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چه اشکالی دارد محصورین بدون 
توبه آزاد شوند؟

 آقای عرفانیان ۹۰ درصد مهندسها امضا فروش هستند؟

موافق همکاری با 
احمدی نژاد نبودیم

شناسایی ۷۶ ژن برتر

2

4

2

6

مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی  در گفتگوی  ویژه خبری شبکه دوم سیما 
گفت: در سازمان های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضا ها فروخته می شود و این اتفاق در 

حال روی دادن است.

 بازگشت روحانی به جامعه روحانیت

در متني که آيت اهلل حائري شيرازي مرقوم کرده، بعد از بسم اهلل الرحمن 
الرحيم آمده است: »عارضه  اخيرم که تکلم در حد »سالم« و »والسالم« 
نه چيز ديگر؛ ولي فرصتي  و  پايان عمرم است  نه نشان دهنده   است، 
آنها ستم  به  و...  رقابت سياسي  وادي  در  که  از همه کساني  تا  است 

کرده ام، حّليت بطلبم.
از  و  شيراز  سابق  جمعه   امام  حائري شيرازي«،  »محي الدين  آيت اهلل 
اعضاي سابق مجلس خبرگان، از رئيس دولت اصالحات حالليت طلبيد.
فرزند او يعني شهاب الدين حائري در گفت وگو با »شرق« خبري را که 
روز گذشته در فضاي مجازي منتشر شده بود، تأييد کرد و گفت متن 

حالليت خواهي که منتشر شده متعلق به پدرم است.
در متني که آيت اهلل حائري شيرازي مرقوم کرده، بعد از بسم اهلل الرحمن 
الرحيم آمده است: »عارضه  اخيرم که تکلم در حد »سالم« و »والسالم« 
نه چيز ديگر؛ ولي فرصتي  و  پايان عمرم است  نه نشان دهنده   است، 
آنها ستم  به  و...  رقابت سياسي  وادي  در  که  از همه کساني  تا  است 

کرده ام، حّليت بطلبم.  
مثال از شخصي پرسيدم شما چرا مي گوييد خاتمي رئيس جمهور شود؟ 
او گفت: چون خوشگل است. گفتم: يزيد هم خوشگل بود. از ديگري 
پرسيدم چرا به آقاي ري شهري رأي مي دهي؟ گفت: چون حافظ قرآن 
است. گفتم: حجاج ابن يوسف هم حافظ قرآن بود. باالخره اگر در اين 
دنيا حالل نکنند، عاقبِت روز بازخواستم، سياه رويي است. از همه حّليت 

مي طلبم. دعا فرماييد«.
 ٧٦ رياست جمهوري  انتخابات  آستانه  در  را  مطلب  اين  گويا  آيت اهلل، 
مطرح کرده بود. حال عمومي آيت اهلل به روايت پسرش، اگرچه مساعد 

نيست؛ اما هم اکنون براي زيارت به مشهد رفته است.

سابق  امام جمعه  محي الدين،  به  ملقب  حائري شيرازي،  محمدصادق 
شيراز و نماينده سابق اين شهر در خبرگان رهبري است. آيت اهلل براي 
کناره  انتخابات  ميانه  در  که  بود  شده  نامزد  هم  خبرگان  از  دوره  اين 

گرفت.
فرزند او محمدعلي درباره اين کناره گيري در پستي انتقادي در صفحه 
اينستاگرام خود نوشته بود: »... پس از آنکه جامعه محترم مدرسين و 
جامعه معزز روحانيت ... با حيثيت سياسي پدرم بازي کردند، ايشان 
رسما از ادامه کانديداتوري کناره گيري کرده و انصراف دادند. زماني پدرم 
را عمار انقالب مي خواندند. آنها که تاب تحمل آرای آزاد مرداني مانند 
افکار  او داده بودند، نداشتند؛ پس غير  را که خود لقب عمار به  پدرم 
اعالم  آن  از  پيش تر  کنند«.  تحمل  مي توانند  را  کساني  چه  آرای  خود 
شده بود که اين کناره گيري به دليل حمايت نکردن جامعتین از حائري 

بوده است.
حائري شيرازي كيست 

قبل  مبارزان  جمله  از  او  آمد.  دنيا  به  شيراز  در   ١٣١٥ بهمن  در  حائري 
حائري  است.  را هم چشيده  تبعيد  و  زندان  که طعم  است  انقالب  از 
در  ايران  در  آمريکا  سفارت  اشغال  ايام  در  که  بود  چهره هايي  از  يکي 
از  ملک،  شيبا  مي کرد.  برگزار  اخالق  کالس  دانشجويان  براي   ٥٨ آبان 
دانشجويان فعال آن روزگار، در گفت و گويي در حال و هواي آن روزها 
گفته بود: »... يک سري کالس برگزار مي شد که در آنها شرکت مي کرديم. 
آقاي حائري  شيرازي کالس  بود.  آقاي حجاريان  نهج البالغه  کالس هاي 

اخالق داشتند...«.
حائري بعد از انقالب در مجلس اول شوراي اسالمي به عنوان نماينده 

مردم شيراز حضور يافت.

او با شهادت آيت اهلل دستغيب از سوي امام خميني به امامت جمعه 
شيراز منصوب شد و بعد از آن نماينده امام در اين شهر شد. حائري 
را  رهبري  خبرگان  چهارم  و  دوم  و  اول  دوره هاي  در  عضويت  سابقه 
دارد. او را به واسطه برخي اظهارنظرها و واکنش ها در مقاطع مختلف، 

به عنوان يکي از چهره هاي خبرساز خبرگان مي شناسند.
در سال ٩٣ يک بار در برنامه شناسنامه حاضر شد و سخنان جالبي را 
درباره برخي از چهره ها از جمله هاشمي رفسنجاني بيان کرد؛ آن هم در 

سال هايي که هاشمي بسيار زير فشار بود.
حائري در آن گفت وگوي تلويزيوني درباره هاشمي و انتخابش به عنوان 
 ...« بود:  گفته  اين مجلس  چهارم  دوره  از  مقطعي  در  خبرگان  رئيس 
آمد  آقاي جنتي  کرد، شکست خورد؛  رقابت  آقاي هاشمي  با  هرکسي 
نشد، ديگران آمدند، نشد. آقاي مهدوي نيز به  دليل اينکه آقاي هاشمي 
به احترام آمدن ايشان کانديدا نشد، برگزيده شد. آقاي مهدوي در نطق 
افتتاحيه خود گفت آقاي هاشمي اين منصب را به من تفويض کردند«.

او همچنين درباره انتخابات رياست جمهوري ٨٤ گفته بود: »ابتدا قصد 
رأي دادن به آقاي هاشمي را داشتم، بعد ديدم افرادي که تبليغات آقاي 
احمدي نژاد را انجام مي دهند، بچه هاي مدرسه حقاني هستند؛ مثل آقا 

مرتضي و اينها. سوز اينها را بيشتر ديدم و به وي رأي دادم«.
نامه هاي حائري

حائري البته در نامه نگاري هم يد طواليي دارد. او که رأي خود در سال ٨٤ 
را اعالم کرده بود، بعدها هم در نامه اي سرگشاده  به هاشمي رفسنجاني 
اقدامات  که  تشبيه هاشمي  وجه  اين  برابر  در  احمدي نژاد  اقدامات  از 

دولت هاي مهرورز را بيماري هاري تشبيه کرده بود، دفاع کرد.
حائري در آن نامه نوشته بود: »...دولت سابق آرزوهاي بعضي انسان ها 
را برآورد. استان فارس  از اقشار ضعيف  را عملي کرد و آرزوي بخشي 
آرزوي راه آهن داشت و امروز به آرزوي خود رسيده است. اقشار متوسط 
وضع  خانه اند.  صاحب  االن  و  بودند  خانه دارشدن  از  مأيوس  جامعه 
صاحبخانه شدن  جهت  به  باشد،  قابل تحمل  اگر  اجاره اي  خانه هاي 
اگر  بدانيد  نباشد،  قابل تحمل  اگر  و  است  مستأجران  از  بسياري 

خانه سازي ها نبود، وضع بدتر بود...«.
قلم شد  به  دست  ديگر  بار  او  آن  از  پس  و    ٨٨ انتخابات  جريان  در 
نوشت:  آغازين  جمالت  اين  با  محصوران  به  خطاب  به  را  نامه اي  و 
»برادران! در پرونده شما خدمات بزرگي به اسالم و انقالب را مي توان 
مشاهده کرد. اگر اين خوبي را بر خوبي هاي ديگر خود بيفزاييد که: »و 
ما ابري ء نفسي ان النفس الماره بالسوء اال ما رحم ربي ان ربي غفور 

رحيم« چه اشکال دارد؟!«.  
بعد هم ادامه داده بود: »... با ادامه اصرار شما بر مواضع قبلي، فتنه 
آن  به  نسبت  نظام  و  ماند  خواهد  خاکستر  زير  آتش   ٨٨ انتخابات 
نمي تواند بي تفاوت بماند. جمع شدن فتنه، خاموش شدن مشعل است 
و خاموش شدن مشعل غير از خاموشي شمعک است. پذيرش خطا از 

طرف شما، شمعک را خاموش خواهد کرد... . اينک اين کار بزرگ فقط 
و فقط از دست شما برمي آيد. پس از اجر عظيم آن نيز غافل نشويد. 
متعال  از خداوند  تبعيت  باطني عقل همان  از حجت  تبعيت  عزيزان! 

است و مخالفت با حجت باطني، مخالفت با خداست«.
حائري همچنين نامه اي را هم خطاب به مقام معظم رهبري نوشته بود. 
بود: »گاهي در مسائل  نامه گفته  برنامه شناسنامه درباره آن  بعدا در 
فقهي اختالف نظر داشتيم و نظر خود را عنوان مي کردم؛ در مسائل ديگر 
يک مورد بود؛ در زمان انتخابات که حماسه سياسي بود به طور محرمانه 
براي ايشان نوشته بودم... بنا به نشر اين نامه نبود. بعد در سايت خود 
نوشتم که اين را بر خود ايراد مي گيرم. من نبايد اجازه مي دادم اين کار 

بشود، زيرا فتح باب مي شود و ديگران نيز اين کار را تکرار مي کنند«.
آخرين فعاليت سياسي آيت اهلل کناره گيري از نامزدي در خبرگان پنجم 
به  گرفته  بيماري است و تصميم  در بستر  بود و حاال مدتي است که 
روزهايي  در  آن هم  بگيرد.  ٧٦  حالليت  انتخابات  در  دليل سخنانش 
که محدوديت ها بر رئيس دولت اصالحات بيشتر شده؛ اگرچه مقامات 
جديد  محدوديت ها  اين  کرده  اند  اعالم  نجات  سردار  مانند  سپاهي 

نيست.
حالليت هاي سياسي 

برخي  هم  پيش تر  است.  نبوده  سياسي  حالليت  اولين  البته  اين 
چهره هاي سياسي از يکديگر به ويژه بعد از دوران وفات، از بازماندگان 
ايام  در  که  باشد  اين  آيت اهلل  تفاوت  شايد  کرده اند.  حالليت  طلب 
اين  از  يکي  است.  داده  انجام  را  کار  اين  موردنظر  فرد  و  حيات خود 
از  خلخالي  صادق  آيت اهلل  مرحوم  حالليت طلبي  حالليت خواهی ها، 
مصاحبه اي  در  بازرگان  نويد  است.  بازرگان  مهدي  مرحوم  بازماندگان 
درباره اين حالليت خواهي گفته بود: »... در مورد آقاي خلخالي به رغم 
نيز  را  ايشان  گريه  برخي  مراسم،  در  حتي  مي  خواستند  حالليت  آنکه 
بازرگان  عليه  ايشان  از  تندي  مصاحبه  من  چندي بعد  اما  بودند  ديده 
نبايد  چندان  را  مواضع شان  و  شده  اند  پير  بسيار  که  فهميدم  شنيدم. 
جدي گرفت«.از ديگر حالليت ها مي توان به حالليت خواهي عبدخدايي 
نوجواني  در  بار  يک  که  عبدخدايي  کرد.  اشاره  فاطمي  دکتر  همسر  از 
اقدام به ترور فاطمي كرد كه البته ناكام ماند، در اين باره گفته بود: »... به 
خانم فاطمي گفتم که من به دو جهت با شما مالقات کردم؛ يکي اينکه 
وقتي شوهر شما را ترور کردم، شما خانم جواني بوديد و لطمه روحي 

ديديد و به اين دليل از شخص شما حالليت می طلبم...«.
مرحوم شهيد بهشتي هم از جمله کساني بود که به گواه فرزندانش عده 
او حالليت گرفته اند. محمدرضا  بازماندگان  از  از شهادتش  بعد  زيادي 
در هنگام  کوتاه  زماني چنان  در   ...« بود:  باره گفته  بهشتي در همين 
حالليت  ما  از  و  آمدند  افراد  از  خيلي  بعد  ماه هاي  و  روزها  يا  دفن 
مي خواستند. پاسخ ما به همه آنها اين بود که ايشان گفته اند اگر کسي 
نسبت به شخص من مسئله اي را مطرح کرده باشد، من گذشت کرده ام 
ولي مگذاريد بار ديگر ناآگاهي ما را به عرصه برخوردهاي غيرمنصفانه 

بکشاند«.
به  را  اسلحه  که  کسي  بود  گفته  مصاحبه اي  در  هم  حجاريان  سعيد 
سعيد عسگر رسانده بود تا او را ترور کند، چند سال پيش آمده و گفته: 
گفته  هم  حجاريان  و  بطلبم  حالليت  آمده ام  و  حج  بروم  مي خواهم 

است: »گفتم برو حاللت کردم«.

حاللیت سیاسي آيت اهلل حائری شیرازی از رئیس دولت اصالحات 
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درباره  نجات  سردار  سخنان  به  مجلس  رئیس  نایب  مطهری  علی 
ممنوعیت های جدید برای رئیس دولت اصالحات پاسخ داد. 

به گزارش خبرآنالین، علی مطهری در این مطلب با عنوان »سخنی با 
سردار حسین نجات« نوشته است؛

سپاه  اطالعات  سازمان  رئیس  محترم  جانشین  نجات،  سردار  اخیرا 
در جمع فعاالن فرهنگی گفته اند محدودیت های جدید برای آقای 
خاتمی که برخی مطرح کرده اند همان است که در سال ٨٩ تصویب 

شده و چیز جدیدی نیست.
اواًل در وجود چنین مصوبه ای تردید است زیرا آنچه تا کنون بیان می 
شد مصوبه برای دو محصور مشهور است. خوب است متن مصوبه 
الزم  همچنین  برسد.  عموم  اطالع  به  نجات  آقای  جناب  نظر  مورد 
است متن نامه ای که اخیرًا به رؤیت آقای خاتمی رسانده و رفته اند 
منتشر شود تا معلوم شود آیا محدودیت جدیدی ایجاد شده یا خیر، 
خصوصًا که چند شب پیش مأموران مانع رفتن ایشان به جلسه ای 

شده اند که قباًل در آن شرکت می کرده اند.
ثانیًا فرضا چنین مصوبه ای وجود داشته باشد و نامه اخیر نیز تأکید 
بر همان باشد نه محدودیتهای جدید، شورای عالی امنیت ملی نمی 
تواند جایگزین قوه قضائیه شود و برای یک متهم مجازات تعیین و 
اجرا کند. حداکثر اختیار این شورا در همان ایام آشوب و اضطرار بوده 
است که برای فرونشاندن آشوب، افرادی را محدود کند اما پس از 
بازگشت آرامش به جامعه و خروج از حالت اضطرار، این وظیفه قوه 
قضائیه بوده است که درباره ادامه یا عدم ادامه محدودیتها پس از 
طی مراحل قانونی از جمله دادگاه علنی صالح درباره دو طرف ماجرا، 

تصمیم بگیرد.
رویه فعلی برخالف اصول ٣2 تا ٣٧ قانون اساسی است. نمی شود 
از  عده ای در پشت پرده تصمیماتی بگیرند و هرچند وقت یک بار 
نزول آیه ای خبر بدهند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند، نه به 
ناشناخته  ای  عده  دانیم  می  فقط  مردم.  به  مستقیمًا  نه  و  مجلس 
مصلحت نظام را تشخیص می دهند و هرکس را که صالح بدانند در 
حصر و محدودیت قرار می دهند و هر وقت همصالح بدانند، مثاًل 

نزدیک به موت او، وی را آزاد می کنند.
آقای نجات گفته اند »اگر این افراد توبه کنند و جریان فتنه را محکوم 

کنند، نظام آنها را سوار کشتی نجات خواهد کرد.«
آقای  جناب  خود  عهده  به  نجات«  »کشتی  این  ناخدایی  امیدوارم 
»نجات« باشد چون شنیده ام ایشان در میان هم قطاران خود عاقل 

تر و باتدبیرتر است.
اما توبه نمی تواند یک طرفه باشد. اگر قرار بر توبه است، هم کسانی 
توبه  باید  کردند  آوری  جمع  را  آن  هیزم  و  فراهم  را  فتنه  زمینه  که 
کنند و هم کسانی که آن را شعله ور ساختند. تا زمانی که یک طرف 
را مقصر می دانید و از خطاهای طرف مقابل چشم می پوشید این 
موضوع حل نخواهد شد زیرا مردم احساس عدالت و انصاف نمی 

کنند و وجدانشان آرام نمی گیرد.
کرده  خطایی  کسی  است  ممکن  است.  توبه  به  اصراری  چه  اساسًا 
نخواهد  هم  توبه  طبعًا  و  است  نکرده  خطایی  که  باشد  معتقد  اما 
بدون  خانگی  حصر  سنگین  مجازات  سال   ٧ از  پس  اینها  اگر  کرد. 
جناب  امثال  توهم  و  خیال  این،  دارد؟  اشکالی  چه  آزاد شوند  توبه 
نجات است که اگر اینها بدون توبه آزاد شوند به معنی پیروزی آنها و 
شکست نظام است. اتفاقًا برعکس است، نشانه تدبیر و رأفت نظام 
اقدام  تا دیر نشده است  است و جایگاه نظام تعالی پیدا می کند. 
ایران و سخت  کنید. این که مالزمه ای میان پیروزیهای منطقه ای 
گیریهای داخلی بر منتقدان برقرار کرده اید و فکر می کنید اگر فضا 
نقش  بر  شود  اجرا  اساسی  قانون  و  باز  معترضان  و  منتقدان  برای 
منطقه ای ایران اثر می گذارد مقرون به صحت نیست. هردوکار باید 

با هم انجام شود و این دو قابل جمع اند

اسداهلل بادامچیان می گوید حزب متبوعش یعنی موتلفه اسالمی در 
اما  نبوده  او  با  همکاری  موافق  احمدی نژاد  جمهوری  ریاست  زمان 
شرعی  حجت  حزب،  این  در  آنها  برای  کنی  مهدوی  آیت اهلل  تاييد 

شده است. 
به گزارش ایسنا، اسداهلل بادامچیان صبح امروز )سه شنبه( در همایش 
ملی نکوداشت آیت اهلل  مهدوی کنی که در دانشگاه امام صادق برگزار 
ادامه داد: آیت اهلل مهدوی کنی گفتند  این مطلب،  بیان  شد ضمن 
که اگر نفر بعدی آقای احمدی نژاد بیاید، خیلی مشکالت پیش می 
آید بنابراین ما در حزب موتلفه حمایت کردیم و از این حمایت شاد 
هستیم. چراکه فرموده آیت اهلل مهدوی کنی به ما حجت شرعی داده 

است.
وی خاطر نشان کرد: این نکته مهمی بود چراکه امام خمینی )ره( نیز 
همیشه ایشان را تاييد می کردند و امام )ره( گفته اند که آیت اهلل 
او خود  ایشان نظر بدهیم و  برای  مهدوی کنی کسی نیست که ما 

صاحب نظر است.
این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه در حزب موتلفه اسالمی 
نظر آیت اهلل مهدوی کنی برای ما حجت شرع بود به بیان خاطراتی 
از او و فعالیت ها در حوزه اقتصاد اسالمی تعلیمات  دینی و فرهنگی 

پرداخت.
انجام می  منظم  و  برنامه  با  را  کارها  ایشان  یادآور شد:  بادامچیان 
تشکیالت  در حوزه  می کرد.  تفکیک  را  فرعی  و  اصلی  مسائل  و  داد 
نیز با همه تشکل ها اعم از جامعه روحانیت مبارز، موتلفه و جامعه 

مدرسین کار می کرد.
آیت اهلل  کرد:  تاکید  اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو  این 
مهدوی کنی معتقد بود که روحانیت یک حزب نیست بلکه یک نهاد 
است و دالیل مهم و جالبی در این رابطه داشت. در عین حال ایشان 

تشکیالت زده نبود.
با  اما  را واجب و الزم می دانست  ایشان تشکیالت  ادامه داد:  وی 
حال  عین  در  مردم  و  اسالمی  مبانی  اقتضائات  و  شرایط  به  توجه 
ندارد،  گروهی  و  قومی  صنفی  اهداف  روحانیت  که  داشت  اعتقاد 
اما روحانیت برای قدرت کار  هدف احزاب دستیابی به قدرت است 
نمی کند بلکه برای حاکمیت اهلل و احکام الهی کار می کند. همچنین 
اگر  چون  نیست  حزب  روحانیت  کنی  مهدوی  آیت اهلل  اعتقاد  طبق 

حزب باشد محدود می شود.
کنی  مهدوی  آیت اهلل  گفت:  همچنین  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
تشکلی را قبول داشت که طبق موازین اسالمی در راه رستگاری برای 
به  زمینه می دید،  این  در  را  فعالیت می کند وچون موتلفه  غلبه اهلل 
ما می گفت که بهتر از شما سراغ نداریم و شما هم آخوند بهتر از ما 

گیرتان نمی آید.
 / است  غیرقانونی  یزد  زرتشتی شورای  الریجانی:لغو عضویت عضو 

موضوع حل نشود به شورای حل اختالف ارجاع می شود
بین مجلس و  اختالف نظری  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر 
یزد به وجود آمده که اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به 
شورای حل اختالف پیگیری می شود. علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
یک  عضویت  درباره  شورا  این  عضو  الویری  اظهارات  خصوص  در 
زرتشتی در شورای شهر یزد، گفت: از ابتدا گفتم که  این روش مورد 
قبول ما نیست. در گفت وگوی خود با آیت اهلل جنتی، دبیر محترم 
شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها 

باید بر اساس مر قانون باشد.
ورود  نیز  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را 

نیز به قوه قضاييه عنوان کردم.
وی افزود: اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای 

حل اختالف قوا برای حل موضوع هستیم.
رييس مجلس افزود: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود 
نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص 
و شورای  است  گذشته  قوانین  به  مربوط  البته   که  کند  می  استناد 

نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعالم نظر کند.
اختالف  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر 
حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال 

نامه به شورای حل اختالف قوا پیگیری می شود.

 

جبهه  پيشين  دبيركل  خاتمي،  محمدرضا  زماني 
ساخته بودن«  »دولت  اتهام  به  واكنش  در  مشاركت، 
آن  اصالحات  دولت  رئيس وقت  بود  گفته  اين حزب 
قدر كه با حزب مؤتلفه ديدار داشت، با جبهه مشاركت 

نداشت.
حاال هم خبر رسيده است كه نمايندگان جامعه روحانيت 
كه  تشكلي  داشته اند؛  ديدار  روحاني  حسن  با  مبارز 
حسن روحاني زماني از اعضای مهم آن بود؛ اما مانند 
ناطق نوري و مرحوم هاشمي سال هاست كه شركت در 
جلساتش را ترك كرده است. شايد نمايندگان جامعه 
روحانيت براي دلجويي از روحاني و راضي كردن او به 

بازگشت به ديدارش رفته اند.
با نمايندگان جامعه روحانيت ديدار  روحاني در حالي 
او  ديدار  بر  مبني  خبري  هيچ  تاكنون  كه  است  كرده 
جامعه  دوقلوی  همتاي  مبارز،  روحانيون  مجمع  با 
نشده  منتشر  اصالح طلب  احزاب  ديگر  يا  روحانيت 
است  نوري  عبداهلل  اخير  گفته  مصداق  اين  است. 
است:  گفته  روحاني  حسن  عملكرد  از  گاليه اي  در  كه 
»نمي شود رأي را از يک جريان فکري گرفت و  تعامل و 
 همراهي را با گروه ديگر کرد. ما با درک مشکالت دولت 
مي گوييم بايد توازن برقرار  باشد«. حجج  اسالم تقوي، 
شبستري، سعيد مهدوي کني، ابوترابي و مصباحي مقدم 

در ديدار ديروز با حسن روحاني حضور داشتند.
روحانيت  جامعه  سخنگوي  مصباحي مقدم،  غالمرضا 
راستاي  در  ديدار  اين  آيا  اينكه  به  واكنش  در  مبارز، 
خير،  يا  بوده  روحانيت  جامعه  به  روحاني  بازگرداندن 
به »شرق« گفت: »در حاشيه ديدار به اين مسئله هم 
اشاره شد؛ ولي اين طور نبود كه ديدار ما با چنين هدفي 
صورت گرفته باشد. ايشان هم اظهار تمايل كردند كه 
از  ايشان تشكيل شود؛ چون  حتما جلسات در حضور 
تدابيري صورت  بايد  و  امنيتي مالحظاتي هست  نظر 

گيرد«.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سؤال كه شركت نکردن 
پيش  به  مربوط  روحانيت  در جلسات جامعه  روحاني 
ديگري  موانع  قاعدتا  پس  اوست؛  رياست جمهوري  از 
در كار بوده كه حسن روحاني مدت هاست در جلسات 
از  ايشان  »بله  گفت:  »شرق«  به  نمي كند،  شركت 
مدت ها قبل در جلسات حاضر نمي شدند؛ ولي برخالف 
آقاي ناطق نوري، آقاي روحاني هيچ وقت نمي گفتند كه 
بر  بنايشان  و  نمي كنند  شركت  جلسات  در  ديگر  اصال 

نيامدن نبود.
در مواردي هم كه با ايشان در اين مدت ديدار داشتيم، 
اظهار تمايل مي كردند كه حضور پيدا كنند؛ اما شرايط 
اقتضا نمي كرد«. مصباحي مقدم در ادامه افزود: »هدف 

ما از اين ديدار اظهار تبريك به مناسبت پيروزي ايشان 
زودتر  مي خواستيم  بود.  رياست جمهوري  انتخابات  در 
تا جايي كه  بود؛  انجام شود كه ميسر نشده  اين ديدار 
از پيروزي ايشان در انتخابات  شبيه اين ديدار را بعد 
يازدهم هم داشتيم، هم قبل داشتيم«. او در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا حسن روحاني گاليه نكرد كه چرا در 
به  مبارز  روحانيت  جامعه  رياست جمهوري  انتخابات 
جاي حمايت از او از ابراهيم رئيسي حمايت كرد، گفت: 

»نخير، گاليه اي نكردند«.
تناقض هاي يك جامعه

رابطه اين نهادي كه حسن روحاني زمان عضو مهم آن 
بود، با رئيس جمهوري فعلي سينوسي بوده است. درون 
قطب  يك  دارد.  وجود  دوقطبي  يك  روحانيت  جامعه 
به مرحوم هاشمي و روحاني نزديك است و يك قطب 
به اصولگرايان مخالف دولت. براي همين هم در اين 
اين  از سوي  مدت اظهارنظرهاي متفاوت و متناقضي 
اگرچه  بوديم؛  شاهد  روحاني  و  دولت  به  نسبت  نهاد 
برايند كنش سياسي اين نهاد روحاني در نهايت حركت 
در مسير مخالف با حسن روحاني بوده است. آنها سال 

٩2 و ٩٦ از روحاني حمايت نكردند.
به عنوان نمونه 2٠ تير خبري منتشر شد مبني بر ارسال 
به  مبارز  روحانيت  جامعه  سوي  از  اعتراضي  نامه اي 
حسن روحاني. خبرگزاري تسنيم به نقل از حجت االسالم 
حسين ابراهيمي، عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت 
مبارز، نوشته بود که اين نامه با مصوبه جلسه شوراي 
مرکزي درباره مسائل جاري روز و مشکالت مردم و در 
راستاي دفاع از حقوق مردم بوده است. حجت االسالم 
نيز  مبارز،  روحانيت  جامعه  قائم مقام  تقوي،  سيدرضا 
و  حاشيه سازي ها  از  تشکل  اين  اعضاي  كه  بود  گفته 
شده،  عمومي  اذهان  تشويش  موجب  که  اظهاراتي 
نگران است؛ چرا که به  گفته او حقوق و مسائل اصلي 
نگرفته  قرار  از سوي برخي مسئوالن مورد توجه  مردم 
است؛ اما به فاصله كوتاهي جامعه روحانيت مبارز اين 

خبر را تكذيب كرد.
بار  يك  دوازدهم  رياست جمهوري  انتخابات  جريان  در 
يكي  كه  بود  گفته  مصباحي مقدم،  جامعه،  سخنگوي 
و  اعضا  ساير  بعدا  اما  است؛  روحاني  ما  گزينه هاي  از 
به ويژه رئيس جامعه روحانيت اين اظهار نظر سخنگو را 
به شدت تكذيب كرد. در نهايت هم جامعه روحانيت به 
جمنا پيوست و از رئيسي حمايت كرد. موحدي كرماني، 
انتخابات  از  بعد  هم  مبارز،  روحانيت  جامعه  دبيركل 
گفته بود: »رئيسي ١٦ ميليون رأي حالل دارد و شوراي 
به  و  بشناسد  را  انتخابات  تخلف  موارد  بايد  نگهبان 

مردم معرفي کند«.
روحاني چه گفت؟

حجت االسالم  دولت،  اطالع  رساني  پايگاه  گزارش  به 
در  گذشته  روز  عصر  روحاني  حسن  دکتر   والمسلمين 
مبارز،  روحانيت  جامعه  نمايندگان  با  صميمي  ديدار 

ضمن تشکر از حضور و ارتباط خوب اعضاي اين تشکل 
با مجموعه دولت افزود: دولت و دستگاه هاي اجرائي 
به استمرار رابطه صميمانه و همکاري علما و روحانيت 

دلسوز، اهتمام ويژه دارد.
رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به اهميت 
موضوعات فرهنگي و اجتماعي، از جمله فرهنگ عمومي، 
سبک زندگي و نيز فضاي مجازي تأکيد کرد: دولت با 
در  تعاملي  و  علمي  روش هاي  با  و  خاص  حساسيت 
پي مديريت مسائل فرهنگي و از جمله فضاي مجازي 
اطالعات  به  مردم  دسترسي  هم  به نحوي که  است؛ 
ارزش هاي  هم  و  يابد  ادامه  شبکه ها  اين  خدمات  و 

اسالمي و اخالقي و فرهنگ ملي کشور آسيب نبيند.
دکتر روحاني با تشريح شرايط اقتصادي کشور و ابعاد 
قوا،  لزوم همدلي و همراهي  آن،  درآمدي و هزينه اي 
ارکان نظام و نهادها براي تأمين امنيت سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي، حمايت واقعي از بخش خصوصي و 
مورد  را  اقتصادي  باقي مانده  مشکالت  به  ساماندهي 

تأکيد قرار داد.
موفقيتي  را  برجام  ملي،  امنيت  شوراي عالي  رئيس 
ارزشمند و حاصل اجماع ملي، حمايت مردم و هدايت 
به گشايش ها  اشاره  با  و  دانست  انقالب  معظم  رهبر 
حل  تحريم ها،  رفع  ايجاد شده،  فرصت هاي  و 
درخور  توجه  حجم  و  بانکي  مراودات  مشکل  تدريجي 
از  اختصاص يافته  اعتبارات  و  خارجي  سرمايه گذاري 
سوي کشورهاي مختلف جهان، افزود: از نظر سياسي 
نيز تنهاماندن دولت فعلي آمريکا در ضربه زدن به برجام 
و يک صدايي جامعه جهاني به ويژه اروپا و ساير ارکان 
ايران  با  ادامه همکاري ها  و  برجام  از  در حمايت   ١+٥

دستاوردي ديگر براي ايران اسالمي است.
خواسته ها از نگاه دولت

پايگاه اطالع رساني دولت ديروز خواسته ها و انتظارات 
جامعه روحانيت از روحاني را كه در اين جلسه مطرح 
اين  به  خواسته ها  اين  محورهاي  كرد.  منتشر  شده، 
دولت  موفقيت  روحانيت  »جامعه  است:  بوده  شرح 
را موفقيت خود و نظام مي داند و در مسير پيشرفت 

کشور حامي و در کنار دولت خواهد بود.
دستگاه هاي  همراهي  و  همدلي  ضرورت  بر  تأکيد 
اجرائي و علما و روحانيت در سراسر کشور. لزوم توجه 
عالمانه  تالش  و  اجتماعي  و  فرهنگي  دغدغه هاي  به 
براي رفع نگراني ها خانواده ها در فضاي مجازي. لزوم 
مديريت  در  استحکام  و  يکپارچه  سياست هاي  اتخاذ 
دو  سريع تر  معرفي  نيز  و  دانشگاهي  و  علمي  فضاي 
وزير کابينه. حمايت از برجام به عنوان اقدامي مؤثر در 
از تالش دولت  تقدير  و  اقتدار ملي و وحدت عمومي 
مهار  در  دولت  تالش هاي  از  تقدير  مذاکره کنندگان.  و 
تورم و ثبات اقتصادي و تأکيد بر ايجاد هرچه سريع تر 
برنامه هاي  ادامه  اقتصادي.  بخش هاي  تمام  در  رونق 
ارزشمند دولت در توجه به معيشت عمومي، رسيدگي 

از  تقدير  مستمري بگيران.  و  مستمندان  به  ويژه 
و  توليد  از  به سمت حمايت  بانکي  منابع  جهت گيري 
اشتغال و تأکيد بر ضرورت اصالح نظام بانکي کشور«.

خواسته ها از نگاه جامعه روحانيت
خبرگزاري فارس ديروز در گزارشي مشروح اين ديدار را 

از زبان شركت كنندگان نوشت.
قائم مقام  تقوي،  حجت االسالم  فارس:  گزارش  به 
جامعه روحانيت مبارز، در اين نشست گفت: »در دوره 
انتظار  که  شد  مطرح  شما  سوي  از  مطالبي  انتخابات 
بود پس از انتخابات تکرار نشود؛ چراکه برخي سخنان 
نگران کننده  آن  تکرار  ازاين رو  و  انتخابات  اقتضاي  به 
بود. ما معتقديم شما شخصيتي واليي و مريد رهبري 
هستيد و هرگز نبايد بين شما و رهبري نوعي جدايي 
در  ديني  نهادهاي  به  دولت  کمک  شود.  احساس 
بايد بيشتر شود؛ چراکه طبق سفرهايي که  دوره شما 
دولتي  دستگاه هاي  بين  کرديم  مشاهده  داشته ايم، 
نيست  شايسته  که  آمده  پديد  حفره اي  روحانيت  و 
تأکيد  روحاني  به  تقوي خطاب  برطرف شود«.  بايد  و 
و  نيست  سازمان يافته  روحانيت  با  »ارتباط شما  کرد: 
نهاد رياست جمهوري بايد زمينه ارتباط سازمان يافته  با 

روحانيت را فراهم کند«.
فيلترینگ هوشمند را اعمال كنيد

آيت اهلل  نشست،  اين  ادامه  در  فارس،  گزارش  به 
مجازي  فضاي  »بدآموزي  گفت:  نيز  مجتهد شبستري 
فضا  اين  در  ديني  شبهات  القاي  و  جوان  نسل  براي 
رسيدگي  بگوييد  شما  است  ممکن  البته  است؛  بسيار 
به اين وضعيت وظيفه روحانيت است که بايد گفت 
روحانيت در اين زمينه کار کرده و مي کند«. اين عضو 
افزود: »اگر دولت در  جامعه روحانيت مبارز همچنين 
اين زمينه بيشتر فعاليت کند، براي مهار ناهنجاري هاي 
فضاي مجازي مناسب است. ما هم نمي گوييم فضاي 
مجازي بسته شود؛ اما بخش هاي ناهنجار بايد محدود 

شود و فيلترینگ هوشمند باشد.
او با اشاره به تشکيل کميسيون خاص در مجمع يکي 
مجازي  فضاي  وضعيت  به  رسيدگي  را  آن  وظايف  از 
دانست و گفت: مجلس، خبرگان و مجمع در اين زمينه 
فعاليت خواهند کرد و بهتر است رئيس جمهور نيز در 

اين زمينه اقدامات الزم را انجام دهند.
وزارت علوم منطبق با ديدگاه رهبري باشد

سعيد مهدوي کني هم با بيان اينکه براي وزارت علوم 
و  شود  انتخاب  رهبري  ديدگاه  با  منطبق  فردي  بايد 
تمرکز بر روي آموزش عالي الزم است،  گفت: از اقدامات 
الزم در اين زمينه تمرکز بر روي ارتقاي کيفي و مسائل 
بايد کار بيشتري صورت  از نظر کيفي  تربيتي است و 
»دوستان  گفت:  نشست  اين  در  هم  ابوترابي  گيرد. 
ارتباط  در جامعه روحانيت اتفاق نظر داشتند که بايد 
وجود  روحانيت  جامعه  و  رئيس جمهور  بين  بيشتري 

داشته باشد«.

چه اشکالی دارد محصوران بعد از 7 سال  حصر 
بدون توبه آزاد شوند؟

بادامچیان: مهدوی کنی تايید کرد وگرنه موافق 
همکاری با احمدی نژاد نبوديم!

درخواست برای بازگشت 
روحاني به »جامعه روحانیت«



در قالب بازی ,  با آرامش، می توانید به کودک اطالعات 
بدهید و رازداری را به او بیاموزید

کودکم راز داری نمی داند، صحبت های من و پدرش و 
هر آنچه را که در خانه اتفاق می افتد، به خانواده خودم 
و یا همسرم گزارش می دهد، اخیرا با خاطر پیام رسانی 
ام،  کرده  پیدا  اختالف  همسرم  مادر  با  او  اشتباه  های 
کدورتی که می ترسم کینه شتری شود، او حتی حاضر 

نیست مرا ببیند!
داری  راز  پرورش  برای  راهی  دنبال  به  هم  شما  اگر 

هستید، توصیه می کنیم یادداشت زیر را بخوانید:
سلب اعتماد نکنید

او  یعنی  گوید،  می  شما  به  را  رازی  تان  کودک  وقتی 
امین  باید حافظ  دارد، پس شما  اعتماد  کامال  به شما 
این  اجازه ندهید  به هیچ قیمتی  و  باشید  اعتماد  این 
اگر  دیگران، حتی  به  را  او  راز  اگر  برود.  بین  از  اعتماد 
شما  به  دیگر  او  باشید  مطمئن  بگوئید  همسرتان،  به 
از  برای همیشه  را  مهمش  و حرفهای  کند  نمی  اعتماد 
شما پنهان خواهد کرد. البته کامال طبیعی است که پدر 
و  گفتگو  یکدیگر  با  فرزندشان  مشکالت  درباره  مادر  و 
مشورت کنند، اما این گفتگوها نباید به گونه ای باشد 
که کودک اعتمادش را از دست داده و فکر کند این کار 
به معنای فاش کردن راز او بوده است. کودکان باید در 
خوبی  به  را  موضوع  این  کودکی،  اولیه  سالهای  همان 
هیچ  کنند،  فاش  را  دیگران  رازهای  اگر  که  کنند  درک 
اگر  مقابل،  در  و  داشت  نخواهد  اعتماد  آنها  به  کس 
محرم اسرار باشند، مورد اعتماد دیگر دوستان و آشنایان 

خواهند بود.
با كودك بازی رازداری کنید

را در آموزش و تفهیم اطالعات بسیار مهم  نقش بازی 
و جدی بدانید. در قالب بازی، با آرامش، می توانید به 
کودک اطالعات بدهید و رازداری را به او بیاموزید، مثال 
کودک  و  فقط شما  که  کنید  پنهان  مکانی  در  را  چیزی 
آن  مورد  در  بخواهید  کودک  از  باشید،سپس  مطلع 
اگر  است.  راز  یک  این  که  چرا  نگوید  چیزی  کسی  به 
کودک توانست چند ساعت به کسی چیزی نگوید او را 
تشویق کنید و بگوئید: »آفرین بر تو که توانستی این 

راز را به خوبی حفظ کنی، این هم جایزه شما )جایزه می 
تواند تشویق کالمی، اسباب بازی، رفتن به پارک، خرید 

بستنی و تنقالت، رفتن به یک مهمانی و ... باشد(.  
سنجیدگی رفتار فرزندتان را باور كنید

کنید  او گوشزد  به  و  باشید  داشته  اعتماد  فرزندتان  به 
که می دانید و یقین دارید که او بسیار باهوش است 
رفتار  خوب  بسیار  اضطراری  مواقع  در  تواند  می  و 

هرگز  باشید،  داشته  یاد  به  همواره  کند. 
شایسته نیست از ترس این که 

است  ممکن  تان  کودک 
را  خانوادگی  اطالعات 

در  را  او  کند،  فاش 
اطالعاتی  فقر 

نگاه دارید بلکه 
در  همواره 
داشته  نظر 
که  باشید 
یط  ا شر
قابل  غیر 
بینی  پیش 

اضطراری  و 
دارد  وجود 

آن  مدیریت  که 
خارج  دستتان  از 

است. بی تردید آموزش 
انجام  نباید  که  کارهایی 

زیرا  است  سخت  بسیار  شوند، 
»نكن  مانند  منفی  کلمات  ناخوداگاه  ضمیر 

کند،  تحلیل  و  تجزیه  تواند  نمی  خوبی  به  را  نگو«  و 
بنابراین برای آموزش هرگز نباید از افعال منفی استقاده 
»من  مانند  منفی  جمالت  کاربرد  جای  به  مثال  کنید 
مطمئنم که مثل همیشه این بار هم نمی توانی جلوی 
زبانت را نگه داری یا عادت به خبرچینی داری و همیشه 
حرف نسنجیده می زنی »و... بهتر است به کودک تان 
از  خانواده   به  راجع  کسی  اگر  دانم  می  من  بگوئید:« 
تو سوال کند، به او خواهی گفت: من اطالعات زیادی 

توصیه  بپرسید«.  بابام  و  مامان  از  است  بهتر  ندارم، 
و  فرزندتان  و خودباروی  نفس  عزت  پیوسته  می شود 
روحیه رازداری او را به طرق مختلفی چون قصه گویی، 
نمایشنامه، فیلم و کارتونهای مفید و سالم تقویت کنید، 
خوبی  به  که  آنچه  خاطر  به  را  فرزندتان  اگر  بسا  چه 
یادگرفته یا در آن توانمند شده است تحسین کنید، او 
هرگز  کند  می  تالش  و  کرده  شخصی  امنیت  احساس 

مرتکب خطای عمدی نشود.  
 راز داری در کودکان

به اطرافیان خود سفارش کنید وقتی کودکتان افشای راز 
می کند، او را تحویل نگیرند

نیاز به جلب توجه او را اقناع کنید
بخصوص  دیگران  توجه  جلب  برای  کودکان  از  برخی 
والدین شان اقدام به افشای راز می کنند، در 
حالی که هرگز هدف شان آبروریزی 
مادرشان  و  پدر  از  انتقام  یا  و 
شرایطی  درچنین  نیست، 
بهتر است برای کسب 
و  نفس  به  اعتماد 
از  توجه  جلب 
مثبت  طریق 
کودکان  این 
نمود.  تالش 
کودک  به  اگر 
مثبت  هنرهای 
توانایی  چون 
 ، شی نقا ، ش ز ر و
و...  گویی  داستان 
هیچ  بدهید،  یاد  را 
گاه او این انگیزه را پیدا 
نمی کند که از طریق منفی 
جلب  خود  به  را  دیگران  توجه 
در  کودک  به  توجه  دیگر  از سوی  کند. 
زمانها و مکانهای مختلف باعث خنثی شدن انگیزه 
منفی جلب توجه از طریق افشای راز می شود. اگر در 
خود  کودک  به  خبرکشی،  هنگام  به  نه  عادی  شرایط 
توجه کنید، او را تشویق کنید، در آغوش بگیرید، بوس و 
نوازشش کنید و...  کودکتان روحیه آرام، سالم و طبیعی 

پیدا می کند که نیازی به جلب توجه نمی بیند.
کودک را تحقیر نکنید

باشید،  چینی  خبر  هنگام  کودک  آبروی  حفظ  مراقب 
تهدید،  ناپسندش،  رفتار  این  بخاطر  را  کودک  هرگز 

توبیخ، تحقیر و تنبیه فیزیکی نکنید. تمامی این حرکات 
باعث می شود کودک کینه تان را به دل بگیرد و بخاطر 
اگر  مثال  دهد.  را شدت  رفتارش  این  شده،  هم  انتقام 
به  کند، خشونت  می  بازگو  را  شما  خبر  دیگران  جلوی 
را  او  دست  نکنید،  تحقیر  و  خورد  را  او  ندهید،  خرج 
نکشید، فحش ندهید، بیرونش نکنید و یا به دروغگویی 

متهمش نکنید.
از دیگران کمک بخواهید

از اطرافیان خود خواهش کرده و به آنها سفارش کنید 
وقتی کودکتان افشای راز می کند، او را تحویل نگیرند 
و به حرفهایش گوش ندهند. اگر کودک جایی برای این 

کار پیدا نکند، حتما برای ترک آن تشویق می شود.
با او صحبت کنید

ابهتی دارید، بهتر است  اعتبار و  اگر پیش کودک خود 
بعد از ارتکاب این خطا، در زمانی مناسب و در یک مکان 
خلوت، بدون عصبانیت و از سر دلسوزی و نصحیت، با 
کمال احترام و صمیمیت در مورد احساسات و نگرش 
خود راجع به این رفتار کودک صحبت کنید. مثال به او 
بگوئید: از کار دیروزش بسیار دلخور و ناراحت هستید، 
او  با  ساعتی  چند  است  ممکن  آن  تکرار  صورت  در  و 

حرف نزنید.
کودک را تنبیه کنید

کودک  به  خطا  ارتکاب  هنگام  به  باشد  حواستان 
دوست  دیگه  نیستم،  /بابات  مامانت  دیگه  نگوييد:« 
ندارم، دیگه از چشمم افتادی و...« تمامی این جمالت 

امنیت روانی کودک را تهدید می کند.
شخصیت کودک را از رفتار کودک جدا کنید، هیچ گاه از 
خود کودک ابراز تنفر و ناراحتی نکنید بلکه بهتر است از 
کار زشت او ابراز انزجار و تنفر کرده  و تنبیه و توبیخش 
را خیلی دوست دارم ولی  تو  کنید. مثال بگوييد:« من 
از این کارت خیلی ناراحت شدم چون راز خانه را پیش 
خاله ات گفتی، بسیار دلگیر  شدم«. اگر کودک همچنان 
به شیوه  تنبیه  داد،  ادامه  این عمل زشتش  ارتکاب  به 
محروم سازی را در مورد او اجرا کنید. به او بگوييد: » 
را  راز خانه  را انجام دادی و  چون دیروز این کار زشت 
بازی  تا دو روز حق نداری  برای دیگران تعریف کردی، 
رایانه کنی«؛ بدون پرخاش و عصبانیت بازی های او را 
از مقابل چشمانش بردارید، سعی کنید مرعوب گریه و 
التماس های بسیارش نشوید، با مهربانی با او مخالفت 
کنید و قاطعانه به او بگوئید:« قبال به تو هشدار داده 
بودم، چون گوش به حرف ندادی، این محرومیت می 

شود نتیجه کارت«!
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معاون اداره کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی سازمان 
آبلیموهای  روی  آبلیموها گفت: عموما  درباره سالمت  دارو  و  غذا 
موجود در بازار درج شده است طبیعی، اما در حقیقت بیشتر آنها 
آبلیموها  این  که  نیست  معنا  بدان  این  البته  هستند.  شیمیایی 
سالم نیستند و برای بدن مضر هستند، زیرا استاندارد مشخصی در 

استفاده از مواد شیمیایی برای تولید آبلیمو وجود دارد. 
بر  نظارت  و  غذایی  مواد  تولید  فرآیند  درباره  صباح  سمیره  دکتر 
وزارت  و  دارو  و  غذا  سازمان  از  تولیدکنندگان  ابتدا  در  گفت:  آن 
بهداشت پروانه ساخت دریافت می کنند و تمام فرماالسیون مواد 
مواد  تمام  دقیق  نام  دارو  و  غذا  سازمان  بنابراین  می شود.  اعالم 
افزودنی و به کار رفته در تولید محصوالت را در اختیار دارد و آنها 
نیز باید روی برچسب محصوالت، نام مواد به ویژه مواد افزودنی 

را دقیق درج کنند.
وی تاکید کرد: مواد افزودنی در محصوالت غذایی باید در حد مجاز 
استفاده شود. در حقیقت وظیفه مسئول فنی است که این مواد را 

دقیقا در خط تولید مشخص کند.
معاون اداره کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی وزارت 
رادیویی صحبت می کرد، در خصوص  برنامه  در یک  که  بهداشت 
علت درج مواد افزودنی روی برچسب محصوالت اظهار کرد: بعضی 
از این مواد ممکن است برای بعضی از مصرف کنندگان حساسیت 
و آلرژی ایجاد کند. از سوی دیگر برای آگاهی از میزان و استاندارد 
افزودنی روی برچسب محصوالت  باید مواد  افزودنی،  بودن مواد 

درج شوند.
وی به آبلیموها اشاره کرد و گفت: عموما روی آبلیموها درج شده 
البته  آنها شیمیایی هستند.  بیشتر  در حقیقت  اما  است طبیعی، 
این بدان معنا نیست که این آبلیموها سالم نیستند و برای بدن 
شیمیایی  مواد  از  استفاده  در  استانداردی  یک  زیرا  هستند؛  مضر 

برای ساخت آبلیمو وجود دارد.
 منبع: ایسنا

کسب مقام سومی مسابقات فوتسال کارکنان دولت توسط تیم فوتسال نظام مهندسی
را تبریک عرض مینماییم.

مدیر مسئول و پرسنل نشریه ارمغان 

مقاومت  موجب  که  ناشناخته  ژن   ۷۶ محققان 
را  شوند  می  ها  بیوتیک  آنتی  به  ها  باکتری 

شناسایی کرده اند. 
به گزارش مهر، یافته های محققان دانشگاه چالمرز 
ژن  این  از  نوع  چندین  که  دهد  می  نشان  سوئد 
باکتری  به  بیشتری  قدرت  توانند  می  مقاوم  های 

ها برای مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها دهند.
این  در  تحقیق،  تیم  کریستیانون، سرپرست  اریک 
تعداد  ما نشان می دهد  گوید: »مطالعه  باره می 
دارند.  وجود  ناشناخته  مقاوم  های  ژن  زیادی 
انواع  موثرتر  یافتن  امکان  ها  ژن  این  از  آگاهی 

جدید باکتری های مقاوم را فراهم می سازد.«
ما  که  جدید  های  »ژن  افزاید:  می  ادامه  در  وی 
یخی هستند.  کوه  یک  نوک  تنها  ایم  کرده  کشف 
بیوتیکی  آنتی  مقاوم  های  ژن  زیادی  تعداد  هنوز 
ناشناخته وجود دارند که می توانند مشکالت زیادی 

برای سالمت جهان در اینده داشته باشند.«
های  باکتری  از  ناشی  های  عفونت  افزایش شمار 
به  جهانی  مشکل  یک  بیوتیک  آنتی  به  مقاوم 

سرعت در حال افزایش است.
 DNA در این مطالعه، محققان با آنالیز رشته های
و  ها  انسان  از  شده  آوری  جمع  های  باکتری  از 
های  ژن  جهان،  سراسر  از  گوناگون  های  محیط 

جدید را شناسایی کردند.

مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی  در گفتگوی  ویژه خبری 
درصد   ۹۰ مهندسی  نظام  سازمان های  در  گفت:  سیما  دوم  شبکه 

امضا ها فروخته می شود و این اتفاق در حال روی دادن است.
و  وزارت  معاون مسکن  عرفانیان مشاور  باحضور   که  گفتگو  این  در 
عمران  کمیسیون  سخنگوی  و  نماینده  بدری  صدیف   ، شهرسازی 
ملی  رسانه  آنتن  روی  به  مهندسی  نظام  نماینده  بهادری  و  مجلس  
امضا  کرد:   عنوان  خود  های  صحبت  از  بخشی  در  عرفانیان  رفت، 
فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان های نظام مهندسی وجود 

دارد که به آن سوری گری گفته می شود.
سازمان های  در  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  معاون  مشاور 
نظام مهندسی ۹۰ درصد امضا ها فروخته می شود و این اتفاق در حال 

روی دادن است.
صحبتی که باعث شد سایر حرفهای وی را در بین اعضای سازمان نظام 
مهندسی تحت الشعاع قرار دهد و کمتر کسی سایر صحبت های وی 
را نقد یا تحلیل نماید که ما به صورت تیتر وار به برخی از این صحبت 

ها اشاره میکنیم.
١-  در ساخت مسکن نیروی انسانی باید شناسنامه دار و صالحیت الزم 

را در این زمینه داشته باشد.
2- مهم ترین موضوعی که در قانون نظام مهندسی وجود ندارد نظام 

مسئولیتی است و اکنون مرز مسئولیت ها مشخص نیست.
٣- آيين نامه های کنترل ساختمان شفاف نیست و تا زمانی که این 
سازندگان  پذیری  مسئولیت  در  مشکالت  نشود  اصالح  نامه ها  آيين 

ساختمان وجود خواهد داشت.
این  عمومی  مجامع  از  مهندسی  نظام  سازمان های  اعضای  چرا   -٤
عمومی  مجمع  در  نمونه  عنوان  به  و  نمی کنند  استقبال  سازمان ها 
سازمان نظام مهندسی تهران که ۱۲۰ هزار عضو دارد ۲۹۳ نفر شرکت 

می کنند.
٥-  با توجه به درآمد کالن سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود 
این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده 

است.
از طرف  اشتباه  ولی شاید یک صحبت  کردیم  که عرض  و همانگونه 
مشاور وزیر راه و شهرسازی )٩٠ درصد اعضا امضا فروش هستند( کافی 
بود تا بسیاری از اعضا در فضای مجازی و گرد همایی های حقیقی 
را  عرفانیان  این صحبت  تنها  و  تنها  احساسی  کامال  صورت  به  خود 

نقد کنند.
نظام  روزهای سازمان  این  به قضایای  ما بخواهیم, منصفانه  اگر  اما 
عرفانیان،  از صحبت های  تاييد بسیاری  ، ضمن  بپردازیم   مهندسی 
خط بطالنی نه بر روی امضا فروشی اعضا بلکه بر روی عدد ٩٠ درصد 

آن میکشیم. 
مراعات  که  دارند  حضور  افراد  از  برخی  ای  جامعه  هر  در  هرحال  به 
موقعیت حرفه ای خود را نمیکنند و این عدم مراعات از طرف برخی 
از این افراد باعث میشود اگر چه به اشتباه ولی تمامی آن جامعه  در 

مظان اتهام قرار  بگیرند.
به  نباید  را  قیصریه  برای یک دستمال  دارد  اهمیت  که   آنچیزی  اما 
آتش کشید و چون تعدادی متخلف و شاید به اصطالح امروزی ها 
به  که  معنوی  و  مالی  های  زیان  گرفتن  درنظر  بدون   ، نما  مهندس 
خود ، سازمان نظام مهندسی و دیگر اعضا میزنند ، کل سازمان نظام 

مهندسی را تعطیل و یا از اختیارات آن بکاهیم.
داشته  وجود  پزشکان  از  برخی  است  ممکن  پزشکی  جامعه  در  مثال 
باشند که با دریافت وجه ویزیت مطب ، گواهی پزشکی صادر نمیاند و 
یا برای فعالیت خود مبلغی را خارج از نرخ مصوب مطالبه نمیاند، آیا 
با حضور چنین پزشکهایی کل جامعه پزشکی را منحل و یا از اختیارات 

این جامعه میکاهند؟؟؟
و صدیف  ایم  گفته  ارمغان  در  بارها  ما  که  همانگونه  میرسد  نظر  به 
بدری نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تاکنون یک الیحه مبنی 
ایم پس  نداشته  از سوی دولت  قانون فعلی حوزه مسکن  بر اصالح 
چطور عده ای ادعا می کنند مشکالتی وجود دارد، به نظر من مشکل 
اصلی در اجرای نادرست قانون است، اگر قانون به درستی اجرا می شد 

دیگر حرفی در بین نبود.
بله، مشکل در اجرای قانون و البته برخورد قانونی با متخلفین است. 
با  برخورد  به جای  مهندسی  نظام  انتظامی سازمان های  اگر شورای 
اصلی  وظایف   به  مهندسی  نظام  مدیره  هیئت  و  سازمان  منتقدین 
خود از جمله  برخورد با مهندس های امضا فروش سازمان میپرداخت 
پاک  اعضایی  چنین  وجود  از  را  سازمان   ، تنبیهی  احکام  با صدور  و 
سازی میکرد، امروز مشاور وزیر به خود جرات نمیداد انگشت اتهام به 
٩٠ درصد این اعضای فرهیخته ببرد.اگر اعضای هیئت مدیره به جای 
که  برخوردهایی  و  واکنشها  خود،  داخلی  اختالفات  نمودن  ور  شعله 
بیشتر به  اختالفات سیاسی هیئت مدیره شباهت داشت تا اختالفات 
فکری و فنی و درون سازمانی، به فکر متحد شدن در برابر تخلفات و 
عدم اجرای قوانین از سوی دیگر نهاد ها و سازمان ها بودند، امروز 
کسی به خود اجازه نمیداد نقش مهندس های ساخت و ساز را نادیده 
بگیرند. اگر روابط عمومی سازمان به جای دعوت از منتقدین و رسانه 
های منتقد، از حضور آنها در سازمان جلوگیری نمیکرد  و در پی آن 
برابر  در  امروز  نماید،  معرفی  فاضله  مدینه  را  سازمان  این  که  نبود 
چنین حجمه هایی از سوی افراد حقیقی و حقوقی قرار نمیگرفت. اگر 
روابط عمومی محترم سازمان نظام مهندسی حضور ذهن  مسئولین 
داشتند ما در ارمغان به تفصیل به این مورد اشاره کردیم ضمن انکه 
عنوان نمودیم چنین کاری از سوی آنها در انتها به ضرر سازمان و اعضا 
خواهد شد ، موارد فوق را به آنها و مسئولین دیگر سازمان تذکر دادیم.

چهره  اتحاد  و  همفکری  به  میتوان  که   باوریم  این  بر  ما  هم  امروز 
هنوز  کرد.  اصالح  عمومی  اذهان  برابر  در  را  سازمان  شده  مخدوش 
هم میتوان امید داشت که اجرای صحیح قانون در عرصه ساخت و 
ساز کشور، باعث ارتقای جایگاه مهندسی و همچنین ارتقای کیفیت 

ساخت و ساز در کشور شود.

بیشتر آبلیموها شیمیايی 
هستند نه طبیعی

شناسايی
7۶ ژن  برتر 

کودکانی رازدار تربیت کنیم

آقای مشاور وزير ،۹۰ درصد؟؟؟
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جواد رضویان به  عنوان بازیگری که عمده شهرتش را از تلویزیون به دست 
آورده، به دلیل آن چه خودش آن را کم لطفی عنوان می کند، می گوید با این که 
خود را همیشه فرزند تلویزیون می داند، اما فعال قصد کارکردن در صداوسیما 
را ندارد. این بازیگر که آخرين بار در مجموعه  تلویزیونی همسایه های مهران 
غفوریان حضور داشت، درباره دلیل تصمیم خود می گوید: هر چند که خودم 
را تا ابد و همیشه فرزند تلویزیون می دانم، به این علت با تلویزیون همکاری 

نمی کنم که دیگر بیشتر از این به من کم لطفی نشود.
چند وقتی بود که خیلی زیاد به من کم لطفی شد. تأکید می کنم خیلی زیاد؛ 
خیلی چیزها را دیدم ولی دم نزدم ولی واقعا دیگر تحمل نداشتم. همیشه 
دیگر  اما  کنم؛  کار  آن جا  می خواهد  دلم  و  هستم  و  بودم  تلویزیون  عاشق 

تحمل نداشتم. خیلی با خودم کلنجار رفتم تا بگویم با تلویزیون کار نکنم.
رضویان  هیچ وقت.  نمی گویم  و  نمی کنم  کار  فعال  کردم  تأکید  هم  باز  تازه 
اما راه فراری هم باز می گذارد: اگر شرایطی فراهم شود که بتوانم از طریق 
ترجیح  فعال  ولی  را می کنم؛  کار  این  قطعا  کنم،  مردم خدمت  به  تلویزیون 
می دهم به واسطه کم لطفی ها و یک بام و چند هوایی که در تلویزیون حاکم 
شده، با این رسانه کار نکنم. او گفت : با این که با تلویزیون کار نمی کنم، اما 
فعالیتم را در سینما ادامه می دهم و به تازگی یک فیلم را با آقای معیریان 

تمام کردم؛ فعال  ترجیح می دهم فعالیتی در تلویزیون نداشته باشم.

مدیر برنامه های رضا صادقی با اشاره به حضور این خواننده در تازه ترین 
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت اردالن سرفراز، توضیحات جدیدی 

را ارائه داد.
 مهر نوشت:  علی جعفری مدیر برنامه های رضا صادقی با اشاره به جزييات 
تازه ترین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت اردالن سرفراز ترانه سرای 
مقیم خارج از کشور از سه خواننده موسیقی کشورمان توضیح داد: »امروز 
دوشنبه ۲۴ مهر ماه به همراه رضا صادقی برای اولین بار در جلسه دادگاه 
ارایه  با  و  کردیم  شرکت  سرفراز  اردالن  آقای  شکایت  پرونده  به  رسیدگی 

مدارک، توضیحات الزم را به رييس دادگاه ارائه دادیم.«
او ادامه داد: »به طور حتم صدور حکم اولیه دادگاه به خاطر غایب بودن 
ما در دادگاه بوده و ما هم در دادگاه امروز اعالم کردیم اتهام وارده را قبول 
نداریم به همین جهت قرار شد در جلسه بعدی ضمن حضور وکالی طرفین، 
توضیحات تکمیلی به ریاست دادگاه ارایه شود. در کل مساله نگران کننده 
ای وجود ندارد و به زودی تمامی مشکالت در حضور مقام قضایی حل می 

شود.«
جعفری در پایان تاکید کرد: »حکمی که از دادگاه صادر شده قطعا به خاطر 
نرفتن ما به دادگاه بود ولی وقتی امروز در جلسه حاضر شدیم و توضیحات 
مفصلی را ارائه دادیم قرار شد تا وکیل ما و وکیل شاکی پرونده نسبت به 

تکمیل توضیحات و رسیدگی به موضوع جلسات دیگری را برگزار کنند که 
خوشبختانه فضا به گونه ای است که مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.« 
رضا  سرلک،  سینا  علیه  پیش  چندی  اروپا  مقیم  ترانه سرای  سرفراز  اردالن 
صادقی و علی لهراسبی به دلیل استفاده بدون اجازه از دو ترانه اش شکایت 
کرده که دادگاه بدوا رای به ۲ سال حبس تعزیری این خوانندگان داده بود.

به  نگاهی  یک  کردن  تعجب  جای  به  نکنید.  تعجب  ایم.  خواننده  ما  همه 
بیاندازید که وقتی بزم  یا دورهمی های دوستانه  میهمانی های خانوادگی 
گرم می شود چطور به نوبت زیر آواز می زنیم به خصوص اگر یک سازی، 
خواندن  آواز  برای  بیشتر  که  باشد  میان  در  هم  چیزی  تاری،  سه  گیتاری، 

ترغیب مان کند.
به  نگاهی  یک  کردن  تعجب  جای  به  نکنید.  تعجب  ایم.  خواننده  ما  همه 
بیاندازید که وقتی بزم  یا دورهمی های دوستانه  میهمانی های خانوادگی 
گرم می شود چطور به نوبت زیر آواز می زنیم به خصوص اگر یک سازی، 
خواندن  آواز  برای  بیشتر  که  باشد  میان  در  هم  چیزی  تاری،  سه  گیتاری، 
تنهایی  در  اند  نخوانده  در جمع  به حال  تا  که  آنها  کند. حتی  مان  ترغیب 
و خلوت پشت فرمان یا نهایتا موقع حمام کردن بارها مچ خودشان را در 
حال آواز خواندن گرفته اند. اساسا میل و وسوسه به آواز خواندن قابل انکار 
نیست به خصوص اگر ته صدایی هم در کار باشد و مخاطبی که برای شنیدن 
خواندن  آواز  به  مردم  باشد. خالصه همه  کرده  آمادگی  اعالم  ته صدا  این 

عالقه دارند و بازیگرها هم که جدا از مردم نیستند.
خودشان  حنجره  آید  نمی  بدشان  مردم  از  بخشی  عنوان  به  هم  آنها  پس 
گیرد  کار بعضی ها می  میان  این  در  بزنند.  آواز یک تستی  و  برای ساز  را 
مسیر  هم  دیگر  برخی  شود.  می  اضافه  شان  هنرهای  به  هم  خوانندگی  و 
برعکس را طی می کنند و بعد از خوانندگی به عشق بازیگری می رسند. در 

این مطلب به هر دو دسته ای که ذکرشان رفت پرداخته شده است.
حامد بهداد

محبوب  جا.بازیگر  همه  بهداد  حامد  آنجا،  بهداد  حامد  اینجا،  بهداد  حامد 
جوان ها که با یاغی گری و عصبی بازی دل خیلی ها را به خصوص در اولین 
سال های بازیگری اش برده بود، دستی هم در خوانندگی دارد. دستی که هر 

بار از یک آستین بیرون می آید.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
در  دیگر  بار  و  کند  می  اجرا  را  تلویزیونی  پایانی یک سریال  تیتراژ  بار  یک 
متن سریال دندون طال بارها و بارها می زند زیر آواز. یک بار در فیلم »آن 
شب اتفاق افتاد« نقش خواننده مجالس را بازی می کند و یک بار در فیلم 
»گربه های ایرانی...« در حین این که برای بهمن قبادی دنبال خواننده های 
زیرزمینی می گردد، خودش هم باالخره یک جایی می زند زیر آواز خراسونی!

بهداد در قامت خواننده چند تک آهنگ به شکل انفرادی منتشر کرده و البته 
در چند کنسرت گروهی هم شرکت داشته است. کنسرت هایی که اغلب آنها 
در همراهی با گروه »دارکوب« برای بهداد شکل می گیرند. او سابقه همراهی 
در یکی از آهنگ های رضا یزدانی را هم دارد و خالصه در اشکال مختلف 

خوانندگی را تجربه کرده است.
بهداد این روزها مشغول بازی در یک تئاتر است و اگر در این تئاتر هم یکباره 
تصمیم گرفت زیر آواز بزند اصال نباید تعجب کرد چون توانایی این کار را 
دارد. او را در این شب ها در نمایش »شرق دور، شرق نزدیک« به کارگردانی 
تاسیس  تازه  پردیس  در  که  نمایشی  کرد،  پیدا  توان  نعیمی می  حمیدرضا 

شهرزاد روی صحنه می رود.
رضا یزدانی

را اولین بار مسعود کیمیایی به سینما باز کرد.  پای این خواننده پرطرفدار 
کیمیایی می گوید وقتی اولین بار صدای رضا یزدانی را شنیده احساس کرده 
باشد. پس  امروز  فریاد نسل جوان  تواند  این همان صدایی است که می 
بسیار مشتاق شده تا این صدا را در فیلم هایش داشته باشد و چه بهتر از 
یزدانی  بنابراین رضا  کند.  فیلم ها  وارد  به همراه صاحبش  را  این که صدا 
اولین بار در صحنه ای از فیلم »حکم« حاضر می شود و در کافه ای که پاتوق 

بدمن های کله گنده فیلم است آواز می خواند.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
او برای تیتراژ پایانی فیلم هم آهنگ معروف الله زارش را اجرا می کند، البته 
زار که می  با فیلم نوشته شده است: »از الله  با ترانه جدیدی که متناسب 
گذرم، زخمی تر از ترانه ام/ تشنه محکومیت به حکم عاشقانه ام/ از الله زار 
که می گذرم، حسرت گوّله با منه! وقتی که دست تو می خواد، تیر خالص 
رو بزنه...« یزدانی بعدها در ٣ فیلم بعدی استاد یعنی »رئیس«، »محاکمه 
در خیابان« و »متروپل« هم ترانه خواند اما بازیگری برایش از فیلم »طهران، 

تهران« جدی شد.
بعد از آن در »بوی گندم« هم بازی کرد تا اینکه باالخره به »تیک آف« رسید 
و بهترین بازی اش را در این فیلم به نمایش گذاشت. در »تیک آف«، رضا 
از نقش های اصلی  پگاه آهنگرانی یکی  زمانی و  روبروی مصطفی  یزدانی 
با آهنگسازی محسن  را هم  ترانه »تیک آف«  ایفا کرد و  را به خوبی  فیلم 
شریفیان اجرا کرد که یکی از بهترین آثار او تا امروز بوده است. »من برای 
کسی جز تو، شهُر زیر و رو نکردم/ به چی باید می رسیدم؟ وقتی آرزو نکردم!«

محمدرضا هدایتی
هدایتی از همه بازیگرهایی که تا االن اسم بردیم خواننده تر است. هدایتی 
از وقتی با مجموعه »ببخشید شما« همکاری اش را با مهران مدیری آغاز کرد 
کم کم به عنوان بازیگر طنزهای تلویزیونی به شهرت رسید. اما او قبل تر از 
اینها در زمینه موسیقی آموزش دیده و منتظر فرصتی بود تا استعدادهایش 

را در این زمینه بروز بدهد.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
بعدها این فرصت را پیدا کرد و کم کم در خوانندگی هم آن قدر فعال شد 
از بازیگری ندارد. این  که حاال دیگر شهرتش در این رشته هم دست کمی 
روزها نام محمدرضا هدایتی را اگر در موتور گوگل جستجو کنید بعد از اولین 
صفحه که مربوط به ویکی پدیای اوست بالفاصله به لینک هایی برای دانلود 
آهنگ های جدید او می رسید نه اخبار و عکس هایی در مورد فعالیت های 

بازیگری اش.
از هدایتی تا امروز دو آلبوم رسمی به نام های »برگ و باد« و »ماه می خنده« 
به همراه چندین و چند تک آهنگ منتشر شده که با اقبال عمومی و استقبال 
مخاطبان هم روبرو شده است تا حدی که کنسرت های این هنرمند از جمله 
کنسرت های شلوغ و پرطرفدار در مارکت موسیقی پاپ محسوب می شوند.
آهنگ های »دلگیرم از تو« و »من با تو آرومم« هدایتی یکی از پرطرفدارترین 
آهنگ های پاپ سال های اخیر بوده و بارها و بارها در شبکه ها و سایت 
های مجازی لود شده است. او عالوه بر تمام این فعالیت ها، صداپیشگی 
عروسک ها را در برنامه »کاله قرمزی و پسرخاله« هم مثل تمام این سال 
ها ادامه می دهد. البته اگر این برنامه ساخته شود و در دام کج سلیقگی 

مسئوالن تلویزیون گیر نیفتد.
رضا رویگری

رضا رویگری بازیگر را که همه می شناسند. از بازی در فیلم های سینمایی 
دهه ٦٠ و ٧٠ گرفته تا کم کاری در سینما و بازی در سریال های تلویزیونی، او 
را به یکی از سرشناس های این حوزه تبدیل کرده است. به خصوص بازی در 
سریال های تاریخی طی چند سال اخیر جایگاه خاصی به این بازیگر قدیمی 
بخشیده است اما رویگری خواننده را شاید مخاطبان هنر کمتر به جا بیاورند. 
او خواننده سرود معروف »اهلل اهلل« بود که در سال های اول انقالب اجرا شد 
و یکی از معروف ترین سرودهای انقالبی در تاریخ ایران محسوب می شود.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
شعر »ایران ایران ایران/ خون و مرگ و عصیان« با صدای او تا سال های 
سال یکی از آشناترین اشعار برای نسلی خواهد بود که سال های انقالب را از 
نزدیک لمس کردند. رویگری سال ١٣٦٨ در فیلم »دخترم سحر« به کارگردانی 

از  مجید قاری زاده عالوه بر بازیگری چند سرود هم اجرا کرد که این یکی 
از انقالب  اولین تجربه های خوانندگی در سینمای ایران در سال های بعد 
بود. از رضا رویگری در جایگاه خواننده تاکنون ٣ آلبوم موسیقی با نام های 

»از عشق گفتن«، »غوغا« و »کازابالنکا« منتشر شده است.
رسول نجفیان

جوان های امروز شاید کمتر او را به یاد بیاورند چون در سال های اخیر هم از 
بازیگری فاصله گرفته و هم از خوانندگی اما پیش ترها در هر دو حوزه آنقدر 
پر کار بود که هر جا نگاه می کردیم او را می دیدیم و البته کارهای دلنشینی 
هم در هر دو حوزه بازیگری و خوانندگی داشت. حتی بعضی از کارهای او 
به »کالت« تبدیل شدند، آن قدر که تا مدت ها هر کسی از دار دنیا می رفت 
مراسم عزاداری او فقط با صدای نجفیان و شعر »عجب رسمیه...« رسمی 

می شد.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
نجفیان در بازیگری هم کارهای ماندگار و دلنشینی از خود به جا گذاشت از 
جمله حضور پررنگش در سریال آپارتمان و البته بازی دلنشینش در نمایش 
پرستویی  پرویز  با  همراه  که  معروفی  در صحنه  به خصوص  آباد«،  »عشق 
صحنه تئاتر شهر را مستانه طی می کردند. او دستی هم به ساز دارد و می 
خوانندگی  کند.  همراهی  خود  تار  سه  نوای  با  را  محزونش  آوازهای  تواند 
رسول نجفیان بیشتر شکل و شمایل نوجه خوانی دارد و او با تکیه بر این 
توانایی اش یک آلبوم عاشورایی هم با اشعاری مذهبی منتشر کرده است. 
ای کاش او را پرکارتر از اینها ببینیم؛ البته در همان بازیگری و خوانندگی، نه در 

اجرای برنامه های تلویزیونی که زیاد به سبک کاری او نمی آید.
امیرحسین مدرس

بازیگر  پرونده  به  مستقیما  های  مجری   - بازیگر  پرونده  از  هم  مدرس  نام 
پر  قدرها  آن  خوانندگی  در  نه  او  اگرچه  است.  شده  منتقل  ها  خواننده   -
عدم  معنای  به  او  بودن  سروصدا  کم  اما  بازیگری،  در  نه  و  بوده  سروصدا 
موفقیتش نیست. اساسا مدرس از آن دسته هنرمندانی است که کیفیت را 
در کارش به کمیت ترجیح داده و در تمام این سال ها بدون تبلیغات زیاد 
و راه انداختن اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده 

هایی که بازی می کنند
مدرس، کار موسیقی را خیلی جدی آغاز کرده است. او ابتدا ردیف های آواز 
مقدماتی را گذرانده و سپس دوره تکمیلی و عالی را نزد مرحوم استاد رضوی 
سروستانی به پایان رسانده است. او تیتراژ سریال های تلویزیونی »خوش 
نشین ها«، »زن بابا«، »ترانه مادری« و »فرات« را خوانده و اولین آلبومش 
با نام »ماه نی« هم بازخوانی نوحه های قدیمی و فراموش شده ایرانی بوده 
است. او در آخرین آلبوم موسیقی اش با نام »خورشید« هم با امین تارخ 

همکاری کرده است.
بهرام رادان

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 
می کنند

از  دیگر  آن  از  بعد  و  کرد  منتشر  دیگر«  »روی  نام  به  موسیقی  آلبوم  یک 
از خیل جوان  عنوان یکی  به  اوایل  رادان  بهرام  برداشت.  خوانندگی دست 
های خوش چهره و چشم رنگی به سینما آمد و در فیلم های بدنه به بازی 
پرداخت اما به مرور پایش به فیلم های هنری باز شد و نقش های با ارزش 
که  بود  کارگردانی  اولین  »گاوخونی«  فیلم  با  افخمی  بهروز  کرد.  بازی  تری 
پای رادان را به فیلم هایی با عیار باال باز کرد. شاید رادان توقع داشت در 
اوج بگیرد و جایگاه بهتری پیدا کند.  بازیگری به مرور  خوانندگی هم مثل 
شاید هم صرفا از سر تفنن یک آلبوم منتشر کرده و بعد از آن شخصا عالقه 

ای به ادامه این مسیر نداشته است. کسی چه می داند!
مهران مدیری

در پرونده بازیگر – خواننده ها نمی توان از کنار نام او عبور کرد. اگر پرونده 
کارگردان ها را هم باز کنیم باید از او نام ببریم و شاید اگر به سراغ پرونده 
ثروتمندترین مردان ایران هم برویم باز مهران مدیری یک جایی در آن گوشه 
ها برای خودش پیدا کند! صدای مهران مدیری اولین بار با آلبوم »از روی 

سادگی« شنیده شد.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
آلبومی که با سروصدا و تبلیغات زیاد و با قیمتی که در زمان خودش گران 
کنجکاو  که  کسانی  همه  آمد.  بازار  به  بود  موسیقی  های  آلبوم  سایر  از  تر 
بار به عنوان خواننده  اولین  را برای  بودند صدای کمدی ساز محبوب شان 
هم  شان  اغلب  و  کردند  خریداری  باالیش  قیمت  با  را  آلبوم  این  بشنوند، 

پشیمان نشدند.

مدیری خواننده، بعدها چند تیتراژ برای برنامه های تلویزیونی و فیلم های 
سینمایی خواند که »شب های برره«، »باغ مظفر«، »قهوه تلخ« و فیلم »هم 
نقس« مهم ترین آنها بودند. او در همکاری با گروه دارکوب هم چند ترانه 
را اجرا کرد و البته خواندن در کنسرت هم از تجربه هایی بود که از دستش 

در نرفت.
فتحعلی اویسی

آن اوایل وقتی در سریال های طنز تلویزیون زیر آواز می زد کسی فکر نمی 
از این حرف ها باشد. همه فکر می کردند  تر  کرد خوانندگی برایش جدی 
فتحعلی اویسی وقتی در نقش پیرمردهای بامزه و بذله گو ظاهر می شود 
طبعا مثل همه آنها باید دستی هم در آواز خواندن داشته باشد و به همین 
خاطر است که هر از گاهی صدایش را گرم می کند و زیر آواز می زند اما بعد 

کم کم کار باال گرفت و به خواندن تیتراژ پایانی سریال رسید.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
فتحعلی  با صدای  دل«  »خونه  و  آمد  وسط  آلبوم  انتشار  پای  که  هم  بعد 
بدانید  است  جالب  شد.  منتشر  اویسی  علیرضا  پسرش  همراه  و  اویسی 
اویسی همراه با گروه آژیر در کنسرت زنده هم خوانندگی کرده است. بنابراین 
برای این که او را در زمره خواننده - بازیگرها قرار بدهیم هیچ کم و کسری 

خاصی ندارد.
رضا صادقی

با وجود پرطرفدار بودن در سال های اخیر - به خصوص در اولین سال های 
شهرتش - رضا صادقی خواننده کم حاشیه و کم حرفی است. از خواننده ای 
تا این حد کم حاشیه که معموال حتی از مصاحبه با رسانه ها هم فراری است، 
بعید بود تن به بازیگری در یک فیلم سینمایی بدهد اما او به پیشنهاد احمد 
امینی پاسخ مثبت داد و در فیلمی که با الهام از زندگی واقعی او ساخته شده 

بود در نقش خودش بازی کرد.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
پیام  فراهانی،  شقایق  آهنگرانی،  پگاه  هاشمی،  افشین  فروتن،  محمدرضا 
دهکردی، کوروش تهامی، همایون ارشادی، هومن برق نورد و ترالن پروانه 
دیگر بازیگران این فیلم سینمایی بودند که از میان آنها پیام دهکردی وظیفه 
بازیگردانی را هم بر عهده داشت و به رضا صادقی در رعایت اصول بازیگری 
آقا رضای مشکی  اولین و آخرین تجربه  کمک می کرد. »بی خداحافظی« 
را  سینما  خداحافظی  بی  فیلم،  این  در  بازی  از  بعد  و  بود  سینما  در  پوش 

ترک کرد.
فرزاد فرزین

خواننده جوان و پرطرفدار و بازیگر سریال »عاشقانه«. فرزاد فرزین بازیگری 
را اولین بار در سال ١٣٨٥ با فیلم »پسران آجری«  به کارگردانی مجید قاری 
زاده تجربه کرد. بعد از آن در تله فیلمی به نام »دنیای محبوب« بازی کرد و 
برای فیلم »سوپراستار« به کارگردانی تهمینه میالنی نیز آهنگ تیتراژ ساخت.
اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,بازیگرانی که می خوانند و خواننده هایی که بازی 

می کنند
بعد از یکی دو حضور کم سروصدای دیگر در فیلم ها و تله فیلم ها در نهایت 
به بازیگران سریال »عاشقانه« پیوست که مخاطبان زیادی داشت و بسیار 
دیده شد. »عاشقانه« چهارمین تجربه بازیگری فرزین به شمار می رود و البته 

او تیتراژ ابتدایی این سریال را نیز به همراه ٣ آهنگ دیگر اجرا کرده است.
ستاره های قبل از انقالب

امروز  از  تر  داغ  خیلی  انقالب  از  قبل  سینمای  در  بازیگرها   - خواننده  بازار 
بود. از اولین سال های راه اندازی سینما در ایران تا سال ١٣٥٧ که انقالب 
اسالمی باعث تغییرات وسیعی در روند فیلمسازی شد، خواننده های زیادی 
به سمت سینما کشیده شدند و بازیگری را تجربه کردند. به دلیل رونق ساز 
و آواز در فیلمفارسی های آن دوران، اتفاقا خواننده ها زمینه بهتر و میدان 
وسیع تری برای فعالیت در فیلم ها داشتند چون در صحنه های زیادی از 
فیلم می توانستند توانایی خود را در خوانندگی به رخ بکشند و به جذابیت 

فیلم ها هم اضافه کنند.
به غیر از بانوان خواننده و بازیگر که فعالیت زیادی هم داشتند، از بین آقایان، 
نعمت اهلل آغاسی هم در چند فیلم سینمایی در نقش خودش ظاهر شد و 
همزمان بازیگری و خوانندگی کرد. اکبر گلپایگانی هم در فیلم »مرد حنجره 
اینها خوانندگان دیگری هم  از  بازیگر ظاهر شد. گذشته  عنوان  به  طالیی« 
بودند که دستی هم در بازیگری داشتند و به خصوص در فیلم های »یاران«، 
»ماهی ها در خاک می میرند«، »بوی گندم« و دیگر فیلم ها از بازی های 

به یادماندنی آنها و از فیلم های محبوب نسل جوان در آن سال ها بود.
منبع:دیدبان

بازيگرانی که می خوانند و خواننده هايی که بازی می کنند

دو سال حبس تعزيری حکم دادگاه بدوی برای رضا صادقی!! جواد رضويان: خداحافظ  تلويزيون


