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مقام معظم رهبری
ح�ج اگرچ�ه يك واجب سياس�ی اس�ت، ي�ك واجب 
اجتماعی اس�ت، مظه�ر وحدت اس�ت، مظهر تجمع 
مسلمين است، اما يك مجموعه ی لبالب از احساس 

معنوی نيزاست؛ اين نبايد فراموش شود.
                       خطاب به کارگزاران حج1391

ب��ه گزارش خبرنگار زائر، حجت االس��الم و المس��لمین 
س��یدعلي قاضي عس��كر، وحدت ش��یعه و سني را براي 
جوامع اس��المي ضروري خواند و گفت: ش��یعه و س��ني 
هیچ مش��كل ج��دي با ه��م در تاریخ نداش��ته و ندارند 
و درگیري ه��ا خصوصا فتنه هاي موجود در كش��ورهاي 
اسالمي منشاء خارجي دارد و دشمنان اسالم با تحریك 
مس��لمانان و ایجاد اختالف��ات مذهبي منافع مادي خود 

را دنب��ال مي كنن��د.
سرپرس��ت حجاج ایراني، آمریكا و رژیم صیهونیس��تي 
را عام��ل اصلي فتنه انگیزي و فرقه گرایي در كش��ورهاي 
اس��المي دانس��ت و گفت: هدف از عملیات تروریس��تي و 
انتحاري كه در كش��ورهاي اس��المي از جمله پاكس��تان، 
افغانس��تان، عراق، لبنان و س��وریه ص��ورت مي گیرد و به 
نوامی��س و ج��ان و مال مس��لمانان بي حرمتي مي ش��ود 
تحمیل ش��رائط نامناس��ب به مس��لمانان و تضعیف جبهه 

اسالمي در برابر دشمنان اسالم است.

سرپرست حجاج ايراني در ديدار رئيس ِبعثه حج سيراليون:
مشكالت موجود در كشورهاي اسالمي منشاء خارجي دارد

  سرمقاله
محمد رضا جمالی

تعداد نهایي و رسمي حجاج اعالم شد
مراس��م حج امس��ال نس��بت به سالهای گذش��ته با کاهش 

چشمگیر تعداد حجاج مواجه شده بود.
رئیس كمیته عالي حج عربستان در این باره از كاهش یك 

میلیون نفري تعداد حجاج نسبت به سال گذشته خبر داد.
محمد بن نایف بن عبدالعزیز وزیر كشور و رئیس كمیته عالي 
حج عربستان در نامه خود به پادشاه عربستان با اعالم این خبر 
اعالم کرده است: تعداد حجاج امسال، یك میلیون و 9۸۰ هزار 
و ۲۴9 نفر بود كه نس��بت به سال گذشته، یك میلیون و 1۸1 
هزار و 3۲۴ نفر كاهش یافته است كه دلیل آن، كاهش گنجایش 

مسجدالحرام به سبب طرحهاي توسعه است.
در همی��ن حال خالد الفیصل رئیس كمیته مركزي حج 
عربس��تان و امیر مكه مكرمه اعالم ك��رده بود یك میلیون و 
3۸۰ هزار از خارج عربس��تان در موس��م امسال حضور دارند 
كه با مقایسه اظهارات خالد الفیصل و رئیس كمیته عالي حج 
عربستان مشخص مي شود امس��ال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از 
داخل عربستان به صورت غیرقانوني و با نقض حقوق حجاج 
كشورهاي جهان در مناسك حج شركت كردند. این در حالی 
است که مقامات عربستان پیش از آغاز موسم حج با تبلیغات 
گس��ترده نس��بت به حج گزاری اتباع کشورشان به صورت 

غیرقانونی تذکر و هشدار داده بودند.

روزنامه عکاظ چاپ عربستان نیزدر گزارشی نوشت: بنا بر 
اعالم سازمان عمومی آمار و اطالعات عربستان ، آمارهای حج 

سالجاری بدین شرح بوده است:
تعداد حجاج داخلی عربستان برابر 6۰۰ هزارو  71۸ نفر 
در قال��ب کاروان های حجاج داخ��ل و ۴۸۴ هزار نفر نیز به 
صورت غیرمجاز وارد مکه مکرمه ش��دند که ای آمار در سال 

گذشته یک میلیون و 17۸ هزار و 6۴1 نفر بوده است.
بر اساس این گزارش تعداد کل حجاج برابر با یک میلیون 
و 9۸۰ هزار و ۲۴9 نفر بوده است که تعداد 1میلیون و  379 
هزار و ۵31 نفرش��ان را حجاج اعزامی از خارج از عربس��تان 

تشکیل می دهد. 
بنابراین خبر تعداد کل حجاج در سالجاری به میزان 37.۴ 

درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
همچنین روزنامه عکاظ به نقل از موسسه مطوفین حجاج 
کش��ورهای عربی نوش��ت تعداد کل حجاج این کشورها در 
موس��م حج س��ال جاری بالغ بر ۲6۰ هزار نفر از 19 کش��ور 
عربی بوده است که از این تعداد 11۲ هزار و ۸۰  نفر از طریق 
ف��رودگاه جده، 1۴ه��زار و ۲1۵ نفر از طریق دریا، 7۰ هزار و 
۵7۸ نفر از فرودگاه مدینه منوره و 1۵ هزار و ۵۸ نفر نیز ار راه 

زمینی وارد عربستان شده اند.

ويژگ����ی ه�ای 
تم���دن نب��وی

ق��ان�ون 
ع��ادالنه



پرهیز از شهرت طلبى
امیرمومنان علی)ع( فرمودند : آرام باش، خود را ش��هره مس��از، خود 
را نهان دار كه ش��ناخته نش��وى، یاد گیر تا بدان��ى، خموش باش تا 

سالم بمانى.

سرمقاله

از فرص�ت ه�ای معن�وی 
باقیمانده بهره بگیریم

ادامه از صفحه اول
کمت��ر برنام��ه مش��ابهی را 
می ت��وان پی��دا کرد ک��ه چون 
حج اینقدر جامع باشد.تازه این 
موض��وع مربوط ب��ه موضوعات 
دینی حج اس��ت و واقعیت های 
اجتماعی حج و فلسفه سیاسی 
آن افق ت��ازه ای را باز می کند 
ومع��ارف زی��ادی در بطن خود 
دارد ک��ه ح��ج ابراهیمی واجد 
چنین خصوصیتی اس��ت یعنی 
هم عبادی است و هم اجتماعی.

ح��ال وقت��ی ب��رای حاجی 
فرص��ت چنین ذخی��ره نورانی و 
روحانی ایجاد ش��ده اس��ت ومی 
توان��د دوره جدیدی را در زندگی 
خود آغاز کند آیا باید همینکه به 
لطف خ��دای مهربان اعمال حج 
را ب��ه خوبی انج��ام داد و حاجی 
شد، ازفرصت باقیمانده به آسانی 
بگذرد یا اینکه از لحظه لحظه این 
سفر معنوی استفاده الزم را ببرد.

داش��تن حالت توج��ه و ذکر 
الهی وانابه و تضرع به درگاه خدا 
و مانوس بودن با قران و اقامه نماز 
جماع��ت از فضایل ارزش��مندی 
اس��ت که نباید از آن غافل شد. 
مهمتری��ن حقیقتی ک��ه از حج 
به دس��ت می آید ت��الش برای به 
دست آوردن روحیه توحید است.

یعنی توحید نظری و توحید عملی. 
یعنی در زندگ��ی فردی و جمعی  
موثر دانس��تن خدا در همه احوال 

وسکنات خود وجامعه.
هیچ چیزی را ج��ز خدا موثر 
ندانیم و به هیچ چیز جز ذات اقدس 
احدیت اتکاء نداشته باشیم.کعبه 
نشانه توحید است و طواف اتصال به 
کانون توحید است.حال بد نیست 
هرکدام از ما ببینیم حرکت و رفتار 
توحیدی چقدر در زندگی ما جایگاه 
دارد.االن فرصت این خود شناسی 
هاس��ت که بای��د با توج��ه وذکر 
وعبادت معنویت حج را که مبتنی 
بر توحید است را در خود زنده نگاه 
داری��م. پس فرصت باقیمانده را به 
راحتی از دست ندهیم و مروری بر 
زندگی گذشته خود داشته باشیم 
وحاال که تولد معنوی دوباره برای 
ما حاصل شده است پاکی و زیبایی 
به دست آمده را برای ادامه زندگی 

توحیدی حفظ کنیم.
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الگویی  را  ایثارگ��ران  رئیس جمه��ور، جانبازان و 
واال ب��رای مل��ت ای��ران توصی��ف کرد و گف��ت: اگر 
امروز دش��منان ملت ایران به خود جرأت نمی دهند 
ب��ه مناف��ع و عظم��ت این مل��ت تعدی کنن��د، تنها 
ایثارگران و خانواده ه��ای معظم  ایث��ار  به پش��توانه 

ش��هیدان اس��ت.
به گزارش پایگاه  اطالع رسانی ریاست  جمهوری، 
رییس جمه��ور  روحان��ی  حس��ن  حج��ت  االس��الم 
همزم��ان ب��ا ایام عید س��عید غدیرخم ب��ا حضور در 
منزل حس��ین فیاض جانباز 7۰ درصد دفاع مقدس 

در فضای��ی صمیمان��ه و معنوی با وی و خانواده این 
جانب��از گرانق��در دی��دار ک��رد.

روحانی در این دیدار با تجلیل از ایثارگری های 
اظهارداشت:  آنان  و خانواده های  ش��هدا، جانبازان 
ایثارگران در نیت های پاک آنان اس��ت؛  اجر عمل 
ن��ی ک��ه در دوران ۸ س��ال دف��اع مقدس  ایثارگرا
از کش��ور دف��اع کردند، برای  ب��ه جبهه ها رفته و 
خ��دا و حمایت از اس��الم در برابر کس��انی بود که 
می خواس��تند در مقاب��ل این ملت و آرمان های آن 

بایس��تند.

همزمان با شب عيد سعيد غديرخم صورت گرفت
حضور رئیس جمهور در منزل جانباز ۷۰ درصد

سرپرست حجاج ايراني در ديدار رئيس ِبعثه حج سيراليون:

مشكالت موجود در كشورهاي اسالمي منشاء خارجي دارد
نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج ایراني در دیدار با رئیس ِبعثه حج كشور سیرالیون، فرقه 

گرایي را خطري جدي براي جهان اسالم دانست و علماي اهل سنت و تشیع سراسر جهان 
را به اتحاد و همدلي و افشاي توطئه دشمنان فرا خواند.

ادام��ه از صفح��ه اول
وي اف��زود: در برخي كش��ورها به ق��رآن توهین 
مي كنن��د و پیامبر اس��الم)ص( را م��ورد اهانت قرار 
مي دهن��د ای��ن یك خط��ر جدي اس��ت ك��ه كیان 

اس��المي را مورد تهدید قرار مي دهد.
امیرالحاج جمهوري اس��المي ای��ران اضافه كرد: 
علم��اي اس��المي باید مردم را آگاه كنند ت��ا بتوانند 
از فتن��ه كنوني عبور كنند و مس��لمانان با وحدت و 
اتحاد باعث رشد و ش��كوفایي كشورهاي اسالمي در 

تمامي حوزه ها ش��وند.
وي اف��زود: در ح��ج بای��د فرصتي فراهم ش��ود كه 
مس��لمانان بتوانن��د مش��كالت خ��ود را بازگ��و كنند و 
دانش��مندان و فرهیختگان جهان اس��الم چاره اندیشي 

كنند.
سرپرس��ت حج��اج ایراني با اش��اره ب��ه فعالیت هاي 

فرهنگي و اجرایي حج جمهوري اسالمي ایران براي ارائه 
تجربیات به كشور سیرالیون اعالم آمادگي كرد.

ش��یخ تیجان س��یال رئی��س بعثه حج س��یرالیون 
نی��ز با ابراز خرس��ندي از حض��ور در بعثه جمهوري 
اس��المي ایران گفت: مس��لمانان در حج این فرصت 
را دارن��د تا ب��ا یكدیگر تب��ادل نظ��ر نمایند و براي 

مش��كالت جهان اس��الم چاره اندیش��ي كنند.
وي افزود: در س��یرالیون شیعه و س��ني در كنار هم 
زندگي مي كنند زیرا براي تمام مسلمانان، خدا، پیامبر و 
قرآن مش��ترك است و لذا باید به عنوان یك جبهه واحد 

در برابر دشمنان بایستند.
انق��الب  از  لیون  س��یرا مس��لمانان  گف��ت:  وي 
اس��المي ای��ران حمایت مي كنن��د و آمادگي دارند 
از تجربیات ارزش��مند ایران در امور حج و زیارت 

به��ره گی��ري كنن��د.

بروجردی در ديدار 2 سناتور فرانسوی: 
 NPT تحت نظارت آژانس و در چهارچوب

به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ادامه می دهیم
ریی��س  کمیس��یون امنی��ت  مل��ی مجل��س گفت: 
جمهوری اس��المی ایران در چهارچوب معاهده NPT و 
تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای همچنان 
به فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود ادامه خواهد داد.
از  ت��ن  دو  دی��دار  در  بروج��ردی  عالءالدی��ن 
نماین��دگان مجل��س س��نای فرانس��ه با اش��اره به 
میان  موجود  فرهنگی  پیونده��ای  و  تاریخی  روابط 
ای��ران و فرانس��ه، گفت: رواب��ط مبتنی بر حس��ن 

نیت و ع��دم وجود نکات منفی در پیش��ینه روابط 
دو کش��ور عام��ل مهم��ی ب��رای تقویت مناس��بات 

میان دو کش��ور می باش��د.
رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
ادامه ای��ن دیدار با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران 
در چهارچ��وب معاه��ده NPT و تحت نظ��ارت آژانس 
بین الملل��ی انرژی هس��ته ای همچنان ب��ه فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای خود ادامه خواهد داد.



نظافت
ام��ام رضا )ع(فرمود: از اخ��الق پیامبران، نظافت و 

پاكیزگى است.
3 شنبه  4 آبان 1392 -   شماره 33

 21 ذی الحجه 1434  -   26 اکتبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

گفــــــــــتگو

بخش دوم - اهالی مکه از جاذبه دینی برای عامل تجارت خودش��ان اس��تفاده می کردند و 
برای تسهیل امور دینی در مکه قوانینی را وضع میکردند تا فضای الزم برای فعالیت های تجاری 

را داشته باشند. 
پیامب��ر)ص( با کنار زدن رنگ طایفه ای از قوانینی ک��ه امتیازات ویژه  خاصی را برای برخی 
قبای��ل در نظ��ر می گرفت و تغیی��ر دادن ارزش ها و جایگزین کردن تقوا ب��ه عنوان معیار اصلی 
ارتقاء اجتماعی، فضای قانونی عادالنه ای را مبتنی بر مساوات بشر و توجه به خصلت های انسانی 
آدم ه��ا، نه ویژگی های نژادی جایگزین کرد و به این ترتیب س��اختار اجتماعی جزیرة العرب را 

دگرگون کرد.
حضرت محمد )ص( با دو چش��م به عالم نگاه میکرد. یکی چش��می که به ارزش ها و مفاهیم 
دینی توجه دارد که از طریق وحی نازل شده و جهان شمول است. دیگری چشمی که به واقعیت 
ه��ای موج��ود در روزگار خودش نگاه می کند و با توجه ب��ه مکان و زمانعمل می کند. این یعنی 
اینکه حضرت بی خبر و بیگانه از فرهنگ جزیرة العرب اقدام نمی کردند. به همین دلیل ساختار 
اجتماعی که در مدینه ایجاد شد در واقع تطبیق مفاهیم جهان شمول ثابت در جزیرة العرب آن 
زمان است. بنابراین برخی خصوصیات این نهاد ها ممکن است فقط  در آن زمان کارکرد داشته 

باشند و در یک زمان دیگر به آن شکل خاصی که پیامبر ایجاد کرده بودند، قابل اجرا نباشد.
مثال س��اختار حکومت پیامبر مبتنی بر تفکیک قوا نیس��ت. یعنی قوه مقننه و اجرائیه جدا از 
هم نیست. اجرای قوانین به دست خود پیامبر  یا امرایی که نصب می کردند، صورت می گرفت. 
قضاوت هم همینطور؛ یعنی ایش��ان همزمان با اجرا، مس��ئول قوه قضائیه هم بودند. هم حاکم و 

مدیر اجرایی بودند وهم قانون گذار. 
تفکیک قوا در ساختار سیاسی مدینه وجود نداشت، چون ظرفیت آن وجود نداشت و ضرورتی 
برای آن احس��اس نمی ش��د. نقش مردم هم در ش��کل گیری حکومت در مدینه در قالب بیعت 
بود. اما اصل این ایده که  مردم حکومت را انتخاب کنند و قدرت از س��ه ش��ان تقنینی و قضایی 
 واجرایی برخوردار باش��د فقط مربوط به آن زمان نیس��ت و در هر زمان و مکانی قابل اجراس��ت. 

حکومت پیامبر اسالم در مدینه الگوی حکومت در جامعه اسالمی است. 
بذر حکومت اسالمی در مدینه توسط پیامبر کاشته شده است. این به آن معنا نیست که بعد 
از پیامبر تمام اتفاقات رخ داده مبتنی بر خواست و مطابق الگوی پیامبر بوده باشد. اما سنگ بنا 
و اس��اس تمدنی که در قرن های بعدی در سرزمین های اسالمی سازمان پیدا کرد همین تمدن 
نبوی در مدینه بود. تمدنی که بر دانش واخالق و قانون اس��توار بود و س��رزمینی فاقد فرهنگ و 

تمدن و اخالق  وقانون را تبدیل به سرزمینی ویژه و نمونه کرد.

آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی

ويژگی های تمدن نبوی )2(

قانون عادالنه

آمار زائران مدینه
كمیته حج منطقه مدینه منوره از ورود بیش از 

13۸ هزار حاجي به مدینه منوره خبر داد.
به گزارش زائ��ر، دبیرخانه كمیته حج در 
مدین��ه منوره در گزارش آم��اري اعالم كرد 
تعداد حجاجي كه روز س��ه شنبه وارد مدینه 
منوره ش��دند 17 ه��زار و ۵9۲ نفر و تعداد 
حج��اج خارج ش��ده هم 1۸ ه��زار 617 نفر 

بودن��د.
تع��داد كل حجاجي كه وارد مدینه منوره 
ش��ده ان��د 137 ه��زار و 93۴ نف��ر و تعداد 
كل حجاج خارج ش��ده ۲6 هزار و 11۲ نفر 
بودند و حجاج باقي مانده 111 هزار و ۸17 
نفر هس��تند. بر اس��اس گ��زارش خبرگزاري 
عربس��تان، ظرفی��ت اس��كان مراكز اس��كان 
حج��اج تا روز س��ه ش��نبه ۲9 درص��د بوده 
اس��ت. دبیرخانه كمیته ح��ج همچنین اعالم 
نمایش��گاه  از  بازدی��د كنندگان  تع��داد  كرد 
مش��اركت در اعم��ال ح��ج بنی��ان 6 به 1۰ 
هزار و ۲73 نفر رس��یده و تعداد كل بازدید 
كنندگان در موس��م ماقبل حج به ۲۸9 هزار 

و 167 نفر رس��یده اس��ت.
پیش بیني مي ش��ود تع��داد حجاجي كه در 
موسم دوم حج وارد مدینه منوره شوند به بیش 
از 6۰۰ هزار نفر مي رس��د. بیش��تر تعداد حجاج 
در مدینه منوره مربوط به كشورهاي بنگالدش، 

ایران، سودان و مصر مي رسد.

بیش از پنج میلیون زائر به 
عمره اعزام مي شوند

طب��ق اعالم برخي منابع در طول 9 ماه موس��م 
عم��ره، بی��ش از پن��ج میلی��ون عمره گ��زار به 
س��رزمین وحي مشرف مي شوند.همچنین طبق 
اعالم وزارت حج عربس��تان، موسم عمره از ماه 
صفر آغاز خواهد ش��د و ص��دور روادید عمره در 

رمضان آینده به پایان خواهد رسید.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، منابع 
آگاه در زمین��ه خدم��ت به عمره گ��زاران پیش 
بین��ي كردند كه تعداد عمره گزاران در موس��م 

عمره به بیش از پنج میلیون نفر برسد.
پیش بیني مي ش��ود در طول 9 ماه موس��م 
عم��ره، بی��ش از پن��ج میلی��ون عمره گ��زار به 

سرزمین وحي مشرف شوند.
۴۸ ش��ركت عمره به عمره گ��زاران خدمت 
خواهن��د كرد كه ب��ه رونق هتله��ا و واحدهاي 
مس��كوني براي اس��كان عمره گ��زاران در مكه 

مكرمه و مدینه منوره كمك خواهد كرد.
وزیر حج عربس��تان اعالم كرده بود: موس��م 
عمره از ماه صفر آغاز خواهد شد و صدور روادید 

عمره در رمضان آینده به پایان خواهد رسید.

زائر ایراني ک��ه پیرو مکتب اهل بیت و معروف 
به »ش��یعة آل محّمد« اس��ت،  به س��رزمیني وارد 
مي شود که بخش عمده اي از زائرانش پیرو مذهب 
شافعي، مالکي، حنبلي، حنفي، زیدي، اسماعیلي 
و ... هس��تند. پس شیعه باید در این سفر، خود را 
نمایندة رس��ول خدا )ص( و امامان معصوم )ع( و 

سفیرقرآن و مکتب اهل بیت )ع( قلمداد کند.
بای��د در این س��فر، با اخالق، ک��ردار، رفتار 
و عبادات��ش زینت اهل بیت و باعث خوش��حالي 
قلب پیامب��ر )ص( و حضرت زهرا و ائمه علیهم 

االس��الم باش��د.

زائ��ر خانة حق باید نس��بت به دیگ��ر زائران � 
که با او هم مس��لک نیس��تند � ب��ا مهر و محبت 
برخ��ورد کند، در س��الم دادن به آن��ان پیش قدم 
ش��ود، اگر در صف جماعت مس��جدالنبي )ص( و 
مسجدالحرام کنار آنان قرار گرفت، از روي مهر و 
محبت به آنان سالم کند و با آنان مصافحه نماید 
و حت��ي نم��ازش را بدون قنوت و هم��راه آنان به 
ج��اي آورد و از بحث کردن ب��ا آنان � در صورتي 
که تخصصي ندارد � بپرهیزد و س��عي کند در این 
زمین��ه از عالمي زبان دان کم��ک بگیرد تا مکتب 
اهل بیت )ع( با برهان و اس��تدالل به آنان برسد و 
تبلیغات سوء  دش��منان نسبت به شیعه و پیروان 

اهل بیت )ع( خنثي گردد.

همه مسلمانیم



رسول خدا )ص( فرمود: 
کس��ی که به عیادت بیمار می رود همیش��ه در دریای رحمت الهی راه می رود ٬ تا بنش��یند وآنگاه که ]نزد بیمار 

نشست[٬غرق در رحمت خدا می گردد.
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بدرقه حاجی، خرید و س��وغاتی در مکه و مدینه و همچنین س��فره ولیمه 
قس��متی از سفر حج هر حاجی ایرانی است. متاسفانه این سنت پسندیده 
همانند بس��یاری از سنتهای ناب ایرانی دستخوش تغییرات شد به نحوی 
که اکنون چاووشی خوانی در زمان بدرقه حاجی از بین رفته و سفره های 
ولیمه که پای آن آش��نا و غریبه و فقرا می نشستند جایش را به سالنهای 
مجل��ل با میهمانان ویژه داده  وهدایای تبرکی اعم از قواره های چادری و 
س��نگ غار حرا و آب زمزم هم جایش را با رایانه کیفی، پارچه های گران 
قیمت، لوازم صوتی و تصویری و آرایشی و بهداشتی و... عوض کرده است.

تغییرات مش��هود در سنت مناس��ک حج موجب شده تا هزینه حجاج 
برای س��فر به حج چند برابر ش��ود و حاجی به جای پرداختن به آداب و 
مناسک حج و ادای مس��تحبات دغدغه خرید سوغاتی و سالن غذاخوری 
برای پذیرایی از میهمانان را داش��ته باش��د. این در حالی اس��ت که مقام 
معظ��م رهبری در جمع متولیان حج فرمودند: »بهتر اس��ت حجاج ایرانی 
به جای هزینه س��فره های ولیمه و سوغاتیهای گران قیمت به فکر آسیب 

دیدگان سیل پاکستان باشند و به آنان کمک کنند.«
حجت االسالم سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت نیز در این باره می گوید: براساس احادیث اسالمی هدیه و سوغات 
حج بخش��ی از حج اس��ت و پیامبر اس��الم )ص( هم از زائران حج هدیه 
خرما و آب زمزم می پذیرفت زیرا رنگ و بوی حرمین ش��رفین را داشت. 
ولی متاس��فانه در س��الهای اخیر مکه و مدینه بازار کشورهایی شده است 
که حتی به خدا هم اعتقاد ندارند. دانش��گاه ها، رس��انه ها، ائمه جماعات و 
مس��اجد فرهنگ غلط خرید س��وغاتی های گران قیمت و غیرمعنوی را از 
فرهن��گ حج حذف کنند. سرپرس��ت حجاج ایرانی گفت: بهتر اس��ت که 
مدیران کاروانها و یا زائران یک نصف روز را در ایام حج به خرید اختصاص 
دهند و بیش��تر به دنبال بهره مندی از معنویات حج باشند. البته سازمان 
حج در سالهای اخیر تدابیری اندیشیده تا بازارچه هایی در مبادی خروجی 
کش��ور ایجاد ش��ود و حجاج تمامی خریدهای خود را در بازارچه ها انجام 

داده و در برگشت از حج هدایایی خود را تحویل بگیرند.
وی در عین حال اظهار داش��ت: هرچند اکثریت زائران کشورمان وقت 
خود را وقف اس��تفاده معنوی از فرصت محدود س��فر حج می کنند ، اما 
اگر گروهی اندک از زائران براس��اس چش��م و هم چشمی یا به بهانه خرید 
جهیزی��ه و ل��وازم خانه و س��فارش دیگران وقت زی��ادی صرف خرید می 

کنند ، بهتر اس��ت به موقعیت ارزش��مند ارتباط با خداوند بیندیش��ند که 
ممکن است دیگر برایشان تکرار نشود.

w توصیه هایی به مدیران کاروان ها 
عل��ی لیالی رئیس اس��بق س��ازمان ح��ج و زیارت در م��ورد اظهارات 
کارشناس��ان پیرامون اینکه برخی مس��ئوالن کاروانه��ا در ترویج فرهنگ 
خرید در مناس��ک حج مقصرن��د گفت: مدیر کاوران نبای��د به زائر بگوید 

امروز روز خرید است و او را از انجام مستحبات و دعا و نیایش بازدارد.
وی افزود: فرهنگسازی برای ترویج و ترغیب حجاج به اهمیت دادن به 
واجبات و مس��تحبات حج و دوری جستن از مادیات دنیوی از سوی تمام 
متولیان حج ضروری اس��ت. رئیس اسبق س��ازمان حج و زیارت در مورد 
س��فره ها و سالنهای پرهزینه حجاج ایرانی پس از حج گفت: دستگاههای 
اجرایی و عملیاتی در فرهنگس��ازی مس��ئولیت مس��تقیم ندارند، ولی به 
عنوان مثال س��ازمان حج و زی��ارت می تواند برای تغیی��ر فرهنگ توجه 
حجاج به خرید و استفاده از سالنهای پرهزینه برای سفره ولیمه همسو با 

برنامه های دستگاههای متولی فرهنگ، همکاری کند.
w ولیمه حاجی باید طعم آسمانی بدهد 

حجت االس��الم نجف نجفی روحانی کارشناس حج در مورد فرهنگ غالب 
حجاج ایرانی در مراسم و میهمانیهای بعد از حج و خرید سوغات و هدایا گفت: حج 
به عنوان فروع دین و از واجبات است و چون این واجب برگرفته از ندای آسمانی 

ولیمه حاجی باید 
طعم آسمانی بدهد
سنت حسنه بدرقه و بازدید از زائران خانه خدا در فرهنگ 
ایرانی و اسالمی نهادینه شده است، فرهنگی نیکو که اکنون 

دستخوش تغییرات شده و متاسفانه برای برخی از حجاج گویا 
خرید سوغات گرانقیمت و کرایه سالن غذاخوری مجلل از 

پرداختن به آداب و مناسک معنوی حج مهمتر است.

برای دع��ا و ارتباط با خدا وقت خاصی تعیین 
نش��ده اس��ت كه در غیر آن وقت كس��ی نتواند با 
خدا ارتب��اط برقرار نماید و ع��رض نیاز كند. زیرا 
می فرماید: »َوِإَذا َس�َأَلَك ِعَب�اِدي َعنِّي َفِإنِّي 
اِع ِإَذا َدَعاِن«)س��وره  َقرِ يٌب ُأِجي�ُب َدْعَوَة الدَّ

بقره آیه 1۸6( 
چنانكه مالحظه می كنی��د عبادت خداوند، مقید 
ب��ه وقت خاصی نیس��ت ولی خداون��د خود برای 
بعضی از اوقات مزیت های خاصی مقرر نموده، كه 

از آن جمله بعد از نمازهای پنجگانه یومیه اس��ت. 
از هم��ه این اوقات برتر و باالتر طبق آیاتی که در 

قران کریم هست دل شب و هنگام سحر است .
تهج��د ك��ه عبارت اس��ت از بی��دار خوابی، از 
مهمترین اعمال شایس��ته مؤمن بش��مار می آید 
كه مقداری از ش��ب را به عب��ادت و تالوت قرآن 
بپردازد. حتما حاجیان عزیز این ش��ب های مهم 
را از دس��ت نخواهن��د داد که ممکن اس��ت تکرار 
شدنی نباش��د. آنقدر شب زنده داری اهمیت دارد 

كه خداوند بال را بواسطه شب زنده داران از مردم 
دفع می نماید.

َتَجاَفٰى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن رَ بَُّهْم 
ا رَ َزْقَناُهْم ُينِفُقوَن ﴿١٦﴾ َفَل  َخْوًف�ا َوَطَمًعا َوِممَّ
ا ُأْخِفَي َلُهم مِّن ُقرَّ ِة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما  َتْعَلُم َنْفٌس مَّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن )سوره سجده 16 - 17(
در این آیه  خداوند ش��ب زنده داری و اشتغال 
به دعا و استغفار در دل شب را بهمراه انفاق مالی 
چنان می س��تاید كه در پاداش آن می فرماید: در 
قب��ال این اعمال آنقدر خداوند ب��رای آنها پاداش 
تهیه دیده كه كس��ی نمی داند چه چیزها اس��ت 

)نامحدود حتی غیر قابل پیش بینی است (.
در س��وره دهر )آیه ۲6( می فرماید »َوالَِّذيَن 

شب زنده داران؛ شب زنده دارید!

گـــــــزارش
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بوده پس باید تمامی اعمال و مناسک آن قبل و بعد از حج نیز آسمانی باشد 
در حالی که این ارزش به یک ناهنجاری تبدیل ش��ده است. وی افزود: در 
مناسک آسمانی و معنوی حج مسائلی همچون کارتهای دعوت گرانقیمت، 
سالنها و تاالرها و رستورانها و سوغاتیهای سنگین تعریف نشده است زیرا 
ولیمه حاجی باید طعم آسمانی داشته و سفره ولیمه حج هم باید جایی پهن 
شود که آن مکان با فضایی معنوی ذهن و فکر میهمان را به سوی حضور 
میزبان به خانه خدا تداعی کند. حجت االسالم نجفی روحانی با بیان اینکه 
سفره ولیمه حاجی مستحب بوده و خیرات و برکات زیادی به همراه دارد 
گفت: امام علی)ع( سر سفره حاجی رفتند و وقتی دیدند بر سر این سفره 
فقیری حضور ندارد متاثر شدند در حالی که بر سر سفره های برخی از حجاج 
ایرانی حتی اقوام فقیر هم دعوت نمی شوند و میهمانیهای حج بیشتر جنبه 

تشریفاتی و چشم و همچشمی دارد.
وی اظهار داش��ت: دعوت از میهمانان برای دید وبازدید مسافر 
خانه خدا بیش��تر از جهت گردهمایی مسلمانان و اقوام و آشنایان 
حائز اهمیت اس��ت تا در فضایی روحانی با طعامی معنوی حاجی 
بتوان��د ذره ای از صفای صفا، مرام مروه، معرفت عرفات و ش��عور 
مش��عر را به دیگران منتقل کند ولی آیا میهمانیهای حجاج ایرانی 

اینگونه اس��ت؟
حجت االس��الم نجفی روحانی معتقد اس��ت بد حجابی، غیبت، 
دعوت نکردن از فقرا، چشم و همچشمی و توزیع سوغاتیهای سنگین 

به مهمترین آفتهای بعد از حج برای برخی حجاج ایرانی تبدیل شده 
است و در این میان نقش صدا و سیما، رسانه ها و دانشگاههای برای 

تبیین فرهنگ صحیح مناسک حج در جامعه حائز اهمیت است.

w حجاج ایرانی کلید اقتصاد بازارهای عربستان 
حجت االس��الم س��ید محمود کریمی کارش��ناس ح��ج نیز در 
گفتگویی اظهار داش��ت: متاسفانه بس��یاری از حجاج ایرانی قبل از 
اعزام مبالغ زیادی را برای مناس��ک غیر ض��روری بعد از حج اعم از 
برپایی میهمانی، کرایه س��الن، فیلمبرداری و ... کنار می گذارند که 
در برخی از موارد حتی این مبالغ را قرض می کنند. وی افزود: برای 
شکستن و تغییر این فرهنگ غلط در جامعه باید قبل از اعزام به حج، 
حجاج را با اصل اثر بخشی حج در روح و روان آدمی و دلبستگی از 
هوا و هوس��های دنیوی آشنا کرد تا خرید از فروشگاههای پر زرق و 
برق مکه و مدینه را جزو اصلی مناسک حج لحاظ نکنند. کارشناس 
و راهنمای مناس��ک ح��ج در مورد نهادینه کردن حج آس��ان و کم 
هزینه در کش��ور پیش��نهاد کرد: باید اطلس فرهنگ حج در کش��ور 
تعریف ش��ود که در آن نقش صدا و سیما، رس��انه ها، سازمان حج، 
نهادهای فرهنگی و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با مناسک 
حج تعریف شده و بر اساس یک برنامه ریزی مشخص، حج ایرانی با 

الگوبرداری از حج ائمه اطهار و بزرگان دین برگزار شود.

w سادگی سفر حج مسلمانان سایر کشورها 
وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا حجاج کش��ورهای دیگر 
هم خرید س��وغات حج و برگزاری مراس��مات بازگشت از حج را در 
فرهنگش��ان دارند گفت: چندین بار به حج مشرف شده ام و همیشه 
س��ادگی سفر حج مسلمانان سایر کش��ورها برایم قابل تحسین بوده 
است که با یک چمدان می آیند و با یک چمدان هم بر می گردند.

حجت االسالم کریمی با اشاره به اینکه برخی از مدیران کاروانها 
نیز در ترویج فرهنگ غلط خرید همراه با مناسک حج سهیم هستند 
گفت: وقتی برخی ها به جای استفاده از لحظات بسیار کوتاه روحانی 
و معن��وی در مک��ه و مدینه برای حضور زائر در بازارهای عربس��تان 

برنامه ریزی می کند دیگر جایی برای فرهنگ سازی نمی ماند.

تجمل 
گرایی و 
توجه به 
مادیات، 

آسیب 
بزرگ  

مسیر معنوی 
حج است 

آنقدر شب 
زنده داری 

اهمیت دارد 
که خداوند 

بال را بواسطه 
شب زنده 
داران از 

مردم دفع 
می کند.

ًدا َوِقَياًما.« ه��م آنانكه  َيِبيُت�وَن ِلرَ بِِّه�ْم ُس�جَّ
ش��ب ها به خاطر پروردگارش��ان با سجود و قیام 

بسر می برند.
پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: خداوند 
م��ی فرماید: انی ال هم باهل االرض عذابا فاذا 
نظ�رت الی عمار بيتوت�ی و الی المتهجدين 
و الی المتحابين فی اهلل و الی المس�تغفرين 

باالسحار صرفت عنهم 
من تصمیم عذاب برای اهل زمین می گیرم اما 
وقتی نگاه می كنم ب��ه آباد كنندگان خانه ام و به 
ش��ب زنده داران و كسانی كه برای من به یكدیگر 
محب��ت می ورزند و كس��انی كه س��حرگاهان به 

استغفار اشتغال دارند بال را از آنها دفع می كنم.

گـــــــزارش



فروتنی
ام��ام جواد علیه الس��الم فرم��ود:  فرم��ود: تواضع و 
فروتنى زینت بخش علم و دانش است ، ادب داشتن 
و اخالق نیك زینت بخش عقل مى باش��د، خوش روئى 

با افراد زینت بخش حلم و بردبارى است.

اینجا خانه خودت است

خوشا آنان که هستند 
شهر مکه

نظر کرده خدایش با عنایت
کند بنده اگر سعی و صفایی

ببخشد جمع عصیانش به رحمت
درین خانه قدم بنهاد موال

به کعبه زاده شد شاه والیت
شکاف افتاد بر رکن یمانی
نگردد بسته تا روز قیامت

نماز اندر حرم یکصد هزار است
خوشا آن کس بر این توفیق و نعمت

اگر در خواب باشی شهر مکه
تو را این خواب می باشد عبادت
نفس های تو باشد ذکر و تسبیح
چه بهتر نعمتی از این سعادت
نما سعی و طوافی گرد کعبه
بود پاداش آن مثل شهادت

گناهت گر بود چون کوه البرز
به اشک و توبه می بخشد خدایت
نما هر روز و شب شکر خداوند
بود پاداش حج فردوس و جّنت
نباشد خوف و بیمش روز محشر
هر آن کس که بود یار والیت
خدایا حفظ کن این جمع زائر
قبول از جملگی بنما زیارت
ایا دانا تو قدر خود چه دانی؟
دوبارت داده توفیق زیارت

پيربخش دانايی نسب
کاروان اعزامی از بندرعباس
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هيچ چيزی ندارم
خدای��ا! حاال دوباره دارم به مس��جدالحرام می آیم. با ادعاهای تکانده ش��ده! خدایا از کوه 
ی��خ وقت��ی که یخ هایش آب ش��وند، هیچ نمی مان��د! خدایا مدعی،  همه چیزش ادعاس��ت. 
وقتی ادعاها بریزند، عجیب تهی دس��ت می شود ... حاال بنده تهی دست تو در مقابل درهای 

مسجدالحرام ایستاده است.
ق عليه...« الهی »سائُلَک فقيُرَک ِمسکيُنَک ِبباِبک. فتصدَّ

این بار چیزی در بساطم نیست که در مقابلش از تو توقعی داشته باشم. هرچه از سوی تو 
بیاید، تفّضل توست. خدایا تو بنده ای را که با تو تنها شده، تنها رها نخواهی کرد...

مطالب

ارسالی

زائران

شعر زائر

انس��ان فطرتا موجودی خداجوست و به دنبال 
آن م��ی گردد تا خال وجودی خوی��ش را پر کند. 
ب��ه عبارت دیگر او دنبال معبودی اس��ت تا بتواند 
با او عاش��قانه راز و نیاز کن��د. در همه ادیان الهی 
پیامبران یا س��فیرانی بوده اند که بشر را به سوی 
نیاز درونی ش��ان که همان��ا طلب کردن خدا بوده 
س��وق دهند. در این راستا اماکن مقدسی بوده اند 
که انس��ان ها در آن جا حض��ور معبود خویش را 

بیش از بیش احساس می کرد. 
در دین مقدس اسالم نیز مردم همه ساله دور 
مکانی آس��مانی همچون کعبه حلقه می زنند و با 
خدای خویش خل��وت می کنند. این حضور قلبی 
در زم��ان معینی انجام می پذیرد که به این جمع 
عشاق در مکان عشق فریضه حج گفته می شود. 

ح��ج همایش��ی عظیم و الهی اس��ت ک��ه ایام 
ذی الحجه در جوار بیت اهلل الحرام برپا می شود و 
همه مس��لمانان از هر نژاد و ملیتی، کعبه را چون 

نگینی مقدس در بغل می گیرند و تنها آنجاس��ت 
ک��ه هیچ انس��انی بر دیگری برتری ن��دارد و انگار 
قیامت پیش از زمان مرگ جلوه گری می کند که 
انس��ان ها یکپارچه و با یک لباس واحد در محضر 
حق حاضر می شوند و پاسخگوی اعمال خویشند. 
زورم��داران و س��تمگران در طول تاریخ س��عی 
داشته اند که این اجتماع را از هم بگسلند و در دین 
اسالم و در میان مسلمانان رخنه ایجاد کنند و برای 
این که به اهداف ش��وم خود برسند راهی جز ایجاد 
نفاق و چنددس��تگی در میان مسلمین نداشته اند و 
از طرق مختلف چه با جنگ و چه با تهاجم فرهنگی 

مترصد عملی ساختن این نقشه بوده اند. 
ملل مسلمان باید با اتحاد و یکپارچگی خویش، 
آب بر آتش دشمن ریخته و ترفندهای شوم آنها را 

نقش بر آب کنند.
امير رنجبر بافق، طيبه محمدنيا از کاروان 
بافق يزد

اینجا مکه اس��ت. اینجا مولود و خاس��تگاه آخرین پیامبر اس��ت. اینجا شهر رس��الت، شهر امامت و شهر 
والیت است. 

سالم بر تو ای مکه؛ ای شهر بطحا، ای ام القرای جهان اسالم، که کعبه را چون نگینی در خود جای 
داده ای و هر ساله پذیرای میمانان ملکوتی حضرت حق می باشی. 

س��الم بر تو که ش��اهد ش��ب زنده داری های پیامبر خدا بودی و خورشید نبوت را در خود جای 
داده و مام��ن و مهبط فرش��تگان وحی گش��تی. اینک این تو و این هم میلی��ون ها دل زائر بی قرار 
که بعد از س��الها انتظار و ُمحرم ش��دن در مسجد شجره در میان مس��جدالحرام است، لبیک گویان 

پ��روردگار را ص��دا م��ی زنن��د. 
میزبان خوبی باش و همراه با س��وخته دالن و ش��یعیان لبیک بگو تا باز هم روزهای همدلی 
با رس��ول خدا برایت تداعی ش��ود و ان شااهلل ش��اهد اتحاد جمیع مس��لمین باشی که امیدوار پا 

درون خان��ه ح��ق م��ی گذارن��د. 
و دعا کن که روزی برس��د که همه با یک هدف و آرمان و عقیده خالصانه و به راحتی بتوانند به 

راز و نیاز با معبود بپردازند و ش��رک و کفر از میان کلیه انس��ان ها رخت بربس��ته باش��د.
طيبه جعفری، مهديه فتاحی از کاروان بافق يزد

مولود پیامبر

همایش عظیم
باغ پرالله مدینه

در شهر مکه خادم این کاروانیم
از جان و دل خدمتگزار زائرانیم

حج شما مقبول درگاه الهی
ما تشنه دست دعای عاشقانیم

ما عازم باغی پر از آالله هستیم
در انتظار گنبد خضرا نشستیم
بوی علی و فاطمه دارد مدینه

ما شیشه جان را به آه دل شکستیم

دلهای ما لبریز از عشق خدا بود
جانی که با انوار هستی آشنا بود

دل از شراب معرفت نوشید ، یاران
 آئینه احرام ما سعی و صفا بود

رباعی سروده شده توسط زائر کاروان 
38005 گرگان، عليرضا احمدی

 درمکه مکرمه

زائـــــر نامه



پنج سفارش
امام باقر )ع( فرمود:  تو را به پنج چیز س��فارش مي 
کنم : اگر مورد س��تم واقع شدي ستم مکن ، اگر به 
تو خیان��ت کردند خیانت مکن ، اگ��ر تکذیبت کردند 
خش��مگین مشو ، اگر مدحت کنند ش��اد مشو ، و اگر 

نکوهشت کنند ، بیتابي مکن.
پیروزی تیم ملی فوتسال 

بر ژاپن در جام جهانی کوچک
ملی پوشان فوتس��ال ایران با پیروزی بر ژاپن و 
صعود به رده دوم جدول با روحیه باال به مصاف 

برزیل می روند. 
تی��م ملی فوتس��ال ای��ران در دومین بازی 
خ��ود در مرحله گروهی ج��ام جهانی کوچک 
برزیل از ساعت ۲:۴۵ بامداد پنجشنبه در شهر 
مارینگای برزیل به مصاف ژاپن رفت و در پایان 

به پیروزی سه بر یک رسید.
در این بازی ابتدا در دقیقه  سه بازیکن حریف 
به اش��تباه ت��وپ را وارد دروازه  خودش کرد و در 
ادامه حس��ین طیبی در دقیقه  1۸ گل دوم ایران 
را به ثمر رساند تا شاگردان خسوس کاندالس با 

پیروزی دو بر صفر به رختکن بروند.
در نیم��ه دوم نی��ز و در حالی ک��ه ژاپن به 
ش��دت بر تعداد حمالت خ��ود افزوده بود و در 
دقای��ق پایانی از سیس��تم  پنج نفره اس��تفاده 
می کرد، جواد اصغری مقدم در دقیقه  3۸ روی 

غافلگیری گل سوم ایران را به ثمر رساند. 
ام��ا این پای��ان کار نبود و چش��م بادامی ها 
چند ثانیه بعد یکی از گل های خورده ش��ان را 
جب��ران کردند تا بازی با نتیجه  س��ه بر یک به 

پایان برسد. 
دیروز )چهارشنبه( همچنین در دیگر بازی 
گ��روه A برزیل با نتیج��ه  11 بر یک آرژانتین 
را در هم کوبی��د و به این ترتیب تیم های ملی 
برزی��ل، ایران، آرژانتین و ژاپ��ن در رده اول تا 

چهارم این گروه قرار گرفتند. 
فوتسالیس��ت های ای��ران در آخری��ن بازی 
ای��ن مرحله ف��ردا از س��اعت ۲3:۴۵ امروز در 
س��خت ترین بازی ای��ن دوره از مس��ابقات به 
مص��اف برزی��ل، بهترین تیم جه��ان و میزبان 

مسابقات خواهد رفت. 
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پایگاه اطالعات جمعیت س��ازمان ثبت احوال 
کش��ور اع��الم ک��رد : نزدی��ک به ی��ک میلیون و 
دویس��ت هزار ایرانی ب��ا نام، الق��اب و کنیه های 
امام دهم ش��یعیان نام گذاری شده اند.  بر اساس 
آمارهای به دست آمده از پایگاه اطالعات جمعیت 
در این سازمان اسامی علی نقی و علی النقی که از 
نامهای امام دهم شیعیان می باشد، بیش از ۵هزار 

و چهارصد بار در این پایگاه به ثبت رسیده اند.

همچنین نام های مرتضی بیش از ۴۰9هزاربار، 
ه��ادی قریب ب��ه ۲۸7هزار بار ، امی��ن در حدود  
۲۰۰هزار بار و نقی ۲6هزار و 7۵3 بار از فراوانترین 
القاب امام علی نقی)ع( امام دهم ش��یعیان هستند 
که در این پایگاه به ثبت رسیده است. نام ابوالحسن 
نیز در حدود 3۰ هزاربار در پایگاه اطالعات جمعیت 
کشور به ثبت رسیده اس��ت که فراوان ترین کنیه 

امام دهم ش��یعیان می باش��د.

بیش از یک میلیون ودویست هزار ایرانی هم نام امام دهم شیعیان

دول��ت انگلیس از لغو تحریم میدان گازی رهوم 
که بخش��ی از مالکی��ت آن در اختیار ایران قرار 

دارد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، 
انگلی��س ممنوعیت برداش��ت از می��دان گازی 
»رهوم« در دریای شمال که از مالکیت مشترک 
بریتیش پترولیوم و شرکت نفت ایران برخوردار 

است، را لغو کرد.
وزارت ان��رژی انگلیس دلی��ل تصمیم خود 
درب��اره میدان گازی فوق که از س��ال ۲۰1۰ به 
دلیل تحریم ش��رکت های ایرانی توسط اتحادیه 
اروپا متوقف ش��ده ب��ود را جلوگیری از تخریب 

محیط و میدان معرفی کرد.
وزارت انرژی انگلیس با اعالم خبر فوق گفت 
به دلی��ل نوِع طراحی، در صورت توقف عملیات 
به صورت دائمی، با توجه به دما و فش��ار باالی 

میدان، به محیط زیست آسیب می زد.

می��دان گازی رهوم ح��دود ۴ درصد تولید 
گاز انگلی��س در اکتبر ۲۰1۰ ب��ود. این میدان 
از دس��امبر ۲۰۰۵ به بهره برداری رسیده بود و 
س��اخت آن 3۵۰ میلیون پاوند )۵6۵.6 میلیون 

دالر( هزینه داشته است.
ش��رکت انگلیس��ی بریتیش پترولیوم اعالم 
ک��رد هنوز زم��ان دقیق آغاز ب��ه کار مجدد آن 

مشخص نیست.
سخنگوی شرکت گفت: »در انتظار دریافت 
مجوز نهای��ی در هفته ه��ای آینده هس��تیم تا 
بتوانیم اقدام��ات الزم را برای راه اندازی مجدد 

میدان انجام دهیم.«
به نوشته رویترز: »تحریم های اتحادیه اروپا 
-از جمله ش��رکت نفت ای��ران- همچنان برقرار 
اس��ت و دولت انگلیس، درآمد مربوط به شرکت 
نفت ایران از فروش گاز را در حس��ابی غیرقابل 

برداشت واریز خواهد کرد.«

تحریم گازی ایران در دریای شمال لغو شد

خـــــــــــــــــبر

مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت با اشاره به عوارض ناشی از استنشاق هوای آلوده بر 
لزوم مشخص شدن مسوولی پاسخگو در قبال مبحث آلودگی هوا از جمله آلودگی هوای تهران تاکید کرد.

دکتر محمدحس��ین تقدیس��ی افزود: باید مش��خص ش��ود که چه ارگان یا نهادی مسوول مدیریت 
وضعیت هوا و خصوصا آلودگی هوا در کالنشهرها و از جمله تهران است. 

وی در این باره افزود: الزم است مسووالن اجرایی مشخص کنند که چه ارگان یا نهادی باید پاسخگوی 
شرایط آلودگی هوا باشد. زمانی که مسوولیت های مختلف به افراد مختلف منتقل می شود، عمال دچار بحران 

خواهیم شد و به این ترتیب نمی توان به سادگی راه حل مناسبی برای آن مشخص کرد.
تقدیس��ی به عموم جامعه توصیه کرد که در زمان اعالم رس��می قرار گرفتن وضعیت هوا در شرایط 

هشدار و ناسالم تا حد امکان از رفت و آمدهای غیرضرور و فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند.
وی همچنین به سالمندان هشدار داد که در چنین شرایطی تنها در صورت ضرورت در فضای آزاد رفت 
و آمد داشته باشند و رفتن به مکان هایی نظیر پارک ها را محدود کنند. تقدیسی در پاسخ به این سوال که 
آیا استفاده از “ماسک “ در شرایط آلودگی هوا می تواند تاثیرگذار باشد، گفت: این فصل بدترین شرایط را از 
نظر آلودگی هوا خواهیم داشت. در چنین شرایطی شاید تنها ماسک های استاندارد بتوانند تا حدودی کمک 

کننده باشند اما در مجموع تمام این موارد نقش مسکن را دارند؛ باید برای مبحث آلودگی هوا فکری شود.

درخواست وزارت بهداشت: 

دخت�ران ای�ران رکورد تفن�گ ۱۰ متر ارگان مسوول مدیریت وضعیت آلودگی هوا باید مشخص شود
جوانان جهان را شکستند

تی��م تفنگ 1۰ مت��ر جوانان ای��ران، صبح 
امروز و در پنجمی��ن روز رقابت های قهرمانی 

آسیا، رکورد جهان را شکست.
به گزارش ایس��نا دختران تیرانداز ایران در 
رشته تفنگ 1۰ متر به میدان رفتند و توانستند 
رکورد جهان را در بخش تیمی جابه جا کنند.

تیم تیراندازی بانوان جوان ایران که با ترکیب 
“دینا فرزادخواه”، “فاطمه طاهری” و “نوشین 
شهبازی فرد” به میدان رقابت رفتند توانستند با 
مجموع امتی��از 1۲36٫۵ باالتر از تیم های چین 
)1۲3۴٫۵( و هن��د )1۲1۸٫۸(، ضمن ارتقا رکورد 
جوانان جهان در این رشته بر سکوی نخست این 
رقابت ها ایس��تاده و مدال طالی تفنگ 1۰ متر 

بادی تیمی را از آن خود کنند.

اخـــــــــبار
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

اتوبوس س��ایر  اگ��ر در مکه   
خطوط را به اش��تباه سوار شدید 
اضط��راب  و  ناراحت��ی  ب��دون 
اتوبوس را س��وار  دوب��اره همان 
اول خود  ایس��تگاه  ب��ه  و  ش��ده 
عوامل  به  مراجعه  ب��ا  و  برگردید 
را  نقل مس��یر خط خود  و  حمل 

س��وال کنید.

سفيد مثل احرام
خدایا اح��رام را به تن کردم و هفت 
دور گش��تم، تو را به حجراالسود، به 
مقام ابراهیم، به حجراس��ماعیل، به 
آب زم��زم،  دلهام��ان را مثل احرام 

سفید نگهدار.
خليل شيرالی کاروان
 آبادان  20018

دلتنگ مدينه
به قربان مقام و آبرویت

دلم رامي گذارم جنب كویت
دالازجنب كویش برنخیزي
مدینه شهر پیغمبرعزیزي

زدل هي میكشم فریاد باسوز
مدینه بي تودل تنگم شب وروز

چگونه من رهاسازم حبیبم
بقیع وآن امامان غریبم

خدایا كن نظربرحال زارم
بجزتو جا ومأوایي ندارم

اصلحچي كاروان 
٢000٨دزفول

سعی و زندگی
سعی، ش��بیه تالش انسان در طول 
حیات اس��ت، ب��ا کودک��ی آغاز می 
کنیم درنوجوانی و جوانی این تالش 
را هرول��ه می کنیم  و بار می گیریم 
و بعد به آرامش ومقصد می رسیم. 
جعفرزاده کاروان غزنوی مشهد

مرکز عالم
کعبه در مرکزیت عالم هس��تی 
به لحاظ معنوی آنقدر کامل اس��ت 
که میتواند واس��طه ای باش��د برای 
فیوضات حق و ازاین جهت ما اجازه 

داریم  آنجا را »خانه«خدا بنامیم.
جعفرزاده کاروان غزنوی

حجر اسماعیل
حجر اسماعیل، فضای روبروی دیوار 
ش��مال غربی خانه بی��ن رکن های 
شامی و مغربی و زیر ناودان رحمت 
اس��ت، که توسط دیوار قوسی شکل 
محصور ش��ده است. حجر اسماعیل 
در زمان ابراهیم  )ع( جزء کعبه بوده 

است.

عکس روز

مکه مکرمه - مسجد شجره مکه

حج وصل شدن قطره به دريا 
به فرموده امام رضا )ع(؛ »حج«، گذشت از مال، گذشت از جان و گذشت 
از ش��هوات اس��ت. حج توجه به خداوند متعال و پاك كردِن دل از آلودگی 
هایی نظیر قساوت قلب و تنگ نظری و غفلت و یاءس است. حج زنده كردن 
یاد خدا، مانور مس��لمین و تسكین دلها است. حج آئینه شّفاف تمام اسالم، 
میقات و میعاِد مردم با خدا، جلوه رس��الت و مظهر قدرت اس��الم است. حج 
گسستن از خود و پیوستن به خدا، باال رفتن از پّله های معرفت و پرواز روح 
به س��وی خداس��ت. حج رمز وحدت، كنار زدن مرزهای جغرافیایی، تجدید 
خاطرات ابراهیم )ع( و محّمد )ص( اس��ت. حج هم بیعت با خداس��ت و هم 
هجرت به س��وی طواف. حج نش��انه عشق است. س��عی صفا و مروه،  نشانه 
تس��لیم و دنبال محبوب گشتن است. حج همسفر شدن و همسایه شدن با 
حضرت مهدی )ع( است. حج نشانه اراده خداوند است كه چگونه به منطقه 
ای كرامت بخشیده و دلها را به سوی آن گرایش می دهد. حج كنار گذاشتن 
خود، بس��تگان، مقام، لباس، نام و عنوان اس��ت . حج وصل ش��دن قطره به 
اقیانوس و پیوستن فرد به جمع است. حج یادآور زحمات پیامبر اكرم )ص( 

و خدیجه )ع( و شكنجه بالل ها و عّمارها است. 
 )محسن قرائتی؛ حديث حج(

فیض كاشاني

محنت این سرا بکش ریح نجات میرسد
گر تو کنی بدوست رو تن بدهی بحکم او
مالی اگر رسد برات از دل خوش بده زکات
حج بگذار اگر ترا هست توان و طاقتی
عشق بورز ای پسر در ره عشق باز سر
در ره حق ثبات ورز تا برسی بدوست فیض

در ظلمات صبر کن آب حیات میرسد
صد مددش بجان تو از جذبات میرسد
در دو سرا دهنده را اجر زکات میرسد
در ره کعبه حاج را صد برکات میرسد

کشتهٔ عشق دوست را تازه حیات میرسد
عذر فتور خواستن کسی به ثبات میرسد
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گفت�م : آي�ا ب�دون دي�ن و 
اعتقاد دينی، رسيدن به مقامات 

اخلقی ممكن است؟
ن  فا فيلس��و ز  ا برخی   : گفت 
و  دين  بدون  معتقدن��د  ب��ی  غر
می  اخالق  ن،  آ وردهای  دس��تا
پذيرد  تحقق  مع��ه  جا در  ند  ا تو
ورهای  با ب��ه  د  عتق��ا ا ب��دون  و 
ب��ه  ن  يم��ا ا جمل��ه  ز  ا ين��ی،  د
ا  ر مع��ه  جا  ، د مع��ا و  مب��دأ 
خالقی  د ا بع��ا ا ب��ه  ن  ا ت��و م��ی 

رهنم��ون س��اخت. 
ما  ن��ان گف��ت كه  آ به  ي��د  با
اخالقی،  مات  لزا ا و  ني��ن  قوا در 
نسانی، نياز  آن هم در س��احت ا
ري��م، تا چه  ب��ه دين و وحی دا
تحقق  يی  اجرا ضمانت  به  رس��د 
رزش��ی اخالقی، ك��ه تنها  نظام ا
عتقاد  نه چني��ن نظامی، ا پش��توا
يم��ان به مبدأ و معاد اس��ت  و ا
نس��ان زير سايه دين و وحی  و ا
له��ی و با عمل به دس��تورها و  ا
ند روح  نی آن ميتوا اح��كام نورا
ش��كوفا  و  تربيت  ا  ر خود  لطيف 

نماي��د. 


