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اخبار
بشاگرد  ۵۰حافظ صحیفه سجادیه دارد

حمایت  ۳میلیارد تومانی کنگره امام
سجاد از نیازمندان

اختتامیه دهمین کنگره بینالمللی امام
سجاد (ع) صبح امروز دوشنبه  ۲۴شهریورماه با
حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،حجتاالسالم محمدجواد حاجی علی
اکبری ،رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه،
حجتاالسالم رضا رمضانی ،دبیرکل مجمع
جهانی اهل بیت (ع) ،حجتاالسالم محمد
عبادیزاده ،نماینده ولیفقیه و امام جمعه
استان هرمزگان ،حجتاالسالم حبیبرضا ارزانی
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد کشور و جمعی دیگر از مسؤولین
فرهنگی در محل وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزار شد.
خونخواهی در زیارت عاشورا برای ترویج
خشونت نیست

حجتاالسالم رضا رمضانی ،دبیرکل مجمع
جهانی اهل بیت (ع) در این مراسم با بیان اینکه
اسالم به معنویت مسئولیتپذیر اشاره دارد،
اظهار داشت :مجمع هماکنون در حال تهیه
ویکی شیعه است که تاکنون  ۲۴هزار مقاله در
آن بارگذاری شده است و بناست به  ۴۰هزار
مقاله برسد.
وی با اشاره به اینکه برخی در خصوص
زیارت عاشورا شبهه میکنند که خونخواهی
به چه معناست ،تصریح کرد :خونخواهی مطرح
شده در این زیارت به معنای تحقق عدالت است
و ترویج خشونت نیست ،بلکه ترویج جبهه
مقاومت در برابر انسانهایی است که میخواهند
همه را تحت نظام سلطه خود قرار دهند.
رمضانی با اشاره به اینکه در دعای ۲۷
صحیفه سجادیه که به مرزبانان اشاره میکند،
قوت نظامی مدنظر قرار گرفته است ،گفت:
مبانی نظامی که مقام معظم رهبری مدنظر قرار
میدهند ،برگرفته از این معارف است که به عِده
و ُعده نظامیان میپردازد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با
اشاره به اینکه برخی تصور میکنند اسالم
رحمانی با مقاومت در تعارض است ،گفت:
مقاومت ،ایستادگی در برابر کسانی است که
مخالف کرامت انسانها هستند و در این زمینه
 ۳۰۰آیه در قرآن کریم مطرح شده است .پیامبر
(ص) براساس رحمت مدیریت میکردند ،اما در
برابر افرادی که مخالف با کرامت انسانی بودند،
میایستادند و مقابله میکردند.
کنگره امام سجاد به بنیادی در استان
هرمزگان تبدیل شود

احمد مرادی ،نماینده مردم هرمزگان در
مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم با اشاره
به اینکه استان هرمزگان دارای مرز ساحلی با
کشورهای دیگر است که در جبهه فرهنگی و
فیزیکی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان به
مقاومت میپردازد ،تصریح کرد :علیرغم تمام
هجمهها و مشکالت ،این استان میزبان کنگره
امام سجاد (ع) شده است.
وی با درخواست برای تبدیل این کنگره
به بنیاد افزود :از وزیر ارشاد خواستاریم تا این
زمینه را فراهم کند؛ زیرا برگزاری این کنگره با
سختیهای بسیاری مواجه است و بدون ریالی
اعتبارات دولتی اختصاصی ،برگزار میشود،
اما اگر به بنیاد تبدیل شود ،میتواند ردیف
بودجهای به آن اختصاص داد که در این صورت
کارهای بهتری نیز انجام خواهد شد.
از تربیت حافظ صحیفه سجادیه تا
آزادسازی زندانی و کمک به نیازمندان در
یک کنگره

علی عالمهزاده ،دبیر کنگره بین المللی امام
سجاد (ع) به فلسفه شکلگیری این رخداد مهم
فرهنگی معنوی اشاره و اظهار کرد ۱۰ :سال
پیش ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری
مساجد کشور به دبیرخانههای استانی ماموریت
داد تا در جهت بزرگداشت مقام یکی از اهلبیت
(ع) فعالیت کنند که هرمزگان افتخار کار کردن
در جهت نشر معارف امام سجاد (ع) پیدا کرد.
وی با اشاره به آثار و برکات کنگره
بینالمللی امام سجاد (ع) خاطرنشان کرد:
تا چند سال قبل تنها  ۲۰تا  ۳۰نفر حافظ
صحیفه در کشور وجود داشت ،اما امروز و با
برنامهریزیهای صورت گرفته دبیرخانه کنگره،
تنها در منطقه محروم بشاگرد ،بیش از  ۵۰حافظ
صحیفه سجادیه تربیت شده است.
عالمهزاده از دریافت  ۱۵پیام مکتوب و تصویری
از مراجع عظام تقلید ،دریافت هزار و  ۲۰۰مقاله
علمی از اندیشمندان و محققین داخلی و خارجی
در طول این  ۱۰سال برگزاری کنگره خبرداد و
گفت :چاپ قریب به  ۲۰کتاب و تربیت بیش از ۸۰
مبلغ صحیفه در مرکز تخصصی صحیفه سجادیه
به عنوان بخشی از برکات  ۱۰دوره برگزاری کنگره
است .آموزش بیش از سه هزار جوان هرمزگانی
در قالب طرح سفیران والیت ،حضور بیش از ۵۰
شخصیت برجسته علمی مسلمان و غیرمسلمان از
کشورهای مختلف ،اجرای نذر امام سجاد با هدف
احیای سیره اجتماعی آن حضرت و دستگیری از
نیازمندان از دیگر فعالیتهاست .دبیر کنگره بین
المللی امام سجاد (ع) با اشاره به برگزاری ۷۰۰
نشست ،همایش و ویژهبرنامه بزرگداشت مقام امام
سجاد (ع) در داخل و خارج کشور گفت :برگزاری
پنج همایش بزرگداشت مقام امام سجاد (ع) در
تهران و قم ،تاسیس مرکز نیکوکاری امام سجاد
(ع) ۷۰ ،نشست علمی و ترویجی با محوریت معارف
امام سجاد (ع) و صحیفه سجادیه از دیگر برنامههای
این کنگره تاکنون است .در دوره اخیر نشستهای
تخصصی در  ۱۴استان کشور برگزار شد.وی با
اشاره به فعالیتهای اجتماعی در حاشیه این کنگره
براساس سیره امام سجاد (ع) گفت :آزادی ۱۰
نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندانهای استان
هرمزگان در راستای سیره آزادسازی بردگان توسط
امام سجاد (ع) و تهیه  ۴۰۰یخچال برای نیازمندان
در این دوره از کنگره انجام شد .در قالب پویش
نذر امام سجاد (ع) با هدف کمک به نیازمندان با
محوریت کمیته امداد در  ۵سال گذشته ،تاکنون ۳
میلیارد تومان در این قالب کمکرسانی شده است.
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حجت ااسالم امرودی:

صهیونیستها رابطه با ملتهای اسالمی را به گور میبرند

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری
تهران در محکومیت عادی سازی سریالی روابط
حکام عرب با رژیم صهیونیستی پیامی منتشر کرد.
به گزارش امتیاز ،متن پیام حجت االسالم
امرودی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری
تهران در محکومیت عادی سازی سریالی روابط
حکام عرب با رژیم صهیونیستی منتشر شد.
الرحِ یم
الر ْح ِ
من َّ
ب ِْس ِم اهلل ِ َّ
ْ
ُ
خِ
ارى
ص
ن
ال
و
د
و
ه
ي
ل
ا
وا
ذ
ت
ت
ِين آ َم ُنوا َل
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
يَا أَيُّ َها ال َّذ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
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الل َل يَ ْهدِي ال ْ َق ْو َم الظالِم َ
بیت المقدس قلب اديان توحيدي و فلسطین
سرزمینی اسالمی است و جهاد برای آزاد سازی آن
از سلطه اشغالگران صهيونيست و کفار مصداق دفاع
از تماميت اسالم وتکلیف همه جهان اسالم است.
اقدام برخی حکام مرتجع عربی در برقراری
رابطه با رژیم جعلي و جنايتكار اسرائیل اقدامی
خالف ازادگي و انسانيت و موازین اسالمی و
قرار گرفتن خود در صف كفار و دشمنان اسالم
است.
رژیم رو به نابودي صهیونیستی این روزها

شبیه غریقی می ماند که چنگ بر هر چیزی
برای نجات خود می زند و برخي حاكمان
موروثي و خائن عربی نیز با انتخاب های اشتباه
خود چون حمایت از تروریسم تکفیری و بحران
آفرینی در سوریه ،عراق ،یمن ،لیبی خود نیز

در حال غرق شدن در باتالق خود ساخته اند و
بی شک دست در دست غریق نهادن برای نجات
خود نتیجه ای جز مرگ هر دو در بر ندارد.
از این رو رژیم های مرتجع عربی باید
بدانند دست تقدير الهي به واسطه خشم امت

اسالمی آنها را هالک خواهد کرد و آن روزی
که پیروزی های مقاومت در سطح منطقه و
جهان فراگیر شود و رژیم صهیونیستی به دست
بندگان صالح خداوند هزیمت گردد بی شک
خشم ملتهاي مظلوم ،خائنان به آرمان مقدس
فلسطین و قدس شریف را نیز فرا خواهد گرفت
و آن زمانی است که ندامت و توبه هیچ سودی
برایشان نکند.
صهیونیست ها و اربابشان آمریکا نیز بدانند
که حساب امت از حاکمان خائن عربی جداست
و امت اسالمی هرگز صهیونیست ها را نخواهد
پذیرفت و آنها آرزوی رابطه با ملتها و بسط
سلطه خود بر انها را باید به گور برند .این وعده
بی تغییر خدا در قران است که صهیونیست ها را
نجاتی نیست و هرکس خود را به آنها گره زند در
سرنوشتشان سهیم خواهد بود.
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 6دوره سند ابتدای انقالب و متعلق به کتابخانه مجلس را برخالف قوانین به کتابخانه ملی دادند

تا پایان سال دیجیتالی میشویم

حجتاالسالم و المسلمین غالمرضا قاسمیان رئیس کتابخانه،
موزه و مراکز اسناد مجلس شورای اسالمی امروز (دوشنبه 24
شهریور) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت :کتابخانه
مجلس اولین کتابخانه کشور و با سابقه  110ساله است ،لذا در
ابتدای نشست خبری امروز از همه مسؤوالن و مدیران سابق و به
ویژه استاد عبدالحسین حائری که  20سال مدیر این کتابخانه بودند
تشکر میکنم.
از سال  80تاکنون در کتابخانه مجلس رفع خوانی و
انبارگردانی کتاب انجام نشده است

وی درباره  2سند اصلی در کتابخانه مجلس که باید در اقدامات
مورد توجه قرار بگیرد اشاره کرد و افزود :یکی از این اسناد مربوط به
اساسنامه این کتابخانه است و دیگری سند تحول که اخیرا ً محمدباقر
قالیباف بر آن تأکید کرده است و به دلیل وابستگی این کتابخانه به
مجلس باید این اسناد در تمامی اقدامات و عملکردها مورد توجه
قرار گیرد.
رئیس کتابخانه ،موزه و مراکز اسناد مجلس تصریح کرد :قرار
است در نشستهای متعدد و مستمر وعدههایی که میدهم و
اقداماتی که بناست عملیاتی کنیم را با اصحاب رسانه در میان بگذارم.
 ۵۹۶هزار کتاب چاپی عربی فارسی ۲۸ ،هزار کتاب خطی و  ۲۱هزار
سنگی سربی در این کتابخانه وجود دارد که متأسفانه از سال 80
تاکنون رفع خوانی و انبارگردانی کتاب انجام نشده است ،این در حالی
است که بایستی هر ساله این کار انجام میشد ،لذا بنا داریم این کار
را برای سنجش داشتههایمان انجام دهیم.
فقط  20درصد نسخ خطی دیجیتال سازی شده

وی تصریح کرد :دیجیتال سازی و بارگزاری نسخ خطی و
اسناد از اقداماتی است که تا پایان سال در کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس انجام خواهد شد .این در حالی است که تا به امروز
 ۵درصد اسناد اسکن شده و تا پایان سال کل اسناد دیجیتال
سازی خواهد شد؛ تا به امروز حدود  ۸۰درصد اسکن شده ولی
بارگزاری نشده است ،تا پایان سال تماما اسکن و دیجیتال سازی
و بارگزاری خواهدشد.
رئیس کتابخانه ،موزه و مراکز اسناد مجلس گفت :شعار پایان
سال ما این است که درب مخازن را میبندیم و بنا داریم با
دیجیتال سازی امکان استفاده از اسناد را برای همه پژوهشگران
فراهم کنیم.
تا پایان سال  99مرکز اسناد و موزه مجلس دیجیتالی و سه
بعدی میشود

قاسمیان خاطرنشان کرد :چون این کتابخانه در کنار مجلس
است مردم خیلی از آن استفاده نمیکنند که عیب خیلی بزرگی است
ولی تا پایان سال باید موزه به صورت دیجیتالی و سه بعدی درآید
این درحالی است که  5برابر اشیا موزه به صورت بسته بندی شده و
کارتنی است که باید آن هم قابلیت قرار گیری در موزه داشته باشد.
وی اظهار داشت :بنا داریم که مردم و پژوهشگران وقتی وارد
موزه مجلس میشوند روایتی از تاریخ معاصر و تاریخ انقالب اسالمی
را ببینند ،لذا باید با شفاف سازی ،کارآمدسازی موزه مجلس را باال
ببریم.

تاکنون دستی به اسناد انقالب اسالمی و سازمان ملل در
کتابخانه مجلس زده نشده

رئیس کتابخانه ،موزه و مراکز اسناد مجلس کفت :متأسفانه
دستی به اسناد بعد از انقالب اسالمی در موزه مجلس زده نشده
است و کارتن اسناد متعددی در این کتابخانه وجود دارد که حتی
برگ شمار هم نشده است؛ اسناد سازمان ملل هم در این کتابخانه
وضعیتش چنین است ولی باید تا پایان سال دیجیتالی سازی این
اسناد صورت گیرد.وی با اشاره به عدم پذیرش مراجعه کننده به
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد به دلیل شیوع کرونا در چند ماه اخیر
گفت :از این موضوع استفاده زیادی کردیم؛ چراکه توانستیم در
رسیدگیهای مختلف و ریخت و پاشهای متعدد اسناد زیادی را به
دست بیاوریم و عمال از وضعیت شیوع کرونا در کشور استفاده کرده و
وضعیت کتابخانه و موزه مجلس را جمع و جور کردیم ،این در حالی
است که در همین ایام  600کارتن اسناد مربوط به دوران مجلس سنا
و ملی و انقالب اسالمی را پیدا کردیم.
 6دوره سند ابتدای انقالب اسالمی را برخالف قوانین به
کتابخانه ملی دادند

وی گفت :هنوز وقت نکردهایم به سراغ اسناد سازمان ملل که
در این کتابخانه وجود دارد برویم .ولی اسناد انقالب اسالمی را رفع
خوانی و دیجیتال سازی کردیم.
رئیس کتابخانه ،موزه و مراکز اسناد مجلس تصریح کرد ۶ :دوره
سند مجالس ابتدایی انقالب اسالمی بدون توجه به آیین نامه داخلی
مجلس به سازمان اسناد ملی منتقل شده؛ این در حالی است که خود
کتابخانه مجلس هم چنین چیزی را در اختیار ندارد و قرار است
زمینه و شرایط بازگشت این اسناد را به کتابخانه مجلس فراهم کنیم.
چرا به تصحیح نسخ خطی روی آوردهاند که ربطی به مجلس
ندارد؟

حجتاالسالم قاسمیان افزود :کتابخانه مجلس در طول سالهای
اخیر به دنبال تصحیح نسخ خطی بوده است که البته هیچ ارتباطی
با پارلمان ندارد ولی تالش کردیم که این رویکرد تغییر پیدا کند و بر
همین اساس فعالیتهایی را انجام داده و یا خواهیم داد.
وی گفت :باید کتابخانه مجلس را مثل همه کتابخانههای دنیا
که محل آفرینش اندیشهها هستند کنیم ،زیرا باید بکوشیم به ازای
هر نماینده چند کارشناس در کتابخانه داشته و آنها به نمایندگان
مجلس مشاوره بدهند که متأسفانه این نقش در طول چند سال اخیر
از کتابخانه گرفته شده است.
در ادامه این نشست خبری علیرضا معاف قائم مقام رئیس
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
تالش داریم تا محتوای این کتابخانه به خانههای مردم برود و به
همین دلیل کارویژههای جدیدی برای کتابخانه در نظر گرفتهایم.
به جای تمدن سازی عدهای تمدن سرایی کردند

وی افزود :کتابخانه مجلس در بازه زمانی یک ساله و بر اساس
نظام دانشگاهی ،نظام پژوهشگاهی ،نظام اندیشگاهی و نظام نخبگانی
متحول شده و خاصیت آن به اقدامات جبههای ،تشکیالتی و گفتمانی
نظام جمهوری اسالمی تبدیل شده که این موضوع را در کتابخانه
مجلس طراحی خواهیم کرد.

معاف تصریح کرد :در کشور و نظاممان تمدن سرایی میشود در
حالی که باید تمدن سازی کنیم و حتی حرفهای غیر دقیق گفته
میشود در حالی که کتابخانه مجلس میتواند تفکر ،پژوهش و قلم
زدن را در خدمت مسائل نظام ،کشور و انقالب گرفته و این موضوع
را جدیتر دنبال کنیم؛ در دورهای هم عدهای مشغول سیاسی بازی
هستند ،اما ما باید مشغول به سیاستگذاری برای حل مسائل نظام
باشیم.
نشستهای مستمر با 60اندیشکده و 200پژوهشگاه خواهیم داشت

قائم مقام رئیس کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی اظهار داشت :قرار است نشستهای هم اندیشی با 60
اندیشکده و نشستهای متعددی هم با  200پژوهشگاه و پژوهشکده
در کشور برگزار کنیم .همچنین نشستهایی هم در کتابخانه مجلس
برای متن خوانی نسخ خطی برپا خواهد شد.
در ادامه این نشست شهریار زرشناس معاون پژوهشی کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :از زمانی که
به این کتابخانه آمدم تماسهای زیادی از سوی کارشناسان ،اساتید
دانشگاه و پژوهش گران مختلف با من گرفته شده و همگی آنها بر
لزوم تغییر رویه کاری و عملکردی کتابخانه مجلس تأکید کردند.
باید مثل کتابخانه کنگره آمریکا به نمایندگان مجلس و
کمیسیونها مشاوره بدهیم

وی گفت :جریان اندیشه ورز در کشورمان که معطوف به مسائل
زمانه باشد پیش از این در کتابخانه مجلس نمیدیدیم که باید این
موضوع را فعال کنیم ،این در حالی است که هیچ متفکری نمیتواند
به دور از موضوعات زمانه خود اندیشه کند.
معاون پژوهشی کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :تعداد زیادی اندیشکده و پژوهشکده زیر مجموعه
کتابخانه های مجالس مختلف دنیا نظیر کنگره آمریکا هستند که در
امورات مهم راهبردی به نمایندگان و کمیسیونها مشاوره میدهند.
لذا ما باید بکوشیم از این اقدام آنان استفاده کرده و کتابخانه مجلس
شورای اسالمی را به حوزه فعالیتهای پژوهشی بازگردانیم ،اما با این
حال به هیچ وجه قرار نیست خود را درگیر مسائل سیاسی روز جامعه
کنیم و به همین دلیل میکوشیم مسائل بنیادین انقالب اسالمی و
دغدغههای شهید آوینی را در کتابخانه مجلس دنبال کرده و پیگیری
کنیم.
زرشناس در پایان گفت :تالش میکنیم در دوره جدید کتابخانه
مجلس تاریخ دوران قبل از نگاه انقالب اسالمی و روایتی انقالبی از
تاریخ آنان را تدوین کرده و ارائه کنیم.

ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد:

تاکنون هیچگونه مجوزی از سوی دولت عراق برای ورود زوار ایرانی و خارجی اربعین داده نشده
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران
در بغداد در اظهاراتی درباره مراسم اربعین امسال
اظهار داشت :امسال علیرغم میل قلبی و باطنی
بنده و همه دوستان و عزیزانی که در موضوع
اربعین تالش میکنند و خدمت به زوار عزیز در ایام
اربعین و غیر اربعین را یکی از افتخارات پروندههای
درخشان زندگی خود میدانند ،به دلیل شرایط
کرونا و بهداشتی و مسائلی که وجود دارد ،تاکنون
هیچگونه تصمیمی از سوی دولت عراق برای اجازه
ورود زوار ایرانی و خارجی داده نشده است و کامال
موضع آنها برای ما روشن است.
دولت عراق نمیخواهد امسال زائری از
خارج از عراق بپذیرد

وی عنوان کرد :آنها نمیخواهند امسال زائر
برای اربعین از خارج از عراق بپذیرند.
سفیر جمهوری اسالمی ایران درباره شرایط
داخل عراق و زوار عراقی با بیان اینکه در داخل
عراق شرایط فرق میکند ،عنوان کرد :موضوع
اربعین یک جریان مردمی بوده و است و دولت
نمیخواهد مانع شود و نمیتواند جلوی مردم را
بگیرد و مثل ایام تاسوعا و عاشورا همین جریانی که
راه افتاد و مردم به سمت کربال آمدند ،در اربعین
نیز مثل سالهای گذشته همین اتفاق خواهد افتاد
و مراسم اربعین ،پیادهروی ،موکبها و راهپیماییها
برگزار خواهد شد.مسجدی خاطرنشان کرد :دولت
عراق حقیقتا در این موضوع نقشی ندارد و امسال
مثل سالهای گذشته اربعین برای عراقیها به
همان شکل انجام خواهد شد ،ولی برای زوار دیگر
کشورها که تابع یکسری قوانین از جمله ویزا و
اجازه ورود و  ...است ،مسئله بسیار متفاوت است.
این دیپلمات ایرانی یادآور شد :حتی صدور ویزاهای
عادی برای کارکنان شرکتهایی که در عراق پروژه

و یا ماموریت دارند به سختی و بسیار محدود انجام
میشود.سفیر جمهوری اسالمی ایران بیان کرد :تا
اربعین چند روز بیشتر فرصت نداریم و در سالهای
گذشته تمام اقدامات را در این تاریخ انجام داده
بودیم ،موکبها ،اقدامات و هماهنگیهای ما صورت
گرفته بود ،چون دولت عراق پای کار و موافق بود
و ما مشکلی نداشتیم ،ولی امسال علیرغم همه
پیگیریها که انجام شد موضع عراق کامال مشخص
است.
ایرج مسجدی به مطالب منتشر شده در فضای
مجازی اشاره و خاطرنشان کرد :فضای مجازی که
لجام گسیخته است ،افراد مختلف ،اشخاص مسئول
و غیرمسئول مسائلی بیان میشود که نه سندیت
و نه رسمیت و اعتباری دارد .وی به ارتباطات
گسترده مردم دو کشور ،موکبها و افراد مختلف
اشاره کرد و گفت :شنیده میشود از داخل عراق
با یک طرف ایرانی تماس میگیرند که شما راه
بیفتید بیایید مگر دولت میتواند جلوی اربعین را
بگیرد .در داخل عراق برای عراقیها چون دولت
نقشی ندارد و نمیتواند جلوی آنها را بگیرد ولی
دعوت از زائر ایرانی برای این منظور چه وجاهتی
دارد؟ مسجدی خاطرنشان کرد :زائر ایران تابع
یک چارچوب ،قواعد ،فرهنگ و مدیریتی است.
زائر ما که زائر داخل عراق نیست و برای آمدن
به عراق باید قانونمند وارد شود .ضوابط و ویزا و
هماهنگی الزم است .االن یک جریانی راه افتاده
که در پشت قضیه ما مشکوک هستیم ،برای اینکه
دو کشور را دچار مشکالت مختلف کند .زائر داریم
در سالهای گذشته تردد عادی بوده ولی چون به
شکلی غیرمجاز آمده است االن در زندان به سر
میبرد و برای آن محکومیتهای شدیدی اعمال
کردهاند ،چه کسی جوابگوی این مسائل خواهد بود.

وی بیان کرد :مگر میشود هنجارشکنی و
قانون شکنی کرد؟ زوار ایران زواری هستند که اگر
قرار است در هر جای دنیا حضور داشته باشند ،در
چارچوب مقررات اقدام میکنند.
سفیر ایران خاطرنشان کرد :کشور ما صاحب
و رهبری دارد و کشتی بزرگ جمهوری اسالمی
یک کشتیبان دارد ،ما تابع والیت و رهبری عزیز و
دستور و تصمیم هستیم؛ اینگونه نیست در کشور
هر کسی به خودش اجازه دهد مثال به عنوان اینکه
من محب امام حسین (ع) و عاشق اربعین هستم،
دست به اقدامی بزند .آن چیزی که در دستورکار
ما قرار میگیرد ،تصمیم کشور و هماهنگی با طرف
عراقی است .یک زائر ایرانی اعم از خواهر و برادر
عزیز ایرانی ،محب حقیقی و عاشق امام حسین
(ع) هیچ وقت به خودش اجازه نمیدهد خارج از
مقررات کاری انجام دهد.
ایرج مسجدی از دستگاههای فرهنگی و اطالع
رسانی خطبا و ائمه جمعه و  ...که با مردم ارتباط
مستقیم دارند خواهش کرد از مردم شریف ایران و
محبان اهل بیت و عاشقان امام حسین (ع) بخواهند
که کامال در چارچوب تصمیمات جمهوری اسالمی
عمل و حرکت کرده و خدای نکرده کاری نکنند که
موجب بروز مشکالتی برای روابط دو کشور شود.
به گزارش فارس ،سفیر جمهوری اسالمی ایران
در بغداد ادامه داد :درخواستهایی که از گوشه و
کنار و به طور مجهول الهویه و بعضا مشکوک بیان
میشود ،معلوم نیست چه دستهایی پشت صحنه
است .زائر ایران قانونمند و محترم است که کامال
وظیفه خود را خوب میداند و به آن عمل خواهد
کرد .اگر قرار باشد راه باز باشد و مجوز ،هماهنگی و
موافقت باشد ،این زائر با عشق و عالقه برای زیارت
میآید و اگر دستورکار چیز دیگری باشد ارادت و

عالقه خود را به ساحت امام حسین (ع) به گونه
دیگری ابراز خواهد کرد.
مسجدی تصریح کرد :بحثهایی که مطرح
میشود به هیچ وجه برای بنده نمیتواند قانونمند
و مورد قبول باشد .اینکه گفته شده شما بیایید چه
کسی میتواند جلوی شما را بگیرد ،این چه حرفی
است؟ مردم ما با فرهنگ هستند و خوب میدانند
چه موقع باید چه کار کنند ،هیچ عراقی و ایرانی
اجازه ندارد خارج از چارچوب و مقررات کشور
جمهوری اسالمی ایران حرفی را به زبان بیاورد.
وی گفت :این خواست رهبر معظم انقالب
است که همیشه ما را به رعایت قوانین و مقررات
توصیه میکنند .شاهد بودیم که ایشان در بحث
کرونا چگونه عمل کردند ،اقدامات و عملکرد
حضرت آقا الگوی کار ماست.
مسجدی خاطرنشان کرد :اگر خدای نکرده یک
فاجعه و بحران انسانی در گسترش کرونا رخ داد و
میلیونها انسان گرفتار شدند و هزاران نفر تلفات به
همراه داشت ،چه کسی جوابگو خواهد بود؟ همه
صاحبان مواکب در جمهوری اسالمی و مسئوالن و
مردم و محبان و زوار عزیز که عشق امام حسین در
همه وجودشان شعله ور است ،باید دقت کنند و تحت
تاثیر حرفهای غیرمسئوالنه قرار نگیرند و به وظیفه
شرعی ،اخالقی و عقالیی خود آنگونه که از سوی
مسئوالن ذیربط بیان میشود عمل کنند.
وی یادآور شد :ما بیشتر از هر کس
عالقهمندیم راه زیارت باز شود.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق بیان
کرد :سال گذشته سه و نیم میلیون نفر جمعیت
ایران با عشق و عالقه و احترام وارد عراق شده
و زیارت کردند و خدا را شکر با سالمت و امنیت
برگشتند و کمترین مشکالت را داشتیم.

اخبار
تربیت با بخشنامه محقق نمیشود

آموزش و پرورش برای تحول به
صحیفه سجادیه رجوع کند

اختتامیه دهمین کنگره بینالمللی امام
سجاد (ع) صبح امروز با حضور سیدعباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
حجتاالسالم محمدجواد حاجعلی اکبری
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه،
حجتاالسالم رضا رمضانی دبیرکل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،حجتاالسالم
محمد عبادیزاده نماینده ولیفقیه و امام
جمعه استان هرمزگان ،حجتاالسالم
حبیبرضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور و
جمعی دیگر از مسؤولین فرهنگی در محل
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
حجتاالسالم محمدجواد حاج علیاکبری
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه کشور نیز در
این مراسم با اشاره به اینکه دوران درخشش
صحیفه سجادیه متفاوت از گذشته آغاز شده
است ،اظهار داشت :صحیفه سجادیه نسخه
نجاتبخش امروز بشریت است که بهترین
بیان و ترجمه برای قرآن کریم محسوب
میشود و تمام ظواهر ،بواطن و لطایف آن
را در بر دارد.
وی با اشاره به اینکه امام سجاد (ع) در
دورانی اقدام به بیان این مسائل کردهاند که
همگان تصور میکردند کار به نقطه پایان
رسیده است اما ایشان از صفر آغاز به تبلیغ
کردند ،افزود :در زمان ما نیز معجزه اسالم
یعنی صحیفه سجادیه کارگشایی خواهد
داشت .در سالهای مختلف برگزاری این
کنگره نمونههای شگفتانگیزی از اثرگذاری
این معارف ناب را بر روی افرادی در خارج
از مرزهای کشور و با عقاید مختلف مشاهده
کردهایم.
حاجی علیاکبری با بیان اینکه در
صحیفه سجادیه با نرمافزار تمدن اسالمی
مواجه هستیم که حقیقتاً پاسخگوی نیازهای
امروز ما است تصریح کرد :نقطه جامع و دقیق
آن زبان دعاست که زبان فطرت انسانها
محسوب میشود و امام سجاد (ع) تمام
مقاصد دین را با این زبان بیان کرده است اما
متأسفانه این کتاب در میان دوستداران اهل
بیت (ع) نیز ناشناخته است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
با اشاره به اینکه زبان دعا رسا است زیرا صدای
فطرت را منتشر میکند ،گفت :اگر جامعهای
از این معارف بهرهمند شود میتواند با مراجعه
به بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری
در راستای سه گام خودسازی ،جامعهسازی و
تمدنسازی مبتنی بر اخالق و معنویت قدم
بردارد زیرا صحیفه سجادیه چشمه فیاض آنها
محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه صحیفه سجادیه
خودشناسی در پرتو خداشناسی را به انسان
ارائه میکند ،گفت :این ادعیه خودسازی
موحدانه و مبتنی بر توحید را با نگاهی
جامعنگر و ناظر به امتداد انسان و نیازهای
جاریاش را ارائه میکند.
حاجی علیاکبری افزود :امام سجاد (ع)
در صحیفه سجادیه راه میانبر تزکیه و تصحیح
آرزوها را برای انسانها انجام میدهد .در صحیفه
سجادیه و سایر ادعیه مأثوره از اهل بیت (ع)
نقد به عمیقترین بخش شخصیت انسان صورت
میگیرد و در نظام آرزوها و خواستههایش
تغییراتی ایجاد میکند و نیازهای جعلی او را
حذف میکند .در مکتب تربیتی امام سجاد (ع)
نظام جامع تربیتی اسالم مطرح شده است و
دقیقاً سراغ آرزوها و تمناهای انسان میرود تا
جایی که انسان در سلسله تکاملها از پروردگار
تنها خودش را بخواهد.
وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه
آموزش و پرورش و نظام تربیتی کشور باید خود
را به صحیفه سجادیه ارجاع دهند خاطرنشان
کرد :تحول بنیادین در آموزش و پرورش جز با
این شیوه امکانپذیر نیست تربیت بخشنامهای
جوابگو نیست و باید سراغ تربیت اصیل برویم تا
بتواند دنیای جوانان ما را تغییر دهد.
حجتاالسالم محمد عبادیزاده نماینده
ولیفقیه و امام جمعه استان هرمزگان نیز با
بیان اینکه شعار کنگره امسال امام سجاد (ع)
معنویت ،عقالنیت و مقاومت بود ،اظهار داشت:
در زمینه معنویت با دو کج اندیشی مواجه
هستیم که به دنبال جدا کردن معنویت از امور
دنیایی و اختصاص آن به آخرت و همچنین جدا
کردن معنویت از مفهوم امور سیاسی است که
نگاه غرب را بنا دارد در جامعه حاکم کند.
وی با اشاره به اینکه معنویت مساوی با
اخالق نیست تصریح کرد :برای تفسیر صحیح
و دقیق معنویت باید عقالنیت را نیز کنار آن
قرار دهیم و در نهایت در حوزه مقاومت نیز باید
سراغ عقالنیت برویم تا گرفتار داعش و مشابه
آن نشویم.
عبادیزاده با بیان اینکه بنیان مقاومت در
اسالم شامل اسالمخواهی و ارزشهای دینی
است ،تصریح کرد :اصل نفی سبیل و سلطه که
از بنیانهای مقاومت است و یا ایستادگی در
برابر ظالم در دعاهای صحیفه سجادیه مطرح
شده است .به طور مثال استکبارستیزی در
دعای  ۲۷ ،۱۴و  ...مطرح شده است که برای
رسیدن به آن امام فرموده است باید تعریف
روشنی از دشمن و موانع داشته باشیم تا مانع
کجاندیشی در این حوزهها شویم.

