


نشست تخصصی ماهانه کمیته حقوقی 
ستاد امر به معروف 

اولیــن نشســت تخصصــی ماهانــه کمیتــه حقوقــی ســتاد 
امــر بــه معــروف بــا حضــور دبیــر و معــاون مطالبــه گــری 
ســتاد بــا محوریــت تبییــن و بررســی شــیوه نامــه گــروه 

هــای جهــادی برگــزار شــد.
آشــنایی  و  قضایــی  معاضــدت  کارهــای  راه  بررســی 
بیشــتر مدیــران گــروه هــای جهــادی بــا اعضــای منتخــب 
ــن  ــده در ای ــرح ش ــن مط ــه عناوی ــی از جمل ــه حقوق کمیت

ــود. ــه ب جلس

نشست مدیران گروه های جهادی 
مطالبه گری در قزوین

ــری و  ــه گ ــت مطالب ــر اهمی ــد ب ــن تاکی ــزدی ضم ــل ی کمی
ضــرورت گســترش مشــارکت حداکثــری نخبگانــی در 
ــل آن  ــی و تبدی ــاله شناس ــت مس ــر اهمی ــه ب ــن عرص ای

ــرد. ــاره ک ــری اش ــه گ ــح مطالب ــدل صحی ــه م ب
ــه گــری هــای  ــح و الگوگیــری از مطالب وی اســتفاده صحی
موفــق و بــا دقــت بــاال را در ایــن عرصــه ضــروری خوانــد.
کــرد:  خاطرنشــان  اســتان  ســتاد  اجتماعــی  معــاون 
در عرصــه مطالبــه گــری بایــد ورود شــفاف ، قاطــع ، 
ــا در  ــت ه ــه ظرفی ــت و از هم ــی داش ــه و علم متخصصان

ایــن عرصــه اســتفاده کــرد.

اخبار



دیدار دبیر ستاد استان با 
فرمانده سپاه آبیک

ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــر س ــی دبی ــاس کاظم عب
منکــر اســتان قزویــن بــه همــراه معاونیــن ســتاد بــا 
ســرهنگ لطفــی زاده ، فرمانــده ســپاه آبیــک دیــدار و بــه 
اهمیــت و ضــرورت ترویــج و تبییــن رویکردهــای جدیــد 
ــه معــروف و نهــی از منکــر تاکیــد کردنــد. ســتاد امــر ب

ســپاه  هــای  ظرفیــت  گفــت:  آبیــک  ســپاه  فرمانــده 
شهرســتان آبیــک بــرای ترویــج فرهنــگ امــر بــه معــروف 
در بیــن مــردم و در ســطح شهرســتان آمــاده اســت. 

42 سال ایستادگی و مقاومت، نتیجه 
دریافت پیام ولی خدا توسط امت بود

عبــاس کاظمــی در مســجد امــام حســن عســگری )ع( قزویــن 
کــه بــا حضــور مســئولین،روحانیون و آحــاد مــردم اســتان 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 42 ســال قبــل در چنیــن شــبی 
اتفــاق بســیار بزرگــی رقــم خورد،شــبی کــه گــوش هــای 
امــت پیــام امــام )ره( را دریافــت کــرد و تهدیــد یزیدیــان 
ــان کفــر ســبب نشــد امــت ، امــام خودشــان را در  و جری

عرصــه مبــارزه بــا نظــام ســلطه تنهــا بگــذارد.

وی افــزود: ژنــرال هــای آمریکایــی  در روزهــای پایانــی عمــر رژیــم 
منحــوس فاســد پهلــوی مامور می شــوند تا عملیــات بــزرگ و فاجعه 
بــار کورتــاژ را در ایــران و در آســتانه پیــروزی انقــاب اســامی بــه 
مرحلــه اجــرا بگــذارد.  دســتگاه طاغــوت آخریــن نفــس هایــش را 
بــرای نــا امیــد کــردن مــردم و پیــروزی انقــاب اســامی بــه کار مــی 
گیــرد و همــه ظرفیــت هــا را اســتفاده می کنــد  تا مــردم ، دســت از 

پشــتیبانی امــام خمینــی )ره( بردارند.



نیــاز روزافــزون دســتگاه هــای اجرایــی بــه برنامــه 
ریــزی دقیــق جهــت تصمیــم گیــری ، ارزیابــی 
عملکــرد ســطوح مختلــف ، سیاســتگذاری و تدویــن 
راهبردهــا بــر کســی پوشــیده نیســت. ســتاد امــر 
ــز  ــن نی ــی از منکــر اســتان قزوی ــروف و نه ــه مع ب
از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و بــا بررســی هــای 
دقیــق ، نظــارت و هماهنگــی و هدایــت برنامــه هــا 
ــا  ــی ت ــت قبل ــی از وضعی ــر روشــن و گویای ، تصوی
ــاوه  ــوده و ع ــه نم ــتاد را ارائ ــی س ــت کنون وضعی
بــر برنامــه ریــزی و پیــش بینــی وضعیــت آینــده ، 
بــه برطــرف کــردن نقــاط ضعــف موجــود در بخــش 
هــای مختلــف نیــز همــت گماشــته و ترفیــع جایــگاه 
ســتاد امــر بــه معــروف و شناســاندن اهــداف 
ــطح  ــن در س ــای فریضتی ــتاد در احی ــن س واالی ای
جامعــه را در صــدر برنامــه هــا قــرار داده اســت.
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــروردگار و ب ــاری پ ــل و ی ــه فض ب
ارتبــاط موثــر بــا بدنــه مردمــی ، نهادهــای انقابی و 

دســتگاه هــای مرتبــط در راســتای اولویــت بخشــی 
ــاش در  ــی از منکــر و ت ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ب
جهــت تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری در 
احیــای فریضتیــن بــه احصــاء معــروف هــا و منکرها 
پرداختــه شــده و شــاهد حرکــت رو بــه جلــو و 

ــم.  ــوده ای ــتاد ب ــن س ــمگیر ای چش
اجرایــی  هــای  دســتگاه  بــا  اثربخــش  تعامــل 
امــر  فرهنــگ  ترویــج  و  تبییــن  بــه  اهتمــام  و 
بــه معــروف بــا شــرکت در جلســات شــوراهای 
ــران  ــا دبی ــو ب ــت و گ ــتان ، گف ــای اس ــتگاه ه دس
ــم  ــع مه ــرکت در مجام ــا ، ش ــتان ه ــتاد شهرس س
اســتانی ، حضــور در نشســت هــای تخصصــی و 
ارتبــاط صمیمــی بــا خبرنــگاران ، اصحــاب رســانه و 
شــبکه نخبگانــی اســتان ، عــاوه بــر ارتقــاء جایــگاه 
ســتاد در اســتان ، بــه راهبــری و هماهنــگ ســازی 
واحدهــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اســتانی 

ــت. ــده اس ــر ش ــز منج نی

خدمتروایت



بــا حمایــت از ســازمان هــای مــردم  ایــن ســتاد 
ــری  ــه گ ــروه هــای مطالب ــه تاســیس گ ــاد موفــق ب نه
تخصصــی در زمینــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
شــده اســت و بــا تســهیل فراینــد اداری ثبــت ســمن 
ــت حقوقــی ،  ــه آمــوزش هــای الزم و حمای هــا ، ارائ
باعــث ایجــاد شــبکه ارتباطــی بیــن ســمن هــا و 
زمینــه ســازی جهــت حضــور آنهــا در فراینــد تعییــن 

ــه هــا گشــته اســت. سیاســت هــا و برنام
فعــاالن  و شــبکه ســازی  هــا  شناســایی ظرفیــت 
 ، تخصصــی  هــای  نشســت  برگــزاری   ، اجتماعــی 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی  ، تشــکیل کمیتــه 
و  هدایــت   ، ســازماندهی   ، تخصصــی  حقوقــی 
راهبــری ســمن هــا بــر حســب موضــوع فعالیــت و بــر 
اســاس مصادیــق معــروف و منکــر ، حضــور اثرگــذار 
در رســانه هــای اســتان ، نظــارت بــر چگونگــی ارائــه 
خدمــات دســتگاه هــای مســئول ، بهــره منــدی از 
ظرفیــت روحانیــت و مســاجد در آمــوزش فریضتیــن 
، و ترغیــب مــردم بــه مطالبــه گــری صحیــح و قانونــی 
از مســئوالن ، از دیگــر فعالیــت هــای ایــن ســتاد مــی 

ــد. باش
همچنیــن بــا ســازماندهی و توســعه نظــام فــن آوری 
ارتباطــات و اطاعــات ، ایجــاد و ابــاغ ســاختار و نظــام 
اجرایــی و ســازمانی مبتنــی بــر مدیریــت علمــی ، 
شــفافیت ، توســعه و بهینــه ســازی در عملیــات مالــی 
و پشــتیبانی ، ایجــاد نظــام پایــش و ارزیابــی عملکــرد 
و راهبــری نظــام اجرایــی و اداری ، عــاوه بــر ترقــی 
ســطح فنــاوری اطاعــات و نظــارت دقیــق بــر میــزان 

شــفافیت عملکــرد مالــی ، موجــب بهینــه ســازی 
بســترهای الزم در راســتای فراگیــر شــدن فرهنــگ 

امــر بــه معــروف گشــته اســت. 
جــذب نیــروی انســانی متخصــص ، ارتقــاء موقعیــت 
ســتاد در فضــای مجــازی و رســانه هــای جمعــی و 
اثربخشــی آن ، ســاماندهی برنامــه هــا و منابــع مالی ، 
فعــال ســازی ظرفیــت هــا ، همســویی و هماهنگــی بــا 
نظــام اجرایــی و ایجــاد یکپارچگــی سیســتم اداری در 
جهــت نیــل بــه مقاصــد و طــرح هــای تصویــب شــده 
مطابــق بــا رویکــرد جدیــد ســتاد امــر بــه معــروف و 

نهــی از منکــر، ماحصــل ایــن نــگاه بــوده اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه حــوزه رســانه نیــز بــه جهــت 
اهمیــت آن بســیار مــورد توجــه بــوده و گام موثــری 
بــا هــدف ترویــج فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از 
ــگان و  ــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای نخب منکــر و ب
فرهیختــگان در جهــت الگوســازی صحیــح و تبدیــل 
فریضتیــن بــه یــک ارزش اجتماعــی در ایــن زمینــه 

برداشــته شــده اســت.
ســتاد امــر بــه معــروف اســتان در راســتای تحقــق و 
فراگیــری فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــاالن  ــاب فع ــایی و انتخ ــا شناس ــه ، ب ــتر جامع در بس
هنــری ، رســانه ای و آموزشــی ، همزمــان بــا تولیــد 
محتــوای آموزشــی اقــدام بــه  تشــکیل شــورای 
ــا انتشــار  بررســی و رصــد فضــای مجــازی کــرده و ب
ــار  ــع آث ــتاد در  توزی ــداف س ــا اه ــط ب ــوای مرتب محت
ــژه ای داشــته  ــج ایــن فریضتیــن اهتمــام وی و تروی

اســت.



در ایــن شــماره از نشــریه بــه ارائــه گــزارش عملکــرد و معرفــی 
شــش گــروه جهــادی بــا هــدف حمایــت، تقویــت، معرفــی، فرهنگ 
ســازی  و  ترویــج  ثبــت  گــروه هــای  جهــادی  مطالبــه گــری 

مــی پردازیــم ، بــه امیــد خــدا در شــماره هــای بعــدی نیــز گزارش 
ســایر گــروه هــا را منتشــر خواهیــم کرد.





بعضــی وقتهــا چنــان تــار و 
ــچ  ــه هی ــورد ک ــره میخ ــم گ ــه ه ــان ب ــود زندگیم پ
رقمــه بــا حســاب دو دوتــا چهارتــای مــا جــور در 
نمــی آیــد. مــا کــه بــه خیــال خودمــان تمــام 
مســیررا درســت رفتــه ایــم و بــه لحــاظ 
اقتصــادی و اجتماعــی زمینــه هــای الزم برای 
ٍ یــک زندگــی بــی دغدغــه را چیــده ایــم، 
ــان را  ــام معادالتم ــن مشــکاتی تم ــروز چنی ب
ــث  ــوع باع ــن موض ــزد. همی ــی ری ــم م ــه ه ب
ــان را  ــروف خودم ــول مع ــه ق ــا ب ــود ت ــی ش م
بــه در و دیــوار بزنیــم تــا شــاید روزنــه ای 
پیــدا شــود و مشــکل مــان را حــل کنیــم. غافــل 
ــاب و  ــارج از حس ــکل خ ــن مش ــاد ای ــه ایج از اینک
کتــاب و معــادالت ماســت، کافــی اســت بــه کوچک 
تریــن رفتارهــا و برخوردهایمــان دقیــق شــویم. 
آن وقــت خواهیــم فهمیــد ایــراد کار کجاســت. 
اینکــه بــه بهانــه گرانــی و مشــکات اقتصــادی 



قیــد صلــه رحــم و بازدیــد از اقــوام و نزدیــکان را بزنیــم نــه تنهــا 
وضــع مالــی مــا را رو بــه راه نمــی کنــد، کــه برعکــس طبــق فرمــوده 
ــم از  ــع رح ــرد. قط ــی ب ــان م ــی م ــت را از زندگ ــن، برک ــزرگان دی ب
ــا  ــدن ی ــان آن خوان ــا راه درم ــه تنه ــل اخاقــی اســت ک ــه رذای جمل
گــوش ســپردن بــه عواقبــی اســت کــه ائمه)علیهــم الســام( و 
قــرآن آنهــا را گوشــزد کــرده و در صــورت ایجــاد صلــه رحــم ، وعــده 

ــد. ــا داده ان ــه م ــت هــای بســیاری را ب فضیل

ثروتمند می شوید
ــراه  ــه هم ــود ب ــا خ ــم ب ــه رح ــه صل ــی ک ــواب و برکات ــوص ث درخص
دارد احادیــث بســیاری روایــت شــده. از جملــه آنکــه ثقــه االســام 
ــرم  ــول اک ــی « از رس ــول کاف ــود »اص ــروف خ ــاب مع ــی در کت کلین
)ص( ثــواب هــای انجــام صلــه رحــم را ایــن طــور نوشــته: »صدقــه 
دادن 10 حســنه، قــرض دادن 18 حســنه، رابطــه بــا بــرادران 
دینــی 20حســنه و صلــه رحــم 24 حســنه دارد. « در همیــن کتــاب 
بــه نقــل امــام علــی)ع( آمــده اســت: »ســه خصلــت اســت کــه هــر 
کــه دارا باشــد نمیــرد تــا عاقبــت آن را ببینــد: ســتم ، قطــع رحــم 
و قســم دروغ . چــرا کــه بــا آنهــا بــه جنــگ خــدا مــی رود «. طاعتــی 
کــه ثــواب و اجــرش زودتــر برســد صلــه رحــم اســت. بــه راســتی 
مردمــی کــه بــا هــم پیونــد صلــه رحــم کننــد، اموالشــان افزایــش 
یابــد و ثروتمنــد شــوند. بــه راســتی کــه قســم دروغ و قطــع رحــم 
ــاوندی را از  ــد و خویش ــان کن ــی از خانم ــران و خال ــا را وی ــه ه خان
ــود.  ــل ش ــع نس ــه قط ــی مای ــدن خویش ــای برکن ــد و از ج ــای برکن ج
ــه  همچنیــن در ایــن کتــاب از امــام صــادق)ع( آمــده اســت: »  صل
رحــم، اخــاق را خــوب، دســت را بخشــنده، جــان را پاکیــزه و روزی 

ــه تأخیــر مــی انــدازد .« ــاد مــی کنــد و مــرگ را ب را زی

واجبی که باید انجام شود
اشــتباه نکنیــد؛ صلــه رحــم فقــط رفتــن بــه خانــه دوســتان و 
بســتگان نیســت. بلکــه انــواع مختلفــی دارد و شــما مــی توانیــد هــر 
ــا  ــد. مرحــوم  م ــام دهی ــان اســت انج ــه در توانت ــا را ک ــک از آنه ی
ــه  ــواع صل ــاره ان ــعادات « درب ــع الس ــاب »جام ــی در کت ــدی نراق مه
رحــم نوشــته اســت: »صلــه رحــم گاهــی بــه صــورت ماقــات هــای 

حضــوری، کمــک هــای مــادی و معنــوی در موقعیــت هــای مقتضــی و 
ــود. ــی ش ــل م ــتقیم حاص ــتقیم و غیرمس ــای مس ــاس ه تم

در واقــع ایــن واجــب الهــی بایــد بــه گونــه ای انجــام شــود که نشــان 
ــرار اســت، او  ــراد برق ــن اف ــواره بی ــد خویشــاوندی هم دهــد پیون
ــوار«   ــاب »بحاراالن ــی)ع( در کت ــی از حضــرت عل ــه حدیث ــن ب همچنی
ــم  ــه رح ــدگان صل ــع کنن ــت قط ــاره عاقب ــه درب ــد ک ــی کن ــاره م اش
ــتگان را  ــه بس ــی ب ــام و نیک ــه ارح ــردم صل ــر م ــد: »اگ ــوده ان فرم
قطــع کننــد، ثــروت و دارایــی شــان بــه دســت افــراد شــرور و 
ســتمکار مــی افتــد «. در کتــاب ســفینة البحــار هــم حدیثــی از امــام 
ــا و  ــث فن ــه باع ــی ک ــد: »از گناهان ــود ه ان ــه فرم ــده ک صادق)ع(آم
ــا نزدیــکان اســت .« نیســتی زودهنــگام مــی شــود، قطــع ارتبــاط ب

تماس تلفنی هم نوعی صله رحم است
هرچنــد کــه بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی و گســترش ارتباطــات 
ــا  ــتند ، ام ــوم نیس ــر مرس ــی دیگ ــای اجتماع ــی رفتاره ــازی بعض مج
نمــی تــوان بــه ســفارش و تأکیــد پیشــوایان و علمــای دیــن نســبت 
ــود. آیــت اهلل بهجــت در مــورد حــدود  ــا ب ــی اعتن ــا ب ــه انجــام آنه ب
ــد: »اولویــت در رحــم  ــکان مــی گوی ــا نزدی ــاط ب ــه ارحــام و ارتب صل
در اقــرب فاالقــرب نســبت بــه ارث اســت «. ایشــان بــرای انجــام 
ــم  ــردن ه ــن ک ــد: »تلقی ــی کنن ــه م ــه توصی ــن گون ــم ای ــه رح صل
بــرای صلــه رحــم کفایــت مــی کنــد. چنانچــه روایــت اســت کــه صلــه 
ــه ســام کــردن باشــد «. بنابرایــن دیگــر  ارحــام کنیــد هــر چنــد ب
هیــچ چیــز از دوری راه گرفتــه تــا ترافیــک و گرفتــاری هــای مختلــف 
نمــی توانــد بهانــه ای بــرای انجــام نــدادن ایــن دســتور الهــی باشــد. 
خــوب اســت بدانیــد در آیــه 47 ســوره بقــره، خداونــد قطــع رابطــه 
بــا خویشــان و نزدیــکان را مایــه ســرافکندگی، بدبختــی و ســیه 
روزی مــی دانــد و مــی فرمایــد: »کســانی کــه پیمــان خــدا را پــس 
ــدا  ــه خ ــی را ک ــکنند و پیوندهای ــی ش ــاختند، م ــم س ــه محک از آنک
ــد.  ــان فســاد مــی کنن دســتور داده برقــرار ســازند، قطــع و در جه
ــر  ــد، تعبی ــوره رع ــه 45 س ــد در آی ــن خداون ــد .«همچنی زیانکارانن
ــه / آنهــا از رحمــت خــدا بــه دورنــد .«را بــرای  ــُم اللعنَ »اولئــک لَُه

ایــن قبیــل افــراد آورده اســت.




