
در  مقتدایــی  اهلل  آیــت   
خطبه های نماز عید ســعید فطر 
در مســجد مقــدس جمکــران به 
تشریح نحوه جانشینی آیت اهلل 
العظمی خامنه ای رهبری معظم 
انقالب پرداخت و گفت: رهبری 
آیــت اهلل خامنه ای نعمــت بزرگی 
اســت کــه شــامل حــال جامعــه 

اسالمی شده است.

آیــت اهلل مرتضــی مقتدایــی در 
خطبه هــای نماز عید ســعید فطر 
کــه صبح امروز در مســجد مقدس 
جمکــران برگــزار شــد، عید ســعید 
خوشــحالی  و  ســرور  روز  را  فطــر 
اظهــار  و  کــرد  عنــوان  مؤمنــان 
داشــت: در ایــن روز مؤمنــان جــزا 
و پــاداش خود را از خــدای متعال 

دریافت می کنند.
سیاســت گذاری  شــورای  دبیــر 
حوز ه  هــای علمیــه خواهــران با نقل 
حدیثــی از امــام رضا)علیــه الســام( 
ابــراز کــرد: ایشــان فرموده انــد اینکــه 
خداوند روزی را به عنوان عید سعید 
فطــر قــرار داده بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه مؤمنان در این روز جمع شــده و 
بــرای خدا نمــاز بخوانند و خــدا را به 
دلیــل توفیقی که بــرای روزه داری به 

آنان داده است شکر کنند.
آیــت اهلل مقتدایــی بیــان کــرد: 
بــه مؤمنــان  کــه خداونــد  مــزدی 
در ایــن روز می دهــد غیــر از مزدی 
مــردم  بــه  پادشــاهان  کــه  اســت 
می دهنــد ایــن مــزد مــادی نبوده 
بلکــه یک پــاداش معنــوی بوده و 
آن پاداش معنوی آمرزش گناهان 

گذشته انسان است.
نائــب دوم  جامعــه مدرســین 
کــرد:  خاطرنشــان  علمیــه  حــوزه 
مزدی که خداوند امروز به انســان 
می دهــد آمــرزش معنــوی گناهان 
انســان  بایــد  بنابرایــن  اســت، 

مراقب اعمال خود باشد.
وی با بیان فلسفه روزه و چرایی 
انجــام این کار عنوان کــرد: خداوند 
بــه فلســفه روزه داری در آیات خود 

پاســخ داده و گفتــه روزه بگیریــد تــا 
پیشــه  الهــی  تقــوای  آن  به وســیله 
کنیــد، امــام صادق)علیــه الســام( 
فرموده انــد  رابطــه  ایــن  در  نیــز 
خطــاب » یــا ایهاالذین آمنــوا کتب 
علیکم الصیــام« در آیات قرآن کریم 
بــه مؤمنان بــه دلیل این اســت که 
بتوانیم تقوای الهی داشته باشیم.
حوزه هــای  عالــی  شــورای  عضــو 
علمیــه تصریــح کــرد: اینکــه در هوای 
روزه  تابســتان  بلنــد  روزهــای  و  گــرم 
کــه  اســت  بــرای آن  فقــط  می گیریــم 
روزه  کنیــم،  رعایــت  را  الهــی  تقــوای 
ایجــاد  بــرای  محکــم  و  قــوی  اراده 
می کنــد تــا بــا نفــس خــود و شــیطان 
رجیم مبارزه کنیم، ایســتادن در برابر 
نیروی نفسانی انسان براثر روزه داری 

برای آدمی به وجود می آید.
سیاســت گذاری  شــورای  دبیــر 
خواهــران  علمیــه  حوز ه  هــای 
نیــروی معنوی حاصل شــده بر اثر 
قــرارداد  تأکیــد  مــورد  را  روزه داری 
معنــوی  نیــروی  همیــن  گفــت:  و 
حــرام  مــال  خــوردن  از  را  انســان 
نکــردن  گنــاه  جلوگیــری می کنــد، 
یکــی از مصادیــق روزه داری بــوده 
یافتــن  دســت  روزه داری  علــت  و 

انسان به تقوای الهی است.
وی خاطرنشــان کــرد: در آیــات 
موجــب  تقــوا  آمــده  کریــم  قــرآن 
انــس با خداوند شــده و انســان با 
روزه داری محبوب خدا می شــود، 
نتیجه روزه ماه رمضان ایجاد تقوا 
و خود تقوا ســبب محبوب شــدن 

انسان در نزد خداوند می شود.
آیــت اهلل مقتدایــی در ادامــه با 
اشاره به دستگیری امام راحل در 
روز ۱۵ خردادمــاه ســال ۴۲ گفــت: 
خمینــی)ره(  امــام  دســتگیری 
ســبب تظاهــرات مردم شــهرهای 
مختلف کشــور شــد، شــاه دســتور 
تیراندازی مســتقیم بــه مردم داد 
بســیاری  مردمــان  روز  ایــن  در  و 
به شــهادت رســیدند، امام راحل 
نیــز برای پاسداشــت شــهدای ۱۵ 
خــرداد ایــن روز را بــرای همیشــه 

عزای عمومی اعام کردند.
عضــو شــورای عالــی حوزه های 
فرارســیدن  بــه  اشــاره  بــا  علمیــه 
ســالروز رحلــت امــام خمینــی)ره( 
خامنــه ای  آیــت اهلل  انتخــاب  و 
به عنوان رهبر انقاب اسامی ابراز 
کرد: ایــن انتخــاب آرامش خاصی 
بعد از ارتحال امام خمینی)ره( به 

جامعه بخشید.
وی گفــت: دشــمنان از ابتدای 
پیــروزی انقــاب تــاش و فعالیت 
فراوانــی بــرای ســاقط کــردن ایــن 
نظــام و از بیــن بــردن آن کردنــد، 
و  تحمیلــی  جنــگ  ســال   ۸
جملــه  از  اقتصــادی  تحریم هــای 
نظــام  علیــه  دشــمنان  اقدامــات 

جمهوری اسامی ایران بود.
سیاســت گذاری  شــورای  دبیــر 
حوز ه  هــای علمیه خواهــران  عنوان 
جمهــوری  نظــام  دشــمنان  کــرد: 
اسامی امیدشان را بسته به رحلت 
امــام راحل کــرده بودنــد و می گفتند 

بعــد از ارتحــال امام خمینــی)ره( در 
و  ایجادشــده  دســتگی  دو  جامعــه 

نظام از بین خواهد رفت.
آیــت اهلل مقتدایــی با اشــاره به 
جلســه ای کــه در مجلس شــورای 
اســامی در ســال ۶۸ بعــد از فوت 
امــام راحــل تشــکیل شــد، گفــت: 
خمینــی)ره(  امــام  وصیت نامــه 
در آن جلســه خوانــده شــد و بعــد 
توســط  وصیت نامــه  خوانــدن  از 
آیــت اهلل خامنــه ای، اعام شــد که 
اعضــای مجلــس خبــرگان رهبری 
متفــرق نشــوند و عصــر همــان روز 
جلســه ای بــرای تعیین جانشــین 

برای امام راحل تشکیل شد.
مدرســین  جامعــه  قائم مقــام 
حوزه علمیه ادامــه داد: در قانون 
اساسی آن زمان آمده بود که باید 
یا یــک نفر به عنوان رهبــر و یا باید 
شــورای رهبری تعیین شــود، بعد 
از تشــکیل چنــد جلســه تصمیــم 
بــه رهبــری واحــد گرفتنــد کــه بــه 
نظــر مــن ایــن تصمیــم یــک الهام 
الهــی بــود، در جلســه ســوم اعام 
شــد خبرگان رهبــری پس از بحث 
رســیده  نتیجــه  ایــن  بــه  فــراوان 
خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت  کــه 

به عنوان رهبر آینده تعیین شود.
سیاســت گذاری  شــورای  دبیــر 
خواهــران  علمیــه  حوز ه  هــای 
را  خامنــه ای  آیــت اهلل  رهبــری 
نعمــت بزرگــی دانســت که شــامل 
حــال جامعه اسامی شــده اســت 
و خاطرنشان کرد: وجود حکومت 
رهبــری  و  اســامی  جمهــوری 
معظم انقاب دو نعمتی هســتند 
کــه بایــد خداونــد متعــال را بابــت 

این دو شاکر باشیم.
مقــام  کــرد:  ابــراز  پایــان  در  وی 
دیــروز  بیانــات  در  رهبــری  معظــم 
هــم تأکید داشــتند کــه مقاومت ما 
بایــد یک مقاومت بازدارنده باشــد 
بــه ایــن معنــی کــه دشــمن جرئــت 
تعرض به ما را نداشــته باشد و این 
مقاومت باید تا زمان ساقط شدن 

دشمنان ادامه داشته باشد.
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شماره  ۲۴۱

۱9  خرداد ۱39۸ 

۵ شوال  ۱۴۴0

2019 June 9

۸ صفحه

عدم شناخت ظرفیت خواهران در حوزه  نگرانی بزرگ است 

صفحه دو

صفحه 2

مدیر حوزه های علمیه خواهران در دیدار با مسؤوالن مرکز تخصصی مهدویت:

صفحه 3

 پایگاه اینترنتی مطالعات 
انقالب اسالمی حوزه های 

علمیه خواهران رونمایی شد

صفحه 2

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

عدم شناخت ظرفیت خواهران 
در حوزه  نگرانی بزرگ است

صفحه 3 

ثمره نهادهای حوزوی 
راه یابی قرآن به سبک 

زندگی مردم باشد

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

 رهبری آیت الله خامنه ای نعمت بسیار بزرگی برای جامعه اسالمی  است

 ظرفیت بانوان حوزوی به اندازه 
کافی شناخته نشده است

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:



شماره  5241 شوال 191440  خرداد    1397

قائــم  مصلحــی  والمســلمین  حجت االســالم 
مقام مرکز تخصصی مهدویت با حضور در مرکز 
مدیریــت حوزه های علمیه خواهران با مدیر و 

مسؤوالن این مرکز دیدار کرد.

عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور ظهــر امــروز در ایــن دیدار  بیــان کرد: 
از اشــکاالتی که به مجموعه حوزه وارد می شــود 
ایــن اســت کــه نمی تواند چهــره اجتماعــی پیدا 
کــرده و طلبــه را به یک کنشــگر اجتماعی تبدیل 
نمی کنــد، در حــوزه علمیــه خواهــران نیــز ایــن 
اســت چراکــه  بــرادران  از حــوزه  بیشــتر  مشــکل 
خواهــران لباس ویــژه نداشــته و فرصت کمتری 

برای کنشگری آن ها فراهم می شوند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا 
بیــان اینکه زمینه برای حضور فعال و کنشــگری 
خواهــران طلبــه فراهــم نشــده و ظرفیــت الزم 
در اختیــار آن هــا قرار نگرفته اســت، افــزود: امام 
بــه  نســبت  زیــادی  حساســیت  خمینــی)ره( 
خواهران داشــتند و ســنگین ترین افراد علمی را 

برای هیئت امنای جامعه الزهرا قرار دادند.
وی بــا بیــان اینکــه عــدم شــناخت ظرفیــت 
نگرانــی  یــک  علمیــه  حوزه هــای  در  خواهــران 
بزرگ اســت ابراز کرد: امــروزه چالش های مهمی 
پیرامون مســائل مرتبط با زنان ایجاد می شــود، 
مدیریــت زنــان از مســائل بســیار مهمــی اســت 
کــه امــروزه غربیان نســبت به آن توجــه ویژه ای 

دارند.
بــا  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
سرپرســت  زن  میلیــون   ۶ امــروزه  اینکــه  بیــان 
خانــوار در کشــور داریــم و مدیریــت  ایــن آمــار کار 
ســختی اســت، خاطرنشــان کرد: دســتگاه های 
روحانــی فرهنگی ما باید فعالیت بهتری داشــته 

باشند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا 
اشــاره بــه اینکــه نقــش حــوزه علمیــه خواهــران 
خوبــی  بــه  بایــد  فرهنــگ  مدیریــت  چرخــه  در 
شــناخته شــود تصریــح کــرد: ورود و همــکاری با 
مراکز تصمیم ســاز برای استفاده از ظرفیت حوزه 
علمیه خواهران یکی از سیاســت هایی است که 

پیش گرفته ایم.
وی تشــریح کــرد: یکی از ســؤاالتی که نســبت 

بــه مرکز تخصصی مهدویت می شــود این اســت 
کــه چرا تا کنــون بخش خواهــران مرکز تخصصی 
بــرای  اســت،  نشــده  راه  انــدازی  مهدویــت 
تاثیرگذاری بیشــتر می تــوان از ظرفیت خواهران 

در ستاد نیز استفاده کرد.
بــا  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــرای بانــوان و خواهــران 
الگوســازی خوبــی داشــته باشــیم عنــوان کــرد: 
حــدود 70 نفــر از 3۱3 نفــر یــاران امــام زمــان را 
بانوان تشــکیل می دهند و این یک ســوال مهم 
اســت کــه چــرا کار پژوهشــی الزم در ایــن عرصــه 

صورت نگرفته است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور بیان 
کــرد: توجــه بانــوان بــه مســائل مهــدوی بســیار 
زیــاد اســت و زنان می تواننــد تأثیر بســیار زیادی 
در خانواده هــای خــود در عرصه  معــارف دینی و 

مهدوی داشته باشند.
وی بــا اشــاره به ضــرورت ایجاد و پمپــاژ امید 
در جامعــه اظهــار کــرد: آرمــان مهدویــت و بــاور 
بــه اینکــه در نزدیکــی قلــه قــرار داریــم مهم ترین 
مســئله ای اســت که امید را در میان مردم زنده 

می کند.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
ابــراز کــرد: از ظرفیــت مرکــز تخصصــی مهدویــت 
در  آموزشــی  ســرفصل های  اصــاح  درزمینــٔه 
عرصــه مهدویــت و همچنین زنانه ســازی علوم 
رســانه،  مجــازی،  فضــای  می کنیــم،  اســتقبال 
مجات و نشــریات نیز از ظرفیت هایی اســت که 
ایــن دو مجموعــه می توانند از یکدیگر اســتفاده 

کنند.
کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خاطرنشــان کــرد: مرکــز مشــاوره های پژوهشــی 
شــده  راه انــدازی  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
مشــاوره های  درزمینــٔه  می توانیــم  مــا  و  اســت 
تخصصــی  مرکــز  ظرفیــت  از  مهــدوی  پژوهشــی 

مهدویت استفاده کنیم.

دانشــگاه های  در  مهــدوی  کانــون   300
کشور راه اندازی شده است

والمســلمین  حجت االســام  ادامــه  در 
مصلحــی قائــم مقــام مرکز تخصصــی مهدویت 

 ۸0 ســال  از  مهدویــت  تخصصــی  مرکــز  گفــت: 
تأســیس شــد در مقطــع ســطح 3 و  ۴ حــوزه 
فعالیــت می کنــد، این مرکز تا کنــون حدود ۴00 
فــارغ التحصیل در مقطــع 3 و 70 نفر در مقطع 

سطح ۴ حوزه علمیه داشته است.
قائم مقام مرکز تخصصی مهدویت با اشــاره 
بــه اینکه حدود ۱0 ســال درس خارج مهدویت 
در مرکــز تخصصــی مهدویت برگزار شــده اســت 
تخصصــی  مرکــز  ویــژه  فعالیت هــای  افــزود: 
مهدویت در اســتان های دیگــر مانند همدان، 
سمنان، یزد، کرمان و غیره نیز انجام می شود.
وی با اشــاره بــه راه اندازی رشــته تخصصی 
مهدویت ســطح ســه برای خواهران طلبه ابراز 
کرد: آموزش های کوتاه مدت معارف مهدویت 
و آموزش هــای تربیــت مربی معــارف مهدویت 
به صورت حضوری، مجازی و حتی مکاتبه ای 
از برنامه هــای انجــام شــده توســط ایــن مرکــز 

است.
حجت االسام والمسلمین مصلحی تشریح 
کــرد: در ســال گذشــته پژوهشــکده مهدویــت 
را  مهدویــت  تخصصــی  مرکــز  موعودگرایــی  و 
راه اندازی کردیم و تا کنون ۱0 گروه پژوهشــی در 
این مرکز به فعالیت های پژوهشی می پردازند.
قائم مقام مرکز تخصصی مهدویت با اشــاره 
بــه کتابخانه تخصصی مرکز تخصصی مهدویت 
عنوان کرد: این کتابخانه شــامل 3 هزار عنوان 
مهدویــت  زمینــه  در  جلــد  هــزار   ۱0 در  کتــاب 
نیــز  افــزار  نــرم  تاکنــون ۴00 کتــاب و  می شــود، 
توســط فارغ التحصیان مرکز تخصی مهدویت 

تهیه و تدوین شده است.
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســه فصلنامــه  
علمــی توســط مرکــز تخصصی مهدویــت اظهار 
کــرد: نشســت های تخصصــی و مســتمر علمی 
عرصــه  پیرامــون  شــبهات  بــه  پاســخگویی  و 

مهدویت از دیگر فعالیت های این مرکز است.
بــا  مصلحــی  والمســلمین  حجت االســام 
بیــان اینکــه این مرکــز در تمام مــدارس علمیه 
خواهــران قــم یــک دوره مهدویــت برگــزار کرده 
افــزود: تاکنــون بیــش از ۱۵ هــزار اعــزام  اســت 
تبلیغــی در دانشــگاه ها، حوزه هــای علمیــه و 
مراکز عمومی در داخل و خارج از کشــور توســط 

مرکز تخصصی مهدویت صورت گرفته است.

بــا  مهدویــت  تخصصــی  مرکــز  مقــام  قائــم 
کانــون مهــدوی در  راه انــدازی 300  بــه  اشــاره 
کــرد: برنامه هــای  دانشــگاه های کشــور اظهــار 
مهدوی صدا و ســیما امروزه کمتر شــده اســت 
برنامه هــای  محتــوای  از  زیــادی  بخــش  امــا 
مهدوی صدا و سیما نیز توسط مرکز تخصصی 

مهدویت تأمین شده است.
وی با اشــاره به حضور فعــال مرکز تخصصی 
مهدویــت در عرصه فضای مجازی ابراز کرد: در 
۱۲ ســایت به زبان های مختلف نیز به فعالیت  
مهــدوی  آموزش هــای  و  مهدیــت  عرصــه  در 
می پردازیم، راه اندازی شــبکه اینترنتی مهدی 
تــی وی نیــز از برنامه هایی اســت که در دســتور 

کار قرار داده ایم.
بــا  مصلحــی  والمســلمین  حجت االســام 
اشــاره به برنامه ریــزی فرهنگــی مرکز تخصصی 
نوجــوان  و  کــودک  عرصــه  در  مهدویــت 
خاطرنشــان کــرد: بیــش از ۱۱0 عنــوان کتــاب و 
و نوجوانــان  کــودکان  بــرای  نرم افــزار مهــدوی 
توســط مرکــز تخصصــی مهدویت فراهم شــده 

است.
قائــم مقام مرکز تخصصــی مهدویت با بیان 
مهدویــت  معــارف  آمــوزش  دوره   ۲۸ اینکــه 
کــودک  مهدهــای  مربیــان  بــرای  روزه  هشــت 
و  مهــد  مجــوز  کــرد:  تصریــح  کردیــم،  برگــزار 
پیش دبســتانی مهــدوی نیــز اخــذ شــده و در 
دســتور کار ما قرار گرفته و در همین راســتا برای 
۲00 نفر از همســران طاب دوره های آموزشــی 

برگزار کردیم.

جریان هــای  بــا  مقابلــه  در  طلبــه  خواهــران 
انحرافی اثرگذار هستند

حجت االسام والمســلمین نصوری معاون 
تبلیــغ و ارتباطات مرکز تخصصــی مهدویت در 
ادامه این دیدار گفت: دوره های تربیت  مربی، 
آموزش های کوتاه مدت و سایر دوره های مرکز 
تخصصــی مهدویت با اســتقبال تعــداد زیادی 
از بانــوان روبــرو می شــود کــه درصــد باالیــی از 
آن هــا را خواهران طلبه تشــکیل می دهند، به 
همین مناسبت امیدواریم برنامه ریزی بهتری 
بــرای هماهنگی و همکاری میان حوزه علمیه 

خواهران و این مرکز ایجاد شود.

معــاون تبلیــغ و ارتباطــات مرکــز تخصصــی 
مهدویــت بــا اشــاره بــه فعالیت هــای مدعیان 
افــزود:  ظهــور  انحرافــی  جریان هــای  و  کاذب 
بیشترین فریب خوردگان در زمینه عرفان های 
بیشــترین  و  بانــوان  مهدویــت  و  نوظهــور 

فریب دهندگان نیز مردان هستند.
وی با اشــاره بــه راه اندازی دوره هــای کوتاه 
مــدت مهارتــی و پیشــگیرانه ویژه بانــوان برای 
مقابلــه بــا جریان هــای انحرافــی ظهــور تأکیــد 
کــرد: به عقیده بنده حضور و فعالیت خواهران 
جریان هــای  بــا  مقابلــه  در  توانــد  مــی  طلبــه 

انحرافی تأثیر زیادی داشته باشد.
در  یوســفیان  والمســلمین  حجت االســام 
ادامــه ایــن دیــدار ابــراز کــرد: معاونــت پژوهش 
مرکــز تخصصــی مهدویــت بخــش کاری در ســه 
بخــش »تربیــت نیروهــای کارشــناس مهــدوی 
پایان نامه هــا  »مشــاوره  پژوهشــی«،  رونــد  بــا 
»انجــام  همچنیــن  و  مهــدوی«  پروژه هــای  و 
از  حمایــت  و  پژوهشــی  خــاص  فعالیت هــای 

پژوهشگران در این عرصه« فعالیت می کند.
معــاون پژوهــش مرکــز تخصصــی مهدویــت 
خاطرنشــان کــرد: می توانیــم بــا حــوزه علمیــه 
کــه  باشــیم  داشــته  تفاهم نامــه ای  خواهــران 
بــر اســاس آن نیروهــای پژوهشــی مهــدوی در 

مدارس علمیه خواهران تربیت کنیم.

گرایــش بانــوان بــه مهدویــت بیــش از مــردان 
است

در ادامــه ایــن دیدار نیز خانــم فریبا داودی 
اظهار کرد: ظرفیت هــای خوبی برای همکاری 
میــان حوزه علمیــه خواهــران و مرکز تخصصی 

مهدویت وجود دارد.
معاون آموزش حوزه هــای علمیه خواهران 
افــزود: گســتردگی حــوزه خواهــران و محتــوای 
مرکــز تخصصــی ظرفیت ها و امتیازهایی اســت 
کــه می تــوان پیرامــون آن تفاهم نامــه ای میان 

این دومجموعه صورت بگیرد.
علمیــه  مدرســه   ۵00 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فعالیــت می کنــد:  کشــور  خواهــران در سراســر 
رشته مهدویت توسط شورای سیاست گذاری 
تصویــب شــده اســت و ظرفیــت خوبــی بــرای 
گفت وگــو و همکاری با مرکز تخصصی مهدویت 

طراحــی  بــرای  مثــال  به عنــوان  دارد،  وجــود 
رشته  ســطح چهار و همچنین تدوین کتاب ها 
می توانیــم از ظرفیــت مرکــز تخصصی مهدویت 

استفاده کنیم.
معاون آموزش حوزه هــای علمیه خواهران 
کوتاه مــدت مهدویــت  کــرد: دوره هــای  اظهــار 
بــرای خواهــران طلبــه بــا اســتفاده از ظرفیــت 
مــوارد  از  یکــی  می توانــد  مجــازی  فضــای 
همکاری هــای حــوزه علمیــه خواهــران و مرکــز 

تخصصی مهدویت باشد.
خانــم داودی ابــراز کــرد: گرایــش بانــوان بــه 
برگــزاری  و  اســت  مــردان  از  بیــش  مهدویــت 
دوره هــای مهــدوی بــرای مبلغــان حوزه هــای 
بــا  مقابلــه  بــرای  می توانــد  خواهــران  علمیــه 

تفکرات انحرافی تأثیر خوبی داشته باشد.

تمایــل بانــوان بــه مباحث مهدوی بســیار زیاد 
است

در پایان این دیدار خانم جالی خاطرنشان 
کــرد: تمایــل بانوان به مباحث مهدوی بســیار 
زیاد اســت اما متأســفانه آمــار مبلغان مهدوی 
تخصصــی خواهــر بســیار کــم اســت و تاکنــون 
۵9 نفــر از خواهــران مبلغ دوره هــای تخصصی 
فعالیــت  کشــور  در  و  گذرانــده  را  مهدویــت 

می کنند.
علمیــه  حوزه هــای  تبلیغــی  امــور  مدیــرکل 
خواهران افــزود: در عرصه مهدویت و مدعیان 
دروغ ظهــور باید از طاب، اســتادان و مبلغان 
حوزه هــای علمیــه خواهران پشــتیبانی علمی 

خوبی صورت گیرد.
سرپرســت روابــط عمومی و امــور بین الملل 
اینکــه  بیــان  بــا  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
طاب خواهر مســلط به زبان های مختلف نیز 
ظرفیت بســیار مناســبی برای همــکاری میان 
ایــن دو مجموعــه اســت ابــراز کــرد: هــزار نفــر از 
طــاب حوزه هــای علمیه خواهران مســلط به 
7 زبــان مختلــف دنیــا هســتند کــه حــدود ۲00 
نفــر از آن هــا توانایــی ترجمــه دارنــد و این یک 
ظرفیــت خوبــی بــرای همــکاری میــان حــوزه 
علمیــه خواهــران و مرکــز تخصصــی مهدویــت 

ایجاد می کند.
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اّما ما استقامت کردیم، ایستادیم، باز هم خواهیم ایستاد، و مسّلم میدانیم که پیروزی نهایی متعّلق است به مّلت فلسطین.  ۱39۸/3/۱۵
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عدم شناخت ظرفیت خواهران در حوزه  
نگرانی بزرگ است 

مدیر حوزه های علمیه خواهران در دیدار با مسؤوالن مرکز تخصصی مهدویت:

 قائم مقام مرکز تخصصی مهدویت: 300 کانون مهدوی در دانشگاه های کشور راه اندازی شده است

معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت:  خواهران طلبه در مقابله با جریان های انحرافی اثرگذار هستند

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران: گرایش بانوان به مهدویت بیش از مردان است

سرپرست رواط عمومی و امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران: گرایش بانوان به مهدویت بیش از مردان است.

معــاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهران گفت: 500 مدیر مدرســه علمیه 
در  طلبــه  خواهــران  بانــوان  فعالیــت  و 
سازمان های مردم نهاد مدارس علمیه از 
ظرفیت هــای بانــوان در حوزه های علمیه 
خواهران اســت اما متأسفانه این ظرفیت 
شــناخته  کافــی  انــدازه  بــه  توانایی  هــا  و 

نشده است.

بــا  دیــدار  در  ظهیــری  معصومــه  خانــم 
رســانه ای  موسســه  مســئوالن  از  جمعــی 
آیــه  که در مرکز مدیریت حــوزه های علمیه 
خواهران برگزار شــد بیان کرد: حوزه علمیه 
خواهــران متأســفانه بــه انــدازه ای کــه الزم 
اســت شــناخته نشــده اســت و بســیاری از 
ظرفیت هــای حوزه هــای علمیــه خواهران 

مغفول مانده است.
حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
از  زیــادی  افــزود: تعــداد  علمیــه خواهــران 
حوزه هــای  جدیــد  نســل  پرورش یافتــگان 
علمیه در دانشــگاه ها فعالیت های علمی و 

تبلیغــی زیادی دارنــد و باید این ظرفیت ها 
به خوبی شناسانده شود.

خانــم ظهیری اظهار کــرد: تعداد زیادی 
از بانوانــی کــه به عنــوان کنشــگر اجتماعــی 
و مدیــران ارشــد در ســطح کشــور فعالیــت 
می کننــد از دانش آموختــگان حــوزه علمیه 
خواهران بوده و تحصیات حوزوی دارند.

وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از دالیلی که 
ظرفیــت حــوزه علمیــه خواهران ناشــناس 
مانــده ایــن اســت کــه خواهــران طلبه یک 
نشــانه و خاص مانند لباس بــرادران طلبه 
ندارنــد، به عنــوان مثــال در جریــان ســیل 
طــاب خواهــر فعالیت هــای بســیار زیــاد و 
ســیل زدگان  بــه  کمک ٰرســانی  در  میدانــی 

داشتند اما متأســفانه این ظرفیت مغفول 
ماند.

حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
علمیــه خواهــران تصریــح کرد: در شــهرهای 
شــوش، سوســنگرد، پل دختر بخش زیادی 
بــه  گرفتــه  صــورت  کمک رســانی های  از 
ســیل زدگان توسط مدارس علمیه خواهران 
نیــز  گلســتان  اســتان   در  مدیریــت می شــد، 
خانــم واعــظ حســینی مدیــر حــوزه علمیــه 
ســیل  زمــان  در  و  اســت  اســتان  خواهــران 
مدیریــت تمام اســتان در بخش بانــوان را بر 

عهده گرفته بود.
خانــم ظهیــری عنــوان کــرد: ۵00 مدیــر 
مدرســه علمیــه و فعالیت بانــوان خواهران 
طلبه در ســازمان های مــردم نهاد مدارس 
علمیــه خواهران نیــز از ظرفیت های بانوان 
اســت،  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  در 
تعداد معین های برادر حوزوی با خواهران 
طلبه برابر اســت اما متأسفانه این ظرفیت 
و توانایی  ها به اندازه کافی شــناخته نشده 

است.

 ظرفیت بانوان حوزوی به اندازه کافی شناخته نشده است 
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران:

مدیــر حــوزه علمیــه خواهران 
هــم  گفــت:  لرســتان  اســتان 
اکنــون یک هــزارو 400 طلبه در 
13 مدرســه علمیــه خواهــران 
تحصیــل  بــه  اســتان  ایــن 
حــوزوی  علــوم  فراگیــری  و 

مشغول هستند .

حجــت االســام ســید علی 
موســوی در گفتگویی با اشاره 
به اینکه پذیــرش جدید حوزه 
هــای علمیــه خواهــران از ۲3 
تیرماه همزمان با سراسر کشور 

آغــاز  نیــز  لرســتان  اســتان  در 
خواهد شد، گفت: عاقمندان 
مــی تواننــد بــرای ثبت نــام  به 
http://whc.  پایگاه اینترنتی
ir  و مــدارس علمیــه خواهران 

مراجعه کنند.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مهلــت ثبــت نــام تــا ۲۱ مــرداد 
مــاه اعام شــده اســت، خاطر 
نشــان کــرد: در ایــن مــدت نیز 
اطــاع رســانی هــا و تبلیغــات 
رســانه ای و میدانی الزم برای 
ثبــت نــام عاقمنــدان صورت 

خواهد گرفت.
مدیر حوزه علمیه خواهران 
بــا اشــاره بــه  اســتان لرســتان 
اینکه هــم اکنون قریب به یک 
هزارو ۴00 طلبه در ۱3 مدارس 
اســتان مشــغول  ایــن  علمیــه 
فراگیــری علوم حوزه هســتند، 
در  طــاب  پذیــرش  بــا  گفــت: 
ســال تحصیلــی جدیــد تعداد 
خواهــد  افزایــش  نیــز  طــاب 

یافت .
موســوی  االســام  حجــت 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در 
تاش می شــود افراد عاقمند 
انقابــی  و  ،مومــن  ،مســتعد 
علمیــه  هــای  حــوزه  جــذب 
شــوند گفت:امیــد مــی رود بــا 
جذب طــاب مومن و انقابی 
شاهد پویایی و نشاط علمی و 
تبلیــغ موثر و کارآمد  در جامعه 

باشیم .

 مدیر حوزه علمیه خواهران استان لرستان خبر داد: 

تحصیل هزار و 400 بانوی طلبه در لرستان
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3 از همه ی مردم فلسطین اعّم از مسلمان و مسیحی و یهودی فلسطینی و آن کسانی که در خارج فلسطین تبعید شده ی از فلسطین هستند، نظرخواهی 
بشود، و اینها معّین کنند که چه نظامی در فلسطین حاکم باشد و همه تسلیم آن باشند؛ مبارزه تا این زمان باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد، و 
به لطف الهی و به توفیق الهی و به حول و قّوه ی الهی مّلت فلســطین در این مبارزه ی مســالمت آمیِز انســانِی مورد قبوِل همه ی عرفهای عاقل عالم مســّلط 

خواهد شد و کشور فلسطین به مردم فلسطین برخواهد گشت؛ و به توفیق الهی، شما جوانها ان شاء اهلل آن روز را خواهید دید.  ۱39۸/3/۱۵

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

 فعالیت 2 هزار کانون فرهنگی هنری 
در مساجد مازندران 

پایــگاه اینترنتــی مطالعات انقاب اســامی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران با حضــور معاون 
فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیــه خواهران 

رونمایی شد.

اســامی  انقــاب  جریــان  در  بانــوان 
پیشگام بودند

خانــم معصومــه ظهیــری در آئیــن رونمایی 
از پایــگاه اینترنتــی مطالعــات انقــاب اســامی 
از  پیــش  کــه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
ظهــر امــروز در ســالن جلســات مرکــز مدیریــت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران برگــزار شــد بیــان 
و  ژئوپلیتیــک  جهــت  از  همــواره  ایــران  کــرد: 
ژئواســتراتژیک مــورد توجــه و اهمیــت بــوده و 
حتی پیش از انقاب اسامی ایران را به عنوان 

ژاندارم منطقه قرار داده بودند.
حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
علمیــه خواهران افــزود: انقاب اســامی تمام 
نقشــه های سلطه گران را به هم زد و دو جریان 
کفر لیبرالیســم و سوسیالیسم موجود در ایران 

را به یک جریان نهضت اسامی تبدیل کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تغیــر موازنــه قدرت 
در دنیــا بــا پیــروزی انقاب اســامی بــه خوبی 
خــود را نشــان داد و بــه شــدت اوج گرفــت ابراز 
کــرد: پیــروزی انقــاب اســامی شکســت هایی 
پی درپــی برای قدرت هــای مطرح دنیــا ایجاد 
کرد که هشــت ســال دفاع مقدس نمونه کامل 
آن بــود چراکــه ایــران در ایــن ســال ها عــاوه بر 
عراق با بزرگ ترین قدرت های دنیا می جنگید، 
در جریــان تهاجم فرهنگی نیز قدرت های دنیا 

علیه انقاب اسامی فعالیت کرده و می کنند.
خانــم ظهیــری تصریــح کــرد: در نظــم نوین 
اســامی  انقــاب  فرهنگــی  جریــان  جهانــی 
اســامی«،  »انقــاب  مراحــل  جدیــد  دیــدگاه 
»نظــام اســامی«، »دولت اســامی«، »جامعه 
اســامی« و همچنین وعــده الهی تحت عنوان 

»تمدن اسامی« را مطرح کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه انقاب اســامی نظر 
آزادی  خواهــان جهــان را بــه خــود جلــب کرد و 
ایــن کار نتیجه تاش متفکران و اندیشــمندان 
انقــاب اســامی بــود افــزود: به همیــن جهت 
بــه  اولیــن ترورهــای انقــاب اســامی مربــوط 
اســت،  بــوده  انقــاب  ایــن  متفکــر  مغزهــای 
ایــن افــراد قــدرت و ثــروت زیــادی نداشــتند و 
اندیشــه های مرتجــع و جریان هــای انحرافــی 

ماننــد گروهک فرقــان و منافقین بــرای مقابله 
بــا تفکــر و اندیشــه انقاب اقــدام به تــرور آن ها 

کردند.
امــام  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ظهیــری  خانــم 
علــی)ع( در آخرین وصیت خود دو اصل تقوا و 
نظم را برای پایدار ماندن بر اساس اسام ناب 
مطــرح می کنــد، بیــان کرد: اگــر جریــان انقاب 
اســامی در تمدن اســامی دچار بی برنامگی و 
خأل استراتژی روبه جلو شود به انحراف کشیده 
می شود چراکه وعده الهی در نصرت وابسته به 

نظم و برنامه ریزی و تقوای الهی است.
معــاون فرهنگــی تبلیغی حوزه هــای علمیه 
خواهــران با اشــاره بــه آیــه »ولینصــرن  اهلل من 
خداونــد  نصــرت  کــرد:   خاطرنشــان  ینصــره« 
اعتــای  و  اســامی  تمــدن  تحقــق  در  متعــال 

توجــه  بایــد  امــا  اســت  وعــده ای حــق  اســام 
داشــته باشــیم کــه تحقــق ایــن وعــده بــه چــه 
در  متعــال  خداونــد  می شــود،  واگــذار  کســانی 
قــرآن کریم می فرماید:»ان  االرض یرثها عبادی  
ســرزمین  مــادران  و  بانــوان  و  الصالحــون« 

تربیت کنندگان این عباد صالح هستند.
نقــش  کــرد:  خاطرنشــان  ظهیــری  خانــم 
مــادران و بانــوان در پیــروزی انقــاب اســامی 
و همچنیــن در چالش هــای پــس از آن ماننــد 
هشــت ســال دفــاع مقــدس بســیار ویــژه بوده 

است و نباید از اهمیت این نقش غافل شد.
معــاون فرهنگــی تبلیغی حوزه هــای علمیه 
خواهــران بــا اشــاره بــه نقــش ویــژه بانــوان در 
امــام  کــرد:  تأکیــد  اســامی  انقــاب  پیــروزی 
جریــان  در  بانــوان  فرمودنــد:  )ره(  خمینــی 
انقاب اســامی پیشــگام، پیش قدم و پیشــرو 

بودند.
وی عنوان کرد: دشــمنان امروز هجمه های 
فراوان فرهنگی و سیاســی در فضای حقیقی و 
مجــازی به مــا وارد می کند، ما نیز باید در تمام 
این عرصه ها به ویژه در فضای مجازی با آن ها 

مقابله کنیم.
خانــم ظهیــری ابــراز کرد: ســال رونــق تولید 
ســال رونــق فنــاوری نیــز هســت چراکــه هیــچ 
فنــاوری  و  دانــش  تولیــد  از  مهم تــر  تولیــدی 
نیســت، تولیــد دانش های دینی نیز بسترســاز 
بــرای تولیــد دانش هــای  و عرصه ســاز مهمــی 
دیگــر اســت، بــه همین مناســبت و در آســتانه 
رحلــت بنیان گذار بزرگ انقاب اســامی پایگاه 
مطالعــات انقــاب اســامی حوزه هــای علمیه 

خواهران را رونمایی می کنیم.

نقش حوزه  علمیه خواهران در بازتولید 
انقاب اسامی

در  نامخــواه  والمســلمین  حجت االســام 
اینترنتــی مطالعــات  پایــگاه  از  رونمایــی  آئیــن 
انقــاب اســامی حوزه هــای علمیــه خواهــران 
که صبح امروز در ســالن جلسات مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران برگــزار شــد بیــان 
کــرد: مســئله ای کــه پیرامــون انقاب اســامی 
اکــرم  اســامی پیامبــر  انقــاب  ایــران هماننــد 
از   مطــرح اســتپ، مســئله ارتجــاع و بازگشــت 
مسیر است و هر لحظه ممکن است که انقاب 
از مســیر خود دور شده و به مسیر گذشته خود 

باز گردد.
مدیــرکل امــور تربیتی و فرهنگــی حوزه های 
علمیــه خواهــران بــا بیــان اینکــه مقــام معظم 

رهبری)مدظله العالــی( در ایــن ســال ها مرتب 
را  ایــران  اســامی  انقــاب  در  ارتجــاع  مســئله 
مطــرح کــرده و نســبت بــه عواقــب آن هشــدار 
داده انــد، افــزود: طــرح اســام انقابــی یکــی از 
مراحــل انقــاب اســامی بــود کــه محصــول آن 
انســان انقابــی اســت، بــه عبــارت دیگــر علــم 
جدیدی تحت عنوان اسام انقابی ایجاد و با 
آحــاد جامعــه متحد شــده و نظم دیگــری را به 

وجود آورده است.
وی با اشاره به اینکه فرایند بازتولید انقاب 
اســامی همــان فرایند به وجــود آمدن انقاب 
اسامی است تصریح کرد: افرادی با بینش باال 
ماننــد امام خمینی)ره(، شــهید صدر، شــهید 
بهشــتی، شهید مطهری از کسانی بودند که در 
انقاب اســامی و  با شــناخت و همراهی مردم 

بزرگ ترین نقش ها را ایفا کردند.
مدیــرکل امــور تربیتی و فرهنگــی حوزه های 
علمیــه خواهران خاطرنشــان کرد: از مهم ترین 
زمینــه  در  تــاش  علمیــه  حوزه هــای  کارهــای 
و  اندیشــه ها  بــه  مــردم  مســتمر  دسترســی 
اندیشمندان انقاب بوده و این اتفاق نیازمند 
کرسی های آزاداندیشی و رشته های مطالعات 

انقابی است.
حجت االسام والمســلمین نامخواه عنوان 
کرد: بخشــی از فرایند تقویــت نقش حوزه های 
علمیــه در بازتولیــد انقــاب اســامی بــر عهــده 
حوزه هــای علمیه خواهران اســت و ما باید در 
این بازتولید نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.

وی ابــراز کــرد: مــا در جریــان انحرافــی که در 
انقــاب اســامی پیامبر اکرم)ص( ایجاد شــد و 
نتیجه آن حادثه کربا بود& کســانی را که حتی 
با سکوت خود در زمینه سازی این اتفاق نقش 
داشــتند لعن می کنیم، پــس در جریان انقاب 
اســامی نیز حتی سکوت  در قبال جریان های 

انحراف انقاب اسامی جایز نیست.
مدیــرکل امــور تربیتی و فرهنگــی حوزه های 
علمیه خواهران تشــریح کــرد: پایگاه مطالعات 
انقــاب اســامی حوزه هــای علمیــه خواهــران 
کســانی  بــرای  انقــاب  متفکــران  آثــار  مرجــع 
است که در ســطوح مختلف حوزه های علمیه 
فعالیت می کنند، این پایگاه شــامل هزار فایل 
مرتبــط بــا انقــاب اســامی بــوده و تحلیل ها و 
مضامیــن متفاوتــی پیرامــون ایــن مســئله بــه 

مخاطبان ارائه می دهد.
گفتنی است عالقه مندان جهت اطالع و بهره 
برداری از محتوای بارگذاری شــده می توانند به 
whc.irنشانی                                  .Negarshe57   مراجعه نمایند.

 پایگاه اینترنتی مطالعات انقالب اسالمی حوزه های علمیه خواهران رونمایی شد

آیین اختتامیه نخســتین نمایشــگاه دســتاوردهای قرآنی 
دفتــر تبلیغــات اســالمی حوزه علمیــه قم امروز از ســاعت 

10 در سالن والیت، مرکز همایش های غدیر برگزار شد.

حجت االســام والمســلمین بهجت پــور مدیرحوزه هــای 
علمیــه خواهــران، دکتر عبدالهــادی فقهــی زاده معاون قرآن 
و عتــرت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، و حجت االســام 
و  علــوم  پژوهشــگاه  رئیــس  لک زایــی  نجــف  والمســلمین 
فرهنــگ اســامی در آییــن اختتامیــه نخســتین نمایشــگاه 
دســتاوردهای قرآنــی دفتــر تبلیغــات اســامی بــه ســخنرانی 

پرداختند.
خاطــر نشــان مــی شــود: معرفــی و تقدیــر از برترین هــای 
قرآنی، از جمله خبرگزاری حوزه و پخش کلیپ گزیده فعالیت 
های نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات 
اسامی حوزه علمیه قم از دیگر برنامه های این مراسم بود.

حوزه علمیه در بحث تفسیر خوب عمل کرده است
حجت االســام والمســلمین عبدالکریم بهجت پور مدیر 
حــوزه هــای علمیه خواهران در مراســم اختتامیه نخســتین 
نمایشــگاه دســتاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسامی حوزه 
علمیه قم که در ســالن غدیر قم برگزار شــد گفت: ما همیشــه 
به دفتر تبلیغات به عنوان یکی از گوهرهای درخشــان حوزه 
هــای علمیــه افتخــار می  کنیم و شــما امروز به عنــوان یکی از 
پایــگاه هــای گســترش امر قــرآن در میــان حوزه هــای علمیه 

شناخته شده هستید.
عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســامی با تأکیــد بر این که دفتر تبلیغات اســامی حوزه یک 
چرخــه کامــل ابــاغ پیــام دیــن بــه مــردم اســت، گفــت: این 
چرخه از استخراج و پژوهش شروع می  شود، به نگارش می  

رسد و از آن به اباغ و رساندن به مردم وارد می  شود.

موانع تربییت قرآنی در جامعه
عضو هیأت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسامی 
با اشاره به یکی از چالش هایی که باعث می شود  انسان ها 
تربیت قرآنی نشــوند، گفت: اگر مردم آموزش مسائل قرآنی را 
داشــته باشــند تا جایی که قرآن را تفســیر و تأویل هم بکنند 
ولی از دل آن ابوموســی هاخارج نشــوند؛ عاقه هایی که گاه 
بــر قــرآن حاکــم شــده و آموزه هــای آن را بر اســاس خواســت 

خودش تفسیر می  کند.

تفاوت تاوت و قرائت قرآن
وی عنــوان کــرد: قــرآن می  فرمایــد قرآن را تــاوت کنید نه 

قرائــت، تــاوت یعنــی خوانــدن متنــی که بایــد تابــع آن بود؛ 
تــاوت قــرآن تزکیــه آور اســت و بنــده بــه نظــرم مــی  رســد در 
مســأله تربیــت آماده کردن افراد بــرای این که خود را به قرآن 
بســپارند و نــه ایــن کــه در بــاره قــرآن تصمیــم بگیرند مســأله 
مهمی است که در حوزه کمتر دیده می  شود، در این صورت 
امیــد مــی  رود که ابــن عباس هــا و مالک اشــترها از دل قرآن 

فهمی بیرون بیایند.

نامه حضرت علی)ع( به ابوموسی اشعری
حجت االســام والمسلمین بهجت خاطر نشان ساخت: 
حضرت علی)ع( تربیت شده قرآن کریم است که به ابوموسی 
اشــعری نامه می  نویســد و می  فرماید: حتی اگر در قرآن نکته 
ای را علیه من کشــف کــردی آن را ابراز کن؛ چون قرآن ابزار او 
نیســت برای نجات از شکســت چنانچه دستگاه شام انجام 

داد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران ابراز داشت: بنده وقتی 
قضایــای امیرمؤمنــان)ع( را در جریــان حکمیــت در جنــگ 
صفیــن مطالعــه می  کــردم و تحلیــل هایی که ایشــان از افراد 
شایسته و ناشایسته داشتند می  دیدم با چالش های بزرگی 
مواجــه شــدم؛ یکــی از ایــن چالش ها ایــن که دســتگاه دین 
یــک دســتگاه تربیتی اســت، اگــر پژوهــش هــا و مطالعات در 
بیــن خــواص و نخبگان بچرخــد و نتواند فضــا را برای تربیت 

کنشگران اجتماعی و فرهنگی آماده کند، فایده ای ندارد.
وی بــا تأکید بر این که حــوزه علمیه در بحث های مرتبط 
بــا مبانــی و اصــول و قواعد و تفســیر خوب عمل کرده اســت، 
تصریــح کــرد: امروز  بایــد روی راه ورود دیــن در عرصه زندگی 
تمرکــز کنیم ، رهبر معظم انقاب در دیدار با طاب فرمودند: 
شما راه انبیاء را می  روید و مهمترین کار انبیاء تحقق زندگی 

خدایی در بین مردم است
چالش های بعد از رحلت پیامبرگرامی اسام

وی بــا اشــاره به چالــش های بعــد از رحلــت پیامبرگرامی 
اســام)ص( گفــت: بزرگتریــن چالــش پــس از پیامبــر گرامــی 
اســام)ص( قرآن و کیفیت معاملــه با این کتاب بود، آنگاهی 
کــه چهــره اجتماعــی به خود مــی  گرفــت و بنا بــود تبدیل به 
سبک زندگی مردم بشود؛ شما وقتی جنگ صفین را تحلیل 
می  کنید در هر دو سپاه قاری و مفسر قرآن حضور دارد، امام 
علی)ع( در جمل قرآن بلند می  کند و معاویه و عمر عاص در 
صفین، ابوموســی اشــعری مفسر و قرآن اشعث و عبداهلل بن 

عباس نیز مفسر و قرآن شناس.
وی بــا تأکیــد بــر این که بایــد تاش کنیم از دل مفســران و 
قاریــان قــرآن اصحــاب جمل و ابوموســی اشــعری هــا بیرون 
نیاینــد، گفــت: چالــش و بلکــه بحــران پــس از دوران پیامبــر 
گرامــی اســام)ص( همیــن بــود، همــه بــه کتــاب ارجــاع مــی  
دادند و سنت را تعطیل کردند برای این که به قول خودشان 

تمرکزشان روی قرآن باشد تا اختافی نشود.

حجــت االســام والمســلمین بهجت پــور در پایــان خاطر 
نشــان ســاخت: ما دقیقا با این چالش مواجهیم که اگر قرآن 
بنــا اســت زندگــی را بســازد و انســان را تربیــت کند، چــه باید 
بکنیــم؟ و مصــداق و الیزیــد الظالمیــن اال خســارا نشــویم؟ 
بــه نظــر مــن ایــن مســأله بــرای توجــه نظــر پژوهشــگران و 
متخصصــان مجال خوبی اســت که در این بــاره به تحقیق و 

پژوهش بپردازند.

در  معصومیــه  مؤسســه  قرآنــی  ۴00اثــر  منتخــب  ارائــه 
نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسامی

خانم الهـــام خاضعـــی نیـــا نیز در حاشـــیه این نمایشـــگاه 
بـــا اشـــاره بـه برپایـی ایـــن نمایشـگاه در مـــاه مبـارک رمضـان، 
اظهـــار داشـت: ایـــن نمایشـگاه با توانمنـــدی کار خـود را آغـاز 
کـــرده و در طـــول چنـــد ســـالی کـــه در تهـــران برگـــزار می شـــد 
مـــی تـــوان اذعـــان کـرد کـــه ایـن نمایشـــگاه بیشـتر بـــه تهـران 
اختصـــاص داشـــت و آمـــد و شـــد در ایـــن ایـــام بـــرای مـــردم 

مشـکل بـود.
وی افزود: برگــــزاری نمایشــــگاه دســــتاوردهای قرآنــی در 
قــــم از موقعیــــت عالــــی برخـــوردار اسـت و مـردم مـــی تواننـد 
بـه آسـانی از جدیدتریـن دسـتاوردهای قرآنـی بازدیــد کننــد.

حـــوزوی  عالــی  آمــوزش  مؤسســـه  پژوهشـــی  معـــاون 
ایـــن  حضـــور  چگونگـــی  خصــوص  در  معصومیــه  خواهــران 
مؤسسـه در نخسـتین نمایشـــگاه دسـتاوردهای قرآنـی دفتـر 
تبلیغـــات اسـامی حـوزه علمیـــه قـم، گفـت: ایـن مؤسسـه در 
ســـه ســـطح 3 ،۲و ۴بـــه آمـــوزش طـاب مـــی پـردازد کـــه آثـار 
قرآنـــی ایـــن طـاب در قالـب پایـان نامـه در ایـن نمایشـگاه بـه 

در معـرض دیـد گذاشـته شـده اسـت.
وی افــــزود: در طــــول ۱0ســال اخیــر طــاب ایــن مؤسســه 
از 900پایــــان نامــــه دفــــاع کردنـــد کـــه از ایـــن تعـــداد پایـــان 
نامـــه، حـــدود ۴00اثر بـه موضوعـــات قرآنی اختصاص دارد و 
منتخـــب ایـن آثـار در ایـن نمایشـــگاه، بـه معـرض دیـد عاقـه 

منـدان گذاشـته شـده اسـت.
خاضعـــی نیـا اضافـه کـرد: نشســـت هـای تخصصـی قرآنـی 
بـا موضوعـــات گوناگـون بـرای طـاب در مؤسسـه برگـزار شـده 
اســـت و عـــاوه بـر آن مقـاالت قرآنـی داشـــتیم کـه طـاب ایـن 

مؤسسـه بـه نوشـتن آنـان اهتمـام داشـتند.
وی خاطرنشـــان کـــرد: مقاالتـی طـــاب ایـن مؤسسـه کـه 
در همایـــش علمـــی آیـت اهلل فاضـل شـرکت کـرده بودنـد، در 
قالـــب کتـــاب در دسـت انتشـار اســـت و در همایـش دیگـری 
کـــه بـــه همیـن مناسـبت برگـزار مـی شـــود، رونمایـی خواهـد 

شـد.

ثمره نهادهای حوزوی راه یابی قرآن به سبک زندگی مردم باشد
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واجهه ی ما با مســائلمان و با دشــمنانمان باید اّواًل شــجاعانه باشــد، مرعوبانه نباشــد؛ ثانیًا امیدوارانه باشــد، مأیوســانه نباشــد؛ ثالثًا عاقانه و 4
خردمندانه باشــد، هیجانی و احساســاتِی ســطحی نباشد؛ ]رابعًا[ مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد؛ ابتکار کنیم؛ اگر به این کیفّیت حرکت کردیم، 

اگر این  جور حرکت کردیم، بدانید مّلت ایران در مواجهه ی با همه ی قدرتهای بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش برود.
۱39۸/3/۱۴ 

آفرینــش” شــامل شــرح نخســتین  داســتان 
خطبــه نهــج البالغــه و نیــز “آیینــه خــدا” که 
دربــاره اشــعار آیینــی در مــدح اهــل بیت)ع( 
بــه خصــوص امام علــی)ع( اســت، دو کتاب 
حــوزه  انتشــارات  هاجــر)  نشــر  از  خواندنــی 
علمیه خواهران ( است که مطالعه آن ها در 
ایام شهادت مظلومانه امیرالمومنین)ع( به 

همه مخاطبان عزیز توصیه می شود.

 نهــج الباغه، چون بوســتانی پرثمر برای 
هــر یــک از میهمانان خویــش تحفه ای دارد 
و هر تشــنه ی هدایــت و معرفتی را به میزان 
اســتعداد و ظرفیت وجودی اش ، جرعه ای 

می نوشاند و سیراب می گرداند.
 امام علی )ع( در نخستین خطبه خویش 
بــا بیــان اســتدالل و ارائــه واقعیــات آنچه در 
هســتی از بــدو پیدایــش رخ داده ، درصــدد 
آگاه کــردن مــردم و راهنمایی آنان به ســوی 
حقیقت ، یعنی شــناخت پروردگار و اطاعت 

و پیروی از فرامین ذات اقدس الهی است.
بــا نگاهی کلــی و اجمالی بــه مفاهیم این 

خطبــه در می یابیم کــه امیرالمومنین )ع( از 
انواع شــیوه های پــرورش عقانیت وحیانی 
در اســتخراج گنجینــه ی خــرد مــردم بهــره 
شــیوه  در  نمونــه  عنــوان  اســت؛به  جســته 
اســتدالل عینــی و منطقــی، بــا ذکر شــگفتی 
خلقــت آســمان و زمیــن، مخاطــب خویــش 
را متوجــه رابطــه دقیق علمی مــی گرداند که 
مجموعه ای با چنین نظم پیچیده و دقیق 
در موجــودات عالــم، قطعــًا محتــاج ناظــم و 
مدبری اســت که آن را پدیدآورده و مدیریت 
نمایــد. یــا بــه عنــوان مثــال در روش برهــان 
اســتقرایی بــا شــرح حــال حضــرت آدم)ع( و 
ســنن الهی در امت های گذشــته، مردم را با 
قواعــد و اصول حیات معقول انســانی آشــنا 

می فرماید.
همچنیــن می توان به اســتدالل حضرت 
برهــان  از  کــه  کــرد  اشــاره  توحیــد  بحــث  در 
قیاسی اســتفاده فرموده اند. در این خطبه 
براهیــن  از  تــوان نمونــه هایــی  شــریف مــی 
حکمــی و تمثیلــی یافــت ولــی در میان همه 
ی ایــن روش هــا، برهــان اســتدالل دریافت 

)ع(  علــی  امــام  شــهودی  و  شــخصی  هــای 
چشمگیرتر و بارزتر است.

گفتنــی اســت کتــاب “داســتان آفرینش” 
که به همت موسســه فرهنگی هنری عاشورا 
تهیــه و تنظیم و از ســوی نشــر هاجــر در ۱۸0 
صفحه به چاپ رســیده به زیبایی داســتان 
آفرینــش را بــا زبان حکمی و تمثیلی ترســیم 

نموده است.
کتــاب  در  گــزارش،  ایــن  بنابــر  همچنیــن 
مصطفــی  ســید  نوشــته  خــدا”  ی  “آیینــه 
موسوی گرمارودی به بحث مهم و ریشه دار 
ادبیــات آیینــی و در رأس آن ادبیات منظوم 
آیینی پرداخته شــده که بی شــک در میراث 
گرانقدر فرهنگ ما، ســهم بســزا و تاثیرگذار و 

ماندگاری دارد.
در ایــن کتــاب بــه ایــن نکته اشــاره شــده 
که نخســتین ســروده های آیینی را در تاریخ 
اســام به زبان عربی داریم؛ بعد ها با امتزاج 
زبان عربی با زبان فارسی در طول مدت سه 
قرن اول هجرت، زبان فارســی به اســتحکام 
خویش رســید و غنای فراوانی یافت و شیوه 
قصائــد عربی در زبان فارســی رایج شــد و به 
لطــف الهــی هم اکنــون ادب فارســی، در قله 
ی ادب منظــوم جهانی ایســتاده اســت و ما 
به ســرزمین شــعر و ادب و ایمان معروفیم و 
فرزندانمــان از همــان کودکی نخســتین کام 
آهنگین حیاتشــان را از زبان مادرانشان می 

آموزند.
هیــچ کــس تاثیــر نخســتین آمــوزه هــای 
نمــی  فرزنــدان  بــر  بانــوان  توســط  را  زبانــی 
ایــن  راســتا،  ایــن  در  کنــد.  انــکار  توانــد 
کتــاب در ۴۸0 صفحــه ، بــه نــام »آیینــه ی 
خــدا« از دســتاوردهای نشــر هاجــر بــا مــدح 
امیرالمونین )ع( شــعر شــعرای این سرزمین 
را بــا نگاهــی جدیــد گــرد آورده ، ضمن آن که 
در خال آن اشعار، آشنایی با معارف الهی و 
فضایل اهل بیت و عصمت و طهارت)ع( در 

این اثر متجلی شده است.

 معرفی دو کتاب از نشر هاجر درباره امیرمومنان)ع( 

 مدیــر حــوزه علمیــه خواهران 
هــای  حــوزه  گفــت:  گلســتان 
ســال   1400 طــول  در  علمیــه 
گذشته به لحاظ مالی به همت 
خیریــن و از طریــق وجوهات و 
موقوفــات اداره شــده کــه خود 
ایــن مســئله باعــث اســتقالل 
و آزادگــی مــدارس علــوم دینی 

بوده است.

مــدارس  مدیــران  نشســت 
اســتان،  خواهــران  علمیــه 
بــا  امنــا  هیئــت  نماینــدگان 
مدیــرت  مرکــز  مالــی  مســئولین 
کشــور  خواهــران  علمیــه  حــوزه 

برگزار شد.
در این جلســه خانم حســینی 
علمیــه  حــوزه  مدیــر  واعــظ، 
اهمیــت  بــه  گلســتان  خواهــران 
رمضــان  مبــارک  مــاه  آخــر  دهــه 
پرداخــت و گفــت: پیامبــر مکــرم 
اســام در دهــه آخــر ایــن مــاه در 

مسجد معتکف می شدند.
وی با توجــه دادن مخاطبین 
بــه مضامیــن ادعیــه پایانــی مــاه 

مبــارک که عرفانی ســت، توضیح 
داد: در ادعیه روزهای پایانی ماه 
رمضان یک نــوع ارتقای معنایی 
بیشــتری وجــود دارد کــه گویــای 
اهمیــت این دهه اســت بــه ویژه 
شب های قدرکه در دهه آخر این 

ماه مبارک قرار گرفته است.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران 
گلســتان اضافــه کــرد: در روایــات 
مــی  کــه  شــب  هــر  اســت  آمــده 
گــذرد خداونــد بــه نســبت شــب 
قبــل رحمــت خــود را بــه صــورت 

تصاعدی بیشتر می کند.

ادامــه  در  واعــظ  حســینی 
ســخنان خــود بــا تشــکر از حضور 
گلســتانی جهــت شــرکت  طــاب 
بــه  قــدس،  روز  راهپیمایــی  در 
اهمیــت ایــن روز بزرگ نیز اشــاره 
کــرد و گفت: مقام معظــم رهبری 
در ســخنانی، روز قدس امسال را 
از هرســال دیگر مهم تر دانســتند 
و فرمودنــد »دلیــل ایــن اهمیــت 
خیانــت  اقدامــات  مضاعــف، 
بــار آمریــکا و دنبالــه هــای آن در 
منطقه برای جا انداختن معامله 

قرن است«.

کارشــناس حــوزوی در بخــش 
بــه  خــود  ســخنان  از  دیگــری 
مباحــث مربوط بــه بودجه حوزه 
های علمیه خواهران اشاره کرد و 
گفت: یکــی از مباحث مهم حوزه 
هــای علمیــه خواهــران، بودجــه 
اســت کــه در ســال هــای گذشــته 
توســط مرکــز و ســپس در اســتان 
هــا از ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی اســتان پیگیــری مــی شــد 
که امسال از طریق فرمانداری ها 

پیگیری می شود.
پیگیــری  بــر  واعــظ  حســینی 
و  امنــا  هیئــت  رؤســای  تــاش  و 
پیرامــون  و  کــرد  تاکیــد  مدیــران 
ایجاد منابع پایــدار برای مدارس 
خاطرنشــان  خواهــران  علمیــه 
کــرد: حــوزه های علمیــه در طول 
لحــاظ  بــه  گذشــته  ســال   ۱۴00
مالــی به همت خیرین و از طریق 
اداره  موقوفــات  و  وجوهــات 
شــده که خود این مســئله باعث 
اســتقال و آزادگی مــدارس علوم 

دینی بوده و هست

 مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان: 

 اداره حوزه از سوی خیرین موجب استقالل آن می شود 

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران 
مازنــدران گفت: تحول در حوزه 
تنهــا با اســم ایجــاد نمی شــود؛ 
بلکــه با ایجاد زیرســاخت هاي 
در  واقعــی  تحــول  شــاهد  الزم، 

حوزه خواهیم بود.

 حجت االسام علی غفاری در 
گفت و گو با خبرنگاران از فعالیت 
۲۲ مدرســه علمیــه در شــهرهای 
مختلف اســتان خبــر داد و گفت: 
تعــداد فارغ التحصیــان و طاب 
مشغول به تحصیل حوزه علمیه 
مقطــع  در  مازنــدران  خواهــران 
هــاي  رشــته  در  و۴   3 ســطح۲، 
مختلــف، حــدود شــش هــزار نفر 

است.
وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال 
علمیــه  حــوزه  طــاب  حاضــر 
خواهران مازندران در ســه سطح 
مشــغول فراگیــری علــوم حوزوی 
 ۱۲ طــول  در  افــزود:  هســتند، 
ســال از آغاز به کار مدیریت حوزه 
علمیــه خواهران در این اســتان، 
در  کیفــی  و  کمــی  رشــد  شــاهد 
ســطح مدارس علمیــه مازندران 

بوده ایم.

مدیــر حــوزه علمیــه خواهران 
مازنــدران بــا اشــاره به ایــن که در 
طــول ســال هــای قبــل انقــاب، 
ظرفیــت و اســتعدادهای بســیار 
بانــوان  بیــن  در  ارزشــمندی 
کــه  داشــت  وجــود  متدینــه 
متأســفانه مورد غفلت قرار گرفته 
ایــن  خوشــبختانه  گفــت:  بــود، 
حــق بــه برکت انقــاب اســامی، 
امــام راحل و مقام معظم رهبری 

استیفا شده است.
وی بــا بیان این کــه خواهران 
علمــی،  هــای  عرصــه  در  طلبــه 
پژوهشــی و فرهنگــی به موفقیت 
هــای ارزشــمندی دســت یافتــه 
انــد، ادامــه داد: بــا توجــه به این 
کــه نیمــی از جمعیــت جامعــه ما 
دهنــد؛  مــی  تشــکیل  بانــوان  را 
متخصصــان  تربیــت  و  پــرورش 
امــری  بخــش  ایــن  در  دینــی 

ضروری است.
وی بــا بیــان ایــن کــه بانــوان 
مهنــدس و معمــار تربیت جامعه 
هســتند، گفــت: خوشــبختانه در 
حــال حاضــر فرصت خوبــی برای 
بــه  عاقمنــد  و  فاضلــه  بانــوان  
تحصیــل در حــوزه ایجاد شــده و 

آینــده خوبی بــرای حــوزه علمیه 
خواهران در پیش رو داریم.

بــه  غفــاری  االســام  حجــت 
علمیــه  حــوزه  طــاب  توفیقــات 
عرصــه  در  اســتان  خواهــران 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  پژوهشــی 
موفقیت طــاب خواهر در عرصه 
از  بخشــی  نشــانگر  پژوهــش، 
ظرفیــت حــوزه علمیــه خواهران 
ایــن  از  بیشــتر  بایــد  کــه  اســت 
ظرفیــت و توان بالقوه بهره گرفته 

شود.
قــرار  کــه  برایــن  تأکیــد  بــا  وی 
بــه  یــک دانشــگاهی  مــا  نیســت 
نــام حــوزه هــای علمیه بشــویم، 
حــوزه  هــدف  کــرد:  خاطرنشــان 
تولیــد مــدرک نیســت، بلکه یکی 
تربیــت  حــوزه  ذاتــی  وظایــف  از 
انســان اســت و اگر هر یــک از این 
وارد جامعــه  انســان هــای مؤثــر 
شــوند به طــور حتم آثــار و برکات 
ارزشمندی را برای جامعه در پی 

خواهند داشت.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران 
مازندران بــا تأکید براین که حوزه 
و  تربیتــی  اهــداف  تحقــق  بــرای 
تحــول  نیازمنــد  خــود  اخاقــی 

اســت، تصریح کرد: امروز مســأله 
تحول در حــوزه نیازمند یک عزم 
جدی در همه بخش ها است که 
بایــد به طــور جــدی مــورد توجه 

قرار گیرد.
وی در ادامــه گفــت: در بحــث 
تحول و کیفی سازی باید آمایش 
موضوعی و ســرزمینی  متناســب 
بیــن  جامعــه  و  کشــور  نیــاز  بــا 
الملــل صــورت گیــرد که بــرای هر 
منطقه چــه مقدار طلبه و در چه 

موضوعاتی نیاز داریم.
اســتاد حوزه مازندران تصریح 
کل  مــا،  ســرزمنی  آمایــش  کــرد: 
جهــان اســت؛ چون دین اســام 
جهان شــمول بــوده و بایــد پیام 
دیــن را به تمــام ملتها برســانیم؛ 
لــذا نمــی توانیــم در ایــن مســئله 
بــه مباحث بین المللی بی توجه 

باشیم.
وی اعام کــرد: یکی از بهترین 
راههای ارتباط با دنیا، رســانه ها 
هستند که با هزینه بسیار کم می 
توانیم جامعه جهانی را مخاطب 
خــود قرار دهیم؛ بنابراین باید در 
این مســیر  بهترین اســتفاده را از 

این ابزار برد.
وی بــا تأکید بــر این که آمایش 
در عرصــه ملی و اســتانی نیز باید 
حــوزه  کــرد:  بیــان  شــود،  انجــام 
بایــد برای همــه نیازهای جامعه 
اســامی، طــاب متخصص نظیر 
جمعــه،  امــام  جماعــت،  امــام 
و  فرهنــگ  مدیــران  نویســنده، 
شخصیت های رسانه ای تربیت 

کند.
در  غفــاری  االســام  حجــت 
پایــان با اشــاره به این کــه اگر قرار 
اســت تحولی در حــوزه رخ دهد، 
بایــد همــه ایــن مســائل رعایــت 
شــود، گفت: تحول در حوزه تنها 
بــا اســم ایجــاد نمــی شــود و باید 
این زیرســاخت ها را فراهم کنیم 
تا شــاهد تحــول واقعــی در حوزه 

باشیم.

 مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران: 

تحول در حوزه با شعار ایجاد نمی شود
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بســیار  فرصــت   رمضــان  مبــارک  مــاه 
بــا  انــس بیشــتر مــردم  بــرای  ویــژه ای 
معــارف دینــی بــوده و نقــش مبلغــان 
خواهــر در ترویــج ایــن معــارف میــان 
بی بدیــل  و  مهــم  بســیار  نیــز  بانــوان 
اســت، بــه همیــن مناســبت بــا خانــم 
فرهنگــی  معــاون  ظهیــری  معصومــه 
تبلیغــی حوزه هــای علمیــه خواهــران 

کشور گفت وگو کردیم.
تشــریح  بــه  گفت وگــو  ایــن  در  وی 
توســط  گرفتــه  صــورت  فعالیت هــای 
مبلغــان حوزه هــای علمیــه خواهران 
در ایــام ماه مبارک رمضــان می پردازد 
کــه متــن کامــل آن به مخاطبــان گرامی 

تقدیم می شود.

Á  فرصت هــای پیرامــون 
تبلیغــی ایــام مــاه  مبــارک رمضان و 
فعالیت هــای صــورت گرفتــه در این 

ایام توضیحاتی ارائه دهید.
عرصــه  رمضــان  مبــارک  مــاه  حلــول 
تبلیغــی  فعالیت هــای  بــرای  بســتری  و 
بیشــتر برای مبلغان خواهر و برادر فراهم 
می کنــد، یکــی از مهم تریــن کارهایــی کــه 
حوزه هــای علمیــه انجــام می دهند نشــر 
مفاهیــم قــرآن، انــس بیشــتر بــا ســیره و 
نشــر  همچنیــن  و  اهل  بیــت)ع(  زندگــی 

فضائل و حضور در میان مردم است.
بــه ویــژه  بــه همیــن جهــت طــاب و 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مبلغــات 
بــرای  رمضــان  مبــارک  مــاه  از  پیــش 
فعالیت های تبلیغی اعام آمادگی کرده و 
در قالــب گروه های تبلیغــی و یا به صورت 
فــردی در مناطــق مختلــف کشــور حضور 

پیدا کردند.

Á  چــه ایــام  ایــن  در 
مناطــق  در  تبلیغــی  فعالیت هــای 
سیل زده توســط حوزه های علمیه 

خواهران انجام شد؟ 
لرســتان،  اســتان های  در  امســال 
خوزســتان، گلســتان و مازنــدران حادثــه 
ســیل اتفــاق افتاد که یــک زمینه و عرصه 
علمیــه  حوزه هــای  مبلغــان  بــرای  ویــژه 
بــود، تعــدادی از هم وطنــان عزیــز مــا در 
استان های ســیل زده در خانه های خود 
سکونت نداشته و در اسکان های موقت 
و  بودنــد  شــده  ســاکن  چادرهــا  در  یــا  و 
همیــن امر زمینــه ای فراهم کرد که طاب 
خواهر مناطق ســیل زده و برخی از طاب 
دیگر اســتان ها که به دلیل حضور همســر 
مبلــغ خود و یا ســفر کــردن، زمینه حضور 
بــود  فراهــم  آن هــا در مناطــق ســیل زده 
در چادرهــا و محــل اســکان  های موقــت 
حضــور پیــدا کــرده و فعالیــت جهــادی و 

تبلیغی داشتند.
بر اساس آماری که تا نیمه ماه رمضان 
به دســت ما رســیده ۱77 نفر از خواهران 
در  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مبلــغ 
اســت،  شــده  ثبــت  ســیل زده  مناطــق 
البتــه ایــن تنهــا آمــار مبلغانی اســت که از 
اســتان های دیگــر در مناطــق ســیل زده 
حضــور یافته  انــد و طاب مــدارس علمیه 
خواهرانــی کــه در اســتان های ســیل زده 
حضــور  ایــام  ایــن  در  نیــز  دارنــد  حضــور 
تبلیغی فعالی داشــته اند، به عنوان مثال 
یک مدرسه علمیه خواهران در پل دختر 
داریم که محل تجمع و هماهنگی طاب 
و هم وطنــان ســیل زده در جریــان بحران 

سیل و پس از آن بود.
علمیــه  حوزه هــای  تبلیغــی  رونــد 
خواهــران در ســایر اســتان های کشــور به  
ایــن صورت اســت کــه طاب هر مدرســه 
محــل  شــهر  و  محــل  همــان  در  علمیــه 
تحصیــل خــود بــه فعالیت هــای تبلیغــی 
نیــز  معــدودی  مــوارد  در  و  می پردازنــد 
اعزام هــای مــوردی نیــز داریــم کــه البتــه 
معمواًل به صورت دعوت انجام می شــود، 
و  مبلغــان  از  برخــی  مثــال  به عنــوان 
اســتادان مــا توســط بعضــی از اســتان ها 
بــرای فعالیت هــای تبلیغــی در ایــن ایــام 

دعوت می شوند.
یــک وجه دیگر تبلیغ طاب خواهر نیز 
همراهــی و فعالیــت  تبلیغــی با همســران 
اســت،  حــوزوی خــود در ســایر مناطــق 
کــه  علمیــه  حــوزه  تبلیغــی  نهادهــای 
مســئولیت اعزام مبلغان را بر عهده دارند 

در ایــام ماه مبــارک رمضان مبلغــان را به 
مناطــق مختلف اعــزام می کنند و طابی 
که همســران مبلغــه دارند به همراه آن ها 
در مناطــق مختلــف حضــور پیــدا کــرده و 

فعالیت تبلیغی می  کنند.
فعالیت هــای تبلیغــی خواهــران طلبه 
در ایام ماه مبــارک رمضان در زمینه های 
مختلف کودک و نوجوان، اداره جلســات 
قــرآن، اداره جلســات خانگی، فعالیت در 
کانون هــای فرهنگــی و همچنین برگزاری 
مراسم میاد امام حســن)ع( و ایام لیالی 

قدر است.
از مهم تریــن برنامه هایــی که خواهران 
مبلــغ نســبت بــه انجــام آن توجــه ویــژه 
دارنــد جزء خوانی قرآن بوده اســت، یکی 
از برنامه ها و ســنت حســنه ای کــه امروزه 
در مــاه مبــارک رمضان در میــان مردم ما 
رواج دارد برنامــه جزء خوانی قرآن همراه 
با بیان احکام و تفسیر کوتاه آیات مربوط 
به همان جزء است که در کنار این برنامه 
روایت های اخاقی و مناسبتی نیز تبیین 

می شود.
تقریبــًا طابی که پرونده تبلیغی دارند 
ســکونت  آن  در  کــه  شــهرهایی  همــه  در 
دارنــد بــه صــورت داوطلبانــه یــا دعــوت 
شــده در جمع هــای برگزاری جــزء خوانی 
حضــور پیداکــرده و فعالیت هــای تبلیغی 
ایــن  انجــام می دهنــد، معمــواًل  را  خــود 
برنامه های جزء خوانی در دو نوبت صبح 
یــا عصــر برگزار می شــود و گاهی نیــز پس از 

افطار این برنامه انجام می شود.
داریــم،  قــرار  ســیل  پســا  زمــان  در  مــا 
یعنــی بحران هــای زمــان وقــوع ســیل و 
ســاماندهی و کمک رســانی را تاحــدودی 
دورانــی  در  امــروز  گذاشــتیم،  ســر  پشــت 
قرار داریم که دشــمن از این شــرایط ســوء 
اســتفاده کــرده و القاء نا امیــدی می کند، 
برخی از هم وطنان دو ماه اســت که خانه 
خود را از دســت داده اند و شــرایط روحی 
نامناســبی دارند، دشــمن از این امر سوء 
اســتفاده کــرده و بــا القــای نــا امیــدی به 
دنبــال القــای ناکارآمــدی نظــام و ترویــج 
شــبهات اعتقــادی میــان مــردم در ایــن 

مناطق است.
همکاران و طاب ما در مدارس علمیه 
خواهــران مناطــق ســیل زده نیــز برخی از 
بســته های کمک رسانی را پیش از ارسال 
بــه هم وطنان ســیل زده باز کــرده و در آن 
بــه  مربــوط  یادداشــت های  و  کتابچه هــا 

جریان های خاص مشاهده کردند. 
و خألهــا  از رخنه هــا  دشــمن معمــواًل 
نفوذ می کند، تاش ما نیز بر این است که 
راه هــای نفوذ دشــمن را ببندیــم و خألها 
را پــر کنیم و بــرای مقابله با این جریان ها 
قــرار  کار  دســتور  در  ویــژه ای  برنامه هــای 

دادیم.
بــه یــاری خداونــد متعــال بــرای ایــام 
تابســتان کــه اوقــات فراغــت نیــز هســت 
مــا بســته فعالیت هــای فرهنگــی اوقــات 
فراغــت را در دســتور کار قــرار دادیم و پس 
از پایــان امتحانــات طــاب دانش آموزان 
و دانشــجویان این بســته را اعــام و اباغ 
کــه در  از فعالیت هایــی  می کنیــم و یکــی 
ایــن بســته مد نظــر قــرار گرفته حضــور در 
مناطق ســیل زده و ادامــه این فعالیت  ها 
بــا رویکرد توجه بــه کــودکان، نوجوانان و 

بانوان است. 

Á  ســاماندهی و  تجمیــع 
همچنیــن  و  دانش آموختــگان 
ســامانه  راه انــدازی  و  ســاخت 
معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های 
علمیــه خواهران در چــه مرحله ای 

قرار دارد؟ 
فرهنگــی  معاونــت  فرهنگــی  ســامانه 
فراهم کــردن  و  اقــدام  مرحلــه  در 
از  پــس  و  اســت  الزم  زیرســاخت های 
راه اندازی متعاقبًا اعام خواهد شد اما تا 
کنون حدود ۱00 کانــون دانش آموختگان 

در سراسر کشور راه اندازی شده است.
اســتان ها  در  نیکــوکاری  مرکــز   ۸0
مختلــف کشــور نیــز راه انــدازی شــده اند، 
فعالــی  کانون هــای  نیکــوکاری  مراکــز 
از  اعــم  داوطلبانــی  توســط  کــه  هســتند 
اســتاد، همــکار و طــاب مــدارس علمیه 
خواهــران اداره می شــوند و بــا همــکاری 
بــه  خمینــی)ع(  امــام  امــداد  کمیتــه 
می پردازنــد،  عام المنفعــه  فعالیت هــای 
شــامل  عام المنفعــه  فعالیت هــای  ایــن 
جــذب کمک  هــای مالــی و نــذورات برای 
فقــرا و نیازمندان و فعالیت های فرهنگی 

می شود.
بــا  کــه  تفاهم نامــه ای  اســاس  بــر 
کانون هــای  داشــتیم  کشــور  وزارت 
علمیــه  حوزه هــای  دانش آموختــگان 
خواهــران در قالــب ســازمان های مــردم 
نهــاد در سراســر کشــور فعالیــت می کنند، 
بــرای راه انــدازی ســمن های کانون هــای 
اولیــه  هســته   ابتــدا  دانش آموختــگان 
از احــرار  پــس  کانون هــا تشــکیل شــده و 
شرایط در وزارت کشور ثبت خواهند شد.
اســت  ایــن  توجــه  قابــل  نکتــه  البتــه 
کانون هــای  از  زیــادی  تعــداد  کــه 
دانش آموختگــی مــا وابســته بــه مدارس 
اکنــون  امــا  بودنــد  خواهــران  علمیــه 
به عنوان یک تشــکل هویت دار، مســتقل 
رســمًا  خــود  اعضــای  بــا  و  موضــوع دار  و 

فعالیت می  کنند.

Á  با توجه به ظرفیت وســیع
فضــای مجــازی چــه فعالیت هایی 
تبلیغی متناســب بــا ایام ماه مبارک 
رمضــان در فضــای مجــازی انجــام 

شده است؟
این مجموعه فعالیت های ما درزمینٔه 
تبلیغ حضوری در ایام ماه مبارک رمضان 
بود، امــا در فضای مجــازی و بخش های 
مختلــف آن در این ایام نیــز فعالیت های 
آن  جملــه  از  کــه  گرفــت  صــورت  زیــادی 
بارگذاری ره توشه تبلیغی راهیان نور ویژه 
مراقبــت  نرم افــزاری  بســته  خانواده هــا، 
عبادی ضیافت نور و احادیث روزانه ویژه 

ایام ماه  مبارک رمضان بود.
کریــم  قــرآن  خوانــی  جــزء  بارگــذاری 
روایــات  مجــازی،  فضــای  کانال هــای  در 
تــاوت قــرآن، ســخن  پیرامــون اهمیــت 
بــزرگان بــا موضــوع مــاه مبــارک رمضــان، 
انوارالهــدی،  همخوانــی  گــروه  اجــرای 
هماهنگــی و مصاحبــه با خواهــران مبلغ 
طلبــه فعــال، دل نوشــته بــا موضــوع ماه 
میــاد  ویــژه  ویژه برنامه هــای  رمضــان، 
امــام حســن)ع( و همچنیــن همــکاری با 
پویش حضرت خدیجــه)س( ویژه وفات 
این حضــرت از دیگر فعالیت های صورت 

گرفته در فضای مجازی بوده است.
بارگذاری ویژه نامه خورشید عدالت با 
موضوع شــهادت امــام علی)س(، بســته 
تبلیغــی نکات ناب از چشمه ســار علوی، 
دلنوشــته طاب با موضوع شهادت امام 
علی)ع( و شــب های قــدر، ویژه برنامه روز 
قدس و فراخوان ارســال  عکــس و فیلم از 
ایــن روز از مجموعــه فعالیت های صورت 
فضــای  مختلــف  کانال هــای  در  گرفتــه 

مجازی بوده است.
مبــارک  مــاه  معنــوی  مراقبــت  بســته 
رمضــان با نام ضیافــت ملکوت که حاوی 
آیات قــرآن، روایات، فایل هــای اخاقی، 
مــاه  ویــژه  پاورپوینت هــای  و  عکــس 
رمضان است تدوین و در سایت معاونت 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  فرهنگــی 
و کانال هــای فضــای مجــازی در اختیــار 

مخاطبان قرار گرفت.
بــا توجــه به اینکــه ماه مبــارک رمضان 
فرصــت ویژه ای بــرای ارتقــای معنویت و 
توجــه بــه مســائل اخاقی اســت مدارس 
مــا بــه ایــن امــر اهتمام داشــته و تــا نیمه 
مــاه مبــارک رمضــان بیش از ۴ هــزار ۸۵۶ 
علمیــه  مــدارس  در  نیــز  اخــاق  جلســه 
خواهران سراســر کشــور برگزار شده است، 
فعالیت هــای دیگــر مــا نیــز در عرصه های 
پرورشــی در مدارس علمیه خواهران و در 

جامعه بوده است. 
مــاه  ویــژه  نمایشــگاه های  برگــزاری 
بســته ها  جمــع آوری  رمضــان،  مبــارک 
مســتضعفین  و  فقــرا  بــه  کمــک  اقــام  و 
جامعه توسط مدارس علمیه خواهران و 
گروه هــای خیرین مرتبط بــا این مدارس 
از دیگــر فعالیت هــای انجام شــده در ماه 

مبارک رمضان بوده است.
فعالیت هــای  امــور  ایــن  تمــام  البتــه 
بــوده  رمضــان  مبــارک  مــاه  اختصاصــی 
بــا ایــن فعالیت هــا در  اســت و هم زمــان 
تشــکیل  نظیــر  برنامه هایــی  ایــام  ایــن 
کانون هــای  بــه  مربــوط  گروه هــای 
تبلیغــی  تشــکل های  دانش آموختــگان، 
طــرح  تبلیغــی،  گروه هــای  ســاماندهی  و 
نامــه مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی، 
چشــم اندازی  بــه  مربــوط  برنامه  هــای 
پیش  رو و طراحی سال 9۸-99 تحصیلی 
و همچنیــن برش یک ســاله برنامه ســال 
9۸-99 از برنامــه تحصیلــی پنج ســاله  ای 
کــه در حــال تدوین اســت و ســایر امور در 

دستور کار ما قرار گرفته بود.
در ایــن ایام نشســت های هیئت های 
اندیشه  ورز اخاق، و بحث های اجتماعی 
قــرآن و حدیث توســط معاونــت فرهنگی 
تبلیغــی حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا 

جدیت بیشتری دنبال شده است.
البته این برنامه های ذکر شــده گزارش 
مختصری اســت که تا کنون به دســت ما 
رسیده و تجمیع برنامه ها و فعالیت های 
صــورت گرفتــه توســط مبلغــان و مدارس 
مبــارک  مــاه  از  پــس  خواهــران  علمیــه 
رمضان صــورت می گیرد و مطمئنا بر این 

آمار افزوده خواهد شد.

Á  بــا توجــه بــه حضــور فعال
بــرادر  و  خواهــر  طــالب  جهــادی  و 
در زمــان ســیل و پــس از آن تــا مــاه 
رمضــان، مدیــر حوزه هــای علمیــه 
و  تفکــرات  فعالیــت  بــه  خواهــران 

جریانــات انحرافی در مناطق ســیل 
رمضــان  مبــارک  مــاه  از  پــس  زده 
هشــدار دادنــد، آیــا برنامــه ای برای 
فعالیــت و مقابلــه با ایــن جریان ها 
رمضــان  مبــارک  مــاه  ایــام  از  پــس 

دارید؟
داریــم،  قــرار  ســیل  پســا  زمــان  در  مــا 
یعنــی بحران هــای زمــان وقــوع ســیل و 
ســاماندهی و کمک رســانی را تاحــدودی 
دورانــی  در  امــروز  گذاشــتیم،  ســر  پشــت 
قرار داریم که دشــمن از این شــرایط ســوء 
اســتفاده کــرده و القاء نا امیــدی می کند، 
برخی از هموطنان دو ماه اســت که خانه 
خود را از دســت داده اند و شــرایط روحی 
نامناســبی دارند، دشــمن از این امر سوء 
اســتفاده کــرده و بــا القــای نــا امیــدی به 
دنبــال القــای ناکارآمــدی نظــام و ترویــج 
ایــن  در  مــردم  میــا  اعتقــادی  شــبهات 

مناطق است.
همکاران و طاب ما در مدارس علمیه 
خواهــران مناطق ســیل زده نیــز برخی از 
بســته های کمک رسانی را پیش از ارسال 
بــه هموطنان ســیل زده باز کــرده و در آن 
یــا کتابچه هــا و یادداشــت های مربوط به 

جریان های خاص مشاهده کردند. 
نیــز  دشــمن  و  افتــاده  اتفاقــات  ایــن 
معمــوال از رخنه هــا و خألها نفوذ می کند، 
تاش ما نیز بر این است که راه های نفوذ 
دشــمن را ببندیــم، خألها را پــر کنیم و به 
یــاری خداونــد متعــال بــرای پــس از مــاه 
مبــارک رمضان و ایام تابســتان که اوقات 
فراغت نیز می باشد ما بسته فعالیت های 
فرهنگــی اوقــات فرغــت را در دســتور کار 
امتحانــات  پایــان  از  پــس  و  دادیــم  قــرار 
طــاب دانش آمــوزان و دانشــجویان این 
بســته را اعــام و ابــاغ می کنیــم و یکــی از 
فعالیت هایــی کــه در ایــن بســته مــد نظر 
قــرار گرفتــه حضــور در مناطــق ســیل زده 
و ادامــه ایــن فعالیت  هــا بــا رویکــرد توجه 
بــه کــودکان، نوجوانان و بانوان اســت، با 
توجــه به تعطیلــی مدارس و دانشــگاه ها 
بانــوان در ایــام فراغــت تابســتان درکنــار 
کــودکان و نوجوانــان خــود خواهنــد بــود 
و مــا برنامه هــای ویــژه ای بــرای ایــن ایام 

ایشان تدارک دیده ایم.

Á  ســاماندهی و  تجمیــع 
همچنیــن  و  دانش آموختــگان 
ســامانه  راه انــدازی  و  ســاخت 
معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های 
علمیــه خواهران در چــه مرحله ای 

قرار دارد؟ 
فرهنگــی  معاونــت  فرهنگــی  ســامانه 
فراهم کــردن  و  اقــدام  مرحلــه  در 
از  پــس  و  اســت  الزم  زیرســاخت های 
راه اندازی متعاقبا اعام خواهد شد اما تا 
کنون حدود ۱00 کانــون دانش آموختگان 

در سراسر کشور راه اندازی شده است.
اســتان ها  در  نیکــوکاری  مرکــز   ۸0
مختلــف کشــور نیــز راه انــدازی شــده اند، 
فعالــی  کانون هــای  نیکــوکاری  مراکــز 
از  اعــم  داوطلبانــی  توســط  کــه  هســتند 
اســتاد، همــکار و طــاب مــدارس علمیه 
خواهــران اداره می شــوند و بــا همــکاری 
بــه  خمینــی)ع(  امــام  امــداد  کمیتــه 
می پردازنــد،  عام المنفعــه  فعالیت هــای 
شــامل  عام المنفعــه  فعالیت هــای  ایــن 
جــذب کمک  هــای مالــی و نــذورات برای 
فقــرا و نیازمندان و فعالیت های فرهنگی 

می شود.
بــا  کــه  تفاهمنامــه ای  اســاس  بــر 
کانون هــای  داشــتیم  کشــور  وزارت 
علمیــه  حوزه هــای  دانش آموختــگان 
خواهــران در قالــب ســازمان های مــردم 
نهــاد در سراســر کشــور فعالیــت می کنند، 
بــرای راه انــدازی ســمن های کانون هــای 
اولیــه  هســته   ابتــدا  دانش آموختــگان 
از احــزار  پــس  کانون هــا تشــکیل شــده و 
شرایط در وزارت کشور ثبت خواهند شد.
اســت  ایــن  توجــه  قابــل  نکتــه  البتــه 
کانون هــای  از  زیــادی  تعــداد  کــه 
دانش آموختگــی ما وابســطه بــه مدارس 
اکنــون  امــا  بودنــد  خواهــران  علمیــه 
به عنوان یک تشــکل هویت دار، مســتقل 
رســما  خــود  اعضــای  بــا  و  موضــوع دار  و 

فعالیت می  کنند.

177 مبلغ خواهر در ماه رمضان به مناطق سیل زده  اعزام شدند
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور:

مدیر مدرســه علمیه بانو امین تهران گفت: در زمان طاغوت، جامعه 
به یک سکوالریســم دینی دچار شده بود و دین به بطن جامعه نفوذ 

نکرده بود. حضرت امام، اسالم را از سکوالریسم نجات دادند.

فاطمه واســعی در گفتگویی با اشاره به عظمت روحی و آرامش باطنی 
و عــزت نفــس امــام خمینــی)ره(، گفــت: حضــرت امام یــک آرمــان خواه و 
آزادی خــواه بــزرگ بودند و وارســتگی و عزت نفس را بــه مردم و طاب یاد 
دادنــد. همچنیــن یکــی از ویژگی های شــخصیتی ایشــان، ارائــه الگوهای 
رفتــاری قرآنــی، نبــوی، علوی و فاطمی اســت. امــام )ره( در تمام نوشــته 
هایشــان دائمــا از قــرآن، ســیره امامان، نهــج الباغه و صحیفــه فاطمیه و 
صحیفه سجادیه سخن می گفتند و درواقع ایشان در یک مجموعه عقل 
و نقل را کنار هم می گذارند. و این مسئله در تمام نظرات، سخنرانی ها و 

نوشته هایشان منعکس شده است.
وی در ادامــه افــزود: ایــده هــای اساســی و جهانــی امــام خمینــی بســیار 
عظیــم و گســترده اســت، امــا یکــی از مهــم تریــن ایــن ایده هــا، خــارج کردن 
اســام از گوشــه مساجد و خانه ها و آوردن آن به سطح جامعه بود. در زمان 
طاغــوت مــردم دیــن دار بودند، اما جامعه بــه یک سکوالریســم دینی دچار 
شده بود و دین به بطن جامعه نفوذ نکرده بود. پس حضرت امام، اسام را 
از سکوالریسم نجات داد و جامعه اسامی و دینی را در ایران تشکیل دادند 
و بــه ســایر کشــورهای جهان نیــز صادر کردنــد. امــام خمینی با شناســاندن 
اســام نــاب محمدی و رســوا کردن اســام آمریکایی و به تعبیــر مقام معظم 

رهبری شیعه انگلیسی، خدمتی بزرگ به اسام و مسلمانان کردند.
 واســعی ادامه داد: توانمند ســازی آزادگان جهان دربرابر زورگویان و 
ابرقــدرت ها یکی دیگر از ایده های جهانی ایشــان اســت. امام به مردم 
سراســر جهــان یــاد دادند کــه بایــد دربرابر ســتمگرانی همچــون آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی بایســتند. نامگــذاری روز قدس یکــی از همین روش 
های مبارزه امام بود و امروزه در کل جهان حتی درکشــورهای اروپایی، 

راهپیمایی هایی با هدف حمایت از فلسطینی ها انجام می شود.
مــدرس حــوزه خواهــران تصریــح کرد: یکــی دیگــر از ابعاد تفکــر امام، 
برائت جســتن از ظالمان در ایام حج اســت. این حرکت باعث می شــود 
که صدای مســلمانان، مظلومان و اسام ناب محمدی به جهان صادر 
شــود. امام باعث شــدند که حرکت های ملی و مذهبی در کشور افزایش 
یابــد و بــه مرور به دیگر کشــورها نیز ســرایت کند. این ابعــاد بزرگ فکری 

امام در جهان بی نظیر است.
وی افــزود: بعضــی از افــرادی کــه بــه تفکــر انقــاب اســامی پایبنــد 
نیســتند و آن را از ریشــه قبــول ندارنــد، در حرکــت هــای انقابــی خود از 
روش و نــگاه امــام کمــک مــی گیرنــد و بر اســاس آن جلو مــی روند. یکی 
دیگــر از تصمیــم هــای مهــم امــام خمینــی)ره( حکمــی بــود کــه علیــه 
ســلمان رشــدی نویســنده کتاب آیات شــیطانی دادند. اولین کســی که 
داوطلبانــه خواســت ایــن حکــم را اجرا کند، شــهید مصطفــی مازح یک 
جوان مســلمان فلســطینی بود. در آن زمان رسانه های جمعی به این 
گستردگی وجود نداشتند، این پیام امام به گوش این جوان فلسطینی 
رســید و بــه خاطر دفــاع از قرآن و روحیــه مقاومتی اش در ایــن راه جان 

خود را از دست داد.
مدیــر مدرســه علمیــه بانو امیــن تهران، افــزود: یکی از شــخصیت های 
مبــارز شــیخ زکزاکی اســت که بــا دیدن عکس امــام متحول و مســلمان می 
شوند و مسیر خود را تغییر می دهند و باعث تحول در کشور خود می شود. 
این نشــان می دهد که روح امام خمینی آن قدر وســیع است که به انسان 

های آزاده خواه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.
ایــن اســتاد دانشــگاه اظهار داشــت: کشــورهایی کــه روحیــه مقاومت و 
انقابــی گــری دربرابــر ظالمان را دارنــد و از تمامیت عقلــی و دینی برخوردار 
هســتند، بــه این نکته رســیده انــد که تنهــا راه نجات جوامع شــان از ظلم 
و ســتم شــناخت و عمــل بــه اســام نــاب محمــدی اســت. این مســئله به 
کشــورهای مســلمان محــدود نمــی شــود و دیگر کشــورها نیــز به ایــن نگاه 
رســیده انــد. تنهــا کلید نجان همان اســام ناب محمدی اســت نه اســام 

آمریکایی و نه حتی ناسیونالیسم ملی و دینی.
وی ادامه داد: در مبحث ایدئولوژی، دیپلماســی و گفتمان سیاسی 
حضرت امام ذره ای افراط و تفریط وجود ندارد و این نگاه هم واقع گرا 
اســت هم انتقادی. یعنی این گونه نیســت که بحث تســاهل و ماحظه 
گری در آن رســوخ کرده باشد. ایشــان به گورباچف و دیگر سران کشورها 
نامــه مــی دهنــد، در زمــان جنــگ ایــران و عــراق بیانیــه هــای محکمی 

داشتند و همه تمام این موارد نشان از ثبات نظریات ایشان است.
 واســعی افزود: برای امام ســعادت انســان در کل جامعــه، حق طلبی، 
اســتقال کشــورها، عدالــت خواهــی، تعهــد برادرانــه و ظلم ســتیزی مهم 
اســت. و همین نکته عاملی اســت که می تواند اندیشــه امام را در ســطح 
جهان بگســتراند و به مظلومان دنیا ایمان و اراده بدهد. ایشان صحبتی 
در کتــاب صحیفــه نور خــود دارند کــه می فرماینــد خداوند به مســلمانان 
عنایتــی داده اســت کــه مســئولیت از بین بردن رژیم اســتکبار را به دســت 

توانمند مسلمانان سپرده است.
مدیــر مدرســه علمیــه بانــو امیــن تهــران در پاســخ بــه این ســؤال که 
چگونه می توان آثار و شــخصیت امام خمینی را به جوانان معرفی کرد، 
گفت: نســل امروز و فردای ما باید ایشــان را بشناسند و الگوگیری کنند. 
این الگوگیری نیازمند شناخت ایدئولوژی امام و شاگردان صدیق شان 
اســت. با شــناخت می توان جلوی گسست های احتمالی را که دشمن 

در پی ایجاد آن در جامعه و گفتمان انقاب اسامی است گرفت.
وی ادامــه داد: یکــی از شــاگردان بــه حــق امام خمینی مقــام معظم 
رهبــری، مقتدای جهان اســام هســتند و همان خصیصــه ها در وجود 
ایشــان اســت. چگونــه مــی شــود کــه جوانــان دهــه هفتــادی مــا چنان 
اندیشــه امام و رهبری در نگاهشــان نفوذ می کند که آن ها را پیشــوای 
خــود قــرار مــی دهنــد و حتی در دفــاع از حــرم معصومین)ع( بــه میدان 

جنگ می روند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: باتوجه به وجود چنین جوانان متدین 
و انقابــی، دشــمن نیــز بــه حیله گــری های خــود ادامه می دهد، لــذا باید 
بــا روش هــای گوناگــون و جذاب، تفکر امــام را به آنان شناســاند مخصوصا 

کتاب صحیفه نور ایشان که کتابی ارجمند است.
 واســعی در پایــان خاطرنشــان کــرد: متاســفانه در دانشــگاه هــا دو واحــد 
عمومی برای شــناخت امام)ره( گذاشــته اند! در حالی که نمی توان اندیشه 
جامع و پرمحتوای ایشان را در این دو واحد خاصه کرد. راهکاری که وجود 
دارد این است که شناخت امام را به مساجد و بطن جامعه بکشانیم. ائمه 

جمعه و فعاالن فرهنگی و معلم ها از آثار امام استفاده کنند.
وی تصریــح کــرد: اقیانــوس اندیشــه امــام خمینــی آنقــدر عمیــق و 
گســترده اســت کــه بخــش هــای مختلفــی را شــامل مــی شــود. کتــاب 
صحیفــه نــور مباحث زیــادی دربــاره موضوع زنــان، خانواده، سیاســت 
داخلــی و خارجــی، تحکیــم وحــدت شــیعه و ســنی دارد کــه مــی توانــد 
هرکــدام دو واحــد تخصصــی بــرای طــاب در حــوزه های علمیه باشــد. 
همان وصیت نامه امام پر از درس غیرت ورزی، خودباوری اســت، و ما 
را در شناســاندن قرآن هدایت می کند و اگر خوب شناسانده شود قطعا 

جوانان جذب اندیشه های حضرت امام می شوند.

 مدیر مدرسه علمیه بانو امین تهران: 

امام خمینی اسالم را از سکوالریسم نجات داد
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الرســول)س(  ریحانــه  خواهــران طلبــه مدرســه علمیــه 
نــکا، »موکب مــوال« را به عنوان الگویی از ترویج »افطاری 

ساده« در شهرستان نکا برپا کردند.

چنــد ســالی اســت که ســنت حســنه افطــاری ســاده در 
مــاه مبــارک رمضــان به تأســی از مــوال و امیر این مــاه یعنی 
امــام علی)علیه الســام( که اســوه ســادگی و هم نشــینی با 
محرومــان بــوده اســت؛ بــا مطالبه رهبــر معظــم انقاب در 
ســطح کشــور و حتی جهان اسام در ســایه غفلت و یا عدم 
توجــه مناســب مســئوالن، از ســوی گروه هــای مردمــی به 

صورت آتش به اختیار پیگیری می شود.
حرکتی که در عین ســادگی، یک انقاب عظیم فرهنگی 
در رونــق ســفره های ســاده امــا حــال  کــه برای هر قشــری 
جــا دارد بــوده و توانســته در روزگاری کــه برخــی ســعی در 
پوشــاندن لباس تفاخر و تبّرج بر قامت باشــکوه روزه داری 
و ســفره های افطار ماه مهمانی خدا دارند، عظمت را فراتر 

از همه این تظاهرها بلکه در روح بلند و معنوی موجود در 
ایــن ســفره ها به نمایش گذارد تا مــاه مهمانی خدا بیش از 

پیش برای همگان قابل درک و توصیف باشد.
در همیــن راســتا گروهــی از خواهــران طلبــه مازنــدران، 
در کنــار ســایر گروه هایــی کــه در ایــن زمینه فعالیــت دارند، 
پــای کار آمــده و در مــاه مبــارک رمضــان امســال توانســتند 
ســفره های ســاده افطار را با تشــکیل موکبی به نام موالی 
متقیان در مرکز شــهر نکا برپا ساخته و مردم را مهمان این 

اطعام پر برکت کنند.

 رمضان، قدرت نرم نظام اسامی در تحقق تمدن نوین 
اسامی

خانم  ســاداتی کهســاری، مدیر مدرســه علمیــه ریحانه 
الرسول)ســام اهلل علیهــا( نــکا ضمــن اعــام ایــن خبــر، بــا 
اشــاره بــه اهتمــام ویژه نســبت بــه ترویج افطاری ســاده از 
سوی خواهران طلبه این مدرسه علمیه اظهار کرد: طاب 

انقابی مدرســه ریحانة الرســول)س( نکا با تأســی از فرمان 
والیــت امــر در قالب تأســیس موکبی بنام موکــب موال برای 
اولین بار ســنت حســنه افطاری ساده را در خیابان مرکزی 
شــهر در شــب میاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( 

احیا و بعد از آن نیز ادامه دادند.
وی افــزود: مــاه مبــارک رمضــان یکــی از ظرفیت هــای 
در  اســامی  نظــام  نــرم  قــدرت  مولفه هــای  و  اجتماعــی 
راســتای تمــدن نویــن اســامی اســت، حتی ادعیــه ای که 
درایــن مــاه از ناحیــه اهــل بیــت)ع( ورود پیــدا می کنــد نیز 

جنبه جهان شمولی با رویکرد اجتماعی دارد.

افطاری های ساده عمومی ظرفیت جریان سازی رمضان
ســاداتی تصریح کرد: گسترش فرهنگ افطاری ساده در 
معابــر عمومی می توانــد جرقه ای برای تبدیــل کردن آیین 
روزه داری بــه فرهنــگ جمعــی همچــون عــزاداری شــود و 
رمضــان را نیــز همچون محرم تبدیل به ماهی جریان ســاز 

و نهضــت آفریــن بــرای نزدیک به تمدن اســامی در بســتر 
زندگی شهری کند.

گذشــته  ســال  فراخــوان  بتــوان  شــاید  افــزود:  وی 
صفحــات رهبــر معظــم انقاب در فضــای مجــازی را نقطه 
آغــاز و ظهوری برای طرح مســاله افطاری ســاده دانســت، 
فراخوانــی کــه از مخاطبــان خواســته بــود از افطاری هــای 
ســاده در معابــر عمومی همچــون خیابان ها، حســینیه ها 
و ســایر نقاط عکس انداخته و با هشــتگ #افطاری_ساده 
در فضــای مجــازی منتشــر کنند تا به گســترش این ســنت 

حسنه در جامعه کمک شود
اســتاد حــوزه خواهــران اضافــه کرد: ســاده بــودن افطار 
و عمومــی بــودن ســطح آن در توزیع، این ســنت را در برابر 
عرف رایج افطاری های مســرفانه در محافل خصوصی قرار 
می دهــد؛ چنــان که رهبر معظم انقاب نیز بر این تقابل در 

سخنان خود تأکید داشته اند.
مدیــر مدرســه علمیــه ریحانــه الرســول)س( نــکا اضافه 
کرد: واکاوی علل و چرایی لزوم گســترش افطاری ســاده در 
محافل عمومی ما را بر آن می دارد تا ســخن از لزوم تبدیل 

روزه داری از عمل فردی به آیین اجتماعی به زبان آوریم.
ادامــه داد: قطعــًا گســترش مســئله افطاری هــای  وی 
محکومیــت  در  ســلبی  حرکتــی  آنکــه  از  بیــش  ســاده 
مصرف گرایــی مســرفانه باشــد حرکتــی ایجابــی در احیــای 

آیین های دینی به وسعت جمعی است.

سیلی از اقدامات فرهنگی آتش به اختیار
ســاداتی بــه اهمیــت توجه بــه آئین های مذهبــی برای 
هدایــت تفکــرات اجتماعــی و ظرفیت های جریان ســاز آن 
پرداخــت و تأکید کرد: الگوی موفق ماه محرم در جلوداری 
کــردن از نهضت هــای شــیعی و خــط دهــی بــه مســلمانان 
خــود مصداقــی از لــزوم اســتفاده حداکثــری از آیین هــای 

مذهبی برای پیشبرد حرکات جریان ساز است.
وی افزود: در این راستا گسترش فرهنگ افطاری ساده 
در محافــل عمومــی نیــز می توانــد قدمــی موثر بــرای خارج 
کــردن مســاله روزه داری از عملی فردی به آیینی اجتماعی 
باشــد چنانکــه رهبــر انقــاب نیــز در ایــن راســتا بــه هــدف 
غایی مقوله گســترش افطاری های ساده اشاره کرده اند که 
“امســال در مراکز عمومی، در مراکز مقدس، در خیابان ها، 
در افطاری ســاده اگرچه ساده است و ساده برگزار می شود 
امــا دارای تأثیــرات شــگرف فــردی و اجتماعــی اســت کــه 
کمتریــن آن ایجــاد روحیــه ی گذشــت و ایثــار و توجــه بــه 
دیگران، و به مرور ســاخت شــهری بر مبنای شاخص های 

یک شهر اسامی است. شهری که در آن، روابط اجتماعی 
افراد بیش از هر چیز دیگری بر مبنای »دین« و آموزه های 

دینی است.”
مدیــر مدرســه علمیــه خواهــران ریحانة الرسول)ســام 
اهلل علیهــا( نــکا در ادامــه بــه بیــان شــاخص ترین اقدامات  
و برنامه هــای انجام شــده انقابی  طــاب خواهر این مرکز 
در ماه هــای اخیــر پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: تأســیس 
مرکــز نیکــوکاری با مجــوز کمیته امداد در راســتای تســهیم 
حوزویــان خواهر در فعالیت های انقابــی و تولید خدمات 
اجتماعــی و تاش جهــادی بــرای محرومیت زدایی یکی از 

برنامه های صورت گرفته بوده است.
در  موقــع   بــه  و  فعــال  مشــارکت  کــرد:  اضافــه  وي 
خدمت رســانی بــه ســیل زدگان درقالــب توزیــع ســبدهای 
در  مشــاوره ای  حضــور  بهداشــتی،  ســبدهای  و  غذایــی 
مناطــق ســیل زده کوهســتانی شهرســتان و حتــی اســتان 
گلستان نیز از سوی طاب این مرکز صورت پذیرفته است.
مدیــر مدرســه علمیه ریحانــه الرسول)ســام اهلل علیها( 
نــکا حضــور موثــر جریانــی و فرهنگ ســاز طــاب خواهــر بــا 
حجــاب برتــر در پــارک شــهر و ارائــه خدمــات فرهنگــی بــه 
کــودکان و خانواده هــا را از دیگــر اقدامــات این مرکــز خواند 
از  بهره منــدی  بــا  جهــادی  اردوهــای  برگــزاری  گفــت:  و 
ظرفیت طاب در قالب های فرهنگی، هنری و رشــته های 
تخصصــی آنهــا نیــز بــه صــورت پــر رنــگ و بــا اثرگــذاری باال 

پیگیری شده است.
ســاداتی از همــکای بــا کمیته امــداد در راســتای اجرای 
طرح حامیان معنوی یا مددکار معنوی اشاره و اظهار کرد: 
بــه عنــوان مربی خانواده بــرای کارگاه های ســبک زندگی و 
شــرکت در نشســت های تخصصی فرهنگی آنها در راستای 
بهــره وری از ظرفیت هــا نیــز اقدامــات خوبی صــورت گرفته 

است.
وی اعــزام مبلــغ به راهیــان نــور را از فعالیت های مثبت 
و مثمرثمر توســط این مرکز دانست و افزود: برگزاری کرسی 
درحــوزه  متنــوع  موضوعــات  طرح ریــزی  بــا  اندیشــی  آزاد 
نــرم، اقتصادمقاومتــی و  استکبارســتزی ازجملــه  جنــگ 

برنامه هایی بوده که با جدیت دنبال شده است.
مدیــر مدرســه علمیــه خواهــران ریحانة الرسول)ســام 
اهلل علیهــا( نــکا در پایــان از برپایــی مهــد کــودک بــا الگــوی 
اســامی و ایرانی در این مدرســه خبر داد و بیان کرد: مهد 
کــودک آدینــه در طول ســال فعال بــوده و طــاب این مرکز 
کاس هــای دینــی، اخاقــی، تربیتی و ســایر امــور را در این 

مهد برای کودکان برگزار می کنند.  

 امــام مســیر مقاومــت را انتخــاب کرده اســت. مطلب مهم این اســت که امــام، مقاومــت را از روی هیجان زدگی انتخاب نکرد، از روی احساســات 6
زودگذر انتخاب نکرد؛ پشتوانه ی انتخاِب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه ی منطقی است، پشتوانه ی  عقانی است، پشتوانه ی علمی 

است و البّته پشتوانه ی دینی. ۱39۸/03/۱۴

 از راه اندازی موکب »موال« تا تأسیس مهد کودک اسالمی
 آتش به اختیار خواهران طلبه شهر نکا ؛ 

فراخــوان ایــده هــای برتــر تولیــد محصــوالت 
هــدف  بــا  دیــن  تبلیــغ  رویکــرد  بــا  فرهنگــی 
حمایــت از طالب کارآفریــن و ایده پرداز اعالم 

شد

 اداره کل تبلیــغ معاونــت فرهنگــی، بــا هدف 
نیــز  و  ایده پــرداز  و  کارآفریــن  طــاب  از  حمایــت 
کمــک به افزایــش بهره وری این دســته از طاب 
و بــا عنایت بــه راهبرد مدرســه محــوری، در نظر 
دارد گامــی در جهت تحقق منویات مقام معظم 

رهبری در سال رونق تولید بردارد.
بــا توجــه بــه ظرفیت ویــژه طــاب در مدارس 
اســتفاده  راســتای  در  تبلیــغ  کل  اداره  علمیــه، 
هدفمنــد از ایــن ظرفیــت عظیــم و زمینه ســازی 
برای شناســایی، هدایت و حمایــت از ایده های 
نــو و ایجــاد بســتری مناســب بــرای همــه طاب 
ارائــه  جهــت  مســتعد  و  دغدغه منــد  مبلغــان  و 
ایدههــای خاقانــه در زمینــه تولیــد محصوالت 
فرهنگــی بــا رویکرد تبلیــغ دین، مســابقه ای در 
سراســر کشــور تحت عنوان »ایدههای برتر تولید 
محصــوالت فرهنگی با رویکرد تبلیغ دین« برگزار 

می کند.

تولیــد  برتــر  هــای  »ایــده  دســتورالعمل 
محصوالت فرهنگی با رویکرد تبلیغ دین«

۱. این مســابقه با هدف »شناسایی ، هدایت 
و حمایــت از ایــده هــای برتــر تولیــد محصــوالت 
فرهنگــی« و در راســتای ایجاد بســتری مناســب 
و  منــد  دغدغــه  مبلغــان  و  طــاب  همــه  بــرای 

مستعد برگزار می شود.
۲. تمامی مبلغان ،طاب ، دانش آموختگان، 
اساتید و کارمندان صاحب نظر و ایده می توانند 

در این مسابقه شرکت نمایند.
3. متقاضیــان می توانند به دو صورت فردی 

یا گروهی ایده های  خود را ارسال نمایند.
۴. در صورتــی کــه ایــده به صــورت گروهی می 

باشــد، الزم اســت در فــرم ثبــت نام مشــخصات 
سرپرســت گروه ذکر گردد و در ستون »نحوه ارائه 

ایده« گزینه گروه انتخاب شود.
۵.  داوطلبــان می توانند بدلخواه در هر کدام 
از موارد محور های ایده شرکت نمایند و اگر ایده 
ای غیر از موارد مذکور مد نظر داشــتند مطابق با 
فرمت ارسال ایده، در دستور العمل ارائه دهند .
فرهنگــی  محتــرم  معاونــان  اســت  الزم   .۶
نســبت بــه اطــاع رســانی مســابقه از طریــق راه 
های مختلف ارتباطی، تمهیدات الزم را مبذول 
نمــوده و در خصــوص ایجاد مشــارکت حداکثری 
طــاب و مبلغــان و نظــارت و مدیریــت اجرائــی 

مسابقه اهتمام و دقت الزم داشته باشند .
بــا  مطابــق  هــا  ایــده  اول  مرحلــه  داوری   .7
پیوست شماره ۱ در مدارس انجام خواهد گرفت 

.
۸. ایده هایی که باالی ۸0 درصد امتیاز کسب 

نمایند به مرحله استانی راه پیدا می نمایند .
9. ایــده هایــی که بــه مرحله اســتانی راه پیدا 
کرده اند مطابق با پیوست شماره ۱ مورد ارزیابی 
بــاالی ۸۵  کــه  آثــاری  گرفتــه و در مجمــوع  قــرار 
امتیــاز کســب نماینــد در اداره کل تبلیغ معاونت 

فرهنگی  ارزیابی نهایی می شوند.    
تاریــخ  مــدارس  بــه  ایــده  ارســال  مهلــت   .۱0

۱39۸/۵/30 می باشد.
۱۱. صاحــب نظران و ایده پــردازان می توانند 
ideha@  نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس

whc.ir ارسال نمایند.
۱۲. الزم بــه ذکر اســت ایده¬هــای منتخب با 
حمایت و پشــتیبانی مرکز مدیریــت حوزه¬های 
علمیه خواهران و مؤسسین و خیرین به مرحله 

اجرا خواهد رسید.

Á  دســتورالعمل از  اطــالع   جهــت 
وروش هــای ارســال ایده هــا بــه وبســایت 

Farhangi.whc.ir مراجعه نمایید.

 آثار تألیفی امام خمینی)ره(  فراخوان ایده های برتر تولید محصوالت فرهنگی با رویکرد تبلیغ دین اعالم شد
گردآوری شد

 مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان: 

علمیــه  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
و  تهیــه  از  یــزد،  اســتان  خواهــران 
امــام  شــده  نوشــته  کتــب  تنظیــم 
خمینی)رحمــه اهلل علیه( با هدف 
آشــنایی مبلغین، اســاتید و طالب 

با این کتاب ها خبر داد.

بعــد  گفــت:  دهقانــی  خانــم 
رحلــت از  ســال  ســی  گذشــت  از 

خمیني)رحمــه  امــام  ایــران  اســامي  جمهــوري  بنیانگــذار 
اهلل علیه(،معاونت پژوهش با هدف آشنایی مبلغین، اساتید و طاب، 
مجموعــه ای را با عنــوان آثار تألیفی امــام خمینی)رحمه اهلل علیه( تهیه 
کــرد تا با مطالعه آثار ایشــان در مباحث مختلف اشــراف داشــته باشــیم.
وی با بیان اینکه تألیفات امام خمینی)ره(، دهها کتاب و اثر گرانبها در 
مباحث اخاقی، عرفانی، فقهی، اصولی، فلســفی، سیاسی و اجتماعی، 
کتب تخصصی علوم حوزوی به زبان فارسی و عربی از امام خمینی)رحمه 
اهلل علیــه( بــه یادگار مانده اســت، اظهار کرد: معرفــی این کتاب ها جهت 
العه، فرصت مناســبی بــرای مرور در اندیشــه های بلند امام  مط 
خمینی)رحمه اهلل علیه( اســت تا دریچه های بیشــتری از دنیای معارف 

الهی به روی همگان باز شود.
معــاون پژوهــش حــوزه علمیه خواهران اســتان یــزد با اعــام اینکه از 
آثــار انتشــار یافته امــام خمینی)رحمــه اهلل علیه(، برخی تألیــف و تدوین 
شــخص ایشــان اســت و تعدادی نیز، پس از جمع آوری توســط شاگردان 
و عاقه منــدان امام)رحمــه اهلل علیــه(، به زیور طبع آراســته شــده اســت 
لذا ســعی شــده است آثار ایشــان جهت مطالعه و استفاده از آن ها در امر 

پژوهش گردآوری و آماده استفاده برای افراد قرار بگیرد.

آثــار  ایــن  دریافــت  جهــت 
خبرگــزاری  وبســایت  بــه 
کوثــر مراجعــه نماییــد یــا بــا 
نرم افزار QR Code  بارکد 
روبــرو را بــا تلفــن هوشــمند 

خود اسکن کنید.
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 رضا اعرابی:
اینروزها ســخن از امام راحــل، بنیانگذار 
کبیــر انقالب اســالمی بســیار اســت چرا 
کــه با فرارســیدن ایام 14 خــرداد نگاه ها 
بــه ســمت مرقــد مطهــر آن روح خــدا بر 
می گردد و ســیل عظیمی از دوستداران، 
یاران و عاشــقان رهسپار مسیر حرم یار 
می شــوند. این بیعت هر ســاله هر چند 
جانگــداز خواهــد بــود اما یــک بازنگری 
به سیره و شــخصیت حضرت امام را به 

دنبال دارد.
برای شناخت علل تبلور عشق خمینی 
پــس از ســه دهــه از غروبــش، الــزام بــه 
بازخوانی شــخصیت سیاسی او را بیش 
از پیــش طلــب می کنــد. بدیــن منظــور 
بــر آن شــدیم ایــن بررســی  را در ابعــاد 
سیاســی و مدیریتــی زندگی امــام دنبال 

کنیم.

زهد تقوی و ساده زیستی
بــه نظــر ویژگی  ســلوک، زهــد و تقوای 
امــام و جــدال بــا َنفــس و دل نبســتن به 
زندگی دنیوی بدیهــی ترین علت اتصال 
قلوب ملت با خمینی اســت. در بخشــی 
از خاطــرات مرتبــط بــا امــام راحــل آمده 
اشــرف  نجــف  در  امــام  خانــه  کــه  اســت 
ســرداب و کولــر نداشــت و زندگــی در آن 
خانــه بســیار      ســخت و غیــر قابــل تحمل 
بود. تا این که مســؤولین دفتر ایشان کولر 

کوچکی خریده و      در خانه آوردند.
امــام با دیــدن کولر فرمودنــد: با اجازه 
پاســخ     خریده ایــد؟!  را  ایــن  کســی  چــه 
  دادنــد: حــاج آقا، گرمــا طاقت فرساســت 
و یکــی از آقایــان داوطلبانــه آن را هدیــه 
در  شــما  فرمودنــد:  امــام  کــرده      اســت. 
نجــف بگردیــد و اگــر همــه علمــا و طاب 
کولــر داشــتند، مــا هــم      از ایــن اســتفاده 
شــروع  دفتــر  مســؤولین  کــرد.  خواهیــم 
بــه تحقیــق کردند و مشــخص شــد کــه از    
  دوستان امام فقط حاج حبیب اهلل اراکی 
کولــر نــدارد، امام هم دســتور فرمودند که 
کولر را      در خانه ایشان نصب نمایند. من 
جریان را از حاج آقا اراکی نیز ســؤال کردم 
و ایشان      گفتند: آقای خمینی این کولر را 
بــه من هدیــه کردند و هرچه اصــرار کردم 
کــه آقــا خــود      شــما اولــی هســتید، قبول 
نفرمودنــد. بــه هــر حــال پــس از گذشــت 
دو ســال از ایــن واقعه، امــام      اجازه خرید 

کولری برای منزل شان دادند. 
تعجــب  بحــث  ایــن  از  دیگــر  نمونــه 
زیســتی  ســادگی  از  خارجــی  مهمانــان 
خمینــی کبیر بود. حاج حســین مرتاضی 
از نیروهــای امنیتی دفتر حضرت امام در 
خاطراتی بیان داشــت:» یــک روزی یک 
آمریکایی که در قالب یک گروه برای دیدار 
با حضرت امام)ره( به جماران آمده بود، 
وقتــی وارد جمــاران شــد، از من پرســید: 
»پــس کاخ امام کجاســت؟« وقتی او را به 
داخــل حیــاط منــزل امــام)ره( بردیــم در 
فصل زمســتان بود و با پاســتیک حیاط 
را پوشــانده بودیم. زمانی که این صحنه 
ابــر  را دیــد، بســیار منقلــب شــد و مثــل 
بهاری اشک ریخت. واکنش او نسبت به 
رهبــر ایران تماشــایی بود و هــر چقدر که 
با بیت و خصوصیت  های زندگی حضرت 
امام)ره( بیشــتر آشــنا می  شــد، احســاس 

شرمساری بیشتری می   کرد.«

صداقت در کام و رفتار
ســید  والمســلمین  حجت االســام  
حســینی قمی اســتاد حــوزه علمیــه قــم 
پیرامــون نقــش صداقت در رفتــار و کردار 
پیــروزی  رمــز  می گویــد:  کبیــر  خمینــی 
در  )ره(  خمینــی  امــام  اســت،  صداقــت 
اســامی موفــق شــدند، چراکــه  انقــاب 
مــردم به صداقت ایشــان باور داشــتند و 
همه مردم با امام راحل همراهی کردند.

امـــام  و کام  تأثیــر شگـــفت عمــل  راز 
را  آن  شــنونده  روان  و  روح  در  خمینــی 
بایـد در هـمـیـن اصـالت انـدیشه, صابت 
راى و صـــداقت بـــی شـــائبه اش بـا مـردم 

جستجـو کـرد. 
حجــه االســام ســید احمــد خمینــی 
فرزنــد گرانقــدر امــام راحل در کتــاب پا به 
پــای آفتاب می گویــد »مهمترین خصلت 
امــام صداقــت ایشــان بــود. ایشــان هرگز 
اینگونــه نبودند که آن چیزی     را که بیرون 
می گویند وقتی داخل خانه آمدند ناچار 

باشند چیز دیگری بگویند. «

آیــت اهلل جعفــر ســبحانی نیــز در ایــن 
بــاره بیــان داشــت   امــام، پــس از ورود به 
قــم در مدرســۀ دارالشــفا حجــره گرفتــه و 
در آنجــا ســکنی گزیدنــد.      روزی در ضمن 
صحبــت مــی فرمودنــد: »کلیــه طــاب و 
فضایــی کــه در آن روز، اعضــای     حــوزه را 
تشکیل می دادند، بسیار ساعی و کوشا، 
مهــذب و پرهیزکار و مقید به آداب دینی   
  و نوافل و مسنونات و مندوبات بودند.« 
همــان  »در  کــه  شــدند  یــادآور  ســپس 
در  طــاب،  غالــب  ســالهای     نخســت، 
روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم 
مــاه رجب بــرای انجــام     عمل معــروف به 
ُاّم داوود روزه مــی گرفتنــد؛ ولی من و هم 
حجره ایــم، از این عمل بازماندیم     و روزه 
نبودیــم و طــرف عصــر مشــغول خــوردن 
واقــع  اعتــراض  مــورد  کــه  بودیــم  چــای 

شدیم«. 
 آیــت اهلل توســلی نیز پیرامــون همین 
موضــوع اظهــار داشــت»   اساســًا امــام از 
تظاهــر خوششــان نمــی آمــد. بــه عکس 
بــه کســانی که اهــل تظاهر نبودنــد     عاقه 
داشتند، مثًا ایشان از تیمسار ظهیرنژاد 
خوششــان می آمــد زیرا وی اهــل تظاهر   
و  زد  مــی  تیــغ  را  ریشــش  روز  هــر    نبــود، 
همانطور خدمت امام می رســید. خیلی 
هــا     می خواســتند ایشــان را جابجــا کنند 
ولــی امــام حاضــر نمــی شــدند. یــک روز 
عــده ای از     فرماندهــان ارتــش از جملــه 
فرمانــده نیــروی هوایــی کــه بعــد معلــوم 
شد آدم مغرضی بود و     ریشی هم گذاشته 
بود، خدمــت امام آمده بودند. قرار شــد 
فرمانــده نیــروی هوایــی گــزارش    بدهــد؛ 
تــا قبل از گــزارش شــروع کرد بــه خواندن 
دعــای فرج. آقــای ظهیرنژاد بــه او گفت: 
»آقا     عوام نیســتند، حرفت را بزن« امام از 
این سخن خوششان آمد و خندیدند. «

قرهــی  والمســلمین  االســام  حجــت 
از یــاران امــام خمینــی گفتــه بــود که خدا 
گواه اســت طــی مدتــی که مــن در حضور 
داشــتم  خدمــت  افتخــار  امــام  مبــارک 
حتــی بــرای یــک مرتبــه هــم ندیــدم در 
کارهایشــان حتی یک حیله شرعی به کار 
برده باشــند. همیشه حقیقت رفتارشان 
داشــت  تطابــق  گفتارشــان  حقیقــت  بــا 
می فرمودنــد  را  هرچــه  می دانــد  خــدا  و 
راست می فرمودند و اهل این نبودند که 
بخواهنــد یــک کلمــه ای را که حتی شــبه 
دروغ هــم باشــد بــرای جــذب کســی بــه 

خودشان بیان بکنند.

خمینی؛ استکبار ستیز عصر خود
مبــارزه  بــا  را  خمینــی  جهــان، 
شــیکاگوتریبون  روزنامــه  می شناســد.  

روزنامه هــای  از   )Chicago Tribune(
پرتیراژ چاپ شــهر شــیکاگو  پس از رحلت 
امــام خمینی نوشــت: »شــاید تاکنون در 
هیــچ دوره ای از ســال های اخیــر برنامه 
ریــزان سیاســی آمریــکا بــا چنیــن وضعی 
روبرو نشــده بودند که کشــوری در مقابل 
نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکا 

مصونیت داشته باشد.«
Henry Al� کیســینجر آلفــرد  )هنــری 

fred Kissinger( وزیــر خارجــه و مشــاور 
دربــاره  آمریــکا  ملــی  امنیــت  اســبق 
می گوید:»)امــام(  خمینــی)ره(  امــام 
خمینــی)ره( در قواعــد تعریــف شــده مــا 
همــواره  تصمیماتــش  و  شــد  نمــی  وارد 

محاسبات ما را به هم می ریخت«
همچنیــن  ســاله   9۴ دیپلمــات  ایــن 
تاکیــد کــرده بــود کــه )خمینــی( غــرب را 
بــا بحــران جــدی برنامــه ریــزی مواجــه 
کــرد، تصمیماتــش چنان رعدآســا بود که 
مجــال هــر نــوع تفکــر و برنامــه ریــزی را از 
سیاســتمداران و نظریه پردازان سیاسی 
نمی توانســت  کــس  هیــچ  می گرفــت. 
بزنــد.   حــدس  پیــش  از  را  تصمیماتــش 
آیــت اهلل خمینی بــا معیارهــای دیگری، 
جــز معیارهــای شــناخته شــده در دنیــا، 
ســخن می گفــت و عمــل می کــرد. گویــی 
از جایــی دیگــر الهام می گرفت، دشــمنی 
آیــت اهلل خمینــی)ره( با غــرب، برگرفته از 
تعالیــم الهــی او بــود. او در دشــمنی خود 

نیز خلوص نیت داشت. 
حســن رحیم پورازغدی، در خصوص 
نــگاه ویــژه رهبــر فقیــد و انقابــی کوبــا به 
امــام خمینــی )ره( و دیــن مبیــن اســام 
مــی گویــد: »بنــده خــودم در جلســه اى 
از رئیــس جمهــور قبلی شــنیدم که وقتی 
کاســترو آمده بود ایــران، به آقاى خاتمی 
گفتــه بــود: شــما دو امــکان بــزرگ داریــد 
کــه اگــر در اختیــار ما بــود، کل قــاره آمریکا 
را فتــح مــی کردیم، یکی اســام و دیگرى 

خمینی.«)نقل از تابناک(

مردم دوستی
بــا  خــود  کتــاب  در  مارکانــت  هانــری   
عنــوان »زردهــای ســرخ« تاکیــد دارد کــه 
بــه نظــر ماکــس وبــر در اکثــر انقاب هــای 
موفق حرکت انقابی قائل به تصمیمات 
یــک فــرد کــه دارای قــدرت کاریزماتیــک 
اســت می باشد که این تصمیمات بیشتر 
و  عشــق  بــر  مبتنــی  رابطــه ای  براســاس 
احساســات به مرحله اجــرا درمی آید. در 
نتیجــه نــوع و چگونگــی ایــن تصمیمات 
انقابهــای  اکثــر  در  رهبریهــا  نــوع  ایــن 
معاصــر نیــز بــه چشــم می خــورد بعنــوان 
مثــال در جریان انقاب چیــن به رهبری 

راهپیمایــی  بــه  کــه  عقب نشــینی  مائــو 
دراز معروف اســت به دســتور وی شــروع 
می شــود کــه »در طــی آن از صــد هــزار نفر 
افــراد ســتون اصلــی ارتــش مائــو بیــش از 
پنجــاه هزار نفر در جریان این راهپیمایی 

به هاکت رسیدند«.
شــروع دارا بــودن خمینــی از کاریزمــا 
از خــود وی بــود. حس توجــه و عاقه به 
مــردم خصوصًا کوخ نشــینان مورد توجه 
مــردم  بــود.  فرزانــه  همیشــگی آن عالــم 
جــزوی از رکــن اصلــی رهبــری بــرای امام 

بود.
بــا  ایرانــی در گفت وگــو  تاریــخ  ســایت 
دپارتمــان  اســتاد  ادیب مقــدم،  آرشــین 
بین الملــل  مطالعــات  و  سیاســت 
و  شرق شناســی  مطالعــات  دانشــکدۀ 
آفریقــای دانشــگاه لندن و ســردبیر کتاب 
»معرفــی انتقــادی خمینــی« )انتشــارات 
دانشــگاه کمبریــج، ۲0۱۴( پیرامون ابعاد 
شــخصیتی امــام خمینــی آورده اســت:» 
کاریزمــا یــک برســاخت اجتماعی اســت. 
در  بایــد  ُابــژه  و  ســوژه  دیگــر،  بیــان  بــه 
قرابــت خــود بــا همدیگــر ادغام شــوند تا 
کاریزمــا جواب بدهد. مطمئنم بســیاری 
از ایرانیــان بودنــد که شــاه را کاریزماتیک 
می دانستند، مثًا آن هایی که نوستالژی 
پــارس  ســرزمین  در  را  ســلطنت  ســنت 
داشتند ولی چه بپســندیم یا نپسندیم، 
در  خمینــی  آیــت اهلل   ،۱979 ســال  در 
نظــر جمع قاطعــی از ایرانیــان هاله ای از 
قداســت انقابــی داشــت. این هــا صرفــًا 
نــکات تحلیلی انــد، نــه نــکات هنجاری؛ 
بــه  مدرن انــد  مقوله هــای  مشــخصًا  و 
ایــن معنــا کــه ایــن انقاب هــای عظیــم، 
پدیده هــای متعلــق بــه قــرن بیســتم اند 
و هرگــز بــه آن شــکل و صورت دوبــاره ُرخ 
نخواهنــد داد. ایــن بافت هــای سیاســی 
ســوژه  دیالکتیــک  آن  و  می کننــد  تغییــر 
� ُابــژه کــه زیربنــای رهبــری کاریزماتیــک 
متحــول  همراهشــان  بــه  نیــز  اســت 
می شود. در 79-۱97۸، آیت اهلل خمینی 
آمــده  او  از  پیــش  کــه  انقابیونــی  )مثــل 
یــک هالــۀ متافیزیکــی داشــت.  بودنــد( 
ایرانیــان او را در بافــت تصویرســازی ها و 
هنجارهــای عاطفــی ای می فهمیدند که 
در آن زمان در جامعۀ ایرانی رســوخ کرده 
بــود، چیزهایــی ماننــد پارادایــم کربایی 
امــام حســین، امامــت، تأللــؤ امــام علــی 
و غیــره. در آن ُبرهــه از تاریــخ ایــران، این 
سیســتم های فکــری قابلیــت انفجــاری 
داشــتند، چنانکــه مثــًا در آثار شــریعتی، 
آل احمــد، فردیــد و غیــره ظاهــر شــدند. 
پــس یــک فرهنــگ سیاســی و اجتماعــی 
گسترده تر در کار بود که کاریزمای آیت اهلل 

خمینــی را فعــال کرد، گرچه کســانی مثل 
روحانیــون  حکومــت  مخالــف  شــریعتی 
بودنــد. مفاهیــم مــد نظــر ایشــان، ایــدۀ 
اختراعــِی »اســام انقابی« را بــه ادبیات 
رایــج بســیاری از انقابیــون تبدیــل کــرد 
هــم  روحانیــون  ظهــور  نتیجــه،  در  کــه 
حتــی  وجــود،  ایــن  بــا  شــد.  گریزناپذیــر 
یــک روزنامه نــگار فمینیســت سرســخت 
و ضدمســلمان ماننــد اوریانا فاالچی هم 
آیت اهلل خمینی را »ســحرانگیز« می دید، 
که در کتاب بعدی ام به آن اشاره کرده ام. 
او آن هاله را داشت، هاله ای گاندی وار.«
مــردم  دربــاره  خمینــی  امــام  خــود 
می فرمایــد: مــردم مــردِم الهــی هســتند، 
ُمســلم هســتند، قیــاِم هلِل کردنــد، بــرای 
خاطــر حــق قیــام کردند.)صحیفــه امــام 
از  طاغوتــی  حکومتهــای   .)۴۲ ،ج۵،ص 
ملتها جدا هستند و به ملتها فرمانروایی 
می کنند و ملتها هم از آنها جدا هســتند.
اری   .)۴۸۶ ص  ،ج۱0،  امــام  )صحیفــه 
بکنیــد که دل مردم را به دســت بیاورید. 
پایــگاه پیــدا کنیــد در بیــن مــردم. وقتــی 
پایــگاه پیــدا کردیــد، خــدا از شــما راضــی 
اســت؛ ملت از شــما راضی اســت؛ قدرت 
در دســت شــما باقــی می مانــد، و مــردم 
شــمایند.)صحیفه  پشــتیبان  هــم 

امام،ج7،ص ۵۱۲(
نــگاه پیــر جمــاران بــه مــردم چــه در 
و  مبــارزه  و  تبعیــد  غربــت،  ســال های 
انقــاب  پیــروزی   شــیرین  ایــام  در  چــه 
انــدک تغییری حاصــل نکرد. امــام برای 
مردمش همان خمینی نجف و قم، آیت 
اهلل خمینی ترکیــه و امام خمینی پاریس 
بــود و پس از پیــروزی انقاب نیــز تاثیری 

در این بین ایجاد نشد.

عدم اعتماد به دشمن
خط حــزب اهلل در یکصد و هفتادمین 
»بی اعتمــاد  موضــوع  بــه  خــود  شــماره 
بــه دشــمن« بــا تیتــر »امــام روح عــزت را 
در ایــن ملــت زنــده کــرد« پرداختــه بــود. 
آمــده  چنیــن  متــن  ایــن  از  بخشــی  در 
در  و  دشــمن  بــه  اســت:بی اعتمادی 
مقابــل آن ایســتادن، یکــی از درس های 
عقانیــت مکتب امام خمینی)ره( اســت 
انقــاب  از  بعــد  ســال های  طــول  در  کــه 
اســامی، همــواره آن را تجربــه کرده ایــم. 
امام به دشــمن اعتماد نکرد. بعد از آنکه 
دشــمن ملت ایران و دشمن این انقاب 
را درســت شــناخت، در مقابــل او مثــل 
کــوه ایســتاد. آن کســانی که خیــال کردند 
و خیــال می کننــد عقــل اقتضــاء می کنــد 
که انســان گاهــی در مقابل دشــمن کوتاه 
بیایــد، امام درســت نقطــه ی مقابل این 

تصــور حرکــت کــرد. عقانیــت امــام و آن 
خرد پخته ی قوام یافته ی این مرد الهی، 
او را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه در مقابل 
کمتریــن  و  انعطــاف  کمتریــن  دشــمن، 
بــه  نرمــش،  کمتریــن  و  عقب نشــینی 
پیشــروی دشــمن می انجامد. در میدان 
رویاروئــی، دشــمن از عقب نشــینی طرف 
مقابــل، دلش بــه رحم نمی آیــد. هر یک 
قدم عقب نشــینی ملــت مبــارز در مقابل 
دشمنان، به معنای یک قدم جلو آمدن 
دشــمن و مســلط شــدن اوســت. ایــن، 
یکی از مظاهر عقانیت امام بزرگوار بود. 

آنچه مسلم است امام در طول زندگی 
خــود با بحران های بســیاری کــه آمریکا و 
هــم پیمانــان او برای ایران ایجــاد کردند 
رژیم هــای  از  حمایــت  بودنــد.  مواجــه 
منحوس در منطقه از جمله شــاه ایران، 
ســواری در مســاله گروگانگیــری ۱3 آبــان 
از  حمایــت  و  ایــران  تحریم هــای  آغــاز  و 
خارجــی  دشــمنان  و  داخلــی  منافقیــن 
چــون صــدام در جنــگ ۸ ســاله از ایــن 
دســت بوده اســت. همــه ایــن رخداد ها 
پیر جمــاران را ُمجاب می کیرد اعتماد به 
دشــمنان نــه تنها ســودی بــرای انقاب 
نخواهد داشــت بلکه می توانــد راهکاری 

برای ضربه به این نهضت باشد.
ایشــان قطع رابطه را به فال نیک می 
گیــرد و از آن بــه عنــوان طلیعــه پیــروزی 
نهایــی ملــت ایــران نــام مــی بــرد و مــی 
گویــد: »ملت بزرگوار ایــران اگر این طلیعه 
پیــروزی نهایــی را که ابرقدرت ســفاکی را 
وادار بــه قطــع رابطه یعنــی خاتمه دادن 
بــه چپــاول گــری هــا کرده اســت، جشــن 

بگیرد، حق دارد.«
انقــاب  ابتــدای  آمریــکا و فرانســه در 
بــا اردوگاه امــام خمینــی در  از دو کانــال 
تمــاس بودند در تهــران از طریق آیت اهلل 
بــازرگان و در  محمــد بهشــتی و مهــدی 
فرانســه از طریق ابراهیم یزدی، دســتیار 
امام خمینی که سال ها در تگزاس زندگی 
کرده و از طریق دوســتانی چون پروفسور 
ریچــارد کاتم با وزارت امــور خارجه آمریکا 

در تماس بود. )به نقل از تاریخ ایرانی( 

پالس های ابتدایی آمریکا
دیپلمات هــای  از  زیمرمــن  وارن   
ارشــد ســفارت آمریکا در فرانسه در مدت 
نوفل لوشــاتو،  در  خمینــی  امــام  اقامــت 
بــا ابراهیــم یــزدی دیــدار کــرد.  بــار  پنــج 
شــاید بتوان ایــن دیدار ها را آغــاز نزدیک 
خمینــی  امــام  بــه  امپریالیســم  شــدن 
دانست که در همان ابتدای راه شکست 
یــزدی مدعــی  ابراهیــم  خــورد. هرچنــد 
 vپاســخگویی امام به نامــه رئیس جمهو

آمریکا اســت اما این پاســخ نیز نتوانست 
نشانی از اعتماد برای آمریکا ایجاد کند.

مک فارلین دومین تاش
مک فارلین، ایران گیــت و ایران�کنترا 
شــاید دومیــن تاش آمریکا بــرای مذاکره 
بــا ایــران بــود آمریکایی ها به ایــن نتیجه 
رســیدند کــه از طریــق مذاکــره پنهانــی و 
معامله با ایرانی ها، می توانند نســبت به 
آزادی گروگان هــای خــود در لبنان اقدام 
کننــد. پــس از کــش و قوس هــای فــراوان 
ســیزدهم آبان ماه ۱3۶۵ بود که هاشمی 
رفســنجانی از طرف امــام مأموریت یافت 
تــا ماجــرای مک فارلیــن و جزئیــات ســفر 

آمریکایی ها را برای مردم بازگو کند.
اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
جمــع  در  رفســنجانی(  )هاشــمی  وقــت 
شــرکت کنندگان در مراســم ســیزده آبان، 
ایــن مــورد  نیــز در  امــام  گفــت: حضــرت 
ایــن  در  آمریــکا  »رئیس جمهــور  گفتنــد: 
رسوایی باید عزا بگیرد. این متفرقه گویی 
و اضطرابــی که در کاخ ســفید پیدا شــد و 
در طرفــداری آمریــکا، حکایــت از عظمت 
مســئله می کند. یک مقام عالی رتبه –به 
قول خودشــان– از آمریــکا به طور قاچاق 
ایــران می شــود  وارد  تذکــره جعلــی  بــا  و 
درصورتی که ایران نمی داند چیســت. به 
مجردی که وارد می شود معلوم می شود 
که ایــن از مقامات آمریکا اســت. ایران او 
را در یــک جایی تحت نظر قرار می دهد و 
او با هرکســی خواسته  است ماقات کند، 

ماقات نمی کند.«

درخواســت  ســومین  بــه  امــام  واکنــش 
آمریکا برای مذاکره با ایران 

و  اســامی«  »جمهــوری  روزنامــه 
همچنیــن روزنامــه »رســالت« در شــماره 
پــی  در  نوشــتند:  خــود   ۱3۶7 آبــان   ۲9
رســیدن نامه ای منسوب به جیمی کارتر 
رئیس جمهــور ســابق آمریــکا خطــاب بــه 
امــام خمینــی به دفتر ایشــان، امام امت 
فرمودنــد کــه بــرای جلوگیــری از هرگونــه 
ســوء اســتفاده متــن ایــن نامه بــه اطاع 

عموم برسد.
در این رابطه از ســوی حجت االســام 
حــاج ســید احمــد خمینــی اطاعیــه ای 
منتشر شد که متن آن بدین شرح است:

امــروز  می رســاند  عمــوم  اطــاع  بــه 
شــنبه )دیروز( نامه ای منســوب به آقای 
کارتــر رئیس جمهور اســبق آمریکا خطاب 
بــه حضــرت امــام مدظله العالــی رســیده 
اســت کــه کارشناســان مــا خــط جیمــی 
امــام  حضــرت  و  کردنــد  تاییــد  را  کارتــر 
هرگونــه  از  جلوگیــری  »بــرای  فرمودنــد: 
ســوء اســتفاده این نامه بــه اطاع عموم 
برسد.«  حضرت امام همچنین در ادامه 
این وقایع ضمــن تکذیب هرگونه ارتباط 
ایران با گروگان گیــری نیروهای آمریکایی 
کــه  گونــه  »همــان  فرمودنــد:  لبنــان،  در 
بار هــا گفته ام رابطه ایران و آمریکا، رابطه 
گــرگ و میش اســت و بین این دو آشــتی 

نیست.«
اما امام به همین مســائل نیز بســنده 
ایــران  بیــان داشــتند:   بارهــا  و  نکردنــد 
دســتش را پیــش آمریــکا انشــاء اهلل تا ابد 
دراز نمــی کنــد ولــو اینکــه فانــی شــود«، 
»جمهــوری اســامی ایــران نبایــد تحــت 
آرمانهــای  و  اصــول  از  شــرایطی  هیــچ 
مقــدس و الهــی خــود دســت بــردارد« و 
خــود  نامــه  وصیــت  در  همچنینایشــان 
می گویند: » اگر با دســت جنایتکار آمریکا 
محــو شــویم و خــدای خویــش را ماقات 
کنیــم بهتــر از ایــن اســت که در زیــر پرچم 
ارتش ســیاه غرب، زندگی اشرافی داشته 

باشیم.
حضرت امام خمینی در مســیر زندگی 
سیاسی خود، هیچگاه از آرمان ها عدول 
نکــرد. آن بزرگمــرد تاریخ تــا بدانجا پیش 
راه  اســامی  سیاســت  گویــی  کــه  رفــت 
اصلی رســیدن به هــدف نهایی که همانا 
تحقــق آرمان هــای انقــاب اســت تعیین 
کننــده سرنوشــت خواهــد بــود. خمینی 
خــود  ســاده  زندگــی  در  را  چیــزی  آن 
داشــت که شــاهان و کاخ نشینان جهان 
نمی توانســتند فرمــول آن را بهــم بزننــد 
همیــن مســاله نیــز باعــث شــد خمینــی 
سیاسی ترین و اسامی ترین رهبر انقاب 

باقی بماند.

7 مقاومت موجب عقب نشــینی دشــمن میشــود، بر خاف تســلیم. وقتی که دشــمن به شما زور میگوید، اگر شــما یک قدم به عقب برداشتید، 
او جلــو مــی آیــد؛ بــدون تردید. راه اینکه او جلو نیاید، این اســت که شــما ِبایســتید. ایســتادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشــمن و 

زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن، راه جلوگیری از پیش  آمدِن او است؛ پس صرفه با مقاومت است.  ۱39۸/03/۱۴

 امام خمینی)ره(؛ رهبری ساده زیست، سیاستمداری دشمن شناس
 آتش به اختیار خواهران طلبه شهر نکا ؛ 
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بعداز مدتها برگشــته بودم مدرســه. بچه های کاس خودمان یک ســال باالتر رفته بودند اما من مجبور بودم بروم ســر کاس ســال دومی ها. 
بیشتر درسهایم با آنها بود.

یک روز درباره ی روضه های جعلی در کاس بحث مان شــد. یعنی ریشــه این بحث برمیگشــت به چت های شــب قبل مان در گروه کاسی در 
تلگرام.

آنجا من یکه و تنها صاف ایستاده بودم تو روی ۲۵ نفر طلبه فاضله نمره الفی سال دوم و گفته بودم:” این روضه که درباره حضور امام حسن 
علیه الســام در واقعه کوچه های بنی هاشــم خونده میشــه سندیت نداره. زاییده ذهن خاق مداحان هست و تازگی از وسط زبان حالها بیرون 

درامده.”
و خوب طفلک ها فقط سرشــان در دفتر دســتک بود. حق داشــتند حرفهای من را باور نکنند. این شــد که به چالش کشیدم شــان. فردا ســر 

کاس جدال بود که تو این چرندیات چیه برای ما بلغور میکنی؟
آنجا بود که سینه سپر کردم و گفتم:” ما در کوثرنت گروه های پاسخ گویی به شبهات راه اندازی کردیم. آنجا این بحث را با اساتید سراسر کشور 
به بررســی گذاشــتیم و یکی از اســاتید محترم از همدان این مســاله رو عنوان فرمودند. ما هم که دســته جمعی کتب مختلف روایی و حدیثی و 

خطبه فدکیه را جستجو کردیم هیچ کامی مبنی بر حضور امام حسن علیه السام با ایشان در این واقعه نیافتیم.”
آنجا بود که یکی شان درامد که استاد شما از کجا معلوم سوادش چقدره؟ شاید اشتباه میکنه. از کجا میشناسی این استاد رو که انقدر بهش 

اطمینان داری؟
و من گفتم :” دست شما درد نکنه. کوثرنته ها!”

و این شد که دعوا از بحث روضه ساختگی به کوثرنت کشیده شد.
البته تنبل های نمره الفی هیچ وقت سعی نکردند به من ثابت کنند اشتباه میکنم و فقط سعی کردند مرا قانع کنند کوثرنت به درد نمیخورد 

و خوب موفق نبودند.
ســال اولی که همایش شــرکت کرده بودیم خدمت آیت اهلل نوری همدانی رســیدیم. ایشــان امر فرمودند گروه های پاسخ گویی به شبهات راه 

بیاندازید و شبهات موجود در فضای مجازی را جواب دهید. و ما این طرح را سه سال پیش در کوثرنت راه اندازی کردیم.
#به_قلم_خودم

#درد_و_دل_طلبگی
سارا بیات

تنبل های نمره الفی

توکیستی؟ که مائک تو را صدا کردند.
سام ای شهید طالب و ای طلبه شهید! در شب قدر چگونه با خدای خود راز گفتی که هنوز ساعتی نگذشته 

بود که مائک تو را بر بالهای رحمت و نورانیت خود از فرش به عرش رساندند!
خوشا به سعادتت!

که تاج افتخار طلبگی و بندگی را آن هنگام که قرآن بر ســر گرفته و خدا را به چهارده معصوم قســم می دادی، 
همراه هم داشتی.

ســام ای آنکــه هــم در ســنگر دفــاع، روحانیــت و صداقــت خود را، بــا جانبازیــت تثبیت کردی و هم در ســنگر 
طلبگــی و تبلیــغ دیــن پیشــگام بودی. درود خــدا بر تو کــه در عزیزترین لحظه ها، شــهد شــهادت را نوش جان 

کردی و به یاران سفر کرده ات پیوستی!
یقینا تو بند بند دعای جوشن را با بند بند رگهایت پیوند زده و عامل به آن بودی که اینچنین در با ارزشترین 

اوقات، تقدیرت با قدر و شهادت گره خورد! و مشتاقانه به حضور یار شتافتی.
تو آموختی که:

طلبه، یعنی طالب مقصود و طالب، دســت از مجاهده و تاش و ایثار برنمی دارد تا آنگاه که به دیدار و وصل 
معشوق حقیقی، نائل شود.

طلبــه یعنــی آرمانگرایــی همــراه بــا علم و عمــل. و تو با شــهادتت درس چگونه زیســتن را در دنیای پــر فتنه و 
آشوب امروز به ما دادی که:

اگر از زمین و آســمان، حادثه ببارد می توان آنگونه زیســت که عرشــیان در مهمترین مقدرات و لیالی قدر برای 
عروجت، لحظه شماری کنند تا تو از محراب عبادت به وادی شهادت گام نهی! و با اقتدا به موالیت، از سجاده 

عبودیت به سجده عاشقی واصل شوی.
ردای سرخ شهادت بر قامت سبز طلبگی و روحانی ات مبارک باد!

#تولیدی
#به_قلم_خودم

#یادداشت_روز
#طلبه_و_شهادت

# به _ قلم _ خودم

به منظور اطاع ســریع از آمار و دسترســی آســان به گزارش های وباگ، رباتی برای اســتفاده در تلگرام طراحی شــده اســت که به صورت 
روزانه، آمارهایی از وباگ شما را در اختیارتان قرار می دهد.

با انتخاب این ربات، در پایان هر روز، آمارهای کلی وباگ از طریق تلگرام برای شما ارسال می شود.
پیامی که این ربات به صورت روزانه ارســال می کند شــامل اطاعات رتبه وباگ در روز گذشــته، تعداد بازدیدهای روز، مطالب منتخب، 
تعــداد کپــی بــرداری ها از وبــاگ، پیام های خصوصی خوانده نشــده، نظرات دریافتی جدیــد و همچنین امکان ورود به میزکار و مشــاهده 

وباگ می باشد.
نشانی ربات آماری کوثرباگ:

@kowsarblogir_bot
https://t.me/kowsarblogir_bot

ربات آماری کوثربالگ راه  اندازی شد
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