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»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«، مدیر حوزه  های علمیه 
در  که  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  در جشن  خواهران کشور، 
سالن اجتماعات مرکز حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد، 
بر حمایت همه جانبه از انقالب و آرمان های آن و نیز پیروی از رهبر 

معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( تأکید ورزید.
انقالب  راه  تداوم  بر  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
و  ورزید  تأکید  اسالمی  انقالب  از  پشتیبانی  از  برنداشتن  دست  و 
همه جانبه  حمایت  و  بودن  صحنه  در  نعمت،  این  گفت:شکر 
معظم  مقام  شخص  و  فقیه  والیت  کیان  اسالمی،  انقالب  از 
انقالب  با  مردم  کردن  همراه  برای  باید  است.  رهبری)مدظله العالی( 

اسالمی و آرمان های آن بکوشیم.
دفتر  مسئول  ساجدی«،  »آقای  مراسم،  این  در  است،  ذکر  شایان 
از  در سخنانی،  علمیه خواهران،  مرکز حوزه های  نظارت  و  برنامه ریزی 
لزوم تأمین نظر رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( و برطرف سازی دغدغه های 
در  رهبری)مدظله العالی(  نظر  تأمین  نمود:  تصریح  و  گفت  سخن  ایشان 
عرصه های گوناگون بسیار مهم است. تبعیت نظر معظم له، وظیفه ماست.
آقای ساجدی تأمین مشارکت حداکثری مردم را در صحنه های 

گوناگون، نخستین خواسته رهبری)مدظله العالی( برشمرد.

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«، مدیر حوزه  های علمیه خواهران کشور، در جشن پیروزی انقالب اسالمی ایران تبیین نمود

پشتیبانی از والیت فقیه؛ سرلوحه 
حوزه های علمیه خواهران

مدیر حوزه های علمیه خواهران 
در پیام تسلیتی خطاب به آیت الله 
العظمی صافی گلپایگانی درگذشت 

آیت الله ثابتی را تسلیت گفت.
»حجت االسالم و المسلمین 
محمودرضا جمشیدی« در پیام 
خود خطاب به این مرجع تقلید 

آورده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی)دامت برکاته(
ثابتی«  علی  شیخ   حاج  »آیت الله  مرحوم  وارسته  عالم  ارتحال 

که از علمای عامل و عالی مقام و اسوه زهد و تقوا و فضیلت بودند 
موجب تاثر گردید.

 خدمات آن مرحوم در جامعه محترم مدرسین و همچنین دفتر 
حضرت مستطاب عالی باقیات الصالحاتی ماندگار و فراموش ناشدنی 

است.
حضرت  مقدس  ساحت  به  را  مهذب  عالم  آن  فقدان  اینجانب 
تسلیت  عالی  مستطاب  حضرت  الفداء(و  له  االعظم)ارواح العالمین  ولی الله 
عرض نموده، علو درجات را برای آن فقید سعید از خداوند متعال 

مسئلت دارم.

محمود رضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران

معاون  راسخ«،  »مهندس 
توسعه مدیریت وزارت ارتباطات 
بازدید  در  اطالعات،  فناوری  و 
از مرکز داده امین، این مرکز را 
الگوی خوبی برای مراکز مشابه 

در کشور برشمرد.
وی پس از بازدید از مرکز داده امین، با اشاره به توانایی کم نظیر 
این مجموعه در زمینه فناوری اطالعات تصریح کرد: سطح کار 

بسیار عالی بود و شاید بتوان گفت در سراسر کشور همانند ندارد.
در  امین  داده  مرکز  موفقیت  بر  تأکید  ضمن  راسخ،  مهندس 
دست یابی به اهداف مدنظر مدیران آن، اظهار داشت: مرکز داده 
می رود.  شمار  به  مشابه  مراکز  برای  خوبی  بسیار  الگوی  امین 
صرفه جویی در هزینه، توسعه دانش بومی و سرویس دهی مناسب، 

از ویژگی های آن است.
معاون توسعه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در 
به  این مرکز در فضای مجازی سخن  بسیار مهم  نقش  از  ادامه، 
میان آورد و ابراز کرد: یکی از مزایای انکارناپذیر مرکز داده امین، 
پاسخ گویی مناسب به نیازهای استفاده کنندگان در استان و کشور 

و نیز ارتباط با مراکز مشابه است.
افزایش  راهکارهای  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  راسخ  مهندس 
مسائل  به  باید  زمینه  این  در  گفت:  امین  داده  مرکز  توانایی های 
متعددی توجه داشت، مانند تالش برای آشنایی مردم با سرویس های 
فضای  با  پژوهشگران  بیشتر  چه  هر  آشنایی  زمینه  ایجاد  ارائه شده، 

مجازی، ارتباط روزافزون با مراکز همسطح و نیز دانشگاه ها.
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  مدیریت  توسعه  معاون 
در پایان، با اشاره به عالقه مندی اش به بازدید از مرکز داده امین، 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  در  ما  ساخت:  خاطرنشان 
درصدد توسعه اماکن مربوط به فناوری اطالعات هستیم؛ از این 
الزم  نماییم. همچنین  دیدن  مرکز  این  از  که  داشتیم  نظر  در  رو، 
می دانیم که مجموعه توسعه مدیریت وزارتخانه از این مرکز بازدید 

نمایند و با میزان پیشرفت آن آشنا شوند.

»مهندس راسخ«، معاون توسعه مدیریت وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، در بازدید از مرکز داده امین تصریح کرد

نقش انکارناپذیر مرکز داده امین 
در فضای مجازی

والمسلمین  »حجت االسالم 
سیدحسن  ربانی« در حاشیه بازدید 
»دست آوردهای  نمایشگاه  از 
حوزه خواهران در پرتو  انقالب« 
خبرنگاران،  با  گفت وگو  در 
علمیه  حوزه های  وظایف  به 
خواهران به دستاوردهای انقالب 

اشاره کرد.
داشت: حوزه های  بیان  وی 
علمیه خواهران باید با استفاده 
از منابع غنی اهل بیت)علیهم السالم( 
و کتاب و روایات در ابعاد نظری، 
صحیح  و  درست  ایده های 
نظام  تا  کند  استخراج  را  علمی 
آن  اساس  بر  بتواند  اسالمی 
اجتهادی،  و  استباطی  نظریه 

مسیر اسالمیت را کامل نماید.
حوزه های  خدمات  مرکز  رئیس   
حوزه  داشت:  بیان  علیمه 
علمیه خواهران هم باید در کنار 
حوزه علمیه برادران با تالش و 
نظریه پردازی  به  علمی  مجاهدت 
به  اقدام  علمی  تئوری  ایجاد  و 
در  فکری  پشتیبانی  و  حمایت 
نظام  از  مختلف  موضوعات 
تبیین  با  بیشتر  جامعه  تا  کند 

اسالمیت آشنا شوند.
با  سخنانش  پایان  در  وی 
بیان این که جامعه به دو بخش 
زن و مرد تقسیم می شود ادامه 
زنان  جامعه  بخش  یک  داد: 
هستند و این گروه هم نیازمند 
این  است از جنس خود معارف 
را بیاموزد. قطعا اگر حوزه علمیه 
عرصه  این  در  بتواند  خواهران 
دو  آن  تأثیرگذاری  بدرخشد،  هم 

چندان خواهد بود.

»آیت الله  مرتضی مقتدایی« رئیس شورای عالی حوزه های علمیه  با حضور در مدرسه معصومیه 
خواهران قم از  غرفه های نمایشگاه »دست آوردهای حوزه خواهران در طول انقالب اسالمی« بازدید 

کرد و در جریان  نحوه ارائه خدمت به داوطلبین از طریق این مدارس علمیه قرار گرفت.
گفتنی است این نمایشگاه از شش مرکز مؤسسه آموزشی عالی حوزه علمیه خواهران در »سطح 
3« و چندین مدرسه علمیه در »سطح 2« به همراه مرکز مشاوره، مرکز آموزش غیرحضوری، معاونت 
تهذیب و امور فرهنگی ، مهد کودک شکوفه های خاص، مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( 

تشکیل شده است.

بازدید »آیت آلله مقتدایی« از نمایشگاه دست آوردهای حوزه های علمیه خواهران

با حضور مسئوالن حوزه های علمیه خواهران 
سراسر کشور، افتتاحیه نمایشگاه »دست آوردهای 
حوزه های علمیه خواهران استان قم و کاشان در 
آموزش عالی حوزوی  انقالب«، در مؤسسه  پرتو 

معصومیه )خواهران( برگزار شد.
والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
که  این  بیان  با  سخنانی،   در  کشور،  خواهران 
که  است  تمکنی  نیز  اسالمی  جمهوری  نظام 
اظهار  فرمود،  به حوزه های علمیه عطا  پروردگار 
گردید.  منور  عالم  تمکن،  این  سایه  در  داشت: 
تأللو  عالم  نقاط  اقصی  در  درخشش  این  طلیعه 
مجاهدت  شهدا،  خون  برکت  به  مهم  این  دارد. 
مقام  امام)ره(،  علمیه،  حوزه های  تالش  و  مردم 
به  تقلید  عظام  مراجع  و  رهبری)مدظله العالی(  معظم 

دست آمده است.
با  کشور،   خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
امام)ره(،  بلند  نگاه  برکت  به  امروز،  که  این  بیان 
اتفاقات خوبی افتاده است، خاطرنشان ساخت: 
شما خواهران بزرگوار ثابت نمودید که تولید علم، 
نیست.  متمرکز  و  بزرگ  حوزه های  در  منحصر 
پژوهشی، 170  از 370 هسته  بیش  هم اکنون، 
خواهران  از  علمی  انجمن   51 و  علمی  کانون 

اندیشمند تشکیل شده است.
وی، با بیان این که این شجره طیبه در حال گسترش

سال  از  پیش  تا  کرد:  بیان  است،  ریشه هایش 
1376، کمتر از 5٪مدارس از نظر امکانات واجد 
به  علمیه  12٪مدارس  از  کمتر  و  بودند  شرایط 
حوزه علمیه خواهران تعلق داشت. امروز به برکت 
دست  در  علمیه  مدرسه   320 اسالمی،  انقالب 
احداث داریم و نزدیک به دویست باب آن افتتاح 

شده است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: 
گاهی، مسئوالن درباره آسیب های اجتماعی ابراز 
نگرانی می کنند و به طراحی برنامه های فرهنگی، 
از  یکی  مبادرت می ورزند.  اقتصادی  و  اجتماعی 
اجتماعی،  آسیب های  حل  در  تأثیرگذار  عناصر 

حوزه های علمیه خواهران است.ا

تأ ثیرگذاری حوزه های علمیه خواهران در حل آسیب های اجتماعی
در افتتاحیه نمایشگاه »دست آوردهای حوزه های علمیه خواهران در پرتو انقالب« عنوان شد

»حجت االسالم والمسلمین ربانی«:

نظام نیازمند 
حمایت حوزه است

»آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری« در چهارمین جشنواره 
هنر آسمانی در سالن اجتماعات مدرسه علمیه دارالشفاء اظهار 
ساله  چند  در  علمیه  حوزه  جدی  رویکردهای  از  یکی  داشت: 

اخیر، نگاه با دقت به هنر دینی است.
را  طاغوت  عصر  ما  این که  بیان  با  علمیه  حوزه های  مدیر 
فراموش نکرده ایم، خاطرنشان ساخت: هنوز کلمه هنر در میان 
متدینین مفهوم خوشی ندارد، چراکه آنچنان هنر و هنرمند را به 
قربانگاه نیستی و نابودی برده بودند که از هنر چیزی جز بدنامی 

باقی نمانده بود.
قدرت  نمایش  هنر،  این که  بیان  با  رهبری  خبرگان  عضو 
خداوند است، تصریح کرد: هنر، قدرتی است که به وسیله آن بنده 

خالص خدا ممتاز و دارای برجستگی و ویژگی خاصی می شود.
امام جمعه قم با اشاره به این که هنر یکی از ابعاد شخصیت ساز 
برخوردار  هنرمندی  از  که  کسانی  داشت:  بیان  است،  انسان 
هستند، در جامعه به عنوان چهره ممتاز شناخته می شوند، اما 
سؤال اینجاست که چه هنری مورد تقدیر است و حوزه پای چه 

هنری ایستاده و از آن جانانه دفاع می کند؟
در  ریشه  که  هنری  داد:  ادامه  بوشهری  حسینی  آیت الله 
عظام  مراجع  و  است  ارزشمند  ما  برای  دارد،  دینی  ارزش های 

تقلید نیز بر همین موضوع تکیه دارند.
برجسته  قرآن  در  که  است  هنری  شعر،  داشت:  اظهار  وی 
شده و اتفاقا موضوع این جشنواره نیز بوده است و بسیاری از طالب 

جوان و فاضل ما به زیبایی شعر گفته اند و مایه افتخار هستند.
مدیر حوزه های علمیه ابراز داشت: البته قرآن کریم هنر ضد ارزشی را 
نیز معرفی کرده است و حوزه نیز پای هنری می ایستد که دارای ارزش باشد.
عضو خبرگان رهبری خاطرنشان ساخت: هنر ارزرشی، که به 

دل، قلب، روح و روان معنویت صادر کند.
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر حوزه 
ما دنبال هنر و مصادیق آن می رود، به دنبال طالب هنرمندی 
است که پایه های اعتقادی او محکم شده و چنین هنری در حوزه 

تقدیس و تقدیر شده است و ما چنین هنرمندانی را می ستاییم.
داشت:  بیان  پایان  در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  معاون 
و  گیرند  می  تماس  ما  با  غیرطلبه  هنرمندان  از  بسیاری  امروز 
درخواست معارف دینی دارند تا در قالب هنر به جامعه عرضه نمایند 
و طالب و فضالی هنرمند می توانند در این زمینه کارگشا باشند.

مدیر حوزه های علمیه:

حوزه به دنبال هنر ارزشی است

مبلغ سعودی زنان را 
مایه اندوه و شرم می داند!

سخنان»علی المالکی«، مبلغ سعودی در خصوص شرم آور و اندوهبار خواندن زنان، سبب 
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی شد.

»آیت الله العظمی نوری همدانی«:

برخورداری از روحیه مبارزه طلبی،
در گرو انس با کتاب
همراه،  به  همدان  استان  خواهران  علمیه  مدارس  تازه وارد  خواهر  طالب 
مدیران، استادان و کادر آموزشی این مدارس در حاشیه همایش طلیعه حضور 
حوزه علمیه خواهران استان با »آیت الله العظمی نوری همدانی« دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه در شورای انقالب 
فرهنگی:

حوزه های علمیه خواهران، 
از ثمرات دلنشین و پربرکت 

انقالب اسالمی است

مدیر حوزه علمیه 
خواهران استان 

مازندران تبیین نمود

تأثیر انکارناپذیر 
حوزه علمیه خواهران 

در فرهنگ و رفتار 
جامعه 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
بررسی شد

مطلوب سازی وضعیت 
علمی- پژوهشی مدارس 

علمیه خواهران

راهیابی 207 طلبه 
خواهر مازندرانی 
به مرحله کشوری 
مسابقات شهید 

مطهری

همه بدانند که یکی از مؤثرترین راه ها 
برای کاستن آسیب های اجتماعی، 

ترویج نماز است. به این که حتی یک 
نفر از جوانان و نوجوانان کشور در نماز 

سهل انگاری نکند، همت گمارید. 

معاون فرهنگی حوزه 
علمیه خواهران استان 

مازندران گفت: در 
مرحله مدرسه ای 
مسابقات شهید 

مطهری، 255 طلبه از 
حوزه خواهران مازندران 
شرکت کردند و 207 نفر 

به مرحله کشوری 
راه یافتند.

پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران به مناسبت ارتحال »آیت الله حاج شیخ علی ثابتی«
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تبریز آذربایجان شرقی

اردبیلاردبیل

پارس آباداردبیل

  اصفهان اصفهان

دولت آباد اصفهانآران و بیدگل اصفهان

ویالشهر  اصفهان

آبادانخوزستان

جلسه فصلی مدیران مدارس علمیه خواهران استان آذربایجان 
ارتقای  راهکارهای  و  پژوهشی  مسائل  »بررسی  عنوان  با  شرقی 
برگزار  استان  علمیه خواهران  در حوزه  پژوهش طالب«  سطح  

شد.
حوزه های  آموزش  معاون  قربانی«  »حجت االسالم  جلسه  این  در 
»حجت االسالم  حلی،  عالمه  استانی  جشنواره  دبیر  و  برادران  علمیه 
مدارس  مدیران   و  برادران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون  فیروزی« 
و  پژوهشی  مسائل  درباره  شرقی  آذربایجان  استان  خواهران  علمیه 
راهکارهای ارتقای سطح پژوهش طالب به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است در این جلسه »حجت االسالم مختار مسعودی نیا«، 
و  تقدیر  با  شرقی  آذربایجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
برابری  به رشد هشت  که منجر  مدیران مدارس  از زحمات  تشکر 
آثار عالمه حلی شده است، گفت: عالوه بر توجه به کمیت، باید 

اهتمام ویژه ای به کیفیت بخشی آثار داشت.

در جلسه فصلی مدیران مدارس علمیه خواهران استان 
آذربایجان شرقی بررسی شد

راهکارهای ارتقای سطح  پژوهش طالب

»حجت االسالم علی اصغر کاظمی«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان اردبیل، با هدف بررسی وضعیت روند پرونده سطح 3 مدرسه 
علمیه خواهران ولی عصر)عج( گرمی، با »حجت االسالم یدالله صفری«، 

رئیس هیئت امنای این مدرسه  و امام جمعه گرمی دیدار کرد. 
وی، با اشاره به نزدیک شدن فرایند پذیرش سال تحصیلی 95-
96، گفت: مدارس باید فرم های مجوز موقت را هر چه سریع تر به 

مدیریت استانی ارسال کنند.
این  در  نیز  گرمی  جمعه  امام  صفری«،  یدالله  »حجت االسالم 
دیدار اظهار کرد: فرم های مجوز موقت سطح 3 شهر گرمی تقریبًا 

کامل شده است و برای استان ارسال خواهد شد.
با  ولی عصر)عج(،  خواهران  علمیه  مدرسه  امنای  هیئت  رئیس 
اشاره به نزدیک شدن ایام پذیرش و داشتن امکانات مناسب برای 
تأسیس سطح 3، خواستار ارائه راهکار به همت مرکز مدیریت قم 

برای اخذ مجوز سطح 3 شهر گرمی شد.

دیدار مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
با امام جمعه شهر گرمی

در مدرسه علمیه خواهران ولی عصر)عج( برگزار شد

»حجت االسالم علی اصغر کاظمی«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان اردبیل، با هدف تعامل هر چه بیشتر با مدرسه علمیه خواهران 
ثامن الحجج)ع( پارس آباد در زمینه تحقیقات پایانی و مساعدت مالی 
این  امنای  هیئت  رئیس  رشادی«،  سیدسعید  »حجت االسالم  با 

مدرسه، دیدار کرد.
مجوز  است  توانسته  استانی  مدیریت  که  این  به  اشاره  با  وی، 
استاد راهنما بودن »حجت االسالم رشادی« را از مرکز مدیریت قم 
بگیرد، گفت: نام حضرت عالی در سامانه ثبت شده است و بعد از 
استاد  به عنوان  برای معرفی  پایانی،  تحقیق  راهنمایی  سه مرحله 

داوری از سوی مدیریت استانی اقدام خواهد شد.
ابراز  با  پارس آباد  الحجج)ع(  ثامن  علمیه  حوزه  امنای  هیئت  رئیس 
معاونت  از  رسیده  گزارش های  به  بنا  گفت:  موضوع،  این  از  خرسندی 
به  داریم،  راهنما  استاد  کمبود  مشکل  این که  بر  مبنی  مدرسه  پژوهش 

حول و قوه الهی مشکالت طالب در این زمینه حل خواهد شد.
پارس آباد  مصالی  کار  به  آغاز  درصدد  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  مسکن  سوی  از  زمین  مشکالت  رفع  صورت  در  که  هستیم 
زمین  قم، می توانیم ساخت  مدیریت  مرکز  و همکاری  شهرسازی 

حوزه علمیه خواهران را نیز در کنار آن آغاز کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( برگزار شد

دیدار مدیر حوزه  علمیه خواهران استان
با رئیس هیئت امنای مدرسه ثامن الحجج)ع(

گرمیاردبیل
در مدرسه علمیه خواهران ولی عصر)عج( عنوان شد

»حجت االسالم علی اصغر کاظمی« در دیدار با سرپرست جدید 
معاونت های  و  گرمی  شهر  ولی عصر)عج(  خواهران  علمیه  مدرسه 
این مدرسه، افزود: مدرسه علمیه خواهران گرمی با داشتن کادر 
مجرب، خوابگاه مناسب و ظرفیت مطلوب توانایی دارد که مقطع 

سطح 3 را راه اندازی کند.
وی با اشاره به این که مدرسه باید سعی بر جذب دوره پاره وقت 
بیشتر  انگیزه  دلیل  به  پاره وقت  دوره  کرد:  اظهار  باشد،  داشته 
متقاضیان موجب می شود در بحث پذیرش روزانه نیز تأثیر مثبتی 

داشته باشد.
پیشنهاد  به  با اشاره  اردبیل،  مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
معاون فرهنگی جدید مدرسه به مدیریت استان که قباًل سرپرست 
مدرسه بود، ابراز خرسندی کرد: ایده و نظر ما این است که معاونان 
زیرا  باشند،  نیز  فرهنگی مدارس مسئول بسیج طالب در مدرسه 
موفقیت های  به  می توان  نهاد  دو  هر  اهداف همسوی  به  توجه  با 

بزرگی دست یافت.
ولی عصر)عج(  مدرسه  سرپرست  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مدرسه ارائه داد.

راه اندازی مقطع تحصیلی سطح 3 حوزه

و  تفسیر  تخصصی  مرکز  دانش آموخته  آقالر«،  لیال  »خانم 
عنوان  با  خود  پایان نامه  از  اصفهان  الزهرا)س(  فاطمه  قرآنی  علوم 

جریان شناسی حزب شیطان در قرآن دفاع کرد.
این جلسه با داوری »حجت االسالم حمید الهی دوست« و حضور 
»حجت االسالم  مشاور  استاد  و  برقی کار«  »آقای  راهنما،  استاد 
اصغر هادی« و معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان، در 
استان  اجتماعات ساختمان مدیریت حوزه علمیه خواهران  سالن 

اصفهان برگزار شد. 
جریان  کرد:  بیان  خود  پایان نامه  از  دفاع  در  آقالر  لیال  خانم 
شیطان و حزب او پیش از خلقت آدم)ع( آغاز شده و در زمان های 
بعدی ادامه داشته است و طبق خبرهایی، تا پایان دنیا ادامه دارد، 
شیطانی  احزاب  به  دیده بانی  نگاه  شیطان،  حزب  جریان شناسی 
جامعه است که در آن مبانی، اهداف و روش های احزاب شیطانی 

شناسانده و با حزب الله مقایسه می شوند.
مؤلفه های  باید  شیطانی  احزاب  جریان شناسی  در  افزود:  وی 
و کنش های  بینش ها، منش ها  این جریان ها،  یعنی مؤسس  آنها 
شناخت  جریان شناسی،  در  اصلی  هدف  زیرا  شوند،  شناخته  آنها 

حق از باطل است.
اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه   3 سطح  دانش آموخته 
و  نرم  از مصادیق مهم جریان شیطانی، جریان جنگ  بیان کرد: 
تهاجم فرهنگی دشمن است که به جنگ فرهنگ ملت ها و به ویژه 
گاهی نداشته باشند  ملت ایران آمده است و اگر ملت ها بصیرت و آ
منحرف  احزاب  دام  در  نکنند،  اطاعت  خود  زمان  فقیه  ولی  از  و 
دست  از  را  خود  اصیل  فرهنگ  و  هویت  شده،  گرفتار  شیطانی 

می دهند و به عذاب دچار می شوند.

در جلسه دفاع از پایان نامه مطرح گشت

جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن؛ 
از مصادیق مهم جریان شیطانی

با حضور هفتاد  پایان نامه نویسی  رویکرد  با  تحقیق  کارگاه روش 
از طالب سطح 3 که در مرحله اخذ موضوع و طرح اجمالی  نفر 
خواهران  علمیه  حوزه  در  هستند،  خود  پایان نامه  از  دفاع  برای 

استان اصفهان برگزار شد.
این  در  حوزه  استاد  مسترحمی«،  سیدعیسی  »حجت االسالم 
نشست هدف از پژوهش را ایجاد انگیزه و تقویت روحیه پژوهش در 
فراگیران، آشنایی با بایسته های نگارش مقاله و پایان نامه، آشنایی 
با کاستی های احتمالی تحقیقات و فراگیری راهکارهای رفع آن، 
فعالیت  بررسی  و  نقد  و  کارگاهی  صورت  به  فعالیت  دادن  انجام 

انجام شده برشمرد.
به  قرآنی  مطالعات  و  مکتوبات  آسیب شناسی  است  ذکر  شایان 
از  قرآنی،  فراگیران  برای  گاهی های ضروری  آ و  کارگاهی  صورت 

دیگر اهداف این کارگاه بود.

با  با رویکرد فقهی  تبلیغ  سلسله نشست های آموزش تخصصی 
خواهران  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  در  دعوت«  »طرح  عنوان 

النفیسه اصفهان برگزار شد.
»خانم منیژه کاشانی«، مدیر مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه 
اصفهان، هدف از برگزاری این دوره را  آشنایی طالب رشته فقه و 

اصول با انحرافات عزاداری در حوزه اعتقادی و فقهی برشمرد.
از  نفر  با حضور 35  این دوره طی پنج جلسه و  یادآور شد:  وی 

طالب سطح 3 برگزار شد.

 در مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه انجام شد 

سلسله نشست های آموزش تخصصی تبلیغ با 
رویکرد فقهی با عنوان »طرح دعوت«

در کارگاه روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی در حوزه 
علمیه خواهران اصفهان تأکید گردید

تقویت روحیه پژوهش در فراگیران

خواهران  علمیه  مدارس  همت  به  طالق  آزاداندیشی  کرسی   
حضرت فاطمه الزهرا)س(، حضرت زینب)س( و مرکز تخصصی زینب 
کبری)س(  آران و بیدگل در کانون فرهنگی هنری شهید بنی طباء 

این شهر برگزار شد.
استاد  سعیدی«،  احمدرضا  »آقای  کرسی  این  ابتدای  در 
از  بی اعتنا  نمی توان  که  مسائلی  از  یکی  گفت:  بحث،  ارائه کننده 
کنار آن گذشت، افزایش آمار طالق است، زیرا این آمار در ایران 
پرونده  شش میلیون  و  است  رسیده  نفر  هجده  به  ساعت  هر  در 
جدید قضایی داریم که بخش عمده آنها به علت ارتباط نادرست با 
همدیگر تشکیل شده و یکی از علت های اصلی طالق هم ناشی 

از این مسئله است. 
وی یکی دیگر از علت های اصلی افزایش طالق را نبود شناخت 

متقابل همسران دانست. 
در ادامه این کرسی، شماری از طالب به عنوان منتقدان بحث، 
ایمان،  ضعف  همچون  موضوعاتی  به  طالق  عوامل  زمینه  در 
وابستگی  نبودن،  هم کفو  پسران،  و  دختران  ازدواج  مالک  تغییر 
گاهی  ناآ زندگی،  ابتدای  به خانواده، دخالت خانواده ها در  طرفین 
و مهارت طرفین برای زندگی کردن و توقع بیش از حد طرفین در 

متحدالشکل بودن اشاره کردند.
به  جلسه،  داور  مرشدی«،  »خانم  نیز  کرسی  پایانی  بخش  در 
اهمیت جلوگیری از طالق اشاره کرد و گفت: طالق، آخرین راهکار 
در مشاجرات است و یادمان باشد که اگر ازدواج امر خصوصی است، 

طالق عمومی است و تبعاتش گریبان گیر تمام جامعه می شود.

به همت مدارس علمیه خواهران آران و بیدگل بررسی شد

  آسیب شناسی طالق در جامعه ایران
نشست اخالقی با حضور »آیت الله محمدعلی ناصری«، استاد 
خاتون )س(  نرجس  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  اخالق  

دولت آباد برگزار شد.
و  پرداخت  توحید  ابعاد  بیان  به  نشست  این  در  ناصری  الله  آیت 
افزود: توحید ذات، صفات، افعال و عبادی، آیه محکمه هستند که 
مقدمه آن والیت الهیه است و  والیت هم ابعاد تشریعی و تکوینی دارد. 
وی همچنین ابراز داشت: آیه محکمه در صورتی محکم است 
که از مراتب توحید والیت باشد و والیت ما را به توحید می رساند و 

اعمال واجبات، مستحبات، مکروهات و مباهات اند. 
اگر  که  این  بر  تأکید  با  اصفهان  علمیه  حوزه  اخالق  استاد 
باید به سنت قائمه، که اخالقیات  می خواهید دین وارد قلب شود، 
است، توجه کنید، ادامه داد: صفات رذیله جایگاهی در قلب اشغال 
می کنند که سبب حجب ظلمانی و اشغال جایگاه والیت الهیه است.
ندارد؛ همه اعمال روزت  امروز برگشتی  آیت الله ناصری گفت: 
رو،  این  از  دارد؛  شهود  هم  و  گرفته  نوار  هم  است،  شده  پرونده 
تا صبح مشغول عبادت  بگیرید،  از خواب وضو  سزاوار است قبل 
محسوب شوید، یا تیمم کنید و سه سوره توحید را بخوانید که ثواب 

یک ختم قرآن را دارد.
اول  آیه  باشید.  داشته  وقت  اول  نماز  به  تقید  کرد:  تأکید  وی 
رعایت  را  حجابتان  بخوانید.  قرآن  جزء  نیم  حداقل  و  آیه الکرسی 
نمایید و کاری کنید که به درد اجتماع بخورید و در یک کالم، تقوا، 
تقوا و تقوا داشته باشید. عصای شما برای این فراز و نشیب های 

جامعه تقواست تا به اوج سعادت برسید.

 مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس خاتون )س( برگزار کرد

 نشست اخالقی با حضور »آیت الله ناصری« 

نشست حوزه با خانواده طالب با رویکرد خانواده اسالمی در دفتر 
امام جمعه با حضور پدران، مادران و همسران طالب مدرسه علمیه 

خواهران حضرت فاطمه)س( فالورجان استان اصفهان برگزار شد.
»حجت االسالم محمد قدوسی«، امام جمعه فالورجان، در این 
ویژه ای  جایگاه  طلبه  داشت:  اظهار  طلبه  جایگاه  درباره  نشست 
دارد. حتی اگر همچون ابن سینا پزشک هم شود، باز طلبه است 
و  بود  آیت الله  اول  هم  ابن سینا  چون  دارد،  ارزشمندی  جایگاه  و 
را  جایگاه  این  واقعی  ارزش  که  خانواده ها،  شما  شد.  پزشک  بعد 

می دانید، باید فرزندان طلبه خود را حمایت کنید.
در ادامه این نشست »آقای جمال جمالی«، روان شناس خانواده 
و استاد حوزه و دانشگاه، درباره تحکیم بنیان خانواده به سخنرانی 
وجود  بحران  نباید  علم  اهل  خانواده های  در  گفت:  و  پرداخت 
داشته باشد، زیرا غفلت ها در زندگی مشکل ایجاد می کند و موجب 

افزایش آمار طالق در جامعه می شود.
وی ایجاد فضای امنیت برای فرزندان در سایه مهر و محبت و 

فضای آرام گفت وگو در خانواده را مهم دانست.

فوالدشهر اصفهانفالورجان اصفهان
 مدرسه علمیه خواهران صالحان بررسی کرددر مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( بررسی شد

جایگاه ویژه طلبه و توجه به آن در زندگی مشترک
سیاست گذاری  دبیر شورای  با حضور  خانواده ها  با  انس  جلسه 
ائمه جماعات استان اصفهان در مدرسه علمیه خواهران صالحات 

فوالدشهر با دعوت از خانواده های طالب برگزار شد.
ائمه  سیاست گذاری  شورای  دبیر  صالحیان«،  »حجت االسالم 
جماعات استان اصفهان، در این جلسه گفت:  اگر مردی غم ها و 
غصه هایش را پشت در خانه بگذارد و با روی خوش وارد خانه شود، 

برای او عبادت به شمار می رود.
با  اصفهان،  استان  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
تأکید بر این که انسان مسلمان باید دو شاخه زندگی را تنظیم کند، 
ادامه داد: شاخه اول زندگی درونی، ادب و اعمال در خانه و شاخه 
دوم شاخه اجتماعی است و مهم ترین نوع عبادت در این شاخه، 

خوش اخالقی است.
حجت االسالم صالحیان بیان داشت: ایثار و عفو، از شعائر دین 
است و شما، که همسر یا فرزندتان طلبه شده  اند و طبیب روحانی 
هستید، در اجتماع اثرگذارید و عبادت به شمار می رود و اگر این دو 

شاخه تنظیم شد، انسان به آرامش و آسایش می رسد.

راهکارهای تقویت روابط انسانی در محیط خانوادگی

سلسله نشست های خانواده و تربیت فرزند در مدرسه علمیه خواهران 
اهل البیت)علیهم السالم( ملک شهر اصفهان با عنوان »باید و نبایدهای تربیت 
فرزند« همراه با پرسش و پاسخ با سخنرانی کارشناس خانواده برگزار شد.
بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد  صغیرا«،  علی  »حجت االسالم 
این که تربیت کردن، وابسته کردن به خود و تسلیم کردن نیست، 
قلب  و  روح  با  ارتباط  یعنی  دینی،  تربیت  از  منظور  کرد:  تصریح 
فرزند، یعنی تعالیم دینی را عملی آموزش دادن، این که بچه ببیند 

که پدر و مادر تعالیم دینی را رعایت می کنند و انجام می دهند.
وی با بیان این که در تربیت تلخی وجود دارد، ولی در آموزش 
تلخی وجود ندارد، بلکه سختی وجود دارد، افزود: همه علل تربیت 
به پدر و مادر برنمی گردد؛ برای نمونه، حضرت نوح)ع( و آدم)ع(  خود 

پیامبر خدا بودند، ولی فرزندشان ناخلف شده بود. 
به  وفای  را  فرزند  تربیت  بایدهای  برخی  صغیرا  حجت االسالم 
از  نکردن  استفاده  نگذاشتن،  بچه  روی  بد  صفات  داشتن،  عهد 

کلماتی که بار منفی دارد و خوب گوش دادن دانست.

صحنهکرمانشاهملک شهر اصفهان
نماینده ولی فقیه در شورای انقالب فرهنگی در جمع خواهران طلبه  مدرسه علمیه خواهران  الزهرا)س( :در مدرسه علمیه خواهران اهل بیت)علیهم السالم( بررسی شد

بایدها و نبایدهای تربیت فرزند

راهکارهای  و  تحقیق  »جایگاه  پژوهشی  علمی-  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  طلبه  بانوان  حضور  با  آن«  راهبردی 

فاطمه الزهرا)س( ویالشهر استان اصفهان برگزار شد.
»خانم ندا طاهری«، پژوهشگر حوزوی در این نشست با اشاره به 
معنای پژوهش و هدف آن، به جایگاه پژوهش های دینی پرداخت و 
پیشنهادهایی برای ایجاد انگیزه و رشد پژوهش بین طالب بیان کرد.
وی پژوهش را بررسی و کاوشی تعریف کرد که با سخت کوشی 
و  نو  واقعیت های  کشف  تنها  نه  را  آن  از  هدف  و  می پذیرد  انجام 
جدید، که تفسیر درست واقعیت ها و یافتن نتایج جدید و تجدید نظر 

در یافته های پیشین دانست.
و  دنیوی  سعادت  کلید  را  دینی  پژوهش های  حوزوی  محقق 

اخروی دانست و به جایگاه واالی آن اشاره کرد.
یا  مسئوالن  همت  به  خاص  پژوهشکده  تشکیل  ادامه  در  وی 
گروهی از طالب، با هدف آموزش گام به گام پژوهش و استفاده 
و  بودن  به روز  برای  اطالعات  فن آوری  برنامه ریزی  و  اینترنت  از 
پیشرفت سریع، همچنین قرار دادن یک هیئت علمی پژوهشی، 
برای استفاده از تجارب و استعدادیابی افراد مستعد و اولویت بندی 

موضوعات مورد نیاز جامعه را پیشنهاد کرد.
صورت  به  انجام شده  تحقیقات  کردن  عملیاتی  افزود:  وی 
چاپ در فصل نامه یا نشریات یا ارائه آن به افراد، می تواند مشوق 
خوبی برای پژوهشگران باشد و همچنین آموزش خانواده ها برای 

همکاری با پژوهشگران نیز راهکار خوبی است.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  برگزار کرد
 نشست علمی- پژوهشی 

»جایگاه تحقیق و راهکارهای راهبردی آن«

نشست علمی- پژوهشی »بایدهای پژوهشی« با حضور بانوان 
طلبه در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ویالشهر استان 

اصفهان برگزار شد.
در این نشست، »خانم زکیه صادقیان«، از استادان حوزه علمیه، 
با بیان این که پیشرفت علمی بدون پژوهش معنا ندارد، وارد بحث 
پژوهش شد و آن را روندی هوشمندانه و خالقانه برای دریافت علم 

دانست که اهداف مطالعه با آن بهتر شناخته می شود.
است  نتوانسته  ایران  در  تحقیقات  که  این  از  تأسف  ابراز  با  وی 
اعتماد  آن  دالیل  از  یکی  افزود:  کند،  پیدا  را  خود  اصلی  جایگاه 

نکردن دانش پژوهان به نتایج تحقیقات است.
عالمان  مورد  در  انجام شده  تحقیقات  به  سپس  علمیه  حوزه  استاد 
شیعی اشاره کرد که در کشورهای دیگر انجام گرفته است و بیان داشت: 
برای نمونه، در مورد ابن طاووس در تل آویو تحقیقی صورت گرفت و به 
از سوی »اتان کربرگ« در هشتصد  سبب عالی بودن آن، در شهر قم 

صفحه به چاپ رسیده  و در کتابخانه »آیت الله مرعشی« موجود است.
کردن  بالفعل  و  پویایی  و  علم  تولید  لزوم  به  صادقیان  خانم 
به  اشاره  با  ادامه  در  و  کرد  اشاره  حوزه ها  در  بالقوه  استعدادهای 
انتخاب  در  دقت  حوزه ها،  در  پایان نامه ها  موضوعات  انتخاب 
عمق  برای  زیاد  منابع  از  استفاده  و  محقق  توانایی  و  موضوع 

بخشیدن به مطلب را مورد تأکید قرار داد.
وی به کتاب الغدیر »عالمه امینی« اشاره نمود که برای نوشتن 
آن از ده هزار کتاب یادداشت برداری کرد و اظهار داشت: در زمینه 
نگارش تحقیق استفاده از جمالت کوتاه و زنده، آشنا بودن با قواعد 
جمله سازی و عالئم نگارشی که مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی 

هستند، پرهیز از پرگویی و نوآوری در متن پیام ضروری است.

نشست علمی- پژوهشی »بایدهای پژوهشی«

روانی  بهداشت  تأثیر  محوریت  با  حجاب«،  و  »عفاف  همایش 
واجتماعی حجاب بر خانواده ها، به همت مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( آبادان در تاالر معلم این شهربرگزار شد.
در این مراسم »آقای علوانیان«، رئیس آموزش و پرورش آبادان،  حجاب 
دستور الهی دانست که رعایت نشدن آن سبب بی ارزش شدن بانوان می گردد.
در این جلسه همچنین »خانم حسینی نیک«، مدرس حوزه علمیه 
رامشترک  به حدود حجاب اسالمی، بحث حجاب  اشاره  با  اهواز، 

میان تمام آیین های الهی و اثر آن را متوجه جامعه دانست.

 در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تبیین گردید
مسئولیت سنگین رسانه ها در 

نهادینه  سازی فرهنگ دینی

والمسلمین  »حجت االسالم 
جمع  در  محمدی عراقی«  محمود 
علمیه   مدرسه  استادان  و  طالب 
استان  صحنه  الزهرا)س(  خواهران 
کرمانشاه افزود: یکی از شاخه های 
و  شیرین  میوه های  و  پربرکت 
اسالمی،  انقالب  دلنشین  ثمرات 
تأسیس حوزه های علمیه خواهران 
است و الحمدلله امروز خواهران 
حوزه های  این  در  حضور  با  ما 
عالی  درجات  آستانه  به  علمیه، 

علمی و اجتهاد رسیده اند. 
افتخار  ما  کرد:  اظهار  وی 
مکتب  در  و  ایران  در  که  می کنیم 
و  اندیشمند  زنان  از  تاریخی  تشیع 

دانشمند و حتی مجتهده داشته ایم.
شورای  در  فقیه  ولی  نماینده 
انقالب فرهنگی ادامه داد: مگر 
نام  نه این است که همین امروز 
پرافتخار نبی اسالم)ص( را با نهایت 
دوشادوش  و  می بریم  احترام 
تاریخ  ایشان شخصیتی است در 
کبری)س(  خدیجه  نام  به  اسالم 
در  ایشان  همراهی  اگر  که 
پیامبر  نبود،  بزرگ  رسالت  این 
اکرم)ص( نمی توانستند بار سنگین 
رسالت خود را به دوش بکشند و 
اگر فاطمه زهرا)س(  همچنان که 
همسر  کنار  در  و  پدر  کنار  در 
برای  عظیمی  پشتوانه  نبودند، 

پیدا  امامت  و  والیت  و  رسالت 
رهبر  کنار  در  اگر  نیز  و  نمی شد 
بن  حسین  عاشورا،  انقالب 
در  را  خود  چیز  که همه  علی)ع(، 
طبق اخالص در راه خدا دادند، 
شخصیت قهرمان و مقاوم مانند 
آیا  نبود،  کبری)س(  زینب  حضرت 
حسین)ع(   امام  خون  پیام  رسالت 

به دنیا می رسید؟! 
والمسلمین  حجت االسالم 
داد:  ادامه  عراقی  محمدی 
برای  خیلی  اکرم)ص(،   پیامبر 
هدایت امتشان زحمت کشیدند 
و  فشارها  همه  برابر  در  و 
سختی ها صبور بودند. وقتی به 

زندگی پیامبر)ص( نگاه می کنیم. 
ایشان درس  از زندگی و حیات 
می گیریم که رفتار آن بزرگوار با 
دختر، همسرشان و زنان دیگر 

محترم . مهربانانه  بود.
از  باید  ما  که  این  بیان  با  وی، 
پیامبر  زندگی  از  و  اسالم  تاریخ 
تلخ  حوادث  و  عظیم الشأن)ص( 
که  فتنه هایی  و  اسالم  تاریخ 
درس  آمد،  پیش  مسلمانان  برای 
الحمدالله  شد:  یادآور  بگیریم، 
ما  بابصیرت  و  عزیز  ملت 
در  امروز  و  گرفته   درس  خوب 
دشمنان  فتنه های  تمام  مقابل 

ایستاده اند.

حوزه های علمیه خواهران، از ثمرات دلنشین و پربرکت انقالب اسالمی است
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کوثر  خواهران  اسالمی  علوم  آموزش  مجتمع  فرهنگی  معاون 
در  دینی  گفتمان  مباحث  سلسله  جلسه  هشت  برگزاری  از  تهران 

این مجتمع خبر داد.
»خانم قربانی« گفت: هدف از برگزاری این گفتمان ها، آشنایی 
بیشتر طالب با مباحث مختلف دینی، اعتقادی و خانوادگی است.

دینی  گفتمان  مباحث  جلسات سلسله  موضوع  به  اشاره  با  وی 
با عناوین اخالق در زندگی و شیعه شناسی و نگرش سیستمی بر 
مبحث خانواده، افزود: سه جلسه گفتمان دینی اخالق در زندگی با 
حضور »استاد جزایری« و سه جلسه گفتمان دینی شیعه شناسی با 
حضور »حجت االسالم دزفولی« و دو جلسه گفتمان دینی نگرش 

سیستمی بر مبحث خانواده در مجتمع کوثر برگزار شد. 
استادان،  با حضور  این جلسات  کرد:  خاطرنشان  قربانی  خانم 
مبلغان خواهر و طالب در مجتمع آموزش علوم اسالمی خواهران 

کوثر برگزار شد.

 در مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر بررسی می گردد

 مباحث مختلف دینی، اعتقادی و خانوادگی

در  حوزه  استاد  حضور  با  زندگی«  در  »اخالق  گفتمانی  نشست 
مجتمع آموزش علوم اسالمی خواهران کوثر تهران برگزار شد.

در این نشست »خانم جزایری«، استاد حوزه با اشاره به ملزومات 
ایمان  داشتن  برای حرکت،  قدم  نخستین  گفت:  معنوی،  حرکت 
تقلیدی ممدوح است و باید در ادامه حرکت معنوی، مسافت را طی 

کرد تا به منتها ومقصد رسید.
وی تصریح کرد: انسان موجودی مرکب از ماده است و با توجه 
به آیات قرآن کریم در آفرینش او این بنیه وجود دارد که َمِلک یا 

حتی ما فوق َمِلک شود.
برای  افزود:  عصر،  مبارکه  سوره  به  استناد  با  ادامه  در  حوزه  استاد 
انسان کامل شدن و رسیدن به سعادت نیاز به ایمان وعمل صالح داریم. 
به همین دلیل مسیر حرکتمان را باید با ایمان وعمل صالح هموار کنیم.

خانم جزایری با اشاره به عمل بر مبنای علم، اظهار کرد: عمل 
باال رفتن علم و  نیز سبب  باشد و عمل صالح  بر مبنای علم  باید 
عصر  مبارکه  سوره  از  می توان  که  دیگری  نکته  و  می شود  رفعت 
برداشت کرد، این است که علم وعمل باید در کنار یکدیگر باشند و 

داشتن یکی به تنهایی قابل قبول نیست.

ایمان و عمل صالح؛ ابزار سعادتمندی

در  حوزه  استاد  حضور  با  شیعه شناسی«  »گفتمانی  نشست 
مجتمع آموزش علوم اسالمی خواهران کوثر تهران برگزار شد.

بیان  به  حوزه  استاد  دزفولی«،  »حجت االسالم  نشست  این  در 
لزوم ولی الله در جامعه اسالمی پرداخت و گفت: شرط اول ایمان 
به ولی الله، کفر به طاغوت است  و جهان بینی توحیدی این  گونه 
شکل می گیرد که باید از طاغوت دور شویم، همان گونه که در پیام 
رسول اکرم)ص( در سوره نحل آیه 26 بیان شده است:خدا را بندگی 

کنید و از طاغوت اجتناب ورزید.
وی  به ضرورت شناخت امام زمان)عج( اشاره کرد و افزود: تا امام 
زمان)عج( را نشناسیم، از عبادت غیرخدا بی نیاز نمی شویم و با توجه 
به این که مخلوق خداوند هستیم، باید طبق هدف پیش رویم، زیرا 

هدف خداوند از خلقت، عبادت است.
حجت االسالم دزفولی  با اشاره به اثرات گناه اظهار کرد: گناه قدمی 
است در مسیر ظلمت و اثراتی در این دنیا دارد که از بین نمی رود، هر 

چند خداوند آن را ببخشد، اما اثر آن در عالم تأثیرگذار است.

شرط اول ایمان، کفر به طاغوت است

آموزش  مجتمع  طالب  جمع  در  میرباقری«  »حجت االسالم 
به  نسبت  را  طالب  وظایف  ابتدا  کوثر  خواهران  اسالمي  علوم 
به  باید   افزود: طالب  و  بیان کرد  امام زمان)عج (   ساحت مقدس 

امام زمان)عج( معرفت پیدا کنند.
وی، در ادامه، با تأکید بر سخن عالمه طباطبایی، اظهار کرد: 
ائمه)علیهم السالم( در قبال عالم و انسان ها، سه منصب خالفت، والیت 
تکوینی و امامت دارند؛ منظور از خالفت، حکومت ظاهری ، برای 
اصل  اسالم،  در  و  است  عدالت  ایجاد  و  مسلمانان  جامعه  اداره 

حکومت، از آن خدا است. 
وی درباره والیت تکوینی بیان داشت: قدرت، ذات خداوند است که 
به اذن خدا ، پیامبر)ص( و اهل بیت)علیهم السالم( نیز دارای این قدرت هستند.
و  دانست  خالفت  از  باالتر  را  امامت  میرباقري  حجت ا السالم 
رسالت،  و  پیامبری  مقام  از  پس  ابراهیم)ع(  حضرت  داد:  ادامه 
امتحان شد و در نهایت به مقام امامت رسید. امام دست انسان را 
می گیرد تا از عالم مادی به عالم ملکوت و کمال  انسانی برساند و 

در نهایت انسان فانی فی الله مي شود.
انسانیت  و  عبودیت ،  برای  را  ما  خداوند  گفت :  ادامه  در  وی 
خلیفه اللهی قرار داد و برای این کار پیامبران و امامان را به عنوان 

معلم و استاد فرستاده است . 

خداوند بشر را برای بندگی خلق کرد

نشست »مادران امام زمانی« در مرکز 
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی خواهران 

حضرت فاطمه)س( تهران برگزار شد.
منتظری«،  »خانم  مراسم  این  در 
به  تربیت  و  تعلیم  حوزه  کارشناس 
مادران  ما  گفت:  و  پرداخت  سخنرانی 
باید اندوخته های علمی خود را به عمل 
درآوریم تا بتوانیم اول در خانواده خود و 

سپس در اجتماع تأثیرگذار باشیم. 
وی افزود: در بحث وراثت، پنجاه درصد احساس خوشبختی در 
هر انسانی، از پدر و مادر به فرزند منتقل می شود که در این میان، 
مادر سهم بیشتری دارد. همچنین مادر در فرایند فرزندآوری، عقاید 

و اخالقیات را به نسل آینده انتقال می دهد.
فرهنگ  و  آداب  به  ادامه  در  تربیت  و  تعلیم  حوزه  کارشناس 
در  جامعه  عنصر  مؤثرترین  که  پرداخت  مادران  نقش  و  اجتماعی 
تربیت هستند و درباره ازدواج و الگوپذیری از معصومان)علیهم السالم( 

سخن گفت.

در مرکز تخصصی تفسیر حضرت فاطمه)س( تصریح گردید

تأثیرگذاری مادران در خانواده، با کمک گرفتن 
از اندوخته های علمی

برنامه شبی با حوزه با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه  
رباط کریم استان تهران در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( 

این شهر برگزار شد. 
در این برنامه »سرگرد ایلکا«، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
رباط کریم به سخنرانی درباره مسائل سیاسی روز پرداخت و گفت: 
دو تفکر وجود دارد: تفکر اسالمی و اسالم ناب و تفکر غربی که 

تمام حوادث و وقایع موجود در جهان در گرو این اندیشه هاست. 
وی با بررسی فتنه های بعد از انقالب افزود: ما بعد از انقالب 
درگیر چندین فتنه شدیم که همه آنها را سیاستمداران و متفکران 
اجرا  را  آن  داخلی  خودفروخته  عوامل  و  بودند  دیده  تدارك  غربی 
می کردند، اما همه این نقشه ها با ستون های محکم کشور همچون 

والیت فقیه، مردم و مکتبی که به آن پایبند هستیم، خنثی شد. 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رباط کریم اظهار کرد: باید 
بدانیم که یکی از مسائل اساسی دشمن، نفوذ در فرهنگ، سیاست 
و اقتصاد کشور ایران است. جوانان ایرانی باید چشم و گوش خود 
را باز کنند و حساسیت های خود را افزایش دهند و بدانند که اگر 
ما بیدار نباشیم، دشمن به راحتی می تواند در افکارمان نفوذ کند. 
سرگرد ایلکا با بیان این  که تکیه به ستون والیت و رهبری است 
که تاکنون فتنه ها سرکوب شده است، ادامه داد: مردم مطیع امر 
والیت هستند و همین امر سبب ترس دشمنان از ایران و نام ایران 
شده است، وگرنه تاکنون ما هم باید مانند سایر کشورها زیردست و 

عامل تفکرات غرب می شدیم.
فرهنگی  و  اقتصادی  نفوذ  بدانیم  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
حربه ای دیگر است که با عناوین مختلف رنگ و لعاب گرفته و در 
آستانه اجراست که با تدابیر رهبرمعظم انقالب)مدظله  العالی( و بیداری 
مردم خنثی خواهد شد و امید غرب مثل همیشه ناامید خواهد ماند.

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( رباط کریم بیان گردید

نفوذ در فرهنگ، سیاست و اقتصاد ایران، 
دغدغه دشمنان است

»حجت االسالم قمی«، کارشناس مسائل دینی، در برنامه شبی 
رباط کریم  خمینی)ره(  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  در  که  حوزه  با 
زندگی، موضوعی  این  که سبك  بیان  با  برگزار شد،  تهران  استان 
مسائل  ازدواج،  مانند  شاخه هایی  در  که  است  گسترده  بسیار 
افزود:  دارد،  وجود  مشترك  زندگی  نیز  و  اقتصادی  اجتماعی، 
با شاخصه های  آشنایی  زندگی،  اصلی ترین مسئله در بحث سبك 

سبك زندگی اسالمی و فرق آن با سبك زندگی غربی است. 
آزادی  اسالمی  زندگی  در شاخصه های سبك  کرد:  اظهار  وی 
همراه با عقل و فکر، نخستین رتبه را به خود اختصاص داده است. 
کارشناس مسائل دینی دومین عامل در سبک زندگی اسالمی 
را غیرتمندی دانست و ادامه داد: قلبی که خالی از غیرت باشد، 
به  ناروا  و  تهی است و هر گناهی مرتکب می شود؛ نگاه های هرز 
و  اختالط زن  و  مبتذل  به موسیقی های  دادن  نامحرمان، گوش 

مرد، از عوامل بی غیرتی است که باید کنترل شود.
به  آنچه  باشد  یادمان  کرد:  خاطرنشان  قمی  حجت االسالم 
عنوان غیرت بیان می شود، با تعصب های بی جا و بی مورد اشتباه 

نشود که تعصب ها، گاهی، عاملی برای ایجاد فتنه می شود.
وی با بیان این  که بعد از مسئله غیرتمندی، اعتقاد به معاد عامل 
سوم در سبك زندگی است، بیان داشت: اگر کسی معتقد به معاد 
و حسابرسی اعمال باشد، از ارتکاب گناهان پرهیز می کند، اعمال 
صالح انجام می دهد، می کوشد مسیر درست را یافته، بپیماید تا به 

سرمنزل مقصود برسد.
زندگی  که  این  برای  بدانیم  گفت:  دینی  مسائل  کارشناس 
اسالمی داشته باشیم، باید در مقدمه شاخصه های آن را بشناسیم 
و زندگی خود را بر این شاخصه ها استوار و بنا کنیم تا در مرحله بعد 

بتوانیم زندگی اسالمی همراه با مودت و محبت را تجربه کنیم.

راهبرد سبک زندگی اسالمی، 
آزادی همراه با عقل و اندیشه است

ریحانه النبی)ص(  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
این  طالب  از  یکی  پایان نامه  از  دفاع  جلسه  برگزاری  از  شیراز 
مؤسسه به صورت ویدئوکنفرانس در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد. 
زینب  »خانم  دفاعیه  جلسه  گفت:  فالح زاده«  طیبه  »خانم 
با  مؤسسه،  این   88 ورودی  اسالمی  کالم  طالب  از  سلیمی«، 
عنوان جریان شناسی مدعیان مهدویت و نیابت در دو سده اخیر  با 

راهنمایی »حجت االسالم سعید رحیمیان« برگزار شد.
وی افزود: مشاور این جلسه »حجت االسالم حمید محمودیان« بود و 
داوری آن را »حجت االسالم محمدهادی رحیمی صادق« بر عهده داشت. 
مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران ریحانه النبی)ص( شیراز 
اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه عالی و مشروط به اصالح پذیرفته شد.
کریمی  لیال  »خانم  دفاعیه  جلسه  افزود:  فالح زاده  خانم 
حقیقی«، از طالب فقه و اصول ورودی 87 این مؤسسه، با عنوان 
با راهنمایی  بررسی مبانی فقهی کالبدشکافی بدن میت مسلمان 

»حجت االسالم محمدهادی طلعتی« برگزار شد.
سیدمحّمدرضا  »حجت االسالم  جلسه  این  مشاور  افزود:  وی 
موسوی« بود و داوری آن را »غالمرضا نورمحّمدی« برعهده داشت.
مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران ریحانه النبی)ص( شیراز 
اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه عالی و مشروط به اصالح پذیرفته شد.
در  شده  دفاع  پایان نامه  سومین  به  اشاره  با  فالح زاده  خانم 
ساختمان مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس گفت: جلسه 
دفاعیه »خانم سمیه امیری فرد«، از طالب کالم اسالمی ورودی 88 
این مؤسسه، با عنوان  وحی در روایات، چیستی ابعاد و ویژگی های 

آن  با راهنمایی »حجت االسالم سعید رحیمیان« برگزار شد.
محمودیان«  حمید  »حجت االسالم  جلسه  این  مشاور  افزود:  وی 
بود و داوری آن را »حجت االسالم عزالدین رضانژاد« بر عهده داشت.
ریحانه النبی)ص(  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 

شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه خوب پذیرفته شد.

در ساختمان مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد

 جلسه دفاع از پایان نامه

نشست اخالقی با موضوع »عالمات طالب علم« با حضور »آیت الله 
علی شیخ موحد« در حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد.

در این نشست آیت الله شیخ موحد، مدیر حوزه علمیه خواهران 
ویژگی های  علی)ع( درباره  امام  از  حدیثی  تبیین  به  فارس،  استان 

طالب علم پرداخت.
للعالم  ان  العلم،  طالب  »یا  می فرماید:  علی)ع(  امام  افزود:  وی 
برای  دانش،  جوینده  ای  والصمت؛  والحلم  العلم  عالمات:  ثالث 
دانشمند سه عالمت است: علم و بردباری و سکوت«. معنای علم 
این است که عالم به دنبال یافتن نقطه های کور زندگی خویش باشد، 

همان گونه که امام صادق)ع( می فرمایند: یا عالم باشید یا متعلم.
باید  عالم  داد:  ادامه  فارس  استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه 
در یاددادن، یادگرفتن، تحمل مشقت های علم، برخورد با مردم و 
کمیت علم، حلم و برباری پیشه کند و جایی که می داند بی فایده 

است، در مقابل لج و لجبازی ها سکوت نماید.

 نشست اخالقی »عالمات طالب علم« 

نشست اخالقی با حضور امام جمعه اسدآباد استان همدان در 
مدرسه علمیه خواهران الراضیه)س( این شهر برگزار شد.

در این نشست »حجت االسالم سیدموسی حسینی مجد«، امام 
جمعه اسدآباد، سخنان خود را با استناد به حدیث امام علی)ع( آغاز 
کرد که فرمودند: آدم مؤمن و زیرک کسی است که امروزش بهتر 

از دیروزش باشد.
وی با اشاره به این  که یکی از مهم ترین کارهای طالب جوان، 
پژوهش است، افزود: طالب هیچ وقت بدون پیش مطالعه و بدون 
مباحثه، به ویژه دوراز نکته برداری و نکته سنجی، درس را به پایان 
و  پژوهشگر  فردی  دهند،  عادت  را  خود  این  گونه  اگر  که  نبرند 
اجتماعی(  و  )معنوی، عبادی، سیاسی  ابعاد  در همه  صاحب نظر 

خواهند بود.
ارزش  و  قدر  باید  طالب  شما  کرد:  اظهار  اسدآباد  جمعه  امام 
وقت خود را بدانید و از آن برای ارتقای علم، فرهنگ و معنویات 
گاهانه و محققانه زندگی کنید و سبب  خود بهره ببرید تا به صورت آ

پیشرفت جامعه شوید.

در مدرسه علمیه خواهران الراضیه)س( عنوان شد

بهره مندی از وقت برای ارتقای فرهنگ و معنویت

نشست »خانواده متعالی در پرتو سیره نبوی)ص(« به همت مدرسه 
علمیه خواهران الراضیه اسدآباد با حضور طالب و خانواده هایشان 

در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان این شهر برگزار شد.
این  در  خانواده،  مسائل  کارشناس  دهنوی«،  »حجت االسالم 
نشست گفت: انبیای الهی آمدند تا سبک زندگی را به ما بیاموزند.

وی با اشاره به مهارت هایی مورد نیاز در زندگی زناشویی گفت: 
ابراز  و  کردن  گوش  کالمی،  ارتباطی،  مهارت  باید  شوهر  و  زن 

محبت را فراگیرند.
آیات قرآن تصریح کرد:  به  با استناد  کارشناس مسائل خانواده 
زن و شوهر باید عیب های یکدیگر را اصالح و ریشه خطاهای هم 
را در  آنان اصل مدارا کردن  اگر  پیدا و برطرف کنند. همچنین  را 
مدارا  داشت.  خواهند  موفقی  زندگی  مسلمًا  کنند،  رعایت  زندگی 

کردن، نصف ایمان است.
وی یادآور شد: عاطفه، محبت و رعایت حقوق، راه تأثیرگذاری 
از اهل بیت )علیهم السالم( زندگی موفق و  تأسی  با  باید  بر همسر است. 

معنوی داشته باشیم.

خانواده متعالی در پرتو سیره نبوی)ص(

در مدرسه علمیه  نفوذ«  نشست بصیرتی »کالبدشکافی جریان 
خواهران کوثر)س( تویسرکان استان همدان برگزار شد.

انصارالحسین)ع(  سپاه  فرمانده  ابوحمزه«،  غالمعلی  »سردار 
استان همدان، در این نشست با بیان این  که یکی از دغدغه های 
بیان کرد:  نفوذ است،  انقالب)مدظله العالی(، بحث  اصلی رهبر معظم 
موضوعات کالبدشکافی نفوذ شامل تعریف، اهداف، ابعاد، شیوه، 

عوامل، نتایج، راهکارها و روش های مقابله با آن می شود.
نیست،  سیاسی  واژه ای  نفوذ،  گفت:  نفوذ  واژه  تعریف  در  وی 
نتیجه  به  و  لشکر  دو  شدن  رو به رو  هنگام  که  است  نظامی  بلکه 

نرسیدن یکی از آن دو شکل می گیرد.
با اشاره به  فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان، در ادامه، 
از بین بردن معیارها، مالک و ارزش های  از نفوذ  این که هدف دشمن 
نظام اسالمی از قبیل مبارزه با امریکا و اسرائیل است، تصریح کرد: نفوذ 
شامل ابعاد امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... است و دشمن 

در هرجا بستر برایش فراهم شود از آن نهایت سوء استفاده را می کند.
وی تصریح کرد: نفوذ دشمن به دو شیوه فساد فکری و اخالقی 
است و این دو روش در یک نقطه به یکدیگر می رسند که نتیجه آن 

ایجاد شبهه و بمباران فکری جوانان و نوجوانان خواهد بود.
سردار ابوحمزه گفت: رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( می فرمایند: 
هدف دشمن ضربه زدن به سیرت نظام است و زمانی که سیرت 
ضربه ببیند هر چند صورت آن حفظ شود و یک معمم در رأس نظام 
قرار داشته باشد، فایده ای نخواهد داشت. بنابراین، نتیجه نفوذ از 
و  سیرت  البته  است.  اسالمی  نظام  محتوای  و  سیرت  رفتن  بین 

حضور مردم در صحنه ها، بالندگی و نشاط را حفظ می کند.

 در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( عنوان شد

تقوا؛ مهم ترین ابزار مقابله با نفوذ دشمن

از  فامنین  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
در  قرآن«  تفسیر  اساس  بر  اسالمی  زندگی  دوره »سبک  برگزاری 

این مدرسه خبر داد.
شهر  آسیب شناسی  به  توجه  با  گفت:  کریمی«  نرگس  »خانم 

فامنین، ضرورت تشکیل چنین دوره ای احساس شد.
قرآن  براساس  اسالمی  زندگی  سبک  دوره  کرد:  تصریح  وی 
ساده زیستی  رواج  برای  جلسه  یک  هفته ای  و  یک سال  به مدت 
زهرا  »خانم  حضور  با  بانوان  تنوع طلبی  و  تجمل گرایی  تضعیف  و 

نقوی«، از مدرسان حوزه، برگزار خواهد شد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار می کند

دوره »سبک زندگی اسالمی براساس تفسیر قرآن« 

نشست بصیرتی »تحلیل نامه دوم مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به 
جوانان غربی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین برگزار شد.
نشست  این  در  دانشگاه،  و  حوزه  مدرس  شاکری«،  اعظم  »خانم 
گفت: آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی( در پی حوادث اخیر تروریستی 
در فرانسه، نامه مهمی خطاب به جوانان کشورهای غربی منتشر کردند.
اگر  انقالب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  گفته  براساس  افزود:  وی 
رنج های امروز سبب ساختن فردایی بهتر و ایمن تر نشود، تنها به 

خاطره هایی تلخ و بی ثمر منجر خواهد شد.
مدرس حوزه و دانشگاه، با اشاره به این که تروریسم درد مشترک 
همه است، اظهار کرد: ناامنی و اضطرابی که در پی حوادث اخیر 
عراق،  مردم  که  اضطرابی  و  رنج  با  کردند،  تجربه  غربی  جوانان 
یمن، سوریه و افغانستان در  این سال ها تحمل کرده اند، فرق دارد.
آنها را  نامالیمات امروز  از  ادامه داد: درس گرفتن جوانان  وی 
قادر می کند تا راه های جدیدی برای ساختن آینده ای بهتر پیدا و در 

مقابل بیراهه ها و تهاجمات تروریست ها ایستادگی کنند.

در نشست »تحلیل نامه دوم مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
به جوانان غربی« تصریح شد

تروریسم؛ درد مشترک بشریت

خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالمی«  زندگی  »سبک  نشست 
الزهرا)س( فامنین برگزار شد.

این  در  فامنین،  جمعه  امام  مصباح«،  رضا  »حجت االسالم 
و  کرد  تأکید  اهل بیت)علیهم السالم(  و  پیامبر)ص(  به  معرفت  بر  نشست 
گفت: بزرگ ترین دغدغه این بزرگواران، رسیدن بشر به تکامل بود 

تا بشر بتواند از منجالب دنیا درآمده، به بندگی برسد.
که  است  بندگی  در  عاشورا  تجلی  کرد:  تأکید  فامنین  جمعه  امام 
خون  و  گوشت  و  بگیریم  درس  آنها  از  زندگی  مراحل  تمامی  در  باید 
فرزندانمان را با محبت اهل بیت)علیهم السالم( مأنوس کنیم و آنان را به دور 

از هوا و هوس و با قوت قلب و معرفت حسینی رشد و پرورش دهیم.

رسیدن بشر به تکامل؛ 
مهم ترین دغدغه ائمه)علیهم السالم(

نشست بصیرتی مهدوی با موضوع عوامل زمینه ساز برای ظهور 
فامنین  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مهدی)عج(  حضرت 

استان همدان برگزار شد.
»خانم اعظم شاکری«، فرمانده بسیج طالب مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( فامنین در این نشست گفت: عوامل زیادی زمینه ساز ظهور 
و  زیربنایی  عامل  ده  عوامل  این  بین  در  که  است  مهدی)عج(  حضرت 

ریشه ای برای انتظار و آمادگی به  منظور ظهور اهمیت زیادی دارند.
فرمانده بسیج طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یکی از 
عوامل مهم انتظار را تکیه بر اسالم ناب و جدا کردن آن از اسالم 
شجاعت،  استقامت،  کرد:  اظهار  و  خواند  محمدی)ص(  غیرناب 
قاطعیت، انقالب اخالقی، زهد و آرستگی و تکیه بر پیشرفت های 
مهم  عوامل  دیگر  از  نیز  بلند  فکرهای  و  اندیشه ها  رشد  و  علمی 
زمینه ساز ظهور هستند که بعد از ظهور حضرت مهدی)عج( دانش 
به حد اعالی خود خواهد رسید و وظیفه ماست که در حال حاضر 

گاهی داشته باشیم. نسبت به علوم پیرامون خود آ
وی ایمان عمیق، توکل صحیح، رابطه تنگاتنگ با خدا، اتحاد 
و به هم پیوستگی مسلمانان، توجه به طبقه مستضعف و محروم و 
برنامه ریزی های جامع در همه عرصه ها، انتخاب رهبری صحیح 
زمینه ساز ظهور  عوامل  از  نیز  را  فقیه  والیت  از  حمایت  و  توجه  و 
عنوان کرد و افزود: یکی از مسائل مهم جامعه امروزی این است 
که عوامل دشمن به هر صورتی می خواهند در خبرگان رهبری نفوذ 
گاه کنیم تا با دقت و توجه افراد  کنند و ما وظیفه داریم مردم را آ

شایسته و والیت مدار را برای خبرگان رهبری انتخاب کنند. 
اصل  در  رهبری  خبرگان  انتخاب  این که  بیان  با  شاکری  خانم 
انتخاب غیرمستقیم رهبری از جانب ما و توجه و حمایت از والیت 
فقیه است، ادامه داد: انتخاب شایسته نمایندگان سبب می شود از 

نفوذ عوامل دشمن در خبرگان رهبری جلوگیری شود.

عوامل زمینه ساز ظهور حضرت مهدی)عج(

مدرسه  در  »والیت«  موضوع  با  طالب  بصیرت افزایی  نشست 
علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین برگزار شد.

»خانم فاطمه رهبر«، مدرس حوزه، در این نشست بر حمایت و 
پشتیبانی از والیت تأکید کرد و گفت: با عمل به رهنمودهای مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( می توان بر تهاجم فرهنگی دشمنان غلبه کرد 
و از نفوذ عمیق آنان در میان مردم، به ویژه جوانان، جلوگیری نمود.
اندیشه مثبت  با بصیرت افزایی، تفکر و  باید  افزود: طالب  وی 

مردم را درباره والیت ارتقا بخشند.

بصیرت افزایی در سایه والیت پذیری
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مهدوی«،  سیمای  در  جوان  جمال  و  »جلوه  بصیرتی  نشست 
با حضور استاد حوزه و دانشگاه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی 

خواهران فدک همدان برگزار شد.
دانشگاه  و  حوزه  استاد  فالحی«،  »حجت االسالم  نشست  این  در 
سخنان خود را با بیان این که در آخر الزمان در مورد حضرت مهدی)عج( 
برای  فرصت  این  از  باید  گفت:  و  کرد  آغاز  می شود،  صحبت  زیاد 
امیدبخشی به مردم استفاده کرد و معرفت مردم را به امام زمان)عج( افزود.
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: تبیین جایگاه امامت برای انسان 
بسیار مهم است. انسان باید بداند هر چه دارد یا به دست خواهد آورد، 
فرو  را  اهلش  زمین  نباشد،  اگر محبت خداوند  است؛  امام)ع(  لطف  از 
می برد. پس وظیفه داریم که جایگاه امامت را به مردم بشناسانیم، چرا 
که در برخی از مراکز علمی ما هیچ بحثی از امامت و والیت نمی شود.

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک تصریح گشت

توجه ویژه به مباحث امامت و والیت در مراکز علمی

همایش استانی »ویژگی های استکبار در قرآن و تطبیق آن با مستکبران 
جهانی« در مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک همدان برگزار شد.
از  صیادی«  اسدالله  »حجت االسالم  همایش  این  ابتدای  در 
ویژگی  قرآن کریم  در  و گفت:  پرداخت  به سخنرانی  اساتید حوزه 

بارز شیطان، استکبار معرفی شده است.
وی ویژگی های مستکبر را برشمرد و انواع استکبار را استکبار در 

عبادت، استکبار مالی و استکبار سیاسی معرفی کرد.
استاد حوزه بیان داشت: باید بسیار مراقب و مواظب باشیم تا با 

گفتار و کردار خود مبلغ مستکبران نگردیم.
بیان  به  همایش  این  در  نیز  دانشگاه  استاد  طاهری«،  »آقای 

بایسته ها و ضرورت های پژوهش در حوزه های علمیه پرداخت. 
روند  در  تسهیل  برای  راهکارهایی  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد 
دنیا  علمی  مراکز  با  باید  علمیه  حوزه های  کرد:  اظهار  پژوهش، 
فصل نامه های  مجالت،  نشریات،  از  برخی  در  اشتراک  طریق  از 
تخصصی و برخی از پایگاه های علمی ارتباط داشته باشند عالوه بر 
آن با زبان آن مراکز آشنایی داشته باشند تا بتوانند از منابع آن مراکز 
استفاده کنند و از تعامل با آن مراکز از تجربیات آنها بهره مند شوند.

برگزاری همایش »ویژگی های استکبار در قرآن 
و تطبیق آن با مستکبران«

مدرسه  طالب  جمع  در  فاضلیان«  سیدحسن  »حجت االسالم 
فدک  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  و  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
همدان بیان کرد: ارسال پیامبران، مقدمه حضور حضرت ختمی 
مرتبت)ص( بود، زیرا رسالت ایشان به زمان خاصی محدود نمی شد.
با  انس  ثقلین،  در حدیث  از مصادیق تمسک  یکی  افزود:  وی 
قرآن است. با توجه به این  که قرآن، بنای محکم دین محمد)ص( 

است، نباید دیگران در عمل به قرآن از طالب سبقت بگیرند.

 در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

دشمن به دنبال جدا کردن مردم از علماست

طالب خواهر تازه وارد مدارس 
همدان  استان  خواهران  علمیه 
و  استادان  مدیران،  همراه،  به 
در  مدارس  این  آموزشی  کادر 
حاشیه همایش »طلیعه حضور« 
با  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
»آیت الله العظمی نوری همدانی« 

دیدار کردند.
این که  بیان  با  همدانی،  نوری  العظمی  آیت الله  دیدار،  این  در 
باید  گفت:  دارد،  فقه شرایطی  آموختن  و  خواندن  درس  طلبگی، 
خدا را شکر کنیم که توفیق خواندن علوم انسانی و آشنایی با فقه 

اسالم را به ما طالب داده است.
برای یک طلبه دو عرصه وجود دارد:  این  که  بیان  با  معظم له 
یکی عرصه طلبگی و دوم بعد از فراغت از تحصیل، افزود: برای 
موفقیت در عرصه طلبگی رعایت مواردی همچون اخالص، همت 
بلند، جدیت و کوشش، داشتن اراده و تصمیم، نظم، قوی بودن در 
زمینه ادبیات عرب و ادبیات فارسی، نماز شب، شناخت زمان و به 

قدرت رسیدن انقالب ضروری است. 
آیت الله العظمی نوری همدانی اظهار کرد: کسی که در حال درس 
خواندن است، باید زیاد مطالعه داشته باشد تا روحیه مبارزه طلبی پیدا کند. 

»آیت الله العظمی نوری همدانی«:

برخورداری از روحیه مبارزه طلبی، 
در گرو انس با کتاب

کرسی آزاداندیشی »شبکه های اجتماعی تلفن همراه؛ مفید و کارآمد 
یا مضر و مخرب؟«، در مدرسه علمیه خواهران کوثر همدان برگزار شد.
بحث،  ارائه کننده  استاد  رشیدی«،  هستی  فاطمه  »خانم 
سعید  »حجت االسالم  و  منتقد  استاد  اسکندری«،  فاطمه  »خانم 

ترکاشوند«، استاد داور این نشست بودند.

بررسی فواید و آسیب های 
شبکه های اجتماعی تلفن همراه 

کرسی آزاداندیشی »زّی طلبگی براساس سنت یا مدرنیسم« در 
مدرسه علمیه خواهران کوثر همدان برگزار شد.

خانم ها »زینت مالمیر« و »زینب ساالری«، استادان ارائه کننده 
بحث، »فاطمه آقامالیی« و »فاطمه آیینه وند«،  استادان منتقد و 

»طاهره عبدالملکی«، استاد داور، در این نشست حضور داشتند.

برگزاری کرسی آزاداندیشی 
»زّی طلبگی براساس سنت یا مدرنیسم«

  همایش »طلیعه حضور« طالب خواهر تازه وارد استان همدان، 
استان، در مجتمع فرهنگی  با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران 

نرجس خاتون)س( قم برگزار شد.
سیدمحمدحسن  والمسلمین  »حجت االسالم  همایش،  این  در 
فاضلیان«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان، سخنانی ایراد کرد.

برگزاری همایش »طلیعه حضور«، 
ویژه طالب خواهر تازه وارد استان

نشست »گفتمان والیت« با حضور استاد حوزه و دانشگاه در مدرسیه 
علمیه خواهران حضرت زینب)س( مالیر استان همدان برگزار شد.

نهاد  مسئول  ترکاشوند«،  »حجت االسالم  نشست  این  در 
رهبری)مدظله العالی( دانشگاه مالیر و استاد حوزه و دانشگاه به تاریخچه 
والیت فقیه اشاره داشت و گفت:  والیت ولی فقیه، تشریعی است 
نمونه،  برای  برشمرد؛  اثباتش   برای  می توان  عقلی  دالیل  که 
اجتماعی  و  تأمین مصالح فردی  برای  به وجود حکومت  می توان 

بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد اشاره کرد.
وی با بیان این  که حکومت ایده ال حکومتی است که معصوم)ع( 
و  الزم  مصلحت  تأمین  که  هنگامی  افزود:  باشد،  آن  رأس  در 
ضروری در حد مطلوب و ایده آل آن نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه 

به حد مطلوب را تأمین کرد.
حجت االسالم ترکاشوند اقربیت و نزدیکی حکومت را به حکومت 
مدیریت  و  سیاسی  بصیرت  تقوا،  فقاهت،  امر  چهار  در  معصوم)ع( 
اجتماعی دانست و اظهار کرد: می توان نتیجه گرفت در زمان غیبت 
امام معصوم)ع( حاکم اسالمی باید شرایط فوق را داشته باشد و چنین 

کسی جز فقیه جامع الشرایط، شخص دیگری نخواهد بود.
استاد حوزه و دانشگاه به بیان مفهوم مطلقه بودن والیت فقیه پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بیان شد

دالیل عقلی والیت ولی فقیه

محمد  »حجت االسالم 
طالب  جمع  در  شیخی« 
مدرسه علمیه خواهران صدیقه 
درباره  شهر  این  طاهره)س( 
سخن  منتظر  زندگی  سبک 

گفت.
با استناد به کالم امام علی)ع( افزود: استواری دین به چهار  وی 
چیز است: عالمی که نطق کند و به علم خودش هم عمل کند، غنی 
و ثروتمندی که از زیادی مالش به اهل دین بخل نورزد، فقیری که 

آخرتش را به دنیایش نفروشد و جاهلی که از طلب علم تکبر نکند.
باشد،  عمل  اهل  باید  طلبه  داشت:  بیان  انبارالوم  جمعه  امام 
وگرنه نمی تواند تأثیرگذار باشد؛ برای نمونه، حجاب خواهران طلبه 
رعایت  معمولی تر  حد  در  دیگران  تا  شود  رعایت  اعال  حد  در  باید 
کنند. طلبه بودن نعمت است و طلبه اگر طلبگی اش را رعایت نکند 

و قدرش را نداند، از او گرفته می شود.
امام جمعه انبارالوم تهذیب نفس و کسب فضایل اخالقی )خودسازی 
سالمتی  برای  دعا  و  دادن  صدقه  گناهان،  از  کردن  توبه  فردی(، 
حضرت)عج(، اطاعت و پیروی از نائبان ایشان و مجتهدان جامع الشرایط 
امام  یاری  برای  نظامی  و  فرهنگی  و  فکری  آمادگی های  نیز کسب  و 

زمان)ع( را از دیگر ویژگی های منتظران حضرت عنوان کرد.

 در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( عنوان شد

بهترین راهکار برای نزدیکی به سبک زندگی 
مهدوی)عج(، اطاعت محض از امامت و والیت است

رامیانگلستان

مدیر مدرسه علمیه خواهران سعدیه شهر رامیان استان گلستان 
مدرسه  علمی-پژوهشی  شورای  جلسه  چهارمین  برگزاری  از 
با حضور  تفصیلی طالب  های  طرح  تصویب  و  بررسی  منظور  به 

اعضای شورای علمی پژوهشی خبر داد.
طرح  چهار  جلسه  این  در  گفت:  طاهری«  شمسی  »خانم 
دیدگاه  از  زندگی  در  آرامش  نقش  »بررسی  موضوعات  با  تفصیلی 
آیات و روایات«، »موانع ازداوج جوانان و پی آمدهای آن«، »بررسی 
جایگاه حجاب در ادیان توحیدی« و »آثار تربیتی حج در اسالم« 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رفع اشکاالت، به تصویب 

اعضای شورای پژوهشی رسید.

مدرسه علمیه خواهران سعدیه برگزار کرد

جلسه شورای پژوهشی

علی آبادکتولگلستان

در  اسالم هراسی  با  مقابله  در  طالب  نقش  موضوع  با  نشستی 
استان  کتول  علی آباد  بنت الهدی  شهیده  خواهران  علمیه  مدرسه 

گلستان برگزار شد.
»خانم زهرا محمدی«، مدرس حوزه در این نشست گفت: طلبه 
باید مانند ستاره ای که در آسمان می درخشد، در جامعه بدرخشد و 

با عمل خویش اسالم را به جهانیان معرفی کند.
انقالب  پیروزی  از  بعد  غربی  مستکبران  که  این  بیان  با  وی، 
را  امریکایی  اسالم  داده،  افزایش  را  اسالم ستیزی  ایران  اسالمی 
برای ما آوردند، اظهار کرد: آنان از پیام حضرت محمد)ص( به عنوان 
این که اسالم دین برابری و برادری است، ترسیدند و اتاق فکری 
تشکیل دادند و دین ساختگی به نام داعش را روی کار آوردند که 
تبلیغ  بین جهانیان  را می زنند و در  افراد بی گناه  نام اسالم سر  به 

می کنند؛ به نام اسالم مردم را از اسالم به وحشت انداختند.

در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی تشریح شد 

نقش خطیر طالب در معرفی اسالم به جهانیان

حضور  با  قرآن«  دیدگاه  از  مطلوب  زندگی  »سبک  موضوع  با  نشستی 
مشاور حوزه و دانشگاه به همت مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی 
علی آبادکتول استان گلستان در دانشگاه آزاد اسالمی این شهر برگزار شد.
»خانم مریم بیگم مرتضوی شاهرودی«، مشاور حوزه و دانشگاه 
با بهره گیری از  با تأکید بر تشکیل زندگی مشترک  در این نشست 
تمام  برای  اسالم  گفت:  معصومان)علیهم السالم(،  سیره  و  وحی  کالم 

مسائل زندگی برنامه دقیق و حساب شده دارد. 
بلوغ  به  پسر  و  دختر  که  است  این  ازدواج  بهترین  افزود:  وی 
زیر  باید  بیشتر  به شناخت  برای دست یابی  و  باشند  رسیده  فکری 
هوس  و  هوا  بدون  خیرخواهی،  و  دلسوز  فرد  هر  یا  خانواده  نظر 

یکدیگر را زیر نظر داشته باشند و با رفتارهای هم آشنا شوند.
بیان  سنتی  و  مدرن  ازدواج  تشریح  در  دانشگاه  و  حوزه  مشاور 
ازدواج سنتی،  نه می گوییم  و  ازدواج مدرن  نه می گوییم  کرد: ما 
بلکه هر دو را تا قسمتی قبول داریم؛ در هر دو مورد، آشنایی بیشتر 

دختر و پسر بدون هوی و هوس بسیار مهم است.

سبک زندگی مطلوب از دیدگاه قرآن 

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان گلستان از برگزاری نخستین 
در  معاونت  این  به همت  رشد5  مسابقات  میدانی  توجیهی جشنواره  جلسه 

جمع برخی معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران استان خبر داد.
»آقای  حضور  با  جلسه  این  افزود:  بهرامی«  صدیقه  »خانم 
معاونت  ساختمان  در  دانشگاه،  استادان  از  خوش فر«،  غالمرضا 

دانشجویی فرهنگی دانشگاه گلستان برگزار شد.
وی، با بیان این که این جلسه با اعالم آمادگی برخی معاونان پژوهش 
مدارس استان صورت گرفت، اظهار کرد: در این جلسه استاد مدعو و 
هر یک از شرکت کنندگان درباره »بررسی الزامات نیازها و راهکارهای 
حوزه  کارشناسان  و  مدیران  استادان،  دیدگاه  از  دینی  پژوهش های 

علمیه استان گلستان« به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در زمینه جشنواره میدانی رشد 5 برگزار شد

جلسه توجیهی معاونان پژوهش 
مدارس علمیه خواهران  استان

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان گلستان از برگزاری 
دومین جلسه کمیسیون تخصصی پایان  نامه فقه و اصول خبر داد. 
»خانم صدیقه بهرامی« با اعالم این خبر گفت: دومین جلسه کمیسیون 
طرح های  و  موضوعات  بررسی  برای  اصول  و  فقه  پایان نامه  تخصصی 

تفصیلی طالب سطح 3 حوزه علمیه خواهران گلستان برگزار شد.
رشته  در  تفصیلی  طرح  دو  جلسه  این  در  داشت:  اظهار  وی 

تصویب و دو موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری دومین جلسه 
کمیسیون تخصصی پایان نامه فقه و اصول 

مدرسه  در  زمان«  مدیریت  و  زینب)س(  »حضرت  علمی  نشست 
علمیه خواهران الزهرا)س(  گرگان استان گلستان برگزار شد.

در این نشست »خانم زهرا عالءالدین«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( گرگان در جمع طالب سطح2 این مدرسه گفت: از 
نظر روان شناسی، شخصیت هر کسی با سه چیز شکل می گیرد؛ محیط، 

وراثت، تربیت که این مثلث، شخصیت انسان را می سازد. 
وی تصریح کرد: اگر این مثلث را در زندگی زینب کبری)س( بررسی 
کنیم، این گونه است که از نظر وراثت پدری مانند امیرمؤمنان علی)ع(، 
مادری همچون زهرای مرضیه)س( افتخار عالم بشریت را دارد. از نظر 
محیط هم محیطی که ایشان در آن قرار داشتند، محیط وحی بود؛ 
محیطی که به روایت های مختلف پیامبر)ص( به در این خانه می آمدند 

و می فرمودند: السالم علیک یا اهل البیت)علیهم السالم(. 
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان ادامه 
داد: از نظر تربیت نیز ایشان مدتی زیر نظر پیامبر)ص( و نیز مدتی زیر 
نظر امیرمؤمنان)ع( و برادرانش بودند. زینب)س( در چنین خانواده ای 
از  را  خود  دختر  که  مادری  کردند؛  رشد  مادری  چنین  دامن  در  و 

کودکی برای صحنه های مختلف آماده کرده بودند.
خانم عالءالدین افزود: کمال انسان در این مثلث نهفته است، 
کامل  محیط(  و  تربیت  )وراثت،  ضلع  سه  هر  اگر  که  گونه ای  به 

باشد، به طریق اولی این انسان، کامل خواهد بود. 
وی ادامه داد: اگر خواهان رسیدن به کمال و سعادت هستید، در 
انتخاب همسر دقت کنید، زیرا وراثت نقش بسیاری در این امر دارد.  

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی کرد
حضرت زینب)س( و مدیریت زمان

»زهرا نجفی نژاد«، مشاور و استاد حوزه علمیه در جمع طالب 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی و مدرسه علمیه الزهرا)س(  خواهران 
گرگان استان گلستان با استناد به روایاتی درباره اهمیت و فضیلت 
نماز اول وقت، افزود: نماز و سایر عبادات در روند تکامل انسان 
بسیار تأثیر دارد به گونه ای که هدف از خلقت تکامل روح است نه 
جسم؛ از این رو روح است که اگر تغذیه معنوی بجا و مطلوب شود 

روز به روز رشد کرده و انسان را به فالح و رستگاری می رساند. 
وی ادامه داد: عشق و اطاعت به اهل بیت)علیهم السالم( مورد تأکید 
آیات و روایات است، به گونه ای که با عشق به ائمه اطهار)علیهم السالم( 
محبت  واقع  در  می شود،  ایجاد  خداوند  به  عشق  که  است 
اهل بیت)علیهم السالم( مقدمه ای است برای رسیدن به خدا و وصول به 

خداوند، رسیدن به کماالت است. 

محبت اهل بیت)علیهم السالم( 
مقدمه ای برای رسیدن به خداست

آموزش  مؤسسه  طالب  جمع  در  حسینی واعظ«  »نفیسه  سادات 
عالی حوزوی و مدرسه علمیه الزهرا)س( خواهران گرگان استان گلستان 

و عموم بانوان شهر به بحث درباره انتخاب الگوی حسنه پرداخت.
وی با استناد به آیه »َلُکم فی َرسوِل الّلِه ُاسَوٌة َحَسَنٌة« بیان داشت: 
معرفی رسول خدا)ص( به عنوان الگو و اسوه نیکو، بدون هیچ قید و 
استثنا دلیل بر اعتبار همه افعال آن حضرت در تمام حاالت است که 

از صدر اسالم به عنوان سّنت مورد استناد بوده است. 
مدیر نظارت و ساماندهی مدیریت حوزه علمیه خواهران گلستان 
اظهار کرد: قرآن کریم در هر زمان اسوه هایی را معرفی کرده است، 
از جمله افرادی که می توانند تا ابد به عنوان الگو مطرح باشند و 
تمام بشریت را به سوی خود جذب کنند، حضرت محمد)ص( خاتم 

پیامبران است که جامع کماالت انسانی است.

هر انسانی به اندازه معرفت خود از چشمه 
جوشان الطاف ائمه)علیهم السالم( بهره مند می شود

آموزش  مؤسسه  در جمع طالب  میرکریمی«  مریم بیگم  »خانم 
باالترین  از  الزهرا)س( گرگان گفت:  و مدرسه علمیه  عالی حوزوی 
توفیقاتی که شامل انسان می شود، فقیه شدن در دین است. در 
خون  از  باالتر  عالم  قلم  که  بس  همین  عاِلم  جایگاه  و  فضیلت 
عالم شهیدپرور است، رسالت  قلم  گونه ای که  به  شهیدان است، 
همین  سایه  در  که  انسان هاست  به  دهی  معرفت  دین  عالمان 

معرفت بود که انقالب ایجاد شد.
گرگان  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  و  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 
افزود: شما طالب علوم دینی به عنوان وارثان انبیای الهی که زمینه 
آشنایی با فقه، اخالق و عرفان برایتان فراهم گشته است، باید برای 
طی کردن این مسیر ظرفیت وجودی خود را باال ببرید، هر چه ظرفیت 

وجودی ما بیشتر شود، کسب معارف نیز برایتان بیشتر خواهد بود. 

معرفت دهی به انسان ها؛ رسالت عالمان دین

خواهران  علمیه  مدرسه  در  پژوهشی  علمی-  شورای  جلسه 
خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد استان گلستان برگزار شد.

»خانم فاطمه حسینی«، معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران 
را رفع اشکاالت و  این جلسه  از  خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد هدف 

بیان مطالب به روز طبق قوانین طرح نامه نویسی دانست.
وی با ضروری دانستن این جلسات تصریح کرد: از دست آوردهای این جلسه، 

بررسی اشکاالت طرح نامه های طالبی است که در حال نوشتن تحقیق اند. 
فاضل آباد  خاتم االوصیا)عج(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
اساس و پایه تحقیقات پایانی را صحیح نوشتن طرح نامه بیان کرد و گفت: 

امید است تحقیقات پایانی طالب روز به روز کاربردی تر و پربارتر باشد.

مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج(  برگزار کرد

جلسه شورای علمی- پژوهشی 

دوره آموزشی فرهنگی مهدویت با هدف آشنایی طالب و آمادگی 
آنان برای آمادگی ظهور امام زمان)عج( در مدرسه علمیه خواهران 

خاتم الوصیا)عج( شهر فاضل آباد استان گلستان برگزار شد.
در این دوره »خانم طیبه تجری«، مبلغ و استاد حوزه احساس 

نیاز را شرطی برای درک دوران ظهور معرفی کرد. 
کنند  سعی  باید  امام)عج(  منتظران  افزود:  علمیه  حوزه  استاد 
نمایند.  تقویت  خویش  وجود  در  را  عصر)عج(  امام  به  نیاز  احساس 
با امام  باور داشته باشیم رفتارهای ناشایست، مانند جنگ  باید  ما 

مهدی)عج( است.
تقویت  به  که  نورانی،  کلید  نخستین  کرد:  اظهار  تجری  خانم 
ارتباط ما با حضرت)عج( کمک می کند، معجزه تلقین است، به این 
معنا که تمام زندگی ما رنگ و بوی صاحب الزمان)عج( بگیرد و هر 

لحظه امام)عج( را در کنار خود حاضر ببینیم.

ترویج یاد امام زمان)عج(؛ یکی از وظایف شیعیان

مشاور  حضور  با  کودکان«  دینی  »تربیت  عنوان  با  نشستی 
خاتم االوصیا)عج(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  دینی  کارشناس  و 

فاضل آباد استان گلستان برگزار شد.
دینی،  کارشناس  و  مشاور  ساالری«،  »خانم  نشست  این  در 
گفت: کودکان فطرتًا پاک هستند. اگر کودکی منحرف شود، مقصر 
پسران  و  دختران  که  است  پس الزم  است.  کودک  والدین  اصلی 

قبل از ازدواج، مسائل مربوط به تربیت کودکان را فرابگیرند.
فرمودند:  که  پیامبر)ص(  از  کالمی  بیان  با  دینی  کارشناس 
»فرزندان خود را مورد تکریم و احترام قرار دهید تا خداوند شما را 
مورد رحمت قرار دهد.«، به تشریح پنج گام مهم برای تربیت دینی 

فرزندان پرداخت.
خانم ساالری گام اول برای تربیت کودکان را اصالح والدین عنوان 
کرد و بیان داشت: والدین باید قبل از تربیت کودک، به اصالح رفتار 

و اخالق خود بپردازند، زیرا فرزندان آینه تمام نمای والدین هستند.
به  پاسخ گویی  و  پنجم  گام  زمینه  در  دینی  کارشناس  و  مشاور 
سؤاالت کودکان بیان داشت: باید به سؤاالت کودکان درست و به 
تناسب درک و فهم آنان پاسخ داد و در جواب سؤاالت آنان دروغ 

نگفت، زیرا آثار سوئی به همراه خواهد داشت.

گام های مهم در تربیت دینی فرزندان

نشست »تشکل های پژوهشی، بایسته ها و کارکردها« در مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( آمل استان مازندران برگزار شد.

پژوهش  معاون  رضوی«،  سیده محدثه  »خانم  نشست  این  در 
اهمیت  به  توجه  با  بابل  فاطمة الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
ترویج  منظور  به  گفت:  پژوهشی،  کانون های  و  هسته ها  تشکیل 
فرهنگ پژوهش و تربیت نیروهای مستعد و عالقه مند پژوهش، 
و  است  شده  تشکیل  علمیه  مدارس  در  پژوهشی  کانون های 
طالب می توانند در گرایش های مختلف مانند علوم قرآن، ادیان و 

مهدویت در این کانون ها فعالیت داشته باشند.
به پژوهش عالقه دارند، می توانند  وی اظهار داشت: طالبی که 
در این تشکل عضو شده، با مطالعه کتاب های موردنظر و انجام دادن 

پژوهش در زمینه های مربوط، توانمندی های خود را ارتقا بخشند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تصریح گشت

اهمیت تشکیل هسته ها و کانون های پژوهشی

در مدرسه  پژوهشی«  آسیب های تشکل های  و  نشست »موانع 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( آمل استان مازندران برگزار شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  مهربان«،  کبری  »خانم 
زمینه  در  که  این  به  اشاره  با  نشست  این  در  بابل  فاطمة الزهرا)س( 
نهادینه سازی پژوهش در جامعه موانعی وجود دارد، گفت: از مهم ترین 
آسیب هایی که در فضای پژوهشی کشور وجود دارد، مشکالت مالی و 
کمبود بودجه های پژوهشی است. با توجه به پایین بودن انگیزه افراد 
برای انجام پژوهش، نبود بودجه کافی نیز بر این امر دامن می زند و 

موجب دورشدن هرچه بیشتر افراد از فضای تحقیقاتی می شود.
وی با بیان این که دشمن از راه های مختلف به دنبال آن است که 
روحیه دین زدایی و علم زدایی را در بین جوانان کشورمان بیافریند، 
افزود: با توجه به این  که جمعیت جوان کشور رو به کاهش است، 
غافل شدن مسئوالن از بهبود کیفیت اوضاع آموزشی و پژوهشی 

کشور، موجب کاهش رشد و پیشرفت علمی جامعه خواهد شد.
معرفی  با  بابل  فاطمة الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
این که  برای  کرد:  اظهار  جامعه،  در  موانع  این  رفع  درباره  راهکارهایی 
شاهد تقویت کانون ها و محورهای پژوهشی در جامعه باشیم، دولت باید 
با ایجاد بسترهای مناسب پژوهشی، به کارگیری عناصر ارزشی و فعال 
را  در کشور، شرایطی  اخالقی  و  معنوی  فضای  ایجاد  و  زمینه  این  در 
فراهم کند تا شاهد پیشرفت علمی هر چه بیشتر جامعه عزیزمان باشیم.

موانع و آسیب های تشکل های پژوهشی
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بابلمازندران

فریدونکنارمازندران

ساریمازندران بهشهرمازندران

جلسه شورای علمی- پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان مازندران 
با حضور اعضا در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل برگزار شد.
»خانم فاطمه اردشیری«، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
استان مازندران گفت: شورای علمی- پژوهشی حوزه های علمیه 
برنامه ریزی  و  فکری  علمی،  پشتوانه  ایجاد  منظور  به  خواهران، 
وضعیت  مطلوب سازی  همچنین  و  استانی  مدیریت های  برای 

علمی- پژوهشی مدارس علمیه تشکیل شده است.
با اشاره به وظایف این شورا بیان داشت: شناسایی ظرفیت های  وی 
و  مراکز  با  توافق نامه  انعقاد  بر  نظارت  و  تعامل  ملی،  و  استانی  پژوهش 
مدارس  تخصصی  کتابخانه های  همچنین  و  پژوهشی  علمی  مجامع 
برنامه های  تصویب  و  بررسی  فارغ التحصیل،  پژوهشگران  مجمع  و 
پیشنهادی از سوی مدارس در جهت رقابت های علمی- پژوهشی در سطح 

استان، از وظایف شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران است.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران مازندران ادامه داد: با توجه 
باید  مازندران  پژوهشی  علمی  براساس مصوبه شورای  که  این  به 
در شش ماهه اول سال 94 بانک اطالعاتی از استادان پژوهش 
مدارس علمیه خواهران استان در سامانه پژوهش تشکیل می شد؛ 
این شورا  جاری  دوم سال  ماهه  اجرایی شش  تقویم  در  رو  این  از 
استادان  و  تحقیق  روش  استادان  راهنما،  استادان  رزومه  بررسی 

کرسی های آزاداندیشی و نشست های پژوهشی تصویب شد.
خانم اردشیری اظهار داشت: در چهل و هفتمین جلسه شورای 
پرونده  علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان مازندران 45 
مربوط به رزومه استادان پژوهش مدارس استان بررسی قرار گرفت 

که 36 مورد تصویب و گرایش های آنها مشخص شد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

مطلوب سازی وضعیت علمی- پژوهشی 
مدارس علمیه خواهران

در  ممنوع«  قرمزها  خط  از  عبور  مجازی،  فضای  »در  نشست 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل استان مازندران برگزار شد.

»خانم بنت الهدی جعفرزاده«، معاون پژوهش مدرسه الزهرا)س( بابل 
در این نشست گفت: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
فردی  اگر  است.  نکردن  مطالعه  تنبلی ها،  پرخسارت ترین  از  یکی 
می شود،  حرام  مرتکب  نکند،  اجرا  را  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
احترام  خود  برای سالمتی  ثانیًا  و  دیگران  حقوق  برای  اواًل  چون 
و اهمیت قائل نخواهد بود؛ پس بر آن فرد واجب است قوانین را 
رعایت کند. در کنار این مسئله، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( دستور 
را به صورت عادت رواج ندهید، حرام است  اگر کتابخوانی  دادند 

علم بیاموزید و به مدرسه بروید.
معاون آموزش مدرسه الزهرا)س( بابل ابراز کرد: مهم ترین وظایف 
ما در عصر حاضر، عصر تهاجم فرهنگی، عصر قتل عام فرهنگی و 
شبیخون فرهنگی این است که دوست خوب انتخاب کنیم یا اگر 

از فضاهای مجازی بهره می بریم، خط قرمزها را رعایت نماییم.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین گردید
در فضای مجازی، عبور از خط قرمزها ممنوع

جمع  در  گتاب،  شهر  جمعه  امام  تقی پور«،  »حجت االسالم 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بندپی بابل، با اشاره به 
القای شبهات در جامعه، اظهار کرد:  توطئه های دشمنان درباره 
در حال حاضر دشمنان از طریق جنگ نرم وارد جبهه مبارزه با ما 
در سست  کردن  دینی، سعی   القای شبهات  طریق  از  و  شده اند 
شما  رو  این  از  دارند؛  جوان،  نسل  ویژه  به  مردم،  دینی  اعتقادات 
خواهران طلبه در کنار تحصیل علوم دینی، باید شبهات روز جامعه 
متون  بررسی  و  تحقیق  با  و  بشناسید  را  خارجی  حتی  و  داخلی 

اسالمی، پاسخگوی نیاز داخل و خارج کشور باشید.
امام  سربازان  شما  ساخت:  خاطرنشان  علمیه  حوزه  استاد 
زمان)عج( و دختران حضرت زهرا)س( الگوی جامعه و در برابر جامعه، 
به ویژه بانوان کشور، مسئول هستید؛ از این رو، باید با  گفتار، رفتار 
و کردار خود دیگران را هدایت نمایید و تنها به تحصیل اکتفا نکنید.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد
طالب در مسیر طلبگی، 

ثابت قدم و استوار گام بردارند

اخالقی  رذایل  از  عبرت هایی  »شناخت  عنوان  با  نشستی   
مدرسه  در  تربیتی  و  دینی  مباحث  کارشناس  حضور  با  کوفیان« 

علمیه خواهران الزهرا)س( بابل استان مازندران برگزار شد.
»خانم غالمی«، کارشناس مباحث دینی و تربیتی در این نشست 
گفت: در جریان واقعه کربال بی وفایی و عهدشکنی کوفیان از صفات 
آنها مشاهده می  شود، در حالی که همین قوم  رذیله ای است که در 
هزاران نامه به سوی امام حسین)ع( می فرستند و طلب یاری می کنند، 
می کنند،  بیعت  حسین)ع(  امام  سفیر  مسلم  با  نفر  هزار  چهار  صبح 
بعد از بیعت در شب هنگام، وقتی پای صحبت مبهم شریح قاضی 

می نشینند حتی یک نفر هم بر سر بیعت خود باقی نمی ماند.
و  پیامبر)ص(  دالور  و  شجاع  یاران  همان  کوفیان  افزود:  وی 
زیادی  رشادت های  اسالم  صدر  جنگ های   در  که  بودند  علی)ع( 
برای پیروزی اسالم از خود نشان داده و در این راه شهیدها داده 
بودند، همین جنگ جویان سلحشور در محلی گرد هم جمع شده 
و بسیج تشکیل دادند و سبب بوجود آمدن شهر کوفه شدند؛ کوفه 
یعنی شهر سربازان شجاع اسالم، اما چرا آنها خود سبب شهادت 
پسر پیامبر)ص( می شوند، چه صفات رذیله ای در آنان به وجود آمد که 

آنان دشمن پسر رسول خدا شدند.
پیشینه قوی  به  توجه  با  تربیتی گفت:  و  کارشناس مباحث دینی 
دچار  متمادی  جنگ های  اثر  در  آنان  متأسفانه  اهل کوفه  شجاعت 
جنگ زدگی شده و از آن جایی که جوانان خود را در جنگ از دست 
و می گفتند می خواهیم  اظهار خستگی می کردند  دیگر  بودند،  داده 
کمی هم طعم راحتی و لذت را بچشیم و همین شد راه نفوذ شیطان؛ 
آنان کوخ نشینی و ساده زیستی و قناعت را به کاخ نشینی و تجمل 
پرستی و اسراف برتری دادند؟ آنان دیگر دنیا طلب شده بودند، همان 
و  اجتماعی  مشکالت  هزاران  وجود آمدن  به  موجب  که  دنیاطلبی 
خانوادگی می شود، همان دنیاطلبی که سبب تغییر ارزش ها می شود.
سخنان  در  کرد:  تصریح  پایان  در  خاطرنشان  غالمی  خانم 
ائمه)علیهم السالم( آمده است که اهل کوفه فریبکار هستند، در نتیجه 
با  توجه به شناخت صفات رذیله کوفیان باید از آنها عبرت بگیریم، 

چرا که اگر عبرت نگیریم، تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد.

 شناخت عبرت هایی از رذایل اخالقی کوفیان

»حجت االسالم سیدعرب علی 
بهشهر،  جمعه  امام  جباری«، 
علی  »حجت االسالم  با  دیدار  در 
علمیه  حوزه  مدیر  غفاری«، 
مازندران  استان  خواهران 
به  اسالم  نگاه  کرد:  بیان  نیز 

مؤمنان، علمی و کمالی است.
باید خالصانه و متواضعانه  افزود: طالب حوزه های علمیه  وی 
و  وحدت  به  را  آنان  و  بازگو  مردم  برای  را  الهی  کالم  محاسن 
یکپارچگی دعوت کنند، زیرا اگر مردم به درستی می دانستند همه 
انبیا تحت لوای پیامبر)ص( قرار دارند، شیعه انگلیسی، داعش، گروه 

تکفیری و... برایشان معنا نداشت.
وی در پایان، بر لزوم پشتیبانی همه جانبه از تقویت و گسترش 

مدارس علمیه خواهران بهشهر تأکید کرد.

امام جمعه بهشهر تبیین کرد

چگونگی تأثیر بانوان طلبه در جنگ نرم

تنکابنمازندران

گفتمان  »طرح  نشست 
محوریت  با  جوان،  اندیشه  و 
در  دشمن شناسی  و  بصیرت 
امام  حضور  با  حاضر«  عصر 
جمعه تنکابن استان مازندران در 
فاطمه الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 

این شهر برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم سید داوود شاهچراغی«، امام جمعه 
تنکابن گفت: امروزه دشمن از تمام قدرت و امکانات خود برای پیشبرد 
ایران،  ویژه  به  اسالمی،  جوامع  در  خویش  شیطانی  و  شوم  اهداف 
استفاده می کند. او حتی با قرار دادن سرگرمی ها و بازی هایی همچون 

کلش  آف، برای پر کردن وقت تمام خانواده های ایرانی می کوشد.
وی افزود:دشمن تنها به این کار بسنده نکرده است، بلکه با قرار 
دادن برنامه های فاسد اخالقی رفتاری جوانان ما را به سمت خود 

می کشد و آنان را دچار بحران های اخالقی و شخصیتی می کند. 
برای  حتی  دشمن  این که  بیان  با  شاهچراغی  حجت االسالم 
شما  داد:  ادامه  است  کرده  برنامه ریزی  نیز  کشورمان  نخبگان 
مقام  بیانات  در  دشمن شناسی  شاخصه های  به  توجه  با  طالب 
معظم رهبری)مدظله العالی(، باید هوشیار باشید و دشمنان داخلی را هر 
تا دشمن  گاهی دهید  چند در لباس دوست بشناسید و به مردم آ

نتواند از غفلت هایمان برای پیشبرد اهداف خویش استفاده کند.

در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

برنامه ریزی دشمن برای سوءاستفاده از نخبگان 

در  تربیتی   - اخالقی  نشست  در  استاد حوزه  »خانم سخائی«، 
جمع طالب خوابگاهی مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری)ره( 
تنکابن گفت: ما طالب با توجه به فراهم بودن فضا و امکانات و 
بستر مناسب جهت  تحصیل و کسب معارف اسالمی و مهارت های 
زندگی، باید تمام تالش خود را برای استفاده درست از این فرصت 
به وجود آمده بکنیم و فقط به  خواندن کتب درسی اکتفا نکرده و 

مطالعات جانبی را در کنار آن داشته باشیم. 
داشتن  درباره  رهبری  کالم  به  اشاره  با  پایان  در  سخائی  خانم 
بصیرت، خاطرنشان کرد: دشمن با جنگ نرم و اشاعه ناهنجاری 
فکر  بر  تسلط  درصدد  موارد،  دیگر  و  مجازی  فضای  طریق  از 
جوانان است، از این رو طالب باید با انس بیشتر با قرآن و معارف 

ائمه)علیهم السالم( در جهت بصیرت بخشی به جامعه همت گمارند.

درجمع طالب مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری عنوان شد
عبادت بدون اطاعت 

انسان را به گمراهی می کشاند

تخصصی  مرکز  در  که  پژوهشی  نشست  در  هدایتی«   فرشته  »خانم 
خواهران زینب کبری)س( تنکابن استان مازندران برگزار شد، گفت: پژوهش 
یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور 
است و قدرت و استقالل هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است، 

از این رو اگر پژوهش صورت نگیرد دانش بشری افزایش نخواهد یافت.

در مرکز تخصصی خواهران زینب کبری)س( عنوان شد

قدرت و استقالل هر کشوری 
بر پژوهش و تولید علم استوار است

علمیه خواهران  پایانی طالب مدرسه  تحقیقات  از  دفاع  جلسه 
فاطمه الزهرا)س( تنکابن استان مازندران در این مدرسه علمیه برگزار شد.
»خانم زهرا هدایتی همت«، مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
این  طالب  پایانی  تحقیق  دفاعیه  جلسه  گفت:  تنکابن  الزهرا)س( 
مدرسه با حضور »حجت االسالم سیدحمید مطهری« به عنوان استاد 

داور و »خانم ثریا اکبر ادیبی« به عنوان استاد راهنما برگزار شد.
فلسفه  موضوع  با  پایانی  تحقیقات  جلسه،  این  در  افزود:  وی 
از منظر اسالم، ویژگی های والیت مطلقه فقیه و مقایسه  وصیت 
مورد  اسالم  در  جنین  سقط  حکم  و  نظام ها  سایر  با  آن  تطبیقی 

بررسی قرار گرفت و طالب به دفاع از تحقیق خود پرداختند.
اظهار  تنکابن  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
سقط  حکم  موضوع  با  داجلری«  زهرا  »خانم  پایانی  تحقیق  کرد: 

جنین در اسالم، در این جلسه به عنوان تحقیق برتر شناخته شد.

دفاع از تحقیقات پایانی

 نشست »نهضت روشنگری سیاسی« در مدرسه علمیه خواهران 
شهید مطهری)ره( تنکابن برگزار شد.

به  اشاره  با  نشست  این  در  دانشگاه  توبی«،  مدرس  »سرهنگ 
سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، بصیرت را مهم دانست.

باید  این که طلبه  بیان  با  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
مفاهیم را در حوزه یاد بگیرد و در جامعه اجرا کند، گفت: جامعه 

محصول و نتیجه دین را می خواهد.
وی ادامه داد: باید کاری کرد که مردم به حکومت و دین خود 

خوشبین باشند.

 برگزاری نشست »نهضت روشنگری سیاسی«

نشست علمی- پژوهشی با حضور عضو هیئت علمی دانشگاه 
جامعة المصطفی در مرکز تخصصی حوزوی خواهران نورالزهرا)س( 

ساری برگزار شد.
علمی  هیئت  عضو  لطیفی«،  »حجت االسالم  نشست  این  در 
دانشگاه جامعة المصطفی معرفت نسبت به امام مهدی)عج( را برای 
روایات  در  اینکه  گفت:  و  دانست  ضروری  و  مسلمانان الزم  همه 
بیان  جاهلی  زمان، مرگ  امام  بدون شناخت  مردن  متواتر، حکم 

شده است نشان ازبزرگی ایشان دارد.
اصلی  فلسفه  جامعة المصطفی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
غیبت حضرت مهدی)عج( را انجام فرامین الهی دانست و ادامه داد: 
کیفیت ظهور حضرت مهدی)عج( همانند ظهور حضرت یوسف)ع( و 

از نوع تطبیق شخصیت حضرت بر شخص ایشان است.

در مرکز تخصصی نورالزهرا)س( بررسی شد

 بازخوانی مباحث غیبت امام مهدی)عج( 
در پرتو قرآن کریم

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  پیشنمازی«  »حجت االسالم 
خواهران حضرت نرجس)س( ساری در سلسله بحث های اخالقی 
با موضوع »رابطه تکوینی اعمال انسان با آثار آن«، با بیان اینکه 
استمرار بر خطا موجب خطا شدن شاکله وجودی انسان می شود، 
گفت: کسی که با بیماری خود انس گرفت، بیماری برای او عین 

سالمت می شود، در این صورت به دنبال درمان آن نمی رود.
برابر  در  انسان  برای   خطر  بزرگ ترین  داشت:  بیان  وی 
انسان  اینکه  یعنی  است؛  توجیه گری  نفس،  درست  مالمت های 

ابتدا کار پست را زیبا جلوه  داده و بعد آن را انجام می دهد.
پایان گفت: راه نجات در فرصت  حجت االسالم پیشنمازی در 
و  انسان  بازشناسی  راه  فرصت  این  که  است  خود  به  دادن  فکر 

شناخت ضعف های او است.

درمدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( عنوان شد

بزرگ ترین خطر در برابر مالمت های صحیح 
نفس، توجیه گری است

علمیه  مدرسه  دانش آموختگان  جمع  در  طالب زاده«  »خانم 
اظهار کرد:  آثار حسن خلق  به  اشاره  با  الزهرا)س( ساری  خواهران 
دنیوی  آثار  از  سرزمین،  آبادی  و  دوستی  جلب  عمر،  افزایش 
خوش اخالقی است و قرب الی الله، بخشش گناهان و جهاد در راه 

خدا از آثار اخروی حسن اخالقی به شمار می آید.
درباره خصلت خوش اخالقی  مفید  راهکارهای  به  اشاره  با  وی 
بودن،  کم توقع  گذشته،  مشکالت  به  بی توجهی  کرد:  تصریح 
احتمال خیر دنیا و آخرت در هر پیش آمد بد، توکل به خدا داشتن، 
ورزش کردن و توجه به خواب و خوراک، از راهکارهای مفید درباره 

خوش اخالقی است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

آراسته شدن به خصائل پسندیده؛ الزمه روح انسانی

توسعه  تخصصی  کارگروه  نهمین  در  یونسی«  علیرضا  »آقای 
علمیه  حوزه  همت  به  که  مازندران  استان  دینی  فرهنگ  ترویج  و 
امور  مشاوران  و  معاونان  مدیران،  حضور  با  و  استان  خواهران 
که  این  بیان  با  شد،  برگزار  استان  اجرائی  دستگاه های  بانوان 
اظهار  است،  سالم  اجتماع  یک  نیاز ساختن  اساسی ترین  خانواده 
کرد: با توجه به این که دشمنان انقالب و اسالم با قوت بیشتری 
از زبان  با بهره گیری  باید  با فرهنگ دینی هستند،  درصدد مقابله 
فرهنگ، هنر و به کارگیری شیوه های مورد پسند قشرهای مختلف 
ویژه طالق،  به  رفع معضالت خانواده ها،  و  برای کاهش  جامعه، 
گام برداشته شود و در این باره قطعًا تهیه منشور خانواده در قالب 
جشنواره  برگزاری  همچنین  و  وحیانی  و  عقالنی  بلند  مفاهیم 

زوج های خوشبخت، پسندیده و ارزشمند است.

تفوق تفکر اسالمی در برابر تفکر غرب 

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان مازندران گفت: در 
مرحله مدرسه ای مسابقات سراسری قرآن کریم حوزه های علمیه 
خواهران، 109 نفر در رشته نسیم، 72 نفر در رشته تبیان، 48 نفر 
رشته اشراق و 141 نفر در رشته قرائت از مدارس علمیه خواهران 
در  نفر  ُنه  نسیم،  رشته  در  نفر  هشت  که  کردند  شرکت  مازندران 
تبیان، ده نفر در اشراق و بیست نفر در قرائت و در مجموع 47 نفر 

به مرحله استانی راه یافتند.

راهیابی 47 طلبه خواهر مازندرانی به مرحله 
استانی مسابقات سراسری قرآن کریم

گفت:  مازندران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
در مرحله مدرسه ای مسابقات شهید مطهری، 255 طلبه از حوزه 
خواهران مازندران شرکت کردند و 207 نفر به مرحله کشوری راه یافتند.
برای  این  که مسابقات شهید مطهری  بیان  با  »خانم ساروی« 
پایه  2، 3، 4و 5 برگزار می شود، تصریح کرد: در این دوره مسابقات 
 ،2 پایه  برای  و حماسه حسینی  نبوی  در سیره  کتاب های سیری 
مسئله   ،3 پایه  برای  علی)ع(  امام  دافعه  و  جاذبه  و  معنوی  آزادی 
حجاب و تعلیم و تربیت در اسالم برای پایه 4 و انسان و سرنوشت 

و عدل الهی برای پایه 5 باری امتحان معرفی شده است.

راهیابی 207 طلبه خواهر مازندرانی به مرحله 
کشوری مسابقات شهید مطهری

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  طالب زاده«  صغری  فاطمه  »خانم 
خواهران الزهرا)س( ساری با استناد به آیات قرآن بیان کرد: شیطان دشمنی 

است که همیشه و دائمًا در کمین نشسته است تا انسان ها را گمراه کند.
کرد:  اظهار  ساری  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
مصداق یاد خدا، ذکر گفتن است. پس باید هر روز خود را با یاد خدا 

شروع کنیم؛ چرا که سبب دوری شیطان و قرب الی الله می شود.
با علمای دین و  تأکید کرد: حضور در مسجد، همنشینی  وی 
نماز شب می تواند در زیاد شدن تضرع و زاری در انسان مؤثر باشد.

غفلت از یاد خدا عامل اساسی 
در ارتکاب گناهان است

گلوگاهمازندران

نشست »تعامل با خانواده طالب و آشنایی خانواده ها با عملکرد 
مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( فریدونکنار استان مازندران« 

در این مدرسه علمیه برگزار شد.
در این نشست »آقای حمیدی«، مشاور خانواده گفت: طالبی 
رشد  مراحل  از  باید  می شوند،  جامعه  وارد  عالی  تحصیالت  با  که 
کاماًل  باید  ازدواج  این که هنگام  باشند؛  گاهی داشته  آ شخصیت 
ازدواج  بنای  زیرا  شود  داده  اهمیت  فرهنگی  کفوبودن  هم  به 
باید  به هر شکلی  نباید تصور شود  تأثیر است،  بلکه  تغییر نیست، 

اعتقادات خود را به طرف مقابل تحمیل کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( بررسی شد

تعامل با خانواده طالب 

میراحمدی«،  »حجت االسالم 
مازندران  گلوگاه  جمعه  امام 
علمیه  حوزه  مدیر  با  دیدار  در 
به  اشاره  با  استان  این  خواهران 
اهمیت تأسیس حوزه علمیه خواهران 
در شهرهای مختلف کشور، بیان کرد: 
به زنان متخصص و کارشناس برای

 آموزش معارف الهی و تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های دینی به 
بانوان نیاز داریم و این امر قطعًا با راه اندازی مدارس علمیه خواهران در 

کشور محقق خواهد شد.
علمیه  حوزه  نبود  دلیل  به  گلوگاه  فرهنگی  داد:وضعیت  ادامه  وی 
با  امیدواریم  و  نیست  رضایت بخش  شهر  این  در  خواهران  و  برادران 

تأسیس حوزه علمیه خواهران شاهد بهبود این وضعیت باشیم.

امام جمعه گلوگاه مازندران  تأکید کرد

توجه جدی به حوزه های علمیه و فعالیت های دینی

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
با  نشست  در  مازندران  استان 
امام جمعه گلوگاه بهشهر گفت: 
مراکز  از  خواهران  علمیه  حوزه 
جامعه  رفتار  و  فرهنگ  در  مؤثر 
پانصد مدرسه  با حدود  است که 
علمیه و بیش از 170000 طلبه 

در کشور  فعالیت می کند.
خواهران  علمیه  حوزه  افزود:  غفاری«  علی  »حجت االسالم 
پدیده نوپایی است که حدود هجده سال از عمر آن می گذرد و  زیر 
در کشور  نظر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران، 

فعالیت می کند.
استان،  علمیه  حوزه های  قدمت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
همچنین پیشینه دینی و علوی بودن این دیار، متأسفانه، پایگاه های 

دینی مازندران در شأن استان و در اولویت اصلی مردم نیست.
مازندران  کرد:  تأکید  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
بلکه  نیست،  نفری  سه میلیون  استانی  توریستی بودن،  دلیل  به 
پیدا  ورود  منطقه  این  به  که  مسافرانی  زیرا  است،  بیست میلیونی 
می کنند، آورده های فرهنگی و اثرگذار به همراه خواهند داشت؛ از 

این رو باید نگاه و برنامه ویژه ای برای آن داشته باشیم 
حجت االسالم غفاری گفت: با توجه به این  که بانوان نیمی از 
جامعه و مربی نیمه دیگر هستند و همچنین تأثیر وجود حوزه های 
علمیه خواهران در اصالح رفتار، تربیت، آرامش و در نتیجه جامعه 
تمام  در  که  است  این  ما  برنامه  نیست،  پوشیده  کسی  بر  مطلوب 

شهرهای استان، مدرسه علمیه خواهران تأسیس کنیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران تبیین نمود

تأثیر انکارناپذیر حوزه علمیه خواهران 
در فرهنگ و رفتار جامعه 

نهمین کارگروه  مازندران در  استان  مدیر حوزه علمیه خواهران 
خانواده  گفت:  مازندران  استان  دینی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه 
نقشی  و  است  اجتماع  کوچک  بخش  مهم ترین  و  مقدس ترین 

اساسی در تمام تحوالت اجتماعی دارد.
که حوزه  این  به  توجه  با  افزود:  غفاری«  علی  »حجت االسالم 
علمیه یکی از دستگاه های اصلی و رسمی است که تکلیف ذاتی 
آن رساندن پیام دینی به جوامع بشری و ترویج آموزه های وحیانی 
است و همچنین جامعه از هیچ دستگاهی به غیر از حوزه، انتظار 
ندارد که برای فرهنگ دینی به صورت تکلیفی برنامه داشته باشد، 
مدیریت حوزه خواهران مازندران، کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ 
و ظرفیت های  امکانات  بهینه سازی  و  با هدف هم افزایی  را  دینی 
نهادینه سازی  و  بسط  برای  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های  همه 

فرهنگ دینی راه اندازی کرد.
نیازمند  جامعه  در  دینی  فرهنگ  تقویت  داشت:  اظهار  وی 
کشور  در  مسؤول  نهادهای  و  سازمان ها  همه  همدلی  و  وحدت 
به درستی  به وظیفه ذاتی خود  این  که حوزه علمیه  برای  و  است 
عمل کند، باید همه دستگاه های فرهنگی به میدان بیایند تا شاهد 

تعمیق باورهای دینی در جامعه باشیم.
آسیب های  به  اشاره  با  مازندران،  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خانواده  که  این  به  نظر  داد:  ادامه  خانواده،  امور  اجتماعی 
می رود،  به شمار  اجتماع  بخش کوچک  مهم ترین  و  مقدس ترین 
متأسفانه  دارد،  اجتماعی کشور  تحوالت  تمام  در  را  اساسی  نقش 
شاهد گسترش مشکالت خانوادگی و افزایش آمار طالق در کشور 
و استان هستیم؛ از این رو منشور خانواده از سوی کارشناسان این 
جهت  مردم نهاد  و  دولتی  سازمان های  تمام  به  و  تدوین  کارگروه 

هرگونه بهره برداری ارسال شد. 
کردن  عملیاتی  برای  همچنین  افزود:  غفاری  حجت االسالم 
از  گروهی  همت  به  جداگانه،  صورت  به  آن  بند  بند  منشور،  این 
کارشناسان علوم دینی، روان شناسان، متخصصان فضای مجازی 
و هنرمندان با بهره گیری از جلوه های هنری جهت جذاب سازی، 

تأثیرگذاری و بهره برداری بهتر طراحی و تدوین شد.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با توسعه این کارگروه در شهرستان ها و همکاری تمام دستگاه های 
دولتی و مردم نهاد، شاهد توسعه و ترویج فرهنگ دینی و اسالمی و 
همچنین کاهش آسیب های اجتماعی و خانوادگی در دیار علویان 

باشیم.

نقشی اساسی خانواده در تحوالت اجتماعی 
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یزدیزداردکانیزد فاضل آبادمازندران

محمودآبادمازندران

نشست فرهنگی و اخالقی با موضوع »جایگاه زن به عنوان همسر 
مدرسه  در  خانواده  کارشناس  حضور  با  خانواده«  محیط  در  مادر  و 

علمیه خواهران الزهرا)س( محمودآباد استان مازندران برگزار شد.
در این نشست، »آقای ابراهیم اندرخورا« کارشناس خانواده در 
ابتدا به تعریف خانواده پرداخت و در ادامه به نقش های مربوط به 
زنان پرداخت و افزود: مهم ترین نقش های زن در خانواده، نقش 

مادرانه بودن، نقش عاشقانه و نقش همسرانه است.
فرد  هر  زندگی  در  بذر خوب  این  که  بیان  با  خانواده  کارشناس 
»عاشقانه زندگی کردن« است، بیان داشت: مردان باید به عشق 
زنان توجه کنند و زنان به غرور مردان. ابراز محبت مرد به زن باید 

در گوش چپ زن باشد، زیرا مرکز توجه بدن قلب است.
به وظیفه مادر در شاد کردن اعضای  اندرخورا همچنین  ٱقای 
گاهانه، عاقالنه و  خانواده پرداخت و ادامه داد: مادر باید قدم های آ

صبورانه در زندگی بردارد تا خانواده موفقی داشته باشد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

جایگاه نقش مادری و همسری زن در خانواده

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  یزدان جهاندار«  »حجت االسالم 
خواهران صدیقه طاهره)س( نوشهر بیان کرد: طلبه به معنای طالب علم 

بودن است و طلبه ای که علم نداشته باشد، هویت و ماهیتی ندارد.
می فرمایند:  علی)ع(  امام  کرد:  اظهار  دینی  مسائل  کارشناس 
مردم سه دسته هستند: عالم ربانی، کسانی که علم می آموزند و در 
راه نجات هستند و حزب باد یعنی اشخاصی که دیگران هر حرفی 

بزنند، قبول می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عالم زیاد داریم، ولی عالم 
باشد،  پروردگار  او  رب  که  کسی  است؛  ربانی  عالم  فقط  واقعی 
حقیقت ناب الهی را فرا گرفته، به دیگران می آموزد. طلبه باید علم 

ظاهری و واقعی را با یکدیگر کسب کند.

در مدرسه علمیه  خواهران صدیقه طاهره)س( مطرح شد

هویت و ماهیت طلبه، در دانش  اندوزی است

احمدآبادیزد

میبدیزد

بافقیزد

نشست »بصیرت سیاسی« در مدرسه علمیه خواهران حضرت 
زهرا)س( احمدآباد استان یزد برگزار شد.

»حجت االسالم سیداسماعیل شاکر«، امام جمعه اردکان، در این 
نشست گفت: نهم دی ماه، روز نه گفتن به سران فتنه، آری گفتن به 
نظام اسالمی و بیعت مجدد مردم با آرمان های واالی امام خمینی)ره( 
و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است. مردم در این روز، تیر خالص را 

به سران فتنه شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند.
اساس  و  اصل  که  کنند  احساس  مردم  زمانی  اگر  افزود:  وی 
به  تمام وجود  با  است،  در خطر  اسالمی  نظام جمهوری  و  دینشان 
خیابان می آیند و حمایت خود را به نظام و والیت فقیه اعالم می دارند.
گاه  امام جمعه اردکان، با بیان این  که مردم همیشه هوشیار و آ
هستند، اظهار کرد: زمانی که اصل نظام در خطر است، نباید در 

میدان دشمن بازی کرد و آب به آسیاب دشمن ریخت.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار شد

نشست »بصیرت سیاسی«

نشست تربیتی »ُحسن ُخلق« در مدرسه علمیه خواهران حضرت 
زهرا)س( احمدآباد استان یزد برگزار شد.

با  نشست  این  در  خانواده  مسائل  کارشناس  شیری«،  »خانم 
اوصاف  ممتازترین  از  یکی  کرد:  اظهار  قلم  سوره   4 آیه  به  اشاره 

پیامبر)ص( »ُخلق عظیم« بود.
پیدا  نمود  ُخلق  ُحسن  که  جایی  مهم ترین  کرد:  تصریح  وی 
می کند، خانواده است. زن و شوهر به سبب ارتباط نزدیکی که با 
یکدیگر دارند، بیش از همه موظف به رعایت احترام و ابراز محبت 
به یکدیگر هستند. گاهی دیده می شود که همسران به علت مشغله 
کاری و دغدغه های زندگی، از این امور مهم غفلت می ورزند که به 

مرور زمان به روابط آنها ضربه وارد می شود.
کارشناس مسائل خانواده یکی دیگر از مصادیق »ُخلق عظیم« 
تشکر و قدردانی برشمرد و گفت: همه مردم به ویژه زنان و شوهران 
با الگو گرفتن از سیره پیامبر و ائمه)علیهم السالم( باید از یکدیگر تقدیر 
و تشکر کنند. این امر آثار روانی بسیار مثبتی در طرفین به وجود 
می آورد. امروزه، متأسفانه فرهنگ غلطی رواج پیدا کرده است که 

هر کس باید به وظیفه اش عمل کند و نیازی به تشکر نیست.
با یکدیگر  به اهمیت ُحسن خلق اعضای خانواده  با اشاره  وی 
معصومان)علیهم السالم(  و  پیامبر  سیره  و  آیات  براساس  کرد:  تصریح 
خوش اخالقی سبب شیرین تر شدن زندگی، جلب دوستی و محبت 
پاکی و صفای  افزون شدن روزی، طوالنی شدن عمر،  دیگران، 
باطنی می شود. رعایت این امور ظاهری به مرور ما را به سیره آن 

بزرگواران نزدیک می کند.
به  خانوادگی  اختالفات  بیشتر  منشأ  کرد:  تأکید  شیری  خانم 
کارگیری الفاظ نامناسب، رعایت نکردن عفت کالم، درک نکردن 

متقابل و چشم و هم چشمی است.

تأثیرات خوش اخالقی در زندگی مشترک

»حجت االسالم سیداسماعیل 
شاکر« در همایش »مهر نبوی)ص( 
و بصیرت سیاسی«، که در مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
اردکان برگزار شد، گفت: یکی از 
اهداف پیامبر)ص( مبارزه با خرافات 
زمینه  این  در  متأسفانه  که  بود 
برخی از خرافات دوران جاهلیت، 

امروزه نیز به نوعی وجود دارد.
از  درست  تربیت  و  تعلیم  این که  بیان  با  اردکان  جمعه  امام 
باقیات ا لصالحات است، بر اهتمام ویژه طالب به این دو تأکید کرد.
حقیقت  و  مقابله  خرافات  با  دارند  وظیفه  طالب  افزود:  وی 

اسالم را برای مردم بازگو کنند.
امام جمعه شهر اردکان، با اشاره به هدف تعلیم و تربیت، بیان 
کرد: تعلیم و تربیت درست از باقیات الصالحات است. از وظایف 
یعنی هر  چه خود  تربیت درست است،  و  تعلیم  به  اهتمام  طالب 

فرامی گیرد باید به دیگران نیز آموزش دهد.
وی ادامه داد: بیان مسائل اخالقی، از دیگر اهداف نبی مکرم 
اسالم)ص( بود. همه باید به این مسائل توجه ویژه ای داشته باشند. 

اخالق جاذبه ای دارد که گاهی زندگی را تغییر می دهد.
حجت االسالم شاکر اجرای عدالت را از اهداف رسالت حضرت 
ختم مرتبت دانست و عنوان کرد: قسط و عدل را تنها نمی توان با 

زبان خوش اجرا کرد، بلکه در کنار آن باید انذار باشد.

امام جمعه اردکان در جمع طالب مدرسه فاطمه الزهرا)س( :

اهتمام به تعلیم و تعلم، 
از وظایف مهم طالب است

در  امریکا  »دیپلماسی  عنوان  با  بصیر  طرح  نشست  دومین 
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به  مذاکرات« 

اردکان برگزار شد.
نمایندگی  دفتر  مسئول  ملکوتی نیا«،  علی  »حجت االسالم 
با اشاره  ناحیه مقاومت بسیج اردکان، در این نشست  ولی فقیه در 
ایشان،  به فرموده  به سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( گفت: 
اگر مواظب نباشیم، سیلی محکمی در این مذاکرات می خورید و 

مملکت چندین سال به عقب بازمی گردد.
وی افزود: معظم له در جلسه با نخبگان نیز تأکید می کنند که 
کشور ما با تالش در چهار و پنج دهه آینده می تواند رتبه علمی برتر 
انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  که  است  حالی  در  این  باشد.  جهان 
دهه،  یک  در  ساله  بیست  انداز  براساس چشم  مذاکرات  از  پیش 

آینده این مقام را برای کشورمان پیش بینی می کردند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج اردکان 
تأکید کرد: »جان کری« نیز هدف امریکا را مهار ایران بیان می کند.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز در چند سخنرانی 
اخیر هفتاد مرتبه بحث نفوذ را به کار برده اند، ولی برخی از افراد به 

آن بی توجه هستند.

در دومین نشست طرح بصیر بررسی شد

دیپلماسی امریکا در مذاکرات

کرسی آزاداندیشی »طلبه کیست؟ حوزه کجاست؟« در مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اردکان استان یزد برگزار شد.

»حجت االسالم جواد پورروستایی«، استاد ارائه دهنده بحث، در 
این نشست تصریح کرد: این  که طلبه کیست، به کلیت و ماهیت 
حوزه بازمی گردد. دانشگاه تاریخ صد ساله دارد و پیش از آن همه 

دانشمندان تحصیلکرده های حوزه بودند.
برخی  متکفل  نهاد  این  دانشگاه،  تأسیس  از  پس  افزود:  وی 
که  است  این  پرسش  حال  شد.  نجوم  و  ریاضیات  قبیل  از  علوم 
دانش های مشترک حوزه  در حوزه  غیر رسمی  و  مرزبندی رسمی 

و دانشگاه در چیست؟
حجت االسالم پورروستایی عنوان کرد: مالک تمایز در حوزه و 
دانشگاه در کلی بودن حوزه و علوم آن است؛ در دانشگاه، جزیی 
بودن علوم مطرح است. کارکرد طلبه همه جانبه است و مردم انتظار 
دارند طلبه در همه زمینه ها تبحر داشته باشد. طلبه نمی تواند خود 
را جدا از صنف طلبگی بداند. جامعه او را طلبه می داند و باید شئون 

طلبگی را رعایت کند.
وی ادامه داد: عرف، مدرک دانشگاهی را بیشتر می پسندد، ولی 

از نظر اداری و برخورد علمی، مدرک حوزوی را بیشتر می پسندد.
در بخش دیگری از این نشست طالب به عنوان منتقدان اظهار 
کردند: مدرک دانشگاه نسبت به مدرک حوزوی مقبولیت بیشتری 
دارد. همچنین استادان تدریس در دانشگاه را ترجیح می دهند و بار 

علمی آنان بیشتر است.
جمع بندی  در  نیز  داور  استاد  حاجی اسماعیلی«،  مریم  »خانم 
مطالب بیان کرد: هویت در علوم اجتماعی غیر از هویت در کالم 

و فلسفه است.
وی ادامه داد: هویت انسان جدید چندپاره است. باید دید طلبه در 
کجا قرار گرفته است؟ همچنین مخاطب امروزی مصرفی است، یعنی 

تالش می کند شخصیت خود را با سرمایه  ای که دارد، معرفی کند.
استاد داور تأکید کرد: امروزه بیشتر افراد مسائل احساسی دین را 

انتخاب می کنند، یعنی احساس گرا هستند تا شریعت گرا.

در کرسی آزاداندیشی »طلبه کیست؟ حوزه کجاست؟«، 
در مدرسه علمیه خواهران  فاطمه الزهرا)س( تأکید شد

لزوم توجه به کلیت و ماهیت حوزه در شناخت طلبه

دومین همایش دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
اردکان، با محوریت »مهر نبوی)ص( و بصیرت سیاسی« برگزار شد.

ولی فقیه  نمایندگی  دفتر  مسئول  ملکوتی نیا«،  »حجت االسالم 
بیان   88 فتنه  وقوع  به  اشاره  با  این همایش  در  اردکان،  سپاه  در 
کرد: سکوت عافیت طلبان و برخی از مسئوالن کشور و یکی شدن 

ضد انقالب های داخلی و خارجی، این فتنه را برپا کرد.
مردم  و  مسئوالن  نگرش  تغییر  انقالب،  مهار  داد:  ادامه  وی 
محورهای  از  جدید،  فتنه  برای  فرصت طلبان  یارگیری  و  ایران 

برنامه ریزی  دشمنان است.
کرد:  تصریح  اردکان  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  دفتر  مسئول 
از راهبردهای کنونی دشمن نیز تغییر محاسبات و باورهای مردم 
روانی  جنگ  و  مرحله ای  صورت  به  تحریم  ادامه  مسئوالن،  و 

مسئوالن و مردم است.

بررسی محورهای برنامه ریزی دشمنان

علمیه  مدرسه  در  سیاسی  فعال  حضور  با  سیاسی  نشست 
خواهران الزهرا)س(  بافق استان یزد برگزار شد. 

در این نشست »آقای نصرالله تشکری« گفت: اگر مراکز علمی 
افرادی را تربیت کنند که متخصص شوند ولی تعهد نداشته باشند 
و در مقابل تعهد، علم وجود نداشته باشد، بازخوردش مؤثر نخواهد 

بود. 
اسفندماه،  انتخابات  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  تشکری  آقای 
افزود: دشمن درصدد نفوذ در هر مجموعه ای حتی حوزه هاست 

گاهی سیاسی الزم است. که در این باره، برخورداری از آ
وی اظهار کرد: از این رو، در انتخابات، ملت باید با بصیرت رأی 

دهند تا برخی افراد نتوانند توطئه های دشمن را عملی سازند.
فعال سیاسی بیان نمود: مبلغان باید در جامعه بکوشند و روح 
تجمل گریی را از بین برده، ساده زیستی را ترویج دهند تا با هوشیاری 
و دقت در اهداف، انقالبمان را به صاحب اصلی آن تحویل دهیم.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تأکید شد

بازخوردگیری مؤثر، در گرو بهره  مندی 
از تعهد در کنار تخصص 

از  بافق  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
برگزاری اختتامیه »طرح مشکات مربیان پرورشی« در این مدرسه 

خبر داد.
»خانم معصومه رنجبر« اظهار کرد: این دوره به منظور ارتقای 
سطح بینش علمی و عملی مربیان در تربیت دانش آموزان برای 

همه مربیان پرورشی مدارس شهر در هشت جلسه برگزار شد.
وی ارائه احکام بانوان و احکام عمومی با حضور »خانم فاطمه 
مهدویت،  و  توحید  موضوعات  در  شبهات  بیان  دهقان زاده«، 
حجاب، موسیقی و ماهواره با تدریس »خانم زهرا زارعی«، تبادل 
آموزان  دانش  مشکالت  و  مسائل  مهم ترین  درباره  اطالعات 
بردن  بین  از  یا  کاهش  برای  عملی  راهکارهای  ارائه  و  دختر 
مشکالت با حضور »آقای حکمت« و بیان فرقه شناسی با تدریس 

»حجت االسالم هاشمی« را از برنامه های این دوره برشمرد.
ارزیابی  را مثبت  از طرح مشکات  خانم رنجبر استقبال مربیان 

کرد و گفت: مربیان خواستار ادامه این طرح شدند.

اختتامیه »طرح ِمشکات مربیان پرورشی« 

علمیه  مدرسه  در  دینی«  رسالت  و  »طلبه  اخالقی  نشست 
خواهران حضرت زهرا)س( میبد برگزار شد.

»حجت االسالم محسن قافی«، مدرس حوزه و دانشگاه، در این 
نشست هدف از طلبه شدن را خودسازی دانست و بیان کرد: نباید 

هدف طلبه، گرفتن مدرک باشد.
وی افزود: علمی مفید است که به فرد نشان دهد از کجا آمده، 
اکنون کجاست و به کجا می رود. علم الهی است که انسان را به 

عرش می رساند.
شاید  مادی  علم  با  فرد  کرد:  تصریح  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
بتواند به آسمان نیز سفر کند، ولی برای رسیدن به عرش الهی باید 
از علمی که قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( بیان کرده اند، استفاده نمود.
وی ادامه داد: علمی که در حوزه های علمیه فراگرفته می شود، 

حقیقی است که رابطه خالق و مخلوق را بیان می کند.
الهی  با علم  این  که سعادت بشر  بیان  با  حجت االسالم قافی، 
محقق می شود، تأکید کرد: در روایت آمده: العلم نوٌر َیقِذُفُه الله فی 
قلب من یشاء: علم نوری است که خداوند آن را در قلب هرکس 

که بخواهد می اندازد.
وظیفه  آموخت.  عمل  برای  باید  را  علم  کرد:  تصریح  وی 
حوزوی ها علمیه این است که علوم دینی را یادگرفته، ضمن عمل 

به آن در اختیار دیگران نیز قرار دهند.
مدرس حوزه و دانشگاه سوره مزمل را منشور خودسازی دانست 
و عنوان کرد: این سوره منشور کسانی است که می خواهند جامعه 
را بسازند؛ پس هر حوزوی اگر بخواهد پیشرفت داشته باشد، باید به 
دستوراتی که خطاب به پیامبر)ص( در این سوره ذکر شده، عمل کند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( تأکید شد

هدف طلبه شدن، خودسازی است

خبرگان  مجلس  انتخابات  برگزاری  آستانه  در  سیاسی  نشست 
رهبری و مجلس شورای اسالمی با حضور مسئول سیاسی پادگان 
یزد در مدرسه علمیه خواهران حضرت  استان  میبد  نبی  اکرم)ص( 

زهرا)س( این شهر برگزار شد.
نبی  پادگان  دهقانی«، مسئول سیاسی  »آقای  نشست،  این  در 
نیجریه  به مناسبت واقعه شهدای مظلوم  با تسلیت  اکرم)ص( میبد 
واعالم محکومیت این فاجعه، دشمن را در زمینه اثبات این ایده که 
تروریست ها مسلمان  نیستند، همه  تروریست  مسلمانان  اگر همه 

هستند، تا حدودی موفق دانست.
به  زکزاکی  شیخ  گفت:  زکزاکی،  شیخ  شخصیت  درباره  وی 
با امام خمینی)ره( شخصیتی متحول شد که  بار دیدار  واسطه یک 
توانست میلیون ها نفر را از طریق تبلیغ چهره به چهره به دین مبین 

اسالم گرایش دهد.
درباره فضای  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  دهقانی  آقای 
افزود:  بیان کرد و  انتخابات پیش رو مطالبی  مجلس خبرگان در 
آمدن  برای  فضا  رهبری  خبرگان  مجلس  از  دوره  این  در  چون 
طیف های جدید به وجود آمده است و دشمن سعی در نفوذ دادن 
افراد خاص در این مجلس دارد، حساسیت این دوره بسیار است و 
همزمانی این دوره با انتخابات مجلس، مباحث سیاسی را در این 

انتخابات خبرگان دخیل می کند.

برگزاری نشست سیاسی

مدیر حوزه علمیه حضرت ولی عصر)عج( بناب، در جمع استادان 
با اشاره به  و طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد 
نقش خواهران طلبه در جامعه اسالمی، گفت: تشکیل حوزه های 

علمیه خواهران، از برکات انقالب اسالمی است.
»حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید باقری بنابی« در ادامه 
به نقش تأثیرگذارخواهران اشاره کرد و افزود: زنان، همواره، بسیار 

تأثیرگذاری بوده اند و اسالم را به این جا رساندند.
با  که  بود  زینب)س(  حضرت  زنان  این  بارز  نمونه  افزود:  وی 
سخنرانی های کوبنده خود از قیام عاشورا دفاع کردند؛ مادرانی در 
کربال بودند مانند مادر وهب که تنها فرزند خود را در راه دفاع از 
نظاره گر شهادت  و خود  تقدیم اسالم  کرد  امام خود،  آرمان های 
فرزندش بود و سر وهب را که دشمن به سمتش پرتاب کرد، پس 
نمی گیرم.  پس  داده ام،  خدا  راه  در  که  را  چیزی  گفت  و  فرستاد 
زنان  چنین  این  و  شدند  اسالم  پابرجایی  سبب  زنانی  چنین  این 
تأثیرگذاری در زمان معاصر نیز با تقدیم شهدا سبب پیروزی انقالب 

ایران و دفاع مقدس گشتند.
استاد اخالق حوزه در ادامه به جهاد فرهنگی و جنگ نرم اشاره 
کرد و نقش زنان را در این عرصه یادآور شد و اظهار کرد: خواهران، 
خواهران را بهتر درک می کنند و در زمینه فرهنگی و امر به معروف 

و نهی از منکر می توانند تأثیرگذارتر باشند.
حوزه های  تشکیل  بنابی  باقری  والمسلمین  حجت االسالم 
علمیه خواهران را از برکات انقالب اسالمی دانست و با اشاره به 
وظایف متقابل طالب و استادان، بیان داشت: طالب باید خوب 

درس بخوانند و در مقابل برخوردها با سعه صدر رفتار کنند.
وی در باب اخالق به سوره مبارکه والشمس اشاره کرد و گفت: 
بیان داشته  بعد  یاد کرده و  یازده مرتبه قسم  این سوره  خداوند در 
که خوشبخت و رستگار کسی است که نفسش را از آلودگی ها دور 

نگه داشته باشد.
اشاره  با  ادامه  در  بناب  ولی عصر)عج(  علمیه حضرت  مدیر حوزه 
به این که جسم همچون روح نیاز به غذا و مراقبت دارد تا مریض 
نشود، اظهار داشت: روح، الهه آسمانی و عرشی است و غذای آن 
نیز باید آسمانی و الهی باشد که می توان به تالوت قرآن، مناجات و 

دعا و دوری از معاصی اشاره کرد.
وی در پایان استادان و طالب را به خواندن نماز شب سفارش 
کرد و گفت: عالمه طباطبایی از استاد گران قدرش، آقای قاضی، 
نقل می کرد که ابراز نمود: اگر خیر دنیا و آخرت می خواهید، نماز 

شب بخوانید.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( عنوان شد

تشکیل حوزه های علمیه خواهران، 
از برکات انقالب اسالمی است

معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین)ع( یزد 
از برگزاری جلسه دفاعیه سه پایان نامه در این مؤسسه خبر داد و 

گفت: این جلسه ها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
بابایی«  »محبوبه  خانم ها  جلسه ها  این  در  گفت:  پیوند«  »آذر 
با موضوع روش های مدیریت هیجان در قرآن،  پایان نامه خود  از 
»رقیه حسینی« از پایان نامه خود با موضوع مبانی فلسفی محقق 
با  خود  پایان نامه  از  دهقانی«  »اعظم  و  اصول  علم  در  خراسانی 

موضوع قلب سلیم در قرآن دفاع کردند.
حسین)ع(  امام  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهش  معاون 
»حمید  اسالم  حجج   دفاعیه  جلسات  این  در  کرد:  تصریح  یزد 
به  خواجه پور«  »کمال  و  میرخلیلی«  »سیداحمد  حمیدیان«، 
عنوان استادان راهنما و حجج  اسالم »احمد صادقیان« و »علی 
قانعی اردکانی« و »خانم برقعی« به عنوان استادان مشاور حضور 

داشتند.

در مؤسسه حوزوی خواهران امام حسین)ع( برگزار شد

جلسه دفاعیه پایان نامه شماری از طالب

نشست »جنگ نرم و عوامل نفوذ« در مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( یزد برگزار شد.

»خانم خیراللهی«، مدرس دانشگاه، در این نشست عنوان کرد: 
جنگ نرم فرایند آرام و نامحسوس است که سردمداران و دشمنان 

اصلی قابل دیدن نیستند.
عالم  در  چیزی  و  دارد  علتی  معلولی  هر  کرد:  تصریح  وی 
تصادفی نیست. بدبختی و موفقیت نمی تواند تصادفی باشد و هر 

کدام علتی دارد.
مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: امروزه، داشتن داشته ها بسیار 
مهم نیست، بلکه مهندسی داشته ها مهم تر است. البته در دنیای 

امروز مدیریت منابع دیگران شایع تر است.
پنج  در  اقتصادی  حوزه  در  نفوذ  نمود:  تصریح  خیراللهی  خانم 
صورت  پول  و  ماشین آالت  انسانی،  منابع  روش،  ماده،  بخش 

می گیرد.

نشست »جنگ نرم و عوامل نفوذ«
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 نشست گفت وگوی آزاد »آسیب های فضای مجازی« در مدرسه 
علمیه خواهران امام صادق)ع( بوئین زهرا استان قزوین برگزار شد.

»خانم زلیخا چگینی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
امام صادق)ع( هدف از برگزاری این نشست را بصیرت افزایی طالب 
درباره چگونگی استفاده درست و فعالیت در این سایت ها برشمرد. 
وی افزود: در این نشست »خانم فاطمه رادپور« سردبیر نشریه 
سحاب و »خانم پروانه احمدی« مشاورمدرسه علمیه امام صادق)ع( 

به سخنرانی پرداختند.

بوئین زهراقزوین
در مدرسه علمیه خواهران امام صادق)ع( برگزار شد

 گفت وگوی آزاد »آسیب های فضای مجازی«

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  آموختگان  دانش  از  شماری 
دخترانه  دبیرستان  مدارس  در  دوار«  »طبیب  اجرای طرح  به  یزد 

این شهر پرداختند.
»خانم زارع«، مسئول اجراکننده طرح »طبیب دوار«، با تأکید 
بر این  که طالب باید در زمینه تبلیغ معارف دین کوشا باشند، اظهار 
کرد: این بزرگواران در عرصه تبلیغ مبانی معرفتی و اصول اعتقادی 

در جمع دانش آموزان حضور یافتند.
و  روش  از  تأسی  با  دانش آموختگان  این  کرد:  تصریح  وی 
به مدت یک هفته در کالس های فرهنگی  اکرم)ص(  پیامبر  سیره 

دانش آموزان به انجام وظیفه پرداختند.
پیام  رساندن  مبلغان،  که  آن  جایی  از  کرد:  عنوان  زارع  خانم 
دین مبین اسالم و آموزش مبانی معرفتی و اعتقادی به مخاطبان 
جز  نیز  معارف  پذیرش  آمادگی  دارند،  عهده  بر  را  جوان  ویژه  به 

اصلی ترین وظایف مبلغ دین است.
وی ادامه داد: در این طرح دانش آموختگان درباره مباحثی از 
با  روابط  تاریخچه حجاب، حدود  قبیل فلسفه و ضرورت حجاب، 
فضای  آسیب های  و  نامحرم  با  ارتباط گیری  آسیب های  نامحرم، 

مجازی به بیان مطالبی پرداختند.

در گفت وگو با مسئول برگزاری طرح مطرح شد

برگزاری طرح »طبیب دوار« 
در مدارس دبیرستان دخترانه یزد

مثابه  به  زینب)س(  حضرت 
آینه ای بود روشن و بی زنگار که 
آینه  آن  بر  حسین)ع(  امام  نقش 
دریایی  مثل  گویی  بود.  افتاده 
از  سیدالشهدا)ع(  آفتاب  که  بود 
کسی  چه  می کرد.  طلوع  آن 
از  بهتر  شناسد  می  را  حسین)ع( 
زینب)س(  کسی  چه  و  زینب)س(؟ 
را می شناسد بهتر از حسین)ع(؟ 
سرمدی  سکه  اینکه  شگفت  و 
دارد:  سویه  دو  عاشورا  نهضت 
انگار  زینب)س(.  و  حسین)ع( 
حسین)ع(  امام  شهادت  و  زندگی 
حضرت  اسارت  و  زندگی  با 
دو  آن  می شود  کامل  زینب)س( 
هیچ گاه از هم جدایی نداشته اند. 

×××
االولی  جمادی  پنجم  در 
حضرت  هجری،  ششم  سال 
امام  گرامی  دختر  زینب)س( 
علی)ع( و صدیقه کبری، حضرت 
فاطمه)س( در مدینه متولد شدند. 
زینب)س(  حضرت  والدت  خبر 
علی)ع(  امیرالمؤمنین  به  زمانی 
به  رسید که در محراب مسجد 
پیامبر)ص(  بودند.  ایستاده  نماز 

نام دختر را زینب)س( نهادند. 
خانه  یافته  تولد  زینب)س( 

نبوی)ص(، تربیت یافته مکتب علوی
شده  متولد  زینب)س(  وقتی 
که  فارسی  سلمان  بودند، 
و  بود  پیامبر)ص(  ر  سِّ صاحب 
شبانه   و  تنهایی  گفتمان  یار 
حدیث  عربی،  ابن  قول  )به 
منا  »سلمان  متواتر  و  مشهور 
تهنیت  برای  اهل البیت«( 
زینب)س(  حضرت  والدت 
در  علی)ع(  حضرت  دید  آمد. 
پراندوهی  و  سنگین  سکوت 
امیرالمؤمنین)ع(  رفته اند.  فرو 
و  گفتند  کربال  از  سلمان  برای 
پیش  در  دخترشان  که  سرنوشتی 

رو دارند. به قول فردوسی:
گاه نیستی از این راز جان تو آ
درین پرده اندر تو را راه  نیست
دختری  زینب)س(  حضرت 
محمد)ص(  حضرت  که  بودند 
و  محبت  ایشان  به  همواره 
شفقتی ویژه داشتند. با میالد و 
حضور حضرت زینب)س( خانواده 
پیامبر)ص( کامل شد. این اکمال 
حضرت  و  پیامبر)ص(  خانه  در 
علی)ع( نشانه  استقرار اسالم در 

شبه جزیره عربستان بود.

درسایه  زینب)س(  حضرت 
مادر  و  پیامبر اسالم)ص(  حضور 
همچنین  و  گرامی شان  پدر  و 
و  حسن  امام  حضرت  کنار  در 
زندگی  السالم(  حسین)علیهما  امام 
پیامبر)ص(  بودند.  کرده  آغاز  را 
بهره  مناسبی  فرصت  هر  از 
را  خود  محبت  و  می گرفتند 
به  نسبت  سلوک  و  سخن  با 
علی)ع(  حضرت  فرزندان، 
نشان  فاطمه)س(  حضرت  و 
در  زینب)س(  می دادند، حضرت 
خانواده عصمت و طهارت رشد 
تربیت  نبوی)ص(،  نسب  کردند. 
از  خداوندی  لطف  و  علوی)ع( 
و  خصوصیات  با  فردی  وی، 
به  بود.  برجسته ساخته  صفات 
و  صفا  در  زینب  جاحظ،  قول 
حضرت  مادرشان،  مانند  لطف 
فاطمه)س( و در دانش و سخن، 
همچو پدر بزرگوارشان حضرت 

علی)ع( بودند.
وجه تسمیه القاب حضرت زینب)س(

حضرت زینب)س( را به واسطه 
ممتازشان،  و  قوی  شخصیت 
»ام العزائم« می خواندند، بانویی با 
اراده پوالدین در اطاعت از خداوند 
هاشم«  »ام  زینب)س(  به  تقوا.  و 
با  دنیا  متاع  و  ارزش  می گفتند. 
بود  همسان  ایشان  برابر  در  خاک 
»صاحبه  زینب)س(  حضرت  به 
که  چرا  می گفتند  الشوری« 

که  بودند  دیده  بنی هاشم  زنان 
زینب)س( همواره طرف  حضرت 
و  علی)ع(  حضرت  مشاورت 
خانه شان،  و  بودند  برادانشان 
بود.  دردمندان  آشنای  خانه 
می گفتند.  العواجز«  »ام  او  به 
بزرگوار  بانوی  این  خانه  آری! 
گرفتاران  امید  کانون  اسالم 
حضرت  به  بود.  درماندگان  و 
هاشم«  بنی  »عقیله  زینب)س( 
بانوی  معنای  به  نیز می گفتند، 
ایشان  از  هاشم،  بنی  خرمند 
عالمه  صغری،  صدیقه  به 
غیرمعلمه و غیرمفهمه نیز لقب 
داده اند. آری! این بانوی بزرگوار 
و  زهد  بالغت،  و  فصاحت  در 
تهجد  توحید،  و  عبادت  تقوا، 
گرامی شان  ومادر  پدر  مانند 
و  دانش  و  عقل  مرتبه  بودند. 
عفت و عصمت آن حضرت بر 

همگان مشهود است.
مجلس  زینب)س(  حضرت 
در  و  داشتند  تدریس  و  تعلیم 
کوفه  در  پدرشان  اقامت  زمان 
برای زنان تفسیر قرآن می گفتند، 
روزی در تفسیر کهیعص صحبت 
وارد شدند  پدرشان  که  می کردند 
زنان  برای  شنیدم  فرمودند:  و 
تفسیر کهیعص می گویی. عرض 
امیرالمؤمنین)ع(  بلی.  کردند: 
این  من،  دیده  نور  فرمودند: 
برای مصیبتی که  رمزی است 
وارد  خدا)ص(  رسول  عترت  به 

عرض  زینب)س(  و  می شود. 
چگونه  مصیبت  آن  کردند: 
شرح  علی)ع(  حضرت  است؟ 
دادند و سپس حضرت زینب)س( 

سخت گریستند.
آیت الله  بزرگوار  شهید 
از  نوشت:  مطهری  مرتضی 
عصر عاشورا، حضرت زینب)س( 
تجلی می کنند. از آن به بعد، به 
رئیس  بود،  شده  واگذار  ایشان 

قافله بودند.«
رئیس قافله بازماندگان کربال

حنجر گویای زبان شهدا
نگاه  وقتی  که  نوشته اند 
بن  علی  پیامبر)ص(،  خانواده 
به  کودکان  و  زنان  و  حسین)ع( 
اجساد شهیدان بود و زینب)س( 
دوست  همه  می گفتند  سخن 
هیچ  و  می گریستند  دشمن  و 
نمی کرد.  پیدا  قرار  کسی 
حضرت  شکوه  و  آرامش 
راز  که  بود  این  در  زینب)س( 
و  می دانستند  را  شهادت 
مردمی  می فرمودند:  ایشان 
فرعون های  که  امت،  این  از 
نمی شناسند،  را  آنان  زمین 
آنها  آسمان ها  فرشتگان  اما 
پیکرهای  این  می شناسند.  را 
را  خونین  و  پراکنده  و  پاره  پاره 
جمع می کنند. در این سرزمین 
پرچمی  حسین)ع(  مرقد  فراز  به 
هیچ گاه  که  می کنند  نصب 
روزها  در گذر  و  نمی شود  کهنه 
و  نمی بیند  آسیب  سال ها،  و 
گمراه  پیروان  و  کفر  پیشوایان 
آنان، می کوشند که آن را محو 
بروز  آن  اثر  همواره  اما  کنند، 

می کند و تعالی می گیرد.
حضرت زینب کبری)س( اسوه 
شخصیت  زن مظلوم و مصیبت 
دیده هستند و اگر این شخصیت 
نبود،  زینب)س(  حماسی حضرت 
حقیقت عاشورا آشکار نمی شد و 
یارانشان  و  سیدالشهدا)ع(  خون 
به  آنان  مظلومیت  فریاد  و 
آری!  می شد.  سپرده  فراموشی 
باید پذیرفت که حضرت زینب)س( 
در  عاشورا  پیام  حامل  به عنوان 
مؤثری  نقش  پیام  این  احیای 

داشتند. به قول شاعر:
زینب)س( نه، امیر کاروان شهداست
او حنجر گویای زبان شهداست

ماندگاری  راز  زینب)س(  بله، 
عاشوراست.

شهرکردچهارمحال بختیاری
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد

گناوهبوشهر
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  تصریح شد

دورودلرستان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س(  عنوان شد

یوسف  »حجت االسالم 
موقت  امام  جمعه  جمالی«، 
علمیه  حوزه  مدیر  و  بوشهر 
جمع  در  شهر  این  خواهران 
احسان  بر  تأکید  با  نمازگزاران، 
بر پدر و مادر گفت: انسان باید 
کند،  نیکی  خود  مادر  و  پدر  به 
زیرا در قیامت به داد او می رسد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در ادامه از تالش های 
بیانات  به  اشاره  با  و  کرد  تشکر  برجام  رسیدن  نتیجه  به  در  دولت  
اخیر رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( اظهار کرد: نباید هزینه هایی که 
امید  و  چشم  همه  همچنین  کنیم.  فراموش  داده ایم،  راه  این  در 
خودمان به برجام نباشد، چون در این صورت به هیچ جا نمی رسیم.
حجت االسالم جمالی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی 

می تواند گره مشکالت را باز کند که با برنامه ریزی  انجام شود.
وی افزود: ظرفیت های درونی خود را نباید فراموش کنیم. یکی 
از این ظرفیت ها، جوانان هستند؛ جوانانی که هشت سال جنگ را 

مدیریت کردند.
امام  جمعه موقت بوشهر با اشاره به تأثیرات روحیه شهادت طلبی 
مقاومت  نتیجه  نظام،  تمام دست آوردهای  در جامعه عنوان کرد: 
مردم و خون شهداست. نباید روحیه شهادت طلبی فراموش شود. 

نباید فراموش کنیم بر سر سفره شهدا نشسته ایم.
تأکید کرد: امریکا دشمن ماست، چون  حجت االسالم جمالی 
غیراسالمی  و  اسالمی  کشورهای  در  را  مظلوم  انسان های  خون 

می ریزد. ما دشمنی خود را با امریکا فراموش نمی کنیم.
شد:  یادآور  هسته ای  مذاکرات  و  نفوذ  مسئله  بر  تأکید  با  وی 
هدف امریکا جیزی جز نابود کردن ماهیت اسالم نیست، چه در 

حال مذاکره باشیم و چه نباشیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در ادامه با بیان این که 
تضعیف شورای نگهبان آب ریختن به آسیاب دشمن است، گفت: 
تمام مراحل انتخابات از روز اول اجرا و ثبت نام و تا روز اعالم نتایج بر 
مبنای قانون است و کسی نباید خواسته های فراقانونی داشته باشد.
در  پاسداران  سپاه  از  تشکر  با  همچنین  جمالی  حجت االسالم 
دستگیری ملوانان امریکایی گفت: کار بچه های سپاه ما را به یاد 
پیروزی هشت  غرور  و  عزت  و  بالیدن  خود  به  و  مهدوی ها  شهید 

سال دفاع مقدس انداختند.

امام جمعه موقت بوشهر:

از شورای نگهبان نباید 
خواسته های فراقانونی داشت

ولی  نمایندگی  حوزه  مسئول  اسدی«،  محمود  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  طالب  بسیج  پایگاه  افتتاحیه  آیین  در  سپاه  فقیه 
پیام های  از  یکی  افزود:  بوشهر،  استان  گناوه  الزهرا)س(  خواهران 
دهه فجر، که امام عزیز ما در دوران مبارزاتشان و در زمان پیروزی 
انقالب به این امت و دنیا آموختند، این بود که با آن روح انقالبی 
و  ظالمان  بزرگ ترین  مقابل  در  می شود  خالی  دست  با  حتی  و 

مستکبران مجهز به سالح های پیشرفته ایستاد.
از  یکی  فعلی عربستان در  وزیر خارجه جاهل  اظهار کرد:  وی 
با  را  خودشان  تکلیف  باید  ایرانی ها  که  بود  گفته  مصاحبه هایش 
یا  باشد  انقالب  می خواهند  که  کنند  مشخص  و  روشن  دنیا  و  ما 
نظام؟ آنها دقیقًاّ قوتی را که رهبر عزیزمان بیان کردند و قوت این 
مملکت، یعنی روح انقالبی را نشانه گرفتند؛ این روح انقالبی که 

جوان های ما را به میدان های جنگ برد.
حجت االسالم اسدی بیان داشت: روزی که امام)ره( می خواستند 
انقالبشان را آغاز کنند، به ایشان گفتند با کدام سربازان می خواهی 
در  من  سربازان  گفتند:  امام)ره(  بایستی؟  دنیا  و  ارتش  این  مقابل 
گهواره اند؛ گهواره ای ها پانزده سال بعد که امام)ره( برگشتند، انقالب 
را پیروز کردند و دو سال بعد از پیروزی انقالب، فرماندهان جنگ 
و فرماندهان لشکرها شدند و ابهت قدرت غرب و شرق را با همان 

روح انقالبی و حماسی شان شکستند ، این پیام انقالب ما بود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین)ع( گفت: 
شاگردان  کنار  در  مسئوالن  حضور  با  مبارک  روز  این  در  ما  امروز 
تا این مکتب امام صادق)ع( را به نام بسیج  امام صادق)ع( آمده ایم 

مزین کنیم.
کشورهایی  عالم،  ابرقدرت های  می بینید  امروز  داد:  ادامه  وی 
و  ایران  ملت  با  اما  نمی آورند،  حساب  به  دارند،  قوی  ارتش  که  را 
نمایندگان این ملت گفت وگو می کنند، چون چاره ای ندارند؛ این راه 

مبارکی است که امام عزیزمان برای ما ایجاد کردند.

پیروزی بر مستکبران با بهره گیری از روح انقالبی

»حجت االسالم حسین رضایی«، دادستان ویژه روحانیت حوزه 
استادان  در جمع  بختیاری  و  و چهارمحال  یزد  اصفهان،  قضایی 
بررسی  به  شهرکرد  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  و 

جایگاه روحانیت در میان مردم پرداخت.
برخوردار  ویژه ای  اعتبار  از  مردم  میان  در  روحانیت  گفت:  وی 

است، چرا که جانشینان انبیا و اولیای الهی شناخته می شوند.
دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری تأکید کرد: دشمنان به دنبال نفوذ در حوزه های علمیه 
برای  امام)ره(  توسط  روحانیت  ویژه  دادگاه  تأسیس  که  هستند 

جلوگیری از این نفوذ بود.
روحانیت  ویژه  دادگاه  این که  بیان  با  رضایی  حجت االسالم 
تشکیالت مستقلی است، جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار 
در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن افراد 

به ظاهر روحانی را از وظایف این دادگاه برشمرد.
چهارمحال  و  یزد  اصفهان،  قضایی  حوزه  روحانیت  ویژه  دادستان 
و  روحانیت  رهبری  به  اسالمی  انقالب  این   که  بر  تأکید  با  بختیاری  و 
مرجعیت به پیروزی رسید، اظهار کرد: نقش روحانیت در پیروزی انقالب 

اسالمی سبب شد دشمنان به دنبال جدا کردن مردم از آنها باشند.

تالش دشمنان برای جدا کردن مردم از روحانیت 

پیروزی  جشن  در  نکونام«  محمدعلی  والمسلمین  »حجت االسالم 
انقالب اسالمی که، در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( شهرکرد برگزار 
شد، پیوند اعتقادی و عملی امام)ره( و امت را سبب پیروزی انقالب دانست.
باقی  دین  از  ظاهری  پوسته  تنها  انقالب،  از  پیش  افزود:  وی 
به  ما  برای  را  محمدی)ص(  ناب  اسالم  انقالب،  ولی  بود،  مانده 
آن  برای  معصوم)علیهم السالم(  امامان  که  نابی  اسالم  آورد؛  ارمغان 

تبعید، شکنجه و شهید شدند.
ناب  اسالم  بختیاری  و  چهارمحال  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
گفت:  و  کرد  عنوان  الذلة«  منا  »هیهات  اسالم  را  محمدی)ص( 
اسالم ناب دست رد به سینه طاغوت می زند، در حالی که اسالم 

توسط امریکا و شاه از جامعه ما رخت بسته بود.
را  انقالب آن  نام اسالم داریم که  به  ادامه داد: ما فرهنگی  وی 
داد؛  به کشور استقالل  و فرهنگ اسالمی،  انقالب  برگرداند.  ما  به 
استقاللی که به حول قوه الهی ما را به جایی رسانده است که شخص 
مردم  خود  وسیله  به  نفری  چندصد  روستایی  شورای  حتی  و  رهبر 

انتخاب می شوند و این از دست آوردهای انقالب اسالمی است.

هوشیاری و بصیرت؛ الزمه انتخابات آینده

»آقای میرمهدی«، کارشناس مسائل سیاسی در نشست سیاسی 
حضور  با  که  دامغان،  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  بصیرتی 
طالب و استادان برگزار شد، بر حضور همگان در انتخابات تأکید 
کرد و گفت: رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( ابراز کردند:  مردم همه در 

انتخابات شرکت کنند؛ چه کسانی که نظام را قبول دارند یا ندارند.
به تجمیع،  باید  این که در مسائل سیاسی  بیان  با  ادامه  در  وی 
کرد:  اظهار  داشت،  ویژه ای  توجه  سیاسی  پدیده  تحلیل  و  تفسیر 
اثر  بر  آمد که  فتنه هایی خواهد  آینده  در  اکرم)ص( فرمودند:  پیامبر 
آن انسان ها شب را با ایمان به صبح می رساند و صبح را با کفر به 
شب می رسانند، مگر کسانی که خداوند آنها را با علم زنده می کند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  سیاسی  مسائل  کارشناس 
دیپلماسی را به دو نوع آشکار و پنهان تقسیم کرد و یادآور شد: یکی 
از دیپلماسی های آشکار، برجام است که مردم با آن آشنا هستند. 
درباره دیپلماسی پنهان نیز می توان به فتنه های مختلف اشاره کرد.
ایجاد  دنبال  به  همواره  دشمنان  کرد:  تأکید  میرمهدی  آقای 
میان  در  دلیل،  همین  به  بوده اند؛  مسلمانان  میان  اختالف 
میان  در  کردند.  ایجاد  داعش  همانند  گروهک هایی  اهل تسنن 
امام  پرچم  نام  با  افراطی  گروه های  ایجاد  دنبال  به  نیز  شیعیان 

حسین)ع( هستند که از آنها می توان به تشیع انگلیسی تعبیر کرد.
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  دشمنان  حتی  افزود:  وی 
روحانی نماهایی را وارد شیعه کردند تا در زمان مناسبی از آنها استفاده کند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد

تالش دشمن برای اختالف افکنی 
بین مسلمانان

دومین نشست »سبک زندگی اسالمی« به همت مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی خواهران عصمتیه سمنان با حضور بیش از صد نفر از 

بانوان شاغل در ادارات و سازمان های دولتی این شهر برگزار شد.
حقوق  بیان  به  نشست  این  در  حوزه،  مدرس  شیرازی«،  »زهرا 
متقابل زن و شوهر در قبال یکدیگر پرداخت و گفت: برای ارتباط 
را  آنها  شناخته،  را  یکدیگر  حقوق  نخست  همسران  باید  درست 

رعایت کنند تا بتوانند ارتباط درست و صحیحی داشته باشند.
وی با بیان مطالبی از رساله حقوق امام سجاد)ع( تصریح کرد: 
امام)ع( می فرمایند: حق همسر این است که خداوند آن را برای تو 
مایه آرامش قرار داده است تا تو تنها نباشی. مونس تو باشد و از تو 

نگه داری کند. همچنین تو را از هر لغزشی حفظ نماید.
مدرس حوزه در ادامه اظهار کرد: قرآن نیز می فرماید: شما را از جنس خودتان 
زوج قرار دادیم تا به آرامش برسید و بین شما محبت و مهربانی قرار دادیم.
وی عنوان کرد: خداوند متعال به »عاشروهن بالمعروف« امر کرده 
است. مرد باید در رفتار با همسر خود، معاشرت به معروف داشته باشد.

در جمع بانوان شاغل سمنان عنوان شد

ضرورت رعایت حقوق متقابل همسر

به مناسب میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار 

زینب)س(؛ دریایی که آفتاب حسین)ع( از آن طلوع می کند

علمیه  مدرسه  سیاسی  نشست  در  فرهادزاده«  »حجت االسالم 
بیان  ضمن  لرستان،  استان  دورود  زهرا)س(  حضرت  خواهران 
مفهوم شناسی انقالب اسالمی و فرق آن با کودتا و شورش، به تشریح 

تفاوت انقالب های مردمی، بنیادی و دفعی با یکدیگر پرداخت.
تغییر در حوزه  انقالب گاهی  تأکید کرد:  کارشناس مسائل سیاسی 
فرهنگ و گاهی تغییر در حوزه هنر، علم و فناوری است. انقالب ها نیز 

به سبب نارضایتی مردم، صدور ایدئولوژی جدید و... به وجود می آید.
حجت االسالم فرهادزاده، وجود رهبری در هر انقالبی را بسیار 
حایز اهمیت دانست و اظهار کرد: رهبر در کنار همه ایدئولوژی هایی 

که وارد انقالب می شود، ناجی و فصل الخطاب است.
هسته  را  مردم  آرمان های  خود،  سخنان  پایانی  بخش  در  وی، 
اساسی هر انقالب عنوان کرد و یادآور شد: نقش قشرهای عمومی و 
معلمان در به وجود آمدن انقالب اسالمی ایران بسیار مهم و مؤثر بود.

آرمان های مردم؛ هسته اساسی هر انقالب

دور دوم کتاب ره پویان پژوهش تألیف »سیدحسن اسحاقی« در 7 جلد)از جلد پنجم تا یازدهم( از 
سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به چاپ رسید و دور اول این 

مجموعه کتاب ها نیز پیش تردر چهار جلد به چاپ رسیده است.
بایسته های  نویسی،  کتاب  آداب  نویسی،  مقاله  فنون  همچون  عناوینی  با  کتاب ها  مجموعه  این 
میدانی)دفتر  پژوهش  کارهای  و  ساز  اول(،  میدانی)دفتر  پژوهش  کارهای  و  ساز  گروهی،  پژوهش 
دوم(، ساز و کارهای تحقیق پیمایشی)دفتر سوم( و شیوه نگارش پایان نامه و رساله عملی مزین شده 

است.

دور دوم کتاب ره پویان پژوهش در 7 جلد به چاپ رسید
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی     مرکز   مدرییت   حوزه اهی  علمیه خوارهان

یکسری  شدن  مطرح  دنبال  به  انگلیسی  مسلمان  زنان 
اظهارنظرهای توهین آمیز علیه آنها از سوی نخست وزیر این کشور 
خوانده  مسلمان«  زنان  بودن  سلطه  »تحت  وی  که  آنچه  درباره 
اقدام به راه اندازی یک جنبش در شبکه اجتماعی توئیتر در واکنش 

به این اظهارنظر کردند. 
در  دارد  قصد  که  کرده  اعالم  اخیرا  کامرون«  »دیوید  دولت 
انگلیس  جامعه  در  مهاجران  کردن  یکپارچه  برای  تالش  راستای 

آزمون زبان انگلیسی را برای زنان مسلمان اجباری کند.
روزنامه دیلی تلگراف به نقل از یک منبع خبری در دولت انگلیس 
زنان  بودن  سلطه  تحت  که  می داند  کامرون  دیوید  داد:  گزارش 
مسلمان به طور سنتی یک مساله حساس است اما مساله کشیده 
شدن جوانان به افراط گری بدون درنظر گرفتن یک تغییر فرهنگی 

در درون جامعه قابل برخورد نخواهد بود.
سلطه  تحت  خصوص  در  شده  مطرح  جمله  که  است  حالی  در  این 
بودن سنتی زنان مسلمان باعث خشم زنان مسلمان انگلیس شده است.
»شدینا جان محمد« یک زن مسلمان ۴۱ ساله انگلیسی یکی از 
این زنان است که اظهار نظر دیوید کامرون را ناراحت کننده می داند.
مطرح  مسلمان  زنان  درباره  زیادی  اظهارنظرهای  گفت:  وی 
و دستاوردهای  استعدادها  با  نسبتی  نظر من هیچ  از  که  می شود 
تنها  اظهارنظرها  این  نظر من  از  ندارد.  انگلیس  در  زنان مسلمان 

باعث تقویت عقاید کلیشه ای درباره این زنان می شود.
به طریقی مطابق  اظهارنظر گفت: من  این  به  واکنش  در  وی 
با فرهنگ انگلیسی با آن پاسخ دادم و آن پاسخی همراه با طعنه 
بود من در شبکه تویئتر یک هشتگ با عنوان »به طور سنتی تحت 
سلطه« راه انداختم که به دنبال آن یک سری مثال های جالب و 

شوخی های سیاه مطرح شد و این جنبش شکل گرفت.
جان محمد گفت که زنان مسلمان انگلیسی زیادی جذب این هشتگ 
طوفان  یک  راه انداختن  به  اقدام  که  کرده  برنامه ریزی  ایشان  و  شدند 

تویئتری با هدف دادن پیامی واضح به نخست وزیر انگلیس کند.

اندوهبار  و  شرم آور  خصوص  در  سعودی  مبلغ  یک  سخنان 
خواندن زنان سبب واکنش کاربران شبکه های اجتماعی شد.

از جوانان  با گروهی  گفتگو  در  مبلغ سعودی  المالکی«،  »علی 
و  با دخترت  که  »بدایه« مدعی شد: کسی  ای  ماهواره  در شبکه 
یا خواهرت ازدواج می کند، فرد صاحب فضلی است که از تو شرم 
و  می کنند  گریه  که  پدرانی  بسیارند  چه  کرده.  برطرف  را  اندوه  و 
که  افرادی  بسیار  چه  و  مانده اند  هنوز  دخترم  سه  یا  دو  می گویند 

می گویند: شکر خدا، امانت را ادا کردم.
با  اجتماعی  شبکه های  کاربران  سخنان،  این  انتشار  از  پس 
به  است«  شرم  زن  المالکی-  »علی  نام  به  هشتگی  راه انداختن 
آن واکنش نشان دادند و آن را توهین به زنان و بازگشت به عصر 

جاهلیت توصیف کردند.
یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به این اظهارات 
و کریم  ارزشمند  و خواهر من اشخاصی  نوشت:  دختر  توییتر  در 
هستند و من برای آنها جز مردان پاک و گرامی انتخاب نمی کنم. 

توییتر  در  وی  سخنان  به  واکنش  با  دیگری  کاربر  همچنین 
نوشت: چه تفاوتی میان تفکرات او و تفکر ابوجهل و ابولهب وجود 

دارد؟ همه آنها معتقدند زن مایه ننگ است.
کاربر دیگر نیز با نام »هال الجهنی« با واکنش به این سخنان در 
حساب توییتری خود نوشت:نشان اخالقی پیامبر)ص( در رفتار این فرد 
کجاست؟ این فرد و احمقانی از مبلغان ما سبب مشکل در تحریف 

چهره دین اسالم می شوند. آنها هستند که مشکل به شمار می روند.

به جان یک دختر  با سوء قصد  بار دیگر  رژیم غاصب اسراییل 
نوجوان فلسطینی او را هدف شلیک گلوله قرار داد.

پلیس اسراییل گفت: یک دختر ۱۳ ساله فلسطینی که با چاقو 
قصد حمله به یک نیروی گارد امنیتی را داشت با شلیک گلوله او 

کشته شد.
اولیه  بازجویی های  گفت:  سمری«  »لوبا  زن  پلیس  سخنگوی 
نشان می دهد قبل از حادثه این دختر با خانواده خود بحث و مشاجره 

داشته و در حالی که یک چاقو در دست داشته خانه را ترک می کند.
با  فلسطینی  گذشته دست کم ۱۴۷  چهارماه  است طی  گفتنی 
اتهام  به  آن ها  از  نفر  به قتل رسیده اند که ۱۰۲  اسراییلی ها  گلوله 
حمله به نیروهای اسراییلی و بقیه در درگیری با سربازان اسرائیلی 

کشته شده اند.
مبارزات  نتیجه  این خشونت ها  است  رژیم صهیونیستی مدعی 
که  معتقدند  فلسطینیان  که  حالی  در  است  فلسطینی ها  خود 
خشونت ها در ناامیدی اسراییل از اشغال نزدیک به ۵۰ ساله آنها 

ریشه دارد.

زنان یمنی با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در این کشور، تجاوز 
عربستان سعودی را به کشورشان محکوم کردند.

تجاوزکارانه  حمالت  ادامه  تجمع  این  در  کننده  شرکت  زنان 
جامعه  همدستی  و  سکوت  سایه  در  یمن  به  سعودی  عربستان 
بین الملل را محکوم و کشتار زنان و کودکان را در زمره جنایت های 

کشتار جمعی قلمداد کردند.
خبرگزاری یمنی سبأ در گزارشی اعالم کرد، زنان معترض یمنی 
توقف تجاوز عربستان سعودی و لغو محاصره ظالمانه را که موجب 
است،  شده  یمنی  از25/000/000  بیش  برای  انسانی  فاجعه 

خواستار شدند.
زنان یمنی در بیانیه ای موضع سازمان های بین المللی و درصدر 
آن سازمان ملل و شورای امنیت و سکوت مشکوک آنان درمحکوم 
کردن جنایت های فجیع ضد مردم بیگناه یمن را محکوم نمودند.

زنان یمنی دراین بیانیه، استفاده عربستان سعودی و هم پیمانان 
در  ممنوعه  های  سالح  و  ای  خوشه  های  بمب  از  متجاوزش 
حمالت ضد یمن و ارتکاب جنایت های ضد بشری و کشتار جمعی 
درحق یمنی ها را محکوم کردند و آن را مغایر با قوانین و ارزش های 

انسانی و بین المللی برشمردند.
سازمان های  و  جهان  آزادگان  و  ملت ها  همه  از  بیانیه  دراین 
محاصره  و  دشمنان  تجاوزگری  با  مقابله  در  که  خواستند  بین المللی 
ظالمانه یمن، در کنار ملت این کشور قرار گیرند و از آنان حمایت کنند.

نیویورک«  با طرح »محجبه های  امریکایی  یک دختر مسلمان 
با  مبارزه  به  اجتماعی،  شبکه های  قدرت  از  استفاده  با  می کوشد 
تصورات غلطی بپردازد که درباره حجاب و زنان محجبه وجود دارد.
»خانم رعنا عبدالحمید« دانشجو و فعال حقوق بشر امریکایی، 
با  می کوشد  نیویورک«  »محجبه های  عنوان  تحت  پروژه ای  با 
استفاده از قدرت شبکه های اجتماعی، به مبارزه با تصورات غلطی 

بپردازد که درباره حجاب و زنان محجبه وجود دارد.
یک  و  فیسبوک  صفحه  یک  دارای  نیویورک«  »محجبه های 
وبالگ تامبلر است و روال آن بدین صورت است که در هر پست، 
اخیرا  )و  امریکا  از شهرهای  یکی  در  زن محجبه  یک  از  عکسی 
توضیِح  در  و  می کند  منتشر  اسپانیا(  مانند  دیگر  کشورهای  در 
قرار  نظر  مورد  فرد  زبان  از  خاطره ای  یا  پاراگراف  جمله،  عکس، 
می دهد )مشابه سبِک وبالگ و صفحه معروف »مردم نیویورک« 

در فیسبوک که متعلق به یک عکاس امریکایی است(.
زنان  قول  از  نیویورک  محجبه های  صفحه  در  که  متن هایی 
محجبه  نقل می شود گاهی درباره حجاب، دالیل فرد مصاحبه شده 
برای پوشیدن آن و یا تأثیر آن بر زندگی وی است. گاهی هم این 
هویت،  مانند  عمومی   موضوعات  درباره  را  خود  نظر  فقط  افراد 

سالمتی، شغل، خانواده و غیره بیان می کنند.

برای زنان  اماراتی دربارۀ استخدام فوری  اطالعیه یک شرکت 
واکنش سفارت  فریبنده،  مزایای  و  با شرایط  عربستان  در  مغربی 

رباط در عربستان را به دنبال داشت.
زنان  برای  اماراتی دربارۀ استخدام فوری  اطالعیه یک شرکت 
واکنش سفارت  فریبنده،  مزایای  و  با شرایط  عربستان  در  مغربی 

رباط در عربستان را به دنبال داشت.
می دهد،  ارائه  ویزا  خدمات  دبی  در  که   ”AE Plus“ شرکت 
ساله   ۴۲ تا   ۲۵ زنان  از  اجتماعی  شبکه های  در  گهی  آ انتشار  با 
مغربی دعوت کرد به مدت ۲۴ ماه و ۸ ساعت در روز به استخدام 

کارفرمایان سعودی درآیند و به امور منزل و کودکان بپردازند.
در این اطالعیه ادعا شده که مستخدمان حقوق ماهیانه حدود 
بلیت  و  پزشکی  بیمه  غذا،  مسکن،  عالوه  به  درهم  چهارهزار 

بازگشت پس از پایان مدت قرارداد دریافت خواهند کرد.
مسؤوالن سفارت مغرب در عربستان ضمن هشدار درباره این 
اطالعیه، آن را مشکوک خوانده و گفتند که تالش ها برای تماس 

گهی بی نتیجه مانده است. با شماره های موجود در آ
برای  پوششی  کاری  فرصت  که  کرد  تأکید  سفارتخانه  این 
سودجویانی است که زنان را برای بردگی جنسی به دام می اندازند 
این که  مانند  است،  اشکاالتی  حاوی  نیز  شرکت  این  اطالعیه  و 
تا حقوق  بین مغرب و عربستان توافق نامه های کاری وجود ندارد 

کارگران را تضمین و اقامت در کشور مقصد را تأمین کند.
مردم مغرب از واکنش سفارتخانه کشور خود در عربستان استقبال 
و آن را گام مثبتی توصیف کردند که باید با تالش مسئوالن مغربی 

برای فراهم کردن فرصت کار در داخل این کشور کامل شود.

یک منبع قضایی مصر گفت که دادگاه قضایی اداری طی حکمی 
تصمیم رئیس دانشگاه قاهره در خصوص ممنوعیت فعالیت زنان با 

پوشش نقاب در دانشگاه را تائید کرد.
دادگاه  در  اعتراض  قابل  و  اولیه  دادگاه  رأی  این  است  گفتنی 

عالی اداری است.
چهار  مصری  وکیل  مهران«  »احمد  گزارش،  این  اساس  بر 
شکوائیه به دادگاه قضایی اداری شورای دولت ارائه کرده و طی آن 
بنا به درخواست هشتاد محقق زن نقابدار در دانشگاه قاهره خواستار 
زنان  فعالیت  ممنوعیت  درباره  دانشگاه   ۱۴۴۸ شماره  مصوبه  لغو 
به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه، فعالیت  با پوشش نقاب 
در معاونت امور دانشجویان تحصیالت تکمیلی، پژوهشگاه ها و 

مراکز آموزش علمی را خواستار شده بود.
در این شکوائیه آمده بود که تصمیم »جابر نصار« رئیس دانشگاه 
برای  شهروندان  حق  بر  آن  در  که  اساسی  قانون  متن  با  قاهره 
فعالیت در مشاغل بدون هیچ مانعی تأکید شده است، مغایرت دارد.
اکتبر  در  قاهره  دانشگاه  رئیس  دستور  که  است  حالی  در  این 
گذشته مبنی بر ممنوعیت فعالیت زنان با پوشش نقاب در دانشگاه 

باعث ایجاد جنجال در دانشگاه شد.

مسلمان  زن  یک  کردن  بیرون  پی  در 
نامزد  ترامپ«  »دونالد  تبلیغاتی  کمپین  از 
جمهوری  ریاست  انتخابات  جمهوری خواه 
بشر  حقوق  حامی  گروه  یک  امریکا، 

خواستار عذرخواهی ترامپ شد.
انتشار  با  امریکایی-اسالمی  روابط  شورای 
زن  این  از  ترامپ  عذرخواهی  خواستار  بیانیه ای 
با  مصاحبه  در  زن  این  اما  شد  محجبه  مسلمان 
هیچ گونه  هنوز  که  داشت  عنوان  آسوشیتدپرس 

معذرت خواهی از وی انجام نشده است.
تجمع  در  که  ساله   ۵۶ حامد«،  رز  »خانم 

کارولینا  در  هیل«  »راک  در  ترامپ  تبلیغاتی 
ترامپ  که  زمانی  بود،  نشسته  جنوبی 
پناهجویان سوری را به گروه تروریستی داعش 
منتسب دانست، به نشان اعتراض، با سکوت، 
از جای خود برخاست و در واکنش به این رفتار 
رز در سکوت  با وجودی که  ترامپ  طرفداران 
ایستاده بود، شروع به داد و فریاد کردند و در 
پی این اقدام نیروهای امنیتی این زن محجبه 

را از محل سخنرانی ترامپ بیرون نمودند.
وی در حالی در این مراسم حاضر شد که 
بود: سالم، من  نوشته شده  لباسش  روی 

در صلح و آرامش وارد شده ام.
ترامپ پیشتر نیز خواستار جلوگیری از ورود 
که  بود  امریکا شده  به ویژه  به غرب  مسلمانان 
سوی  از  حتی  گسترده  اعتراضات  با  وی  دیدگاه  این 
»دیوید کامرون« نخست وزیر انگلیس مواجه شده بود.
قبل  چندی  سخنان  انگلیس  وزیر  نخست 
درباره  را  امریکا  انتخابات  جمهوریخواه  نامزد 
گفته  و  خوانده  احمقانه«  و  »نادرست  مسلمان 
افکنانه،  تفرقه  او  سخنان  من  عقیده  به  بود: 
نادرست و احمقانه بود. اگر وی به کشور ما سفر 

می کرد، همه ما را متحد علیه خود می یافت.

یکی  الجبوری«  »محمد 
پلیس  در  مسئول  مقامات  از 
تروریست های  که  گفت  نینوا 
دختر  دانشجوی  سه  داعشی 
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه 
موصل را به دلیل مخالفتشان با 
پیوستن به این گروه تروریستی 
و داوطلب شدن برای جنگیدن 

در رکاب آنها سر برید.
این  سر  داعش  افزود:  وی 

آنها  را که  سه دانشجوی دختر 
شهر  در  بود،  کرده  دستگیر  را 
کیلومتری   ۳۰ در  »بادوش« 

غرب  موصل برید.
»ذنون  دیگر  سوی  از 
السبعاوی« یکی از مقامات نظامی 
زن  سه  داعش  که  گفت  عراق 
با  همکاری  به اتهام  نیز  را  موصلی 

نیروهای امنیتی اعدام کرد.
این  داعش  که  گفت  وی 

شدید  شکنجه  از  بعد  را  زنان 
جسمی، به ضرب گلوله به قتل 

رساند.
گفتنی است گروه تروریستی 
بیستم  روز  سحرگاه  داعش 
ژوئن( سال ۲۰۱۴   ۱۰( خرداد 
دومین  موصل  به  میالدی 
شهر بزرگ عراق واقع در ۴۰۰ 
این  پایتخت  بغداد  کیلومتری 
را  این شهر  و  کشور حمله کرد 

به تصرف خود درآورد.
داعش بعد از اشغال موصل 
دست به جنایات فجیعی علیه 
شهروندان این شهر زد که در 

تاریخ کم سابقه بوده است.
گور  ده ها  تاکنون 
اجساد  حاوی  دسته جمعی 
در  داعش  جنایات  قربانیان 
عراق  مناطق  دیگر  و  موصل 

کشف شده است.

زنان مسلمان در شمال نیجریه برای درخواست آزادی »عالمه 
ابراهیم زکزاکی« تظاهرات برگزار کردند.

این  در  که  شیعه،  زنان  سخنگوی  حسن«،  عایشه  »حاجیه 
تظاهرات شرکت کرده بود، گفت: ما خواهان آزادی فوری و بی قید 
الزکزاکی و همسرش  و شرط رهبر محبوبمان، یعنی جناب شیخ 
و  خواهران  فرزندان،  شوهران،  آزادی  همچنین  ما  هستیم. 
به صورت  نیجریه  سراسر  در  بازداشت  مراکز  در  که  را  برادرانمان 

غیرقانونی زندانی هستند، مطالبه می کنیم.
به  که  ما  جنبش  اعضای  پیکرهای  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
دست ارتش نیجریه کشته شده اند، باید فورًا به ما بازگردانده شوند 
تا ما بتوانیم آنها را با رعایت شئون اسالمی، به خاک بسپاریم. ما 
همچنین از دولت نیجریه می خواهیم که شجاعت به خرج دهد و 

به تعهدات اخالقی خود عمل کند.

نشانه  به  که  شیکاگو،  دانشگاه  زن  استاد  هاوکینز«  »خانم 
همبستگی با مسلمانان، حجاب به سر کرده بود با خطر اخراج از 

دانشگاه روبروست.
این زن مسیحی و استاد علوم سیاسی گفت، مسئوالن دانشگاه 
قصد دارند وی را به سبب بیان این جمله که مسلمانان و مسیحیان 

خدای واحدی را می پرستند، اخراج کنند. 
وی در ادامه تأکید کرد با این حال، به حمایت خود از مسلمانان 

ادامه می دهد.
سخنگوی خانم هاوکینز، تصریح کرد: وی قصد دارد در مرکز 

شیکاگو، نشستی خبری ترتیب دهد.
ماه  در  می کرد  تدریس  آن جا  در  هاوکینز  خانم  که  دانشگاهی 
اسالمی  حجاب  پوشیدن  به  شروع  وی  که  زمانی  از  و  گذشته 
کرده بود، به مرخصی اجباری فرستاد. مسئوالن دانشگاه گفتند، 

مرخصی اجباری وی ربطی به مسئله حجاب ندارد.

در  باید  هستند  دولت  کارمند  که  زنانی  دستورداد  گامبیا  دولت 
محل کار روسری سرشان کنند.

در یادداشتی که دولت گامبیا برای همه وزارتخانه ها و ادارات 
آمده  کرده  مشاهده  رویترز  نیز  را  آن  از  نسخه ای  و  کرده  ارسال 
است: از آغاز امسال کارمندان زن دیگر اجازه ندارند بدون روسری 

در محل کار حاضر شوند.
افریقا  غرب  کشور  این  می دهد  نشان  گامبیا  دولت  دستور  این 
آن  از  پس  ماه  یک  اسالمی  هویت  از  استقبال  و  پذیرش  درحال 
یک  را  کشور  این  گامبیا  جمهور  رئیس  جامه«  »یحیی  که  است 

جمهوری اسالمی نامید.
و  میلیون  یک  جمعیت  از  درصد   ٪۹۵ حدود  است  گفتنی 

1/800/000  نفری گامبیا مسلمان هستند.
جمهوری  دومین  موریتانی  از  پس  حاضر  درحال  کشور  این 

اسالمی در افریقا به شمار می رود.

مرکز  از  سرا«  »هایده 
آمیکا  به  موسوم  رسانی  کمک 
مردان  گسترده  آمادگی  از 
در  زنان  حقوق  از  دفاع  برای 
بشر  حقوق  از  دفاع  چهارچوب 

می گوید. 
تصویب  از  سال  پانزده 
ملل  سازمان   ۱۳۲۵ قطع نامه 
آن  وجود  با  می گذرد.  متحد 
همه  از  قطع نامه  آن  در  که 
مناقشات مسلحانه  در  طرف ها 
در سراسر جهان خواسته شده 
در  دختران  و  زنان  از  که  بود 
خشونت ها  و  تعرض ها  برابر 
بسیاری  در  اما  کنند  حمایت 
و  تعرض  عربی  کشورهای  از 
خشونت ها علیه زنان همچنان 
مانند گذشته ادامه دارد. در این 

میان اما امروزه یک نکته مثبت 
و  افزایش  آن  و  می شود  دیده 
مردان  تالش های  گسترش 
عربی  کشورهای  در  جوان 
پایمال  حقوق  از  دفاع  برای 
کشورها  این  در  زنان  شده 
توسط  که  مقاله  این  در  است. 
برای  و  دومبروسکی«  »کاتیا 
»توسعه  به  مرکز علمی موسوم 
و همکاری« نوشته شده به این 
مسئله مهم بیشتر پرداخته شده 

است.
مرکز  از  سرا«  هایده  »خانم 
آمیکا  به  موسوم  کمک رسانی 
مردان  گسترده   آمادگی  از  
در  زنان  حقوق  از  دفاع  برای 
بشر  حقوق  از  دفاع  چارچوب 
آمیکا  مردمی  نهاد  می گوید. 

همراه  لیبی  غازی  بن  شهر  در 
دفاع  نوپای  سازمان های  با 
سازمان  مانند  زنان  حقوق  از 
احیای  برای  تالش  به  »نتاج« 
زنان  رفته  دست  از  حقوق 
سازمان ها  این  است.  مشغول 
مشکالت عمومی و فعلی زنان 
فعالیت های  کانون  در  را  لیبی 
همان  داده اند؛  قرار  خود 
حاضر  حال  در  که  مشکالتی 
مسیر  در  بزرگ  موانع  از  یکی 
به  تازه  دورانی  سوی  به  لیبی 

شمار می آید.
 ۲۸ قرقوم«،  مروان  »آقای 
مدنی  فعاالن  از  یکی  ساله 
دستیار  و  لیبی  شناخته شده 
نتاج  سازمان  مالی  امور  رئیس 
است. او تأکید می کند که زنان 

و  بزرگ  بسیار  نقشی  لیبی 
تأثیرگذار در انقالب این کشور 
وی  گفته  به  اما  کردند  ایفا 
حال  در  غازی  بن  شهر  در  
همین  برای  عرصه  حاضر 
و  است  تنگ  شدت  به  زنان 
زندگی آنان با دشواری زیادی 

روبروست. 
کنفرانسی  در  قرقوم  آقای 
که روز ۲۵ نوامبر و به مناسبت 
روز جهانی رفع هرنوع خشونت 
و  آمیکا  همت  به  زنان  علیه 
بنیاد خیریه »هاینریش بل« در 
برگزار  آلمان  وورتنبورگ  بادن- 
یک  غازی  بن  در  گفت:  شد 
جنبش قدرتمند زنان وجود دارد 
و این جنبش هر روز بزرگ تر و 

گسترده تر می شود.

بانوان گفت: سال  امور  در  وزیر کشور  مشاور 
مهارت  و  دانش  ارتقای  آموزشی  دوره های   ۹۵

مدیریتی مدیران زن را در کشور برگزار می کنیم.
مدیران  اظهارکرد:  فرهمندپور«  فهیمه  »خانم 
فعال زن در سطوح وزارت کشور و سایر دستگاه های 

دولتی در این دوره ها می توانند شرکت  کنند.
وی افزود: فاز اول دوره آموزشی ارتقای دانش 
اول  نیمه  کشور  زن  مدیران  مدیریتی  مهارت  و 
سال آینده اجرا می شود و پس از ارزیابی نتایج آن 

برای برگزاری دومین دوره اقدام می کنیم.
اینکه  بیان  با  پایان  در  فرهمندپور  خانم 
مهارت  و  دانش  ارتقای  آموزشی  دوره های 
معاونت  مالی  حمایت  با  زن  مدیران  مدیریتی 
امور زنان و خانواده برگزار می شود، گفت: دانش 
مدیریتی،شیوه های  عمومی  مهارت های  و 
بودجه ریزی و آسیب شناسی مدیریتی حوزه زنان، 
مطرح  دوره ها  این  در  که  است  موضوعاتی  از 

می شود.

الجزیره نوشت: دادگاهی در بوسنی و هرزگوین داشتن حجاب زنان 
مسلمان را در محل کار ممنوع کرده و این موضوع موجی از انتقادات 
را در این کشور حوزه بالکان پدید آورده است. حکم کلی دادگاه در مورد 

ممنوعیت استفاده از هرگونه عالیم مذهبی شامل حجاب است. 
از  یک  هیچ  در  مسلمان  زنان  که  داده  حکم  بوسنی  عالی  دادگاه 
ادارات قوه قضاییه این کشور مجاز به استفاده از حجاب نیستند. بدین 
ترتیب مراجعه کنندگان، وکال، قضات و کارشناسانی که به دادگاه ها یا 

ادارات قضایی بوسنی مراجعه می کنند، باید حجاب خود را بردارند.
کمپینی  حکم  این  به  اعتراض  در  نیز  بوسنی  مسلمان  زنان 
به  وادار  را  بوسنی  قضاییه  قوه  تا  انداخته اند  راه  به  اینترنتی 

عقب نشینی کنند.

خانکن«،  شیرین  »خانم   ،Politiken روزنامه  گزارش  به 
بنیان گذار مسجد مریم)س( می گوید: واکنش مسلمانان این منطقه 
در خصوص ساخت مسجدی برای بانوان عمدتًا مثبت بود، البته 
مخالفت هایی نیز وجود داشت. در این مسجد از علمای زن برای 

اجرای برنامه های مذهبی استفاده می شود.
خانکن گفت: بیشتر انتقادها در زمینه تولیت مسجد توسط زنان 

بود که به اطالعات کم منتقدان مرتبط می شود.
مکان مسجد مریم)س( در شهر کپنهاگ هنوز به صورت عمومی اعالم 

نگشته، چون اطمینان کامل در مورد امنیت آن حاصل نشده است.
پروژه مشابهی نیز چندی پیش از سوی شورای بانوان مسلمان 
انگلیس برای ساخت اولین مسجد اختصاصی ویژه بانوان در شهر 

بردفورد مطرح شده است.
لس آنجلس  شهر  در  بانوان  ویژه  مسجد  اولین  نیز  آن  از  پیش 
امریکا افتتاح شد. این مسجد امام جماعت، مؤذن و خطیب زن دارد 
که خطبه های جمعه را برایشان قرائت می کند و تنها بانوان و کودکان 
می توانند در آن حضور یابند. مردان تنها عضو کمیته اجرایی هستند 

یا به عنوان داوطلب در امور مسجد مشارکت می کنند.
در چین، شیلی و هند نیز مساجدی ویژه بانوان وجود دارد.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان خبر دادواکنش زنان مسلمان بوسنی به ممنوعیت حجاب در دادگاه ها  

برگزاری دوره آموزشی»ارتقای دانش مدیریتی مدیران زن«

بدرفتاری هواداران »ترامپ« با زن مسلمان دردسرساز شد

اخراج استاد زن امریکایی به خاطر حجاب تظاهرات زنان مسلمان نیجریه 
برای آزادی »عالمه زکزاکی«

داعش زنان را می کشد و اجسادشان را قطعه قطعه می کند

جنبش تویئتری زنان مسلمان انگلیس 
در پاسخ به کامرون

مبلغ سعودی زنان را 
مایه اندوه و شرم می داند!

بهانه بنی اسرائیلی قاتل دختر نوجوان فلسطینی

حجاب کارمندی در گامبیا قانون شد تجمع اعتراض آمیز زنان یمنی مقابل 
دفتر سازمان ملل

دفاع مردانه از حقوق پایمال شده زنان در کشورهای عربی

ابتکار زنان محجبه نیویورک برای نشان دادن حجاب

طعمه عربستان برای شکار زنان مغربی

ممنوعیت پوشش نقاب برای زنان در دانشگاه قاهره

بانوان در کپنهاگ 
صاحب مسجد اختصاصی شدند


