
مدیرکل تبلیغات اسالمی خوزستان: قدرت دین   
و استدالل رشیعت آنقدر باال و اثر گذار است که با کار 
رسانه ای درست می توانیم کار آفندی هم انجام بدهیم.

اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اخوان  مهدی  واملسلمین  االسالم  حجت  خوزستان، 
عمومی  روابط  کارشناسان  نشست  اولین  در  صباغ 
ادارات تبلیغات اسالمی استان، توجه به قابلیت های 
مهم رسانه به عنوان یک ابزار مهم فرهنگی در مقابله با 
دشمن تأکید کرد و اظهار داشت: ما رسام در یک جنگ 
ترکیبی هستیم.  هم پدافندی و هم آفندی... اما آنچه 
در این میان مهم است این نکته است که قدرت دین 
و استدالل در رشیعت آنقدر باال و اثر گذار است که با 
فعالیت رسانه ای صحیح نه تنها مشکلی در پاسخگویی 
به شبهات نداریم بلکه می توانیم کار آفندی هم انجام بدهیم.

کرد:  ترصیح  خوزستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
سازمان تبلیغات اسالمی به فرمایش مقام معظم رهربی، 
یکی از مهمرتین رویش های انقالب اسالمی است که 
فرمایش  این  به  لذا  کند  رسالت خویش عمل  به  باید 
کنیم  تالش  باید  و  امیدواریم  انقالب  معظم  رهربی 
رسانه انقالب اسالمی و رسانه جبهه انقالب در جامعه 
حاکم شود تا قدرت الزم برای مبارزه ای پیروزمندانه در 
برابر دشمن فراهم شود. انتظار فرمانده میدان مبارزه 
تبلیغات  سازمان  در  نرم  جنگ  افرسان  از  استکبار  با 
اسالمی بسیار فراتر از آن چیزی است که فعال با آن روبرو 

هستیم.

این مقام مسئول، همت و اراده قوی را مهمرتین اهرم 
قدرت انسانها معرفی کرد و بیان داشت: بحمدالله ما در 
بین جوانان این مرز و بوم از ظرفیت ها و توامنندی های 
بسیار خوبی برخوردار هستیم که قطعا همت بلندی در 
به مثر نشاندن اهداف و آرمان های نظام مقدس اسالمی 
دارند. الگوی ما در کار و فعالیت شهید قاسم سلیامنی 
است که به فرمایش رهرب معظم انقالب؛ قاسم سلیامنی 
یک مکتب است. حاج قاسم سلیامنی هیچگاه منتظر 
امکانات منی ماند و تنها به تکلیف خود مترکز داشت و 
همین امر او را از دیگر مسئوالن و بلکه از دیگر خواص و 

شهدا متامیز می کند.
وی افزود: بهرتین دفاع در فضای رسانه، حمله است. 
نگاه ما در فضای رسانه هم تهاجمی است و هم دفاع 
... لذا با متام ایامن در این خط که خط عقیده و ایامن 
راستین است در برابر دشمن خواهیم ایستاد. هم به 
شبهات پاسخ می دهیم و هم در جهت تولید علم و 

بصیرت افزایی لحظه ای نباید درنگ کنیم.
های  کانون  توسعه  صباغ،  اخوان  االسالم  حجت 
فرهنگی و تبلیغی را امری مهم بر شمرد و خاطرنشان 
فرهنگی- های  کانون  و  مؤسسات  کّمی  توسعه  کرد: 

تبلیغی باید به شکل جدی دنبال شود و با نگاه دینی و 
با هدف ایجاد جبهه شبکه نرش و جهاد تبیین، به سمت 

رسانه ای شدن پیش برود. 
یادآور  ادامه  در  خوزستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
شد: دشمن با به کارگیری ابزار رسانه ای بر علیه ما سوء 

استفاده می کند لذا محتوا سازی مؤثر و انعکاس اخبار 
حرفه ای در رسانه برای ما موضوعیت دارد. کارهای خوب 
و خربهای خوب از اتفاقات پیرامونی که امید آفرین باشد 
انقالب  از رسانه های ضد  ناامیدی که  تواند موج  می 

دمیده می شود را خنثی کند.
حجت االسالم اخوان صباغ در پایان خاطرنشان کرد: 
تبلیغات  سازمان  تأسیس  اهداف  مهمرتین  از  یکی 
نیروهای فرهنگی، تبلیغی،  ایجاد توازن بین  اسالمی 
هرنی و رسانه ای است که در همین راستا بحمدالله 
کار رسانه ای قوی به عنوان یک باور جدی در سازمان 
که  آنجا  تا  لذا  شود  می  ایجاد  دارد  اسالمی  تبلیغات 
می توانید تالش کنید با اخالص و امیدوارانه در مسیر 

رسیدن به هدف حرکت کنید.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیته رسانه 
اداره کل تبلیغات اسالمی خوزستان  و روابط عمومی 
حوزه  های  فعالیت  و  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
رسانه و روابط عمومی این اداره کل، استفاده از ظرفیت 
های فرهنگی و رسانه ای فعال در شهرستان ها را مهم 
برشمرد و حامیت از کانون های فرهنگی و تبلیغی را مورد 

تأکید قرار داد.
شایان ذکر است این نشست در تاریخ 17 آبان 1401 
در سالن کوثر اداره کل تبلیغات اسالمی خوزستان برگزار 
اندیشی کارشناسان  و هم  شد که کارگاه خربنویسی 
روابط عمومی به شکل گفتگو محور از دیگر بخش های 

این برنامه بوده است.

تبلیغات  اداره  رئیس  سواری  احمد  االسالم  حجت 
صوت  رویداد  به  اشاره  با  اهواز  شهرستان  اسالمی 
الحسین گفت: مخاطب این برنامه مداحان جوان و 
نوجوان بودندکه قریب به 100 نفر جهت رشکت در 
دوره ثبت نام کردند و این برنامه توسط کانون فرهنگی 
تبلیغی صوت الحسین که با گرایش آموزش مداحان 
تاسیس شده برگزار می گردد. اداره تبلیغات اسالمی 
شهرستان اهواز در  مباحث پشتیبانی معنوی و مادی 
اعم از هامهنگي اساتید، مکان، اعطای مجوز و مدرک 

پایان دوره به این کانون کمک می کند.
وی از روند اجرای برنامه صوت الحسین تا پایان سال 

جاری خرب داد و گفت: اختتامیه این برنامه بناست 
بصورت زنده و مستقیم از شبکه های ملی و ماهواره 

ای پخش شود.
حجــت االســام ســواری در بخــش دوم گفتگــو به 
رســالت ایــن برنامــه اشــاره کــرد و گفــت: هــدف 
مــا حامیــت از تولیــد یــک برنامــه تلویزیونــی فاخر 
اســت و اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان اهــواز 
ــر عهــده  ــن دســتگاهی را ب هامهنگــی هــای بی
گرفتــه و هــدف از آن ایجــاد انگیــزه بیــن مداحــان 
ــن  ــای ســطح در ای جــوان و نوجــوان جهــت ارتق

زمینــه مــی باشــد. 
گفتنــی اســت تــا کنــون دو فصــل از رویــداد 
ــی  ــون فرهنگ ــن کان ــط ای ــین توس ــوت الحس ص
تبلیغــی بــا همــکاری اداره تبلیغــات اســامی 
شهرســتان اهــواز انجــام شــده کــه  مداحــان 
زیــادی در مناســبتهاي ملــی و مذهبــی در عرصه 
خدمــت بــه اهــل بیــت، هیئــت و هیئــت داری پــا 

ــتند. ــی گذاش ــه رسای ــدان مدیح ــه می ب

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اهواز؛

رویداد صوت الحسین
بستری برای رشد
مداحان نوجوان

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان هویزه؛

گردهمایی تجدید بیعت 
عشایر عرب با والیت

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اندیمشک؛

حضور پرشور دانش 
آموزان مدارس صدرا در  

راهپیمایی 13 آبان 

مسئول قرارگاه جهاد تبیین دانش آموزی خوزستان؛

اولین شماره از مجموعه 
کتاب بیان منتشر شد 

رئیس اداره کل تبلیغات اسالمی خوزستان؛

لزوم آرایش تهاجمی 
افسران جنگ نرم

حجت االسالم واملسلمین حاجتی؛

اساسی ترین مولفه برای 
موفقیت در جهاد رسانه ای 

حجت االسالم واملسلمین متوسل زاده؛

خالقیت؛ مولفه اساسی
 انتصاب مدیران تبلیغات 

اسالمی شهرستان ها

رئیس شورای هیئات مذهبی اهواز؛

 برگزاری جشن های 
محوری باشکوه در استان

اداهم دارد...اداهم دارد...
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به میزبانی مدارس صدرای خوزستان؛

امـام جمعـه اهـواز ؛
پاسخگوی سواالت دختران دانش آموز

افسران جنگ نرم در جبهه رسانه، آرایش تهاجمی بگیرند
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این  ابتدای  در  نهضت؛  خربی  پایگاه  گزارش  به 
نشست، رسپرست مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
حجت  انتصاب  جهت  به  تربیک  ضمن  استان، 
از  گزارشی  صباغ،  اخوان  املسلمین  و  االسالم 
نسبت  و  ارائه  مرکز  این  در  گرفته  صورت  اقدامات 
ابراز  نهاد  دو  این  بین  سویه  دو  های  همکاری  به 

امیدواری کرد.
در ادامه، حجت االسالم و املسلمین مهدی اخوان 
صباغ، مدیرکل تبلیغات اسالمی خوزستان، با اشاره 
به فرمایش مقام معظم رهربی مبنی بر جهاد تبیین، 
نقش زنان و بانوان را در این خصوص بسیار مهم و 
با اهمیت بر شمرد و نسبت به استفاده از ظرفیت 
بانوان طلبه و مبلِّغه در تبیین ارزشهای اسالمی به 

ویژه سبک زندگی ایرانی- اسالمی تأکید کرد.
وی اتفاقات اخیر را فرصتی برای معرفی الگوی 

زن انقاب اسامی معرفی کرد و از مدیریت حوزه 
علمیه خواهران خواست با برگزاری نشست های 

مختف و حضور بانوان طلبه دربین اقشار مختلف 
دخرتان از دانش آموزان تا بانوان شاغل این مهم را 

متذکر شوند.
مدیر کل تبلیغات اسالمی خوزستان در پایان، ابراز 
این  بین  که  خوبی  افزایی  هم  با  کرد؛  امیدواری 
اداره کل و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
شاهد  الله  شاء  ان  گرفت،  خواهد  صورت  استان 
این  مفید  و مثرات  نهاد  دو  این  روزافزون  پیرشفت 

همکاری خواهیم بود.

اولین جلسه هامهنگی اختتامیه سوگواره ملی پایتخت 
معاون  سیفی،  عبدالرضا  دکرت  ریاست  به  ها  موکب 

سیاسی و اجتامعی استاندار خوزستان برگزار شد.

اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر  بر  عالوه  جلسه  این  در 
خوزستان، رئیس حوزه هرنی خوزستان، مدیرکل حج 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  خوزستان،  استان  زیارت  و 
کانون  کل  مدیر  اهواز،  خوزستان،شهردار  اسالمی 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیر روابط عمومی 

استانداری خوزستان نیز حضور داشتند.

به  ها  موکب  پایتخت  ملی  سوگواره  است؛  گفتنی 
درسه  در  بار  اولین  برای  خوزستان،  استان  میزبانی 
بخش اصلی عکس، پوسرت و مستند و بخش جنبی 
استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  توسط  عکاسی  

خوزستان  برگزار میشود. 
گفتنی است اختتامیه سوگواره چهارشنبه 25 آبان ماه  

در سالن دارالقرآن کریم خوزستان برگزار می شود.

ــامع  ــوزی، اجت ــش آم ــیج دان ــه بس ــا هفت ــان ب همزم
بــزرگ دانــش آمــوزان در حــرم مطهــر علــی بــن مهزیار 
برگــزار شــده و در ایــن مراســم تشــییع پیکــر دو شــهید 

گمنــام انجــام گرفــت.
در ســالروز شــهادت اســوه دانــش آمــوزی کشــور، 
ــش  ــا حضــور دان ــده ، ب شــهید محمــد حســین فهمی
آمــوزان مــدارس صــدرای خوزســتان، اجتــامع بــزرگ 
تروریســتی  آمــوزی در محکومیــت حادثــه  دانــش 

ــد. ــزار ش ــیراز برگ ش
درایــن اجتــامع ، پیکــردو شــهید گمنــام تــازه تفحــص 
شــده، تشــییع و در بــاغ معیــن بــه خــاک ســپرده شــد.

دانــش آمــوزان مــدارس صــدرا، ضمــن برگــزاری ایــن 

اجتــامع، بــا شــهدای دانــش آمــوز تجدیــد عهــد کــرده 
ــان  ــی بی ــتکبار جهان ــود را از اس ــار خ ــرت وانزج و نف

کردنــد.
اســتان  مــدارس صــدرا در رسارس  آمــوزان  دانــش 
خوزســتان همچنیــن بــا برگــزاری رویدادهــای مختلف 
ــه پاسداشــت شــهدای  امنیــت و همچنیــن  هــری ب

ــد. ــوز پرداختن ــش آم ــهدای دان ش
ــادواره  ــر ایــن گــزارش برگــزاری مراســم هــای ی  بنــا ب
ــته  ــی و دلنوش ــای نقاش ــن رویداده ــهدا و همچنی ش
ــی  ــای صلوات ــتگاه ه ــزاری ایس ــف و برگ ــای مختل ه
از مهمرتیــن برنامــه هــای مــدارس صــدرا در اســتان 

ــت. ــتان اس خوزس

اولین شامره از مجموعه کتاب بیان با محوریت پاسخ به 
شبهات و مسائل پیرامون حجاب و پوشش اسالمی توسط 
و  خوزستان  استان  آموزی  دانش  تبیین  جهاد  قرارگاه 
همکاری کمیته رسانه و روابط عمومی اداره کل تبلیغات 

اسالمی خوزستان تهیه و تولید شد.
به گزارش پایگاه خربی نهضت؛ حجت االسالم شیرانی 
هدف از تولید این مجموعه کتاب را تقویت بنیه فکری 
راهربان و فعاالن عرصه جهاد تبیین دانست و گفت:بنا 
داریم توجه ویژه ای به موضوع جهاد تبیین داشته باشیم و 

تولیدات  و فعالیت ها را به این سمت و سو هدایت کنیم.
مسئول قرارگاه جهاد تبیین دانش آموزی  خوزستان توجه 
به ظرفیت های مردمی در تولیدات فرهنگی را رضوری 
اسالمی  انقالب  فرهنگی  جبهه  کرد:  تاکید  و  دانست 

همواره از بسرت مجموعه های مردمی رشد کرده و شاهد 
اتفاقات بزرگ بوده است که این امر نشانگر سهم باالی 
فاخر  محصوالت  تولید  روند  در  مردمی  های  مجموعه 

فرهنگی است.
وی از لزوم توجه به مباحث تئوریک در جریان جهاد تبیین 
گفت و افزود: در فرهنگ دینی ما تاکید شده که مصلح 
خود بیاد صالح باشد و این مساله نیز در مسائل دیگر 
همچون جهاد تبیین قابل تعمیم است که افرسان جهاد 
تبیین خود باید بر مسائل و مباحث معرفتی مسلط باشند

گفتنی است اولین شامره از مجموعه کتاب بیان در تیراژ 
1000 نسخه توسط اداره کل تبلیغات اسالمی خوزستان 
و با همکاری قرارگاه دانش آموزی جهاد تبیین در استان 

خوزستان چاپ و توزیع شد.

دومین نشست از سلسله نشست های رئیس سازمان 
دارالقرآن کریم استان خوزستان با کارشناسان قرآنی ، 
مدیران موسسات و خانه های قرآنی در خرمشهر برگزار 

شد .
ای  منطقه  نشست  ؛  نهضت  پایگاه خربی  گزارش  به 
کریم  دارالقرآن  عرتت  و  قرآن  کارشناس  و  رسپرست 
خوزستان با کارشناسان قرآنی شهرستانهای خرمشهر ، 
آبادان و شادگان با هدف بررسی فعالیت های قرآنی و 

برنامه ریزی فعالیت های پیش رو انجام شد.

ایــن جلســات بصــورت دوره ای و در مناطــق مختلــف 
خوزســتان بــا هــدف یکپارچگــی فعالیــت هــای قرآنــی 

اســتان خوزســتان برگــزار خواهــد شــد.
سعید  شیخ  املسلمین  و  االسالم  حجت  ادامه  در 
خوزستان«  استان  کریم  دارالقرآن  حردانیان»ریاست 
ضمن بازدید از خانه های قرآنی روستای رمیله آبادان با 
جامعه قرآنی و همچنین مدیران موسسات و خانه های 

قرآنی نیز نشستی صمیمی برگزار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی خوزستان:
نشست  در  اسالمی خوزستان  تبلیغات  کل  مدیر 
مشرتک با مدیر جدید صدا وسیامی مرکز خوزستان 
و گفت:  تاکید کرد  تبیین  به جهاد  توجه  لزوم  بر 
عرصه صدا و سیام بسرتی برای تبلیغ نوین است 
که می شود از آن برای اعتالی دین مبین اسالم و 

معارف ناب اهل بیت استفاده کرد.
وی به تحول ایجاد شده در تولیدات رسانه ای اشاره 
کرد و گفت: مرکز رسانه اداره تبلیغات اسالمی با 
حامیت از مجموعه های مردمی رسانه ای، تولیدات 
خوبی با محوریت جهاد تبیین تولید شده که برای 

پخش و اکران در اختیار صدا و سیام قرار می دهیم.
مرکز  سیامی  و  صدا  کل  مدیر  دبیقی  ادامه  در 
تبلیغات  ای  رسانه  های  تالش  از  هم  خوزستان 
از  و  آورد  عمل  به  تقدیر  خوزستان  اسالمی 
پیشنهادهای حجت االسالم اخوان صباغ در راستای 

هم افزایی و همکاری بین دو اداره استقبال کرد.

توسط  هامهنگی  از  پس  شد  مقرر  پایان   در 
کارشناسان، سند تفاهم نامه همکاری بین دو اداره 

تنظیم و امضا شود.

بررسی راه های تقویت همکاری با حوزه علمیه خواهران

جلسه هماهنگی اختتامیه سوگواره ملی پایتخت موکب ها برگزار شد

پاسداشت شهدای دانش آموز در مدارس صدرای خوزستان 

اولین شماره از مجموعه کتاب بیان منتشر شد

دومین نشست منطقه ای فعاالن عرصه قرآنی برگزار شد

صدا و سیما بستری برای تبلیغ نوین دین مبین اسالم

رویدادها



ششمین نشست فصلی مدیران ادارات شهرستان ها
 

ضمن  آقایی  فرد  االسالم  حجت  نشست  این  ابتدای  در   
ایام  در  استان  اسالمی  تبلیغات  ادارات  اقدامات  از  قدردانی 
عزاداری محرم و صفر، فعالیت های فرهنگی و تبلیغی صورت 
گرفته در این ایام را به ویژه در اربعین حسینی ، بسیار مثبت 

ارزیابی کرد.
 معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی خوزستان در ادامه؛ از برگزاری 
»موکب و مشایه« به عنوان سنت های دیرینه استان  یاد کرد و ثبت ملی پایتخت 

موکبها را در سال 1401برای استان خوزستان، افتخاری بزرگ دانست.
در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل تبلیغات اسالمی خوزستان، ضمن 
تربیک به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت و ایام والدت پیامرب)ص( و امام جعفر 
صادق)ع( با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر اظهار داشت: کشور ایران هم 
اکنون در رشایط خاصی است و واقعیت انقالب و جمهوری اسالمی در نقطه 

حساس و رسنوشت سازی قرار گرفته است.
حجت االسالم واملسلمین اخوان صباغ در ادامه سخنان خود، جهاد تبیین را 
واجب عینی، فوری وقطعی عنوان کرد و افزود: ما در گذشته امتحانات سخت 

و بزرگی را پشت رس گذاشته ایم که هر کدام از آنها تلنگری برای جبهه انقالب 
اسالمی محسوب میشود. اگر سایه رهربانی همچون امام راحل و مقام عظامی 
والیت، بر رس این انقالب نبود معلوم نبود چه رسنوشتی در انتظار کشور می 

باشد و ما بر نعمت والیت و هدایت و رهربی شاکر هستیم.
حجت االسالم اخوان صباغ خاطرنشان کرد: جنگ امروز، جنگ شناختی و 
جنگ اعتقادات است و مهمرتین راه حل رفع این مشکل، قدرمتند شدن فکر 
دینی در جامعه می باشد. لذا باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت های عظیم 
با  ادارات،  و مسئولین  و مدیران  تأثیرگذار  اقشار  احاد مردم،  از  اعم  انسانی 
محتواسازی مناسب و اثربخش در مهار این موضوع اقدام جدی به عمل آوریم.

پس از سخنان مدیرکل تبلیغات اسالمی خوزستان، روسای ادارات تبلیغات 
موضوع  این  در  خود  پیشنهادات  و  نظرات  نقطه  بیان  به  استان،  اسالمی 

پرداختند.
الزم به ذکر است؛ گفتامن رییس اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی و و 

مناینده ولی فقیه در سپاه استان خوزستان از دیگر بخش های این نشست بود.
اسالمی  تبلیغات  ادارات  روسای  فصلی  نشست  ششمین  است،  گفتنی 
خوزستان، در تاریخ سه شنبه 19 مهر 1401 در سالن کوثر اداره کل تبلیغات 

اسالمی خوزستان برگزار شد.

 

به میزبانی مدارس صدرای خوزستان؛ 

امام جمعه اهواز پاسخگوی سواالت دختران دانش آموز

حجت االسالم واملسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد 
با حضور در سالن اجتامعات مدرسه دخرتانه صدراي 
اهواز، پاسخگوی سواالت و مسائل دخرتان نوجوان 

اهوازی بود .
گزیده ای از بیانات ایشان را در ادامه مالحظه خواهید 

کرد:
می  استفاده  سوء  حجاب  و  زن  مسئله  از  دشمن 
کند. چگونه ممکن است که برای کشته شدن 15 
نفر در حرم شاه چراغ دلسوزی منی کنند ! اما برای 
یک حادثه ی که قتل در آن به اثبات نرسیده  و همه 
کارشناسان پزشکی تاکید می کنند که بیامری زمینه 
ای وجود داشته است به شدت سوء استفاده می کنند.

ازجمله مسائلی که مورد سوء استفاده دشمن قرار می 
گیرد؛ ظلمی است که در طول تاریخ به زن ها شده 
است. اما با نظر به معارف اسالمی متوجه ارزشی  که 
دین مبین اسالم به زن می دهد خواهید شد. در قرآن 
کریم خداوندمتعال به پیامرب اکرم صلی الله علیه وآله 
می فرمایند انا اعطیناک الکوثر ما به تو خیر کثیر    داده 
ایم. در قرآن کریم درباره مقام منزلت حرضت مریم 
سالم الله علیها خداوند متعال می فرمایند : كُلَّاَم دََخَل 
َعلَيَْها َزكَِريَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرزْقًا  یا آسیه در دربار 
فرعون در آن فضای نا سامل و کسی ک ادعای خدایی 
می کند و نه خدای عادی بلکه ان ربکم االعلی آسیه 

سالم الله علیها جز چهار زن برتر می شود.    
اروپایی تبدیل به یک کاال شده  زن در کشور های 
کاال های  تبلغ  برای  زنان  از  با چه وضعیتی  است. 

تجاری استفاده می کنند. 

بررسی کنید که زن قبل از انقالب اسالمی و زن بعد 
از انقالب اسالمی در همه زمینه ها چه پیرشفت هایی 
داشته است . قبل از انقالب چند درصد از بانوان ما در 
دانشگاه ها تحصیل می کردند!؟ امروزه شاهد حضور 
گسرتده بانوان در دانشگاه هستیم که تعداد آنها اگر 
بیش از آقایان نباشد کمرت نیست. بسیاری از بانوان ما 
جزء بهرتین اساتید دانشگاه و مدیران توامنند هستند.    
در سیره عملی اولیاء دینی ما توصیه شده زمانی که 
میخواهید به فرزندتان هدیه بدهید اول به دخرتان 
خود بدهید. این نشانگر آن است که دخرتان بسیار 

مورد احرتام هستند. 
شاید در رابطه با حقوق زنان در اسالم شبهاتی برای 
شام پیش بیاید توصیه می کنم کتاب حقوق زن در 
اسالم شهید مطهری را مطالعه کنید. قطعا مطالبی 
که ایشان بیان کرده اند شام را قانع خواهد کرد. شاید 
تصور کنید همیشه ارث زن کمرت از مرد باشد؛ اما در 
مسائل فقهی مواردی وجود دارد که ارث زن از مرد 

بیشرت و یا مساوی است.
امروزه مورد توجه دشمن است  از جمله مواردی که 
و بسیار از آن سوء استفاده می کند : فضای مجازی 
و تکیه بر مفاهیمی همچون آزادی و زن در فضای 

مجازی است. 
راهکار مقابله با دشمن مسلح شدن به علم و دانش و 
تقوای الهی است. تا در هر محیطی که وارد می شوید 

تاثیر گذار باشید. 
ــامی  ــی اس ــبک زندگ ــه در س ــی ک ــی از نکات یک
ــت؛  ــواده اس ــرد، خان ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م بای

ــواده ای حــاج قاســم تربیــت  چــه می شــود در خان
تربیــت  افــرادی  خانــواده ای  در  و  می شــود 
تبدیــل  آتش افــروز  مبــب  بــه  کــه  می شــوند 
می شــوند و امتــی را بــه خــاک و خــون می کشــند. 
آن کســی کــه شــعار »زن، زندگــی، آزادی« رس 

چیســت؟ آزادی  از  منظــورش  می دهــد 

بــه نظــر می رســد رسچشــمه همــه این هــا خانــواده 
اســت؛ گرچــه حداقــل هشــت دســتگاه در تربیــت 

فرزنــدان نقــش دارنــد.

امــام جمعــه اهــواز بــا اشــاره بــه صحبت هــای 
زندگــی  ممنوعیــت  مــورد  در  انقــاب  امامیــن 
ارشافــی گفــت: فرامــوش کــردن گناهــان مرتکــب 
شــده، بــه رخ کشــیدن کارهــای خــوب، نــگاه کردن 
ــه  ــگاه کــردن ب ــات و ن ــه باالدســت خــود در مادی ب
پاییــن خــود در مســائل معنــوی چهــار عاملــی 

هســتند کــه انســان را نگون بخــت می کننــد.
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گفتوگو

راهکار مقابله با 
دشمن، مسلح 
شدن به علم و 
دانش و تقوای 

الهی است؛ تا در 
هر محیطی که 

وارد میشوید
تاثیر گذار

 باشید

حجت االســام  رضامتوســل مسئول امور ادارات 
شهرســتان تبلیغات اسامی خوزستان در گفتگو 
بــا نرشیــه نهضــت از  ویژگی هــای منحرص بفرد 
اداره کل تبلیغات اسامی خوزستان  گفت و خرب 
داد:استان خوزستان با بیشرتین شهرستان ها در 
کشــور، واجد بیشــرتین ادارات تبلیغات اسامی 
اســتان  اســت. استان خوزســتان در حال حارض 
دارای 28 اداره و 6 منایندگی استان و در آستانه 
تاســیس ششــمین منایندگی  شهرســتان جدید 
التاســیس کرخه اســت که با این حساب مجموع 
ادارات و منایندگی های تبلیغات اسامی استان 

به 35 واحد خواهد رسید.
وی همچنیــن از دقــت بــه مســائل مختلــف در 
انتصابــات مدیــران ادارات عاوه بــر روند اداری 
و پروتــکل های گزینشــی گفت و افــزود: با توجه 
بــه اهتــامم مدیــرکل محــرتم مبنی بر اســتفاده 
حداکــری از مدیــران بومــی هــر منطقه اهتامم 
همیشگی این اداره کل در انتصاب مدیران بومی 

متعهد خاق و جوان هر منطقه بوده است.
حجت االسام متوسل تدوین نقشه جامع راهربدی 
فرهنگــی را رســالت جدیــد ادارات شهرســتانی 
دانســت و تاکید کرد:در مدیریت جدید رســالت 
دیگــری مبنــی بر تدوین نقشــه جامــع راهربدی 
فرهنگی بر اســاس زیســت بوم هر شهرســتان بر 
عهده امور هر شهرستان گذاشته شده که در قدم 
اول آن طی 124 عنوان مســئله پاالیش اولیه هر 
شهرســتان صورت خواهد گرفت تا طی فرایندی 

نقشه راه 3 ساله هر شهرستان تدوین گردد.
 گفتنی اســت در اولین گام منطقه شــامل رشق 
اســتان متشــکل از 4 شهرستان مسجد سلیامن، 
اللــی، اندیکا، هفتکل به عنوان شهرســتان های 

آزمایشی اجرای طرح انتخاب شده اند.
حجت االسام  واملسلمین متوسل زاده در 

پایان از لزوم هم افزایی بین مسئولین ادارات 
شهرستانی گفت و تاکید کرد: آنچه ما در 

امور شهرستان ها به جدیت دنبال می کنیم، 
نشست های فصلی مدیران تبلیغات اسامی 
شهرستان هاست که با بیان نظران و مطالب 

خود و همفکری و هم افزایی با دیگر عزیزان و 
نظارت و راهربی مدیرکل محرتم به نقشه راه 

مشرتکی در استان خوزستان با توجه به زیست 
بوم های منطقه ای برسیم. گاهی جلسات هم 

اندیشی ساعت ها به طول می انجامد و در 
کنار نشست های عمومی جلسات تخصصی 

نیز برگزار می شود که نتیجه آن رشد و تعالی 
مدیران محرتم شهرستان ها و همچنین 

تصمیم گیری های متقن و حساب شده برای 
مخاطبین در شهرستان ها می باشد.

خالقیت؛ مولفه اساسی انتصاب  
مدیران تبلیغات اسالمی 

گفتوگو



ــی ادارات  ــط عموم ــان رواب ــت کارشناس ــن نشس اولی
تبلیغــات اســامی خوزســتان بــا حضــور مدیــرکل 
و  اهــواز  موقــت  جمعــه  امــام  اســامی،  تبلیغــات 
ــن اداره کل در  جمعــی از مســئولین و کارشناســان ای

ــد. ــزار ش ــان برگ ــخ 17 آب تاری

تبلیغــات  کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
واملســلمین  االســام  اســامی خوزســتان، حجــت 
میراحمدرضــا حاجتــی، امــام جمعــه موقــت کانشــهر 
ــی ادارات  ــط عموم ــان رواب ــع کارشناس ــواز در جم اه
تبلیغــات اســامی خوزســتان، توجــه بــه بیانــات و 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت را ب ــامی والی ــام عظ ــات مق فرمایش
ــوان کــرد:  ــرار داد و عن ــد ق رســانه ارزشــی مــورد تأکی
رهــرب معظــم انقــاب از مــدت هــا قبــل فرامیــن و 
پیــام هایــی در ســخنان خــود داشــتند کــه آنهایــی کــه 
ارتبــاط صادقانــه بــا خــدا دارنــد و اهــل دل هســتند و 

نســبت بــه حــرت آقــا شــناخت عمیــق دارنــد و مــی 
ــان،  ــربان جه ــایر ره ــا س ــه ب ــان در مقایس ــد ایش دانن
تنهــا یــک رهــربی ســاده نیســتند، متوجــه شــدند 
تحوالتــی در پیــش اســت .تحوالتــی کــه رایحــه خــوش 
ظهــور را بیــش از پیــش بــه مــا نزدیــک و نزدیــک 
ــدر در  ــیم چق ــان بپرس ــد از خودم ــد. بای ــی کن ــر م ت
رسبــازی بــرای ولــی فقیــه موفــق بودیــم؟ چقــدر یــار 
هســتیم و همچــون برخــی مســئولین در ادوار مختلــف 
بــار نیســتیم و بــرای امــام خــود هزینــه تراشــی منــی 

ــم. کنی
داشــت: رسدار  بیــان  اهــواز  موقــت  امــام جمعــه 
شــهید حــاج قاســم ســلیامنی در رأس کســانی بودنــد 
کــه توانســتند دغدغــه هــای رهــرب معظــم را درک 
ــن  ــازان انقــاب اســامی اولی ــرای رسب ــذا  ب ــد. ل کنن
ــام  ــن مق ــود درک فرامی ــح ش ــد فت ــه بای ــانه ای ک رس
عظــامی والیــت اســت. متاســفانه بســیاری از مومنیــن 

دغدغــه هــای رهــرب معظــم انقــاب را بدرســتی متوجه 
ــای  ــل ه ــده تحلی ــث ش ــر باع ــن ام ــوند و ای ــی ش من
ــم  ــرات رهربمعظ ــا نظ ــا ب ــنگ ه ــواص، فرس ــی خ برخ

ــه داشــته باشــد. انقــاب فاصل
ــت  ــگاه والی ــن جای ــی در تبیی ــام حاجت ــت االس حج
ایــن  در  حارضیــن  بــه  خطــاب  جامعــه،  در  فقیــه 
نشســت گفــت: مــا در حــوزه رســانه نبایــد امــوی 
مســلک باشــیم یعنــی فقــط قائــل بــه توحیــد خالقــی 
باشــیم . مــا امــروز بــه درک عمیقــی از مفهــوم امامــت 
ــن مفهــوم، جهــان هســتی را  ــم چــرا کــه ای ــاز داری نی
مدیریــت میکنــد.  رســانه در زمــان حکومــت امــوی بــه 
والیــت اعتقــاد نداشــت و ترویــج مــی کــرد کــه بعــد از 
پیغمــرب امــور حکومــت بــدون امامــت نیــز قابــل اداره 
ــروج  ــامی م ــای اس ــانه ه ــیم رس ــب باش ــت! مراق اس

ــند. ــوی نباش ــبک ام س

ایشــان از شــهید حججــی بــه عنــوان مصــداق عینــی 
رسبــاز راه والیــت یــاد کــرد و افــزود: بــه فرمایــش رهــرب 
ــق  ــر خل ــت ب ــی، حج ــهید حجج ــاب؛ ش ــم انق معظ

خــدا شــد و مــا امــروز بــه کســانی نیــاز داریــم کــه در 

راه والیــت هوشــیارانه عمــل میکننــد. چــرا کــه ایــامن 

و اعتقــاد بــه امــر والیــت را خداونــد بــه عنــوان درمــان 

گرفتــاری هــای جوامــع بــرای انســان قــرار داده اســت. 

شــهدای شــاهچراغ و دیگــر عزیزانــی کــه در راه نظــام 

مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــه مقــام واالی 

شــهادت مــی رســند همگــی از رهــروان راه شــهید 

حججــی هســتند و بــر مــا حــق بزرگــی دارنــد.

از  اهــواز در بخــش دیگــری  امــام جمعــه موقــت 

کشــور  اخیــر  حــوادث  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانش، 

خاطرنشــان کــرد: در خصــوص حوادثــی کــه در پیــش 

رو اســت و حوادثــی کــه اتفــاق افتــاد، کســانی در کنار 

ــت  ــدا و والی ــه خ ــل ب ــه متص ــد ک ــد مان ــرب خواهن ره

بــوده و باطنــا معتقــد بــه خــط والیــت باشــند. ایــامن 

بــه غیــب یکــی از نشــانه هــای مومنیــن در قــرآن کریــم 

اســت و در هشــت ســال دفــاع مقــدس فرماندهــان و 

ــه قــدرت الیــزال الهــی یقیــن داشــتند و  رزمنــدگان ب

ــدند. ــروز ش ــی پی ــد ملیت ــش چن ــل ارت در مقاب

حجــت االســام حاجتــی در پایــان یــادآور شــد: اگــر 

بناســت در میــدان جنــگ، تولیــد علــم، پیرشفــت 

ــی  ــی و اجتامع ــای فرهنگ ــه ه ــه عرص ــاوری و هم فن

ــری  ــت پذی ــا در والی ــت م ــز موفقی ــم، رم ــروز مبانی پی

اســت کــه بخــش مهمــی از آن مرهــون خودســازی 

و توجــه بــه مــکارم اخــاق خواهــد بــود. اگــر مــی 

خواهیــد نــرصت الهــی شــاملتان شــود، رابطــه خــود بــا 

خــدا را اصــاح کنیــد کــه در روایــات مختلــف تاکیــد 

شــده اســت: هرکســی رابطــه خویــش بــا خــدای خــود 

را اصــاح کنــد، خــدای متعــال نیــز رابطــه آن شــخص 

ــد. ــا دیگــران را اصــاح مــی کن ب
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اگر بناست در میدان 
جنگ، تـولیدعلم، 

پیرشفت فناوری 
و همه عرصه های 

فـرهنگی و اجتـامعی 
پیروز مبانیم،

 رمز موفقیت ما در 
والیــــت پذیری 

اســــت 

حجت االسالم و املسلمین حاجتی؛

اساسی ترین مولفه برای موفقیت در جهاد رسانه ای 

  ششمین نشست فصلی روسای ادارات تبلیغات شهرستان  جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان

  گردهامیی »تجدید بیعت عشایر عرب با والیت« در هویزه

|||| عـکـس و خـبـر

  آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسالمی باغملک  مراسم تجلیل از گروه های تعزیه خوان استان خوزستان

  آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسالمی شادگان



5 نرشیه داخلی نهضت | شامره سوم | آبان ماه ۱۴۰۱

حجت االسالم و املسلمین مهران جامعی؛

برگزاری جشن های محوری باشکوه در استان خوزستان

ــورای  ــال ش ــو فع ــی، عض ــام جامع ــت االس حج
هیئــات مذهبــی اســتان خوزســتان در گفتگــو 
ــامی  ــات اس ــی اداره کل تبلیغ ــط عموم ــا رواب ب
بــه ترشیــح ابعــاد مختلــف برگــزاری ویــژه برنامــه 

ــت. ــوی پرداخ ــران ق ــی- ای ــت نب ام
ــات  ــی اداره کل تبلیغ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهــران  االســام  حجــت  خوزســتان،  اســامی 
جامعــی، عضــو شــورای هیئــات مذهبــی اســتان 
ــح جزئیــات  ــه ترشی خوزســتان، در ایــن گفتگــو ب
برگــزاری ویــژه برنامــه »امــت نبــی - ایــران قــوی« 
پرداخــت و گفــت: بــا توجــه بــه گزارشــهای آمــاری 
صــدا و ســیامی مرکــز خوزســتان، قریــب بــه 
یکصــد هــزار نفــر جمعیــت در ایــن برنامــه حضــور 
داشــتند کــه ایــن جمعیــت را خانــواده هــای 

ــد. ــی دادن ــکیل م ــوازی تش ــرتم اه مح
وی افــزود: حضــور اقشــار مختلــف اعــم از لــر و 
تــرک و عــرب و ســایر اقــوام مختلــف بومــی و غیــر 
بومــی در کانشــهر اهــواز در ایــن برنامــه حضــور 
ــا  ــزان ب ــن عزی ــی از ای ــور برخ ــه حض ــتند ک داش

هــم  بیــن  را  همبســتگی  روح  محلــی،  لبــاس 
اســتانی هــای عزیــز تقویــت مــی کــرد.

طبــق ارزیابــی هــای بعمــل آمــده مــردم حــارض 
برنامــه خواســتار برگــزاری مســتمر چنیــن  در 
اجتامعاتــی اســت کــه در آن بــا حضــور هرمندان 
مختلــف برنامــه بــا کیفیتــی اجــرا شــود و مــردم بــا 
ســایق مختلــف بتواننــد در کنــار هــم بــه شــادی 

ــد. و رسور بپردازن
عضــو فعــال شــورای هیئــات مذهبــی در ادامــه 
ــا  ــط ارگانه ــتیج توس ــداد 5 اس ــرد: تع ــوان ک عن
و مجموعــه هــای فرهنگــی مختلــف در محــل 
ــه در  ــود ک ــده ب ــب ش ــم نص ــن مراس ــزاری ای برگ
اســتیج ســازمان تبلیغات اســامی 3 گــروه رسود، 
1 گــروه تواشــیح، 10اجــرای مداحــی، 3 مجــری، 
ــرای  ــا اج ــراه ب ــرآن، هم ــی ق ــن امللل ــاری بی 2 ق
ــوان  ــودک  و نوج ــژه ک ــف وی ــای مختل ــه ه برنام
انجــام  اقدامــات  از جملــه  اهــدای جوایــز  بــا 
ــد. آنچــه  ــی آی ــه شــامر م ــه ب ــن برنام شــده در ای
ــی  ــز م ــا متامی ــه ه ــایر برنام ــه را از س ــن برنام ای

کنــد حضــور مواکــب مردمــی جهــت پذیرایــی از 
رشکــت کنــدگان در برنامــه بــود بنحویکــه حــدود 
40 موکــب بــا برنامــه هــای متنــوع از رشکــت 
ــه  ــی از مارجع ــد و خیل ــی کردن ــدگان پذیرای کنن
کننــدگان بــرای برنامــه هــای آتــی اعــام آمادگــی 

ــد. ــش کنن ــای نق ــب ایف ــه در مواک ــد ک کردن
حجــت االســام جامعــی ایــن برنامــه را یکــی از 
ــهر  ــز در کان ش ــای متمرک ــن ه ــن جش بزرگرتی
ــه  ــا توجــه ب اهــواز برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: ب
برنامــه ریــزی هایــی کــه در خصــوص اجــرای 
ایــن مراســم صــورت گرفــت بحمداللــه شــاهد 
ــی  ــان فرهنگ ــی در جری ــیار خوب ــی بس ــر بخش اث
شهرســتان اهــواز بودیــم کــه عــاوه بــر اقدامــات 
ســخت افــزاری و چیدمــان جــدول اجــرای برنامــه 
تعــداد 10  توســط شــورای هیئــات مذهبــی، 
ــه  ــن برنام ــم در ای ــی ه ــات مذهب ــب از هیئ موک
ــد  کــه پذیرایــی، اطعــام و برگــزاری  مســتقر بودن
برنامــه هــای غرفــه کــودک را نیــز بــر عهــده 
داشــتند.  اطــاع رســانی برنامــه و همچنیــن 
پیوســت رســانه ای برنامــه بعهــده کمیتــه رســانه 
اســامی  تبلیغــات  کل  اداره  رســانی  اطــاع  و 
خوزســتان بــود کــه بــه نحــو احســن انجــام شــد.

وی در پایــان ضمــن ابــراز امیــدواری نســبت 
ــت  ــن دس ــر ای ــت ت ــا کیفی ــه ب ــر چ ــرای ه ــه اج ب
از برنامــه هــا در ســطح اســتان بیــان داشــت: 
ان شــالله در نظــر داریــم در طــول ســال 3 الــی 
4 برنامــه در مناســبت هــای مختلــف ملــی و 
مذهبــی برگــزار کنیــم کــه ویــژه برنامــه هــای ایــام 
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــالروز پی ــر و س ــه فج ده
جملــه  از  عرص)عــج(  ولــی  حــرت  میــاد  و 

ــد. ــی باش ــدام م ــت اق ــامت در دس مراس

علی نبات فروش- کارشناس روابط عمومی

وقتی که ما میدانیم کسانی از بیرون دارند فضای مجازی را که ما هم 
»دست اندرکارش هستیم و مبتالبِه ما است هدایت میکنند و مدیریّت 
میکنند، ما منیتوانیم بی کار بنشینیم در مقابل او؛ ما منیتوانیم مردمامن را 
که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی پناه رها کنیم در اختیار آن مدیری که 
دارد پشت پرده، فضای مجازی را اداره می کند. عوامل مسلّط بین املللی 
در این زمینه ها بشّدت فّعالند: از لحاظ خربدهی، خربرسانی، تحلیل 
داده ها و امثال گوناگون؛ هزاران کار دارد انجام میگیرد روی فضای مجازی. 
برای خاطر این است که بنده روی مسئله ی شبکه ملّی اطاّلعات این  همه 
تأکید میکنم. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی 
که تشکیل داده ایم و بنده ارصار داشتم و دارم که این ]شورا[ تشکیل بشود 
و رؤسای محرتم در آن رشکت کنند و تصمیم گیری کنند و اجرا کنند، به 
خاطر اهّمیّت این مسئله است؛ منیشود این مسئله را رها کرد. و من میبینم 
که آن اهتامم الزم به خرج داده منیشود. خب االن شبکه ملّی اطاّلعات 
اجزائی دارد، این اجزا باید در زمان بندی های مشّخص تحّقق پیدا کند؛ 
آدم میبیند که تحّقق پیدا منیکند، از زمان بندی ها عقبند؛ یا سیاستهای 
اصولی ای در زمینه ی پهنای باند وجود دارد که مکرّر ابالغ شده، خب این 
سیاستها باید رعایت بشود و اینها مورد درخواست و تأکید مؤکّد اینجانب 

است.« رهرب انقالب در دیدار تصویری با هیئت دولت 1399/06/02
در ادامه به برخی مزیت های استفاده از پلتفرم های داخلی اشاره می شود:

– ارائه اینرتنت رایگان یکی از از مزیت های پیام رسان های داخلی می 
باشد

به دلیل اینکه رسور پیام رسان های داخلی در خود کشور قرار دارد هزینه 
انتقال اطالعات بسیار پایین تر از تبادل اطالعات با رسور های خارجی پیام 
رسان غیربومی است؛ از همین رو اینرتنت مورد استفاده در پیام رسان های 

داخلی بسیار کم و در بعضی مواقع رایگان است.
– افزایش امنیت و عدم انتقال اطالعات شخصی کاربران به خارج از کشور

– در اپلیکیشن های داخلی امکان پسندیدن وجود دارد
– با توجه به بومی بودن پیام رسان های داخلی امکان انجام تراکنش های 

بانکی نیز در آنها وجود دارد
– امکان ایجاد فروشگاه اینرتنتی در این پیام رسان های داخلی

– امکان انجام متاس صوتی و متاس تصویری که در برخی از پیام رسان 
های خارجی امکان آن وجود ندارد

– استفاده از سیستم کدگذاری برای افزایش امنیت اطالعات

مدیریت صحیح فضای مجازی کشور
گفتوگو

  اهدای 300 مجموعه لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند در آغاجری

  برگزاری اولین نشست کارشناسان روابط عمومی ادارات تبلیغات اسالمی شهرستان ها  طراحی، تولید، و اکران شهری هویت برصی با محوریت بیانات رهربی پیرامون #ایران_قوی  سومین نشست منطقه ای فعاالن عرصه قرآنی برگزار شد

  جلسه داوری بخش عکس سوگواره پایتخت موکبها  جلسه داوری بخش پوسرت سوگواره پایتخت موکبها
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اخبارشهرستانها
  امیدیه 

تقدیر از خادمین اربعین حسینی شهرستان 
امیدیه

اسالمی  تبلیغات  اداره  مسئول  رشیفی  موسی  االسالم  حجت 
اربعین  زائرین  به  رسانی  خدمت  راستای  در  امیدیه  شهرستان 
حسینی از مجموعه شهرداری و شورای شهر این شهرستان به پاس 
حامیت و خدمات رسانی به مواکب برپا شده در شهرستان امیدیه 

تقدیر و تشکر کرد.
الزم به ذکر است این مراسم در تاریخ 20 مهر ماه 1401 در محل 

اداره تبلیغات اسالمی شهرستان امیدیه برگزار شد.

  اندیمشک

حضور پرشور دانش آموزان مدارس صدرا 
در  راهپیامیی 13 آبان 

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسالمی اندیمشک دانش 
در  متفاوتی  و  پرشور  حضور  اندیمشک  صدرای  مدارس  آموزان 

راهپیامیی یوم ا... 13 آبان داشتند.
دانش آموزان این مدارس ضمن محکومیت اغتشاشات و حوادث 
بی رحامنه اخیر، با آرمان های انقالب و اطالعت از مقام عظامی 

والیت، تجدید پیامن کردند.

  ایذه

معارفه روحانی مستقر روستای پیان

مراسم معارفه روحانی مستقر روستای پیان با حضور امام جمعه 
محرتم ،  فرماندار ، بخشدار مرکزی و رئیس اداره تبلیغات  اسالمی، 

واقشار مختلف مردم در مسجد جامع این روستا برگزار شد.
به گزارش اداره تبلیغات اسالمی شهرستان ایذه؛ حجت االسالم 
اندرزیان با اعالم این خرب اظهار داشت: جایگاه مساجد از زمان 
پیامرب عظیم الشان اسالم، جایگاه برجسته و مقدسی است که 

به عنوان مکانی مذهبی و فرهنگی در اسالم محسوب می شود.
رییس اداره تبلیغات اسالمی ایذه با اشاره به اهمیت فرارگیری علوم 
دینی و آموزش مباحث اعتقادی و باورهای دینی نسبت به نسل 
جدید، عنوان کرد: امروز متام دنیا و شبکه های مجازی به دنبال 
تضعیف باورهای دینی هستند. لذا رسالت اصلی مسجد و امام 

جامعت، تربیت نسل مهدوی و نیروی مومن انقالبی است.

  شوشرت

برگزاری مراسم یادبود شهدای شاهچراغ

به همت اداره تبلیغات اسالمی شوشرت ویژه برنامه گرامیداشت 
شهدای شاهچراغ برگزار شد .

به گزارش اداره تبلیغات اسالمی شوشرت، این ویژه برنامه ها در 
و  والیی  خطبای  سخرنانی  با  شوشرت  شهرستان  نقاط  رسارس 

مداحی وعاظ اهل بیت)ع( برگزار شد.
در این برنامه ها ضمن محکومیت جنایت رخ داده مردم شوشرت 

خواستار برخورد با عامالن و آشوبگران این حوادث شده اند.

برگزاری هامیش استعدادیابی
به گزارش اداره تبلیغات اسالمی شهرستان شوشرت ؛ مرحله اول 
هامیش استعداد یابی مداحی و ادعیه خوانی نوجوانان حسینی با 

ارسال بیش از ۵۲ اثر در ماه صفر آغاز به کار کرد.

گفتنی است در راستای برگزاری این هامیش، پس از بررسی آثار که 
بصورت ویدیوئی ارسال شد 1۰ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند 
که در مرحله پایانی با اجرای زنده مداحان نوجوان 3 نفر از ایشان به 

عنوان رتبه های برگزیده  معرفی شدند.
مسئولین  حضور  با  هامیش  این  اختتامیه  است؛  ذکر  به  الزم 
شهرستانی و با اهداء هدایایی از طرف اداره تبلیغات این شهرستان 

برگزار شد.

  باغملک

نشست هم افزایی با موضوع »نقش تبلیغ در 
تحقق جهاد تبیین«

به گزارش پایگاه نهضت اولین جلسه از سلسله جلسات نقش شبکه 
تبلیغ در تحقق جهاد تبیین به میزبانی اداره تبلیغات اسالمی 

باغملک برگزار شد.

  بندر امام خمینی

حادثه  سوگ  در  امام)ره(  بندر  مردم 
تروریستی  شاهچراغ

مردم والیتمدار بندر امام )ره( با هدف محکومیت حادثه تروریستی 
شاهچراغ ، به همت اداره تبلیغات اسالمی، با برگزاری تجمعي، 

بیانیه ای صادر کردند.

  حمیدیه

تروریستی  حادثه  شهدای  ترحیم  مجلس 
شاهچراغ درشهرستان حمیدیه برگزار شد

به گزارش اداره تبلیغات اسالمی شهرستان حمیدیه، مجلس ترحیم 
شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ درمسجدجامع این شهرستان 

باحضور مردم ومسئولین برگزار شد.
رئیس اداره تبلیغات حمیدیه با اشاره به جزئیات برگزاری این مراسم 
عنوان کرد: این برنامه به پیشنهاد اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 
حمیدیه و با تشکیل ستاد در فرمانداری و همکاری سایر ادارات این 

شهرستان برگزار شد.

  بهبهان 

آئین تجلیل از مداحان اباعبدالله الحسین 
)ع(در بهبهان برگزارشد

فرماندار،معاونت  اسالمی،معاون  تبلیغات  اداره  رئیس  باحضور 
از  بهبهان  شهرستان  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرهنگی 
مداحان و خادمان حسینی محرم وصفر 14۰1 تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بهبهان، 
و  مداحان  از  تجلیل  آئیین  در  کیا  عسگرمهدوی  حجت االسالم 
خادمان حرضت اباعبدالحسین)ع( بیان داشت: توفیق خدمت 
به خاندان عصمت و طهارت)ع( به ویژه در عرصه مداحی و نوحه 
به  ارادمتندان  رسایی جایگاه ویژه و بسیار ارزشمندی است که 
آستان مقدس اهل بیت علیهم السالم با رعایت حدود مداحی می 

توانند به این مقام نائل شوند.
وی در ادامه بیان داشت: امروز آفات و انحرافات زیادی مسئله 
مداحی را تهدید می کندکه با آگاهی و مطالعه منابع دقیق می 

توان مانع از نرش و گسرتش این انحرافات در جامعه شد.
بهبهان  شهرستان  مداحان  کانون  رئیس  دارزاده  گله  ادامه  در 
افزود: امسال به یاری خداوند متعال برای سومین سال ازرشوع 
به کارکانون مداحان، آئین تجلیل ازمداحان و خادمان حسینی  
انجام شد که جادارد از زحامت و حامیت های ریاست محرتم اداره 
تبلیغات اسالمی بهبهان به منظور هر چه باشکوه تربرگزارشدن این 

مراسم تقدیربه عمل آید.

  شوش دانیال

گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی شیراز 
در شوش

شهداي  گرامیداشت  مراسم  نهضت؛  خربی  پایگاه  گزارش  به 
حادثه تروریستی حرم شاهچراغ  و شهدای مدافع امنیت کشور، با 
حضورمسئوالن و مردم مومن و انقالبی شهرستان شوش در صحن 

حرم مطهر حرضت دانیال نبی علیه السالم برگزار شد.

سال  آموزی  دانش  قرارگاه  نشست  اولین 
تحصیلی 1401 برگزار شد

با حضور رییس اداره تبلیغات اسالمی شوش، مدیران مدارس علوم 
و معارف اسالمی صدرای والیت ومبلغین مدارس به منظور برنامه 
ریزی فرهنگی تربیتی در مدارس اولین نشست قرارگاه دانش آموزی 

برگزار شد.
از  استفاده  اسالمی شهرستان شوش،  تبلیغات  اداره  گزارش  به 
ظرفیت فارغ التحصیالن مدارس برای جذب هر چه بیشرت دانش 
آموزان عالقمند و همچنین تقدیر از دانش آموزان برتر در اولویت 

اصلی فعالیت های این قرارگاه در دست اقدام قرار گرفت.
حضور مستمر مبلغین با هدف ارتباط با دانش آموزان در برپایی 

مناسبت های فرهنگی  از اهم برنامه های امسال این مدارس است.

  اندیکا

سفر مدیر کل تبلیغات اسالمی خوزستان به 
شهرستان اندیکا

به گزارش اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اندیکا، حجت االسالم 
اسالمی   تبلیغات  کل  مدیر  صباغ  اخوان  مهدی  واملسلمین 
خوزستان با سفر به شهرستان اندیکا از اداره تبلیغات اسالمی 
این شهرستان بازدید و با کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار، حجت االسالم جلیلی ثابت، رئیس اداره 
تبلیغات اسالمی به همراه کارشناسان قرآنی و فرهنگی این اداره 

گزارش مخترصی از وضعیت فرهنگی شهرستان ارائه دادند

سازمان  اینکه  بیان  با  صباغ  اخوان  االسالم  حجت  ادامه؛  در 
تبلیغات اسالمی یک پایگاه دینی و اسالمی محسوب می شود، 
تبیین  نیز  و  تبلیغات دینی مردمی  بر گسرتش کمی و کیفی 
و شناساندن معارف و ارزش های اسالمی به عنوان وظایف این 

نهاد تاکید کرد.
از  تشکر  با  پایان  در  خوزستان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
زحامت کارکنان این اداره، رهنمودهای الزم در خصوص انجام 
فعالیت های قرآنی، فرهنگی، دینی و تبلیغی را بیان داشتند  و 
مناطق  از  اندیکا  اینکه شهرستان  به  باتوجه  خاطرنشان کردند؛ 
محروم محسوب می شود، نگاه ویژه ای به مسائل فرهنگی این 

شهرستان خواهد شد.
  

  ماهشهر

برگزاری گفتامن دینی مذهبی در مدارس 
ماهشهر 

به گزارش اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بندر ماهشهر، در 
هفته دانش آموز، با هامهنگی اداره آموزش و پرورش، جلسات 
مبلغ  و  کارشناس  حضور  با  صدرا  مدارس  در  دینی  گفتامن 
واملسلمین  حجت االسالم  قم  از  اعزامی  نوجوان  و  کودک 
محمدی برگزار شد که مورد استقبال معلامن و دانش آموزان 

قرارگرفت.

    هفتکل

فعالیت فرهنگی روحانی مستقر شهرستان 
هفتکل در مدارس 

تبلیغات اسالمی شهرستان هفتکل؛ حجت  اداره  به گزارش 
االسالم محمد طاهری متین روحانی مستقر این شهرستان 
عالوه بر انجام فعالیت های دینی و تبلیغی، با برگزاری جشن 
ها و ویژه برنامه های قرآنی در بین دانش آموزان کالس اولی 
و اهدا جوائز به ایشان، توانست اثرگذاری مثبتی در راستای 

فعالیت های فرهنگی در بین این گروه سنی ایجاد کند.
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  هویزه

با  گردهامیی »تجدید بیعت عشایر عرب 
والیت« در هویزه

به گزارش پایگاه خربی نهضت ؛ در این مراسم که با حضور 
مناینده ولی فقیه در استان خوزستان برگزار شد، حجت االسالم 
و املسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، امام جمعه اهواز ، با 
بیان مطالبی پیرامون نقش عشایر غیور عرب در پیشتازی انقالب 

 و اسالم، به بيان سابقه دیرین عشایرعرب پرداخت .
  مسجد سلیامن

محفل جشن میالد امام حسن عسکری 
حضور  با  ع  عسکری  حسن  امام  میالم  جشن  مراسم 
و طهارت  بیت عصمت  اهل  به ساحت مقدس  ارادمتندان 
علیهم السالم در مسجد امام حسن عسکری)ع(  شهرستان 

مسجدسلیامن برگزار شد . 
این  در  مسجدسلیامن؛  اسالمی  تبلیغات  اداره  گزارش  به 
مراسم نویسنده کتاب عرص امام خمینی  ضمن تربیک میالد 
این امام هامم به تببین وقایع زندگی ایشان و نقش آفرینی 
آن حرضت در نرش و گسرتش معارف اسالمی در اوج خفقان 

و محدودیت های خلفای عباسی پرداخت.
وی  با بیان وقایع اخیر به نقش استکبار جهانی در ناآرامی 
های اخیر اشاره کرد و افزود؛ استکبار جهانی با محوریت 
آمریکای جهانخوار سالهاست که در کشورهای مختلف به 
از  و  پردازد  به توطئه  و خرابکاری می  خصوص خاورمیانه 
ها  توطئه  این  نیز  اسالمی  انقالب  نشسنت  به مثر  از  قبل 
وجود داشت که منونه ای از آنها را  در کودتای ۲۸ مرداد 

میتوان مشاهده کرد.

  اهواز

مناسبت  به  صلواتی  ایستگاه   50 برپایی 
هفته وحدت 

با  صلواتی  ایستگاه   ۵۰ وحدت  هفته  فرارسیدن  با  همزمان 
محوریت روحانیون مستقر اداره  تبلیغات اسالمی اهواز بر پا 

شد .
حجت  اهواز،  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  گزارش  به 
االسالم احمد سواری با بیان این خرب گفت: امسال مبناسبت 
والدت حرضت محمد)ص( و امام جعفر صادق)ع( روحانیون 
ایستگاه   ۵۰ اهواز  کالنشهر  اسالمی  تبلیغات  اداره  مستقر 

صلواتی در مناطق روستایی برپا کردند.
رئیس اداره  تبلیغات اسالمی  اهواز افزود: روحانیون مستقر 
بر  فروانی  اهمیتی  دینی   مسائل  تبیین  بر  عالوه  اداره  این 

فعالیت فرهنگی دارند .

 محفل انس با قرآن ویژه خواهران برگزار شد 

همزمان  اهواز،  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  گزارش  به 
ویژه  قرآنی،  محفل  )ص(  مصطفی  محمد  حرضت  والدت  با 
و  حضور  با  قرآنی  و  فرهنگی  های  زمینه  در  فعال  خواهران  
تبلیغات  اداره  بانوان  امور  توسط  ایشان  شکوه  با  استقبال 
اسالمی شهرستان اهواز در حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی 

برگزار شد.

گفتنی است محافل قرآنی از ویژه برنامه هایی است که غالبا 
در  و  شود  می  روبرو  خوزستانی  بانوان  نظیر  بی  استقبال  با 

مسابقات مختلف قرانی با حضور بانوان ملی همواره خوزستانی 
ها با رتبه های برتر حائز امتیاز می شوند.

  اللی

راهپیامیی مردم شهرستان اللی برگزار شد
حجت  سخرنانی  با  اللی  شهرستان  مردم  راهپیامیی 
مردم  پرشور  حضور  و  حاجتی  املسلمین  و  االسالم 
امام  انتظامی،  و  نظامی  مسئولین  عشایر،  والیتمدار، 

جمعه شهرستان و مسئولین شهرستانی برگزار شد.

حجت االسالم میراحمدرضا حاجتی با بیان اینکه دشمن 
خود  آموز  دست  عوامل  و  ابرازها  همه  داشنت  وجود  با 
قادر نخواهد بود این نظام برخاسته از اراده ملت ایران را 
بشکند و کشور را تجزیه کند افزود: زمانی که از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران و تنها چند روزی از عمر این نهال 
با برافروخنت آتش فتنه ، تالش و  می گذشت، دشمن 
برنامه ریزی کرد کشور را به سمت تجزیه و از پاشیدن 
و ملت  راحل)ره(  امام  با صالبت  ولی  پیش بربد  کشور 

ایران این فتنه دفع و دشمن ناکام شد.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران با همه 
مقاوم تر   ، استکبار  جبهه  انگیزی های  فتنه   ، توطئه ها 
و باصالبت تر شد گفت: دشمن پس از همه ناکامی ها 
، خط آشوب و ناامنی در کشور را دنبال می کند تا به 
ایران  اسالمی  نظام جمهوری  خام خود  و  باطل  خیال 
از درون ساقط کند ولی این توطئه نیز به طور قطع با 

شکست و ناکامی رو به رو خواهد شد.

به جنگ  اینکه دشمن  بیان  با  االسالم حاجتی  حجت 
ترکیبی علیه ملت ایران و نظام اسالمی روی آورده است 
و جنایت تروریستی شیراز بخشی از این جنگ ترکیبی 
است افزود:بر همه ما الزم و واجب است به وظیفه خود 

در تبیین این توطئه و روشنگری عمل کنیم.

   هندیجان

هیئات  به  ورزشی  تجهیزات  اهداء 
مذهبی شهرستان هندیجان 

به هیئات مذهبی شهرستان  اهداء تجهیزات ورزشی 
هندیجان 

هندیجان  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  برییس 
این  مذهبی  هیئات  به  ورزشی  تجهیزات  اهداء  از 

شهرستان خرب داد. 

به گزارش اداره تبلیغات اسالمی شهرستان هندیجان، 
حجت االسالم رستمی با عالم این خرب گفت:  با هدف 
تقویت و فعال سازی برنامه های دینی و فرهنگی هیئات 
مذهبی، با همکاری فرمانداری و اداره ورزش و جوانان در 
هفته تربیت بدنی، تعداد 7 میز تنیس،  3 میز فوتبال 
دستی،  100 عدد توپ فوتبال و  والیبال و 50 دست 
لباس ورزشی به هیئات مذهبی شهری و روستایی این 

شهرستان اهداء شد. 
هیئات  ورزشی  های  تیم  راستا  همین  در  افزود:  وی 
مذهبی با جذب جوانان و نوجوانان در مسابقات مختلف 

ورزشی، فرهنگی شهرستان رشکت دارند.

 طلیعه : 
اهل  فرهنگ  در  مسجد 
بیت)ع( مهامن خانه خدا در 
زمین، جایگاه نزول خیرات و 
برکات آسامنی، خانه آگاهی و عبادت، عشق و محبت، 
صفا و صمیمیت، ایثار و رحمت، تجلی گاه بهشت در 
زمین و تفریح گاه موّحدان است. پیامرب اکرم)ص(، در 
اولین قدم برای تشکیل حکومت اسالمی، مسجد النبی 
را در مدینه پایه گذاری کرد که نخستین پایگاه علمی، 
سیاسی، اجتامعی و حکومتی اسالم به شامر آمد و به 
عنوان مرکز آموزش معارف اسالمی و انسان  سازی و مرکز 
حکومت و سیاست گذاری شناخته شد. در ادامه بخش 
های از سخرنانی حجت االسالم و املسلمین پاکباز در 

سلسله جلسات مدیریت فرهنگی قابل مالحظه است. 

تو پارک کردی؛ او به تو می زند!
امام )ره( فرمود: »مساجد سنگر هستند.«  خب طبیعی 
است کسی که از سنگر بیرون برود، تیر می خورد. خب 
اگه کسی سوال کنند:»به مسجد منی خواهم بیایم، اما 
باشم؛ چه اشکالی دارد؟« عقالً  آدم خوبی  می خواهم 
که  مسجد  از  ندارد.  واقعیت  اما  است،  درستی  حرف 
بیرون آمد، افکارش عوض می شوند، دوستانش عوض 

می شوند. ذره ذره خراب می شود. آن حرف عقالً درست 
است، اما عمالً این طور منی شود! جایی نیست که به آن 
پناه بربد، هنوز هم که انسان کامل نشده و ضعیف است. 
لذا از مسجد که بیرون می رود، یک تیر به چشمش، 
یک تیر به گوشش، دوستانش خراب می شوند، افکارش 
خراب می شود، به خوبها سوءظن پیدا می کند، به بدها 
حسن ظن پیدا می کند، و منحرف می شود! جو غالب، 
مدل آدم ها، شوخی ها، و... خیلی فرق می کند. ما اآلن 
هم  بی حرکت  اگر  حتی  هستیم؛  فرهنگی  جنگ  در 
باشی، دشمن رهایت منی کند. تو پارک کردی، او به تو 

می زند!
»جمهوری اسالمی باید همه چیزش اسالمی باشد.

 این مساجد سنگرهای اسالم است. 
محراب محل حرب است.

 اینها سنگرند برای اسالم. حفظ کنید اینها را« 

بچه های خوِب ناقص!
شخصی مشغول به انجام یک کار خوب است؛ مثالً 
در بسیج یا انجمن اسالمی )مدرسه، دانشگاه، اداره، 
از  را  او  خوب،  فعالیِت  این  آیا  می کند.  فعالیت  و...( 
»مسجد« مستغنی می کند؟ نه. آن شخصی که ]مثالً[ 
در بسیج فعالیت می کند، اما مسجدی نیست، )مثالً 

و...(  ادارات،  بسیج  دانشگاه،  بسیج  مدرسه،  بسیج 
قطعاً با بچه های مسجدی فرق می کند. ما در جبهه هم 
می دیدیم که فرمانده ای مسجدی است و فرمانده ای 
غیر مسجدی، در حالی که هر دو آمده  بودند تا جانشان 
را بدهند، با هم از زمین تا آسامن فرق می کردند. ]آن 
خوبی  کارهای  دارد  نیست،[  مسجدی  که  دومی  نفر 
می کند، اما متام نیست، سیر و  سلوِک رشدش ناقص 
است، چون مسجدی نیست. اینکه خود مسجد ممکن 
است کمبودها و مشکالتی داشته باشد بحثی دیگر 
است، اما معنایش این نیست که پس به مسجد نرویم. 
امام خامنه ای:》در مسجد انواع عبادات هست. از جمله 
آن عبادات، تفکّر است که » تفکّر  ساعه خیر من عباده 
سنه «، یا در بعضی از روایات است که »من عباده اربعین 
 - فکر کردن درست  البته   -  » یا »سبعین سنه  سنه«، 
افراِد مسجد برو، این فکر را به وسیله شنیدن سخنان 
عامل دین و فقیه به دست می آورند... بنابراین باید قدر 
پیدا کرد.                                         باید در مساجد حضور  دانست.  را  مساجد 

1375/10/19

مسجد؛ محل خودسازی
است.  مکان خودسازی  اسالمی، مسجد  معارف  در 
ِريَن«  ُروا 》 َواللَُّه يُِحبُّ الُْمطَّهِّ »ِفيِه رَِجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يََتطَهَّ

مفرسین ذیل این آیه توضیح داده اند که »مسجد« محل 
تطهیر است. هم چنین مساجد، »عالِم محور« هستند؛ 
یعنی مسجد بدون عامل به درد منی خورد. مسجد بودِن 
مسجد به عامل داشنت است. هر کجا که محوریت با عامل 
نبوده، و در هر شهری که مساجد و حوزه های ضعیفی 
داشته، پاتوق های روشن فکرِی التقاطی و دگراندیشی ها 
فراوان شده! امام خامنه ای: 》ملت ایران باید مساجد را 
مغتنم بشامرد و پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری 
و استقامت ملی به حساب آورند... بنابراین مسجد، هم 
مدرسه است، هم دانشگاه، هم مرکز تفکّر و تأمل، هم 
مرکز تصفیه روح، هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به 

خداست.     1375/10/19

مسجد؛ محل تواصی
هم  خوب  کار  صد  اگر  می گوید  اسالمی  فرهنگ 
بودِن   نده! ]مثالً[ بسیجی  از دست  را  کردی، مسجد 
سازمان بسیج دلیل منی شود که به مسجد نیایم. این از 
تدبیر امام)ره( بود که به بسیج، این جوان های پر شور 
و انقالبی، گفت پایگاه هایشان را در مسجد قرار بدهند. 
رْبِ》فضای  چه فایده ای دارد؟ 》َوتََواَصْوا ِبالَْحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ
مسجد، بچه های بسیجی را مدیریت می کند تا منحرف 
نشوند. فضای بچه های بسیجی هم مانع از آن می شود 

چهار گفتار پیرامون مسجد و بچه های مسجدی
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