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سامانه عظیم مرجعیت مدافع حریم دین و ملک و مّلت 

خدمت رسانی به زائران 
در قرارگاه مردمی اربعین 

مصالی قدس قم 

دو پست انتقال و فوق توزیع  
۲۰/۶۳ کیلوولتی در استان قم به 

بهره برداری رسید

مردم نمایندگان شجاع 
می خواهند

مسؤول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قم خبر داد

با حضور وزیر نیرو :

امیرآبادی در برنامه زنده مناظره از شبکه یک:

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای: ما از اینجا با شوق و حسرت به گام های میلیونها زائر نگاه می کنیم و باید خدای متعال را به دلیل منتی که با خلق این حرکت عظیم بر ما نهاده است، شاکر باشیم.

مانده  باقی  زمان  حسینی  اربعین  تا  دیگر  هفته  دو  حدود 
است. آیینی که سال های سال به نمایش باشکوه اقتدارجهان 
تشیع تبدیل شده و حضور میلیونی شیعیان در خاک عراق 

به نمادی عینی از همبستگی تبدیل کرده است.
 امسال و از چند روز قبل، مسیر های پیاده روی اربعین شاهد 
از جنوبی ترین  که  است  دلدادگان حسینی  و  زائران  حضور 
شهر های عراق که تا ۶۰۰ کیلومتر نیز با کربال فاصله دارند، 

پیاده روی خود را آغاز کرده اند. 
اخیر،  ماه هاي  شیعي  ضد  و  منفي  تبلیغات  همه  خالف  بر 
از چند روز گذشته مردمان شهرهاي جنوبي عراق همچون 
سال هاي گذشته، موکب هاي خود را براي میزباني از زائران 

حسیني برپا کرده اند.
 تصاویر زنده تلویزیون هاي ایران و کشورهاي عربي گویاي 
حضور پرشور و دوشادوش شیعیان در مسیر راهپیمایي است 
و در این میان، اتحاد و برادري شیعیان ایراني و عراقي وصف 
در  عناصر  برخي  ماه هاي گذشته،  در  آن که  با  است.  ناپذیر 
ایران و عراق با استفاده از احساسات شیعیان سعي در القاي 
و حتي دست  داشتند  ایران  و  عراق  مردمان  میان  اختالف 
به اقدامات ترویستي نیز زدند، اما چند روز گذشته از آغاز 
راهپیمایي اربعین نشان داد جهان تشیع بیدارتر از همیشه 
طرح  با  گذشته  ماه هاي  در  خودباخته  عناصر  برخي  است. 

شایعات مختلف آغاز فتنه اي را براي همایش بزرگ اربعین 
به  درازي  از دست  هایي  دروغ  پروراندند. طرح  مي  در سر 
اي  اندیشه  و عراق،  ایران  از  نوامیس شیعیان در شهرهایي 
کشور  دو  مردمان  میان  اختالفي  بتواند  شاید  تا  بود  باطل 
بهره گیري  با  گذشته  ماه هاي  در  پلید،  اندیشه هاي  اندازد. 
با  داشت  سعي  اجتماعي،  هاي  شبکه  آسیب  پر  فضاي  از 
تبلیغات سیاه، غیرت و تعصب مرد شیعه ایرانی را در زیر پا 
لگدمال کنند و زن و مرد ایرانی را به بی غیرتی و بی عفتی 
محکوم سازند تا به رواج دشمنی و عداوت دو ملت ایران و 
عراق دامن زنند. البته کم نیستند از این نوع کوته فکران در 
بین جامعه عراق که دقیقا همین کار را در آن کشور با پخش 

شایعه مشابه انجام می دادند.
 ایجاد حس تنفر و انتقام در دل جوانان ایرانی و به دنبال 
آن جوانان عراقی هدفي شوم میان نااهالن بود تا با توجه به 
نزدیکی محرم و اربعین حسینی و حضور بی شمار زوار و عاشقان 
حسینی در کشور عراق، اثرات سوء و زیانباری که اول دین و 
ایمان مردم و بعد مودت و دوستی شان نسبت به اهل بیت و بعد 
دوستی و برادری دو کشور را در تیررس خود قرار داده است، ببار 
آورد.این درحالي است که هوشمندي شیعیان واقعي اجازه نداد تا 
خواب دشمنان اسالم تعبیر شود و از روزهاي گذشته مسیرهاي 

راهپیمایي به نمادهمبستگي شیعیان تبدیل شده است.

کی روش و رویه های جدید
 با دو انتخاب عجیبش

حجت االسالم والمسلمین ذوالنور:

بسیاری از نمایندگان از رای مثبت به 
FATF پشیمان هستند

معاون آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س(

توزیع ۱۶۰ هزار پرس غذا در موکب 
حضرت معصومه)س( در ایام اربعین

صفحه8

در مراسم افتتاح پروژه های صنعت برق در قم از تالش ها 
و زحمات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم 

قدردانی شد.

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان قم، رضا اردکانیان در مراسم افتتاحیه پروژه های صنعت برق 
قم که با حضور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی و جمعی از 
مسئوالن برگزار شد در سخنانی با پروژه های برق قم را مورد توجه قرار 
داد و گفت: طرح های افتتاح شده در استان قم طرح های برجسته و 
مهمی بوده که می تواند نیاز بسیاری از بخش های استان را در زمان 

پیک مصرف تامین کند.

وزیر نیرو  تابستان امسال را در نیم قرن اخیر بی سابقه دانست و گفت: 
فصل تابستان سال جاری با وجود تمام مشکالت موجود در مسئله آب با 
همکاری و صبوری مردم پشت سر گذاشته شد، تابستان سال جاری کم 

آب ترین تابستان در 48 سال گذشته بوده است.
اردکانیان با اشاره به افزایش روزهای گرم و بی سابقه در کشور عنوان کرد: 
4۶ روز از فصل تابستان دمای تهران باالتر از تمام تابستان های سال های 

گذشته تجربه شد که نشان از جدی بودن مسئله کم آبی در کشور بود.
وی با اشاره به طرح های وزارت نیرو برای تامین کمبود برق در کشور 
بیان کرد: با توجه به مسئله کم آبی در کشور طرح ها و برنامه های دقیقی 
صورت گرفته و برای نصب و راه اندازی 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید در 

دستور کار قرار گرفته است.
وزیر نیرو برنامه های وزارت نیرو برای صرفه جویی 3 هزار مگاواتی در برق 
را مورد توجه قرار داد و  ابراز کرد: صرفه جویی و مدیریت 3 هزار مگاواتی 
در مصرف برق در بسته های مختلف تدوین شده و در برنامه های تفصیلی 

در فصل بودجه به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.
اردکانیان خاطرنشان کرد: هدف مشترک تمام مسئوالن افزایش سطح 
رضایتمندی عمومی جامعه است، احساس رضایت خاطر عمدتا مفهومی 
کیفی بوده و صرفا با افزایش و توسعه امکانات و پروژه های خدماتی 
حاصل نمی شود، ایجاد رضایت خاطر در بین مردم هنر مدیران موفق 
بوده که سبب می شود تا پیوند و عالقه بین مردم و مسئوالن افزایش 

پیدا کند.
وی با بیان اینکه بدمصرفی بالی جان جامعه شده است گفت: برنامه های 

مدیریت مصرف را باید همه دستگاه های با هم پیگیری  و اجرا کنند.
وزیر نیرو با بیان اینکه قم باید به عنوان یک الگو در بخش مدیریت مصرف 
در کشور باشد، اظهار داشت: شیوه مصرف در این استان در سطح ملی 
تاثیر گذار است به همین سبب باید همه دستگاه ها و مردم در قم در این 

زمینه توجه بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: دستگاه های دولتی باید در زمینه مدیریت مصرف و 

استفاده بهینه از آب و برق پیشتاز باشند.
وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو تعهد می دهد در سال جاری بخشی از 
مشکالت اساسی فاضالب پردیسان را برطرف کرده و به وظایف خود در 
این زمینه عمل کند، وزارت نیرو تالش می کند شهروندان در مسئله آب 

و برق مشکل یا احساس ناامنی روانی نداشته باشند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم نیز در این مراسم  اظهار داشت: 
گرمی هوا و ریزگردها دو چالش مهم بوده که سبب می شود مصرف برق 
در استان بیشتر از همیشه شده باشد.مهدی آهنین پنجه گفت: 38 درصد 
از برق استان در بخش صنعت و یک درصد نیز در بخش کشاورزی برق 
مصرف می شود و ما بقی ظرفیت برق استان در بخش خانگی مصرف 
می شود.وی ادامه داد: در استان قم بیش از 55۲ هزار مشترک وجود 

دارد، بیش از 8۰ درصد از سهم تعرفه ها از تعداد کل مشترکین مربوط 
به بخش خانگی است.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم با اشاره به 
تعداد و مشخصات پست های ۲۰/۶3 کیلوولتی قم ابزار کرد: در مجموع 

4۰ ترانس با ظرفیت تولید 133۰ مگاوات برق در استان قم فعال است.
آهنین پنجه با بیان وضعیت واحدهای تولید پراکنده خاطرنشان کرد: در 
کل 3 نوع واحد تولید پراکنده گاز سوز، نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و 

نیروگاه تجدید پذیر برق آبی با ظرفیت تولید 35.8 مگاوات فعال است.
الزم به ذکر است وزیر نیرو در آغاز سفر به استان قم با اشاره به اینکه 
وزارت نیرو در استان قم 7۶4 پروژه در دست اجرا دارد، اظهار کرد: افتتاح 
این طرح ها که با اعتباری افزون بر 4۲۰ میلیارد تومان، در پایداری بخش 

برق استان قم تاثیرگذار است.
رضا اردکانیان در سفر یک روزه خود به استان قم با اعالم این خبر افزود: 
امروز 13 پروژه صنعت برق در استان قم در مجموع با افزون بر 111 

میلیارد تومان اعتبار افتتاح خواهد شد.
همچنین نیروگاه مولد کوچک به عنوان اولین نمونه کار بخش خصوصی و 

عملیات اجرایی 4 پروژه بزرگ صنعت برق آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: 1۰7 میلیارد تومان اعتباراتی است که برای طرح های 
در دست اجرا در نظر گرفته شده که امروز عملیات اجرایی آنها آغاز 

خواهد شد.
وزیر نیرو ادامه داد: افتتاح این طرح ها در مجموع موجب خواهد شد بخش 
برق در این استان با کاهش افت ولتاژ و تامین مطمئن برق صنایع وضیت 

پایداری پیدا کند.
اردکانیان با اشاره به آغاز فصل تدوین بودجه سال 98 افزود: ان شااهلل با 
حمایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ویژه نمایندگان مردم استان 

قم بتوانیم منابع مورد نیاز را برای شتاب بخشی به طرح  ها تامین کنیم.
وی اضافه کرد: تاکید در بخش آب و برق به سمت اتکای بیشتر به بخش 
خصوصی است؛ به گونه ای که دولت بتواند نیازها را در سطح پایه تامین 

کند، و یک تسهیلگر برای ارتباط بین مولدین و مصرف کنندگان باشد.
وزیر نیرو اظهار کرد: چه در بخش نیازهای پایه و چه سایر بخش ها اصل 
موضوع این است که در مصرف منابع مختلف حیاتی از جمله آب، برق 
و به طور کلی منابع زیست محیطی گام بلندی به سمت مصرف صحیح 
برداشته شود.اردکانیان خاطرنشان کرد: اگر روند بهینه مصرف اصالح 
نشود، قطعا هر اندازه به طرح های تامین و تولید سرعت دهیم، این فاصله 
پر نخواهد شد.وی، برنامه ریزی وزارت نیرو برای سال جاری را براساس 
کم بارشی سال آبی گذشته دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم برنامه های 
اجرایی را در بخش های شرب و تامین برق عملیاتی کنیم که بخش 
قابل توجهی از آن هم به همکاری مردم و مصرف کنندگان در بخش های 

مختلف وابسته است.
وزیر نیرو ادامه داد: پیش بینی ما این است که برای تابستان 98 نسبت 
به آنچه اکنون در حال بهره برداری داریم و آنچه که نیازمان خواهد 
بود 8۰۰۰ مگاوات کمبود داریم.اردکانیان اضافه کرد: برنامه های ما بر 
این اساس است که حدود 5۰۰۰ مگاوات آن را بتوانیم از طریق سرمایه 
گذاری های الزم در واحدهای جدید به مدار بیاوریم. حدود ۲۶ نیروگاه 
جدید در دست ساخت است که ان شااللقه با حمایت دولت به موقع منابع 
الزم ریالی و ارزی آن تامین شود.وی افزود: 3۰۰۰ مگاوات باقی مانده را 
نیز از طریق مدیریت مصرف که جزئیات آن اطالع رسانی خواهد شد، 

مدیریت خواهیم کرد.
وزیر نیرو با پراهمیت خواندن نقش مصرف صحیح منابع و اجرای مدیریت 
و  پیک  در ساعات  بیشتر صنایع  معابر، همکاری  روشنایی  در  مصرف 
همکاری مردم به عنوان مصرف کنندگان خانگی را بیش از سال گذشته 

خواستار شد.

با حضور وزیر نیرو :

دو پست انتقال و فوق توزیع  ۲۰/۶۳ کیلوولتی 
در استان قم به بهره برداری رسید

حتی یک اصله درخت هم در پارک ساالریه قطع نشده و نخواهد شد!
شریفی نماینده دانشگاه امام صادق در واکنش به شایعات تخریب پارک ساالریه  به منظور ساخت دانشگاه:

به بهانه شروع قریب الوقوع راهپیمایی میلیونی اربعین

دلنوازان، نازنازان در رهند

افتتاح  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
با  که  قم  استان  برق  های  پروژه  از 
صادقی  نیرو،  وزیر  اردکانیان  حضور 
مسئوالن  از  جمعی  و  قم  استاندار 
نیرو  وزارت  داشت:  اظهار  شد  برگزار 
طرح ها و پروژه های قابل توجهی در 

بخش برق، آب و فاضالب دارد .
وی افزود: وزیر نیرو فردی متخصص و 
مشرف بر اوضاع و تحوالت جامعه بوده 
برجسته  نیز فردی  نظر مدیریتی  از  و 
مناسب  ظرفیت  این  از  باید  که  است 

بهترین استفاده صورت گیرد .
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به برخی از ویژگی های شهر 
استان قم محور مواصالتی  قم گفت:  
از ۲۰  بیش  و ساالنه  بوده  استان   17
سفر  شهر  این  به  زائر  نفر  میلیون 
تمام  و  دنیا  از 1۰۰ کشور  کنند،  می 
تجلی  جهانی  عرصه  در  آن  تحوالت 
تا  است  الزم  بنابراین  کند  می  پیدا 
خدمات رسانی در این شهر به بهترین 

وجه صورت گیرد .
به  اساسی قم  نیاز  بر  تاکید  با  ذوالنور 
دلیل  به  قم  استان  کرد:  عنوان  برق 

دارد  برق  به  اساسی  نیاز  زیاد  گرمای 
فصل  در  دما  حرارت  درجه  که  چرا 
تابستان به بیش از 5۰ درجه می رسد 
بسیار  برق  به  نیاز  شرایط  این  در  و 

بیشتر از شهرهای سردسیر دارد .

هوای  و خشکی  گرما  به  اشاره  با  وی 
های  محدودیت  داد:  ادامه  قم  استان 
طبیعی استان قم سبب شده تا مبحث 
شهر  این  در  خورشیدی  های  انرژی 
در  شود  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از 
و  حمایت  جز  ای  چاره  فعلی  شرایط 
در  خورشیدی  های  انرژی  توسعه 

استان قم نیست .
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی 
بخش  گذاری  سرمایه  کرد:  ابراز 
برای  استان  اساسی  نیاز  خصوصی 
مشکل  است،  نیاز  مورد  برق  تامین 
بخش  توسط  شده  تولید  برق  فروش 
خرید  و  ارزی  مشکالت  و  خصوصی 
های  پنل  و  نیاز  مورد  تجیهزات 
خورشیدی از مشکالت اساسی سرمایه 
مسئله  در  خصوصی  بخش  گذاران 

انرژی های خورشیدی است 

 نماینده قم در مجلس شورای اسالمی:
چاره ای جز حمایت و توسعه انرژی 
های خورشیدی در استان قم نداریم
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شریفی نماینده دانشگاه امام صادق در واکنش به شایعات تخریب پارک ساالریه  به 
منظور ساخت دانشگاه:

به گزارش ندای شهر کریمه در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر قصد دانشگاه امام 
صادق جهت تخریب باغ ساالریه و شروع ساخت و سازهایی در این فضا، عبدالرضا شریفی 
نماینده دانشگاه امام صادق )ع( در شهر قم ضمن گفتگویی با خبرنگار هفته نامه ندای 

شهرکریمه ضمن تکذیب اخبار منتشره گفت:
 دانشگاه امام صادق علیه السالم نهاد مقدسي است که در طول دوره 4۰ ساله فعالیت خود، 
برکات فراواني براي نظام جمهوري اسالمي داشته است و از ابتداي انقالب، تصمیم بر آن 
بود که در راستای پیوند حوزه و دانشگاه، در قم و مرکز حوزه ی جهان تشیع، شعبه اي از 

این دانشگاه تاسیس گردد.
وی افزود دانشگاه همواره با زبان احترام، قانون مداري و تواضع در مقابل دستگاه هاي رسمي 
به دنبال این بوده که با رعایت ضوابط این دانشگاه را در ملک خودش )عمارت ساالریه( 

تأسیس نماید.
شریفی تصریح کرد در مقابل، دستگاه هاي مسئول بعضاً با برخوردهاي غیرمنصفانه به دنبال 
این بودند که تنها زمین متعلق به دانشگاه را به بهانه حفظ محیط زیست از دانشگاه بگیرند .

نماینده دانشگاه امام صادق ادامه داد:
دانشگاه به تبعیت از استاد اخالق،  مرحوم حضرت آیت ا... مهدوي کني )قدس سره( به دنبال 
مقابله به مثل و برخوردهاي مشابه نبوده و از همان ابتدا با تواضع در برابر مقررات، پیگیر 
تاسیس دانشگاه در ملک خود بوده است که ان شاءا... با تأسیس آن، مایه برکات فراواني براي 

شهر قم و نیز آبروي کشور و تشیع خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد::تقاضاي ما ،ساخت فقط 1۰درصد از مجموعه ملک عمارت ساالریه با 
حفظ کامل درختان است که متأسفانه برخي از مسئولین در مصاحبه ها و اخبار منتشره  

با ارائه آدرس اشتباه به نام مقدس دانشگاه امام صادق) علیه السالم( جفاي ناروایي نمودند. 
شریفی ضمن اشاره به فرافکنی های صورت گرفته  یادآور شد:

 الزم است تا مردم شریف قم بدانند که در طول ۲۰ سال گذشته ساخت پاساژها، مجتمع ها 
و ساختمان هاي بي شمار در اطراف عمارت ساالریه که زماني باغ هاي زیبایي بودند از جمله 
باغ ایران مرینوس ؛ نه تنها توسط دانشگاه امام صادق )ع( صورت نگرفته است، بلکه با دریافت 
مجوزهاي به اصطالح قانوني بنا و موجب شده است تا این منطقه سرسبز به چنین حال و 

روزی دچار شود.
نماینده دانشگاه امام صادق)ع( یادآور شد: منشاء عمده مشکالت هوا و محیط زیست در این 

منطقه متوجه افرادي است که در دادن مجوز با آنان شریک هستند. 
مسوول پارک ساالریه تصریح کرد: 

برخی مدیران سال گذشته و در هفته دولت اعالم نمودند که متولیان باغ ساالریه درخواستی 
به کمیسیون های مربوطه نداده اند که الزم است در همین جا با صراحت اعالم  کنیم که 
مکاتبات و ارتباط با شهرداري،  شوراي شهر و استانداري سال هاست به صورت مستمر انجام 
شده است و آخرین نامه در مورخ 1395/8/1۶ به شماره ج/1۶۲۶ خطاب به استاندار وقت قم 
نوشته شده که با ارجاع به کمیسیون ماده پنج، قریب به دو سال است مسکوت مانده است 

و جوابي به آن داده نشده است که جای بسی تعجب دارد .
عبدالرضا شریفی با اشاره به تصاویر منتسب به عمارت ساالریه در سال 9۶ گفت: 

سال گذشته در اقدامی نادرست وضمن  انتشار یک عکس که مربوط به عمارت ساالریه 
نبوده است ؛  ادعا شد دانشگاه  درختان عمارت را قطع نموده  و همچنین این مکان منطقه 

دانشگاهي نیست.
وی اضافه کرد:  این مسئله حرف نادرستي است ؛ چطور وقتی که دانشگاه مفید، صدوق، 
باقرالعلوم، جامعه الزهرا و جامعه المصطفي و.. در این مناطق مشغول فعالیت هستند، دانشگاه 

امام صادق)ع(نمي تواند در )ملک خودش( به فعالیت آموزشی و پژوهشی بپردازد.

نماینده دانشگاه در ادامه عنوان کرد: 
به جرات و با اطمینان می گوئیم که بعد از انقالب در عمارت ساالریه که کمتر از 4 هکتار 
مي باشد، حتي یک درخت قطع نشده است؛ آجری به روی آجری گذاشته نشده است ؛  اما 
سازمان هایی با  اقداما نابجا و غلط خود ،حتی آبی را که سهم درختان ما بود قطع نمودند و 
با اعالم اینکه این عمارت خارج از محدوده شهري است، موجب صدمه به درختان و فضای 

سبز محوطه عمارت شدند.
مسوول عمارت ساالریه افزود: با این وجود دانشگاه ماهیانه اقدام به خریداري آب با تانکر نموده و 

درختان را آبیاري مي کند و تهمت خشک کردن درختان توسط دانشگاه جفاي بزرگي است 
که نادرست می باشد.

شریفی عنوان کرد با همین نیت و به جهت حفظ فضای سبز بود که با درخواست ما و 
همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری توانستیم در سال 9۶ به مدت 3 روز 

مجموعه را پاکسازی و درختان را حرس نماییم.
نماینده دانشگاه  تصریح کرد:

 اینکه اعالم شده است نظارت جدی بر روند حفظ و احیای درختان پارک از طرف سازمان 
پارک ها صورت می گیرد صحت ندارد و تنها اقدام صورت گرفته توسط سازمان فوق همان 
است که عنوان شد و ضمنا  ادعای آبرسانی این مجموعه توسط شهرداری را تکذیب می 

نمایم.
مسوول عمارت ساالریه  عنوان کرد: 

چند سال قبل از طرف دانشگاه امام صادق علیه السالم پیشنهاد گردید از دو هکتاری که در 
اختیار مدیریت شهری و در کنار عمارت ساالریه به عنوان واحد موتوری شهرداری مستقر 
می باشد به منظور باغ موزه کتاب ؛ باغ موزه قرآنی ؛ و یا حتی یک مجموعه فرهنگی چند 
منظوره برای استفاده مردم شریف قم استفاده گردد که با مخالفت صریح شهرداری روبرو 
شدیم  و شاهد بودیم که در سال های نه چندان دور بیش از 8۰۰۰ متر آن تفکیک ! و در 

محل مورد اشاره برج های ده طبقه احداث گردیده است.  

شریفی افزود :حال این سوال اصلی مطرح است که کدام یک مقصرند ؟ 
دانشگاه امام صادق)ع( یا مسوولین شهرداری که مجوز ساخت برج ها و مجتمع های غول 
پیکر را در آن محوطه پردرخت و سرسبز صادر نموده اند و فضای بسیار بزرگی را به مجتمع 

بلوک های ساختمانی تبدیل نمودند؟

نماینده دانشگاه با اشاره به اینکه دانشگاه مالک قانونی این عمارت است گفت: 
دانشگاه امام صادق )ع( اعالم می دارد که همچنان بر حسب لزوم احترام متقابل و به جهت 
حل مشکالت موجود  جهت برگزاری مجدد جلسات آمادگی و  همکاری الزم را خواهد 
داشت و قصد ما این است که با تاسیس شعبه قم در همین مکان و محوطه سازی و درخت 
کاری بیش از 3 هکتار از 4 هکتار این مجموعه ؛ خدمات گسترده آموزشی و پژوهشی به 

مردم شریف قم داشته باشیم.

با حضور جانشین فرمانده ناجا 
انجام شد

رونمایی از 
کیت های تشخیص 
مصرف موادمخدر

گروه اجتماعی: در مراسمی با حضور 
کیت های  از  ناجا  فرمانده  جانشین 
موادمخدر  مصرف  تشخیص  جدید 
به  رونمایی شد.  رانندگان  از سوی 
محقق،  سیدجعفر  ایسنا،  گزارش 
ناجا  راهور  پلیس  بهداری  رئیس 
اظهار  کیت ها  این  از  رونمایی  در 
مشروبات  مصرف  تشخیص  داشت: 
الکلی از طریق بازدم و دستگاه های 
تشخیص دهنده آن ممکن است اما 
بویژه  موادمخدر  مصرف  تشخیص 
درون شهری  معابر  و  مسیرها  در 
راستا  همین  در  است.  سختی  کار 
کیت های  طراحی  برای  اقدامات 
از  موادمخدر  مصرف  تشخیص 
سوی رانندگان در دستور کار قرار 
گرفت. وی با بیان اینکه کیت های 
می تواند  که  جدیدی طراحی شده 

در عرض کمتر از 3 دقیقه مصرف 

را  مصرفی  مواد  نوع  و  موادمخدر 
رانندگان تشخیص دهد، گفت:  در 
تشخیص  قابلیت  کیت ها  این 
کانابینوییدها  جمله  از  مواد  انواع 
این  اینکه  بیان  با  محقق  دارد.  را 
بهداشت  وزارت  تاییدیه  کیت ها 
این  مصرف  طریقه  افزود:  دارد،  را 
پنبه ای  که  است  اینگونه  کیت ها 
در  یکبارمصرف  و  بهداشتی  کامال 
از  پس  و  گرفته  قرار  راننده  دهان 
از  کمتر  عرض  در  کیت ها  این  آن 
3 دقیقه می تواند مواد و نوع موادی 
از  گذشته  ساعت   48 طی  که  را 
است،  شده  مصرف  راننده  سوی 
تشخیص دهد. وی با بیان اینکه این 
تجهیزات بومی سازی و تولید داخل 
است، درباره هزینه های این کیت ها 
نیز گفت: در مرحله اول و سنجش 
پلیس  سوی  از  کیت ها  این  هزینه 
پرداخت می شود اما زمانی که فرد 
برای  شود،  داده  تشخیص  معتاد 
خواهد  اعزام  تکمیلی  آزمایش های 
شد که در آنجا هزینه ها را نیز باید 

پرداخت کند.

مسؤول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قم خبر داد

خدمت رسانی به زائران در قرارگاه 
مردمی اربعین مصالی قم

مسؤول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم از خدمت رسانی 
در قرارگاه مردمی اربعین مصالی قم از 23 مهر تا 14 آبان ماه خبر داد.

حجت االسالم والمسلمین محمدباقر ولدان با بیان اینکه امسال قرارگاه مردمی 
اربعین قم برای سومین سال پیاپی در مصالی بزرگ قم کار خود را شروع 
می کند اظهار کرد: این قرارگاه در راستای حرکت مردمی خدمت به زائران 
از  زائر  نفر  هزار  به 1۲۰  نزدیک  پیش بینی می شود  و  دارد  فعالیت  اربعین  

کشورها و استان های مختلف امسال در مصالی قم اسکان پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه این قرارگاه روز جمعه مصادف با ۲۰ مهر 
ماه ساعت 15 مراسم برگزار می شود و از ۲3 مهر تا 14 آبان پذیرای زائران 

اربعین حسینی است.
مسؤول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم با اشاره به نحوه ثبت نام 
 WWW.hikarbala.ir سایت  طریق  از  خادمان  گفت:  اربعین  خادمان 
می توانند برای ثبت نام اقدام کنند. تاکنون هزار و 3۰۰ نفر از اقشار و طبقه های 
مختلف مردم مانند پزشکان، مهندسان، نیروهای مختلف مردمی، خدماتی و 
امدادرسانی آمادگی خود را برای خدمت رسانی به زائران اربعین اعالم و خود را 

به عنوان خادم افتخاری قرارگاه اربعین معرفی و ثبت نام کردند.
وی خاطرنشان کرد: افراد عالقه مند در صورت داشتن هرگونه آمادگی برای 
خدمت رسانی و توفیق میزبانی از زائران اربعین می توانند به دفتر مربوطه در 

مصلی مراجعه کنند.
افراد  گفت:  مردمی  کمک های  دریافت  نحوه  به  اشاره  با  ولدان 
شهر  بانک  حساب  شماره  طریق  از  را  خود  نقدی  وجوه  می توانند 
شبا  شماره  یا   5۰47۰۶1۰3۲75315۰ کارت  شماره  یا   1۰۰4۰4۰4۰
IR55۰۶1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰1۰۰4۰4۰4۰ واریز کنند و هدایای غیر نقدی را 

نیز به مصلی تحویل دهند.
اربعین بهترین، کم هزینه ترین و کارآمدترین  وی عنوان کرد: امروز حرکت 
به ویژه شعائر  ترویج و نشر معارف دینی  تهاجمات فرهنگی و  با  راه مقابله 

حسینی است.
مسؤول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم با بیان اینکه »من خادم 
زوار حسینم« به عنوان شعار امسال قرارگاه مردمی اربعین انتخاب شده است 
گفت: همچنان که مصالی شهر به کل مردم شهر مربوط است قرارگاه نیز 
به هیچ حزب، گروه و طیف خاصی وابستگی ندارد و زیر نظر هیچ شخص یا 
جایگاه اداری یا سازمان خاص نیست و به طور کامل مردم محور اداره می شود.

ابراز امیدواری کرد: امسال با توجه به شیطنت های رسانه های غربی و   وی 
دشمنان دین و مملکت با شور و شعور بیشتر قرارگاه مردمی اربعین برپا شود.

ولدان خاطرنشان کرد: زائران در حین اسکان در قالب سه وعده غذایی گرم 
پذیرایی می شوند وامکانات درمانی در قالب بیمارستان صحرایی، ایستگاه های 
صلواتی و موکب های مختلف مردمی در مصال برپا و مشاوره، برنامه های متنوع 

فرهنگی، خدمات پزشکی و برنامه های جانبی نیز ارائه می شود.
وی عنوان کرد: در حال رأیزنی هستیم که عالوه بر مصلی در آستان مقدس 

حضرت معصومه نیز اسکان انجام شود.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره پانزدهم-دو شنبه 23 مهرماه 1397-قیمت 500 تومان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم:

عزم استان بر جلوگیری 
از تغییر

 کاربری باغ ساالریه 
است

پیام  فارس  از  نقل  به  ندای شهرکریمه  به گزارش 
جوادیان  با بیان اینکه باغ فعلی ساالریه چهار هکتار 
است که در اختیار دانشگاه امام صادق)ع( قرار دارد، 

افزود: 
عزم همگانی وجود دارد که از تخریب این باغ و تغییر 
کاربری آن جلوگیری شود، مدیران دانشگاه تاکید 
دارند که به عناوین مختلف وارد باغ شده و کم کم 
ساخت و ساز داشته باشند که به هیچ عنوان اجازه 

داده نشده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
قم با بیان اینکه شهرداری دو پیشنهاد برای تحویل 

این باغ داشته که یکی تحویل معوض در بلوار پیامبر 
ما  بعدی  پیشنهاد  افزود:  است،  بوده  اعظم)ص( 
ارائه زمین کناری و پروانه بوده است که هیچ یک 
را نپذیرفته اند و تاکید دارند که این لکه سبز را در 

اختیار داشته باشند.
جوادیان با تاکید بر اینکه سازمان به مساله این باغ 
ورود کرده و به دنبال حفظ فضای سبز آن است، 
در  تومان  میلیون   ۲5 حدود  گذشته  سال  افزود: 
این باغ هزینه کردیم و نظارت جدی بر روند حفظ 
اگر  کرد:  اظهار  داریم.وی  آن  درختان  احیای  و 
مسئولین دانشگاه به دنبال احداث دانشگاه هستند 
پیشنهادات بسیار خوبی از سوی شهرداری ارائه شده 

است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
استان  مجموعا  و  شهرداری  اینکه  بر  تاکید  با  قم 
محکم ایستاده اند که باغ ساالریه تغییر کاربری پیدا 

نکند، گفت:
 ما در حال حاضر بحث آبرسانی به این باغ را انجام 
می دهیم تا زمانی که توافقی در خصوص باغ صورت 
گیرد و شهرداری مستقیما مسوولیت آن را بر عهده 

گرفته و باغ را به روی عموم شهروندان باز کند.

اعتراف سارق لوازم داخل 
خودرو به 5۰ فقره سرقت 

در قم

فرمانده انتظامي شهرستان از دستگیري 
یک سارق لوازم داخل خودرو خبر داد و 

گفت: متهم در تحقیقات پلیس به 5۰ فقره 
سرقت اعتراف کرد. 

از  نقل  به  شهرکریمه  ندای  گزارش  به   
پایگاه خبري پلیس، سرهنگ«مرادحسین 
خبرنگار،  با  گو  و  گفت  جعفریان«در 
فقره  چندین  وقوع  پي  در  اظهارداشت: 
سرقت لوازم داخل خودرو در قم موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وي ادامه داد: با هوشیاري مأموران کالنتری 
19 و شناسایي محل هاي سرقت، سرانجام 

سارق حرفه اي حین سرقت دستگیر شد.
در  که  متهم  افزود:  جعفریان  سرهنگ 
با  بود  سرقتی  گونه  هر  منکر  تحقیقات، 
سرقت  به 5۰فقره  موجود  مدارک  دیدن 
لوازم داخل خودرو اعتراف و پس از تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضائي استان شد.
فرمانده انتظامي شهرستان قم در پایان با 
به  نقلیه اي که  به مالکان وسائل  هشدار 
دالیلي مجبور هستند خودروی خود را در 
بیرون از منزل پارک کنند، تاکید کرد: اشیاء 
قیمتي، اسناد و مدارک اتومبیل و هویتي 
را هرگز در داخل خودرو و در معرض دید 

قرار ندهند.

کشف ۲۲ هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق در قم

پلیس  ها-قم-رئیس  استان  گروه 
آگاهي فرماندهي انتظامي استان از 
کشف ۲۲ هزار و 1۰۰ لیتر گازوئیل 

قاچاق در قم خبر داد. 
 سرهنگ »احمد کرمي« در گفت 
خبري  پایگاه  خبرنگار  با  گو  و 

خبر  پي  در  اظهارداشت:  پلیس، 
واصله مبني بر این که یک دستگاه 
کامیون داراي باک غیر استاندارد 
اقدام به سوخت گیري متناوب از 
جایگاه هاي سوخت مي کند که 
آگاهي  پلیس  به  موضوع  اعالم  با 
کار  دستور  در  موضوع  استان 
تعقیب  با  و  گرفت  قرار  مأموران 
خودرو مذکور، محل دپو سوخت 

شناسایي و کامیون توقیف شد.
سپس  افزود:  کرمی  سرهنگ 

مأموران با همکاري عوامل شرکت 
نفتی،  های  فرآورده  پخش  ملي 
 ۲۲ گرفته  صورت  بازرسي  طی 
هزار و 1۰۰ لیتر گازوئیل در قالب 
دو مخزن کشف و سوخت به انبار 

شرکت نفت منتقل شد.
قم  استان  آگاهي  پلیس  رئیس 
گفت: نهایتاً متهم به همراه پرونده 
قضائی  مرجع  تحویل  متشکله 

استان شد.

آیت اهلل علیرضا اعرافی در خطبه های 
) 20 مهرماه ( نماز جمعه قم توصیه های 
مراجع تقلید و حوزه را به سود جامعه 
مراجع  گفت:  و  کرد  توصیف  اسالمی 
نامه  موافقت  اسناد،  در خصوص  تقلید 
ها و وضعیت زندگی مردم مواضع بسیار 
روشنی داشتند که باید مورد توجه قرار 

گیرد.

وی با اشاره به اینکه ایران اسالمی در چهلمین 
سالگرد انقالب با هجمه های سنگین دشمنان 
رهبری هجمه  تعبیر  به  افزود:  است  مواجه 
ها منفعالنه بوده و در اثر ماندگاری انقالب 
اسالمی و پیشرفت امواج انقالب در عرصه بین 

الملل است.
آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه ملت و مسئوالن 
باید در کنار هم وارد صحنه شده و در برابر 
مشکالت مقاومت کنند، گفت: قدرت موشکی، 
از  داخلی  انسجام  و  وحدت  دفاعی،  صنایع 
عناصر اقتدار است که باید با تمام قوا حفظ 

شود.
وی رعایت مصالح کشور در پرتو هدایت های 
رهبری را مورد تاکید قرار داد و افزود: به جز 
ارتباط با آمریکا و اسرائیل، رهبری اجازه ارتباط 
با همه کشورها را داده اند ولی نگاه ما نباید 
به آنها باشد و در برنامه های خود باید روح 

انقالبی را حفظ کنیم.

مجلس باید در مصوبات خود روح 
انقالبی را حفظ کند

امام جمعه قم با بیان اینکه مجلس باید در 
کند،  حفظ  را  انقالبی  روح  خود  مصوبات 
تصریح کرد: همه نهادها و ملت ایران باید در 
پرتو راهنمایی هایی که رهبری در همایش 
بزرگ بسیجیان داشتند حرکت کرده و بدانیم 
که ایستادگی و پایبندی به ارزش های انقالب 

ما را پیروز می کند.
وی ادامه داد: دشمن به ظاهر تندی نشان می 
دهد؛ ولی در دل آنها از مقاومت رعب ایجاد 
شده است و به فضل الهی دشمنان این ملت 

شکست خواهند خورد.
امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش 
به حماسه اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: 
اربعین حسینی حماسه بزرگ معنوی و بی 
بین  و  المللی  بین  و  است  جهان  در  نظیر 
حماسه  این  های  ویژگی  از  بودن  االدیانی 

بزرگ به شمار می رود.

از دولت، ملت و مرجعیت عراق و نجف 
تقدیر می کنیم

وی با اشاره به حضور جمعیت بی نظیر در 
راهپیمایی اربعین تاکید کرد: از دولت، ملت و 
مرجعیت عراق و نجف تقدیر می کنیم و روابط 
ایران و عراق باید بسیار استوار و محکم باشد و 
امیدواریم که مسؤوالن جدید کشور عراق عمق 
استراتژیک این روابط را بشناسند و از این حماسه 

بزرگ امت اسالم بهره مند شود.

آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه در زیارت اربعین 
مقاومت  و  عراق  و  ایران  شهدای  یاد  باید 
اسالمی گرامی داشته شود، خاطرنشان کرد: 
این  عراق  و  ایران  شهدای  برکت  به  امروز 
حماسه محقق شود که باید نیابت از شهدا در 

این راهپیمایی مورد توجه قرار گیرد.

لقب گاو شیرده ،ننگی برای آل سعود است
شدن  کشته  و  ترکیه  کشور  حادثه  به  وی 
روزنامه نگار سعودی منتقد تصریح کرد: ما به 
حکام عربستان اعتراض بسیاری داریم و آنها را 
وابسته مزدور می دانیم؛ ولی آزرده می شویم 
که فردی به خود جرأت دهد که آنها را گاو 
شیرده خطاب کند و این ننگ بر آل سعود 
است؛ برگردید به اسالم و دلداده غرب نباشید 

چرا که اسالم به شما عزت می دهد.
امام جمعه قم گفت: عاقبت غرب گرایی چنین 
تحقیری است، ما دلمان برای شما که وابسته و 
حقیر هستید می سوزد که اینگونه تحقیر می 
شوید؛ این چه مسیری است که می پیمایید، 

به راه اسالم برگردید.
آیت اهلل اعرافی همچنین ضمن گرامیداشت 
روز استاندارد اظهارداشت: از مسائل اخالقی 
و فقهی صنعتگران و تولیدکنندگان این است 
که شاخص های درستی کاال را رعایت کنند. 
روز استاندارد بهانه ای است تا ببینیم؛ چرا که 
این همه ضعف در تولیدات وجود دارد و همه 
باید تالش کنیم تا استانداردها و شاخص های 
صحت و سالمت کاالها در بخش های دارو، 

درمان و بخش های غذایی رعایت شود.
امام جمعه قم با گرامیداشت روز روشندالن 
دیگر  و  روشندالن  که  داریم  وظیفه  گفت: 
معلوالن را مورد توجه قرار داده و خدمات الزم 

به ایشان ارائه شود.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه، هفته 
پیوند اولیا و مربیان را مورد توجه قرار داد و 
تصریح کرد: خانه و مدرسه دو رکن اساسی 
در تربیت دانش آموزان هستند و تعامل این 
دو رکن از اهمیت بسیاری دارد. اگر خانه و مدرسه 
هماهنگ نباشد تربیت دانش آموزان دچار مشکالتی 

می شود.
آیت اهلل اعرافی با تبریک هفته تربیت بدنی اضافه کرد: 
ورزش در بعد قهرمانی ارزش دارد ولی در کنار آن 
باید ورزش به فرهنگی برای سالمت جامعه تبدیل 
شده و در این خصوص آگاهی های الزم به جامعه 

داده شود.
ای  حرفه  ورزشکاران  اینکه  بیان  با  وی 
افتخارآفرینی های ارزنده ای داشته اند بیان 
کرد: برخی از ورزشکاران ارزش های الهی را 
در صحنه ورزش مورد توجه قرار می دهند 
که بسیار ارزشمند است. ارزش های معنوی و 
الهی در ورزش باید به شکل سنجیده نفوذ و 
حضور داشته باشد.امام جمعه قم اضافه کرد: 
همه دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
اهم از دولت، برنامه ریزان و همچنین خیرین 
و مردم باید برای تامین امکانات مورد نیاز 
ورزش های سالم اهتمام الزم را داشته باشند.

خطیب جمعه قم:

مجلس در مصوبات خود
 روح انقالبی را حفظ کند

اربعین حرکت عظیم بین االدیانی است

تصویری که به اشتباه به نام عمارت ساالریه منتشر شد

حتی یک اصله درخت هم در پارک 
ساالریه قطع نشده و نخواهد شد!

 الزم است تا مردم شریف قم بدانند که در طول 20 سال گذشته 
ساخت پاساژها، مجتمع ها و ساختمان هاي بي شمار در اطراف 
عمارت ساالریه که زماني باغ هاي زیبایي بودند از جمله باغ ایران 
مرینوس ؛ نه تنها توسط دانشگاه امام صادق )ع( صورت نگرفته 
است، بلکه با دریافت مجوزهاي به اصطالح قانوني بنا و موجب 
شده است تا این منطقه سرسبز به چنین حال و روزی دچار شود.



دراوزان ۶۰، ۶3 و 97 کیلوگرم انجام شد

۳ فرنگي کار قم در 
اردوي مسابقات جهاني 

مجارستان
تیم  فني  کادر  از سوي  قم  استان  فرنگي کار  سه 
اردوي  به  ایران  بزرگساالن  فرنگي  کشتي  ملي 

آماده سازي مسابقات جهاني ۲۰18 دعوت شدند.

کشتی قم که امسال حضور در رقابت های قهرمانی 
بازی های آسیایی ۲۰18 جاکارتا و  جوانان آسیا، 
پیکارهای قهرمانی جوانان جهان را تجربه کرده، 
اعزامی  تیم  اردوی  در  کشتی گیر  سه  اکنون 

کشورمان به مسابقات قهرمانی دنیا دارد.
این در شرایطی است که برای حضور در رقابت های 
جهانی ۲۰18 کشتی گیران اوزان 55، ۶۰، ۶3، ۶7، 
7۲، 77، 8۲، 87، 97 و 13۰ کیلوگرم به مرحله 
پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن 
کشورمان دعوت شده اند و تمرینات خود را از ۲1 

مهر ماه آغاز می کنند.
پیکارهای ۲۰18 کشتی فرنگی قهرمانی بزرگساالن 
دنیا از سوم تا ششم آبان ماه در قاره سبز به میزبانی 

ملی پوشان  و  انجام می رسد  به  کشور مجارستان 
حاضر در اردوی این تیم تا زمان اعزام به مسابقات 
ورزشی  مجموعه  موحد  عبداهلل  کشتی  خانه  در 

آزادی تهران تمرین خواهند کرد.
استان های  از  کشتی گیرانی  که  حالی  در 
مازندران،  قم،  خوزستان،  البرز،  خراسان رضوی، 
فارس، گیالن و اصفهان در این اردو حضور دارند، 
سه نماینده قم در اوزان ۶۰، ۶3 و 97 کیلوگرم 
و  رضایی  محمدجواد  نجاتی،  علیرضا  ترتیب  به 

علی اکبر حیدری هستند.
نکته جالب توجه این است که نجاتی در وزن ۶۰ 
کیلوگرم امسال عضو تیم ملی کشتی فرنگی جوانان 
ایران در دو میدان مهم برون مرزی یعنی پیکارهای 
جوانان  جهانی  مسابقات  و  آسیا  قهرمانی   ۲۰18
بوده که از قهرمانی آسیا مدال نقره و از قهرمانی 

جهان نشان برنز دریافت کرده است.
دیگر فرنگی کار قم محمدجواد رضایی در وزن ۶3 
کیلوگرم است که سابقه کسب مدال از قهرمانی 
آسیا را دارد، ضمن اینکه علی اکبر حیدری در وزن 
97 کیلوگرم امسال یکی از چهار نماینده ورزش قم 
بازی های  یعنی  قاره  ورزشی  رویداد  مهمترین  در 
بدون  اما  بود  اندونزی  جاکارتای   ۲۰18 آسیایی 
کسب مدال به کار خود پایان داد و فرصت حضور در 
مسابقات جهانی ۲۰18 مجارستان نیز از دست داد.

درخشش طالي بازي هاي 
پاراآسیایي ۲۰۱8 بر سینه 

والیبالیست قم
نقل  به  شهرکریمه  ندای  نامه  هفته  گزارش  به 
روز  از   ۲۰18 پاراآسیایی  بازی های   ، فارس  از 
جاکارتای  شهر  میزبانی  به  ماه  مهر  چهاردهم 
اندونزی آغاز شده و در حالی تا روزهای پایانی هفته 
جاری ادامه دارد که یکی از دو ملی پوش ورزش 
جانبازان و معلولین قم موفق به کسب مدال طالی 

این بازی ها شد.
معلولین  و  جانبازان  هیات  ملی پوش  ورزشکاران 
در  محمدنژاد  محمد  دوره  این  در  قم  استان 
در  گلستانی  حسین  و  ویلچر  با  بسکتبال  رشته 
رشته والیبال نشسته هستند، چهره های موفق و 
شاخصی که دو سال قبل در بازی های پارالمپیک 
۲۰1۶ ریودوژانیرو برزیل نیز حضور داشتند.حسین 
گلستانی که در سال ۲۰14 نیز عضو تیم ملی ایران 
اینچئون  در  پاراآسیایی  بازی های  قهرمانی  و  بود 

کره جنوبی را تجربه کرده، در بازی های پاراآسیایی 
۲۰18 جاکارتای اندونزی نیز یکی از مهره های موثر 
ایران بود و قهرمانی دیگری  و شاخص تیم ملی 
کرد.این  اضافه  افتخارات خود  به  دوره  این  در  را 
و  جهانی  مسابقات  قهرمانی  سابقه  که  بازیکن 
آسیایی، جام بین قاره ای و چندین تورنمنت مهم و 
معتبر بین المللی دیگر را دارد، با پیراهن شماره 9 
تیم ملی کشورمان در بازی های پاراآسیایی ۲۰18 
جاکارتای اندونزی درخشید تا دومین قهرمانی این 
بازی ها را به دست بیاورد.تیم ملی والیبال نشسته 
ایران به عنوان قهرمان جهان و آسیا در این دوره 
از  اعم  مراحل  تمام  در  و  ظاهر شد  پرقدرت  نیز 
مقدماتی، حذفی، نیمه نهایی و فینال برابر رقبا به 
برتری رسید و بدون واگذار کردن حتی یک ست و 
شکست، مقتدرانه عنوان قهرمانی بازی های پاراآسیایی 
را به خود اختصاص داد.ملی پوش پرافتخار والیبال 
نشسته استان قم در دیدار نهایی مسابقات مقابل تیم 
ملی چین نیز برای تیم کشورمان نقش موثری ایفا 
کرد، به طوری که تیم ایران توانست این مسابقه را با 
امتیازهای ۲5 بر 1۶، ۲5 بر 14 و ۲5 بر 15 به برتری 

رسیده و بدون باخت جشن قهرمانی بگیرد.

 

کی روش و رویه های جدید با 
دو انتخاب عجیبش

ریموت کنترل تیم ملی در دستان سردار!

صفحه  در  آزمون  سردار  از  تصویری  انتشار 
شخصی اینستاگرام که به مالقاتش با یک بازیگر 
تلویزیونی پرداخته رویه جدیدی است که در 

تیم کی روش سابقه نداشته است.

 اتفاقاتی حول یکی دو بازیکن تیم ملی پس 
از جام جهانی باعث شد تا ادامه حضور آنها در 
این تیم با پیش بینی هایی از جنس حذف آنها 
از جمع ملی پوشان همراه شود. سردار آزمون 
و رامین رضاییان دو بازیکن ثابت تیم ملی در 
سال های اخیر هستند که قاعدتا نمی بایست در 
اردوی اخیر تیم ملی حضور به هم می رساندند 
خودش  اولی،  شوند.  می  دیده  همچنان  اما 
با  به تیم ملی برسد و دومی،  تمایلی نداشت 
تصمیم سرمربی نمی بایست در این اردو حضور 

پیدا می کرد. اما همانطور که می دانید داستان 
به شکل کامال متفاوتی نسبت به پیش بینی ها 

پیش رفته است.
 

موضوع یک: ورود مجدد به تیم بدون 
عذرخواهی

پس از پایان بازی های تیم ملی دو مهاجم اقدام 
به خداحافظی از تیم ملی کردند. سردار آزمون 
که در هر سه بازی تیم ملی به عنوان یکی از 
بازیکنان اصلی پا به میدان گذاشت در نهایت 
پس از ناکامی این دیدارها عنوان کرد دیگر برای 
تیم ملی به میدان نخواهد رفت. سردار معتقد 
بود انتقادات بسیاری به ناحق از او شده است 
و وی ترجیح می دهد دیگر در تیم ملی حضور 
نداشته باشد تا فرصت بیشتری برای در کنار 

خانواده بودن به دست بیاورد.
موضوع موازی با این موضوع خداحافظی رضا 
بود. گوچی که حتی  تیم ملی  از  نژاد  قوچان 
دقیقه ای در بازی های جام جهانی به میدان 
نرفت بدون ذکر دلیلی خروج همیشگی خود از 

تیم ملی را اعالم کرد.
اما اتفاق اصلی پس از اعالم این دو خداحافظی 
این مرد  از  صورت گرفت. در حالی که پیش 
پرتغالی فوتبال ایران را هیچ حرکت اضافه ای را 
از ملی پوشان نمی پذیرفت این بار با دو رفتار 
متفاوت، گونه ای دیگر از تصمیم گیری های 

خود را به نمایش گذاشت.
کارلوس به جز یک جمله کوتاه کلمه ای درباره 
گوچی و تصمیمش به زبان نیاورد اما از همان 
روزهای به کار برده شدن لفظ خداحافظی، سعی 
در پشیمان کردن سردار داشت و نام او را وارد 
لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 
کرد. سردار در اردوی قبلی تیم ملی هم غیبت 
داشت اما با اصرار کی روش و دعوت مجدد او 

این بار به ملی پوشان پیوسته است. او سه روز 
پس از آغاز اردوی جدید، در کنار سایر بازیکنان 
همیشگی  رویه  برخالف  حاال  و  شد  آفتابی 
اردوهای تیم ملی تنها بازیکنی است که صفحه 
اینستاگرامش هم مثل ساعت کار می کند و 
امروز عکسی با نفیسه روشن بازیگر تلویزیون 
را صفحه اش منتشر کرده و از حسادت دیگران 
گفته است درحالیکه در زمان حضور سیدجالل 
در تیم ملی هیچ بازیکنی حق استفاده از صفحه 

اجتماعی در دوران اردو را نداشت.  
از  پس  شد  می  تصور  هرچند  حال  عین  در 
اعالم خداحافظی و اصرار وی بر این تصمیم، 
وقتی قرار بر ادامه حضور او شد حداقل با یک 
عذرخواهی ساده از مردم به کار خود ادامه دهد 
این اتفاق نیز نیفتاد تا مهاجم ایرانی روبین کازان 
نشان دهد در ورود و خروج از تیم ملی مختار 

است. 

موضوع دو؛ رودربایستی کی روش و ادامه 
حضور در تیم

دومین مورد عجیب تیم ملی در اردوی اخیر 

حضور رامین رضاییان در کنار سایر ملی پوشان 
است. رامین که در لیست اخیر کی روش قرار 
نداشت در مجموعه پک به تمرین می پرداخت 
و وقتی چهار، پنج ملی پوش را در کنار خود دید 
اقدام به ادامه حضور در تیم ملی کرد و با وجود 
اینکه به تیم ملی دعوت نشده بود او حتی پس 
از ورود به زمین چمن نیز همچنان در کنار سایر 
ملی پوشان قرار گرفت و اتفاقا روز گذشته نیز در 

بازی درون تیمی نیز به میدان رفت!
با وجود اینکه کی روش به مدافع راست ثابت 
تیم ملی در جام جهانی اعتقاد دارد اما با عدم 
دعوت از وی، قطعا خواستار این بود که او هر 
خود  جدید  تیم  تعیین  به  اقدام  سریعتر  چه 
کند و به بازی بپردازد. اما رامین ترجیح داد با 
وجود دعوت نشدن به عنوان مهمان ناخوانده در 
کنار تیم ملی حضور داشته باشد و البته کمی 
هم خوش شانس بود چرا که هیچ واکنشی از 
البته  و  ندید  ملی  تیم  دیسیپلین  با  سرمربی 
هواداران تیم ملی نیز هرگز نفهمیدند که اگر 
کی روش تمایل به حضور رامین در این اردو 
نداشت چرا این روزها او را وارد برنامه تمرینی 
کرد و اگر می خواست این مدافع نیز حضور 
داشته باشد چرا نام او را خط زد. آیا کی روش 
نمی توانست رامین را به تیم ملی دعوت کند 
نکند؟  استفاده  او  از  بولیوی  بازی مقابل  و در 
بازیکنی که به  آیا این که  پاسخ مثبت است. 

تیم ملی دعوت نشده می تواند در همه مراحل 
آماده سازی حاضر باشد؟ اگر پای کی روش و 
تیم ملی ایران در میان باشد پاسخ به این سئوال 

هم مثبت است!
در نهایت، تمرینات تیم ملی با شرایط تازه ادامه 
دارد. زمانی که وقت برداشت میوه هشت سال 
کار فرا رسیده اما ظاهرا مسئول ارشد تیم ملی 

ایده های جدیدی دارد ....علیرضا هاشمی
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فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  معاون 
بخش  در  گفت:  )س(  معصومه 
در  اربعین  زائران  پذیرایی  مهمان سرا، 
موکب حضرت معصومه)س( در مدت 10 
روز ارائه خدمت می کند و 1۶0 هزار نفر 

از غذای نذری آن بهره مند می شوند.

به گزارش ندای شهرکریمه هادی محمودنژاد  
آستان  اربعینی  مواکب  خبری  نشست  در 
مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( که در 
سالن جلسات مجتمع اداری آستان مقدس 
برگزار شد، با اشاره به ظرفیت موکب آستان 
در  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس 
نمایندگی استان قم و ایران در ایام اربعین، 
اظهار داشت: موکب حضرت معصومه )س( 
و  قم  مردم  برای  پایگاهی  یک  به عنوان 
می دهد.وی  ارائه  مردم  به  خدماتی  ایران، 
افزود: آستان مقدس حضرت معصومه )س( 
می دهد،  خدمات  مردم  به  حوزه  چند  در 
مهندسی  و  فنی  و  درمانی  رفاهی،  خدمات 
خدمات رسانی ها  این  مختلف  زمینه های  از 

محسوب می شود.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه )س( با برشماری حوزه های مختلف 
گفت:  اربعین،  ایام  خدمات رسانی های 
اسکان،  بخش های  در  رفاهی  خدمات  در 
تعمیرات  لباس،  شست وشوی  مهمان سرا، 
توزیع  با  اسکان همراه  و خیاطی، در بخش 

موردنیاز  اقالم 
نی  سا ت ر ما خد

می شود.
محمود نژاد ادامه 
بخش  در  داد: 
 ، ا ن سر مهما
زائران  پذیرایی 
روز  ده  مدت  در 
خدمت  ارائه 
 1۶۰ و  می کند 
از  نفر  هزار 
نذری  غذای 
بهره مند  آن 
ی  و . د می شو
کرد:  خاطرنشان 
ی  ه ها یستگا ا
ارائه  با  صلواتی 

خدمت  ارائه  به  شربت  و  دم نوش  چای، 
نان  ارائه  با  نانوایی ها  همچنین  می پردازد، 

گرم به زائران فعالیت می پردازند.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه 

لباس  شستشوی  موضوع  )س(   معصومه 
را موردتوجه قرار داد  اربعین  ایام  زائران در 

و ابراز کرد: 
بخش  در  لباسشویی  ماشین  1۶دستگاه 
شده  مستقر  موکب  در  لباس  شستشوی 
بهره مند  خدمات  این  از  بتوانند  زائران  تا 
خدمات  ارائه  به  اشاره  با  شوند.محمودنژاد 
بخش تعمیرات به زائران، بیان کرد:به دلیل 
خدمات  به   1۰8۰ موکب  در  زائران  اینکه 
خدمات  می شوند،  نیازمند  تعمیرات  بخش 
به  و  شده  تعبیه  زمینه  این  در  تعمیراتی 

مردم ارائه می شود.
وی با معرفی یکی از حوزه های جدید در امر 

خدمت رسانی به زائران، مطرح کرد: 
راهنمایی زائر و رسیدگی به امور گمشدگان 
برای  جاری  سال  در  که  است  خدمتی 
نخستین بار به مردم ارائه می شود تا زائران با 

کمترین مشکل به زیارت بپردازند.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه 
درمانی  خدمات  کرد:  عنوان  )س(  معصومه 
متخصص  پزشکان  و  هالل احمر  همراهی  با 
دیگر  از  شبانه روزی  به صورت  عمومی  و 
سال  در  و  است  پیش بینی شده  برنامه های 
فضا  این  گذشته  سال های  به  نسبت  جاری 
تقویت شده است، داروخانه در موکب آستان 
مقدس استقرار داشته و عمل سرپایی برای 

زائران انجام می شود.
محمودنژاد با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت 

زائران مستقر در موکب حرم مطهر در مسیر 
کرد:  خاطرنشان  کربال،  تا  نجف  پیاده روی 
دیگر  از  نیز  روانی  و  جسمی  امنیت  تأمین 

پیش بینی های الزم بوده و با اعزام نیروها در 
انتظاماتی  خدمات  برای  مختلف  حوزه های 
امنیتی  نیروهای  همکاری  با  و  حراستی  و 
عراق به خدمت رسانی در این حوزه پرداخته 

می شود.
کشور  همکاری  از  خرسندی  ابراز  با  وی 

میزبان، تأکید کرد: 
همراهی  مقدس  آستان  با  عراق  نیروهای 
است  این  بر  آن ها  تأکید  و  داشته اند  باالیی 
هر  از  )ع(  اباعبداهلل  حضرت  زائران  که 
می گیرد. قرار  آن ها  احترام  مورد  کشور، 

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه )س( بیان کرد:

 حدود 1۰۰ مترمربع فضای مسقف در سال 
و  اضافه شده  مطهر  حرم  موکب  به  جاری 
همچنین  و  ساختمان ها  تکمیل  و  بهسازی 
انجام شده  صلواتی  ایستگاه های  نوسازی 
موکب  این  در  را  مشکل  کمترین  زائران  تا 

داشته باشند.
محمودنژاد ادامه داد: کمبود فضای سرویس 
گذشته  سال های  در  حمام  و  بهداشتی 
مسئله ساز شده بود که در سال جاری تهیه 
و  فنی  فعالیت های  سرویس،  چشمه   ۶۰
مکانیکی و احداث چاه نیمه عمیق برای رفع 

این مشکالت انجام شده است.
وی برنامه های آستان مقدس حضرت فاطمه 
قرار داد  را موردتوجه  معصومه )س( در قم 
حرم  زائرسرای  در  اسکان  کرد:  تصریح  و 
ایام  در  مطهر 
اربعین، خدمات 
ارائه  ۲4 ساعته 
در  و  می شود 
حدود  شب  هر 
8۰۰ نفر در این 
اسکان  زائرسرا 

پیدا می کنند.
اجرایی  معاون 
مقدس  آستان 
فاطمه  حضرت 
)س(  معصومه 

عنوان کرد:
خدمات   
ی  ه ها یستگا ا
ارائه  با  صلواتی 
هزار  دو  روزانه 
غذا به زائران از 
دیگر برنامه های پیش بینی شده از ۲8 مهر تا 

پایان ماه صفر است.

اخبار فرهنگی، ورزشی

معاون آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س(

توزیع ۱۶۰ هزار پرس غذا در موکب حضرت 
معصومه)س( در ایام اربعین

عاقبت کمک های نقدی مردم به زلزله زدگان/زیباکالم: عجله ای نیست!
 کاریکاتور/سرنوشت کمک  سه میلیارد تومانی مردم به زلزله زدگان کرمانشاه در حساب زیبا کالم! 
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ماجرای مصاحبه یک شهید
 با خودش که برترین 

مصاحبه سال شد
خودش  از  مصاحبه ای  شهادت  از  پیش  ناصریان  محمدرضا 
از  بعد  و  کیهان چاپ  روزنامه  در  بعد شهادت  که  بود  گرفته 

مدتی به عنوان بهترین مصاحبه سال انتخاب شد.
در بین صحبت هایش گاه بغض مانع ادامه حرف زدن می شود، 
درست جایی که باید از شهیدی بگوید که 35 سال است در 
خانه نیست و تنها قاب عکسی از او و خاطراتش برای اهالی 
سال  ها  ده  صابریان  محمدرضا  مادر شهید  مانده،  باقی  خانه 
اصالتا  کرده،  پر  او  خاطرات  با  را  فرزند  خالی  جای  که  است 
اهل دامغان است و هفت فرزند دارد که محمدرضا تنها شهید 
خانواده است که در سال ۶1 در عملیات والفجر 1 در منطقه 

عملیاتی فکه به شهادت رسید.
 صدیقه سپاسیان مادر محمدرضا می گوید: 

بچه هایم زیاد از دنیا می رفتند. محمدرضا دومین فرزندم بود.
بود.  شنو  حرف  و  مهربان  خیلی  شوم،  می  دلتنگش  گاهی 
بارزترین خصوصیت او صداقتش بود. از کودکی برای درسش 
مدرسه  برای  و  شد  متولد  دامغان  در  کرد.  می  تالش  خیلی 

مجبور بود مسافت زیادی را تا روستای دیگری برود.
 وقتی به مدرسه می رفت خیلی نگرانش بودم که در راه اتفاقی 
برای او نیوفتد تا وقتی که برگردد این دلشوره را داشتم.مادر 
ادامه می دهد: بچه بسیار عاقلی بود، ما رسم داریم زیاد دست 
و صورت بچه را آب می کشیم، یکبار بعد از اینکه صورتش را 

شستم حس کردم چقدر نورانی شده.
که  با خوابی  محمدرضا  آمدن  دنیا  به  از  قبل  گوید  می  مادر 

دیدم خبردار شدم فرزندی را حامله ام »خوابم را همسرم برای 
یک حاج آقایی که از دوستانش بود تعریف کرد، آن حاج آقا 
گفت این خواب را به کسی نگو، همسرت حامله است و باید 
دامغان  متولد سال 133۶ در  باشید«محمدرضا  فرزند  منتظر 
تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  رشته  در  تحصیل  از  پس  بود 
مدیر یکی از مدارس در منطقه محل سکونتش شد. محله ای 

که امروز به عنوان منطقه 1۰ تهران شناخته می شود.
 شهید ناصریان به واسطه قلم خوبی که داشت یادداشت های 

زیادی را در طول دوران زندگی اش نوشته است. 
مصاحبه او با خودش پیش از آخرین حضورش در جبهه چنان 
زیبا و اصولی بود که به عنوان مصاحبه برتر سال شناخته شد. 

مصطفی برادر شهید می گوید: 
تماس گرفتند و خبر دادند که مصاحبه محمدرضا رتبه برتر را 
گرفته، برای دریافت جایزه دعوتش کردند، گفتیم محمدرضا 

شهید شده، بنابراین جایزه را طی مراسمی به مادرم دادند.
مادر تعریف می کند: »تازه سرکار می رفت که یک روز صبح 
خانه  به  می خواهم  نگو،  بابا چیزی  به  گفت  و  گرفت  تماس 

بیایم. آمد و فهمیدم می خواهد به مسافرت برود. 
متوجه شدم که راهی جبهه است. 

با خواهرانش خداحافظی کرد و از زیر قرآن ردش کردند، گفتم: 
ننه برو خدا به همراهت.

 دستش را باال گرفت و گفت: همین را می خواستم! که من 
را به خدا بسپاری. 

۲ شب بعد خواب دیدم که شهید می شود.
 ۲ ماه بعد هم شهید شد

.وی ادامه می دهد: وقتی جبهه بود من و پدرش یک سفر به 
مشهد رفتیم. 

هر جا را که نگاه می کردم محمدرضا را می دیدم، سربازی را 
دیدم که شباهت زیادی با او داشت رفتم سالم و علیک کردم، 

سرباز گفت مادر جان مگر من را می شناسی؟
 گفتم تو شبیه پسرم هستی.

 بعد اینکه برگشتیم یکی از دوستانش تماس گرفت و از حال 
رفت.  و  نکرد  خداحافظی  پدرش  از  گفتم  پرسید.  محمدرضا 

گفت فردا یکی می آید در خانه تان خبری می دهد.
 فردا ما را دعوت کردند به مسجد برویم.

زندگی  رسیده.»جبهه  شهادت  به  محمدرضا  گفتند  آنجا   
محمدرضا بود« این جمله را برادر شهید می گوید و به فعالیت 
های شهید در مسجد قمر بنی هاشم صحبت می کند »مدتی 

به کردستان رفت و با همسرش در اسالم آباد آشنا شد.
 مدتی در فرهنگی جهاد سازندگی بود و وارد جبهه رزمی شد. 
در عملیات های فتح المبین حضور داشت.برادر ادامه می دهد: 
در خانه همه کاره محمدرضا بود، مثل یک پدر مثل یک مادر، 
کتاب می گرفت و با تشویق هایی که می کرد وادار به کتاب 

خواندن می شدیم. 
مثال می گفت هرکس این کتاب را بخواند 1۰ شاهی می دهم. 

هرکس این کتاب را خالصه کنم فالن قدر پول می دهم.
 درباره اجرای احکام دینی هم همینکار را می کرد.

 وقتی می گفت پنیر مکروه است دیگر هیچ کداممان پنیر نمی 
خوردیم، گاهی مادرم عصبانی می شد.

  

انتصاب اولین وزیر پیشگیری از 

خودکشی جهان در انگلیس

وزیر  اولین  انگلیس  وزیر  نخست 
را  جهان  در  خودکشی«  از  »پیشگیری 
در دولت خود منصوب کرد تا شاید آمار 

خودکشی در این کشور را کاهش دهد.
می  ترزا  آسوسیشن،  پرس  از  نقل  به 
روز  مناسبت  به  انگلیس  وزیر  نخست 
جهانی بهداشت روانی اعالم کرد که جکی 
دویل – پرایس وزیر بهداشت انگلیس یک 
تالش ملی در این زمینه را رهبری کرده 
نمی گذارد  که  بیجا  ذهنیت  دارد  قصد  و 
را  بروند  خواستن  کمک  سراغ  به  مردم 

پایان دهد.
در  نفر   45۰۰ سال  هر  آمارها  براساس 
و  می زنند  خودکشی  به  دست  انگلیس 
در  مرگ  عمده  علت  همچنان  خودکشی 

مردان زیر 45 سال محسوب می شود.
ترزامی در مراسمی به مناسبت روز جهانی 
بهداشت روان گفت زمانی که من نخست 
وزیر انگلیس شدم، روی پلکان ساختمان 
داونینگ استریت ایستادم و متعهد شدم 
جامعه مان  در  گزنده  عدالتی ها  بی  با  که 

مبارزه کنم.

او تصریح کرد: کمتر بی عدالتی است که 
کسانی  به  نسبت  عدالتی  بی  از  شدیدتر 
که مبتال به مشکالت مربوط به بهداشت 
یکدیگر  با  ما  اما  باشد  هستند،  روان 
و  دهیم  تغییر  را  وضعیت  این  می توانیم 
به این ذهنیت بیجا که خیلی ها را مجبور 
پایان  می کند  سکوت  در  بردن  رنج  به 
دهیم. ما می توانیم از تراژدی از بین رفتن 
خودکشی  اثر  بر  افراد  از  بسیاری  جان 
خوب  به  می توانیم  ما  کنیم.  پیشگیری 
بودن وضعیت روحی و روانی فرزندانمان 

اولویتی که شایسته آن است، بدهیم.
براساس این تصمیم نخست وزیر انگلیس 
وزیر  سمت  به  اکنون  پرایس   – دویل 
خودکشی  از  پیشگیری   – روان  بهداشت 
قرار است  و  نابرابری ها منصوب می شود  و 
تضمین کند که در هر منطقه ای در انگلیس 
مرگ های  کردن  متوقف  برای  برنامه هایی 
غیر ضروری اجرا شده و طرح می کند چطور 
تکنولوژی می تواند به شناسایی کسانی که 

بیشترین ریسک را دارند،  کمک کند.
تاثیر  که  می کنم  درک  من  گفت:  وی 
ویرانگر،   تراژیک،   خودکشی چقدر می تواند 
بلندمدت و خانوده ها و جوامع باشد. من در 
سمتم به عنوان وزیر بهداشت خیلی افراد را 
دیده ام که داغدار خودکشی و ماجراهایش 
بوده اند و ماجراهای آن ها مدت ها در ذهن 

من باقی خواهد ماند.

 

اولین تسبیح تربت، توسط کدام 
شخصیت ساخته شد؟

 اولین کسي که تسبیح درست کرد حضرت صدیقه طاهره علیه 
السالم بود که اول از پشم، نخي درست کرده بودند و گره هایي 
به تعداد عدد تسبیحات درست کرده بودند و به آن تسبیح مي 
رسید. حضرت حمزه  شهادت  به  اینکه حضرت حمزه  تا  گفتند، 
سیدالشهداء عموي حضرت رسول اکرم صلي اهلل علیه و آله است 

که در جنگ احد به شهادت رسید.
 حضرت فاطمه علیهاالسالم از خاک قبر حضرت حمزه به خاطر 
شرافتي که داشت تسبیح درست کردند و به آن تسبیح مي کردند 
و مردم هم تبعیت از این امر کردند تا اینکه حضرت امام حسین 

علیه السالم به شهادت رسیدند. 

بر خاک قبر  به خاطر عظمت و بزرگي حضرت و شرافت بیشتر 
و  دائر شد  السالم  علیه  امام حسین  تربت حضرت  بر  امر  حمزه، 
مردم از خاک قبر حضرت حسین علیه السالم براي تسبیح استفاده 
مي کردند و شکي نیست در فضیلت خاک قبر حضرت امام حسین 
علیه السالم بر خاک قبر حضرت حمزه علیه السالم کما اینکه در 
حدیثي از حضرت صادق علیه السالم این نکته هست:«و في کتاب 
الحسن بن محبوب ان ابا عبدا... علیه السالم سئل عن استعمال 
التربتین من طین قبر حمزه علیه السالم و الحسین علیه السالم 
قبر  طین  من  التي  السبحة  السالم  علیه  فقال  بینهما  التفاضل  و 

الحسین علیه السالم تسبح بید الرجل من غیر ان یسبح«؛
قبر  تربت  از  استفاده  از  شده  سؤال  السالم  علیه  صادق  امام  از 
حضرت حمزه و حضرت امام حسین علیه السالم و اینکه کدام برتر 

هستند پس حضرت فرمودند:
 تسبیحي که از خاک قبر امام حسین علیه السالم باشد در دست 

مرد تسبیح و ذکر مي گوید بدون اینکه مرد خودش ذکر بگوید.

منبع:آثار و برکات تربت امام حسین )ع(/سیدحسن سیدي

نظر آیت ا... مکارم درباره 
ذبح دام در خیابان

مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی

برخی ها برای ساختمان و یا مسجدی که می سازند نیز گوسفندی ذبح می 
کنند و خون آن را به دیوار می مالند  که این هم درست نیست./ اگر کسی 

می خواهد دعایش مستجاب شود باید غذای حالل بخورد.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با تاکید بر ضرورت رعایت اصول 
شرعی و بهداشتی در موضوع ذبح دام گفت: ذبح دام در جاده، خیابان و 
کوچه از نظر شرعی و بهداشتی تخلف محسوب شده و باید از آن پرهیز 
شود.به گزارش ایرنا، وی عصر سه شنبه در دیدار رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور اظهار داشت: قربانی کردن در جاده، کوچه و خیابان ها باعث آلودگی 
مسیر عبور مردم شده و از نظر بهداشتی درست نیست.وی با بیان این که 
این اقدام از نظر شرعی نیز درست نیست، افزود: مردم با همین کفش هایی 
که خون به آن چسبیده وارد مسجد می شوند.آیت ا... مکارم شیرازی کار 
دامپزشکی را الزم و مهم دانست و خطاب به مسئوالن این سازمان گفت: 
شما نیز باید کمک کنید تا مردم به جای قربانی کردن در جاده و خیابان، آن 
را در گوشه ایی انجام دهند.وی تصریح کرد: حتی برخی ها برای ساختمان و 

یا مسجدی که می سازند نیز گوسفندی ذبح می کنند و خون آن را به دیوار 
می مالند  که این هم درست نیست.وی افزود: گاهی نیز برخی ها چون می 
دانند اگر گوسفند را به کشتارگاه ببرند، سالم بودن آن گوسفند از نظر اطباء 
کشتارگاه مردود اعالم می شود، برای همین آن را در داخل خانه ذبح کرده 
و گوشت آن را خود و یا دیگران استفاده می کنند.وی نظارت بر ذبح شرعی 
گوشت های وارداتی را نیز مورد توجه و تاکید قرار داد و افزود: برخی ها از 
کلمه حالل برای تجارت گوشت سوء استفاده می کنند، ولی باید این مسائل 
در صدا و سیما به مردم آموزش داده شود و این کار سنگین و پر مسئولیتی 

است و باید کامال رعایت شود.آیت ا... مکارم شیرازی با اشاره به توصیه های 
دینی در مورد مصرف غذای حالل افزود: طبق روایت ها اگر کسی می خواهد 
دعایش مستجاب شود باید غذای حالل بخورد و این بسیار ضایعه بزرگی 
است که مردم دعا کنند و استجابت نشود.وی اضافه کرد: باید به همان اندازه 
که در بهداشت ظاهری مردم دقت می شود در بهداشت معنوی نیز دقت 
شود تا مردم دعایشان مستجاب و روح عبادت در آنها زنده شود و بتوانند 

وظایف شرعی را انجام دهند.

افقی
1- شهری در استان گلستان - گوهر ها

۲- سرزنشگر - خرمن ماه - رشته کوه عظیمی در روسیه
3- بی اسم و نشان - فرومایه - کمک

4- زادگاه نیما - تکان خوردن - اندوه - معشوقه رامین
5- چاه کهنه - ناتوان از حل مشکل میشود - عاقل ، فهمیده

۶- صافی یا پاالیه - امر به نوشتن - اصل هر چیز
7- درجه بندی شده - سور - بخش تیز چاقو

8- آرزوی بزرگ - گیج و سرگشته - غذای بسته بنده شده
9- گاز تنفسی - این نیمکت گاهی مبل میشود - سرگرد قدیم
1۰- همان بس است - مژده - پخش صوت جیبی و قابل حمل

11- سبزی ساالد - برادر دروغی کمبوجیه - اندک
1۲- شیره درون گل - سپاسگزار - عالمت مصدر جعلی - صدا ، نغمه

13- مامور نظم و قانون - پنبه زن - همان مادر است
14- جنگ - پاندول ساعت - نردبان

15- پی در پی و پشت سر هم - جانوری با پوزه ای باریک و زبان چسبناک دراز

عمودی
1- پوشش روی چرخ اتومبیل - کتابی از سامرست موام نویسنده لبه تیغ

۲- شرف و عفت - نام یکی از خیابان های تهران - مردن در اثر حادثه
3- بصیرت - پایه گذار حساب آنالیز - کشاورز

4- اندازه گرمی یا سردی - دختر مازندرانی - توان - مخفی
5- باشکوه - مالمت و سرزنش - واحد دارویی

۶- گاه از نهاد برآید - سوگ و عزا - پیشگاه اتاق
7- پارچه دریایی! - دانا و هوشمند - از واژه های پرسشی

8- مهمانی ازدواج - قربانگاه خانه خدا-تحسین فرنگی
9- ستاره معروف - شهری در هند - فلز مرتجع

1۰- زیردست - لقب امام علی النقی)ع( - در مدرسه فراوان است
11- مکان - بی دین - پایتخت اکوادور

1۲- اما - گرداگرد لب و دهان - پدر شعر نو - مخفف الی آخر
13- پایتخت کانادا - زبان تازی - شعله آتش

14- بیماری سگی - شرف و ناموس - تغییر نظامی حکومت
15- طبق قانون اساسی پس از رهبری بزرگترین مقام رسمی کشور است -

 دستگاهی در موسیقی سنتی
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جدول کلمات متقاطع

 یادداشت | همنشینی مجاز و غیرمجاز

انسان موجودی ذاتا اجتماعی و تنهایی گریز است و بدون آن قادر به 
ادامه حیات و بقا نیست؛ از این رو روابط اجتماعی، تضادها و واکنش ها 
به جنبه مادی و دیگر جوانب بشر معنا می بخشد از سوی دیگر عکس 
این قضیه یعنی انزوا طلبی، تک روی، و جامعه گریزی پیوند انسان را 
با روابطی همچون معاشرت، تشکیل خانواده، بازدید از خویشاوندان و... 
گسسته و انسان را در رسیدن به اهداف خود ناکام می گذارد از این 
رو »راهب« بیچاره و رهروان او با عزلت نشینی خود، همنشین پوچی 

گشتند.

تصویر همنشینی در قاب حدیث
امام سجاد)ع( فرمودند: همنشینی با خوبان و نیکان از رستگاری است.

در چهار گزینه زیر با عنایت به مطلب فوق، درصدد آشناسازی مخاطب 
با انواِع آمد و شد های اجتماعی بر آمدیم که فقط یک نوع آن مورد 

پسند عقال است.

گزینه اول
انسان هایی وجود دارند که به دیدار هیچ یک از همنوع خود نمی روند و 

خود تک و تنها زندگی می کنند و کاری به کسی ندارند.

این افراد با این نگرش و رفتار، همان مردگان متحرک هستند که 
تأثیرپذیری از آنان سبب بی تفاوت شدن نسبت به یکدیگر و تسلط همه 

جانبه ناامیدی، بر کیان روح و روان انسان خواهد شد.

گزینه دوم
این افراد اینچنین هستند اگر کسی به دیدار آنها شتافت با او ارتباط 
برقرار می کنند و اگر به هر دلیل نتوانست سراغ آنها برود و یا تماسی 
با آنها بر قرار سازد،  متأسفانه با او قطع رابطه می کنند و خبری از او 

نمی گیرند.

به راستی این افراد با این رویکرد ناشایست، چقدر از فرمایش بهشت ساز 
پیامبر خدا)ص( که فرمودند: »هر کس به دیدار تو نیامد تو به مالقات 
او برو.« ناگفته نماند سرانجام این منطق که اگر به »دیدار من بیاید به 

دیدار او می روم و اگر نیاید کاری با او ندارم« منجر به مرگ تدریجی 
پیوند و دوستی ها می شود.

گزینه سوم
زیباترین و اساسی ترین آمد و شد انسان ها این است که به موقع و به 
اندازه مهمان یکدیگر شوند و  میان خود، ُعلقه ای نیک و پایدار ایجاد 

کنند.
وارد این محوطه نشوید!

متاسفانه مشاهده شده بعضی از افراد فامیل، خانواده خود را در مکانی 
گردهم می آورند و خود در منزلی جداگانه دورهمی راه می اندازند که 
همنشینی آنها جز عقبگردی و اتالف وقت چیزی دیگری به دنبال ندارد. 
غالبا نشست و تجمع آنها به خاطر استعمال قلیان یا سرگرم شدن با بازی 
های ممنوعه شرعی است و تا نیمه های شب این چنین بیهوده  وقت 
می گذارنند و هیج یادی از خدا در آن محفل نمی کنند اینان در زیان 

روشن هستند، ولی نمی دانند.
راه حل معضل

راهکار اول: مومنان نیکوکار از حضور و همنشینی با این افراد بر حذر 
باشند، از آن رو که ممکن است فضای حاکم تأثیر گذاشته و مومنان 

همرنگ آنها شوند.

روش کار دوم: در هفته یا در طول ماه یک روز مشخص شود و در 
منزلی مراسم دینی نظیر محفلی جذاب از تالوت قرآن، ذکر نکات 
هدایتی آیات و احادیث با بیانی شیوا و دوست داشتنی، جلسه پرسش 
و پاسخ برگزار شود و این افراد با احترام دعوت شوند تا با همنشینی با 
اهل ایمان، راه و روش درست و صحیح دورهمی را فرا گرفته و همگی 

در سرای آخرت، در زمره رفیقان بهشتی قرار گیرند.
راهکار سوم: با تدارک نشست صمیمی  و مطرح کردن مسأله ای از 
روز، بگذارید آنها حرف بزنند و نظرات خود را بیان کنند و شما نیز به 

سخنان آنها گوش فرا دهید و با روش دوستانه به گفت وگو بپردازید.
به بار نشستن یکی از راهکارهای سه گانه باال، اگر فقط یک نفر از جمعی 
بیهوده دور بماند، خداوند برای شما پاداشی در نظر خواهد گرفت که از 

هر چیزی که خورشید بر آن می تابد ارزشمند تر خواهد بود.
گزینه پایانی: هستند افرادی که انتظار دارند مردم به دیدار آنها بیایند 
ولی خود به مالقات و بازدید، تن نمی دهند این چنین اشخاص از افراد 
گزینه دوم بدتر هستند چرا که افزون بر قطع کننده روابط، رفتارشان 

بوی غرور و خودپسندی می دهد./918/ی7۰3/س
سید تقی نوری



بر  آن قدر  است،  پرتوقع  و  لجباز  بسیار  که  دارم  ساله ای   12 پسر   
خواسته ی خود پافشاری و سماجت می کند تا باالخره من و پدرش 
این فرزند چه  با  برآورده می کنیم؛  را  او  انتظار  و  به ستوه می آییم 

کنیم؟

در  که  است  ایرانی  های  خانواده  های  دغدغه  مهمترین  از  فرزند  تربیت   
شماره های گوناگون، بخش های مختلفی از راه های تربیت صحیح را تقدیم 

حضور مخاطبان گرامی خواهیم کرد.

* پسرم خیلی پرتوقع است
سؤال:

پسر 1۲ ساله ای دارم که بسیار لجباز و پرتوقع است، آن قدر بر خواسته ی 
خود پافشاری و سماجت می کند تا باالخره من و پدرش به ستوه می آییم 
و انتظار او را برآورده می کنیم، مثاًل همین چند وقت پیش وقتی از خرید 
تلخ  کام مان  به  را  زندگی  ها  ماه   امتناع کردیم،  مورد عالقه  اش  دوچرخه 
نق می زد، صبح  و  بهانه می گرفت  نمی داد، مدام  به حرف مان  کرد، گوش 
تا شب از والدین خوب دوستانش برایمان می گفت، تکالیف مدرسه اش را 

بخوبی انجام نمی داد و ...
 تا اینکه مجبور به خرید شدیم و حاال این بار اصرار دارد برای او گوشی 
می دانم  خوب  اما  هستیم  مخالف  پدرش  و  من  آنکه  با  بخریم،  هوشمند 
باالخره روزی دست به جیب خواهیم شد، لطفاً بگویید با این فرزند چگونه 

رفتار کنم؟

پاسخ:
الگوها را شناسایی کنید

در نخستین گام بهتر است توجه خود را بر الگوهای سرمشق گیری فرزندتان 
معطوف کنید.

 آیا شما یا پدرش چنین خصیصه ای دارید و با لجبازی و به اصطالح »پا در 
یک کفش کردن« و عاصی کردن مخاطب خود، سعی می کنید به اهدافتان 

دست یابید یا خیر؟
 آیا دوست فرزندتان یا یکی از آشنایان و اطرافیانتان چنین خصیصه ای دارد 

که فرزندتان از آن الگوبرداری کرده است یا خیر؟
 اگر جوابتان مثبت است در ابتدا سعی کنید شدت این رفتار را در الگوی 
سرمشق گیری کاهش دهید یا آنکه فرزندتان را از آن الگوی سرمشق گیری 

دور کنید تا از میزان تأثیرپذیری او کاسته شود.
در دومین گام، بررسی کنید که علت این همه باج و رشوه دادن به فرزند 

چیست؟
 آیا از داد و فریاد او خسته می شوید؟

به ستوه  و  او حوصله تان سر می  آید  از جانب  تکرار مدام خواسته  از  آیا   
خالص  دستش  از  او،  خواسته  کردن  فراهم  با  می کنید  سعی  و  می آیید 

شوید؟
 آیا از روی ترس یا باورهایی چون عقده ای بار نیاید، و ... تن به خواسته های 

نامعقول او می دهید؟
 و ...علت هر آنچه باشد، تنها یک نتیجه دارد و آن این است که فرزندتان بر 

شما غالب است و می تواند شما را کنترل کند.
 بی تردید عدم مدیریت در رفع نیازهای بجا یا نابجای کودک، باعث شده 
تعریف کند  افرادی  را  والدینش  و  آید  بار  پرتوقع و بی مسئولیت  است که 
که موظفند در اسرع وقت به تمایالت منطقی و غیر منطقی او تن دهند و 

رفع نیاز او کنند.
قانون  در  دارد،  قانون  دو  تکنیک  این  بگیرید:  مؤثر کمک  نظم  تکنیک  از 
اول شما و همسرتان در رفتار با فرزندتان باید ثابت قدم و هماهنگ باشید. 
آن  از  فرزند  که  می شود  باعث  یکدیگر  با  والدین  هماهنگی  عدم  بسا  چه 
سوءاستفاده کند و با راضی کردن والد موافق با خود، به هدف خود دست 

یابد.
با سرپیچی کودک در نظر  برای مقابله  از سوی دیگر یک روش برخورد   

بگیرید و در این مورد هم با همسرتان هماهنگ شوید.
قانون دوم این اصل می گوید: ضمن گفت و گوی منطقی با فرزند و مشخص 
کردن حدودها، قانون هایی را تعیین کرده و در همین راستا نیز، قانونمند 

عمل کنید.
یادتان باشد قانون، قانون است و به هیچ وجه قابل اغماض و چشم پوشی 
قبل،  عادت  فهمید که  فرزند شما خواهد  قانون،  اجرای درست  با  نیست، 

دیگر پاسخگو نیست و او را به هدفش نمی رساند. 
برای مواجهه درست با مسائل، بهتر است به او راه حل نشان دهید نه اینکه 

او را مجبور به اطاعت از امر خود کنید. 
چند گزینه انتخابی برای او مطرح کنید و بگویید از بین این گزینه ها مجاز 

به انتخاب است و شما هم آن را خواهید پذیرفت.

نسرین صفری، روان شناس بالینی و مدرس دانشگاه- منبع: پایگاه 
اینترنتی هفته نامه افق حوزه

نگاهی به سریال پرمخاطب شبکه سوم سیما؛

 در شرایطی که دست تلویزیون از حیث سریال های قوی 
و پرمخاطب تا حدودی خالی است، سریال »دلدادگان« به 
طور نسبی توانسته برای مخاطبان این شب های تلویزیون 

جذابیتی در سه فصل پدید آورد.

 سریال دلدادگان به کارگردانی منوچهر هادی و با حضور 
بازیگران جوان و شناخته شده و کاربلد سینما  از  تلفیقی 
و تلویزیون این شب ها به یکی از پرمخاطب ترین سریال 
های تلویزیون تبدیل شده ، هر چند که بخشی از دالیل 
به  سریال  خود  نسبی  جذابیت  از  جدای  شدن  دیده  این 
توشه ی ضعیف تلویزیون در ماه های اخیر در زمینه تولید 
آثار نمایشی خوب و قوی برمی گردد.این سریال البته در 
بطن داستانی خود دارای قصه ای پرتعلیق و دنبال کننده 
است با این حال به نظر می رسد که در بخش هایی از آن 
یک مقدار شتاب زدگی و نابلدی حرفه ای وجود دارد که 
مالی  مشکالت  و  تلویزیون  فعلی  وضعیت  نسبت  به  البته 
ناپذیر است.داستان این سریال بی شک  تا حدی اجتناب 
از  با قصه ای  این ظرفیت و پتانسیل را داشته و دارد که 
سه  در  و  دهه  چند  زمانی  بستر  در  ها  شخصیت  زندگی 
فصل ، بیش از این ها مقبول مخاطبان عام و خاص قرار 
گیرد اما واقعیت آن است که کارگردان با وجود تالش قابل 

توجه هنوز توانایی باال برای ساخت یک سریال جذاب برای 
مدیوم تلویزیون را ندارد.

های  سال  در  سریال  این  کارگردان  هادی  منوچهر  البته 
اخیر چه در تلویزیون و به خصوص سینما و شبکه نمایش 
خانگی از جمله فیلمسازان فعال و پرکار به شمار می رود 
که شانس این را پیدا کرده که با همکاری برخی از بازیگران 
مطرح و به اصطالح گیشه پسند، به فروش باالیی در اکران 
سینما و یا دیده شدن در شبکه نمایش خانگی دست پیدا 
نیز همان طور که گفته شد همچون  تلویزیون  کند و در 
سریال دلدادگان به طور نسبی، کارهای او پرمخاطب بوده 

است.
در  و  سریال  آغاز  در  که  غافل شد  نباید  هم  نکته  این  از 
فصل نخست به جهت حضور بازیگرانی که چهره شان برای 
تلویزیونی  اثر  این  نبود،  آشنا  چندان  تلویزیون  مخاطب 
شود،  می  پخش  هم  سیما  سوم  پرمخاطب  شبکه  از  که 
نتوانست مورد توجه جدی قرار بگیرد، اما در ادامه با حضور 
آ  پانته  رایگان،  مسعود  چون  کاربلدی  و  مطرح  بازیگران 
به  که  ملودرامی  قصه  ایضاً  و  ترابی  مهین  مهرانه  و  بهرام 
واسطه آشنایی شخصیت امیر با ارغوان و مادرش به سمت 
و سوی دیگری رفت، توانست مورد توجه مخاطبان بسیاری 

قرار بگیرد.
دلدادگان البته در ۶۰ قسمت طراحی شده که پس از ۲5 
جا  این  از  و  دارد  گذشته  به  بکی  فالش  داستان  قسمت، 
سریال وارد فصل دوم خود که مربوط به سال های انقالب 

و بعد از آن است می شود و در این بین مخاطب قرار است 
با داستان عاشقانه افسانه مادر ارغوان و مالک در گذشته 
روبرو شود و پس از چند قسمت باز دوباره به زمان حال 
برگردد.نکته حایز اهمیت این که معموالً این نوع از رفت و 
برگشت ها در سریال های تلویزیون ما کمتر وجود داشته 
و لذا در عین جذابیت و انصافاً سر و شکل بهتر سریال در 
فصل دوم به خصوص با بازی خوب آرش مجیدی و لیندا کیانی 
، اما همچنان یک مقدار دلدادگان در بخش هایی دچار نوسان 
روایتی است و همین مساله تا حدی باعث زدگی مخاطب می 

شود.
همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از شاخصه های 
مهم این سریال جذابیت داستانی و فرم متفاوت روایتگری 
فصل  در  داستان  که  معنا  این  به  است،  فصل  سه  در  آن 
نخست با یک عشق نامتعارف آغاز می شود و دو جوان از 
دو طبقه اجتماعی متفاوت را در یک رابطه عمیق عاطفی 
نشان می دهد؛ رابطه ای که البته سررشته اش به انتقامی 
ختم می شود که خود ریشه در گذشته های نسبتاً دور دارد.

با این وجود نباید از نظر دور داشت که کل قصه انتقام در 
دلدادگان حول و حوش یک سوژه تکراری رخ می دهد که 
پیش از این شبیه آن را در سریال های دیگر دیده بودیم؛ 
نمونه ای که تقریباً همه ما به نوعی در خاطره ذهنی خود 
داریم سریال »تولدی دیگر« است که در آن فریبا متخصص 
از عمل جراحی  بعد  و  رانندگی می سوزد  در یک تصادف 

تبدیل به شخصیت دیگری با بازی »لعیا زنگنه« می شود.

 دیدگاه اسالم در مورد 
اشتغال زنان

در تعالیم انسان ساز اسالم و قرآنی کریم می توانیم 
برسیم:  زنان  اشتغال  مورد  در  مهم  اصل  سه  به 
تأمین  مسئولیت  اسالم  در  این که  اول  اصل 
بدین  این  است؛  مرد  عهده  بر  خانواده  اقتصادی 
را  اقتصادی  استقالل  اصل  اسالم  است که  معنی 
کار  مالک  هم  زنان  یعنی  شده؛  قائل  زنان  برای 
در  و هم هیچ گونه مسئولیتی  بوده  تولید خود  و 
در  می توانند  و حتی  ندارند  خانواده  اقتصاد  برابر 
انجام می دهند  مقابل کار و خدمتی که در خانه 
از همسر تقاضای مزد و حقوق کنند که پرداخت 
آن هم بر مرد واجب است. زنان و مردان هر کدام 
با شرایط جسمانی و صفات روحی خود شایستگی 
شرایط  با  شغلی  خواهان  و  دارند  را  کاری  انجام 
متناسب خویش می باشند که به تنهایی حق کار 

و تملک دارند.

مشاغل ممنوعه برای زنان در اسالم
قائل  آنان  برای  اسالم  که  آزادی  تمام  با  زنان 
شده است در مورد اشتغال به سه مورد مستثنی 
این  در  که  است  علت  این  به  هم  این  و  شده اند 

موارد، تکلیفی بر دوش آنان گذاشته نشده است.
کار  یک  نه  و  است  دینی  تکلیف  یک  قضاوت 
اجتماعی که در این مورد به زنان اجازه این امر 
داده نشده است، مهم ترین دلیل آن ممکن است 
عاطفه و دلسوزی زنان باشد که موجب دلسوزی 
در حال متهم گشته و او را از انجام حکم دین باز 
دارد. البته زنان حق شهادت دادن در دادگاه را دارا 
می باشند و حتی برخی فقهای ما نیز در مورد قضا، 

نظرات متفاوتی دارند.

را  ابتدایی  جهاد  وظیفه  زنان  جهاد،  مورد  در 
ندارند یعنی اگر جهاد به قصد گسترش اسالم و 
جغرافیای اسالمی باشد)که با حضور و فرمان امام 
را  شرکت  حق  مردان  فقط  بپذیرد(  صورت  باید 
خواهند داشت و این وظیفه از دوش زنان برداشته 
شده است. ولی در نوع دیگری از جهاد که جهاد 
با  مقابله  و  اسالم  از  دفاع  برای  و  است  دفاعی 
تجاوزات کفار و دشمنان اسالم انجام می پذیرد بر 
تمام افراد جامعه از جمله زنان واجب کفایی است 

که از میهن اسالمی خود دفاع کنند.
انجام  به  زنان مکلف  اموری است که  از  نیز  افتاء 
شرایط  با  خاص  دینی  مرجعیت  و  نشده اند  آن 
خاص خود را می طلبد و فقط فقهای ذکور، حق 

مرجعیت خاص دینی را دارا می باشند.
تفاوتی که در این مورد میان اسالم و غرب وجود 
دارد این است که غرب به زن به عنوان یک وسیله 
تبلیغاتی و سیاسی در محیط کار و جامعه برای 
اسالم و کشور  بیشتر می نگرد. ولی  منافع  کسب 
زنان،  انسانی  کرامت  حفظ  با  ایران  اسالمی 
و  شرایط  با  متناسب  که  را  کارهایی  می خواهد 
روحیات درونی و بیرونی آنان است به آنان واگذار 
کند که نام این کار یک تقسیم منطقی است نه 

یک تبعیض ارزشی.

در  اسالم؛  در  زنان  به  کار  واگذاری  شرایط 
شرایط  مورد  در  اساسی  نکته  چهار  به  اسالم 
از:  عبارتند  که  است  شده  اشاره  زنان  اشتغال 
مصلحت جامعه، مصلحت خانواده، شرایط ومسائل 

فردی و ...

اشتغال زن نباید منجر به تزلزل کانون 
خانواده شود

از آن جا که قداست و استواری خانواده در جامعه 
اسالمی بسیار با ارزش و مهم می باشد و باید از آن 
پاسداری کرد، اشتغال زنان و مادران در خارج از 
خانه نیز باید در راستای تحقق این اصل قرار گیرد 
نه این که باعث تزلزل خانواده گردد، که اگر چنین 

شود، اشتغال زن با اشکال روبه رو است.
در واگذاری شغل به زنان باید به مصالح شخصی 
انتخاب این شغل  با  او نیز توجه شود که آیا زن 
شغل  این  با  یا  خیر؟  یا  دارد  آن را  انجام  توانایی 
ایا  و  ماندگی می شود.  یا دچارعقب  رشد می یابد 
او سازگار  قابلیت های  و  توانمندی ها  با  این شغل 

است یا خیر؟

لحاظ کردن اولویت ها در واگذاری کار به مرد و زن
در واگذاری کار به افراد باید به راندمان کاری و 
امکانات و توانایی های افراد توجه شود که آیا زن 
متناسب تر است یا مرد که این بستگی به شرایط 
شغل ها دارد در برخی از شغل ها از قبیل معلمی 
بخش  در  پرستاری  یا  و  پرورش  و  آموزش  در 
بهداشت، زن مناسب تر از مرد عمل می کند و در 
برخی دیگر از شغل ها نیز مانند باربری، مکانیکی، 
مردها  قبیل،  این  از  و  ساختمانی  کار  آهنگری، 

متناسب تر از زنان نشان می دهند.
بیکاری  به  توجه  مورد  این  در  دیگر  نکته  البته 
بیکاری  که  می باشد،  گوناگون  مشاغل  در  افراد 
به دنبال  را  بیشتری  افراد ضررهای  از  گروه  کدام 

خواهد داشت.

پیامدهای مثبت اشتغال
بینش  و  آگاهی  افزایش  باعث  زنان  اشتغال 
به نفس،  اعتماد  ایجاد روحیه ی  آنان و  اجتماعی 
می شود  آنان  روحی  و  فکری  استقالل  رشد، 
مسائل  درک  و  فهم  به  کمک  موجب  همچنین 
زنان و کمک به حل این مشکالت می شود چرا که 
با حضور آنان در اجتماع بیشتر مشکالت و مسائل 

زنان را فهمیده و سعی در رفع آن می نمایند.
باال رفتن منزلت زن در جامعه، مشارکت آنان در 
انفعالی  حالت  از  می شود  باعث  تصمیم گیری ها 
حاضر  اجتماع  در  فعال  به صورت  و  شده  خارج 

شوند.
بهره وری  افزایش  روش های  با  بیشتر  آشنایی 
امکانات مادی و معنوی خانواده و تالش در جهت 
زنان،  مدیریتی  توان  افزایش  بهره وری،  افزایش 
اساسی  تصمیم گیری های  در  به سزایی  کمک  که 
شئونات  حفظ  به  کمک  کرد،  خواهد  خانواده 
اسالمی و حفظ حریم زن و مرد، در صورت رعایت 
اوقات  از  استفاده  شاغل،  زن  طرف  از  موازین 
اجتماعی در  از آسیب پذیری  و جلوگیری  فراغت 

اثر فقر و نیاز مالی به خصوص در مورد زنان بیوه 
به  کمک  و  خانواده،  اقتصاد  به  کمک  مطلقه،  و 
افسردگی  از  جلوگیری  و  روح  سالمت  و  شادابی 
در اثر بیکاری و یکنواختی زندگی روزمره از دیگر 

پیامدهای مثبت اشتغال زنان است.

پیامدهای منفی اشتغال برای زنان
اثر  بر  که  است  این  زنان  اشتغال  منفی  اثرات  از 
روحی  و  جسمی  صدمه های  مادران  به  زیاد  کار 
به علت  مادران  این  چراکه  می شود  وارد  شدیدی 
که  شغلی  رقابت های  و  اجتماعی  درگیری های 
ناراحتی های  دچار  می دهد  رخ  کارشان  محل  در 

اعصاب و روان می شوند.

شدن  برآورده  اشتغال  منفی  اثرات  از  دیگر  یکی 
در  اگرچه  امر  این  که  می باشد  زنان  مالی  نیاز 
می رسد  نظر  به  مثبت  و  خوب  خیلی  اول  وهله 
اما واقعیت این است که زنی که نیاز مالی نداشته 
همان طور  دارد  ازدواج  برای  کمتری  تمایل  باشد 
ازدواج  نبیند  در خود  نیاز جنسی  مردی  اگر  که 
نمی کند، همچنان که این روزها این احساس عدم 
نیاز از دو طرف فهمیده می شود و به همین دلیل 

آمار طالق بسیار باال رفته است.

کار زنان خطر رقابت بین زن و شوهر را افزایش 
آسیب  آن ها  همدلی  و  تفاهم  نتیجه  در  و  داده 
می رساند، چراکه مرد به عنوان پدر خانواده، نان آور 
خانه محسوب می شود و اگر زن نیز شغل نان آوری 
را بر عهده گیرد میان زن و شوهر رقابت به وجود 
آمده و دیگر نمی توانند به دید شریک زندگی به 
هم نگاه کنند 3۰ و محیط زندگی همانند محیط 

کار و روابط دو همکار خواهد بود.

پیامدهای منفی اشتغال بر فرزندان
کار مادر برای کودک یک نوع محرومیت محسوب 
بشناسید  را  کودکانی  است  ممکن  شما  می شود، 
به  افسرده  و  ناراحت  نیستند  مادرشان  وقتی  که 
را  مادرشان  که  همین  اما  می نشینند  گوشه ای 
و  شیطنت  به  شروع  سرحال  و  شاداب  می بینند 

بازیگوشی می کنند.
هر  یا  و  مدرسه  از  که  وقتی  دارد  کودک دوست 
خانه  در  مادرش  می آید،  خانه  به  دیگری  جای 
باشد و به استقبال او بیاید تا غم و غصه های خود 
را فراموش کند. در صورت اشتغال مادر رونق خانه 
دل گرمی و نشاطی که الزمه ی حضور مادر است 
از  را  بازی  شوق  و  شور  بچه ها  و  می رود  بین  از 

دست می دهند.

کودک  روی  سالگی  شش  تا  سه  از  مادر  غیبت 
تأثیر بدی می گذارد. این کمبود باعث می شود که 
از مهر  کودک موجودی شکاک و بدبین و عاری 
و محبت به دیگران شود و مبتال به شب ادراری 

و بدخوابی گردد.
اشباع  نتیجه  در  مادران  از  کودکان  شدن  جدا 
از عاطفه مادری، زمینه ساز بسیاری  نشدن آن ها 

از مشکالت روحی و روانی در آینده خواهد شد.
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»دلدادگان«؛
 سریالی جذاب و پرنوسان در دوران ضعف تلویزیون

راه های تربیت فرزند؛

چگونه از »تکنیک نظم« برای فرزند لجباز خود استفاده کنیم؟
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رهنمای اربعین  در نمای گرافیک
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امیرآبادی در برنامه زنده مناظره از شبکه یک:

مردم نمایندگان شجاع 
می خواهند

 برخی از ترس، مخالف شفافیت هستند!

گروهند:  چند  آراء«  »شفافیت  مخالفان  قم:  نماینده 
برخی  نگرانند،  حامی شان  حزب  به  نسبت  که  افرادی 
و  وزراء  ترس  از  تعدادی  فراکسیون شان،  ترس  از 
درباره  رای گیری  زمان  که  اقشار  ترس  از  دیگر  برخی 
فرهنگیان، قضات، دانشجویان و... نگران از دست دادن 

رای آنها هستند.

برنامه زنده تلویزیونی مناظره با عنوان »شفافیت آراء نمایندگان« با 
حضور »احمد امیرآبادی فراهانی« نماینده مردم قم و عضو هیئت 
دلیگانی«،  حاجی  »حسینعلی  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه 
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به عنوان موافق این طرح و 
و »غالمرضا  مردم شهریار  نماینده  شاه نشین«،  »محمدمحمودی 
کاتب«، نماینده مردم گرمسار در مجلس به عنوان مخالفان طرح 

شفافیت به مناظره و گفتگو پرداختند.

امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه 
زنده تلویزیونی مناظره که شامگاه جمعه از شبکه یک سیما پخش 
شد، مهمترین اطالعات نمایندگان را آرای آنها به طرح ها و لوایح 
های مختلف دانست و گفت: رای هر نماینده بیانگر موضع وی در 

قِبال مسایل کشور است.

به گزارش روابط عمومی دفتر احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت 
رئیسه مجلس در این برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: شفافیت آراء 
موجب می شود تا موکالن از رای نماینده خود آگاه شوند، در اکثر 
کشورهای دنیا اصل بر شفافیت آراست. حتی در مواد 1۲۲، 1۲3 و 
1۲4 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر شفافیت آراء 
بوده و الکترونیکی شدن رای برای مخفی ماندن آن نیست بلکه به 

عنوان یک وسیله برای انجام رای گیری است.

بنده  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
شهر  شوراهای  نگهبان،  شورای  در  مذاکرات  تمام  حتی  معتقدم 
باید به صورت شفاف  سراسر کشور، خبرگان رهبری، دولت و… 

برای مردم پخش شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن 
اشاره به اصل 8۶ قانون اساسی اظهار کرد: نمایندگان مجلس در بیان 
نظرات و آراء خود آزادند و نمی توان به سبب آرا و نظراتشان آنها را 
توقیف کرد بنا بر این مردم هم نماینده ای شجاع می خواهند و برای 

دفاع از حقوق آنها باید شجاع بود.
امیرآبادی فراهانی در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان حاضر که 
اعالم کرد طیف شما به دنبال اقدامات پوپولیستی است، بیان کرد: 
طیف ما بیشتر به دنبال طرح های اقتصادی است و طیف امید به 

دنبال طرح های ازدواج دختران و اینگونه مسایل است.
وی در پاسخ به ادعای نماینده ای مبنی براینکه برخی نمایندگان 

به دلیل ترس از اینکه یک وزیر کارهای حوزه انتخابیه آنها را انجام 
ندهند نمی خواهند آرایشان در زمان استیضاح یا رای اعتماد به آن 
وزیر شفاف باشد، گفت: شخصی را می شناسم که نماینده یک شهر 
کوچک است و چند دوره رئیس کمیسیون های برنامه و بودجه و 
تلفیق بودجه است اما در زمان استیضاح یک وزیر به عنوان موافق 
استیضاح وزیر صحبت کرده و کارهای حوزه انتخابیه اش هم انجام 

می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید براینکه تنها بحث های امنیتی 
مجلس  در  آرا  شفافیت  بحث  مخالفان  افزود:  بماند،  مخفی  باید 
چند گروه هستند، افرادی که نسبت به حزب یا گروهی که به آنها 
رای داده نگران هستند که به دلیل اعالم آرایشان بار دیگر از وی 
حمایت نکنند، برخی از ترس فراکسیونشان، تعدادی از ترس وزرا 
رای گیری درباره  مانند زمان  اقشار مردم  از ترس  برخی دیگر  و 
قشر فرهنگیان، قضات و دانشجویان نگرانند که دیگر آرای آنها را 

به دست نیاورند.
وی ادامه داد: بنده معتقدم باید در این مسیر هزینه بدهیم و حتی 
اگر دیگر به عنوان نماینده مجلس انتخاب نشویم ولی باید آرا شفاف 

و همه مسایل مشخص شود.

امیرآبادی فراهانی در پاسخ به اظهارنظر یکی از نمایندگان که چرا 

مصوبه اعالم حقوق نمایندگان مجلس در یک سامانه شفاف اجرایی 
نمی شود، بیان کرد: چون برخی نمایندگان حقوق از خارج مجلس 

هم دریافت می کنند و تمایل بسیاری برای این کار ندارند البته دولت 
هم باید این سامانه را اعالم کند که هنوز این کار را انجام نداده است.

وی با بیان اینکه بعد از مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس 
با طرح شفافیت آرای نمایندگان، کمپین شفافیت آرا را در فضای 
مجازی به راه انداختم، گفت: در این کمپین 98 نفر از نمایندگان 
عضو شدند و بعد از رای گیری درباره CFT در مجلس ما از آنها 
این  اعالم کنند که  این الیحه شفاف  به  را  رایشان  خواستیم که 

نمایندگان هم پذیرفتند.
وی تصریح کرد: براین اساس 9۶ نفر از نمایندگان مجلس اعالم 
کردند که رایشان به این الیحه منفی بوده و با انتشار اسامی خود 

موافقت کردند و ما هم منتشر کردیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
با توجه به نزدیک بودن انتخابات بعدی مجلس آیا شفافیت آرا به 
ضرر نمایندگان نخواهد بود، اظهار کرد: قطعا نظرات نمایندگان در 
دور بعدی انتخابات موثر است و تجربه نشان داده نمایندگان از جناح 
های مختلف زمانی که شفاف عمل کرده و موضع مشخصی نسبت 
به مسایل داشتند، باز هم در دور بعدی انتخاب شده اند.نماینده مردم 
قم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: کسانی که رای شفاف 

ندارند توسط مردم شناسایی شده و دیگر به وی رای نداده اند.

چمران: تخریب قالیباف برنامه  ای از 
پیش تعیین شده است

نایب رئیس جمنا با اشاره به تخریب ها علیه محّمدباقر قالیباف گفت: 
برخی درصدد هستند با تخریب افرادی که مورد اعتماد مردم هستند، 
در  چمران  شوند.مهدی  آنها  به  مردم  اعتماد  و  عالقه  کاهش  باعث 
برخی  سوی  از  قالیباف  محّمدباقر  تخریب  درباره  فارس  با  گفت وگو 
از  برنامه ریزی  یک  من  به نظر  گفت:  خارجی  و  داخلی  سایت های  از 
پیش تعیین شده در این مسئله وجود دارد تا شخصیت ها را تخریب 
اینکه  اول  کنند.  حاصل  را  نتیجه  دو  هم  تخریب ها  این  از  و  کنند 
آنها  به  مردم  و  هستند  مردم  اعتماد  مورد  که  افرادی  و  شخصیت ها 
کاسته  آنها  به  مردم  اعتماد  و  از عالقه  و  تخریب شوند  دارند،  عالقه 
آینده  در  بخواهند  اگر  اینکه  را حاکم کنند. دوم  بی اعتمادی  و  شود 
این شخصیت ها تالش و فعالیتی داشته باشند، امروز چهره بدی از آنها 
بسازند تا در آینده نتوانند رشد کنند. آقای قالیباف نیز از این دسته 
افراد است.وی ادامه داد: درمورد آقای رییسی هم مدتی علی الخصوص 
این نوع سخنان بود و هنوز هم  انتخابات ریاست جمهوری  در زمان 
مسئله تتلو و یا موارد دیگر درباره آقای رییسی وجود دارد. در مورد 
نیز همینطور است. سایت ها و خبرگزاری هایی هم که  قالیباف  آقای 
این اخبار و اطالعات را نشر می دهند معلوم الحال هستند. این سایت ها 
خارج از کشور فعالیت می کنند و کسی کاری با آنها ندارد. در ضمن 
دروغ هرچه بزرگتر باشد بیشتر باور می شود. این افراد هم دروغ های 

بزرگی درباره اقای قالیباف می گویند.

ناصری: جلسه روحانی با اصالح طلبان 
نمایشی بود

عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب درباره دیدار اصالح طلبان با 
حسن روحانی گفته که این دیدار اتفاق خاصی نبوده و در روندهای 
دولت هم تغییری ایجاد نخواهد کرد.او درباره این دیدار گفت: من به 
این جلسه دعوت نشده بودم اما خیلی از کسانی هم که دعوت داشتند 
نرفتند و جزئیاتی را هم که آقای کمالی اعالم کرد یک سری کلیات 
است.او  نبوده  در جلسه مطرح  نظر می رسد  به  مسائل جدی  و  بوده 
ادامه داد: آقای کمالی، کواکبیان و جریانی که با شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان مخالف هستند بیشتر پیگیر این جلسه بودند و جزئیاتی 
که همین افراد مطرح کردند نشان داد که در جلسه چیز مهمی مطرح 
نشده است. حتی مثاًل اسامی  پیشنهادی ای برای وزارتخانه های کار و 
اقتصاد مطرح نشده و آقای روحانی فقط در این حد توضیح دادند که 
به زودی وزرایی تعیین خواهند کرد.ناصری بر عدم شرکت چهر ه های 
تیپ های  اغلب  گفت:  و  کرد  تاکید  جلسه  این  در  اصالحات  اصلی 
دعوت  اگر  هم  من  و  نداشتند  شرکت  جلسه  این  در  جدی  سیاسی 
نمی رفتم زیرا معتقدم هر جایی که آقای روحانی کم  می شدم حتماً 
افزود: به نظرم  از این دست را برگزار می نند.او  می آورد مالقات هایی 
رسانه های  و  سایت ها  فضای  می خواستند  دیدار  این  با  روحانی  آقای 
رئیس جمهور  مشورتی  شورای  عضو  کنند.این  تعدیل  را  اصالح طلب 
باید  حساس تر  خیلی  مواقع  در  روحانی  آقای  کرد:  عنوان  اصالحات 
مشورت می گرفت و عمل می کرد اما تجربه نشان داده که ایشان قصد 

این کار را ندارد و با این جمع هم اگر دیدار کردند اثری در روندها 
نخواهد داشت.او ادامه داد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که 
این جمع نماینده واقعی جریان اصالحات نبودند و آقای روحانی باید 
افراد  چه  و  دارد  قرار  کجا  در  اصالح طلبان  مرکزیت  که  کنند  دقت 
اصالح طلب  سیاسی  فعال  می شود.این  شامل  را  حقوقی ای  و  حقیقی 
و  شدند  قدم  پیش  اصالح طلبان  خود  حساس  مواقع  در  کرد:  بیان 
درخواست جلسه با رئیس جمهور را داشتند اما آقای روحانی و دفتر 

ایشان توجهی نکردند. 

ایمانی: اصولگرایان منتقد دولت 
هستند نه دشمن

تمایل  اصولگرایان  غالب  گفت:  نیوز  نامه  با  گفتگو  در  ایمانی  ناصر 
جناح  منفی  فضای  اینقدر  کنند.  همکاری  دولت  با  نزدیک  از  دارند 
تمایل  اصولگرایان  انگار  که  ساختند  اصولگرایان  علیه  دولت  طرفدار 
در حالیکه  انتفاع ساقط شود.  از حیض  تر  دولت هرچه سریع  دارند 
این طور نیست و بارها شخصیت های اصولگرا به این مسئله را گفتند 
و  انتقاد  حوزه  افزود:  نیستیم«.وی  دولت  دشمن  دولتیم  منتقد  »ما 
نقادی با حوزه کارشکنی و تخریب متفاوت است. اتفاقا رئیس دولت 
در چهارسال نخست منتقدان را مخربان تلقی می کرد و در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 9۶ برای چنین تصویرسازی منفی سنگ تمام 
گذاشت.این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: اخیرا آقای روحانی از 
اصولگرایان دعوت کرد، البته این دعوت باید سالها پیش انجام می شد. 
حاال به هر تقدیر امروز کشور در شرایط ویژه ای است و همکاری همه 
جناح ها و جریان ها را می طلبد. مسلما اصولگرایان نیز از همکاری 
با دولت استقبال می کنند. امیدوارند این جلسات نمایشی و تعارفی 
نباشد.وی با بیان اینکه چنین جلساتی باید کاری و کارشناسی باشد 
با  اصولگرایان  جلسه  در  داریم  انتظار  داد:  ادامه  کند،  پیدا  ادامه  و 
رئیس جمهور حرف های خیلی جدی زده شود. اصولگرایان در انتقال 
مشکالت و راهکارها به رئیس جمهور صراحت از خود نشان دهند و در 
مقابل رئیس جمهور نیز بیان کند که چه کمکی را از جریان اصولگرا 

انتظار دارد تا جلسه شکل و قالب شعارگونه نداشته باشد. 

حمله شدید موتلفه به دولت روحانی
تفکری  دولت  بی عملی  پرده  پشت  در  گفت:  حبیبی  نبی  محمد 
پوسیده، ناکارآمد، ناکاربلد وجود دارد که حل مشکالت را با مذاکره 
روابط عمومی حزب موتلفه  برابر دشمن می بیند.  نهایتا تسلیم در  و 
چنین  را  حزب  این  دبیرکل  حرف های  بخش های  مهم ترین  اسالمی 
منتشر کرد:امروز بدون اینکه FATF عضویت ما را بپذیرد ما یکسویه 
توطئه  پازل   CFT به  مربوط  می کنیم.الیحه  عمل  خود  تعهدات  به 
های دشمن علیه ملت ایران را تکمیل خواهد کرد.دولت به پیشنهادات 
فعاالن اقتصادی و سیاسی برای حل مشکالت کشور اعتنایی ندارد و 
حتی به پیشنهادات کارشناسی داخل دولت هم بی اعتنا است.در پشت 
پرده بی عملی دولت تفکری پوسیده، ناکارآمد، ناکاربلد وجود دارد که 

حل مشکالت را با مذاکره و نهایتا تسلیم در برابر دشمن می بیند.
 FATF.مدیران خسته، بسته و بی برنامه دولت مرد این دوران نیستند
در  آمریکا  اما مشکالت  نمی کند  پولی حل  مبادالت  در  را  ما  مشکل 
اربعین  می کند.راهپیمایی  را حل  ما  اقتصادی  اطالعات  به  دسترسی 

نماد قدرت نرم اسالم برای مقابله با یزیدیان زمان است.
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حرکت اربعین مانور عظیم جبهه حق 
علیه باطل است

این  بیان  با   حضرت   آیت ا... نوری همدانی 
که حرکت اربعین مانور عظیم جبهه حق علیه 
باطل است، گفت: دولت ایران باید هرچه در 
توان دارد مساعدت و کمک کند تا زائران سفر 

راحت تری داشته باشد.

 حضرت آیت ا... حسین نوری همدانی ظهر 
امروز در دیدار مسؤوالن فرهنگی ستاد اربعین، 
و  زینب)س(  حضرت  بیدارگری  به  اشاره  با 
لزوم  بر  عاشورا،  واقعه  از  بعد  سجاد)ع(  امام 
جهانیان  به  بیت)ع(  اهل  اهداف  شناساندن 
از  بزرگی  مانور  اربعین  گفت:  و  کرد  تأکید 
مسلمان  که  کسانی  و  است  اسالم  قدرت 
نیستند نیز در این مراسم حضور دارند و باید 
از این فرصت ناب نهایت استفاده را انجام داد.

وی برنامه عظیم اربعین را مانوری بزرگ در 
و  دانست  صهیونیسم  و  استکبار  ظلم،  برابر 
افزود: حرکت پر شور و خروش عاشقان امام 
کربال  در  میلیونی  اجتماع 3۰  و  حسین)ع( 
مانور حقی در برابر عرصه باطل عبری، غربی 

و عربی است.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با 
بیان این که برنامه اربعین باید منظم تر و با 
وحدت بیشتر برگزار شود و عظمت بیشتری 
های  رسانه  بایکوت  به  اشاره  با  و  کند  پیدا 
غربی اظهار داشت: رسانه های غربی اربعین 

و عظمت آن را منعکس نمی کنند.
این  و  اربعین  باید عظمت  ما  داد:  ادامه  وی 
مانور حق را در رسانه ها منعکس کنیم تا دنیا 
عظمت و هدف سیدالشهدا)ع( را بداند و مانور 
عظیم شیعیان را ببیند، هیهات منالذله هدف 
امت  در  باید  که  بود  سیدالشهدا)ع(  شعار  و 

اسالمی جاری باشد.
حضرت آیت ا... نوری همدانی با بیان این که در 
مظاهر اربعین مانند پرچم ها باید از شعارهای 
عاشورا و کربال استفاده و هدف عاشورا برجسته 
انقالب در  ابراز داشت: دوام و استمرار  شود، 

گرو بزرگداشت عاشورا است.
با  باید  هم  قم  های  کاروان  کرد:  عنوان  وی 
مناطق دیگر فرق داشته باشد چون از مرکز 
جهان تشیع و حوزه های علمیه است که منشا 
انقالبی بزرگ علیه استبداد و و استکبار شده 

است.
از  این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: دشمن 
مانور قدرت و عظمت اربعین نگران و ناراحت 
است، وحدت ایران و عراق باید حفظ شود تا 
شاهد برگزاری برنامه اربعین در بهترین شکل 

خود باشیم.
در  هرچه  باید  ایران  دولت  کرد:  اضافه  وی 
زائران  تا  کند  کمک  و  مساعدت  دارد  توان 
سفر راحت تری داشته باشد، دولت ارزها را 
در  دهد  می  اختصاص  خارجی  سفرهای  به 
حالی که باید به برنامه اربعین اختصاص دهد 

تا شاهد شور بیشتری در این برنامه باشیم./

صدور  با  اروپایی  کشور  سه  خارجه  وزیران 
شدن  مفقود  مسئله  گفتند  مشترک  بیانیه ای 
یک روزنامه نگار عربستانی را با »نهایت جدیت« 
دارند  انتظار  عربستان  از  و  می کنند  پیگیری 

پاسخی »دقیق و کامل« در مورد او ارائه کند.
وزیران خارجه تروئیکای اروپایی روز یکشنبه با 
درباره  تحقیقات  آغاز  مشترک  بیانیه ای  صدور 
وضعیت »جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد 
پایگاه  نوشته  شدند.به  خواستار  را  عربستانی 
اینترنتی شبکه »اسکای نیوز«، در بخشی از بیانیه 
است:  آمده  انگلیس  و  فرانسه  آلمان،  مشترک 
»باید تحقیقاتی معتبر برای روشن شدن حقیقت 
در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده، انجام شود. و اگر 
مشخص شد که نیاز است، افرادی که مسئول 
مفقود شدن جمال خاشقچی هستند، شناسایی 
شده و پاسخگو نگه داشته شوند.«وزرای این سه 
کشور با بیان اینکه پرونده خاشقچی را با »نهایت 

جدیت« دنبال می کنند، نوشته اند: »ما تالش های 
مشترک سعودی-ترکی در این ارتباط را تشویق 
کرده و از حکومت سعودی انتظار داریم پاسخی 
کامل و دقیق ارائه کند. ما این پیام را مستقیما به 

مقام های سعودی منتقل کرده ایم.«
با  مخالفت  دلیل  به  پارسال  از  که  خاشقچی 
برخی سیاست های »محمد بن سلمان« ولی عهد 
سعودی تبعید خواسته به واشنگتن را برگزید، 
به  ورود  از  پس  پیش  هفته  دو  سه شنبه  از 
کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید 
شده است.بر اساس گزارش های متعددی که در 
رسانه های نزدیک به دولت ترکیه منتشر شده، 
احتماال این روزنامه نگار پس از ورود به ساختمان 
کنسولگری بازداشت، شکنجه و کشته شده است. 
گفته شده که بدن وی بعد از قتل تکه تکه و به 

بیرون از ساختمان منتقل شده است.

ثبات  عامل  مهمترین  عنوان  به  مرجعیت 
اجتماعی در میان امت اسالمی در دوران 
و  فکر  و  گروه  هر  و  است  مطرح  ظهور 
تضعیف  هدف  به  که  ای  نحله  و  مکتب 
حلقه  در  قطعا  کند  حرکت  دستگاه  این 
اندازان به حرمت مکتب  ظالمان و دست 

اهل بیت)ع( قرار خواهد گرفت.
به گزارش هفته نامه ندای شهرکریمه، »و 
ا الَْحَواِدُث الَْواقَِعُة َفاْرِجُعوا فِیَها إِلَی ُرَواِة  أََمّ
منشوری  َعلَْیُکْم«  ِتی  ُحَجّ َفإِنَُّهْم  َحِدیِثَنا 
و  عصر)عج(  امام  از  محوری  و  تاریخی 
حجتی بی بدیل برای اثبات مقام مرجعیت 

در مکتب تشیع است.
در  اعالم  علمای  و  تقلید  عظام  مراجع 
افتخار  پر  ساله  هزار  از  بیش  گستره 
و  کرده  زیست  تشیع  علمیه  های  حوزه 
انوار قدسی و جلوات روحانی مکتب اهل 

بیت)ع( را عالم منتشر کرده اند.
نوری  دامنه  بالد  علمای  و  عظام  مراجع 
انبیای  از سلسله سیر هدایت بشر توسط 
الهی و ائمه هدی هستند؛ بر اساس همین 
روایت نورانی حضرت ولی عصر)عج( علما 
و رواه حقیقی حدیث و سیره این حضرات 
هستند که حجت بر اعالم و رفتار و فعلیت 

های مردم اند.
از همین روی مرجعیت به عنوان کانونی 
تدین  جبهه  اصالت  حفظ  ماهیت  ترین 
به  باورمند  اسالمی  جوامع  در  شریعت  و 
جریان نورانی امامت مطرح شد؛ از همان 
ابتدا و از دوران شیخ مفید و شیخ طایفه 
و بزرگان علم در حوزه های علمیه نجف و 
سامرا و بغداد و حله و بصره و قم و اصفهان 
و لبنان و... این جریان نورانی نه فقط در 
عرصه تفسیر و ابالغ احکام عملی در امور 
اسالمی  اجتماعات  اجتماعی  و  فردی 

صاحب نظر، نفس و نفوذ بودند.
پرنور  راه  از  الهام  با  تقلید  عظام  مراجع 
از  را  خود  استقالل  همیشه  بیت)ع(  اهل 
حفظ  خود  بالد  راست  و  چپ  حاکمان 
کرده اند و با احکامی چون وقف و خمس 
را  طالب  و  تشیع  علمیه  های  حوزه  و... 
آنها  گرایانه  منفعت  های  دخالت  گزند  از 

مصون داشتند.
از  گیری  بهره  و  عزت  و  استقالل  همین 
بیت)ع(  اهل  معارف  کران  بی  اقیانوس 
های  مسئولیت  و  لوازم  و  ها  بایسته 
سنگینی را نیز به دوش این بزرگان نهاده 
است؛ مراجع عظام تقلید از گذشته های 
از  و  اند  بوده  مردم  با  همراه  دور همیشه 
درد و غم های آنها رنج برنده اند و ملجا و 
ماوای درماندگان و از راه ماندگان مظلوم 

بوده اند.
به  با همین رویه سنتی  این روند مبارک 
جای مانده از حضرات شیخ مفیدها و شیخ 
طوسی ها و عالمه حلی ها و... به این عصر 
رسیده است و مراجع و علمای بزرگی که 
سالهای سال با تهجد و تزکیه و تلمذ نزد 
اساتید کبار خود به مرتبه استنباط احکام 
الهی رسیده اند امروز نیز همین وظیفه را 

به دوش دارند.
ابعاد پرافتخار  از مهمترین جوانب و  یکی 
سال  هزار  از  بیش  تاریخ  در  مرجعیت 
جریانات  در  حضرات  آن  پیشگامی  آن، 
عمیق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بود؛ 
مرجعیت  فکری دستگاه  و  مالی  استقالل 
اجرای  برای  تا  شد  می  باعث  تشیع 
ناصرالدین شاه ها و  الهی مالحظه  احکام 
قراردادهای ننگین آنها و سفیران بد اخم 
بزرگان  این  نکنند؛  را  روسی  و  انگلیسی 
بودند که حوادث بزرگ تاریخی ملت آزاده 
اجازه  و  زدند  رقم  را   ... و  عراق  و  ایران 
بازان  سیاست  بازیچه  خدا  دین  ندادند 

شود.یکی از ویژگی های کم نظیر حرکات 
مرجعیت  دستگاه  فرهنگی  و  اجتماعی 
همیشه  بزرگان  این  که  بود  آن  شیعه 
سالها از جامعه خویش جلوتر حرکت می 
کردند و این حرکت را نیز از فعلیت سیره 
اهل بیت)ع( به یادگار داشتند که همیشه 
آنها  احکام  مصالح  دایره  و  احکام  مبنای 
بوده  جامعه  آنی  جریان  از  پیش  سیری 
است و به همین دلیل است که قیام های 
عظیم و انقالب های پرثمر جهان اسالم در 

عرصه تشیع رقم خورده است.
نهاد  توسعه  و  مرجعیت  جریان  حفظ 
متعالی حوزه علمیه قم در دوران آیت ا...

جهانی  زعامت  و  حائری  عبدالکریم  شیخ 
آیت ا... العظمی بروجردی به حسب توجه 
به ارکان جریان مبارکی بود که بخش به 
بخش آن با مهندسی بی نظیر اولیای الهی 
عنوان  به  مرجعیت  تا  است  خورده  رقم 
تدین  جریان  بتواند  شیعه  جامعه  ستون 
لزوم  مواقع  در  و  کرده  حفظ  را  جامعه 
ملت  و  ملک  و  دین  بدخواهان  مقابل  در 

بایستند.
همین جریان مبارک و رویه نورانی بود که 
باعث می شد مردم تهران و سراسر کشور 
به شکرانه بهبود نسبی وضعیت جسمانی 
نان  بروجردی  العظمی  ا...  آیت  مرحوم 
برای  نفر  میلیون  چهار  و   کنند  ارزان  را 
تشییع پیکر پاک بزرگ مقتدای خود در 
بیابان های هروله کنند و آه از عمق جان 

بکشند.
سازمان  همین  بخواهیم  اگر  است  بدیهی 
اهل  وکالت  نظام  و  بنیادین  و  عظیم 
مرجعیت  نظام  چارچوب  در  که  بیت)ع( 
نهادینه شده است به اعتالی خود در این 
ابتدا  در  باید  دهد  ادامه  حساس  شرایط 
شان و جایگاه مرجعیت برای آحاد جامعه 
روشنفکرنما  و  روشنفکر  قشر  به خصوص 

مشخص شود.
نکته بعدی نیز آن است که دولت ها نیز 
فرمایشات  به  تاسی  با  کنند  سعی  باید 
و  علم  بزرگان  و  عظام  مراجع  منویات  و 
ارایه  و  مکرر  های  جای حضور  به  حوزه، 
که  اموری  به  نسبت  مختلف  آمارهای 
آنها دغدغه  به  تقلید نسبت  مراجع عظام 
مند هستند از جمله معیشت مردم و حل 
عمل  قاطعیت  با  و...  بانکداری  مشکالت 

کنند.
عمل  و  بیوت  و  دفاتر  در  حضور  قطعا 
نه  تقلید  عظام  مراجع  منویات  به  نکردن 
تـنها عمـلی نیـک تلقی نمی شـود بلـکه 
اعتالی جایگاه مرجعیت در  تواند در  می 
میان اقشار مختلف به خصوص نسل جوان 

نیز اثر معکوس داشته باشد.
پاسدار  همیشه  تقلید  عظام  مرجعیت 
مردم  رفاه  و  معیشت  و  مردم  و  اسالم 
مرجعیت،  بود؛  خواهند  و  هستند  و  بوده 
از  گرفته  شکل  عظیم  سامانه  بزرگترین 
مشکالت  حل  برای  بیت)ع(  اهل  سوی 
طریق  از  مادی  حتی  و  معنوی  و  دینی 
اموری  در  فعاالنه  و  جدی  مواضع  اتخاذ 
می  مرتبط  نظام  و  کشور  و  مردم  به  که 

شوند است.
و  فکری  جریان  و  ارگان  و  نهاد  هر  قطعا 
این  در  بخواهد  که  سیاسی  و  فرهنگی 
سامانه عظیم اخاللی ایجاد کند و تبلیغات 
منفی نیز نسبت به آن در جریانات فکری 
به  عظیم  باشند خیانتی  داشته  مردمی  و 
نظام قدسی و مکتب الهی ائمه اطهار)ع( 
و ملک و مملکت و مردم و نظام اسالمی 
یافتن  قدرت  و  اعتال  قطعا  است؛  کرده 
مسایل  آسان  حل  موجب  دستگاه  این 
برزن  کوی  هر  در  نیز  مردم  مشکالت  و 

خواهد بود.

 آیت ا... نوری همدانی:

دولت هرچه در توان دارد به زائران اربعین کمک کند

آلمان، فرانسه و انگلیس تحقیق درباره وضعیت 
خاشقچی را خواستار شدند

سامانه عظیم مرجعیت مدافع حریم دین و ملک و ملت 

حجت االسالم والمسلمین ذوالنور:

بسیاری از نمایندگان از رای مثبت 
به FATF پشیمان هستند

FATF پشت قباله برجام است
عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس گفت: اگر خسارات 
تصویب FATF درست در مجلس تبیین شده بود بسیاری از نمایندگان 
به آن رای مثبت نمی دادند و امروز نیز بسیاری از آنها از رای خود پشیمان 

هستند.
با  انقالبی  حجت االسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست طالب 
موضوع نفی کنوانسیون های استعماری که در مدرسه معصومیه قم برگزار 
شد با اشاره به مطرح شدن حق شرط از سوی نمایندگان موافق تصویب 
کنوانسیون FATF بیان کرد: در حالی که ما 7 شرط مطرح کرده بودیم 
که چهار شرط پذیرفته شده است.وی با اشاره به اینکه شروط نباید با روح 
کنوانسیون مخالف باشد گفت: کشورهای عضو کنوانسیون نیز حق ندارد که 
بر روی شروط ما اعتراض بگذارند در حالی که 1۲ کشور پیش دستی کرده 

و بر روی شروط احتمالی اعتراض گذاشته اند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه گفته شده 
است تفاوتی بین ایران و 18۰ کشور عضو این کنوانسیون نیست بیان کرد: 
کسانی که چنین ادعایی را مطرح می کنند نشان می دهند که فرق بین 
اجرا و عضویت را درک نکرده اند اعضای کنوانسیون همان 37 کشور هستند 

و دیگر کشورها پذیرفته اند که دستورات 49 گانه مصوب را اجرا کنند.
ارائه  از تروریسم اظهار کرد:   FATF وی در خصوص تعریف کنوانسیون
تعریف تروریسم مسئله نیست که در این کنوانسیون در اختیار ما باشد و 

کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تعریف ما را قبول ندارد.
ذوالنور با اشاره به اینکه آمریکا پشتیبان داعش به عنوان بزرگترین گروه 
تروریستی و تکفیری است، اظهار کرد: در هر کجا که داعش گرفتار می شد 

آمریکایی ها به یاری آنها می شتافتند.
وی با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم بوده و 1۶ هزار و 
8۰۰ شهید ترور داریم، گفت: ما می خواهیم تحریم ها را دور بزنیم در حالی 
که FATF بر اساس عدم دور زدن تحریم هاست.عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس با اشاره به اینکه اگر سازمان برنامه و بودجه برای سپاه اعتباری 
تصویب کرده و مجلس نیز آن را تصویب کند اقدامی بر خالف FATF انجام 
شده است، اضافه کرد: بر اساس مفاد این کنوانسیون اگر بخواهیم تحریم را 
دور زده و نفت بفروشیم مشخصات مشتری را از ما گرفته و با شناسایی آن 
ما را فلج می کنند و اگر ما اطالعات مشتری را ارائه ندهیم شفاف سازی 

الزم صورت نمی گیرد.
 

FATF پشت قباله برجام است
وی از FATF به عنوان پشت قباله برجام یاد کرد و گفت: باید صبر داشته 
تصویب  شود  خارج  برجام  از  و  کرده  همراهی  آمریکا  با  اروپا  اگر  باشیم؛ 
FATF چه سودی دارد آن هم در شرایطی که اروپا یک قدم نیز با ایران 
که  موضوع  این  شدن  مطرح  به  اشاره  با  است.ذوالنوری  نکرده  همراهی 
از  اظهار کرد: خروج  از کنوانسیون خارج می شویم  اراده کنیم  هر زمان 
کنوانسیون در دستان شما نیست و قطعا تبعات زیادی خواهد داشت. در 
صورت اعالم درخواست، از زمان وصول تا زمان اجرایی شدن درخواست 
توسط رئیس سازمان ملل یک سال زمان نیاز است و مطرح شدن چنین 

ادعاهایی یک خطای راهبردی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از دالیل نمایندگان موافق تصویب FATF اجازه 
ندادن برای بهانه گیری از سوی آمریکاست، افزود: آمریکا برای بهانه جویی 
را  برجام  در  نیز شرط حضور  اروپا  و  ندارد  کنوانسیون  تصویب  به  نیازی 

تصویب FATF نمی داند .
اینکه  به  با اشاره  امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  عضو کمیسیون 
با برجام مرتبط  باقی ماندن تحریم ها را  دولت برجام را موفق دانسته و 
نمی دانند، اضافه کرد: گفته می شود که برجام در رفع تحریم های بانکی 
 FATF موفق بوده است و دلیل عدم رفع تحریم ها را مشکل نرم افزاری و
اعالم می کنند در حالی که مشکل روابط پولی ما با بانک های بزرگ دنیا 
است و مجبور هستند که بگویند که ما با بانک های کوچک ارتباط داریم.

وی با طرح این پرسش چرا با بانک های کوچک می توان ارتباط داشت 
ولی با بانک های بزرگ نه، مگر سیستم بانکی یکپارچه نیست، افزود: مطرح 
کردن مشکل نرم افزاری یک دروغ محض است.ذوالنوری با اشاره به اینکه 
ایران در رتبه هفت لیست سیاه قرار داشت و از دو سال پیش ایران به رتبه 
پنج خاکستری ارتقا یافت، افزود: در این دو سال چه مشکلی از روابط ایران 
برطرف شده است و این موضوع که مشکالت بانکی به FATF مربوط است 

نیز رد می شود.
 

خسارت تضمین نگرفتن در برجام
وی مهمترین مشکل در خصوص عدم رفع تحریم ها و برقرار نشدن رابطه با 
بانک های جهان را تضمین نداشتن در برجام دانست و گفت: همه چیز خود 
را داده ایم ولی برای اجرایی شدن برجام از سوی غرب و آمریکا تضمینی 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  است.نماینده  نشده  دریافت 
اینکه بسیاری از رای دهندگان به تصویب FATF را نمی توان خائن نامید 
گفت: بسیاری از آنها از ماهیت FATF اطالع نداشته و صرفا با صحبت 
های مطرح شده از وخیم شدن اوضاع کشور ترسیدند.وی با بیان اینکه در 
مجلس اینگونه عنوان شد که اگر FATF تصویب نشود ارتباط روسیه و 
چین هم با ما قطع می شود، اضافه کرد: آقای الریجانی در روز تصویب چند 
بار نامه آقای حجازی را قرائت کرد تا تردید نمایندگان نسبت به تصویب 

FATF رفع شود.

بسیاری از نمایندگان از رای خود درباره FATF پشیمان هستند
ذوالنوری با اشاره به اینکه اگر خسارات تصویب FATF درست در مجلس 
تبیین شده بود بسیاری از نمایندگان به آن رای مثبت نمی دادند و امروز 

نیز بسیاری از آنها از رای خود پشیمان هستند اظهار کرد:
 شورای نگهبان تحت تاثیر جوسازی ها قرار نگرفته و کار خود را دنبال می 
کند و یقینا غیر از رد این کنوانسیون تصمیمی نمی گیرد چرا که تصویب 
FATF متضاد با آیه نفی سبیل است.وی با بیان اینکه از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام می خواهیم که در تشخیص این مصلحت دچار اشتباه نشده 
و تحت تاثیر القائات دیگران قرار نگیرند گفت: امروز زمان مطالبه گیری و 
خواهش تذکر است تا مبادا به اسم مصلحت، القائاتی صورت گیرد.نماینده 
مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان در حوزه انتخابیه 
خود با مشکل روبه رو شده و پاسخی در برابر سواالت مردم ندارند، یادآور 
شد: در استفاده از نامه و سه بار قرائت آن در مجلس از سوی رئیس مجلس 
برای به کرسی نشاندن نظر بود و نسبت به عملکرد هیأت رئیسه در این 
خصوص نقد دارم.وی در خصوص طرح شفاف سازی رای نمایندگان بیان 
کرد: برخی از مخالفان افراد معتقد و مومنی هستند که بگذارید کارها برای 
رضای خدا دنبال شود و برخی دیگر نیز از روی دلسوزی در مجلس مخالف 
این طرح هستند چرا که در صورت تصویب برخی از نمایندگان نمی توانند 

خالف نظر دولت رای دهند.

 انتقاد آیت ا... 
جوادی آملی از روحیه 

حیوانی  برخی افراد 
در احتکار کاالهای 

اساسی

دیدار  در  جوادی آملی  آیت ا... 
کشور  اورژانس  سرپرست 
بنیاد  جلسات  سالن  در  که 
بین المللی علوم وحیانی اسراء 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
به درستی  انسان  جایگاه  اگر 
شناخته شود جایگاه و اهمیت 
اورژانس نیز مشخص می شود.

و  پزشکی  اهمیت  افزود:  وی 
به  مربوط  آنجاکه  از  اورژانس 
ناشی  بوده  بشریت  و  انسان 
که  هراندازه  به  می شود، 
در  انسان  منزلت  و  اهمیت 
شناخته  بهتر  خلقت  جهان 
علم  اهمیت  و  منزلت  شود، 
شاخ های  دیگر  و  پزشکی 
شناخته  بیشتر  نیز  علم  این 
شیعیان  تقلید  می شود.مرجع 
انسان  جایگاه  به  اشاره  با 

اگر  گفت:  خلقت  جهان  در 
یک  مانند  تعریفی  انسان  از 
خلقت  موجودات  از  حیوان 
داشته باشیم اهمیت و منزلت 
همان  به  نیز  پزشکی  علم 
علمی  و  آمده  پایین  مقدار 
اگر  اما  می شود  کم اهمیت 
انسان را از عالم قدس دانسته 
و او را مرغ بام ملکوت خطاب 
کنیم دیگر نمی توانیم مانند او 
برخورد  دیگر  موجودات  مثل 
آملی  جوادی  کنیم.آیتآیت ا... 
با اشاره به یکی از آیات شریف 
قرآن  داد:  ادامه  کریم  قرآنی 
انسان  بیماری های  برخی  از 
قابل آزمایش  که  می برد  نام 
آزمایشگاه هایی  در  بررسی  و 
آزمایشگاهی  که در آن موش 
می گیرد  قرار  آزمایش  مورد 
نیست، بنابراین باید در مرتبه 
بین  تفاوت  و  جایگاه  نخست 
و حیوان شناخته شود  انسان 
واقعی  جایگاه  به  اورژانس  تا 

خود برسد.
جنگ  در  داد:  ادامه  وی 

تحمیلی بسیاری از کشورهای 
متحد  ایران  برابر  در  دنیا 
نظام  نابودی  درصدد  و  شده 
برآمدند  اسالمی  مقدس 
مقدس  دفاع  می توان  ازاین رو 
نامید،  سوم  جهانی  جنگ  را 
مردم  دینی  عمیق  اعتقادات 
شد  سبب  مقدس  دوران  در 
از  سرزمین  خاک  و  کشور  تا 
بماند،  بیگانگان محفوظ  گزند 
اعتقاد به زندگی بعد از مرگ 
در  رزمندگان  پیروزی  رمز 

جنگ تحمیلی بود.
انتقاد  با  جوادی آملی  آیت ا...ه 
از روحیه حیوانی و موش گونه 
جامعه  دل  در  افراد  برخی 
خداوند  کرد:  تأکید  اسالمی 
را  انسان ها  تمام  روزی 
ضامن  خود  و  کرده  تضمین 
وقتی که  چرا  است  شده  آن 
کبک  و  کبوتر  مانند  می توان 
مانند  کرد  زندگی  آزادمنشانه 
کاالی  و  کرده  زندگی  موش 
موردنیاز مردم را احتکار و در 
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