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معارفه دومین معاون خانم در مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران

در ادامه اجرای سیاست واگذاری امور به بانوان انجام شد:

در ادامــه اجــرای سیاســت های دوره جدیــد فعالیــت حوزه هــای 
علمیــه خواهــران، دومیــن معــاون خانــم به عنــوان ســکاندار امور 
فرهنگی تربیتی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران معارفه 
شد.در مراسمی که روز چهارشنبه سوم مردادماه برگزار شد، خانم 
معصومه ظهیری دانش آموخته ســطح چهار و عضو هیات علمی 
جامعه الزهرا)س( و مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری قم 

جانشین حجت االسالم و المسلمین رضا اسکندری شد.

انقالبی گری در حوزه های علمیه خواهران علنی شود  
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  بهجت پــور  المســلمین  و   حجت االســام 
خواهــران در ایــن مراســم گفــت: انقابــی گــری در حوزه هــای علمیــه 
خواهــران باید علنی شــود؛ حــوزه علمیه اگر پشــتیبان و حامی نظام و 

ولی فقیه نباشد، به هدف خود نخواهد رسید. 
وی ضمــن تشــکر از تاش هــا و زحمــات حجت االســام والمســلمین 
اســکندری اظهــار کــرد: امیدواریــم کــه خداونــد بــه مــا توفیــق دهد که 
والمســلمین  حجت االســام  توانمنــدی  و  ظرفیت  هــا  از  همچنــان 
اســکندری اســتفاده کنیــم.وی بــا بیــان اینکــه تــاش می کنیــم تــا از 
ظرفیت هــای حجت االســام والمســلمین اســکندری اســتفاده کنیم 
افــزود: نظــام تــا زمانی که عناصری مانند حجت االســام والمســلمین 

اسکندری دارد، نباید نگرانی داشته باشد.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهــران گفت: بخش زیــادی از فرصت های 
مــا، ظرفیت  هــای اشــخاص اســت و اگــر از ظرفیــت  افراد غافل شــویم، 
فرصت ها را از دست داده ایم، البته اختاف نظر همواره وجود دارد اما 
باید اختاف نظر ها را به فرصت تبدیل کنیم.وی ادامه داد: مجموعه 
باید بتواند به سرعت افراد را تبدیل به یک تیم و گروه کند و اگر مسئولی 

توانمند باشد می تواند یک گروه و تیم را مدیریت کند.

اســتاد برجســته حوزه هــای علمیه با اشــاره به توانمندی هــای خانم 
ظهیــری عنــوان کــرد: زمانی که بنــده ســابقه مدیریــت و فعالیت های 
خانــم ظهیــری را مشــاهده کــرم، از اقدامــات، روش و منــش ایشــان 
شگفت زده شدم و خدا را شاکرم که در جامعه حوزه های علمیه چنین 

ظرفیت عظیمی وجود دارد.
حجت االســام والمســلمین بهجت پــور گفت: اعتقــاد ما بر این اســت 
تــا جایــی کــه ممکــن باشــد امــور حوزه هــای علمیه خواهــران بــه زنان 
ســپرده شــود و در حــال حاضــر دومیــن معاونــت در حوزه هــای علمیه 
خواهران به بانوان ســپرده می شــود که امیدواریم بتوانیم از ظرفیت ها 
و توانمندی های خانم ظهیری استفاده کنیم. وی بیان کرد: در میان 
مدیــران اســتانی نیــز مدیــران اســتان های کرمــان و گلســتان از بانوان 
هســتند؛ همچنیــن تمــام بانوانی کــه مســؤولیت دارند و نقشــی را ایفا 
می کننــد بایــد خود را نماینده اثبــات کننده ظرفیت هــای زنان بدانند 
و امیدواریــم کــه ایــن نمایندگــی را به خوبی به ظهور برســانند. اســتاد 
برجســته حوزه هــای علمیــه بیــان کــرد: خدمــت کــردن بــه حوزه های 
علمیــه توفیــق و نعمت بســیار بزرگی اســت که در اختیار ما قــرار گرفته و 
باید شــاکر این نعمت بزرگ باشــیم. وی عنوان کرد: اگر انقاب اسامی 
نتواند از ظرفیت  حوزه های علمیه استفاده کند و اگر حوزه های علمیه 
همراه نظام نباشد، هر دو زمین خواهند خورد؛ حوزه غیر انقابی کامل 
نیســت و انقاب بدون حوزه نیز عاقبت خوشــی نخواهد داشــت بلکه 
این دو مکمل یکدیگر هستند و باید همراه هم باشند. مدیر حوزه های 
علمیه خواهران گفت: انتظار من از معاونت فرهنگی حوزه های علمیه 
خواهــران اســت کــه انقابی گــری در حوزه های علمیــه خواهران علنی 
شود؛ حوزه علمیه اگر پشتیبان و حامی نظام و ولی فقیه نباشد به هدف 
خود نخواهد رسید. وی با بیان اینکه معاونت فرهنگی باید اقدام الزم 
در خصــوص تغییــر نگاه مردم را انجام دهد افــزود: فرهنگ و بینش دو 
گمشده شرایط فعلی کشور هستند، اقدام در برنامه اگر نتواند به تغییر 
در نــگاه منجــر شــود، از مردم انقابــی، مردم متوقع می ســازد بنابراین 
نــگاه و بینش باید تغییر کند. حجت االســام المســلمین بهجت پور با 
تأکید بر ضرورت تولید بینش در کشــور گفت: اگر کســی در حوزه  فرهنگ 
وارد شــود و به تولید نگاه و بینش توجه نداشــته باشد، هیچ گاه موفق 
نخواهد شــد؛ فرهنگ و فرهنگ ســازی یک دانش و فرایند بسیار مهم 
و وســیع است بنابراین دین شناسی برای فرهنگ سازی کافی نیست 
بلکــه باید تخصــص کافی و الزم نیز در این زمینه وجود داشــته باشــد. 
وی ادامــه داد: در مســئله فرهنــگ و تبلیــغ، انقــاب اســامی از طــرح 
انتقــال فرهنــگ عمومی گذشــته اســت و آنچــه ممکن آســیب بزند در 
زمینه انتقال فرهنگ تخصصی اســت؛ بــدون تردید حوزه های علمیه 
اگر در عرض شــبکه های عمومی قرار گیرد و رقیب آن ها شــود، شکست 
خواهد خورد بنابراین حوزه های علمیه باید نقش رهبری را برای این 
شــبکه ایفــا کنــد و شــبکه را مدیریــت کند. اســتاد برجســته حوزه های 
علمیــه گفت: باید کار خودمان را به گونه ای هوشــمندانه طراحی کنیم 

کــه با کمترین نیرو و هزینه به بهترین نتیجه دســت پیدا کنیم. وی در 
پایان با بیان اینکه خانم ظهیری باید از ظرفیت های حوزه های علمیه 
خواهران سراسر کشور استفاده کنند خاطرنشان کرد: جامعیت جریان 
دین محصول چگونگی کارکرد در حوزه  فرهنگ است و امیدواریم که در 

مسائل فرهنگی به اهداف خود دست پیدا کنیم.

ســرانه مطالعــه در حوزه های علمیه خواهــران بیش از حوزه های   
برادران است

در ایــن مراســم حجت االســام والمســلمین رضــا اســکندری معــاون 
ســابق فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیــه خواهــران اظهــار کــرد: از 
اینکــه توفیــق شــد مدتــی در حوزه هــای علمیــه خواهران مشــغول به 
خدمت رســانی باشم بســیار خوشــحالم و امیدوارم که اقدامات انجام 
شــده مورد رضایــت خداوند و حضرت حجت )عج( باشــد. وی افزود: 
برنامه ریزی و اقدامات همواره باید حکمیانه و براساس نیازهای زمان 
باشد و در این مدت تاش ما بر این بود که تمام اقدامات و طرح ها با 
بررسی های دقیق علمی اجرایی شود به همین دلیل نیز برای اجرای 
طرح ها، کارشناسی های دقیق صورت می گرفت به عنوان مثال نظام 
تربیتــی مشــاوران حدود یک ســال مــورد بحث و بررســی قــرار گرفت و 
پس آن اجرایی شــد. معاون سابق فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهران گفت: خوشبختانه در این مدت با کارشناسی هایی که انجام 
شد، مسیر خوبی ترسیم شد و امیدوارم که خانم ظهیری بتوانند این 
مســیر را ادامه دهند و در اجرای طرح ها موفق باشــند. وی ادامه داد: 
تمــام اقداماتــی که در ســال های اخیر انجام شــد، براســاس یک نظام 
تربیتــی و هدفــی واحد بود و ما یک مســیر و هــدف را دنبال می کردیم 

و سعی می کردیم که مرحله به مرحله به هدف خود نزدیک شویم.
حجت االســام والمســلمین اســکندری با بیــان اینکه ســرانه مطالعه 
در حوزه هــای علمیــه خواهــران بیشــتر از حوزه هــای علمیــه بــرادران 
اســت عنــوان کــرد: براســاس آخریــن آمار حــدود 2۰ هــزار نفــر از طاب 
حوزه هــای علمیه خواهران در طرح  ســیر مطالعاتی شــرکت  کرده اند و 
این مسئله بسیار ارزشمند است. وی خاطرنشان کرد: جشنواره قرآنی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران از دیگــر مــواردی اســت که در ســال های 
اخیــر پیشــرفت بســیار خوبــی داشــته و براســاس آخریــن آمــار حــدود 
12 هــزار نفــر در ایــن جشــنواره شــرکت کردند.معــاون ســابق فرهنگــی 
تبلیغــی حوزه هــای علمیــه خواهــران بیان کــرد: نظام تبلیغــی از دیگر 
اقداماتــی بــود که اهمیت بســیار زیادی داشــت و در نهایــت این نظام 
نیز به تصویب رســید. وی با تأکید بر ضرورت اســتفاده از ظرفیت های 
حوزه هــای علمیــه خواهــران در مســائل فرهنگــی و تبلیغــی ابــراز کرد: 
فعالیت هــای تبلیغــی و فرهنگــی حوزه های علمیه خواهران در ســال 
گذشــته بی نظیــر بــود و می تــوان به جرئــت گفــت کــه هیــچ نهــادی در 
کشــور ظرفیــت و تأثیرگــذاری حوزه هــای علمیــه خواهــران را نــدارد و 
یقیــن دارم اگــر از ایــن ظرفیت به درســتی اســتفاده شــود، بســیاری از 

آســیب های اجتماعی برطرف می شــود. حجت االســام والمســلمین 
اســکندری با بیان اینکه بایــد ظرفیت  حوزه های علمیــه خواهران در 
کشور معرفی شود گفت: گزارش فعالیت های انجام شده در حوزه های 
علمیه خواهران خدمت مقام معظم رهبری نیز ارســال شــده اســت و 
ایشــان نیز تأکید کرده اند که مســئوالن باید از ظرفیت های حوزه های 
علمیــه بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی اســتفاده کننــد. وی بــا 
اشــاره به نظام دانش آموختگان گفت: نظام دانش آموختگان طرحی 
اســت که حدود یک ســال پیش اجرایی شــد و اقدامات بســیار خوبی 
نیــز در ایــن زمینه انجام شــده اســت؛ همچنین بــا نهاد های مختلف 
آموزشــی از جملــه آموزش و پرورش نیز تعامــل و همکاری های در این 
زمینه صورت گرفته اســت و بســتر بســیار خوبی فراهم شده است تا از 
ظرفیت  دانش آموختگان در نهاد ها و دســتگاه های مختلف استفاده 
شود. معاون سابق فرهنگی حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه 
تاکنــون توانمنــدی حدود 13 هــزار نفر از دانش آموختــگان حوزه های 
علمیه خواهران احصا شــده اســت گفــت: در حال حاضــر می توانیم از 
دانش آموختگان براســاس توانمندی و تحصیاتی که دارند اســتفاده 
کنیــم و ایــن مورد نیز از ظرفیت های اســت که باید مورد اســتفاده قرار 
گیرد. وی افزود: اعتقاد دارم که نظام تبلیغی و فرهنگی ما باید تربیت 
محــور باشــد چراکــه هدف همه پیامبــران و معصومیــن )ع( نیز تربیت 
انسان ها بوده است لذا تمام اقدامات انجام شده نیز در همین راستا 
بوده اســت. حجت االسام والمسلمین اســکندری گفت: در بسیاری 
از مواقــع اقداماتــی انجــام شــده اســت کــه برخــی افــراد به دلیــل عدم 
تخصــص و علــم کافی اظهــار نظرها منفــی و مخالفت هایــی کرده اند و 
ایــن امری طبیعی اســت امــا باید تاش شــود تا افرادی کــه مربوط به 
موضوع هســتند، اطاع و علم الزم در خصوص موضوع داشته باشند 
بنابراین باید این مشــکل نیز برطرف شــود تا حرکت روان تر شود. وی 
خاطرنشــان کرد: امیدوارم که همواره در مســیری گام برداریم که مورد 
رضایــت الهــی و اهل بیت)ع(  باشــد و بدون تردید اگر مســیر حرکت ما 
این گونه باشد، مخالفت ها تأثیری بر اراده ما نخواهد داشت و مطلوب 

حاصل می شود.
خدمت در سنگر فرهنگی حوزه های علمیه خواهران امانت است  

در ادامــه خانم ظهیری ضمن تبریــک والدت امام رضا )ع( و ایام دهه 
کرامــت گفــت: خدمت کردن در نظام جمهوری اســامی ســنگر اســت 
و همــواره اســتمرار دارد و تنهــا ســنگر ها اســت کــه تغییــر می کنــد. وی 
ضمن تقدیر و تشــکر از تاش ها و زحمات حجت االســام والمسلمین 
اسکندری افزود: معاونت فرهنگی حوزه های علمیه خواهران امانتی 
است که به بنده سپرده شده است و امیدوارم که در این سنگر موفق 
باشــم. معاون فرهنگــی حوزه های علمیــه خواهران عنوان کــرد: ارائه 
برنامه های فرهنگی کاری بسیار گسترده و وسیعی است که امیدواریم 
با همکاری و تعامل با همکاران این مسیر را به گونه ای ادامه دهیم که 

مورد رضایت اهل بیت )ع( باشد.

همین صفحه

معاون پژوهش جامعه الزهرا)س( اعالم کرد:

فراخوان نخستین همایش کتاب 
سال بانوان

مدیرعامل مرکز نشر هاجر خبر داد:

ارسال 100 عنوان کتاب برای 
دوره های سیرمطالعاتی طالب 

خواهر

به منظور تبادل نظر در چهاردهمین اجالس سراسری مدیران؛

گرد هم  500 بانوی مدیر حوزوی 
می آیند

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران:

ارزیابی اساتید متقاضی تدریس 
مدیریت حوزه علمیه خواهران 

مازندران برگزار شد

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 8

خبر

»خانم ســیده نفیسه حسینی« در نشست تربیتی با موضوع نقش 
حجــاب در حفــظ و نشــاط عاطفــی و روانــی در چارچــوب خانواده 
در جمع اســتادان و کارکنان مدرســه علمیه آموزش عالی خواهران 
الزهــرا)س( گــرگان بــا اشــاره به علــل رواج بی حجابــی در ایــران، یکی 
از علــل بوجــود آمــدن اســتقال فکــری و عملــی انســان هــا را دیــن 
و مذهــب دانســت و گفــت: دیــن، انســان هــا را از بیهــوده زیســتن 

بازداشته و سدی در برابر نفوذ استعمار و فرهنگ غرب است.
وی با بیان این که اســتعمار غرب برای دســت یابی به اهداف شوم 
خــود و برانــدازی مذهب اســام به عنوان یک مکتب ســازنده ضد 
استعماری تاش های بسیاری کرده است، اظهار داشت: استعمار 
غــرب بــرای نیل به مقصــود خود، به جداســازی مردم مســلمان از 
محتوای ناب اســام با مذهب ســازی های گوناگون و نیز جایگزین 

نمودن فرهنگ منحط غرب به جای فرهنگ اسام پرداخت.
کــرد:  ابــراز  گلســتان  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  سرپرســت 
اســتعمارگران برای رواج فرهنگ غرب در آســیا سه عنصر فرومایه را 
مامور نمودند تا به اسام زدایی بپردازند که از جمله آنان رضاخان 
بود؛ وی با حمایت انگلیس در ایران بر سر کار آمد و عاوه بر جنایات 
بسیار زیاد در ایران، در هفدهم دی ماه سال 1314 شمسی، کشف 

حجاب اجباری را اعام نمود.
خانــم حســینی واعظ در ادامــه بــا اســتناد بــه آیــه 59 ســوره احزاب 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجه بــه آیه مذکور، فلســفه حجــاب محفوظ 
مانــدن زنــان از تهاجمــات و تهدیدهــای فــراروِی آنان اســت؛ لذا با 

حفظ حجاب زمینه بی حرمتی زنان از بین خواهد رفت.
وی ضمــن بیــان آثار بســیار زیاد رعایــت حجاب در جامعــه به بیان 
آثار مخرب بی حجابی پرداخت و عنوان کرد: چشم چرانی و هوس 
بازی، توســعه فســاد و فحشا، سوء قصد و تجاوز به عنف، پیدایش 
امــراض روانــی و مقاربتــی، خودکشــی و فــرار از خانــه، بــاال رفتن آمار 
طــاق و تضعیــف روابط خانوادگی و غیــره از جمله آثار بی حجابی و 

بدحجابی است.
سرپرســت حوزه علمیه خواهران استان گلستان با استناد به آیاتی 
از قرآن در خصوص مســئله عفاف و حجاب و شــیوه صحیح امر به 
معروف و نهی از منکر  گفت: اهمیت حجاب و پوشش در اسام به 
این دلیل است که نظام خانواده از گسستگی حفظ شده و اعضای 
آن از خطرات و آســیب های روانــی مصون بمانند، تاثیر فوق العاده 
ای که یک زن می تواند در رشد و تعالی جامعه انسان داشته باشد، 

در سایه خانه و خانواده شکوفا می شود.
 وی بــا بیــان این کــه حجاب باعــث صیانت تعادل روانــی جامعه و 
ضامن سامت و تحکیم بنیاد خانواده است اذعان داشت: رسیدن 
به قله رفیع انسانیت و دست یافتن به اهداف واالی انسانی در گرو 

مجهز بودن به لوازمی است که از جمله آن حجاب است.
سرپرست حوزه  علمیه خواهران گلستان در پایان گفت: حجاب به 
عنوان یک وسیله دفاعی مفهوم واقعی خود را یافته و به مثابه یک 

پدیده موثر در تامین سامت خانواده جلوه گر می شود.

سرپرست حوزه علمیه خواهران استان گلستان:

حجاب ضامن تعادل روانی جامعه 
و تحکیم بنیاد خانواده است

همزمــان بــا مــاه ذی القعــده و ایام زیــارت مخصوص رضوی، مراســم غبارروبی مضجع شــریف 
ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا )علیهماالسام(، صبح امروز )پنجشنبه( با حضور رهبر 

انقاب اسامی برگزار شد.
در ایــن مراســم معنــوی مراجع تقلیــد آیات عظام مکارم شــیرازی و وحیدخراســانی، و آیت اهلل 
مصبــاح یــزدی، به همراه جمعی از علما، مســئولین و خانواده های شــهدا، جانبــازان و ایثارگران 

استان خراسان حضور داشتند.

غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام 
رضا)علیه السالم( با حضور  رهبر  معظم انقالب
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معاون پژوهش جامعه الزهرا)س( از اعام فراخوان 
نخستین همایش کتاب سال بانوان خبر داد.

سرکار خانم ریحانه حقانی در نشست خبری که با 
حضور جناب آقای برهانی دبیر اجرایی نخســتین 
همایــش کتــاب ســال بانــوان و جمعــی از اصحاب 
رسانه اســتان قم برگزار شد، عنوان کرد: نخستین 
از ســوی معاونــت  بانــوان  کتــاب ســال  همایــش 
ســال  در  ســام اهلل علیها  جامعه الزهــرا  پژوهــش 

جاری برگزار می شود.
معــاون پژوهــش جامعه الزهــرا ســام اهلل علیها بــا 
اشــاره بــه فراخــوان این همایــش، اظهار داشــت: 
ما در حوزه انســانی و اســامی بانوان تحصیلکرده 
و بنــام داریــم کــه اســامی آنان بــر تــارک کتاب های 
متعــدد علمی، پژوهشــی، هنری ادبی سیاســی و 

غیره نوشته شده است.
حقانی یادآور شــد: مباحــث زن و خانواده دو جزء 
تفکیک ناپذیــر هســتند که نیاز به توجــه ویژه دارد 
و مــا بایــد بــرای بحــث زن و خانــواده برنامه ریــزی 

جدی داشته باشیم.
وی تصریــح کــرد: با توجه به ســخنان رهبر معظم 
انقــاب مدظلــه العالی و توجهی که بــه حوزه زن و 
خانــواده دارنــد و بــا توجه به رســالت مــا در عرصه 
و  بنیادیــن  پژوهش هــای  را  کار  اولیــن  پژوهــش، 

تأثیرگذار قرار دادیم.
معاون پژوهش جامعه الزهرا ســام اهلل علیها بیان 
داشت: نتیجه رسیدن به پژوهش های بنیادین، 
چند راهکار را برای ما ترسیم می کند؛ از جمله باید 
پژوهش های موضوعی و بینادین که در عرصه زن 
و خانواده اســت را بشناسیم و ضرورت ها را در نظر 
بگیریــم تا پژوهش ها نســبت بــه ضرورت ها اتفاق 

بیفتد و در گام بعدی الگوسازی کنیم.

جامعه الزهــرا  پژوهــش  کــرد:  تأکیــد  حقانــی 
سام اهلل علیها به عنوان یکی از ارکان حوزه علمیه 
خواهران باید بتواند الگوی صحیح داشته باشد، 
بنابرایــن چند هدف کلی را با توجه به عرصه های 
مختلــف فکــری، فرهنگــی و پژوهشــی مشــخص 
کردیــم کــه اولین هــدف، شناســایی پژوهشــگران 
و ظرفیــت شناســی پتانســیل موجــود اســت. وی 
پژوهــش،  مــورد  موضوعــات  شناســایی  افــزود: 
آسیب شناســی آثــار گذشــته، ارتقای کمــی و کیفی 
در عرصــه تولیــدات حوزه هــای علمیه و شــناخت 
چالش هــا از دیگر اهداف کلی این معاونت اســت، 
در گام آخــر بحــث الگودهی و جریان ســازی فکری 
مبتنــی بــر آموزه هــای اســامی و مبانــی دینــی را 

پیش بینی کردیم.
معــاون پژوهــش جامعه الزهــرا ســام اهلل علیها در 
ادامــه به ضــرورت برگزاری این همایش اشــاره کرد 
و اظهار داشــت: برخــی پژوهش هــا در عرصه زن و 
خانــواده، بــرای جامعه اســامی مفیــد و کاربردی 
نیستند، بنابراین ما در این همایش به این نقطه 
مطلــوب می رســیم کــه پژوهش های مــا در آینده، 
کاربردی باشــند، نوآوری داشــته باشــند و ناظر به 
حل مشــکات کشــور و تقاضامحور باشند که برای 
محقق شــدن این موضــوع، باید ژرف یابی صورت 

گیرد تا به پویایی، رشد و تعالی برسیم.
حقانــی تصریــح کرد: مــا در عرصــه زن و خانــواده، 
منابع مکتوب اعم از کتاب ها، تألیفات و رســاله ها 
دکتری و ســطح چهار و پژوهشــگران این عرصه ها 
را شناســایی می کنیــم، در گام بعدی چالش هایی 
که در عرصه زن و خانواده است بررسی و برای آنها 

برنامه ریزی می شود.
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از برگزاری همایــش کتاب 

سال بانوان، کارهای اساسی و بنیادین در دستور 
کار قــرار می گیــرد، گفــت: در فراینــد ایــن همایــش، 
بحــث حمایــت از تولید علم، شناســایی و تجلیل 
از بانــوان فرهیختــه را کــه در حــوزه زن و خانــواده 
تألیفاتــی داشــتند، صورت می گیــرد، در عین حال 
هــدف اصلــی مــا کارهــای بنیادین اســت کــه بعد 
از همایــش اتفــاق خواهــد افتاد. معــاون پژوهش 
جامعه الزهــرا ســام اهلل علیها در ادامه بــه آثار مورد 
پذیــرش در این همایش اشــاره کــرد و افزود: آثاری 
کــه در همایــش پذیرفته می شــوند، در چند محور 
اســت، از جملــه آثــار منتشــر شــده بانــوان اعــم از 
تألیــف، ترجمــه، تصحیــح در عرصه علوم انســانی 
اســامی و رساله های سطح چهار و دکتری بانوان 

در عرصه علوم انسانی اسامی.
حقانی همچنین به محور ویژه این همایش اشاره 
کرد و بیان داشت: آثار منتشر شده بانوان و آقایان 
بــا موضوع زن و خانــواده به عنوان محور ویژه این 

همایش در نظر گرفته شده است.
وی، مهلــت ارســال آثار در این همایــش را تا پایان 
مهرمــاه اعام کــرد و گفت: پژوهشــگران می توانند 
برای کســب اطاعات بیشتر به سایت همایش به 
نشــانی www.ketabebanovan.ir مراجعــه کننــد 

و از طریق پنل شخصی، آثار خود را ارسال کنند.
ســام اهلل علیها  جامعه الزهــرا  پژوهــش  معــاون 
یــا  و  از طریــق ســایت  نــام  ثبــت  اینکــه  بیــان  بــا 
مراجعــه حضــوری بــه دبیرخانه همایــش واقع در 
جامعه الزهــرا ســام اهلل علیها امــکان پذیــر اســت، 
پذیرفتــه  همایــش  ایــن  در  آثــاری  کــرد:  تصریــح 

می شود که در دو سال اخیر تألیف شده است.
حقانــی بــا اشــاره بــه همایــش کتــاب ســال حــوزه 
کــه بــرای بیســتمین ســال برگــزار می شــود، گفت: 

معاونــت پژوهــش با شــورای همایش ســال حوزه 
جلســاتی داشــته اســت، ما با همایش کتاب سال 
حوزه، همســو و هم جهت هستیم اما موازی کاری 

صورت نمی گیرد.
وی بیــان داشــت: مــا فرصتــی را در عرصــه زن و 
خانــواده ایجــاد می کنیم کــه اختصاص بــه بانوان 
دارد، موضــوع زن و خانــواده نیز موضــوع ویژه ای 
است که می طلبد در همایش مجزایی برگزار شود.
وی اضافــه کــرد: در این همایش، تمــام تألیفات و 
آثــاری کــه در عرصــه زن و خانــواده نوشــته شــده، 
پذیرش می شــود، در حالیکه همایش کتاب سال 

حوزه تنها مختص حوزویان است.
ســام اهلل علیها  جامعه الزهــرا  پژوهــش  معــاون 
تصریح کرد: در تعاملی که با شورای همایش کتاب 
ســال حوزه صورت گرفت، این بخــش به ما واگذار 

شد.
حقانی در ادامه به ساختار این همایش اشاره کرد 
و گفت: ترکیب همایش کتاب ســال بانوان شــامل 
شــورای سیاســتگذاری، کمیتــه عملــی و کمیتــه 
اجرایــی همایش اســت کــه در زیرمجموعه کمیته 
علمــی، گروه هــای علمــی شــکل گرفتــه و کارهــا به 

سرانجام می رسد.
سیاســتگذاری،  شــورای  در  افــزود:  حقانــی 
بــه  پارســانیا  حمیــد  حجت االسام والمســلمین 
عنوان دبیر علمی همایش حضور دارد، همچنین 
جنــاب آقای هادی برهانی به عنوان دبیر اجرایی 

همایش فعالیت خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شــد: نخســتین همایش کتاب 
ســال بانــوان، اســفندماه ســال جــاری، همزمــان 
بــا والدت باســعادت حضــرت زهرا ســام اهلل علیها 

برگزار می شود.

مدیرعامل مرکز نشر هاجر گفت: مرکز نشر هاجر 1۰۰ 
عنوان کتاب برای دوره  های سیر مطالعاتی طاب 

خواهر ارسال می کند.
آقــای احمــد شــایانفر مدیرعامــل مرکــز نشــر هاجر 

در گفتگــو بــا خبرنــگار پایگاه خبری-اطاع رســانی 
مرکــز  کــرد:  اظهــار  خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای 
نشــر هاجــر 1۰۰ عنــوان کتاب بــرای دوره های ســیر 
مطالعاتــی حوزه هــای علمیــه خواهــران در اختیار 

طاب مناطق مختلف کشور قرار خواهد داد.
راســتای  کتاب هــا در  ایــن  افــزود:  آقــای شــایانفر 
تامین منابــع چهارمین دوره ســیر مطالعاتی که از 
ســوی معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 

خواهران اجرا می شود، تامین شده است.
وی ادامه داد:  تهیه این کتاب ها توســط مرکز نشر 
هاجــر موجب شــد کتاب ها بــه صورت آســان تری 
بــه دســت طــاب خواهر برســد که پــس از تجمیع 
درخواســت ها و مشخص شــدن تعداد کتب مورد 

نیاز ســیرهای مطالعاتی، با مذاکراتی که با 5۰ ناشر 
انجــام شــد در کوتاه تریــن زمــان 1۰۰ عنــوان کتــاب 

تهیه شد.
مدیرعامل مرکز نشــر هاجر افزود: در راســتای رفاه 
حال طــاب خواهر، کتاب های ســیر مطالعاتی در 
حال آماده ســازی و بســته بندی جهت ارســال به 

مدیریت های استانی است.

تهیه و ارســال کتاب های تربیت مربی توســط   
مرکز نشر هاجر

مدیــر عامــل مرکــز نشــر هاجــر همچنیــن از تهیه و 
ارســال کتاب های دوره هــای تربیت مربی حفظ، 
روان خوانــی و تجویــد قــرآن خبــر داد و گفــت: بــر 

اســاس موافقت حاصلــه بین معاونــت فرهنگی- 
تبلیغــی مرکز مدیریت حوزه هــای خواهران و مرکز 
قرآنــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، دوره هــای 
تربیــت مربــی حفــظ، روان خوانــی و تجویــد قرآن 

برگزار می گردد.
وی افزود: دوره های تربیت مربی قرآن شامل سه 
دوره مــی باشــد؛ که هــر فرد فقط در یــک دوره می 

تواند شرکت کند.
مدیرعامل مرکز نشرهاجر بیان کرد: این دوره ها در 
دو بخش حضوری و غیر حضوری برگزار می شود.

 شــایانفر گفــت: این کتــاب ها به منظــور رفاه حال 
طاب در سراســر کشور تهیه و برای مدیریت های 

استانی ارسال می شود.

مدیرعامل مرکز نشر هاجر خبر داد:

کتاب برای دوره های سیرمطالعاتی طالب خواهر ارسال 100 عنوان 

معاون پژوهش جامعه الزهرا)س( اعالم کرد:

کتاب سال بانوان فراخوان نخستین همایش 
خبر

ســه اپلیکیشــن کاربــردی اطــاع رســانی، دانش پژوهــان و اســاتید 
بــا همــت و تــاش تیــم مهندســی دفتــر فنــاوری اطاعــات جامعه 

الزهرا)س( به بهره برداری رسید.
همزمان با دهه کرامت و در آستانه میاد حضرت ثامن الحجج علیه 
الســام، از ســه اپلیکیشــن کاربردی اطاع رســانی، دانش پژوهان و 
اساتید جامعه الزهرا)سام اهلل علیها( در جلسه امروز شورای جامعه 

رونمایی شد.
این اپلیکیشــن ها که از ســوی تیم مهندسی دفتر فناوری اطاعات 
طراحــی، تهیه و تولید شــده اســت در حال حاضــر قابل نصب روی 
نســخه اندرویــد اســت و از قابلیت هــای مهــم آن امــکان اســتفاده 

آفاین از اطاعات مندرج در آن است.
اداره نــرم افــزار و ســامانه دفتــر فنــاوری اطاعــات بــا تــاش گــروه 
مهندســین، آقایــان گنجعلــی، اســدی، مــرادی، عبدالحســینی و 

احمدیان کار تهیه و تولید این نرم افزارها را برعهده داشته اند. 

اپلیکیشن اطالع رسانی  
جامعــه  مراکــز  معرفــی  اخبــار،  بخــش  پنــج  دارای  افــزار  نــرم  ایــن 
و  ســامانه ها  بــه  دسترســی  بخــش  الزهرا)ســام اهلل علیها(، 
اپلیکیشن ها، راهنمای تحصیل در جامعه الزهرا)سام اهلل علیها( و 

داشبورد نیازمندی ها است.
در بخــش اخبــار، امــکان مشــاهده همه خبرهای منتشــر شــده در 
ســایت بــر اســاس دســته بنــدی موضوعــی وجــود دارد. همچنین 
در ایــن بخــش مخاطــب مــی تواند برخــی از اخبــار را نشــان دار کند 
تــا در مراجعه هــای بعــدی دسترســی راحتی به آنها داشــته باشــد. 
اشــتراک گذاری اخبــار از طریــق پیام رســان ها از دیگــر امکانــات این 

بخش است.
جامعــه  بــه  وابســته  مراکــز  و  بخش هــا  همــه  مراکــز،  بخــش  در 
الزهرا)ســام اهلل علیها( معرفــی شــده و لینــک صفحه یا ســایت این 

مراکز برای دسترسی آسان مخاطبان قرار داده شده است.
شرایط تحصیل در سطوح مختلف جامعه الزهرا)سام اهلل علیها( نیز 

در بخش راهنمای تحصیل آمده است.
عاقــه منــدان می تواننــد بــرای دریافــت و نصــب این اپلیکیشــن از 
نشانی jz.ac.ir/app/news یا از طریق اسکن بارکد زیر اقدام کنند.

اپلیکیشن اندروید دانش پژوهان  
اپلیکیشــن دانش پژوهــان بــا هــدف تســهیل خدمــات آموزشــی و 
انتخــاب واحــد از طریــق موبایــل و تبلــت، ارتقای ارتبــاط با طاب 
از طریــق پیام رســانی از طریــق تلفــن همــراه و اطاع رســانی اخبار و 
اطاعیه ها از طریق اعان )نوتیفیکیشن( تهیه و تولید شده است.

از قابلیت هــا و امکانــات ایــن اپلیکیشــن می تــوان بــه ارائــه پرونده 
آموزشــی طــاب، دسترســی بــه برنامــه کاســی، برنامــه امتحانی با 
امــکان یادآوری، کارنامه ترمی، صندوق پیام با امکان ارســال پیام 
از ســوی مدیریت آموزش به طاب و ارســال پیام از سوی طاب به 
یکدیگر و انتخاب و حذف واحد درســی از ســوی طاب اشــاره کرد. 
این امکانات ضرورت حضور طاب در محل موسسه برای دریافت 
خدمــات آموزشــی را کاهــش داده و ضمــن تســهیل در انجــام امور، 

مانع هزینه های اضافی می شود.

اپلیکیشن اندروید اساتید  
ایــن نرم افــزار  با هــدف کاهش هزینه هــای حضور و غیاب دســتی و 
تســهیل حضور و غیاب سیســتمی از طریق دســتگاه تلفن و تبلت، 
ارائه خدمات اساتید روی دستگاه همراه، ارتقای ارتباط با اساتید 
از طریق پیام رسانی دیجیتال، و اطاع رسانی اخبار و اطاعیه ها از 

طریق اعان تولید شده است.
پرونــده اســتاد، حضــور و غیــاب طــاب با امکان مشــاهده لیســت 
کاس ها و دانش  پژوهان به تفکیک هر کاس، امکان ثبت حضور، 
غیبت یا تاخیر و ویرایش آنها، رویت فیش حقوقی، و صندوق پیام 

از امکانات و قابلیت های این اپلیکیشن است.

رونمایی از سه اپلیکیشن 
اطالع رسانی، دانش پژوهان و 

اساتید در جامعه الزهرا)س(

بررســی کمیســیون های نشســت سراســری  و  جلســه هماهنگــی 
مدیریــت  مرکــز  در  کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــران 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
در این نشست که با حضور »حجت االسام والمسلمین بهجت پور«، 
مدیــر حوزه علمیــه خواهــران، معاونیــن مرکــز مدیریــت حوزه های 
علمیــه خواهران، روســای مراکز و نمایندگان معاونت ها برگزار شــد، 
»خانم افشار« به عنوان نماینده معاونت آموزش در کمیسیون های 
این نشست، »حجت االسام والمسلمین رجبی« نماینده معاونت 
فرهنگی-تبلیغی، »حجت االسام والمسلمین سجادی« نماینده 
معاونت ارتباطات و امور حوزه ها، »آقای توسلی«  نماینده معاونت 
پژوهش و »آقای سرولیر« به عنوان نماینده معاونت اداری مالی در 
این نشست حضوریافتند و مراحل محتوایی و اجرایی کمیسیون ها 

را تشریح کردند.

جلسه هماهنگی کمیسیون های 
نشست سراسری مدیران برگزار شد

شماره 25221 ذی القعده 1439سه شنبه 16 مرداد 1397

شانزدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت ویژه طالب خواهر چهارمحال و بختیاری
کبری«،در گفت وگو با »نمای حوزه« گفت: جشنواره بانوی کرامت هرساله  »خانم طاهره ا
با هدف رشد امور پژوهشی طاب زیر نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور 
کرامت بسیار متفاوت تر و  برگزار می شود. وی با بیان این که محورهای جشنواره بانوی 
گسترده تر از جشنواره عامه حلی است، خاطرنشان کرد: همه فعالیت های علمی و پژوهشی 
طاب و استادان مدارس علمیه خواهران قبل از برگزاری این طرح در این جشنواره شرکت 
کید بر اینکه  داشتند.معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری با تأ
سیاست حوزه های علمیه خواهران حمایت از نشر فعالیت های پژوهشی طاب است، 

تصریح کرد: ایده ها و طرح های پژوهشی مدارس علمیه، کرسی های آزاداندیشی، نشست ها 
گ و پایگاه های پژوهشی  و همایش های علمی، نرم افزارهای پژوهشی، نشریات علمی، وبا
کبری در پایان با  می توانند در جشنواره بانوی کرامت طرح و مورد بررسی قرار گیرند.خانم ا
اشاره به این که نام نویسی در این فراخوان از طریق سامانه فراخوان  های پژوهشی در پایگاه 
اینترنتی مرکز مدیریت حوزه  های علمیه خواهران به نشانی www.whc.irقابل انجام است، 
ابراز کرد: حمایت از چاپ و نشر آثار منتخب، تقدیر و اهدای جوایز ارزنده به مدارس و طاب 
منتخب و بهره مندی از تسهیات حوزه از جمله اعطای امتیاز برای ورود به سطوح باالتر و 

استفاده از تسهیات پژوهشگری از جمله امتیازات این طرح است.

خیلــی  طلبــه  خواهــران  پدیــده  
پدیده  عظیم و مبارکی است. هزاران 
عالم، پژوهشــگر، فقیه و فیلسوف در 
حوزه هــای علمیــه خواهــران تربیــت 
عظیمــی  حرکــت  چــه  ایــن  شــوند؛ 

خواهد بود.

خبر



مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:
باید تمرکز کنیم و مرجعیت دینی حوزه زن و 
خانوادهرا تأمین کنیم. ما باید
 به جایی برسیم که مسئولین کشور دریابند
 که در حوزه جنسیت نقطه ای که می توانند به آن 
تمرکز کنند و حرف دین را بشنوند، ماهستیم.   
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وقتی آموزشگاه خیاطی مرکز فعالیت های دینی و انقالبی شد
مدرسه علمیه خواهران حضرت 

حجت)عج( در سال 1368 هجری 
شمسی در منطقه 10 تهران از سوی 

مرحوم آیت اهلل محقق، امامت جماعت 
مسجد حضرت حجت)عج( و با مدیریت 

خانم فاطمه ابتکار ثاقب تاسیس شد 
و بعد از رحلت آیت اهلل محقق، خانم 

کار تکمیل بنا و  فاطمه ابتکار ثاقب 
مسئولیت این حوزه علمیه را بر عهده 

داشت. این مدرسه تنها مدرسه علمیه 
که  خواهران در منطقه 10 تهران است 

مسایل اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی منطقه را تحت پوشش دارد و 

منشأ خدمات فراوانی برای عموم مردم 
بوده است.

گفتگوی خبرنگار خبرگزاری »حوزه« با 
خانم فاطمه ابتکار ثاقب موسس حوزه 

علمیه خواهران حجت)عج( تهران را در 
ادامه می خوانید:

Á  از مختصــری  شــرح  ســئوال،  اولیــن  عنــوان  بــه   
تاریخچــه ی مدرســه علمیــه حضــرن حجت)عــج( 
دوره  مــدت  در  کــه  اقداماتــی  اهــم  و  خواهــران 

مسئولیت خود داشته اید را بیان کنید.
قبل از پیروزی انقاب اسامی مرحوم حآیت اهلل محقق 
کــه متولــی حــوزه علمیــه حجت)عــج( بــرادران کنونــی 
بودنــد، بــا درخواســت اهالــی محل که خیلی به ایشــان 
اصــرار داشــتند در کنار حوزه بــرادران، حــوزه خواهران را 
هم تاســیس کند، باالخــره زمین کناری حــوزه را با نیت 

احداث حوزه علمیه خواهران خریدند.
بعد از این ماجرا و خرید زمین برای احداث ســاختمان 
حوزه خواهران، بنده از همان ســال 46 بحث تاســیس 
حــوزه علمیــه خوهــران را بــه صــورت جــدی از ایشــان 
پیگیری می کردم ولی ایشــان به بنــده اظهار می کردند 
در شــرایط فعلــی کــه عوامل رژیــم پهلوی حرمتــی برای 
زنان مســلمان قائل نیســتند، ممکن اســت ساواکی ها 
خواهــران طلبه را اذیت کنند و بــه بهانه هایی اقدام به 
دســتگیری کنند و به همین جهت فعًا تاســیس حوزه 
خواهــران را به صاح نمی دانم. و این بحث تا مدت ها 

مسکوت ماند.
بنــده تحصیــل دروس حــوزوی را از ســال 46 به صورت 
جــدی آغاز کردم و بســیاری از کتب حــوزوی را در محضر 
مرحوم آیت اهلل محقق خواندم. آن روزها برای دخترانی 
مثــل مــا کــه عاقمنــد بــه تحصیــل علــوم دینــی بودنــد 
شــرایط خیلی ســخت بــود، و به دلیــل فقدان اســتاد و 
یــا دیگر مســائل در برخی روزها فقــط دو خط درس می 
خواندیــم، زیرا مرحوم محقق که امام جماعت و تولیت 
حوزه برادران بودند، سرشــان خیلی شــلوغ بــود و دائم 
در خدمــت مردم بودند و ما باید صبر می کردیم تا وقت 
ایشــان کامًا آزاد شــود تا بلکه چند خط درس بخوانیم 
و برخــی مواقــع هم بدون این که درســی خوانده شــود، 
از مســجد برمــی گشــتیم. در هــر صــورت دروس جامــع 
المقدامــات، معالــم، و منطــق را در محضــر مرحوم آیت 

اهلل محقق تحصیل کردیم.
در ادامــه تحصیــل دروس فقــه و اصــول را خدمــت آیت 
اهلل محمدتقــی داوودی گذراندیــم و هــر روز یــک مســیر 
طوالنــی را طــی مــی کردیــم تــا ســر درس ایشــان حاضــر 
شــویم. همچنیــن درس فلســفه را در محضــر مرحــوم 
حجت االســام والمسلمین باغت نیا، و دروس رسائل 
و مکاسب را محضر حضرات حجج االسام والمسلمین 

آقایان نمازی، شاکری و قاضوی خواندم.
Á  ،آیــا همزمــان با تحصالت علــوم دینی و حوزوی 

فعالیــت هــای انقالبــی هــم داشــتید؟ بــا توجــه بــه 
شــرایط ســخت آن روزهــا نحــوه فعالیــت های شــما 

چگونه بوده است؟
بله! شــرایط بسیار دشــوار بود، ولی برای شروع فعالیت 
هــای دینــی و انقابــی بــه ذهنــم رســید یک آموزشــگاه 
خیاطــی بزنــم تا در پوشــش آن بتوانم اهدافــم را دنبال 
کند برای همین در سال 44 اقدام به تاسیس آموزشگاه 
خیاطــی در همیــن منطقه )منطقــه 1۰( نمــودم و در آن 

زمان بنده 19 سال سن بیشتر نداشتم.
البتــه در آن زمــان مجــوز خیاطــی را فقــط بــه دختران و 
زنانی که 25 ســال ســن داشــتند، می دادند، ولی در آن 
ســال دخترخاله فرح دیبا که می خواســت مجوز کســب 
بگیــرد بــه خاطــر او قانــون را تغییــر دادنــد و به 18 ســال 
تقلیــل دادنــد و بنده هــم از ایــن فرصت اســتفاده کرده 
و اقــدام بــه اخــذ مجــوز آموزشــگاه خیاطی کــردم. پدرم 
خیاط بود و توانسته بودم برخی فنون خیاطی را پیش 
پــدرم یــاد بگیــرم و در برخــی دوره های خیاطی شــرکت 
کردم و بعد از تسلط به حرفه خیاطی نسبت به تاسیس 

آموزشگاه اقدام کردم.
بعــد از راه انــدازی آموزشــگاه خیاطــی و جــذب هنرجو، 
پنجشــنبه ها به جــای آموزش خیاطــی، برنامه دینی و 
فرهنگــی داشــتیم بــه این صــورت که با دعــوت از برخی 

ســخنرانان دینــی و انقابی، هنرجوهــا را ملزم می کردم 
تا در این برنامه ها حضور داشــته باشــند و اال اگر در این 
جلسات حاضر نباشند، مجوز آموزش خیاطی برایشان 
صادر نخواهد شد! با این که این برنامه ربطی به آموزش 
خیاطــی نداشــت ولــی مــن احســاس تکلیف مــی کردم 
کــه ایــن حرف هــا باید به گــوش زنــان و دختــران جوان 

برسد، بنا بر این بنده روزهای پنجشنبه را در آموزشگاه 
خیاطی به نشر و تبلیغ معارف اهل بیت)علیهم السام( 
و گفتمــان انقاب اســامی اختصــاص دادم و الحمدهلل 
ثمرات و برکات بسیاری را برای همه افراد حاضر در این 

جلسات در پی داشت.
 

Á  چنانچــه خاطــره ای از فعالیــت هــای انقالبــی و
تبلیغــی تــان در آموزشــگاه خیاطــی داریــد، بــرای ما 

تعریف کنید.
بلــه! یــک روز وارد آموزشــگاه خیاطــی شــدم و در کمــال 
ناباوری دیدم یکی از هنرجوها عکس شاه و فرح پهلوی 
را بــه در و دیــوار و پنجــره هــای آموزشــگاه نصــب کــرده 
اســت! و ایــن کار او برایــم ناراحــت کننــده بــود. به مربی 
آموزشگاه گفتم این ها چیست؟ چه کسی و به چه علت 
تصاویر را اینجا نصب کرده است؟ مربی در جواب گفت؛ 

خب! اینان انسان های ارزشمندی هستند!!
تحمــل این وضــع برای من دشــوار بود، ولــی چاری ای 
جــز صبر نبــود، ولی بعد از دو ماه  بــه بهانه این که دیوار 
کاس ها کثیف اســت و باید نقاشــی بشود، همه عکس 

ها را برداشتیم.
البتــه نکتــه جالب این که شــوهر همین خانــم مربی که 
تصاویــر شــاه را در آموزشــگاه مــا نصب کرده بــود، پیش 
خدمــت مخصوص شــاه بود و بنده هم اطاع نداشــتم 
و بعدها توسط دوستان مطلع شدم و همین امر باعث 
شــد ما در فعالیت های سیاســی دقت بیشتری داشته 

باشیم.
Á  شــنیده ایم شما برای تاســیس مدرسه خواهران

مشــکالت  و  هــا  ســختی  متحمــل  حجت)عــج( 
بســیاری شــدید، ولــی هرگــز از هــدف خــود منصرف 

نشدید، در این باره بیشتر برایمان توضیح دهید.
بعد از پیروزی انقاب و وقوع جنگ تحمیلی تقریبًا همه 
توجهات مردم به دفاع از میهن اســامی معطوف شده 
بــود و در کنــار این رویــداد ملی، بنده نگران فراموشــی و 
عــدم تاســیس حــوزه علمیــه خواهــران بــودم از ایــن رو 
مجــددا بــه حــاج آقا محقــق مراجعه کــردم و بــه او گفتم 
دیگــر از آن تهدیــدات ســاواک و مامــوران رژیــم طاغوت 
رهایــی پیــدا کردیــم و خــوب اســت که بــه حــوزه علمیه 
خواهــران توجــه جدی شــود. حــاج آقا محقق بــا تایید 
حرف بنده اظهار داشتند االن در شرایط جنگ هستیم 
و شاید مردم رغبتی برای کمک به تاسیس حوزه علمیه 
نداشــته باشــند چــون همــه کمــک هــا بــرای کمــک به 

رزمندگان جمع آوری می شود.
بنده به ایشــان گفتم؛ یک مادر خوب و مومن اســت که 
می تواند فرزند مومن و انقابی تربیت کند. شما به بنده 

اجازه بدهید تا مقدمات کار را فراهم کنم و از مردم برای 
کمک به ســاخت حــوزه علمیه خوهران دعــوت کنیم و 

الحمدهلل ایشان موافقت کردند.
خــب از آنجــا که مــن در ایــن منطقه آموزشــگاه خیاطی 
داشــتم، عموم مردم منطقه به واسطه این که دختران 
شــان یــا مــادران خانــواده هــا بــه نوعــی هنرجــوی مــا 
محســوب می شــدند، بنده را می شــناختند و از طریق 
آموزشــگاه و کاس هــای مذهبــی و دینــی کــه برگــزار می 
کردیم، اعتماد بین بنده و اهالی محل ایجاد شده بود.

بعــد از اجازه حاج آقا محقق، در ســال 68 اقدام به اخذ 
مجــوز برای ســاخت ســاختمان حــوزه علمیــه خوهران 
کردیــم و همــه شــاگردانم بــه هــر تاشــی کــه ممکــن بود 
برای جذب مشارکت های مردمی و تامین بودجه مالی 

ساخت حوزه اقدام می نمودند.
یادم هست یکی از خانم ها که از اهالی مومن محل بود 
یک ســرویس طا که همان روز همســرش برای او هدیه 
گرفته بود برای کمک به حوزه آورد. به او گفتم همسرت 
از ایــن کار شــما راضی اســت؟ گفــت وقتی همســرم این 
ســرویس طــا را برایــم خریــد گفتــم کاش ایــن ارث پدرم 
بود! همسرم گفت اگر ارث پدرت بود، با این طاها چکار 
مــی کــردی؟ گفتــم برای ســاخت حــوزه علمیه نــذر می 
کردم و همســرم با شــنیدن این حرف گفت من رضایت 
دارم و با خوشــحالی و رضایت کامل این ســرویس طا را 

وقف حوزه علمیه می کنم.
Á  بــا توجــه بــه شــرایط خــاص آن روز، رونــد اطــالع

خواهــران  علمیــه  مدرســه  بــه  جــذب  و  رســانی 
حجت)عج( چگونه شکل گرفت؟

همزمان با ســاخت حوزه علمیه خواهــران و با موافقت 
ســاختمان  از  درس  کاس  اتــاق  دو  محقــق،  مرحــوم 
برادران برای شــروع کاس های طاب خوهران تحویل 
گرفتیــم و همزمان در رادیو و مســاجد اطراف برای ثبت 
نــام خواهــران در حوزه علمیه و کمک به ســاخت حوزه 
تبلیغــات مفصــل و گســترده ای انجــام شــد و در مــدت 
بســیار کوتاهــی با انبوه متقاضیــان ورود به حوزه علمیه 
مواجه شدیم و از طرفی هم که با کمبود فضای آموزشی 
مواجه بودیم مجبور شــدم از ســرایدار حوزه برادران هم 
خواهــش کنم تا در روز چند ســاعت اتاقــش را در اختیار 
اســاتید و طــاب خواهر قــرار دهد. خاصه با مشــقت و 
ســختی های بسیار که خیلی از آنها قابل وصف نیست؛ 
تدریس و تحصیل حوزه علمیه خواهران را شروع کردیم 
تــا زمانــی کــه ســاختمان جدیــد حــوزه تکمیــل و آماده 

استفاده گردد.
در ابتــدای امــر بــا مــا کمبود اســتاد هــم مواجــه بودیم، 
از ایــن رو از حــاج آقــا محقق درخواســت کردیــم تدریس 
برخی دروس را بر عهده بگیرند و با این که ایشان دارای 
سطح علمی باالیی بودند با تواضع و فروتنی درخواست 
ما را قبول کردند و برای طاب پایه اول ما تدریس علوم 
حــوزوی را آغــاز کردند و این نعمت و فرصت خوبی برای 
طــاب خواهــر بــود تا از بــرکات علمی و معنــوی حاج آقا 

محقق بهرمند شوند.
Á  شــما بــه نقش مــردم و کمک خیرین در ســاخت

حوزه علمیه خواهران حجت)عج( اشاره کردید، آیا 
این کمک ها تا روزهای آخر هم ادامه داشت؟

بلــه! الحمــدهلل مردم همیشــه کمک حال مــا بودند.  با 
افزایش متقاضیان ورود به حوزه علمیه و کمبود فضای 
آموزشــی، بایــد تدبیــر دیگری مــی کردیم، و این شــرایط 
در حالــی بود کــه فقط زیر زمین حوزه تکمیل شــده بود 
ولــی کف زمین نم دار و گچ بود و برای اســتفاده از آن جا 
بایــد کف را موکت می کردیم تا حداقل فضای الزم برای 
حضــور طــاب فراهــم شــود، آن زمــان مــن در جلســات 

شــهیدان بهشــتی و مطهــری در خیابــان فرشــته که در 
منزل پسر یکی دوستانم برگزار می شد حضور می یافتم.
این دوســتم که از مشــکل حوزه ما با خبر بود به پسرش 
گفته بود که حاج خانم از وضعیت فضای آموزشی حوزه 
نگــران هســتند و برای آماده ســازی مــکان فعلی نیاز به 
کمک مالی دارند، که او هم گفته بود همه هزینه هایش 

را مــن تقبــل می کنــم. و بدیــن ترتیب با کمــک خیرین 
توانستیم اولین کاس های درس را در ساختمان نیمه 
کاره حــوزه و بــا حداقل امکانات شــروع کنیــم و در ادامه 
و در ســال 72 توانســتیم مجــوز رســمی تاســیس حــوزه 
علمیه خواهران را در ساختمان جدید حوزه اخذ کنیم.

Á  لطفا درباره ســبک علمی و ســیره تربیتی طالب 
بیشــتر  حجت)عــج(  خواهــران  علمیــه  مدرســه 

توضیح دهید.
بــه نظــر مــن خیلــی مهم اســت کــه یــک طلبــه حدیث 
شــناس باشــد و به تاریخ اســام تســلط داشــته باشــد. 
تسلط به تاریخ اسام، دانش و آگاهی طاب را باال برده 
و سطح بینش و بصیرت سیاسی آنان را ارتقاء می دهد. 
بــه ویــژه کتــب عامه عســگری که بــا اســتدالل منطقی 
و بــا اســتناد بــه روایات متقــن، به مباحث تاریخ اســام 

پرداخته است.
مثًا کتاب »نقش ائمه در احیای دین« عامه عســگری 
بســیاری از احادیــث جعلــی را شناســایی کــرده و باطــل 
بودن آن ها را به خوبی تبیین و تشریح می کند و فردی 
که این کتاب و امثال این کتاب ها را مطالعه می کند به 
سطحی از بینش می رسد که آگاه به زمانه خود می شود 

و به شیعه بودنش افتخار می کند.
امــا دربــاره مباحــث تربیتــی همــواره بــه طــاب توصیــه 
کردیم که فقط با اخاص و برای کســب رضایت خداوند 
متعال وارد حوزه علمیه بشــوند. زیــرا اگر با اخاص وارد 
شــوند مقدمــات پیشــرفت علمــی و معنــوی برایشــان 
حاصل خواهد شد و هم برای خانواده خود و هم برای 
مردم جامعه مفید واقع می شوند. به شیعه بودن خود 

افتخار کنند و شکر این نعمت بزرگ را بجا بیاورند.
Á  از دوران تبلیغــی خــود کــه    بهتریــن خاطــره ای 

دارید؟
جلســات و برنامــه هــای تبلیغــی بنــده بیشــتر تاریــخ 
شناســی و حدیث شناســی بود و ســعی ام بر این بود تا 
مــردم را نســبت بــه احادیــث و روایات جعلی آگاه ســازم 
و مانــع از نفــوذ افــکار منحط وهابیــون شــوم. در یکی از 
همیــن جلســات تبلیغی یکی از شــرکت کننــدگان دختر 
خانمــی بود که بــه اتفاق پدر و مــادرش در آمریکا زندگی 
می کرد، ولی متاسفانه به دلیل تبلیغات وهابیون به آن 
ها ملحق شده بود و این موضوع پدر و مادرش را بسیار 

آزار می داد.
او به اتفاق خانواده برای دیدن مادربزرگ خود به ایران 
آمده بود و از آنجا که پدر و مادر این دختر خانم مومن و 
مذهبی بودند از کیفیت جلسات بنده آگاهی داشتند و 
برای همین دخترشــان را مجاب کردند حاال که تا اینجا 
بــرای دیــدن مادربــزرگ آمــده ایــم، در جلســات مــا هم 

شرکت کند.
بعــد از اتمــام جلســه ایــن دخترخانــم آمــد و در کنار من 
نشســت و از دفترچه ای که پر از سؤاالت و شبهات بود، 
شروع کرد به پرسیدن و ادعا می کرد که شما در برابر این 
سؤاالت محکوم به شکست هستید! وقتی وارد بحث و 
پاسخ به سؤاالت او شدم سعی کردم با احترام به بزرگان 
اهل ســنت و با اســتناد به احادیث و روایات خود آنان، 
باطل بودن شبهات مطرح شده و بر حق بودن مذهب 

تشیع را اثبات کنم.
جلســه مــن با ایــن خانــم، در دو روز متوالی برگزار شــد و 
مباحــث ما ســاعات طوالنی به درازا کشــید، ولی پاســخ 
بســیاری از ســؤاالت او داده شــد و الحمــدهلل مؤثــر هــم 
واقــع شــد و او از عقیده باطلش دســت برداشــت و توبه 
کرد. و هم اکنون نیز به عنوان یک شیعه مومن و مدافع 
مکتب اهل بیت)ع( در دانشگاه های آمریکا مشغول به 

تدریس است و همچنان با هم در ارتباط هستیم.
Á  تمایل دارم در مورد فعالیت های قبل از انقالب 

بیشتر توضیح دهید، آیا ورود جدی تری به فعالیت 
هــای انقالبی و حمایــت از نهضت امام خمینی)ره( 

داشتید؟
یکــی از مهمتریــن اقدامات ما در نشــر گفتمــان انقاب، 
آگاهــی دادن بــه مــردم و انتشــار اعامیه ها و ســخنرانی 
هــای امــام در بیــن اهالــی محــل بــود. مــردم منطقــه و 
محلــه نیــز اکثرًا متدیــن و معتمد بودند و مــا را همراهی 
می کردند ولی باید بســیار مراقب بودیم تا بهانه دســت 
ساواک ندهیم. البته تمایل داشتم کتاب های حضرت 
امــام)ره( را مطالعــه کنم و بیشــتر بــا آراء و اندیشــه های 
انقابی ایشــان آشنا شوم و بتوانم آن را به مردم منتقل 
کنم. برای همین منظور به مناســبتی به اتفاق همسرم 
بــه مــدت یکماه به کربا و نجف رفتیــم و زمانی که ما به 
نجف رسیدیم، امام نجف را به مقصد پاریس ترک کرده 

بودند.
کتــاب »نهضت امام خمینی« که تالیف حجت االســام 
منــزل  از  خاصــی  طــرق  بــه  بــود  روحانــی  ســیدحمید 
شــخصی امام در نجف تهیه کردیم و همان روز مشغول 
مطالعه شــدم و هر چقدر این کتاب را مطالعه می کردم 
عشق و عاقه من به هدف و نهضت امام خمینی بیشتر 

می شد.
هنــگام برگشــت از نجف، نمی توانســتم از کتاب ها جدا 
شــوم و تصمیــم گرفتم با خود به ایران بیاورم. همســرم 
گفت در مرز همه را رصد و تفتیش می کنند و به احتمال 
زیــاد کتاب هــا را ببینند و حتما ما را دســتگیر می کنند. 

گفتم اشکالی ندارد!
خاصــه اینکه موقع نزدیک شــدن به مــرز کتاب ها را به 
چند پارچه پیچاندم تا معلوم نباشد سپس آن را داخل 
پاکــت میوه قرار دادم و طوری وانمود کردیم که ماموران 
بــه پاکــت میــوه مشــکوک نشــوند و در آن لحظــه خیلی 
استرس و اضطراب داشتیم اما به لطف خداوند متعال 
توانســتیم به ســامت از مرز عبور کنیم و الحمدهلل کتاب 
هــا را در اختیــار انقابیون قــرار دادم تا بــا مبانی فکری و 
اهــداف نهضــت انقــاب امــام خمینی)ره( بیشــتر آشــنا 

شوند.
Á  بــه عنوان ســوال پایانــی، چنانچه خاطــره ای از  

امــام خمینــی)ره( در دوران پیــروزی انقــالب دارید، 
بیان کنید.

بعد از پیروزی انقاب اســامی، در حالی که ضد انقاب 
هــا و گروهــک هــای تروریســتی اقــدام بــه ترور بســیاری 
از علمــای انقابــی مــی کردند، فرقــه هــای انحرافی هم 
مشــغول ســم پراکنــی و ایجــاد شــایعات و شــبهات در 

جامعه بودند.
بنده با یکی از مراکز فعال فرهنگی و اجتماعی در ارتباط 
بــودم و اطــاع داشــتم که در آنجــا چگونه افــکار جوانان 
مــا را بــه انحــراف و ضدیت بــا دین می کشــاندند، و این 
امــر بســیار بــرای من نگران کننــده بود، و بایــد کاری می 
کردیم، برای همین منظور برای ارائه گزارشی از وضعیت 
منطقه ای که ســکونت داشــتیم، خدمت حضرت امام 
خمینــی)ره( رســیدم و مطالبی را خدمت ایشــان عرض 

کردیم.
ایــن خاطــره را هــم اینجــا بگویــم که قبــل از رســیدن به 
محضــر امــام یکی از خانــم ها که ما را بازرســی می کردند 
متوجــه کارت گواهینامــه مــن شــد و گفــت امــام راضــی 
نیستند شما رانندگی کنید! این حرف برای من که مقلد 
امام بودم خیلی نگران کننده بود و افکار مرا پریشان کرد 

که مبادا بر خاف فتوی امام عمل کرده باشم.
محضر امام که رسیدم گفتم که یکی از خانم ها این طور 
گفتند، در آن موقع من دستکش ها را از دستم در آورده 
بودم، امام بعد از شنیدن ماجرا یک نگاه به بنده کردند 
و فرمودند شــما به همین شکل   که منظورشان رعایت 
حجــاب موقــع رانندگــی بــود - رانندگــی کنیــد اشــکالی 
ندارد، بعد از این فرمایش امام خیلی خوشــحال شــدم 
و به اطاع آن خانم هم رساندم تا در جریان فتوی امام 

باشد.
Á سخن پایانی 

ان شاءاهلل با دعای خیر امام زمان)عج( بتوانیم سربازی 
خوبی برای حضرت باشیم و به طاب خواهر هم عرض 
می کنم قدر جوانی و فرصت کنونی را بدانند و هر قدمی 
کــه برمــی دارند بــرای کســب رضایــت خداونــد متعال و 

خشنودی حضرت ولیعصر)عج( باشد.

گزارشی از تنها مدرسه علمیه خواهران در منطقه ۱۰ تهران؛

و  چهارمحال  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
بختیاری از اعالم فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت 

ویژه طالب خواهر این استان خبر داد .
گفت:  حوزه«  »نمای  با  گفت وگو  اکبری«،در  طاهره  »خانم 
جشنواره بانوی کرامت هرساله با هدف رشد امور پژوهشی طالب زیر 

نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار می شود.
وی با بیان این که محورهای جشنواره بانوی کرامت بسیار متفاوت تر 
همه  کرد:  خاطرنشان  است،  حلی  عالمه  جشنواره  از  گسترده تر  و 

فعالیت های علمی و پژوهشی طالب و استادان مدارس علمیه خواهران 
قبل از برگزاری این طرح در این جشنواره شرکت داشتند.

و  چهارمحال  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
بختیاری با تأکید بر اینکه سیاست حوزه های علمیه خواهران حمایت 
ایده ها  کرد:  تصریح  است،  طالب  پژوهشی  فعالیت های  نشر  از 
آزاداندیشی،  کرسی های  علمیه،  مدارس  پژوهشی  طرح های  و 
نشست ها و همایش های علمی، نرم افزارهای پژوهشی، نشریات 
علمی، وبالگ و پایگاه های پژوهشی می توانند در جشنواره بانوی 

کرامت طرح و مورد بررسی قرار گیرند.
خانم اکبری در پایان با اشاره به این که نام نویسی در این فراخوان 
مرکز  اینترنتی  پایگاه  در  پژوهشی  فراخوان  های  سامانه  طریق  از 
مدیریت حوزه  های علمیه خواهران به نشانی www.whc.irقابل 
انجام است، ابراز کرد: حمایت از چاپ و نشر آثار منتخب، تقدیر 
و اهدای جوایز ارزنده به مدارس و طالب منتخب و بهره مندی از 
تسهیالت حوزه از جمله اعطای امتیاز برای ورود به سطوح باالتر و 

استفاده از تسهیالت پژوهشگری از جمله امتیازات این طرح است.

شانزدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت ویژه طالب خواهر چهارمحال و بختیاری

خبر



انقــاب  معظــم  رهبــر  ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
اســامی صبح امــروز )شــنبه( در دیدار ســفیران، کارداران 
و مســئوالن وزارت امــور خارجــه، تأمیــن و حفــظ منافــع 
ملــی به معنــای حقیقی را هدف اصلی سیاســت خارجی 
خواندنــد و بــا بیــان بایدهــا و نبایدهــای دیپلماســی در 
نظام اسامی افزودند: می توان با روحیه صحیح انقابی 
و دیپلماســی هوشــمندانه و هدفمنــد، روابــط خارجی را 
گســترش داد و عناصر قدرت نظام را به پشــتوانه ای برای 

دستاوردهای سیاسی و دیپلماسی تبدیل کرد.
رهبر انقاب اســامی در ابتدای ســخنان خود با اشاره 
بــه شــرایط کنونــی و جبهــه گســترده ای کــه ضــد اســام و 
جمهوری اســامی ایران شــکل گرفته، تاش دیپلماســی 
را در بر دارنده اجر الهی و افتخاری تاریخی و ملی در دفاع 
از حقانیــت ملــت ایــران دانســتند و گفتنــد: در چالش ها، 
انســان غیرتمنــد و صبــور و خردمنــد، بر تاش هــا و حجم 
و کیفیت کار می افزاید، بنابراین باید روحیه ی تازه ســازی 

فعالیت ها در دستگاه دیپلماسی گسترش یابد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: حفــظ ســامت 
و  خانــواده  و  خــود  معنــوی  و  روحــی  طهــارت  و  دینــی 
پایبندی رفتاری و گفتاری به مســائل شرعی از مهمترین 
وظایــف مســئوالن و کارکنــان وزارت امــور خارجــه به ویژه 

سفرا و اعضای نمایندگی های ایران در خارج است.
ایشــان بــا تأکیــد بر اینکــه دســتگاه دیپلماســی بخش 
نظــام  بیرونــی  نمــای  و  کشــور  خارجــی  سیاســت  اصلــی 
جمهوری اســامی اســت، خاطرنشــان کردند: وزارت امور 
خارجــه و به ویــژه ســفرا بایــد عمیقًا به ارزشــهای اســام و 
انقاب پایبند باشــند و رفتار و گفتار آنان، منعکس کننده 

این ارزشها باشد.
و  بایدهــا  تبییــن  ادامــه  در  اســامی  انقــاب  رهبــر 
نبایدهــای دیپلماســِی نظــام اســامی، شــرط الزم بــرای 
قــوی  روحیــه  از  برخــورداری  را  دیپلماســی  نماینــدگان 
و مســتحکم، امیــد بــه آینــده و بهــره منــدی از احســاس 
حقانیــت برشــمردند و بــا اشــاره بــه موضــوع مهــم منافع 
ملــی، گفتنــد: هــدف اصلــی و واقعــی دیپلماســی، حفظ 
منافــع ملی اســت و تعامل یا تقابل، تنها روشــهایی برای 

تأمین منافع ملی هستند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، منافع ملــی را برگرفته از 
سیاســت های اصلــی و ارزشــهای نظــام دانســتند و تأکید 
کردنــد: دســتگاه دیپلماســی بایــد منافــع ملــی را حفظ و 

تأمین کند.
ایشــان، ســخنان رئیس جمهور را در سفر اخیر به اروپا 
مبنــی بــر اینکه »اگــر نفت ایــران صــادر نشــود، نفت هیچ 
کشــوری در منطقــه صادر نخواهد شــد« ســخنانی مهم و 
حاکــی از سیاســت و رویکــرد نظــام برشــمردند و افزودنــد: 
وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی اینگونه مواضع 

رئیس جمهور است.
رهبر انقاب اســامی در ادامه به موضوع »دیپلماسی 
ایدئولوژیک« اشــاره و خاطرنشــان کردند: برخی به غلط، 
ســخن از لــزوم جدایی دیپلماســی از ایدئولــوژی به میان 
مــی آوردنــد، در حالی کــه دیپلماســی ایدئولوژیــک هیــچ 
اشــکالی نــدارد و القــاء تقابــل میــان ایدئولــوژی و منافــع 

ملی، صحیح و منطقی نیست.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای با تأکید بــر اینکه هدف از 
تشــکیل جمهوری اســامی حفظ منافع ملی، اســتقال، 
آزادی، عدالــت اجتماعــی، قــدرت و امنیــت ملــی اســت، 
افزودنــد: ایدئولــوژی به دنبال تأمیــن و حفظ منافع ملی 

است و هویت یک ملت محسوب می شود.
رهبــر انقاب اســامی با اشــاره به وجــود ایدئولوژی در 
رفتار و سیاســت های دولتهای غربی، گفتند: امریکایی ها 
در ســخنان خــود بارهــا از عبــارت »ارزشــهای امریکایــی« 
اســتفاده مــی کنند کــه همان ایدئولــوژِی آنهــا و برگرفته از 
اعامیه اســتقال امریکا است و در کشــورهای اروپایی نیز 
تفکــرات ایدئولوژیــک بر رفتار و فعالیت های سیاســی آنها 

حاکم است.
ایشــان ارتباط خردمندانــه، هوشــمندانه، هدفمند و 
منطقی با جهان را برخاســته از نگاه اســامی نظام و کامًا 

منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند.
رهبــر انقــاب اســامی تحقــق و بــروز روحیــه انقابی را 
در تعامــات و رویکردهای دیپلماتیک ضروری دانســتند 
و افزودنــد: دیپلمــات ایرانــی بایــد بــه انقاب افتخــار کند 
و در تعامــات کاری او، »عــزت، احســاس اقتــدار و اعتماد 
به نفس« به روشــنی مشــاهده شــود که البته ایــن رفتار و 
منــش انقابــی با بیان حرفهــای نامعقــول و ایجاد هیاهو 

کامًا متفاوت است.
ضــرورت  تبییــن  در  ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
برخــورداری ســفیران و دیپلماتهــای ایرانــی از احســاس 
حقانیــت، بــه موضــوع جنــگ روانــی بی وقفــه دشــمنان 
اشــاره کردنــد و افزودنــد: بایــد بــا احســاس حقانیــت و بــا 
آگاهــی و تســلط در مباحــث چالشــی، پاســخهای قاطع و 

منطقی به اتهامات بیگانگان داد.
ایشان، متهم کردن دائم ایران به یک مسئله منفی را 
دســتور کار اصلی جنگ روانی مســتمر دشمنان خواندند 
و افزودنــد: برای تحقق این هدف، »ایران هراســی، ایران 
ســتیزی، ایــران گریــزی، اتهــام نقــض دموکراســی، نبــود 
آزادی و نقــض حقوق بشــر« مــدام در تبلیغــات بیگانگان 

تکرار می شود.
بــه جنایــات  اشــاره  بــا  ای  آیــت اهلل خامنــه  حضــرت 
اروپایی هــا و غربی هــا در مســتعمرات گذشــته، محــدود 
بودن دموکراسی در غرب به مقررات و یا نظر مراکز خاص، 
وجــود دیکتاتــوری حزبــی در امریــکا و برخــی کشــورهای 
اروپایــی و نیــز جنایــات فعلی غربی ها از جمله همدســتی 
با سعودی ها در کشتار مردم یمن افزودند: غربی ها مظهر 
نقــض حقوق بشــر هســتند امــا با وقاحــِت تمام، ایــران را 
متهم می کنند به گونه ای که گاه انســان از شدت وقاحت 

آنها حیرت می کند.
رهبــر انقــاب اســامی تصــور حــل مشــکات کشــور بــا 
مذاکــره یــا رابطــه بــا امریــکا را خطایــی واضــح خواندنــد و 
افزودنــد: امریــکا با اصل نظام اســامی مشــکل اساســی و 
مبنایــی دارد، ضمــن اینکه کشــورهای فراوانــی در افریقا، 
آســیا و امریکای التین هستند که با امریکا رابطه دارند اما 

همچنان با مشکات فراوان دست به گریبانند.
دشــمنی  تبییــن  در  ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
عمیــق امریــکا بــا جمهــوری اســامی خاطرنشــان کردند: 
امریکایی ها به دنبال بازگشــت به موقعیت و جایگاه خود 
در ایران قبل از انقاب هستند و به کمتر از این هم راضی 

نخواهند شد.
ایشــان مخالفــت امریــکا بــا »تــوان هســته ای و قدرت 
غنــی ســازی بــاال و نیــز حضــور ایــران در منطقه« را ناشــی 
از خصومــت عمیــق آنهــا بــا عناصــر اقتــدار نظــام اســامی 
برشمردند و افزودند: حضور منطقه ای جزو عناصر قدرت 
و امنیت ایران است و عقبه راهبردی کشور محسوب می 

شود، به همین علت دشمنان با آن مخالفند.
رهبــر انقــاب با اشــاره بــه بیان مکــرر غیرقابــل اعتماد 
بــودن امریــکا از زبــان مســئوالن کشــور افزودنــد: بنــده از 
قدیــم ایــن نکته را خاطرنشــان می کردم کــه روی حرف و 

حتی امضای امریکایی ها نمی توان حساب کرد، بنابراین 
مذاکره با امریکا هیچ فایده ای ندارد.

یــا  ایشــان فعــال کــردن ظرفیت هــای استفاده نشــده 
کــم اســتفاده شــده در کشــور را مهــم دانســتند و افزودند: 
مذاکــرات با اروپایی ها قطع نشــود اما نباید معطل بســته 
اروپایی ماند بلکه باید کارهای فراوان الزم در داخل کشور 

را دنبال کرد.
رهبر انقاب اسامی، گسترش ارتباطات چند جانبه و 
به ویــژه دو جانبه و توجه خاص به تشــکلهای منطقه ای 
را ضروری خواندند و افزودند: سفرا و نمایندگان ایران در 
خارج باید به ظرفیت ها و توانایی های ملت و کشــور کامًا 

واقف باشند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره به اذعــان اخیر 
مقامــات امریکایــی درباره اســتعداد ملت ایــران افزودند: 
از چندیــن ســال قبل تأکید مــی کردم که اســتعداد ایرانی 
از متوســط اســتعداد دنیــا باالتر اســت، ایــن واقعیت یک 
ظرفیت مهم داخلی است، همچنانکه ایمان، شجاعت، 
ایثــار و افتخار ملت به ارزشــها از دیگــر عناصر توانایی های 

ایران است.
ایشــان ارتبــاط بــا دانشــمندان، رجــال سیاســی غیــر 
دولتــی و فعاالن اقتصادی دیگر کشــورها را جزو روشــهای 
رایــج دیپلماســی در جهــان برشــمردند و افزودنــد: با این 
روشــها می تــوان گســتره فعالیت های دســتگاه سیاســت 

خارجی را گسترش داد.
را  میدانــی  قــدرت  همچنیــن  اســامی  انقــاب  رهبــر 
پشــتوانه دیپلماســی خواندند و افزودند: مهم این اســت 
کــه هــر گونــه عنصــر اقتدار بــه نوعــی دســتاورد سیاســی و 

اقتصادی تبدیل شود.
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، وزیر امور خارجه 
بــا اشــاره بــه رویکردهــای دســتگاه دیپلماســی به ویژه در 
ارتبــاط بــا همســایگان و تمرکز بــر دیپلماســی اقتصادی، 
گفــت: تاش کرده ایم با خودباوری به اســتقبال چالش ها 

برویم و از منافع ملی با صابت دفاع کنیم.
بــا  بــا همیــن رویکــرد و  بــا بیــان اینکــه  آقــای ظریــف 
حمایت ها و هدایت های رهبر انقاب اســامی توانســتیم 
پــروژه ایران هراســی صهیونیســت ها را شکســت دهیــم، 
بــا  خاطرنشــان کــرد: ترامــپ و نتانیاهــو تــاش می کننــد 
نمایش هــای ســخیف، پــروژه ایران هراســی را تکــرار کننــد 
امــا امــروز حتی در میان متحــدان خود نیز تنهــا و منزوی 

هستند.
وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه تشــکیل اتــاق جنگ و 
تــاش گســترده آمریــکا بــرای فشــار و زورگویی علیــه ملت 
ایران، گفت: همواره به کشورهای دیگر از جمله متحدین 
امریــکا اعــام کرده ایم که مقابلــه با زورگویی امریــکا باید از 
تعهدات سیاســی فراتر رفته و بــه اقدامات عملی زمان دار 

منجر شود.
آقــای ظریــف افــزود: مــا شــرایط ســخت تری را تجربــه 
کرده ایم و اطمینان دارم در پرتو همدلی و وفاق می توانیم 
بر مشکات فائق شویم و شرایط پیش رو را با عنایت الهی 
و بــا هدایت هــای رهبــری و حمایــت مــردم به خوبــی و با 

افتخار و سربلندی و با کمترین آسیب مدیریت کنیم.

مــردم عزیزمــان توجــه داشــته باشــند کــه صرفــه 
جویــی به معنــای مصرف نکردن نیســت؛ صرفه 
جویــی بــه معنــای درســت مصــرف کــردن، بجــا 
مصــرف کــردن، ضایــع نکــردن مــال، مصــرف را 
کارآمد و ثمربخش کردن است. اسراف در اموال و 
در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، 
بدون اینکه این مصرف اثر و کارایی داشته باشد.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 1/ 1/ 13۸۸
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»حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« در دیدار با جمعی از خواهران و 
برادران حوزه  علمیه استان تهران، با اشاره به تشکیل نظام اسامی در ایران و امتیازات 
کم بودن فضای اسامی بر  این دوران برای انجام وظیفه روحانیت اظهار داشتند: »حا
جامعه« یکی از این ویژگی ها است، عاوه بر آن، در سطح جهانی نیز یک خأل فکری ناشی 
از سرخوردگی از بی نتیجه بودن تفکرات مارکسیستی و لیبرالیستی وجود دارد که زمینه 
کرده است. رهبر معظم انقاب اسامی  را برای ارائه حرف های نوی تفکر اسامی فراهم 
گر بتوانیم حرف های نو و جذاب اسام را در خصوص انسان، جامعه و  کردند: ا کید  تأ
سیاست به گوش جهانیان و بویژه نسل های جوان برسانیم، قطعًا مورد قبول قرار خواهند 

گیر بواسطه شکل گیری  گرفت. معظم له وجود وسائل و ابزارهای ارتباطاتی و رسانه ای فرا
کنونی برای رساندن پیام حیات بخش  فضای مجازی را یکی دیگر از ویژگی های دوران 
اسام، برشمردند و گفتند: یکی دیگر از امتیازات این دوران، کثرت سؤال ها و شبهه ها در 
ذهن ها است که همین زیاد بودن سؤالها، ذهن ها را برای یافتن پاسخ ها فعال و زمینه را 
برای عبور از مرزهای علم فراهم خواهد کرد.رهبر انقاب اسامی طاب را به »جدی گرفتن 
درس و بحث علمی« توصیه کردند و در این خصوص گفتند: شرط تأثیرگذاری در جامعه، 
کامل  که در نصاب  افزایش سواد و ارتقای نصاب علمی است، همچنان که امام بزرگوار 

علمی قرار داشت، توانست مبارزه و حرکت عظیم انقاب را به ثمر برساند.

کره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است تصور حل مشکالت با مذا

آشنایی با مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سفیران، کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه: 

مدرســه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت که 
در مرکز شــهر مرودشــت واقع شــده اســت، در حــال حاضر 
119 طلبه در پایه های 1 تا 5 مشغول به تحصیل و 8 طلبه 

فارغ التحصیل دارد.
این مدرســه به نام مبارک دردانه حضرت رسول)صلی اهلل 
علیــه والــه( فاطمــه زهرا)ســام اهلل علیها(مزین شــده، در حال حاضر 

مکان مدرســه خانه ای از موقوفات اداره اوقاف اســت که 
در خیابان هفت تیر شرقی قرار گرفته است.

تاریخچه تأسیس  
خانــم فاطمــه خلیفه، مدیر مدرســه علمیــه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( در خصوص روند تأســیس این مدرســه 
گفــت: باتوجــه بــه اینکــه شهرســتان مرودشــت دومیــن 
اســت،  شــیراز  از  بعــد  فــارس  اســتان  بــزرگ  شهرســتان 
ظرفیت هــای بســیاری جهــت تربیت و پــرورش بانوان در 
امــر تبلیغ دیــن و اشــاعه فرهنگ اســامی دارد به همین 
علــت، ســال ها قبل از تأســیس مدرســه علمیــه خواهران 
در ایــن شهرســتان، تاش هــای زیــادی جهــت ایــن امــر 
انجام شــده بــود کــه ســرانجام در ســال 139۰ بــا تأییــدات 

خداونــد و همــت امام جمعــه محتــرم وقــت شهرســتان و 
دیگر مسئولین گران قدر، این مدرسه دایر شد و در  اولین 
ســال بــا 35 نفر از خواهــران عاقه مند کار خــود را آغاز کرد 
و زرخیــز بــودن خود را این بار در پــرورش زرهایی از جنس 

طاب علوم دینی به نمایش گذاشت.
وی خاطرنشــان کــرد: از ســال 9۰ تاکنــون هرســال بین 
3۰-25 طلبه در مقطع ســطح2 دوره حضوری تمام وقت 
و نیمه حضــوری تحصیــل خود را آغاز می کننــد و به جمع 

دیگر دوستان خود در مدرسه می پیوندد.
خانــم خلیفــه اظهــار کــرد: هم اکنــون تعــداد 119 طلبه 
خواهــر در ایــن مدرســه، بــه تحصیل علوم دینی اشــتغال 
افزایــش  بــا  آینــده،  ســال های  در  امیدواریــم  کــه  دارنــد 

چشمگیرتری به کار خود ادامه دهد.

فعالیت های آموزشی  
خانــم ســکینه کشــاورز، معاون آمــوزش مدرســه علمیه 
خواهــران فاطمه الزهــرا)س( بــا اشــاره بــه نقــاط قــوت نظام 
آموزشی حوزه های علمیه، اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
وجه تمایز نظام آموزشی حوزه های علمیه نسبت به دیگر 

مراکز آموزشی، وجود مبحث بسیار مهمی به نام »مباحثه« 
اســت کــه طی آن طــاب بعــد از تدریــس اســتاد، محتوای 
دروس خــود را بــا یکدیگــر بــه بحث گذاشــته و اشــکاالت و 
ابهامــات را رفــع می نمایند؛ معمواًل ایــن گروه های مباحثه 

ترکیبی از طاب قوی و ضعیف در مباحث درسی است.
خواهــران  علمیــه  مدرســه  این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
در  موفــق  مــدارس  ازجملــه  مرودشــت  فاطمه الزهــرا)س( 
عرصــه علمی اســت، افزود: هم اکنون تعــداد 119 طلبه در 
پایه هــای 1 تــا 5 مشــغول به تحصیل هســتند که هرســاله 
تعــداد چشــمگیری از ایــن عزیــزان در مســابقات علمــی 
مدارس علمیه سراســر کشــور شــرکت کرده و مجوز ورود به 

مرحله استانی و کشوری را کسب می نمایند.
خانــم  کشــاورز در ادامــه بــا اشــاره به اشــتغال اســاتید 
توانمند و مجرب در این مدرسه، موارد زیر را از نتایج این 

امر برشمرد:
1- پذیــرش 13 نفــر از دانش آموختگان این مدرســه در 

مقطع سطح 3
2- راه یابــی تعــدادی از طــاب در پایه های مختلف به 

مرحله کشوری مسابقات علمی
ممتــاز  رتبــه  کســب  و  بــاال  بــه   18 معــدل  کســب   -3

تحصیلی توسط 37 طلبه از 119 طلبه مدرسه
4- ثبت نــام بیشــترین تعــداد از متقاضیان پذیرش در 

سطح استان
5- شرکت اساتید به جشنواره علمی اساتید و راه یابی 

به مرحله کشوری

فعالیت های پژوهشی  
خانم رقیه حســن علیزادگان، معاون پژوهش مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشــت بابیان این که 
یکی از دغدغه های مهم مدرســه ترغیب و تشویق طاب 
به ســمت تحقیق، پژوهش و نویسندگی است، اظهار کرد 

فعالیت های زیر در همین راستا صورت گرفته است:
1- برگزاری دوره های نویسندگی

2- برگزاری دوره های مقاله نویسی

3- برگزاری دوره های فیش نویس
4- برگزاری دوره های  منبع شناسی

وی در ادامــه بــا تأکیــد بر فراهــم کردن فضــای تحقیق 
و پژوهــش بــرای طــاب خاطرنشــان کــرد: این مدرســه با 
تشــویق طــاب بــه نــگارش چنــد مقالــه علمــی در طــول 
تحصیــل پنج ســاله ایشــان، زمینه را بــرای یادگیری روش 

صحیح پژوهش فراهم آورده است.
خواهــران  علمیــه  مدرســه  پژوهــش  معــاون 
فاطمه الزهــرا)س( مرودشــت در پایــان از برگزاری 13 جلســه 

دفاعیه برای دانش آموختگان سطح 2 خبر داد.

فعالیت های فرهنگی و تبلیغی  
خانــم لیــا کشــاورزی معــاون فرهنگی مدرســه علمیه 
خواهــران فاطمه الزهرا)س(مرودشــت، بــا تأکیــد بر رســالت 
اصلــی طــاب یعنــی تبلیــغ دیــن مبیــن اســام و اشــاعه 
فرهنگ اسامی خاطرنشان کرد: تاش مجموعه مدرسه 
بــر این اســت کــه از بســتر روســتاهای اطــراف شهرســتان 
جهت امر تبلیغ بهره گیری نماید که از جمله فعالیت های 

فرهنگی عبارت است از:
روخوانــی،  احــکام،  آمــوزش  کاس هــای  برگــزاری   -1
روان خوانــی، تجویــد قــرآن کریــم، مشــاوره های خانواده ، 
ازدواج، تربیــت فرزنــد و ... بــه روســتاهای اطــراف اعــزام 
مذکــور  زمینه هــای  در  را  عامــه  مــردم  بتواننــد  تــا  کــرده 

بهره مند سازند.
2- شــرکت فعــال در مراســم های خــاص مذهبــی در 
طول ســال مانند مراســم اعتــکاف، دهــه اول محرم، ماه 
رمضان و پاسخگویی به سؤاالت اعتقادی، شرعی و ..... 

مردم در این مراسم.
3- اعــزام مبلــغ به عنــوان امــام جماعــت در مــدارس 

روستاها و سطح شهر
4- اعزام مبلغ به ادارات مختلف ازجمله کمیته امداد 

امام خمینی)ره(
5- اعزام مبلغ و راوی به اردوهای راهیان نور

وی در پایان از راهیابی تعدادی از طاب این مدرســه 

به مراحل استانی و کشوری مسابقات قرآن خبر داد.
گذری بر فعالیت های عمرانی مدرسه  

خانــم فاطمــه خلیفه، مدیر مدرســه علمیــه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( مرودشت با اشاره به فعالیت این مدرسه 
دریکی از موقوفات اداره اوقاف،  بر ضرورت وجود فضایی 
مناســب و درخــور برای تحصیل طاب تأکیــد کرد و اظهار 
کــرد به مــدد و توفیــق الهی، ســاختمان اصلی مدرســه با 

فضایی مناسب در حال ساخت وساز است.
وی در ادامه با تأکید بر رایزنی های بسیار  زیاد مؤسس 
و مدیر مدرسه جهت تأمین بودجه برای پیشرفت سریع 
فیزیکی مدرســه اظهار امیدواری کرد: ســاختمان مدرسه 
بــا ســرعت قابل ماحظــه ای در حــال پیشــرفت اســت که 

ان شاءاهلل به زودی آماده بهره برداری خواهد شد.

خدمات مشاوره ای  
خانــم خلیفــه بــا تأکید بر نیــاز مبرم جامعه به مشــاوره 
مذهبــی در مباحــث ازدواج، طــاق، تربیــت فرزنــد و .... 
خاطرنشــان کــرد: واحــد مشــاوره در این مدرســه عاوه بر 
ارائــه مشــاوره بــه طــاب و خانواده های ایشــان، پذیرای 
بانوان متعدد از ســطح شهر و روستاهای اطراف برای امر 
مشــاوره است که به شکرانه خداوند متعال در این زمینه 

موفقیت های چشمگیری نیز حاصل شده است.

مهدکودک  
وی بــا اشــاره بــه لــزوم کاهــش دغدغــه طــاب عزیزی 
کــه فرزنــد خردســال دارنــد، تصریــح کــرد: این مدرســه به 
مهدکــودک نیــز مجهــز اســت و دو تــن از مربیــان متعهــد 

وظیفه نگهداری از کودکان ایشان را بر عهده دارند.

سخن پایانی  
فاطمه الزهــرا)س(  خواهــران  علمیــه  مدرســه  مدیــر 
مرودشــت در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد: با آماده شــدن 
ســاختمان اصلــی مدرســه ظرفیــت بــرای پذیــرش تعــداد 
بیشتری از طاب در دوره های مختلف فراهم خواهد شد.



بــه ملت ایران عرض کردم که صرفه جویی را شــعار 
خودتــان قــرار بدهیــد. صرفــه جویــی، بــه معنــای 
گدابازی نیســت که بعضی بگوینــد چرا نمی گذارید 
مردم از نعمتهای خدا استفاده کنند. نه، استفاده 
کننــد، ولی اســراف و زیــاده روی نکنند، اســراف در 
جامعه، الزمه اشــرافیگری و تقســیم نابرابر ثروت و 

مایه تضییع اموال عمومی و نعمت الهی است.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 1/ 1/ 1376
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حجاب؛ عصمت و حفاظت زن و مرد
حجاب برای زن، به معنای ذلت نیست؛ بلکه به معنای عصمت و حفظ زن است 
و نه فقط عصمت و حفظ زن، بلکه عصمت  حفاظت زن و مرد هر دوست.حجاب 
به معنای چادر نیست؛ اما چادر در نزد ما ایرانی ها که زن های ما از قدیم داشتند، 
بهترین نوع حجاب است؛ بدون چادر هم حجاب ممکن است.حجاب به معنای 
که از نپوشیدن بدتر است. به تعبیرروایات،  پوشیدن سالم ]است[؛ نه پوشیدنی 

پوشیده عریان که در عین پوشیدگی، مثل انسان برهنه و عریان است.

حجاب  نمی خورد؛  درد  به  پوشیدن،  آن   
گردن و  که سر و مو و  نیست؛ پوشیدن سالم 
بدن و تمام سر تا پای بدن زن را پوشانده باشد؛ 
البته صورت و دو دست را بسیاری فقها مستثنا 
بدون  صورت  که  مواردی  در  البته  می دانند؛ 

آرایش و ساده باشد؛ این هم معنای حجاب.

آیت اهلل مصباح یزدی در دوره طرح والیت مشهد:

آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی در مراسم افتتاحیه طرح 
والیت طاب حوزه های علمیه خواهران به بیان ســخنان 
مبســوطی پیرامــون بیــان اهمیــت و ضــرورت و اهــداف و 
پیشــینه طرح والیت پرداخت که متن سخنرانی ایشان به 

شرح زیر است:
اْلَعاَلِمیــَن  َرّبِ  اْلَحْمــُدهلِل  ِحیــم  الّرَ ْحَمــِن  الّرَ اهلِل  ِبْســِم 
ِد األْنِبَیاِء َواْلُمرَسِلین َحِبیِب إَلِه  ــاُم َعَلی َســّیِ َلوُة َوالّسَ َوالّصَ
اِهِریَن  ِیِبیَن الّطَ ٍد َو َعَلی آِلِه الّطَ اْلَعاَلِمیَن أِبی اْلَقاِســِم ُمَحّمَ

الَمعُصوِمین
ِة ْبِن اْلَحَســن َصَلَواُتَک َعَلیِه َو َعَلی  َک الُحّجَ ُهــّمَ ُکْن ِلَوِلّیِ ألّلَ
ــاَعِة َو ِفی ُکّلِ َســاَعٍة  َوِلًیــا َو َحاِفظًا َو َقاِئدًا  آَباِئِه ِفی َهِذِه الّسَ
َعُه  ی ُتْســِکَنُه أْرَضَک َطْوعــًا َو ُتَمّتِ َو َناِصــرًا َو َدِلیــًا َو َعْیَنا َحّتَ

ِفیَها َطِویًا
خدای متعال را شکر می کنیم که به برکت عنایات حضرت 
ثامــن الحجــج صلوات اهلل علیه و علی آبائــه و أبنائه توفیق 
برگــزاری ایــن دوره که انشــاءاهلل دوره ممتاز مفید و موجب 
رضــای خاطــر مبــارک مقام معظــم رهبــری و باالتر موجب 
شــادی قلب آقا امــام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف 
باشــد برگزار شــد و مــا هم اجازه پیدا کردیــم که چند دقیقه 
ای در این مجلس شریف و مبارک مزاحم اوقات خواهران 
بزرگوار باشیم چیزهایی که در ذهنم هست که مثا  مناسب 
اســت در این مجلس گفته شود و خیلی بیش از آن چیزی 
است که در یک جلسه بشود گنجانید لذا من خیلی از آنها 
را درز می گیرم نتیجه را به عنوان یک اصل مورد بحث قرار 
مــی دهم و آن نکته هایی که بیشــتر باید مورد توجه شــما 
عزیــزان قــرار بگیــرد آنها را گوشــزد می کنم تا با روشــن بینی 
بیشتری در این دوره شرکت کنید و از توان خودتان چیزی 

کم نگذارید.
در عالم اختافات زیادی وجود دارد

 مــا در عالــم مواجه هســتیم با یک اختافات شــدیدی که 
از دورانهــای خیلی ســابق به جــای مانده آنچه قــرآن کریم 
بیشــتر روی آن تکیــه مــی کنــد اختــاف بیــن موحدیــن و 
مشــرکین اســت که خــدا پیغمبرانی فرســتاد که به حســب 
روایــت معــروف 124۰۰۰ هســتند وقتــی پیغمبــری می آمد 
مردم در اثر ا نسی که با سنت های قومی و محلی داشتند 
زیــر بــار حرفهای پیغمبــر نمی رفتند مســخره مــی کردند و 
بعــد در مقــام اذیت پیامبــران برمی آمدند اینهــا همه نص 
قرآن است مثًا می گفتند »َأَجَعَل اْلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإّنَ َهَذا 
َلَشــْيٌء ُعَجاٌب«  نشــان می دهد که آن زمان مثل خیلی از 
زمانهای دیگر االن هم در هندوســتان و بعضی کشــورهای 
آفریقایــی هســت اینهــا االهانــی خدایانــی برای خودشــان 
قائل بودند برای هر کاری به یکی از اینها مراجعه می کردند 
وقتــی خشکســالی می شــد ســراغ خــدای بــاران می رفتند 
موقع جنگ سراغ خدای جنگ می رفتند اگر کسی به آنها 
حمله می کرد ســراغ خدای صلح می رفتند جوانها بیشــتر 
سراغ خدای عشق می رفتند و برای هر چیزی یک منبعی 
قائــل بودنــد که با ارتبــاط با او مشــکات زندگــی خود حل 
می شود بعد پیغمبران می آمدند می گفتند اینها کاره ای 
نیستند اینها چیزهایی است خودتان ساختید وتراشیدید 

و اسم آن را خدا گذاشتید.

غلط بودن شــرک و صحیــح بودن توحید باید برای   
مردم اثبات شود

خدا یکی اســت آن کســی است که همه عالم را آفریده همه 
عالــم را او اداره مــی کند هرچه هم مــی خواهید در هر بابی 
بایــد از او بخواهیــد این آیه اشــاره می کند کــه جواب مردم 
چــه بود می گفتنــد »َأَجَعَل اْلِلَهَة ِإَلًهــا َواِحًدا«  ما این همه 
خــدا داریــم دســت از آنهــا برداریم فقط یک خدا بپرســتیم 
»ِإّنَ َهــَذا َلَشــْيٌء ُعَجــاٌب« خیلی مســئله عجیبی اســت ما 
هرگــز چنیــن کاری نمــی کنیــم این منطــق آنها بود حــاال از 
این بحث بگذرم ادامه آن باعث این می شود که وقت زیاد 
گرفته شود باالخره آخرین پیامبری که مبعوث شد خدا در 
اثــر فداکاریهای مردم پیــروان او برکات خود را بر او نازل کرد 
ایــن دین پیروز شــد و اســام به یک معنا جهانگیر شــد به 
همــه جا ســرایت کــرد و طرفدارانی پیدا کرد طبعــاً  به ذهن 
آدم که از کجا بفهمیم کاری که مشــرکین می کردند درســت 
بــود یــا آن چیــزی کــه پیغمبــران می گفتنــد این یــک بابی 
اســت و باید رفت اثبات کرد که شــرک غلط هست و توحید 

درست هست و دین الهی صحیح است.
فرض ما این اســت که این کارها را کردیم دیگر اصا  تمایلی 
بــه هیچ نوع شــرکی نداریم و دین حق را فقط دین اســام 
مــی دانیــم و تنهــا منبعــی هم کــه به آن اســتناد مــی کنیم 
اصالت قرآن اســت در ســایه قرآن ســنت اهل بیت صلوات 
اهلل علیهم اجمعین تا اینجا را ما درز می گیریم بحث هایی 
را کــه بایــد انجام بگیرد تا به اینجا برســد بعــد می دانیم که 
بعــد از وفــات پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و ســلم بین خود 
مســلمانها اختافاتی پیش آمد بــه عنوان اختافات دینی 
حــاال یــک وقت اختاف شــخصی و قومی اســت ولــی اصًا 
بــه عنــوان دیــن کســانی می گفتنــد راه صحیــح این اســت 
دیگــران مــی گفتند نــه ایــن راه غلط اســت راه صحیح این 
نیســت شــاید معروف ترین آن مکتب اهل بیــت با دیگران 
داشــت که شــاخه هــای متعددی داشــت بعد این ســوال 
مطرح می شــود که از کجا بفهمیم میان فرقه های اسامی 
کدام صحیح اســت باز فرض را بر این می گذاریم که این کار 
را کردم و اثبات کردیم روش اهل بیت درســت است آنهای 
دیگر درست نیست و باالخره مسائل فرعی در ذیل هریک 
از مســائل اصلــی اســام پیــش مــی آمــد و موجــب افتــراق 
مســلمانها و حتی موجب جنگ و برادرکشی می شد؛ دوتا 
مســلمان بــه جان هم مــی افتادند به عنــوان عبادت خدا 
دیگری را می کشــتند کما اینکه امروز داعشــی ها همین کار 
را مــی کننــد باز ما اینجا معتقد هســتیم کــه مذهب ما حق 
هســت و بایــد مکتب اهل بیــت را نمــاد آن در عصر ما امام 
خمینــی رضــوان اهلل علیه اینهایی که گفتم یــک دوره علم 
کام را تشــکیل مــی دهــد مباحثــی کــه بایــد در علــم کام 
بررســی کنــد ســالها کســانی زحمت بکشــند این مســائل را 
بیــان کنند حل کنند شــبهات آن را جواب بدهند ما فرض 
مــی کنیــم اینهــا را جــواب دادیــم و دیگــر مشــکلی در اینها 
نداریم راه صحیح ما راه امام است یعنی دین اسام مکتب 
اهل بیت از آنوقتی که امام این حرکت خودشــان را شــروع 
کردند حدود 55 سال می گذرد 15 سال آن را در مقام بحث 
و بعــد از آن تبعیــد و زنــدان و ایــن حرفها گذراند تا تشــریف 
آوردند و خدا به دســت مبارک ایشــان این انقــاب را پیروز 
کرد و یک پدیده عظیم جدید و بی نظیری در تاریخ کشــور 
بلکه در تاریخ اسام تحقق پیدا کرد به نام انقاب اسامی 
ایــران تــا اینجــا ما همه انشــاءاهلل قبول داریم و هیچ شــک 
و شــبهه ای در آن نداریم اما یک سلســله مســائلی هســت 
در ذیــل این مســائل یقینی که همه به آن اعتــراف داریم و 
یقین داریم که باعث ضعیف شــدن باورهای ما نســبت به 
دین و پایبندی های ما نسبت به ارزشهای دینی می شود 
بنده در این چند دقیقه ای که هست می خواهم بعضی از 
نمونه های این را عرض بکنم برای اینکه بیشتر توجه کنیم 
که مسئله جدی ای داریم نمی شود آرام از کنار آن گذشت 

بگوییم خب کسانی هستند به قول حافظ: 

بعضی نشسته خوانند بعضی شکسته خوانند
چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را 

حاال یکی اینگونه می گوید یکی آنگونه می گوید شما کاری 
بــه اینها نداشــته باش آیا می شــود اینگونه با این مســائل 
برخــورد کــرد یــا نــه؛ اگــر ایــن مســائل در حد یــک چیزهای 
ســاده ای بود مســائل شــخصی بود که با سرنوشــت اسام 
و مســلمین و سرنوشــت انســان ســر و کاری نداشــت شاید 
می شــد مســامحه کرد ولی وقتی دقت می کنیم می بینیم 
مســائل بســیار جــدی اســت شــاید ظاهر آن ســاده باشــد 
امــا مــی بینیــم که مســائل خیلی جدی اســت و آثار بســیار 
خطرناکــی را دارد بوجــود مــی آورد؛ یــک نمونــه آن امــروز 
در دنیــا اختــاف دیــن و مذاهــب منحصر به ما مســلمانها 

نیست.

صدها فرقه مختلف در مسیحیت وجود دارد  
 مســیحی ها کــه از لحــاظ جمعیت تقریبــا  بزرگتریــن ادیان 
آســمانی را دارنــد فرقــه هــای بســیار مختلفــی دارنــد چند 
فرقــه اصلــی کاتولیک و ارتدوکس و پروتســتان هســت ولی 
پروتستان یک اسمی است برای دهها و صدها فرقه شاید 
بیش از پانصد فرقه مذهبی به نام پروتستان در عالم وجود 
دارد هرکدام می گویند فرقه ما درست است این باعث این 
شــده که حتی رؤســای مســیحی ها هم به فکر این بیفتند 
که این را جمع کنند و نگذارند اینگونه گســترش پیدا کند؛  
باالتر عرض بکنم درصدد برآمدند که در مقابل گرایش های 
مارکسیســتی و بی دینی که در عالم دارد رواج پیدا می کند 
پاپها در مقام برآمدند که ادیان الهی را به هم نزدیک کنند 
بنــده شــخصا چندین ســال پیش با پاپــی کــه از دنیا رفته 
ماقاتــی داشــتم صحبــت شــد درباره اســام و مســیحیت 
من یک چیزهایی به ایشــان عرض کردم ایشــان گفتند که 
اســام دین بســیار مترقی و خوبی اســت ما به دین اســام 
احتــرام مــی گذاریم مــن در فان کتابم دین اســام را تأیید 
کــردم و حــاال بنــا دارم کــه اصــا همه ادیــان الهــی را یهود و 
مسیحیت و اسام را با هم نزدیک کنیم و یک ائتافی بین 
ایــن دینهــا بوجود بیاید تــا در مقابل مخالفین و مشــرکین 
بتوانیــم مقاومــت کنیم و اشــاره کــرد که ما در مقــام این کار 
هستیم آن پاپی که قبل از اینها و ماقبل ماقبلش منظورم 
احســاس خطــر از این افتــراق و پراکندگی هــا و به جان هم 
افتــادن نفــی کــردن همدیگر آنها هــم به آن مبتا هســتند 
کســانی خواســتند در این بازار آشــفته یک راهی را انتخاب 
کنند که این اختافات کمرنگ شود ارزش و اهمیت خود را 
از دست بدهد آمدند یک گرایشی را به نام پلورالیسم ایجاد 
کردند گفتند دین یک امر شــخصی اســت سلیقه ای است 
ادیان مختلفی هســت هرکسی هر سلیقه ای دارد آن دین 
را قبول کند نباید به کســی اعتراض کنند که چرا فان دین 
را داری خوشش آمده برای این کار یک فلسفه ای چیدند 
کار ساده ای نیست می خواهند دنیا را تحت تأثیر این فکر 
قرار دهند برگشــتند به یک مســئله ای که بین فیلســوفان 
انگلیســی در چند قرن قبل مطرح بود که بین مفاهیمی از 
قبیل اســت و هســت از یکطرف و باید و نباید از طرف دیگر 

چه ارتباطی است ما بعضی چیزها را می گوییم است.
 
قبیح بودن ظلم مورد تایید عموم مردم است  

امروز روز اســت هوا روشــن است هوا گرم است اگر یک کسی 
بگویــد نه می گوییم برو بنشــین ببین چشــم بــاز کن ببین 
نور هســت لباس پوشیدی عرق کردی نشانه این است که 
هــوا گرم اســت گاهی با عائمی می شــود اثبــات کرد که این 
فکر درســت اســت یا غلط هوا گرم هســت یا نیست تا همه 
مســائل خوراکی و طبی و چیزهــای دیگر که اینها واقعیاتی 
است با تجربه ثابت می شود که واقعیت دارد یا نه این یک 
دسته مفاهیم است که ما انسانها داریم و با آن زندگی می 
کنیم یک دسته دیگر مفاهیم داریم که می گوییم باید آدم 
راســت بگوید باید آدم مهربان باشــد این چگونه مفهومی 
اســت ایــن بایــد مهربان باشــد یعنی چه با چــه چیزی می 
شود ثابت کرد که این قضیه درست است یا درست نیست 
اصاً  درســت و غلط دارد یا این ســنخ دیگری اســت بعضی 
از فیلســوفان انگلیســی در چنــد قــرن قبــل گفتند مــا اصاً  
دوگونــه مفهــوم داریــم هیــچ ربطــی به هــم ندارنــد مفهوم 
است ها آنها با واقعیات ارتباط دارد اما باید و نباید سلیقه 
ای اســت دلیلــی نــدارد نمی شــود گفــت این حق اســت یا 
باطل اســت راســت اســت یا دروغ شــبیه اینکه کسانی می 
روند مغازه لباس فروشــی یک کســی رنگ ســبز می پسندد 
یک کســی رنگ صورتی می پســندد یکی رنگهای دیگر می 
پســندد نمی شــود بگویند تو که رنگ صورتی می پســندی 
فکر تو غلط است اینگونه دوست دارد راست و دروغ ندارد 
حق و باطل ندارد این سلیقه اوست این را می پسندد این 
بایــد و نبایدهــا را نمی شــود با دلیل اثبات کــرد که واقعیت 
دارد یــا ندارد اصا  اینها قابل اثبات برهانی و عقلی نیســت 
مرجع اینها ســلیقه های افراد اســت بعضی چیزها هســت 
همه سلیقه ها در آن اتفاق است مثا  ظلم بد است چون 
هرکسی فکر کند من برسم بیخود در گوش من بزنند یا مال 
مــن را بدزدنــد ناراحــت می شــوم همه می گوینــد ظلم بد 
است چون اثر آن را اگر متوجه آنها بشود خیلی ناراحت می 

شــوند این یک ســلیقه عمومی اســت اما این حق و باطل 
ندارد یعنی همه ناراحت می شوند اما این را نمی شود که 
آیــا این قضیــه که »العدل حســن الظلم قبیــح« این قضیه 

صحیح است یا غلط صحیح و غلط ندارد.

برخی  سعی در ترویج گرایش پلورالیسم دارند  
 .... از این مبنایی که در چند قرن قبل بعضی از فیلسوفان 
انگلیســی مطرح کرده بودند نتیجه گرفتند که ادیان از این 
قبیــل مقوله اســت ما کــه می گوییم باید نمــاز خواند یعنی 
مــن دوســت دارم خوشــم مــی آیــد بایــد روزه بگیریم یعنی 
من دوســت دارم یک کســی مــی گوید نخیر مــن اصاً  نمی 
خواهــم نماز نمی خوانم دوســت نداری نخــوان ما باید در 
این مســیر برویم که به اســباب ادیان بگوییم اینها ســلیقه 
ای است دعوا نکنید شما سلیقه خودتان را عمل کنید آنها 
هم سلیقه خودشان را دیگر دست به کشت و کشتار نزنید 
من این را شــنیده بودم که بعضی اســاتید دانشــگاه آمریکا 
این گرایش پلورالیسم را خیلی ترویج می کنند کتابها نوشته 
شــده نمــی دانســتم در شــرق خودمــان هم در کشــورهای 

آسیایی هم چنین چیزهایی وجود دارد.
طرفداران سکوالریسم نیز در جهان در حال افزایش است، 
یک گرایش دیگری که معروف اســت حتماً  همه شما بارها 
اســم آن را شنیدید و مقاالتی خواندید گرایش سکوالریسم 
اســت شــاید خیلــی ها اصــاً  نداننــد این یعنی چــه بعضی 
تأییــد  در  دارنــد  جهانــی  شــهرت  کــه  کســانی  بزرگانــی  از 
سکوالریسم کتاب نوشتند مقاله نوشتند قبًا هم در اوائل 
انقاب مقاالت آنها در مجات معروف کشور هم منتشر می 
شد به هرحال این گرایش این است که دین درست است 
اعتقــاد بــه خدا و عالــم آخرت و بقــاء روح ایــن حرفها همه 
درست ولی دین در زندگی انسان یک جایگاه معینی دارد 
قلمــرو دین یــک محدوده خاصی در زندگی انســان اســت 
دین به همه چیز ربط ندارد شــما اشــتباه می کنید جواب 
هــر ســوالی را از دین مــی خواهید اینها کار دین نیســت آن 
کــه مربوط به دین اســت این اســت که آدم اعتقــاد به خدا 
داشــته باشد خلوتی با خدا داشته باشد ارزشهایی داشته 
باشــد آن ارزشــها را محترم بشــمارد دســت او می رســد به 
دیگران کمک کند این دین است اما نظام اقتصادی ربطی 
بــه دیــن ندارد , خیلی روشــن اســت کــه امر دنیایی اســت 
پول و ثروت و این حرفها چه ربطی به دین دارد همینطور 
سیاســی مدیــران کشــور چگونه بایــد انتخاب شــوند؛ اصا 
بایــد انتخــاب شــوند یا با زور باید مســلط شــوند چه کســی 
بایــد آنها را انتخاب کند با چه نســبتی زنهــا حق رأی دادن 
دارنــد ندارنــد و الی آخر اینها اصًا ربطی به دین ندارد دین 
نمــاز بخــوان روزه بگیر بــه مردم احترام بکن به کســی ظلم 
نکــن حاال به اولیــاء دین هم عاقه داری دهه عاشــورا هم 
لباس مشــکی بپوش ســینه هم بزن حســین حســین هم 
بگو عیب ندارد دین همین است بقیه امور مهم زندگی که 
صدهــا برابر این مســائل مســئله دارد ربطی بــه دین ندارد 
هــر چیــزی علــم مخصوصــی دارد آن متخصصیــن خاصی 
دارد بایــد آن علــم را رفــت آموخــت متخصــص آن را تربیت 
کرد آنها نظر بدهند اختاف هم شد مثل اختافی که دوتا 
پزشک دارند طبیعی است شما یک بیماری دارید به این 
پزشــک مراجعه می کنید یک دارو را برای شــما تجویز می 
کنــد پزشــک دیگــر چیز دیگر تجویــز می کند حــاال مطبها را 
مــی بندیــد که چــرا اختــاف دارید طبعــا این نــوع اختاف 
هم پیش می آید اینها اختافات از امور دنیاست اما اینکه 
خدایی هست آدم باید به خدا احترام بگذارد یک عبادتی 
انجــام بدهد یک خلوتی یک ســجده ای نمازی چیزی به 
خلــق خدا هم خدمت بکند این دین اســت ایــن دیگر راه 
آن جان مایه سکوالریســم است طرفداران این گرایش هم 

امروز در عالم خیلی دارد افزایش پیدا می کند.

اعتقاد سکوالر مطلق بودن ارزش آزادی است  
در حــال حاضــر پلورالیــس  و سکوالریســم هــم طرفــداران 
خیلی زیاد دارد و شعبه های خاصی در کشورهای مختلف 
دارد الاقل ســه دهه هســت که بنده اطاع دارم که اساتید 
دانشــگاه متدینــی که خودشــان را هم انقابــی معرفی می 
کننــد طرفــدار ایــن نظریــه هســتند آنهایــی کــه اصــًا منکر 
انقاب هستند و طرفدار شاه هستند هیچ؛ متدینین های 
ما نماز خوانهای ما و آنهایی که انقابی هم هســتند اما ته 
دل آنها این است که این چیزها را ما بیخود اینها را به دین 
وصل کردیم؛ مثاً  رأس هرم قدرت باید یک روحانی باشــد 
چــه خصوصیتــی دارد امــروز بایــد چنــد روز پیــش خوانده 
باشید یک مقاله ای از شخصیت معروفی که اصل باهای 
کشور ما این است که رهبری امر ثابتی شده کأنه ارثی شده 
آن هــم باشــد مثل مــردم رئیس جمهور انتخــاب می کنند 
حاال یا همان رهبر دینی هم هست یا حاال یکی دیگر هم او 
را انتخاب کند مردم باید رأی بدهند دموکراسی هست این 
چه ربطی دارد به اینکه ما بگوییم این دینی هست و خدا 
بایــد تعیین کنــد یا اوصاف آن را باید خــدا تعیین کند اینها 
اشــتباه اســت ما بایــد اینها را پاالیــش کنیم یعنی اندیشــه 
هــای انقابی خــود را باید پاالیش کنیم اینهــا را دور بریزیم 
اینها خرافات اســت کســانی برای منافع خودشــان درست 

کردنــد راســتش آخوندهــا درســت کردنــد در ایــن جریانات 
ســالها پیــش از آخوندهــا مــردم مبــارزه کردنــد جبهــه ملی 
احزاب دیگری علیه شاه مبارزه کردند زندان رفتند شکنجه 
شدند؛ امام یک وقتی رسید و بله گرفت و گفت اسام عوام 
هم را تحریک کرد به جای همه آنها بگوییم اسام بعد هم 
گفت حکومت اســامی و رأی دادند به جمهوری اســامی 
ولی این درســت نیســت؛ مســائل سیاســی ربطــی به دین 
ندارد مردم خودشان باید برای خودشان حکومت خود را 
تعیین کنند کیفیت آنی را که می خواهند یک روز هم گفتند 
اصــًا ما می خواهیم دین را برداریم حق دارند دموکراســی 
اســت آزادی اســت گفتنــد مــا اصــاً  دیــن را نمــی خواهیم 
می خواهیم از اســام اســتعفاء بدهیم حــق دارند این فکر 
مبتنی اســت بر یک اصل به قول آنها اســتثناء ناپذیر و آن 
مطلق بودن ارزش آزادی اســت آزادی بطور مطلق ارزشــی 
اســت که هیچ اســتثناء برنمــی دارد یکنفــر می تواند صاف 
بیاید علیه پیغمبر اســام شعار بدهد حق دارد کسی نباید 
چیــزی بگویــد آخوندهــا و دینــداران مــی گوینــد ایــن مرتد 
می شــود و حکم او خیلی حکم ســختی اســت اینها خاف 
آزادی است همه باید آزاد باشند هرچه دلشان می خواهد 

بگویند اینها اصًا ربطی به دین ندارد.
 ایــن هــم گرایــش دوم یــا ســومی کــه دارد گســترش پیــدا 
مــی کنــد و در دانشــگاههای مــا همیــن بچــه مســلمانها و 
نمازخوان هــای مــا خیلــی هــا در دلشــان همیــن گرایــش 
کتابهــای  نویســنده  و  فکــر  ایــن  گوینــده  بــه  پذیرفتنــد  را 
مربوطــش بــا تمام وجودشــان احتــرام می گذارنــد حاال به 
تعبیــر خودمانــی اســم او را بی وضــو نمی آورند حــاال بعد از 
اینکه ما از بت پرســتی رها شــدیم و از یهودی و زردشــتی و 
مســیحی و این حرفها اســام هم پذیرفتیم و در اسام هم 
تشیع را جواب اینها را چه بدهیم می گویند اسام درست، 
روش علمــی هم درســت؛ امــا اینها فراتر از امور دینی اســت 
اینها ربطی به دین ندارد ارتباط اینها را باید با دین حذف 
کرد برید اینها افکار چیزهایی است مربوط به دنیای مردم 
اســت بیاناتی دارد حاال من نه فرصت هســت و نه دوست 
دارم وارد اینهــا بشــوم اجماالً  می گوینــد از ویژگی های امور 
دنیــا متغیــر بودن آن اســت یک روز ســلطنتی هســت یک 
روز جمهوری اســت یک روز پارلمانی است یک روز ریاستی 
اســت دائم اینها تغییر می کند اشــکالی هم ندارد دنیا هم 
همیــن را مــی گوید ما بگوییم نه اســام گفتــه باید اینگونه 
باشد اسام چه کار دارد به این کار و آنوقت دنبال آن بروید 
به کجاها منتهی می شوید یکی از سیبل های اینها شورای 
نگهبان اســت چون شــورای نگهبان از کارهای اساســی او 
این اســت که اگر قانونی برخاف قانون اســام و قرآن باشد 
آن را رد بکند این حرفها چیست آزادی است مردم هرکس 
را مــی خواهنــد تعییــن کننــد بــه هرچــه مــی خواهنــد رأی 
بدهند گفتند اسام باطل است بگوید حق دارد می گویند 
نماز نباید خواند در مســجدها را باید بســت اگر اکثریت رأی 
دادند او باید بکند با یک چیزی وراء آن چند مطلب ارتباط 
قلبــی بــا خــدا و خلق خدا هســت دیگر به نام دیــن نداریم 
اینها را دیگر به دین بستند زمانها کسانی و باز هم چیزهای 
دیگری هســت من دیگر بیشتر وقت شما را نمی گیرم ما با 
ایــن پدیده هایــی که به خصوص در بخش دانشــگاهی در 
بین فرهیختگان مطرح هســت مردم کوچه و بازار خیلی با 
اینهــا کاری ندارنــد او نمــاز ش را می خواند قصــاب می رود 
رو بــه قبله ســر گوســفند را می بــرد کار ندارد بــه اینکه دین 
چیست یا فان ولی اینها به عنوان مباحث فلسفی فلسفه 
مربوط به فلســفه سیاست فلسفه حقوق بشر و چیزهایی 
از این قبیل داد ســخن می دهند دهها کتاب می نویســند 
در دنیــا فریــاد راه مــی اندازنــد و دیگــران را متهــم می کنند 
بــه ارتجاع عقب ماندگی خرافاتــی و چیزهایی از این قبیل 
شــاید اگــر یادتان باشــد یک رئیس مجلســی هــم که لباس 
روحانی داشــت بعضی از این مســائل را گفت اینها خرافات 
است رسماً  در مجلس گفت ما توجه نکردیم و اهمیت نمی 
دادیــم مثــل اینکه حاال هم نمی دهیم بــه هرحال حاال که 

اینگونه شد.

تاریخچه آغاز طرح والیت  
 مــن تاریخچــه طــرح والیت را اشــاره بکنم این افــکار وقتی 
شیوع پیدا کرد حتی در مقدس ترین دانشگاهی که به نام 
امام حســین تأسیس شــده بود این افکار رواج پیدا کرد نه 
تنها دانشــجویان اساتید هم مسئولین سپاه به دست و پا 
افتادند نکند این خطر ادامه پیدا کند فرمانده سپاه آنوقت 
ســردار رضایــی بودنــد کســانی را دعــوت کردنــد کــه بیاییــد 
بنشینیم یک فکری بکنیم این دانشگاه امام حسین دارد 
اینگونه می شــود دانشــگاههای دیگر که تکلیف آن معلوم 
است بعد از جلسات و فکرها و تبادل نظرهایی بنا شد یک 
طرح مقدماتی ساده آزمایشی به اجرا گذاشته شود اگر مؤثر 
بود بعد گســترش پیدا کند کجا این برگزار شود یادم هست 
کــه ایشــان هیــچ جایــی بــرای ایــن کار ســراغ نداشــت مــن 
شــنیده بودم که یک قلعه مبارک آباد هست اطراف تهران 
بعضــی طلبه هــا آنجا رفته بودنــد این برای بســتگان رژیم 
سابق بود به ایشان گفتم من شنیدم یک چنین قلعه ای 
اینجا هســت برویــم ببینیم بنده با ایشــان دو نفری رفتیم 

آنجــا را دیدیــم جایــی بــود یک چشــمه آبی بــود و درختها 
سرسبز تپه هایی که روی آن درخت کاری شده بود منظره 
زیبایی هم داشت گفتند اینجا دست کیست گفتند دست 
بنیاد شــهید است ســالی یکی دوبار خانواده های شهدا را 
اینجــا مــی آورند یک تفریحــی بکنند باالخــره از آنجا رفتیم 
دنبال اینکه از بنیاد شــهید اجازه بگیریم که یک چهل روز 
در آنجــا یک برنامه ای برای عده ای دانشــجویان منتخب 
اجرا کنیم این شــد پایه طرح والیت و اســاتیدی که در آنجا 
شرکت می کردند از قبیل مرحوم آشیخ محمدتقی تبریزی 
مرحــوم آقــای طاهــری خرم آبــادی و امثــال اینهــا بودند از 
اینهــا دعــوت کردیم آقا بیایید می آمدنــد روی زمین چمن 
می نشستند یک صندلی می گذاشتند استاد درس بدهد 
دانشــجوها هم روی زمین می نشســتند نه کتابی بود و نه 
بحثــی بــود و نه درس نامه ای تهیه شــده بــود دیگر کم کم 
دوره دوم و ســوم نتایــج ایــن بحثهــا جمع آوری شــد و کم 
کــم به صورت جزوه درســی شــد بعــد هم به صــورت کتاب 
و هــر ســال در آن تســهیاتی شــد تــا شــد ایــن کتابهایی که 
امروز در دســترس هست شــش تا کتاب برای چه این کار را 
کردند احســاس شــد که باید یک حرکت فرهنگی اســامی 
در دانشگاهها انجام بگیرد تا این افکار انحرافی رشد نکند 
دیدند اگر بخواهند همه دانشجویان را زیر این برنامه ببرند 
برای آنها میسر نیست نه جا دارند نه کتاب دارند نه بودجه 
دارند نه استاد دارند بنا شد یک عده معدودی را انتخاب 
کننــد آزمایشــی طــرح را اجــرا کننــد اگــر مفیــد بود ســالهای 
بعــد توســعه داده شــود این مســئله طرح والیت هســت و 

تاریخچه و انگیزه آن و اینکه امروز ما باید چه کار بکنیم.

شناخت مردم نسبت به اسالم ضعیف شده است  
 به کسانی که واقعا معتقد به نظام هستند به رهبری عاقه 
دارند من در تلویزیون همین چند روز چندتا خانم را دیدم 
کــه خیلی بدحجاب بودند با آنها مصاحبه کردند گفتند ما 
به عشــق رهبر آمدیم و این پیدا بود که تصنع نیست واقعًا 
نظــام و رهبــری نظام را دوســت می داشــتند اما بــاور نمی 
کردنــد که این وضع بدی اســت مخالف با ارزشــهای دینی 
و نظام اســت چه تصوری هســت خودش یک مســئله ای 
اســت که محققین جامعه شناس باید این را تحقیق کنند 
بررسی کنند آسیب شناسی کنند چرا اینگونه شده ولی هر 
دلیلی داشــته باشــد یک دلیــل قطعاً  وجــود دارد و آن این 
اســت که شــناخت نســبت به اســام ضعیف شــده کسانی 
هستند باورشان این است که اینها منافاتی با اسام ندارد 
قربــون رهبر هم می روند قربون امام حســین هم می روند 
نــذر هــم مــی کنند روضــه هم مــی خواننــد همــه اینها هم 
هســت اما دوســت دارنــد زیبا باشــند دیگران بــه من نگاه 
کننــد خوششــان مــی آید این چــه ربطی به دیــن دارد این 
همان سکوالریســم اســت من مــی بینم وقتــی زینت کرده 
باشــم در هرجایــی وارد می شــوم حرف مــن را می خوانند 
چه فروشــنده باشــد ماحظه من را می کند در هر اداره ای 
بروم به من احترام می گذارند اما با روی بسته و این حرفها 
باشــم درســت صدای مــن بــه او نمی رســد نمی فهمد چه 
می گویم این که زندگی نشد خدا این جمال را به من داده 
چرا از آن اســتفاده نکنم از آن پول در بیاورم زندگی بهتری 
داشــته باشــم نماز ســر جای خــودش زیارت امــام رضا هم 
ســر جای خودش نذر و نیاز هم می کنم پس این چیســت 
می گویند حرام است و گناه است این را آخوندها درآوردند 
ما امروز روشــنفکر هســتیم بایــد فکر خودمــان را ماک قرار 
بدهیم آخوندها چه می گویند رهایشان کن آقای خمینی 
یک زرنگی کرد و از این اوضاع کشور یک بل گرفت تمام شد 

گذشت.
مردم و مسؤوالن باید بینش صحیح به اسام پیدا کنند

 امروز اشخاص سیاسی ما که انقابی هم معرفی می شوند 
تصریــح می کنند که مردم ما دیگر عاقه ای به امام ندارند 
بنــا هســت همینگونه شــود اگر ایــن خطری هســت از این 
خطــر چگونه می شــود پیشــگیری کرد آنچه شــده که حاال 
از دســت ما برنمــی آید با آنها کاری بکنیم آیا می شــود یک 
کاری کــرد کــه آنهایی که هنوز ســالم هســتند مبتــا به این 
آفتها نشوند خیلی کارها می شود کرد یک کار هم این است 
کــه ســعی کنند بینش صحیح نســبت به اســام پیدا کنند 
بفهمند اسام این است یا باید پذیرفت یا باید رها کرد اما 
لیــک هوش این را قبــول دارم آن را ندارم این روشــنفکری 
اســت آن دینداری اســت این بار ما را به منزل نمی رســاند 
ســاده ترین راهی که پیش بینی شــده که در ظرف بیش از 
بیســت ســال روی آن کار شده این است که ما یک سلسله 
مباحــث ریشــه ای که اگــر آنها خراب شــود روبناهــا فرو می 
ریــزد آن مســائل را ســعی کنیــم به بهترین وجهــی که قابل 
فهم و قابل پذیرش و قابل دفاع هست و می شود در ظرف 
مدت کوتاهی سی چهل روز بشود این را تبیین کرد اینها را 
انتخــاب کردنــد روی آن کار کردند یکی از نویســندگان یکی 
از ایــن کتابهــا همین دیروز پریروز به من می گفت کتابی که 
مــن نوشــتم یازده بــار آن را تغییــر دادم یعنــی اینگونه نبود 
کــه حــاال مــن بنویســم یک مــزدی بگیــرم هــر ســال دوباره 
نشســتم روی آن فکــر کــردم روی واژه هــای آن ترکیبات آن 
اینها به نحوی باشــد که مفیدتر باشــد وقت کمتر بگیرد اثر 
بیشــتری داشته باشد قابل فهم تر باشد مفت پیدا نشده 
اینها روی احســاس مسئولیت است اگر اینها هرجای دیگر 
مــی رفتنــد کار مــی کردند بیــش از اینها درآمد گیرشــان می 
آمد خیلی جاها هســت آغوششــان را باز کردند برای اینکه 
اینهــا را ببرنــد ولــی آنها با ســختی هــا گرفتاریها خــون دلها 
مشــکات بی خوابی ها شــبانه روز همه اینها را تحمل می 
کنند برای اینکه انجام وظیفه ای کرده باشــند این شــما و 
این دســتاوردی که یک عــده از علمای مخلص و عاقمند 
و دلســوز انقاب در طول 23 ســال انجام دادند حاصل آن 
را در اختیار شما گذاشتند که بتوانید این را در ظرف چهل 
روز حاصــل 23 ســال کار را دریافــت کنید اگر اینهایی که من 
گفتم درست است شما باید این را نعمت بسیار بزرگی تلقی 
کنیــد مگر همیشــه این چیزها برای آدم میســر اســت حاال 
من نمی خواهم وارد بحث هایی شــوم وقت شما را بگیرم 
شــما را خســته کنم اگر این نعمت بزرگی است باید شکرگزار 
آن باشــم شــکر آن این اســت که اوالً  ســعی کنید خوب یاد 
بگیریــد تنبلــی نکنید یک دســتی نگیری حــاال یک چیزی 
گفتنــد مــی خوانیم یــک نمــره ای بیاوریم دقــت کنید یک 
جملــه نامفهوم برای شــما نماند بعد که خوب برای شــما 
حل شــد هرکدام از اینها می توانید صدها و شــاید در آینده 
هزاران نفر را نجات بدهید این کار کمی است! با چه هزینه 
ای چقدر وقت صرف بکنید چهل روز به این کار نمی ارزد. 
و عرض آخر بنده این است که همه اینها یک شعاعی از نور 
برکت مقام معظم رهبری ایده اهلل تعالی هست که در طول 
ایــن مدت همواره زحمت کشــان این طــرح را تأیید کردند 
تشویق کردند و هنوز هم تشویقات خود را ادامه می دهند 
خدا انشــاءاهلل ســایه ایشــان را تا زمان ظهور ولیعصر بر ســر 

همه ما مستدام بدارد.
اِهِرین« ٍد َو آِلِه الّطَ »َو َصّلَ َعَلی ُمَحّمَ

قبیح بودن ظلم مورد تایید عموم مردم است



مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:
قدم اول برای تربیت طالب متخصص 

در موضوعات متفاوت فرهنگی این است که 
طلبه های حوزه های علمیه خواهران تمرین 

مدیریت فرهنگی داشته باشند و یاد بگیرند که در 
موضوعات خاصی مانند فرهنگ عبادت، فرهنگ 

تهذیب، فرهنگ مطالعه و سایر خرده فرهنگ ها 
متخصص شوند.
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تندیــس تقــوی، خوشــنویس و بانــوی هنرمنــد 
شــعبه  خوشنویســان  انجمــن  رئیــس  و  ایرانــی 
فیلیپین کــه آثاری را در حوزه خوشنویســی قرآنی 
پدیــد آورده اســت، بــه اهــدای تابلویــی قرآنــی از 
ســوی وی بــه کاردینــال »لوئیــز آنتونیــو تاگلــه«، 
اســقف اعظــم کلیســای کاتولیــک مانیــل، رئیس 
اداره خیریه واتیکان، یکی از پنج کاردینال مشــاور 
در امــور دینــی و الهیــات پــاپ فرانســیس و رئیس 
کل امــور معنــوی و الهیات قــاره آســیا در واتیکان 
اســقف های  کنفرانــس  هفدهمیــن  یکصــدو  در 

کاتولیک فیلیپین اشاره کرده است.
ایــن کنفرانــس 16 تیرمــاه بــا حضــور اســقف های 
فیلیپیــن، محمد جعفری ملــک، رایزن فرهنگی 
ایــران در مانیــل، تندیس تقوی، بانــوی هنرمند 
و خوشنویس برجسته کشورمان و رئیس انجمن 
زنــان  انجمــن  معــاون  و  مانیــل  خوشنویســان 

فرهیخته ایران و فیلیپین برگزار شد.
در این کنفرانس نمایشــگاه خوشنویســی قرآنی از 
آثار تندیس تقوی گشــایش یافــت و پس از افتتاح 
نمایشــگاه در مراســمی رســمی و بــا حضور یکصد 
نفر از اســقف های کاتولیک در سالن اصلی یکصد 
کاتولیــک،  اســقف های  اجــاس  وهفدهمیــن 
آل  ســوره   45 آیــه  خوشنویسی شــده  تابلــوی 
ــُرِك  َ ُیَبِشّ عمــران»ِإْذ َقاَلــِت اْلَمَاِئَکُة َیا َمْرَیُم ِإَنّ اهلَلّ
ِبَکِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسیُح ِعیَسی اْبُن َمْرَیَم: چون 
فرشتگان مریم را گفتند که خدا تو را به کلمه خود 
بشــارت می دهد که نامش مســیح )عیســی( پسر 
مریم اســت« که توسط این بانوی هنرمند ایرانی 
به نستعلیق نگاشته و با طا تذهیب شده بود به 
عنوان ســمبل گفتگوی بین اســام و مســیحیت 
کاتولیــک بــه کاردینــال تاگله اهــدا و ایــن برنامه از 
سوی رایزنی فرهنگی ایران در فیلیپین اجرا شد.

بازتاب رسانه ای
این اقــدام ایران مورد توجه رســانه های مختلف 
 »gma« فیلیپیــن قــرار گرفــت و از شــبکه خبــری
ایــن کشــور پخــش شــد، روزنامــه »اینگوایــر« نیــز 
گفت و گویی با تندیس تقوی به مناســبت اهدای 
ایــن تابلــو بــه مشــاور پــاپ انجــام داد کــه بدیــن 
شــرح اســت: گفتگوی میان ادیــان از طریق هنر، 
مقوله ای اســت که خانم تقوی 45 ساله هنرمند 
خوشنویس مسلمان ایرانی همواره به آن اعتقاد 

دارد.                                                                          
تندیــس تقــوی بــا اســتفاده از ســبک نوشــتاری 
فارسی به نام  نستعلیق که مشخصه آن خطوطی 
شیب دار و رو به باال بوده که نشانه قنوت و نیایش 
اســت و از راســت به چپ نوشــته می شــود، آیات 
ســوره نوزدهــم قــرآن کریم را کــه به ســوره »مریم« 
یا »ماری« معروف اســت، به رشــته تحریــر درآورد 
و آن را به مسیحیان فیلیپینی هدیه کرده است تا 
مشــترکات میان اسام و مسیحیت را مورد تأکید 

قرار دهد.
تقوی در گفت و گو با ما)روزنامه »اینگوایرر«( درباره 
ایــن اثر خود اظهار کرد: من ســرگرم نوشــتن آیات 

قرآن به خط نستعلیق بودم اما زمانی که به سوره 
مریــم رســیدم احســاس کــردم کــه آن چــه در این 
ســوره نوشته شده اســت می تواند برای فیلیپین 

باشد. 
هنر توأم با مراقبه  

خانــم تندیــس تقــوی هنرمنــد ایرانی یکــی از آثار 
در  جــاری  مــاه  اوایــل  کــه  را  خــود  نمایشــگاهی 
نمایشــگاهی در مانیل بــه نمایش درآمــد در برابر 
دوربیــن خبرنگار ما در دســت گرفــت. تابلویی که 
در آن هنــر تــوأم بــا مراقبــه در آن دیــده می شــد. 
زیــرا معتقــد اســت گفتگــوی ادیــان از طریــق هنر 
امکانپذیر اســت. بر اســاس اعتقــادات موجود در 
ادیان مسیحی و اسامی، »ماری« به عنوان باکره 
توفیــق می یابد از ســوی پــروردگار خوانده شــود و 

عیسی را به دنیا آورد.
برخی از آثار هنری تقوی در نخســتین روز برگزاری 
نشست کنفرانس اســقف های کاتولیک فیلیپین 
در مرکز ســاختمان »پاپ پایــوس دوازدهم« واقع 

در مانیل به نمایش درآمد.
در این نمایشــگاه هشــت تابلوی خوشنویســی از 
سوره مریم و همچنین هشت تابلوی دیگر از آیات 
مختلف قرآن که شــباهتی با آیات تورات و انجیل 

لوقا دارند از این هنرمند به نمایش درآمد. 

هدیه به کاردینال  
یکــی از آثــار هنــری تزیین شــده در رابطــه بــا مریم 
مقــدس کــه تقــوی آن را بــا طــا آراســته اســت به 
عنــوان هدیــه بــه کاردینــال لوئیــز آنتونیــو تاگلــه، 
اسقف اعظم کلیسای کاتولیک مانیل هدیه شد.

در ایــن تابلــو آیــه ای از ســوره ســوم قــرآن کریــم به 
نــام آل عمران آمده اســت که می گوید:فرشــتگان 
خطــاب بــه مریــم گفتنــد، مریــم خداونــد بــه تــو 
بشــارت کلمه ای از خود می دهد که نام او عیســی 
مســیح پســر مریم اســت که در این دنیــا و دنیای 
دیگــر مــورد احتــرام بــوده و یکــی از مقربیــن اهلل 

)خداوند( است.
کنفرانــس  رئیــس  وایــز«  »رومولــو  اعظــم  اســقف 
اســقف های کاتولیــک فیلیپیــن و اســقف اعظــم 
کلیســای شــهر داوائو طی پیامی اظهار امیدواری 
کــرد کــه ایــن اقــدام بزرگوارانــه مــردم ایــران عامل 
ارتقــاء ســطح گفتگوهای ادیان به ســوی صلح با 

برادران و خواهران مسلمان شود.
کــرد:  اظهــار  گفت وگــو  ایــن  ادامــه  در  تقــوی 
بــه عمــوم مــردم بگویــم مــا دارای  »می خواهــم 
تشــابهاتی هســتیم و به گونه ای به اثبات برسانم 
کــه اســام بــه معنی »صلح« اســت و هنــر در خود 
هنر خاصه نشــده و دامنه آن تا انجام وظایف ما 

در اجتماع کشیده می شود«.
او همچنین یادآور شد که در یکی از نمایشگاه های 
حتــی  مانیــل،  کان شــهر  در  خــود  پیشــین 
غیرمســلمانان از کار او قدردانــی کردنــد، اگــر چه از 
کلمات عربی و فارســی اطاعی نداشتند و همین 
تحول مثبت، مشــوق واقعی او بــرای ادامه تولید 

کارهای هنری بود.
تلفیق هندسه و ریاضیات  

این هنرمند با بیان این که مشــتاق است رضایت 
مخاطبــان را جلــب کنــد، گفــت: حتی کســانی که 
خوشنویســی را نمی شناســند و بــا خــط فارســی 
آشــنایی ندارنــد بــه خاطــر زیبایــی خوشنویســی 
نســتعلیق از آن لــذت می برنــد، ایــن خــط تلفیق 
هندســه و ریاضیات اســت و نظم و هارمونی این 

نوع هنر، مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد.
او که همسر رایزن فرهنگی سفارت ایران در مانیل 
است و دو دختر نوجوان دارد ادامه داد:»همواره 
یک رویکرد علمــی در انجام کارهای هنری وجود 
دارد«. ایــن هنرمنــد که کارهای هنری خــود را در 
8 ســالگی آغاز کرد، تنها یک ســال و نیم اســت که 
در فیلیپین اقامت دارد اما در همین مدت قریب 
به ده نمایشــگاه هنــری در کان شــهر مانیل بر پا 

کرده است.
تقوی که مایل نیســت وقت خود را تلف کند ابراز 
الزم خوشنویسی از جمله قلم نی را از ایران آورده 
و در فیلیپین به عنوان مدرس خوشنویسی فعال 

است.
حفظ بقای خوشنویسی  

بــا توجــه بــه ظهور هنــر دیجیتالــی، ایــن هنرمند 
بــه دنبــال حفــظ بقــای خوشنویســی بــه عنــوان 
یــک نمونــه از هنر اســت. موضــوع پایان نامه این 
هنرمنــد در زمان تحصیل او ترکیب خوشنویســی 

و هنر گرافیک یا دیجیتال بود.
او تأکیــد کــرد: خوشنویســی کــه یــک هنــر تاریخی 
است و هویت ملی ما را نیز به عنوان ایرانی شکل 
می دهــد. ایــن هنر با آیه های قرآن بســیار جذاب 

می شود.
تقــوی همچنیــن گفــت: پیگیــری هنر بــرای او در 
همــه دوره هــای زندگــی آســان نبــوده اســت و به 
خاطر مــی آورد که چگونه خود را ســاعت ها درون 
اتــاق خــود نگه می داشــت تــا قبل از نوشــتن فکر 
کنــد. او افــزود: در مــواردی متوجه نمی شــدم که 
کســی به اتاق من وارد شــده است و نمی دانستم 
در اطراف من چه می گذرد؟ انجام کارهای هنری 
من به ویژه پس از ازدواج به خاطر مسئولیت های 
مختلــف بــه عنــوان یــک همســر و یــک مــادر بــا 
مشــکات عمــده ای مواجه بــودم و گاهــی اوقات 
تمرینــات و تولید آثار هنری من از نیمه شــب تا 2 
بامداد طول می کشــید و این چند ساعت را برای 
خــود در نظــر گرفتــه بــودم تا بــا آرامــش کارهایم را 
انجام دهم و صبح اول وقت نیز بیدار می شدم تا 

به دیگر مسئولیت هایم بپردازم.
بــا این حال وی گفت: اســرار موفقیت را این گونه 
یافته است، تاش و فداکاری، رویارویی مستقیم 

با چالش ها و تبدیل مشکات به فرصت ها.
او تأکید کرد: کارهای هنری خود را به همه شــهدا 
نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان تقدیم 
می کنم، آنانکه از فداکاری هایشان الهام گرفته ام.

خبربازتاب هدیه قرآنی بانوی ایرانی در فیلیپین خبر

عضو کمیســاریای امور داخلی دولت ایالتی الگوس ضمن مصاحبه 
ای تلویزیونــی اعــام کرد تا زمان رســیدن حکــم دادگاه تجدیدنظر 
دیوان عالی کل کشور، استفاده از حجاب در مدارس دولتی ممنوع 

خواهد شد.
دولــت ایالتی الگوس در نیجریه روز گذشــته اعام کــرد تا زمان اعام 
حکــم تجدیدنظــر دیــوان عالــی این کشــور، اســتفاده از حجــاب در 

مدارس دولتی ممنوع است.
عبدالطیف عبدالحکیم، عضو کمیساریای امور داخلی دولت ایالتی 
الگــوس در کشــور آفریقایــی نیجریه ضمــن مصاحبــه ای تلویزیونی 
اعــام کــرد که دولت حکــم ارائه شــده در یــک دادگاه تجدیدنظر در 
رابطــه بــا اســتفاده از حجــاب در مــدارس دولتی را اعمــال نمی کند 
و تا زمانی رســیدن حکم دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی کل کشــور، 

استفاده از حجاب درمدارس دولتی ممنوع خواهد شد.
گفتنی اســت یــک دادگاه تجدیدنظر در جــوالی 2۰16  به اتفاق آراء 
حکــم دادگاه علی منطقه ای الگوس را ملغی کرده بود و ممنوعیت 
حجاب برای دانش آموزان مسلمان در مدارس دولتی را منع آزادی 

دینی و مغایر با قانون اساسی این کشور اعام کرده بود.
مقامــات دولتی که از حکم این دادگاه تجدیدنظر ناراضی بودند به 
دیــوان عالی کشــور مراجعــه کــرده و از تاریخ 21 جــوالی 2۰16 نیز بار 

دیگر حجاب در مدارس این ایالت آزاد اعام شد.
بــه گفتــه این مقــام دولتی، دولــت ایالتــی درانتظار تصمیــم دیوان 
عالی کشور می باشد و تا آن زمان تصمیم یک دادگاه را که به نظرش 

درسطح پایین تری قراردارد به اجرا نخواهد گذاشت.

بــا همــکاری  و  ایــران  رایزنــی فرهنگــی  بــه همــت 
بنیاد ســینماتک ونزوئا، شــبکه تلویزیونــی ایرانی 
»هیســپن تــی وی« و بخــش بین الملــل جشــنواره 
مردمی عمار، جشنواره سینمای ایران در 1۰ استان 

ونزوئا افتتاح شد.
هفتــه ســینمای ایران )18 تــا 28 خردادمــاه( در دو 
مرکــز ســینمایی کاراکاس و  مراکــز ســینمایی دولتی 
ونزوئــا در 1۰ اســتان ایــن کشــور بــا نمایــش فیلــم 
ســینمایی »طعم شــیرین خیال« و مستند »ایران 

زیبای سربلند« آغاز شد.
در آییــن افتتاحیه این رویداد فرهنگی هنری که در 
ســالن نمایش موزه هنرهای زیبــای کاراکاس برگزار 
شد، ماریا سوآرز، معاون هنری وزیر فرهنگ ونزوئا 
و ویلیــام ســانتانا، رئیــس بنیاد ســینمایی ونزوئا و 
حســین میرزایی، رایــزن فرهنگی ایــران در ونزوئا، 

سخنرانی کردند. 
رایزن فرهنگی کشــورمان در ســخنرانی خود ویژگی 
بــارز ســینمای معاصــر ایــران را معنویــت و اخاق و 
تأکیــد بــر ارزش هــای انســانی برشــمرد و پیــام آن را 
صلح و دوســتی و عدالت برای همه ملت ها عنوان 
کــرد و پیشــرفت های مکتــب ســینمای ایرانــی در 
عرصــه جهانــی را مرهــون آرمان هــای بلنــد انقاب 

اسامی ایران دانست.
ماریــا ســوآرز، معاون وزیر فرهنگ و ویلیام ســانتانا، 
رئیــس بنیــاد ســینماتک ونزوئــا نیــز در ســخنانی 
ضمن تمجید از سینمای ایران و موفقیت های آن 
در جشــنواره های مهم جهانــی، خواهان همکاری 
بیشــتر دو کشــور در زمینــه تولیــدات ســینمایی و 

تبادل تجربیات دو کشور شدند.
بنا بر اعام این خبر، در این رویداد بزرگ سینمایی 
فیلم های ایرانی عاوه بر کاراکاس )پایتخت( از مراکز 
تحت پوشش بنیاد ســینمایی ونزوئا در 1۰ استان 
این کشــور  پخش می شــود. عاوه بر آن  در این ایام 
ســالن های نمایــش عمومی غیررســمی در محات 
مختلف )معروف به باشگاه سینما یا cine club( نیز  

همزمان به نمایش فیلم های ایرانی  می پردازند.
در ایــن رویــداد ســینمایی فیلم هــای »بادیــگارد«، 
»طعم شــیرین خیال«، »کفشــهایم کــو؟«، »راه آبی 
ابریشــم«، »مریم مقدس«، »خــط ویژه« و چندین 
زیبــای  »ایــران  ماننــد  کوتــاه  توریســتی  مســتند 
ســربلند«، »ایــران فوق  العــاده اســت« و فیلم هــای 
کوتــاه »مورچــه و حضــرت ســلیمان«، »علمــک«، 

»بازارچه خیریه« و ... به نمایش  درمی آید.

شورای ملی مسلمانان کانادایی موفق شد به طور 
موقت، به اجرا گذاشــته شــدن قانون »ممنوعیت 
پوشیه« را در استان کبک کانادا به تاخیر بیندازد.

براســاس بیانیــه ای کــه منتشــر شــد، قانونــی کــه 
بــه اصطــاح »بــی طرفی دینــی« نام گرفته اســت، 
استفاده از پوشیه در بخش های خدمات دولتی، 
مراکــز و نهادهــا، اتوبــوس هــا و همچنیــن هنــگام 
درخواست گواهینامه رانندگی را ممنوع می سازد.
ایــن شــورا بــا همراهی انجمــن آزادی هــای مدنی 
کانــادا هفتــه گذشــته ایــن قانــون را در دادگاه بــه 
چالش کشــید و اســتدالل کردند که قانون مربوطه 
شــفافیت کافــی نــدارد و مشــخص نیســت کــه قرار 

است در عمل چه شرایطی را اعمال کند.
درحالــی که قرار بود این قانون از 1 جوالی امســال 
به اجرا گذاشــته شــود، این ســازمان های مدنی و 
اســامی گفتند که دســتورالعمل های ایــن قانون 
مســبب آســیب های جدی و غیرقابل برگشــت به 
زنان مسلمانی خواهد بود که پوشیه داشتن را به 

عنوان یک حق انتخاب کرده اند.

حجاب در مدارس ایالتی 
گوس نیجریه ممنوع ال

 اعالم شد 

کران»مریم مقدس«  ا
در جشنواره 

سینمایی 10 استان 
ونزوئال

اجرای قانون 
»ممنوعیت پوشیه« 

در کبک به تاخیر 
افتاد

حنین اشرف ابوالعینین محمد، دختر روشندل مصری است که 
علی رغــم آنکــه از نعمت بینایی محروم بوده و از بیماری ســرطان 
رنج می برد، حفظ قرآن را از ســه ســالگی آغاز و در هفت سالگی به 

پایان رساند.
حنین اشرف ابوالعینین محمد، دختر روشندل مصری است که 
اکنون 9 سال سن دارد و در کاس چهارم ابتدایی آموزشگاه االزهر 

در شهر »قرین« واقع در استان »شرقیه« مصر تحصیل می کند.
او زمانی که 9 ماه بیشتر نداشت به بیماری سرطان مبتا شد، به 
طوری که سلول های سرطانی تمامی جسم این کودک را فراگرفت 
و دو ماه پس از ابتا به این بیماری چشمان خود را از دست داد.
در ازای ایــن بیمــاری، خداونــد متعال به این کــودک صبری عطا 
کرد تا بتواند بر بیماری خود غلبه کرده و پاسخگویی او به درمان، 
همه پزشــکان بیمارســتان کودکان »انکولوژی)سرطان شناسی(« 

استان »شرقیه« مصر را شگفت زده کند.
حنیــن توانســت در هفت ســالگی حفظ قرآن را به پایــان ببرد و با 
مشــارکت در 15 مســابقه محلی و ملی قرآن، رتبه های برتر را از آن 

خود کند.
اعتماد فتحی، مادر حنین در این باره می گوید: »زمانی که حنین 
نوزاد شیرخوار بود، به تب شدیدی دچار شد که تورم چشم های 
او را در پی داشت. پس از مراجعه به پزشک حنین به بیمارستان 
کودکان سرطان شناســی اســتان شــرقیه مصر منتقل شــد و پس 
از انجــام معاینــات کامل به ما اطاع دادند که فرزندمان از انتشــار 
ســلول های ســرطانی رنج می برد و نیازمند انجام شیمی درمانی 
اســت و امتحــان دوم آن بــود که پزشــکان بــه ما اطــاع دادند که 

حنین قدرت بینایی خود را از دست خواهد داد«.
مــادر حنیــن ادامه داد: »مــن و کودکم بر این بیمــاری صبر کرده و 
از همــان 9 ماهگــی، شــیمی درمانــی او را آغاز کردیــم و چند عمل 
جراحــی بــر روی حنیــن انجــام شــد تــا ایــن کــه روزی پزشــک مرا 
خواســت و به من گفت: خداوند فرزند ما را شــفا داده و او هر ماه 
بــرای انجــام آزمایش های الزم بــه منظور ممانعــت از عود مجدد 

بیماری باید به بیمارستان مراجعه کند«.
اشــرف ابوالعینین، پدر حنین نیز در ارتباط با او می گوید: »حنین 
حفــظ قرآن را در ســه ســالگی آغــاز کرد، بــه گونه ای که بســیاری از 
اســاتید حفــظ قرآن با پیوســتن او بــه مکتب خانه هــای قرآنی به 
دلیل ســن کمی که داشــت، مخالــف بودند، بنابرایــن او جزء اول 
قرآن را نزد مادر آموخت. زمانی که حنین ســه ســال و نیم داشت 
او را نزد یکی از اســاتید حفظ قرآن در محل خود فرســتادیم تا در 
نهایــت حنین در پنج ســالگی توانســت یک چهارم قــرآن را حفظ 
کند.او در همان زمان در چند مسابقه قرآن شرکت و در همه آنها 

رتبه نخست را کسب کرد«.
پدر حنین افزود: »سرانجام حنین توانست در سن 7 سالگی همه 
قرآن را حفظ کند. وی در 15 مســابقه قرآنی در ســطح شهر قرین، 
اســتان شــرقیه و در ســطح کشــور مصر شــرکت کــرد و در همه آنها 
موفق شــد که رتبه های برتر را کســب کند، به طوری که ســه ســال 

پشت سر هم نفر نخست مسابقات قرآن مرکز االزهر شد«.

حفظ قرآن؛ 
مستمسک روشندل مصری 

برای جدال با سرطان

حمله به دختر محجبه در بلژیک
دختر محجبه 19 ساله بلژیکی در یکی از خیابان های محله قلعه آندرلوس 

در غرب بروکسل مورد تهاجم وحشیانه یک نژادپرست قرار گرفت.
از  گزارش پایگاه خبری oumma، یک دختر محجبه بلژیکی در یکی  به 
خیابان های محله آندرلوس بروکسل مورد تهاجم یک مرد نژادپرست قرار 
گرفت و توسط ضربات چاقوی وی زخمی شد. فرد مورد سوء قصد در 
گفت:مشغول قدم زدن در پیاده رو خیابان منتهی به  اظهارات خود 

که متوجه شدم شخصی موتور سوار در حالی  محل زندگی خود بودم 
که صورت خود را پوشانده در حال تعقیب من است و مدام عرب ها و 
مسلمانان را با الفاظ رکیک مورد خطاب قرار می دهد، به سرعت شروع 
کرد بعد از رسیدن به من از موتور  کردم و او نیز مرا دنبال  به دویدن 
گفت: شما  کوبید و  گرفت و محکم به زمین  سیکلت پیاده شد، مرا 
کردن نیستید، در همین حین از زمین  کثیف الئق زندگی  عرب های 
بلند شدم و خواستم مجددا فرار کنم که با چاقو به سمت من حمله ور 
شد و چند ضربه به پهلوی من وارد کرد که منجر به زخمی شدنم شد. شماره 25221 ذی القعده 1439سه شنبه 16 مرداد 1397



دیدگاه مدیر حوزه های علمیه خواهران:
... ما رفتار معطوف به بین الملل باید 
داشته باشیم و مطالعاتی را انجام دهیم و 
نظام های آموزش و پژوهشی را به خوبی 
بشناسیم، تحوالت اجتماعی و فرهنگی را 
در جهان رصد کرده و دقیقا بفهمیم امروز 
مکتب اهل بیت)علیهم السالم( کجا قرار دارد... .
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خبر

2۰ ســال اســت کــه موافقــان و مخالفــان حجــاب 
اسامی در آلمان با هم بحث می کنند، اما از زمان 
ورود حــزب آلترناتیــو بــرای آلمان به بوندســتاگ، 
بحث ها به خشــونت کشــیده شــده اســت و زنان 
محجبه هر روز شــرایط سخت تری را در این کشور 

سپری می کنند.
»حــوا اروك«، مهاجری از ترکیه اســت که در آلمان 
طریــق  از   2۰۰7 ســال  در  او  اســت.  شــده  بــزرگ 
حــزب سوســیال دمکــرات آلمــان در بوندســتاگ 
به کارآموزی مشــغول شــد. در همان زمان عکس 
او در یکــی از روزنامه هــا کنــار فرانــك اشــتاین مایــر 
در بوندســتاگ چــاپ شــد. بر اســاس گزارشــی که 
در کنــار این عکس منتشــر شــد، اروك در آن زمان 
بورسیه برنامه همکاری با کنگره ایاالت متحده را 
دریافــت کرد. بنابراین او بــرای کارآموزی در کنگره 
بــه مدت یک ســال در ایاالت متحــده زندگی کرد 
و پــس از آن، بــرای یک ســال به کلمبیــا رفت و در 
دانشــگاه های این کشــور به تدریس زبــان آلمانی 
و انگلیســی پرداخــت. ســپس اروک در حالیکــه 
بــه چندین زبان تســلط پیدا کرده بــود، به آلمان 

بازگشت.
رایزنــی فرهنگــی ایــران در آلمان به نقــل از پایگاه 
خبــری »تاتس« با اعام این مطلب آورده اســت: 
حــاال شــش ســال از بازگشــت او از ایــاالت متحده 
می گــذرد و همــه چیز نســبت بــه قبل تغییــر کرده 
اســت. »حــوا اروك« امــروز از برخورد بد مســافران 
قطار با خودش می گوید. از اینکه در ســوپرمارکت 
کسی با او صحبت نمی کند. سه سال طول کشید 
تا او سرانجام توانست شغلی پیدا کند. او می گوید 
همه اینها نوعی فشار است و به نظر می رسد تنها 

دلیل این مشکات حجاب او باشد.
2۰ ســال اســت که موافقان و مخالفان پوشــیدن 
بــا  می کننــد.  بحــث  هــم  بــا  آلمــان  در  روســری 
ایــن حــال، از ســال گذشــته کــه حزب راســتگرای 
آلترناتیــو بــرای آلمان به بوندســتاگ راه پیدا کرد، 
اوضــاع تغییر کرده اســت. به طور مثــال اظهارات 
آلیــس وایدل، از ســران این حزب تنــدرو در خال 
بحــث دربــاره بودجــه در بوندســتاگ، نمونــه ای 
کــه  گفت:»آن هایــی  او  اســت.  تغییــرات  ایــن  از 
ســر،  بــه  روســری  دختــران  می پوشــند،  برقــع 
مــردان چاقوکش و چنیــن بی مصرف هایی، رفاه 

اقتصادی کشور ما را تضمین نمی کنند.«
از زمــان قــدرت گرفتــن ایــن حــزب، بحــث بر ســر 
پوشــیدن روســری، ابعــاد جدیــدی پیــدا کــرده و 
خشــونت آمیز شده اســت. چندی پیش یک زن 
محجبــه در شــهر کیــل بــه خاطر داشــتن حجاب 
مورد حمله قرار گرفت و به شــدت زخمی شد. در 
نوردرایــن وســتفالن، دو مهاجم به زن مســلمان 
در ایســتگاه اتوبوس حملــه کردند. در برلین، یک 
مــرد ناشــناس پــس از آنکــه یــک زن محجبــه در 
حال خروج از اتوبوس بود، ســعی کرد روسری او را 
بردارد. فرد مهاجم سپس با مشت به صورت زن 
ضربه زد و زن بعد از زمین خوردن دچار جراحاتی 
از ناحیه دســت، پا و صورت شــد. این ها مواردی 

است که در مطبوعات منعکس شده است. 
از نگاه بســیاری از آلمانی ها، روســری همه چیز را 
در زندگــی اروك تغییر داده اســت. او بــه دینداری 
محافظه کار تبدیل شده است. برای او، پوشیدن 
روســری یک وظیفه اســامی اســت. اما روســری 
فقــط نمادی از تقوا نیســت. برای جامعه اکثریت 
در آلمــان، ایــن تصویــر نماد یــک زن عقب مانده 
و تحت تســلط اســت که نمی توانــد آزادانه زندگی 
کند. چرا که خانواده هایی نیز وجود دارند که زنان 
و دختران را مجبور به پوشیدن روسری می کنند.
سؤال بسیاری از مردم آلمان این است که چرا یک 

زن جوان چنین چیزی را روی ســرش می گذارد؟ 
وقتی که حوا محجبه شــد، پدرش با نگرانی گفت 
کــه روســری را از ســرت بــردار. امــا او نمی خواهــد 
بی حجاب باشــد:» می خواهم مذهب بخشــی از 
مــن باشــد و در عیــن حال بــه آرزوهایــم در عرصه 
کار هم برســم.« او در آمریکا، زنان محجبه زیادی 
دیــده امــا اوضاع در آلمان متفاوت اســت. بعضی 
در ایــن کشــور بــر ایــن باورند کــه حجــاب در غرب 
مســیحی جایــی نــدارد. برخــی هم فکــر می کنند 
ایــن با اصــول جامعــه ســکوالر همخوانی نــدارد.

برخی هم از خشونت در اسام می گویند.

نگاه اسالم به زن  
او دربــاره خشــونت و نگاه اســام بــه زنان توضیح 
می دهد:» قرآن کریم می گوید که زنان و مردان در 
برابــر خداوند با هم برابرند و حضرت محمد)ص( 
هرگــز یــک زن را مــورد ضــرب و شــتم قــرار نــداده 

است.«
اروك مدت زیادی به دنبال کار بود. او در هر هفته 
3۰ تا 4۰ درخواســت کار را پر می کرد و رزومه اش را 
بــدون عکس برای کارفرما می فرســتاد. هر بار از او 
می خواســتند کــه بــرای مصاحبه حضــوری برود، 
امــا به محــض ورود به دفتــرکار، او دوباره به خانه 
برمی گشــت. از نــگاه گــروه زیــادی او خــوب بــود، 
هوشــمندانه و ســریع عمــل می کرد و اگــر حجاب 
نداشت، می توانست استخدام شود. با این حال 
پیــدا کردن کار ســه ســال طــول کشــید. البته این 
تنها تجربه اروك نیســت. تحقیقات آژانس مبارزه 
با تبعیض در آلمان نشــان می دهد کــه در بازار کار 
ایــن کشــور، تبعیــض علیه زنــان مســلمان وجود 
دارد. در یــک نظرســنجی کیفــی از 19 مدیر منابع 
انســانی، دوازده نفــر گفتنــد کــه زنــان محجبــه را 
اســتخدام نمی کنند. البته اگر کسی بگوید که زنی 
را بــه علــت حجاب اســتخدام نکرده، به مشــکل 
می خورد. بنابراین اکثر کارفرمایان در جواب زنان 
محجبه می گویند که موقعیت شغلی قبا اشغال 

شده است.
مطالعات آژانس مبارزه با تبعیض نشان می دهد 
که دولــت از طریق آموزش باید فعاالنه با تبعیض 
علیــه مســلمانان مبــارزه کنــد. امــا آیــا ممنوعیت 
روســری در حال حاضر یک تبعیض است؟ حکم 
دادگاه قانــون اساســی فــدرال در مــورد معلمــان 
زن نشــان می دهــد کــه این ممنوعیت بــه عنوان 
تبیعــض  شــناخته شــده اســت. در واقــع قضــات 
نتیجــه  ایــن  بــه  فــدرال  اساســی  قانــون  دادگاه 
رســیده اند کــه حجــاب می تواند به معنــای بیان 
اعتقــادات دینــی باشــد و براســاس اصــل آزادی 
مذهبــی در آلمان، افراد می توانند آزادانه به بیان 

اعتقادات دینی خود بپردازند.
دختــر  تجربــه  و  خشــونت  تــراژدی  حجــاب، 
آلمانیالبتــه قوانیــن بــرای شــرکت های خصوصی 
اروپــا  دادگاه   ،2۰17 ســال  اســت.در  متفــاوت 
اعــام کــرد کــه ممنوعیــت حجــاب در شــرکت ها 
یــک تبعیض اســت اما شــرکت های خصوصی در 
ایــن قــاره می توانند حجاب اســامی و روســری را 
برای کارکنانشــان در راســتای ممنوعیت عمومی 

نمادهای مذهبی و سیاسی ممنوع کنند.
تبعیــض  عنــوان  بــه  را  روســری  ممنوعیــت  اگــر 
ببینیم، باید بگوییم که جهان پر از تبعیض است 
و دولــت آلمــان در راه مقابلــه بــا تبعض شکســت 
خــورده اســت؛ زیــرا نتوانســته از زنــان محافظــت 
زنــان  ائتــاف مســتقل  بــه عنــوان مثــال،  کنــد. 
مســلمان گزارش داده اســت که در مراکز شغلی به 
زنان مســلمان توصیه می شــود تا روسری خود را 

بردارند.

اداره مبارزه با تبعیض فدرال تاش می کند تا این 
موضــوع را توضیــح دهــد. برنــارد فرانــک، رئیــس 
اجرایــی دفتــر، توضیــح می دهــد کــه در آلمــان از 
معلمان زن نســبت به کارکنان شرکت ها حمایت 
بیشتری می شود. او معتقد است که حق اساسی 
آزادی مذهــب بــه بخش های دولتــی مربوط می 
شود، اما کمتر در بخش خصوصی به این مسئله 

توجه می شود.

ابتکار داروخانه رزمان  
در واقع شــرکت های خصوصــی اگر بخواهند رفتار 
اســتانداری در مصاحبــه بــا زنان محجبه داشــته 
باشند، نباید درباره روسری آنان اظهارنظر کنند. 
داروخانه رزمان در این زمینه شــیوه خوبی دارد. 
آنها می گویند هر شعبه حق انتخاب کارکنان خود 
را دارد. بــه عنوان مثــال، در منطقه ای در بن، که 
عرب های بیشــتری زندگی می کنند، اکثر کارکنان 

شعبه رزمان، روسری به سر دارند.
همچنین شرکت های بزرگ که تقاضای بیشتری 
بــرای تولیــد و فــروش دارنــد، تمایل بیشــتری به 
اســتخدام کارکنــان با ایده های مختلــف و متنوع 
دارنــد. آنهــا پرســنل و کارکنــان خــود را در زمینــه 
ارتباطــات میــان فرهنگــی آمــوزش می دهنــد و از 
پیشینه مهاجرت کارکنان خود استفاده می کنند. 
برای مثال در شــرکت ایکیا، حجاب کارکنان مجاز 
اعــام شــده اســت. ایــن در حالی اســت کــه زنان 

محجبه به سختی در آلمان کار پیدا می کنند.
حــوا هــم خوش شــانس بــود کــه قطــار آلمــان بــه 
منظــور احترام بــه تنوع و تکثر در جامعــه، افراد با 
اعتقــادات مختلــف را اســتخدام می کنــد. مدیــر 
منابع انســانی قطار از حضور او خوشــحال است. 
او هنگام اســتخدام به حوا گفت:»شما کاریزمای 
مثبتــی دارید.« او به پنج زبــان صحبت می کند و 
اکنــون در جایگاه می نشــیند و بلیط می فروشــد. 
قطــار آلمــان افــراد زیــادی مثل حــوا را اســتخدام 
می کنــد. مشــتریان بارهــا به صــورت مســتقیم یا 
غیرمســتقیم به او گفته اند کــه آنها به آلمان تعلق 
ندارنــد. بــا این حــال او هر بار از آنان می پرســد که 
آیــا بــاز هــم می خواهنــد کــه از او بلیط بخرنــد؟ او 
همچنین تعریف می کند که یك شب وقتی در کنار 
کلیســای برلین نشســته بوده، سه مرد آمدند و او 
را ترســاندند. به همین دلیل او دوســت ندارد که 

شب ها بیرون بماند.
زنــان محجبه مســلمان دوســت ندارنــد خیلی از 
آپارتمان هایشــان بیــرون بیایند.موضوع ایمان یا 
سختگیری همسرانشان نیست. اکثریت جامعه، 
کــه بــه آزادی خــود فکــر می کننــد، آنهــا را محدود 
می کنند. حوا اروك از آلمانی ها خواســته اســت که 
همانطــور که با پوشــیدن کیپا همبســتگی خود را 
با یهودیان نشــان داده اند، از پوشــیدن روســری 
هم دفاع کنند. تاکنون، چنین اقداماتی در آلمان 

انجام نشده است.
برخی می پرســند که آیا پوشــیدن یــك تکه پارچه 
زنــان  اگــر  و  نیســت  ســخت  گــرم،  تابســتان  در 
مســلمان حجاب خود را بردارند، تمام مشکات 
حــل نمی شــود؟ حوا در پاســخ بــه ایــن اظهارات 
می گوید:»این فقط یك تکه پارچه نیست.ما یک 
مشکل نژادپرستانه واقعی در آلمان داریم. زندگی 
خیلی کوتاه اســت، اگر من دیگــر نتوانم در آلمان، 
آنطــور کــه دوســت دارم زندگــی کنــم، پــس بایــد 
گزینه ها را بررســی کنم.روسری من را خوشحال تر 
حجــاب  بــدون  زندگــی  گونــه  هــر  زیــرا  می کنــد، 

می تواند من را بشکند«.

وقتی نژادپرستی به اوج می رسد؛

حجاب، تراژدی خشونت و تجربه دختر آلمانی
خبر خبر

خبر

خبر

گروهی از مســلمانان در اندونزی، به بیش 
از 3 هزار و 5۰۰ تن از مردم در کمپین خیریه 
راهپیمایی همگانی به منظور جمع آوری 
کمــک هــای مردمی برای ســاخت کلیســا 

پیوستند.
بــه کمپیــن خیریــه  مســلمانان اندونــزی 
بــه منظــور  راهپیمایــی و دوی همگانــی 
بــرای  مردمــی  هــای  کمــک  آوری  جمــع 

ساخت کلیسا پیوستند.
بیــش از 3 هزار و 5۰۰ تــن از مردم اندونزی 
از جملــه کاتولیــک هــا در ایــن راهپیمایی 
خیریه که توسط کلیســای اسقفی جاکارتا 
شــرکت  بــود  افتــاده  راه  بــه  اندونــزی  در 

کردند.
کمپین »دویدن بــرای تو« یکی از چندین 
تشــکل همگانــی در ســال هــای اخیــر می 
باشــد کــه بــرای فعالیــت هــای خیریــه در 
اندونزی برپا شــده و در آن شرکت کنندان 
کیلومتــر   5 و  روی  پیــاده  کیلومتــر   2.5
دوندگی از شهر تانگرنگ در استان بانتن و 
25 کیلومتر دوندگی در شهر جاکارتا انجام 
می دهند. شرکت کنندگان در این حرکت 
دســته جمعی را کشیشان، فعاالن حقوق 
مدنــی، راهبــه هــا، طــاب مذهبــی، افراد 
مســن و جــوان و پیــروان ادیــان مختلــف 
تشــکیل مــی دهنــد. ایــن در حالی اســت 
را »ســال  کــه دولــت جاکارتــا ســال 2۰18 

وحدت« اعام کرده است.
بیشــتر شــرکت کننــدگان در ایــن مراســم 
دوی همگانــی را کاتولیک ها تشــکیل می 
دادند، اما جمعی از مسلمانان نیز به این 
حرکت پیوســتند تا برای ساخت کلیسا به 

همشهریان مسیحی شان کمک کنند.
از  هــای  راهبــه  از  وینسنســا،  خواهــر 
انجمن پیروان عیســی مســیح کــه در این 
راهپیمایی شــرکت کرده گفــت: واقعا فوق 
العــاده بــود. نــه تنهــا کاتولیــک هــا بلکــه 
غیرمســیحیان نیــز شــرکت داشــتند و مــا 
حقیقتا روحیه وحــدت در تنوع جمعیتی 

را احساس کردیم.

صدهــا تــن از مــردم آمریــکا در اعتــراض به 
جنایــات اخیــر رژیــم صهیونیســتی علیــه 
تظاهــرات  غــزه  نــوار  در  فلســطین  مــردم 

کردند 
برخی از ســازمان های مردم نهاد آمریکا با 
حمایت شــمار بســیاری از مردم این کشور 
در واکنش به کشتار فلسطینیان در غزه به 
دست نظامیان رژیم صهیونیستی تجمع 
اعتراض آمیزی در شهر »شیکاگو« تشکیل 

دادند.
تجمع کنندگان با در دست داشتن تصاویر 
»رزان نجــار« پرســتار شــهید فلســطینی، 
علیــه  صهونیســت  نظامیــان  اقدامــات 
فلســطینیان را نمونه  بارزی از نســل کشی 

دانستند.
شــرکت کنندگان در ایــن تجمع همچنین 
با ســر دادن شــعارهای »اشغال فلسطین 
پایــان یابــد«، »قــدس، پایتخت اســرائیل 
نخواهد بود«، »فلســطین باید آزاد شود« 
و »آمریکا و اســرائیل، قــدس را ترک کنید« 
علیــه جنایــات اخیــر رژیــم صهیونیســتی 

اعتراض کردند.
بیــش از یــک مــاه اســت کــه فلســطینیان 
در اعتــراض بــه تصمیــم آمریــکا مبنــی بــر 
رژیــم  پایتخــت  عنــوان  بــه  قــدس  اعــام 
صهیونیستی دســت به تظاهرات زده و بر 
حق بازگشــت به ســرزمین  خود بر اســاس 
تأکیــد  امنیــت  شــورای  قطعنامه هــای 

می کنند.

مســلمانان کانــادا کــه همیشــه برای عبــور از مــرز و ورود بــه آمریکا 
مــورد تبعیــض قــرار می گرفته انــد، از زمــان آغاز ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ و اعمال قانون منع ورود مسلمانان به این کشور، با 

نگرانی های بیشتری روبرو شده اند.
ترامپ اولین بار در شــهریور ســال 96 قانون منع ورود مســلمانان 
هفــت کشــور از جملــه ایــران، لیبــی، ســومالی، ســوریه و یمــن به 
آمریکا را اعمال کرد. اگرچه در این قانون اسمی از کشور کانادا برده 
نشــده است، اما خیلی از مســلمانان کانادایی از اینکه برای عبور 
از مرز آمریکا با تبعیض و مشــکات مختلف مواجه شــوند، نگران 

هستند.  
یکــی از ســاکنان تورنتو در کانادا که برای دیــدن خانواده اش که در 
شــیکاگو هســتند چندین بار در ســال بایــد از مرز آمریــکا گذر کند، 
گفت: هر بار که می خواهم از مرز رد شــوم دلشــوره دارم و نفســم را 
در ســینه حبس می کنم. هر بار نمی دانم آیا به من ویزا می دهند 
یا خیر. چون از مسلمانان دیگر، چیزهایی شنیده ام که مرا نگران 
می کنــد و می ترســم با من هم همان رفتــار را کنند و تبعیض قائل 

شوند. 
مــوارد مشــابه چنیــن تبعیض هایــی کــه علیــه اتبــاع کشــورهای 
مســلمان اعمال شــده، بســیار اســت و هفته گذشــته به چندین 
کــودک اهــل ســوریه کــه ســاکن کانــادا هســتند، بــرای شــرکت در 

جشنواره ای که در واشنگتن برگزار می شد، ویزا ندادند.
شورای ملی مسلمانان کانادا به مسلمانان این کشور توصیه کرده 
اســت قبــل از ورود به ســفارت آمریکا همــه مدارک اعــم از بلیط و 
آدرس دقیــق جایــی را کــه می خواهنــد بروند همراه خود داشــته 
باشــند و در صورتــی کــه ویــزای آنها رد شــد و تبعیضی علیه شــان 
صــورت گرفــت، بایــد از افســر بخواهنــد جزئیــات دلیل رد شــدن 
ویزایشــان را به صورت مکتوب به آنها تحویل دهد و اســم فردی 
کــه آنها را رد کرد به خاطر بســپارند. همچنین اگر شــاهدی وجود 

دارد اطاعات تماس آنها را بگیرند.

مسلمانان 
اندونزی به کمپین 

راهپیمایی همگانی 
ساخت کلیسا 

پیوستند 

اعتراضات در آمریکا 
علیه جنایات 
صهیونیست ها

ســاله  دانشــجوی21  یــک  صهیونیســتی  رژیــم  نظامــی  دادگاه 
فلسطینی دختر را  به 7 ماه زندان در اسارتگاه اسرائیلی محکوم 

کرد.
»اال مارشود« 21 ساله از اردوگاه پناهندگان مخیم باطه در نابلس 
توســط دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی به 7 ماه زندان محکوم 
شد. این دانشجوی مسلمان متهم به مشارکت در فعالیت های 
دانشــجویی در دانشــگاه النجاح می باشد. مارشــود از ماه مارس 

2۰18 بدون هیچ جرم و تشکیل دادگاه در زندان به سر می برد.
گفتنی اســت فعاالن فلســطینی که در جنبش های دانشــجویی 
مشارکت داشته اند دائما توسط رژیم اسرائیل بازداشت، زندانی 
و مــورد شــکنجه قــرار مــی گیرنــد. آمارهــا نشــان می دهــد که هم 
اکنون بیش از 3۰۰ دانشــجوی فلســطینی در اســارتگاه های رژیم 
صهیونیســتی زندانــی هســتند. عمــر کیســوانی، رئیــس انجمــن 
دانشجویی در دانشگاه بیرزیت واقع در کرانه باختری نزدیک رام 

اهلل یکی از این دانشجویان زندانی می باشد.

دانشجوی 21 ساله فلسطینی 
به 7 ماه زندان محکوم شد

مسلمانان کانادا  نگران
 از  ورود به آمریکا

گرایش روز افزون به پوشش اسالمی؛ در پی 

افتتاح آموزشگاه طراحی لباس اسالمی در اندونزی
گرایش مسلمانان اندونزی به پوشش اسامی نخستین  گروه بین الملل: به دنبال 

مرکز طراحی و دوخت لباس های اسامی در این کشور افتتاح شد.
گرد دارد،  گزارش پایگاه خبری یورو نیوز؛ در این آموزشگاه جدید  که 14۰  شا به 
روسری، مقنعه، لباس های بلند زنانه و پیراهن های اسامی، طراحی و دوخته 

مهارت آموزان  از  گفت:  آموزشگاه  این  مؤسس  سیسوانتو«  »دیدن  می شود. 
که طراحی های منحصر به فردی انجام دهند و از پیشگامان صنعت  می خواهیم 
لباس های ساده باشند.  عاوه بر این به آن ها نحوه طراحی لباس بر اساس احکام 
اسامی را آموزش می دهیم. وزارت صنعت اندونزی امیدوار است این کشور تا سال 

2۰2۰ به مرکز پوشش اسامی در جهان تبدیل شود.
یادآور می شود، گرایش به پوشش اسامی در سال های اخیر افزایش چشمگیری در 
این کشور داشته است و تا چند سال پیش پوشش اسامی رواج گسترده ای در این 

شماره 25221 ذی القعده 1439سه شنبه 16 مرداد 1397کشور اسامی نداشت.

استخدام اولین زن مجری 
محجبه در آمریکا

طاهره رحمان، اولین مســلمان محجبه اســت که موفق شــده به 
عنوان مجری در شبکه تلویزیونی »WHBF« آمریکا کار کند.

طاهــره رحمــان، اولیــن مجــری خبر محجبــه مســلمان تلویزیون 
آمریــکا علی رغــم دشــواری هایــی کــه در راه رســیدن بــه ایــن مســیر 
در مقابــل او قــرار گرفــت بــا پشــتکار و عزم راســخ رویای خــود را تحقق 

بخشید.
وی در زمینــه دشــواری هایــی کــه بــرای رســیدن بــه آرزوی خــود 

متحمل شده به خبرگزاری آناتولی اظهار داشت:
“من فرزند مادر هندی و پدر پاکســتانی هستم که در آمریکا متولد 
و بزرگ شــدم. داســتان من در واقع 11 ســپتامبر آغاز شــد، آن روز من 
نیــز ماننــد جامعــه مســلمانان تحــت تاثیــر ایــن اتفاق قــرار گرفتــم؛ از 
آن روز دیــد مــردم بــه مســلمانان عــوض شــد. حتــی در آن روزها دید 

همسایگانمان نیز به ما تغییر کرد.
مــن در آن زمــان تصمیم گرفتم که برای تغییــر دادن دیدگاه و طرز 
فکر مردم نســبت به مســلمانان کاری انجام دهم. خبرنگاری به نظر 
من شــغلی بود که می توانســتم داستان زندگی مردم را به گوش تمام 
جهــام برســانم. پــدر و مادرم نیــز در این زمینــه از من حمایــت کردند 
و مــن در دانشــگاه لویــوال شــیکاگو رشــته روزنامــه نــگاری را بــه پایان 

رساندم.
در دوران کارآمــوزی از مــن مــی پرســیدند کــه “بــرای رســیدن بــه 
آرزوهایــت حجــاب خــود را بــر مــی داری؟” و من همیشــه پاســخ می 
دادم کــه “نــه”. بســیاری از مراجعاتــم بــرای کار به این دلیل رد شــد. 
بعد از اینکه نتوانستم کار پیدا کنم به مدت دو سال پشت صحنه در 

شبکه »WHBF« خبر تهیه می کردم.
بعد از اینکه دو بار درخواســتم برای مجری خبر شــدن رد شد من 
به پشــتکار خود ادامه دادم و بیشــتر کار کردم و ســرانجام دفعه ســوم 

موفق شدم که این کار را انجام بدهم.
بــرای اولیــن بــار در 8 فوریــه جلــوی دوربیــن رفتــم، مــردم نقــاط 

مختلف جهان به ویژه ترکیه از من حمایت کردند.



خبر

مناطــق  از  حــوزوی  مدیــر  بانــوی   500 حــدود 
در  نظــر  تبــادل  و  بحــث  منظــور  بــه  مختلــف 
چهاردهمین اجالس سراسری مدیران مدارس 
در  مردادمــاه  و 29  خواهــران 27، 28  علمیــه 

شهر مقدس قم گردهم می آیند.

»مدرسه محوری؛ نگاه درون زا« محور اجالس  
مدیرکل ارتباطات و همکاری های 

حوزه های علمیه خواهران خبر دارد:
برگزاری چهاردهمین اجالس مدیران استانی 

و مدارس حوزه های علمیه خواهران
حجت االسام والمســلمین جواد اسماعیل نیا در 
گفت وگــو در ایــن زمینه اظهــار کرد: ایــن اجاس با 
موضــوع محوری »مدرســه محوری، نــگاه درون زا 
بــه رفــع کاســتی ها« بــه مــدت ســه روز از تاریخ 27 
الی 29 مردادماه جاری در ســالن بیداری اســامی 

جامعه الزهرا )س(  برگزار می شود.
وی افــزود: بــر اســاس برنامه ریزی هــای صــورت 
بــه برگــزاری  ایــن اجــاس  گرفتــه، بیشــتر وقــت 
یافتــن  هــدف  بــا  دهگانــه  کمیســیون های 
راهــکاری بــرای رفــع کاســتی ها و بــرون رفــت از 
مشــکات و چالش های موجود اختصاص داده 

شده است.
حوزه هــای  همکاری هــای  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  خواهــران  علمیــه 
نخســتین بــار 45 روز پیش از برگــزار اجاس، تمام 
کمیســیون ها در بســتر فضای مجازی و در شــبکه 
کوثرنت فعال شــده اســت که مدیران و مســئوالن 
مــدارس علمیــه خواهــران ضمــن حضور فعــال در 
این کمیســیون های مجازی بــه تبادل اطاعات و 

نظرات خود می پردازند.
وی ادامــه داد: همچنین تاکنون جلســات برخط 
متعــددی بــا حضور مدیــران مدارس بــا موضوع و 
محوریــت کمیســیون ها برگزار شــده اســت که این 

جلسات نیز بسیار مفید و مؤثر بوده است.
حجت االســام والمســلمین اســماعیل نیا عنــوان 
شــورای  بــه  نیمــروز  یــک  اجــاس  ایــن  در  کــرد: 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  سیاســت گذاری 
اختصــاص پیــدا کــرده اســت تــا اعضــای شــورا نیز 
بــه تبییــن سیاســت های کلــی حوزه هــای علمیه 

خواهران بپردازند.
وی بــا اشــاره به عناویــن کمیســیون های اجاس 
علمیــه  حوزه هــای  مــدارس  و  اســتانی  مدیــران 
و  تبلیــغ  و  تربیــت  و  تهذیــب  گفــت:  خواهــران 
کمیســیون های  موضوعــات  از  دانش آموختــگان 
معاونــت فرهنگی تبلیغــی، پذیــرش، برنامه ریزی 
کمیســیون های  موضوعــات  از  اســاتید  و  درســی 
معاونت آموزش، منابع مالی پایدار، امور مالی، امور 
حقوقی و امور عمران از موضوعات کمیسیون های 
معاونــت اداری مالــی، پژوهش و راه هــای ارتقا آن 
کمیســیون های  موضوعــات  از  آموزشــی  نظــام  و 
معاونت پژوهش و ساماندهی موضوع کمیسیون 
معاونت ارتباطات و امور حوزه ها برای این اجاس 

است.
حوزه هــای  همکاری هــای  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
علمیــه خواهــران بــا بیــان اینکــه آیت اهلل العظمی 
مــکارم شــیرازی ســخنران ویــژه اجــاس هســتند 
گفــت: در این اجــاس برای نخســتین بار از حدود 
25 نفــر از خانــواده شــهدای مدافــع حــرم تقدیــر 

خواهد شد.

 بیــش از 850 نفــر در کمیســیون های مجــازی   
امور آموزشی شرکت کردند

عمومــی  آمــوزش  امــور  مدیــرکل  افشــار  خانــم 
حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا اشــاره بــه برنامــه 
برگــزاری 3 کمیســیون  آموزشــی در ایــن اجــاس 
بهره منــدی  بــه منظــور  آمــوزش  گفــت: معاونــت 
حداکثری از ایده ها، نظرات و پیشنهادات مدیران 
مــدارس علمیــه خواهــران در اجــاس سراســری، 

فعالیت های مقدماتی را به انجام رسانده است.

حــدود  برگــزاری  قــرار  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
بــه  و  مختلــف  موضوعــات  بــا  کمیســیون   1۰
طورهمزمــان در اجاس و باتوجه به محدودیت 
حضــور مدیران بــرای شــرکت در جلســات، مقرر 
شــد تــا بــا برگــزاری  نشســت ها و کمیســیون های 
مجــازی، محورها و مســائل مورد نظر معاونت را 
تبییــن کرده و نظرات مدیران و معاونان آموزش 

را دریافت کنیم.
حوزه هــای  عمومــی  آمــوزش  امــور  مدیــرکل 
علمیــه خواهــران بــا بیــان اینکــه کمیســیون ها و 
نشســت های برخــط و مجازی بــا کمک های مرکز 
فناوری اطاعات برگزار شــد خاطرنشان کرد: ابتدا 
جلسات آموزشــی برای کار در فضای کوثرنت برای 
مــدارس برگزار شــد که تعــداد 49۰ نفــر از مدیران و 
معاونــان آموزشــی در ایــن جلســه شــرکت کردند، 
ســپس از طریــق کمیســیون های تشــکیل شــده 
در شــبکه »کوثرنــت«  بیش از 88۰نفــر از مدیران و 
معاونان آموزش عضوگیری و محورها و مسائل به 

اعضا اطاع رسانی شد.
وی تصریــح کــرد: گرچــه مباحــث اصلی کــه زمینه 

تصمیم ســازی در خصــوص برنامه هــای آموزشــی 
خواهد شد، در جلسات اصلی کمیسیون ها طرح 
می شود، اما با هدف درگیرکردن مدیران با مسائل 
مشــخص و ایجاد امــکان مطالعات قبلی پیرامون 
آن ها، 3 نشســت برخط، بــا محوریت برنامه ریزی 
درســی، ســنجش و پذیــرش و اســاتید در کوثرنــت 

برگزار شد.
در  مشــارکت  میــزان  بــه  اشــاره  بــا  افشــار  خانــم 
برنامه ریــزی  کمیســیون  در  گفــت:  کمیســیون ها 
درســی حــدود 4۰7 نفر، ســنجش و پذیرش 364 

نفر و اساتید 355 نفر شرکت کردند.
وی عنــوان کــرد: رویکــرد مباحــث طرح شــده در 
نشســت ها، عمدتا به سمت آسیب های موجود 
در هر محور و راهکارهای رفع آنها بود، همچنین 
در بخش اســاتید موضوع جــذب، گزینش و ارتقا 
قــرار  بررســی  مــورد  شــرایط  و  روش هــا  اســاتید، 

گرفت.
مدیــرکل امــور آمــوزش عمومی حوزه هــای علمیه 
خواهــران گفــت: در پذیــرش نیز موضــوع به گزینی 
طــاب و شــیوه های پذیــرش حوزه هــای علمیــه 
خواهــران مطــرح شــد و در بخــش برنامه ریــزی، 
آسیب های نظام آموزشی، راهکارهای بهبود کّمی 
و کیفی برنامه درســی و ارزشیابی تحصیلی، بحث 

اصلی کمیسیون را تشکیل می داد.
خانــم  افشــار در پایــان اظهــار کــرد: پــس از اجــرای 
برنامه هــای برخــط، نظــرات مدیــران و معاونــان 
جمع بندی و جهت طرح و بررسی در کمیسیون ها 
تنظیــم گردید؛ همچنین تعداد نظرات ارایه شــده 
بــه صورت تشــریحی1564 و نظرات ارایه شــده در 

نظرسنجی تستی 6۰4 نظر بود.

گفتگــوی تصویری معاونــان حوزه های علمیه   
خواهران در مورد مدرسه محوری

همچنیــن در آســتانه برگــزاری اجــاس سراســری 
گفتگــوی  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــران 
تصویری با معاونان این مجموعه به منظور تبیین 

این سیاست اجرا خواهد شد.
حجت االســام و المسلمین علی موالیی مدیرکل 
روابط عمومــی و امور بین الملل حوزه های علمیه 
خواهــران در ایــن زمینــه گفــت: ایــن گفتگوهــا بــه 
منظــور آشــنایی خانــواده بزرگ حوزه هــای علمیه 
خواهــران بــا رویکــرد معاونت هــای مختلــف مرکــز 
در خصــوص شــعار مدرســه محوری و همچنیــن 
برنامه هــا و دیدگاه هــای بخش هــای مختلــف در 
اجــاس مدیــران اجرا می شــود. وی ادامــه داد: با 
همــکاری مرکز فناوری اطاعات حوزه های علمیه 
خواهــران ایــن گفتگوهــا به صــورت زنده در بســتر 
اینترنــت در آدرس live.whc.ir بــر اســاس جــدول 

زیر پخش خواهد شد.

به منظور تبادل نظر در چهاردهمین اجالس سراسری مدیران؛

500 بانوی مدیر حوزوی گرد هم می آیند
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 مدت ساعت تاریخ شوندهمصاحبه معاونت

 دقیقه 30 10:30-10 مرداد 21 یکشنبه معاون ارتباطات ارتباطاتمعاونت   1
ریزی و مرکز برنامه  2

 نظارت
 مرکزسرپرست 

 برنامه ریزی و نظارت 
 دقیقه 30 11:30-11 مرداد 21 یکشنبه

 دقیقه 30 10:30-10 مرداد 22دوشنبه بلیغیمعاون فرهنگی ت معاونت فرهنگی  3
 دقیقه 30 11:30-11 مرداد 22دوشنبه  معاون آموزش معاونت آموزش  4
 دقیقه 30 11:30-11 مرداد23سه شنبه  معاون پژوهش معاونت پژوهش  5
 دقیقه 30 12:30-12 مرداد 23سه شنبه معاون اداری مالی معاونت اداری مالی  6
معاونت فناوری   7

 اطالعات
رییس مرکز فناوری 

 اطالعات
 دقیقه 30 10:30-10 مرداد24چهارشنبه 

مرکز تحقیقات زن و   8
 خانواده

رییس مرکز تحقیقات زن 
 و خانواده

 دقیقه30 11:30-11 مرداد24چهارشنبه 

 دقیقه 30 10:30-10 مرداد25 پنجشنبه سئول حوزه مدیریتم مدیریتحوزه   9

 

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران گفت: ارزیابی اساتید 
متقاضی تدریس در مقطع سطح 2 حوزه علمیه خواهران مازندران 

به مدت سه روز برگزار شد.
»خانم فاطمه هدایتی« در گفتگو با خبرنگار »نمای حوزه« با اشاره به 
برگــزاری ارزیابی اســاتید متقاضی تدریس اظهار داشــت: این ارزیابی 
در گرایش تاریخ  با حضور اساتید ارزیاب حجت االسام والمسلمین 
معلمــی و حجــت االســام والمســلمین فیضــی، گرایــش حقــوق و 
سیاست با ارزیابی آقایان علویان و فیضی، و گرایش فلسفه و منطق، 
تفســیر علوم قرآنی، زن در اســام، فقه و اصول و غیره توســط حجت 
االســام والمســلمین ابوترابی، حجت االســام والمسلمین حسین 
زاده و حجــت االســام و المســلمین فــاح  در مدیریــت حوزه علمیه 

خواهران مازندران برگزار شد.
وی افــزود: در ســال گذشــته 8۰ طلبه برای تدریس در مقطع ســطح 
2 مدارس علمیه خواهران اســتان شــرکت نموده که پــس از ارزیابی، 
بیش از 4۰ نفر از این متقاضیان، مجوز تدریس تک درسی و یا گرایشی 
دریافت کردند. معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران ادامه 
داد: بــرای این اســاتید مجــوز دار، کارگاههای مهــارت افزائی تدریس 
برگــزار مــی شــود؛ که در ســال گذشــته ایــن کارگاه به مدت ســه روز در 
گرایشهای فقه و اصول، فلسفه و منطق، حقوق و سیاست، تاریخ و 

غیره در آبان ماه برگزار شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نتیجه ارزیابی پس از ثبت اطاعات در 
سامانه اساتید، به صورت رسمی از طریق نامه در دهه آخر مردادماه 

به مدارس اعام می شود.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران:

ارزیابی اساتید متقاضی تدریس 
مدیریت حوزه علمیه خواهران 

مازندران برگزار شد

پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران به مناسبت شهادت پاسداران، بسیجیان و سربازان شهرستان مریوان
مدیر حوزه های علمیه خواهران با صدور پیامی شهادت پاسداران، بسیجیان و سربازان شهرستان مریوان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:
بسم رب الشهداو صدیقین

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون  آل عمران: ١6٩
به طور یقین، آرامش، پیشــرفت و ســربلندی نظام مقدس جمهوری اســامی ایران مرهون ایثارگری ها و دالورمردی های شــیرمردانی اســت که با نثار خون خود در مقابل 
خباثت هــا و شــرارت های دشــمنان قســم خــورده و بدخواهــان نظــام اســامی ایســتادگی می کننــد و ملت شــهیدپرور ایران اســامی هیــچ گاه رشــادت ها و فداکاری های این 

اسوه های پایداری و شجاعت را از یاد نخواهند برد .
بــار دیگــر عوامــل جنایتــکار و خودفروخته وابســته به اســتکبار جهانی و ارتجاع منطقه در اقدامی مســلحانه و تروریســتی در شهرســتان مریوان جمعــی از حافظان وطن و 

مدافعان این سرزمین کهن را به شهادت رسانده و چهرة ددمنشانه خود را بیش از پیش به جهانیان نشان دادند.
خبر شهادت مظلومانه 11 نفر از فرزندان غیور و بزرگ مردان شجاع و بسیجیان دالور به دست اشرار تروریست در استان کردستان موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

اینجانــب شــهادت پرافتخــار و مقتدرانــه ایــن شــهیدان واالمقام را به محضر حضــرت ولیعصر »عجــل¬اهلل تعالی فرجه الشــریف«، مقام معظم رهبری، ملت شــریف ایران 
و خانواده معظم و مّعزز آنان و به ویژه مردم شهیدپرور استان کردستان تسلیت عرض می نمایم و برای خانواده های عزادار و بزرگوار این عزیزان صبر و اجر مسألت دارم. 
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مدیر حوزه  علمیه خواهران استان اصفهان گفت: حجاب یک فریضه 
دینی و قرآنی اســت و این گونه نیســت که چون ایرانی هســتیم باید 
حجــاب را رعایت کنیم چراکه خداوند در قــرآن، زنان را به حجاب امر 

فرموده است.
»حجت االســام والمســلمین ابطحــی« در مراســم تکریــم و معارفه 
مدیر مدرســه علمیه خواهران فاطمه معصومه)س( رهنان گفت: 
حجاب یک فریضه دینی و قرآنی است و این گونه نیست که چون 
ایرانی هستیم، باید حجاب را رعایت کنیم. خداوند در قرآن، زنان 
را به حجاب امر فرموده اســت و اگر کســی منکر آن شود، کافر است. 
خ رو  وی افزود: در زمان طاغوت در 17 دی که روز بی حجابی بود َفُرّ
پارســا وزیــر آموزش و پــرورش وقت در مورد حجــاب گفت »حجاب 
یک حکم ظالمانه ای بود که بر زنان ما تحمیل کردند« و همچنین 
محمدرضا شــاه نیز طی ســخنرانی گفت: در این روز حکم ظالمانه 
ای کــه بــرای زن هــان بود توســط پدرم برداشــته شــد. مدیر حوزه 
علمیه خواهران اســتان اصفهان تصریح کرد: حجاب یک دســتور 
قرآنی اســت، مضافا بر اینکه حجاب یک حکم قرآنی اســت و وقتی 
ســیره اهل بیت را مشــاهده مي کنیم، هیچ کدام از زنان اهل بیت 
بدحجاب و بی حجاب نبوده اند و در بدترین شرایط حجابشان را 
حفظ می کردند و همه کسانی که امر به حجاب کرده اند دستور به 
اطاعت از امر خدا داده اند. وی با اشاره به واقعه عاشورا ادامه داد: 
در روز عاشورا 72 نفر از اصحاب ابا عبداهلل)ع( به شهادت رسیدند، 
بــرای اهل بیــت)ع( و حضرت زینب)س( مصیبــت بزرگی بود و می 
بینیم که سکینه دختر اباعبداهلل)ع( وقتی کنار بدن پاره پاره ی  پدر 
قرار می گیرد حرفی از مصیبت هایی که بر سرشان آمده نمی زند و 
فقــط از حجــاب عمــه با  پدر صحبــت می کند و این بــرای ما درس 

است که چقدر باید به حجاب توجه کنیم.
حجت االســام والمســلمین ابطحی با اشــاره به ورود اسیران کربا 
بــه شــام گفت: ســهل بن ســعد ســاعدی از صحابه پبامبــر)ع( می 
گویــد مــن قصد رفتن بــه بیت المقــّدس را داشــتم. چــون نزدیک 
شــام رســیدم، دیدم مردم، شــهر را آذین بســته و به جشن و سرور 
پرداخته انــد. ســؤال کردم: آیا برای شــامیان عیدی هســت که من 
اطاع ندارم؟ پاســخ شــنیدم: ای پیرمرد! از بیابــان آمدی؟ گفتم: 
مــن ســهل بــن ســاعدی هســتم و رســول خــدا را دیــده ام. گفتند: 
عجــب اســت کــه آســمان، خــون نمی بــارد و زمیــن، اهلــش را فــرو 
نمی برد! گفتم: مگر چه شــده؟ گفتند: این، ســر حســین اســت که 
از عــراق هدیه آورده اند! جلوتر رفتــم، پرچم هایی دیدم که در بین 
آنها ســری بر نیزه اســت. او شــبیه ترین افراد به پیامبر اسام بود و 
پشــت ســر آن، بانوانی بر شــترانی بی پوشش ســوار بودند. نزدیک 
تــر رفتــم. از نخســتین زن پرســیدم: کیســتی؟ گفــت: من ســکینه، 
دختر حسینم. گفتم: من سهل ساعدی از اصحاب جّدت محمد 
هســتم، اگــر حاجتی داری بــرآورم! فرمود: به حامل ســر بگو جلوتر 
رود تا مردم به تماشــای آن بپردازند و چشمانشــان به حرم پیامبر 
نیفتد! سهل می گوید: من نزد آن نیزه دار رفتم و مبلغی به او دادم 
و گفتــم: ســر را جلوتــر از زنان ببــر. و او پذیرفت. مدیــر حوزه علمیه 
خواهران اصفهان در پایان گفت: اگر ما پیرو اهل بیت)ع( هستیم، 
بایــد حجابمــان را حفظ کنیم، خدا ناظر اســت و می بیند. لذا هم 
خودتان سعی کنید حجاب را رعایت کنید، هم فرزندان را به حفظ 

و رعایت حجاب تشویق کنید.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

بدحجابی مخالفت با دستور 
صریح قرآن است


