حتت فشارهای هندوهای تندورو

ابراز عالقه دختر هندو به
مسلمانان به مرگ او انجامید
3

فعالیت  ۵۵هزار نفر
در حوزه حفظ قرآن كریم
در نیروی انتظامی

رئیس کمیته امداد امام مخیین مطرح کرد؛

اختصاص  ۷۰هزار میلیارد
ریال در بودجه برای
رفع فقر مطلق

2

با برگزاری مراسم خاص در روز پنجشنبه

قرآن تاریخی نگل
رونمائی و جاگذاری شد

7
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قرآین مر بوط به قرن هشمت مقری

قرآن طال کوب ،نفیسترین
نسخه گنجینه اسکندریه
5

امیر سرتیپ حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با مراجع عظام تقلید عنوان كرد:

حافظ  1تا  30جزء قرآن
 10هزار
ِ
در وزارت دفاع

قرآن تاریخی نگل از قدیمی ترین قرآنهای کتابت شده ایران در
قرون اولیه اسالم و در قطع رحلی بزرگ با جلد چرمی و صفحات
ضخیم به خط کوفی ،طال کاری و مزین به نقوش گیاهی،
نگارش شده و به شماره  2در فهرصت منقول کشور ثبت ملی
شده است.
آئین رونمائی و جا گذاری قرآن تاریخی نگل روز پنجشنبه با
حضور مهمانان کشوری و استانی در مسجد روستا نگل از توابع
شهرستان سنندج برگزار شد و برای برگزاری این آئین مهمانانی
از مناطق مختلف به روستای نگل آمده بودند.

* برخی از مهمانان این آئین شیعه و برخی دیگر اهل سنت
بودند که پس از رونمائی از قرآن ترمیم شده هنگام اقامه نماز ظهر
نماز جماعت را در کنار هم به امامت ماموستا محمود مدرسی
امام جماعت روستای نگل اقامه کردند.

اعتدال :امیر سرتیپ حاتمی،
وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح ،در دیدار با
مراجع عظام تقلید ،توجه به
مباحث قرآنی و اقامه نماز را
از اولویتهای مهم در این
وزارتخانه بیان کرد و گفت:
در حال حاضر در وزارت دفاع
 300حافظ کل قرآن کریم
داریم و  10هزار نفر از کارکنان و
خانوادههای آنان زیر پوشش
طرح حفظ قرآن از یک تا 30
جزء قرآن قرار دارند.

* وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای

اقامه نماز جماعت با حضور مهمانان شیعه در کنار برداران و

مسلح و هیئت همراه ضمن

خواهران سنت در مسجد نگل مایه خوشحالی و شادمانی اهالی

دیدار از مرکز بصیرت افزائی

روستا شد و همه این کار مهمانان را ستودند.

* استقبال بی نظیر از قرآن نگل
هر چند با همکاری میراث فرهنگی کردستان مرمت قرآن تاریخی
نگل در روستا انجام شد و مرمتگر برجسته کشور حمید ملکیان
مرمت این قرآن تاریخی را برعهده داشت اما ترمیم آن در کارگاهی
مخصوص انجام شد.

* برای انتقال قرآن به داخل مسجد از یک خودرو با محافظ
مخصوص بهره گرفته شد و جمع زیادی از مردم روستا و مهمانان،
خودرو حامل قرآن را با سردادن صلوات در مسیر رسیدن به مسجد
همراهی میکردند.

* در قسمت جلو جمعیت چندین دف نواز به دف نوازی و
ُ
قرائت اشعار به زبانهای کردی و عربی مشغول بودند و تعدادی
از دارویش نیز به ذکر یاحق و آئینهای خاص خود پرداختند.
دف نوازی و ذکر یاحق دراویش برای شرکت کنندگان جالب و
دیدنی بود و دهها دوریبن رقص سمای دراویش را ثبت کردند و
برخی دیگر از اهالی روستا نیز با آمدن به سر کوچهها و پشت بامها
از دور نظاره گر انتقال قرآن به مسجد بودند.

* سرانجام قرآن ترمیم شده رونمائی شد و با سر دادن صلوات

و بانگ اهلل اکبر حاضران در ویترین مخصوصی که از قبل برای
جاگذاری قرآن در محل مسجد تهیه شده بود ،قرار گرفت.
برای محافظت از این قرآن ویترین محافظ بسیار پیشرفتهای در
مسجد روستا تهیه شده که دارای آسانسور مخصوص جابجائی
بود که از امنیت بسیار باالئی برخوردار است.

* در پایان این آئین شرکت کنندگان از موزه قرآنهای خطی
روستای نگل که در آن چند نسخه قرآن خطی دیگر نیز نگهداری
میشد بازدید کردند و برخی از بازدید کنندگان از چشمه آبی که

در زیر موزه قرآن جاری بود ،وضو گرفتند.
در پایان این آئین تمامی مهمانان در ضیافت نهاری که به برکت
بازگشت دوباره قرآن ،ترتیب داده شده بود ،شرکت کردند.

* قرآن تاریخی نگل از قدیمی ترین قرآنهای کتابت شده ایران در
قرون اولیه اسالم و در قطع رحلی بزرگ با جلد چرمی و صفحات
ضخیمبهخط کوفیطال کاریمزینبهنقوش گیاهی،نگارششده
و به شماره 2در فهرصت منقول کشور ثبت ملی شده است.

* قرار بود کلیپ مراحل مختلف ترمیم قرآن که از قبل
تصویربرداری شده از طریق پروژکتور مسجد پخش شود ولی
بدلیل نقص فنی پروژکتور ،برگزار كنندگان تا پایان برنامه موفق به
پخش این کلیپ نشدند.

* کردستان دارای  10قرآن تاریخی از دورههای صدر ،میانه و
معاصر اسالمی است که قرآن تاریخی روستاهای سلین ،کاشتر،
کانی مشکان  ،موالن آباد ،نجنه علیا و هفتاش است که تا کنون
هفت مورد از آنها مرمت و خود روستاها جانمائی شده است.
روستای نگل با سه هزار نفر جمعیت در  65کیلومتری سنندج و
در مسیر جاده سنندج ،مریوان واقع شده است.

با تشكر از ایرنا

الغدیر قم و در راستای دیدار با

آیت اهلل مكارم شیرازی ،خبر آن

مانند صیاد شیرازی آن آتش را

ابرار ،با جمعی از مراجع عظام

و بیانات این مرجع تقلید منتشر

خاموش کردند.

تقلید دیدار کرد.

نشده است.

وی ادامه داد :وقتی عراق به

* به گزارش اعتدال به نقل از

روابط عمومی وزارت دفاع ،امیر
سرتیپ حاتمی در برنامههای
دیدار استانی خود با سفر به
استان قم با حضور در مرکز
بصیرت افزائی الغدیر قم ،ضمن
حضور در جمع دانش پژوهان،
از دورههای بصیرتی این مرکز،
با دانشپژوهان و اساتید مرکز
الغدیر دیدار کرد.
* وی همچنین در نشستی
با مدیران ارشد وزارت دفاع در

* آیتاهللالعظمیجوادیآملی:

کویت حمله کرد و جهان به
طمع نفت کویت به حمایت

ارتش و نیروهای مسلح بازوان
نظام هستند

خواستند که ما نیز به انها کمک

آیت اهلل العظمی جوادی آملی

کنیم و به عراق موشک بزنیم

در این دیدار در سخنانی اظهار
داشت :اسالم قدرت را با عظمت
به همراه دارد ،لذا فرمود نه سلطه
پذیر باشید و نه سلطه گر.
وی ادامه داد :قبل از اسالم و در
دوران جاهلیت شعار رسمی
این بود که در جنگ از حزب و

از او پرداخت همه جهان از ما

اما ما با آن همه خسارتها و
دشمنیهائی که از صدام دیده
بودیم پای امضای خود ایستادیم،
این حماسه یک فردوسی دیگر
می خواهد که آن را به جهان
عرضه کند؛ یک ملتی با این
شرف و مردانگی و جوانمردی زیر

دوستانت حمایت کن ،چه حق

این آسمان دومی ندارد.

با او باشد و چه نباشد اما اسالم

وی تأ کید کرد :اینکه دسیسهها

آمد و این شعار را تغییر داد و گفت

و فتنهها اثری ندارد و خروش

از مظلوم حمایت کن چه دوست

مردم آنها را بیاثر می کند برای

تو باشد و چه دوست تو نباشد.

این است که مردم تربیت شده

وی تصریح کر :اولین اثر کار خیر

انقالب و اسالم هستند.

این است که انسان به وسیله آن

آیت اهلل جوادی آملی اذعان

موقعیت انسانیت خود را تثبیت

داشت :اکنون در میدان مین

کرده است گرچه اجر معنوی و

هستیم و به لطف الهی در

اخروی در جای خود محفوظ

امنیتیم ،این چیزی جر نعمت

است .وقتی یک درخت در پای

و لطف الهی نیست اما آنچه

خود آب بریزد در حقیقت ریشه و

در کنار اسلحه این مملکت را

موقعیتخودراتثبیت کردهاست،

حفظ می کند شما عزیزانید،

امام و شهدا ،درخت انقالب را با

شما بازوان این نظامید ،اسلحه

خونآبیاری کردندو باعثتثبیت

را بسیاری در اختیار دارند اما

و استحکام او شدند.

آنچه شما عزیزان را متمایز می

متأسفانه تا لحظه تنظیم خبر،

آیت اهلل جوادی آملی با اشاره

کند این است که آنها می گویند

گزارشی از دیدار وزیر دفاع با آیت

به رشادتهای نیرو یهای

ما چرا کشته شویم؟ شما می

اهلل العظمی مكارم شیرازی به

مسلح در دوران دفاع مقدس

گویید ما چرا شهید نشدیم؟!

دستمان نرسید.

خاطرنشان کرد :این هشت سال

او مرگ را پوسیدن می داند و

استان قم در جریان اقدامات و
فعالیتهای آنان در این استان
قرار گرفت.

* در گزارش روابط عمومی
وزارت دفاع آمده است:
امیر حاتمی در ادامه با حضور
در بیوت حضرات آیات جوادی
آملی ،مکارم شیرازی ،علوی
گرگانی ،نوری همدانی و تولیت
آستان مقدس حضرت معصومه
(س) ،گزارشی از فعالیتهای
وزارت دفاع در حوزههای
فرهنگی و صنعتی ارائه کرد.

* * گزیدهای از بیانات
مراجعمعظمتقلید

*آیتاهللالعظمینوریهمدانی:

والیت مداری و جدیت
نیروهای مسلح نمونه و الگو
برای جهانیان است

آیت اهلل حسین نوری همدانی
نیز در دیدار با وزیر دفاع والیت
مداری و جدیت نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران
را یک نمونه و الگو برای جهانیان
دانست و گفت:

امروز نیز

دشمنان انقالب و اسالم این
قدرت عظیم را درک کرده ولی راز
آن که ایمان و اعتقاد به خداوند
است را هنوز متوجه نشدهاند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت
وزارت دفاع از اهمیت بسیاری
برخوردار است ،اظهار کرد:
نیروهای مسلح باید از نظر قدرت
عبادی ،نظامی و جهادی افراد
قوی را در اختیار داشته باشد و
در چارچوبی که قرآن قرار داده
است حرکت کند.
آیت اهلل نوری همدانی با بیان
اینکه دشمنان باید همیشه رعب
و وحشت شما را در دل داشته
باشند ،عنوان کرد :در احادیث
بسیاری آمده است که شکر
نعمت ،نعمت را زیاد میکند؛
خداوند نعمتهای زیادی به
انسان داده است ولی بزرگترین
آنها نعمت والیت اهل بیت(ع)
بوده و امروز نیز والیتی که در
جمهوری اسالمی حاکم است
سرچشمه گرفته شده از همان

مردم را به گونهای تربیت میکند

باید از درون خودمان را تقویت

که از شهادت هیچ ترسی ندارند

کنیم زیرا اگر از درون دچار فساد

و برای دفاع از کشور و ناموس خود

شویم در مقابل کوچکترین

از همه چیز میگذرند.

تحریکی آسیب پذیر هستیم،

وی ادامه داد :والیت مداری و

مطرح کرد:بایدنسبتبهرفعنقاط

جدیتنیروهایمسلحجمهوری

ضعف اهتمام داشت تا مورد سوء

اسالمی ایران یک نمونه و الگو

استفادهدشمنانقرار نگیرد.

برای جهانیان است؛ امروز نیز

وی با بیان اینکه امروزه بزرگترین

دشمنان انقالب و اسالم این

نعمت یعنی استقالل را داریم

قدرت عظیم را درک کرده ولی راز

و باید مردم را در این زمینه آ گاه

آن که ایمان و اعتقاد به خداوند

کنیم ،خاطرنشان کرد :دشمن

است را هنوز متوجه نشدهاند.

شناسی و دوست شناسی باید

* آیت اهلل العظمی علوی
گرگانی :قدر نعمت استقالل
را بدانیم
آیت اهلل علوی گرگانی نیز در دیدار
با وزیر دفاع با اشاره به اینکه باید
از درون خودمان را تقویت کنیم
زیرا اگر از درون دچار فساد شویم
در مقابل کوچکترین تحریکی
آسیب پذیر هستیم ،گفت:
باید نسبت به رفع نقاط ضعف
اهتمام داشت تا مورد سوء
استفاده دشمنان قرار نگیرد.
وی اظهار کرد :دشمن همیشه
در کمین این انقالب و اسالم
بوده است و چنین شرایطی
نیازمند هوشیاری و دقت
نیروهای نظامی و دفاعی است
زیرا دشمنان هر زمانی که به
غفلت این نیروها پیببرد فتنه
یکنند.
جدیدی را آغاز م 

والیت است و تمام نیروهای

وی با بیان اینکه انقالب را

مسلح باید با حفظ وحدت شکر

خداوند نگه داشته است ،عنوان

پاگاه اطالعرسانی دفتر این

جنگ تحمیلی در حقیقت

شما ش را از قفس آزاد شدن می

این نعمت را بجا آورند.

کرد :در ابتدای انقالب هیچ

مرجع تقلید نیز خبر و گزارش این

جنگ جهانی بود چراکه همه

دانید ،شما پرورش یافتگان این

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه

فردی تصور نمیکرد که نیروهای

دیدار را تا این لحظه (ساعت

کشورهای جهان علیه یک کشور

مکتب هستید.

سرمایه نظامی که در جمهوری
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متحد شدند و ایران را کوبیدند

وی اضافه کرد :باید عظمت و

اسالمی وجود دارد در هیچ جای

منتشر نكرده.

اما نتوانستند کاری از پیش

خدمات ارتش عزیز و دوست

دیگر نیست ،مطرح کرد :از نظر

در گزارش پایگاه اطالعرسانی

ببرند و بعد قطعنامه به امضاء

داشتنی و دیگر نیروهای مسلح

تجهیزاتی ،نظامی و نیروهای

وزارت دفاع نیز علیرغم انتشار

رسید که پس از قطعنامه شنیز

کشور را به جهانیان نشان داد ،چرا

انسانی در جایگاه و شرایط

دو تصویر از این دیدار و شزضمن

عملیات مرصاد را ناجوانمردانه

که شما از مفاخر و عظمتهای

مطلوبی قرار داریم که همه آن را

تصریح به انجام این دیدار با

به راه انداختند که عزیزانی

ایران اسالمی هستید.

مدیون اسالم هستیم زیرا اسالم

مردمی بتوانند رژیم طاغوت را
سرنگون کنند ولی این مردم با
حمایت و اعتقاد به قدرت الهی
توانستند به موفقیت دست یابد
و امروز نیز این انقالب با عنایت
خداوند حفظ شده است.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه

با دقت بیشتری انجام شود زیرا
از اوایل اسالم دشمن با لباس
دوست نزدیک مسلمانان شده
است و باید تالش کنیم مطابق
قوانین الهی عمل کرده و مصداق
جمهوری اسالمی را پیاده کنیم.

* تولیت آستان مقدس
حضرت معصومه(س):
کشورهای اسالمی به وجود
سرداران شجاع ایرانی
افتخار میکنند
تولیت آستان مقدس حضرت
معصومه(س) نیز در دیدار
وزیر دفاع با بیان اینکه تمام
کشورهای اسالمی به وجود
سرداران شجاع ایرانی افتخار
میکنند ،گفت :امیدواریم با
فرماندهی مقام معظم رهبری،
رشادتهای سرداران نیروهای
مسلح و حمایت مردم انقالبی
بتوانم زمینه ساز ظهور حضرت
ولیعصر(عج) باشیم.
آیت اهلل سید محمد سعیدی با
اشاره به اینکه قیام  19دی مردم
قم از اهمیت بسیاری در تاریخ
انقالب برخوردار است ،اظهار
کرد :این موضوع که توانستهایم با
حضور مرجعیت و روحانیت از
اسالم دفاع کنیم و در جهان روی
پای خود بایستیم بسیار مهم و
قابل توجه است.
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