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شرح زندگی مولوی
ششم  در  رومی  و  موالنا  و  مولوی  به  معروف  بلخی  محمد  جالل الدین 
از  مولوی  به جهان گشود.  دیده  بلخ  در شهر  604 هجری  االول سال  ربیع 
»محمد  وی  کامل  نام  است  پارسی گوی  ایرانی تبار  شاعران  مشهورترین 
دوران  در  و  بوده  بلخی«  بکری  خطیبی  حسینی  حسین  ابن  محمد  ابن 
نامیده  و »موالنا خداوندگار«  القاب »جالل الدین«، »خداوندگار«  به  حیات 
می شده است. در قرن های بعد )ظاهرًا از قرن ۹( القاب »مولوی«، »موالنا«، 
از  برخی  از  و  رفته است  کار  به  وی  برای  رومی«  »مالی  و  رومی«  »مولوی 
اشعارش تخلص او را »خاموش« و »َخموش« و »خاُمش« دانسته اند. زبان 

مادری وی پارسی بوده است.
و  ولد  بهاءالدین  به  معروف  خطیبی  حسین  بن  محمد  موالنا  او  پدر 
سلطان العلما، از بزرگان صوفیه و مردی عارف بوده است. پدر مولوی مردی 
سخنور بوده و مردم بلخ عالقه فراوانی به او داشته که ظاهرا همین وابستگی 
علیه  را  او  و  گردید  خوارزمشاه  محمد  در  ترس  ایجاد  سبب  او  به  مردم 
بهاءالدین ولد برانگیخت. به همین دلیل بهاءالدین ولد پدر مولوی احتمااًل 
در سال ۶۱۰ قمری، هم زمان با هجوم چنگیزخان از بلخ کوچ کرد و سوگند 

یاد کرد که تا محمد خوارزمشاه بر تخت نشسته، به شهر خویش بازنگردد.
مسافرتهای مولوی

مولوی در سفر زیارتی که پدرش از بلخ عازم آن شد پدرش را همراهی نمود، 

فریدالدین  دیدار شیخ  به  پدرش  نیشابور همراه  در شهر  این سفر  در طی 
در  را  مولوی  فریدالدین سفارش  ظاهرا شیخ  شاعر شتافت.  و  عارف  عطار 
این سفر حج  در  نمود.  پدر  به   ) 13 سالگی  یا  )6 سالکی  کودکیش  همان 
فتنه  به خاطر  و ظاهرا  کردند  اقامت  نیز مدتی  بغداد  در  نیشابور  بر  عالوه 
تاتار از بازگشت به وطن منصرف گردیده و بهاء الدین ولد در آسیای صغیر 
ساکن شد. اما پس از مدتی براساس دعوت عالء الدین کیقباد به شهر قونینه 

بازگشت.
ازدواج مولوی

مولوی در هجده سالگی با گوهر خاتون دختر خواجه الالی سمرقندی ازدواج 
نمود که حاصل این ازدواج سه پسر و یک دختر بود. پس از فوت پدرش 
بهاء الدین ولد راه پدر را ادامه داده و به هدایت و ارشاد مردم عمر خود را 

سپری نمود
سفر مولوی برای تحصیالت

مولوی در عین حالی که مردم را تربیت می نمود از خودش نیز غافل نبوده تا 
جایی که وقتی موفق به دیدار محقق ترمذی گردید خود را شاگرد او کرده از 
تعلیمات و ارشادات او نهایت بهره  را برد و ظاهرا به تشویق همین استادش 
برای تکمیل معلوماتش رنج سفر به حلب را برخود آسان نموه و عازم شهر 
حلب گردید. ایشان در شهر حلب علم فقه را از کمال الدین عدیم فرا گرفت 
و پس از مدتی که به شهر دمشق رفت از دیدار با محی الدین عربی، عارف 
و متفکر زمانش نیز کمال استفاده  را برد و از آنجا عازم شهر قونیه گردید و 
بنابه درخواست سید برهان الدین طریق ریاضت را در پیش گرفت. پس از 
مرگ محقق ترمذی به مدت 5 سال مدرس علوم دینی گردید که نتیجه آن 

تربیت چهارصد شاگرد می باشد.
داستان آشنایی موالنا با شمس

مولوی همچنانکه گفتیم یک لحظه از تربیت خود غافل نبوده، تاریخ اینچنین 
می نویسد که روزی شمس وارد مجلس موالنا می شود. در حالی که موالنا در 
کنارش چند کتاب وجود داشت. شمس از او می پرسد این که اینها چیست؟ 
اینها چه  با  ترا  و  است. شمس می گوید  قال  و  قیل  موالنا جواب می دهد 
کار است و کتابها را برداشته در داخل حوضی که در آن نزدیکی قرار داشت 

می اندازد.
موالنا با ناراحتی می گوید ای درویش چه کار کردی برخی از اینها کتابها از 
نمی شود؛  پیدا  دیگر  و  می باشد.  بفرد  منحصر  نسخه  و  بوده  رسیده  پدرم 
شمس تبریزی در این حالت دست به آب برده و کتابها را یک یک از آب 
با  موالنا  باشد.  مانده  کتابها  در  آب  از  آثاری  اینکه  بدون  می کشد  بیرون 
تعجب می پرسد این چه سّری است؟ شمس جواب می دهد این ذوق وحال 
است که ترا از آن خبری نیست. از این ساعت است که حال موالنا تغییر 
یافته و به شوریدگی روی می نهد و درس و بحث را کنار می گذارد و شبانه 
روز در رکاب شمس تبریزی به خدمت می ایستد. و به قول استاد شفیعی 

کدکنی تولدی دوباره می یابد.

بزرگانی  با  خود  ساله  و هشت  زندگی شصت  در طول  مولوی  که  چند  هر 
همچون محقق ترمذی، شیخ عطار، کمال الدین عدیم و محی الدین عربی 
حشر و نشرهایی داشته و از هر کدام توشه ای براندوخته ولی هیچکدام از 
آنها مثل شمس تبریزی در زندگیش تاثیر گذار نبوده تا جائیکه رابطه اش با 
او شاید از حد تعلیم و تعلم بسی باالتر رفته و یک رابطه عاشقانه گردیده 
چنانکه پس از آشنایی با شمس، خود را اسیر دست و پا بسته شمس دیده 

است.
پس از غیبت شمس از زندگی موالنا، با صالح الدین زرکوب دمخور گردید، 
مرگ  از  عده ای شد. پس  دل، سبب حسادت  ساده  عارف  این  با  او  الفت 
صالح الدین، حسان الدین چلبی را به عنوان یار صمیمی خود برگزید. که 
نتیجه همنشینی مولوی با حسام الدین، مثنوی معنوی گردیده که حاصل 
لحظه هایی از هم صحبتی با حسام الدین می باشد. عالوه بر کتاب فوق ایشان 
دارای آثار منظوم و منثور دیگری نیز می باشند که در زیر به نمونه هایی از 

آنها اشاره می شود.
آثار موالنا

- مثنوی معنوی:   مثنوی معنوی که به زبان فارسی می باشد.
نام مراد خود  به  - غزلیات شمس: غزلیات شمس غزلیاتی است که موالنا 

شمس سروده است.
- رباعیات: حاصل اندیشه های موالناست.

- فیه ما فیه: که به نثر می باشد و حاوی تقریرات موالنا است که گاه در پاسخ 
پرسشی است و زمانی خطاب به شخص معین.

- مکاتیب: حاصل نامه های موالناست.
- مجالس سبعه: سخنانی است که موالنا در منبر ایراد فرموده است.

درگذشت مولوی
یکشنبه  روز  در غروب خورشید  مولوی  ناآرام جالالدین محمد  روح  باالخره 
پنجم جمادی االخر سال 672 هـ قمری بر اثر بیماری ناگهانی که طبیبان از 

درمان آن عاجز گشتند به دیار باقی شتافت.

8 مهرماه؛ روز بزرگداشت مولوی
به مناسبت روز بزرگداشت موالنا

بزرگداشت  »روز  عنوان  به  کشور  رسمی  تقویم  در  مهرماه  هشتم 
مولوی« ثبت شده است.
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و  االسالم  حجت  خبر،  شبکه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
المسلمین روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد با طرح این سوال که چه عواملی باعث بروز شرایط فعلی و 
گسترش تروریسم شده است، بر لزوم پرهیز از مداخالت نظامی به 

بهانه های مختلف تاکید
متن کامل سخنرانی رئیس جمهور به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین والّصلوة والسالم علی سیدنا و نبینا محمد و 

آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
آقای رئیس :

مجمع  نشست  یکمین  و  هفتاد  ریاست  به  را  جنابعالی  انتخاب 
عمومی ملل متحد تبریک می گویم و امیدوارم تصمیمات و ابتکارات 

این مجمع، نقش مؤثری در حل معضالت جهانی داشته باشد.
آقای رئیس، آقای دبیر کل، عالیجنابان، خانمها، آقایان :

بیش از 15 سال از فاجعه تروریستی دردناکی می گذرد که در همین 
را تحت  ابعاد انسانی آن، همگان  افتاد. فاجعه ای که  اتفاق  شهر 
تاثیر قرار داد. در آن روز کسی تصور نمی کرد که این واقعه، خود 
زمینه ساز فجایعی بزرگتر و مسبب جنگی ویرانگر در خاورمیانه و 
گسترش ناامنی در جهان گردد. این جنگ، بذر تروریسِم بدون مرز 
سوالی  ترین  مبرم  شاید  امروز  کاشت.  زمین  کره  جاِی  جای  در  را 

در  چرا  که  است  این  بپردازند  آن  به  باید  المللی  بین  مجامع  که 
چنین شرایطی قرار گرفته ایم؟ کدام رویکرد ها ،سیاستها و اقدامات 
نادرست، زمینه ساز گسترش ناامنی در سراسر جهان شده است؟ و 

نگاه ما به تصویر 15 سال آینده جهان چیست؟
امنیت در شرایطی به صورت یک مساله جهانی درآمده، که در این 
های  شیوه  از  استفاده  جهانی،  بزرگ  قدرتهای  تالش  عمده  سالها، 
مختلف سرکوب و مداخالت نظامی، به بهانه رفع نگرانی از ناامنی 
شهروندان شان بوده است. پدیده تروریسِم بدون مرز و خشن و 
بزرگ  قدرتهای  امنیتی  استراتژیهای  نتیجه   بتوان  را شاید  افراطی 
روند  این  تحلیل  از  که  بزرگی  درس  دانست.  گذشته  15 سال  طی 
جهان  نقطهء  یک  در  امنیت  تامین  که  است  این  آموخت  باید 
به  بلکه  نیست  ممکن  تنها  نه  دیگر،  نقاط  کردن  ناامن  قیمت  به 
ناامنی بیشترنیز دامن می زند. کار بدان جا کشید که تروریستها در 
و  کردند  ادعای تشکیل حکومت  لیبی،  و  سرزمین های شام، عراق 
اندوهبارتر آن  که نیات پلید خود را پشت ادبیات دینی پنهان نموده 
و با ترویج آموزه های افراطی و تکفیری دین رحمت و محبت را به 

ابزاری برای خشونت و وحشت تبدیل نمودند.
خانم ها، آقایان :

قرنی که با ترور و خشونت در نیویورک آغاز شد نباید با رقابت های 
خصمانه و آتش افروزی  فزاینده در خاورمیانه ادامه یابد .

و  خاورمیانه  منطقه  در  بروز خشونت  امروز  که  است  آن  واقعیت 
شمال آفریقا  شتاب حیرت آوری به خود گرفته و این منطقه گرفتار 
است. شده  سیاست ها  مخّربترین  و  خشونت ها  وحشیانه ترین 

میلیونها سوری، آواره بیابان ها و دریا ها شده و صدها هزار انسان  
به خاک و خون غلطیده اند؛ مردم عراق از هر قوم و طایفه، نگران 
یمن  دفاع  بی  مردم  آینده کشور خود هستند؛  و   ارضی  تمامیت 
روزانه آماج  بمباران های ویران گر می باشند و  افغانستان هنوز در 
نیاسوده  ترور   و  رنج خشونت  از  جنایت،  و  اشغال  دهه  چند  پی 
غاصب  رژیم  آپارتاید  بند  در  هنوز  مظلوم  فلسطینیان  و  است 

صهیونیستی هستند.
شکی نیست که اگر اراده آن باشد که  روند خطرناک جاری متوقف 
شود و منطقه در مسیر توسعه و آرامش قرار گیرد، برخی کشورهای 
گروههای  از  حمایت  و  همسایگان  بمباران  از  دست  باید  منطقه 
تکفیرِی تروریستی بردارند و با قبول مسئولیت خود ، در صدد جبران 
خسارت ها برآیند. دولت عربستان سعودی اگر به تحقق چشم انداز 
تازه ای در توسعه خود و امنیت منطقه چشم دوخته است، باید از 
ادامه سیاست های تفرقه افکنانه، ترویج ایدئولوژی نفرت و تعرض 
به حیات  نسبت  ایستد، مسئولیت خود  باز  به حقوق همسایگان 

و حرمت زائران را بپذیرد و روابط خود را بر پایه احترام متقابل و 
مسئولیت پذیری در قبال ملتهای منطقه تنظیم کند.  

آینده ی منطقه ما در گرو مواجهه با چالشهایی از قبیل   بحران های 
ناکارامدِی دولتهاست. بدون  از فقدان مشروعیت و  امنیتی ناشی 
با  نمی توان  فراگیر،  مشارکِت  جلِب  بدون  و  واقعی  مردم ساالرِی 

اشکال گوناگون شبکه های جنایی وتروریستی مبارزه کرد .
تاریخ و فرهنگ  با تکیه  بر  باوریم که کشورهای منطقه  این  بر  ما 
وجریان های  بیافرینند  را  خود  مشترک  آینده  می توانند  مشترک، 
تروریستی را منزوی سازند. نباید اجازه داد منطقه ای که صد سال 
پیش به کشورهای متعدد تجزیه شد یک بار دیگر در معرض تجزیه 

مجدد قرار گیرد.
خانم ها ، آقایان :

تحقق  برای  با همسایگان  سازنده  مشارکت  ایران،  اصولی  رویکرد 
نظم پایدار مبتنی بر امنیت جمعی و حمایت از توسعه کشورهای 
منطقه و ایجاد پیوندهای متقابل اقتصادی است.  ریشه کن کردن 
خشونت در منطقه، بدون مردمساالری، ارتقاء حقوق شهروندی و 
توسعه اقتصادی، میسر نیست. ایران با هرگونه فرقه گرائی و دامن 
از شیعه  ، اعم  زدن به اختالفات مذهبی مخالف است. مسلمانان 
برادرانه  اّتحاد،  و  احترام  با  یکدیگر،  کنار  در  که   قرنهاست  و سّنی 
زندگی کرده و خواهند کرد. تبدیل تفاوتهای مذهبی به تقابل های 
پر تنش، از مطامع سیاسی  برخی کشورها سرچشمه می گیرد که 
می کوشند با پوشش های مذهبی، قدرت طلبی خود را پنهان سازند.

ایران برای حل معضالت منطقه، حفظ تمامیت ارضی کشورها، عدم 
 تغییر مرزها، حق حاکمیت ملت ها بر سرنوشت خود و عدم استفاده 
از زور را ضروری می شمارد و بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای 

حل تعارضات تأکید می نماید.
عالیجنابان :

علی رغم مشکالت امروز، من به فردایی پر امید باور دارم، و تردید 
تجربة   . آئیم  فائق  مشکالت  این  بر  می توانیم  باتدبیر  که  ندارم 
جامع  »برنامه  به  دستیابی  1+5و  کشورهای  و  ایران  میان  گفتگو 
اقدام مشترک« )برجام( نمونه ای موفق از سیاست اعتدال و تعامل 
سازنده و روی آوردن به گفتگو است؛ که با اتخاذ رویکرد برد - برد به 
یک بحران غیرضروری اما پیچیده و طوالنی پایان داد. این توافق 
جعلِی  اتهامات  به  دادن  پایان  اعتمادساز،  سازوکارهای  طراحی  با 
»ابعاد احتمالی نظامی« و پذیرش اعمال حق غنی سازی، بر برنامه 
ساختگی  نگرانی هاِی  به  زد؛  تایید  مهر  ایران  صلح آمیز  هسته ای 

پایان داد و تحریم های ظالمانه علیه  ایران را رفع نمود.
اما فراتر از حل پرونده هسته ای، برجام درس هاِی مهمی برای حل 
فقط  برجام  دارد.  همراه  به  نیز  جهانی  پیچیده  مشکالِت  فصِل  و 
یک توافق سیاسی نیست، بلکه یک رویکرد جدید و روشی خالقانه 
برای تعامل سازنده به منظور حل و فصل مسالمت آمیز بحران ها و 
چالش ها است. برای این که بتوانیم از آموزه برجام در بهبود روابط 
بین المللی بهره گیریم، هرگز نباید فراموش کنیم که فشارها و تحریم 
ها و تهدیدهای غیرقانونی که با هدف برچیدن کلیه تاسیسات غنی 

سازی طراحی شده بود، به شکست انجامید و امروز شورای امنیت 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی رسمًا برنامه صلح آمیز هسته ای 

ایران را پذیرفته اند.
سند  یک  اکنون   ، برجام  که  داند  می  خوبی  به  مّتحده،  ایاالت 
پذیرفته شده چندجانبه است و اهمال نسبت به اجرای آن از سوی 
جامعه  اعتراض  و  شد  خواهد  تلّقی  المللی  بین  تخلفی  امریکا، 
جهانی را برخواهد انگیخت. هر گونه  بدعهدی در اجرای برجام،  به 
بی اعتباری بیشتر ایاالت متحده در سطح جهان می انجامد. تعلل 
گذشته  ماه های  در  اش  قانونی  تعهدات  اجرای  در  متحده  ایاالت 
اشتباهی راهبردی است که باید فورًا جبران شود. متاسفانه این گونه 
اقدامات غیرقانونی مسبوق به سابقه است و آخرین نمونه آن  رای 
دیوان عالی امریکا در تایید دست اندازی به میلیاردها دالر اموال 
ملت ایران در سالهای گذشته است. این تجربه به دنیا نشان داد که 
گروه های فشار صهیونیستی می توانند از طریق مصوبات غیرقابل 
به  را  آمریکا  قضایی  و  نهاد حقوقی  ترین  عالی  کنگره، حتی  دفاع 
قراردادی  و  الملل عرفی  بین  آمره حقوق  بدیهی ترین اصول  نقض 

وادارند.
خانم ها ، آقایان :

به یاری خداوند و با استقامت دولت و مردم ایران و حضور فزاینده 
شرکای بین المللی از مناطق مختلف جهان،تنها هشت ماه پس از 
رفع تحریم های ظالمانه هسته ای، روند بهبود شرایط اقتصادی در 
ایران به عنوان امن ترین و پربازده ترین مقصد سرمایه گذاری و 
مشارکت در منطقه، در بهار امسال به رشد باالی 4 درصد، تورم تک 
رقمی و  نزدیک شدن به تولید و صادرات نفتی در دوران پیش از 
تحریم ها رسیده و شاهد شکوفایی بیشتر اقتصادی، علمی و فن 

آوری در ایران خواهیم بود.
ایران جزو معدود کشورهای نفتی است که توانست اثر افت شدید 
ما قصد  کند.  کنترل  را  اقتصاد کشور  بر   2014 قیمت نفت در سال 
داریم با انجام اصالحات اقتصادی و رعایت انضباط پولی و مالی، با 
حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی 
در  بیشتر  زمینه ساز سرمایه گذاری  این طریق  از  و  داده  افزایش  را 
حدود  به   2016 سال  پایان  تا  ایران  اقتصادی  رشد  شویم.  اقتصاد 
و  داخلی  پیش بینی های  همه  اساس  بر  و  رسید  خواهد  درصد   5
بین المللی،ایران در سال جاری از باالترین رشدهای پیش بینی شده 

برای کشورهای نفتی برخوردار خواهد بود.
عالی جنابان :

در پایان، تأکید می کنم، علی رغم همه سختی ها، من عمیقًا بر این 
بر  افراط، صلح  طلبی بر خشونت گرایی، دانایی  بر  اعتدال  باورم که 
نادانی، و نهایتًا عدالت بر ظلم و بیداد غلبه خواهد کرد. آنچه مهم 
است ایمان، امید، تحرک و تالش در جهت تحقق صلح و عدالت 
و  صلح  دوستداران   ، متعال  خداوند  که  نیست  تردیدی  و  است 
عدالت و اعتدال را یاری خواهد کرد. »ولینصرّن اهلل من ینصُره انَّ 

اهلل لقوی عزیز«
متشکرم آقای رئیس

 

اجتماعی  های  شبکه  در  هایی  زمزمه  پیش،  هفته  یک  حدود 
نژاد  احمدی  محمود  اینکه  بر  مبنی  شد،  مطرح  مجازی  فضای  و 
خصوص  در  را  ایشان  نظر  و  رفته  انقالب  معظم  رهبر  مالقات  به 
کاندیداتوری در انتخابات جویا شده است؛ موضوعی که با مخالفت 
رهبری مواجه شده و حتی فراتر از آن، ایشان توصیه کرده اند که 
با  شود.  متوقف  دهم  و  نهم  های  دولت  رئیس  استانی  سفرهای 
را رد کرده و  این موضوع  نژاد  این، برخی نزدیکان احمدی  وجود 
در عین حال، سفرهای استانی وی با سفر به استان گلستان ادامه 

یافت.
به گزارش »تابناک«، در پاسخ به آن دسته از حامیان احمدی نژاد 
از مجاری  از رهبر انقالب باید  که معتقد بودند، مطالب نقل شده 

رسمی اعالم شود، یکشنبه هفته گذشته )28 شهریور ماه( مطلبی به 
قلم مهدی فضائلی از فعاالن رسانه ای اصولگرا منتشر شد که در آن 
نوشته بود، آقای احمدی نژاد، چند هفته قبل به درخواست خود با 
رهبر معظم انقالب مالقاتی داشته که جزئیاتش مشخص نیست، 
در مورد  آقا  با »نهی صریح«  دیدار  این  در  که  اما »قطعی است« 

نامزد شدن در انتخابات ۱۳۹۶ مواجه شده است.
فضائلی در این مطلب تأکید کرده بود که صرف نظر از زمزمه های 
شورای  توسط  نژاد  احمدی  آقای  صالحیت  نشدن  تایید  جدی 
احمدی  ریاست جمهوری  دوم  دوره  که  نیست  انکار  قابل  نگهبان، 
نژاد، جزو پرتنش ترین ادوار ریاست جمهوری در ایران بوده  است.

این فعال رسانه ای اصولگرا یادآور شده بود که نمی توان نادیده 
نژاد  احمدی  رفتار  و  منش  در  تغییر  ای  ذره  از  نشانه ای  گرفت، 
مشاهده نمی شود. لذا کامال قابل پیش بینی است که حتی صرف 
ورود مجدد وی به صحنه رقابت های سیاسی در این سطح، کشور 
تنافر  دوقطبی  و  گرانبار  و  مضر  تنش های  و  منازعات  با  دوباره  را 

برانگیز روبه رو کند، چه برسد به بازگشت احتمالی وی به قدرت.
فضایلی همچنین با »اتمام حجت« خواندن موضع منتسب به رهبر 
معظم انقالب تأکید کرده بود که رئیس دولت های نهم و دهم و 

حامیان او در معرض آزمون »والیت پذیری« قرار گرفته اند.
محمدرضا  نظر  اظهار  این  از  پس  چون  نبود،  کار  پایان  این  البته 
باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری هم به فاصله چند روز 
پس از مطلب مهدی فضایلی گفت که قرار بود این مسأله رسانه ای 
نشود، اما شد. آقای احمدی نژاد به عنوان یکی از گزینه های قوی 
برای انتخابات ریاست جمهوری به دالیلی از ورود به انتخابات منع 
شده است. این موضوع را حتی برخی حامیان سابق احمدی نژاد 
نظیر  حمیدرسایی و برخی از اصولگرایان دیگر نظیر عباس سلیمی 
نمین  هم مطرح کردند، اما برخی نزدیکان احمدی نژاد همچنان 
بر موضع قبلی خود مبنی بر اعالم اینگونه مواضع از مجاری رسمی 

ایستادند.
البته این گونه موضع گیری ها از سوی نزدیکان رئیس دولت های 
نهم و دهم مسبوق به سابقه است؛ چراکه آنها در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری نهم چنین مطالبه ای داشتند و در ماجرای مخالفت 
رهبر معظم انقالب با انتصاب مشایی به عنوان معاون اول رئیس 
جمهور، ماجرای تغییرات در سازمان حج و زیارت، بحث تغییر وزیر 
اطالعات و ... مسبوق به سابقه است؛ تا جایی که در خیلی از موارد 

منجر به انتشار نظر رسمی رهبر معظم انقالب شده است.
در ماجرای اخیر هم علی اکبر جوانفکر در واکنش به سخنان باهنر 

درباره نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری گفته بود، مگر آقای باهنر 
مسئول نشر مطالب مربوط به مقام معظم رهبری است؟ این سوال 
برای ما هم وجود دارد که مطالب مربوط به رهبر انقالب چطور از 
مجاری دیگری منتشر می شود. اگر مطلبی به رهبری نسبت داده 
اشخاص  می دهند.  توضیحاتی  بدانند  الزم  اگر  ایشان  دفتر  شده، 
دیگر نباید در این زمینه اظهار نظر کنند و من هم نباید اظهار نظری 

داشته باشم.
داوری،  عبدالرضا  نژاد  احمدی  نزدیکان  سوی  از  دیگر  واکنشی  در 
مشاور رسانه ای وی در این باره عنوان کرده بود: هر خبری مربوط 
به مقام معظم رهبری اگر خارج از رسانه های وابسته به دفتر ایشان 
درباره  وی  ندارد.  اعتبار  شود،  منتشر  ایشان  دفتر  اطالعیه های  یا 
موضوع  نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری در انتخابات از سوی رهبر 
معظم انقالب تأکید کرده بود که این خبر هم چون از مجاری رسمی 

منتشر نشده طبیعتًا اعتبار و حجیت ندارد.
کاندیداتوری  از  نژاد  احمدی  نهی  تکذیب   و  تأیید  ماجراهای  اما 
انقالب تعیین  امروز توسط رهبر معظم  انتخابات باالخره صبح  در 
تکلیف شد. ایشان صبح امروز در ابتدای درس خارج فقه، بیانات 
مهمی درباره موضوع توصیه به احمدی نژاد در مورد انتخابات سال 

96 بیان کردند.
آنچه  که  بود  این  رهبری مطرح شد  در سخنان  که  نکاتی  از  یکی 
ایجاد  کدورت،  و  بگومگو  برداشت،  سوء  باعث  ایشان  سخنان  از 
در  و  نیست  تأیید  مورد  بشود،  وحدت  از  جلوگیری  و  اختالف 
اتحاد کشور است. در حقیقت  و  بر وحدت  ایشان  اصرار  حقیقت 
اشاره ایشان به آن چیزی است که از سوی برخی فعاالن سیاسی 
در خصوص نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری مطرح شد و متقابال 

برخی نزدیکان وی آن را نادرست خواندند.
آقایی آمد  اند یک  امروزشان گفته  انقالب در سخنان  رهبر معظم 
پیش من. من هم مالحظه حال صالح خود او و صالح کشور به 
او گفتم در فالن قضیه شرکت نکنید. نگفتم هم شرکت نکنید گفتم 
صالح نمی دانم. با مالحظه حال مخاطب به آقایی توصیه می کنیم 
یک دوقطبی در کشور ایجاد می شود. دو قطبی مضر است به حال 
کشور. من صالح نمی دانم. یکی بگوید گفته یکی بگوید نگفته. چرا 

پشت بلندگو نگفته؟ این هم پشت بلندگو.
حضرت آیت اهلل خامنه ای اضافه کردند: شما برادر مومن هستی. 
یک چیز را به مصلحت شما می دانم می گویم واجب هم است شرعا 
خیرخواهی.  یعنی  نصیحت  است.  خوبی  چیز  للمومنین  نصیحت 
آقای شیخ عبدالعالی هستی عالقه مندم می  به جنابعالی که  من 
دانم وارد بشوی به ضرر خودت است به ضرر کشور است نمی گویم 
من  نه  داده  دستور  گفتند  عده  یک  حاال  نیست  نهی  و  امر  نشو. 

صالح نمی دانم. این چیز خوبی است.
نکته بسیار مهم به چشم می  انقالب چند  در سخنان رهبر معظم 
خورد. اول اینکه ایشان به شدت مخالف سوء برداشت از سخنان 
شان هستند و در حقیقت این موضوع را باعث ایجاد اختالف در 
جامعه می دانند؛ اختالفی به سم مهلکی برای پیشبرد اهداف کشور 

محسوب می شود و در حقیقت بیشترین استفاده از آن را دشمنان 
نظام خواهند برد.

را از موضع یک مصلح دینی  نکته دیگر اینکه، رهبری این مسأله 
در  اند، موضوعی که صالح و مصلحت جامعه اسالمی  بیان کرده 
آن در نظر گرفته شده و قطعا هدف جلوگیری از ایجاد ضرر است. 
با وجود این، داعیه داران والیت مداری باید در این آزمون سربلند 
بیرون بیایند. اینکه با علم به دانستن نظر ایشان، گفته شود موضع 
رهبری باید از سوی دفتر ایشان یا مجاری رسمی بیان شود طبیعتا 
نه تنها حرکت در چارچوب والیتمداری نیست، بلکه به نوعی ایجاد 

فشار برای هزینه دادن نظام از این ناحیه تلقی می شود.
طبیعتا هرچند نباید چنین رویکردی برای کسانی که تحت آزمون 
والیتمداری قرار گرفته اند، قائل باشیم، یعنی آنها مدام مطالبه بیان 
مواضع از مجاری رسمی نداشته باشند، در نقطه مقابل هم رقیبان 
داخلی یک جریان نباید جار و جنجال به راه بیندازند و از طرح چنین 
موضوعی بخواهند استفاده های جناحی ببرند. در حقیقت هر دوی 
برای دخالت دشمن و  ایجاد فضا  این رفتارها به نوعی به معنای 

بهره برداری آنان از اختالفات ایجاد شده خواهد بود.
آنچه مشخص است، اینکه رهبر انقالب، ایجاد فضای دوقطبی در 
کشور را همان طور که در سخنانشان عنوان کردند، به هیچ عنوان 
به مصلحت نمی دانند و آن را باعث ایجاد فضای احساسی و غلبه 
اینکه حضور  لذا باتوجه به  آن بر تصمیم گیری عقالنی می دانند. 
احمدی نژاد در اتخابات ریاست جمهوری، امکان شکل گیری فضای 

دو قطبی را تشدید می کند، لذا این توصیه را مطرح می کنند.
یکی دیگر از دالیلی که می تواند از عوامل توصیه به احمدی نژاد 
برای عدم کاندیداتوری باشد، این است که تصور بیش از دو دوره 
ریاست جمهوری برای یک فرد، هرچند در ایران تجربه نشده است، 
عالوه بر اینکه فرصت را از سایر نخبگان جامعه سلب می کند، می 

تواند مشکالتی را برای کشور ایجاد کند.
دوره  در  خصوص  به  وی  اطرافیان  برخی  و  نژاد  احمدی  عملکرد 
در  مشکالت  و  تنش  ایجاد  باعث  به حدی  جمهوری  ریاست  دوم 
دوباره  بروز  به  ای  عالقه  طبیعی هیچ کس  طور  به  که  کشور شد 
چنین مشکالتی ندارد و نخواهد داشت. اینکه همچنان امکان بروز 
رفتارهای احمدی نژاد بر پایه همان رفتارهای گذشته وجود داشته 
ریاست  انتخابات  از  قبل  به  بازگشت وی  و  از تحول  اثری  و  باشد 
جمهوری نهم دیده نشود، این مسأله را جدی تر می کند. لذا از مدت 
ها پیش بود که مسأله رد صالحیت احتمالی احمدی نژاد در صورت 

اعالم کاندیداتوری مطرح شد.
انقالب  معظم  رهبر  نظر  رسمی  اعالم  از  پس  تابناک،  گزارش  به 
ریاست  انتخابات  برای  نژاد  احمدی  محمود  کاندیداتوری  درباره 
جمهوری دوازدهم، بالفاصله تحلیل های بسیاری مطرح شد، مبنی 
بر اینکه احمدی نژاد و حامیانش به دلیل ایجاد چنین شرایطی برای 
ریزی خواهند  برنامه  و روستا  انتخابات شورای های اسالمی شهر 
کرد و تالش می کنند، بار دیگر احمدی نژاد را بر کرسی شهرداری 

تهران بنشانند.

متن کامل سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل

چرا رهبر انقالب »نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری« 
را شخصا اعالم کردند؟

پاسخ های مقامات ایرانی به برخی پرسش های احتمالی؛

حجت االسالم و المسلمین روحانی در نشست 
عمومی سازمان ملل بر لزوم مبارزه همه جانبه 

با تروریسم تاکید کرد. 

آنچه مشخص است، اینکه رهبر انقالب، ایجاد فضای 
دوقطبی در کشور را همان طور که در سخنانشان عنوان 
را  کردند، به هیچ عنوان به مصلحت نمی دانند و آن 
باعث ایجاد فضای احساسی و غلبه آن بر تصمیم گیری 
عقالنی می دانند. لذا با توجه به اینکه حضور احمدی 
امکان شکل گیری  انتخابات ریاست جمهوری،  نژاد در 
را  را تشدید می کند، لذا این توصیه  فضای دو قطبی 

مطرح می کنند. 
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و دهم  نهم  دولت های  رئیس  رسانه ای  اکبر جوانفکر مشاور  علی 
به  خطاب  ای  نامه  ارسال  با  نژاد  احمدی  دکتر  گفت:  ایسنا  به 
رهبر معظم نامه احمدی نژاد به رهبر انقالب: در انتخابات کاندیدا 
نمی شومانقالب اسالمی اعالم کرد که در عمل به منویات معظم له، 
برنامه ای برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی سال آینده 

ندارند.
به گزارش آفتاب نیوز، وی گفت: متن کامل این نامه به زودی منتشر 

خواهد شد.
با  گفت وگو  در  هم  دهم  دولت  در  تهران  استاندار  تمدن  مرتضی 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  توصیه  به  اشاره  با  فارس،  خبرگزاری 
اظهار   96 انتخابات  در  احتمالی  کاندیداهای  از  یکی  حضور  عدم 

داشت: آقای احمدی نژاد از قبل تصریح کرده بود که برنامه ای برای 
حضور در انتخابات ندارد و این را در جلسات مکرری نیز اعالم کرده 
بود لذا هرچه را که حضرت آقا به مصلحت انقالب بدانند برای ما 

فصل الخطاب خواهد بود.
استاندار تهران در دولت دهم همچنین از نامه احمدی نژاد خطاب به 
مقام معظم رهبری درباره مسائل اخیر خبر داد و گفت: طبق اطالعی 
فرمایشات  از  تبعیت  در  احمدی نژاد  آقای  داشته ام  دوستان  از  که 
معظم له نامه ای خطاب به مقام عظمای والیت ارسال می کند که از 

سوی دفتر ایشان به زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
به گزارش آفتاب نیوز متن كامل نامه احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی(

رهبر معظم انقالب اسالمی
سالم علیکم

شهریورماه  نهم  مورخ  دیدار  در  هستید  مستحضر  که  گونه  همان 
سال جاری ، اینجانب برنامه های تبیین انقالب در سراسر کشور را 
تشریح نمودم، پس از آن حضرت عالی توصیه فرمودید که در این 
دوره مصلحت نیست بنده در انتخابات شرکت نمایم و اینجانب نیز 

تبعیت خود را اعالم نمودم.
ضمن تشکر از بیانات مهم حضرت عالی در جلسه درس خارج فقه 
به  استحضار می رسانم که در عمل  به  پنجم مهرماه جاری،  مورخ 
منویات رهبر بزرگوار انقالب، برنامه ای برای حضور در عرصه رقابت 

های انتخاباتی سال آینده ندارم.
به لطف خداوند متعال و با افتخار همواره به عنوان سرباز کوچک 

انقالب و خادم مردم باقی خواهم ماند.
و  بیشتر  موفقیت  و  سالمتی  عالی  حضرت  برای  منان  خداوند  از 
برای ملت بزرگوار ایران عزت و سربلندی روزافزون ، در سایه عنایات 

حضرت ولی عصر )عج( مسالت دارم.
محمود احمدی نژاد

 

اجرای  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   
را  بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی »انتخابات« 
که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده 

است، ابالغ کردند.
متن سیاست های کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
سیاست های کلی انتخابات

۱ـ تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و شوراهای 
به گونه ای  اجتناب ناپذیر  مقتضیات  و  جمعیت  مبنای  بر  اسالمی 
که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها 

فراهم گردد.
۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت دو مرحله ای 

در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.
برابر  تقسیم  با  انتخاباتی  تبلیغات  در  داوطلبان  بهره مندی  ۳ـ 
متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و 

فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، 
انتخاباتی داوطلبان و تشکل های  شفاف سازی منابع و هزینه های 
سیاسی و اعالم به مراجع ذی صالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و 

تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
و وعده های  فریب  تهدید، تطمیع،  ۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، 
امنیت ملی نظیر  اقدام مغایر  قانونی و هرگونه  اختیارات  از  خارج 

تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
از مالی  اعم  امکانات بیگانگان  از حمایت و  ۶ـ ممنوعیت استفاده 
و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه های 

ذی ربط.
۷ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر 
قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و 
و  مالی  امنیتی،  به ویژه جرایم  آنها  به  نوبت حسب مورد  از  خارج 

تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

۸ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج 
هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین 
قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و 

حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
و  قانونمند  فعالیت  برای  الزم  قواعد  و  چارچوب ها  تعیین  ۹ـ 
مسؤوالنه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه 
انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران به 
نحوی که رقابت های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، 

اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
۱۰ـ ارتقاء شایسته گزینی -همراه با زمینه سازی مناسب- در انتخاب 
داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و دارای ویژگی هایی 

متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
و  عمومی  شرایط  و  شاخص ها  و  معیارها  دقیق  تعیین  ۱ـ۱۰ـ 
اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی 
و  مربوط  مسؤولیت های  با  متناسب  شایستگی  و  جسمی  علمی، 
تعهد به اسالم، انقالب و نظام اسالمی و قانون اساسی به ویژه التزام 

به والیت فقیه و سالمت اخالقی - اقتصادی.
مرحله  در  داوطلبان  شایستگی  و  توانایی  اولیه  شناسایی  ۲ـ۱۰ـ 

ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
نامزدها  صالحیت  برای  الزم  شرایط  احراز  و  دقیق  بررسی  ۳ـ۱۰ـ 
از طریق  انتخابات  با پیش بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر 
استعالم از مراجع ذی صالح و پاسخگویی مسؤوالنه و به موقع آنها.

۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور 
داوطلبان شاغل.

برای تشخیص رجل  اعالم معیارها و شرایط الزم  و  تعریف  ۵ـ۱۰ـ 
سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری 

توسط شورای نگهبان.
انتخابات  مراحل  و  ابعاد  فرایندها،  بر  نگهبان  شورای  نظارت  ۱۱ـ 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری 
و  شکایات  به  رسیدگی  داوطلبان،  نهایی صالحیت  تأیید  جمله  از 
تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سالمت انتخابات، جلب 

مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با:

اطمینان بخش  و  زمان بندی شده  شفاف،  سازوکارهای  تعیین  ۱ـ۱۱ـ 
و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دالیل ابطال انتخابات و رد 
صالحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۱۲ـ بهره گیری از فناوری های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، 
سرعت و سالمت در اخذ و شمارش آراء و اعالم نتایج.

نمایندگی،  وظایف  اجرای  حسن  برای  الزم  سازوکار  تعیین  ۱۳ـ 
رعایت قسم نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخالقی 
شرایط  فقدان  کشف  یا  زوال  صورت  در  الزم  اقدامات  انجام  و 

نمایندگی مجلس در منتخبان.
۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی و 
تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب 

تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی.
آزادانه  انتخاب  و حق  انتخابات  و سالمت  آزادی  از  پاسداری  ۱۵ـ 
قانون گذاری،  در  حق الناس  به عنوان  مردم  آراء  از  صیانت  و  افراد 
نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران 

و برخورد مؤثر با خاطیان.
از  اعم  سه گانه  قوای  مسلح،  نیروهای  ورود  ممنوعیت  ۱۶ـ 
و  اطالعاتی  دستگاه های  آنها،  تابعه  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
از  جانبداری  و  انتخاباتی  جناحی  و  سیاسی  دسته بندی های  در 

داوطلبان.
اسالمی،  شورای  مجلس  جمهوری،  ریاست  انتخابات  اجرای  ۱۷ـ 
توسط  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  و  رهبری  خبرگان  مجلس 
ریاست  به  انتخابات  مرکزی  اجرایی  هیأت  زیرنظر  و  کشور  وزارت 
وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و 
وظایف هیأت های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص 

می کند.
عمومی  انتخابات های  برگزاری  همزمانی  و  تاریخ  تنظیم  ۱۸ـ 
آنها حدود دو سال باشد و مراحل و  برگزاری  به گونه ای که فاصله 

سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

روز نیروی انتظامی - ایران كشوری باستانی است که در 
بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان 
اولین بنیانگذار سیستم حكومتی گسترده امپراطوری می 
امنیت  و  نظم  به  نیازمند  كه هر حكومتی  آنجا  از  باشد. 
می باشد در نتیجه كشور ما انواع سیستمهای ایجاد نظم 

و امنیت را در طی تاریخ مورد آزمایش قرار داده است.
یعنی  داخلی  امنیت  و  نظم  ایجاد  نوین  سیستم  اما 
سازمان پلیس در ایران به حدود یكصد سال پیش مربوط 
می باشد. شاه قاجار ناصرالدین شاه در سفرهای سه گانه 
خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن كشورها و با 
استخدام یك مستشار بلژیكی به نام كنت دو بینو اولین 
سیستم پلیسی جدید را در ایران پایه گذاری نمود. این 
انقالب  پیروزی  تا  و  گذشته  سال  یكصد  طی  در  پلیس 
از فراز و نشیبهای متفاوت  اسالمی در بهمن سال ۱۳۵۷ 

برخوردار بوده است.
مهم  قسمت  دو  از  طوالنی  مدتهای  برای  ایران  پلیس 
تشكیل  روستایی(  و  )مرزی  ژاندارمری  و  شهری  پلیس 
از  یكی  عنوان  به  نیز  اسالمی  انقالب  كمیته  بوده،  شده 
اركان مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از ارزشهای 

این  به  انقالب  پیروزی  از  بعد  انقالب در داخل كشور در 
مجموعه افزوده شد.

كثرت نیروهای پلیس در بعد از انقالب و ضرورتهای ادغام 
این نیروها باعث شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصمیم مجلس 
شورای اسالمی این سه نیرو در یكدیگر ادغام و سیستم 
پلیس واحد به وجود آید. براساس قانون جدید، پلیس 
ایران جزیی از ستاد نیروهای مسلح و وابسته به وزارت 

كشور و در تبعیت از رهبری معظم انقالب قرار دارد.
پلیس جدید ایران در سه بخش تقریبًا مستقل فرماندهی، 
تشكیل  عقیدتی سیاسی  سازمان  و  اطالعات  و  حفاظت 
شده است. حوزه فرماندهی و حفاظت و اطالعات تقریبًا 
مشترك  جهان  شورهای  كلیه  پلیس  سیستم  ساختار  در 
می باشد. اما وجود سازمان عقیدتی سیاسی از ویژگیهای 
سازمان  این  گردد.  می  محسوب  ایران  پلیس  سیستم 
موظف است تا در بعد اعتقادی، سیاسی نسبت به حفظ 
دینداری  روحیه  ایجاد  و  انقالب  ارزشهای  دستاوردهای 
حرمت  كه حفظ  اسالم  دین  تعلیم  با  متناسب  اخالق  و 

انسانها از جمله اصول اساسی است اقدام نماید.

ارتباطات  مرکز  راه اندازی  مراسم  در  امروز  صبح  همتی  فریدون 
جلسات  سالن  در  که  قزوین  استان  در  جمهوری  ریاست  مردمی 
اظهار  است  برگزاری  حال  در  قزوین  استان  بین المللی  نمایشگاه 
ویژه ای  و  اساسی  نقش  مقدس  دفاع  هفته  در  مردم  داشت: 
داشتند که باید از این نقش و جایگاه هم در هفته دفاع مقدس 

به خوبی یاد شود.
وی افزود: با ورود رئیس جمهور به استان قزوین موج شور و نشاط 
در  بین مردم شهید پرور و مومن استان قزوین  مشاهده می شود.

استاندار قزوین عنوان کرد: یکی از اقدامات خوب دولت راه اندازی 
تسهیل  برای  جمهوری  ریاست  مردمی  ارتباطات  مرکز  و  سامانه 

ارتباطات مردم با رئیس جمهور است که در استان قزوین هم این 
مرکز راه اندازی شده و آماده  ثبت نظرات و مشکالت مردم هستند.

ریاست  مردمی  ارتباطات  مرکز  راه اندازی  کرد:  خاطرنشان  همتی 
جمهوری در استان قزوین ابتکار بسیار خوبی است که  امیدواریم 
این بخش از سفر رئیس جمهور برای مردم به درستی معرفی شود.

دولت  بی نظیر  سفرهای  از  یکی  شاهد  امیدواریم  کرد:  بیان  وی 
یازدهم باشیم که به طور قطع این گونه است و امیدواریم مردم 

حضوری باشکوه داشته باشند.
استاندار قزوین تصریح کرد: مردم می دانند با حضور و استقبال از 
رئیس جمهور به نوعی از نظام، مقام معظم رهبری و دولت حمایت 
می کنند و با این کار به دنبال موفقیت و اقتدار جمهوری اسالمی 

ایران هستند.
همتی گفت: راه موفقیت نظام از مسیر موفقیت دولت است چرا 
که دولت باید امور اجرایی کشور را در حوزه داخلی و خارجی با 
قدرت دنبال کند و در این زمینه به حمایت های مردمی نیاز دارد 
که خوشبختانه مردم استان به خوبی به این موضوع توجه دارند.

نامه  احمدی نژاد به  رهبری: کاندیدا نمی شوم

ابالغ سیاست های کلی »انتخابات«

 ۱۳ مهر، روز نیروی انتظامی گرامی باد     

مردم در سفر رئیس جمهور به استان قزوین 
حضوری پرشور داشته باشند

بعد از اعالم مخالفت رهبر انقالب با نامزدی احمدی نژاد منتشر شد؛

بعد از اعالم مخالفت رهبر انقالب با نامزدی احمدی نژاد منتشر شد؛

به مناسبت هفته نیروی انتظامی

استاندار قزوین:

مقام  به  نامه ای  ارسال  با  احمدی نژاد  محمود 
معظم رهبری اعالم کرد که در عمل به منویات 
عرصه  در  حضور  برای  ای  برنامه  له،  معظم 

رقابت های انتخاباتی سال آینده ندارد.

استاندار قزوین گفت: امیدواریم شاهد یکی از 
به  که  باشیم  یازدهم  دولت  بی نظیر  سفرهای 
مردم  امیدواریم  و  است  گونه  این  قطع  طور 

حضوری باشکوه داشته باشند. 
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دانشگاه   21 ساعت  در   ،2016 سپتامبر   26 با  برابر  شب  دوشنبه 
احتماال  میزبان  »نیویورک«  ایالت  »همپستد«  شهر  »هافسترا«ی 
رقیب  دو  بود.  خواهد  آمریکا  سیاسی  تاریخ  مناظره  جنجالی ترین 
سرسخت اما بدنام به نام »هیالری کلینتون« از حزب دموکرات و 
قالب یک  بار در  اولین  برای  از حزب جمهوریخواه  ترامپ«  »دانلد 

مناظره نفس گیر با هم روبرو می شوند.
در  آمریکا  جهت گیری  محور  سه  در  دقیقه ای   15 وقت   6 در  آنها 
سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی به بحث و جدل با یکدیگر 
خواهند پرداخت. هر دو 15 دقیقه اختصاص به یک موضوع دارد 
که  است  پیش بینی شده  می گیرد.  بر  در  را  موضوع  که جمعا سه 
در  نفر  میلیون  یکصد  کم  زنده، دست  برنامه  این  بینندگان  تعداد 

سرتاسر جهان باشند.
انتخاب مجریان دموکرات و اعتراض ترامپ

میزبان مناظره اول شبکه NBC )ان بی سی( است و »لستر هولت« 
مجری برنامه خبری شبانگاهی این شبکه، مجری گری )میانجیگری( 

این برنامه را بر عهده دارد.
دانلد ترامپ ضمن تمجید از حرفه ای بودن وی، به دموکرات  بودن 
بسیاری  احترام  لستر  به  است: »من  کرده  اشاره  این چهره خبری 
قائلم. او یک حرفه ای است. اما احتماال باید در شب مناظره شاهد 
اتفاقاتی خواهیم بود. این را هم بگویم که او یک دموکرات  است. 
واقعا که سیستم ما نادرست و حقه باز است. اکثر دست اندرکاران 

مناظرات دموکرات هستند«.

ترامپ به سیستم چیدمان مجری های مناظرات اعتراض کرده و این 
»اندرسون  انتخاب  به  نسبت  وی  است.  دانسته  ناعادالنه  را  عمل 
اعتراض  نیز   CNN شبکه  »دموکرات«  همجنس باز  مجری  کوپر« 
کرده و معتقد است که این مجری برای اعمال فشار بر او در مناظره 
راداتز«  »مارتا  مورد  در  نظری  هیچ  وی  است.  شده  انتخاب  دوم 

کمک مجری مناظره دوم که مجری شبکه ABC است نداد.
آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  مناظرات  از  لحظات   جالب ترین 

طی سالیان گذشته
قوانین و شکل برگزاری مناظره

1. در مناظره، هر دو نامزد انتخاباتی یا در پشت جایگاه خود قرار 
می گیرند و مجری آن سوی سن نشسته است و یا دور میز گفتگو 

با مجری می نشینند.
برنامه  مجری  هم  می شود،  حاصل  قبل  از  که  توافقی  طبق   .2

می تواند سواالت را مطرح سازد و هم حضار در سالن.
از  دیگر  نیمی  و  هستند  هیالری  هواداران  را  حضار  از  نیمی   .3

هواداران ترامپ.
4. نامزدهای انتخاباتی حق ندارند که بطور سرخود شروع کننده یک 

موضوع باشند و فقط موظفند که اظهارات پایانی داشته باشند.
5. اولویت پاسخگویی به یک سوال به قید قرعه سکه صورت تعیین 
پاسخ دهد.  به سوال  که  دارد  دقیقه وقت   2 نامزد  و هر  می شود 
یا  نماید و  بیان  را  یا نظر خود  تا  نیز یک دقیقه وقت دارد  رقیب 
از  بعد  عدالت،  اجرای  دهد. جهت  پاسخ  رقیب خود  اظهارنظر  به 
انتخاب یک نامزد به قید قرعه سکه، نامزد دیگر در نوبت بعد در 
اولویت قرار می گیرد. 13 دقیقه باقیمانده به بحث های مربوطه میان 

دو نفر و مجری می گذرد.

6. چراغی مثل چراغ راهنمایی در سالن تعبیه شده است که چراغ 
از وقت، چراغ زرد به معنای 15  سبز به معنای 30 ثانیه باقیمانده 
ثانیه باقیمانده، و چراغ قرمز به معنی 5 ثانیه باقیمانده است. اگر 
الزم باشد یک زنگ اخطار و یا پرچم هم مورد استفاده قرار می گیرد. 
آمریکا  در  انتخابات  مناظرات سال های گذشته  در همه  این روش 
امسال مورد  اما مشخص نیست که در مناظرات  بکار گرفته شده 

استفاده قرار می گیرد یا نه.
7. مناظره با حضور دو نامزد انتخاباتی از حزب جمهوریخواه و حزب 
که  دیگر  دو حزب  نامزد  که  در صورتی  و  برگزار می شود  دموکرات 
سبز  از حزب  استاین  جیل  و  لیبرال  از حزب  جانسون  گری  شامل 
می شوند بتوانند در نظرسنجی های به آرای 15 درصد دست یابند، 
قادر خواهند بود که در مناظره شرکت کنند که تاکنون چنین اتفاقی 

در انتخابات سال 2016 رخ نداده است.
همه دیده ها متوجه ترامپ و هیالری است

دو نامزد انتخاباتی چه کار باید بکنند
هیالری کلینتون به عنوان نماینده و نامزد منتخب دموکرات ها باید 
ذهن بیننده ها را از موضوعاتی چون سرور شخصی ایمیل و شائبه 
خود  بنیاد  کشور،  امنیت  منافی  ایمیل های  کردن  بدل  و  رد  بزرگ 
بیماری سنگین و  با قانون اساسی آمریکا، و  و فعالیت های مغایر 
ترومبوز  و  مغزی  )ترومبوز  مغزی  تصادم  شامل  که  خود  خطرناک 
رای دهندگان  به  و  سازد  پاک  می شود  ذات الریه  و  عمقی(  وریدی 
اثبات نماید که از سالمتی کافی برای تصدی پست ریاست جمهوری 
برخوردار است. به نظر می رسد که شاید هیالری بتواند تا حدودی 
در تغییر دیدگاه رای دهندگان نسبت به بیماری اش موفق باشد اما 
در رابطه با موضوعات دیگر خیلی بعید به نظرمی سد که به توفیق 
برسد. پررنگ ترین مزیتی که می تواند در مناظره ها به داد او برسد، 

تجربه او در عرصه سیاست و باالخص سیاست خارجی است.
دانلد ترامپ هم با چالش ها و اتهامات بزرگی چون غریبه بودن با 
دارا  عدم  بودن،  نژادپرست  التین ها،  به  نسبت  بودن  ظالم  زن ها، 
باالخص سیاست  و  مورد سیاست  در  کافی  تجربه  و  دانش  بودن 
فرماندهی کل  در جایگاه  کافی  فراست  بودن  دارا  و عدم  خارجی، 
قوا روبروست و باید رای دهندگان را نسبت به »صرفا اتهام بودن« 
این موارد مطمئن سازد و اعتماد آنها را در مورد اینکه قادر است 
نامزد  نماید.  جلب  بگیرد،  دست  به  را  کشور  هدایت  سکان  که 
وی  مشکل  موضوع  هیالری  اگر  که  کرده  تهدید  جمهوریخواهان 
با  وی  آشفته  زندگی  موضوع  یقین  قطع  بکشد،  پیش  را  زنان  با 
بیل کلینتون که شامل فسادهای اخالقی بیل می شود را در حضور 
یکصد میلیون بیننده پیش خواهد کشید. وی خبر از وقوع احتمالی 
اتفاقات جالب در مناظره داده و اعالم کرده که هر ابراز نظر خصمانه 
روبرو  زیرکانه  و  محکم  پاسخ  با  کلینتون  هیالری  شیطنت آمیز  و 

خواهد شد و همه چیز به خود هیالری بستگی دارد.

حواشی
شبکه NBC مناظرات بین ترامپ و کلینتون و باالخص مناظره اول 
که  است  باور  این  بر  و  تاریخ خوانده  مناظرات  پربیننده ترین  از  را 
آنقدر اهمیت دارد که در هر گوشه جهان مردم حتی از طریق تلفن 
همراه هم به طور زنده این مناظره را دنبال خواهند کرد. در حالی 
که هیالری از انتخابات سنا در سال 2000 تاکنون تقریبا 40 بار برای 
مناظره بر روی صحنه رفته است، اما قاطبه رسانه ها و تحلیلگران 
را یک رقیب لمپن، قالتاق، و غیرقابل پیش بینی  آمریکایی ترامپ 
در قامت یک پوپولیست به تمام معنا می دانند که می تواند معادالت 
نامزد  مغزی  بیماری  اینکه  بخصوص  بریزد.  هم  بر  را  هیالری 
اثر استرس و خشم حالت شدید به خود  دموکرات ها می تواند در 

بگیرد و ترامپ و مشاوران زبردستش هم از این موضوع باخبرند.
کلینتون اعالم کرده که به واقع از اینکه ترامپ چه نمایشی در مقابل 
وی خواهد داشت، آگاه نیست و »جنیفر پالمیری« -مدیر ارتباطات 
ترامپ  یک  با  رویارویی  برای  ستاد  آماده سازی  از  خبر  وی-  ستاد 
متفاوت در مناظرات داده است.اگرچه هیالری کلینتون دارای تجربه 
زیادی در مناظرات رو در روی دو نفره است و ترامپ هیچگاه تجربه 
مناظره دو نفره نداشته، اما اخیرا شخص هیالری از نگرانی اش در 
قبال هر گونه توهین و حمله احتمالی ترامپ در شب مناظره سخن 
گفته و اعالم کرده که مجبور است که در مقابل چنین رقیبی سکوت 
را بشکند و مانند خود او رفتار کند. هم اکنون تمرین دو رقیب برای 
شب مناظره آغاز شده و استرس حاکم بر آنها که یکی از پرونده های 
به  رو  مناظره  در  کم تجربه گی  از  دیگری  و  است  نگران  فسادش 
افزایش است. کلینتون سرتاسر این هفته را طبق ادعای ستادش 
به تمرین مناظره پرداخته و تب وحشتناک دوشنبه شب خواب و 
آرامش را از هر دو طرف و احزاب متبوع آنها گرفته است. جو آنقدر 
خیلی  ظاهرا  که  ترامپ  خالف  بر  که  است،  سنگین  هیالری  برای 
آرام تر نشان می دهد، برنامه های سفر انتخاباتی خود را کنسل کرد 
و پنجشنبه و جمعه را به استراحت و تمرین مطلق اختصاص داد. 
را ظرف  دموکرات ها  نگرانی  بزرگترین  انتخابات،  تحلیل گران  عمده 
بزرگ طاقت ترامپ و شیطنت وی در مقابل ظرف کوچک طاقت 
هیالری کلینتون و بیماری مغزی وی دانسته اند که هر آینه می تواند 
منجر به سقوط نامزد دموکرات ها در مردابی که ترامپ برایش تهیه 
دیده شود. در آن سوی قضیه اگر ترامپ توفیق نیابد، این هیالری 
کلینتون است که با اتکا به تجربه خود می تواند حریف را زمین گیر 

نماید.
در هر حال، باید دید که این کارزار 90 دقیقه ای جانفرسا برای دو 
و  ترامپ  بین  رفت؟  پیش خواهد  رقیب، چگونه  انتخاباتی  نامزد 
برای  روانی  تکنیک های  از  که  بود  خواهند  قادر  کدام یک  کلینتون 
در  پیروزی  و  ببرند  بهره  احسن  نحو  به  رقیب  تخریب  و  تضعیف 

مناظره اول را -که بسیار حیاتی است- از آن خود بکنند؟

روزتامین  و  بهزیستی  روز  ایران»  تیرماه هر سال در کشورمان   ۲۵
اجتماعی «نامگذاری شده است. سازمان بهزیستی کشور، به موجب 
21 و 2۹  الیحه قانونی سال ۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد اصول ۳، 
عدالت  تحقق  زمینه  در  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 

اجتماعی تشکیل شده است.
سازمان بهزیستی به منظور نیل به اهداف خود با اتخاذ تدابیر الزم و 
حمایتهای گوناگون از کودکان نیازمند، زنان و کودکان بی سرپرست، 
به  توانبخشی  خدمات  عرضه  نیز  و  ماندگان(  راه  )در  السبیل  ابن 
العالج،  صعب  بیماریهای  به  مبتالیان  ذهنی،  و  جسمی  معلوالن 
معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم چنین پیشگیری از معلولیتها 
و آسیبهای اجتماعی و غیره با توجه به حفظ ارزشها و کرامات واالی 
همکاریهای  و  نیکوکار  مردم  همیاری  و  تعاون  بر  تکیه  و  انسانی 
نزدیک روحانیون متعهد و سایر طبقات دلسوز کشور تالش می کند.

بی تردید، سالمت جسم و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و 
با  این هدف  به  برای دستیابی  امروزه  و  است  تکامل یک جامعه 
از  بسیاری  در  بهزیستی  و  بهداشتی  پیشرفته  های  برنامه  اجرای 
کشورهای توسعه یافته افراد جامعه از دوران شیرخوارگی تا پایان 
زندگی تحت مراقبت قرار می گیرند و سازمانهای ذی ربط با دقت در 
مواد غذایی و تغذیه، سالم سازی محیط زندگی، توسعه برنامه های 
مختلف، پیشگیری و غیره مانع بروز بسیاری از امراض و معلولیتها 

می شوند تا سالمت مردم تأمین شود.
امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السالم در نهج البالغه می فرمایند:

از  تر  و سخت  است  ناداری  و  فقر  بالها  از جمله  که  باشید  »آگاه 
ناداری بیماری تن و سخت تر ار بیماری تن بیماری قلبی است«.

و در اهمیت تندرستی همین بس که حضرت رسول اکرم صلی اهلل 
علیه واله وسلم در پاسخ سؤالی که اگر شب قدر را درک کردیم چه 

چیزی از خدای خود طلب کنیم؟
حضرت جواب دادند: عافیت را.

را  السالم  علیه  امام صادق  این سخن گوهربار  اگر کسی  بی شک 
بشنود که فرمودند:

ْکُلُه ِاال  َا »کل شیٍء تکون فیه المضرَة َعَلی ِااْلنساِن فی َبَدِنِه َفَحراٌم 

روَرة « فی حاِل الضُّ
»خوردن هر چیزی که برای بدن انسان مضر باشد حرام است مگر 

در حال ضرورت«.
بنابراین با توجه به احادیث و روایات، الزم است برنامه پیشگیری 
از بیماریهای جسمی و اخالقی و آسیبهای اجتماعی به منظور حفظ 
و تأمین بهداشت جسمی و روانی جامعه از دوران شیرخوارگی آغاز 

شود. با در نظر گرفتن آیه شریفه:
»َمْن َاْحیاها فکانما احیا الّناس جمیعًا«.

و هر کس که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را 
حیات بخشیده است.

می توان به اهمیت واقعی پیشگیری پی برد و جان انسانها را قبل 
از این که دچار گرفتاری شوند نجات دهیم.

خدمات بهزیستى در ایران:
دیربازهمواره  از  ایران،  در  مردم  و  اسالم  غنى  فرهنگ  به  توجه  با 
طیف وسیعى از خدمات اجتماعى توسط خانواده ها، افراد نیکوکار، 
روحانیت و مساجد ارائه مى شده و موسسات اجتماعى کوچک و 
بزرگ با تکیه بر نهاد وقف، نه تنها در حوزه بهزیستى بلکه در سایر 
امور فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى به فعالیت مى پرداخته است.
علمیه،  هاى  حوزه  مدارس،  ها،  مکتبخانه  مراکزى،  چنین  نمونه 
متمادى  قرون  طى  که  و…  کاروانسراها  بیمارستانها،  ها،  شفاخانه 

ساخته و دایر شده است مى باشند.
با  اخیر  قرون  در  فرهنگى  و  سیاسى  تجارى،  مراودات  افزایش 
از  برخى  در  تغییراتى  بروز  به  منجر  منطقه  دولتهاى  و  همسایگان 

حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى شده است.
روزى  شبانه  سبک  به  ایران  خانه  یتیم  اولین  بهزیستى  حوزه  در 
مستقل در تهران محل انبار گندم سابق( و در دوران ناصرالدین شاه 
ایجاد شد. از آن زمان به بعد موسسه هاى مختلفى از سوى دولتها 
ناشنوایان،  و  نابینایان  از  حمایت  براى  خیر  گروههاى  و  افراد  یا 
سرپرستان  بى  و  نیازمندان  و همچنین  و جسمى  ذهنى  معلولین 
به وجود آمد که خدمات آنها عمومًا جنبه رفاهى و آموزشى داشته 

است.
ارائه  براى  متمرکزى  تشکیالت  اسالمى  انقالب  پیروزى  از  پیش  تا 
خدمات بهزیستى وجود نداشت و خدمات نسبتًا مشابهى به صورت 
از این  ارائه مى شد. تعدادى  پراکنده توسط دستگاههاى مختلف 

سازمانها عبارت بودند از:
- سازمان ملى رفاه خانواده ایران

- سازمان بهزیستى و آموزش کودکان و نوجوانان
- سازمان ملى بهزیستى ناشنوایان ایران

- سازمان ملى رفاه ناشنوایان ایران
- سازمان ملى رفاه نابینایان ایران

- سازمان زنان
- جمعیت حمایت از اطفال بى سرپرست

پس از پیروزى انقالب شکوهمند اسالمى ایران سازمان بهزیستى 
کشور در بیست و چهارم خرداد ماه ۱۳۵۹ براساس مصوبه شوراى 

عالى انقالب اسالمى تشکیل شد.
پراکندگى  به  که  آن  از  فیاض بخش پس  على  دکتر محمد  شهید 
بین  الزم  عدم هماهنگى  و  کشور  توانبخشى  و  رفاهى  سازمانهاى 
آنها پى برد، با کمک و همفکرى شهید سید محمد باقر لواسانى و 
را  بهزیستى کشور  از همفکرانش الیحه تشکیل سازمان  تنى چند 

به شوراى انقالب پیشنهاد کرد و پس از تصویب آن با کار پیگیر و
مستمر به سازماندهى تشکیالت و برنامه ریزى براى فعالیت نوین 
سازمان بهزیستى پرداخت و در مدت کوتاهى توانست ارگان دولتى 
و کار آمدى براى خدمت به محرومان و مستضعفان کشور ایجاد 

کند.
در تاریخ ۵۹/۹/۲۹ سازمان تربیتى شهردارى تهران نیز به بهزیستى 
واگذار شد و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۶ بر پایه مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى، بار دیگر سازمان بهزیستى در شمار سازمانهاى وابسته به 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى قرار گرفت .
اصواًل بهزیستى به مجموعه متشکل از تدابیر، خدمات، فعالیتها و 
حمایتهاى غیر بیمه اى اطالق مى شود که به منظور بسط رحمت 
بر  تکیه  با  انسانى،  کرامات  و  ارزشها  حفظ  و  جامعه  در  اسالمى 
کمکهاى مردمى و همکارى نزدیک سازمانهاى ذى ربط انجام مى 
شود و گسترش خدمات توانبخشى، حمایتى، بازپرورى و کمک به 
را  آمد  در  کم  و  محروم  گروههاى  اساسى  نیازهاى  حداقل  تامین 

مد نظر دارد.
کانون اصلى فعالیتها و برنامه هاى سازمان بهزیستى، پیشگیرى از 
فرو پاشى زندگى افراد و خانواده هایى است که به علت مشکالت 
اقتصادى و ناهنجاریهاى اجتماعى و فرهنگى دچار آسیب پذیرى 
و  جسمى  معلولیتهاى  از  یا  و  اند  شده  محتلف  هاى  ناتوانى  و 
روانى رنج مى برند. بدون تردید، خدمت رسانى به این گروهها با 
کیفیت مطلوب هنگامى امکان پذیر خواهد بود که یک نهاد ویژه 
به  قوى  سیاسى  و  اجرایى  اقتصادى،  تخصصى،  توان  از  برخوردار 
و  محرومان  نیاز  مورد  گوناگون خدمات  جنبه هاى  منسجم  شکل 

مستضعفان را عهده دار شود.
روشهاى موجود براى ارائه خدمات بهزیستى:

ارائه  مددجویان  و  نیازمندان  به  بخش  سه  در  بهزیستى  خدمات 
مى شود:

- امور فرهنگى و پیشگیرى
- امور اجتماعى

- امور توانبخشى
در بخش امور فرهنگى و پیشگیرى، دفاتر زیر خدمات الزم را انجام 

مى دهند:
- دفتر آموزش و پروهش: وظیفه تحقیق و پروهش پیرامون علل 
بروز معلولیتها و دریافت عوامل اصلى ایجاد آسیبهاى اجتماعى را 
و  نیاز  مورد  انسانى  نیروهاى  تربیت  همچنین  دارد.  دار  عهده  بر 
وظایف  از  جامعه  تغییرات  با  متناسب  موجود  نیروهاى  بازآموزى 

این دفتر است .
دفتر پیشگیرى از معلولیتها و آسیبهاى اجتماعى:

وظیفه ارائه آموزش هاى مناسب به جامعه با بهره گیرى از روشهاى 
منطقى و تکیه بر دستاوردهاى پژوهشى را بر عهده دارد.

است.  برخوردار  فراوانى  پیچیدگى  از  کار  اجتماعى  امور  بخش  در 
بازآموزى و بازپرورى گروهاى چون معتادان، متکدیان، زنان ویژه، 
نیازمند  اینها  زنان بى سرپرست و مانند  فرزندان بدون سرپرست، 
باید  منظور  این  به  است.  جانبه  همه  یارى  و  عمومى  مشارکت 
گرفته  کار  به  ورزیده  اجتماعى  مددکاران  و  روانشناسان  مربیان، 

شوند.
باید دگرگون شود و  این گروهها  به  تفکر جامعه نسبت  همچنین 
از  داده شود.  آموزش  افراد جامعه  به  ارائه کمک  روشهاى صحیح 
پس  افراد  پذیرش  براى  مناسب  اجتماعى  زمینه  باید  دیگر  سوى 
از طى دوره بازآموزى و بازپرورى فراهم شود. روشن است که این 
همه، نیازمند عزمى ملى و کار و تالش شبانه روزى و خستگى ناپذیر 

است.
ارائه مى  دفتر  از طریق سه  الزم  اجتماعى خدمات  امور  در بخش 

شود:
- دفتر امور کودکان و نوجوانان

- دفتر امور خانواده هاى بى سرپرست و نیازمند
- دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى

مربوط  امور  به  پرداختن  نوجوانان مسئولیت  و  امور کودکان  دفتر 
به کودکان سرراهى، کودکان خانواده هاى از هم گسیخته، فرزندان 
بدون  والدین  فرزندان  متوارى،  والدین  فرزندان  زندانى،  والدین 

صالحیت و مانند اینها را بر عهده دارد.
ارائه خدمات شیر خوارگاهى سازمان براى نگهدارى تربیت و آموزش   
کودکان و به فرزند خواندگى دادن برخى کودکان مجهول الهویه به 
خانواده هاى داراى صالحیت در قالب برنامه شبه خانواده از دیگر 

اقدامات و وظایف این دفتر به شمار مى رود.
و  تربیت  نگهدارى،  وظیفه  دفتر،  این  نظارت  تحت  اجرایى  مرکز 
آموزش  کودکان تحت سرپرستى خود را تا مرحله اجتماعى شدن، 
مهد  دارد. همچنین  عهده  به  ترخیص  و  بازتوانى  اشتغال  ازدواج، 
و  سازمانها  دیگر  و  ها  وزارتخانه  بهزیستى،  سازمان  هاى  کودک 
نیز مهد کودک هاى خصوصى در سراسر کشور با نظارت این دفتر 

فعالیت مى کنند.
بررسى  وظیفه  سرپرست،  بى  و  نیازمند  هاى  خانواده  امور  دفتر 
مسائل و مشکالت و برنامه ریزى بازتوانى مادى و معنوى خانواده 

هاى زیر پوشش را به عهده دارد.
ویژه  زنان  معتادان،  امور  به  اجتماعى  دیدگان  آسیب  امور  دفتر 
گروهى،  فردى،  مشکالت  و  مسائل  بررسى  طریق  از  متکدیان  و 
مى  آنان  بازپرورى  راههاى  شناسایى  نیز  و  خانوادگى  اجتماعى، 

پردازد.
خدمات امور توانبخشى:

اجتماعى  امور  و  توانبخشى  دفاتر  طریق  از  بهزیستى  سازمان 
وسایل  و  توانپزشکى  دفتر  و  اى  حرفه  توانبخشى  معلولین، 
توانبخشى  خدمات  ذهنى،  و  جسمى  معلولین  به  توانبخشى 
نابینایان،  بخش،  این  از  خدمات  کنندگان  دریافت  کند.  مى  ارائه 
ناشنوایان و معلوالن جسمى-حرکتى هستند. افراد داراى معلولین 
ذهنى با توجه به بهره هوشى به سه گروه عمیق )ایزوله (، تربیت 
پذیر و آموزش پذیر تقسیم مى شوند. همچنین معلولین جسمى 
این  زیر پوشش  بدترین نوع معلولیتها است،  از  توام که  و ذهنى 

بخش هستند.

آنچه باید از اولین مناظره ترامپ و کلینتون بدانید

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

زنگ راند اول به صدا در آمد؛

به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی

تقریبا  تاکنون   2000 سال  در  سنا  انتخابات  از  کلینتون 
40 بار برای مناظره بر روی صحنه رفته است، اما قاطبه 
رقیب  یک  را  ترامپ  آمریکایی  تحلیلگران  و  رسانه ها 
معادالت  می تواند  که  می دانند  پیش بینی  غیرقابل 

هیالری را بر هم بریزد.
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عکاس : مرتضی زمانی

 هب روایت تصوری نطنز        محرم
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منبع : خبرگزاری فارس

را  سالمندی  جهانی  شورای   ۱۹۸۲ سال  در  ملل  سازمان 
را برای تعیین یک  تشکیل داد و در همان سال طرحی 
روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ 

این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد.
دوران سالمندی

سالمندی دوره ای از زندگی است که از ۶۰ یا ۶۵ سالگی 
زمان  توان  نمی  سالمندی  تعریف  در  شود.  می  شروع 
با  توانیم  می  را  سالمندی  بلکه  کرد،  را مشخص  خاصی 
ویژگی های خاصی که فرد در زمانی از زندگی خود پیدا 

می کند بشناسیم.
های  توانایی  افت  یا  کاهش  با  سالمندی  معموال 
برخی  شود.  می  شناخته  و...  اجتماعی  فکری،  جسمی، 
مثال  عنوان  به  دهد  می  روی  در جسم  تغییرات  این  از 
در سالمندی ۵۰درصد از سلول های قشر مخ تحلیل می 
رود، به خصوص نورون های عصبی که ارتباط مستقیمی 
با بینایی، شنوایی و اعصاب حرکتی دارند. این تحلیل در 
از مخ که مربوط به نظم بخشی اطالعات،  بخش هایی 
قضاوت و تفکر است کمتر اتفاق می افتد. به سبب این 
که قلب با نیروی کمتری پمپاژ می کند، بیماری های قلبی 
هم  ایمنی  دستگاه  ضعف  آید.  می  پیش  نیز  عروقی  و 
بیمار  زودتر  به جوانان  باعث می شود سالمندان نسبت 

شوند و دیرتر بهبود یابند.
از نظر اجتماعی هم سالمندان با تحوالت زیادی در زندگی 
است  عبارت  رویدادها  این  از  برخی  می شوند.  رو  روبه 
از: بازنشستگی، یائسگی، سپرده شدن به خانه سالمندان 
مهم  حال  هر  به  و...  همسر  فوت  فرزندان،  وسیله  به 
اطرافیان  برای  نوعی  به  که  سالمندان  مشکالت  ترین 
افتادن سالمتی و  ایجاد می کند به خطر  هم مشکالتی 
استقالل آن ها و احساس تنهایی و گاهی هم حس بی 

ارزشی در روابط با دیگران است.
انواع سالمندی

سخن  سالمندی  نوع  سه  از  توان  می  رسد  می  نظر  به 
گفت. یک نوع سالمندی را به عنوان »سالمندی طبیعی« 
می شناسیم. در این نوع از سالمندی شخص سالمند با 
از این دوره سنی  تغییرات فکری و جسمی در حدی که 
اکثریت سالمندان می شود  یعنی شامل  رود  انتظار می 
مواجه می شود. در نوع دیگر یعنی »سالمندی آرمانی« 
اهداف  پیگیری  و  استقالل  زندگی، آسایش،  هدف های 
شغلی همچنان در زندگی سالمند وجود دارد به طوری که 
آسیب  »سالمندی  باالخره  است.  محفوظ  وی  سرزندگی 
و  های شدید  بیماری  آن  در  که  است  سالمندی  گونه«، 
می  مشاهده  سالمند  عملکردهای  در  محسوس  کاهش 
شود. بنابراین باورهای ما درباره سالمندان همیشه قابل 
توان یک سری  تعمیم به همه سالمندان نیست و نمی 

باورهای کلیشه ای درباره همه سالمندان داشت.
سنت گرایی و نوجویی

سالمندان، در روزگاری دیگر و در شرایط و آدابی متفاوت 
پرورش یافته اند و دل بسته سنت های خود هستند و 
بدین دلیل، نمی توانند بی مهری نسل جدید را به سنت 
های قدیم بپذیرند. جوانان نیز در محیط هایی نو و تحت 
تأثیر عوامل جدیدی رشد کرده اند. از این رو، باگرایش 
های تازه و نوجویی های گاه افراطی، با سنت ها به ستیز 
از  نوگرایی  و  سو  یک  از  گرایی  سنت  این  خیزند.  برمی 
در  بحرانی  آمدن  پدید  برای  مناسبی  بستر  دیگر،  سوی 

درون خانواده و اجتماع است.
و  جوانان  هم  نسل،  دو  میان  های  فاصله  زدودن  برای 
جوانان  هستند.  حکیمانه  نقد  نیازمند  سالمندان،  هم 
باید بدانند هر کهنه ای، بی ارزش و کم اهمیت نیست و 
هر تازه ای، مطلوب و مشروع و پذیرفتنی. کهن ساالن 
نیز باید بپذیرند که هر کهنه ای، ارزشمند و مقبول و هر 
نویی، بی قدر و منفور نیست. با این همه، باید این ارزش 
در میان جامعه اسالمی ما نهادینه شود که با وجود هر 

ای،  تازه  و  نو  از هر  تفاوت سلیقه، سالمندان  و  اختالف 
گرامی تر، مهم تر و شایسته تر به احترامند.

احترام به سالمندان در فرهنگ اسالم
تکریم سالمندان و احترام ویژه آنان، از آموزه های روشن 
از  فرهنگ اسالمی است. قرآن مجید که دفتری گشوده 
فرماید:  می  اسراء  آیه23 سوره  در  است،  و هدایت  نور 
از آن دو، یا هر  »به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی 
دو آنها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها 
و سنجیده  لطیف  گفتار  و  مزن  فریاد  آنها  بر  و  مدار  روا 
و  علیه  اهلل  اکرم صلی  پیامبر  بگو.«  آنها  به  بزرگوارانه  و 
آله نیز در سخنی گران قدر، واالیی سالمندان را این گونه 
ترسیم می کند: »احترام به پیران امت من، گرامی داشت 
من است.« امام علی علیه السالم ، بزرگداشت سالمندان 
را زمینه ساز احترام خود انسان می داند و می فرماید: 
»به بزرگانتان احترام کنید تا کوچک ترها شما را محترم 
شمارند.« امام صادق علیه السالم نیز در این باره فرموده 

است: »پیران خویش را تکریم کنید«.
مشکالت اقتصادی سالمندان

تنها منبع درآمدشان  کمبود پول در میان سالمندانی که 
حقوق بازنشستگی است بسیار شایع است، آنها از ترس  
گرانی و فساد غذاهای تازه مانند میوه و سبزی، از خرید 
آنها امتناع می کنند. و مشکالت مالی مراجعه به دکتر را 
باعث  تعویق می اندازند که خود  به  بیماری  درمان  برای 

طول دورٔه درمان می شود.
سالمندان و مشکالت تغذیه ای

زیاد  با  در کشورهای پیشرفته، بیشتر مشکالت گوارشی 
در سالمندان کم خوری خود یک  اما  دارد  ارتباط  خوردن 
مشکل است. بین بیماری های مزمنی که سالمندان از آن 
رنج می برند )سرطان، ناراحتی های قلبی، دیابت، پیوست 
و دردهای استخوانی( و ترکیبی از رژیم غذائی نامناسب 
به  دارد. شخص  وجود  مستقیم  رابطٔه  ناسالم،  زندگی  و 
نیز  گوناگون مقدار خوراکش  به دالیل  پیر شدن  نسبت 
علت  به  برخی  دارند،  بلع  مشکل  برخی  می شود.  کمتر 
داشتن درد مفاصل برای خرید و درست کردن غذا دچار 
و  دادن همسر  از دست  به علت  عده ای  مشکل هستند، 
ناخوش بودن، اشتهای خود را از دست می دهند و بعضی 

نیز به دلیل ضعف مالی قدرت خرید ندارند.
تحرک بدنی در دوران سالمندی

در کنار تغذیٔه مناسب، تحرک جسمانی برای تأمین یک 
زندگی سالم در هر سنی الزم است. با سوختن کالری در 
سبک  ورزش های  می شود.  کنترل  بدن  وزن  ورزش  اثر 
مانند پیاده روی، استحکام استخوان ها را بیشتر می کند. 
عملکرد  باعث  فیزیکی  حرکت  که  معتقدند  دانشمندان 
را  انعطاف پذیری  و  قدرت  می شود،  قلب  و  ریه ها  خوب 
بیاورید  به خاطر  کند.  القاء  را  سالمتی  حس  و  کند  زیاد 
روزی را که اولین موی سپیدتان را دیدید، شاید روزگاری 
حسرت  با  رنگینتان  موی  آخرین  به  بود  دور  چندان  نه 

خیره شوید. سالمندان را عزیز بداریم.

هواپیمایی  رویترز،این شرکت  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
آمریکا که مرکز آن در شیکاگو واقع است روز گذشته مجوز فروش هواپیما را از وزارت خزانه داری 
انجام  ممنوعیت  سال   40 از  بعد  ایران  به  هواپیما  فروش  برای  اقدام  کرد.این  دریافت  آمریکا 
می شود. بوئینگ انتظار دارد که بیش از 100 هواپیما به ایران بفروشد اما خبرگزاری رویترز به 
نقل از بوئینگ می نویسد، تعداد فروش نهایی بستگی به مفاد مجوز صادره از وزارت خزانه داری 
آمریکا خواهد بود. خبرگزاری بلومبرگ هم در این باره اعالم کرده است که تحقق معامله ایران با 

بوئینگ به دلیل عدم ثبات فاینانس ایرالین های ایران هنوز در هاله ای از ابهام است.
اوایل امروز نیز ایرباس شرکت فرانسوی مجوز وزارت خزانه داری آمریکا را برای فروش به ایران 
دریافت کرد. ایران گفته است که بیش از 400 هواپیما برای نوسازی ناوگان فرسوده اش نیاز دارد.

به  را  روز ۲۷ سپتامبر  ملل متحد ساالنه  گردشگری سازمان  ۱۹۸۰، سازمان جهانی  از سال 
عنوان روز جهانی گردشگری جشن می گیرد. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال 
۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید. انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی 
در گردشگری جهانی محسوب می شود. هدف از گرامی داشت چنین روزی، باال بردن سطح 
آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر 

ارزش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است.
جهانگردی چیست؟

پديده  ي مسافرت را از محلي به محل ديگر و از كشوري به كشور ديگر، بدون در نظر داشتن 
قصد مهاجرت، اشتغال يا اقامت مستمر، جهانگردي گويند. از ديد سازمان ملل »جهانگرد 
يا گردشگر كسي است كه كشوري غير از كشور محل اقامت خود را مورد بازديد قرار دهد، 
مشروط بر اين كه، اين بازديد به منظور احراز هيچ گونه شغل و كسبي نباشد و حداقل 24 
ساعت و حداكثر سه ماه در كشور ميزبان توقف نمايد و مسافرت او مبني بر يكي از علل زير 
باشد: تفريح، استراحت، گذراندن تعطيالت، امور خانوادگي، درمان و امور پزشكي، ورزش، 

امور مذهبي، مأموريت يا شركت در هم  انديشي ها.«
تاريخچه  ي جهانگردی

تاريخچه  ي جهانگردي را، مي توان به گذشته  هاي دور نسبت داد. چنان كه در دوران پيش از 
اسالم، برخي از يونانيان و روميان به ايران سفر مي كردند. پاره  اي از آنان چون »هردوت« 
و »گزنفون« سفرنامه  هائي با موضوع ديدار از ايران نوشته  اند. در دوران بعد از اسالم نيز، 
نخستين كسي كه از مغرب  زمين به ايران سفر كرد و سفرنامه  هائي در اين باره نوشت 
ايران  از جمله  »بنيامين تودالي« اسپانيائي بود كه در سال 1159م. به كشورهاي مختلف 

سفر كرده است.
به جان مي   را  با مشكالت  روياروئي  مرداني كه شهامت و جسارت  دور،  در گذشته  هاي 
خريدند و مدت  هاي مديدي در بيابان  ها و صحراها و از ميان راه  هاي پرخطر رد مي شدند 

تا به شهر و دياري برسند، سياح مي  ناميدند؛ نظير ابن بطوطه، ناصر خسرو، ماركوپولو.
در قرن نوزدهم اصطالح جهانگرد يا توريست ]Tourist[ جايگزين سياح شد. در آن زمان 
اشراف  زادگان فرانسوي، براي تكميل تحصيالت و كسب تجربه  هاي الزم زندگي مسافرت 
مي  كردند. اين جوانان، در آن زمان توريست ناميده مي  شدند. بعدها اين اصطالح براي 
كساني به كار رفت كه براي سرگرمي، وقت  گذراني و گردش، به فرانسه سفر مي كردند. اين 
به همه  ي  و  داده شد  تعميم  نيز  فرانسه  از  به مسافرت خارج  زمان  با گذشت  اصطالح، 

افرادي كه به خارج از كشور محل اقامت خود  مسافرت مي  كردند، توريست گفته شد.
قرن  اوايل  از  تفريح،  و  استراحت  براي  مسافرت  كه  دهد  مي   نشان  تاريخي،  اطالعات 
ابن  چون:  معروفي  سياحان  اصلي  ي  انگيزه   توان  نمي   و  شده  شروع  ميالدي  شانزدهم 
استراحت  و  تفريح  را،  اين ها  مانند  و  ماركوپولو  و  كلمب  كريستف  واسكودوگوما،  بطوطه، 
تجارت،  جديد،  هاي  سرزمين   كشف  براي  كه  بودند  اي  حرفه   سياحاني  اينان،  دانست. 
ماجراجوئي، شناخت اقوام و ملت  هاي ديگر و يا زيارت، گام در سفرهاي چندين  ساله مي  

گذاشتند.
)UNWTO( سازمان جهانی گردشگری

از  سازمان جهانی گردشگری به اختصار )UNWTO( مستقر در شهر مادرید اسپانیا، یکی 
سازمان  دارد.  را  گردشگری  صنعت  هدایت  وظیفه  که  است  ملل  سازمان  نمایندگی های 
جهانی گردشگری به عنوان محل گفتگوی کشورها درباره سیاست ها و تجارب عملی آنها 
درباره دانش گردشگری است. این سازمان نقش مرکزی و مهمی در ترفیع وضعیت تعهد و 

توانایی های موجود کشورهای در حال توسعه در زمینه گردشگری دارد.
انواع جهانگردی

جهانگردی بر حسب اغراضی که مردم به جهت آن سفر میکنند، دارای اقسام ذیل است:
1- جهانگردی تفریحی؛ افراد یا دسته هایی را شامل می شود كه با هدف تفریح، استراحت، 

گذراندن تعطیالت از سرزمین خود به سفر می روند.

2- جهانگردی درمانی؛ شامل افرادی می شود كه برای استفاده از تغییرات آب و هوا، با هدف 
پزشكی و درمانی و استفاده از آبهای معدنی، اقدام به مسافرت می كنند.

3- جهانگردی فرهنگی؛ که در آن افراد برای آشنایی با فرهنگ و هنر و آداب و رسوم ملل 
مختلف، آثار تاریخی و مطالعه علمی، اقدام به سفر می كنند.

4- جهانگردی مذهبی؛ هدف از این نوع جهانگردی زیارت اماکن مقدسه، بازدید از اماکن 
مذهبی مثل مساجد و کلیساها و معابد قدیمی، شرکت در مراسم عبادی و ...

انجام می  ورزشی  فعالیتهای  به منظور  كه  را  نوع مسافرتی  كه هر  ورزشی؛  5- جهانگردی 
گیرد، شامل می شود؛ مانند كوهنوردی، شكار، شركت در مسابقات و تماشای مسابقات و...

6- جهانگردی تجاری؛ مثل مسافرتهایی كه افراد برای شركت در بازارها و نمایشگاهای كاال 
و صنایع تأسیسات كارخانه ای و نظایر آن انجام می دهند.

7- جهانگردی سیاسی؛ مسافرت به منظور شركت در جشن های بین المللی و مراسم خاص و 
كنگره ها و كنفرانسها را جهانگردی سیاسی می گویند.

توسعه جهانگردی برای رشد اقتصادی و اجتماعی
جهانگردی دارای خاصّیت ویژه ای است كه می توان آن را به منزله ی نیروی محرك توسعه 
اقتصادی در تمام كشورها محسوب داشت. هیچ كشوری را نمی توان یافت كه فاقد مواد 
اولّیه الزم برای توسعه جهانگردی باشد. آنچه كه كشورها را از هم متمایز می سازد، خود 
حال  در  كشورهای  در  جهانگردی  طرحهای  می رود.  شمار  به  جهانگردی  جاذبه  تنهایی  به 
توسعه از طریق ارائه كمك های فنی و مالی به طور وسیعی از طرف بیشتر سازمانهای مالی 
بین  المللی و دفاتر تأمین كننده كمكهای اقتصادی و مالی جهانی مورد حمایت قرار گرفته 

است.

۱ اکتبر؛ روز جهانی سالمندان
بلومبرگ: فروش بوئینگ به ایران 
باوجود صدور مجوز قطعی نیست

افزایش ارزش سهام بوئینگ

27 سپتامبر؛ روز جهانی جهانگردی

به مناسبت روز جهانی سالمندان

به مناسبت روز جهانی جهانگردی

 ۶۰ از  که  است  زندگی  از  ای  دوره  سالمندی 
تعریف  در  شود.  می  شروع  سالگی   ۶۵ یا 
را مشخص  سالمندی نمی توان زمان خاصی 
کرد، بلکه سالمندی را می توانیم با ویژگی های 
خاصی که فرد در زمانی از زندگی خود پیدا می 

کند بشناسیم.

در حالی خبرگزاری رویترز اعالم می کند با صدور مجوز فروش بوئینگ 
شرکت  این  سهام  ارزش  آمریکا  خزانه داری  وزارت  سوی  از  ایران  به 
به شدت افزایش یافته است که خبرگزاری بلومبرگ از قطعی نبودن 

فروش به دلیل بی ثباتی فاینانس ایرالین های ایران خبر می دهد.

از ديد سازمان ملل، جهانگرد يا گردشگر كسي است كه كشوري غير از كشور 
اين كه، اين بازديد به  را مورد بازديد قرار دهد، مشروط بر  محل اقامت خود 
منظور احراز هيچ گونه شغل و كسبي نباشد و حداقل 24 ساعت و حداكثر سه 

ماه در كشور ميزبان توقف نمايد.
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خبرگزاری تسنیم: دو تیم قشقایی و پرسپولیس در مرحله سوم جام 
حذفی از ساعت 15 کار خود را در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز کردند 
که این بازی یا تساوی یک - یک در 90 دقیقه به وقت اضافه کشیده 
شد. محمدجواد زارعی  دقیقه 10 برای میزبان و پریمیوف در دقیقه 

60 برای پرسپولیس گل زدند.
دروازه  روز  زیادی  فشار  پرسپولیس  اضافی،  وقت های  نیمه  دو  در 
میزبان خود وارد آورد اما نتوانست نتیجه بازی را تغییر دهد. تیم 
قشقایی نیز همچنان در دفاع از دروازه اش موفق عمل کرد تا دو تیم 

پایان  با همان نتیجه تساوی یک - یک به کارشان در 120 دقیقه 
دهند تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم صعود کننده باشد که در 
نهایت قشقایی با برتری 6 بر 5 در صربات پنالتی )در مجموع 7 بر 6( 

به برتری رسید و حریف آینده سازان برق شیراز در مرحله بعد شد.
حسین  پوریان،  رضوی  محسن  اسدی،  علی  قشقایی:  ترکیب 
کوشکی، حمید سفیدگری، محمد شریف زاده، مهدی شریفی، سهیل 
نگارنده)120- محمدعلی  مرادی،  هادی  چابک(،  نیک نام)88-مجید 
فرزاد  خادم)68-  هادی  و  زارعی  محمدجواد  اسدی(،  مسعود 

رضایی(.
ربیع خواه،  محسن  رادوشوویچ،  بوژیدار  پرسپولیس:  ترکیب 
کمال  محرمی،  صادق  زاهدی(،  شهاب  آرام طبع)69-  محمدامین 
عالیشاه)46- امید  نورالهی،  احمد  مسلمان،  محسن  کامیابی نیا، 
احسان  علیپور)84-  علی  و  پریمیوف  والدیمیر  احمدزاده(،  فرشاد 

علوان زاده(.

نیمه اول
دقیقه 3: ارسال بسیار خوب از امید عالیشاه در محوطه جریمه با 

ضربه سر بی دقت پریمیوف راهی خارج از زمین شد.
دقیقه 8: پاس در عمق محسن مسلمان در موقعیتی بسیار خوب به 
پریمیوف رسید که این بازیکن بار دیگر به سادگی فرصت خوبی که 

به دست آورده بود را از دست داد.
دقیقه 10: ارسال ضربه کاشته از میانه های میدان به داخل محوطه 
شد  همراه  تیمه  این  بازیکنان  اشتباه  دفع  با  پرسپولیس  جریمه 
با یک جهش سریع و ضربه سر  زارعی  برگشت، محمدجواد  در  تا 

شیرجه ای دروازه پرسپولیس را باز کند.
دقیقه 13: روی یک ضدحمله سریع، قشقایی فرصت گلزنی داشت 

اما این توپ را از دست دادند.
دقیقه 15: ارسال آرام طبع به داخل محوطه جریمه قشقایی توسط 
مدافعان این تیم برگردانده شد که در برگشت، کامیابی نیا نتوانست 

کاری از پیش ببرد و توپ را از دست داد.
دقیقه 19: پاس پریمیوف، علی علیپور را در موقعیت خوبی قرار داد 
دروازه بان  اسدی  توسط  تقریبًا بسته  زاویه ای  از  علیپور  ولی ضربه 

قشقایی به کرنر فرستاده شد.
دقیقه 20: پاس مهدی شیری به مهاجم قشقایی، او را به راه انداخت 
از  نتوانست  و  قرار داشت  آفساید  ولی مهاجم قشقایی در منطقه 

این فرصت تک به تک استفاده کند.
دقیقه 21: شوت بی دقت احمد نورالهی از پشت محوطه جریمه به 

خارج رفت.
دقیقه 24: امید عالیشاه روی یک رفت و برگشت در محوطه جریمه 
به  دروازه  باالی  از  او  زیبای  شوت  اما  شد  توپ  صاحب  قشقایی 

خارج رفت.
دقیقه 30: ضربه کاشته مهدی شیری از فاصله 20 متری دروازه، پس 

از برخورد به دیوار دفاعی پرسپولیسی ها مهار شد.
دقیقه 38: ارسال عالیشاه به داخل محوطه جریمه قشقایی قبل از 

آن که به پریمیوف برسد، توسط مدافعان قشقایی دور شد.

نیمه دوم
دقیقه 48: روی یک رفت و برگشت، توپ به خادم مهاجم قشقایی 
رسید که او در یک فرصت تک به تک، به راحتی فرصت گلزنی را 

از دست داد.
دقیقه 52: ضربه سنگین و پای چپ محمدعلی نگارنده با فاصله ای 

بسیار اندک از کنار دروازه به اوت رفت.
محسن  ارسال  با  راست  سمت  از  ایستگاهی  ضربه   :60 دقیقه 
مسلمان روی دروازه قشقایی آمد که در دهانه دروازه، پریمیوف با 

یک ضربه سر سریع، توپ را به گل بدل کرد.
دقیقه 65: ارسال مسلمان روی دروازه قشقایی با مهار مدافعان این 
این  راحتی  به  او  که  نورالهی رسید  احمد  به  توپ  تیم همراه شد. 

فرصت را از دست داد.

دقیقه 72: فرشاد احمدزاده پا به توپ وارد محوطه جریمه شد که با 
یک ضربه بد، توپ را از دست داد و راهی اوت کرد.

79: ضربه مستقیم والدیمیر پریمیوف با راحتی در آغوش دروازه بان 
تیم قشقایی قرار گرفت.

دقیقه 85: شوت محکم محسن مسلمان به سمت دروازه قشقایی 
توسط علی اسدی دروازه بان این تیم مهار شد.

وقت های اضافه
دقیقه 94: ضربه سر فرشاد احمدزاده با فاصله اندک از کنار دروازه 

قشقایی به بیرون رفت.
با  نورالهی  احمد  توسط  دروازه  به  نزدیک  کاشته  دقیقه 97: ضربه 

فاصله ای زیاد به خارج رفت.
دقیقه 99: احمدزاده بار دیگر از نزدیکی های دروازه میزبان، صاحب 
به  واکنش  و  با جهش سریع  او  زیبای  که ضربه  کاشته شد  ضربه 

موقع دروازه بان قشقایی به اوت فرستاده شد.
دقیقه 111: شوت محکم شهاب زاهدی با فاصله ای اندک از باال دروازه 

قشقایی به بیرون رفت.
شهاب زاهدی فر داور این دیدار به هادی خادم، فرزاد رضایی و علی 
اسدی از قشقایی و فرشاد احمدزاده و شهاب زاهدی از پرسپولیس 

کارت زرد نشان داد.
در ضربات پنالتی، برای قشقایی، محمدجواد زارعی، مجید چابک، 
محسن رضوی پوریان و مهدی شیری به گلزنی پرداختند اما مسعود 

اسدی پنالتی خود را به تیر دروازه پرسپولیس کوبید.
همچنین برای پرسپولیس حسین ماهینی، احمد نورالهی، والدیمیر 
اما  کردند  گلزنی  پنالتی  نقطه  روی  از  مسلمان  محسن  پریمیوف، 
کمال کامیابی نیا ضربه آخر و پنالتی پنجم تیم را به دست دروازه بان 

زد و از دست داد.
احمدزاده  فرشاد  و  زد   گل  قشقایی  برای  مرادی  هادی  ادامه،  در 
نیز ضربه پنالتی پرسپولیس را به گل تبدیل کرد. محمد شریف زاده 
هفتمین ضربه پنالتی قشقایی را خالف جهت حرکت دروازه بان به 
گل بدل کرد و شهاب زاهدی از پرسپولیس را مهار کرد تا قشقایی 

برنده این بازی بوده و پرسپولیس را از جام حذفی، حذف کند.

حذف پرسپولیس از جام حذفی

ضربات  در  شیراز  قشقایی  دومی  دسته  فوتبال  تیم 
شاگردان  تا  رسید  برتری  به  پرسپولیس  مقابل  پنالتی 

برانکو از جام حذفی کنار روند.

فینال  دیدار  در  امروز  ایران  ب  والیبال  ملی  تیم 
مصاف  به  آسیا  والیبال  کنفدراسیون  جام  رقابت های 
چین رفت و موفق شد با نتیجه 3 بر یک به پیروزی 

برسد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.
والیبالیست های ایران موفق شدند ست های دوم، سوم 
و چهارم را به ترتیب با نتایج )25 بر 23، 25 بر 21 و 25 
بر 23( پیروز شوند و فقط ست اول را با نتیجه 23 بر 

25  واگدار کردند.
این  در  ایران  قهرمانی  سومین  این  فارس،  گزارش  به 
مرحله  در  ایران  والیبال  ب  ملی  تیم  بود.  مسابقات 
یک چهارم نهایی موفق به شکست تایلند میزبان این 
رقابت ها شده بود و در مرحله نیمه نهایی ژاپن قهرمان 

آسیا را از پیش رو برداشت و راهی دیدار نهایی شد.

فوتبال  ملی  تیم  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  شمالی  کره  نوجوانان  و  ایران  نوجوانان 
رقابت های  نهایی  نیمه  دیدار مرحله  چارچوب 
یکدیگر  مصاف  به  آسیا  نوجوانان  قهرمانی 

رفتند.
یک  تساوی  به  دقیقه   90 پایان  در  بازی  این 
ضربات  به  مستقیما  بازی  تا  رسید  یک  بر 
پنالتی برود. نوجوانان ایران در ضربات پنالتی 
موفق عمل کردند و با نتیجه  6 بر 5  به برتری 

رسیدند و فینالیست شدند.
 عزیز اسیموف از ازبکستان

روسالن از ازبکستان و زمیربک از قرقیزستان
اسماعیل زاده،  حسین  امیر  و  غبیشاوی  رضا   

علی غالمزاده از ایران
کیم  تای  ایران  از    )19( شریفی   محمد 

)78پنالتی( کره شمالی
اتفاق مهم بازی

بینی طاها شریعتی دچار شکستگی   10 دقیقه 
شد.

دقیقه 13 ضربه شوت اللهیار صیاد بعد از اثری 
که گلر روی توپ گذاشت به تیر دروازه اصابت 

کرد.
ضربه  یک  روی  شریفی  محمد   19 دقیقه 
ایستگاهی دو ضرب در فاصله هفت متری از 
باز  را  شمالی  کره  دروازه  شوت  یک  با  دروازه 

کرد.
کرنر  به  ایران  گلر  واویرا  کی  ضربه   43 دقیقه 

فرستاد.

دقیقه 78 داور به دلیل برخورد توپ به دست 
اسماعیل زاده اعالم پنالتی کرد که این توپ را 

کی تام به گل تبدیل کرد.
دقیقه 88 یونس دلفی با یک ضربه بغل پا در 
موقعیت تک به تک توپ را به بیرون فرستاد.

پنالتی
ایران: محمد شریفی )گل(، اسماعیل زاده)گل(، 
خدامرادی  امیرحسین  )گل(،  آهنی  سعید 
)گل(  طاها شریعتی  )گل(،  اسدآبادی  )اوت(، 

و علی غالمزاده )گل(
)گل(،  مین  یو  )گل(،  تام  کیم  شمالی:  کره 
کیم چونگ )گل(، چا کوآینگ)اوت(، کی پوی 

)گل(، پک مین)گل( و کیم سوک)اوت(
صحنه ها  برخی  در  دیدار  این  در  بازی  داور 
ایران  نوجوانان  برای  سخت گیرانه ای  قضاوت 
ضربه  روی  از  که  کره شمالی  گل  روی  داشت. 
تیم  علیه  بر  سختگیرانه  آمد،  بدست  پنالتی 
ملی نوجوانان ایران پنالتی گرفت و در ضربات 
پنالتی هم هنگامی که دروازه بان ایران پنالتی 
کره ای ها را مهار کرد، دستور به تجدید پنالتی 

داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی عراق امروز 
موفق شد با شکست 4 بر 2 ژاپن راهی فینال 
شود. بدین ترتیب عراق در فینال حریف ایران 

شد.
در   16 ساعت  از  یکشنبه  روز  فینال  مسابقه 

ورزشگاه پندیت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، دیدار تیم های ایران و کره 
جنوبی از دور دوم مقدماتی جام جهانی 2016 روسیه از 

ساعت 18:15 در ورزشگاه آزادی آغاز شد. 
این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود ایران 

به پایان رسید. 
 ریوجی ساتو از ژاپن

 توشی یوکی ناگی و آکانه یاگی
 سانگ میونگ هین از کره جنوبی، سردار آزمون از ایران

 سردار آزمون دقیقه 24
ترکیب تیم ملی ایران: علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی 
میالد   ، رضاییان  رامین  حسینی،  سیدجالل  گنجی، 
محمدی، سعید عزت اللهی، احسان حاج صفی، اشکان 
دژاگه، وحید امیری ، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون

سرمربی : کارلوس کی روش
 علیرضا جهانبخش) 81- مهدی طارمی(سردار آزمون) 

83- آندو تیموریان(
سون  جیو،  سونگ  جنوبی:کیم  کره  ملی  تیم  ترکیب 
بو  کیم  وی،  تائه  هوام  سوک،  جائه  او  مین،  هیونگ 
کیونگ، جی دونگ وون، هان کوک یونگ، کیم کی هی، 

لی چونگ یونگ، کی سونگ یونگ، جانگ هیونسو.
سرمربی: اشتیلیکه

 لی چونگ یونگ)65- کیم شین ووگ( کیم بو کیونگ) 
75- کوجا چدل(

بازی متوالی کره  تا برای چهارمین  این برد باعث شد 
جنوبی را با نتیجه یک بر صفر شکست دهیم.

 658 ملی  تیم  آمد  دست  به  امروز  که  نتیجه  این  با 
دقیقه است که در بازی های رسمی گلی نخورده است. 

تیم ملی همچنین با این پیروزی صدرنشین گروه خود 
باقی ماند. 

برگزاری مراسم سوگواری در بین دو نیمه/ تشویق 
کی روش در پایان نیمه اول

به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی فوتبال ایران و کره 
جنوبی در چارچوب دیدار چهارم خود در مرحله گروهی 
 15 و   18 ساعت  از  روسیه   2018 جهانی  جام  مقدماتی 

دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف یکدیگر رفتند.
علیرضا  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مربی  نکونام  جواد   *

جهانبخش را کنار کشید و با او صحبت کرد.
جنوبی خیلی کسل  کره  خبرنگاران  ایران  گل  از  بعد   *
جایگاه  در  که  کادرفنی  و  بازیکنان  می بینند.*  را  بازی 
بین  این  در  رفتند.  رختکن  به  نیمه  دو  بین  در  بودند 
سلفی  عکس  منتظری  پژمان  با  هواداران  از  تعدادی 
مشغول   25 دقیقه  از  تیموریان  آندارنیک  انداختند.* 
صفی  حاج  که  هنگامی  است.*  خود  بدن  کردن  گرم 
را صدا کرد و لحظاتی  بازیکنان  مصدوم شد کی روش 

در این فرصت به دست امده با بازیکنان صحبت کرد.
*  اشتیلیکه بعد از گل ایران کت خود را از تن خارج 
کرد.* کمک داور چهارم تا اواخر نیمه اول حواسش به 
رفتارهای کی روش بود.* در پایان نیمه اول کی روش به 
شدت تشویق شد. در این بین سیدجواد هاشمی هم 
به پوشیدن پیراهن مشکی توسط این مربی اشاره کرد.
* تمام نیمکت نشینان کره شمالی در زمین باقی ماندند 
بین  این  در  هستند.  خود  بدن  کردن  گرم  حال  در  و 

مراسم مداحی هم در ورزشگاه در حال برگزاری است.

والیبالیست های 
ایران قهرمان قاره 
کهن شدند/ دیوار 

چین شکست

ایران با شکست کره شمالی و 
داور فینالیست شد/ جدال با 

عراق برای قهرمانی

۳ امتیاز باارزش برای ایران با 
مشت های گره کرده/ شاگردان کی روش 

صدرنشین  ماندند

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیهرقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا هند - 2016جام کنفدراسیون والیبال آسیا

تیم ملی والیبال ایران با غلبه بر چین در جام 
کهن  قاره  بام  بر  آسیا  والیبال  کنفدراسیون 

ایستاد.

نهایی  نیمه  مرحله  در  شمالی  کره  مقابل  ایران  نوجوانان  فوتبال  ملی  تیم  دیدار 
دیدار تیم های ایران و کره جنوبی از دور دوم مقدماتی انتخابی جام جهانی با پیروزی ایران به رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا با پیروزی ایران به پایان رسید.

پایان رسید.
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