
 عضو ش��ورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده معتقد است 
که اجرای این طرح و حضور مردم برای گذراندن اوقات فراغت 
در س��اعات پایانی شب، روحیه نشاط، ش��ادابی و کارایی را از 
مردم به خصوص جوانان به عنوان سرمایه های اصلی این کشور 

خواهد گرفت.
مدتی اس��ت طرحی با عنوان زیس��ت ش��بانه در ش��هر تهران 
روی میز بررس��ی اعضای ش��ورای ش��هر قرار گرفته است. در 
صدوبیست ودومین جلسه شورای شهر تهران در سال گذشته،  
طرح  "زیس��ت ش��بانه" در تهران مورد بح��ث و گفت وگو قرار 
گرف��ت و کلیات الیح��ه »الزام ش��هرداری ب��ه برنامه ریزی و 
بسترسازی و احیای زیست شبانه« با 14 رأی موافق در شورای 
ش��هر تصویب شد. قرار است این طرح از بازه زمانی ساعت 24 
تا 3 نیمه ش��ب و چه بسا بیش��تر در راستای دستیابی به حیات 

شبانه اجرا شود.
با آغاز ماه مبارک رمضان و بر اس��اس اعالم ش��هرداری تهران، 
طرح حیات ش��بانه در 3 منطقه آغاز ش��د و با پایان یافتن ماه 
مب��ارک رمضان، ش��هرداری ته��ران بنا بر ادام��ه اجرای طرح 
حیات شبانه را در دستور کاری خود قرار داد اما این بار نیروی 
انتظام��ی ب��ا ادامه و اج��رای طرح پس از م��اه مبارک رمضان 
مخالفت کرد. پس از مخالف��ت نیروی انتظامی با ادامه اجرای 
طرح، زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیس��ه ش��ورای شهر تهران 
مجدداً به این موضوع واکنش نش��ان داد و در این زمینه گفت: 
سه ش��نبه 21 خرداد جلسه ای با سردار رحیمی فرمانده نیروی 
انتظامی تهران بزرگ داشتیم که در این جلسه جزئیات اجرای 

طرح زیست شبانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نژادبهرام عضو ش��ورای ش��هر ته��ران درباره آخری��ن اقدامات 
صورت گرفت��ه درباره اجرای طرح زیس��ت ش��بانه در پایتخت 
گفت: در جلس��ه ای که برگزار ش��د، کلیات ضوابط و چگونگی 
اجرای ط��رح و دالیل مخالفت نیروی انتظام��ی با ادامه طرح 

زیست شبانه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیم بر آن 
شد اجرای طرح زیست شبانه در پایتخت ادامه پیدا کند.

* محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران پیش از این درباره 
اج��رای ای��ن طرح گفت��ه بود: 
مخال��ف حض��ور فرزندانم در 
زیست شبانه هستم. خودم نیز 
شب ها ساعت 10 می خوابم و 
5 صبح بیدار می شوم بنابراین 
تمایلی به این طرح ندارم. در 
صورتی ک��ه فرزندان جداگانه 
برنامه هایی برای زیست شبانه 
داشته باشند نگران می شوم و 
به نظرم این مسأله در صورتی 
که در چارچوب خانواده باشد، 
صورتی  در  نیس��ت.  مشکل زا 
ک��ه در یک خان��واده نیز پدر 
به تنهایی در زیس��ت ش��بانه 
برای  نگرانی هایی  قطعاً  باشد، 

زنان ایجاد می کند.
اما س��ؤالی که همچنان باقی 
اس��ت این است که؛ این طرح 
و تفک��ری که پش��ت اجرای 
این طرح اس��ت، از کجا ناشی 
می ش��ود و چگونه با س��بک 

زندگی ایرانی اسالمی ما همخوانی دارد؟
طرح زیس��ت ش��بانه به محیط امن خانواده لطمه جّدی وارد 
می کند »فرش��ته روح افزا« عضو ش��ورای فرهنگی و اجتماعی 
زن��ان و خان��واده در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی تس��نیم، به 
انتقاد از طرح »زیس��ت ش��بانه« پرداخت و گفت: چند اشکال 

جّدی متوجه طرح زیس��ت شبانه اس��ت، معموالً در طول روز 
خانواده ه��ا و فرزن��دان به جهت مش��غله های کاری و تحصیلی 
خیل��ی وقت نمی کنن��د کنار هم اوقاتی را بگذرانند و ش��ب ها 

فرصتی است برای بودن کنار هم و تقویت روابط خانوادگی، اما 
اجرای این گونه طرح ه��ا می تواند به ایجاد فاصله میان اعضای 
خانواده و کش��یده شدن روابط به خارج از محیط امن خانواده 
کش��یده ش��ود که این به روابط عاطفی می��ان اعضای خانواده 

لطمه جدی وارد خواهد کرد.

وی افزود: بنده اجرای این دس��ت برنامه ه��ا را در خیابان های 
شریعتی، اندرزگو، پاس��داران و... دیده ام که هیچ گونه نظارتی 
هم بر قیمت محصوالتش��ان وجود ندارد و معلوم نیست غذایی 
ک��ه به م��ردم داده می ش��ود از چ��ه کیفیتی 
برخوردار اس��ت آن هم با هزینه های بس��یار 
گزاف. هیچ دس��تگاهی هم خودش را مکلّف 
نمی داند که در این بازه زمانی نظارتی بر این 

امر داشته باشد.
عض��و ش��ورای فرهنگ��ی و اجتماع��ی زنان 
و خان��واده گف��ت: مس��أله مهم تر این اس��ت 
ک��ه خداوند متعال ش��ب را ب��رای آرامش و 
تسکین انس��ان ها قرار داده اس��ت تا مردم با 
اس��تراحت در ش��ب، صبح اول وق��ت با توان 
بیش��تری به دنبال امرار معاش و کسب روزی 
ح��الل بروند. طبیعتاً اگر در موقع ش��ب این 
استراحت به خوبی انجام نشود، در روز فعالیت 
شایسته و بایسته صورت نخواهد گرفت و آن 
شادابی در چهره افراد نمایان نخواهد بود، در 
حقیق��ت اجرای این طرح و حضور افراد برای 
گذراندن اوقات فراغتش��ان در این بازه زمانی 
در برخی نقاط ش��هر، روحیه نشاط، شادابی و 
کارایی را از مردم به خصوص جوانان به عنوان 

سرمایه های اصلی این کشور خواهد گرفت.
امنیت روحی و روانی جامعه در طرح "زیست 

شبانه" در معرض خطر است.
روح افزا خاطرنش��ان ک��رد: ام��روزه برخی از دانش��جویان در 
بس��یاری از کالس های اول صبح دانش��گاه ها حاضر نمی شوند، 
در ص��ورت اجرای این طرح و ایجاد فضاهای جذاب برای آنان 
در ش��ب ها، آنها را بیش از گذش��ته از شرکت در کالس درس 

صبح دانش��گاه ها بازمی دارد و حالت��ی منفعالنه ایجاد می کند، 
این موضوع فضای علمی کش��ور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد 

و به امنیت روحی و روانی مردم به ویژه جوانان لطمه می زند.
وی اضافه کرد: ش��بیه ب��ه این کار در ماه مب��ارک رمضان در 
حوزه سینماهای کشور انجام شد، شب های باعظمت و مبارک 
ماه رمضان جای این کارها نبوده و نیس��ت، از لحظه به لحظه 
این ماه مبارک باید اس��تفاده می کردیم، حاال شما تصور کنید 
س��اعاتی از ای��ن ماه عزیز را ب��ه دیدن فیلم های س��ینمایی و 
ایس��تادن در صف س��ینماها بگذرانیم، این چه معنی می تواند 
داش��ته باشد؟ حاال این موضوع قرار است در قالب طرح زیست 
شبانه در غیر از ماه مبارک رمضان نیز ادامه پیدا کند؟ شورای 
شهر و مراکز مسئول باید پاسخگو باشند که اصاًل چگونه حاضر 

به تصویب کلیات این طرح شده اند؟!
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده گفت: بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدند که میزان اس��تفاده از مواد مخدر در 
ساعات پایانی شب بیشتر می شود، پس باید مراقب این موضوع 
هم بود، چه کسی یا نهادی حاضر است اطمینان دهد و تضمین 
کند که اجرای این طرح، چنین خطراتی را برای جوانان ایجاد 
نمی کن��د و بنی��ان خانواده ها به این وس��یله به س��وی نابودی 
نمی رود؟ چرا مس��ئوالن ما از مع��دود رفتارها و اقدامات خوب 
غربی ها در برخی مسائل استفاده نمی کنند و فقط از رفتارهای 
نابهنجار و ضدارزشی آنها الگوبرداری می کنند؟ شهرداری برای 
تصویب و بررس��ی این گونه طرح ها باید از بهترین روانشناسان، 
معلم��ان اخالق و کس��انی که در ام��ور خانواده ف��ردی ماهر 
هس��تند، نظرسنجی کند و پس از بررسی های فراوان، اقدام به 

تصویب طرحی کند. تسنیم
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روحافزا:

طرحزیستشبانهبهمحیطامنخانوادهلطمهجّدیواردمیکند

پیامبراكرم)ص(فرمودهاند:
کسی که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خداوند 
به او ایمانی عطا می کند که شیرینی آن را در قلبش می یابد. 

)الحکمالزاهره،ج۱،ص۳۰۱(

اذان ظهر:۱۳:۰۷ اذان مغرب: ۲۰:۴۴ اذان صبح فردا: ۴:۰۱  طلوع آفتاب فردا: ۵:۵۰
وز حدیث ر

مدیرکل س��ازمان تبلیغات اس��المی اس��تان تهران گفت: مردم بهترین 
متولی امور فرهنگی هس��تند و برای اینک��ه از این ظرفیت در همه امور 
اجتماعی و سیاس��ی اس��تفاده کنیم، باید در مردم این امید و انگیزه را 

ایجاد کنیم.
امر تبلیغ با حضور مردم به ثمر می نشیند

نشس��ت هم اندیش��ی مبلغان جوان شهرستان ش��هرری با حجت االسالم 
علی اصغر س��هرابی مدیرکل س��ازمان تبلیغات اس��المی استان تهران به 
بهانه س��الروز تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی در اداره تبلیغات اسالمی 

شهرری برگزار شد.
 

در این نشست حجت االسالم سهرابی با اهمیت شمردن حضور مردم در 
عرص��ه کار فرهنگی گفت: کار فرهنگی صحنه پرظرفیتی اس��ت و مردم 
بهترین متولی امور فرهنگی هستند و برای اینکه از این ظرفیت در همه 
امور اجتماعی و سیاس��ی استفاده کنیم، باید در مردم این امید و انگیزه 

را ایجاد کنیم.

وی اف��زود: نقش مبلغان در رهبری جامعه بس��یار مهم اس��ت و با توجه 
به مردمی بودن نهاد روحانیت ش��اهد رهروی مردم از روحانیت ش��یعه 
بوده ایم. سازمان تبلیغات اسالمی با رویکردی جدید سعی دارد مناسبات 
و عملک��رد خود را با نگاه مردمی بازخوانی کند. تا مردم پای کار نیایند، 
ه��ر چقدر ش��یوه و ابزار تبلیغاتم��ان را تقویت کنی��م، اثرگذاری الزم را 

ندارد. 

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران در ادامه با اشاره به نقش 
مردم در تبلیغ دین بیان داش��ت: حضور نخبگان، فرهیختگان حوزوی و 
دانشگاهی و نیز فرهنگیان مومن و انقالبی در کنار جامعه مبلغان طالب، 
روحانی��ون، مداحان، مس��ئوالن هیئ��ات مذهبی، کانون ه��ای فرهنگی، 
موسس��ات قرآنی و انجمن های اس��المی س��رمایه ای ارزش��مند است و 
سازمان تبلیغات اسالمی همه تالش خود را معطوف به سازماندهی همه 

دغدغه مندان ترویج تفکر انقالب اسالمی می کند. 

وی در خصوص تحقق بیانیه گام دوم انقالب با حضور مردم گفت: تبیین 
صحیح الهام بخش بیانیه گام دوم انقالب اسالمی با تمرکز بر ایجاد خود 
آگاهی و شناخت ظرفیت ها و آسیب های کشور و نیز تقویت اراده جمعی 
ب��رای مبارزه تمدنی از طریق ایجاد امی��د در جامعه انقالبی و قطع امید 
از دش��منان انقالب حاصل می ش��ود که الزمه آن سپردن امور کشور به 

جوانان حزب اللهی و گسترش روحیه جهادی است.

در ادامه این نشس��ت، مبلغان جوانی آموزش روش های نوین تبلیغی به 
ویژه برای مبلغان حاضر در مدارس را ضروری عنوان کردند و خواس��تار 
تشکیل کارگروه هایی برای آموزش های علمی و روش های تبلیغی شدند. 
به روز کردن امر تبلیغ و استفاده از ظرفیت باالی فضای مجازی، از دیگر 

مواردی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. 

جريانیمش�کوکموجبامنیت
بیحجابهادركش�ورشدهاست
يکمدّرسحوزهودانش�گاهمعتقداس�تك�هجريانیداخل
كشوربهبیحجابهااطمیناندادهاست.اينافرادمیخواهند

بااصلنظاموحاكمیتدينیمبارزهكنند.

حجت االس��الم احم��د پناهیان پژوهش��گر و م��دّرس حوزه و 
دانش��گاه گفت: تقلیل ارزشی مثل حجاب در جامعه به صورت 
عموم��ی اتفاق نیفتاده اس��ت، عده ای دلق��ک وار تظاهر به این 
معن��ا می کنند یعنی قباًل این عده بودند و با این بدحجابی هم 

رفت وآمد می کردند اما اآلن به نظر می رس��د این افراد به نحوی 
تقویت شده اند.

وی اف��زود: در این دولت و حاکمیت فعلی این دس��ته از افراد 
احساس امنیت کردند و اگر این امنیت را احساس نکرده بودند 
دست به چنین رفتارهایی در این حد نمی زدند، مطمئن باشید 
کسی که اهل گناه اس��ت در عمق وجودش ترس وجود دارد، 
به نظر می رس��د جریانی این افراد را به اطمینان رسانده و آنها 
را ب��رای این ام��ر تربیت کرده و آموزش داده اس��ت. این افراد 

می خواهند با اصل نظام و حاکمیت دینی مبارزه کنند.
این اس��تاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: در برخی مواقع افرادی 
ب��ا برنام��ه ورود کرده اند و ب��ه ترویج بی حجاب��ی پرداخته اند، 
به نظر می رس��د تعلل اصلی را نیروهای امنیتی و نظامی انجام 

می دهند، اگر در حوزه های مختلف درس��ت و مّر قانون را عمل 
کنی��م، خیل��ی از موضوعات اصالح می ش��ود و این عده اندک 
دیگ��ر نمی توانند این گونه فضا را تاریک نش��ان دهند که دیگر 

کسی در جمهوری اسالمی عفاف و حجاب را نمی خواهد.
حجت االس��الم پناهی��ان تصریح ک��رد: افرادی ک��ه در جامعه 
کش��ف حجاب می کنند به طور رس��می اعالم می کنند که این 
کار به کس��ی ارتباطی ندارد، وقتی از آنها علت این کار را جویا 
می ش��ویم و درخواست می کنیم که حجابشان را رعایت کنند، 
هم همین پاس��خ را می دهند که "به شما چه ارتباطی دارد؟!"، 
وقتی همگی این پاس��خ را می دهند متوجه می شویم این افراد 

یک سازمان و آموزش دیده هستند.
وی گفت: اولین کسی که در این حوزه باید پاسخگو باشد وزیر 

اطالعات و وزیر کشور است. چرا شما این قدر فضای امنی برای 
این دس��ته از افراد آم��اده کردید تا به آم��وزش این گونه افراد 
بپردازن��د؟ امروز مبارزه با بی حجابی یک عرصه جنگ فرهنگی 
اس��ت و مس��ئوالن امنیتی و اطالعاتی باید بس��یار جدی تر از 

گذشته در این حوزه ورود پیدا کنند.
این اس��تاد حوزه و دانش��گاه افزود: اگر وزارت اطالعات در این 
حوزه با قدرت وارد ش��ود موفق خواهد بود، چطور یک ش��بکه 
عظیم جاسوس��ی آمریکایی را شناس��ایی و بع��د با آن برخورد 
می کنند، آیا نمی ش��ود ای��ن گروهک ها و محاف��ل زیرزمینی 
را شناس��ایی کنن��د؟ آیا نی��روی انتظامی و آگاه��ی نمی تواند 

دست های پشت پرده اینها را شناسایی کند؟ 
حجت االسالم پناهیان خاطرنشان کرد: مسئوالن ما باید طوری 

رفتار کنند که عده ای نیایند این شبهه را مطرح کنند که مردم 
از دین خسته شدند و میلی به حجاب ندارند، اگر مردم در نظام 
جمهوری اس��المی ایران از دین خسته شده بودند، تحریم ها و 
فش��ارهای اقتصادی کاری می کرد که خود مردم ریشه نظام را 
بکنند اما مردم نش��ان دادند با وجود همه سختی ها و مرارت ها 
هنوز محکم ترین افراد در میدان معنویت؛ محرم، عاش��ورا، ماه 
مب��ارک رمضان، اربعین، راهپیمای��ی 22 بهمن، روز قدس و... 
هستند. این مردم نشان دادند که پایبند به دین هستند و این 

مسئوالن هستند که باید پاسخگوی مردم باشند.
 باشگاهخبرنگارانپويا

پناهیان:

امرتبلیغباحضورمردمبهثمرمینشیند
مديركلسازمانتبلیغاتاسالمیاستانتهران:


