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تأخیر پرواز قمی ها 7 ساله شد !
بهمن ماه 89 بود که قمی ها با کلنگ زنی فرودگاه آماده پرواز شدند

 توقیف بیش از ۵ هزار خودرو
 در سلفچگان

کمک2۵ میلیون تومانی به جشن 
عاطفه ها و پویش احسان احسن

برنج، آلومینیوم، چای و لوازم 
خانگی در صدر لیست احتکار

دادستان تهران خبر داد:

از سوی دو تن از مرجع تقلید صورت گرفت:

  جانشین فرماندهی انتظامی استان قم خبر داد
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله و سلم فرمود: برای شهادت حسین علیه السالم، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص .556

روضه و منبر سیاسی ؛ واجبی فراموش شده
کشور  و سیاسی  اقتصادی  بروز مشکالت  وانفسای  در 
فوق،  موضوعات  به  نظارتی  و  قانونی  نهادهای  توجه  و 
فعالیت مشکوک و حرفه ای صفحات اینستاگرامی شدت 
بیشتری گرفته و با هدف گرفتن کانون خانواده ها هجوم 

عجیبی را آغاز کرده اند.
احمدنامداری- اینستاگرام چند سال پیش توسط دو 
معرفی اش  و  طراحی  استنفورد  دانشگاه  فارغ التحصیل 
در فروشگاه اپلیکیشن با این توصیف همراه بود: »برای 
سرعت بخشیدن، ساده و زیبا شدن عکس های موبایلی«. 
در آن زمان کسی به فکرش خطور نمی کرد روزی فرا 
برسد که این اپلیکشن بیش از 800 میلیون عضو فعال 
داشته باشد، اپلیکیشنی که در فضای مجازی تبدیل به 

یک غول فرهنگ ساز و هنجارشکن خواهد شد.
آمار منتشر شده درباره رتبه شبکه های مجازی نشان  
می دهد اینستاگرام بعد از فیسبوک و یوتیوب سومین 
شبکه اجتماعی پرطرفدار دنیا است و البته بین ایرانی ها 
بعد از تلگرام دومین رتبه را دارد که فقط در کافه بازار 

بیش از 19 میلیون دفعه دانلود شده است.
اعتبار  محل  توانسته  گذشته  سال  درچند  اینستاگرام 
بخشی کاذب و شکل دهی یک نوع معیار و محبوبیت 
به طیف وسیعی از قشرهای گوناگون باشد و در کنار 
از  برخی  درآمد  داشته که محل  نیز  را  آن  قابلیت  آن 
افراد، گروها و برندها نیز باشد و تاسف بار آنکه در یک 
تاثیرگذاری مخرب، قدرتی داشته که موجب گسترش 
الگوهای  ترویج  و  ناصحیح  رفتارهای   ، ها  ناهنجاری 
فاسدغربی و روابطی سخیف و ناپسند در کنار تبلیغ بی 

بندوباری در جامعه نیز شده است .
در اینستاگرام با سرعتی غیرقابل باور و کنترل نشده، 
ضد ارزش ها تبدیل به ارزش شده است و هر کاربری که 

برهنگی بیشتری از  شخصیت ، فعالیت ها و اعمال  خود 
به نمایش بگذارد شهرت بیشتری بدست می آورد.

سخیف  فعالیت  شد  سطور  این  نگارش  موجب  آنچه 
محیط  در  گذشته  های  ماه  طی  جدید  صفحاتی 
اینستاگرام با هدف جلب توجه مخاطبان قمی است که 
در کمال تعجب، قبیح ترین اعمال و رفتارها و روابط 
دختر و پسر را در قالب کلیپ های طنز بصورت علنی 
ودر صفحات شناسنامه دار  که آدرس دریافت تبلیغات 

نیز دارند به نمایش می گذارد.
نکته مهم در این تولیدات ویدیویی مشکوک این است 
که با استفاده از لهجه، نام و محالت قم ، ضمن افزایش 
حال  قم،در  شهرمذهبی   مخاطبان  جلب  و  جذابیت 
عادی کردن رفتارهایی هستند که تاکنون به علت قبح 
اجتماعی و دینی کمتر کسی جرأت و روی انجام دادن 
آن  در قم را داشت، اما حاال می بینیم که در این صفحات 
،  وقیح ترین افعال و کلماتی که حتی در صفحات طنز 
به شکلی کامال عریان و صریح  ندارد  نیز نظیر  مشابه 

منتشر  می گردد.
متأسفانه هر بار به نقد فضای مجازی پرداخته می شود، 
منتقدان به مخالفت با آزادی و طرفداری از سانسور متهم 
می شوند، اما این روزها می بینیم که رها شدن شبکه 
ها چگونه       آن  کنترل  و  نظارت  عدم  و  اجتماعی  های 

می تواند تعامالت توام با فساداخالقی را عادی کند.
از طرفی خانواده ها نیز به عنوان رکن رکین جامعه الزم 
است حضور موثر در کنترل این فضاهای جدید داشته 
عهده  بر  فقط  کنترل  و  پیشگیری  مسئولیت  باشند. 
حاکمیت نبوده و الزم است ورود خانواده در این حوزه 
جدی باشد .هر چند کامال روشن است که در قم کنترل 

چندانی بر این گونه صفحات وجود ندارد.

افشاگری درباره تلگرام

بازی های آسیایی جاکارتا به پایان رسید و 
کاراته کای خوشنام  زاده  امیر مهدی  سهم 
قمی در این رویداد مدال نقره کومیته منهای 

60 کیلو بود

امیر مهدی زاده بابت مدال 
جاکارتا چقدر پاداش می گیرد؟

توالت های ایستاده  در قم!

نظارتی درکار نیست،خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند

اینستاگرام با لهجه قمی  وفارغ از هرگونه پاالیش اخالقی 

معاون قضایی دادستان کل کشور:  
فعالیت تلگرام طالیی و هاتگرام تمسخر 

دستور قضایی است

دستشویی هایی که درب ندارند و در کنار هم بدون اتاقک و به 
شکل ردیفی  بصورت ایستاده استفاده می شوند!!

برای شرکت در مراسم عزاداری دهه اول محرم کجا برویم؟

محرم آغاز شد و سوالی دوباره اینکه باالخره منبر سیاسی برویم یا نرویم؟
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آیت اهلل حسینی بوشهری:

مردم همچنان منتظر برخورد جدی دستگاه  قضائی 
با اخالل گران اقتصادی هستند

آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری در خطبه های نماز جمعه امروز قم که در مصلی 
این شهر برگزار شد، با اشاره به معیارهای شناخت معروف و منکر اظهار کرد: هر اقدام 
و رفتاری که موجب عدالت اجتماعی در جامعه می شود مصداق بارز معروف در جامعه 
است؛ هر طرح و برنامه ای که سیاست گذاران و مسووالن جامعه اجرایی می کنند اگر به 
سمت تحقق عدالت اجتماعی باشد معروف است و هر اقدامی که مقابل عدالت اجتماعی 

باشد و زمینه فساد، نارضایتی اجتماعی را فراهم کند منکر است.

وی با تاکید بر اینکه عدالت اجتماعی همه وجوه جامعه را در بر می گیرد اذعان کرد: 
جامعه اسالمی زمانی به عدالت اجتماعی دسترسی پیدا می کند که در راهبردها، برنامه ها 

جامعه،  سوی  و  سمت  و 
ظلم،  فقر،  رفع  خروجی 
و...  و عقب ماندگی ها  تبعیض 
باید فرصتی در اختیار  باشد. 
آن ها  که  دهیم  قرار  افراد 
بتوانند به راحتی حقوق خود 

را استیفا کنند.

به  اشاره  با  قم  جمعه  امام 
آحاد  حقوق  اعطاء  اهمیت 
از  یکی  عنوان  به  جامعه 
شاخصه های عدالت اجتماعی 
به  زمانی  افراد  کرد:  تصریح 
این  که  می رسند  سعادت 
کنیم.  مشاهده  را  شاخصه 
همانطور که مسووالن در پی 
هستند  خود  حقوق  احقاق 
باید برای مردم هم همینطور 
جایگاه  این  به  اگر  و  باشد 

رسیدیم جامعه ای سعادتمند خواهیم داشت.
با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و هفته امر به  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
معروف و نهی از منکر گفت: محرم ماه درس ها و عبرت ها، ماه پیروزی خون بر شمشیر، 
عالی ترین فرصت برای تبلیغ دین خدا برای مبلغان، آشنایی با اهداف عاشورا و... است؛ 
محرم هم ماه عاطفه، هم ماه حماسه و هم ماه منطق است و نمی شود به یک بعد بسنده 
کرد و از ابعاد دیگر غفلت نمود. امام حسین)ع( همان هدف پیامبر اکرم را پیگیری کرد 
و زمانی که به اهداف ایشان نگاه می کنیم که مبارزه با فساد، مبارزه با ظلم، مبارزه با 
جهل و زبونی بشر بود همان اهداف عالی پیامبر است.آیت اهلل حسینی بوشهری با تاکید 
برگزار شود تصریح کرد:  باشکوه  باید  ماه  این  اینکه هیئات عزاداری و دسته ها در  بر 
انقالب ما برگرفته از عاشورا و سرمایه ما ارادت به اهل بیت)ع( است و باید با توسل به 
ائمه اطهار بخواهیم که بر دشمنان پیروز شویم؛ سخنرانان باید به بیان معارف پرداخته 

و مداحان از بدعت ها و خرافات صرف نظر کنند، هیچ بدعتی نباید وارد فرهنگ عزاداری 
امام حسین)ع( شود.

وی با اشاره به حادثه 17 شهریور گفت: خون های شهدای این حادثه پای درخت انقالب 
اجالسیه  برگزاری  به  اشاره  با  قم  زد.امام جمعه  این شجره طیبه جوانه  و  ریخته شد 
مهم  اجالسیه های  از  یکی  اجالسیه  این  کرد:  خاطرنشان  رهبری  خبرگان  مجلس 
خبرگان بود؛ تابلوی مجلس خبرگان بیان این نکته بود که منویات رهبری در خصوص 
مسائل اقتصادی را از قوای سه گانه خواستار شدند.وی با تاکید بر اینکه خبرگان رهبری 
در این شرایط سختی که مردم با آن درگیر هستند در کنار آن ها و همراه و دلسوز و 
خیرخواه و پیگیر مسائل و مشکالت آن ها هستند گفت: خبرگان سه قوه را خواستند تا 
مشکالت مردم را پیگیری کنند.آیت اهلل حسینی بوشهری با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری  بیانات  کلیدی  نکته  کرد:  اظهار  خبرگان  مجلس  اعضای  با  دیدار  در  رهبری 
پرهیز از اختالف و تکیه بر انسجام و وحدت بود؛ راه برون رفت از مشکالت جلوگیری 
از اختالف، درگیر نشدن در جنگ رسانه ای و همدلی است. دشمن توطئه های بسیاری 
در سر دارد و نباید در درون به جان هم بیفتیم، تحریم را دشمن آغاز کرده اگرچه 
معتقدیم اشکاالتی در داخل وجود دارد و سوء تدبیری هایی نیز هست اما نباید درگیر 
توطئه دشمن شد و با جنگ رسانه ای 
تبلیغاتی دشمن باید مقابله کرد.وی 
و  اقتصادی  اخالل گران  کرد:  تصریح 
بدون  مبادا  که  بدانند  احتکارگران 
در  دشمن  از  پاداش  و  مزد  دریافت 
کنند  فعالیت  آن ها  اهداف  جهت 
دشمن  به  کمک  آن ها  کار  چراکه 
کند  احتکار  را  کاال  که  کسی  است؛ 
مسیر  در  دهد  انجام  گران فروشی  و 
اهداف دشمن کار می کند. همه ملت 
با هم در پیروزی انقالب دخیل بودند 
و برای حفظ آن نیز باید همه با هم 
قم  جمعه  بمانند.امام  باقی  کار  پای 
قضایی  دستگاه  اینکه  بر  تاکید  با 
با  برخورد  در  خود  وظایف  به  باید 
اخالل گران اقتصادی به خوبی عمل 
اما  شده  شروع  کارهایی  افزود:  کند 
مردم همچنان منتظر اقدامات جدی 
با  باید  و  هستند  قضائی  دستگاه  
از کار خود  تا حساب کار خود را بدانند و بقیه هم  دانه درشت ها برخورد جدی شود 

پشیمان شوند.
تا  می کنند  برنامه ریزی  منطقه  در  آمریکایی ها  گفت:  عراق  انتخابات  به  اشاره  با  وی 
نگذارند این ملت بعد از ناراحتی هایی که از صدام کشیدند روی آرامش را ببینند؛ توصیه 
می کنیم که ملت عراق درگیر توطئه های دشمنانشان نشوند خصوصاً شیعیان درگیر 
انجام داد و  برای حفظ عراق  دودستگی و اختالف نشوند. حشدالشعبی کار سنگینی 

همچنان باید مورد تکریم باشد.
آیت اهلل حسینی بوشهری با اشاره به اجالس سران ایران، روسیه و ترکیه در تهران گفت: 
امیدواریم سرنوشت  و  بود  بسیار مهم خواهد  این اجالس در خصوص سوریه  تصمیم 
ادلب هم با تصمیم این سه کشور بزرگ منطقه یکسره شود و خاک سوریه برای همیشه 

از وجود تروریست ها پاک شود.

شهردار منطقه چهار قم:

ادامه بلوار زائر تا بیمارستان امام 
رضا)ع( احداث می شود

مجید متین فر، با بیان اینکه در ماه های اخیر در حوزه احداث شوارع چند 
خیابان اصلی در منطقه چهار احداث شد، اظهار کرد: از جمله این پروژه ها 
بلوار حضرت خدیجه)س( حدفاصل میدان مرجعیت و بلوار پیامبر اعظم)ص( 

است که کمک خوبی به کاهش ترافیک محدوده کرد.

محدوده  از  که  افرادی  بلوار  این  احداث  با  افزود:  قم  چهار  منطقه  شهردار 
منطقه می خواهند به سمت میدان 72 تن و تهران حرکت کنند دیگر نیازی 
نیست وارد هسته مرکزی شهر شوند و از این بلوار می توانند وارد مسیر میدان 
تن دسترسی  میدان 72  به  و  علی)ع( شده  امام  و کمربندی  ولیعصر)عج( 

پیدا کنند.
متین فر با بیان اینکه بلوار زائر دیگر پروژه ای است که در منطقه به سرانجام 
رسیده است، افزود: این بلوار حدفاصل پل انقالب تا ورودی شهرک قدس و 
شهاب گازسوز به طول هزار و 700 متر آماده بهره برداری شده است و ادامه 
مسیر نیز با رفع مشکالت با شرکت آب و فاضالب در دستور کار منطقه است.

وی اضافه کرد: یک کیلومتر دیگر از مسیر بلوار زائر باقی مانده تا بلوار به کوچه 
42 بلوار غدیر و مسیر بیمارستان امام رضا)ع( متصل شود که در مرحله اخذ 
پیمانکار است و این پروژه به صورت دو بانده تا این کوچه ادامه خواهد یافت.

انتقاد مدیرکل پدافند 
غیرعامل از پراکندگی 

صنایع شیمیایی استان قم
در  قم  استان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل  متقیان  مهدی 
نخستین  داشت:  اظهار  غیرعامل  پدافند  شورای  جلسه 
کارکرد پدافند غیرعامل استمرار خدمات ضروری به مردم 

بوده، همچنین پایدارسازی مدیریت 
بوده  کارکردها  دیگر  از  کشور  عالی 
امر  این  نوین  تهدیدات  حوزه  در  و 

بسیار مشهود و مورد توجه است.
وی افزود: در زمینه حفاظت سایبری 
شکل گرفته  مشخصی  کارگروه 
شبکه های  تداوم  درنهایت  و 
در  مهم  موارد  از  نیز  اطالع رسانی 

پدافند غیرعامل بوده است.

استان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
پدافند  کارکردهای  به  اشاره  با  قم  
و  قدیمی  کارکرد  گفت:  غیرعامل 
از  حفاظت  غیرعامل  پدافند  سنتی 
سازی  سنگر  از  استفاده  با  شهرها 
از  حفاظت  آن  مهم  هدف  که  بوده 

جان مردم است.

در  موجود  رویکردهای  متقیان 
مورد  را  غیرعامل  پدافند  حوزه 
توجه قرار داد و بیان کرد: در حوزه 

پدافند غیرعامل هشت رویکرد در راستای موارد مذکور 
است،  زیستی  پدافند  رویکرد  نخستین  که  تعریف شده 

دومین رویکرد در زمینه سایبری مطرح بوده است.
صنایع  حوزه  در  موجود  پراکندگی های  از  انتقاد  با  وی 
شیمیایی استان قم، تأکید کرد: در حوزه صنایع شیمیایی 
استان پراکندگی شدیدی در استان وجود دارد که در حوزه 

صنعت، معدن و تجارت این پراکندگی پیگیری می شود.
پدافند  داد:  ادامه  قم  استان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
کالبدی نیز به عنوان کار ویژه دستگاه هایی راه و شهرسازی 

و شهرداری مطرح است که در کاهش خسارات انفجارات 
ساختمان ها بسیار مؤثر بوده و در شهرداری نیز این مورد 

پیگیری است.
میان  پدافند مردم محور در  اهمیت  بر  تأکید  با  متقیان 
برنامه های موجود، عنوان کرد: پدافند مردم محور نیز از 
رویکردهای مورد تأکید بوده و پدافند غیراقتصادی نیز با 

محوریت ستاد اقتصاد مقاومتی در حال فعالیت است.
وی تأکید کرد: پدافند عمومی نیز متوجه مردم بوده که 
مورد  را  خاص  شرایط  در  مردم  آمادگی  آن  به  توجه  با 
توجه قرار می دهد که در این حوزه باید آمادگی ذهنی و 

عملی مردم تقویت شود.مدیرکل پدافند غیرعامل استان 
قم  با اشاره به محل تأمین اعتبارات طرح جامع پدافند 
غیرعامل تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل بودجه سال 
96  تمامی دستگاه ها مکلف شدند که یک درصد بودجه 
خود را در زمینه کمک به پدافند غیرعامل صرف کنند 
که خوشبختانه این همکاری دستگاه ها یک گام روبه جلو 

محسوب می شود.
متقیان دستگاه های دخیل در طرح جامع پدافند غیرعامل 
اساس  بر  کرد:  ابراز  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  استان 

از مجموع دستگاه های  ابالغیه ها، درمجموع 21 دستگاه 
اجرایی نامه های خود را مکتوب کردند که پس از بررسی ها 

مورد تأیید واقع شد.
وی با اشاره به میزان اعتبارات طرح جامع پدافند غیرعامل 
مطرح کرد: در حوزه های مختلف در زمینه تقویت بخش 
میلیارد   2 از  بیش  که  شد  برنامه ریزی  غیرعامل  پدافند 
تمامی  درمجموع  که  شده  صرف  حوزه  این  در  تومان 
دستگاه ها 6.3 میلیارد تومان برای پدافند غیرعامل هزینه 

کرده اند.

با  قم  استان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
بیان بهره برداری های دستگاه های مختلف 
استان از طرح های پدافند غیرعامل، افزود:

نصب  در  فرهنگی  میراث  کل  اداره   
هواشناسی  اداره  آپ،  بک  و  سوئیچ 
کل  اداره  مداربسته،  دوربین  نصب  در 
تی،  آی  تعمیرات  حوزه  در  بهزیستی 
سیستم  ارتقاء  کشاورزی،  جهاد  سازمان 
اداره  آنتی ویروس،  و  امنیتی  شبکه های 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در 
اداره کل  حوزه شناسنامه فنی آموزشی، 
منابع طبیعی در  زمینه نصب دوربین های 
مداربسته، شرکت گاز استان قم در زمینه 
کل  اداره  فشار،  ایستگاه های  تجهیز 
محیط زیست و پزشکی قانونی در زمینه 
دوربین های مداربسته، اداره کل راهداری 
در حوزه احداث پل، ثبت اسناد و امالک 
در زمینه زیرساخت های اسناد و مالکیتی 
برای  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  و 
دستگاه هایی  ازجمله  آب رسانی ها  تجهیز 
هستند که با اعتبار 6.3 میلیارد تومان به 

تجهیز موارد یادشده پرداختند.
متقیان تأکید کرد: دستگاه هایی مانند شهرداری در قالب 
طرح جامع پدافند غیرعامل در حال هزینه کردن هستند 
این  در  مناسبی  اقدامات  استان  در سطح  درمجموع  که 

حوزه شکل گرفته است.
وی ادامه داد: اعتبار الزم برای طرح  جامع پدافند غیرعامل 
از تهران و سازمان پدافند غیرعامل تأمین شده و برخی از 

قراردادها نیز در حال منعقد شدن است.

 جانشین فرماندهی انتظامی استان قم خبر داد
برنج، آلومینیوم، چای و لوازم خانگی در صدر لیست احتکار

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم بیشترین میزان کاالهای احتکار شده در ماه های 
اخیر را شامل برنج، آلومینیوم، چای و لوازم خانگی به ارزش 229 میلیارد ریال دانست.

به گزارش ندای شهرکریمه صیاد درویشی اظهار کرد: متاسفانه طی ماه های اخیر در حوزه 
احتکار و قاچاق کاال در قم با روند افزایشی مواجه بوده ایم که یکی از دالیل آن قرار داشتن 

قم در محور مواصالتی 17 استان کشور است.
وی گفت: اقدامات خوبی را همکاران در اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
دستگاه های  تجارت،  و  معدن  و  صنعت  همچون  سازمان هایی  همکاری  با  قم  استان 
امنیتی، اطالعاتی و قضایی انجام داده اند که طی 6 ماهه سال جاری در حوزه احتکار کاال 
اقالم کشف شده اعم از برنج، آلومینیوم، چای، لوازم خانگی با ارزش 229 میلیارد ریال 

بیشترین فراوانی را داشته اند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان قم افزود: اهمیت بحث احتکار، مسؤوالن در قم را بر 
آن داشت تا در این رابطه با تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله و هم افزایی سازمان هایی 
اعم از صنعت و معدن و تجارت، دستگاه قضائی، اطالعات، بسیج، اتاق بازرگانی، اصناف 

و پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و اقدامات موثری انجام شود.
وی ادامه داد: مردم یک نگاه نظارتی داشته و تا به حال همکاری خوبی با پلیس داشته اند 
و درخواست ما این است اگر موارد مشکوکی را می بینند از طریق سامانه 110 با پلیس 
در میان گذاشته و این نیرو به صورت 24 ساعته آماده دریافت اخبار و اطالعات به ویژه 
در بحث احتکار و قاچاق کاال و ارز است.درویشی تاکید کرد: اداره نظارت بر اماکن در قم 
اقدامات خوبی در حوزه اصناف دارد و چنانچه صنوفی کم فروشی و احتکار داشته باشند 

پیگیری های الزم را انجام می دهد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: درحوزه کشف قاچاق کاال و ارز در قم طی 6 
ماهه اول امسال در پرونده های زیر 100 میلیون 2 درصد، پرونده های باالی 100 میلیون 
17 درصد و پرونده های 500 میلیون 50 درصد افزایش داشته و متهمانی که دستگیر 
شده اند 26درصد و تعداد خودروهایی که در این رابطه توقیف شده اند 34درصد رشد را 
نسبت به سال گذشته نشان داده و ارزش این پرونده ها 81 میلیارد ریال برآوردشده که 

افزایش 16.5 درصدی داشته است.
وی تاکید کرد: اقدامات قاطع در راستای مقابله با احتکار و گران فروشی، سبب اعتماد 
مردم، افزایش مسؤولیت پذیری و قانون مداری شده و مؤلفه های امنیت را ارتقاء می دهد.

قمـ  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: عزاداران حسینی باید در ایام محرم 
و صفر نسبت به حفظ و حراست از محیط زیست و سالمت عمومی جامعه اهتمام ویژه 

ای داشته باشند.
به گزارش ندای شهرکریمه به ن قل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
قم، سید رضا موسوی با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین اهداف قیام 
عاشوراست و بدون تردید حفظ و حراست از محیط زیست از مصادیق مهم معروفات است.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند محیط زیست در آموزه های دینی و سیره اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع(، خاطرنشان کرد: عزاداران حسینی در ایام محرم و صفر باید در هیأت های 
عزاداری، تکایا، مساجد و حسینیه ها هرچه بیشتر و بهتر نسبت به حفظ سالمت عمومی 
جامعه و پاکیزگی محیط زیست اهتمام داشته باشند.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
قم با بیان اینکه در ایام محرم و صفر حجم زیادی از نذورات در ظروف یکبار مصرف توزیع 
می شود، بر ضرورت استفاده از ظروف گیاهی و آلومینیومی بجای ظروف پالستیکی تأکید 
کرد و گفت: ظروف پالستیکی عالوه بر آلودگی گسترده محیط زیست و صدها سال 
ماندگاری در طبیعت، در تماس با غذا و نوشیدنی گرم، مواد بسیار مضری تولید می کند 
که برای سالمت شهروندان خطرناک است.وی با بیان اینکه مسؤولین هیأت های مذهبی، 
خطبا و مداحان، ائمه جمعه و جماعات و همچنین تشکل های مردم نهاد می توانند در 
فرهنگسازی زیست محیطی در جامعه نقش بسزایی داشته باشند، تصریح کرد: ایستگاه 
های صلواتی و همشهریانی که نذر خود را در ظروف یکبار مصرف توزیع می کنند، حتما 

باید با قراردادن سطل و کیسه های زباله از رهاسازی پسماندها جلوگیری کنند.
موسوی در پایان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی مرتبط در این ایام باید برنامه ریزی 
ویژه ای برای فرهنگسازی و پیشگیری از تخریب محیط زیست داشته باشند، تصریح کرد: 
جلوگیری از هدررفت انرژی، مصرف درست و بهینه آب و عدم اسراف و دورریختن نذری 

ها از دیگر نکاتی است که عزاداران حسینی در این ایام باید به آنها توجه داشته باشند.

دادستان تهران خبر داد

 توقیف بیش از ۵ هزار خودرو در سلفچگان
دادستان تهران گفت: تنها در یک مورد در سلفچگان سه هزار و پانصد 

خودروی وارداتی که مربوط به یک شرکت است توقیف شد.

و  است  برادر  آن چندین  از  این شرکت  داشت:  اظهار  آبادی  دولت  جعفری 
مجموع خودروهای توقیفی این شرکت به 5 هزار خودرو می رسد که در قالب 

یک پرونده در حال پیگیری است. 

وی با اشاره به دستگیری دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار داشت: 15 
روز پیش شخصی به نام میثم رضایی از مرزهای غربی کشور در حال خروج 
بود که با هوشیاری وزارت اطالعات دستگیر شد و در اختیار مراجع قضایی قرار 
گرفت، این شخص شاکی های خصوصی بسیار دارد و خودروهای بسیاری را 

تعهد کرده و اکنون پرونده وی در مرحله بازجویی است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: همچنین اخیرا دستگیری هایی هم انجام شده 
و پرونده های مهمی در حوزه مواد پتروشیمی، ارز، واردات کاالی خارجی و 

سکه تشکیل شده است و متهمان بزرگی نیز دستگیر شدند. 
وی گفت: دادستانی از نوزدهم تیرماه در سه شعبه ویژه بازپرسی شروع بکار 
کرده و 33 کیفرخواست در این مدت صادر کرده است و کسانی که دستگیر 
با  اند یا کاالهایی  بازار فروخته  شدند نیز ارزهای زیادی دریافت کرده و در 
ارز دولتی خریده اند و با قیمت چند برابری در بازار به فروش رساندند و این 
مطلب که این دستگیر شدگان مظنونین سطح پایین هستند قابل قبول نیست. 
دادستان تهران افزود: در یک مورد نیز در حوزه سکه بیش از 120 کیلوگرم 
طال در منزل دو نفر کشف شده است که نشان می دهد که پولها به جای 
سرمایه گذاری به سکه و ارز تبدیل می شود و این زنگ خطری برای کشور 

است.
وی افزود: قوه قضائیه مسئول برخورد با مفسدین است و بستن منافذ فساد به 

عهده دولت است و باید جلوی ورود فساد توسط آنها گرفته شود. 
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در جلسه ای که امروز با حضور معاون 
ارزی بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد که بانک مرکزی به استعالم ها زودتر 
پاسخ دهد و همچنین در حوزه نظارت بر صرافی ها و بانکها نسبت به کسانی 
که کارهای ارزی می کنند نظارت بیشتری بکند از جمله اینکه در بحث انجام 
تعهدات ارزی کسانی که برای واردات کاال به کشور ارز دریافت می کنند این 
بانک پس از مهلت مقرر اگر ارز گرفتند و کاال وارد نکردند، پیگیری های الزم 

را باید انجام دهد. 

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره یازدهم-سه شنبه 20 شهریور 1397-قیمت 500 تومان

عزاداران حسینی به حفظ محیط 
زیست در ایام محرم و صفر توجه کنند

از سوی دو مرجع تقلید در قم:

کمک 2۵ میلیون تومانی به جشن عاطفه ها و 
پویش احسان احسن

آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی با کمک 25 میلیون تومانی در تأمین 
نیازمند  نوعروسان  جهیزیه  و  بی بضاعت  آموزان  دانش  تحصیلی  نیازهای 

مشارکت کردند.
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از سایت خبری کمیته امداد، آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم ضمن قدردانی از راه اندازی پویش احسان 
احسن توسط کمیته امداد مبلغ 10 میلیون تومان برای کمک به تأمین جهیزیه 
نوعروسان نیازمند به این طرح کمک کرد.همچنین حجت االسالم والمسلمین 
نیز  عراق  در  تقلید  مراجع  از  آیت اهلل العظمی سیستانی  نماینده  شهرستانی 
با پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان در جشن عاطفه ها مشارکت و به دانش 
آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان قم کمک کرد.جشن عاطفه ها 
همه ساله قبل از شروع سال تحصیلی برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش 
آموزان بی بضاعت در سراسر کشور برگزار می شود و پویش احسان احسن نیز 
با خالقیت کمیته امداد استان قم برای اولین بار در این استان باهدف تأمین 

جهیزیه نوعروسان نیازمند انجام شد.. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم:

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خبر داد
برگزاری سوگواره بصیرت 

عاشورایی در 44 بقعه 
امامزاده در استان قم 

حجت االسالم و المسلمین اسماعیل حسینی 
مقدم ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان قم با اشاره به اجرای ویژه برنامه 
سوگواره بصیرت عاشورایی اظهار کرد: سازمان 
اوقاف این ویژه برنامه را در ماه های محرم و 
صفر در بقاع متبرکه کشور برگزار می کند تا 
نسبت به اجرای امینانه نیات واقفین و تبدیل 
شدن مزار امامزادگان به قطب فرهنگی اقدام 

کند.
عاشورایی  بصیرت  سوگواره  داد:  ادامه  وی 
در ماه محرم در 44 مزار امامزاده استان قم 
برگزار خواهد شد، ویژه برنامه  لبیک یا حسین 
در روز دوم محرم همزمان با ورود کاروان امام 
متبرکه  بقعه  در چهار  کربال  به  حسین)ع( 
استان از جمله مزار امامزاده شاه ابراهیم برگزار 
می شود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
قم افزود: ویژه برنامه شیرخوارگان حسینی در 
نخستین جمعه ماه محرم در امامزاده ابراهیم 
منطقه  ابراهیم  امامزاده  مزار  و  قم  در شهر 
دستجرد برگزار می شود، ویژه برنامه احلی من 
العسل هم با حضور نوجوانان و دانش آموزان 
حسینی در مزار امامزاده جعفر شهید برگزار 

خواهد شد.
حسینی مقدم با اشاره به اجرای ویژه برنامه 
رهروان زینبی در استان قم اظهار کرد: این 
ویژه برنامه با حضور بانوان در امامزاده سید 
معصوم و امامزاده سید علی در روز دوازدهم 
محرم برگزار می شود، همچنین شاهد اقامه 
نماز جماعت ظهر و عصر در روزهای تاسوعا 
و عاشورا در تمام بقاع متبرکه محل تجمع 
عزاداران در استان خواهیم بود.وی ادامه داد: 
9 خیمه معرفت در ماه محرم در جوار مزار 
امامزادگان استان قم برپا می شود، غرفه های 
برنامه های  مختلف  اقشار  برای  تخصصی 

فرهنگی را ارائه می کنند، برنامه های عمومی 
هم در این ماه در در مزار امامزادگان شاخص 
برگزار می شود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان قم افزود: برپایی ایستگاه صلواتی، اطعام 
عزاداران امام حسین)ع(، تعزیه خوانی، برپایی 
نمایشگاه و تجمع هیأت ها در مزار امامزادگان 
از جمله برنامه های سازمان اوقاف در ماه محرم 
در استان است.حسینی مقدم با اشاره به اعزام 
مبلغین سازمان اوقاف استان قم اظهار کرد: 
اداره کل اوقاف استان رتبه نخست را در کشور 
در اعزام مبلغین به بقاع متبرکه در کشور کسب 
کرد، در ماه محرم 80 نفر مبلغ اعزام می کنیم.

وی ادامه داد: بخشی از برنامه سوگواره بصیرت 
امام  زائرین  برای  موکب  برپایی  عاشورایی، 
حسین)ع( در ایام اربعین است، اداره کل اوقاف 
استان قم عالوه بر موکبی که در مرز مهران برای 
خدمت رسانی در عرصه عمومی و فرهنگی به 
زائرین دارد، مزار امامزادگان استان قم را برای 
پذیرایی از زائرین امام حسین)ع( در ایام اربعین 
آماده می کند و مواکبی در این راستا برپا خواهد 
کرد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم 
تعداد  پنج شنبه 22 شهریور  روز  در  افزود: 
90 واحد اقامتی، تجاری، مسکونی و خدماتی 
و طرح های مختلف عمرانی در مزار امامزادگان 
استان با حضور رئیس سازمان اوقاف و مدیران 
همچنین  می رسد،  برداری  بهره  به  استانی 
در آن روز شاهد برگزاری ویژه برنامه اقتصاد 
مقاومتی، موقوفات و امامزادگان از ساعت 9 تا 
11 صبح در امامزاده شاه جمال خواهیم بود.وی 
افزود دومین مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن 
کریم در استان در مزار امامزاده عبداهلل قلعه 
چم افتتاح خواهد شد که ظرفیت این مدرسه 
تربیت 22 حافظ در طول یک سال است.وی 
در پایان خاطرنشان کرد: زائرسراهای احداث 
شده در مزار امامزادگان استان قم، زائرسراهای 
ارزان قیمت برای ارائه خدمت به زائرین حضرت 
معصومه)س( و زائرین مزار امامزادگان واجب 

التعظیم استان هستند. 



امیر مهدی زاده بابت مدال 
جاکارتا چقدر پاداش می گیرد؟

بازی های آسیایی جاکارتا به پایان رسید و سهم 
امیر مهدی زاده کاراته کای خوشنام قمی در این 
بود  کیلو   60 منهای  کومیته  نقره  مدال   ، رویداد 
اما امیر مهدی زاده چقدر بابت این مدال عایدی 

خواهد داشت؟

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از قم اسپورت ، 
وزارت ورزش و جوانان قبال اعالم کرده بود، مدال 
آوران طال در بازی های آسیایی جاکارتا 160 سکه، 
گرفت.  خواهند  سکه   40 برنز  و  سکه   80 نقره 
هم چنین پاداش مدال آوران تیمی هم نصف خواهد 
بود، یعنی برای مثال تیم ملی والیبال که در این 
بازی ها طال گرفت، هر بازیکن نصف طالی انفرادی، 

پاداش می گیرد.
با این حساب ، امیر مهدی زاده بابت نقره اش باید 

80 سکه تمام بهار آزادی دریافت کند که اگر هر

 سکه را به قیمت روز و حداقل، 3 میلیون و 900 
هزار تومان محاسبه کنیم چیزی در حدود 310 

میلیون تومان دست امیر مهدی زاده را می گیرد.

البته دریافت سکه مدال آوران جاکارتا فعال روی 
کاغذ است. با توجه به مشکالت اقتصادی کشور ، 
مشخص نیست این پاداش ها دقیقا چه زمانی به 
دست ورزشکاران می رسد و نوع اهدای آن به چه 
صورت خواهد بود یعنی به ورزشکاران دقیقا سکه 
داده می شود یا هزینه آن معادل سازی خواهد شد 
و با تبصره و شرط و شروط در اختیارشان قرار می 
گیرد. با این حال ، در مجموع این مدال می تواند 

کمک مالی بزرگی برای امیر باشد.

با نگاهی به آمار مدال های کسب شده در جاکارتا 
به  سکه   5760 باید  جوانان  و  ورزش  وزارت   ،
طالیی ها، 2160 سکه به نقره ای ها و 1180 سکه 
به برنزی ها بدهد. در واقع وزارت ورزش 9100 
 2018 آسیایی  های  بازی  آوران  مدال  به  سکه 

بدهکار است.

رقابت های کبدی نوجوانان پسر قهرمانی کشور 
در  قمی  کاران  کبدی  و  شد  برگزار  اردبیل  در 
مرحله گروهی این مسابقات 4 بازی برگزار کردند 
و رقابت های خود را به پایان بردند اما نتوانستند 

رنگ پیروزی را ببینند.
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از قم اسپورت؛ 
در این مسابقات که با حضور 19 تیم برگزار شد 
تیم ها  با  رقابت ها  دوم  گروه  در  قم  کبدی  تیم 
فارس  و  خوزستان  کردستان،  رضوی،  خراسان 
همگروه بود اما در هر 4 بازی خود مغلوب شد و 

نتوانست به مرحله دوم صعود کند.
تیم ملی کبدی ایران امسال در بازی های آسیایی 
جاکارتا هم در بخش مردان و هم در بخش زنان 
قهرمان آسیا شد و به نظر می رسد این موفقیت 
، بستری مناسب برای جذب بازیکنان جوان در 
از جمله قم فراهم می آورد و هیئت  استان ها 
کبدی قم باید از این جو مثبت در فضای عمومی 

بهره برداری کند.
کبدی قم در دوران حضور مسلم رشیدی در راس 
این هیئت ورزشی ، زیر ساخت های خود را به 
شکل چشمگیر و محسوسی تقویت کرده است 
وقفه  بی  و  منظم  به طور  نیز  قمی  تیم های  و 
در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ حضور داشته 
اند و به نظر می رسد کبدی قم از نظر پشتیبانی 

در  اما  نیست  روبرو  مشکلی  هیچ  با  لجستیکی 
بعد فنی و نیروی انسانی، ممکن است تحول و 

دگرگونی مورد نیاز باشد.
تیم کبدی نوجوانان قم در اولین دیدار خود  برابر 
خوزستان 45 بر 40 بازنده شد و سپس دومین 
مسابقه خود را برابر خراسان رضوی برگزار کرد و 

62 بر 32 شکست خورد.
کبدی کاران نوجوان  در بازی سوم 53 بر 43 
برابر تیم استان فارس نتیجه را واگذار کردند و در 
نهایت با شکست 54 بر 20 برابر کردستان به کار 

خود در این مسابقات خاتمه دادند.
کبدی در قم یک رشته ورزشی در حال گسترش 
گوید تالش  قم می  استان  کبدی  هیئت  است. 
رشته  این  به سمت  را  نوجوانان  و  شده جوانان 
جذب کنیم و آمار عالقمندان به این رشته نیز 
رو به فزونی است اما به نظر می رسد برای کسب 

نتیجه باید صبور باشیم.
اطهر،  وزینی  امیرمحمد  اطهر،  وزینی  علیرضا 
حسین  زند،  ابوالفضل  بیگلری،  علی  محمد 
یوسفی،ابوالفضل نعیمی پاپکیاده،یاسین جاللی، 
و  طاهردوست  اصغری،محمدمهدی  هادی 
محمدحسین اورنجی بازیکنان تیم اعزامی قم به 
اردبیل بودند. مربیگری این تیم را علی بیگلری و 
سرپرستی تیم را سیروس اصغری بر عهده داشت.

شکست سنگین تیم فوتسال سوهان محمد سیما 
در ساری نشان داد نماینده فوتسال قم راه طوالنی 
برای مدعی شدن در لیگ برتر فوتسال دارد گرچه 
به نظر می رسد فوتسالیست های قم در ساری به 

معنای واقعای”بد” آورده اند.

 هفته نهم لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار شد 
که شکست روز جمعه تیم فوتسال سوهان محمد 
این  نتیجه  ترین  انگیز  شگفت  ساری،  در  سیما 

هفته بود.
شاگردان حسین صبوری در ساری 7 بر یک برابر 
شهروند ساری مغلوب شدند و این، سنگین ترین 
باخت تیم های قمی در ساری در تاریخ رقابت های 
لیگ برتر فوتسال ایران بود و نشان داد نماینده 

فوتسال قم راه طوالنی برای مدعی شدن دارد.

تیم سوهان محمد سیما که در مقطعی از فصل 
تا رده دوم جدول لیگ برتر هم صعود کرده بود 
اکنون با این شکست به رده ششم جدول سقوط 
کرد و با صدر جدول 7 امتیاز فاصله دارد. نماینده 
فوتسال قم از 9 بازی خود 15 امتیاز کسب کرده 
که این عدد، میانگین امتیاز 1.6 را برای هر بازی 
نشان می دهد به طوری که سوهان محمد سیما 
60 درصد امتیازات ممکن را به دست آورده است.

گرچه محمد دهقان سنگربان کلیدی تیم سوهان 
محمد سیما در بازی با شهروند در ساری غیبت 
این  برای  خوبی  دلیل  دهقان  نبود  اما  داشت 
ایازی  مسعود  که  چرا  نیست  سنگین  شکست 
دروازه  نیز  سیما  محمد  دوم سوهان  بان  دروازه 

بانی باتجربه و باکیفیت است.
باید  که  این  از  نظر  صرف  ساری  در  ها  قمی 
کامال  تیم  یک  کردند  می  ارائه  بهتری  عملکرد 

بدشانس بودند. نگاهی به جریان بازی نشان می 
دهد شهروند لزوما تیم بهتری نسبت به سوهان 
محمد سیما نبوده است. شاید باور این که یک 
تیم فقط با بداقبالی با این اختالف شکست می 
خورد سخت باشد اما واقعیت این است که این 
نتیجه ، نه فاصله واقعی دو تیم است و نه نتیجه 

ای منصفانه.
فلک  و  خورشی  و  مه  و  باد  و  ابر  که  روزی  در 
با  ساری  شهروند  تا  دادند  هم  دست  به  دست 
نتیجه قاطعی برنده باشد ، موقعیت های شهروند 
به گل تبدیل می شد و در سوی مقابل ، قمی ها 
هر اندازه موقعیت سازی می کردند کار به نتیجه 

نمی رسید.
برای  بزرگی  مانع  و  اما دشمن  اما  تیرک دروازه 
سوهان محمد سیما بود که یک تنه بارها و بارها 
میزبان را نجات داد. شاید برای بازیکنان شهروند 
نیز قابل باور نباشد که آن ها توانسته اند سوهان 
محمد سیما را با این اختالف شکست دهند. در 
کنار همه این بداقبالی ها ، البته حسین صبوری 
باید دالیل فنی این شکست را بررسی کند و این 
باخت را به تنهایی به بدشانسی های گریبانگیر، 

نسبت ندهد.

آن ها راه طوالنی تا پایان فصل در پیش دارند و 
باید آن قدر خوب باشند که حتی بداقبالی ها هم 
نتواند سد محکمی در برابر آن ها باشد. نماینده 
فوتسال استان قم از نظر نیروی انسانی، عیار قرار 
گرفتن در بین تیم های برتر جدول و نه لزوماً 2 
این که  برای  اما آن ها  را دارد  باالی جدول  تیم 
شخصیت خود را به عنوان یک تیم قدرتمند حفظ 
کنند نباید اجازه دهند شکست سنگین در ساری 

بار دیگر تکرار شود.

نابودي صباي قم مبارك 
آقایان کالهتان را قاضي کنید !

نشدن  حاضر  با  قم  صباي  فوتبال  تیم 
در هفته نخست فصل جدید رقابت هاي 
لیگ آزادگان عمال به دست فراموشي و 

نابودي سپرده شد.

آمده  پیش  کمتر  -معموال  جعفری  رضا 
و  داده  مردم  به  قولی  باال  رده  که مسووالن 
اینکه  نه  کنند،  عملی  مقرر  موعد  در  را  آن 
عملی نشود بلکه با تاخیر صورت می گیرد اما 
وعده ای که برای نابودی تیم فوتبال صبای قم 
به مردم قم داده شده بود، بدون فوت وقت 

توسط مسووالن استان قم انجام شد.

 صبا اسیر عده ای غیر کارشناس 

قم  به  باتری  باشگاه صبا  از سال 1387 که 
منتقل و به نام صبای قم در لیگ برتر فوتبال 
برزن  و  کوی  هر  از  رفت،  میدان  به  ایران 
نظیر  واهی  ادعاهای  با  کرد  پیدا  دشمنانی 
»این تیم متعلق به قم نیست«، »صبا بودجه 
سایر  به  متعلق  صبا  »پول  می بلعد«،  را  قم 
ورزش ها است«، »فالن پروژه به ثمر نرسیده 
چون پول آن هزینه صبا می شود«، »تیمی که 
بومی نیست به چه درد قم می خورد« و انواع 
و اقسام این موارد که هم از زبان مسووالن قم 
شنیده و هم ورد زبان عده ای غیر کارشناس و 

دهان بین شده بود.

در نهایت این افراد به خواسته خود رسیدند 
و صبا در پایان فصل 96 – 1395 لیگ برتر 
فوتبال ایران به لیگ دسته اول سقوط کرد و 
در فصل 97 – 1396 لیگ دسته اول فوتبال 
کشور نیز آنقدر هنرمندانه مدیریت شد که 

خیلی زود با دومین سقوط متوالی راهی لیگ 
دسته دوم فوتبال ایران شد.

قصور مردم قم در سقوط صبا

مقصر  صبا  سقوط  در  هم  قم  مردم  حتی 
حاضر  ورزشگاه  در  که  آنهایی  هستند، 
نمی شدند و از صبا حمایت نمی کردند، آنهایی 
در بازی های بزرگ همانند جدال صبای قم 
به  تراکتورسازی  و  استقالل  پرسپولیس،  با 
اما حامی  امام قم می رفتند  یادگار  ورزشگاه 

حریف صبا بودند.
آنهایی که در بازی های بزرگ صبا با تیم های 
نامدار وقتی میکروفن و دوربین صدا و سیما 
را می دیدند، هیجان زده و کامال دور از تعصب 
قمی بودن خود، صبا را متهم به تیم غیربومی 
می کردند و مدعی بودند که صبا به درد قم 
نمی خورد، اما همان افراد اکنون متضررترین 
کسانی هستند که از غیبت صبا در لیگ برتر 

فوتبال ایران حسرت می خورند.
که  بود  رفته  یادشان  موقع  آن  برخی 
ایران،  فوتبال  بزرگ  تیم های  حضور  بهانه 
و  ملی  تیم   سرمربی  نام دار،  فوتبالیست های 
بازیکنان ملی پوش در قم، تیم صبای قم بود 
و حاال دیگر بهانه ای نیست که آنها با خیال 
بازی  و  بروند  امام  یادگار  به ورزشگاه  راحت 
تیم های محبوب و بازیکنان مورد عالقه خود 

را تماشا کنند.

حسرت حضور صبا در قم

در واقع برخی مردم قم، دوستان غیرکارشناس 
در حوزه فوتبال و ورزش و کینه توزی عده ای 
افراد خارج از گود با افرادی که در گود صبا 
از  که  قم  مسووالن  برخی  کنار  در  بودند، 
اهمیت ورزش هیچ آگاهی ندارند و از نقش 
مهم ورزش در جامعه امروز چیزی نمی دانند، 
این  از  را  قم  ورزش  سرمایه  بزرگترین  صبا 

استان گرفت.

قمی های عزیز، مسووالن گرانقدر، آنهایی که 
حاال حسرت دیدگاه اشتباهتان را می خورید، 
شما که حاضرید برای تماشای یک مسابقه 
محبوب  تیم های  دیدن  برای  حتی  فوتبال، 
بروید،  قم  از  خارج  کیلومترها  پایتخت 
پول های هنگفت هزینه کنید و لذت چندانی 
خالی  را  صبا  پشت  که  باشد  یادتان  نبرید، 
قم  را در  و حاال حسرت حضور صبا  کردید 

می خورید.

 معمای بی  جواب صبا و بودجه ورزش قم

در  قم  استان  فوتبال  نماینده  سال   9 صبا 
فوتبال  باشگاهی  رقابت های  سطح  باالترین 
که  باشد  یادتان  مسوول  آقایان  بود،  ایران 
تهران،  استان   8 تنها  کشور  استان   31 از 
اصفهان، مازندران، گیالن، بوشهر، آذربایجان 
لیگ  در  و خوزستان  شرقی، خراسان رضوی 

برتر فوتبال ایران نماینده دارند.

آقایان مسؤول از هم رده های خود در دیگر 
استان ها جویا شوید که در حوزه ورزش چه 
بزرگ  تیم  یک  داشتن حداقل  برای  تالشی 
ورزشی در سطح اول ورزش ایران می کنند، 
آنگاه شما این سرمایه  را با توجه و عنایت ویژه 
خود به نابودی سوق دادید، شما بودید که هر 
جا نشستید گفتید صبا بودجه سایر رشته ها 
را می خورد، لطفا بگویید که االن دقیقا چقدر 
اختصاص  به سایر رشته ها  را  بودجه صبا  از 
داده اید؟ آقایان شما مسوولید، شمایی که از 
فرمول صبا و بودجه ورزش قم معمایی طرح 

کردید که همچنان بی جواب است.

آقایان مسؤول کالهتان را قاضی کنید

از  یکی  قم  اینکه  نه  مگر  مسوول،  آقایان 
کالنشهر  این  آیا  است؟  کشور  کالنشهرهای 

آنقدر بی پول است که توان و لیاقت داشتن 
و حمایت از یک تیم حرفه ای در سطح اول 
ورزش کشور را ندارد؟ لطفا بفرمایید از بودجه 
کالنی که در بخش ها و عرصه های مختلف قم 

وجود دارد سهم ورزش چیست؟

اصلی  صاحب  که  شما  استاندار  آقای 
صبا هستید در زمان انتخابات در جمع های 
مطرح  را  از صبا  و حمایت  فوتبالی صحبت 
و  کنید  قاضی  را  کردید، پس کاله خودتان 
ببینید که با قلب، احساس، آینده و استعداد 
صدها نوجوان و جوان مستعد فوتبال قم چه 

کرده اید!؟

 از مسووالن همدان الگو بگیرید

به  حداقل  قم،  استان  در  مسوول  آقایان 
کنید،  نگاه  همدان  استان  در  خود  همتایان 
وقتی پاس همدان به لیگ دسته سوم سقوط 
کرد، حداقل آستین همت را باال زدند و بار 
دیگر امتیاز یک تیم دسته دومی را خریداری 
کرده و فوتبال همدان را در لیگ دسته دوم 

ایران حفظ  کردند.
بعد از سقوط صبا از لیگ های برتر و دسته اول 
فوتبال ایران تا چه اندازه باید از بی توجهی و 
عدم عالقه شما مسووالن عزیز به ورزش رنج 
وقتی  گفت  باید  زبانی  چه  با  آخر  بکشیم، 
استان قم در لیگ دسته دوم نماینده دارد، 
حداقل به خاطر وظیفه ای که به استعدادهای 
این  نابودی  این استان دارید، جلوی  فوتبال 

سرمایه را بگیرید.
صبا باید از هفدهم شهریور ماه در مسابقات 
1397 لیگ دسته دوم فوتبال   – فصل 98 
ایران حضور می یافت اما روزه سکوت گرفتید، 
صبا در جاده نابودی به سرعت حرکت کرد و 
حاال صبایی وجود ندارد که در میدان رقابت 
حاضر شود و دیگر هیچ نوجوان و جوان قمی 
با عملکرد شما به آینده فوتبالی خود امیدوار 
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کارشناس مسائل خاورمیانه :

حمله به سرکنسولگری ایران، 
سناریویی برای ایجاد جنگ 

شیعه- شیعه است
به  صدر  مقتدا  گذشته  سال  سفر  گفت:  زاده  هانی  دکتر  حوزه/ 
عربستان سعودی و دیدار با محمد بن سلمان، نشان می دهد که 
عربستان در تالش برای ایجاد شکاف و اختالف میان جریان های 
سیاسی شیعه است، از این رو حرکت اخیری که در بصره رخ داد، 
برآیند یک مشارکت منطقه ای و فرا منطقه ای و داخلی در تحریک 

مردم است.

دکتر حسن هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، ز، با اشاره به 
آتش زدن سرکنسول گری ایران در بصره عراق، اظهار داشت: آنچه 
طی روزهای اخیر رخ داد و منجر به حمله علیه تأسیسات دولتی 
و سرکنسولگری ایران در بصره شد، یک سناریوی از پیش طراحی 

شده برای ایجاد جنگ شیعه- شیعه است.
وی با اشاره به تحرکات سفارت عربستان در بغداد، گفت: از مدت ها 
پیش سفارت عربستان در بغداد، به شدت در مناطق جنوب عراق، 
مخصوصاً بصره، فعالیت زیرپوستی و خزنده خودش را آغاز کرد و 
با توجه به وضعیت خدماتی و اهمال دولت حیدرالعبادی، در ارائه 
خدمات رفاهی به استان های جنوبی عراق، تحرکاتی مشهور در 

اعتراض به شرایط معیشتی اهالی بصره صورت گرفت.
هانی زاده، افزود: اگرچه ظاهر اعتراضات مردمی بود، اما به عیان 
دست های عربستان سعودی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل 
باقی مانده حزب بعث در پشت این حرکت و همچنین حمله به 

کنسولگری ایران و تأسیسات عمومی بصره، قابل مشاهده است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه، جلوگیری از تشکیل دولت ائتالف 
و وحدت ملی را دیگر هدف مخالفان و جبهه مخالف برشمرد و 
که جریان های سیاسی  است  قرار  سناریو،  این  موجب  به  گفت: 

عراق، تا مدت ها نتوانند یک دولت ائتالف و وحدت ملی تشکیل 
اعتراضات  با اشاره به حضور برخی جریانات شیعه در  دهند.وی 
خیابانی بصره، گفت: متأسفانه برخی جریانات شیعه، در این زمینه 
خواسته یا ناخواسته در تحریک مردم و این آشوب ها نقش داشتند.

مشارکت منطقه ای و فرا منطقه ای دشمنان برای تحریک مردم

هانی زاده، سفر سال گذشته مقتدا صدر به عربستان را مورد توجه 
قرار داد و تصریح کرد: سفر سال گذشته مقتدا صدر، رهبر جریان 
الطائفین، به عربستان سعودی و دیدار با محمد بن سلمان، نشان 
می دهد که عربستان در تالش برای ایجاد شکاف و اختالف میان 
جریان های سیاسی شیعه است، از این رو حرکت اخیری که در 
و  منطقه ای  فرا  و  منطقه ای  برآیند یک مشارکت  داد،  بصره رخ 

داخلی در تحریک مردم است.
وی با بیان اینکه عوامل حزب بعث، نقش مؤثری در تحریک مردم 
کار،  این  هدف  گفت:  داشتند،  ایران  کنسولگری  به  حمله  برای 
ضربه زدن به وحدت دو ملت ایران و عراق، و همچنین جلوگیری 
از برگزاری مراسم باشکوه اربعین است؛ زیرا این حرکت بزرگ و 
پرشور انسانی، طی سال های گذشته نگرانی هایی برای رژیم آل 
و  و رژیم صهیونیستی  از رژیم های مرتجع عرب  برخی  و  سعود 

آمریکا به وجود آورد.
هانی زاده، تصریح کرد: این برنامه ریزی های صورت گرفته، صرفاً 
با هدف ضربه زدن به امنیت مشترک ایران و عراق، ایجاد جنگ 
و  بینابین  اقتصادی  همکاری های  قطع  شیعیان،  بین  داخلی 

جلوگیری از ارتباطات مذهبی بین دو کشور است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه، در پایان ضمن ابراز تأسف نسبت 
به وضعیت فعلی عراق، گفت: برخی از افراد در بصره، بدون توجه 
به خطرات ناشی از این تحرکات احساسی و غیرمنطقی در واقع 
خود را درگیر حربه دشمنان کرده و متأسفانه شرایط امروز عراق، 
به گونه ای است که احتمال بروز یک جنگ شیعه-شیعه وجود 
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معاون قضایی دادستان کل کشور 
مطرح کرد؛

افشاگری درباره 
تلگرام

 فعالیت تلگرام طالیی و هاتگرام 
تمسخر دستور قضایی است

خرم  عبدالصمد 
اخبار  گفت:  آبادی 
آن  از  حاکی  واصله 
است که اخیرا تلگرام 
اندازی  راه  ضمن 
درگاه های پرداخت، 
برخی  ایرانی  مدیران 
پر  های  کانال  از 
کشور  به  را  بازدید 
فراخوانده  امارات 

است.

خرم  عبدالصمد 
قضایی  معاون  آبادی 
کشور  کل  دادستان 

در کانال سروش خود نوشت:

فضای  ملی   مرکز  رئیس  وعده  به  توجه  با 
با  تلگرام  ارتباط  قطع  بر  دائر  مجازی 
شهریور   15 تا  طالیی«  تلگرام  و  »هاتگرام 
و عملی نشدن به این وعده، تعداد زیادی از 
مجازی سواالت  فضای  فعاالن  و  خبرنگاران 
تمدید  علت  در خصوص  زیادی  انتقادات  و 
مهلت فعالیت دو فیلترشکن مذکور  مطرح 

کرده و نظر اینجانب را جویا شده اند. مطالب 
ذیل در پاسخ به این سواالت اعالم می شود:  
فیلتر  قضایی  دستور  در  اینکه  به  توجه  با 
»اعمال  است:  شده  قید  صراحتا  تلگرام 
مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود 
که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری 
کشور  در  آن(  نظایر  و  فیلترشکن  از  )اعم 
قابل دسترس نباشد«، لذا فعالیت هاتگرام و 
تلگرام طالیی از ابتدا غیر قانونی و بر خالف 
دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی 

مستوجب مجازات ماده 576 قانون  مجازات 
اسالمی )بخش تعزیرات( هستند.

از  پیشگیری  تلگرام،  فیلتر  اهداف  از  یکی 
پیام  به  مردم  مهاجرت  از طریق  وقوع جرم 
بجای  آنها  جایگزینی  و  داخلی  های  رسان 
مهلت  تمدید  بنابراین  است  بوده  تلگرام 
فعالیت نسخه های فارسی تلگرام  در واقع 
فیلتر  قضایی   دستور  گرفتن  تمسخر  به 

و  تضعیف  جهت  در  اقدامی  و  بوده  تلگرام 
دادن  و  داخلی  رسانهای  پیام  نابودی  نهایتا 
تنفس مصنوعی برای ادامه حیات  تلگرام در 
فضای مجازی کشور است.ممکن است گفته 
دشمن جنگ  که  موقعیت  این  در  که  شود 
انقالبی  امت  علیه  را  عیاری  تمام  اقتصادی 
است،  کرده  برپا  اسالمی  جمهوری  نظام  و 
جای پرداختن به این مسائل نیست. ولی با 
عنایت به اینکه رهبر معظم انقالب فرمودند 
مهم  جنگ  یک  اقتصادی،  جنگ  کنار  »در 
نیز  تبلیغاتی  و  ای  رسانه 
بیشتر  که  است  جریان  در 
می  غفلت  آن  از  اوقات 
اینکه  به  توجه  وبا  شود« 
مهمترین  از  یکی  تلگرام 
ای  رسانه  جنگ  ابزارهای 
دشمن است، تمدید  مهلت 
نسخه  قانونی   غیر  فعالیت 
های فارسی تلگرام در این 

موقعیت جای تأمل دارد. 

آن  از  حاکی  واصله  اخبار 
است که اخیرا تلگرام ضمن 
های  درگاه  اندازی  راه 
ایرانی  مدیران  پرداخت، 
کشور  به  را  بازدید  پر  های  کانال  از  برخی 
هایی  هماهنگی  آنها  با  و  فراخوانده  امارات 
را در خصوص استفاده و توزیع  پول مجازی 
آورده  بعمل  »گرام«(   به  )موسوم  تلگرام 
است. با این وصف ادامه فعالیت نسخه های 
کمک  ناخواسته،  یا  خواسته  تلگرام،  فارسی 
به جنگ اقتصادی دشمن و هموار کردن راه 
در  بیگانگان  دخالت  و  ارز  و  سرمایه  خروج 

امور اقتصادی کشور می باشد

پایان کار کبدی قم در نوجوانان کشور 
 لزوم بهره برداری از جو مثبت جاکارتا

شکست سنگین سوهان محمد سیما در ساری

اخبار فرهنگی، ورزشی

سازمان  رئیس  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
مهدی جعفری خبرنگار  از  تقدیری  لوح  اهدا  با  ایران  فضایی 
عکس  مسابقه  در  شدن  برگزیده  دلیل  به  فارس  عکاس  و 

طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن تقدیر کرد.

از  شد  برگزار  ایران  فضایی  سازمان  در  که  مراسمی  در 
برگزیدگان مسابقه عکاسی طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن تقدیر 
عکاس  و  خبرنگار  جعفری  مهدی  از  مراسم  این  در  که  شد 

فارس نیز با اهدا لوح و هدیه تجلیل شد.

در این مسابقه حدود 608 اثر متعلق به 174 عکاس با  هشتک 
سازمان فضایی ایران در شبکه های اجتماعی منتشر شد که از 
میان این آثار، 3 اثر به عنوان آثار منتخب برگزیده و یک اثر 

نیز شایسته تقدیر شناخته شد.

در لوح تقدیر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس 
است:  آمده  جعفری  مهدی  به  خطاب  ایران  فضایی  سازمان 
محل  افسونگرش  زیبایی های  و  ستارگان  زینت  شب  آسان 
ذهن  هر  برای  خردمندانه  افکار  و  شاعرانه  خیاالت  پرورش 

پرسشگری است که با این طرح بی بدیل خلقت آشنا باشد.

مرتضی براری در ادامه این لوح تقدیر اظهار داشته است: این 
عظمت وصف ناپذیر، چشمان آدمی را به جستجو در پیوندگاه 
عظیم آسمان می کشاند و دریان بین نقش تصویرگرانی که این 
را در قاب دوربین ثبت می کنند در شناخت  نقاشی بی مانند 

این دانش، غیرقابل چشم پوشی است.

بزرگ  لطف خداوند  به  که  اینک  است:  کرده  وی خاطرنشان 
در مسابقه عکاسی طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن که در پنجم 
و  موفقیت  با  ایران  فضایی  سازمان  در   97 سال  ماه  مرداد 
استقبال چشم گیر عالقمندان این حوزه برگزار شد مفتخریم 
تا »عکس شایسته تقدیر« این مسابقه را به شما تبریک عرض 

کنیم.

بر  نهادن  ارج  ضمن  پایان  در  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
فعالیت عکاس و خبرنگار فارس، اظهار داشته است: امید است 
زیبایی های  تقسیم  و  دانش  این  توسعه  در  بی وقفه  تالش  با 

آسمان شب با عموم مردم گام های بیشتری بردارید.

با برگزیده شدن در مسابقه عکس طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن صورت گرفت

تقدیر رئیس سازمان فضایی ایران از 
عکاس  خبرگزاری فارس قم
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یادداشتی از استاد رفیعی؛

تاریخچه تبلیغ و منبر
گذشته ی »تبلیغ« و »منبر« از تاریخ هیأت بشری جدا نبوده است و 

ریشه در هبوط حضرت آدم به زمین دارد.
به گزارش ندای شهرکریمه محمدناصر رفیعی در نوشتاری به تبیین تاریخچه 
و  تبلیغ  ی  تاریخچه  ابتدا  نوشتار  این  در  است.وی  پرداخته  تبلیغ  و  منبر 
دعوت را به صورت گذرا مورد بررسی قرار داده است. استاد رفیعی در این 
نوشتار قبل از پرداختن به این تاریخچه، ارایه تعریفی از تبلیغ را در دستور 

کار قرار داده است.
»تبلیغ« به مفهوم عام آن، عبارتست از: »روش یا روش های به هم پیوسته 
)در قالب یک مجموعه( برای جهت دادن به نیروهای اجتماعی و فردی، از 
طریق نفوذ در شخصیت، افکار، عقاید، و احساسات افراد، به منظور رسیدن 
به یک هدف مشخص، که ممکن است سیاسی، نظامی، فرهنگی و... باشد. 1«

در تعریف دیگر آورده اند:
 »تبلیغ عبارت است از: انتقال فکر، به جهت تأثیرگذاری بر افکار و اعمال 
دیگران و نیل به مقاصد خاص، با استفاده از ابزار و شیوه های گوناگون در 

زمان و مکانی محدود.«2
در این تعاریف، »تبلیغ« به معنای عام آن، که در لغت عرب با واژه هایی چون: 
 » Propagand  « دعوت«، »اعالم«، »دِعایه« و در فرهنگ غربی با واژه ی«
معادل است، شناسانده شده است؛ اّما »تبلیغ« در فرهنگ اسالمی از منظری 
خاص معرفی شده؛ از جمله »هو اعالء کلمة اهلّل فی کل بکافة وسائل االتصال 
برافراشتن  االسالمیه؛  الشریعه  مقاصد  تناقض  ال  والّتی  عصر  لکّل  المناسبة 
کلمه ی توحید در هر زمان با هر وسیله ی ممکن و مناسب آن عصر، که با 

مقاصد و اهداف شریعت اسالمی در تناقض و مخالفت نباشد.«3
را مورد بررسی قرار می  از تعریف اجمالی »تبلیغ«، پیشینه ی آن  با گذر 
دهیم. گذشته ی »تبلیغ« و »منبر« از تاریخ هیأت بشری جدا نبوده است و 
ریشه در هبوط حضرت آدم به زمین دارد. از آن جا که حّجت خدا همواره 

و  اجتماعی  متفکر،  موجودی  انسان  طرفی،  از  و  داشته  وجود  زمین  روی 
را در سالمت جامعه و  دگرِگراست، همچنین رشد و کمال شخصیت خود 
جلوگیری از انحرافات می داند، از هر وسیله ی ممکن برای القای فکر خود 

به دیگران و باز داشتن دیگران از ضربه زدن به جامعه، استفاده می کند.
امام علی)ع( در مورد عهد و میثاق الهی با فرزندان آدم، در رساندن رسالت 

خداوندی می فرماید:
»واصطفی اهلل - سبحانه - من ولده انبیاء اخذ علی الوحی میثاقهم و علی 
تبلیغ الرسالة امانتهم لما بّدل اکثر خلقه عهداهلّل الیهم فجهلوا حقه واتّخذوا 
االزاد معه؛ خداوند سبحان از فرزندان آدم، انبیاء را برگزید و بر وحی و تبلیغ 
رسالت از آنان پیمان گرفت، تا رسم امانت نگه دارند، آنجا که بیشتر مردم، 
عهد خدا را دگرگون ساخته، حق او را نادیده گرفته و به همراه او شریکان 

گرفته اند.«4
حضرت  بعثت  تا  است  شده  آغاز  ابوالبشر  آدم  زمان  از  هدایت،  و  دعوت 
محّمد)ص( هزاران پیام آور در عرصه ی ارشاد و هدایت، گام برداشته اند »و 
لقد بعثنا فی کل امة رسوالً ان اعبدوا اهلّل واجتنبوا الّطاغوت؛ ما در میان هر 
امتی پیامبری فرستادیم، با این هدف که خدا را پرستش کنند و از طاغوت، 
شیوه  دهها  معصومین)ع(  ی  ائمه  روایات  و  کریم  نمایند.«5قرآن  اجتناب 
بر دعوت مشترک  آنان عالوه  کند.  پیامبران ذکر می  و  انبیا  از  تبلیغی  ی 
اند.  نیز تکیه داشته  بر جنبه های خاص  به توحید، معاد و اصول اخالقی، 
دعوت  در  شرک،  و  پرستی  بت  با  مبارزه  بر  تکیه  )ع(  ابراهیم  دعوت  در 
شعیب)ع( مبارزه با بدعت اقتصادی، در دعوت صالح)ع( مبارزه با دنیازدگی 
و اشرافری گری، در دعوت لوط)ع(، مبارزه با انحراف جنسی و اخالقی، در 
دعوت موسی)ع( مبارزه با استضعاف، استکبار و برقراری اصالحات سیاسی، 
در دعوت یوسف)ع( مدیریت الهی، در دعوت سلیمان)ع( سیاست و حکومت 
داری، در دعوت عیسی)ع( زهد و اخالق و... مطرح شده است.پس از رحلت 
پیامبر گرامی اسالم نیز، »تبلیغ« بویژه در شکل »خطابه« و »منبر«، یکی از 
ابزارهای اصلی انتقال معارف اسالمی بود، خطبه های ارزشمند امام علی)ع(، 
سخنان گهربار ائمه ی معصومین در مناسبت های مختلف و تشکیل جلسات 
است که  ذکر  قابل  نیز  نکته  این  است.  اهتمام  این  مبّین  موعظه،  و  علمی 
حضرت  عزاداری  موضوع  امامان)ع(  ی  توصیه  به  کربال  ی  واقعه  از  پس 
سّیدالشهدا)ع( نیز به تبلیغ شیعه، جهت خاص داد؛ حوزه ی شناخت و عمل 

با حوزه ی عاطفه در هم آمیخته شد.
»تبلیغ« و »خطابه« در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحوالت فراوان بوده 
است؛ اّما اساس و بنای آن، بویژه در قالب »منبر«، اصالت خود را حفظ نموده 
و در فراز و نشیب های مختلف تاریخ، مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند 
»تبلیغ« در بردارنده ی عناصر مبلّغ، مخاطب )جامعه ی تبلیغی(، موضوع، 
شیوه، ابزار، هدف، زمان و مکان است؛ که هر یک در جای خود مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.منبع: رسانیوز
پی نوشت:

1- مختصری از مبانی تبلیغات؛ ستاد خارجی دهه ی فجر، ص 7.
2- نخستین نام در شناخت تبلیغ؛ انتشارات هفتمین کنفرانس اندیشه ی 

اسالمی، ص 15.
3- وسائل االعالم و اثرهای وحدة االجد، ص 44، محّمد موفق لغالیینی.

4- خطبه ی اول نهج البالغه.
5- سوره ی نحل / 37.

یادداشت 

هیأتی ها بخوانند
 محمدمهدی مرادی

های  اجتماع  آن  از  یکی  توانند  می  ها  هیات 
سازمانی فعالی باشند که در زمینه سازی ظهور و 
تشکیل مقدمات تمدن اسالمی نقش مهمی را ایفا 

کنند.

محرم که می آید، بوی کربال و عزاداری و اشک و بیرق 
آرامش و غیرت و مردانگی و شجاعت  آورد. حس  می 
مجالس  این  حال  و  است  شده  جمع  محرم  در  همه 
بچه  با  محرم  نام  اند.  محرم  علمکش  که  هستند  عزا 
هیئتی عجین است. از قدیم االیام مساجد محل عزای 
امام حسین علیه السالم و نقطه شروع حرکت حسینی 
بوده و هستند و امروزه با گذشت صد سال از تولد اولین 
بچه  به دستان  عاشورا،  پرچم سیاه  ایران،  در  حسینیه 

های هیات چرخانده می شود.

می توان اولین هیاتی عزای امام حسین علیه السالم را 
خود اهل بیت علیهم السالم نامید. وقتی امام سجاد علیه 
خاندان  به  عزاداری  دستور  بازگشتند  مدینه  به  السالم 
خود داده و مردم مدینه نیز با آنان همراهی کردند و این 
سنت حسنه تا به امروز ادامه دارد و لحظه ای چشمی 
از غم جانکاه آل اهلل خشک نمی شود.همین هیات بود 
که در مساجد و تکایا رخ نشان داد و اوج گرفت و بچه 
هایی را تقدیم اسالم کرد که همچنان سرخی خونشان 
انقالب اسالمی می درخشد.امام حسین علیه  تاُرک  بر 

السالم هم گریه کن می خواهد و هم رهرو. 

و  گوید  و حسین حسین  بریزد  اشک  فقط  که  هیاتی 
کاری به دور و برش نداشته باشد اصال نمی داند هیات 

یعنی چه!
هیات یعنی تجمعی از مردم برای یک هدف مشترک، 
هیات باید آدم ساز باشد. نه فرد گرا و نه توده گرا، بلکه 

باید تشکیالتی عمل کند تا به هدفش برسد.
تا حسینی تربیت کند و  اصال هیات تشکیل می شود 
تداوم راه عاشورا را بر دوش بکشد. چه جوانانی از همین 
چه  و  رسیدند  شهادت  به  ها  جبهه  در  ها  هیات  ها 

مدافعان حرمی که لباس خادمی هیات به تن داشتند.
هیات منهای والیت هیات بی هویت است. هیات با شور 
و شعور حسینی اش هیات می شود و تک تک اعضا اثری 

بس شگرف بر دیگران می گذارند.
بچه هیئتی بر پیشانی اش خادم الحسین علیه السالم 
را  اش  جامعه  وقت  هیچ  هیئتی  و  است،  شده  درج 
عهد  تجدید  برای  ای  بهانه  هیئت  کند.  نمی  فراموش 
السالم است. امام زمان علیه  با  بیعت  و عدم فراموشی 

فعالیت های هیئت ها غیر از به پاداری مجالس عزاداری 
مهم  های  کارکرد  السالم  علیهم  بیت  اهل  شادی  و 
دیگری دارند که با همان نیت اصیل خود یعنی ترویج 
فرهنگ اهل بیت علیهم السالم فعال هستند. خدمات 
عام المنفعه ای که می تواند بر روی انسجام فرهنگی و 

اجتماعی کشور اثرگذار باشد.

ایران و چه در  تمامی هیات ها چه در  نقطه مشترک 
کشورهای مسلمان دیگر، این است که همه روی ریل 
جهانی  اتحاد  در  سعی  و  اند  حرکت  حال  در  حسینی 

دارند.
اربعینی  زوار  بارز همبستگی جهانی، یکی شدن  نمونه 
اباعبداهلل الحسین علیه السالم در ایام اربعین و موکب 
به موکب کنار هم، خدمات رسانی به زوار ایشان را در 

کارنامه خود دارند.

اجتماع های سازمانی  آن  از  یکی  توانند  می  ها  هیات 
فعالی باشند که در زمینه سازی ظهور و تشکیل مقدمات 

تمدن اسالمی نقش مهمی را ایفا کنند.
در این میان البته برخی هیات نما هم کار را جور دیگری 
جلوه داده و هیات و عزاداری را منهای سیاست حسینی 

و علوی نشان می دهند.

بی  اسالمی  دنیای  اتفاقات  به  نسبت  وقت  هیچ  هیتی 
انرژی معنوی که در هیات تزریق می  تفاوت نیست و 

کند، به تمام انحای عالم قابلیت رساندن دارد.
بسیاری از هیات مذهبی در ایران و عراق ساالنه فعالیت 
های عام المنفعه خوبی را تدارک دیده و انجام می دهند 

اولی  زیارت  اعزام  نوعروسان،  برای  جهیزیه  تهیه  نظیر 
های  بسته  تهیه  عالیات،  عتبات  و  مشهدمقدس  به  ها 
خوراکی ویژه افراد کم بضاعت و هزاران کار مفید دیگر 

که نشات گرفته از تفکر حسینی است.
ناگفته نماند هیئت ها نیز چندسالی است هدف برنامه 
ریزی دشمن برای کشیدن ترمز خدمت آن ها به انقالب 

و اسالم هستند. 

بحث نژاد پرستی که از سوی رسانه های معلوم الحال 
مواکب  اتحاد  کردن  کمرنگ  در  قصد  و  شده  مطرح 

اربعینی را دارد، از نمونه های بارز این تالش است.
روند صعودی قیمت سفر کربال در این بحبوحه شرایط 
اقتصادی و شروع نزاع نخ نمای عرب و عجم، از برنامه 
هایی که می تواند ضربه بزرگی به حرکت عظیم اربعینی 

بزند.
اما  باید گفت هیئتی ها، سر می دهند  البته این را نیز 
عزت نه، جهاد با مال و انفس می کنند اما تکرار عاشورای 

دیگر را نه.
زمینه سازی  و  بیشتر  برای همبستگی  بهترین فرصت 
یکپارچگی  گذشته،  های  سال  از  تر  عظیم  اجتماعی 
است  بزرگی  و  نزاع های کوچک  از  و دوری  ها  هیئت 
که ضربه به فعالیت آن ها می زند.چه معنی دارد در یک 
خیابان ده هیات به زدن تکیه و حسینیه مشغول باشد و 

هرکدام جداگانه فعالیت کنند؟ 

باید برخی آفات در میان هیئتی ها ظاهر شود؟    چرا 
چشم و هم چشمی جایی در خدمت رسانی به اباعبداهلل 
علیه السالم ندارد.هیئتی ها به هوش باشند که با شروع 
محرم، جریان نفاق مذهبی، ساکت نمانده و تالش خود 
را برای کمرنگ کردن خط والیت در هیات ها به کار 
می برد.ان شاءاهلل با انسجام بیشتر هئیت ها در امسال، 
آخرین عاشورای حسینی و اربعین دوران غیبت را سپری 

کنیم، ان شاءاهلل 

آداب عزاداری در ماه محرم

۱۰ توصیه برای برگزاری عزاداری 
و هیئت در ماه محرم

متاسفانه هنوز هم مجالسی در ماه محرم برگزار می شود، که تا دیر وقت عزاداری ادامه پیدا می کند 
و همین باعث قضا شدن نماز صبح عزاداران می شود. در هر حالی یادتان باشد که نماز امری واجب 
است، اما عزاداری برای سیدالشهدا علیه السالم هر چند ثواب بسیاری دارد، ولی مستحب است. پس 

همیشه نماز اول وقت را در اولویت قرار دهید.
مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان که هر سال باشکوه تر از سال های گذشته برگزار می شود، دچار 
آفت ها و تحریفاتی نیز شده است. همین چند وقت پیش بود که کلیپی از آقای قرائتی در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شد که ایشان در آن ویدئو از به استقبال رفتن ماه محرم گالیه کرده 
بودند. آنچه مشخص است، این است که باید با آداب عزاداری برای سیدالشهدا علیه السالم آشنا 
باشیم و با عزاداری نامناسب به روح حماسی این واقعه عظیم آسیب نزنیم. در این یادداشت نگاهی 

خواهیم داشتیم به آداب عزاداری و اینکه چگونه باید در ماه محرم عزاداری کنیم.
  

1. نماز اول وقت را در اولویت قرار دهیم

متاسفانه هنوز هم مجالسی در ماه محرم برگزار می شود، که تا دیر وقت عزاداری ادامه 
پیدا می کند و همین باعث قضا شدن نماز صبح عزاداران می شود. در هر حالی یادتان 
باشد که نماز امری واجب است، اما عزاداری برای سیدالشهدا علیه السالم هر چند ثواب 
بسیاری دارد، ولی مستحب است. پس همیشه نماز اول وقت را در اولویت قرار دهید. 
به همین دلیل چند سالی می شود که بر نماز ظهر روز عاشورا بسیار تاکید می شود. 
بهتر است نماز در چنین روزی به جماعت و در اول وقت برگزار شود. گفته می شود 
در ظهر روز عاشورا، مردی از اصحاب سیدالشهدا علیه السالم به حضرت فرمودند:»یا 
اباعبداهلل! وقت نماز است و ما دلمان می خواهد برای آخرین بار نماز جماعت را با شما 
بخوانیم«. حضرت نگاهی کرده و تائید کردند که وقت نماز است. سپس خطاب به مرد 
فرمودند:»نماز را یاد کردی، خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد« و بعد از آن در همان 

میدان جنگ، نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.

 2. لباس مشکی بدون هیچ زرق و برقی بر تن کنیم
مرسوم است که مردم در هنگام مرگ عزیزان شان لباس مشکی بر تن می کنند و این 
رنگ نشانه و عالمت عزادار بودن است. بنابراین در ماه محرم به خصوص در دهه اول 
این ماه ادب چنین حکم می کند که لباس سیاه بر تن کنیم. گرچه در روایات پوشیدن 
لباس سیاه مکروه ذکر شده است، ولی برای محرم و عزای امام حسین علیه السالم نه 
تنها ایرادی ندارد بلکه رجحان نیز دارد. چرا که نشانه ابراز ارادت و محبت به ساحت 
مقدس اهل بیت علیه السالم است. همچنین در برخی روایات تاریخی در این باره آمده 
است: هنگامی که )بر اثر خطابه  ها و افشاگری  های امام سّجاد علیه السالم و حضرت زینب 
سالم اهلل علیها( یزید به خاندان هاشمی اجازه داد در دمشق عزاداری کنند، زنان هاشمی 
و قریشی لباس سیاه بر تن کردند و به مدت هفت روز برای امام حسین علیه السالم و 
شهدای کربال عزاداری کردند. مطمئنا منظور از پوشیدن لباس مشکی، لباسی است که 
به نشانه عزا به تن می کنیم. نه آنچه که در حال حاضر به عنوان مد های عجیب و غریب 
برای ماه محرم، در بازار می بینیم. پس بی خیال زرق و برق شوید و به یک لباس مشکی 

مرتب و تمیز اکتفا کنید.

  
3. هر روز زیارت عاشورا بخوانیم

در روزهای محرم، به توصیه امام غائب هر روز زیارت عاشورا بخوانید و به این ترتیب به 
امام حسین علیه السالم وصل باشید. گرچه خواندن زیارت عاشورا امری مستحب است 
و در مستحبات باید و حتما وجود ندارد اما توصیه شده که زیارت عاشورا با صد لعن و 
سالم و به صورت کامل خوانده شود. به این ترتیب می توانید به آثار و نتایج کامل آن 
دست پیدا کنید. در سندها چنین آمده که زیارت عاشورا از حدیث های قدسی است و 
به همین خاطر علما و بزرگان دین بر خواندن این زیارت مداومت می کردند. آیت اهلل 
العظمی شیخ محمدحسین اصفهانی که صاحب تالیفات متعددی است، همیشه از خدا 
می خواستند که کلمات پایانی عمرشان را خواندن زیارت عاشورا قرار دهند. خداوند 
دعای او را مستجاب کرد و ایشان پس از خواندن زیارت عاشورا چشم از دنیا فرو بست.

  4. گریه و اشک برای سیدالشهدا )ع( نباید جنبه شخصی داشته باشد

یکی از شیوه های مرسوم عزاداری اشک ریختن است. اجر و مزد گریه بر امام حسین  
علیه السالم بسیار بزرگ است و خداوند خود ضامن آن می شود. به فرموده امام صادق 
علیه السالم گریه بر سیدالشهدا علیه السالم سختی های زمان احتضار را از بین می برد 
و باعث راحتی در قبر می شود. همچنین شیخ صدوق از حضرت رضا علیه السالم روایت 
کرده است:»هر که روز عاشورا، روز مصیبت و اندوه او باشد، حق تعالی روز قیامت را برای 
او روز شادی و سرور گرداند و دیدگانش در بهشت به نور ما روشن می شود« همچنین 
آن حضرت درباره گریه بر امام حسین علیه السالم به ریان بن شیب فرمودند:» ای پسر 
شبیب اگر بر حسین )علیه الّسالم( گریه کني و آب دیدگان تو جاری شود، حق تعالي 
جمیع گناهان صغیره و کبیره تو را مي آمرزد، خواه اندک باشد و خواه بسیار« البته باید 
توجه کرد که این گریه ها جنبه شخصی نداشته باشد و در واقع به نیت اعالم برائت و 

جنگ با ظالمان و ستمکاران ریخته شود.

 5. اگر نتوانستیم گریه کنیم، حالت تباکی به خود بگیریم

ممکن است که در مجلس عزاداری نتوانیم گریه کنیم و اشکی بریزیم. این نباید مانع 
شرکت ما در مراسم عزای سیدالشهدا علیه السالم شود. توصیه شده در این شرایط حالت 
»تباکی« به خود بگیریم. تباکی یعنی خود را به گریه زدن و حالت غم و اندوه به خود 
گرفتن. این حداقل کاری است که می توان به احترام مجلس عزا و صاحب اصلی آن انجام 
داد. جالب است بدانید که برای تباکی هم ثواب و پاداش در نظر گرفته شده است. امام 

صادق علیه السالم در این باره فرموده اند:»کسی که در مرثیه حسین )علیه السالم( شعری 
خوانده و خود را شبیه گریه کنندگان درآورد، بهشت برای اوست« همچنین در حدیث 
قددسی آمده است:»ای موسی! هر یک از بندگانم که  در زمان شهادت فرزند مصطفی 
)صلی  اهلل  علیه  و آله( گریه کند یا حالت گریه به خود گیرد و بر مصیبت سبط پیامبر 

)صلی اهلل علیه وآله وسلم( تعزیت گوید، همواره در بهشت خواهد بود«.

 6. خانه را حسینیه کنیم حتی در حد نصب یک پرچم

یکی از نشانه های ماه محرم و عزادار بودن برای حضرت سیدالشهدا علیه السالم آویزان 
کردن پرچم سیاه بر سر در خانه است. عالوه بر این می شود کتیبه های کوچکی را هم 
داخل خانه قرار دهیم. برپایی روضه و مجلس سوگواری برای سیدالشهدا علیه السالم در 
خانه، عالوه بر اینکه از ثواب و اجر زیادی برخوردار است، باعث انس اعضای خانواده با 
روضه و فضای خانه را متبرک به یاد سیدالشهدا علیه السالم می کند. در همین باره امام 
صادق علیه السالم به یکی از یارانش به نام فضیل فرمودند:»آیا تشکیل مجلس می  دهید و 
با یکدیگر پیرامون معارف دینی و فضایل اهل بیت علیهم السالم گفتگو می  کنید؟ فضیل 
پاسخ داد:»آری«. امام علیه السالم فرمود: »إِنَّ تِلَْک الَمجالَِس أُِحبُّها، َفأَْحُیوا أَْمَرنا، َفَرِحَم 
ُ َمْن أَْحیا أَْمَرنا؛»چنین  مجالسی را دوست دارم. مکتب ما را زنده نگه دارید؛ خداوند  اهللَّ
رحمت کند کسی را که مکتب ما را احیا کند«. سپس امام علیه السالم ادامه داد:»هر 
کس مصائب ما را یاد آورد و یا نزد او از ما یادی شود و اشک از دیدگانش سرازیر گردد، 

هر چند اندک باشد، خداوند گناهانش را بیامرزد«

7. برای حضرت سیدالشهدا )ع( نوحه سرایی کنیم، هر چند در حد چند بیت شعر

الزم نیست حتما مداح باشیم تا بتوانیم نوحه سرایی کنیم. در همین حد هم که بتوانیم 
با شعرهایی درباره شهادت آن حضرت اشک دیگران را جاری کنیم، به یک نوحه خوان 
تبدیل می شویم. در ماه محرم و در جمع های خودمانی می توانیم اشعاری پرمعنی و 
سوزناک را برای این کار انتخاب کنیم و پس از خواندن زیارت عاشورا، عزاداری مان را 
تکمیل کنیم. یادمان باشد که برای این کار به اشعار غلوگونه و کفرآمیز متوسل نشویم.

 8. رعایت حال همسایه ها را کنیم و مردم آزاری نکنیم

 در ماه محرم بسیار پیش آمده، که از همسایه های هیئت گالیه هایی درباره بلند بودن 
صدای بلندگو و ایجاد مزاحمت تا دیرهنگام بشنویم. همچنین صدای گوش خراش طبل   
دسته های عزاداری بسیار آزار دهنده است. یادمان باشد که با این مزاحمت ها نه تنها 
اجر عزاداریمان زیر سوال می رود، بلکه باعث می شویم خاطره بدی از محرم و هیئت های 
عزاداری در ذهن مردم شکل بگیرد. اجازه ندهیم که ماه محرم به کسانی که در خانه 

مریض دارند یا نیاز به آرامش دارند، سخت بگذرد. در این ماه بیشتر از هر چیزی باید 
مواظب باشیم تا کارهای اشتباه ما به نام عزاداری برای سیدالشهدا علیه السالم ثبت 

نشود.

 9. قمه نزنیم و دیگران را هم از این کار منع کنیم
 

یکی از مراسم هایی که از سوی دشمن به مجالس عزاداری ما وارد شده، قمه زدن است. 
مراسمی که باعث می شود، تصویری خشونت طلبانه از دین اسالم به جهان مخابره شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره حکم قم زدن فرمودند:»قمه زنی عالوه بر این که از نظر 
عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه علیهم السالم 
و زمان های بعد از آن ندارد و تاییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم )علیه السالم( 
در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بد نام شدن مذهب می شود؛ 
بنابراین در هیچ حالتی جایز نیست. و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد، نذر 

واجد شرایط صحت و انعقاد نیست«
 

10. کسب و کارمان را در عاشورا تعطیل کنیم

وقتی یکی  از عزیزانمان را از دست می دهیم، به نشانه احترام و ادب کسب و کارمان را 
برای چند روز تعطیل می کنیم. ترک تالش برای به دست آوردن مادیات در روز عاشورا 
بسیار توصیه شده است. امام رضا علیه السالم در همین باره فرموده اند:» هر کس در 
روز عاشورا تالش و کوشش دنیوی را رها سازد، خداوند حوایج دنیا و آخرت او را برآورده 
کند و هر کس  که روز عاشورا را روز مصیبت و اندوه و گریه قرار دهد، خداوند روز قیامت 

را برای وی روز شادی و سرور قرار خواهد داد«.



عاشورا نه فقط روزی برای عزاداری است بلکه فرهنگی 
است که با تدبر و مطالعه بیشتر در زوایای آن می توان 
این بخش قصد  در  بود.  زمینه ساز حرکت های عمیقی 
داریم در روزهای عزاداری محرم و صفر به ذکر یکی از 

شهدای گرانقدر کربال بپردازیم.

از  حر   ، عاشورا  واالقدر  :شهید  شهرکریمه  ندای  گزارش  به 
پسر  او   بود.  کوفیان  رؤسای  از  و  عراق  معروف  های  خاندان 
»یزید« فرزند »ناجیه« فرزند »قعنب« فرزند »عتاب بن هرمی 

پسر »ریاح بن یربوع« است.
برگزیده  به سرکردگی هزار سوار  و  بود  از رؤسای کوفیان  او   
شده بود. هنگام خروج از کوفه همواره صدایی را از پشت سر 
می شنید که می گفت ای حر تو را به بهشت بشارت باد. اما 
کسی را نمی دید. هنگامی که خدمت امام رسید این داستان 
را بازگو کرد. امام به او فرمودند: تو به واقع به پاداش و نیکی 

راه یافته ای.
 در یکی از منازل )قصر بنی مقاتل یا شراف( راه را بر امام بست 
و مانع از حرکت آن حضرت به کوفه گشت. امام به او فرمود: 
آگاه  گفت:  حر  داری؟  قصدی  چه  بنشیند  عزایت  به  مادرت 
باشید که به خدا قسم اگر غیر شما از عرب به من آن عبارت را 
می گفت - در حالی که وضعیت او چون شما باشد همین عبارت 
را به او باز می گفتم. اما به خدا قسم برای من این )حق( نیست 

که یاد مادر شما کنم مگر به نیکوترین وجهی که می توانم.
  

توبه حر 
که  را  السالم  علیه  امام حسین  غریبانه  فریاد  هنگامی که حر 
تو  آیا  نزد عمرسعد رفت و پرسید:  یاری می کرد شنید،  طلب 
با این مرد خواهی جنگید؟ عمر گفت: آری به خدا قسم، با او 
جنگی خواهیم داشت که دست کم، سرها قطع گردد و دست ها 

جدا گردد.
 

حر گفت: شما چه خواهید کرد؟ آیا پیشنهاد او مورد پسند شما 
نیست؟ ابن سعد گفت: اگر کار دست من بود )هر آینه از جنگ 
با او( دست می کشیدم. اما امیر تو )ابن زیاد( از این کار سر باز 

در  ایستاد،  انتظار  در  دیگران  با  و  ترک کرد  را  او  می زند. حر 
حالی که در کنار او قره پسر قیس قرار داشت. 

 
حر به قره گفت: آیا اسب خود را امروز آب داده ای؟ قره گفت: 
نه. حر گفت: آیا می خواهی آن را سیراب کنی؟ قره گمان کرد 
که حر قصد کناره گیری از سپاه ابن سعد را دارد، در حالی که 
حر چندان تمایلی نداشت که قره جدا شدن او را مشاهده کند. 
امام حسین  به  بود که حر  اینجا  را ترک کرد و رفت.  او  پس 
علیه السالم قدری نزدیک شد. مهاجر پسر اوس به حر گفت: 
آیا تو می خواهی که حمله کنی؟ در پاسخ این سوال حر ساکت 
این حال  از  بر خود می لرزید، پس در حالی که مهاجر  شد و 
حر به شک افتاده بود، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: اگر 
از من درباره شجاع ترین مرد کوفه سوال می شد، تو را معرفی 
گفت:  می بینم؟ حر  تو  در  که  است  حالتی  این چه  می کردم، 
همانا خود را بین بهشت و دوزخ متحیر می بینم، به خدا سوگند 
اگر مرا با آتش بسوزانند من جز بهشت چیز دیگری را انتخاب 
نخواهم کرد. پس از آن با شالق به اسب خود نواخت و به سوی 

امام حسین علیه السالم رهسپار شد.
 
 

لحظات دیدار با امام 
او به سبب آن چه پیش از آن به آل رسول روا داشته بود و آنها 
را در مکانی بی آب و گیاه وانهاده بود، سر از خجالت به پایین 

انداخته بود و به سوی آنها پیش می رفت.  
 

پذیرا  را  توبه ام  باز می گردم، پس  تو  به سوی  »پروردگارا! من 
باش. من دل اولیا و فرزندان پیامبرت را به وحشت انداخته ام. 
ای اباعبداهلل! من بازگشته ام و تائب هستم، آیا برای من راهی 
تو  به  خداوند  آری،  فرمود:  حر  پاسخ  در  امام  توبه هست؟  به 

روی خواهد کرد. 
 

این گفتار امام حسین علیه السالم حر را شادمان کرده بود. او 
به یقین دریافت که به زندگانی بی پایان و نعمت های همیشگی 

راه یافته است.

توبه حر چگونه پذیرفته شد؟
 تو در دنیا و آخرت آزادی 
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   توالت های 

ایستاده در قم!

بدون  هم  کنار  در  و  ندارند  درب  ها  دستشویی  نوع  این 
آشکار  امکان  و  اند  گرفته  قرار  ردیفی  شکل  به  و  اتاقک 
دیگر  طرفی  از  و  است  بسیار  آن  در  انسان  عورت  شدن 
استتار و پنهانی بودن عمل تخلیه در شرع و عرف پسندیده 
تر است و این سبک دستشویی رفتن خارج از ادب و تربیت 

خانوادگی محسوب می شود.

سّیدمرتضی میرسراجی-تابناک با تو- بر خالف این که شهر 
»قم« شهری مذهبی و شهر »علم و فقاهت« است، برخی معضالت 
و  تطابق  اصیل  فقه  با  که  شود  می  دیده  آن  در  مردم  سوی  از 
سازگاری ندارند. یکی از این موارد، وجود دستشویی های ایستاده 
یا به عبارتی »توالت های سرپایی« آن هم در محله ای قدیمی در 
این شهر یعنی محله »آذر«، واقع در »میدان کهنه«، جنب  یکی از 
مساجد  است که ایجاد و احداث آن بر خالف فقه و سنت اسالمی 
و به خصوص فقه شیعی است. این در حالی است که توالت فرنگی 
توالت های  این  و  استفاده می شود  دارد و کمتر  آنجا وجود  نیز 
ایستاده مورد استقبال پیر و جوان و به خصوص نمازگزاران است.

تاریخچه فرهنگ ایستاده ادرار کردن در میان اقوام بشری، دقیق 
از  کردن،  ادرار  ایستاده  ها،  نقل  بعضی  بر  بنا  ولی  نیست،  معلوم 

عادت های عرب )عرب های جاهلی( بوده است.]1[
همین امر، بیانگر این حقیقت است که ایستاده ادرار نمودن نمونه 
ای از دوران نادانی و بی فرهنگی بشر محسوب می شده و ممانعت 
از آن به همراه دیگر آداب در زمینه طهارت، نماد بارزی از احکام 
مترقی و پیشرفته اسالم به شمار می رود. در غرب هنوز این روش 
که جای  انجام می شود  آن  مکان مخصوص  بدون  ناپسند حتی 
بسی تأسف دارد و عدم رشد فکری، آن ها را به رغم توسعه های 

صنعتی و رشد ظاهری علم تجربی نمودار می سازد.
در  قم،  شهر  در  ایستاده  های  توالت  بروز  و  ظهور  مناسبت  به 
شیعه  منابع حدیثی  کردن،  ادرار  ایستاده  بودن  ناپسند  خصوص 

و سنی را مورد بررسی قرار می دهیم.

منابع حدیثی اهل سنت
آثار  در  نمودن«  ادرار  »ایستاده  برکراهت  سنت  اهل  دانشمندان 
قزوینی«  ماجه  »ابن  اند:  داشته  اشاراتی  خود  معتبر  و  حدیثی 
)م.273 ق.( در کتاب »سنن« خود که یکی از شش کتاب صحیح 
و معتبر نزد اهل سنت است، به جهت اهمیت این موضوع، بابی را 
مجزا گشوده با عنوان»نشسته ادرار نمودن« )بَاٌب فِي الَْبْوِل َقاِعًدا( 
پیامبر  همسر  ق.(  عایشه)م.58  از  خویش  اسناد  با  روایتی  در  و 

اسالم)ص()م.11 ق.( نقل نموده است:
َفاَل  َقائًِما  بَاَل  َسلََّم  َو  َعلَْیِه  ا...  َصلَّی  ا...ِ  َرُسوَل  أَنَّ  ثََک  َحدَّ »َمْن   
ْقُه، أَنَا َرأَیُْتُه یَُبوُل َقاِعًدا«]2[ )هر کسی که برای تو نقل کرد  تَُصدِّ
که پیامبر)ص( ایستاده ادرار می نمود سخن آن شخص را تایید 
نکن من خودم دیدم که ایشان نشسته ادرار می کرد( این حدیث 
مختصر  با  نیز  ق.(  )م.241  حنبل  بن  احمد  »مسند«  کتاب  در 
تفاوتی وجود دارد ]3[ که پیش از کتاب ابن ماجه نگاشته شده، 
الزم به یادآوری است که احمد از پیشوایان یکی از شاخه های اهل 

سنت به نام حنبلیان است.
قول  از  سند  با  حدیثی  شد،  ذکر  که  باب  همان  در  ماجه  ابن 
می  نقل  اسالم(  جهان  سیاسی  خلیفه  )دومین  ق.(  عمر)م.23 
ُ َعلَْیِه َو َسلََّم َو أَنَا أَبُوُل َقائًِما.َفَقاَل: »یَا  کند:»َرآنِي َرُسوُل ا...ِ َصلَّی اهللَّ
ُعَمُر! اَل تَُبْل َقائًِما« َفَما بُلُْت َقائًِما بَْعد«]4[ )پیامبر من را دید در 

حالی که ایستاده ادرار می کردم آنگاه فرمودند:
 ایستاده ادرار نکن! بعد از آن من دیگر ایستاده ادرار نکردم( و در 

از  روایتی دیگر در کتاب سنن »ترمذی«)م.279 ق.( که آن هم 
کتاب های شش گانه حدیثی صحیح و معتبر اهل سنت است در 
تایید این حدیث، روایتی از قول عمر وجود دارد که وی گفته است:

آوردم  اسالم  که  زمانی  از  )من  أَْسلَْمت«]5[   ُمْنُذ  َقائًِما  بُلُْت  »َما 
ایستاده ادرار نکردم( ابن ماجه در حدیثی با سلسله اسناد از قول 
پیامبر  راستین  اصحاب  از  ق.(  انصاری«)م.78  عبدا...  بن  »جابر 

اسالم)ص(آورده است :
»نََهی َرُسوُل ا...ِ َصلَّی ا... َعلَْیِه َو َسلََّم أَْن یَُبوَل َقائًِما «]6[ )رسول 

خدا)ص( از این که کسی ایستاده ادرار نماید نهی فرمودند.(
در  سنت  اهل  از  دیگری  دانشمند  ق.(  )م.855  »عینی« 
کتاب»عمده القاری« از پیامبر)ص( نقل نموده : » ثاَلث من الْجَفاء 
أَن یَُبول الرجل َقائِما...« ]7[ ) سه چیز کار باطلی است یکی از آن 
ها این است که انسان ایستاده ادرار کند...( »ابن مسعود« )م .32 
ق.(از صحابیان مطرح پیامبر)ص( نیز برگرفته از آموزه های دینی 

اسالم گفته است: 
کارهای  از  تردید  )بی  َقائِم«]8[   أَنَْت  َو  تَُبوَل  أَْن  الَْجَفاِء  ِمْن  »إِنَّ 
ناشایست و نادرست این است که تو ادرار کنی در حالی که ایستاده 
به دست  اهل سنت  روایات  از  متعدد که  احادیث  این  بنابر  ای!( 
آمده است به نیکی استفاده می شود که »ایستاده ادرار کردن«، 
در این مذهب بر خالف سنت و شئون اسالمی و رسوم نبوی است 

و کار مورد تأییدی نیست.

منابع حدیثی شیعه
علما و دانشمندان شیعه نیز در آثار فقهی و حدیثی خود بر کراهت 

»ایستاده ادرار نمودن« تاکید صریح و بلیغ داشته اند.
بزرگ  عالمان  از  و  قمی  دانشمندان  از  ق.(  صدوق)م.381  شیخ 
شیعه در کتاب فقهی خود موسوم به »من ال یحضره الفقیه« که 
یکی از چهار کتاب ویژه فقهی شیعه)کتب اربعه( محسوب می شود 
در جایی به فراخور موضوع، به نهی و نکوهش پیامبر اسالم)ص( 
در مورد »ایستاده ادرار نمودن« اشاره نموده و آورده است:»الَْبْوُل 
بدون  کردن  ادرار  )ایستاده   ]9[» الَْجَفاِء  ِمَن  ِعلٍَّة  َغیِر  ِمْن  َقائِماً 
که  نیز  »مقنع«  در  است(صدوق  ناشایست  بیماری،عملی  داشتن 
نموده  تاکید  کار  این  نکوهش  بر  است  او  از  فقهی دیگری  کتاب 

است.]10[
همو در کتاب دیگری به نام »خصال« که کتابی اخالقی و عقیدتی 
است با ذکر سند همین روایت را از پیامبر )ص( تکرار کرده است.

]11[ »ابن ابی جمهور« از عالمان شیعه در قرن دهم هجری نیز 
پیامبر)ص(  مشهور  اصحاب  از  یکی  ق.(  »ُحَذیَفه«)م.37  قول  از 

نقل نموده است:
َُّه ص َما بَاَل َقائِماً َقط«]12[ )ایشان  َُّه َکِرَه الَْبْولَ  َقائِماً َو َقاَل إِن  »أَن
از ایستاده ادرار کردن اکراه داشتند و هرگز ایستاده ادرار نکردند( 
شیخ حر عاملی)م.1104 ق.( نیز از دیگر عالمان شیعه در کتاب 
اهمیت  جهت  به  الشیعه«  »وسائل  نام  به  خود  معروف  و  فقهی 
این موضوع در فقه شیعه، بابی را در زمینه کراهت ایستاده ادرار 

کردن)بَاُب َکَراَهِة الَْبْوِل َقائِماً ( اختصاص داده است.]13[
بر  که  مستدرکی  در  ق.(  نوری)م.1320  میرزای  طور  همین  و   
باب کراهت  نگاشته، همان  الشیعه شیخ حر عاملی  کتاب وسائل 
ایستاده ادرار نمودن را در اثرش به طور مجزا گشوده است.]14[ 
همچنین در »بحار االنوار« عالمه مجلسی)م.1110 ق.( در مقام 
ادرار  ایستاده  از  نهی  در  شیعی]15[  المعارف  دائره  بزرگترین 
نمودن روایاتی ثبت و ضبط شده است. بنابر این از مجموع روایات 
شیعه نیز استفاده می شود که این امر بر خالف شئون، رسوم و 

سنت اسالمی و نبوی است.

جمع بندی
با توجه به روایاتی که در آثار حدیثی و فقهی شیعه و سنی در نهی و 
نکوهش ایستاده ادارار نمودن آمده است این عمل در هر دو مذهب 
مطرود و مردود است. شایان ذکر است که توالت های سرپایی بیشتر 
برای جاهای شلوغ و پر ازدحام مانند استادیوم های ورزشی در برخی 
کشورها ساخته می شوند در حالی که این مکان در شهر»قم« خیلی 
پر ازدحام نیست و از همه مهم تر این نوع طراحی ها با فرهنگ 
ما سازگاری ندارند. بلکه باید گفت که در کشور ما به خصوص در 
قم، بیشتر نمونه برداری از بخشی از فرهنگ غرب بوده که غلط و 
نادرست است.برای افرادی هم که مشکل یا بیماری خاصی دارند و 
نمی توانند چمباتمه بنشینند، توالت های فرنگی بهترین گزینه است 
که در آن جا وجود دارد.شاید برخی تصور کنند که برای توریست 

ها این گونه طراحی شده، در حالی که این جا مسجدی در میدان 
میوه شهر است و از مناطق توریستی در قم نیست که بخواهند آن را 
به شکلی توجیه کنند و به جهت این که سرویس بهداشتی مسجد 
است، باید بیشتر روی آن عنایت و توجه خاص می شد.همچنین 
مضرات  از  خالی  را  کردن  ادرار  ایستاده  عمل  این  پزشکان  برخی 
نمی دانند و آن را عامل بروز برخی بیماری ها برمی شمرند و از 
سوی دیگر، ممکن است باعث ترشح نجاسِت ادرار به لباس، شلوار 
یا بدن شود که این امر برای طهارت نمازگزار ایجاد مشکل می کند. 
یا از منظر دیگر این نوع دستشویی ها درب ندارند و در کنار هم 
بدون اتاقک و به شکل ردیفی قرار گرفته اند و امکان آشکار شدن 
عورت انسان در آن بسیار است و از طرفی دیگر استتار و پنهانی 
بودن عمل تخلیه در شرع و عرف پسندیده تر است و این سبک 
دستشویی رفتن خارج از ادب و تربیت خانوادگی محسوب می شود، 
لذا پیشنهاد این است که چنین دستشویی هایی، چه در قم و چه 
در شهرهای دیگر استفاده و احداث نشوند و به سنت اسالمی در این 

زمینه بیشتر توجه کنید.
پی نوشت

]1[ سنن ابن ماجه، ج 1،ص 277.
]2[ همان، ج 1،ص 275 .
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]4[ سنن ابن ماجه، ج 1،ص 275.

]5[ سنن ترمذی، ج 1،ص 98.
]6[ سنن ابن ماجه، ج 1،ص 276.

]7[ عمده القاری، ج 3،ص 153.
]8[ سنن ترمذی، ج 1،ص 98 .

]9[ الفقیه، ج 1،ص 27 .

]10[ المقنع، ج 1،ص 8.
]11[ الخصال، ج 1،ص 54.

]12[ عوالی اللئالی، ج 1،ص 31.
]13[ وسائل الشیعه، ج 1،ص 351.
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بود    89 سال  ماه  شهرکریمه-بهمن  ندای 
بین  فرودگاه  و  فرودگاهی  شهر  پروژه  که 
و  تلویزیونی  محیطی،  تبلیغات  با  قم  المللی 
با حضور رییس مجلس  نمایشگاهی گسترده 

شورای اسالمی، کلنگ زنی شد.
مذهبی،  زائر  میلیون   20 از  ساالنه  میزبانی 
بیت)س(  اهل  کریمه  ملکوتی  بارگاه  وجود 
گرفتن  قرار  و  جمکران  مقدس  مسجد  و 
از  توان  را می  راه مواصالتی کشور  در چهار 
ویژگی های بارز شهر قم دانست که آن را با 

دیگر کالنشهرهای کشور متمایز کرده است.

اگر به ویژگی های یاد شده حضور گسترده 
طالب  تحصیل  همچنین  و  خارجی  زائران 
بیافزایم تقویت  علوم دینی از 100 کشور را 
هرچه بیشتر ناوگان حمل و نقلی این استان 

امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ریلی،  خطوط  تقویت  اخیر  های  سال  در 
ای  جاده  مسیرهای  کیفی  و  کمی  تقویت 
بین  نقل  و  ناوگان حمل  تقویت  و همچنین 
جاده ای موجب شده است که حضور زائران 
در این شهر بیش از پیش باشد هرچند این 
به  دارد  بزرگ  خأل  یک  هنوز  ها  زیرساخت 

نام فرودگاه.

قم تنها کالنشهر و مرکز استانی است که از 
های  تالش  و  بوده  بهره  بی  فرودگاه  داشتن 
سوی  از  اخیر  های  سال  در  گرفته  صورت 
الزم  مجوزهای  صدور  و  خصوصی  بخش 
طرالب  منطقه  در  فرودگاه  احداث  برای 
همچنان اندر خم یک کوچه بوده است و هر 
از چندگاهی اخبار منفی و ناامید کننده ای 
حکایت  فرودگاه  این  رسیدن  سرانجام  به  از 

می کند.
گذشته  های  سال  در  که  مسائلی  از  یکی 
موجب شده بود تا با صدور مجوز برای احداث 
به  نزدیکی  بهانه  نشود  موافقت  قم  فرودگاه 
شهر تهران و فرودگاه بین المللی امام خمینی 
تکراری  توجیه  این  و  رفت  می  شمار  به 
همواره عنوان می شد که احداث فرودگاه در 

قم توجیه اقتصادی ندارد.

در حالی شهر قم به هزار و یک دلیل همچنان 
 85 فاصله  همین  در  که  ندارد  فرودگاه 
استان  مرکز  نه  که  کاشان  شهر  کیلومتری، 
های  توریست  تعداد  و  کالنشهر  نه  و  است 
آن هم یک دهم قم است از خرداد ماه سال 
95 صاحب فرودگاه شده و اخیرا هم فرودگاه 
فاصله  گرفته شدن  نظر  در  بدون  البرز  پیام 
فرودگاه  به  تهران  شهر  تا  کیلومتری    35

مسافربری تبدیل شده است.
سیاسیون  گسترده  تردد  از  نظر  از  صرف 
نقاط  اقصی  از  بسیاری  زائران  قم،  شهر  به 
برای  جهان  کشورهای  از  بسیاری  و  کشور 
گردشگری زیارتی بعد از مشهد مقدس، قطعا 
کرد  خواهند  انتخاب  مقصد  عنوان  به  را  قم 
ولی همچنان آنهایی که از نظر اقتصادی در 
این  به  سفر  برای  دارند  قرار  بهتری  شرایط 
شهر باید مقصد فرودگاه مهرآباد را برگزیده و 
از آنجا رهسپار قم شوند و یا عطای این سفر 

معنوی را به لقایش ببخشند.

های  بودن ظرفیت  دارا  به  توجه  با  قم  شهر 
بسیاری گسترده و افزایش قابل توجه اماکن 
واقامتی طی سال های  تفریحی  گردشگری، 
اخیر، قابلیت تبدیل شدن به هاب گردشگری 
که  زمانی  تا  ولی  دارد  را  منطقه  در  مذهبی 

این  نشود،  احداث  شهر  این  در  فرودگاهی 
های  سیستم  و  شد  نخواهد  بالفعل  ظرفیت 
سنتی حمل و نقل و ارائه خدمات به زائران 

پابرجا خواهد ماند.

اقتصاد  تقویت  برای  مهم  مصادیق  از  یکی 
با ویژگی هایی مانند شهر  یک شهر آن هم 
قم، حضور هرچه بیشتر گردشگران و زائران 
است و یکی از مهمترین زیرساخت های الزم 
به  فرودگاه  احداث  حضور،  این  تقویت  برای 
شمار می رود امری مهم که با شعار احداث 
سال  در  منطقه  فرودگاهی  شهر  بزرگترین 
با  که  بزرگی  سنگ  خورد،  کلید  اخیر  های 
از  بیش  آن  نزدن  های  نشانه  زمان  گذشت 

پیش روشن شد.

قطعا توقف کردن بر مشکالت گذشته و دامن 
فرودگاه  احداث  هایی که  پیچیدگی  به  زدن 
قم با آن روبه رو شده دردی را درمان نخواهد 
کرد از این رو انتظار مردم و زائران پایتخت 
جهان تشیع این است که به هر ترتیب برای 
حل این مشکالت از سوی مسؤوالن استانی 
ضمن  و  شده  زده  باال  همت  آستین  ملی  و 
حل مشکالت حقوقی و قانونی نسبت به راه 
اندازی فرودگاه برای این شهر چه دولتی چه 
خصوصی اهتمام داشته باشند، قطعا فرودگاه 
و  داخلی  زائر  میلیون   20 با  شهری  برای 
های  توجیه  همه  دارای  سال  در  خارجی 
اقتصادی و عقالنی است و اگر مقایسه ای هم 
قطعا  بگیرد  این خصوص صورت  در  بخواهد 
شهر  در  فرودگاه  اندازی  راه  اقتصادی  صرفه 
قم با میزان مسافری که آن را به عنوان مبدا 
و مقصد بر می گزینند از راه اندازی فرودگاه 

در کاشان و کرج بیشتر است.

مدیریت صحیح در راستای انتظام امور موجب بارش ابرهای موفقیت 
در زندگی خواهد شد و هدیه ارزشمند و با طراوت کامیابی را برای 

فرد منظم به ارمغان می آورد.

گیتی با وسعت و پهناوری و بُعد مسافتی قاره هایش با بروز پدیده 
و  اینترنت  و  گشت  مبدل  کوچک  دهکده  به  مجازی«  »فضای 

اپلیکیشن ارتباطی جزو پیش نیازهای جدا ناپذیر مردم شد.
اُنس عجیب و نامعقول بعضی از مردم به اینترنت آنها را به مواد مخدر 
فضای مجازی معتاد کرد و عوارض ناخوشایند و تهدید کننده جامعه 

را در پی داشت.

پیامد اعتیاد به فضای مجازی

یک: زنده به گور کردن وقت و زمان
هدر رفتن وقت یعنی رسیدن به بن بست

یک جوان پانزده ساله که بایستی در چنین سنی مشغول درس و 
بحث و در ایام فراغت به یادگیری حرفه ای روی آورد با غوطه ور 
شدن معتادگونه در فضای مجازی به پوچی تدریجی می رسد. ناگهان 
چشم باز می کند متوجه می شود هجده ساله شده و نه پایه علمی 
درستی دارد و نه صعنت و پیشه ای فرا گرفته است. می توان سه 

سال بیهوده سپری شده وی را »سه سال کشکی« نام نهاد.
امیر بیان علی علیه السالم در باره اهمیت وقت مداری می فرمایند: 
مومن باید وقتش را در سه جا صرف کند، یک: نیایش و عبادت 
پروردگارش، دو: اختصاص وقت برای کسب معیشت حالل، سوم: 

پرداختن به لذت های حالل و مایه زیبایی.
رها ساختن افسار وقت و زمان، باعث چیرگی ابرهای تیره ناکامی 
و حسرت دائمی بر افق زندگی می شود به گونه ای  هاله ای سیاه 

سراسر وجود عقل و هوش او را فرا می گیرد.

دومین پیامد اعتیاد به فضای مجازی بی برنامگی است.

فردی تا نیمه شب و چه بسا تا دم صبح در حال پخش زنده از 
خود برای عموم و یا پیگیر الیو دیگران است دیگر آمادگی الزم 
برای انجام کارهای روزمره خود را بخاطر خواب های نا منظم روز از 
دست میدهد.سومین پیامد توسل به بی بندباری می باشد، معروف 
شدن و مورد توجه ماندن در نهاد هر انسانی وجود دارد که البته باید 
تعدیل شود و گرنه با طغیان آن سیل بی بندباری در زمین وجودی 

شخصیتی فرد راه می افتد.

متاسفانه عده ای برای جلب توجه دیگران و کسب تعداد چند هزار 
نفری بازدیدکننده از صفحه خود، گوهر ارزشمند شخصیتی خود را 
به قیمت ظاهر کردن برجستگی بدن و یا پخش کلیپ از پیش ضبط 
شده رقص خود، ارزان فروختند و ُمهر بدنامی و هرزگی بر پیشانی 
خود زدند.این بدترین ضرری است که فرد می تواند ب  خود روا بدارد 

در حالیکه نمیداند.

چگونه معتاد فضای نشویم؟

بهترین راه، مدیریت فضای مجازی است.
یک: مدیریت فضای مجازی فرزندان

مدیریت فضای مجازی فرزندان یعنی والدین نظارت دقیق و صحیح 
بر زمان استفاده از آنرا داشته باشند مثال فرزندان روزانه فقط یک 
ساعت می توانند به فضای مجازی وصل بشوند. و در این رابطه، 
احساسی برخورد کردن پدر و مادر راه اعتیاد فرزندان خود را بسوی 

فضای مجازی هموار میکنند.

دوم: مدیریت فضای مجازی خود فرد

مدیریت فضای مجازی شخص با اجرای برنامه علی)ع( که در قسم 
یکم پیامد اعتیاد فضای مجازی ذکر کردیم محقق می شود.

حکایت

در یکی از جلسات خصوصی با والدین افراد حلقات صالحین داشتیم 
به پدر و مادر یکی از نیرو ها عرض کردم: فرزندتان وابستگی مفرطی 
به تلفن همراه خود دارد لحظه به لحظه حتی در حضور استاد سر 

در گوشی می کند.
مادر گفت: موبایل را از او بگیریم فرزندمان افسرده می شود. این یعنی 

برخورد احساسی.
گفتم: پیش از این، تلفن های همراه چنین قابلیت ارتباطی مجازی 

نداشتند باز هم فرزندتان افسرده بود؟
گفتند: خیر

و در آخر متوجه شدند این تفکر از محبتی که نسبت به فرزندشان 
دارند پدید آمده که مبادا با مدیریت فضای مجازی، فرزندمان افسرده 

شود./

سید تقی نوری

تا خیر پرواز قمی ها 7 ساله شد!
پس از کاشان ، فرودگاه کرج هم افتتاح شد  و قم هنوز منتظر استخاره مسووالن است

»توالت های سرپایی« در قم

رها ساختن افسار وقت و زمان، باعث چیرگی ابرهای تیره ناکامی و حسرت دائمی بر افق زندگی می شود.

معتاد فضای مجازی 
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سخنگوی قوه قضائیه:

دولت به هشدار فروردین ماه 
وزارت اطالعات درباره بازار سکه 

و ارز توجه نکرد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت اطالعات در فروردین امسال در نامه ای 
خطاب به مسئوالن دولت ضمن هشدار درباره نحوه توزیع سکه اعالم کرد که 
این کار اثر منفی دارد؛ کما اینکه مداخله ارزی شما در گذشته این اشکال را 

داشته است

به گزارش ندای شهرکریمه ، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای، در برنامه 
تلویزیونی »نگاه یک«، هشیاری و تالش و داشتن روحیه جهادی در شرایط 
امروز کشور را امری ضروری دانست و با بیان اینکه انسان در برخی از مدیران 
غفلت می بیند، به مصداقی در این زمینه اشاره کرد و افزود: همین اقدامی که 

در مورد مسئله ارز و سکه و 
واردات صورت گرفت، یکی 
است.  غفلت  مصادیق  از 
مضاعف  سال 96  طول  در 
دشمن  فشارهای  شدن 
با  اینجا  در  بود.  مشخص 
می دانستیم  اینکه  وجود 
مشکالت  با  است  ممکن 
بیشتری در صادرات اعم از 
نفت و غیرنفت مواجه شویم 
دشوارتر  ارز  به  و دسترسی 
که  داشتیم  وظیفه  شود، 
ارزی  ذخایر  از  جدی  بطور 
مورد  در  و  کنیم  صیانت 
را  دقت  نهایت  آن  مصرف 
داشته باشیم اما احساسم این 
صورت  اقدام  این  که  است 
مورد  در  یا  است،  نگرفته 
از ذخیره های  برخی  عرضه 
اینکه  دلیل  به  استراتژیک، 
بخواهیم نقدینگی را کم یا 
جمع کنیم، بعضی اقداماتی 

که شد، مصداق غفلت بود.

ماجرای سلطان سکه
با  رابطه  در  برنامه  مجری 
به  معروف  متهم  پرونده 

سلطان سکه گفت که برخی اعتقاد دارند این فرد سکه هایی که بانک مرکزی 
به بازار روانه می کرده را خریداری کرده و خریدن سکه جرم نیست و لذا نباید 
این فرد محاکمه شود که اژه ای در پاسخ به این شبهه اظهار داشت: اوالً این فرد 
به عنوان اینکه سکه خریده است، محاکمه نمی شود؛ بلکه اتهام او خارج کردن 

سکه و منابع از کشور است.

سیاست بانک مرکزی درخصوص فروش سکه محل بحث است
وی ادامه داد: درخصوص این روِش بانک مرکزی و درخصوص این پرونده نکاتی 
را باید توضیح دهم. اول اینکه آیا این سیاست بانک مرکزی در این شرایط 
صحیح بوده است یا خیر؟ بحث این است که آیا این سیاست بدون در نظر 
گرفتن شرایط و بدون اینکه شرط یا سقفی برای عرضه سکه قرار دهند، درست 
بوده است؟ حتی اگر انگیزه بانک مرکزی جمع کردن نقدینگی یا مداخله در 
بازار یا ایجاد تعادل در بازار باشد، باز هم اینکه به هرکسی هر مقدار می خواهد 
سکه بفروشد، محل بحث است. چه بسا ممکن است کسانی باشند که بخواهند 
این سکه ها را از کشور خارج کنند و قصد قاچاق داشته باشند و ممکن است با 

دشمن همسو و همفکر باشند. لذا این سیاست جای بحث دارد.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بحث دیگر این است که بانک مرکزی 
گفته بیایید سکه بخرید؛ اما مقدار آن را مشخص نکرده است که افراد چه مبلغ و 
چه تعداد بخرند و گفته است هر چقدر دلتان می خواهد بخرید. در این نوع خرید 
اگر فردی خرید کند و منشا پولش مشکل نداشته باشد، ما متعرض او نخواهیم 
شد؛ اما مثالً به فردی که حدود 7 میلیارد از بانک تسهیالت گرفته و یک قرارداد 
مدنی امضا کرده و اعالم کرده که این تسهیالت را برای فالن کار می خواهم و در 
مدت معینی پس خواهم داد؛ اما بالفاصله پس از گرفتن تسهیالت رفته و سکه 
خریداری کرده؛ یعنی خالف قرارداد عمل کرده است، نگاه دیگری داریم. لذا 
ممکن است از این جهت به چنین افرادی اشکال گرفته شود. این فردی که گفته 
می شود سلطان سکه است و البته من چنین تعبیر هایی را قبول ندارم، این فرد 
چند سال قبل در زمینه خرید و فروش ارز غیرمجاز آن هم به صورت شبکه ای و 
خرید و فروش سکه به صورت عمده فعالیت داشته است و اکنون متهم به خارج 

کردن این سکه ها از کشور می باشد.

اژه ای در رابطه با دستگیری این فرد در سال 91 و تبرئه شدن وی در دادگاه 
گفت: این فرد در سال 91 دستگیر می شود و وزارت اطالعات برایش پرونده 
تشکیل می دهد و کیفرخواست آن صادر می شود و با یک پرونده سنگین به 
دادگاه می رود. در آن زمان حراست و معاونت وقت بانک مرکزی رسماً اعالم 
می کنند و حتی در دادگاه حاضر می شوند و می گویند که اقدامات این فرد با 
نظر و با دستور ما بوده است. آن موقع که این مطلب را بانک مرکزی اعالم کرد، 
دادگاه این فرد را مجرم ندانست و اینطور استدالل کرد که وقتی اقدامات این 
فرد با نظر بانک مرکزی و مورد تایید بانک بوده است، اقداماتش مجرمانه نیست؛ 
اما بعداً مشخص شد که تخلفاتی در این زمینه انجام شده؛ مثالً مشخص شد 

که حراست رشوه گرفته است؛ لذا بعد از آن افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: در ماه آذر سال گذشته بانک مرکزی به ناجا اعالم کرد و نوشت که 

اکنون افرادی هستند که دارند به صورت مسلم ارز را از کشور خارج و بازار را 
متالطم می کنند.در اینجا ناجا انصافا وقت گذاشت و البته این اقداماتش جای 
تقدیر دارد که عوامل اصلی نابسامانی و تالطم ها را شناسایی کرد.نهایتاً کشف 
شد که همین فرد که در سال 91 دستگیر شده بود، اکنون هم اتهاماتی متوجه 
او است و معلوم شد که همان موقع هم اشتباهاتی بوده است؛ چون االن هم 
اتهاماتی متوجه اوست. لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد 
رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و ساالر آقاخان برسد. ناجا 
در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده 
ارز را خرید و فروش می کنند و نهایتاً به اسم ساالر آقاخان رسید که این فرد را 
دستگیر کردند. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات این 
افراد با دستورات و هماهنگی ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضائیه به این 
حرف ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می گویید. یعنی چه 
با دستور شما بوده؟ شما چه دستوری داده اید؟ بانک مرکزی باید درباره بعضی 
از افرادی که مستقیما با این آقا کار می کردند، توضیح بدهد که اگر کامل شود 

توضیحات بیشتری به مردم می دهم.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: حراست فعلی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار 

گرفت، بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت. همچنین معاون ارزی بانک 
مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس سابق بانک مرکزی تا االن مورد تحقیق 

و سؤال قرار گرفته، اما بازداشت نشده است و تحقیقات ادامه دارد.
اژه ای با اشاره به تخلف مسئوالن سابق گفت: برخی مسئوالن قبل تر از این 
پرونده با روشن شدن فساد آنها دستگیر شدند؛ مثل مسئول سابق حراست بانک 
مرکزی که بازداشت و محکوم و حکم قطعی در مورد وی صادر شد. همچنین 
مسئول حراست آن زمان بانک مرکزی محکوم شد و حکمش نیز قطعی شد 

و اعالم شده است.

تأیید وجود مافیا در مفاسد اقتصادی
وی در پاسخ به اینکه آیا مافیایی پشت مفاسد اقتصادی است، اظهارداشت: اگر 
منظور این است که برخی جرایم، سازمان یافته است، بله حتما برخی جرایم، 
سازمان یافته است یا اگر معنای آن این است که برخی جرایم شبکه ای است، 
باید گفت که بله همین جور است.یا اگرمافیا به این معناست که دستگاه های 
دولتی و غیردولتی در برخی مفاسد اقتصادی با هم تبانی دارند، بله همین االن 
از وزارت صمت افرادی دستگیر کردیم و بازداشت هستند و از بانک مرکزی هم 
افرادی دستگیر و بازداشت هستند و از برخی ادارات دیگر نیز دستگیر کرده ایم 

و بازداشت هستند.

رد پای سرویس های اطالعاتی بیگانه در برخی پرونده های اخیر
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا رد پای سرویس های اطالعاتی بیگانه در 
برخی پرونده های اخیر وجود دارد یا نه، گفت: تردید نکنید که هست. واقعا برخی 
از سرویس های بیگانه به دنبال ایجاد تشویش در مردم از طریق بعضی مسائل و 

گرانی ها و به خصوص گران شدن قیمت دالر هستند.

تصمیم سازی های مشکوک برای برخی مسئوالن
محسنی اژه ای عنوان کرد: وقتی کسی تصمیمی را می گیرد که همه می فهمند 
تصمیم غلطی است، این سؤال پیش می آید که پس چطور این آقا با این 
تشکیالت این تصمیم را گرفته است؟ در اینجا باید گفت ممکن است افرادی 

باشند که تحت عنوان نظر کارشناسی در برخی تصمیم سازی ها دخیل باشند.
تصمیم سازی  مدیران  بعضی  برای  افرادی  داریم  یقین  ما  کرد:  تصریح  وی 
می کنند که خدای ناکرده ممکن است ارتباط با بیگانه داشته باشند و تا االن در 
مورد پرونده هایی که داشتیم، درخصوص تصمیم سازی ها، قرائن و شواهد زیادی 
داریم که برای افراد تصمیم سازی کرده اند. لیکن اینکه آیا این مدیر متوجه بوده، 

سوءنیت داشته یا می فهمیده که این کارشناسی غلط است، باید بررسی شود.

بی توجهی دولت به هشدار وزارت اطالعات
معاون اول قوه قضائیه گفت: وزارت اطالعات در 30 فروردین 97 نامه ای خطاب 
به آقای واعظی مسئول دفتر ریاست محترم جمهور و آقای جهانگیری، معاون 
اول ریاست جمهور نوشت و رونوشت آن را هم به آقای سیف رئیس وقت بانک 
مرکزی و همچنین به وزیر وقت اقتصاد داد که این نحوه توزیع سکه این مضرات 
را دارد و نه تنها بازار را تعدیل نمی کند و جلوی افزایش قیمت را نمی گیرد، بلکه 

قیمت را افزایش هم می دهد و ذخایر شما هم از دست می رود.
اژه ای افزود: وزارت اطالعات آن روز این نامه را نوشته و گفته تا االن این مقدار 
سکه فروختید؛ شرط و قیدی هم نگذاشتید و هر که خواسته آمده، گرفته و 
احتمال اینکه از کشورهم خارج شود، هم وجود دارد، آن موقع هشدار داده 
و گفته که این کار اثر منفی دارد؛ کما اینکه مداخله ارزی شما در گذشته 

این اشکال را داشته است.
وی در ادامه بخشی از این نامه را قرائت کرد و گفت: در تاریخ 30/01/97 وزارت 
اطالعات طی نامه شماره 36-7301 خطاب به آقای جهانگیری و آقای واعظی و 
رونوشت به آقای سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد نوشته: 
»با مرور و بررسی داده ها و اطالعات موجود متاسفانه مالحظه می شود که روند 
عرضه سکه نه تنها کمکی به تثبیت بازار نکرده، بلکه مانند رویه مداخله ارزی 
بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقض و منفی تری حاصل شده است. بگونه ای 
که با تحریک تقاضا ظرف مدت کوتاهی 4 میلیون و 800 قطعه سکه معادل 36 
تن طال فروخته شد و ادامه می دهد این اقدام چه مضراتی داشته و دارد و بعد 

تقاضا می کند هر چه زودتر نسبت به توقف این سیاست اقدام کنند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: وزارت اطالعات این توصیه را می کند و افراد 
مختلف هم می گویند این کار مناسب نیست. البته شاید مسئوالن اول فکر 
می کردند این کار خوب است، اما 
مالحظه  که  ماه  دو  یکی  از  بعد 
کردند قیمت سکه تغییری نکرد، 
ادامه دادند. پس شواهدی  باز هم 
وجود دارد که افرادی در این زمینه 
می کنند،حال  غلط  تصمیم سازی 
در این موضوع و موضوعات مشابه 
باید منتظر تحقیقات و تکمیل آن 

باشیم.

و  ارز  قیمت  دستگیری ها  چرا 
سکه را کاهش نداد؟

اژه ای در پاسخ به اینکه اگر مفسدان 
شده  دستگیر  اقتصادی  تاثیرگذار 
باشند، نباید شرایط قبل و نوسان 
ادامه  همچنان  ارز  و  سکه  قیمت 
موضوع  این  باید  و  باشد  داشته 
تمام شود، گفت: مگر همین ها تنها 
بودند؟ مگر سودجو یک نفر بود که 
با دستگیری او ماجرا تمام بشود؟ 
غیرمستقیم  که  آن سرویس  مگر 
این مسائل را به بار آورده، دستش 
کوتاه شده؟ سرویس را که دستگیر 
نکردیم؛ آمریکا که دستگیر نشده 
فقط  که  سودجو  افراد  است. 
همین ها نبودند؛ البته اگر این چند 
شبکه گرفته نمی شدند، وضع بدتر 
بود و چه بسا امروز ارز بیشتر و طالی بیشتری از کشور خارج می شد.این مقدار 

حتما موثر بوده و شما تردید نکنید؛ اما به این معنا نیست که کار تمام شد.

از دالل سبزه میدان تا سیف
وی ادامه داد: خیلی از مسئولین و مردم می گویند چرا با دانه درشت ها برخورد 
نمی کنید؟ در مواردی از همین رده پایین ها به دانه درشت ها می رسیم. در 
را  افرادی  و  بگیرد  اطالعاتی سنگین صورت  مواردی ممکن است یک کار 
شناسایی کنند و سپس به آن نقطه مرکزی برسند؛ اما در بسیاری از مواقع 
کار اطالعاتی به این ترتیب صورت نمی گیرد. به عنوان مثال نیروی انتظامی 
در کف خیابان افراد را شناسایی می کند. در پاساژ عالءالدین و سبزه میدان 
یک دالل را دستگیر می کنند و بعد از بررسی مشخص می شود فالن دالل 
برای آقای وحید مظلومین و یا ساالر آقاخان کار می کند و بعد از دستگیری 
ساالر آقاخان از وی تحقیقات می شود و سپس به آقای عراقچی)معاون سابق 
ارزی بانک مرکزی( می رسند و این فرد مطالبی را می گوید که در نتیجه آن از 
آقای سیف تحقیق می کنند. بنابراین خیلی از اوقات از رده پایین ها و مباشرها 
شروع می کنیم و به دانه درشت ها می رسیم و راهی جز این نداریم. هیچ مرزی 

نیز در اینجا وجود ندارد.

محکومیت بسیاری از دانه درشت ها  در سال های اخیر
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که آیا از دانه درشت ها محکوم 
نیز شده اند؟ گفت: هفته گذشته از دفتر سخنگو گزارشی در مورد کسانی که 
در همین چند سال  اخیر در رابطه با مفاسد اقتصادی حکم علیه آنها صادر و 
احکام قطعی شده است خواستم که گزارشی در مورد 555 نفر به من دادند که 
در میان آنها عضو شورای شهر از استان های مختلف، شهردار شهرهای مختلف، 
استاندار، آقازاده های بزرگ، معاون رئیس جمهور و کسی که قبالً وزیر بوده و... 

موجود است.

ماجرای مشایی
اژه ای در رابطه با محاکمه یکی از مقامات دولت دهم و حاشیه سازی های وی در 
داخل دادگاه گفت: طرف خودش آمده و اصل و فرع نوشته اش موجود است که 
وکیل خودش را عزل کرده است و دادگاه و رئیس کل دادگستری اعالم کردند 
که ایشان وکیل خودش را عزل کرده است. بنده این را گفتم و آقایی که حامی 
ایشان است، حرف هایی زد که در شان خودش بود و بعد هم ثابت شد که حرف 

بنده درست بوده است.

چرا از روش مرحوم خلخالی استفاده نمی شود؟
وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه برخی در سطح جامعه می گویند که به 
شیوه مرحوم خلخالی عمل شود تا زودتر و قاطع تر اقدام صورت گیرد و چقدراین 
امکان وجود دارد که محاکمات سریع تر باشد، یادآور شد: حتما باید به هر میزانی 
که ممکن است سرعت داشته باشیم؛ ولی به هیچ وجه دقت و عدالت را نباید 
فدای سرعت کنیم و نباید به خاطر این سرعت از بخشی از شناسایی مجرمان و 

جرایم آنها صرفنظر کنیم و ناگزیریم طبق قانون عمل کنیم.

آیت اهلل سبحانی:
 بدحجابی در برخی شهرها غوغا می کند؛ 

واقعًا جای بسی تأسف است
مرجع تقلید شیعیان گفت: واقعاً جای بسی تأسف است که 
می بینیم بدحجابی در کشور ازجمله در شهرهای مذهبی و دیگر 

نقاط غوغا می کند.
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت اهلل جعفر 
سبحانی در دیدار حجت االسالم غالمرضا عادل، معاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان اوقات و امور خیریه و نیز جمعی از سرگروه های 

به  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  کشور  استان های  تبلیغی 
کشور  مختلف  مناطق  به  مبلغان  اعزام  در  اولویت ها 
به جهت شرایط خاص و محرومیت هایی  اظهار داشت: 
باید اعزام مبلغ به استان های کرمانشاه  که وجود دارد، 
به ویژه مناطق زلزله زده و نیز سیستان و بلوچستان در 

اولویت قرار گیرد.
افزود: درواقع آنجا که عطش بیشتری وجود دارد   وی 
مبلغ  اعزام  و  تبلیغ  مسئله  به  بیشتری  اهمیت  باید  ما 
بدهیم و همه توان خود را در دفاع از مکتب اهل بیت)ع( 
و نشر معارف الهی به کار بگیریم. مرجع تقلید شیعیان 
همچنین با تأکید بر اینکه منابر تبلیغی به ویژه در ایام ماه 
محرم باید زمینه الزم برای رشد و تحول معنوی و فکری 
مردم را فراهم کند، گفت: واقعاً جای بسی تأسف است 
شهرهای  در  ازجمله  کشور  در  بدحجابی  می بینیم  که 
مذهبی و دیگر نقاط غوغا می کند و در مواجهه با چنین 
وضعی منابر ما باید تقویت کننده عقاید و احکام و مباحث 
مباحث  باید  مسائل  این  کنار  در  البته  افزود:  وی  باشد.  اخالقی 
سیاسی و فرهنگی روز و لزوم تقویت نظام اسالمی در برابر شیطنت 
و توطئه های دشمنان در منابر مورد توجه باشد. آیت اهلل سبحانی 
گفت: آنچه ضرورت دارد اینکه منابر ما باید سازنده و راهگشا باشد 
را  بی تقوایی ها  و  بی عفتی ها  بداخالقی ها،  از  مردم  دوری  زمینه  و 
فراهم کند. وی افزود: احکام و عقاید و بیان نکات اخالقی و سیره 
اهل بیت)ع( باید در منابر در اولویت باشد تا به این وسیله زمینه اقناع 
مردم در عرصه های فرهنگی به خوبی فراهم گردد و از آن سو وقتی 
اساس  بر  نیز  نظام  از  آن وقت  قوی شود،  اعتقادی شان  بنیه  مردم 

اعتقادشان دفاع و حمایت می کنند.

محمد کاظم انبارلویی

نمایندگان  اساسی،  قانون   67 اصل  وفق 
سوگند یاد کرده اند؛

1- پاسدار حریم اسالم باشند

2- نگهبان دستاوردها و مبانی انقالب باشند

3- امانت و تقوا را رعایت کنند

4- به استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق 
ملت و خدمت به مردم پایبند باشند

5- از قانون اساسی دفاع کنند

اظهارنظرها،  و  نوشته ها  و  گفته ها  در   -6
استقالل کشور و آزادی مردم و تامین مصالح 

آنها را مد نظر داشته باشند.

با  نمایندگان  از  تن  سه  اخیر  نطق های 
دارد.  مغایرت  کرده اند  یاد  که  سوگندی 
نوشته ها  و  نطق ها  در  نمایندگان  برخی  
سوگند  آداب  و  ادب  خود  اظهارنظرهای  و 

نمایندگی را رعایت نمی کنند.

بگوید؛ »ایران  نماینده ای که در نطق خود 
انقالب  از  سال  چهل  است....   زده  خیانت 
می گذرد سفره های مردم خالی است.« )1( 
التزام به این سوگند خود دارد که باید  آیا 
نگهبان دستاوردهای انقالب باشد؟ در شرایط 
تحریم و تهدید و تحقیر آمریکا، ملت ایران 
60 درصد تولید ناخالص ملی خود را بدون 
نیاز به خارج در داخل تهیه می کند. مسئولین 
نظام، یک کشور 80 میلیون نفری را در این 
شرایط سخت اداره می کنند، بازار مملو از کاال 
و خدمات است. چرا طوری حرف می زنند 
از یک کشور قحطی زده سخن  که گویی 

می گویند؟

سه  به  جامعه  زیرین  دهک  سه  یارانه های 
برابر افزایش یافته است. کدام سفره اکنون در 
کشور خالی است که این طور مرثیه  خوانی 
می کنند؟ البته گرانی، تورم، رکود و احتکار 
هست، دولت و دستگاه قضائیه دارند برخورد 
می کنند. دستاوردهای قوا را تخطئه کردن و 
نادیده گرفتن و موضع اپوزیسیونی گرفتن چه 

فایده ای دارد و چه مشکلی را حل می کند؟

نماینده دیگر می گوید؛ »متاسفانه جمهوری 
اسالمی از ابتدای انقالب با نگاه منفی با دنیا 
مواجه شد، این نگاه منفی موجب تنش در 

روابط خارجی شد.«

که  را  موشکی  و  هسته ای  فعالیت  او 
محصول کار شبانه روزی فرزندان پاکباخته و 
دانشمندان متعهد کشور است تخطئه می کند 
و سیاست های کلی نظام در مورد امنیت ملی 
را زیر سوال می برد و موجب تنش  آفرینی در 

روابط خارجی تلقی می کند. )2(

این طور سخن گفتن؛ نادیده گرفتن منافع و 
مصالح و امنیت ملی کشور است. چوب حراج 
زدن به استقالل کشور و نفی شعار کلیدی 
ملت ایران »نه شرقی و نه غربی« است. طرح 
این مسائل در حالی که رزمندگان سلحشور 
اسالم و ایران در خط مقاومت استخوان اقتدار 
آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکسته اند، آیا 
پایبندی به قانون اساسی و استقالل و اعتالی 

کشور و حفظ حقوق ملت است؟

این نماینده محترم می گوید: »مگر ما قّیم دنیا 
هستیم که می خواهیم بینی همه را به خاک 
بمالیم؟«  ملت ما کی ادعا کرده است قّیم 
دنیاست و می خواهد بینی همه را به خاک 
بمالد؟! چرا اسم آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را »همه« گذاشته اید؟ این دو رژیم منحوس 
از ابتدای انقالب، شمشیر را از رو علیه ملت 
بسته اند و با راه اندازی جنگ داخلی، خارجی 
، تروریسم و نبرد نرم در رؤیای چهل ساله 

سرنگونی نظام به سر می برند.

به  را  عراق  و  سوریه  داعش،  ایجاد  با  آنها 

را  مردم  نوامیس  و  کشیدند  و خون  خاک 
در بازارهای برده فروشی فروختند، داشتند 
آنها را  ایران می آمدند که جلوی  به سمت 
رزمندگان مقاومت گرفتند. اگر آنها به ایران 
می آمدند همین نماینده محترم باید فروش 
ناموس خود را در بازار برده فروشی دمشق 
و بغداد و ... نظاره  می کرد! چرا این قدر بی  
مبنا حرف زدن و بی  حساب گفتن، آن هم 
از تریبون مقدس مجلس مرسوم شده است؟

همین فرد از سران فتنه بی پروا دفاع می کند. 
قصد  داعش  زمانی  که  فتنه گرانی  همان 
حمله به ایران را داشتند و بوی بهار عربی به 
دماغشان خورده بود، می خواستند جاده صاف 
کن ورود داعش به ایران باشند. حکم حصر، 
حکم شورای امنیت ملی است. چرا این حکم 
را تخطئه می کنند؟ همین چند روز پیش بود 
که یکی از سران فتنه که تعداد آراء او در 
انتخابات 88 و 84 کمتر از آراء باطله بود، با 
صدور نامه ای دوباره بر طبل فتنه کوبید و 
دشمنی خود را با مردم و نظام در خط به خط 

این نامه به نمایش گذاشت.

نماینده ای دیگر می گوید؛ »بنا به سوگندی 
خواهم  موکالنم  رای  پاسدار  خورده ام  که 
بود.« )3( در کجای سوگند نمایندگی گفته 
موکالنش  رای  پاسدار  نماینده،  است  شده 
است؟ اوال طبق قانون اساسی نماینده مجلس 
نماینده همه ملت  است نه کسانی که به او 
رای داده اند. او نماینده کسانی که در حوزه 
نمایندگی به او رای نداده اند هم هست، به 
عالوه نمایندگی کل ملت! آیا ملت ایران از 
او خواسته است او از پشت تریبون به سپاه، 
شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و 
... ناسزا و متلک بگوید و اعتراض به نظارت 
استصوابی کند، یعنی با همان نظارتی که به 
مجلس راه  یافته به همه چیز چوب حراج 

بزند؟

او حتی به خود و نمایندگان مجلس اهانت 
می کند و می  گوید: »مگر نظارت استصوابی 
شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده 
فتنه  طبل  بر  باز  خود  نطق  در  او  است؟« 
می گوید و از سران فتنه حمایت می کند و 
خواستار آزادی زندانیان سیاسی هم می شود. 
مگر در کشور  چند زندانی سیاسی وجود 
دارد. او حتی نمی تواند نام 10 زندانی سیاسی 
گویی  می گوید  سخن  طوری  ببرد.  هم  را 
و  هستند  سیاسی  زندانی  مردم  از  انبوهی 
خفقان در کشور حاکم است. آیا کسی که از 
مخالفان ملت نظام این طور بی پروا حمایت 
می کند و حقوق 80 میلیون ایرانی را که او 
باید نمایندگی کند، نادیده می گیرد، عمل به 
سوگند نمایندگی در دفاع از آزادی ملت و 

دستاوردهای انقالب و مبانی نظام است؟

نماینده آزاد است هر حرفی را بزند اما آیا آزاد 
است زیر سوگند نمایندگی خود هم بزند؟ 
نماینده آزاد است از تریبون مجلس آنچه را 
که تشخیص می دهد بگوید، آیا می تواند از 
پشت تریبون مجلس به 80 میلیون ایرانی 
اهانت  کند،  قانون اساسی را نادیده بگیرد 
و تصمیمات نهادهای رسمی کشور در تامین 
امنیت ملی را تخطئه کند؟ ما اصل را بر آزادی 
می گذاریم؛ هر چه می خواهید بگویید، مردم 
خود در انتخابات آینده تصمیم می گیرند به 
اینجا  مهم  مسئله  یک  اما  دهند.  رای  کی 
باقی است و آن اینکه رئیس و هیئت  رئیسه 
مجلس در حفظ و شأن و جایگاه مجلس 
خود  به  نماینده ای  نباید  دارند،  مسئولیت 
جرأت دهند از درون، این شأن و مرتبت را 

نادیده بگیرند.

پی  نوشت  ها:

1- نطق چنارانی نماینده مردم نیشابور، سه 
 شنبه 13 شهریور، خبرگزاری خانه ملت

نماینده مردم تهران سه  2- نطق حیدری 
 شنبه 13 شهریور، خبرگزاری خانه ملت

3- نطق سلحشوری نماینده مردم تهران، سه 
 شنبه 13 شهریور، خبرگزاری خانه ملت

یادداشت

سوگند نمایندگی چه شد؟
نطق های اخیر سه تن از نمایندگان با سوگندی که یاد کرده اند مغایرت دارد. برخی  نمایندگان در نطق ها و 

نوشته ها و اظهارنظرهای خود ادب و آداب سوگند نمایندگی را رعایت نمی کنند

روایت مستند آیت اهلل 
کعبی از عامالن اصلی 

حوادث بصره
مردم  نماینده  کعبی  عباس  آیت اهلل 
حوزستان در مجلس خبرگان رهبری با 
گفت:  بصره،  در  اخیر  حوادث  به  اشاره 
بر اساس اطالعات موثق و اسناد مستند 
اغتشاشات  که  می گویم  غیرقابل انکار 
اخیر بصره و حمله به کنسولگری ایران 
آمریکا  سرکنسول  توسط  شهر،  این  در 
توسط  و  و طراحی  عربستان سعودی  و 

بعثی ها اجراشده است.
و  سیاسی  "شکست  اینکه  بیان  با  وی   
اخیر  حوادث  دلیل  مهم ترین  انتخاباتی 
نمی خواهند  برخی  چراکه  است  بصره 

پارلمان عراق شکل بگیرد"، تصریح کرد:
 متأسفانه آقای العبادی و جریان وابسته 
دادن  نشان  سبز  چراغ  ضمن  ایشان  به 
در  ضعیفی  عملکرد  اغتشاش گران،  به 
بصره  ناآرامی های  با  مقابله  و  برخورد 
اسناد  دلیل  به  مسئله  این  و  داشتند 
غیرقابل انکار  دارد،  وجود  که  روشنی 
است. آیت اهلل کعبی اختالف افکنی میان 
برنامه های  جمله  از  عراق  و  ایران  ملت 
اغتشاشگران دانست و گفت: عمق روابط 
با  که  است  آن  از  فراتر  عراق  و  ایران 
قطعاً  و  شود  خدشه دار  موارد  این گونه 
دارند  روابطی که  با  و عراق  ایران  مردم 
خواهند  نشان  اربعین  در  که  اتحادی  و 
داد این فتنه آمریکایی، سعودی و بعثی 

را ناکام خواهند گذاشت.
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حجت االسالم والمسلمین علی نظری منفرد،  
ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
ماه ایثار و شهادت به محضر امام زمان)عج( 
به بیان توصیه هایی برای مبلغان در این ایام 
پرداخت و اظهار داشت: یکی از مسائل مهم 
این است که منابر ما باید رنگ و بوی مسائل 

سیاسی و مشکالت روز داشته باشد.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه افزود: اساسا 
روز  مسائل سیاسی  با  امام حسین)ع(  قیام 
گره خورده است، چراکه ایشان نتوانست ظلم 
ظالمان را تحمل کند و به همین جهت در 
برابر طاغوت زمان قیام کرد، از این رو نمی 
الشهدا)ع(  سید  حرکت  که  بگوییم  توانیم 

صرفا حرکتی برای مسائل عبادی بود.
را  عاشورا  قیام  گیری  شکل  ادامه  در  وی 
تحت عناوین نهی از منکر و مبارزه با ظلم 
و فساد برشمرد و خاطرنشان کرد: منبری که 
از خالی از سیاست باشد اصال در آن مطلب 
و سخنی از امام حسین)ع( نخواهد بود و به 
تعبیر دیگر اگر نخواهیم در سخنرانی های 
از مسائل سیاسی  ماه  این  ویژه در  به  خود 
صحبت کنیم اساسا نباید از امام حسین)ع( 
مطلبی را بگوییم.حجت االسالم والمسلمین 
تصویری  ما  همه  کرد:  اضافه  منفرد  نظری 
توأم  داریم  حسین)ع(  امام  شهادت  از  که 
بله تطبیق مسائل  با مسائل سیاسی است، 
تاریخی امام حسین)ع( با موضوعات ومسائل 
روز بحث دیگری است که بنده معتقدم باید 
دید مراجع بزرگوار عظام چه نظری دارند؟ 

یعنی در این که بخواهیم همه مسائل تاریخی 
را بر مصادیق حال حاضر جامعه تطبیق کنیم، 

باید مصالح و مفاسد را در نظر بگیریم.
وی تأکید کرد: گاهی اوقات مصلحت ایجاب 
می کند که انسان کالم حقی را نگوید، به 
همین جهت اگر مصلحت نیست مبلغ می 
تواند به بیان همان توصیف مسائل عاشورا، 
شجاعت  و  ایثار  و  حسین)ع(  امام  حرکت 
برای مردم بسنده کرده و پیام های  ایشان 

سیاسی را از دل آن خارج کند.
از  استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری 
این گفت وگو با تأکید بر این که نمی شود 
دین را از سیاست جدا کرد، خاطرنشان کرد: 
همانطور که گفتیم نهضت حسینی گره خرده 
با سیاست از است و به قول مرحوم امام که 
به نقل از شهید مدرس بیان می کردند بدون 
ما و سیاست  ما عین سیاست  شک دیانت 
منبر  همین جهت  به  است  دیانت  عین  ما 
این  در  ویژه  به  بویی  و  رنگ  نباید  سکوالر 
خاطرنشان  پایان  در  باشد.وی  داشته  ایام 
است  این  منبر سکوالر  از  مقصود  ساخت: 
مسائل  به  اصال  خود  منبر  در  روحانی  که 
امور  بیان  به  تنها  و  باشد  نداشته  کار  روز 
منبرهای  قطعا  که  بپردازد  حالل  و  حرام 
ما  منبرهای  غالب  و  نیست  این طوری  ما 
شامل مسائل سیاسی، رویدادهای تاریخی 
و هم پیام هایی است که از دل این وقایع 

بیرون می آید

حجت االسالم ذوالنوری با اشاره به اینکه 
اعتماد مردم به قدرت نظام نباید از بین 
این شرایط  بدانند که  باید  برود و مردم 
حوزه  مشکالت  بیشتر  گفت:  گذراست، 

اقتصادی کشور از داخل است.
دانا؛   راه  رسانی  اطالع  شبکه  گزارش  به 
ذوالنوری در  والمسلمین  االسالم  حجت 
به  اشاره  با  فردا  قم  خبرنگار  با  گفتگو 
اینکه مشکالت مردم جدی است ، اظهار 
داشت: در سوال از رئیس جمهوری تالش 
داشتیم تا همه مالحظات را رعایت کنیم 
تا نظام ضربه نخورد.وی ادامه داد: در اثر  
بی عرضگی برخی از مسئولین این فقرو 
متاسفانه  ولی  است  شده  ایجاد  فالکت 
علیه رهبری شعار می دهند در حالی که 
اگر امروز انقالب سرپاست به برکت جهاد 
حوزه   مشکالت  باشد.بیشتر  می  رهبری 

اقتصادی از داخل است نه دشمن.
اینکه  به  اشاره  با  مجلس  نماینده 
اقتصادی  حوزه  در  ما  مشکل  بیشترین 
گفت:   دشمن،  نه  است  کشور  داخل  از 
رهبری در دوره مرحوم هاشمی فرمودند، 
ریزی کنیم  برنامه  را  نفت  بدون  اقتصاد 
ولی  بیاورید  را  اقتصاد  این  برنامه  و 
سال   23 این  در  نشد،  خبری  متاسفانه 
نفت  به  ها  وابستگی  از  درصد   23 اگر 
به  درصد   8 تنها  امروزه  شد  می  کم 

داشت:  بیان  داشتیم.وی  وابستگی  نفت 
انجام  منطقه  در  بسیاری  های  هزینه 
استفاده  درحال  ترکیه  امروز  ولی  شد 
کشورهای  و  عراق  اقتصادی  فضای  از 
های  فرصت  از  متاسفانه  است؛  اطراف 
اقتصادی بسیاری به خصوص در ماجرای 
همچنین  و  آن  های  تحریم  و  روسیه 
توسعه  برای  همسایه  کشورهای  شرایط 
روابط اقتصادی استفاده نکردیم؛اگر این 
نمی  کسی  هیچ  شود  تقویت  ها  ارتباط 
را بگیرد  به کشور  ارز  تواند جلوی ورود 
با  بکشاند.ذوالنوری  بست  بن  به  را  ما  و 
قدرت  به  مردم  اعتماد  اینکه  به   اشاره 
نظام نباید از بین برود، خاطرنشان کرد: 
تشریح  مردم  برای  حال  و  گذشته  باید 
انجام  کشور  در  بسیاری  کارهای  شود؛ 
شده است و همه دنیا از این پیشرفت ها 
متحیر هستند ولی به دلیل انسان های 
مردم  حق  در  نتوانستیم  عنصر  سست 
همین  به  دهیم  ارایه  باید  که  خدماتی 
خاطر باید قدردان نظام باشیم.وی گفت: 
که  بدهیم  را  اعتماد  این  مردم  به  باید 
این شرایط گذرا است و قطعا این مقطع 
قابل عبور است زیرا منابعی در این کشور 
خواهد  حل  را  مشکالت  که  دارد  وجود 
کرد و آمریکا قطعا در این جنگ شکست 

خواهند خورد.

نقطه یابی برای انتقال 
پایتخت سیاسی تا 6 

ماه آینده
در  مجلس  ناظر  عضو  ابوترابی  ابوالفضل 
اداری  و  سیاسی  مرکز  ساماندهی  شورای 
کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، 
گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا 
6 ماه آینده نقطه یابی برای انتقال پایتخت 
سیاسی را انجام دهد.به گزارش عصر امروز 
در  مجلس  ناظر  عضو  ابوترابی  ابوالفضل 
اداری  و  سیاسی  مرکز  ساماندهی  شورای 
کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، 
با اشاره به آخرین جلسه این شورا، اظهار 
شده  انجام  بررسی های  از  پس  داشت: 
و  سیاسی  مرکز  انتقال  که  شد  مشخص 

اداری از تهران چندان هزینه بر نیست.
وی با بیان اینکه در این جلسه به معاونت 

راه  وزارت  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
وشهرسازی ماموریت داده شد تا مطالعات 
تطبیقی که پیش از این انجام داده اند را به 
روز رسانی کنند، ادامه داد: قرار شد  ظرف 
درباره  کارشناسی  کار  آینده  ماه  شش 
نقطه یابی پایتخت سیاسی و اداری به این 

شورا تحویل داده شود.
 نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اعالم 
اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز آیین نامه ای 
است،  کرده  ارائه  شورا  به  قانون  کل  برای 
تدوین  آیین نامه  جلسه  این  کرد:در  اضافه 

شده به اعضای شورا داده شد.
در  مجلس  ناظر  عضو  تسنیم  گزارش  به   
اداری  و  سیاسی  مرکز  ساماندهی  شورای 
کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران 
تصریح کرد:در جلسه مقرر شد ت ا در 6 
ماه آینده نقطه یابی برای انتقال پایتخت از 

سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

درس هایی از شلیک 
به شمال عراق

خارج  به  ایران  توسط  موشک    شلیک 
دادن  قرار  هدف  برای  خود  مرزهای  از 
بار  دومین  برای  تروریستی  گروهک های 
ظرف 16 ماه گذشته نشان از آن دارد که 
جایگاه  حفظ  و  امنیت  برقرار  برای  ایران 
از  منطقه ای  قدرت  یک  به عنوان  خودش 
همه ظرفیت هایش علیه هر کشور، جریان 
ناامنی  کشور  در  بخواهد  که  گروهکی  و 
ایجاد کند، استفاده خواهد کرد. آنهایی که 
مظلوم  حدکا  تروریست های  می کنند  فکر 
مرزیان،  کشاورز،  که  بپرسند  هستند، 
سرباز، مالی ده و کارمند در مرزهای ایران 
چه گناهی کرده اند که می آیند مانند اوایل 
انقالب و دهه 60 می کشند و سر می برند 

و می روند. 
  نه ایران، هر کشوری اجازه دارد برای حفظ 
استقالل  و  مردم  امنیت  ارضی،  تمامیت 
این  در  می خواهند  که  آنهایی  با  خودش 

مورد خدشه ای وارد کنند، مبارزه کند. در 
طول سال های گذشته بارها و بارها تهران 
به مقامات اقلیم شمال عراق هشدار داد که 
جمع  را  متوهم  شکم گنده های  این  بساط 
به  تنها  نه  بارزانی  مالمسعود   ، اما   کنند، 
بلکه چون  نکرد،  توجهی  این درخواست ها 
ایران را عامل بدبختی خودش در استقالل 
خواهی شمال عراق می دید، به آنها پر و بال 

بیشتری داد. 
فرماندهی  که  می رسد  به نظر  حال  هر  به   
المیادین  شهر  به  شلیک  از  ایران  موشکی 
و  است  گرفته  فراوانی  و  خوب  درس های 
پایان  به  صحیح  و  تمیز  را  کارش  بار  این 
همه  به  توجه  با  حال  هر  به  است.  برده 
دقیق  شکلی  به  موشک  پنج  این  شواهد، 
تروریست های  مرکزی  شورای  نشست 
حدکا را منهدم کرده است. این پیامی برای 
مزدور  گروهک های  سایر  تروریست های 
و  دارند  حضور  عراق  شمال  در  که  است 
امارات، سعودی  از  را  دالرهای وحشتناکی 
و رژیم صهیونیستی دریافت کرده و حتی 
پول  دالر  میلیون  چند  ماهیانه  مالمسعود 

توجیبی به آنها می دهد.. .

به 

نوری  اهلل  آیت  شهرکریمه  ندای  گزارش 
همدانی  در دیدار جمعی از مبلغان اعزامی 
از دفتر وی با اشاره به پیش رو بودن ایام 
محرم  در  گفت:  سیدالشهدا)ع(  عزاداری 
حضرات  فرمایشات  حقایق  باید  صفر  و 
حضرت  فرمایشات  ویژه  به  معصومین)ع( 

سید الشهدا)ع( تبیین شود.
وی محرم و صفر را بهترین فرصت تبلیغی 
و  دانست  دینی  و  الهی  معارف  بیان  برای 
افزود: باید افکار و هدف امام حسین)ع( را با 
شرایط روز برای مردم معرفی کنیم، اینکه 
برداشتن  برای  حسین)ع(  امام  گویم  می 
و  کرد  قیام  فساد  با  مبارزه  و  ستم  و  ظلم 
اسالم  کردن  اجرایی  و  عدالت  برقراری 
باید  بود  حسین)ع(  امام  هدف  محمدی 

برای مردم بیان شود.
علمیه  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
با  سیدالشهدا  حضرت  که  این  بیان  با  قم 
تمام هستی خود بری انجام دستور الهی به 
میدان آمدند، اظهار داشت: باید تبیین شود 
آنقدر مبارزه با ظلم و ستم و فساد مهم بود 
آن  برای ریشه کن کردن  اباعبداهلل)ع(  که 
را  خود  هستی  تمام  ناب  اسالم  استقرار  و 

به میدان آورد.
برای  دشمن  های  برنامه  به  نسبت  وی 
هشدار  حسینی  معارف  و  عاشورا  تضعیف 
داد و ابراز داشت: دشمن به دنبال تضعیف 
عاشورا است چون می داند تا فرهنگ ظلم 
ستیزی و ایثار و شهادت است هیچ کاری از 

پیش نخواهد برد.
حضرت آیت اهلل نوری همدانی با بیان این 
روحانیت  کار  ترین  مهم  و  ترین  اصلی  که 
شبهات  به  پاسخ  باید   تبلیغی  ایام  در 
از  استفاده  با  دشمن  داد:  ادامه  باشد، 
سعی  گسترده  تبلیغاتی  و  مجازی  فضای 
باید  امروز  که   دارد  اعتقادات  تخریب  در 

شهبات را دید و پاسخ داد.
وی عنوان کرد: نمی شود گفت در منابر از 

سیاست اسالمی سخن نگوییم اتفاقا دشمن 
دنبال همین است که بی سر و صدا مجلسی 
گرفته تمام شود؛ عزاداری باید باشکوه باشد 
معرفی  حسین)ع(  امام  سیاسی  وحرکت 
شود، باید مسائل روز بیان شود امروز مردم 
امام حسین)ع( چه  می خواهند بدانند که 

وظیفه ای را برای آنها در نظر می گیرد.
حکومت  ناکارامدی  القا  تقلید  مرجع  این 
و  دانست  دشمن  توطئه  را  اسالمی 
خاطرنشان کرد: یاس و ناامیدی در جامعه 
خطر بزرگی است اما نباید از باز گو کردن 
حقایق غفلت کرد، باید مشکالت و معضالت 
را بیان کرد، روحانیت که از مردم جدا باشد 
و مشکالت مردم و ضعفا را نفهمد و درک 
نکند و نگوید باید فاتحه روحانیت را خواند.

کنار  در  ما همواره  علمای  کرد:  اضافه  وی 
همین  وظیفه  هم  امروز  و  اند  بوده  مردم 
انقالب  و  مردم  از  دفاع  در  روحانیت  است 
می  ضربه  که  ای  عده  برسر  باید  نظام  و 
زنند داد بزنند؛ امروز تمام خواسته رهبری 
معظم،  مراجع  و علما حل مشکالت مردم 
مردم  به  خدمت  در  مسؤولی  اگر  است، 
مردم  همین  از  روزی  بداند  کند  کوتاهی 

سیلی خواهد خورد.
حضرت آیت اهلل نوری همدانی تأکید کرد: 
ولی  خطاست  بسیار  مردم  کردن  ناامید 
بیش از همه بعضی از مسؤوالن با عملکرد 
مردم  کنند،  می  امید  نا  را  مردم  خود  بد 
وقتی می بینید یک جنس صبح یک قیمت 
کنار  مغازه  دو  گاهی  و  قیمت  یک  عصر  و 
مدیریت  عدم  از  دارد  متفاوت  قیمت  هم 
قیمت  کنترل  و  نظارت  شوند؛  می  نامید 
ربطی به تحریم ندارد یلکه نیازمند زحمت 

و کار است.
امام  نوکری  گفت:  مبلغان  به  خطاب  وی 
با  است،  افتخار  ما  همه  برای  حسین)ع( 
مردم مهربان باشید و بدانید اخالق و تواضع 

و اخالص بهترین تبلیغ است.

کارشناس رسانه ملی:
مبلغ نمی تواند از امام حسین بگوید ولی به مسائل سیاسی روز نپردازد

آیت اهلل نوری همدانی:

مسؤولی که در خدمت کوتاهی کند از 
مردم سیلی خواهد خورد 

پرداختن به دغدغه های اصلی نظام در هیئات 
مذهبی و خواندن روضه های سیاسی ، فرهنگی 
و اقتصادی جزو واجب های فراموش شده ای 
است که مداحان و منبری ها باید به آن روی 

بیاورند.
می گویند هیئات را به میتینگ سیاسی تبدیل 
نکنید ، مگر انتظار و قرار غیر از این بود. اصال 
میتینگ سیاسی  اش  ما همه  اسالمی  انقالب 
میتینگ  یک  کبیر  خمینی  سال هاست  است. 
سیاسی بزرگ براه انداخته است از اهل حق در 

برابر طاغوت و اهل باطل.
 

هم  ما  روضه  های  و  هیات  هیچ،   که  انقالب 
میتینگ سیاسی است ، میتینگ سیاسی یاران 
برای  علیه السالم  سیدالشهداء  پانزدهمی  قرن 
یاری امام در برابر یزید و یزدی و ابوسفیان و 
سفیانی. سال ها و قرن هاست که هیاتی ها برای 
یاری امامشان میتینگ سیاسی برگزار می کنند 
و هفتگی و ماهانه و ساالنه، نقش و جایگاه خود 
را در لشکر امامشان با گریه تمرین می کنند تا 

مبادا در »لحظه حساس« از یاریش باز بمانند.

امام حسین )ع( سال ها  پانزدهمی  یاران قرن   
و قرن هاست که در میتینگ های سیاسی  شان 
و عاشورای خود هستند  منتظر رسیدن کربال 
هر شهید   « فرمود:  آوینی چه خوب  و شهید 
خون  تشنة  کربال  آن  خاک  که  دارد  کربالیی 
اوست و زمان، انتظار می کشد تا پای آن شهید 

بدان کربال رسد.«

از  خیلی  که  کنیم  می  مشاهده  امروزه  اما 
مداحان و سخنرانان وجود دارند که می گویند 
ما در هیئت  سیاست کاری نداریم و سیاسی 
هم نیستیم ؛ مقام معظم رهبری دراین باره می 
باشند؛  سکوالر  نمی توانند  :»هیئت ها  فرمایند 
هرکس  نداریم!  ما  امام حسیِن سکوالر  هیئِت 
عالقه  مند به امام حسین است، یعنی عالقه  مند 
است،  مجاهد  اسالم  است،  سیاسی  اسالم  به 
اسالم مقاتله است، اسالم خون دادن است، اسالم 

جان دادن است؛ معنای اعتقاد به امام حسین این 
است. این که آدم در یک مجلس روضه یا هیئت 
عزاداری مراقب باشد که نبادا وارد مباحث اسالم 

سیاسی بشود، این غلط است.«
این آموزه و این خط همان عاملی است که موتور 
محرکه ی شیعه را به کار انداخته است و ما بعد از 
چهارده قرن  از ظهور اسالم، شاهد هستیم پرچم 
بلند شده و  از جهان اسالم  شیعه در مناطقی 
این مسأله باعث عصبانیت سیاسیون، متعصبین 
و متحجرین منطقه و جهان شده است. ما قبل از 
انقالب با تمسک به همین آموزه  ها مبارزه می -

کردیم. شهادت  طلبی  ها و مبارزه ی ما با طاغوت 
از همین منبرها و روضه ها شروع  شد.

این که حضرت امام رحمه اهلل عصر روز عاشورای 
سال 42 تشریف می  برند به مدرسه ی فیضیه و 
آن منبر معروف خود را می روند و خطاب به شاه 
می  گویند که ای جناب شاه! من به تو نصیحت 
می  کنم، دست از این اعمال و رویه بردار، من 
تو  بخواهند  ارباب  ها  روزی  اگر  که  ندارم  میل 
بروی، مردم شکرگزاری کنند؛   من نمی  خواهم 
به شاه  تو مثل پدرت بشی و شروع می  کنند 
در  امام  حضرت  بنابراین  کردن.  نصیحت 
برهه  های مختلف از عاشورا و تاسوعا و اربعین 
پیروزی  برای  کردند  استفاده  صفر  و  محرم  و 

نهضت علیه رژیم. این یعنی هیئت سیاسی.

کسانی که عقیده دارند هیئت ها امروز در خط 
و  تشیع   ، انقالب  های  آرمان  از  دفاع  مققدم 
بدانند  باید  هستند  محمدی)ص(  ناب  اسالم 
نباشد و روضه و منبر  که هیئتی که سیاسی 
استفاده  سوء  مورد  باشد  نداشته   سیاسی 
اسالم  کم   کم  و  گرفت  خواهد  قرار  دشمن 
ناب آمریکائی و تشیع لندنی جایگاه خود را در 

هیئات بازخواهند نمود.

سیاسی  های  روضه  ما  هیئات  در  اگر  امروزه 
خوانده  انگلیسی  های  روضه   ، نشود  خوانده 
خواهد شد و روضه انگلیسی هم روضه ای است 
خواهد  تاخیر  به  را  حجت  حضرت  ظهور  که 

انداخت ، روضه انگلییی آن روضه ای است  که 
پیرامون  در  زمان)عج(  امام  با  عداوت  حصار 
کعبه و اطراف بیشتر می کند  و موانع آمدن 
حضرت را محکمتر می کند  تا نتوانند حضرت 
و  انگلیسی  روضه  می شود  این  کنند،  ظهور 

صهیونیستی.

و باید به آن هائی که از خواندن روضه و گفتن 
بگوئیم که  فرار می کنند  حرف های سیاسی 
حکومت  برپائی  نیز  حجت  حضرت  هدف 
سیاسی  هدفی  خود  این  که  است  اسالمی 
است ، هدف امام زمان )عج( تبیین اسالم ناب 
محمدی)ص( در بین آحاد مردم و نابود کردن 
نیز خود  این  بود که  آمریکائی  خواهد  اسالم 

هدفی سیاسی هست.

حسین)ع(  امام  نهضت  ابعاد  تمام  امام)ره( 
با  و  دانست  کاماًل سیاسی می  را یک حرکت 
احیای فرهنگ عاشورا و الگو ساختن معیارهای 
آورد  پدید  ساز  حماسه  ملت  یک  عاشورایی، 
حسین)ع(  امام  مکتب  از  آموزی  درس  با  که 
منشأ تحوالت عظیمی در جهان اسالم گردید 
سمبل  عاشورا  آورد.  پدید  را  قرن  معجزه  و 
تجلی و تبلور ارزش های ناب اسالمی در تمام 
ابعاد سیاسی، فرهنگی واجتماعی آن است که 
در  اسالمی  فرهنگ  در گسترش  مهمی  نقش 
جامعه شیعه داشته است؛ از همین روی امام 
پیروزی  و  موفقیت  عامل  ترین  مهم  درباره 
انقالب اسالمی می فرماید: »اگر قیام حضرت 
ما  هم  امروز  نبود،  علیه  اهلل  سیدالشهدا سالم 

نمی توانستیم پیروز شویم.«

زیرا از دیدگاه ایشان عوامل معنوی الهام گرفته 
از فرهنگ عاشورا در پیروزی نقش دارند: »افراد 
کم با بازوان قوی و قلب مطمئن و قلب متوجه 
شهادت  به  عشق  و  تعالی  و  تبارک  خدای  به 
و عشق به لقاءاهلل، این هاست که پیروزی می 
آورد پیروزی را شمشیر نمی آورد، پیروزی را 

خون می آورد.«

حجت االسالم ذوالنوری:

بیشتر مشکالت حوزه اقتصادی 
از داخل است

روضه و منبر سیاسی ؛ واجبی فراموش شده


