قوه قضائیه
برترینهای قرآنی
سال خود را معرفی کرد
2

در سازمان قرآین دانشگاهیان کشور؛

پنجمین دوره بینالمللی
شیعهشناسی با حضور
پژوهشگران  ۱۳کشور جهان
4
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براي یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی؟ع؟ ویژه خواهران

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن
و عترت دانش آموزان دختر سراسر
کشور آغازشد

آغاز ثبت نام بزرگترین

رئیس ستاد بازسازی عتبات:

عبور زائران اربعین از مرزخسروی
امروز قطعی میشود
8

5

گفتگو با مناینده والیت سر پل افغانستان

آخرین وضعیت قتلعام شیعیان
میرزااولنگ در افغانستان

مسابقات قرآن غیردولتی ایران
یازدهمین دوره از مسابقات

زمان ثبت نام از روز یکشنبه 22

و سپس به سایت دارالقرآن عالمه

زیرا در زمان حضور در مسابقات،

سراسری دارالقرآن امام علی(ع)

مرداد ماه آغاز شده وتا ساعت 24
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داشتن کارت چاپ شده ثبتنام

در بخش خواهران ،روزهای

سی و یکم مرداد ماه جاری ادامه

مراجعه کرده و فرمهای ثبتنام را پر

الزامی است ،همچنین تاکید

هجدهم الی بیست و چهارم

خواهد داشت ،ضمنا داوطلبان

نمایندو پساز پایانفرصتدهروزه

شده است پس از پایان مهلت

سرزمینی که درد دارد و درمانگر نه .بالخره پس از  ۵روز آتش

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان دختر

و دود و خمپاره و قتلعام انسانهای بی گناه بدست طالبان

سراسر کشور در تاالر قدس حرم مطهر رضوی آغاز به کار کرد

و داعش در میرزاولنگ ،حکومت مرکزی افغانستان تشکیل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،دبیر اجرائی این مسابقات

جلسه داد و تصمیم اعزام سربازان برای مقابله با آنان را گرفت و

با اشاره به اینکه هزار و  800دانش آموزان دختر دانش آموز پسر و

امروز جمعه عملیات پا کسازی این روستا از دست این جانیان

دختر به طور جداگانه در این دوره با هم رقابت می کنند ،گفت:

آغاز گردید.

دانش آموزان دختر تا  23مرداد ماه در رشتههای ترتیل ،قرائت،

دهها انسان سالخی گردید و صدها خانواده فراری شدند،

حفظ کل و حفظ  20جزء ،حفظ  10جزء و حفظ  5جزء  ،اذان و

کشتزارها از بین رفت و خانه و کاشانهها چور و چپاول گردید،

مداحی به رقابت می پردازند.

جوان تحت ستم
داد و فغان بلند شد و فریاد اطفال و زنان و پیر و ِ

دکتر علی مهدوی خواه در ادامه افزود :در پایان این مسابقات به

به آسمانها بلند شد ،اما برای حکومت مرکزی افغانستان انگار

 ١٣٠دانش اموز پسر و  ٩٥دانش آموز دختر حایز رتبههای اول تا
پنجم هدایای نقدی و تندیس مسابقات اهدا میشود.
مسابقات قرآن و عترت پسران روز پنجشنبه هفته گذشته در
مشهد پایان یافت.

آبی از آب تکان نخورده است.
شهریورماه سال جاری در رشته

بایستی برای شرکت در این

ثبت نام  ،از اول شهریورماه جهت

ثبتنام،بههیچعنوانزمانثبت

اینکه چرا حکومت مرکزی پس از  ۵روز وارد عمل شد و عمق

های حفظ ،قرائت و ترتیل قرآن

مسابقات ،حتما دارای حساب

چاپ کارت شرکت در جلسه

درتهران برگزارمیشود.

بانکی بوده (ترجیحا بانک ملت)

مجددا به سایت مراجعه نمایند،

نامتمدیدنخواهدشد.
مشروح خبر در صفحه3

فاجعه از چه قرار است ،گزارشگر شفقنا افغانستان مصاحبهی
اختصاصی ترتیب داده با سید حسن شریفی بلخابی ،عضو
مجلس نمایندگان والیت سرپل افغانستان که مشروح آن به

بایدهای قرآنی دولت دوازدهم؛ در برنامه افق از رادیو قرآن بررسی شد
وی در ادامه افزود :مطابق

تصویب شده است و در وزارت

سالک

برنامهای که سازمان مدیریت

ارشاد وضعیت خوبی دارد این

برای

است که تنها اولویت ما که

شرح زیر میباشد:
*** سوال :آخرین جزئیات در میرزااولنگ از چه قرار است و چه

در برنامه افق که دیروز به صورت

فرهنگ قرآنی عبارت است از:

متوسطه اول و دوم هم همینطور

دانشآموزان است.

زنده از رادیو قرآن روی آنتن رفت،

توسعه مهارتهای روانخوانی،

است و در واقع آن چیزی که

حجت

االسالم

اولویتهای برنامههای قرآنی

صحیحخوانی و درک معنای

مورد غفلت قرار گرفته آموزش

گفت :توقعاتی که بنده از این

برنامهریزی

دولت دوازدهم تبئین شد.

آیات قرآن کریم در میان اقشار

خود معلمان است ،باید دید

وزارتخانه دارم این است که

کارمندان دولت در بحث

جامع همه نیازها است اجرا

برنامه رادیوئی افق دیروز ۲۱

مختلف جامعه به ویژه کودکان

چه مقدار معلمان را توانمند

به سند تحول آموزش و پرورش

آمزوش منابع انسانی در نظر

سازی اسناد راهبردی توسعه

مردادماه به بررسی اولویتهای

و نوجوانان است ،که البته در

کردهایم که بتواند این مأموریت

در مقابل سند  ۲۰۳۰پرداخته

گرفته دستورالعملهائی وجود

قرآنی است که در برنامههای وزرا

برنامههای قرآنی دولت دوازدهم

این راستا شورای توسعه فرهنگ

را انجام دهد ،به جهت محتوا و

شود و این که آموزش و پرورش

دارد که طبق آن یک کارمند

هم منعکس نشده است.

پرداخت ،در ابتدای این برنامه

قرآنی که یکی از کمیسیونهای

امکانات رشد خوبی داشتهایم

بر اساس ارزشهای دینی پیش

دولت  ۴۰ساعت و مدیران ۶۰

در ادامه مجددا نوبت به

جانمحمد دهقاندار معاون

آن در آموزش و پرورش است

اما در زمینه آموزش معلمان کار

رود چراکه اگر این اتفاق بیفتد

ساعت باید آموزش بینند البته

دهقاندار رسید تا به ارائه

سابق مرکز برنامهریزی و آموزش

تالشهائی داشتهاند اما اینکه

خوبی صورت نگرفته است.

جامعه اصالح خواهد شد که

این حداقل ساعت آموزشی

نظرتاش بپردازد ،وی بیان

منابع انسانی در وزارت آموزش

آیا به این هدف رسیدهاند یا خیر

در ادامه این برنامه حجت

این موارد از ایشان خواسته شد.

برای همه دستگاهها است نه

کرد :در ارتباط با آموزش منابع

و پرورش بیان کرد :مهمترین

جای بررسی دارد.

االسالم و المسلمین سالک،

وی در مورد وزیر پیشنهادی

برای آموزش و پرورش که کارش

انسانی ،حدود  ۳۸۰هزار نیروی

اولویتی که باید در دستور

وی تصریح کرد :در حوزه تعلیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعلیم و تربیت است و در عصر

انسانی در آموزش ابتدائی برای

کار دولت قرار گیرد توجه به

و تربیت به صورت عام چهار

فرهنگی مجلس شورای اسالمی

گفت :ایشان هم فرهنگی

علم و فناوری که تحوالت بسیار

تدریس مشغول هستند و دوره

راهکارهائی است که در سند

فاکتور وجود دارد ،تعلیمدهنده،

روی خط ارتباطی برنامه آمد

هستند و هم سابقه حوزوی

سریع رخ میدهد و معلمان باید

شکلگیری آموزش قرآن نیز در

تحول بنیادین آموزش و پرورش

فراگیر ،محتوای فی ما بین معلم

و بیان کرد :بعد از آنکه دولت

دارند و در برنامههای خودشان

همپای دانشآموزان پیش روند

قمست اساسی آن همین مقطع

مطرح شده است.

و فراگیر و ما بقی عوامل که

وزرای پیشنهادی را معرفی

اسالم ،اخالق و والیت را جزء

و به شبهات آنها پاسخ دهند

ابتدائی است که در این مقطع

وی در ادامه با اشاره به بخشی

میتوان به تجهیزات اشاره کرد،

کرد مجلس در یک هفته به

اصول خودشان در سازماندهی

لذا نیاز بیشتری به آموزش وجود

در حال حاضر  ۱۶هزار آموزگار

از این سند افزود :راهکار ۱/۳

در آموزش قرآن باید دید بعد از

بررسی سوابق  ۱۷وزیر میپردازد

برنامهها مطرح کردهاند و بحث

دارد.

با مدرک دیپلم داریم و  ۶۷هزار

در این سند به این شرح است:

تعئین اهداف و مصوبات به

و کمیسیونهای تخصصی

دیگری که از اصول خودشان

در ادامه برنامه رضا سالمتپناه

آموزگار با مدرک فوق دیپلم داریم

توسعه فرهنگ اقامه نماز و

کدام یک از این موراد توجه شده

پیرامون آن وزارتخانه فعال

دانستهاند بحث قانونمندی

معاون مطالعات و برنامهریزی

که از قدیم بودهاند.

بلخ هستند .وضعیت هنوز هم غیر نورمال است.

اهتمام به برپائی نماز جماعت

و کدام موارد مورد غفلت واقع

هستند ،امروز هم از ساعت

است ،ایشان  ۴۳تهدید در

راهبردی شورای تخصصی

دهقاندار گفت :با توجه به

در مدرسه و تقویت انس با قرآن

شده است.

 ۹صبح در خدمت وزیر

زمینه فرهنگی را مطرح کردند

توسعه فرهنگ قرآنی روی خط

رسالت دانشگاه فرهنگیان

*** سوال :چرا حکومت تا کنون اقدام نکرده است؟ حکومت

در دانشآموزان و توسعه فرهنگ

دهقاندار بیان کرد :از زمانی که

پیشنهادی

وزراتخانههای

و  ۴برنامه ارائه دادهاند و یکی از

برنامه آمد و بیان کرد :آنچه که

پیشنهاد این است که این

و سواد قرآنی با اصالح برنامهها

تأ کیدات مقام معظم رهبری

فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش

مسائل اصلی که روی آن تکیه

به عنوان برنامه قرآنی از وزرا توقع

دانشگاه تدبیری بیندیشد که

و توانمندسازی معلمان در

روی این موضوع شروع شده و

و پرورش بودهایم.

دارند نیز مسائل دینی و قرآنی

داشتیم بیش از این بود و با توجه

این افراد دارای مدرک دیپلم تا

راستای تقویت مهارت روخوانی

منشور نیز تدوین شده است

وی در مورد برنامههای قرآنی

است.

به ساختارهائی که در حوزه

مرحله کارشناسیآموزشببینند

و روانخوانی در دوره ابتدائی،

یک دهه میگذرد و برای نمونه

وزیر پیشنهادی وزارت آموزش

در ادامه مجددا دهقاندار به

قرآن وجود دارد انتظار داشتیم

و مقطع آنها را باال ببرد و طبیعتا

پاسخ بلخابی:

آشنائی با مفاهیم کلیدی قرآن

طرح ملی حافظان قرآن با هدف

و پرورش تصریح کرد :در بند

ادامه سخنانش پرداخت و

برنامههای جدیتری ارائه شود.

اینها در عملکرد تدریسشان

این دولت کور و کر در برابر جان مردم مال مردم و حیات و

در دوره متوسطه اول و آموزش

تربیت  ۱۰میلیون حافظ ،ایجاد

هفتم برنامههای ایشان توسعه

گفت :این که در برنامههای وزیر

وی در ادامه افزود :در امر قرآنی

نتیجه خودش را خواهد داشت.

سرنوشت مردم ،هیچ گونه مسئولیتی را انجام نداده است

معارف قرآنی در متوسطه دوم

 ۱۰هزار مدرسه قرآنی ،طرح

و تعمیق فعالیتهای قرآن و

توسعه و تعمیق قرآن و عترت و

تنها یک اولویت داریم و در

همچنین یکی دیگر از مشکالت

مشروعیت یک نظام وابسته به امنیت جانی و حیات مردم

براساس منشور توسعه فرهنگ

نورباران و بازنگری در تدوین

عترت و نماز آمده است که

نماز آمده این یک عنوان کلی

مقطعی از آن هستیم که بعد از

نیز مربوط به حوزه اعتبارات

است .وقتی حکومت مرکزی نتواند حیات مردم را حفظ کند،

قرآنی.

کتب درسی انجام شده است.

یکی از برنامههای  ۴۶گانه

است ،اما این که چه فعالیتها

گذر  ۴دهه ،برنامههای قرآنی

است که موجب شده مدیران

جان و ناموس مردم را حفظ نماید ،کدام مشروعیت حقوقی و

دهقاندار بیان کرد :با توجه به

وی در ادامه افزود :یک دانشآموز

ایشان را تشکیل میدهد،

و اقداماتی قرار است که صورت

دارای یک سند مهم راهبردی

مقاطع متوسطه و ابتدائی ۶

قانونی به حکومت دیده نمیشود .حکومت کور و کر است ،هر

بند مذکور کامال انتظارات از

ابتدائی در طول شش سال بالغ

البته بند  ۴۰برنامههای ایشان

گیرد و هر یک از آنها چه مقدار

قرآن است که بنا است همه

ساعت نیز تدریس داشته باشند

چند گفته ما اقداماتی انجام میدهیم اما ما خیلی باورمند در

دولت روشن است ،همچنین

بر  ۷۵۰صفحه مطلب در مورد

نیز توجه به حوزههای علمیه و

نیازمند اعتبار هستند جای

اولیوتها در آن سند بیاید که

که این مسأله برای مدریان

به این گفتههای حکومت نیستیم.

بند شش ماده یک منشور توسعه

قرآن میخواند که در مقاطع

بهرهگیری از آنها برای تربیت

بحث و بررسی دارد.

آمده است ،سند تبلیغ و ترویج

ابتدائی صحیح نیست.

کشور

اقدام عملی از سوی حکومت مرکزی صورت گرفته؟
پاسخ بلخابی:
تاهنوز اقدام عملی قناعتبخش از سوی حکومت مرکزی
صورت نگرفته است .فقط گفته میشود که  ۶۰۰نیروی نظامی
از پادگان ارتش در شمال کشور و نیروهای نظم عامه برای بازپس
گیری میرزاولنگ اعزام شوند ،اما تاهنوز اقدام عملی صورت
نگرفته است.
* * مردم همه در یک فضای وحشت به سر میبرند
وضعیت مثل سابق جریان دارد و داعشیان و طالبان در آنجا
مسلط هستند .شب گذشته شش نفر دیگر نیز شهید شده و به
جمع شهدا اضافه گردیده است .تاهنوز تعداد  ۲۰۰نفر رها شده
و تعدادی از خانوادهها و فامیلها در آنجا باقی مانده و هنوز هم
مخالفین مسلح در دره علف سفید که در پهلوی میرزااولنگ و
صیاد است تجمع دارند که به طرف بلغلی و سپوخته و لغمان
و یک دره دیگر تجمع کردهاند و تصمیم دارند که یک عملیات
دیگری را باالی سرپل مرکز استان سرپل راه اندازی نمایند.
وضعیت در سرپل وخیم و شکننده است .مردم همه در یک
فضای وحشت به سر میبرند و درحال فرار به طرف جوزجان و

بعد از  ۵روز قرار است اقدام نماید و تاحاال اقدام نکرده .به
باور شما؛ این نمایانگر چیست؟ ضعف و سهل انگاری سران
حکومت مرکزی است و یا واقعا تعمدی در کار است؟
* * حکومت کور و کر است
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