
را  قیــام 19 دی  عضــو خبــرگان رهبــری 
کــه منجــر بــه  منشــا تحوالتــی دانســت 
پیــروزی انقــاب اســامی شــد و افزود: 
قیام 19 دی نشــانه پیشــگامی طاب، 

فضا و مردم شریف قم است.

گفتگو بــا خبرگزاری  آیــت اهلل دیربــاز در 
کوثر بیان کرد: در ســال 1356 با ارتحال 
فرزنــد برومند حضرت امام خمینی)ره( 
زنامــه ها به حضرت  و توهیــن یکی از رو
امــام که بــه عنوان مرجع بزرگ شــیعیان 
ایشــان مورد اهانــت قــرار داده بودند، در 
قــم ابتــدا روحانیــون و طــاب و ســپس 

عموم مردم اعتراض آرامی داشتند.
ک  یــم ســفا وی ادامــه داد: زمانیکــه رژ
قــم  مــردم  آرام  اعتراضــات  بــا  پهلــوی 
مواجه شــد به شــدت بــا آن مقابله کرد 
که در نهایت منجر به حادثه 19 دی در 

قم شــد و تعــدادی از جوانــان برومند و 
طاب و فضا به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه قم، قیام 19 دی را منشا 
زی  تــی دانســت کــه منجر بــه پیرو تحوال
انقــاب اســامی شــد و افزود: قیــام 19 
دی نشــانه پیشــگامی طــاب، فضا و 
مردم شریف قم است که عاوه بر آینده 
نگــری، غیــرت دینــی باالیی نیــز دارند و 
نســبت بــه ســاحت مرجعیــت عکــس 
العمــل نشــان داده و آن را نمــادی بــرای 

مبارزه با طاغوت قرار دادند.
کــرد: در چهلــم شــهدای قیام  وی بیــان 
کردند و بعد در  مردم قم، مردم تبریز قیام 
چهلم مردم تبریز نیز مردم یزد قیام کردند 

و این قیام سلسله وار ادامه یافت.
آیت اهلل دیرباز با اشــاره به اینکه چهلم 
شــهدای قیام ها الهام گرفته از اربعین 
زی  که منجر به پیرو ساالر شهیدان بود 
افــزود: در 17  انقــاب اســامی شــد، 

شــهریور ســال 57 حرکت عظیم مردم 
تهــران در میــدان ژالــه ســابق و میــدان 
یم  شــهدای فعلــی منجــر به ســقوط رژ

شاهنشاهی شد.
کــرد: عاوه بر پیشــگامی مردم  وی بیــان 
زی انقاب اســامی، طاب  قم در پیرو
و روحانیون نیز در این راه پیشگام بودند.
عضــو خبرگان رهبــری، طاب را یکی 
کــه  از پیشــگام تریــن افــرادی دانســت 
بــرای مبــارزه با طاغــوت ســینه خود را 
سپر کردند و افزود: این پیشگامی مردم 
ران دفاع مقدس نیز  قــم و طاب در دو

به خوبی مشاهده شد.
زمانیکــه  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
افــرادی در مرزهــای مختلف کشــور با 
عنــوان خود مختاری ولی در واقع برای 
کردنــد،  جدایــی طلبــی فعالیــت مــی 
کشــور  مــردم قم برای دفــاع از تمامیت 
و جمهوری اســامی جوانان خود را به 

نبرد با ظلم فرستادند.
کــرد: در جنــگ  آیــت اهلل دیربــاز بیــان 
عــراق علیــه ایــران، مــردم قــم فرزنــدان 
ک کشــور بــه  خــود را بــرای دفــاع از خــا
که نمونه این فرزندان  جبهه فرســتادند 
ین الدین است که  غیور قمی شــهید ز

الگوی جوانان این شهر می باشد.
ران ســازندگی  وی گفت: قمی ها در دو
و حمایت از مردم آسیب دیده خرمشهر 
و  داشــتند  بســیاری  هــای  فعالیــت 
همچنیــن گام به گام در مســیر انقاب 

کردند. خدمت رسانی می 
فرهنگــی  شــبیخون  مــورد  قــم  شــهر 

گرفته است دشمن قرار 
کــرد:  اســتاد حــوزه و دانشــگاه عنــوان 
در ســالهای اخیــر بــا توجــه شــبیخون 
کشــور یکی از شــهرهایی  فرهنگــی در 
کــه مــورد هجــوم دشــمن قــرار گرفــت، 
کــه افــرادی بــا وضعیــت  شــهر قــم بــود 
بســیار نامناســب در این شهر اجیر می 

کردنــد که در خیابــان رفت و آمد کنند 
و متاسفانه در برخی موارد نیز به هدف 

خود دست یافتند.
وی با اشــاره به اینکه اخیر مقام معظم 
رهبری)مــد ظلــه العالــی( از وضعیت 
کــرده انــد،  فرهنگــی قــم ابــراز نگرانــی 
بــه  بــا توجــه  افــزود: مــردم شــریف قــم 
غیرت دینی خود باید مدافع ســامت 
اجتماعی این شهر باشند و مانع آلوده 

گناه شوند. شدن فرزندانشان به 
آیــت اهلل دیرباز با بیان اینکه مردم قم در 
مراسم تشییع شهید ســپهبد سلیمانی 
کــرد:  یــح  ســنگ تمــام گذاشــتند، تصر
یی برای مردم  یم این شــهدا الگو امیدوار
کــه فعالیــت هایــی مناســب با  باشــند 
وضعیــت فرهنگی و غیــرت دینی مردم 

شریف قم داشته باشند.
بیــان اینکــه در قیــام 19 دی و  بــا  وی 
یژه  قیــام های بعدی حضور بانوان به و
بانــوان حوزوی و فاضــل در کنار آقایان 
افــزود: در اســام  بــود،  پررنــگ  بســیار 
کــه اجتمــاع خانم ها  اینگونــه نیســت 

نتوانند در صحنه حضور یابند.
کــرد: در قیام 19  رئیس دانشــگاه قم بیان 
ران دفاع مقدس، بانوان قمی به  دی و دو
یژه طــاب خواهر پشــتیبان نظــام بوده  و
کنند. اند و توانستند نقش موثری را ایفا 

وی طاب و فضای قمی را قشر پیشران 
جامعه دانســت و افــزود: بانوان در اصاح 
جامعــه نقش موثری دارند که نقش بانوان 

حوزوی از سایر بانوان بیشتر است.
بانــوان  کــرد:  بیــان  دیربــاز  اهلل  آیــت 
مــی  نشــان  خــود  متانــت  بــا  حــوزوی 
دهنــد که پوشــش اســامی تــا چه حد 

در جامعه تاثیرگذار است.
وی گفــت: بانــوان طلبــه کــه در حــوزه 
هــای علمیــه تحصیــل می کننــد باید 
گذشــته  به رســالت های خود بیش از 

توجه داشته باشند.
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بانوان طلبه
 پشتیبان نظام هستند

گفتوگو

قســمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف اول مطلب 
صفحه. قســمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف اول 
مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف 
اول مطلب صفحه. قســمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از 

پــاراگاف اول مطلب صفحه. قســمتی از پاراگاف اول مطلب 
 ادامه در صفحه۳صفحه. ...

دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان سیســتان و بلوچستان گفت:  طاب خواهر فارغ 
التحصیــل در ایرانشــهر به صــورت خودجوش بــه دریافت کمــک جهت خدمت 

کرده اند. رسانی به سیل زدگان اقدام 

کوثــر در  گفتگــو بــا خبرگــزاری  حجــت االســام والمســلمین عــرب خالــص در 
خصــوص وقایــع رخ داده در ســیل اخیــر سیســتان و بلوچســتان افزود: متاســفانه 
برخی از مدارس علمیه خواهران در این استان دچار خسارت شده اند و قسمتی 

کرده است. یزش  از سقف برخی از مدارس ر
وی بــا بیــان اینکه مدرســه علمیه خواهــران در بزمان به همراه واحد مســکونی آن 
دچار خســارت شــده اند، افزود: همچنین مدرســه علمیه خواهران در دلگان نیز 

به دلیل نفوذ آب در مدرسه خساراتی دیده است.
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان سیســتان و بلوچستان با اشاره به اینکه برخی 
از طاب خواهر در این اســتان درگیر ســیل هستند، تصریح کرد: برخی از طاب 
درگیر سیل موفق شده اند به مدارس خود برسند اما متاسفانه از برخی از طاب 

یم. به دلیل بسته بودن راه دسترسی اطاعی ندار
کــرد: از مدیران مدارس درخواســت شــده که آمار و اطاعــات الزم را از  وی بیــان 

رند. طاب خواهر خسارت دیده در سیل بدست بیاو
حجت االسام والمسلمین عرب خالص در خصوص کمک رسانی طاب خواهر 
به سیل زدگان افزود: طاب خواهر فارغ التحصیل در ایرانشهر به صورت خودجوش 

کرده اند. کمک جهت خدمت رسانی به سیل زدگان اقدام  یافت  به در
کرد: با توجه به خسارت وارد شده به برخی از طاب در سیل سیستان  وی بیان 
و بلوچســتان، پــس از مشــخص شــدن میــزان خســارت هــا پــس برقــراری ارتباط 

کمک رسانی درخواست خواهد شد. مواصاتی از سایر مداس استان ها برای 
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان سیســتان و بلوچســتان گفــت: امتحانات 
زانه برگزار می شــود و برای  مــدارس علمیــه خواهــران در این اســتان به صــورت رو

گیری خواهد شد. که درگیر سیل هستند در آینده تصمیم  امتحانات طابی 
وی عنوان کرد: ســیل بیشــتر مناطق روستایی در قسمت جنوب استان سیستان و 

کرده است و دسترسی به راه های اصلی استان ممکن است. بلوچستان را درگیر 

کمکرسانیبانوانطلبهبهسیلزدگان

 امام جمعه اردبیل گفت: برای دستیابی به اقتدار فرهنگی نقش خواهران 
طلبه حائز اهمیت است. 

امام جمعه اردبیل:

نقش خواهران طلبه در اقتدار 
فرهنگی جامعه حائز اهمیت است

این پرستار با بیان اینکه گمشده اش در حوزه پیدا شد، افزود: 
آرزویم این است که خداوند هیچ گاه طلبگی را از من نگیرد.

متقاضیان می توانند با شــماره تلفن ۰25۳۱۰۱5 تماس گرفته و پاسخ 
سؤاالت خود را دریافت کنند

۵6

مدیر محتوایی طرح بزرگ کتابانو:

هدف طرح کتابانو کشف 
استعداد  بانوان مؤلف است

سیره زندگی حضرت زهرا؟اهس؟ 
گیرد  مورد توجه طالب قرار 

۳

 جنتلمن های پشت میز مذاکره 
یست های فرودگاه بغدادند ترور

صفحه ۲

: آیت اهلل دیرباز

رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه تهران:

ران: واه ه خ ی م ل ای ع وزه ه ی ح گ ن ره اون ف ع م

 زمان ثبت نام آزمون 
معینه های حج تمتع   تا ۱۰ 

بهمن تمدید شد

3

 تفاهم نامه همکاری مرکز 
یت حوزه های علمیه  مدیر

خواهران  و سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور 

امضا شد

مدیر جدید حوزه علمیه 
خواهران   استان اردبیل 

معرفی شد

6

بیشتر بخوانید

5

4

مرجعیت دینی زنان با 
حوزه علمیه خواهران است

مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر:
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انقــاب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
اســامی در نمــاز جمعــه تهــران، حضــور معجزه گــون 
قاســم  حــاج  مطهــر  پیکــر  تشــییع  در  فهیــم  ملــت 
ســلیمانی و یارانش و نیز پاسخ کوبنده سپاه در حمله 
یــوم اهلل  دو  را  االســد  عیــن  در  امریکایی هــا  پایــگاه  بــه 
درس آمــوز و تعییــن کننــده خواندنــد و افزودنــد: ملــت 
باطــن خــود یعنی اســتقامت در مقابل شــیاطین را در 
ایــن حضــور نشــان داد و تنها راه ادامه این مســیر عزت 

آفرین، قوی تر شدن ایران در همه زمینه هاست.

ی را  ی و اجتماع  ایجاد گشایش در مسائل شخص
در گرو تقوا دانستند 

ابتــدای خطبــه اول  آیــت اهلل خامنــه ای در  حضــرت 
ــا توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، جلب  نماز ب
نصــرت و توفیقــات الهی و ایجاد گشــایش در مســائل 
شــخصی و اجتماعی را در گرو تقوا دانســتند و ســپس 
ــا قرائــت آیاتــی از ســوره مبارکه  بحــث اصلــی خــود را ب
ابراهیــم دربــاره پاسداشــت »ایــام اهلل« و شــکرگزاری در 

قبال این نعمتها آغاز کردند.
رهبــر انقــاب اســامی دســتور خداونــد بــه حضــرت 
را  مــردم  بــه  ایــام اهلل  یــادآوری  ــر  ب مبنــی  موســی)ع( 
نشــان دهنده اهمیــت و کارکــرد مهم آن بــرای هدایت 
ــار و شــکور یعنــی اهــل صبــر و اســتقامت و  افــراد صّب
ــار یعنــی مردمی  شــکرگذاری خواندنــد و افزودنــد: صّب
بــا  کــه یکپارچــه اهــل صبــر و اســتقامت هســتند و 
اندک چیزی از میدان خارج نمی شــوند و شکور یعنی 
کســانی که بــا شناســایی نعمتها و دیدن ابعاد آشــکار 
و پنهــان آن، قدرشــناس هســتند و در قبــال نعمــت 

خدادادی احساس مسئولیت می کنند.
ــا اشــاره بــه نــزول آیــات  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
شــریفه مورد بحث در مکه یعنی در زمان اوج مبارزات 
مســلمانان و ایســتادگی آنــان در مقابــل جریــان کفــر، 
افزودند: این آیات در آن شــرایط ســخت به مســلمانان 
بشــارت مــی داد کــه خداونــد ایــام اهلل را نصیــب شــما 
ــا اعمــال شــاکرانه شــما، پیروزی های  خواهــد کــرد و ب

بیشتری در انتظارتان خواهد بود.
رهبــر انقاب اســامی در ادامه سخنانشــان، دو هفته  
گذشــته را دو هفتــه ای اســتثنایی و پــر از ماجراهــای 
تلــخ و شــیرین و درس آمــوز برای ملت ایــران خواندند و 
ــا تطبیــق مفهــوم ایام اهلل به خیــزش بی نظیــر در ایران  ب
و عــراق در تکریــم و تعظیم مجاهدان شــهید، گفتند: 
یــوم اهلل یعنــی روز مشــاهده دســت قــدرت خداوند در 
حــوادث. بنابرایــن آن هنگامــی کــه دههــا میلیــون در 
ایــران و صدهــا هــزار نفــر در عــراق و بعضی کشــورهای 
دیگــر به پــاس خــون فرمانده ســپاه قدس بــه خیابانها 
دادنــد،  شــکل  را  جهــان  بدرقــه  بزرگ تریــن  و  آمدنــد 
مصــداق ایــام اهلل اســت، چــرا کــه ایــن عظمــت هیچ 

عاملی جز دست قدرت خدا ندارد.
ایشــان روز درهم کوبیــدن پایــگاه آمریکایــی بــا اصابت 
موشــکهای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را نیــز 
یکــی دیگــر از ایام اهلل برشــمردند و افزودند: اینکه ملتی 
بــا چنیــن قدرت و تــوان روحی به یک قــدرت متکبر و 
زورگوی عالم ســیلی بزند، نشان دهنده دست قدرت 

الهی است، پس این روز بزرگ نیز جزو ایام اهلل است.

ی همواره شــکرگزار الطاف الهی بوده   جامعه ایران
است

روزهایــی  را  ایــام اهلل  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
تاریخ ســاز و نقــاط عطــف تاریخــی با آثــاری ماندگار و 
جاودانه در زندگی، روحیه و منش ملتها دانستند و در 
توصیف ملت ایران، گفتند: جامعه ایرانی جامعه ای 
صّبار و شــکور اســت که در طول ســالهای متمادی با 
اســتقامتی مثال زدنــی همواره شــکرگزار الطــاف الهی 

بوده است.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر شناخت ابعاد مادی 
و معنوی پدیده تشییع شهید سلیمانی، این سؤال را 
مطرح کردند که ۴1 ســال پس از پیروزی انقاب، کدام 
عامــل و دســت قدرتی جز دســت قدرت الهــی قادر به 
خلــق ایــن معجزه و به میــدان آوردن عاشــقانه چنین 

جمعیت بی نظیری است؟
ایشــان افــراد متکــی بــه تحلیلهــای مــادی را ناتــوان از 
مشــاهده دســت قدرت خداوند در حوادث خواندند و 
گفتند: این تشــییع عظیم و ایــن حرکت الهِی ملت، 
نشــان دهنده باطــن و معنویات تحســین برانگیز مردم 
ــر پیروزی  و نشــانه ایــن واقعیت اســت کــه اراده الهی ب

ملت ایران تعلق گرفته است.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای پیــام دیگر حضــور دهها 
میلیونی مردم در تشــییع و تکریم شــهید ســلیمانی را 
بیعت با خط امام بزرگوار و زنده بودن امام عظیم الشأن 
ایــن حادثــه،  در  گفتنــد:  و  دانســتند  ملــت  میــان  در 
امپراتــوری خبری صهیونیســم و مســئوالن تروریســت 

رژیــم آمریــکا همــه تاششــان را کردند که ســردار عزیز و 
بــزرگ ما را به تروریســم متهم کنند امــا خداوند متعال 
چنــان صحنــه را تغییر داد که نه تنها در ایران بلکه در 
کشــورهای مختلف به روح آن بزرگوار درود فرستادند و 

پرچم آمریکا و صهیونیستها را آتش زدند.
رهبــر انقــاب اســامی ایــن حقایــق را نشــانه دســت 
قدرت و هدایت پروردگار در کشــور و جامعه دانستند و 
افزودند: عاوه بر تشــییع آن مجاهدان، اصل شهادت 
آنــان نیــز از آیات قدرت الهی اســت، چراکه ترور ســردار 
ســلیمانی یعنــی سرشــناس ترین و قوی تریــن فرمانده 
ــا تروریســم در کل منطقــه، موجــب رســوایی  مبــارزه ب

دولت بی آبروِی آمریکا شد.

ی را  ی هــا دزدانــه و بزدالنه ســردار ســیلمان یکائ  آمر
ترور کردند

ایشــان با اشــاره به نمونه ای از حضور شجاعانه شهید 
سلیمانی در یک موقعیت خطیر و کامًا در محاصره 
دشــمن و هدایت عملیاتی که منجر به فرار دشــمنان 
شــد، گفتند: در ترور این شــهید شــجاع، آمریکایی ها 
ــا او روبــرو نشــدند بلکــه دزدانــه و  ب در میــدان جنــگ 
بزدالنــه این جنایت را مرتکب شــدند کــه این موجب 

روسیاهی بیشتر آنها شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه این مدل 
از جنایــت یعنــی ترور رهبــران مقاومت تا پیــش از این 
مخصــوص رژیــم صهیونیســتی بــود، افزودنــد: البتــه 
آمریکایی هــا در عــراق و افغانســتان جنایات و کشــتار 
ــار رئیس جمهــور آمریــکا بــه  زیــادی کرده انــد امــا ایــن ب
زبان خودش اعتراف کرد »ما تروریســت هســتیم«، که 

رسوایی ای باالتری از این وجود ندارد.

ی بود که به  ی، ضربه حیثیت *مهمتــر از ضربه نظام
یکا وارد شد ی امر هیبت ابرقدرت

ــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از یوم  رهبــر انقــاب اســامی ب
اهلل هــای هفته هــای اخیــر یعنــی پاســخ قدرتمندانــه 
ســپاه پاســداران بــه امریکایی هــا تأکیــد کردنــد: ایــن 
واکنــش قــوی، یک ضربه مؤثر نظامی بــود اما مهمتر از 
ایــن ضربــه نظامی، ضربــه حیثیتی بود کــه به هیبت 

ابرقدرتی امریکا وارد شد.
ایشان ضربه سپاه به ابهت امریکا را موجب بی آبرویی 
امریکایی هــا خواندند و افزودند: این ضربه مســتحکم 
حیثیتــی بــا هیچ چیــزی جبــران نمی شــود و افزایش 
تحریــم ها کــه ایــن روزهــا امریکایی هــا از آن حرف می 

زنند، آبروی از دست رفته آنها را بر نمی گرداند.
حضــرت آیــت اهلل  خامنــه ای جلــوه گــر شــدن قدرت 
الهــی در پاســخ کوبنده ســپاه را نتیجــه مجاهدتهای 
مخلصانــه دانســتند و خاطرنشــان کردند: هــر جا و در 
هــر کاری اخــاص باشــد، خداونــد بــه آن کار برکــت و 
رشــد و نمــّو می دهــد، برکاتــش را به همه می رســاند و 

ماندگار می کند.
رهبر انقاب حضور عاشــقانه و اشــک و اندوه مردم در 
تشــییع حاج قاســم ســلیمانی و همرزمان شــهیدش 
و تــازه شــدن روحیه انقابــی ملت را نتیجــه ملموس 
اخــاص ســردار بــزرگ ایرانیــان و شــهیدان همراهــش 

خواندند.
ایشــان الزمه درک عمیــق، ارزش گذاری و قدردانســتن 
ایام اهلل هفته های اخیر را این حقیقت برشــمردند که 
باید به حاج قاســم عزیز و ابومهدی عزیز به چشم یک 
فــرد نــگاه نکرد بلکه باید آنها را یک مکتب، یک راه و 

یک مدرسه درس آموز دید.
حضــرت آیــت اهلل  خامنــه ای با اشــاره به اینکــه نباید 
ســپاه قــدس را یــک ســازمان و مجموعــه اداری دیــد، 
افزودنــد: ســپاه قدس یک نهاد انســانی و دارای انگیزه 
هــای بزرگ و نجات بخش اســت و با این نگاه اســت 
کــه تعظیــم و تکریم مردم در تشــییع با شــکوه فرمانده 

سپاه قدس، معنای حقیقی می یابد.
ایشــان افزودنــد: البتــه همــه نیروهای مســلح، ســپاه، 
ارتــش و بســیج زیربنای فکری متکی بــر اهداف الهی 
دارنــد ضمن اینکه ســپاه قدس در جایــگاه رزمندگان 
بــدون مــرز، هرجــا نیــاز باشــد بــرای کمک بــه ملتهای 
منطقه و حفظ کرامت مســتضعفان حضور می یابد و 
با همه وجود و توان، خود را باگردان مقدسات و حریم 

های مقدس می کند.
رهبــر معظم انقاب اســامی دور کردن ســایه جنگ و 
ــرور و تخریــب از ســر ایــران عزیــز را مهمترین کار ســپاه  ت
قدس خواندند و تأکید کردند: بخش مهمی از امنیت 
ایــران محصول تاش جوانان مؤمنی اســت که تحت 
فرماندهی حاج قاسم عزیز سالها به جهاد و فداکاری 

مشغول بودند.
ایشــان افزودند: این جوانان جان برکف و شــجاع البته 
بــه کمک فلســطین و دیگر مناطق نیــز می روند اما در 
واقع برای میهن عزیز ایرانیان امنیت ایجاد می کنند.

حضــرت آیــت اهلل  خامنــه ای هــدف نهایــی امریکا از 
ایجــاد و حمایــت از داعــش را حملــه و ایجــاد ناامنــی 
در مرزهــا و شــهرهای ایــران و ایجــاد تشــویش و نگرانــی 
در خانــواده هــای ایرانــی برشــمردند و افزودنــد: جوانــان 
جان بر کف ما در کمک به عراق و ســوریه، در واقع این 

توطئه را خنثی کردند.

ی که شعار »نه غزه نه لبنان« سردادند هرگز   کسان
جانشان را فدای ایران نکرده اند

ــا اشــاره به کســانی کــه یک روز شــعار »نــه غزه  ایشــان ب
نه لبنان« ســردادند گفتنــد: این افراد هرگز جانشــان را 
فــدای ایــران نکــرده اند و حتــی از راحتــی و منافع خود 
در راه حفظ امنیت کشــور نگذشــتند بلکه این سردار 
ســلیمانی و یارانــش بودند که جانشــان را کف دســت 

گرفتند و به میدان دفاع از ایران شتافتند.
بــه حضــور پرمعنــا، پرشــور و  ــا اشــاره  ب رهبــر انقــاب 
پرســوز و گــداز میلیونهــا نفر در تشــییع ســردار پرافتخار 
ایرانیــان در تهران، کرمان و چند شــهر دیگر، عزاداری و 
اجتماعــات انبوه مردم در شــهرهای دیگر و ســوگواری 
کسانی که از دور در هجران حاج قاسم اشک ریختند، 
گفتند: دهها میلیون ایرانی، باطن و معنویات خود را 
در ایــن حادثه عظیم نشــان دادنــد و ثابت کردند ملت 
از هــر حــزب، جنــاح و مجموعــه و از هــر قــوم و منطقه 
جغرافیایــی، با وحدتی مثال زدنــی، طرفدار »انقاب، 
حاکمیــت اســامی، ایســتادگی در مقابــل ظلــم و نــه 
گفتن به همه مطامع دولتهای استکباری« هستند.

ایشان افزودند: ملت ایران بار دیگر در ابعادی بی نظیر 
نشــان داد شــجاعانه از خط مجاهدت دفاع می کند، 
اهل تسلیم نیست و به نمادهای مقاومت عشق می 
ورزد و کسانی که سعی می کنند تصویر دیگری از این 
ملت در داخل و خارج تبلیغ و ترسیم کنند، با صدق 

و صفا با ملت رفتار نمی کنند.
رهبــر انقاب با اشــاره بــه دلقکهــای امریکایی که این 
روزها در کمال رذالت ادعا می کنند در کنار مردم ایران 
هســتند، افزودنــد: آیا آن تعــدادی که به عکس ســردار 
مهربــان و پرافتخــار ملــت اهانــت کردنــد مــردم ایرانند 
امــا ایــن جمعیت بی شــمار و عظیــم کــه در خیابانها 
بــه تعظیــم و ارادت حــاج قاســم پرداختند مــردم ایران 

نیستند؟

ی گویند یکایی ها به صراحت دروغ م  امر
حضرت آیت اهلل  خامنه ای تأکید کردند: امریکایی ها 
هرگــز کنــار ملت ایران نبوده اند و به صراحت دروغ می 
گویند اما اگر باشــند هم، برای فرو کردن خنجر زهرآلود 
خــود به ســینه ملت اســت البته تا به حال نتوانســته 

اند و بعد از این هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
ایشــان حضور عظیم ملت در مراســم تشــییع را نشان 
دهنــده زیربنــای فکری و جلــوه احساســات صادقانه 
ملت دانســتند و در نکته ای ظریف افزودند: این فریاد 
انتقــام کــه در سراســر ایــران به گوش مــی رســد، در واقع 
ســوخت حقیقی موشــکهایی بود که پایــگاه امریکا را 

زیر و رو کرد.
ــا اشــاره بــه اظهــارات برخی که ســعی  رهبــر انقــاب ب
مــی کننــد ایــام اهلل تعییــن کننــده هفته هــای اخیر را 
به دســت فراموشــی بســپارند و مســائل دیگــر را مطــرح 
کننــد، افزودنــد: هیــچ مســئله ای نبایــد آن روزهــای 

به یادماندنی را تحت الشعاع قرار دهد.

معنــای  بــه  را  مــا  دل  هواپیمــا  ســقوط  حادثــه   
ی کلمه سوزاند حقیق

ــا ابراز تأســف عمیــق از حادثه ســقوط  رهبــر انقــاب ب
هواپیمــا گفتنــد: ایــن حادثــه بســیار تلــخ دل مــا را به 
معنــای حقیقــی کلمــه ســوزاند و بــه درد آورد امــا عده 
ای بــه تبع رســانه هــای امریکایی و انگلیســی ســعی 
مــی کنند این حادثه غم بار را زمینه ســاز فراموشــی آن 
تشــییع پرشــکوه و آن پاســخ کوبنده ســپاه قرار دهند، 
البته عده ای جوان و احساســاتی هســتند اما کســان 
دیگری هم هســتند که حاضر نیســتند منافع ملی را 

درک کنند و پای آن بایستند.

 دشمنان از حادثه سقوط هواپیما شاد شدند
ایشــان افزودنــد: به همان اندازه ای که مــا و ملت از این 
حادثه غم و غصه خوردیم، دشــمنان شــاد شــدند چرا 

کــه مستمســکی به دســت آوردند تــا ســپاه، نیروهای 
مســلح و نظــام را زیــر ســؤال ببرند امــا این مکــر آنها در 
مقابل دست قدرت خدا تأثیری ندارد و یوم اهلل تشییع 
و یوم اهلِل در هم کوبیده شــدن پایگاه امریکایی ها از یاد 

نمی رود و به فضل الهی روز به روز زنده تر می شود.
رهبر انقاب با تســلیت و عرض همدردی صمیمانه 
بــا خانواده های این مصیبت افزودند: از صاحبان عزا 
و پدران و مادرانی که با قلبهای پردرد در مقابل وسوسه 
و توطئه دشمنان ایستادند و بر خاف میل آنها حرف 
زدند، تشکر و در مقابل آنها تعظیم و تکریم می کنیم.
ــا توجــه بــه ابهاماتی کــه در ایــن حادثه  رهبــر انقــاب ب
وجود دارد و با تشکر از سخنان فرماندهان سپاه در این 
زمینه، بر پیگیری جدی برای پیشــگیری کامل از بروز 
ایــن گونه حــوادث تأکید کردنــد و افزودند: پیشــگیری 

مهمتر از پیگیری است تا حوادث مشابه رخ ندهد.
حضــرت آیــت اهلل  خامنــه ای یکــی از تاشــها بــرای 
تحــت الشــعاع قــرار دادن ایــام اهلل هفتــه هــای اخیر را 
اقدام ســه دولــت خبیث اروپایی در تهدیــد ایران برای 

بردن مسئله هسته ای به شورای امنیت خواندند.
ایشــان افزودند: البته مســئوالن کشور جواب محکمی 
بــه آنهــا دادند و ملت هم به یاد دارد که این ســه کشــور 
چگونــه در هشــت ســال جنگ تحمیلــی در خدمت 

صدام و جنایت های او بودند.
ایشــان افزودنــد: از اول هــم بنده گفتم کــه اعتمادی به 
حرفهــای اروپایــی ها بعــد از برجام نداریــم و آنها کاری 
نمــی کننــد و در خدمــت امریــکا هســتند، االن هــم 
معلوم شد که این ها به معنای حقیقی کلمه حقیر و 
پادوی امریکا هســتند و در خیال به زانو درآوردن ملت 
ایران به ســر می برند که البته ارباب و بزرگتِر آنها یعنی 

امریکا هم قادر به اینکار نشد چه برسد به اینها!
رهبــر انقاب مذاکره اروپایی هــا را نیز آمیخته به دغل 
و فریبــکاری دانســتند و گفتند: آن جنتلمن هایی که 
پشــت میز مذاکره هســتند، در حقیقت تروریستهای 

فرودگاه بغداد هستند که لباس عوض کرده اند.
رهبــر انقاب در جمع بندی خطبــه اول، همت ملی 
بــرای قوی تر شــدن ایــران را تنهــا راه ادامه مســیر عزت 
ایرانیــان خواندنــد و افزودند: مــا از مذاکــره البته بجز با 

امریکایی ها ابایی نداریم اما از موضع قدرت و قوت.
ایشــان تأکیــد کردند: ایــن ملت عزیز و این کشــور عزیز 
بــه فضــل الهی قــوی تر نیز می شــوند، نه تنهــا در بعد 
نظامــی بلکــه در ابعــاد اقتصــادی و جهــش علمــی و 
فناوری که پشتوانه تحقق این هدف، حضور و صبر و 
استقامت ملت در صحنه و تاش و کوشش بی وقفه 

مسئوالن و مردم است.
آیــت اهلل  خامنه ای افزودند: به فضل الهی این ملت و 
کشــور در آینده ای نه چندان دور به نقطه ای می رســد 
که دشمنان حتی جرأت تهدید او را هم پیدا نکنند.

رهبــر انقاب اســامی بخــش اصلی خطبــه دوم را به 
زبان عربی بیان کردند اما قبل از آن با اشاره به اهمیت 
حضور ملت در انتخابات گفتند: در زمینه انتخابات 
ان شــاءاهلل نکاتی هســت که بعدًا بیان خواهم کرد اما 
نکته مهم این است که انتخابات از مهمترین عوامل 
اقتدار کشــور اســت و کشــور را بیمه و دشــمن را مأیوس 

خواهد کرد.
ــا اشــاره بــه تــاش دشــمنان بــرای بــی انگیزه  ایشــان ب
کــردن مــردم از حضــور در انتخابات گفتنــد: باید همه 
مراقب باشــیم که مبادا دشمن این خواسته را محقق 

و انتخابات را کمرنگ و بی رونق کند.
رهبر انقاب اســامی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه 
با توجه به این برهه حساس از تاریخ منطقه، سخنان 
مهمــی را بــه زبان عربــی خطاب به بــرادران عرب بیان 

کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به جنایت بزدالنه 
ــرور یــک ســردار بــزرگ و شــجاع ایرانی  آمریکایی هــا در ت
ــا اخــاص عراقی به دســتور  و یــک مجاهــد فــداکار و ب
رئیس جمهور تروریســت آمریکا، گفتند: ســردار شهید 
ســلیمانی بــا حضــور شــجاعانه در صفــوف مقــدم و 
خطرناک یکی از مؤثرترین عوامل در شکســت عناصر 
تروریســتی ماننــد داعش و امثــال آن در ســوریه و عراق 
بــود امــا آمریکایی هــا بدون اینکــه جرأت کننــد با او در 
نبرد روبرو شــوند، بزدالنه به او که به دعوت دولت عراق 
در فــرودگاه عــراق بــود حملــه کردنــد و خــون مطهــر او و 
ــا بــرای چندمین بار  ــر زمیــن ریختند ت همراهانــش را ب

خــون فرزندان ایران و عــراق در راه خدا بر زمین ریخته و 
با یکدیگر مخلوط شود.

ایشــان ضربــه متقابل و علی العجالة ســپاه پاســداران 
ایــران و در هم کوبیــدن موشــکی پایــگاه آمریکایی ها را 
موجــب لگدمال شــدن ابهــت و آبروی دولــت ظالم و 
متکبــر آمریــکا دانســتند و تأکید کردنــد: تنیبه اصلی 

آنها اخراج از منطقه است.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به بدرقه بی نظیر شهید 
سلیمانی و شهیدابومهدی با اجتماع دهها میلیونی 
مردم ایران و همچنین تشییع همراه با تکریم و احترام 
ایــن دو مجاهــد بــزرگ در شــهرهای مختلــف عراق، و 
ــراز همــدردی مــردم در چندین کشــور دیگــر با حضور  اب
در اجتماعــات پرشــور، خاطرنشــان کردنــد: دشــمنان 
تاشــهای فراوانــی کردند با خرج کــردن پولهای فراوان، 
تبلیغــات  و  بی مســئولیت  انســانهای  به کارگرفتــن 
شــیطنت آمیز، دو ملــت ایــران و عراق را بــه هم بدبین 
کنند اما این شــهادت بزرگ همه تاشــهای شیطانی 

و وسوسه های اهریمنی آنها را باطل کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای قدرت اســامِی ملتهای 
منطقــه را عامــل فائق آمــدن بر قدرتهای فاســد مادی 
ــا اشــاره بــه تســلط غربی هــا بر کشــورهای  خواندنــد و ب
ــا پشــتوانه علــم و فنــاوری، ســاح نظامــی،  منطقــه ب
تبلیغات دروغین و سیاستهای مکارانه، افزودند: آنها 
هــر گاه به واســطه نهضت های مردمــی ناچار به خروج 
از کشــوری شــدند، تــا حد توان دســت از توطئــه و نفوذ 
اطاعاتی و ســلطه سیاســی و اقتصادی برنداشتند و 
غــده بدخیم رژیم صهیونیســتی را به عنوان تهدیدی 
دائم برای کشــورهای غرب آســیا در قلــب این منطقه 

جاسازی کردند.
ایشــان پیــروزی انقــاب اســامی را موجــب وارد آمدن 
ضربه های سیاســی و نظامی ســخت بر رژیم غاصب 
شکســتهای  زنجیــره  آن  به دنبــال  و  صهیونیســتی 
ــا غــزه  اســتکبار و در رأس آن آمریــکا از عــراق و ســوریه ت
ــا افغانســتان دانســتند و افزودنــد:  و لبنــان و از یمــن ت
نیابتــی  جنگهــای  بــه  را  ایــران  دشــمن،  رســانه های 
متهــم می کنند، در حالی که این دروغی بزرگ اســت و 

ملتهای منطقه بیدار شده اند.
مقاومــت  در  ایــران  توانایــی  اســامی  انقــاب  رهبــر 
در فضــای  را  آمریــکا  برابــر خباثتهــای  در  بلندمــدت 
منطقــه و روحیــه ملتهــا مؤثر خواندنــد و تأکید کردند: 
سرنوشــت روشــن منطقه نجات از سلطه استکباری 
از حاکمیــت بیگانــگان  آمریــکا و رهایــی فلســطین 
صهیونیســت اســت کــه بــا همــت ملتهــا بایــد زمان 

رسیدن به این هدف نزدیک تر شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای کنــار زدن عوامــل تفرقــه 
ــر مــواردی از جمله:  از جهــان اســام را الزم دانســتند و ب
راه حلهــای  کشــف  بــرای  دیــن  علمــای  »وحــدت 
اســامی در ســبک زندگی نوین اســامی«، »همکاری 
دانشــگاههای اســامی بــرای ارتقــاء علــم و فنــاوری 
تمــدن جدیــد«، »هماهنگــی  زیربناهــای  و ســاخت 
رســانه های اســامی بــرای اصــاح ریشــه ای فرهنــگ 
عمومــی«، »ارتباط نیروهای مســلح اســامی برای دور 
کــردن جنــگ و تجــاوز از منطقــه«، »ارتبــاط بازارهــای 
اســامی بــرای خــارج کــردن اقتصــاد ایــن کشــورها از 
ســلطه کمپانی هــای غارتگــر«، »رفت وآمد وســفرهای 
و  وحــدت  همدلــی،  همزبانــی،  افزایــش  بــرای  مــردم 
دوســتی« به عنــوان راهکارهــای افزایــش وحــدت و دور 

شدن از تفرقه تأکید کردند.
ایــران و اســام  اینکــه دشــمنان  ــر  ب تأکیــد  ــا  ب ایشــان 
ــا منابــع کشــورهای ما،  می خواهنــد اقتصــاد خــود را ب
ــا ذلــت ملتهــای مــا و صدرنشــینی خــود  عزتشــان را ب
ــا تفرقــه مــا تأمین، و ما و شــما را به دســت خودمان  را ب
نابــود کنند، افزودنــد: آمریکا، »فلســطین را بی دفاع در 
برابر صهیونیســتهای جنایتکار«، »سوریه و لبنان را در 
تصــرف دولتهای وابســته و مزدور خود«، »عراق و ثروت 
نفتــی آن را کامــًا متعلــق به خــود« می خواهــد و برای 
این هدف شــوم، به بزرگ ترین ظلمها و شــرارتها مانند 
آزمون ســخت چند ساله  سوریه، فتنه های پی در پی 
در لبنــان و تحریــکات و خرابــکاری مســتمر در عــراق 

دست زده اند.
ــرور آشــکار شــهید ابومهــدی  رهبــر انقــاب اســامی ت
فرمانــده شــجاع حشدالشــعبی و ســردار بــزرگ ســپاه 
از  دیگــری  کم نظیــر  نمونــه  را  ســلیمانی  شــهید 
فتنه انگیــزی آمریکایی ها در عــراق خواندند و گفتند: 
آنهــا بــرای تأمیــن هــدف پلید خــود در عــراق به دنبال 
ایجــاد فتنه، جنــگ داخلی و ســرانجام تجزیه عراق و 
حذف نیروهای مؤمن، مبارز، مجاهد و میهن دوست 

هستند.
وقیحانــه  اظهــارات  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
آمریکایی هــا در مقابــل حکــم پارلمان عراق بــه اخراج 
آنــان را نمونــه دیگــری از ایــن فتنه انگیزی هــا خواندند 
و افزودنــد: آنهــا کــه خــود را حامــی دموکراســی وانمــود 
می کردنــد تعــارف را کنار گذاشــته و می گوینــد ما برای 

ماندن در عراق آمده ایم و بیرون نمی رویم.
رهبــر انقاب اســامی در پایان سخنانشــان در خطبه 
دوم نمــاز پــر شــکوه جمعه خطــاب به همــه ملتهای 
مســلمان منطقــه تأکیــد کردنــد: دنیــای اســام بایــد 
صفحه جدیدی بگشــاید و وجدانهای بیدار و دلهای 
مؤمــن، اعتمــاد به نفس را در ملتها بیــدار کنند و همه 
بدانند که تنها راه نجات ملتها، تدبیر و اســتقامت و 

نترسیدن از دشمن است.

W  :مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم

جنتلمن های پشت میز مذاکره 
یست های فرودگاه بغدادند ترور
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خواهران  علمیه  حوزه های  یت  مدیر مرکز  همکاری  تفاهم نامه   

شد امضا  کشور  مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  و 
تفاهم نامه همکاری و تعامل میان مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیه خواهران و ســازمان نظام 

روانشناسی کشور به امضا رسید.

تفاهم نامــه همــکاری مرکز مدیریــت حوزه های علمیه 
خواهران و ســازمان نظام روانشاسی و مشاوره کشور ظهر 
امروز با حضور حجت االســام والمسلمین عبدالکریم 
بهجت پــور مدیر حوزه هــای علمیه خواهــران و محمد 
حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 

به امضا رسید.
عبد الکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور در این دیدار با اشــاره بــه اهمیت توجه 
کــرد:  عنــوان  کشــور  در  مشــاوره  و  روانشناســی  بــه 
رشــته روانشناســی از رشــته های مورد عاقــه مردم 
اســت و ما هم نســبت به این رشــته عاقه و البته 

نگرانی هایی داریم.
و  دینــی  فرهنگــی  بــه  بایــد  روانشناســی  در  افــزود:  وی 
اســامی، زیســت بوم و مســائل مختلــف دیگری توجه 
داشته باشیم و بدون تردید حوزه های علمیه می توانند 

در این زمینه اثرگذار باشند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران گفــت: حوزه هــای 
علمیه خواهران آمادگی همکاری در زمینه های علمی 
- نظــری و اجتماعــی را در چارچوب های اســتاندارد با 

سازمان نظام روانشانسی و مشاوره دارد.
وی بــا بیــان اینکــه مشــاوره و روانشناســی در حوزه های 
علمیــه خواهــران مــورد توجــه بــوده اســت ادامــه داد: در 
حوزه هــای علمیــه خواهــران همــواره بــه روانشناســی و 
مشــاوره توجــه می شــود و تــا کنــون اقداماتــی از جملــه 
تاســیس مرکــز مشــاوره در اســتان هرمزگان انجام شــده 

است.
مفسر برجسته قران کریم عنوان کرد: در زمینه مشاوره 
و روانشناســی بایــد توجــه بســیار زیــادی بــه فرهنگ 
دینــی و اســامی و رهنمود هــای قــرآن کردیــم داشــته 

باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: باید از علم روانشناســی و مشــاوره 

برای حل مسائل و مشکات مردم استفاده کنیم.

اســتفاده از ظرفیت حوزه های علمیــه خواهران در 
ی زمینه مشاوره و روانشناس

محمدحاتمــی  دیــدار،  ایــن  ابتــدای  در  همچنیــن 
گفــت:   کشــور  مشــاوره  و  روانشناســی  ســازمان  رئیــس 
ســازمان نظام روان شناســی و مشــاوره به عنوان سازمان 
فرابخشــی بــا 30 هــزار عضو رســمی مســئولیت صدور 
مجــوز و پروانه صاحیت حرفــه ای، نظارت تخصصی 
و  مشــاوران  و  روان شناســان  حرفــه ای  توانمندســازی  و 
حمایــت از حقوق مراجعان و روان شناســان و مشــاوران 

را برعهده دارد.
رئیــس ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره کشــور با 
بیــان ایــن که در جامعه ما، نرخ آســیب های اجتماعی 
ایــن  علــل  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  دارد،  افزایشــی  رونــد 
افزایــش، دخالت افراد غیر مرتبط در حوزه روان شناســی 

و مشاوره است.
وی ادامــه داد: یکی از مشــکاتی که اخیرًا بــا آن روبه رو 
می شــویم کسانی هستند که با سوء استفاده از فضای 
مجــازی خــود را بــه عنــوان مشــاور معرفــی می کننــد و 

باعث می شوند مردم به آن ها مراجعه کنند.
و  متخصــص  غیــر  افــراد  دخالــت  افــزود:   حاتمــی 

مشــاوره های نادرســت آن ها موجب می شــود سامت 
جامعــه و مراجعــان بــا خطــر مواجــه شــود بنابرایــن مــا 
مصمــم هســتیم تا ایــن گونــه عــوام فریبی هــا را کنترل 

کنیم.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره 
به اهمیت تعامل با حوزه های علمیه در زمینه مشاوره 
گفــت: هدف ما از تعامل بــا حوزه های علمیه نهادینه 
کــردن مشــاوره و روانشناســی در بســتر فرهنــگ دینــی و 

اسامی است.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیت تحقــق منویات مقــام معظم 
رهبری در زمینه مشــاوره خاطرنشــان کرد: روانشناسی و 
مشــاوره می تواند فرصت و یا تهدید باشد و ما در تاش 

هستیم تا تهدید ها رو به فرصت تبدیل کنیم.
حاتمی با اشاره به تاثیرگذاری زنان در خانواده و جامعه 
ــر از مردان هســتند و  گفــت: بــدون تردید زنــان اثربخش ت
امیــدوارم کــه بتوانیم از ظرفیت هــای حوزه های علمیه 

خواهران در زمینه روانشانسی و مشاره استفاده کنیم.
گفتنی اســت در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری 
و  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  میــان 

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور امضا شد.

معــاون فرهنگی حــوزه های علمیه 
خواهران ســیره حضرت زهرا)ســام 
بــرای  مهــم  درســی  را  علیهــا(  اهلل 
ایــن  گفــت:  و  دانســت  همــگان 
درس از ســیره بانوی بزرگــوار تنها به 
عنــوان مطالعــه تاریخ و شــرح حال 
ایشــان بــرای طــاب کفایــت نمی 
کنــد بلکــه بایــد بــه عنــوان ســبک 
زندگی اســامی و الگو برای طاب 
و جامعه امروزی و جوانان تبدیل به 

یک برنامه و مدل شود.

خانم ظهیری در گفتگو با خبرگزاری کوثر بیان کرد: عمر کوتاه حضرت 
زهرا)ســام اهلل علیهــا( از لحــاظ کمیــت بــه روایــت اهــل شــیعه و اهل 

سنت به دوران جوانی ختم شده است.
وی با بیان اینکه عمر با برکت این بانوی بزرگوار از لحاظ کیفیت دارای 
ابعــاد وجــودی بســیار اثرگــذار بوده اســت، افــزود: دوران زندگــی حضرت 
زهرا)ســام اهلل علیهــا( از حیث عبادت، ارتباط بنــده صالحه خداوند 
که تکلیف مدار بوده، حیات خانوادگی، حیات سیاســی و اجتماعی 

بسیار پیام دار است.
معــاون فرهنگــی حوزه های علمیه خواهران بیان کــرد: امام صادق)علیه 
ــَرِك َو اْصَطفاِك  ــُم ِإَنّ اهلَلَّ اْصَطفــاِك َو َطَهّ ْرَی الســام( در خصــوص آیــه »یــا َم
ِمیــَن « می فرمایند که در این آیه ایــن مقام براى حضرت 

َ
عال

ْ
َعلــی  ِنســاِء ال

مریم اســت که بزرگ زنان زمانه خویش بود، اما حضرت فاطمه )ســام اهلل 
علیها( سرور و پیشواى بانوان سراسر جهان هستی از آغاز تا پایان است.

حضرت فاطمه)س( الگوی بزرگی برای زنان است
وی گفــت: ایــن بانوی بزرگ اســام برای خوبــان از جنبه های مختلف 

فردی، خانوادگی و اجتماعی می تواند الگوی بزرگی باشد.
خانــم ظهیــری، ســیره حضــرت زهرا)ســام اهلل علیهــا( را درســی مهــم 
بــرای همــگان دانســت و افزود: ایــن درس از ســیره بانوی بزرگــوار تنها به 
عنوان مطالعه تاریخ و شــرح حال ایشان برای طاب کفایت نمی کند 
بلکه باید به عنوان سبک زندگی اسامی و الگو برای طاب و جامعه 
امــروزی و جوانــان تبدیل به یــک برنامه و مدل شــود، برنامه ای که درس 

آموز و قابل اجراست.
حضــرت  زندگــی  مــدل  شــدن  اجرایــی  زمینــه  بایــد  کــرد:  بیــان  وی 
فاطمه)ســام اهلل علیها( در بعد فــردی، خانوادگی و اجتماعی را فراهم 
ســازیم و آن را آمــوزش دهیــم و بــه عنوان چراغ و مدلی کــه بتوانیم دنبال 

روی ایشان باشیم، استفاده کنیم.
معــاون فرهنگــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران با بیــان اینکــه مراجعه 
بــه دانشــنامه فاطمی کمک بســیاری بــه الگوگیــری از زندگی حضرت 
کــه  افــزود: پیشــنهاد مــی دهــم  فاطمه)ســام اهلل علیهــا( مــی کنــد، 

دانشنامه فاطمی تبدیل به یک واحد درسی در
حوزه علمیه خواهران در ســطح 2، ســه و چهار شــود تا طاب از حیث 
دانشــی بیشــتر بــا ســبک زندگــی ایشــان آشــنا شــوند و از حیث روشــی 
بتواننــد مــدل ارائه دهند و از نظر تبلیغ نیز بتواننــد آن را بهتر در جامعه 

منعکس کنند.

لزوم فراگیری دانشنامه فاطمی توسط طاب
وی بیــان کــرد: اگر طلبه ای دانشــنامه فاطمــی را به خوبــی فراگیرد می 

تواند آن را در جامعه به عنوان یک مدل ارائه دهد.

زهرا؟اهس؟  حضرت  زندگی  سیره   
گیرد قرار  طالب  توجه  مورد 

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:

آیــت اهلل  العظمــی مظاهــری، مرجــع عالیقــدر 
در  اصفهــان  ــه  علمی حــوزه  رییــس  و  تشــیع 
دیدار با حجت االســام والمســلمین بهرامی 
ــه خواهران اســتان اصفهان  مدیــر حــوزه علمی
یــت هــای ایم مرکــز تقدیر و  از خدمــات و فعال

قدردانی کرد.

در  بهرامــی  المســلمین  و  االســام  حجــت 
و  اقدامــات  از  گزارشــی  دیــدار  ایــن  ابتــدای 
برنامه های حوزه های علمّیۀ خواهران استان 

اصفهان ارائه کرد.
در ادامــه نیــز، حضرت آیــت اهلل العظمی 
مظاهری با تقدیــر از تاش ها و فعالیت 
والمســلمین  االســام  حجــت  هــای 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر  بهرامــی 
اســتان اصفهــان از زمــان مســئولیت تــا 
را  کنــون، حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
بســیار ارزشــمند و تاثیــر گــذار در جامعــه 

دانستند.
و  مدیــر  بــرای  توفیــق  آرزوی  ضمــن  وی 
خوهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مجموعــه 
اظهــار داشــت: مدیریت حوزه هــای علمیه 
ســنگینی  بســیار  و  مقــدس  کار  خواهــران 
اســت و مدیریت آن تا کنون به خوبی انجام 

وظیفه نموده است.
مرجــع عالیقــدر تشــیع ســفارش کــرد: کــه در 
همــه کارها خــدا را در نظر گرفتــه و از امام زمان 
)عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف( در ادامه راه 

یاری بگیرند.
حجت االســام  دیــدار،  ایــن  پایــان  در 
والمسلمین بهرامی با تشّکر از توّجه و الطاف 
همیشــگی حضرت آیة اهلل مظاهــری به حوزه 
هــای علمیه خواهران و رهنمودهای ایشــان، 

سپاسگزاری کرد.

 تقدیر آیت اهلل العظمی مظاهری از خدمات

 حوزه علمیه خواهران استان اصفهان

 پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه 
خواهران در پی درگذشت

 آیت اهلل رسول محالتی
حجت االسالم والمسلمین بجهت پور با صدور پیامی درگدشت آیت اهلل رسوال 

محالتی را تسلیت گفت.

حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور مدیر حوزه های علمیه خواهران 
در پی درگذشت آیت اهلل رسول محالتی پیام تسلیتی صادر کرد. متن این پیام به 

شرح زیر است:
إنا هلل و إنا إلیه راجعون

 ارتحال عالم بزرگوار و نویسنده توانا، آیت اهلل سیدهاشم رسولی محالتی »رضوان 
اهلل تعالی علیه« موجب تاثر شد.

 آن عالم انقالبی و جلیل القدر که عمر با برکت خود را در راه خدمت به اسالم و 
انقالب سپری نمود، از همان اوایل نهضت اسالمی همراه حضرت امام خمینی 
»قدس اهلل نفسه الزکیه« و سپس همگام با مقام معظم رهبری، حضرت امام 

ثارقلمی وعلمی فراوانی از خود بر جای گذاشت که  خامنه ای »مدظله العالی« بود و آ
مورد استفاده محققین وعالقه مندان بوده و است

ارتحال آن فقید سعید را به رهبر معظم انقالب »مدظله العالی«، بیت  شریف، 
بازماندگان، شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان 

برای ایشان علو درجات و رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر فراوان 
مسألت دارم.
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نقش خواهران طلبه در اقتدار فرهنگی جامعه حائز اهمیت است
مدیر جدید حوزه علمیه خواهران

 استان اردبیل معرفی شد
مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه  علمیه خواهران استان اردبیل برگزار شد

 مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان اردبیــل بــا حضور 
نماینــده ولی فقیه در اســتان در  ســالن اجتماعات مدرســه علمیــه الزهرا)س( 
اردبیل برگزار و حجت االسام قربانی به عنوان مدیر جدید این حوزه معارفه شد.
آیت اهلل سیدحســن عاملی، نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اردبیل از 
خدمات و تاش های حجت االســام لطفی در مدیریت حوزه علمیه خواهران 
اســتان اردبیــل تقدیــر کرد و افزود: اســاتید و مدیــران حوزه های علمیــه خواهران 
اســتان اردبیل بدون چشم داشــت به فعالیت در حوزه علمیه می پردازند و برای 
حجت االســام قربانی که فردی شایســته، توانمند و دارای سابقه اجرایی موفق 

یم. هستند آرزوی موفقیت در این امر خطیر را دار
 همچنین در این مراســم، حجت االســام واحدی، معاون امور حوزه های علمیه 
خواهران کشور با اشاره به نقش و جایگاه زنان در جامعه اظهار کرد: تمدن اسامی 

یژه ای برای زن قائل است و زنان نیمی از افراد اثرگذار جامعه هستند. جایگاه و
 وی همچنین زمینه گســترش رشــته ها از عمومی به تخصصی را در اســتان مناســب 
که اســتان  یم  کرد و افزود: در کشــور 16 رشــته ســطح 3 و ۴ رشــته ســطح ۴ دار عنوان 
کنند. تر و تخصصی تحصیل  که طلبه ها در رشته های باال اردبیل این قابلیت را دارد 
ران مسؤولیت  گزارشــی از فعالیت های دو  در این مراســم حجت االسام لطفی 

کرد. خود به عنوان مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل ارائه 

 نماینده ولی فقیه در اســتان اردبیل 
نقــش  علمیــه  حوزه هــای  گفــت: 
وضعیــت  در  اهمیتــی  حائــز  بســیار 
بیگانــگان  تهاجــم  و  کشــور  کنونــی 
دارد و در ایــن زمینــه برای دســتیابی 
بــه اقتــدار فرهنگی نقــش خواهران 

طلبه حائز اهمیت است. 

معارفــه  در  عاملــی  سیدحســن  آیــت اهلل 
مدیر جدید حوزه علمیه خواهران استان 
اردبیــل اظهار داشــت: حوزه های علمیه 
نقــش بســیار حائــز اهمیتــی در وضعیت 
کشــور و تهاجــم بیگانــگان دارد و  کنونــی 
در ایــن زمینــه بــرای دســتیابی بــه اقتــدار 
حائــز  طلبــه  خواهــران  نقــش  فرهنگــی 

اهمیت است.
وی بــا اشــاره به ایــن که عمل بــه وظایف 
یــک  ایــن حــوزه  در  بــدون چشم داشــت 
کــرد:  بیــان  اســت  اساســی  یــت  اولو
شــخصیت های  حضــور  خوشــبختانه 

برجســته و توانمنــد در ایــن زمینه ســبب 
زافــزون اســتان می شــود و بدون  توســعه رو
به دنبــال  را  ردهای خوبــی  شــک دســتاو

دارد.
نماینــده ولی فقیه در اســتان اردبیل گفت: 
و  فعالیت هــا  ایــن  اجــرای  مــی رود  امیــد 
ز افزون تر شــود و شــاهد  ز بــه رو برنامه هــا رو
دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه 
که این مســئله نیازمند تاش های  باشــیم 
همه جانبــه اســت و بایــد مــورد توجــه واقع 

شود.
حجت االســام محمــد واحــدی معــاون 
امــور حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
نیــز در این مراســم اظهار کــرد: زمینه برای 
بــه  از شــکل عمومــی  گســترش رشــته ها 
اساســی  یت هــای  اولو جــزو  تخصصــی 
تبییــن  به دنبــال  زمینــه  ایــن  در  و  اســت 
نقش و جایگاه زنان در جامعه هســتیم تا 
بتوانیــم تاثیرگذاری این قشــر را در جامعه 

کنیم. گیر  فرا
جــزو  اردبیــل  اســتان  کــرد:  بیــان  وی 

کــه قابلیــت تحصیل  اســتان هایی اســت 
تر و تخصصی تر  طلبه هــا در رشــته های باال
زمینــه درصــدد هســتیم  ایــن  در  و  دارد  را 
کــرده و  بــه شــکل منســجم و موفــق عمــل 
رشــته های  بســط  و  توســعه  راســتای  در 
تخصصــی ایــن حــوزه  برنامه های اساســی 

داشته باشیم.
در ایــن مراســم از خدمــات و تاش هــای 
حجت االســام لطفــی در مدیریــت حوزه 
علمیه خواهران استان اردبیل تقدیر شد و 
حجت االســام قربانی بــه عنوان مدیریت 

جدید انتخاب شد.

امام جمعه اردبیل: 

کنید کوثر را در شــبکه های اجتماعی  و پیام رســان ها دنبال  خبرگــزاری 
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خانم اســکندری از برگزاری دوره مجازی ســبک زندگی اســامی ویژه طاب خواهر 
چهارمحــال و بختیاری از ســوی معاونــت فرهنگی تبلیغی مرکــز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران خبر داد.

خانم فاطمه اســکندری، معاون فرهنگی تبلیغــی مدیریت حوزه علمیه خواهران 
کوثرنیــوز از  بــا خبرنــگار خبرگــزاری  گفتگــو  اســتان چهارمحــال و بختیــاری، در 
شــهرکرد، بــا بیــان اینکــه توانمندســازی طــاب در همــه ابعــاد یکــی از مهمتریــن 
ره  کنون در این زمینه دو یت های این مدیریت اســت، گفت: به لطف الهی تا اولو
های مختلف آموزشــی به صورت حضوری و غیر حضوری برای طاب، اســاتید 

و سایر همکاران برگزار شده است.
وی توجه به امور اخاقی را یکی از مهمترین رسالت های حوزه های علمیه بیان 
گر امور اخاقی و تربیتی به خوبی در جامعه خصوصا در بین  کرد و افزود: به یقین ا

گیر و نهادینه شود، در سایر امور نیز مشکلی نخواهیم داشت. طاب فرا
کید بر اینکه توجه به سبک زندگی اسامی یکی از مهمترین  خانم اسکندری با تأ
کــه متأســفانه از آن غافــل هســتیم، گفت: به  ز جامعه اســت  رت هــای امــرو ضــرو

بردی  یج ســبک زندگی اســامی کار یقیــن نقش حوزه های علمیه خواهران در ترو
و غیرقابل انکار است.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه توجــه بــه ابعــاد مختلــف ســبک زندگــی اســامی یکــی از 
مهمتریــن محورهــای بیانیــه گام دوم انقــاب اســت، افزود: به یقیــن ادامه حیات 
نظام اسامی در گرو توجه همه جانبه به بایدها و نبایدهای سبک زندگی اسامی 

است و غفلت از آن خسارت های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران اســتان چهارمحــال و 
ره های  یج سبک زندگی اسامی دو کنون در راستای ترو بختیاری با بیان اینکه تا
یژه طاب و اساتید مدارس علمیه خواهران استان برگزار شده  مختلف آموزشی و
یژه  ره فشــرده مجــازی با همیــن نام و اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر نیز یک دو
طــاب و اســاتید مــدارس علمیــه خواهران کشــور از ســوی مرکــز در حــال برگزاری 
اســت که عاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت معاونت فرهنگی مرکز اقدام 

یسی نمایند. به نام نو
ره با هدف توســعه و تعمیق ســبک زندگی اســامی  وی بــا اشــاره بــه اینکــه این دو
در بین طاب و اســاتید حوزه های علمیه خواهران با بهره  مندی از اســاتید خبره 

ره مجازی آموزه  های اخاقی و ســیره  برگــزار می شــود، خاطرنشــان کرد: در ایــن دو
معصومین)ع( در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش داده خواهد شد

 دوره مجازی سبک زندگی اسالمی ویژه طالب خواهر چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

گفــت:  ســمنان  اســتان  خواهــران  علمیــه  مدیرحــوزه 
هفدهمین نمایشــگاه کتاب اســتان ســمنان بــا همکاری 
حوزه علمیه خواهران اســتان و دیگر نهادها با بیش از ۶۰ 

کتاب عرضه شد. هزار عنوان 

کتــاب در 2  یــان افــزود: نمایشــگاه  علــی رضــا صابر
بخــش عرضــه، فــروش و برنامه های فرهنگــی مانند 
نمایش خیابانی، موسیقی محلی، شاهنامه خوانی، 
و  صبــح   نوبــت   2 در  کتــاب  رونمایــی  و  تحلیــل 

بعدازظهر برپا شد.
مدیرحــوزه علمیه خواهران اســتان ســمنان ادامه 
داد: هفدهمین نمایشگاه کتاب استان با حضور 
یزی  150 ناشــر در 120 غرقه در شهر سمنان برنامه ر

شده است.
کتــاب  ر شــد: 10 غرقــه هفدمیــن نمایشــگاه  یــادآو وی 
گرفته  استان سمنان برای انتشارات بومی استان در نظر 

شده است.
یابــی  کــرد: یکــی از شــاخص های ارز یــان بیــان  صابر
کتاب از دیدگاه ناشران میزان فروش است  نمایشگاه 
و اســتان ســمنان در ســال گذشــته بــا فروش هشــت 
یالی کتاب در شانزدهمین نمایشگاه کتاب  میلیارد ر

کرد. نظر ناشران را جلب 
یــد  کــرد: 30 درصــد بــن تخفیــف خر یــح  وی تصر
کتاب اســتان  کتــاب بــرای هفدهمین نمایشــگاه 
کــه 10 درصــد توســط  ســمنان در نظرگرفتــه شــده 
موسسه نمایشگاه، 10 درصد ناشر و 10 درصد اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان تامین شــده 

است.
مدیرحــوزه علمیــه خواهــران  اســتان ســمنان بیــان کرد: 
نیازمنــد  اســتان  کتــاب  نمایشــگاه  مطلــوب  برگــزاری 
مرتبــط  اجرایــی  دســتگاه های  همــکاری  و  هم افزایــی 

است.

مســئول امــور فرهنگــی حــوزه علمیــه 
خواهران اســتان قزوین از ارائه آخرین 
دســتاوردهای علمی و پژوهشــی این 
مرکــز در دوازدهمیــن نمایشــگاه قرآن 

خبر داد.

از  یــی  گفتگو در  هماینلــو  خانــم   
ردهای علمــی  ارائــه آخریــن دســتاو
علمیــه  حــوزه  غرفــه  پژوهشــی  و
خواهــران در دوازدهمین نمایشــگاه 
قــرآن خبــر داد و گفــت: برپایی غرفه 
در  یــن  قزو خواهــران  علمیــه  حــوزه 
نمایشگاه قرآن با هدف ارائه راه حل 
ران و  بردی با حضور مشــاو هــای کار

متخصصان برپا شده است.
مســئول امور فرهنگی حــوزه علمیه 
یــن ادامــه داد:  خواهــران اســتان قزو
بــا  آشــنایی  منظــور  بــه  غرفــه  ایــن 

فعالیت های حوزه علمیه خواهران 
و  اعــام شــرایط طلبگــی  و  اســتان 

پذیرش طراحی شده است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه فرصت 
خوبــی اســت تــا ضمــن آشــنایی بــا 

فعالیت های حوزه علمیه خواهران 
ره  ،مردم مشتاق و والیتمدار از مشاو
های مذهبی و خانواده نیز بهره مند 

شوند.

 همکاری حوزه علمیه خواهران استان سمنان
 در هفدهمین نمایشگاه کتاب استان

 ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی 
حوزه  علمیه خواهران قزوین در نمایشگاه قرآن

مدیرحوزه علمیه خواهران استان سمنان خبر داد؛
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جلسه شورای نهادی حوزوی استان گلستان 
بــه میزبانــی مدیریــت حــوزه علمیــه خواهران 
این اســتان بــا حضــور خانم حســینی واعظ، 
گلستان و حجت  مدیر حوزه علمیه خواهران 
االســام و المســلمین ملکــی، رئیس شــورای 
گلستان در شهرستان  نهادی حوزوی اســتان 

گرگان برگزار شد.

بــه گزارش خبرگزاری کوثــر، در ابتدای این 
نشست، خانم حسینی واعظ با خیرمقدم 
کرد و  کشــور اشــاره  بــه میهمانان، به وقایع 
گفت: امیدوارم حــوزه های علمیه با تمام 
تــوان بتواننــد راه ســردار ســلیمانی را ادامــه 
دهنــد، بــا توجه به اینکه به انتقام ســخت 
کــدام از  از دشــمن قائــل هســتیم، بایــد هر 
دســتگاه های حــوزوی، در جایگاه خود و 
با توجه به اقتضائات محیطی راه شــهدا را 

ادامه دهند.
و  االســام  حجــت  جلســه،  ادامــه  در 
المســلمین ملکی، رئیس شــورای نهادی 

گلســتان نیــز بــا تســلیت  حــوزوی اســتان 
شــهادت ســردار ســلیمانی و جانباختــن 
راســتای  در  هموطنــان،  از  تعــدادی 
ســردار  شــهید  نــام  و  یــاد  گرامیداشــت 
ســلیمانی، ایــام دهــه فجــر و فاطمیه طرح 
کــرد و در تبییــن اهــداف تشــکیل  بحــث 
کارگروه کشــوری حــوزه و روحانیت گفت: 
گفتمان انقاب اسامی، اهداف،  تبیین 

آرمــان هــا و ارزش های آن با بهــره گیری از 
ظرفیت هــای ارزنده روحانیــون و مبلغین 
حوزه ها، از اهداف تشــکیل کارگروه حوزه 

و روحانیت است. 
کارگــروه  ایــن  گیــری  شــکل  اهــداف  وی 
ســازی  برجســته  و  معرفــی  تبییــن،  را 
ردهای مختلــف انقــاب اســامی  دســتاو
بــه  یی  پاســخگو حــوزه،  مبلغیــن  توســط 

شــبهات مطــرح علیــه انقــاب اســامی در 
حوزه های مختلف، بررســی و تبیین نفس 
یت انقاب  حوزه و روحانیت در تداوم و تقو
اســامی و نظام جمهوری اسامی، افزایش 
بزرگداشــت  مراســم  در  عمومــی  مشــارکت 
زی انقاب اسامی  چهلمین ســالگرد پیرو
توســط  مــردم  یق  تشــو و  ترغیــب  طریــق  از 

مبلغین و روحانیون دانست.
تشــریح  بــا  گلســتان  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
کارگــروه  اجرایــی  وظایــف  و  یکردهــا  رو
حــوزه و روحانیت، اعام کرد: مســئولیت 
فجــر  دهــه  روحانیــت  و  حــوزه  کارگــروه 
انقــاب اســامی بــر عهــده مرکــز مدیریت 
کارگــروه در  کشــور اســت. این  حــوزه های 
اســتان ها متشــکل از حوزه علمیه برادران 
و خواهــران، شــورای سیاســتگذاری ائمــه 
جمعه، ســازمان تبلیغات اسامی و سایر 
که توســط مدیریت  نهادهــای ذی صاح 
کشــور انتخــاب مــی  حــوزه هــای علمیــه 

شوند، است.  
بــا  اعضــاء  از  یــک  هــر  جلســه،  پایــان  در 
گرامیداشــت یــاد و نام ســردار ســلیمانی و 
تسلیت شماری از هموطنان در دو حادثه 
اخیر، بــه بیان نظرات و پیشــنهادات خود 

در زمینه های فوق الذکر پرداختند.

خواهــران  علمیــه  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
لرســتان به بیــان ویژگی های یک مبلغ بین 
الملــل پرداخــت و گفت: مبلــغ بین الملل 
باید به مبانی معرفتی اســام تسلط داشته 

باشد.

حــوزه  فرهنگــی  معــاون  عزیــزی،  ســمیه 
و  گفــت  در  لرســتان،  خواهــران  علمیــه 
مــی  چگونــه  اینکــه  یــت  محور بــا  یــی  گو
توانیــم بــه یــک مبلــغ بیــن المللــی تبدیل 
رود به عرصه  یم، بیان داشــت: برای و شــو
تبلیــغ بیــن الملــل بایــد بــه  برخی مســائل 

توجه داشت.
بــه مبانــی  رت تســلط  بیــان ضــرو بــا  وی 
معرفتی اســام، افزود: مبلغ باید بتواند به 

سؤاالت مخاطبان غیرمســلمان در رابطه 
بــا اصول دین و شــبهات اســامی پاســخ 

a.دهد
یژگی  عزیزی تســلط کامل به زبان را از و
هــای مهم یک مبلغ بیــن الملل عنوان 
کرد: یکــی از بدیهی ترین  و خاطرنشــان 
ابزارهای مورد نیاز مبلغ، تسلط به زبان 
جامعــه هــدف تبلیغــی اســت، بــدون 
درک صحیح از کلمات و ساختارهای 
زبانــی، امکان انتقــال صحیح مفاهیم 
دینی وجود نــدارد و در مواردی می تواند 
ســبب ســوء برداشــت هایی شــود، لــذا 
تســلط بــه زبــان یــک جامعــه، می تواند 
موجب ایجــاد همدلی و همراهی آن ها 

نیز شود.

رت توجه به تســلط به فرهنگ  وی بر ضرو
گفــت: یــک مبلــغ بایــد بــا  کــرد و  اشــاره 
یــک  ذهنــی  برداشــت های  و  مفاهیــم 
جامعــه آشــنایی داشــته باشــد و اســاس 
تبلیغ را قــدر عقول یک جامعه قرار دهد، 
کار بــدون تســلط به فرهنــگ جامعه  ایــن 

هدف امری غیرممکن است.
معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهــران 
روش هــای  بــا  مبلــغ  آشــنایی  بحــث  بــه 
کرد و اظهار  تأثیرگذاری بر مخاطب اشاره 
داشــت: نحــوه ارائه یــک محتــوا، هرچند 
کــه از غنــای باالیــی برخــوردار باشــد، در 
تأثیرگــذاری بر مخاطب اهمیت بســزایی 
ین  دارد، مبلــغ موفــق باید بــا روش های نو
اقنــاع و تأثیرگــذاری آشــنا باشــد تــا بتواند 

در فرآیندی منطقــی و صحیح، محتوای 
مورد نظر را به مخاطب خود انتقال دهد.

وی افزود: آشــنایی با دغدغه ها و مســائل 
جامعــه هــدف از دیگر موارد مهم اســت، 
دغدغه هــا،  از  صحیــح  درک  بــدون 
مشــکات، نیازها و مســائل یک جامعه، 
کوبیــدن«  تبلیــغ بــه منزلــه »آب در هــاون 
یــرا دیــن روش و ســبک زندگــی  اســت، ز
ابعــاد  در  بشــر  حیــات  بــرای  کــه  اســت 

مختلف پاسخ  هایی متناسب دارد.
عزیــزی بیان کرد: دینی که فارغ از مســائل 
و دغدغه هــای یــک جامعه معرفی شــود، 
بــدون شــک موفقیتی در ســاحت جذب 
کســب  آنهــا  همراهمــی  و  مخاطبــان 

کرد. نخواهد 

معــاون پژوهش حوزه خواهران خوزســتان، از راه انــدازی دو مرکز 
پژوهشــی در اهــواز و دزفــول خبــرداد و گفــت: إن شــاءاهلل تــا یک 
مــاه آینــده شــاهد افتتاح این دو مرکز پژوهشــی بــا حضور مدیر 

حوزه های علمیه خواهران کشور خواهیم بود.

خوزســتان،  خواهــران  حــوزه  پژوهــش  معــاون  اشــرفی،  خانــم 
در گفتگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری »حــوزه« در اهــواز، بــا اشــاره 
بــه راه انــدازی دو مرکــز پژوهشــی در خوزســتان، اظهارداشــت: 
ایــن مراکــز در راســتای ارتقــاء ســطح پژوهشــی طــاب خواهــر 

خوزستان بوده که در دو شهر اهواز و دزفول راه اندازی شده اند.
وی با بیان اینکه آیین افتتاح این دو مرکز پژوهشــی قرار اســت 
بــا حضور مدیــر حوزه های علمیه خواهران کشــور برگزار شــود، 
گفــت: إن شــاءاهلل تا یــک ماه آینده شــاهد افتتاح ایــن دو مرکز 

پژوهشی خواهیم بود.
معاون پژوهش حوزه خواهران خوزستان، با اشاره به کارکردهای 
ایــن دو مرکــز پژوهشــی، گفــت: تقویت ســطح پژوهش طاب 
خواهر خوزســتان، افزایش توانمندی های پژوهشــی اســاتید و 
همچنیــن ارائه و بررســی موضوعات روز پژوهشــی، بخشــی از 

کارکردهای این دو مرکز پژوهشی می باشد.
اشــرفی، در پایــان پیرامــون دســتورالعمل های پژوهشــی این دو 
مرکــز، گفت: فقــه خانواده و تفســیر تطبیقی در مرکز پژوهشــی 
اهــواز و همچنیــن گرایش تفســیر و ســایر موضوعات مــورد نیاز 
شهرســتان دزفول، در دســتورالعمل های پژوهشــی این دو مرکز 

ذکر شده است.

ی در خوزستان راه اندازی دو مرکز پژوهش
معاون پژوهش حوزه خواهران خوزستان خبرداد؛

طی جلســه ای، ســند همکاری مشــترک میان مرکــز مدیریت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران و شــرکت کارت اعتبــاری ایــران 

کیش به امضا رسید.

در جلســه ای که با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی 
حوزه هــای علمیه خواهران کشــور و هیــات همراه در محل 
شــرکت ایران کیش برگزار گردید، سند همکاری مشترک به 

امضای طرفین رسید.
بر اســاس این ســند، طرفین بر توســعه همکاری ها در زمینه 
یــن مالــی و پرداخت بر بســتر IPG و  اســتفاده از ابزارهــای نو
در  کردنــد.  کیــد  تا خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  در   MPG
گردید تــا اپلیکیشــن پرداخــت اختصاصی  این ســند مقــرر 
حوزه هــای علمیــه خواهــران تولیــد شــده و پرداخت هــای 
حوزه هــای علمیه خواهران در بســتر ابزارهــای اینترنتی این 

شــرکت انجــام پذیــرد. بــا اجــرای موفــق ایــن طــرح ، انتظــار 
مــی رود تــا ســاالنه درآمدی بالــغ بر یــک میلیارد تومــان برای 

حوزه های علمیه خواهران حاصل شود.
حســین محمــدی زاده، معاون نیروی انســانی و پشــتیبانی 
مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور ضمن 
اعام این خبر گفت: این تفاهم نامه کار جدیدی در ارتباط 
بــا خدمــات بانکی و... بــرای طاب خواهــر، مرکز مدیریت 
استان قم و حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور است. 
یــم این موضــوع باعث همکاری های بیشــتر دراین  امیددار

زمینه بشود.
وی با بیان اینکه  حدود 500 مدرسه علمیه خواهران و 60 تا 
70 هزار نفر طلبه خواهر در حال تحصیل  و به همین میزان 
فــارغ التحصیل در کشــور موجود می باشــد اظهار داشــت: 
ایــن تفاهــم نامــه میــان مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه 
خواهران سراسر کشور و شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

در ابعاد مختلف بسته شده است.
حســین محمــدی زاده افــزود: توســعه اپلیکیشــن پرداخــت 
مبنــای  بــر  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  اختصاصــی 
یرســاخت هــا و اســتفاده از ابزارهــای پذیرش ایــران کیش  ز
شــامل پایانــه های فــروش، درگاه هــای پرداخــت اینترنتی، 
موبایلــی و ussd  جهــت انجــام پرداخــت هــای الکترونیک 
واحدهــای صفــی و ســتادی حوزه هــای علمیــه خواهران، 
کیــش  ره ای و عملیاتــی ایــران  اســتفاده از خدمــات مشــاو
برای استفاده بهینه از فرصت های درآمدزا در نظام  مالی و 

کشور از جمله موارد این تفاهم نامه است. بانکی 
وی در پاســخ بــه ایــن کــه حــوزه هــای علمیه خواهــران چرا 
ایــران کیــش را بــرای ایــن تفاهــم نامــه انتخاب کرده اســت 
بــا  ارتبــاط  یــک شــرکت پیشــرو در  را  کیــش  ایــران  گفــت: 
صنعت پرداخت دیدیم و با بررسی هایی که در بانک های 
مختلــف صورت گرفت، بانک تجــارت و مرکز ایران کیش 
که دراین راســتا می  را نزدیکترین و بهترین ســازمانی دیدیم 

کند کمک  توانند به ما 

یت حوزه های   تفاهمنامه همکاری مرکز مدیر

علمیه خواهران و شرکت ایران کیش امضا شد

ــه خواهران اســتان بوشــهر، مرجعیــت دینی  مدیــر حــوزه علمی
زنــان را با حوزه علمیه خواهران دانســت و افــزود: فردی که می 
ــی زنان باشــد بایــد خــود در قله هــای رفیع  خواهــد مرجــع دین

بصیرت و والیتمداری قرار گیرد.

بــا  گفتگــو  در  اســماعیلی  والمســلمین  االســام  حجــت 
ــر بیان کــرد: یکــی از وظایف مهم حــوزه علمیه  خبرگــزاری کوث
خواهــران تربیــت نیــروی تاثیرگذار در جامعه اســت کــه بتواند 

معادالت را تغییر دهد.
وی گفــت: افــرادی که حوزه علمیــه خواهران تربیــت می کند 
بایــد دارای مولفه های بصیرتی و شــاخصه هــای والیتمداری 
باشــند تا زمانیکه وارد جامعه می شــوند، نســلی را تربیت می 
کنند و یا اسام را تبلیغ می کنند تاثیرگذاری بسیاری داشته 

باشند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان بوشــهر، مرجعیت دینی 
زنــان را بــا حوزه علمیه خواهران دانســت و افــزود: فردی که می 
خواهــد مرجــع دینــی زنان باشــد بایــد خــود در قله هــای رفیع 

بصیرت و والیتمداری قرار گیرد.

حــوزه علمیه خواهــران در تربیــت نیروهــای بصیر تالش 
کند

وی بیــان کــرد: حوزه علمیــه خواهران بایــد در تربیت نیروهای 
بصیر، اسام شناس و لحظه شناس تاش کند.

حجت االســام والمسلمین اســماعیلی گفت: امروزه شرایط 
بین المللی به گونه ای است که فردیکه می خواهد به تبلیغ 
گاهی  دیــن بپــردازد و یا اقدامــات فرهنگی انجام دهد بایــد از آ

های الزم برخوردار باشد.

لود بصیرت خود را نشان دهند طالب در فضای غبارآ
وی بــا بیــان اینکــه طاب بایــد در فضــای غبارآلــود بصیرت 
خود را نشــان دهند، افزود: حــوزه علمیه خواهران باید صحنه 
را بــرای مردم روشــن کنــد و از لحظه ها و جریان های سیاســی 

گاه سازد. گاه باشد و طاب را نیز آ داخلی و خارجی آ
مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان بوشــهر بیان کــرد: طاب 
بایــد جریــان های مختلــف بین المللی و داخلــی را به خوبی 

گاه باشد. بشناسند و نسبت به این جریان ها آ
وی گفــت: طــاب از آنجایــی کــه مرجعیــت دینــی زنــان را بــر 

عهده دارند باید دارای بصیرت باشند.

ی در بصیرت افزایی دارند طالب نقش مهم
حجت االســام والمسلمین اســماعیلی ادامه داد: طاب به 
دلیــل جایگاه مهمشــان در جامعــه نقش مهمــی در بصیرت 

افزایی دارند.
وی بیــان کــرد: طاب خواهر باید به خوبی رســانه را بشناســد 
و ســواد رســانه ای باالیــی داشــته باشــد تــا بتوانــد بــا توجــه بــه 
وضعیت امروز جامعه که رسانه در آن نقش مهمی دارد آن را به 

جامعه نیز انتقال دهد.

مرجعیت دینی زنان با 

حوزه علمیه خواهران است

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر:

 جلسه شورای نهادی حوزوی استان گلستان برگزار شد

 مبلغ بین الملل باید به مبانی معرفتی اسالم تسلط داشته باشد

ی حوزه علمیه خواهران لرستان: معاون فرهنگ
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و  جــذب  مدیریــت 
مقــام  بعثــه  ســازماندهی 
زمــان  رهبــری،  معظــم 
ثبت نام آزمون معینه های 
حج تمتع را تا ۵ بهمن به 

مدت 1۰ روز تمدید کرد.

حجت االســام علــی پروانه 
مدیــر جذب و ســازماندهی 
ــه  بعثـ فرهنگــی  معاونــت 
رهبــری  معظــم  مقــام 
درایــن  خبــری  درگفتگــوی 
نحــوه  داشــت:  اظهــار  بــاره 
جذب وگزینش معینه ها در 
راســتای بهره مندی بیشــتر 
از ظرفیــت بــاالی حوزه های 
و  کشــور  سراســر  علمیــه 
و  علمــی  تــوان  از  اســتفاده 
مبلغــه  خواهــران  عملــی 
واجد شــرایط در چرخه حج 
وزیارت طــی اطاعیه ای به 

استان ها اباغ شده است.
وی با اشــاره به اینکــه دراین 
اطاعیــه شــرایط عمومــی و 
اختصاصی متقاضیان ذکر 
شده اســت، افزود: قراراست 
صــورت  بــه  کتبــی  آزمــون 
 29 روزجمعــه  متمرکــز 
فروردیــن مــاه ســال آینــده در 

شهر مقدس قم برگزار شود.
افــرادی  ازمیــان  بگفتــه وی 
در  را  الزم  نصــاب  حــد  کــه 
بــرای  کننــد  کســب  آزمــون 

بعمــل  دعــوت  مصاحبــه 
می آید و پذیرفته شــدگان در 
مرحلــه مصاحبــه شــفاهی 
لــوح  یــک  ارایــه  بــه  ملــزم 
فشــرده )CD( از جدیدتریــن 
سخنرانی خود برای ارزیابی 
بعثــه  نمایندگــی  دفتــر  بــه 
مناطــق  یــا  اســتان ها  در 

می باشند.
مدیــر جذب و ســازماندهی 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بعثــه 
بــه  موفــق  کــه  داوطلبانــی 
کســب حداقــل 60 ٪ امتیاز 
در مرحله ارزیابی نوار شــوند 
بــرای گذرانــدن آمــوزش بــدو 
خواهنــد  معرفــی  خدمــت 
شــد، گفــت: یکی از شــروط 
حداقــل  کســب  اعــزام، 
مجمــوع  از   ٪70 معــدل 
مصاحبــه،  کتبــی،  آزمــون 
ارزیابــی ســخنرانی و آموزش 

می باشد.
پروانــه  االســام  حجــت 
درپاســخ بــه ســوالی دربــاره 
نحــوه ثبت نام و شــرکت در 
آزمــون اظهــار داشــت: کلیه 
و  آزمــون  نــام  ثبــت  مراحــل 
پرداخــت هزینــه ثبــت نــام 
بصــورت اینترنتــی از طریق 
جــذب  مدیریــت  پایــگاه 
آدرس  بــه  ســازماندهی  و 
صــورت   azmoon.hajj.ir

خواهد پذیرفت.
ثبت نــام  افزود:زمــان  وی 
حــج  معینه هــای  آزمــون 
تمتع را تا ۵ بهمن به مدت 

۱۰ روز تمدید کرد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مــدارک  تصویــر  بارگــذاری 
در  نــام  ثبــت  بــا  همزمــان 
ضــروری  آزمــون  ســامانه 
کلیــه  کــرد:  اضافــه  اســت، 

می بایســت  متقاضیــان 
حداکثــر یــک هفتــه بعد از 
ثبت نــام به دفترنمایندگی 
بعثــه محل ســکونت خود 
کپــی  و  اصــل  و  مراجعــه 
را  شــده  خواســته  مــدارک 
از  پــس  تــا  دهنــد؛  تحویــل 
تأییــد و صحــت ســنجی، 
مجوز شــرکت در آزمون برای 

آنان صادر شود.
وی در پایــان اظهار داشــت: 
مدارک الزم جهت بارگذاری 
در ثبت نــام اینترنتی و ارائه 
بــه دفاتــر نمایندگــی بعثــه 
مقام معظم رهبری و منابع 
اطاعیــه  در  کتبــی  آزمــون 
جــذب وگزینــش معینه هــا 
اطاعیــه  ایــن  و  شــده  ذکــر 
azmoon.hajj. ســایت  در 
قابــل  متقاضیــان  بــرای   ir

دسترس می باشد..

 زمان ثبت نام آزمون معینه های حج تمتع
  تا ۱۰ بهمن تمدید شد 

ــازات و مزایای  ی مدیــر محتوایــی طرح بــزرگ کتابانــو به امت
از بحــث  ایــن طــرح پرداخــت و گفــت: جــدا  شــرکت در 
جوایــز؛ عضویــت در انجمــن اهــل قلــم و آمــوزش و ارتقاء 
مهارت های نویســندگی به صورت مجازی و حضوری و 
همچنین چاپ آثار فرهیخته ای که تاکنون فرصت چاپ 
پیدا نکرده اند، از امتیازات و مزایای این طرح بزرگ است.

هنگامــه ســید تقیا، مدیــر محتوایی طرح بــزرگ کتابانو 
ــر بــه تشــریح  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری کوث
چگونگــی برگزاری این طرح پرداخت و گفت: در پاســخ 
بــه انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری از حوزویان 
و دانشــگاهیان در خصــوص جهــاد علمــی فرهنگــی، 
طــرح کتابانــو بــه منظــور هــم افزایــی و کشــف اســتعداد 
بانوانــی کــه در زمینه تألیف فعالیــت دارند و همچنین 

ارتقاء مهارت آنان در این زمینه طراحی شده است.
گســتردگی  علــت  بــه  داشــت:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
موضوعــات، امــکان شناســایی تمامــی مؤلفــان بــا 
اســتعداد در زمینه هــای مختلــف در یــک مرحلــه 
بــه  کتابانــو  بــزرگ  طــرح  بنابرایــن  نیســت،  ممکــن 
چندیــن فصــل تقســیم شــده و  بــه صــورت دوره ای 

اجرا می شود.
هنگامــه ســید تقیــا بــا اشــاره بــه نقــش آفرینی مســتقیم 
بانــوان در نهــاد خانــواده و اهمیت ســبک زندگی، تصریح 
کــرد: بــا توجه به این امر مهم، فصــل اول طرح بزرگ کتابانو 
به بحث ســبک زندگــی می پردازد که ارتباط مســتقیمی 
بــا بانــوان و خانــواده دارد و تمام آثاری که به ســبک زندگی 
پرداختــه انــد مــی تواننــد برای شــرکت در این طرح ارســال 

شوند.
مدیــر محتوایــی طــرح بــزرگ کتابانــو در ادامه گفــت: تمام 
بانوان می توانند در زمینه های ســبک زندگی و اخاق در 
خانــواده و آقایان تنها در زمینه اخاق در خانواده، آثار خود 

را ارسال کنند.
وی اســتقبال از طــرح بــزرگ کتابانــو را بســیار گســترده و 
عالی خواند و گفت: در دو هفته اول با وجود هیچ گونه 
تبلیغات در ســطح کشــور و یا اســتان های دیگر، تنها 
با ارســال فراخــوان به مــدارس علمیه خواهــران بیش از 
50 اثر به دبیرخانه مرکز نشــر هاجر ارســال شــده است و 
حجــم تمــاس ها و پیام ها برای اطاع از نحوه شــرکت 
در ایــن طــرح نوید از یک اســتقابل بســیار گســترده  می 

دهد.
هنگامه ســید تقیا ســید تقیــا در ادامه گفــت: طرح بزرگ 
کتابانــو تنهــا شــامل کتاب های چاپ شــده نمی باشــد 
و کســانی کــه متن کتــاب آنان آماده چاپ اســت اما هنوز 
موفق به چاپ اثر خود نشــده اند نیز می توانند آثار خود را 

برای شرکت این طرح ارسال کنند.
مدیــر محتوایــی طرح بــزرگ کتابانــو به امتیــازات و مزایای 
از بحــث  ایــن طــرح پرداخــت و گفــت: جــدا  شــرکت در 
جوایــز؛ عضویــت در انجمــن اهــل قلــم و آمــوزش و ارتقــاء 
مهــارت های نویســندگی بــه صورت مجــازی و حضوری 
و همچنیــن چــاپ آثار فرهیختــه ای که تاکنــون فرصت 
چــاپ پیدا نکرده اند، از امتیازات و مزایای این طرح بزرگ 

است.
وی در پایــان گفــت: مؤلفیــن محتــرم بــرای شــرکت در 
طــرح بــزرگ کتابانــو مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت 
نشــر هاجــر و تکمیل فرم ثبــت نام، کــد رهگیری خود 
را دریافــت کــرده و فایــل و متــن اثــر چاپ نشــده خود را 
در همان قســمت بارگــزاری کنند. همچنین کســانی 
کــه کتابشــان به چاپ رســیده اســت پــس از ثبت نام 
در ســایت، بــا ارســال دو نســخه از کتاب بــه آدرس قم، 
خیابــان معلــم، مجتمــع ناشــران، واحــد ۴1۴، در ایــن 

طرح بزرگ شرکت کنند. 
متقاضیــان مــی تواننــد با شــماره تلفــن 02531015 تماس 

گرفته و پاسخ سؤاالت خود را دریافت کنند

ح کتابانو کشف استعداد  هدف طر
 بانوان مؤلف است

مدیر محتوایی طرح بزرگ کتابانو:

ــه  علمی حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
خواهــران اســتان یــزد بــا بیــان اینکه 
نبوت و امامت در گرو وجود حضرت 
زهرا)ســام اهلل علیها( اســت، گفت: 
آن  گفتــار  و  ســیره  و  فضائــل  تبییــن 
افتخــار  و  مباهــات  مایــه  حضــرت 

طاب حوزه های علمیه است.

بــا  گفتگــو  در  پــور  حســن  خانــم 
ــر از یــزد بــه  خبرنــگار خبرگــزاری کوث
حضــرت  شــهادت  ایــام  مناســبت 
زهرا)ســام اهلل علیها( در بیان شــأن 
و منزلــت بانــوی بزرگ اســام گفت: 
مــی  نــور  ســوره   35 آیــه  در  خداونــد 
ْرِض 

َ ْ
ــَماَواِت َوال فرماید که»اهلُل ُنوُر الّسَ

ــوِرِه َکِمْشــَکاٍة ِفیَهــا ِمْصَبــاٌح  َمَثــُل ُن
َجاَجــُة  الّزُ ُزَجاَجــٍة  ِفــي  ِمْصَبــاُح 

ْ
ال

َهــا َکْوَکــٌب«  کــه مراد از مشــکات  ّنَ
َ
َکأ

در ایــن آیــه، حضــرت زهرا)ســام اهلل 
علیها( است.

رســالت،  خداونــد  داد:  ادامــه  وی   
بنــدگان  بــرای  را  امامــت  و  نبــوت 
خود به ودیعه گذاشــت تا به واســطه 
این ســه نــور هدایــت صــورت گیرد و 
حضــرت فاطمه)ســام اهلل علیهــا( 
در واقع محافظ و چراغدان نور والیت 

است.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 

اســتان یــزد بــا تاکیــد بــر بعــد علمی 
حضرت زهرا)ســام اهلل علیها( افزود: 
از وجــود مبــارک ایــن بانــوی بــزرگ، دو 
خطبــه، چند دعای بســیار مفّصل و 
روایــات فراوانــی باقی مانده اســت و از 
مجمــوع آنهــا مشــخص می شــود که 
دانــش ایشــان بــا دانــش انبیــای خــدا 
ــراز بــوده اســت؛ یعنــی بــه دلیل  هــم ت
پــروردگار  مقــام،  بلنــدی  و  عظمــت 
عالم چشمه های دانش را از قلبشان 

جریان داده است.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم الگــو گیــری از 
علیهــا(  اهلل  زهرا)ســام  حضــرت 
کنــار  در  داشــت:  بیــان  زندگــی  در 
برخوردهــای عاطفــی با اســم و روش 
زندگــی ایــن بانــوی بزرگ اســام، الزم 
است برخوردهای منطقی و معقولی 
نیز داشت و  به زندگی ایشان با تفکر 
نگریســت چــرا کــه اگــر برخوردهــای 
عاطفــی بــا حضــرت فاطمه)ســام 
اهلل علیها( همراه با معرفتی معقول 

نباشد، راه به جایی نخواهد برد.

ین  ســیره حضرت زهــرا )س( بهتر
والیــت  و  مــداری  والیــت  در  الگــو 

پذیری است
اســتاد حوزه با اشاره به وقایع اخیر در 
کشور  با تأکید بر اینکه جامعه امروز 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره  
گیری از سیره فاطمی است، تصریح 
کــرد: ســیره حضــرت زهرا)ســام اهلل 

آحــاد  بــرای  الگــو  بهتریــن  علیهــا( 
مــداری  والیــت  در  اســامی  جامعــه 
و والیــت پذیــری اســت و آن  دســته از 
افرادی که ادعای والیت مداری دارند 
بایــد والیــت پذیــری را از آن حضــرت 

الگو گیرند.
خانم حســن پــور با بیان ایــن که ایام 
فاطمیــه بهتریــن زمان بــرای معرفی 
جایــگاه  و منزلــت واقعــی حضــرت 
زهرا)سام اهلل علیها( است، تبیین 
فضائل و سیره و گفتار آن حضرت را 
مایه مباهــات و افتخار طاب حوزه 
هــای علمیه دانســت و خاطرنشــان 
کرد: حضرت فاطمه زهرا )ســام اهلل 
علیهــا( تــا آخریــن لحظــه از عمــر با 
برکــت خود را در مســیر دفاع از والیت 
گام برداشــتند و طــاب نیــز بایــد در 
مجالس و منابر خود در زمینه والیت 
پذیــری آن حضــرت بیشــتر بــا مــردم 

سخن بگویند.
مراســم  کــرد:  اضافــه  پایــان  در  وی 
شــهادت  عــزاداری  و  ســوگواری 
حضــرت زهرا)ســام اهلل علیهــا( بــه 
شــهدای  مقــام  بزرگداشــت  همــراه 
ســردار  ســپهبد  بویــژه  و  مقاومــت 
مراســم  جانباختــگان  ســلیمانی، 
تشــییع در کرمان و شــهدای سانحه 
هوایــی اخیــر، مراســمی در مدیریــت 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان یــزد 
در روز پنجشــنبه ســه بهمــن مــاه  از 

ساعت هشت صبح برپا می شود.

 نبوت و امامت در گرو وجود 
حضرت زهرا ؟اهس؟ است

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان یزد:
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ــه خواهران اســتان آذربایجان  مدیــر حوزه علمی
شــرقی اظهــار داشــت:  مقــام معظــم رهبری)مد 
ــی( مــی فرماینــد که بصیــرت قطب  ظلــه العال
نمــای حرکــت صحیــح در اوضــاع اجتماعــی 

پیچیده امروز است.

در  تــن  روشــن  والمســلمین  االســام  حجــت 
ــر بیان کرد: بصیرت در  گفتگــو با خبرگزاری کوث
لغت به معنای بینش، دانایی و زیرکی اســت 
و موجب می شود انسان به درک درستی دست 
یابــد و در حقیقــت برخواســته از تفکــر عالــی 
الهی انسان است که در تشخیص بهتر حق از 

باطل کمک می کند.
وی گفت: به موجب بصیرت می توان دشمن 
را بــه خوبی شــناخت و از باورهــا و مبانی نیز به 

درستی دفاع کرد.
مدیر حــوزه علمیــه خواهران آذربایجان شــرقی 
اظهــار داشــت: امــام علی)علیــه الســام( مــی 
فرماینــد که بصیرت یک عطای الهی اســت و 

منشا هدایت می باشد.

وی گفت: مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 
مــی فرمایند که باهایی که بر ملت ها وارد می 
شــود در اکثر موارد به دلیلی بی بصیرتی اســت 
و همچنیــن مــی فرماینــد کــه بصیــرت قطب 
نمــای حرکــت صحیــح در اوضــاع اجتماعــی 

پیچیده امروز است.
حجت االســام والمسلمین روشــن تن عنوان 
کــرد: یکــی از ویژگــی های افــرادی کــه در جبهه 
امیرالمومنین)علیــه الســام( حضور داشــتند 
ای  قبضــه  بــر  را  خــود  بصیــرت  کــه  بــود  ایــن 
شمشیرشــان قــرار داده بودنــد و در جبهــه هــای 
جنــگ بــا بصیــرت قــدم بر مــی داشــتند و می 

دانستند چگونه شمشیر بر باطل بزنند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه حــوزه ها بایــد بصیرت 
خــود را در افــکار، قــدم هــا، کتب و ســلوک خود 
به نمایش بگذارند، افزود: امروز به دنبال دفاع از 
دین هســتیم که در این زمینه داشــتن بصیرت 

ضروری است.
مدیر حــوزه علمیــه خواهران آذربایجان شــرقی 
بیــان کرد: حوزه های علمیــه در بعد نرم افزاری 
بصیرت ابتدا باید خود بصیر باشند تا بتوانند 

آن را به جامعه نیز انتقال دهند.
انجام کارهای تشکیالتی در زمینه بصیرت 

یست ضرور
کارهــای  بایــد  بصیــرت  زمینــه  در  گفــت:   وی 
تشــکیاتی در حــوزه انجــام بگیــرد کــه ایــن امر 
طــاب،  بــه  الزم  هــای  آمــوزش  ارائــه  نیازمنــد 

اساتید و حتی خانواده طاب است.
حجــت االســام والمســلمین روشــن تــن ابــراز 
کــرد: بایــد بصیرت بــه الیه هــای زندگی طاب 
وارد ســازیم زیــرا نصاب الزم برای یــک طلبه در 
تراز انقاب اســامی داشــتن بصیــرت انقابی 

است.
وی یکی از مهمترین مسائل در جامعه اسامی 
را بصیرت و دشمن شناسی دانست و افزود: به 
دلیل اهمیت مســاله بصیــرت باید در حوزه در 

این زمینه اقدامات تشکیاتی صورت گیرد.

بصیــرت بایــد در الیــه هــای تفکراتــی حــوزه 
دیده شود

مدیــر حوزه علمیــه خواهران اســتان آذربایجان 
شــرقی بیــان کــرد: بصیــرت بایــد در الیــه هــای 

تفکراتــی حــوزه، ســلوک، کتــب و قلم حــوزه ها 
دیــده شــود زیــرا چنانچه ایــن امر انجــام نگیرد 
دشــمن  بــه  نســبت  نتوانیــم  اســت  ممکــن 
شناســی و به موقع برنامه ریــزی کردن اقدامات 

الزم را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه قطب نمای طاب در زمینه 
افزایش بصیرت در وجود خود باید مقام معظم 
رهبری)مــد ظلــه العالی( باشــد، افــزود: طاب 

باید دل های خود را به ولی خود بسپارند.

حجت االســام والمســلمین روشن تن با بیان 
اینکــه بایــد هماننــد تربیــت اخاقــی، تربیت 
کــرد:   تصریــح  باشــیم،  داشــته  نیــز  بصیرتــی 
بصیرتــی باطنی را بــا تقوا و بصیرتی بیرونی را با 

کارهای تشکیاتی باید بدست آورد.
وی بیــان کرد: از آنجایی کــه طلبه در کنار مردم 
حضــور دارد باید هم خود دارای بصیرت باشــد 
و هــم آن را بــه جامعه القا کنــد که این بصیرت 

ابزاری برای حفظ دین و جامعه می شود.

۷

حجت االســام والمســلمین مســلمی در گفتگو با خبرگزاری کوثر بــا بیان اینکه در  
زمینــه فعالیــت طــاب خواهر در عرصه بین الملل اقداماتی انجام شــده اســت اما 
کامل نیســت، افزود: با توجه به جنگ ســخت افزاری و نرم افزاری دشــمنان  اســام 
نــاب محمــدی)ص(, انتظــار از فعالیت خواهران مبلغ در عرصه بین الملل بیشــتر 

می شود.
وی بیــان کــرد: چنانچــه بنا را بر فرمایش بنیانگذار انقاب اســامی حضرت امام 
خمینــی)ره( بگذاریــم کــه فرمودند: »حوزه هــای علمیه باید چنــد قدمی جلوتر از 
حوادث جامعه و مسائل روز باشند«, می بینیم که آنچه از فعالیت طاب خواهر 

در عرصه بین الملل انتظار می رود، به صورت کامل محقق نشده است.
مبلغ عرصه بین الملل گفت: زمانیکه برای جذب نیروهای داعشی اقدام می شد 
زنــی بــه نام ریما الجیش وهابی توانســت 200 هزار نفر دختر جــوان را از طریق فضای 

مجازی جذب داعش کند که این نشان دهنده تاثیرگذاری باالی زنان است.
 

لزوم حضور خواهران طلبه در جامعه و
 عرصه بین الملل در زمینه تبلیغ

وی اظهار داشــت: شــبهات اخیر در زمینه اصول و مبنانی اســام که از  اختاف 
در خافت و امامت و همچنین اینکه زنان باید در جامعه حضور داشــته باشــند 
یا خیر. و یا اینکه آیا زنان متدین باید درعرصه فعالیت های اجتماعی باشند یا 
خیر؟ از جمله شــبهاتی اســت که لزوم حضور خواهران طلبه را در جامعه و عرصه 

بین الملل در زمینه تبلیغ به خوبی نشان می دهد.
حجت االســام والمســلمین مســلمی با اشــاره به ضرورت حضور بانوان طلبه در 
عرصــه بیــن الملــل افزود: الزم اســت که باید بررســی هایــی فــوری و هدفمندی با 
مطالعه مهندســی شــده  انجــام گیرد که برای حضــور بانوان طلبــه در عرصه بین 
الملــل, چــه  ابــزار فعالیتی احتیاج اســت؟و همچنیــن زنان چه مهــارت هایی را 

برای انجام این  فعالیت ها الزم دارند؟
وی ادامه داد: ابتدا باید آســیب شناســی صورت گیرد، خاءها شناســایی شــوند 
و همچنیــن نیــاز ســنجی و امــکان ســنجی انجــام پذیــرد، ســپس بــرای تعریــف 
یــک تئــوری که همــراه با پروپوزال عملیاتی باشــد، تمهیدات ضــروری مهیا گردد 
و طرحــی در زمینــه نحــوه حضــور در میدان عمل طراحی شــود زیــرا چنانچه بدون 

داشتن محتوای پخته عمل کنیم دچار آسیب می شویم.
معاون ســابق فرهنگی تبلیغــی نماینده مقام معظم رهبری)مــد ظله العالی( در 
ســوریه اضافــه کرد: برای حضــور خواهران طلبه در عرصه بیــن الملل بعد از اینکه 
طــرح مــورد نظر نــگارش یافت، باید از تجارب افرادی که از حــوزه بین الملل مطلع 
باشند، استفاده کرده و کارگاه هایی تشکیل داد که به مهارت افزایی آنها بپردازد.

وی ادامــه داد: همچنیــن بایــد افــرادی که حداقل مســلط به یک یــا دو زبان به جز 

زبان مادری باشــند، در دوره ها حضور یابند و پس از مجهز شــدن در دوره هایی که 
دارای مســائل منطبق با نیازهای روز اســت، با اســتناد عقلی و عملی این نیازها 
و شــبهات پاســخ داده شده و سپس بر اساس نیازســنجی و امکان سنجی نحوه 

حضور در عرصه بین الملل ارتباط گیری صورت گیرد.
حجت االســام والمســلمین مسلمی بیان کرد: بخاطر برخی ماحظات در همه 
کشــورها نمــی تــوان بــه تبلیغ پرداخــت بنابرایــن در این کشــورها می تــوان فرصت 
مطالعاتی را در اختیار عاقه مندان که شامل نیروهای جوان، محقق و یا نیروهای 
موثر در آن کشور می شوند،  قرار داد تا از دستاوردها استفاده کنند و بیایند در اینجا 
دوره هــای دانــش افزایــی ببیننــد تا پس از بازگشــت بتوانند آموزش هــای الزم را به 

مردم کشور خود ارائه دهند.
وی گفــت: یکــی دیگــر از فعالیت هایی که بانوان طلبــه در عرصه بین الملل می 

توانند انجام دهند، فعالیت در بخش کودک و نوجوان است.
وی عنوان کرد: از آنجایی که کودکان دارای فطرت پاک هســتند بنابراین خواهران 
طلبه در خارج از کشور می توانند تاثیر بسیاری بر روی آنها بگذارند، زیرا بانوان به 
دلیــل ویژگی های. ارباطــی عاطفی, روحی و روانی خود با کودکان و نونهاالن نقش 

بیشتری در این زمینه می توانند ایفا کنند.
 

تاثیرگــذاری انجــام مشــاوره توســط بانــوی طلبــه در عرصــه بیــن 
الملل

مبلــغ عرصــه بین الملل با بیان اینکه کودکان مــی توانند آنچه آموزش می بینند 
را به خانواده خود منتقل کنند، افزود: می توان از طریق ترجمه کتب داستان، پرده 
خوانی و قصه گویی, نقاشی، اجرای نمایش، برگزاری مسابقات و غیره در کودکان 

و نوجوان تاثیرگذاشت.
وی بیان کرد: در دنیای فعلی از ســوی مکاتب منحرف و  مختلف سوءاســتفاده 
بیشــتری از کودکان به ویژه دختران می شــود زیرا کودکان به جهت فطرت پاکشان 

تاثیرپذیری بیشتری دارند.
حجت االسام والمسلمین مسلمی گفت: مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 
در بیانیــه گام دوم انقــاب ۴8 بــار از کلمــه جوانان اســتفاده کرده اند که این نشــان 
دهنده این است که جوانان در زمینه بعد صدور معنوی انقاب می توانند نقش 

موثری را ایفا کنند.
وی اظهار داشت: در برخی از مسائل از جمله مشاوره، ازدواج، کودکان و غیره بانوان 

طلبه حتی بیشتر از آقایان می توانند تاثیرگذار باشند.
وی در پایان گفت: در بخش بین الملل نیز انجام مشاوره توسط یک بانوی طلبه 
که مسلط به مسائل اسامی و مشاوره ای باشند، می توانند تاثیرگذاری بسیاری 

داشته باشد.

مبلغ عرصه بین الملل گفت: برای حضور خواهران طلبه در عرصه بین 
الملل بعد از اینکه طرح مورد نظر نگارش یافت، باید از تجارب افرادی 
که از حوزه بین الملل مطلع باشند، استفاده کرده و کارگاه هایی 
تشکیل داد که به مهارت افزایی آنها بپردازد.

 فعالیت طالب خواهر در عرصه 

بین الملل گسترش یابد

 بصیرت قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی امروز است
مدیر حوزه علمیه خواهران استان آذربایجان شرقی:

 

مســئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه استان قزوین گفت: با شهادت فرمانده 
دل هــا مقابلــه با اســتکبار جهانی به پایان نرســیده، بلکه فصــل جدیدی از 
مبارزه شــروع شده، به طوری که شــهادت سردار سلیمانی امتداد حرکت ضد 

استکباری اوست.

حجــت االســام علــی معبــودی، صبح امــروز در جمع طاب و اســاتید 
مدرســه علمیــه خواهــران ایمانیــه شهرســتان تاکســتان کــه در ســالن 
اجتماعات این مدرســه برگزار شد، گفت: سردار سلیمانی و همرزمانش 
خدمت بزرگی به بشــریت کردند که همانا ایســتادگی در مقابل استکبار 

جهانی بود.
وی خاطرنشــان کــرد: گروهک تروریســتی داعش ماموریت داشــت تا عاوه 

بر نشــان دادن چهره ای نامناســب از اســام در جهان، کشــورهای اســامی 
را از بین ببرد و این شــهید واال مقام، شــجاع و دالور با اســتفاده از نبوغ فکری 
و نظامــی و بــا توکل بــه پروردگار متعــال، توطئه های ســعودی -آمریکایی را 

خنثی کرد.
وی ادامه داد: ســپهبد ســلیمانی با تشــکیل نیروهای مردمی عراق و بســیج 
مردمی در ســوریه، در مقابل پیشــروی داعش ایستاد و موجب از بین رفتن این 

گروه تروریستی در منطقه شد.
مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه اســتان قزوین بیــان کرد: با شــهادت 
فرمانــده دل هــا مقابلــه بــا اســتکبار جهانــی بــه پایــان نرســیده، بلکــه فصل 
جدیدی از مبارزه شــروع شــده، به طوری که شــهادت ســردار سلیمانی امتداد 

حرکت ضد استکباری اوست.
حجت االســام معبودی بیان کرد: آمریکا دشمن اصلی انقاب است و یک 

لحظه نباید از مکر و فریب و توطئه های روزافزون آنها غافل شد.
وی ادامــه داد: اســتکبار جهانــی امــروز تــاش می کنــد به گروه هــای مقاومت 
ضربــه بزنــد و با ایجاد رعب و وحشــت، نظــام مقدس جمهوری اســامی را از 
آرمــان هایــش عقب براند، اما همــواره نتیجه ای جز شکســت و ناکامی برای 

آنها حاصل نشده است.

یکا آغاز شده است  فصل جدید از مقابله با آمر
در مدرسه خواهران ایمانیه تاکستان تاکید شد:
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مدیــر حوزه علمیه حضرت نرجس)ســام اهلل علیها( مشــهد 
اظهــار داشــت: برخــی از تهدیدهــای فضــای مجــازی شــامل 
بــه خطــر افتادن حیــا، بمباران افــکار جوانــان و منحرف کردن 

جوانان از نظام اسامی و دینی می شود.

ظهــور تکنولوژی های نوین ارتباطــی در عصر حاضر به همراه 
تحوالتــی کــه در فضــای مجــازی بــه وجــود آمــده بســیاری از 

کارکردهای خانواده ها را با اختال همراه کرده است.
یکــی از محورهــای مهم در آســیب شناســی خانواده، بررســی 
آســیب هاى ناشــی از تحوالت خانواده اســت که موجب بروز 
دگرگونــی هــای عمیــق در نــوع روابــط و ارزش هــاى خانوادگی 

شده اند.
از آنجایــی که فضای مجازی امری جدید اســت، بســیاری از 
والدین فرصت، امکان یا توان کافی برای شــناخت دقیق این 
فضــا و کاربردهــای آن را نداشــته انــد و بــه دلیل عدم آشــنایی 
مناســب بــا این فضــا و همچنین اســتفاده بســیار نوجوانان، 
جوانان و حتی کودکان از آن، یك فضای محرمانه و خصوصی 
در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شــده و آنها بدون احســاس 
وجود ناظر بیرونی به ســایت هــای مختلف مراجعه کرده و به 
دلیل ویژگی های ســنی، شخصیتی و کنجکاوی های خود 
از فضاهای ناســالم موجود در اینترنت اســتفاده می کنند که 

پیامده های بسیار منفی را به همراه دارد.

فضای مجازی توانسته در خانواده ها رخنه کند
خانــواده مهمتریــن نهــاد اجتماعــی اســت کــه مرزهــای قابل 

نفوذی دارد و فضای مجازی توانسته است در آن رخنه کند.
گســترش فضای مجازی اینترنتی آســیب هــای گوناگونی در 
زمینــه تعلیــم و تربیت کــودکان ایجاد کرده اســت؛ همچنین 
موجب بروز آســیب های اخاقی همچون دسترســی آسان به 
منابع غیر اخاقی، تضعیف باورهای دینی و القای شبهات 
و تعارض ارزش ها و آســیب های شــخصیتی مثل اعتیاد به 
فضــای مجــازی، انــزوای اجتماعــی و اتــاف وقت؛ و آســیب 
هــای خانوادگــی از قبیل کاهــش ارتباطات خانوادگــی، تغییر 
الگــوی تعامــل میــان والدیــن و فرزنــدان، از بیــن رفتــن تعــادل 

قدرت در خانواده و شکاف نسل  ها شده است.
گاهی از آســیب  هدایت و نظارت والدین در کنار شــناخت و آ

هــای پیــش روی فضای مجــازی بهترین راهکار رفع آســیب 
های آن است.

مقــام معظــم رهبــری در رهنمودهــای خود در ســال های اخیر 
برای روشن شدن اهمیت فضای مجازی و اثرات آن بر زندگی 
فردی، اجتماعی و خانوادگی مردم، بارها از ناامن کردن فضای 

مجازی برای دشمنان انقاب سخن گفته اند.

فضــای مجازی به میــدان قتل عام جوانان تبدیل شــده 

است
آیــت اهلل العظمــی خامنه ای)مــد ظله العالــی( همچنین بر 
تبییــن اثــرات فضای مجــازی بــرای خانواده ها تأکید داشــته 
و می فرماینــد بــه دلیــل محتــوای غیردینــی و مبتــذل فضای 
مجــازی ایــن عرصه به میــدان قتل عــام جوانان  تبدیل شــده 

است.
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در خصوص فضای مجازی اظهار 
می کند: »متأسفانه در حال حاضر آثار منفی فضای مجازی 
بر آثار مثبت آن غلبه دارد؛ این مســاله تحلیل نیســت بلکه 
مبتنی بر آمار موثقی اســت که مســئوالن ذی ربط ارائه کرده اند 
که نشان می دهد چه جرایم و کاهبرداری ها و مفاسد اخاقی 

و سو ءاستفاده های اقتصادی در این فضا صورت می گیرد.«
ایــن مرجــع تقلید با بیان این که فضــای مجازی برای ما یک 
مســأله حیاتی است و نباید در این خصوص انفعالی برخورد 
کرد، خاطرنشــان می کند: »ما به لحاظ سیاســی، فرهنگی و 
اقتصادی و اخاقی در این عرصه دچار خسارت شده ایم و اگر 

بی تفاوت باشیم، باز هم امکان تکرار دارد.«.
خانــم شایســته خو در گفتگــو با خبرگــزاری کوثر بیــان کرد: در 
بحاراالنــوار آمــده کــه امــام جعفــر صادق)علیــه الســام( مــی 
فرماینــد زمانــی بــر مــردم فرامــی رســد کــه آنهایی که در مشــرق 
هستند، میبینند و می شنوند صدا و صورت آنهایی را که در 
مغــرب زمین قــرار دارند و هر ملتی صداها را به زبان خودشــان 
می شــنوند که این روایات اشــاره به عصر فناوری، تکنولوژی 

و ارتباطات دارد.
پیدایــش فضــای مجــازی یکــی از بزرگترین نمادهــای تحول 

جهانی است

وی گفــت: مقــام معظم رهبری)مد ظلــه العالی( می فرمایند 
کــه پیدایش فضای مجازی یکی از بزرگترین نمادهای تحول 
جهانــی اســت و بر اســاس فرمایش ایشــان این فضــا رخدادی 
اســت که تاثیرات بســیار شــگرفی را هر روز در ابعاد فرهنگی، 
اجتماعــی، سیاســی، امنیتــی و دفاعی در عرصــه ملی و بین 

المللی بر جای می گذارد.
مدیر حوزه علمیه حضرت نرجس)ســام اهلل علیها( مشهد، 
اســتفاده از فضــای مجــازی را جــز اولویــت هــای زمــان فعلی 
دانســت و افــزود: مقــام معظم رهبری)مــد ظله العالی( اشــاره 
داشــتند کــه اگــر من رهبــر نبــودم مدیریــت فضای مجــازی را 

برعهده می گرفتم.
وی بیــان کــرد: فضــای مجــازی امــری ناصحیــح نیســت اما 
اینکــه ایــن فضــا به طــور مســتقیم و غیر مســتقیم بر ســبک 

زندگی کاربرانش اثرگذار است امری مسلم می باشد.
وی هــدف اصلی طراحان فضا مجازی را ارائه ســبک زندگی 
مــدل خودشــان دانســت و افــزود: هــدف غــرب از طراحــی این 
فضــا و در دســترس قــرار دادن مــردم جهــان ایــن بوده اســت که 

سبک زندگی غربی خود را ترویج دهد.

خانم شایســته خو بیان کــرد: از آنجایی که فضای مجازی به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بسیاری بر روی خانواده 
هــا، شــیوه زندگی، پوشــش، رفتار بــا دیگران، روابط دوســتانه، 
دوســتیابی و حتــی خواب و بیــداری دارد بنابریــن یک تهدید 

به شمار می رود.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( فضای 
مجــازی را هــم فرصت و هــم تهدید می دانند، افــزود: فرصت 
فضای مجازی از این نظر اســت که می توان از آن برای انتقال 

پیام های دینی استفاده کرد.
اســتاد حوزه اضافه کرد: مقام معظــم رهبری)مد ظله العالی( 
همچنیــن می فرمایند کــه امروز یک طلبه فاضل در تلویزیون 
صحبــت می کنــد و حدود 20 میلیون نفر به صحبت هایش 
گوش می دهند در حالیکه این شــرایط تاکنون وجود نداشــته 
اســت، عاوه بر این ابزارهای تســهیل کننــده مانند رایانه ها، 
ارتباطــات اینترنتــی و فضــای مجــازی کــه اکنــون در اختیــار 
اســت، طاب اگــر بتوانند آن ها را یاد بگیرنــد می توانند یک 

کلمه حرف صحیح خود را به هزار مستمع برسانند.
وی بیــان کرد: اگــر فرصتی که در فضای مجــازی برای طاب 
وجود دارد ضایع شــود خداونــد در روز قیامت در این خصوص 

از آنها سوال خواهد کرد.

ی  اســالم فرهنــگ  ترویــج  بــرای  ــی  فرصت مجــازی  فضــای 
است

خانــم شایســته خــو گفــت: فضــای مجــازی فرصتــی برای 
ترویــج فرهنگ اســامی، تعامل با ســایر کشــورها و ســرمایه 
گــذاری در همــه ایــن فضا از جملــه ارائه خدمــات، تجارت 

و غیره است.
وی عنــوان کــرد: تهدیدهــای بســیاری نیز در فضــای مجازی 
وجــود دارد از جملــه اینکه حریم خصوصی افراد جامعه و حیا 
را بــه خطــر مــی انــدازد، همچنیــن موجب نفــوذ بیگانــگان و 

تهاجم فرهنگی می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه مقام معظــم رهبری)مد ظلــه العالی ( 
فضای مجازی را به عنوان لغزشــگاه معرفی می کنند، افزود: 
برخــی از تهدیدهــای فضــای مجازی شــامل به خطــر افتادن 
حیــا، بمبــاران افکار جوانــان و منحــرف کردن جوانــان از نظام 

اسامی و دینی می شود.
مدیر حوزه علمیه حضرت نرجس)سام اهلل علیها( مشهد 
بیــان کــرد: این فضا مــی تواند موجب ســوق دادن جوانان به 
ولنــگاری و بیکارگــی و غریــزه گرایــی افراطی جنســی شــود، 
حتــی مــی توانــد فضایی برای تلقیــن پیام یــاس و ناامیدی 
باشــد و یــا جوانــان را از انقــاب مایــوس و نســبت بــه نظــام 

بدبین کند.

نباید فضای غیرقابل کنترل مجازی را رها ساخت
خانم شایسته خو ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری)مد 
ظله العالی( برخی از کشــورها طبق فرهنگ خودشان فضای 
مجــازی را قبضــه کرده اند، ما چرا این اقــدام را انجام ندهیم و 

چرا این فضای غیرقابل کنترل را رها سازیم.
وی بیــان کــرد:  در کشــورهایی از جملــه چیــن اینترنــت کودک 
وجــود دارد امــا در ایران به صورت باز و ولنگار فضای مجازی را 
در اختیــار مــردم قرار داده ایم بدون اینکه حتی فرهنگ ســازی 
الزم را انجــام دهیــم و حتی بدون اینکه قبل از در دســترس قرار 

دادن این فضا مردم را با خطراتش آشنا سازیم.
اســتاد حــوزه گفــت: فضــای مجــازی بــی محابــا در اختیــار 
همگان قرار گرفته اســت بدون اینکه حتی در مدارس، رســانه 
هــا، صــدا و ســیما و حتی کتاب های درســی نســبت به این 

فضا روشنگری انجام شده باشد.
وی اظهار داشــت: فرصت اســتفاده از فضای مجازی یکی از 
فرصت هایی اســت که نباید آن را از دســت داد، بلکه باید به 

نحو صحیح از آن استفاده کرد و برای آن برنامه داشت.
رهبری)مــد ظلــه  مقــام معظــم  گفــت:  خانــم شایســته خــو 
العالــی( در خصــوص کارآمــد کــردن فضای مجــازی نکاتی را 
ذکــر کــرده اند از جمله اینکه اهتمام ویژه به ســالم ســازی این 
فضا داشــته انــد و حفظ امنیت همه جانبــه فضای مجازی 
کشــور، حفــظ حریــم خصوصی آحــاد جامعه و مقابلــه موثر با 

نفوذ و دست اندازی بیگانگان را مورد توجه داشته اند.

ی رود فضای مجازی یک تهدید بشمار م
خانم شایســته خو بیان کــرد: از آنجایی که فضای مجازی به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بسیاری بر روی خانواده 
هــا، شــیوه زندگی، پوشــش، رفتار بــا دیگران، روابط دوســتانه، 

دوســتیابی و حتــی خواب و بیــداری دارد بنابریــن یک تهدید 
به شمار می رود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( فضای 
مجــازی را هــم فرصت و هــم تهدید می دانند، افــزود: فرصت 
فضای مجازی از این نظر اســت که می توان از آن برای انتقال 

پیام های دینی استفاده کرد.
اســتاد حوزه اضافه کرد: مقام معظــم رهبری)مد ظله العالی( 
همچنیــن می فرمایند کــه امروز یک طلبه فاضل در تلویزیون 
صحبــت می کنــد و حدود 20 میلیون نفر به صحبت هایش 
گوش می دهند در حالیکه این شــرایط تاکنون وجود نداشــته 
اســت، عاوه بر این ابزارهای تســهیل کننــده مانند رایانه ها، 
ارتباطــات اینترنتــی و فضــای مجــازی کــه اکنــون در اختیــار 

اســت، طاب اگــر بتوانند آن ها را یاد بگیرنــد می توانند یک 
کلمه حرف صحیح خود را به هزار مستمع برسانند.

وی بیــان کرد: اگــر فرصتی که در فضای مجــازی برای طاب 
وجود دارد ضایع شــود خداونــد در روز قیامت در این خصوص 

از آنها سوال خواهد کرد.
وی ادامــه داد: ترویــج هنجارهــا، ارزش هــا و ســبک زندگــی 
اســامی-ایرانی نیز مورد توجه ایشــان واقع شــده است که این 
هــا وظیفــه شــورای عالــی فضای مجازی اســت که تشــکیل 
و اعضــای آن توســط رهبــر معظــم انقاب)مــد ظلــه العالی( 
مشخص شده اند اما در رده هایی از جمله حوزه های علمیه 
که مســلط به مباحث دینی هســتند و به تربیت افرادی برای 
ترویج دین می پردازند یکی از مســئولیت هایشــان این اســت 
کــه نبایــد از ایــن فضا غفلــت کنند بلکــه باید بدین وســیله 

پیام دین را به جهانیان برسانیم.

خانــم شایســته خــو بیان کــرد: مقــام معظــم رهبری)مــد ظله 
العالی( بر مقابله موثر با تهاجم همه جانبه فرهنگی، ارتقای 

فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه تاکید دارند.
وی گفــت:  یکــی از نهادهــای مهمی که بســتر ایجــاد انقاب 
بوده است حوزه علمیه می باشند که حوزه علمیه به فضای 
مجــازی بــه عنــوان بحــث مهــم نمــی پــردازد و طلبه با ســواد 
رســانه بیگانه است و به عنوان یک سرفصل اصلی در دروس 

خود به آن نگاه نمی کند و در برنامه ریزی ها قرار نمی گیرد.
اســتاد حــوزه ادامه داد: تبعات بحث ســواد فضــای مجازی و 
ســواد رســانه می تواند در تقویت طاب حوزه علمیه در رصد 
گری و بررســی مســائل مختلف داخلی و خارجی موثر باشــد، 
حتــی اگــر بتوانیــم طــاب را بــا فضــای مجازی آشــنا ســازیم 
بســیار ســریع می توانند برداشــت هــای خود از قضایــای روز را 

ارتقا دهند.

ی فضای مجازی از دیدگاه مقام  رســالت های شــورای عال
معظم رهبری

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( در رسالت 
های شورای عالی فضای مجازی به توسعه محتوا، خدمات 
کارآمــد و رقابتــی منطبــق بــا ارزش هــا و فرهنــگ اســامی - 
ایرانــی در تمــام قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشــارکت 
هــای مردمــی و بکارگیــری ظرفیت های بخــش خصوصی در 

این زمینه اشاره می کنند.
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