
نامه ائمه جمعه سراسر کشور به رهبر انقالب:

هنوز با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم

روایت جهانگیری از برخورد دولت روحانی با سیل

نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور طی نامه ای با تشکر از مقام معظم 
رهبــری، تأکید کردند که بر خود فرض می دانیم نه در قول، بلکه در فعل تذکرات و 
منویات امام مسلمین را در دستور کار تشکیالتی و جمعی قرار دهیم. در بخشی از این 

نامه آمده است: هنوز با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم
متن این نامه به شرح ذیل است:

محضر مبارک حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی

سالم علیکم و رحمة اهلل
با احترام و آرزوی ســالمتی و عزت روزافزون در پیشبرد راهبرد مقاومت و مقابله با 
اســتکبار جهانی، در دو عرصه جنگ سخت و جنگ نرم و در جبهه ای به گستردگی 
جهان اسالم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سید و ساالر 
شهیدان)علیه الســالم( که با داغدار شدن جمعی از هم وطنان شریف در حادثه سیل 
توأمان و حزن انگیزتر شــده است، اســتدعا داریم؛ تقدیر و تشکر امانت داران خود در 
قرارگاه های نماز جمعه کشور را بابت محبت انگیزه بخش و عنایت هدایتگرانه ای که در 

جریان توفیق شرفیابی خدمت آن وجود شریف مبذول شد، پذیرا باشید.
آنچه پس از دو سال فترت، در این دیدار پربار می تواند نقطه عطفی در ادامه مسیر 
دشوار تحول و شکوفایی شبکه امامت جمعه رقم بزند، در سه بخش قابل مالحظه است:

بخش اول، تعابیر عمیق و توصیفات بدیعی بود که از لســان حضرت عالی در بیان 
فضائل فریضه سیاســی- عبادی نماز جمعه، جایگاه رفیع و ابعاد متعالی این واجب 

سمبلیک در ســاختار حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شنیده شد و 
فرصتی ارزشمند برای تالش مضاعف و عینیت بخشیدن به این تصویر زیبا و دل انگیز 
در اختیار قرار می دهد.بخش دوم، دو نشــان افتخار در خصوص رویکرد مردمی ائمه 
جمعه و خدمات اجتماعی انجام شده در مقاطع شیوع کرونا و مواسات و سیل و زلزله و 
سایر مصادیقی است که خالصانه و ارادتمندانه در کانون اهتمام بوده و هست و با اشراف 

آن جناب بر گردن شبکه امامت جمعه آویخته شد.
بخش ســوم، هشــدارها، تحذیرها و توقعاتی بود که از حوزه سلوکی و رفتاری تا 
مدیریتی و رویکردی تا غنی سازی محتوای خطبه ها را در برمی گرفت و برخی همواره 
در دیدارهای ســه دهه گذشته مورد تأکید حضرت عالی بوده است و یادآوری مجدد 
بخشی از آن ها نشان می دهد هنوز با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم و البته این 
بخش، هدف اصلی از تشکیل سالیانه این گردهمایی است تا شبکه گفتمانی ولی امر 
مســلمین، خودش را با محک امامت و والیت بسنجد و به تصحیح و بهبود بپردازد.

خاطره بی نظیر این دیدار شــیرین را همچون سرمایه ای مانا و پایدار در دل وجانمان 
محفوظ نگه خواهیم داشت و بر خود فرض می دانیم؛ نه در قول، بلکه در فعل، ضمن 
بررسی و مداقه آسیب شناسانه، اتخاذ تدابیر الزم در ارتباط با تذکرات و منویات امام 

مسلمین را در دستور کار تشکیالتی و جمعی قرار دهیم.
والسالم علیکم و علی عباداهلل الصالحین
نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه
شرکت کننده در بیست و پنجمین گردهمایی سراسری

همدلی - این روزها که حضور برخی از مســئوالن فعلــی در گل والی حاصل از 
سیالب ها انتقاد برانگیز شد و در واکنش به این انتقادات نیز اصولگرایان حامی دولت 
نحوه برخورد مسئوالن دولت قبل را زیر تیغ انتقاد گرفتند، اسحاق جهانگیری، معاون 
اول دولت حســن روحانی در پستی اینستاگرامی با مرور خاطراتش به این انتقادات 

واکنشی ضمنی نشان داد که در ادامه منتشر می شود:
۲۸اسفند ۱۳۹۷: پیرو خبرهایی مبنی بر خطر وقوع سیل در استان های گلستان و 
مازندران، با اســتانداران این دو استان تلفنی صحبت کردم و گفتم که آماده مقابله با 

سیل و کمک به سیل زدگان باشند.
۲ فروردین ۱۳۹۸: باوجودآنکه قبالً اعالم شــده بود سیل در استان های مازندران و 
گلســتان تحت کنترل است، امروز خبرهای بدی از استان ها به من می رسید. از وزیر 
کشور سؤال کردم گفت مشکل حادی نیست و من عازم گلستان هستم. بعدازظهر، با 
تلفن آیت اهلل نورمفیدی امام جمعه گرگان، بسیار نگران شدم و مصمم شدم که خودم 

فردا به منطقه بروم.
۳ فروردین ۱۳۹۸: همراه با وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، نیرو و راه و شهرسازی 
به استان گلستان رفتیم. وزیر کشور و اقتصاد هم از قبل آنجا بودند. بعد از بازدید هوایی 
از مناطق سیل زده، با ماشین به سمت شهر آق قال رفتیم. تمام شهر را آب گرفته است. 
بعد از بازدید میدانی در شهر، ستاد مدیریت بحران استان را با حضور شش نفر از وزرا 
و مدیران استان تشکیل دادیم. در آنجا وزیر کشور پس از هماهنگی با من، سرپرست 
جدید استان را معرفی کرد. من هم ضمن تأیید عزل استاندار بر اهمیت حضور مدیر در 
موقعیت بحران تأکید کردم و برخی تصمیمات گرفته شد. قرار شد وزیر کشور تا زمان 

حل بحران در استان بماند. ۱۲شب به مازندران رفتیم.
۴ فروردین: استان مازندران کمتر از گلستان آسیب دیده بود. از برخی مناطق سیل زده 
بازدید کردیم و به مردم اطمینان دادیم که در بازسازی دولت کنار شماست. بعد هم 

در جلسه ستاد مدیریت بحران استان شرکت کردم و از عملکرد استاندار تقدیر کردم.
۵ فروردین: گزارش های هواشناسی خطر از وقوع سیل در تهران می داد. با تلویزیون 
مصاحبه کردم و به مردم التماس کردم که به هشــدارها توجه کنند. ساعت ۱۰شب 
جلسه ستاد بحران تهران رفتم. هدفم این بود که اهمیت و حساسیت موضوع موردتوجه 
قرار بگیرد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که جلوی ورود مردم به مناطقی که احتمال 

وقوع بحران در آن باالست، گرفته شود. شب در دفترم خوابیدم که اگر مشکلی پیش 
آمد قابل مدیریت باشد.

۶ فروردین: با حضور رئیس جمهور در تهران جلســه ســتاد بحران تشکیل دادیم. 
مصوباتی برای حمایت از سیل زدگان داشتیم.

۱۱ فروردین: به دلیل شدت سیل، عازم استان های غربی و جنوب غربی هستم. ابتدا 
به کرمانشاه رفتیم و از مناطق سیل خیز بازدید کردیم و جلسه ستاد مدیریت بحران 
را تشکیل دادیم. در شهر مردم برای جلوگیری از ورود سیل به خانه هایشان اقدامات 
خوبی انجام داده بودند. قرار شد ]حجتی[ وزیر جهاد برای کمک به مدیریت بحران در 
استان بماند. همان شب به سمت لرستان رفتیم و جلسه ستاد بحران استان را تشکیل 
دادیم. در جلسه از کمبود امکانات می گفتند و پیش بینی بارندگی شدید می شد. شب 

در خرم آباد ماندیم.
۱۲ فروردیــن: صبح معلوم بود رودخانه ها حالت طغیان دارند. فرودگاه را آب گرفته 
بود و امکان پرواز هواپیما نبود. در استانداری مستقر شدم و با فرمانداران استان، تلفنی 
صحبت کردم. همه از کمبود ماشین آالت می گفتند. ضمن تماس با رئیس جمهور و 
ارائه گزارش به ایشان، با وزیر کشور هم  صحبت کردم و خواستم که استان های اصفهان 
و مرکزی ماشین آالت و نیرو به لرستان اعزام کنند. وزیر راه برای کمک به استاندار در 
استان مستقر شد و ما با اتومبیل راهی خوزستان شدیم. ابتدا عازم سد دز شدیم که 
تقریباً پر از آب بود. به ســد کرخه رفتیم که آن هم تا نقطه پیک فاصله کمی داشت. 
وزیر نیرو گفت ورودی کرخه خیلی زیاد است به طوری که در پیک شب گذشته ۸هزار 
و ۴۰۰مترمکعب در ثانیه آب وارد ســد می شد و درخواست افزایش خروجی سدها را 
داشــتند. مسئولین استان نگران خسارت بیشتر به مردم در صورت افزایش خروجی 

سدها بودند. در مسیر اهواز با مردم محل در روستاهای سیل زده گفتگو کردم.
۱۳ فروردین: در کنار کارون قدم زدم. رودخانه پر از آب بود و بخشــی از فضای ســبز 
هم زیرآب رفته بود. در جلسه ستاد بحران شرکت کردم. قرار شد وزیر نیرو هم در استان 
مستقر باشــد. میزان خروجی آب از سدها با هماهنگی مسئولین استان تنظیم شود و 
تأکید کردم که در میانه بحران هستیم و ممکن است حادتر شود. عصر برای شرکت در 
جلسه ای در مورد سیل در دفتر رهبری به تهران برگشتم. جلسه در حضور رهبری تشکیل 
و مسئولین گزارشی از اقدامات و پیش بینی ها خصوصاً در ارتباط با خوزستان ارائه کردند.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

طالبان چهره اش را برای ایران عیان تر می کند

بی اعتنا به آب 
متجاوز به خاک

همدلی|  درگیــری دوباره نیروهــای مرزی در 
مرز ایران و طالبان در منطقه شــغالک شهرستان 
هیرمند، بار دیگر اهمیت اصالح در ســاختار دیوار 
امنیتی در پشــت مرز بین المللی با افغانســتان را 
واضح تر کرد. روز یکشنبه، بار دیگر تجاوزی مرزی 
از سوی طالبان رخ داد که با عکس العمل نیروهای 

ایرانی روبرو شد و متقاباًل پاسخ های آن ها را در بر 
داشت، اگر چه تلفاتی جانی به دنبال نداشت. این 
درگیری اگر چه مختصــر بود و بالفاصله به اتمام 
رسید اما مقام های امنیتی ایران را هوشیارتر کرد 
تا برای ممانعت از وقوع اتفاقاتی ازاین دست، راه های 
شرح در صفحه ۳ جدیدی را پیش بینی کنند.  

دهه60  محاکمات  کاش 
بود علنی 

بازخوانی روند قضایی دهه اول انقالب روایت موسوی تبریزی؛

 نامه ائمه جمعه سراسر کشور
 به رهبر انقالب:

هنوز با کسب رضایت 
جنابعالی فاصله داریم

 چهره ای با کارکردی 
بیش از یک سازمان خیریه

 محسن چاوشی هم
 سلبریتی است؟

دانشگاه در اختیاِر 
بچه پولدارها

در کنکور 1401، 81درصد رتبه های زیر سه هزار 
دهک هشت تا 10 هستند

یادداشت
پوشاک، ُمد و هویت

سیمین حاجی پور ساردویی: سبک پوشش و لباس جنبه های شخصیتی 
فردی را نشان می دهد که آن را می پوشد و نشانگر آن است که او کیست، اهل 
کجا است، موقعیت اجتماعی او چیست و چه گذشته یا پیشینه ای داشته است؛ 

به خصوص، لباس سنتی زنان برای آن ها غرور، هویت و اصالت ایجاد می کند.
از منظر جامعه شــناختی، همه هویت ها ساخته می شوند و در ساخت این 
هویت ها از مصالحی مانند تاریخ، جغرافیا، زیست شناســی، نهادهای تولیدی 
و زایشــی، از حافظه جمعی و خیاالت شخصی، دستگاه های قدرت و مبانی 
مذهبی و اعتقادی استفاده می شود. در توضیح ساده هویت می توانیم بگوییم، 
»هویت پاسخ یا پاسخ هایی است که فرد برای سؤال »من کیستم« یا پاسخ به 

سؤال جامعه که »تو کیستی، از کجا آمده ای« می دهد.«
قابل مشــاهده ترین عنصر مادی نماد ُمد، لباس یا پوشاک است که دارای 
معانی متعدد و متنوعی است. پویایی نماد پوشاک بسته به فرهنگ، جنسیت و 

موقعیت اجتماعی می تواند دارای قوانین باز یا بسته باشد.
پارچه ها با توجه به شکل، رنگ، تزیین سطح، تکنیک های گلدوزی و غیره 
می توانند نشانه های بسیار مهمی را به همراه داشته باشند و هر یک می تواند 
بیانگر هویت قومی، مذهبی، سن، تحصیالت و طبقه اجتماعی باشد؛ بنابراین، 
از طریق مشــاهده ســبک لباس، می توان فرضیاتی در مورد هویت یک فرد 

ایجاد کرد.
آیا ُمد موضوع لباس است یا لباس موضوع ُمد است؟

ُمد را ســبک لباس پوشــیدنی تعریف می کنند که »به طور موقت توسط 
بخش قابل توجهی از اعضای یک گروه اجتماعی پذیرفته می شود و این سبک 
انتخاب شده از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تلقی می شود.« 
به عبارت دیگر، »ُمد یک نگاه پذیرفته شــده و ســبک غالب است.« اصطالح 
»لباس« به عنوان یک اصطالح عمومی تر برای توصیف آنچه مردم می پوشند، 
در نظر گرفته می شود؛ بنابراین، اصطالح »ُمد« به معنای بی ثباتی است: آنچه 
در یک بخش از جهان »ُمد« تلقی می شود، ممکن است در نقطه ای دیگر از 
جهان ُمد نباشد، همان طور که آنچه امروز »ُمد« تلقی می شود، ممکن است 

فردا در نظر گرفته نشود.
لباس و ُمد در بستر هویت اجتماعی

افراد با در نظر گرفتن گروه های اجتماعی که در آن ها عضویت دارند، خود 
را تعریف، ارزیابی و در نهایت، طبقه بندی می کنند و هویت اجتماعی خود را 
می سازند. بنابر روانشناسی گروه اجتماعی، افراد هر گروه اجتماعی لباس های 
خاصی می پوشــند که همه اعضای گروه آن را پذیرفته اند. این باعث می شود 
که فرد بخشی از آن گروه شود. لباس همیشه در یک تعامل با زمینه و بستر 
اجتماعی درگیر است و موقعیت فرد را در برابر گروه نشان می دهد. پذیرش، 
مخالفت، ناســازگاری، تحقیر یا طرد را می توان با لباس یافت. لباس به یک 

سبک )سبک زندگی( اشاره دارد.
به عنوان مثال، زنان ایل بختیاری یک لباس یکسان برای بیان هویت خود در 
جامعه دارند؛ به گونه ای که هر وقت شما آن لباس را بر تن بانویی ببینید، متوجه 
می شوید که آن بانو از ایل بختیاری است. این پوشش خاص برای ایجاد هویتی 

متمایز و مثبت برای زنان این ایل تالش می کند.
در قرن بیستم، اعضای طبقه باالی جامعه تغییرات ُمد را معرفی می کردند. 
طبقات متوسط و پایین با تقلید از سبک های تعیین شده توسط طبقات باال، 

رابطه متغیر خود با طبقات باال و ادعاهای اجتماعی خود را بیان می کردند.
در قرن بیست و یکم، ارزیابی طبقه اجتماعی فرد دیگر کار ساده ای نیست، 
زیرا مقوله ها مبهم شــده اند و مرزها دیگر به خوبی مشخص یا ثابت نیستند. 
اکنون طبقه اجتماعی فرد بر اســاس انتخاب های سبک زندگی، شیوه های 
مصرف، زمان صرف شده برای اوقات فراغت، الگوهای تعامل اجتماعی، شغل، 
تمایالت سیاسی، ارزش های شــخصی، سطح تحصیالت و/یا استانداردهای 
ادامه در صفحه 5 بهداشتی و تغذیه تعیین می شود. 

همزمان با زمزمه  کاهش نرخ سود بانکی، برخی 
بانک ها به سپرده های باالی 100 میلیون تومان، 

پیشنهاد سود 25 تا ۳0 درصدی می دهند

پیشنهادات تلفنی بانک ها 
به سپرده گذاران

 فرودگاه مشهد 
زیر ذره بین

همدلی|  سیاســت چراغ خاموش بانک ها برای 
نگه داری ســپرده ها همچنان ادامه دارد. آن طور 
که گزارش های میدانی نشان می دهد بسیاری از 
بانک های خصوصی برای جلوگیری از خارج شدن 
پیشنهاد سودهای  سپرده های ســرمایه گذاران، 
باالتری به مشتریانی که پول های زیادی در بانک ها 
پس انداز کرده اند، می دهند. پیشــنهاد پرداخت 
سودهای جذاب به سپرده گذارانی که سرمایه های 
سنگینی در بانک ها دارند در پی زمزمه های رسیده 
ناشی از کاهش نرخ سود بانکی در روزهای اخیر 

شدت گرفته است. 
6

4

 اولین پیوند قلب بین دو بیمار 
HIV مثبت 

 نخستیـن زن اروپایی در فضــا 
پیاده روی کرد

 »بیل راسل« اسطوره بسکتبال 
درگذشت

 آیین های سنتی مردم کهگیلویه و 
بویراحمد در ماه محرم

 روزی که عراق به کویت حمله کرد

گوناگون
8

8

8

8

8

باوجود فتوای ممنوعیت تسلیحات هسته ای 
توسط رهبر انقالب صورت می گیرد

ورود »بمب اتم« به 
ادبیات برخی مسئوالن

هشدار درباره تغییرات 
بی رویه در تقسیمات کشوری

وزارت اطالعات اعالم کرد؛

بازداشت اعضای 
هسته ی مرکزی حزب 

جاسوس بهاییت

روایت جهانگیری از 
برخورد دولت روحانی 

با سیل
1

2

2

2
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 پوشاک، ُمد 
و هویت

 سیمین حاجی پور ساردویی
مدرس دانشگاه

 آب، روشنایی 
و جنون این سیالب ها 

 علی داریا
جستارنویس

یادداشت ها

همدلی| آمارها نشان می دهد سهم بچه پولدارها در قبولی در کنکور سراسری به خصوص در دانشگاه های برتر 
و رشته های پرطرفدار در چند سال اخیر افزایش یافته است. همین چند روز پیش یک مسئول شورای عالی 
انقالب فرهنگی از اختالف بسیار زیاد بین دهک های باال و پایین اقتصادی، برای ورود به دانشگاه خبر داد.سید 
جالل موسوی، مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد قبولی های کنکور ۱۴۰۱ گفت: ۸۱درصد رتبه های زیر سه هزار 
شرح در صفحه 4 دهک هشت تا ۱۰ هستند.  

شاعر آیینی پیشکسوت مطرح کرد:

انتقاد از مداحان فصلی و سستی شعرهایشان
احــد ده بزرگی بــا بیان این که برخــی از مداحان، مداحان فصلی هســتند، 
می گوید: آن ها شعرهای سست و ضعیفی پیدا کرده و می خوانند، گاه خودشان 

هم نمی دانند چه می خوانند!
 این شــاعر آیینی پیشکســوت در گفت وگو با ایســنا درباره تأثیر قرار گرفتن در 
مراسم های مذهبی در دوران کودکی بر فضای فکری و فعالیت هایش گفت: خدا این 
توفیق را به من داد که از کودکی خدمتگزار امام حســین )ع( بودم و از شش سالگی 
هیاتی را با بچه ها راه انداختیم. خانه مان هم زیر گلدسته حضرت علی بن حمزه )ع( 
بود. اولین شعری که گفتم که نوحه ای معروف شد، »گهواره خالی قنداقه خونین/الیی 
الیی از سفر برگشته رودم. الیی اصغر« بود. او سپس درباره وضعیت شعر عاشورایی 
اظهار کرد: نسبت به سال های پیش، وضعیت شعر عاشورایی بسیار خوب شده است، 
البته بگذریم از این که در فضای مجازی برخی، شعرها را همین طوری پخش می کنند؛ 
اما به طورکلی حرکت بسیار خوبی شروع شده و الحمداهلل شعرهای آیینی مخصوصاً، 

شعرهای کربالیی و امام حسینی )ع( بسیار عالی  است.
 ده بزرگی با اشاره به برگزاری »شب های شعر عاشورا« در بنیاد »دعبل خزایی« 
بیان کرد: از برگزاری شب شعر عاشورا ۲۷سال است که سپری می شود. از روزی 
که شروع به این کار کردیم، برای امام حسین )ع( گام گذاشتیم و سال بعد برای 
حضرت زینب )س(. اما دیدم ایــن کار نتیجه ای را که می خواهیم، نمی دهد و 
شــکوفایی که باید در این زمینه باشد، با موضوع عام جواب نمی دهد. طرحی را 
آماده کردیم که هر سال شخصیت هایی را معرفی کنیم تا شاعران سراسر کشور 

روی این موضوع خاص کار کنند.
 او افــزود: شــخصیت هایی که معرفی کردیم حضرت ابوالفضــل )ع(، حبیب  ابن 
مظاهر، پیامبر اکرم )ص( و امام حســین )ع(، حضرت زهرا )س( و امام و حسین)ع(، 
امیرالمؤمنیــن )ع( و امام حســین)ع(، حضرت ولی عصر)عج( و امام حســین )ع( و 
شــخصیت ها دیگری مانند »جون بن حوی«)غالم ابوذر بوده که بعد به خدمت امام 
حسین)ع( می رسد(، حضرت ام البنین )س( که برای او کم کار شده بود یا برای حضرت 
رباب)س( اصال کار نبود و کار شد. امسال هم موضوع ما حواریون امام حسین )ع( بود. 
حواریون مسیحیانی هستند که در نهضت امام حسین )ع( به شهادت رسیدند از جمله 
وهب، مادرش و همســرش هانیه که میانه راه با امام حسین )ع( برخورد می کنند و 
به رکاب ایشان درمی آیند، وهب شهید می شود و اولین زن شهیدی که داریم هانیه 
است. این ها کارهایی است که انجام شده والحمداهلل بار داده است.نماینده بنیاد »دعبل 
خزاعی« در اســتان فارس درباره موانع و چالش هایی که در زمینه شعر آیینی وجود 
دارد، گفت: موانع اصلی دو چیز است که اگر آن ها را هر کسی داشته باشد، دیگر مانعی 
برای او نیست؛ یک مطالعه عمیق تاریخ و به قولی »مقتل« و دوم ذوق و ارادت نسبت 
به معصوم. اگر این دو را داشته باشند، کارهای شایسته ای انجام می شود. اما برخی نه 
مطالعه دارند و نه شــوق وذوقی، فقط می خواهند چیزی برای امام حسین)ع( گفته 

باشند تا وارد میدان شوند که البته شعر آن ها، ماندگار نخواهد بود.
 او سپس با اشاره به تحریف هایی که گه  گاه در شعرهای آیینی به چشم می خورد، 
تأکید کرد: زمانی که می گویم شــعرهای باید پشتوانه مطالعاتی داشته باشند برای 
همین موضوع است. اگر شاعر پشتوانه داشته باشد، وارد تحریف نمی شود. کسانی که 
تازه وارد این حوزه می شوند، گاه چیزهایی می گویند که هیچ جای تاریخ چنین چیزی 
وجود نداشته است. باید خیلی مراقب این تحریف ها باشیم.این شاعر درباره مداحی های 
ضعیفی که گاه در تلویزیون هم راه پیدا می کنند، نیز گفت: االن رسانه ها به نحوی شده 
که هر کســی بلندگو به دست می گیرد. مداح به کسی می گویند که ممدوح خود را 
بشناسد و عاشق به کسی می گویند که معشوق خود را بشناسد. شناخت صد  در صد 
نه، دست کم هفتاددرصدی داشته باشد تا زمانی که بلندگو به دست می گیرد، بتواند 
حرف خود را بزند.احد ده بزرگی در ادامه بیان کرد: برخی از مداحان متأسفانه کارشان 
فصلی است و ماه محرم که می شود، عشقش می کشد که بیاید و برای امام حسین)ع( 
چیزی بخواند اما زمانی که می خواند، شعر سست و ضعیفی پیدا می کند و شروع به 
خواندن می کند. گاه خودش هم نمی داند چه می خواند و مخاطبانش چه کســانی 

هستند. سازمان تبلیغات باید بر این ها نظارت و رسیدگی کند.

 گزارش سازمان هواپیمایی کشور 
علیه فرودگاه شهید هاشمی نژاد


