر 

تفکرات وهابی می باشند.

متفکران  مغر  اینکه  بیان  با  زاده،  هانی  دکتر 
زندگی  لندن  در  التحریر«  »جبهه  مجموعه 
می کنند، گفت: سران جبهه التحریر به صورت 
عربستان  سفارت  از  را  دستورات  مستقیم 
در  مجازی  فضای  طریق  از  گرفته  لندن  در 

خوزستان یارگیری می کنند.

مشوق های  دادن  سیاسی،  کارشناس  این 
جاهل  اما  متعصب  و  نادان  جوانان  به  مالی 
»تحریراألحواز«  اصلی  حربه های  از  یکی  را 
دانست و تصریح کرد: سران »جبهه التحریر« 
جوان  سری  یک  گزاف،  پول های  پرداخت  با 

اجیر  را  اعتقادی-بصیرتی  مسائل  به  جاهل 
کرده تا دست به عملیات های تروریستی کور 

بزنند.

گفت:  »تحریراألحواز«،  گروه  پیرامون  وی 
مجموعه  یک  حقیقت  در  مجموعه  این 
کوچکی است که به موازات سایر جریان های 
داخل  با  مرتبط  اما  خارج  در  که  تروریستی 
و  کرده  تروریستی  فعالیت های  خوزستان، 
رژیم  دستورات  کردن  اجرایی  نیز  هدفشان 

صهیونیستی و عربستان سعودی است.

گروه های  اصلی  هدف  زاده،  هانی  دکتر 
قومیت های  میان  شکاف  ایجاد  را  تروریستی 
خوزستان برشمرد و اضافه کرد: بدبین کردن 
خوزستان،  والیی  مردم  به  نسبت  ایران  ملت 
تفرقه میان مردم و ایجاد رعب و وحشت در 
جامعه، هدف اصلی گروه های تروریستی است 
که البته دستورالعمل این چند هدف عمده، از 
کاخ محمد بن سلمان صادر شده و دشمان در 
تالش اند تا ناامنی هایی را در ایران ایجاد کنند.

اینکه ولیعهد  بیان  با  این کارشناس سیاسی، 
کشاندن  به  نسبت  قبل  ماه ها  از  عربستان 
داده  هشدار  ایران،  خاک  داخل  به  جنگ 
ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  کرد:  تصریح  بود، 
که  بود  کرده  اعالم  پیش  ماه ها  عربستان، 
به  کشاند؛  خواهد  ایران  داخل  به  را  جنگ 
به واسطه  تا  می کنند  سعی  دلیل  همین 
را  ایران  تکفیری  جریان های  و  وهابیان 
هوشیاری  با  یقیناً  اما  کنند!  سوریه  همچون 
نظامی دسیسه های  و  امنیتی  نیروهای  کامل 

آنان به بمبست خواهد رسید.

کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح کرد؛

األحوازیون چه کسانی هستند؟

گزارش  در  عربستانی  افشاگر  شاهزاده 
مورد  در  جالبی  اطالعات  خود  جدید 
بن  ترس  و  کرده  فاش  سعودی  ولیعهد 
سلمان از ترورشدن را به خوبی تشریح 

کرده است. 
به گفته مجتهد بن سلمان حتی طرح فرارش 
از عربستان را هم آماده کرده است.گویا ستارِه 
به  سعودی  جوان  ولیعهد  سلمان  بن  بخت 

سرعت در حال خاموش شدن است. 
به  وی  برکناری  احتمال  درباره  گزارش ها 
اخیرا  هم  تایمز  نشریه  و  بیشتر شده  تدریج 
اعالم کرد که وی دیگر قدرت چندانی ندارد 
و پادشاه سعودی می تواند با یک حرکت قلم 

وی را برکنار کند. 
»مضاوی الرشید« مخالف سرشناس سعودی 
و نوه آخرین حاکم از خاندان الرشید نیز اخیرا 
اعالم کرده بود »محمد بن سلمان« در معرض 
سقوط قرار گرفته است، آل سعود در آستانه 
که  است  خود  مشروعیت  تدریجی  فرسایش 
ممکن است برای مدتی طوالنی ادامه داشته 

باشد و انفجار جدی داخلی اتفاق بیفتد.
را شکست وی  این مسئله  بتوان علت  شاید 
شاهزاده های  علیه  کودتا  و  یمن  جنگ  در 
و  نمایشی  اصالحات  البته  دانست.  سعودی 
وجود  به  در  نیز  مسیر  این  در  وی  عجوالنه 
است.  نبوده  بی تاثیر  شرایطی  چنین  آمدن 
بن  ناگوار  اوضاع  از  تازه ای  جزئیات  حاال 

سلمان منتشر شده است.

اعالم کرده  اسرار سعودی  افشاگر  »مجتهد« 
اطالعات  درز  خاطر  به  سلمان  بن  محمد 
احمد  شاهزاده  به  پادشاهی  دفتر  حساس 
حال  در  و  است  ناراحت  بسیار  )عمویش( 
حاضر چند نفر مشکوک به درز این اطالعات 

هستند. 
 مجتهد تاکید کرده نگرانی و ترس بن سلمان 
در ماه های اخیر دوچندان شده است. این امر 
کشتی  در  را  خودش  وقت  همه  شده  سبب 
در  نیوم  شهر  و  جده  حدفاصل  در  تفریحی 
به حضور  اگر مجبور  و  بگذراند  دریای سرخ 
مسئوالن  با  دیدار  یا  مراسم  و  جشن ها  در 
خارجی شود، این کار را در جده انجام دهد، 
دور  دریا  از  نمی خواهد  ترس  شدت  از  زیرا 
شود تا بتواند در صورت احساس خطر سریع 

فرار کند.
محافظان  درباره  آل سعود  اسرار  افشاگر  این 
»بن  نوشته:  نیز  سعودی  ولیعهد  شخصی 
حفاظت  برای  سعودی  عناصر  به  سلمان 
مستقیم از خود دیگر اعتماد ندارد و درحال 
و  در خارج  دیده  آموزش  مزدوراِن  به  حاضر 
و  ساختمان ها  از  محافظت  ماموریت  موساد 
تاسیسات مربوط به شاه و ولیعهد و خاندانش 
فقط  و  است  سپرده  را  سلطنتی  گارد  به 
هنگامی که می خواهد از دریا برای حضور در 
جشن ها و مراسم ها بیایید، به طور مستقیم از 

گارد سلطنتی کمک می گیرد.

افشاگری تازه مجتهد:

بن سلمان نقشه فرار خود را هم آماده کرده است


