
اسالمی  مجازات  قانون   2 ماده  در 
تصریح شده است که:

قانون  در  که  فعل  ترک  یا  فعل  »هر 
باشد  شده  تعیین  مجازات  آن  برای 

جرم محسوب می شود.«
در همین قانون برای اعمالی نظیر : 

خارجی  و  داخلی  امنیت  علیه  اقدام 
کشور، افشاء اسرار یا اسناد نظام،

ائمه  یا  أنبياء عظام  از  یا هر یک  و  به مقدسات اسالم  اهانت  جاسوسی، 
سایر  و  رهبری  معظم  مقام  و  اسالمی  جمهوری  بنیان گذار  یا  طاهرین 
اموال  تخریب  و مشاغل،  عناوین  تزویر، سرقت، غصب  و  مقامات، جعل 
تاریخی و فرهنگی، سو استفاده از مقام، رشوه، ربا، کاله برداری، اختالس، 
ایراد  و  قتل  رکیک،  الفاظ  استعمال  فحاشی،  توهین،  غیرقانونی،  تصرف 
ضرب و جرح، قدرت نمایی با چاقو و هر نوع اسلحه دیگر، هیاهو. جنجال 
و حرکات غیرمتعارف، تعرض به افراد، اخالل در نظم و آسایش و آرامش 
جنین،  سقط  ربایی،  آدم   ، ،تهدید  زنان  و  اطفال  برای  مزاحمت  عمومی، 
و  قسم  بدحجابی،  و  حجابی  بی  عفت،  منافی  اعمال  نامشروع،  رابطه 
شهادت دروغ، خیانت در امانت، افترا و هتک حرمت، نشر اکاذیب، تجاهر 
به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی و ده ها عناوین دیگر جرم 
انگاری شده و برای هرکدام مجازات جداگانه ای در نظر گرفته شده است. 
ایران  اسالمی  جمهوری  قوانین  در  کنون  تا  چرا  است  این  اساسی  سؤال 
برای دروغ گویی به صراحت جرم انگاری نشده و برای آن مجازاتی تعیین 
نشده است؟ و این درحالی است که قانون گذار برای اعمالی که خطرات 
آن برای جامعه به مراتب کمتر از دروغ گویی است مجازات منظور نموده 
از این است که برای قسم  است. نگاه اجمالی به قوانین موضوعه حاکی 
و شهادت دروغ و نشر اکاذیب مجازات تعیین شده و گزارش کذب نیز به 
عنوان تخلف اداری شناخته شده ولی این موارد تسری به دروغ و دروغ گو 
ندارد. وقتی براى شهادت دادن به دروغ که معمواًل به نفع شخص ثالث 
نفع  به  شخص  که  مواردی  در  نباید  چرا  قائلیم  مجازات  می گیرد  صورت 
مجازات  از  می شود  دروغ گویی  مرتکب  خودش  معنوی  و  مادی  مقاصد 

مصون بماند؟ 
مفاسد  از  بسیارى  منشأ  و  گناهان  زشت ترین  و  معایب  بدترین  از  دروغ 
است . دروغ إنسان را در میان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را 

سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد.
علت اصلی دروغ می تواند ترس، طمع و یا عقده حقارت باشد. زمینه ساز 

بسیاری از گناهان دروغ است. 
همان  که  اجتماعی  سرمایه  بزرگ ترین  مسئولین  ناحیه  از  ویژه  به  دروغ 
در همین  را  اعتماد عمومی  نمونه  بین می برد.  از  را  اعتماد عمومی است 
زلزله کرمانشاه و نحوه جمع آوری کمک های مردمی و اعالم حساب های 

شخصی شاهد بودیم.
یکی از راه های درمان دروغ این است که قبل از هر چیز باید مبتالیان را به 
عواقب دردناک و آثار سوء معنوی و مادی دروغ متوجه ساخت، یکی دیگر 
از موثرترین راه های درمان دروغ، پرورش شخصیت در افراد و کوشش برای 
تقویت پایه ای اخالق و ایمان در دل آ نان است و این مهم باید از سنین 

کودکی و نوجوانی در محیط خانواده و مدارس و جامعه آغاز گردد.
 دروغ از دیدگاه اسالم 

کذب به معنای دروغ گفتن است، خداوند سبحان باصداقت و راستی با 
بندگانش سخن می گوید و می فرماید، صداقت برای شما بهتر است. یکی 
از محرمات و آفت های خطرناک زبان، دروغ گفتن است و دروغ از گناهان 
دروغ  زشتی  زمینه  در  بسیاری  روایات  و  آیات  است.  شده  شمرده  کبیره 
ذکرشده و حتی دروغ گو در ردیف کافران و منكران آیات الهی توصیف شده 
است. در روایات اسالمی دروغ به عنوان کلید گناهان شناخته شده است. 
امام علی )ع( می فرماید: راستگویی دعوت به نیکوکاری می کند و نیکوکاری 

دعوت به بهشت.
امام باقر )ع( می فرماید: خداوند متعال برای شر و بدی قفل هایی قرار داده 
که کلید آن قفل ها شراب است. سپس اضافه فرمود: دروغ از شراب هم 

بدتر است. 
امام حسن عسکری )ع(: می فرماید: تمام پلیدی ها در اتاقی قرار داده شده 

و كليد آن اطاق دروغ است .
رابطه دروغ و گناه بدین علت است که انسان گناهکار نمی تواند راست گو 
برای  است  ناچار  و  می شود  رسوایی  موجب  او  راستگویی  که  چرا  باشد. 
به  متوسل  جامعه  و  افراد  نزد  خود  موقعيت  حفظ  و  گناه  آثار  پوشاندن 
دروغ شود. ما کشوری داریم که داراى سوابق تاریخی و تمدنى و فرهنگى 
درخشانی است. در 2500 سال قبل، از کورش نقل شده که دعا می کرد کشور 
از خشک سالی و دروغ در امان باشد. پس از اسالم آوردن این کشور نیز 
بر  اما چه بالئی  قرار گرفت؛  تاکید  به مراتب بیشتر مورد  قبح دروغ گویی 
سرمان آمده که روز به روز قبح این گناه کبیره که مادر و ریشه سایر گناهان 

است کمرنگ تر شده است؟
باید بپذیریم که کشور به تدریج در ورطه دروغ بیشتر فرو می رود. فساد 
سیستماتیک پایه های نظام را مثل موریانه می خورد و همه این مفاسد 
مناظرات  در  که  ایم  نکرده  باشد.فراموش  داشته  دروغ  در  ریشه  می تواند 
دیگر  کاندیدای  مورد  در  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  از  یکی  انتخاباتی 
می گفت: فالنی پدیده عجیبی است، در چشم انسان نگاه می کند و دروغ 
را  اگر رئیس جمهوری مرتکب دروغ گویی شود می توان وی  آیا  می گوید. 

مواخذه و محاکمه نمود؟
اعتماد وعده های  رأی  اخذ  برای  برنامه ها  ارائه  اگر وزیری در هنگام  آیا 

دروغین بدهد قابل تعقیب کیفری است؟
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سرمقاله | به قلم مدیر مسئول

یادداشت ...

یک  افراد  زندگی  سبک  به  لغوی  لحاظ  از  بتوان  شاید  را  تمدن 
جامعه، معنی کرد. وقتی صحبت از یک جامعه متمدن می شود 
از  مملو  آن  مردم  زندگی  سبک  که  کرد  تصور  باید  را  ای  جامعه 
هنجار های مثبت اجتماعی است و در واقع مردمی اخالق مدار 
و آشنا به امور شهرنشینی آن جامعه را شکل داده اند. زمانی که 
صحبت از فرهنگ، تمدن و اصالت می شود بی اختیار نام ایران را 
به زبان می آوریم و بی آنکه بخواهیم هدف نژادپرستانه ای داشته 
باشیم به اصالت و تمدن چند هزارساله خود می بالیم. شاید کمتر 
کاشان،  سیلک  جیرفت،  هزارساله  هفت  های  تمدن  از  ایرانی 
مرودشت، شوش، اورارتو و ... آگاهی نداشته باشد. سرزمینی که 
در فرهنگ جهان نقش اساسی دارد و در صنعت فلز و نیز در خط 
و هنر پیشرو بوده است. اولین کوره های ذوب فلز در حدود ۶۰۰۰ 
سال پیش در اریسمان از توابع شهرستان نطنز کشف شده است 
و یا با کاوش هایی که در نوامبر سال 2007 انجام گرفت و بر اساس 
سنگ نوشته جدیدی که در کاوشگاه جیرفت یافت شد، مشخص 
شد اختراع خط و نوشته، مربوط به تمدن جیرفت در ایران است. 
ایرانی ها غیر از موارد مذکور و هزاران مورد دیگر در شهرنشینی 
به مفهوم خاص خود نیز نسبت به سایر تمدن ها پیشرو بوده اند 
به گونه ای که شهر شوش یکی از قدیمی ترین )۴۰۰۰ سال پ. م( 
فرهنگ  سیر صعودی  است.  جهان  شناخته شده  سکونتگاه های 
ایرانی ها منجر به معرفی دانشمندان بزرگ در دوره ایران باستان 

شد. دانشمندانی چون:
اسکیالس- دوره هخامنشی )زمان حکومت داریوش از سال 486- 

521 ق.م.( دریا نورد و مکتشف و مهندس سازنده قنات
ستاسپ- دوره هخامنشی )زمان حکومت خشایار شاه 486-2466 
)زمان  هخامنشی  بوبراندا-دوره   | مکتشف  و  نورد  دریا  ق.م.(  
خشایار  )زمان  هخامنشی  آرتاخه-دوره   | مهندس  شاه(  خشایار 
شاه( مهندس و سازنده کانال آتوس | استانس- دوره هخامنشی 
)زمان(  ساسانی  دوره  برازه-   | دموکریتوس  استاد  و  شیمیدان 
فرمانروائی اردشیر )241-226 م( مهندس و احیا کننده شهر فیروز 
آباد | برانوش- دوره ساسانی- سازنده شادروان شوشتر | فرغان- 
 - برزین- دوره ساسانی  | جهن  تاق کسرا  دوره ساسانی- سازنده 
کاخ  سازنده   - ساسانی  دوره  شیده-   | )تاقدیس(  تخت  سازنده 

خورنق و...                                                    ادامه صفحه ۷

»برخی اتفاقاتی که برای برخی هنرمندان افتاده، توسط 
پاره ای از مراجع است و....« اینها بخشی از سخنان وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره تعدادی از هنرمندان 
ممنوع الکار است.

غرویان؛ حمایت های آیت اهلل مصباح از احمدی نژاد حکیمانه نبود 
/مفاهیم دینی را خرج بازیگران سیاسی نکنیم

حجت االسالم محسن غرویان مدرس حوزه علمیه قم در گفت و 
گو با نامه نیوز گفت: آیت اهلل مصباح برای حمایت از احمدی نژاد 

مفاهیم دینی را خرج کرد و این چندان با حکمت همراه نبود.
 احمدی نژاد اصال به روی خود نمی آورد که روزهای پاستور نشینی 
می  نامه  کند،  می  حرکت  قدرت  موضع  از  همچنان  و  شده  تمام 
نویسد و تسلیت می گوید. فقط این نیست و از سوی دیگر برای 
حمایت از یاران بهاری خود یعنی اسفندیار مشایی و حمید بقایی 
به  تهدید  مدام  و  ایستاده  قضاییه  قوه  مقابل  محکم  و  سخت 
او به دستگاه  ایرادات مورد نظر  اینکه  از  افشاگری می کند. فارغ 
قضا چقدر درست یا غلط است و چقدر اتهام زنی صرف است؛ شیوه 
رفتار او مورد انتقاد است. بست نشینی و زنبیل به دست گرفتن، 
ویدئو منتشر کرد نو ... حتی صدای حامیان دیروز را نیز در آورده 
است. حاال دیگر نه کیهان در حمایت از احمدی نژاد می نویسد و 
نه آیت اهلل مصباح پشت او ایستاده. در حقیقت رفتارهای اخیر 
و  نگذاشته  باقی  دفاعی  نژاد هیچ جای  احمدی  به  نزدیک  طیف 
همین است که حتی آیت اهلل مصباح نیز حالت هایی از انحراف 

را می بیند. 
حامیان پیشین احمدی نژاد اما این  روزها با چالش جدی مواجه 
هستند. آن ها باید پاسخگو باشند که چطور برای حمایت از رئیس 
هزینه  مذهبی  و  اعتقادی  مفاهیم  و  مبانی  همه  از  سابق  جمهور 
کردند. به گفته تحلیل گران و کارشناسان مذهبی و سیاسی پیامده 
های این شیوه به اندازه خود احمدی نژاد نگران کننده و قابل توجه 
است. دیدن حالت های انحراف در کسی که اطاعت از او در حد 
اطاعت از خدا بود اصال مساله ساده ای نیست. خاصه آنکه شاهد 
بودیم برخی از علما و مقامات مسئول همچون آیت اهلل هاشمی 

این روزها را در خشت خام دیروز دیده و هشدار می دانند. 
از  یکی  قم  علمیه  حوزه  مدرس  غرویان  محسن  االسالم  حجت 
افرادی است که اعتقاد دارد: » مسایل و آموزه های دینی را نباید 
این راحتی خرج احزاب، گروه های سیاسی و شخصیت های  به 
بازیگر در عرصه سیاسی کرده تا وقتی آن ها ضربه هایی به دین 

وارد کردند ناگزیر شویم آنان را منحرف معرفی کنیم«. 

وی در گفت وگو با » نامه نیوز« تاکید کرد: » علمای بزرگی مثل آیت 
اهلل مصباح یزدی باید خیلی حکیمانه و با احتیاط بیشتر در مسایل 
سیاسی، اجتماعی و به خصوص در مورد افراد و اشخاص اظهار نظر 

کنند زیرا افراد و مسایل سیاسی و اجتماعی متغیر است«.
غرویان افزود: » به نظر من مواضع آیت اهلل مصباح در حمایت از 
احمدی نژاد مبنی بر اینکه اطاعت از او اطاعت از خداست یا اینکه 
امام زمان به خواب کسی آمده و احمدی نژاد را معرفی کرده است، 
با حکمت و احتیاط سازگای نداشت . امروز با توجه به بیانات اخیر 
آقای مصباح ثابت شد که آن پشتیبانی ها و حمایت در آن حد 

چندان حکیمانه نبوده است«. 
وی خاطر نشان کرد: » در گذشته و در همان زمانی که احمدی نژاد 
رئیس جمهور بود بعضی علما امثال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
پیش بینی می کردند که این طور شود. آن ها این روزهای احمدی 
نژاد را دیده و به احمدی نژاد گوشزد می کردند اما آیت  اهلل مصباح 
به شدت با آیت اهلل هاشمی و دیگران مخالفت کرده و از احمدی 
نژاد حمایت کردند. این مسایل برای مردم پذیرفته نیست و سوال 

و شبه ایجاد می کند«.
مردم  کشاندن  برای  دینی  مفاهیم  از  استفاده  ادامه  در  غرویان 
پای صندوق رای و استفاده از آرای مردم در بحث قدرت را خالف 
احتیاط دانست و گفت: » شخصیت های عالم و بزرگی مثل آیت 
که  بدانند  و  باشد  این جمع  از  بیش  باید حواسشان  اهلل مصباح 
را  مفاهمیم دینی را خرج چه کسانی می کنند. باید این مفاهیم 
از مفاهیم دینی سوءاستفاده  افراد  افراد قابل اعتماد کرد تا  خرج 

نکنند«. 
وی در پاسخ به این سوال که خرج مسایل اعتقادی برای بازیگران 
سیاسی و انحراف احتمالی آن ها چه تاثیر در نگاه مردم به بینش 
سیاسی علما دارد؟ گفت: »مردم در تصمیم گیری ها و انتخاب ها 
به علمایی نگاه می کنند که آینده نگر بوده و بینش سیاسی داشته 
باشند. مردم توقع ندارند که یک عالم بزرگ امروز حرفی زده و چند 
وقت بعد ضد همان حرف را بیان کرده و همه این ها را به نام دین 
و با توجیهات دینی به مردم عرضه کند. این موجب سلب اعتماد 

مردم می شود«. 
منبع:نامه نیوز

لزوم جرم انگاری »دروغ«
روحانی : ایران در برابر تجاوز استکبار 
نسبت به مقدسات اسالمی صبر و 

تحمل نخواهد داشت
ممنوع الکارها را چه کسی ممنوع الکار می کند

یارانه چه کسانی از 
سال ۹۷ قطع میشود؟

عارف: کسانی که 
احمدی نژاد را به 

عرش خدا بردند چرا 
سکوت کرده اند

مطهری: 
احمدی نژاد باید 

دادگاهی شود

اکران فیلم 
عصبانی نیستم 

لغو شد

مسعود پزشکیان: 
نشسته شعار 

ندهیم، بایستم و 
عمل کنیم

دوره 
کاردانی 
حذف شد

فرهنگ و تمدن ایرانی
پیش بینی آیت اهلل هاشمی درباره آینده احمدی نژاد محقق شد

رهبر معظم انقالب:فلسطین آزاد خواد شد

حمیدرضا کبیری رهنی

مسعود کریمپور نطنزی

 ادامه در صفحه ۲

 صفحه ۲

صفحه ۲
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االسالم  حجت 
سید  والمسلمین 
در  خمینی  علی 
از  جمعی  دیدار  
دانشجویان مسئول 
خط  های  کانون 
دانشگاه  در  امام 
کشور  سراسر  های 
از  جمعی  همراه  به 
خمینی)ره(  امام  های  اندیشه  تبیین  بنیاد  مسئولین 
امام  حضرت  ویژگی های  بیان  با  دانشگاه ها  در 
صحبت  راحل  امام  درباره  وقتی  گفت:  خمینی)س( 
می کنیم از یک طرف با شخص امام و از طرف دیگر با 
شخصیت امام رو به رو هستیم. شخص امام انسانی 
بود که یک آغازی داشت و یک پایانی و امروز هم در 
پیشگاه خدا حاضر است، این شخص را وقتی انسان 
زندگی اش را نگاه می کند، می بیند که یک انسان بسیار 
بزرگ و موفق و از بعضی از  جهات کم نظیر و بی نظیر 
بوده است. وی  با توجه دادن نسل جوان به بررسی 
درک  منظور  به  منطقه  های  انقالب  تحوالت  رصد  و 
نقش رهبری منحصر به فرد حضرت امام خمینی)س(، 
گفت: ما و کشور ایران با مشکالتی به مراتب سخت تر 
از مشکالتی که بقیه کشورها داشتند رو به رو بودیم. 
یعنی ما هم در شمال کشور، هم در جنوب کشور، هم 
در شرق کشور و هم در غرب کشور غائله داشتیم. تمام 
این ها هر کدامش، یک فاجعه ای می توانست باشد 
که یک قسمتی از کشور برود،  اما این انسان بزرگ با 
همراهی مردم توانست یک انقالبی را بوجود بیاورد و 
با کمک مردم نظامی را سامان بخشد که امروز در تمام 
منطقه کشوری از ما مستحکم تر، سرپاتر، مطمئن تر و 

قدرتمندتر موجود نیست. 
یادگار امام راحل با جمع بندی سخنان خود در بخش 
که  کسی  هر  گفت:  امام«  پیرامون »شخص  نخست 
ایران  تاریخ  نمی تواند  کند  مطالعه  را  تاریخ  بخواهد 
امام  اینکه یک شخصیت عظیم مثل  بنگارد بدون  را 
را در آن لحاظ نکند. این انسان، انسان بسیار بزرگی 
بوده است. اما آنچه که برای ما باقی است شخصیت 

امام است. 
به گزارش ایسنا به نقل از جماران ،سید علی خمینی  
بخش دوم سخنانش را به شخصیت امام اختصاص 
و خصوصیاتی  مؤلفه ها  امام  افزود: شخصیت  و  داد 
زنده  ما  جامعه  در  امام  می گوییم  ما  اینکه  دارد، 
است یعنی ما هنوز خود را مقید می دانیم نسبت به 

و  اساسی  مؤلفه های  آن  به  نسبت  امام،  شخصیت 
ارکان اصلی که در اندیشه حضرت امام بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نام امام و شخص امام در حکم 
نام  افزود:  نکنیم،   گم  را  راه  ما  که  است  پرچمی  آن 
این  در  ببینیم چقدر  اینکه  برای  ما  است،  پرچم  امام 
به  و  بشناسیم  را  امام  باید شخصیت  هستیم  مسیر 

شخصیت امام نزدیک بشویم.
ارکان  امام  اینکه شخصیت  با بیان  سید علی خمینی 
و مؤلفه هایی دارد اسالم، لزوم تاثیرگذاری اجتماعی 
و آرمانگرایی را از ارکان اصلی اندیشه امام دانست و 
امام  بودند.  موجود  وضع  منتقد  امام همیشه  گفت: 
به  وقتی  انسان  بود.  پیشران  آرمانگرای  منتقد  یک 
روز  هر  که  می کند  تعجب  کند،  می  نگاه  امام  زندگی 
یک موضوع جدید ابداع می فرمودند. حکومت را و 
جامعه را به پیش می راندند. اگر ما به عنوان خط امام 
احساس کردیم که جامعه در جلوی ما  حرکت می کند 
و ما داریم می دویم تا به جامعه برسیم بدانیم خیلی 
از راه امام دور هستیم. امام همیشه کیلومترها جلوتر 
در حال حرکت بود و بقیه را به دنبال خود به حرکت 

در می آورد.
یادگار امام با تأکید بر اینکه امام همواره در حال تولید 
حرف نو و حل مشکالت حکومت با ابداع های جدید 
خود بودند، گفت: هر کس دم از انقالبی گری بزند و 
دم از امام بزند ولی در عمل ببیند که از جامعه عقب 
افتاده است بداند که در راه امام نیست. امام پیشران 

بود و دائم تولید داشت.
وضع  منتقد  باید  ما  داد:   ادامه  خمینی  علی  سید 
موجود باشیم و نه مدافع آن، چون ما تا آرمان فاصله 
داریم. اگر همیشه از وضع موجود دفاع کنیم جامعه از 

ما عبور خواهد کرد.
یادگار امام راحل در جمع بندی این بخش از سخنان 
وضع  منتقد  ما  نکنید.  رها  را  نقد  پرچم  گفت:  خود، 
موجود هستیم ما دنبال آرمان ها هستیم و به سمت 
آن ها حرکت می کنیم. این که رهبری فرمودند »هرجا 
انقالبی عمل کردیم. موفق شدیم« به خاطر این است 
که انقالبی بودن یعنی پیشرانی و پیشتازی. گفتمان 
به سال  امام سال  بکنیم.  تولید  نو  بکنیم.حرف  تولید 
در  که  کسی  می کردند.  تولید  تازه  جبهه  و  نو  حرف 
حیطه اندیشه ی امام می خواهد فعالیت بکند باید 
همیشه پیشران و منتقد وضع موجود باشد. منتقدی 
که اصول را قبول دارد و پشتوانه او به اصول اسالم و 

انقالب است اما موجود را نمی پسندد.
 منبع:ایسنا

در ادامه صفحه اول ...

آیا اگر نماینده مجلس در موسم تبلیغات وعده های فریبنده و ناشدنی بدهد تحت عنوان 
دروغ گو قابل محاکمه است؟

قابل  بشوند  فردی  شدن  محبوس  باعث  دروغین  اتهامات  نمودن  وارد  با  قضات  اگر  آیا 
مواخذه هستند؟

آیا اگر برخی ائمه جمعه در خطبه ها که جزو نماز است مرتکب دروغ گویی شوند مجازات 
دنیوی دارند؟

»الناس علی دین  باب  از  ناحیه مسئولین شروع شود  از  در یک جامعه دروغ گویی  وقتی 
ملوکهم« این بیماری به تمام اقشار جامعه سرایت میکند و دروغ گفتن در جامعه از سیئه 

به حسنه تبدیل می شود.
اگر یک مدیر ادعا کند در مسکن مهر کلیه استاندارد های مهندسی و ساخت و ساز رعایت 
شده و علت تخریب آنها این بوده است که درست روی گسل زلزله قرار داشته و هر دو ادعا 

دروغ از آب در آید آیا چنین فردی به عنوان دروغ گو قابل محاکمه است؟
آیا دردآور نیست که آموزه های غنی ایرانی و اسالمی و ملی و مذهبی ما توسط خودمان 

به فراموشی سپرده شود ولی مورد احترام و عمل بالد کفر و کشور های غربی قرار بگیرد؟
ناپسند  و  زشت  بسیار  غربی  های  کشور  عمومى  فرهنگ  در  دروغ گویی  که  نبریم  یاد  از 
محسوب می شود. کما اینکه زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد رابطه 
اش با منشی مخصوص مورد استیضاح قرار گرفت آنچه مورد سرزنش و سؤال نمایندگان 
قرار گرفت نفس رابطه وی با منشی نبود بلکه وی را تقبیح می کردند که چرا رئیس جمهور 
مرتکب دروغ گویی شده است. یا همین هفته قبل وقتی پرونده مایکل فلین مشاور امنیت 
ملی ترامپ مورد تحقیق مقامات امنیتی امريكا قرار گرفت آنچه بیشتر مورد توجه و سؤال 
بود: نه داشتن رابطه با مقامات روسی و نه گرفتن مبالغ کالن بود و نه دخالت و اعمال نفوذ 

در امر انتخابات. بلکه تاکید بر این بود که چرا چنین فردی 3 بار دروغ گفته است؟
با این تفاسیر و با عنایت به اینکه قبح دروغ گویی در فرهنگ ملی و مذهبی ما بسیار آشکار 
و روشن است و اثرات مخرب آن بر زمینه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 
ملموس می باشد و در حالی که قانون گذار برای اعمالی به مراتب کم اهمیت تر اقدام به جرم 
انگاری نموده است پیشنهاد می گردد متولیان امر از جمله قوه قضائیه در راستای وظایف 
مصرح در قانون اساسی مبنی بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم و به لحاظ اینکه دروغ پیش 
نیاز و مقدمه و بستر سایر جرائم می تواند باشد الیحه قانونی الزم را تهیه و از طریق دولت 
تقدیم مجلس نماید و یا نمایندگان مجلس راسا نسبت به تهیه طرح الزم جهت جرم انگاری 
دروغ اقدام نمايند و طى آن دروغ گفتن از ناحيه مسؤلين و حتى مردم به تناسب اثرات 
آن بر افراد و جامعه را از مصادیق مجرمانه دانسته و برای آن مجازات متناسب پیش بینی 

نمایند.
و  كودكى  سنين  از  دروغ  زشتى  مورد  در  سازى  فرهنگ  از  داريم  اعتقاد  كماكان  چند  هر 

نوجوانى نبايد غافل باشيم

باید  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  دوم  رئیس  نائب 
و  تخلفات  به  احمدی نژاد  تا  شود  تشکیل  علنی  دادگاه 
جمهوری  ریاست  دوران  سال  هشت  در  خود  کرده های 

پاسخگو باشد.
تشکیل  با  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفتگو  در  مطهری  علی 
دولت  غیرقانونی  اقدامات  از  مختلفی  ابعاد  دادگاه  این 
قوه  قطعا  و  وارده مشخص شده  اتهامات  و  احمدی نژاد 

قضائیه  به عدالت رای خواهند داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد در حد یک 
اپوزیسیون است، خاطرنشان کرد: صاحبان فرقه زنبیلیه 

در حدی نیستند که آنها را در کشور اپوزیسیون بدانیم.
در  شمیرانات  و  اسالمشهر  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در مورد موضوع حصر نیز گفت: 
مشکل حصر  حل  در  را  جدی  تالش های  روحانی  دولت 
نظر  به  تدریجی  و  آرام  روند  یک  در  قطعا  که  کرده  آغاز 

می رسد این مشکل حل شدنی است.
این  به  کشور  عالی  مقامات  نگاه  اینکه  بیان  با  مطهری 
می رسد  نظر  به  کرد:  اضافه  است،  یافته  تغییر  موضوع 
آینده  در  و  این موضوع هستند  دنبال حل  به  مسئوالن 

قطعا با راهکاری مناسب مساله حصر حل خواهد شد.
وی به حرکت های آغاز شده در حل این مشکل نظیر چهار 
مالقات اخیر با مهدی کروبی اشاره کرد و گفت: احساس 
می شود با تغییر نگاه مسئوالن آنها به دنبال حل مساله 
فضاسازی های  از  دور  به  دارم  دوست  بسیار  و  هستند 
رسانه ای و برخی از تبلیغات این موضوع در عین آرامش 

و در یک محیط آرام حل شود.
منبع:ایسنا

مطهری: احمدی نژاد باید دادگاهی شود

به  اشاره  با  جمهور  رییس  
اینکه امروز دشمنان منطقه، 
و  آمریکا  جهانی،  استکبار 
صهیونیسم به دنبال توطئه 
افکنی و ماجراجویی جدید 
منطقه  های  ملت  علیه 
حفظ  ضرورت  بر  هستند؛ 
ایستادگی  و  هوشیاری 
و  ملت ها  شجاعانه 
برابر  در  اسالمی  کشورهای 

توطئه های دشمنان، تاکید کرد. 
در  چهارشنبه،  صبح  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران، سفرای 
یکمین  و  سی  در  شرکت کننده  میهمانان  و  اسالمی  کشورهای 
رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  با  اسالمی  وحدت  کنفرانس 
معظم انقالب، ضمن تبریک میالد پیامبر اسالم)ص(، امام جعفر 
چنین  انتظار  بشریت  قرن ها  گفت:  وحدت،  هفته  و  صادق)ع( 
خشن،  زندگی  میان  در  مردم  دراز  سالیان  و  می کشید  را  روزی 
بودند  مولودی  انتظار  در  تکبر  و  غرور  نخوت،  بی عدالتی،  جنگ، 
او به سوی وحدت، برادری، اخوت، تواضع و مهربانی  که دعوت 

در جامعه باشد.
رییس جمهور افزود: مردم در آن شرایطی که جهل و خرافات بر 
اعتقادات آنها سلطه یافته بود و هر چه می خواستند از معنویت 
آن زمان به اصطالح درک کنند؛ از بت کده ها، معبدها و کاهن ها 
بود، در انتظار مولودی بودند که با عقل و بینش، خدای یگانه را 

معرفی و مکارم اخالقی را تکمیل کند.
روحانی اظهار داشت: مردم در انتظار کسی بودند که با مردم شور 
و مشورت کرده و به آنها بگوید؛ گوش، دهان و چشم کسی در 
جامعه بسته نیست و همه می توانند، ولو از مخالفین سخنان را 

بشنوند ولی بهترین آن را برگزیده و به آن عمل کنند.
رییس جمهور با بیان اینکه همه در انتظار مولودی بودند که جهان 
را با حکمت به موعظه حسنه و جدال احسن، دعوت کند و آن 
لیل سرمد را ضیاء و نور باشد، ادامه داد: مردم در انتظار مولودی 

بودند که بتواند جامعه انسانی را از انحراف و جهل، نجات دهد.
این  در  قدم  مولودی  و  رسید  پایان  به  انتظار  آن  افزود:  روحانی 
جهان گذاشت که با پیام به او نبوت، ختم شد و با دعوت و رسالت 
او راه اندیشه ورزی، علم و دانش، گشایش یافت و او پیش رو علم 

و اخالق در جامعه بشری گشت.
رییس جمهور اظهار داشت: مولودی که نه تنها مردم دیروز جهان، 

بلکه همه مردم در امروز و آینده وام دار او هستند؛ گر چه پیامبری 
در این جهان پا گذاشت که با نَفس او ُمرده ای زنده نمی شد، اما 
کتابی را برای بشر آورد که همه مردگان را زنده و روحی تازه بر 

کالبد بشر بدمد.
روحانی خاطر نشان کرد: گر چه او پیامبری نبود که با عصایش 
سحر ساحران را باطل کند، اما کالم و شیوه او برای همیشه تاریخ 
سحر ساحران را باطل و اندیشه انحرافی را به زوال کشید؛ و گر 
چه او عمری متوسط داشت و 900 سال و هزار سال، عمر نکرد، اما 

قرآنی را آورد که تا ابد چراغ هدایت انسان باشد.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه ما باید اخالق، مشورت با مردم، 
تواضع، رحمت، عفو و گذشت را از پیامبر اسالم)ص(، بیاموزیم، 
گفت: پیامبر)ص( پیروز و فاتحی بود که در مکه بدون خون ریزی 
باال  سفید  پرچم  فاتح  که  است  بار  اولین  این  و  شد  شهر  وارد 

می آورد و به سرسخت ترین دشمنانش امن می دهد.
روحانی ادامه داد: این پیامبر رحمتی است که نه تنها مسلمانان، 
ایمان  او  حکمت  و  عدالت  رحمت،  به  دشمنانش  و  کفار  حتی 
داشتند و در روزهای سخت و ظلم، کفار هم از ظلم و بی عدالتی 
به او پناه می آوردند، چرا که او ملجأ همه بود و راه علم و دانش 

را به همه آموخت.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: پیامبر)ص( به ما آموخت نه تنها 
نیز  کودکان  با  بلکه  گذاشت،  احترام  باید  موسپیدان  و  پیران  به 
باید با احترام برخورد کرد و کمتر کسی می توانست در سالم دادن 

بر او سبقت جوید.
روحانی با بیان اینکه پیامبر اسالم)ص( پیروان همه ادیان را به 
این همان چیزی  همزیستی مسالمت آمیز دعوت می کرد، گفت: 

است که می تواند هدف مشترک برای ادیان الهی باشد.
پیمانی  اگر  پیامبر)ص(  می دانستند  همه  گفت:  جمهور  رییس 
ببندد، هرگز آن را نقض نمی کند، اما اگر دیگران آن پیمان را نقض 

کنند، با قدرت در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد.
روحانی افزود: پیامبر)ص( ایستادگی، مقاومت و دفاع را به همه 
یاد داد و در سایه قدرتی که به مردم داد، امنیت و ثبات را در بالد 

اسالمی آن زمان ایجاد کرد.
رییس جمهور با بیان اینکه پیامبر)ص( گر چه به سران جهان پیام 
داد، اما هرگز به دنبال کشورگشایی نبود و به هیچ کجا لشکرکشی 
این  داشت  اهمیت  پیامبر)ص(  برای  آنچه  داشت:  اظهار  نکرد، 
بود که راه و پیامش باقی بماند و پیروان او به این راه و سیره 

عامل باشند.
به سیره  دیگر  زمان  از هر  بیش  امروز  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی 
رسول اهلل)ص(؛  یا  گفت:  هستیم،  نیازمند  اسالم)ص(  پیامبر 

نگاه  و  با دست کریمانه  و  بپذیر  را  ما  امروز دست بیعت مجدد 
که  و مشکالتی  مسلمانان  منطقه،  این  سرزمین  به  مهربانانه ات، 
جهان اسالم را فرا گرفته، نگاهی کن که این مشکالت چیزی جز 

فاصله گرفتن از راه قرآن، پیام و وحی تو نیست.
موفقیت های  از  پس  امروز  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رییس 
ملت های منطقه در مبارزه با تروریست ها و به جان هم انداختن 
آنها و مأیوس کردن گام به گام دشمنان این مرز و بوم، دشمنان به 
فکر توطئه افکنی جدید هستند و ما باید همچنان هوشیاری خود 
را در برابر دشمنان منطقه، صهیونیسم استکبار جهانی و آمریکا و 

اذناب آنها در منطقه حفظ کنیم.
روحانی افزود: آنها اکنون که می بینند تروریسم در منطقه راه به 
جایی نبرده، توطئه جدیدی را به راه انداختند و منطقه را تبدیل به 
انبار سالح و باروت کرده و با بیت المال مسلمانان انواع سالح ها 
را وارد منطقه کردند و هر روز مداخالت شان را در امور کشورهای 

منطقه بیشتر می کنند.
رییس جمهور اظهار داشت: آن روز که سوریه در گرماگرم مبارزه و 
جنگ با تروریست ها در کشور خود بود آمریکایی ها به بهانه های 
و  بمباران می کردند  این کشور  در  را  پایگاه های هوایی  گوناگون 
به  رژیم صهیونیستی  پیروزی نصیب ملت سوریه می شد،  هرگاه 
بهانه های گوناگون این کشور را مورد حمله و بمباران قرار می داد.

روحانی خاطر نشان کرد: امروز دشمنان توطئه جدیدی را در برابر 
را  شریف  قدس  آزادی  بزرگ  و هدف  انداختند  راه  به  مسلمانان 

نشانه گیری کرده اند.
و  مسلمانان  به  متعلق  شریف  قدس  کرد:  تأکید  جمهور  رییس 
فلسطین است و جایی نیست که کسی بخواهد در آن، در برابر 
افکار و احساسات مردم ایستادگی کند و این ماجراجویی جدید 

استکبار جهانی در منطقه است.
به حمایت  اگر چه  ایران  اسالمی  کرد: جمهوری  تصریح  روحانی 
از طریق مذاکره  بپا خواسته و خواهان حل مشکالت  از ملت ها 
است و هرگز با جابجایی مرزها در منطقه موافق نبوده، اما در برابر 
تجاوز استکبار نسبت به مقدسات اسالمی تحمل نخواهد داشت.

رییس جمهور ادامه داد: مسلمانان باید در برابر این توطئه بزرگ 
در صحنه  از گذشته  فلسطین، شجاع تر  مردم  و  ایستاده  یکصدا 

باشند.
اسالمی  کنفرانس  سازمان  و  کشورها  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
دارند،  برعهده  قدس  مسأله  قبال  در  سنگینی  مسئولیت  امروز 
راه نجات  خطاب به مسلمانان جهان و ملت های منطقه، گفت: 
ما بیعت با پیامبر اسالم)ص( و اجرای سیره و احکام پیامبر)ص( 

و اسالم در زندگی است.

روحانی : ایران در برابر تجاوز استکبار نسبت به مقدسات اسالمی صبر و تحمل نخواهد داشت
سرمقاله | به قلم مدیر مسئول

لزوم جرم انگاری »دروغ«

سید علی خمینی : امام یک منتقد آرمانگرا
رهبر معظم انقالب اسالمی :  فلسطین آزاد خواهد شد و پیشران بود

- ادعای اعالم پایتختی قدس از عجز و ناتوانی آنهاست
- فلسطین آزاد خواهد شد

- می خواهند در منطقه جنگ راه بیندازند؛ درمقابل، بنای ما نصیحت است
- عاقبت کاری که بعضی از دولت های منطقه می کنند، نابودی خودشان است

- جنگ مذهبی راه نخواهد افتاد
رهبر معظم انقالب گفتند: اینکه آنها ادعا میکنند میخواهند قدس را پایتخت فلسطین 

اشغالی اعالم کنند، از عجز و ناتوانی آنهاست. 
از  جمعی  قوا،  سران  امام صادق)ع(،  و  اعظم)ص(  پیامبر  میالد  سالروز  در خجسته 
کنفرانس  در  شرکت کننده  میهمانان  و  اسالمی  کشورهای  سفرای  نظام،  مسئوالن 

بین المللی وحدت اسالمی، با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
گزیده بیانات رهبر معظم انقالب در این دیدار به شرح زیر است:

اینکه آنها ادعا میکنند میخواهند قدس را پایتخت فلسطین اشغالی اعالم کنند، از عجز 
و ناتوانی آنهاست. در مسئله فلسطین، دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان 

را پیش ببرند

به  فلسطین  ملت  و  آزاد خواهد شد  فلسطین  و  است  اسالمی  امت  آن  از  پیروزی 
پیروزی خواهد رسید.

می خواهند در منطقه جنگ راه بیندازند /درمقابل، بنای ما بنای نصیحت است
امروز دشمنان و کسانی در مقابل امت اسالمی و راه پیامبر صف کشیده اند: آمریکا، 
استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی، مرتجعین و شهوترانان در میان امت اسالمی؛ همه 

صف کشیده اند.
منطقه  در  آن ها  دنباله روهای  همه ی  و  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  امروز  فرعون، 

هستند که می خواهند در منطقه جنگ راه بیندازند که این نقشه ی آمریکاست.
خود دولتمردان آمریکا گفته اند که باید در منطقه جنگ راه بیندازیم برای اینکه امنیت 

رژیم صهیونیستی حفظ شود.
امروز متأسفانه حاکمان و نخبگانی در این منطقه هستند که به ساز آمریکا می رقصند؛ 

هرچه که آمریکا می خواهد، علیه اسالم انجام می دهند.
این  مقابل  در  اما  وحدتیم؛  اهل  ما  نداریم،  مسلمان  ملت های  با  اختالفی  هیچ  ما 
سیاستشان  و  هستند  جنگ  دنبال  که  هستند  کسانی  وحدت،  به  عالقه مند  حرکت 
جنگ است. در مقابل اینها ما نصیحت می کنیم؛ ما زبانمان زبان نصیحت است؛ بنای 
می کنند،  منطقه  دولت های  از  بعضی  که  کاری  این  عاقبت  است.  نصیحت  بنای  ما 

همان طور که در قرآن آمده است، نابودی خودشان است.
جنگ مذهبی راه نخواهد افتاد/ ایستادگی کردیم و پیروز شدیم

دشمنان امت اسالم، در داخل منطقه ی ما این تنش ها را راه انداختند به خیال اینکه 
نیفتاد و  راه  بیندازند ولی خدا توی دهانشان زد و جنگ مذهبی  راه  جنگ مذهبی 

نخواهد افتاد.
ما در مقابل تطمیع شدگان دشمن ایستادگی کردیم و بحمداهلل پیروز شدیم، لکن آن ها 
مسئله شان جنگ مذهبی نبود، جنگ طائفی و گروهی بود. آن تعدادی که داعش از 

سنی ها کشت، از شیعه ها نکشت.
مقابله ما با  آنها مقابله با ظلم بود، مقابله با کسانی بود که انسانها را آتش میزدند و 

زنده پوست میکندند، فساد سیاسی و جنسی و فساد عملی داشتند.
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رئیس فراکسیون امید گفت: تا به امروز دو نفر با آقای کروبی 
مالقات داشتند و یک نفر دیگر هم مالقات خواهد داشت.

این  که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس 
فراکسیون تالش می کند اقدامات خود را در چارچوب برنامه  و 
در پاسخ به مطالبات مردم سامان دهد تا مردم دچار سرخوردگی 

نشوند.
آذر  در مجلس   15 روز  محمدرضا عارف در نشست خبری ظهر 
غافل  مجلس  نظارتی  بخش  از  امید  فراکسیون  اینکه  بیان  با 
نبوده یادآور شد: ما به دنبال این هستیم که سازوکار نظارت را با 
جهت گیری حفظ آرامش پیگیری کنیم. در صورتی که نیاز باشد 
استفاده  نیز  استیضاح  و  تفحص  و  تحقیق  سوال،  ابزارهای  از 

خواهیم کرد.
اگر مجلس  کرد:  به سوال خبرنگاری خاطر نشان  پاسخ  در  وی 
از  این مجلس  بینید  کنید می  مقایسه  نهم  با مجلس  را  فعلی 
آرامترین دوره های مجلس است و با نگاه رفاقت و تفاهم جلو 

می رود.
عارف افزود: ما در سال ۹۲ از دولت تدبیر و امید حمایت کردیم 
و پس از ۴ سال امید به اصالح داشتیم و برای پاسخ به مطالبات 
بتواند  دولت  این  تا  کردیم  حمایت  دولت  از  مجددا  مردم 
گرفتن پیش شرط  نظر  در  با   . باشد  پاسخگوی مطالبات مردم 
ایجاد دولت و شرایط موجود انتظار ما این است که در خیلی از 

زمینه ها دولت جدی تر و مصمم تر جلو برود.
رئیس فراکسیون امید تصریح کرد: فراکسیون امید همزمان با 
ما  کرده.  آغاز  را  خود  برنامه ای  حرکت  دوازدهم  دولت  تشکیل 
معتقدیم هر اقدامی باید در چارچوب اسناد باالدستی انجام شود 

تا پاسخگوی مردم باشیم.
فراکسیون  عملکرد  از  مردم  می رسد  نظر  به  اینکه  درباره  وی 
تشکیل  اول  های  ماه  در  شده اندگفت:  سرخوردگی  دچار  امید 
فضای  در  آن  ناکارآمدی  درباره  زیادی  تحلیلهای  فراکسیون 
مردم  رای  اردیبهشت سال جاری  در  اما  انجام می شد  مجازی 
مجلس  انتخابات  در  اگر  بود.  قویتر  قبل  انتخابات  به  نسبت 
اختالف نفر اول با نفر آخر ۷۰۰۰ رای بود در انتخابات شوراها این 

اختالف به بیش از ۴۰۰ هزار رای رسید.
وی همچنین گفت: ما برنامه برجا و برنامه راهبردی را دنبال می 
کنیم و خود را موظف به پاسخگویی می دانیم. در شورای تهران 

که شورای یک دستی است، معتقد به پاسخگویی هستیم.
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از نشست خبری خود با بیان اینکه ۳۸ اصل قانون اساسی به 
موضوع جایگاه مجلس و نهاد قانونگذاری اختصاص دارد، گفت: 
امور است. ما جزء معدود  امام )ره( می گفتند مجلس در راس 
مجلس  نمی تواند  مقامی  هیچ  آن  در  که  هستیم  کشورهایی 
دارند  به مجلس  را  نگاه  کند. اصالح طلبان هم همین  را منحل 
بخصوص در دهه ۹۰ که شعار ما عقالنیت و خرد جمعی و حضور 

حداکثری در همه عرصه ها بود.
در  حداکثری  حضور   ۹۲ سال  دستاورد  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
مجلس در دستور کار ما قرار گرفت. شرایط کشور ایجاب می کرد 
که ما همدلی و همبستگی در خانه ملت را دنبال کنیم و بر همین 

اساس امید، آرامش و رونق اقتصادی به شعار ما تبدیل شد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: از همکاران فراکسیون 
و لیست امید تشکر می کنم که به این شعار پایبند بودند. خیلی 
جاها در راستای همین شعار و منافع ملی از منافع بخشی و حق 

نمایندگی خود عبور کرده ایم.
عارف با بیان اینکه تعامل، تفاهم و همفکری جزو اولویت های 
اصالح طلبان در مجلس بوده است، تاکید کرد: ما از مهرماه سال 
گذشته گفت وگوی ملی را پیگیری کرده و می خواهیم در مجلس 
جریانات  اینکه  ویژه  به  شود  نهادینه  ملی  گفت وگوی  ضرورت 
سیاسی در کشور ما روی اصول و ارزش ها چالشی ندارند و اگر 
خدمت  برای  گرفتن  سبقت  و  تاکتیک ها  روی  هست  اختالفی 

است که رقابت در اینجا ارزشمند است.
رییس فراکسیون امید با تسلیت درگذشت جمعی از هموطنان 
در زلزله کرمانشاه و آرزوی شفای عاجل برای آسیب دیدگان زلزله 
اخیر، گفت: ان شاءاهلل با انسجام بیشتر گام های دوم و سوم در 
اسکان موقت و دائمی هموطنان زلزله زده برداشته شود و پاسخ 

نیاز آنها نیز داده شود.
امام  و  پیامبر  میالد  وحدت،  هفته  تبریک  ضمن  همچنین  وی 
و  مجلس  روز  گرامیداشت  و  بسیج  هفته  )ع(،  صادق  جعفر 
شانزدهم و بیست و هفتم آذر ماه، خاطرنشان کرد: انقالب ما 
یک انقالب مردمی بود و شاید مهم ترین مزیت آن مردمی بودن 
این انقالب به رهبری فقید گرانقدر امام راحل بود که مقبولیت 

مورد  را  نظام  اسالمیت  و  جمهوریت  بعد  دو  هر  و  داشت  عام 
توجه قرار می داد. همچنان که تشکیل جمهوری اسالمی هم با 
این نگاه بود و این جایگاه در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار 

گرفته است.
عارف در ادامه در خصوص فعالیت های انجام شده در کمیته های 
اظهار  حصر،  رفع  کمیته  ویژه  به  امید  فراکسیون  هفت گانه 
اولویت هایی که تعیین شده کمیته ها هر یک  با توجه به  کرد: 
حسب  بر  اینها  کنار  در  البته  می دهند  انجام  را  خود  وظایف 
ضرورت کمیته هایی هم تشکیل می شود مانند کمیته بحران که 
بحران  یکپارچه  مدیریت  و  بررسی  برای  کرمانشاه  زلزله  از  بعد 
اینکه  از  که پس  تراریخته  کمیته محصوالت  یا  و  تشکیل شده 
این موضوع در جامعه مطرح شد توسط فراکسیون امید تشکیل 
شد، همچنین در رابطه با برخی مسائل سیاسی، اجتماعی و یا 
برخوردهایی که در دانشگاه با دانشجویان می شود کمیته خاصی 

تشکیل شده که در تمامی اینها هدف مان حل مساله می باشد.
است،  جامعه  مطالبات  جزو  حصر  مساله  اینکه  بیان  با  وی 
حل  ملی  منافع  نفع  به  باید  سریعتر  چه  هر  مساله  این  گفت: 
جلو  آرامش  با  و  نکنیم  رسانه ای  که  اندازه  هر  و  شود  فصل  و 
برویم منطقی تر است؛ البته بر اساس الگوی تعریف شده افرادی 
با  نفر  دو  امروز  به  تا  که  داشت  خواهند  مالقات  با محصورین 

آقای کروبی مالقات داشتند و یک نفر دیگر هم مالقات خواهد 
داشت و این موضوع برای آقای موسوی و خانم رهنورد نیز در 
حال پیگیری است و ما احساس مان این است که جدی تر و با 

محوریت شورای عالی امنیت ملی باید پیش برویم.
ذوالنور  دیدار  آیا  اینکه  درباره  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
نماینده قم هم در این راستا بوده است، گفت: بله دیدار ایشان 
هم در این راستا بوده البته بنده بعد از اینکه دیدار داشته با او 
صحبت نکرده ام اما نگاه ما ملی است و ما نمی خواهیم بگوییم 
قضیه  این  به  بلکه  می کند  دنبال  امید  فراکسیون  را  مسیر  این 

نگاه ملی داریم.
رییس فراکسیون امید مجلس همچنین در پاسخ به این سوال 
ارائه  مجلس  به  را  خاصی  طرح  فراکسیون  این  تاکنون  آیا  که 
کرده است که مشخص باشد؟ گفت: در گذشته برخی از مصوبات 
به  بعضا  ارائه می شد که  به مجمع تشخیص مصلحت  مجلس 
نفع مجلس و یا به نفع شورای نگهبان به آن رای می داد اما بعد 
از مدتی تفاهم شد هر طرحی که بار مالی داشته و مشمول اصل 

75 قانون اساسی شود به طور کلی رد خواهد شد.
دولت  با  همفکری  و  تعامل  راه،  بهترین  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است، گفت: اولویت هایی مطرح شده که بر روی آنها کار می کنیم 
و حتی فراکسیون شفاف سازی هم که در مجلس ایجاد شده تا 
به امروز اقدامات خوبی را انجام داده است. فراکسیون امید در 
کنار سایر فراکسیون ها فعالیت می کند و با وفاق پیش می رود تا 

به نتایج بهتر برسد.
اخیر  براقدامات  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  عارف 
این  مورد  در  گفت:  قضاییه،  قوه  به  اتهاماتش  و  احمدی نژاد 
مساله ما مخالف رسانه ای شدن این تیپ مسائل هستیم آن هم 
مسائلی که با امنیت ملی در تعارض است اما دوستانی که یک 
زمانی میدان را باز کردند باید منتظر این زمان ها می بودند لذا 
معتقدم باید هر چه زودتر تمام شود و ما به شرایط خاص کشور 

و منطقه توجه کنیم.
وی همچنین بیان کرد: کسانی که ایشان را به عرش خدا بردند 
چه شد که سکوت کرده اند، زمانی چه تعاریفی می کردند، اکنون 

موظفند پاسخگو باشند.
مورد  این  در  مصلحت  تشخیص  مجمع  آیا  اینکه  درباره  عارف 
موضع گیری می کند یا خیر؟ گفت: این مساله جزو وظایف مجمع 
نیست که به این مسائل رسیدگی کند البته اخیرا در جلسه مجمع 
قبل از دستور جلسه یکی از دوستان تذکری داد اما احمدی نژاد 

پاسخی نداد.
رییس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان در پاسخ به این 
سوال که فراکسیون امید چه اقداماتی در مورد شرایط مربوط به 
دولت  رییس  گفت:  است،  داده  انجام  اصالحات  دولت  رییس 
موضع  از  را  خدماتی  و  دارد  وارسته ای  شخصیت  اصالحات 
هم  در مجلس  وقتی  اکنون  اما  است  داده  انجام  دغدغه مندی 
صحبت می کنیم عملکرد و نگاه ایشان را تحسین می کنند. باید 
اصالحات  دولت  با محوریت رییس  اصالحات  دولت  که  ببینند 

چه خدماتی را انجام داده است.
عارف خاطرنشان کرد: تعداد 84 نفر از نمایندگان این موضوع را 
به رییس جمهور تذکر دادند و آنچه به ما گفته شد چیز جدیدی 
اصالحات  دولت  رییس  برای  شرایط  این  در  باید  چرا  نبود. 
پیگیری  حال  در  هم  مساله  این  شود؟  ایجاد  محدودیت هایی 

است و امیدواریم هر چه سریعتر آن را حل کنند.

هفته  به  اشاره  با  مجلس  رییس  نائب 
وحدت و والدت پیامبر اکرم )ص( گفت: 
را  انصاف  آنکه  جز  نداریم  راهی  هیچ 
حاکم کنیم. ما می توانیم دست به دست 
هم داده و مملکت را از وضعی که به آن 

دچار شده، نجات دهیم.
مسعود پزشکیان در مراسم گرامیداشت 
روز دانشجو که به همت انجمن اسالمی 
دانشگاه تهران و علوم پزشکی دانشگاه 
تهران در محل سالن فردوسی دانشکده 
تهران  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
در  »بنده  این که  بیان  با  شد،  برگزار 
شعار  و  بنشینم  که  نیستم  جایگاهی 
کنم«،  عمل  و  بایستم  باید  بلکه  بدهم 
و  وکیل  هم  ما  زمان  آن  در  کرد:  اظهار 
یاد  به  آن چه  اما  می کردیم  نقد  را  وزیر 
در  دوستان مان  با  که  است  این  دارم 
انجمن اسالمی می گفتیم که به هر حال 
باید  و  می شوند  بازنشسته  افراد  این 
نوبت مان  وقتی  تا  کنیم  کاری  خودمان 
تصمیم  ما  کنیم.  کار  درست  رسید، 
و  خواندیم  و  بخوانیم  درس  گرفتیم 
حتی جایگاه های مهم را هم گرفتیم اما 
به  وقتی  کردیم.  فراموش  را  چیز  یک 
مقامی رسیدیم فراموش کردیم که برای 
و  شماست  نوبت  امروز  آمده ایم.  چه 
فراموش نکنید وقتی به قدرت رسیدید، 

درست کار کنید و مثل ما نباشید.
راست می گفتیم،  اگر  ما  تاکید کرد:  وی 
درستی  به  را  دانشجو  جواب  باید 
فردی  ما  دانشگاه  رییس  می دادیم. 
ناتوان بود و من حتی اداره یک بخش 
را به او نمی سپردم. اما اشکال ندارد. ما 
اگر استاد خوبی بودیم و به دانشجویان 
رییس  آن  می دادیم،  درس  خوب 
که  بگوید  نمی توانست  هرگز  دانشگاه 
چرا خوب کار کردید. ما خودمان نکردیم.
پرداخت  مکانیزم  به  انتقاد  با  وی 
از  بسیاری  گفت:  پزشکی  تعرفه های 
هم دوره ای های ما که حتی به جبهه هم 
این  برای چه  که  کردند  فراموش  رفتند، 
بیشتری  پول  دارند  سعی  و  رفتند  راه 
جمع کنند؛ چرا که این مکانیزم پرداخت 
مجلس  رییس  نایب  است.  اشتباه 
»رسول  این که  بیان  با  اسالمی  شورای 
اهلل)ص( فرمود خدا رحمت کند کسانی 
که جهاد اصغر را تمام کردند  و جهاد اکبر 
را شروع کردند. جهاد اکبر می دانید یعنی 
و  بگریم  قرار  امور  مسند  در  یعنی  چه؟ 
کار انجام دهیم.« خطاب به دانشجویان 
بزنید  می زنید،  داد  هرچقدر  االن  افزود: 
را  عدالت خواهی  این  ندارد،  اشکال 
که  کاری  هر  کنید.  عجین  آزادی  با 
کار  فکر  با  اما  دهید،  انجام  می خواهید 
کنید. این جور نیست که اراده کنید هر 
درست  دهید،  انجام  می خواهید  کاری 

ماندن زمان می برد.
همه  »آیا  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
کسانی که ادعا می کنند باید عدالت اجرا 
شود زمانی در قدرت بوده اند، عدالت را 
ترک  عدالت  کرد:  اظهار  کرده اند؟«  اجرا 
و کرد، عرب و عجم نمی شناسد. عدالت 
است.  انسان ها  با  منصفانه  برخورد 
تملق  را  هرکس  که  نیست  این  عدالت 
و  کنند  بیارند و حاکم  کنند  و چاپلوسی 
آدم های توانمند را به جرم این که فتنه گر 

هستند را کنار بگذاریم.
کرد:  تاکید  دانشجویان  به  خطاب  وی 
ارزان  کنید،  آماده  را  خودتان  فردا  برای 
باشید  کسی  اگر  نفروشید.  را  خودتان 
امری  که  نمی فروشید  را  خودتان  که 
بفروشید  خواستید  اگر  اما  جداست، 
بهای خود را ارزان نگویید. ما دو اشکال 

صادق   و  خوب   افراد  جنگ،  داشتیم؛ 
وجود  تمام  با  که  کسانی  گرفت.  را 
توسعه  به  مملکت  این  می خواستند 
اما  دادند  دست  از  را  خود  جان  برسد 
را  آن ها  ادای  که  ماندیم  ته تغاری ها  ما 
کمک  خدا  بیاوریم.  در  نمی توانیم  هم 
کند بتوانیم راه شهدا را برویم و شرمنده 

مردم نشویم.
گفت وگو  را  مشکالت  راه حل  پزشکیان 
عنوان کرد و گفت: در مجلس هم گفتم 
ما عدالت و و حدت نداریم. بعضا برون 
داد کار ما در جامعه موجب بروز اختالف 

می شود.
امیرالمونین  از  به خطبه ای  اشاره  با  وی 
اختالف  می توانید  جایی  تا  کرد:  تاکید 
و  دولت  پشتوانه  مردم  اگر  نکنید. 
نمی تواند  قدرتی  هیج  باشند،  مجلس 
ما  مردم حامی  این که  برای  کند.  غلطی 
مردم  دل  از  را  عقده  و  گره  باید  باشند، 

بزداییم.
والدت  و  وحدت  هفته  به  اشاره  با  وی 
هیچ  کرد:  تصریح  )ص(  اکرم  پیامبر 
حاکم  را  انصاف  آن که  جز  نداریم  راهی 
به دست هم  ما می توانیم دست  کنیم. 
آن  به  که  وضعی  از  را  مملکت  و  داده 
دچار شده، نجات دهیم. عضو فراکسیون 
دانشجویان  به  خطاب  مجلس  امید 
از آن شماست و شما آینده  گفت: فردا 
را خواهید ساخت؛ پس خودتان را برای 
هایی  ارزش  همیت  با  فرداها  ساختن 
آماده کنید. چرا  ان حرف میزنید،  از  که 
باید برای یک عمل جراحی معمولی ۳۰ 
میلیون ناموت پول مطالبه کنم. ما چنین 
که  هستیم  خودمان  همین  و  می کنیم 

می توانیم این روند را اصالح کنیم.
گفتن  برای  کرد: من حرفی  وی تصریح 
بار  این  بنابر  جز همان که گفتید ندارم، 
برای فردا  را  دیگر تکرار می کنم خودتان 

آماده کنید.
به گزارش ایسنا، وی در نشست پرسش 
و پاسخی که پس از اتمام سخنرانی اش 
پاسخ  در  شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  در 
به سوالی درباره این که عزمی در مجلس 
دارد؟  وجود  مفاسد  با  مبارزه  برای 
برنامه  درخواست مجری  با  که  هنگامی 
روبرو  دهد  پاسخ  کوتاه  این که  بر  مبنی 
شد، در یک کالم گفت: خیر! عزمی وجود 
شرح  را  موضوع  بخواهید  اگر  ندارد. 
میخواهید  کوتاه  پاسخ  اگر  اما  میدهم 

باید بگویم خیر!
نایب رییس مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات و 
برنامه مجلس برای رفع حصر اعالم کرد: 
کمیته حصر تشکیل شده و سرگرم مذاکره 
با سران قوا هستند. خود آقای روحانی 
هم اخیرا البته بدون اینکه اسمی بیاورد، 
به این مسئله اشاره کرد. نمی شود ما در 
دانشگاه کرسی آزاداندیشی برگزار کنیم و 
اسم نخست وزیر این مملکت را نیاوریم. 
تاریخ  اما  زد  حرف  آزادی  از  نمی شود 
پیگیری  حال  هر  به  بگیریم.  نادیده  را 
می شود و قول هایی داده اند که امیدوارم 

این قول ها به نتیجه برسد.
درباره  دیگر  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
لبه  دو  این  کرد:  اظهار  اقوام  فراکسیون 
دامن  اختالفات  به  اگر  است.  شمشیر 
بزنیم درست نیست. اما هدف از تشکیل 
قانون   ۱۵ اصل  پیگیری  فراکسیون  این 
ترکی  زبان  آموزش  مورد  در  اساسی 
را  مطالبه  این  چارچوب  در  اگر  است. 
برای  بستری  به  تبدیل  نکنیم  پیگیری 
باید  ما  می شود.  بیگانگان  سواستفاده 
خودمان مطالبات قومی را دنبال کنیم که 

بیگانگان سواستفاده نکنند.
مطالبات  درباره  پایان  در  همچنین  وی 
گفت:  کابینه  تشکیل  در  دهندگان  رای 
وعده  نمیخواست  روحانی  نمی کنم  فکر 
اوقات  بعضی  نکند.  عملی  را  خود  های 
معذوریت هایی وجود دارد. ایراد کار در 
مشورتی  که  بود  این  وزرا  معرفی  روند 
مشورت  بود  بهتر  نمی گرفت.  صورت 
گوش  نمیخواست  اگر  حتی  میشد 

نمیکرد.
منبع:ایسنا

مسعود پزشکیان: نشسته شعار 
ندهیم، بایستم و عمل کنیم

عارف: کسانی که احمدی نژاد را به عرش خدا بردند چرا سکوت کرده اند

سخنگوی وزارت کشور به اظهارات اخیر فرمانده سپاه محمد 
آسیب  نوع   ۲۳ حدود  احصا  بر  مبنی  بزرگ  تهران  اهلل  رسول 
اجتماعی از سوی بسیج و سپاه و همچنین ایجاد گشت های 
جلوگیری از وقوع سرقت و برخورد با اراذل و اوباش واکنش 

نشان داد. 
با  آیا  که  باره  این  در  سامانی  سلمان  سید  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت کشور یا نیروی انتظامی در این رابطه جلسه ای برگزار یا 
هماهنگی شده است، اظهار داشت: یکی از محورهای مهمی که 
در بحث آسیب های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی 
کشور است، مبارزه با مفاسد اخالقی است که ذیل این محور، 
برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلی از این 

دست دیده شده است. 
این موضوع  اینکه متولی  بر  تاکید  با  وزارت کشور  سخنگوی 
مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی 
است، گفت: به صورت کلی راهکارهای قانونی پیش بینی شده 
که هر یک از دستگاه هایی که وظیفه انجام برنامه های شورای 
را  با آسیب های اجتماعی  اجتماعی کشور در خصوص مبارزه 
دارند، می توانند از همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها برای 

انجام وظایف قانونی خود استفاده کنند. 
تاکنون  داشتم،  من  که  بررسی  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
درخواست  دستگاهی  هیچ  از  بزرگ  تهران  انتظامی  نیروی 
کمک یا مشارکت برای مبارزه با این موضوع را نداشته است. 
برای  انجام شده  اقداماِت  رونِد  سخنگوی وزارت کشور درباره 
حساسیت  میزاِن  گفت:  اجتماعی،  آسیب های  با  مقابله 
موضوع تا حدی بوده که جلسات شورای اجتماعی در محضر 
مقام معظم رهبری تشکیل شده و ایشان تاکید ویژه بر رفع 
قانون  تاکید  به  توجه  با  و  مبنا  این  بر  دارند.  و  داشته  آن 
برنامه ششم بر این موضوع، مبارزه با آسیب های اجتماعی از 
اولویت های اصلی وزارت کشور در این دوره بوده که در همین 
انجام  امور اجتماعی، تقسیم کار ملی  راستا در قالب سازمان 

شده است. 
یک  هر  وظایف  اجتماعی،  امور  سازمان  داد:   ادامه  وی 
براساس  را  دهند  انجام  باید  که  اقداماتی  و  دستگاه ها  از 
و  رصد  ضمن  و  کرده  ابالغ  اندازه گیری،  قابل  شاخص های 

بررسِی مستمر، گزارِش کاِر دستگاه ها نیز اخذ می شود. 
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در هر دوره، اقداماِت انجام 
در  آن  اثربخشی  میزاِن  و  دستگاه ها  از  یک  هر  توسط  شده 
مقابله با آسیب های اجتماعی را سنجش و اعالم می کنیم که 

کدام دستگاه توانسته اهداِف تعیین شده را برآورده کند. 
سامانی اظهار کرد: روند نشست ها نیز به این شکل است که 
شورای اجتماعی کشور در هر جلسه بررسی می کند که مصوبات 
جلسات گذشته، به لحاظ اقدامات عملی در چه وضعی است 
و هر کدام از دستگاه ها چه میزان از وظایف محوله را انجام 

داده اند. 
مسیِر  کردِن  توصیف  مطلوب  با  کشور  وزارت  سخنگوی 
حرکت شورای اجتماعی در این حوزه، آن را بزعِم کارشناسان 
افزود: مسائل  و  کرد  عنوان  درست  کاماًل  متخصص، مسیری 

اجتماعی، مسائلی نیست که انتظار داشته باشیم، آثار و نتایج 
اقداماتی که صورت می گیرد، به سرعت و به صورت ملموس 
اقدامات،  اما  وجود  این  با  باشد.  مشاهده  قابل  جامعه  در 
برنامه ریزی ها، هماهنگی ها و سیاستگذاری هایی که اکنون در 
حال انجام است، موجب می شود دستگاه ها اقدامات پراکنده 

نداشته و بعضًا اقدامات یکدیگر را خنثی نکنند. 
وی ادامه داد: این اقدامات هم  کمک کرده که جدیت بیشتری 
را در دستگاه ها، در انجام وظایفشان شاهد باشیم و هم اینکه 
ما وجود  در جامعه  که  واقعیاتی  بر  مبتنی  علمِی  رویکرد  یک 
دارد، در شورا حاکم شود تا بتوانیم اواًل ظرفیت های موجود در 
کشور را شناسایی و ثانیًا از این ظرفیت ها بهره برداری صحیح 

صورت بدهیم. 
سامانی با اشاره به اینکه پاسخ خواهی از دستگاه ها از سوی 
از  کرد:  خاطرنشان  است،  کار  دستور  در  جد  به  کشور  وزارت 
طرف دیگر جلسات صرفًا، جلساتی نیست که موضوع بصورت 
است  محلی  بلکه  گیرد؛  قرار  مباحثه  مورد  نظری  و  تئوریک 
آتی  برنامه های  ابالغ  و  عملی  اقداماِت  گزارِش  دریافِت  برای 

دستگاه ها که ان شاهلل شاهد تاثیراِت بزرگ آن خواهیم بود.

واکنش وزارت کشور به »گشت های سپاه«



درباره  دولت  پیشنهاد  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
هدفمندی یارانه ها در الیحه بودجه سال ۹۷ را تشریح کرد.

مهرداد بائوج الهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
درآمدهای  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار   ،۹۷ سال  بودجه  تشریح  در  اسالمی 
عمومی دولت در بودجه سال ۹۶ چندان محقق نشده لذا احتمال دارد دولت در 
بودجه سال ۹۷ سقف درآمدهای عمومی خود را افزایش ندهد و این درآمدها را 

در سقف معینی حفظ کند.
در  را  پیشنهادی  یارانه ها  هدفمندی  درباره  دولت  است  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
بودجه مطرح کند، گفت: براساس این پیشنهاد قرار است مجلس و دولت درباره 
هدفمندی یارانه ها به یک فهم مشترکی برسند تا بتوانیم دهک های باالی جامعه را 
مدیریت کنیم و تعداد افرادی را که یارانه دریافت می کنند کاهش دهیم به گونه ای 

که ۱۵هزار میلیارد ناموت از ۴۸هزار میلیارد ناموت پرداخت یارانه نقدی کم شود.
این  از  پیش  اینکه  ابراز  با  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
فرمولی درباره حذف دهک های باالی جامعه از دریافت یارانه های نقدی از سوی 
قوه مقننه به قوه مجریه ارائه شده است، ادامه داد: در این فرمول تأکید شده بود 
که قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و افرادی که درآمدی بیش 
از ۳ میلیون و پانصد هزار ناموت دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند. الهوتی 
درباره بودجه عمرانی در الیحه سال ۹۷، تصریح کرد: با توجه به محدودیت پولی 
پروژه های  اتمام  برای  را  بود که نقش بخش خصوصی  این  قرار  دارد،  که وجود 
عمرانی پررنگ کنیم و همچنین در بودجه سال ۹۷ راهکاری برای اتمام پروژه های 

عمرانی غیر از تکیه به منابع دولتی در نظر گرفته شود.
منبع:تسنیم

صندوق های  به  اعتباردهی  برای  بانکی  نظام  در  طرحی  اجرای  از  اکبری  مرتضی 
قرض الحسنه خانوادگی خبرداد و گفت: این روزها در بسیاری از خانوارها، صندوق 
های خانوادگی به منظور وام دهی به اعضای خانواده برقرار است که بر این اساس، 
با جمع آوری آبونمان ماهانه، مبالغی جمع شده و به تعدادی از افراد عضو آن، وام 
داده می شود. این مقام مسئول بانکی افزود: بر این اساس طرحی طراحی شده تا 
این صندوق ها، قدرت بیشتری در پرداخت وام به اعضا داشته باشند؛ در این راستا 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، به اندازه منابعی که در این صندوق ها هست، اعتبار 
تزریق کرده و در ازای آن، از متقاضیان دریافت می کند تا دو ماه پول خود را نزد 

بانک سپرده گذاری کنند.
وی تصریح کرد: هدف این است که جذب صندوق های قرض الحسنه خانوادگی با رویکرد حمایت از تامین اعتبار 
خانواده ها صورت گیرد و به نوعی، این صندوق ها نظام مند شوند؛ ضمن اینکه بانک، مسئولیت وصول مطالبات 
را به عهده می گیرد و همچون گذشته، این طور نمی شود که برخی از صندوق سپرده می گیرند اما به برخی اعضای 

خود وام نمی دهند و در نتیجه فرصت برای دریافت وام به افراد باقیمانده نمی رسد و کار به مشکل برمی خورد.
به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک از این صندوق ها، حمایت مالی هم صورت می دهد و 
معادل پولی که آورده آنها باشد، منابع اضافه کرده و به میزان وام اضافه می کند؛ پس عمال میزان وام دوبرابر 
می شود. وی سقف تعیین شده برای پرداخت این وام ها را ۲۰ میلیون ناموت به ازای هر نفر عنوان و تصریح کرد: 
برای هر وام گیرنده، یک ضامن درخواست خواهد شد؛ ضمن اینکه مدت زمان بازپرداخت هم، ۲۲ ماهه درنظر 
گرفته شده است.  اکبری ادامه داد: متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران، حساب 
مشترک باز کرده و صاحبان امضا را تعریف کنند؛ ضمن اینکه دستورالعمل اجرایی این طرح نیز ظرف دو هفته 

آینده به شعب بانکی ابالغ خواهد شد.
منبع: مهر

با توجه به ابطال انتخابات بازرسی نظام مهندسی استان تهران باالخره هیات مدیره محترم تصمیم  
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خبر خوش برای صندوق های وام خانگییارانه چه کسانی  از سال ۹۷ قطع می شود  برگزاری مجدد انتخابات بازرسی بعد از  6 ماه 
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درصدی   ۱۰ افزایش  شاهد  دالر  آزاد  و  معامالتی  بازار 
قیمت دالر در چهار ماه گذشته بوده است و این افزایش 
۱۰ درصدی منجر به نگرانی بعضی از کارشناسان اقتصادی 
در کشور شده است. حال سؤاالت متعددی مطرح است 
و آن اینکه آیا این افزایش قیمت به میل و اختیار دولت 
بوده است؟ آیا فنر ارزی رها و قیمت ارز واقعی شده و یا 
به سمت واقعی شدن میل می کند؟ اثرات اقتصادی قرار 
در چهار سال  تومانی  هزار  چهار  در محدوده  ارز  گرفتن 
گذشته چیست؟ به همین منظور گفت وگویی را با دکتر 
ابراهیم رزاقی استاد پیشکسوت اقتصاد دانشگاه تهران 
ایران  اقتصادی  توسعه  برای  الگویی  کتاب  نویسنده  و 
داشته ایم و نظرات کارشناسانه وی را جویا شدیم. دکتر 
رزاقی در این گفت وگو، معتقد به پایین بودن قیمت دالر 
و فاصله بسیار زیاد قیمت فعلی با قیمت واقعی است 
و در این گفت وگو به این سؤال که چگونه قیمت دالر را 

بدون تبعات تورمی واقعی کنیم نیز پاسخ داد.
بیش  به  و  یافته  افزایش  اخیر  ماه  چند  در  دالر  قیمت 
از ۴۱۰۰ ناموت در بازار آزاد رسیده است. آیا قیمت دالر 

واقعی شده است؟ 
نظر من این است که قیمت دالر هم اکنون هم به صورت 
غیر عادی پایین است. درست برخالف نظر دوستانی که 
دلیل  مهم ترین  است.  رفته  باال  دالر  قیمت  معتقدند، 
قیمت  بودن  پایین  متوقف شده،  ایران  در  تولید  اینکه 

دالر است.
دانید سه سیاست در خصوص دالر  همانطوری که می 
متناسب  دالر  قیمت  تعیین  سیاست  یک  دارد.  وجود 
دوم،  سیاست  است.  خارجی  و  داخلی  تورم  اختالف  با 
سیاستی که است چینی ها بکار می گیرند و قباًل ژاپنی ها 
انجام می دادند و بعضی کشورهای دیگر نیز هم اکنون 
بصورت غیر آشکار با ظرافت هایی انجام می دهند و آن 
این است که دالر را بسیار گران تعیین می کنند. صادرات 
کاال به کشوری که دالر را بیشتر از قیمت واقعی تعیین 
کننده  این کشورها خود صادر  که  ندارد  امکان  می کند، 
می شوند. البته باید گفت تدابیر دیگری را نیز به عنوان 
مکمل در پی می گیرند و سیاست آخر اینکه قیمت دالر 
را به گونه ای تنظیم می کنند که پایین باشد و دولت به 
شیوه های مختلف در بازار دخالت می کند که قیمت دالر 
پایین نگه داشته شود. دولت با عرضه زیاد دالر در بازار 
در زمانی که تقاضا باال رفته است، قیمت آن را پایین نگه 
می دارد. این کشورها که ایران نیز یکی از آن ها می باشد، 
به کشورهایی تبدیل می شوند که به آنها وارد کننده کاال 
می گویند. این سیاست اقتصادی از رژیم سابق تاکنون 
این  سیاست  این  خروجی  اجراست.  حال  در  کشور  در 
است که کسی دالر را به دولت نمی فروشد چرا که وقتی 
دالر به دست می آید، صرفه اقتصادی و سود در آن است 
در  دالر  که  چرا  شود،  وارد  کشور  به  کاال  صورت  به  که 
ژاپن  و  فعلی  چین  خالف  بر  است.  ارزان  کشور  داخل 
را  سابق که برای دارنده دالر، سود در آن است که دالر 
نه به صورت کاال، بلکه بطور مستقیم به دولت بفروشد، 
چرا که دولت خریدار خوب و باالتر از قیمت واقعی آن 
مکمل  که  دارد  وجود  هم  دیگری  ملزومات  البته  است. 
این مسئله است، چون اگر تدابیری اندیشیده نشود، در 
کوتاه مدت منجر به گرانی می شود و افزایش تورم ممکن 

است که رخ دهد.

پیدا  ادامه  حال  در  ایران  در  که  سیاستی  با  متاسفانه 
نفتی،  منابع  تمام  تخلیه  تا  ندارد  امکان  است  کردن 
راه حل دیگری در پیش گرفته شود و روز به روز فقر و 

بیکاری بیشتر می شود.
چه سیاست مکملی را باید در کنار افزایش قیمت دالر در 

پیش گرفت تا به یک کشور صادر کننده تبدیل شویم؟ 
با  باال بردن قیمت دالر متناسب  اقداماتی که دولت در 
جلوگیری  با  توام  باید  می کند،  عمدًا  یا  و  داخلی  تورم 
قیمت  باعث هماهنگ شدن  تدابیری  باشد. چه  فقر  از 
از  باالی دالر با کاهش فقر می شود؟ آن تدابیر حمایت 
تولید داخل و اخذ مالیات از ثروتمندانی که سود باالیی 
از فعالیت غیر تولیدی دارند، است. االن آمریکایی ها هم 
از  که  کاالهایی  خصوص  در  هم  می کنند.  را  کار  همین 
می گیرند.  سنگین  گمرکی  مالیات  می شود،  وارد  خارج 
نمونه عینی همین مالیات گمرکی ۲۵۰ درصدی از فوالد 
چین است تا صنایع فوالدی آمریکایی تقویت شود. از 
که  چرا  می گیرند،  سنگین  گمرکی  مالیات  ایران  زعفران 
زعفران ایرانی علی رغم کیفیت باالتر، قیمت پایین تری 
را دارد و ورود زعفران ارزان ایرانی به بازار آمریکا، منجر 
به تضعیف زعفران کاران آمریکایی می شود. از آن طرف 
هم از فعالیت هایی که تولیدی نیست و درآمد باالیی را 
دارد، مانند خرید و فروش مسکن مالیات می گیرند، در 
ارزان  مقابل به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می کنند تا 

تولید کنند.
کمک  داخلی  کنندگان  تولید  به  طریق  چند  از  آن ها 
انجام  را  کارها  این  از  کدام  هیچ  ما  ولی  می کنند. 
نمی دهیم. ما نفت را همانطور و با همان قیمتی که آنها 
تعیین می کنند، می فروشیم و در مقابل کاال وارد می کنیم. 
ابزار تنبیهی را نیز به آن ها می دهیم. اگر بخواهند ما را 
تنبیه کنند، صادرات نفت و گاز و پتروشیمی ایران را با 
درآمد  کار  این  با  و  می کنند  متوقف  یا  محدود  تحریم، 
کشور را نیز کاهش می دهند و یا قیمت نفت را در جهان 
واردات کاالهای خارجی که  کار  این  با  پایین می آورند. 
طریق  این  از  و  می شود  محدود  شدیم،  وابسته  آن  به 
قانون  خالف  بر  ما  مسئولین  می زنند.  ضربه  ما  به  هم 
اساسی و اندیشه های امام راحل و سیاست های اقتصاد 
در  را  ارزان  دالر  رهبری، سیاست  معظم  مقام  مقاومتی 

پیش می گیرند.
شما  نظر  از  پس  کردید.  صحبت  تحریمی  ابزار  از  شما 
سیاست درست در تعیین قیمت ارز می تواند، جنبه ضد 

تحریمی نیز داشته باشد. 
این  ازای  در  کردند،  تحریم  را  ما  آمریکایی ها  وقتی 
به  نیازی  که  بیندیشیم  را  تدابیری  می توانیم  تحریم ها 
آن چیزی که آنها ما را تحریم کردند نداشته باشیم. ما 
می توانیم نفت را در صنایع پایین دستی به محصوالت 

دیگر تبدیل کنیم و به فروش برسانیم.
آن ها ما را در تأمین تسلیحات نظامی تحریم کردند و ما 
صنایع دفاعی را بوجود آوردیم. به ما تکنولوژی هسته ای 
ندادند، ما این تکنولوژی را در کشور احصاء کردیم. اگر 
این سیاست ها در تمامی عرصه ها به کار گرفته شود، ما 
االن یک کشور صنعتی بدون این همه آدم بیکار و فقیر 
فقر کمک می کردیم.  به کاهش  در منطقه هم  و  بودیم 
چرا که می شد با همین منابع، ۱۵۰ میلیون شغل ایجاد 
کرد. با این روشی که تا االن در پیش گرفتیم، به جای 

۱۵۰ میلیون شغل، ۱۱ میلیون شغل ایجاد کردیم.
نفتی مان  منابع  بخواهیم  اگر  ما  است  این  سؤال  حاال 
باید  را  تدابیری  ندهیم، چه  باد  بر  نفع خارجی ها  به  را 
به  و  کنیم  دفاع  داخلی  تولید  از  باید  کنیم؟  اجرایی 
باالی  درآمدهای  از  بدهیم.  یارانه  واقعی  کننده  تولید 
غیر تولیدی مالیات بیشتری بگیریم. با فساد به معنای 
واقعی مبارزه کنیم تا کسی جرات تخطی از قانون را به 
خود ندهد و مسئولیت کارها را به افراد انقالبی با روحیه 

کار جهادی بسپاریم. از مردم دعوت به استفاده از تولید 
داخلی کنیم و در مقابل کاالی خارجی را گران کنیم. دالر 
ارزان عرضه نکنیم تا خرج اسراف و تجمالت  را در بازار 
گردد و یارانه ای برای وارد کنندگان کاالهای خارجی شود. 
اجازه ندهیم که ثروت ایران به دالر ارزان تبدیل شود و 
بعد به خارج منتقل گردد. نیاز کشور به دالر را کاهش 
کشور  اینگونه یک  برسانیم.  دالر  میلیارد   ۱۰ به  و  دهیم 

مقاوم خواهیم بود.
که  اداره می کنند  گونه ای  به  را  این مسئولین کشور  اما 
وضع موجود ادامه پیدا کند. سیاست های اقتصادی در 
داخل، همان سیاست های مطلوب آمریکا و اروپا است 
و با این سیاست ها، آن ها به راحتی می توانند به کشور 

ضربه وارد کنند.
افزایش قیمت دالر در چند ماه اخیر به میل دولت  آیا 
بوده و یا نتیجه اثرات تحریم جدید آمریکا، کاتسا است 

و از کنترل دولت خارج شده است؟ 
از کجا می گویید که در کنترل و به میل دولت نیست؟ 
االن قیمت واقعی دالر ۱۲ هزار ناموت است ولی در بازار 

چهار هزار ناموت به فروش می رسد.
مبنای دالر ۱۲ هزار تومانی که می گویید چیست؟ حتی 
را  فاکتورها  دیگر  و  خارجی  و  داخلی  تورم  اختالف  اگر 
لحاظ کنیم به این عدد نمی رسیم و شاید چیزی در حدود 

۶ هزار ناموت باشد. 
بعضی از این فاکتورها را باید بیشتر از رقمی که دولت 
اعالم می کند، در نظر گرفت. مثل بیکاری. آیا آمار میزان 
بیکاری در کشور عددی است که دولت می گوید؟ آیا به 
طور واقعی فقط سه میلیون بیکار در کشور داریم؟ هم 
اکنون ۶۶ میلیون ایرانی در سن کار هستند، در حالیکه 
نفر  میلیون   ۴۴ و  داریم  شاغل  ایرانی  میلیون   ۲۲ فقط 
کار  نمی خواهند  بخشی  یک  حاال  هستند.  بیکار  دیگر 
کنند و یک بحث دیگری است ولی مابقی که تعدادشان 
بسیار زیاد است و دولت آنان را در رقم آمار بیکاری کشور 
لحاظ نمی کند. بستگی به این دارد که شما از چه زاویه ای 
به این قضیه بنگرید. میزان تورم را در ایران نگاه کنید، 
در همین دوره آقای روحانی، تورم را زیر ۱۰ درصد اعالم 
کردند. دولت می گوید ۱۰ درصد، اما آیا آمار واقعی هم 
خط  زیر  بگیران  حقوق  درصد   ۶۰ است؟  مقدار  همین 
هاشمی  آقای  دولت  زمان  از  یعنی  این  هستند.  فقر 
بوده  حقوق  افزایش  میزان  از  باالتر  تورم  رفسنجانی 
است و این افراد هر ساله فقیرتر شده اند. شاغالن فقیر 
واقعی  کاهش  دهنده  نشان  این  می شوند.  محسوب 

ارزش پول ایران است.
فروش  دولت،  اقتصادی  سیاست  که  گویید  می  شما 
ارزان دالر است. با این احتساب دلیل اصلی افزایش ۱۰ 

درصدی قیمت دالر در چند ماه اخیر چیست؟ 
به  را  دالر  شد،  کم  درآمدش  که  می بیند  وقتی  دولت 
قیمت باالتر در بازار می فروشد. همه مسئولین این کار را 
کردند. از زمان آقای رفسنجانی تا االن. دولت اگر درآمد 
دالریش پایین بیاید، آن را گران می کند و درآمد ریالی 
خود را تأمین می کند. ولی دولت دو نیاز دارد. یک درآمد 
دالری است و یک درآمد ریالی. با باال بردن قیمت دالر 
در بازار داخلی صرفًا نیاز ریالی بر طرف می شود، ولی نیاز 

دالری دولت حل نخواهد شد.
آیا  شد.  عنوان  دالر  میلیارد   ۱۸ امسال  بودجه  کسری 
این افزایش قیمت دالر در بازار معامالتی و آزاد به اراده 

دولت برای کسری بودجه آن بوده است؟ 
راه دیگری هم دارد  اینگونه است، ولی دولت یک  بله. 

و آن این است که مالیات از ثروتمندان را بیشتر کند.
هیچوقت این کار را نمی کند. 

تاریخ  در  نمی کند.  را  کار  این  می بینید  وضوح  به  بله. 
ایران ۲۳ درصد، ۲۴ درصد، حداکثر ۳۰ درصد از بودجه 
توسط درآمد مالیاتی تأمین شده است. بقیه این درآمد 

چیست؟ نفت و پتروشیمی است. دالری که دست دولت 
است، قیمتش باال رفته است. حاال اگر دولت یک نیت 
اجرای اقتصاد مقاومتی می داشت، چه می کرد؟ الگویی 
خودکفایی  مسیر  در  هسته ای  و  نظامی  صنایع  در  که 
برداشته شد را در جاهای دیگر پیاده می کرد. یعنی چی؟ 
نیاز  عینًا  و  نمی فروشیم  ما  و  تحریم می کند  یعنی غرب 
واردات نمی کند. موجب  در داخل می سازیم.  را  خارجی 
چه چیزی می شود؟ موجب عرضه بیشتر کاالی داخلی، 

افزایش ایجاد اشتغال و فراوانی داخلی می شود.
وقتی تولید داخل باال می رود، درآمد مالیاتی دولت هم 

به نسبت آن افزایش پیدا می کند. 
و  واسطه  ولی  می شناسد  را  کننده  تولید  دولت  دقیقًا. 
آمریکایی ها  و نمی خواهد بشناسد.  را نمی شناسد  دالل 
مالیات ها  از  دولتشان  درآمد  می کنند.  عمل  همینگونه 
در  ولی  می شناسند.  را  زا  درآمد  ارکان  تمام  و  است 
ثروتمندان  به  بلکه  تنها نمی خواهند بشناسند،  نه  ایران 
یارانه  تولیدی،  غیر  درآمد  کسب  و  بیشتر  واردات  برای 

می دهند.
مگر دولت نباید دور اندیشی داشته باشد و فکر کند اگر 
خارجی ها  مگر  ثانی  در  کرد؟  باید  چه  تمام شود،  نفت 
هر لحظه نمی خواهند ما را تحریم کنند؟ دولت چرا ابزار 

تحریم را از دستشان خارج نمی کند؟
بحثی که وجود دارد و آن اینکه نفت را دالری نفروشیم. 
بحث حذف دالر مطرح می گردد که مقام معظم رهبری 

اخیرًا آن را مطرح نمودند. 
این  نتیجه  ولی  است.  خوب  روش  یک  هم  این  بله. 
به  کاال  کننده  صادر  شدن  عوض  تنهایی  به  سیاست 
کشورهای  از  دیروز  تا  که  چیزی  همان  می شود.  ایران 
آن ها  به  نفت  که  کشورهایی  از  امروز  می گرفتیم،  اروپا 
می فروشیم می گیریم. حاال کاالهای مصرفی را از هند و 
چین و کره جنوبی وارد می کنیم. آیا این اقتصاد صحیح 
است؟ حذف دالر امر پسندیده ای است ولی همه مسائل 
اقتصادی کشور با آن حل نخواهد شد. حذف دالر فقط 
بی نیازی به دالر را حل خواهد کرد و ابزار آمریکا برای 
ضربه زدن به اقتصاد ایران را از بین می برد و سروری دالر 
نخواهد  قادر  آمریکا  بلند مدت  در  و  بود  نخواهد  دیگر 
بود ایران را تحریم کند. ولی اقتصاد ما احتیاج به تصمیم 
گیری های دیگری در کنار حذف دالر دارد و آن حل مسئله 
به  نفت  فروش  از  آمده  بدست  انتقال سرمایه  و  تولید 
توسعه علمی و صنعتی است. این هم در دست دولت 
است. بخش خصوصی قادر نیست چرا که سود پرست 

است.
گران  دالر  وقتی  ولی  است  راحت  واردات  ارزان  دالر  با 
آن  و  ندارد  اقتصادی  صرفه  دیگر  کاال  واردات  باشد، 
سرمایه به بخش تولید در داخل منتقل می شود چرا که 

مزیت اقتصادی در تولید است. 
بله. با این وضعیت کشور به یک صادر کننده غیر نفتی 
به  پتروشیمی  صنایع  در  می شود.  تبدیل  پتروشیمی  و 
ازای هر میلیون تن صادرات، ۲۰۰ نفر نیروی کار در داخل 
به  نیست. پس سرمایه  این مطلوب  و  بوجود می آورد 

سمت تولید غیر نفتی و پتروشیمی میل می کند.
در کوتاه مدت، چطور قیمت دالر را واقعی کنیم که منجر 

به ایجاد تورم داخلی نشود؟ 
منجر  بیشتر  فقر  و  بیکاری  به  فعلی  وضعیت  ادامه 
می شود و خدا نکند چنین روزی رخ دهد و آن براندازی 
کشور است. فرض کنید دولت می خواهد قیمت دالر را 
باال ببرد ولی تورم ایجاد نشود؟ چه کاری باید کرد؟ یکی 
راه ها این است که ما معادل یارانه ای که هم اکنون  از 
به تولید کنندگان خارجی می دهیم، کمک ریالی به تولید 
 ۴ را  تومانی  هزار   ۱۲ دالر  دولت  کنیم.  داخلی  کنندگان 
اتفاق  اولین  افتد؟  اتفاقی می  نفروشد. چه  هزار ناموت 
آنچنانی حذف  تمام هزینه های تجملی و مسافرت های 

پیدا  کاهش  شدت  به  ایران  ارزی  هزینه های  می شود. 
این  در  است.  نخورده  دست  هنوز  تولید  ولی  می کند، 
مسیر نظارت قوی و آدم های جهادی می خواهد. آدم دزد 
این شرابط کشاورزان  در  باشد.  نمی تواند همراه خوبی 
ما هنوز به روستا برای تولید برنگشتند. صنایع تبدیلی 
از  بسیاری  نکردیم.  ایجاد  داخل  در  طور  به  هنوز  ما  را 
صنایع هنوز مواد اولیه و ماشین آالتشان را از خارج وارد 
می کنند چرا که این مسائل زمان بر است. در این شرایط 
ارزان تر  تولید  برای  یارانه  تولیدکنندگان،  به  باید  دولت 

داخلی دهد.
دولت از همان ما به التفاوت قیمت دالر واقعی و دالری 
که االن می فروشیم، یارانه بدهد. برای نظارت دقیق هم 

نیاز به شفاف سازی اطالعات داریم. 
بر  باید  مسیر  این  در  است.  همین  قضیه  اصل  دقیقًا. 
کسانی که می خواهند داللی سوداگرانه کنند و از سیاست 
اجرا شده سوء استفاده کنند و در قیمت ها اثر بگذارند و 
کاالها را به مردم گران بفروشند نظارت دقیق کنیم. دولت 
تصمیم بگیرد و طبق الگویی که در وزارت دفاع اجرایی 
شد، صنایع صنعتی کننده را در ایران بوجود بیاورد. قباًل 
یک شعاری بود و می گفتند، نفت را می کاریم و صنعتی 
االن  می بینیم،  االن  صورتیکه  در  می کنیم.  درو  را  شدن 
مصرف  خاص،  عده ای  یک  نفع  به  و  کاشتند  را  نفت 
خارجی را درو می کنند. همه این ها احتیاج به آدم هایی 
فاسد  آدم  باشند.  مردم  فکر  واقعی  معنای  به  که  دارد 
با  و  داد  میدان  مردم  به  باید  مسیر  این  در  نمی تواند. 
خود  برد.  بهره  آنها  یاری  از  مردمی،  تعاونی های  ایجاد 
مردم باید کاالی خارجی را تحریم کنند. مردم یک دوره 
شد،  اینگونه  وقتی  کنند.  تحمل  را  ساله  هشت  هفت، 
چه اتفاقی می افتد؟ ما اول با یک شیب حساب شده 
کماکان واردات ضروری را انجام می دهیم تا کمبود و فقر 
و گرسنگی و بیماری به وجود نیاید. ولی به نسبتی که 
صنایع داخلی و کشاورزی رشد پیدا می کند، قیمت دالر 
را باال می بریم. مرحله به مرحله. تا به حدی برسیم که به 
هیچ فعالیتی برای واردات، دالر ارزان ندهیم. هر کسی 
هم در این فضا و مدت ثروت اندوزی سوداگرانه کرد، به 
شدت مالیات بگیریم تا صرفه اقتصادی آن از بین رود و 
این  در  اقتصادی آن شبیه صنایع معمولی شود.  صرفه 
صورت واردات دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این 
فضای اقتصادی بسیاری از کشورها بوده و هست. فقط 
میدان  این  در  برداشتن  قدم  عزم  که  می خواهد  آدمی 

را داشته باشد و مردم و این نظام را باور داشته باشد.
مگر ما از اول بلد بودیم موشک دو هزار کیلومتری نقطه 
از صفر همه  باشد، می توانیم  باور  این  کنیم؟  تولید  زن 
می توانند  خالی  دست  با  جهادی  افراد  بسازیم.  را  چیز 
آن چیزی را بوجود آوردند که آرمان ما بوده است. ولی 
آنهایی که به شکل های مختلف باور ندارند، حرف هایی 
را  ایران  استقالل  و  ندارند  باور  خود  که  می زنند  را 
نمی خواهند. این افراد سعی می کنند هر ترفند و راهی 
کنند.  خنثی  را  بگیرید  پیش  در  استقالل  برای  شما  که 
پوشش  در  اوقات  از  خیلی  افراد  این  اینکه  بخصوص 
انجام  را  خود  کارهای  پیامبر  لباس  در  حتی  و  اسالمی 
راحل هم می گوید که خودی ها هستند  امام  می دهند. 
این کارها را می کنند وگرنه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند. متاسفانه از دولت سازندگی افرادی که عزم جهادی 
عماًل  و  گذاشته  کنار  کشور  مدیریت  از  دارند  و  داشته 
حذف شدند. ولی در مقابل شما نتیجه پیاده شدن تفکر 
ببینید. همین  یمن  و  در سوریه  را  افراد جهادی  همین 
و  گردد  اجرایی  کشاورزی  و  صنعت  در  می تواند  تفکر 

سازندگی بوجود آید.
منبع:جهان نیوز

قیمت واقعی دالر ۱2 هزار تومان است دکتر ابراهیم رزاقی:



دبیر علمی هفدهمین کنگره گوارش و کبد ایران، گفت: حدود ۳۰ درصد 
ایرانی ها کبد چرب دارند که با سونوگرافی قابل تشخیص است.

 دکتر اکرم پورشمس در افتتاحیه  هفدهمین کنگره گوارش و کبد ایران، 
اظهارداشت: این مشکل به دلیل رسوب چربی در سلول های کبدی ایجاد 
می شود و در اکثر موارد بخشی از سندرم متابولیک است که این سندروم 

ناشی از مشکل به هم خوردن تعادل سوخت و ساز چربی و قند است.
وی با اشاره به اینکه وقتی یک مکانیزیم ارگان های مختلف را درگیر کند 
در بدن هرجا ممکن است رسوب  اضافه  افزود: چربی  دارد،  نام  سندروم 
کند، این چربی اگر در عروق قلبی رسوب کند، فرد را مستعد سکته قلبی 
خواهد کرد و اگر در شکم رسوب کند چاقی و شکم بزرگ را به همراه خواهد 

داشت.
پورشمس گفت: در صورتی که چربی در کبد رسوب کند سبب کبد چرب می شود که کبد چرب اکثر موارد 
وجه ای از سندروم متابولیک است.استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: حدود ۳۰ درصد ایرانیان 
یا  َنش  ایران  مردم  درصد   ۳ است همچنین  تشخیص  قابل  سونوگرافی  با  که  چرب هستند  کبد  دارای 
هپاتیت ناشی از رسوب چربی دارند.دبیر علمی هفدهمین کنگره گوارش و کبد ایران تاکید کرد: اگر فردی 
کبد چرب دارد باید مراقب قلب، فشارخون، چربی و دیابت در خود باشد چراکه بنابه دالیل گفته شده 
این مسائل با یکدیدگر مرتبط هستند و علت اصلی مرگ و میر افراد مبتال به کبد چرب بیماری های قلبی 
و عروقی است.پورشمس تصریح کرد: فردی که مبتال به هپاتیت چربی شود و این فرد چاق بماند و قند 
خونش نیز باال باشد در معرض نارسایی کبدی و حتی سرطان کبد است بنابراین اقدام اصلی در جهت 
پیشگیری از این مسئله ورزش و رعایت رژیم غذایی است تا بتوان سوخت در بدن را بیشتر کرد و ساخت 
قند و چربی را کاهش داد همچنین اگر فرد در کنار کبد چرب مبتال به دیابت است داروی الزم را برای 

دیابت مصرف کند.
منبع:مهر

تیم ۱۴ نفره کوهنوردان مشهدی با یک کوهنورد الیگودرزی 
در صعود به قلعه »اشترانکوه« استان لرستان دچار حادثه 
شده که تاکنون ۸ نفر جان باخته، یک نفر مفقود و ۶ نفر 

سالم پیدا شدند.
به همراه یک کوهنورد  از مشهد  نفره   14 تیم کوهنوردی   
اشترانکوه  قلعه  به  صعود  برای  قبل  روز  چند   الیگودرز  از 
لرستان عازم منطقه شدند که در مسیر صعود به قلعه بر اثر 
ریزش بهمن دچار حادثه شدند؛ این تیم 15 نفره در مسیر 

به چند دسته تقسیم می شوند.
 3 کوهنورد به دلیل بیماری که پیدا می کنند به پناهگاه برگشته و 12 کوهنورد دیگر 
به مسیر خود ادامه می دهند و وقتی به تاریکی شب می خوردند دیگر راه برگشت 

نداشته و مسیر را ادامه داده که در این مسیر دچار حادثه شدند.
از این تیم 15 نفره تاکنون 1 کوهنورد مفقود شده، 8 نفر جان باخته و 6 نفر هم سالم 

پیدا شدند و تالش ها برای پیدا کردن تنها مفقودی ادامه دارد.
جامعه   خصوص  به  ایران  شریف  ملت  به  را  دردناک  ضایعه  این  ارمغان  نشریه 

کوهنوردی تسلیت عرض مینماید

و  خون  تخصص  فوق  یک 
رابطه ای  گفت:  آنکولوژی 
موبایل  امواج  بین  منطقی 
در  سرطان  به  ابتال  و 
آزمایشگاهی  موش های 

مشاهده شده است.
در   منصوری،  مهیار  دکتر 

تلفن  امواج  تاثیر  توضیح 
افراد  سالمتی  بر  همراه 
امواج  اثرات  درباره  نگرانی هایی  اینکه  بیان  با  جامعه، 
تلفن همراه بر سالمت انسان با رشد بیش از حد تعداد 
این  کرد:  اظهار  شده ،  بیشتر  همراه  تلفن های  دارندگان 
مقیاس  در  الکترومغناطیسی  امواج  از  ناشی  نگرانی ها 
مایکرو ویو هستند که این تلفن ها ساطع می کنند. آژانس 
مغناطیسی  الکترو  امواج  سرطان  بین المللی  تحقیقات 

موبایل را در گروه »شاید سرطان زا« طبقه بندی می کند.
بهداشت  سازمان  گفته های  طبق  شد:  یادآور  منصوری 
جهانی با فاصله گرفتن از موبایل، به سرعت قدرت امواج 
کاهش پیدا می کند و چنانچه بدن شخص استفاده کننده 
۳۰ تا ۴۰ سانتی متر از موبایل هنگام استفاده فاصله بگیرد 
مانند زمان های فرستادن پیام کوتاه و استفاده از اینترنت 

خیلی  مقدار  به  هندزفری  از  استفاده  همچنین  موبایل 
مغناطیسی  الکترو  امواج  معرض  در  گرفتن  قرار  زیادی 
نسبت به هنگامی که موبایل نزدیک سر قرار دارد کاهش 
پیدا می کند. وی ادامه داد: عالوه بر استفاده از هندزفری 
و فاصله گرفتن بدن از موبایل با کاهش زمان مکالمات 
موبایل  از  استفاده  همچنین  آن  دقایق  کردن  محدود  و 
آنتن دهی موبایل مطلوب است و قدرت  در مناطقی که 
امواج کمتر می شود، می توان قرار گرفتن در معرض امواج 
با  خون  و  آنکولوژی  تخصص  فوق  این  داد.  کاهش  را 
گفت:  انسان  سالمتی  برای  گوشی ها  خطرات  به  اشاره 
تلفن  گوشی های  توسط  که  رادیویی  امواج  از  مقداری 
به  می شوند؛  انسان  بدن  جذب  می شوند،  ساطع  همراه 
جی  گوشی های  توسط  که  رادیویی  امواج  مثال  عنوان 
اس ام ساطع می شوند، می توانند تا ۲ وات قدرت داشته 
البته میزان برون داد امواج گوشی همراه بستگی  باشند. 
به استانداردهای مخابراتی هر کشور دارد. میزان امواجی 
که بدن انسان از گوشی همراه جذب می کند، با مقیاس 

جذب خاص یا )اس ای آر( اندازه گیری می شود.
تشعشعات  آثار  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  منصوری 
آن  در  که  است  دیلکتریک  گرمایش  اثرات  مایکروویو 
هر جسم عایق )مانند بافت موجود زنده( توسط حرکت 
قرار  الکترومغناطیسی  میدان  در  که  قطبی  مولکول های 
دارند، گرم می شود، تصریح کرد: وقتی که فردی از گوشی 
همراه استفاده می کند، بیشتر اثرات گرمایشی در اطراف 
سطح سر او بوجود می آیند و باعث می شود که دمای سر 
حدود کسری از درجه افزایش پیدا کند، این دما کمتر از 
بوجود  خورشید  مستقیم  تابش  اثر  در  که  است  گرمایی 

قادر  مغز  خون[  ]انتقال  جریان  هنگام،  این  در  می آید. 
است با بیشتر کردن جریان خون در آن قسمت گرما را به 

جاهای دیگر منتشر کند.
این  کرد:  اضافه  خون  و  آنکولوژی  تخصص  فوق  این 
و  ندارد  را  دما  تعدیل سازی  قرنیه چشم  که  درحالیست 
آزمایش تابش ۲ الی ۳ ساعته در چشم های خرگوش ها 
تولید  را  سانتیگراد  درجه   ۴۰ الی   ۴۱ موضعی  دمایی  که 
کرده، باعث بوجود آمدن آب مروارید در آنها شده  است.

به  زود هنگام  مرواریدهای  آب  البته  کرد:  بیان  منصوری 
برون داد  چون  نیست،  همراه  گوشی  از  استفاده  خاطر 

امواج گوشی های همراه پائین تر است.
وی با بیان اینکه نتیجه بزرگ ترین و گران ترین پژوهش 
درباره ارتباط امواج تلفن همراه با ابتال به سرطان منتشر 
شده که این پژوهش ۲۵ میلیون دالری را دولت آمریکا 
تامین مالی کرده است، افزود: دانشمندان دخیل در این 
تحقیق، به دنبال کشف رابطه قرارگیری مداوم در معرض 
امواج تلفن همراه و ابتال به سرطان در حیوانات بودند. 
موش های  وقتی  که  بود  ترتیب  بدین  آزمایش  نتیجه 
تشعشع  معرض  در  عمرشان  تمام  برای  نر  آزمایشگاهی 
قرار می گرفتند، احتمال ابتال به سرطان های نادر در آن ها 

افزایش می یافت.
هر  در  کرد:  تاکید  خون  و  آنکولوژی  تخصص  فوق  این 
حال رابطه ای منطقی بین امواج موبایل و ابتال به سرطان 
در موش ها وجود دارد. این پژوهش باعث مطرح شدن 
دوباره مناقشه و جنجال درباره ایمنی امواج موبایل شده 

است.
منبع:ایسنا

بهداشت  سازمان  گزارش  طبق 
به  مبتالیان  جهانی  آمار  جهانی 
به   ۲۰۵۰ سال  تا  آلزایمر  بیماری 

۱۵۲ میلیون نفر خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، تعداد مبتالیان 
به بیماری آلزایمر یا زوال عقل تا 
سال 2050  به 152 میلیون نفر خواهد رسید.با رشد سه 

برابری به 152 میلیون نفر برسد.
وب سایت  نوشته  به  و   ،philstar گزارش  اساس  بر 
 World Health(بهداشت جهانی  سازمان 
که  است  حالی  در  این   ،)Organization /WHO
افزایش میانگین سنی جمعیت جهان موجب افزایش 
سه برابری مبتالیان به آلزایمر خواهد شد این در حالی 

بیماری  به  مبتالیان  تعداد  حاضر  حال  در  که  است 
آلزایمر 50 میلیون نفر است.

میلیارد  آلزایمر ساالنه 818  بیماری  گزارش،  این  طبق 
دالر هزینه در بر دارد و بر اساس پیش بینی ها تا سال 
این  مبتالیان  تعداد  برابری  دو  افزایش  با  و   2030

هزینه ها به بیش از دو تریلیون دالر خواهد رسید.
به گفته Tedros Adhanom Ghebreyesus دبیر 
میلیون   10 حدود  ساالنه   جهانی  بهداشت  سازمان 
میان،  این  در  و  می شوند  مبتال  بیماری  این  به  نفر 
درصد  متوسط  و  کمتر  درآمد  میزان  با  کشورهایی 
در  را  آلزایمر  به  مبتالیان  از  درصد(   60 )حدود  باالیی 

خود جای خواهند داد.

وزنه  ملی  تیم  سرمربی 
وزنه  هر  با  گفت:  برداری 
ای که وزنه برداران ایران 

زدند ُمردم و زنده شدم.
به گزارش مشرق، محسن 
کنار  از  پس  بیرانوند 
انوشیروانی  سجاد  رفتن 
را  ملی  تیم  هدایت 
برعهده گرفت و  روزهای 
ملی  تیم  با  هم  را  خوبی 
در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ پشت سر گذاشت. تیم ملی در 
مسابقات جهانی آمریکا  ۵ طال، ۳ نقره  و ۶ برنز گرفت 
و برای نخستین مرتبه عنوان قهرمانی جهان را به دست 
آورد. بیرانوند از استرس سرمربیگری در مسابقات جهانی 
برای  ملی  تیم  ترکیب  انتخاب  نوع  از  نبودن  پیشمان  و 

حضور در آمریکا گفت.
 در ادامه گفتگو با بیرانوند را می خوانید:

در  ایران  ملی  تیم  سرمربیگری  تجربه  نخستین   -
مسابقه های جهانی چطور بود؟

مرتبه   ۴۸ من  و  داشتند  حرکت   ۴۸ ایران  وزنه برداران 
ُمردم و زنده شدم. واقعا پراسترس بود. اما خدا را شکر با 
قهرمانی ایران همه چیز در نهایت شیرین بود و خوشحالم 
به  و  کردند  اطمینان  من  به  که  کسانی  و  مردم  شرمنده 
عنوان سرمربی انتخابم کردند، نشدم. از  هفت نفری که 
مدال  کسب  به  موفق  نفرشان  پنج  کردند  تمرین  من  با 
را  جهان  بزرگساالن  مدال  هاشمی  و  موسوی   شدند. 
رکوردشکنی شد. سعید  به  موفق  مرادی  گرفتند. سهراب 
مدال  دو  وزنه برداری  به  بازگشت  از  پس  حسینی  علی 
بر  بیشتر  باید  اما   ، بود  خوب  هم  بهداد  گرفت.  جهانی 
روی او کار شود. البته او هم مدال خوبی گرفت.  در مورد 
سلیمانی  و میری هم باید بگویم که آینده برای جوانان 
المپیک ۲۰۲۰ باشد. سلیمانی و  است و باید نگاه مان به 
میری در اوج قدرت هستند اما باید به آنها فرصت داد تا 
تجربه کسب کنند. باید جوانان دیگری را هم  اضافه کنیم 

تا تیم جوان، با تجربه و با قدرتی را داشته باشیم.
  - فکر می کنید کجای کار ضعف داشتید؟

در  من  که  داشت  افت  پوشان  ملی  رکوردهای  مقداری 
مورد آن خیلی فکر کردم. دلیلش این بود که ویزاها دیر 
صادر شد و اعزام به مسابقه ها طبق برنامه نبود. از این 
رو بدن های ملی پوشان با شرایط هماهنگ نشد و بر روی 
هم  میری  و  سلیمانی  گذاشت.  منفی  تاثیر  عملکردشان 
بیشتری می دیدند  میدان  که  داشت  اگر شرایطی وجود 
بهتر کار می کردند و ایمان دارم در دوره های بعد بهتر کار 
می کنند. در کل موضوع خاصی که حس کردم خیلی بد 

ما  به  بقیه  هست  نیاز  شاید  و  نمی رسد  ذهنم  به  بوده 
وقتی  ما  خود  چون  است.  بوده  کجا  کار  اشکال  بگویند 
را  کارها  بهتر  موقع  آن  نظرمان  به  هستیم  کار  بطن  در 

انجام دادیم.
- از انتخاب هایی که برای ترکیب تیم ملی داشتید پشیمان 
نیستید؟ فکر نمی کنید بهتر بود براری و مجید عسگری را 

جایگزین می کردید؟
 ۵ وزن  باالی  کیلوگرم   ۳ با  ملی  تیم  انتخابی  در  براری 
حرکت نزد. چه تضمینی وجود داشت بتواند وزن کم کرده 

و همان وزنه ها را تکرار کند.
بار  براری باخت،  یک  به  سلیمانی در رکوردگیری ها یکبار 
مساوی شد و دفعه سوم برد اما براری اوت شد بنابراین 
پشیمان نیستم و اگر االن هم به آن شرایط برگردم دوباره 

همان انتخاب ها را خواهم داشت.
اما  بود  عالی  بابلسر  رکوردگیری  در  هم  عسگری  مجید 
کشاله  جزئی  کشیدگی  دچار  برگشتیم  تهران  به  وقتی 
منفی  تاثیر  عملکردش  روی  بر  همین  و  شد  چپ  پای 
گذاشت و نتوانست دیگر رکوردهایش در بابلسر را تکرار 
کند اما میری بهتر از رکوردگیری وزنه می زد. به هر حال 
وزنه برداری روی اعداد و ارقام است. من هم نمی توانستم 
وزنه برداری که خوب کار می کند را کنار بگذارم و این کار 

به دور از انصاف بود.
نقره  سلیمی  داشت  فرقی  شما  برای  سنگین  فوق  در    -

بگیرد یا علی حسینی؟
بین  بود  قرار  اگر  نمی کرد.  فرقی  برایم  عنوان  هیچ  به 
ملی پوشان فرقی بگذارم، در مورد براری فرق می گذاشتم. 
من و او با هم وزنه می زدیم و دوست و هم اتاق بودیم، 
اما اصال دلم نیامد هاشمی و سلیمانی که خوب کار کردند 
باید به جهانی برود.  را کنار بگذارم و بگویم دوست من 
برای من اعداد و ارقام و رکورد مهم است و همه را به یک 

چشم می بینم.
- چرا سلیمی و علی حسینی وزنه هایی که در تمرین ها زده 

بودند را نتوانستند در مسابقه تکرار کنند؟
و  انداخت  را  وزنه  مرتبه  دو  یک ضرب  در  علی حسینی 
او  توانایی  وگرنه  بود  دور  مسابقه ها  از  سال  هشت  او 
بیش از وزنه ۲۰۳ کیلوگرم بود. همچنین زانوی او ۲ هفته 
سنگین  تمرین ها  در  دلیل  همین  به  داشت  التهاب  آخر 
تاثیر گذاشت.  بر روی عملکردش  این موضوع  نکرد.  کار 
مدال  ابتدا  که  بود  این  داشتیم  قبال  او  با  که  صحبتی 
رکوردهای  به  آسیایی  بازی های  در  سپس  بگیرد  جهانی 
خوبی برسد و المپیک ۲۰۲۰ هم رکورد دنیا را بشکند. ا گر 
همه این موارد را از او در مسابقه های جهانی می خواستیم 

بار سنگین روانی برایش ایجاد می کرد.
بهداد سلیمی هم در یک ضرب خوب کار کرد او در  آخر 

رکورد  مسابقه ها  در  که  بود  زده  کیلوگرم   ۲۱۰ تمرینات 
می توانست  می زد  را   ۲۱۶ اگر  کرد.  ثبت  را  کیلوگرم   ۲۱۱
ورزشکار  خب  اما  کند  کمتر  تاالخادزه  با  را  فاصله اش 
گرجستانی خیلی خوب کار کرد. در دو ضرب هم سلیمی 
زمانی که وزنه ۲۴۵ کیلوگرم را  زد آرنجش صاف بود. در 
تمرینات هم  وقتی وزنه ۲۶۰ کیلوگرم را زد همین اتفاق 
المپیکش  از  اما نمی دانم چرا دوباره به حالت قبل  افتاد 
اما  گرفت  مدال  که  بود  این  مهم  حال  این  با  برگشت. 

لیاقتش بیشتر از این است.
- یعنی شما فکر می کنید وزنه ۲۵۲ کیلوگرم خطا بود؟

اگر خطا بود داوران سه چراغ قرمز می دادند. وقتی داوران 
یعنی  نپذیرفت  ژوری  هیات  اما  دادند  سفید  چراغ  سه 

سخت گیری شده است.
نتوانستیم  نداریم  قوی  ارتباط  می گویند چون  خیلی ها   -

اعتراض کنیم؟
ژوری  که هیات  عنوان شده  داوری هم  قوانین  کتاب  در 
مگر  کنیم.  اعتراض  نمی توانستیم  و  کالم  ختم  یعنی 
خطر  برعکس  برگشت؟  رای  شد  اعتراض  المپیک  در 

محرومیت برای ایران به وجود آمد.
برخی  اینکه  بر  مبنی  دارید  برنامه ای  اردوها  شروع  با   -
نخوابند؟به هر  گرفتند  که  باد مدال هایی  در  وزنه برداران 

حال سال آینده مسابقه ها سخت تر خواهد بود.
با توجه به اتفاق شیرینی که افتاده  چه اشکالی دارد یک 
هفته خوشحال باشیم و بعد از آن به این فکر می کنیم که 
نفرات  باید  است  درست  است.  آینده سخت  در  کارمان 
در  نباید  برداران  وزنه  و  اضافه شوند  ملی  تیم  به  جدید 
باد مدال های خود بخوابند بلکه با غیرت و با انرژی کار 
را ادامه دهند. از این رو  قطعا باید نگاهی به نفراتی که 
خارج از اردو هستند بیاندازیم تا سال آینده تیم پرقدرتی 

داشته باشیم چون انتظارات از این تیم باال رفته است.
دارید  نظر  در  هم  باز  شود  شروع  اردو  جدید  مرحله   -

کیانوش رستمی تنها تمرین کند؟
در مورد کیانوش شورای عالی فنی تصمیم گرفت و شورا  

هر نتیجه ای بگیرد اطاعت می کنیم.
- حاال اگر یک ورزشکار دیگر بخواهد راه رستمی را برود باز 

هم موافقت می کنید؟
باز هم شورای عالی فنی تصمیم گیری می کند. خودم عضو 
شورا هستم  یک رای دارم و الزم شود نظرم را می گویم، 
تبعیت  فنی  عالی  شورای  نظر  از  سرمربی  عنوان  به  اما 

می کنم.
- صحبت پایانی:

از تمام کسانی که در پشت صحنه برای این تیم زحمت 
فدراسیون   ، هیات ها  تا  شهرستان ها  مربیان  از  کشیدند 
و  نژاد  کاظمی  رحیمی،  اصغر  همکارانم  ورزشی،  پزشکی 
مسعود قاسمی تشکر می کنم. وزنه برداری امسال محمد 
علی فالحتی نژاد را از دست داد. امیدوارم این قهرمانی 
تسلی خاطر برای جامعه وزنه برداری و خانواده  او باشد و 

این پیروزی ها تداوم داشته باشد.
منبع:مشرق
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ورزشی

آیهان کوچولو... با دو کیلو و  نهصد گرم وزن و تشخیص جابجایی عروق بزرگ 
قلبی که یکی از جدی ترین اختالالت قلبی در نوزادان است.  به علت این اختالل 
خون تیره و روشن با هم تداخل پیدا کرده و در نتیجه در ارگانهای مهم بدن 
خون کم اکسیژن جریان پیدا میکند. و در نتیجه فرصت بسیار کوتاهی برای 
انجام جراحی و ترمیم این نقص بزرگ وجود داره – چراکه در صورت ادامه این 
بیشتری  کار  باید  بافتها  به  رسانی  اکسیژن  کمبود  جبران  برای  قلب  وضعیت 
اکسیژن  کمبود  و  این وضعیت  در مقابل  ارگانهای مهم  از طرفی  و  بده  انجام 
چندان مقاوم نیستند و در زمان کوتاهی دچار اختالل عملکرد و نارسایی میشن. 

این کوچولو جراحی شده و منتظر بزرگ شدن و وزن گرفتنش هستیم....
@sharayancharity : برگرفته از کانال بنیاد نیک ورزی شریان
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حدود یک ماه پیش زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر مناطقی از استان کرمانشاه را لرزاند. از همان نخستین دقایق 
پس از وقوع زلزله در مناطق محتلف استان کرمانشاه، مردم در همزمان با نیرو های امدادی وارد صحنه شدند 
تا بتوانند از عمق فاجعه مصیبت دیدگان هموطنانشان در کرمانشاه بکاهند.اگر چه  در نخستین ساعات وقوع 
زلزله، اخبار متاثرکننده زیاد بود، اما در این میان اتفاقاتی نیز می افتاد که بذر امید و زندگی دوباره را بر مردم 
منطقه و کل مردم ایران می پاشاند. تولد نوزاد در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب نیز از جمله این اتفاقات بود. 
فردای وقوع زلزله خبر رسید که با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی در تیپ ۷۱ ابوذر 
با حضور دکتر بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش نوزادی در جریان زلزله سرپل ذهاب به 

دنیا آمد.
یکی دیگر از اتفاقات مسرت بخش و امید دهنده به زلزله زدگان، سفر مقام معظم رهبری به مناطق زلزله زده 
بود که موجب شد، زلزله زدگان استان کرمانشاه، غم از دست دادن عزیزان خود را حداقل برای ساعاتی از یاد 
ببرند. سرکشی معظم له به چادر های برقرار شده و صحبت و تفقد ایشان با مردم زلزله زده از نزدیک، روحیه 

زیادی به آن ها تزریق کرد. 
اما بحث مهم در زلزله اخیر با توجه به خسارت هایی که به واحد های روستایی وارد آمده، بحث تکلیف قانونی 

دولت در بهسازی خانه های روستایی به موجب قانون برنامه ششم توسعه است.
مواد ۵۹، ۶۰ و ۶۱ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر وظایف و تکالیف دولت در قبال مقاوم سازی و بهسازی 

خانه های شهری و روستایی است.
بند ب. ماده ۵۹ قانون فوق الذکر تصریح دارد که دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های 
روستایی )با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی( و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری 
)در شهر های کوچک( منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول 
اجرای قانون برنامه تأمین کند.اگر چه الریجانی در نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسالمی اعالم 
زلزله زدگان دردستور کار مجلس قرار دارد که سریع تر رسیدگی می شود. این در  از  کرد، طرحی برای حمایت 
حالیست که  اوایل هفته جاری، فرماندار سرپل ذهاب با انتقاد از کندی روند اسکان موقت، گفت: مردم زلزله زده 

این شهرستان با سختی فراوان هنوز زیر چادر های ۱۰ متری زندگی می کنند.
به گفته وی، سرپل ذهاب با وجود همه این موارد حتی کانکس هم جوابگوی این شرایط سخت مردم نیست 
و باید هرچه سریع تر با حمایت بخش های مختلف به سمت بازسازی پیش برویم. وی از گرمسیری بودن سرپل 
ذهاب یاد کرد که باعث می شود در فصل گرما زندگی در کانکس برای مردم بسیار دشوار باشد و افزود: باید 

تا قبل از فصل گرما فکری به حال بازسازی مناطق زلزله زده بکنیم، در غیر این صورت باید به فکر تامین وسایل 
سرمایشی باشیم.از ظرفی دیگر مدیر گروه آموزش سالمت معاونت بهداشت کرمانشاه نیز اعالم کرده که با توجه 
به دسترس نبودن سرویس های بهداشتی و حمام احتمال خطر شیوع »شپش سر« در مناطق زلزله زده کرمانشاه 
وجود دارد. احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی نیز طی مصاحبه ای اظهار داشت: 
مردم مکرر با ما تماس می گیرند و از وضعیت موجود در مناطق زلزله زده کرمانشاه ناراضی هستند. امکانات 

رفاهی برای مردم زلزله زده در منطقه اصال خوب نیست.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه درحال حاضر ۷۰ درصد زلزله زدگان در چادر 
زندگی می کنند، گفت: با توجه به اینکه عمق فاجعه زیاد بود در حال ساخت کانکس هستند، اما از استان های 
دیگر توقع داشتیم در کرمانشاه کارگاه بزنند و نسبت به ساخت کانکس و حل مشکالت اقدامی شود. همچنین 

هوا سرد است و امکانات و سیستم گرمایشی برای مردم وجود ندارد.
زلزله کرمانشاه اگر چه بسیار دردناک بود و وضعیت مردم کرمانشاه اگر چه بسیار دلخراش است که هر انسانی 
را با مشاهده و یا شنیدن وضعیت مردم این سرزمین اندوهگین مینماید ولی اسف بار تر از آن اقدامات برخی 
از مسئولین ذیربط است.به گونه ای که شهاب نادری نماینده مردم پاوه و جوانرود در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به حضور مسئوالن اجرایی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه عنوان کرد: مسئوالن وعده هایی داده اند 

که شواهد نشان می دهد با گذر زمان وعده ها فراموش شده است.
وی ادامه داد: آقای تابش زئیس بنیاد مسکن که از عهده حل مشکالت زلزله زده بر نمی آید؛ نزدیک ۴۸ ساعت 
است که تلفن خود را جواب نمی دهد و سوال اینجاست که اگر کانکس های مورد نیاز مردم کرمانشاه یک ماه 

آینده تامین شود چه فایده ای برای مردم خواهد داشت.
و یا حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه 
مردم در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند، به خانه ملت گفت: برخی دولتمردان جهت بازدید 
از مناطق آسیب دیده در استان کرمانشاه حضور یافتند، وعده هایی به مردم دادند، عکس های یادگاری انداختند 

و رفتند؛ اما تا به امروز هیچ کدام از وعده های مسئولین محقق نشده است.
از برآیند اظهارات نمایندگان مردم مناطق زلزله زده چنین برمی آید که با وجود سنگ تمام مردم در خدمات رسانی 
به زلزله زدگان، اما مسئوالن اجرایی هنوز به طور کامل به وعده های خود عمل نکرده اند. باید منتظر ماند و 
دید که آیا در روز های آتی اهتمام مسئوالن اجرایی برای رسیدگی به وضع زلزله زدگان بیشتر خواهد شد یا نه؟

براساس مصوبه کمیسیون برنامه ریزی آموزشی از ابتدای 
و  اجرا  قابل  پیوسته  کاردانی  دوره های  کلیه   97 سال 

برگزاری نخواهد بود. 
وزارت  آموزشی  معاونت  آموزشی  برنامه ریزی  کمیسیون 
برای  را  خود  اخیر  مصوبات  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
اجرا در همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجری 
دوره های کاردانی ابالغ کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ اجرای 

آن الزامی است.
پیوسته  کاردانی  دوره های  کلیه  مصوبات  این  براساس 
توسط دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منسوخ شده و قابل 
آموزشی  برنامه های  فقط  همچنین  بود.  نخواهد  اجرا 
دوره کاردانی ناپیوسته که در سامانه hes.msrt.it فعال 
قابل  مجوز  دارای  مؤسسات  و  دانشگاه ها  برای  هستند، 

اجرا است.
در  شدن  پذیرفته  صورت  در  هنرستان  دیپلم  دارندگان 
دوره کاردانی ناپیوسته ملزم به گذراندن دروس جبرانی در 

نیم سال اول هستند.
برای مؤسسات آموزش عالی مجری دوره کاردانی پیوسته، 
در صورت وجود رشته هم نام در دوره کاردانی ناپیوسته، 
بالمانع  رشته  همان  ناپیوسته  دوره  در  دانشجو  پذیرش 
در صورتی  اما  نیست.  جدید  مجوز  اخذ  به  نیاز  و  است 
که رشته  هم نام در دوره کاردانی ناپیوسته وجود نداشته 
گسترش  شورای  از  مجوز  اخذ  از  پس  مؤسسات  باشد، 
مقطع  در  دوره  اجرای  به  اقدام  می توانند  عالی،  آموزش 

کاردانی ناپیوسته کنند.

قاضی  مرتضوی  سعید 
محکوم شده  و  مخلوع 
فاجعه  پرونده  در 
حالی  عین  در  کهریزک، 
به  می کند  اعتراف  که 
عذاب  فجایع  آن  خاطر 
اشتباهی  اصاًل  ندامت  ابراز  اما می گوید:  دارد  وجدان 
ندامت  ابراز  کی  من  است،  نوشته  دادگاه  که  است 

کرده ام؟
 دادستان سابق تهران این روزها با حکم دو سال حبس 
فجایع  دیدگان  آسیب  که  حکمی  است؛  شده  مواجه 
۸۸ و قضایای کهریزک انتظار بیشتر از آن را داشته اند 
و خود مرتضوی آن را خالف قانون و ناعادالنه عنوان 
رد  با »اعتمادآنالین« ضمن  او در گفت وگو  می کند. 
قطعی  محکومیت  آن  خاطر  به  که  جرم  در  معاونت 
گرفته است؛ معتقد است که هشت سال است که به 

دلیل گناه ناکرده محاکمه شده است.
دادرسی  اعاده  از  کرده اید  منتشر  که  ای  نامه  متن  در 

گفته اید. درخواست اعاده دادرسی خواهید کرد؟
بله در حال نگارش آن هستم.

چه زمانی به دیوان عالی کشور تحویل می دهید؟
هر زمان که تمام شد.

فکر می کنید که چه زمانی کامل شود؟
باید متن را بنویسم و اسناد و مدارک را به آن ضمیمه 
کنم. فرصت دارم چون هنوز حکم به من ابالغ نشده 
است. رأی را در سایت ها و خبرگزاری ها دیده ام و هنوز 
رأی به صورت رسمی و قانونی برای من ارسال نشده 

است.
به هر حال این حکم الزم االجراست، فکر می کنید اعاده 

دادرسی چه تاثیری بر حکم می گذارد؟
این مفصل است من باید مواد و تبصره های حقوقی 

را برای شما بگویم.
به هر حال شما از انجام این کارها یک هدف را دنبال 
می کنید. مانند همین نامه ای که دیروز منتشر کردید. 
خانواده ها  از  عذرخواهی  در  ای  نامه  که  گذشته  سال 
داشته  تأثیر  در حکمتان  تا  موجب شد  کردید  منتشر 
باشد و قاضی به همین دلیل سه سال از حکم شما را 
کاهش داده است؟ هدفتان از این نامه دوم چیست؟

در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسالمی که در صفحه آخر 
شعبه ۲۲ دادگاه به آن استناد کرده است می گوید اگر 
کسی حتی معاونت در قتل به او منتسب بود مجازات 
از یک سال تا پنج سال است. یعنی کسی  او  قانونی 
از جهت اوضاع  که هیچ سابقه مفیدی نداشته باشد 
نام  که  مسائلی  همه  و  شرافتمندانه  انگیزه  اجتماعی، 
به  دادگاه  باشد  داشته  را  تخفیف  شرایط  اگر  برده 
استناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسالمی می گوید 
چون این شرایط را دارد به او تخفیف می دهد. دادگاه 
یک  از  جرم  این  قانونی  مجازات  است؟  کرده  کار  چه 
شرایط  که هیچ  کسی  یعنی  است؛  سال  پنج  تا  سال 
تخفیفی ندارد دادگاه می تواند از یک تا پنج سال به او 
حبس بدهد. وقتی دادگاه در رای خود فرد را مشمول 
کفیفیات  و  اسالمی  مجازات  قانون   ۳۸ و   ۳۷ ماده 
مخففه با نام بردن موارد آن کرده است الزاما می باید 
است  که ییک سال حبس  قانونی  مجازات  از حداقل 
پایین تر بیاید یا مثال مجازات حبس را به جزای نقدی 
موازین  نیز مغایر  رابطه  این  در  دادگاه  که  کند  تبدیل 
قانونی عمل کرده است؛یعنی هیچ گونه اعمال تخفیی 
که استحقاق آن را ثابت دانسته به عمل نیاورده است.
اجازه بدهید، االن بحث بر سر این است که هدفتان از 

انتشار آن نامه چه بوده است؟
کالم  بگذارید  من؟  یا  کنید  مصاحبه  می خواهید  شما 
استاد دانشگاه  ببینید من که خودم هم  منعقد شود. 

هستم، هم سال ها دادستان بوده ام ...
بله من سوابق شما را که می دانم. حداقل این را می 
دانیم که شما چند سال دادستان تهران بوده اید. شما 

ادله قانونی را باید به دادگاه بدهید ...
آن  از  پس  نخواستید  اگر  بدهید  گوش  من  به  شما 
است  همین  حقوقی  مطلب  نمی دهیم.  ادامه  دیگر 
اگر کسی دارای شرایط  را گوش دهید.  باید استدالل 
از  می تواند   ۶۱۲ ماده  براساس  دادگاه  نباشد  تخفیف 
یک سال تا پنج سال حبس دهد؛ یعنی اگر دادگاه به 
کسی یک سال حبس داد به این معناست که این فرد 

چون  چرا؟  است.  نبوده  تخفیفی  شرایط  هیچ  دارای 
دارد  جرم  در  معاونت  که  کسی  برای  می گوید  دادگاه 
ایشان  حاال  نمی شود.  او  شامل  تخفیفی  شرط  هیچ 
در رأی خود استدالل کرده است و یکی از مواردی که 
نوشته این است که به جهت مالحظه وضعیت فردی 
و اجتماعی و خانوادگی، سوابق و اوضاع و احوال زمان 
وقتی  بنابراین  هستم.  تخفیف  مستحق  من  حادثه 
دادگاه تشخیص داد و حکم صادر کرد که شرایط من 
منطبق با ماده ۳۷ و ۳۸ است، به موجب قانون باید 
زیر یک سال رأی دهد. یعنی زمانی که دادگاه تشخیص 

داد ...
...اجازه بدهید شما جریان مصاحبه را تغییر می دهید. 
ادله قانونی باید به دادگاه ارائه شود. االن سؤال این 
دادگاه  به  را  ادله  خب  نوشته اید  نامه  چرا  که  است 

می دادید؟
شما صدر نامه را نخواندید.
چرا همه نامه را خوانده ام؟

تیتر نامه چیست؟
حضور حقوقدانان و مردم شهیدپرور ایران اسالمی...

خب این نامه را که به دادگاه ننوشته ام.
رائه  دادگاه  به  را  ادله  است،   همین  سر  بر  صحبت 

می دادید چرا به مردم نامه نوشتید؟
در ماده ۲۳ قانون مطبوعات آمده است که اگر رسانه 
فرد  آن  کنند  منتشر  کسی  علیه  مطالبی  مطبوعات  و 
آقای  وکیل  که  دیدیم  ما  چون  دهد.  پاسخ  می تواند 
روح االمینی رأی را به رسانه ها داده است و عین رأی را 
منتشر کرده اند بنابراین ما هم در رابطه با آن توضیح 

داده ایم.
بوده  حکمتان  درباره  دادن  توضیح  قصد  صرفًا  یعنی 

است؟
بله این بدیهی ترین حقوق شهروندی است.

اتفاقات  مسئولیت  مطلب  این  از  قسمتی  یک  شما 
قضیه  این  که  گفته اید  و  نکرده اید  قبول  را  کهریزک 
بازداشتگاه  در  که  است  مامورانی  با  مسئولیتش 

کهریزک حضور داشته اند یعنی شما به عنوان دادستان 
آن  در  بازداشتگاه  آن  در  که  می دانستید  نباید  تهران 
که  است  وقوع  حال  در  اتفاقاتی  چه  بحرانی  شرایط 
خود را از اتفاقاتی که آنجا افتاده است مبرا می دانید؟

من می خواهم جواب شما را بدهم.
قبلی  نامه  با  اخیر شما  نامه  که  این است  منظور من 
متناقض است شما قبال ابراز ندامت کردید از اتفاقاتی 

که در آن زمان رخ داده است؟
ابراز ندامت اصاًل اشتباهی است که دادگاه نوشته  نه 

است، من کجا ابراز ندامت کرده ام.
از  کردید  منتشر  قبل  سال  که  ای  نامه  در  شما 
خانواده های شهدای کهریزک ابراز ندامت و عذرخواهی 

نکردید؟
و مشکلتان  نخوانده اید  را هم خوب  نامه  آن  نه شما 

همین است.
یعنی شما ابراز ندامت نکرده اید؟

نه من در آن نامه نوشته ام که هرچند که من هیچگونه 
خاطر  به  اما  نداشتم  آنجا  ناگوار  حوادث  در  دخالتی 
شده  وارد  خانواده ها  این  به  که  ای  لطمه  و  صدمه 
شرمنده هستم و عذرخواهی کرده ام. این طور گفته ام. 
ما به خاطر این موضوع از آن ها دلجویی و عذرخواهی 
کردیم ولی صراحتًا نوشته ام که در رابطه با این موضوع 
هر چند من هیچ گونه دخالت و مسئولیتی نداشتم و 
حتی تقصیری هم نداشتم اما به دلیل حادثه ناگواری 
این  کردم.  عذرخواهی  خانواده ها  از  آمده  پیش  که 
یک دلجویی بوده که از این خانواده ها به دلیل اینکه 
دادستان وقت بوده ام کرده ام. شما نامه را نخوانده اید 
صرحتا نوشته ام که دخالت و مسئولیتی در این رابطه 

نداشته ام.
جرم  این  مرتکب  که  افرادی  آن  خود  این  بر  عالوه 
شده اند در بازجویی های خود نوشته اند که حتی رییس 
اقدامات خودسرانه آن ها اطالع  از  بازداشتگاه هم  آن 
نداشته اند. در دادسرای تهران یک بخشنامه دو صفحه 
تاریخ  و  امضای دادسراست و شماره  و  با مهر  ای که 

کهریزک  بازداشتگاه  مسئولین  به  است  مشخص  آن 
حقوق  تمام  باید  که  کردیم  ابالغ  رسمی  صورت  به 
شهروندی، امکانات رفاهی و بهداشت را تأمین شود و 

اصاًل برخورد نامناسب ممنوع بوده است.
کهریزک  دم  اولیای  از  دلجویی  خاطر  به  صرفًا  یعنی 
ابراز تأسف کردید و هیچگونه دخالتی هم در موضوع 
نداشتید. عذرخواهی که بیان کرده اید به چه دلیل بوده 

است؟
در رابطه با مورد نامه اشاره شما تلفنی صالح نمی دانم 
پاسخ بدهم چون پشت صحنه آن و علت انتشار آن 
مطالبی است که تا به حال نگفته ام و هنوز هم صالح 
نمی دانم جزییات علت این نامه را بگویم. اگر ضرورت 
و  با دالیل  را  آن  در مصاحبه حضوری علت  کرد  پیدا 
داشته  ای  منصفانه  قضاوت  تا  کنم  می  بیان  شواهد 
باشید. شما متن نامه را نخوانده اید من متن را دارم ...
نامه تان  از  قسمتی  در  ببینید  ام.  خوانده  را  نامه  من 
آمده است: به عنوان دادستان وقت عمیقًا ابراز تأسف 
و اعتذار می نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه 
جوادی فر، روح االمینی و کامرانی طلب پوزش نموده و 
علو درجات آن ها را از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم. 

این از نظر شما چیست؟
که  نوشته ام  بندها  همین  از  یکی  در  آخر  خط  ببینید 
هر چند اینجانب هیچگونه دخالت و تقصیری در این 
بوده ام  دادستان  اینکه  دلیل  به  اما  نداشته ام  اتفاقات 

این حادثه رخ داده عذرخواهی کردم.
از  وجدانی  عذاب  هیچ  که  است  این  حستان  پس 
اتفاقات کهریزک ندارید و کاماًل خود را مبرا می دانید؟

عذاب وجدان دارم اما تقصیر ندارم.
حس شما از این حکمی که برایتان صادر شده است، 

چیست؟
و  است  ناعادالنه  حکم  این  که  است  این  من  حس 
به گناهی که من نکرده ام آن ها برایم مجازات تعیین 
کرده اند. من به گناه ناکرده هشت سال است محاکمه 
می کنم  تاکید  هستم  حقوقدان  خودم  چون  می شوم. 
با هیچ موازین شرعی، قانونی و  که معاونت در جرم 
حتی آیات نورانی قران که در متن نامه هم آورده ام، در 
موضوع من منطبق نیست یعنی معاونت در جرم که 

به هر کسی نسبت داده نمی شود.

مرتضوی : اشتباه نوشته اند، ابراز ندامت نکرده ام

در  درگیری  ایجاد  ضمن  اوباش  از  تعدادی  قبل  چندی 
ها،  شیشه  شکستن  با  و  مشهد  شهیدرجایی  شهرک 

موجب اخالل در نظم عمومی شدند.
پلیس  به  این حادثه  گزارش  روزنامه خراسان نوشت:با 
تحقیق  به  شهیدرجایی  کالنتری  مأموران  بالفاصله   ،110
در این باره پرداختند تا عامالن اخالل در نظم عمومی را 
دامنه تحقیقات خود  انتظامی  مأموران  کنند.  شناسایی 
تا  دادند  گسترش  شهرک  های  کوچه  پس  کوچه  به  را 

سرنخی از اوباش فراری به دست آورند.
انتظامی  مأموران  که  حالی  در  ماجرا،  این  از  بعد  شب 
مشغول گشت زنی و انجام وظیفه در حوزه استحفاظی 
بودند، وارد خیابان پورسینا شدند و چند جوان موتورسوار 

را دیدند که داخل کوچه سرگرم گفت وگو بودند. 
مأموران  مشاهده  با  موتورسواران  حال  همین  در 
محل  از  تا  کردند  روشن  را  ها  موتورسیکلت  انتظامی، 

موتورسیکلت  از  یکی  سرنشینان  که  هنگامی  بگریزند. 
ها گریختند، جوان 20ساله ای نیز به ترک موتورسیکلت 
ناگهان  اما  کنند  فرار  محل  از  نیز  ها  آن  تا  پرید  دیگر 
صفیر گلوله ای فضا را شکافت و بر پشت جوان 20ساله 
نشست. این جوان که »هادی. ر« نام داشت و به تازگی 
خدمت سربازی را به پایان رسانده بود، با اصابت گلوله 
نقش بر زمین شد. لحظاتی بعد آژیر خودروی نیروهای 
امدادی به صدا در آمد ولی دیگر دیر شده و جوان مذکور 
بر اثر عوارض ناشی از شلیک گلوله جان خود را از دست 
ماجرا  جوان،  این  مرگ  با  گزارش،  بنابراین  بود.  داده 
ترتیب  بدین  و  شد  گزارش  عمد  قتل  ویژه  بازپرس  به 
با حضور شبانه بازپرس »کاظم میرزایی« در محل وقوع 
ادامه  باره  این  در  قضایی  گسترده  تحقیقات  حادثه، 
یافت. شاهدان عینی و اهالی محل اظهار کردند که فقط 
صدای شلیک یک گلوله را شنیده اند و پس از آن جوان 

20ساله ای که به همراه دوستانش وسط کوچه ایستاده 
بود، خون آلود نقش بر زمین شده است.

خودروی  از  که  انتظامی  نیروی  سرگرد  حال،  همین  در 
گشت انتظامی پیاده شده و به سوی موتورسواران شلیک 

میرزایی،  بازپرس  از سوی  دستوری  با صدور  بود،  کرده 
احضار و مورد بازجویی قرار گرفت اما او برخالف اظهارات 
اهالی محل، مدعی بود که سه گلوله شلیک کرده که دو  

گلوله برای اخطار فرمان »ایست« بوده است. اظهارات 
بیان می شد  در حالی  انتظامی  نیروی  ارشد  افسر  این 
که پس از جست و جوهای زیاد در محل وقوع حادثه، 
تنها یک پوکه گلوله شلیک شده به دست آمد و بدین 
ترتیب مقام قضایی، از کارشناسان سالح نیروی انتظامی 
خواست تاچگونگی و نحوه شلیک، در این حادثه را مورد 

بررسی های دقیق کارشناسی قرار دهند.
یافت  ادامه  پرونده  این  در  تحقیقات  که  بود  گونه  این 
از  اوایل هفته جاری، کارشناسان سالح پس  این که  تا 
انجام بررسی های تخصصی و فنی، شلیک گلوله توسط 
صحیح  اصول  کارگیری  به  براساس  را  انتظامی  مأمور 

قانون حمل سالح تشخیص ندادند.
بازپرس ویژه قتل عمد مشهد با تأیید این موضوع گفت: 
درباره  تحقیق  مأمور  که  سالح  کارشناسان  از  گروهی 
بودند،  پرونده  این  در  گلوله  شلیک  نحوه  و  چگونگی 

انقالب  و  عمومی  دادسرای   211 شعبه  به  گزارشی  طی 
با توجه به موقعیت محل و نحوه  را  تیراندازی  مشهد، 
قانون  که  کردند  اعالم  و  ندانستند  مقررات  وفق  شلیک 
مأمور  بنابراین،  است.  نشده  رعایت  سالح  کارگیری  به 
بازداشت  مناسب  قانونی  قرار  با صدور  مذکور  انتظامی 

شد تا این پرونده دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.
در  کرد:  تأکید  همچنین  مشهد  عمد  قتل  ویژه  بازپرس 
بر  و  مقررات  وفق  ضابطان  اقدامات  که  مواردی  همه 
اساس رعایت دقیق نکات قانونی باشد، دستگاه قضایی 
و  جایگاه  هر  در  اقدامات  این  از  توان خود  تمام  با  نیز 
پست و مقامی دفاع می کند اما در موارد بسیار نادری 
قرار  افراد  توجه  مورد  قانونی  نکات  و  دهد  می  رخ  که 
حقی  دهد  نمی  اجازه  نیز  قضایی  دستگاه  گیرد،  نمی 
متخلفان  با  قانون  مطابق  و  شود  تضییع  شهروندان  از 

برخورد می کند.

افسر نیروی انتظامی به علت استفاده ناصحیح از اسلحه بازداشت شد

دوره کاردانی حذف شداز شرایط سخت زلزله زدگان کرمانشاهی تا وعده های فراموش شده مسئولین  برای آنها 
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به  توئیتر،  در  متنی  انتشار  با  افشار  مهناز 
در  زنان  حضور  درباره  قریشی  سحر  سخنان 
ورزشگاه ها واکنش نشان داد و اعتراض خود 
را نسبت به حرف های اخیر این بازیگر اعالم 
کرد. پس از صحبت های سحر قریشی درباره 
ورزشگاه ها،  در  حضور  به  نداشتن اش  عالقه 
مهناز افشار در توئیت تازه اش به این حرف ها 

واکنش نشان داد.
افشار توئیت کرد: »نمیشه خیلی راحت حق 

نفر  یک  چون  کرد  انکار  رو  جامعه  از  نیمی 
»منقلب«  می گیره  قرار  مردان  کنار  در  وقتی 
است.  زنان  حق  ورزشگاه ها  به  ورود  میشه! 

والسالم #زنان_علیه_زنان«
بود:  گفته  اخیرش  مصاحبه  در  قریشی 
کنار  اینکه  از  استادیوم،  بروم  ندارم  »دوست 
تعداد زیادی آقا قرار بگیرم، منقلب می شوم. 
کاماًل موافقم که اجازه نمی دهند خانم ها به 

استادیوم بروند! «

 »برخی اتفاقاتی که برای برخی هنرمندان افتاده، توسط پاره ای از مراجع است 
و....« اینها بخشی از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره تعدادی از 
هنرمندان ممنوع الکار است. سخنانی که از سوی باالترین مقام اجرایی حوزه 
در  باید  البته  که  اجرایی  مقامی  باالترین  است؛  شده  مطرح  هنر  و  فرهنگ 

فضايی پر از نهادهای موازی و ذیمدخل کار کند.
زبان  هر  از  که  مکرر  داستانی  است.  ممنوع الکاری  مکرر  داستان  اما  موضوع 
بشنوید، نامکرر است! موضوع بحثی اساسی است که هرازگاهی خبری از آن 
روی خروجی رسانه ها قرار می گیرد و به قدری اهمیت دارد که بخشی از فضای 
را به خود مشغول کرده و  از آن اهل فرهنگ  البته فراتر  ذهنی اهالی هنر و 
خواهد کرد. ممنوع الکاری موضوعی است که به نظر رواج زیادی بین ما دارد؛ 
زیاد از این منظر که یک موردش هم زیاد به حساب می آید. سینماگران از این 
موضوع می نالند. نویسنده و اهل کتاب از آن می نالند؛ اهل رسانه از آن گله 
به نظر  که  اهل موسیقی  به ویژه  گرفتارند؛  آن  به  اهالی موسیقی هم  و  دارند 
تعداد بیشتری از آنها هیچ گاه فرصت کار رسمی به دست نمی آورند و برخی از 
آنها هم هر چند امکان کار زیر زمینی دارند اما به نظر چون امیدوارند به فضای 

رسمی کار هنری برگردند، خیلی به آن سو تمایل ندارند.
ممنوع الکاری و ارشاد

گالیه های  شناخته شده،  خواننده  زمان«  »حسین  بود  پیش  چندی  همین 
در »شهروند«  که  کرد  بیان  ممنوع الکاری خود  زمینه سال ها  در  را  اساسی ای 
هم منتشر شد. ممنوع الکاری ای که از حوزه هنر و موسیقی به تدریس و کار 

آکادمیک هم کشیده شده است.
)به  نظامی  حتی  و  مبارزاتی  خاص  سوابق  که  فردی  به  عنوان  زمان  حسین 
عنوان فرمانده مخابرات نیروی دریایی سپاه در زمان جنگ( را هم در کارنامه 
دارد و همین موضوع ممنوع الکاری او را بیشتر زیر نگاه نقادانه قرار می دهد. 
او گفته بود: در زمان مدیریت علی الریجانی در صداوسیما نامه  مکتوبی به 
اجازه پخش  من  آثار  تمامی  که  ارسال شد  زیرمجموعه ها  و  تمامی شبکه ها 
ندارد و دلیل آن حرف های سیاسی اي بود که بیان کرده بودم. زمان احمدی نژاد 
هم جلوی همه فعالیت های من گرفته شده و هنوز در زمان دولت های آقای 
روحانی این وضع ادامه دارد. حتی به کارهایی که خودم بخواهم تولید کنم، 
اجازه انتشار نمی دهند. نمی توانم نه آلبوم منتشر کنم، نه کنسرت بگذارم و نه 

هیچ فعالیت دیگری داشته باشم.
از میان تمام این حرف ها دو موضوع بسیار مهم است؛ موضوعاتی که هم در 
حرف های آن روز حسین زمان منعکس شد و هم رگه هایی از آن در حرف های 
دیروز وزیر ارشاد منعکس شده است. آن روز زمان بر این موضوع تأکید کرد که 
بعد از ممنوع الکار شدنم، این موضوع را در دولت های بعد نیز پیگیری کردم. در 
دوره 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد من بارها به وزارت ارشاد رفتم؛ ولی هر بار 
به من گفتند ما نمی توانیم به شما مجوز بدهیم. پس از بارها پیگیری در دولت 
آقای احمدی نژاد باالخره ناامید و خسته شدم و کار را رها کردم؛ تا این که دولت 
آقای روحانی سر کار آمد و من باز امیدوار به این شدم که می شود کاری کرد؛ 
به  هر حال گفته بودند در این دولت هم تدبیر هست و هم امیدواری. از این رو 
چندین بار به وزارت ارشاد و دفتر موسیقی و معاونت امور هنری ارشاد مراجعه 

کردم که آنها همین پاسخ دوره احمدی نژاد را به من دادند.
این پاسخ مشترک همان چیزی است که دیروز در سخنان غیرشفاف و مبهم 
مانند  واژه هایی  بردن  کار  به  با  ارشاد  وزیر  و  یافته  انعکاس  هم  ارشاد  وزیر 
»برخی« و »پاره ای«؛ کدهایی داد که به هر ترتیب موضوع ممنوع الکاری را به 

خارج از وزارت خودارجاع داد.
پذیرش ممنوع الکاری؛ یک گام به جلو

داستان ممنوع الکاری البته به این سرراستی و شفافی نیست و به نظر این یک 
رویه باشد که تا به حال وقتی در هر زمینه از ممنوع الکاری حرف به میان آمده، 
سیلی از تکذیب ها هم در میان بوده که ممنوع الکاری وجود ندارد. این موضوع 
البته با چنین برداشتی به وزارت ارشاد هم نسبت داده شده و بعد از نخستین 
هم  ارشاد  وزیر  که  شد  منعکس  چنین  صالحی،  عباس  سید  خبری  نشست 
وجود ممنوع الکارها را تکذیب کرده است. آن روز که سیدعباس صالحی برای 
نخستین بار در قامت وزیر ارشاد در میان خبرنگاران حاضر شد، به سوالی درباره 
موضوع با اهمیت ممنوع الکاری پاسخ داد. آن روز از او پرسیدند: »کسانی به 
 هر حال بعد از انقالب ممنوع الکار هستند، آیا امیدی به بازگشت آنها در زمان 
شما وجود دارد یا خیر؟« پاسخ وزیر ارشاد که آن روز به گونه ای دیگر برداشت 
شد، دیروز هم تکرار شده است. صالحی در پاسخ به این سوال گفت: از سمت 

وزارت فرهنگ و ارشاد هیچ هنرمندی ممنوع الکار نیست.

از  جدیدی  عکس  کشورمان,  پرطرفدار  بازیگر  فراهانی  شقایق 
خودش را به همراه متن زیر در پیج شخصی خود منتشر کرد.

یکی بود یکی نبود . این داستان زندگی ماست .
همیشه همین بوده . یکی بود یکی نبود .

در اذهان شرقی مان نمی گنجد با هم بودن .
با هم ساختن . برای بودن یکی ، باید دیگری نباشد.

هیچ قصه گویی نیست که داستانش این گونه آغاز شود ،
که یکی بود ، دیگری هم بود . همه با هم بودند .

و ما اسیر این قصه کهن ، برای بودن یکی ، یکی را نیست می 
کنیم .

از دارایی ، از آبرو ، از هستی .
انگار که بودنمان وابسته نبودن دیگریست .

هیچ کس نمیداند ، جز ما . هیچ کس نمی فهمد جز ما .
و آن کس که نمی داند و نمی فهمد ، ارزشی ندارد ، حتی برای 

زیستن .
و این هنری است که آن را خوب آموخته ایم .

“هنر نبودن دیگری!

به  اشاره  با  هایالیت  کارگردان 
متن  این  نگارش  برای  اینکه 
ای  گسترده  میدانی  تحقیقات 
به  پرداختن  درباره  است  کرده 
معضالت زندگی زناشویی در این 

اثر نمایشی سخن گفت.
 سوسن پرور کارگردان نمایش »هایالت« که در تماشاخانه باران 
اجرا می شود درباره بازخوردهایی که از مخاطبان دریافت کرده 
نمایش  تماشاگران  درصد   ۹۰ به  نزدیک  گفت:  مهر  به  است 
تئاتربین  آنها  از  نیمی  از  بیش  میان  از  و  مردم هستند  بین  از 
نیستند و اکثرا برای اولین بار است که به دیدن یک اثر نمایشی 
می نشینند. حتی مخاطبانی از شهرهای مختلف مثل کرمانشاه، 
ام که بسیار جای خوشحالی  اراک داشته  و  بندرانزلی، همدان 
دارد.وی درباره انتخاب رویکرد کمدی برای نمایش عنوان کرد: 
ای  مساله  َزهر  تا  کردم  انتخاب  دلیل  این  به  را  کمدی  رویکرد 
را که می خواهم مطرح کنم، گرفته شود و مخاطبان راحت تر 
آن را بپذیرند. بازخوردها نیز خیلی تعمق برانگیز بوده اند و در 
میان کامنت هایی که دریافت کرده ام مشخص است مخاطبان 

حرفی که قصد انتقالش را داشته ام، شنیده اند.
پرور درباره انتخاب فضای آرایشگاه برای مکان رخداد اتفاقات 
های  مکان  به  من  متن  نوشتن  زمان  داد:  توضیح  نمایش 
از  کردم.  فکر  نمایش  زنان  های  درددل  شنیدن  برای  بسیاری 
همان ابتدا سمیه شوقی یکی از بازیگران کار به من پیشنهاد داد 
که آرایشگاه را برای این منظور انتخاب کنم اما مخالفت کردم 

و آن زمان تصورم این بود که کار سطحی می شود و به سمت 
کمدی صرف گرایش پیدا می کند اما بعد از چند هفته به این 

نتیجه رسیدم که مکان آرایشگاه از همه جا بهتر است.
این بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره مردستیز بودن نمایش بیان 
کرد: معتقد نیستم که نمایش مردستیز است چون زمانی هم 
متوجه می شویم  داستان می شود،  وارد  نمایش  مرد  تنها  که 
این نمایش نمی خواهم،  که مشکلش زن ها هستند. من در 
بگویم که جنسیت ها با هم مشکل دارند اما می خواهم به این 
نکته اشاره کنم که چون ما روابط درستی با یکدیگر نداریم از هم 
راضی نیستیم به این مفهوم که دغدغه مردها، زن ها هستند و 
دغدغه زن ها نیز مردان. این مسایل واقعیت اجتماع ما است 
اما تالش کردم هیچ قضاوتی درباره این موضوع نداشته باشم 
اثر  این  به تماشای  بیان کنم. مطمئنم هر کس  را  آنها  و صرفا 
نمایشی بنشیند، می تواند مابه ازاهای بسیاری در دنیای امروز 

از کاراکترهای نمایش پیدا کند.
وی یادآور شد: تنها مرد نمایش ما مرد مهربانی است که دارد 
مهریه همسرش را پرداخت می کند و می گوید که مهریه حق 
اوست اما از زنش انتظاراتی داشته است که برآورده نشده است 
و دوست دارد همسرش او را به شکلی که هست به فرزندانش 
دیالوگی  توانند  نمی  ما  مردان  و  زنان  متاسفانه  بشناساند. 
و  زمانی جامعه، عرف  که  کنند  برقرار  با هم  انسانی  و  مشترک 
یا شرع در این زمینه مقصر هستند و زمانی هم خود اشخاص.

متن  نگارش  برای  که  تحقیقاتی  درباره  »بزنگاه«  بازیگر سریال 
انجام داده است، عنوان کرد: مسایلی که در این نمایش مطرح 

اجرای  اجتماع ماست و من تالش کردم در  می شود واقعیت 
این کار تا جایی که امکان دارد شعار ندهم و قضاوت نکنم. قبل 
از نگارش متن با ۷۰ زوج صحبت و تحقیق میدانی گسترده ای 
در این زمینه انجام دادم و برای تمام شخصیت هایی که خلق 
در  از شخصیت هایی که  دارم. خیلی  بیرونی  ازای  به  ما  کردم 
نمایش بخشی از داستان زندگی شان روایت می شود به دیدن 

کار نشستند و تحت تاثیر قرار گرفتند.
دیده  نمایش  از  هایی  بخش  در  که  گذاری  فاصله  درباره  پرور 
می شود، گفت: فاصله گذاری در تئاتر زمانی اتفاق می افتد که 
مساله ای سنگین روایت می شود بنابراین این فاصله گذاری در 
نمایش به سه شیوه متفاوت برای سه نفر از کاراکترها رخ می 
دهد که داستان زندگی سخت تری نسبت به بقیه دارند. اولین 
رخداد مربوط به نقشی است که مرضیه صدرایی آن را ایفا می 
این بخش ما درباره مردی سخن می گوییم که شرع  کند. در 
دستش را برای ازدواج موقت باز گذاشته است. در فاصله گذاری 
بعدی همزمان که زندگی جریان دارد و بدون اینکه دیوار چهارم 
شکسته شود ما صحبت های ذهنی دالرام با بازی شراره درشتی 
را می شنویم و در آخرین فاصله گذاریم دیوار چهارم شکسته می 
شود، زمان می ایستد و غزاله جزائری بازیگر نقش ِشری رو به 
تماشاگران می ایستد و پرده از یک عصیان اجتماعی بر می دارد 
بنابراین انتخاب شیوه های مختلف فاصله گذاری در نمایش با 

فکر صورت گرفته است.
باران  تماشاخانه  در  اجرا  درباره  هایش  صحبت  پایان  در  وی 
گفت: از اجرا در تماشاخانه باران رضایت دارم و مسئوالن این 
که  است  این  گروه من  قانون  بودند.  بسیار همراه  ما  با  سالن 
قلبتان باید با گروه باشد که خوشبختانه این اتفاق رخ داده و 
مسئوالن تماشاخانه باران نیز قلبشان با گروه ما همراه بود که 

جای خرسندی و رضایت خاطر دارد.

نام اصلی : حبیب اهلل چایچیان
زمینٔه کاری: مدح و مرثیه اهل 

بیت
زادروز: ۱۳۰۲ش تبریز
مرگ : ۹ آذر ۱۳۹۶ش

دیوان سروده ها:  ای اشک ها 
بریزید،

خلوتگاه راز و...
تخلص: حسان

حسان،  به  متخلص  چایچیان  حبیب اهلل 
و   )۱۳۹۶ ماه  آذر   ۹-۱۳۰۲( ایرانی  شاعر 
مشهور به خاطر سراییدن اشعار آیینی بود. 
»امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود« 
و »آمدم ای شاه پناهم بده« از سروده های 
معروف این شاعر بود. بیشتر سروده های او 
مدح و مرثیه اهل بیت)ع( است. خود او 
به تاثیرپذیری از اندیشه های عالمه امینی و 
عسکری اشاره کرده است. او بارها از سوی 
مورد  خامنه ای  اهلل  آیت  و  امینی  عالمه 
تحسین و تشویق قرار گرفته است. دیوان 

اشعار او در سه جلد به چاپ رسیده است.
یاد  زنده  بزرگداشت حبیب اهلل چایچیان,   

حبیب اهلل چایچیان
بیوگرافی حبیب اهلل چایچیان

زندگی و تحصیالت حبیب اهلل چایچیان:
سال  در  محمدحسین  فرزند  اهلل  حبیب 
۱۳۰۲ش در تبریز زاده شد. شش ساله بود 
مهاجرت  تهران  به  خانواده اش  همراه  که 
تهران  را در  کرد. چایچیان تحصیالت خود 
رساند،  پایان  به  آلمان  و  ایران  مدرسه  در 
سپس به استخدام بانک ملی ایران درآمد. 
او در روز پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ش درگذشت.  

شعر
نخستین شعری که سرود در ۱۵ سالگی و در 

رثای پدرش بود.
پدرم رخت از این جهان بربست  کمرم از غم 

و محن بشکست
می کنم لیک شکر یزدان را گر پدر نیست باز 

مادر هست
سرودن  به  مادرش،  تشویق  با  چایچیان 
پرداخت.  ائمه)ع(  مرثیه  و  مدح  در  اشعار 
سرودن  به  فقط  کربال  به  سفر  از  پس  وی 
آثار  و  پرداخت،  علی)ع(  آل  مدح های 
مورد  اشعارش  افکند.  آتش  در  را  دیگرش 
پارسی زبانان  و  ایران  توجه جامعه مذهبی 
است و در جمع عزاداران عاشورایی زمزمه 

می شود.
یاد  زنده  بزرگداشت حبیب اهلل چایچیان,   

حبیب اهلل چایچیان
مشهور  و  ایرانی  شاعر  چایچیان  حبیب اهلل 

به خاطر سراییدن اشعار آیینی بود
آثار

باغستان عشق،  گلریز،  پرپر، خزان  گل های 
اول  بریزید)جلد  اشک ها  غم، ای  سایه های 
دیوان اشعار(، خلوتگاه راز )جلد دوم دیوان 
بن  علی  از  جالب  حدیث  چهل  اشعار(، 
از  اشعار  دیوان  سوم  جلد  و  ابی طالب)ع( 

جمله آثار او است.
بنُت  »دکتر  اثر  کربال«،  »َبَطَلُة  کتاب  وی 

را با نام »زینب)سالم اهلل علیها(  الّشاطی« 
بانوی قهرمان کربال« به فارسی ترجمه نمود.
مطالب  از  مجموعه ای  ام ابیها؛  زهرا  فاطمه 
عالمه امینی درباره حضرت زهرا)س( است 

که توسط وی گردآوری شده است.
ارتباط با عالمان دینی

امینی  عالمه  که  زمانی  چایچیان،  گفتۀ  به 
در نجف ساکن بوده است، نامه هایی به او 
می فرستاده و او را شاعر اهل بیت خطاب 
به  را  او  دستمالچی  کریم  است.  می کرده 

عبدالحسین امینی معرفی کرده است.
چایچیان  که  است  کسانی  از  امینی  عالمه 
را مورد تحسین و تشویق قرار داد. وسیله 
آشنایی وی با عالمه امینی، شعری بود که 
از زبان عباس بن علی)ع( در شب عاشورا 
است.  سروده  حسین)ع(  امام  به  خطاب 
چایچیان نیز اشعاری را درباره الغدیر، عالمه 

امینی و کتابخانه او سروده است.
تنها  خود  که  تا  باشم  شمع  دارم  دوست   
فردا  غم  از  امشب  بالینت  سر  بر  بسوزم 

بسوزم
روی  ببوسم  تا  باشم  هاله  دارم  دوست 
بی پروا  تو  شوق  از  پروانه،  شوم  یا  ماهت 

بسوزم
دوست دارم ماه باشم، تا سحر بیدار باشم تا 
چو مشعل بر سر راهت درین صحرا بسوزم

آغوشم  در  تا  باشم  سایه  دارم  دوست 
بخوابی چشم دوزم بر جمالت، ز آن رخ گیرا 

بسوزم
از  خود  پذیری  تاثیر  به  چایچیان، 
اندیشه های عالمه عسکری نیز اشاره دارد.
آیت  ایران  انقالب  رهبر  بارها در حضور  او 
تشویق  مورد  و  خوانده  شعر  خامنه ای  اهلل 

ایشان نیز قرار گرفته است.
مرگ:

وی در عصر پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ در سن 
۹۴ سالگی درگذشت.

از  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اکران نشدن »عصبانی نیستم« خبر داد.

نصراهلل  حجت االسالم  افکارنیوز،  گزارش  به 
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب  پژمان فر 
مجلس، در خصوص تصمیم گیری برای اکران 
فیلم سینمایی »عصبانی نیستم« اظهار داشت: 
فیلم سینمایی »عصبانی نیستم« اکران نخواهد 

شد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این 
باره گفت: طی صحبتی که امروز با وزیر ارشاد 
اطالع  ایشان  داشتم،  مجلس  علنی  صحن  در 
دادند که این فیلم سینمایی اکران نخواهد شد.

نیستم«  »عصبانی  فیلم  که  است  ذکر  به  الزم 

 88 فتنه  درباره  درمیشیان،  رضا  کارگردانی  به 
در  را  بسیاری  اعتراضات  آن  ساخت  که  است 

پی داشت.
هفته گذشته شورای صنفی نمایش اعالم کرد، 
این فیلم از 29 آذر در گروه آزاد اکران می شود.

پاسخ تند مهناز افشار به سحر قریشی با هشتگ زنان علیه زنان

ممنوع الکارها را چه کسی ممنوع الکار می کند

ی
ی زیبا از شقایق فراهان

متن

لغو اکران فیلم جنجالی »عصبانی نیستم«

حبیب اهلل چایچیانبیوگرافی

سوسن پرور: هایالیت واقعیت اجتماع ماست فرهنگ و تمدن ایرانی
در ارامه صفحه اول ...

فکر، تمدن و فرهنگ ناب ایرانی در دوره اسالمی نیز همچنان ادامه داشت تا هم 
شاهد  هم  و  بگیرد  قرار  جهانیان  احترام  مورد  ایرانیان  اجتماعی  فرهنگ  و  آداب 
حضور دانشمندان ایرانی در این دوره نیز باشیم که حضور دانشمندانی چون فارابی، 
خوارزمی، ابوریحان بیرونی، طوسی، عاملی، بوعلی سینا و ... حکایت از درخشش 

ایرانی ها در این دوره دارد.
مقدمه فوق بیش از آنکه جنبه اطالعات عمومی داشته باشد به ما می فهماند تمدن 
ما  نیاکان  کوشش  و  کار  هزاران سال  آن هستیم حاصل  وارث  ما  امروز  که  ایرانی 
میباشد که هر کدام برای مدتی کوتاه یا طوالنی مسئولیت زنده نگاه داشتن مشعل 
تمدن کشوری کهن را بر عهده داشته؛ بنابراین هر اقدام نادرست که باعث خدشه 
وارد شدن به اصالت و تمدن ایران و ایرانیان شود عالوه بر واکنش منفی جهانیان به 

آیندگان نیز خیانتی بزرگ و آشکار است.
همان گونه که امروز از گذشته و عملکرد گذشتگان سخن گفته می شود قطعًا تاریخ نیز 
در مورد عملکرد و رفتار ما خواهد نوشت. آیا با علم به موارد مطرح شده پسندیده 
است که ایرانیان برای یک مسابقه فوتبال رکیک ترین فحاشی ها را بر زبان بیاورند 
و داور یک مسابقه را با فرض آنکه در مواردی اشتباه نیز داشته باشد مورد بی مهری 

خود قرار دهند؟
آیا چنین عملکردی باعث حذف و محرومیت بخشی از جامعه که بانوان می باشند از 

استادیوم های ایران نشده است؟
یا برای مثال، حمله به صفحه های مجازی رقبای کشورمان در صحنه های ورزشی 
کاری ضد ارزشی نیست؟ و یا با حمله به کافو و یا ماریا کوماندنایا به دلیل آنکه آنها 
تنها در یک قرعه کشی حضور داشته اند و ... چگونه در ذهن جهانیان نقش خواهیم 

بست؟ به راستی بعد ها تاریخ در مورد نحوه عملکرد ما چگونه خواهد نوشت؟
موضوعات مختلف که لحظه به لحظه در مقابل تمدن چند هزارساله ایران عالمت 
و  فرهنگ  مدعیان  چگونه  اندیشید  باید  می گذارد.  بزرگ  تعجبی  عالمت  و  سؤال 
تمدن، لب به رکیک ترین جمالت باز می کنند و یا برای پیشبرد اهدافشان یا هر دلیل 
دیگری از رذایل اخالقی و اجتماعی چون دروغ، کبر، رباخواری، توهین، تهمت، غیبت، 
ساکنین  مدعیان  ما  می شود  چگونه  می گیرند.  بهره   ... و  دورویی  و  نفاق  حمیت، 
کشوری متمدن که جزء اولین شهرنشینان جهان هستیم، هنوز ابتدایی ترین آداب 
و فرهنگ اجتماعی را فرا نگرفته. برای مثال بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و 
بهداشتی، از ریختن زباله در کوچه ها و خیابان هایی که هرروز از آن استفاده می کنیم 
و بر زندگی اجتماعی و فردی خود ما تأثیر فراوان دارد امتناع نمی کنیم و یا در مورد 
رانندگی هایمان که خود یک مقاله کامل و مجزا برای توضیح آن می طلبد و بسیاری 
از رفتار های ناصحیح دیگر و در نهایت کارهایی را انجام می دهیم که هم در دوره 
ایران باستان و از طرف نیاکان و گذشتگان ما نهی گردیده و هم از طرف اسالم و در 

دوران اسالمی ایران نهی شده است.
این یک امر بدیهی است که ما باید خودمان به فکر خودمان باشیم. اصالح جامعه 
جز به اصالح خود ما و در واقع خودسازی ما رقم نخواهد خورد. به امید روزی که 
خودسازی نقاب شعاری خود را بردارد و هر از یک از ما با عملکرد درست خود در 
حفظ فرهنگ غنی کشورمان بکوشیم و عملکرد ما همچنان جامه ی غرور و افتخارآمیز 

بر تن آیندگان ما بپوشاند.
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شهر ضرب المثل 

         معما

به سه نفر از مخاطبین که پاسخ درست بدهند ، به قید قرعه  یک سال اشتراک رایگان نشریه تعلق خواهد گرفت.

از کیسه خلیفه می بخشد
هر گاه کسی از کیسه دیگری بخشندگی کند و یا از بیت المال عمومی 
گشاد بازی نماید عبارت مثلی باال را مورد استفاده و استناد قرار داده ، 

اصطالحأ می گویند:« فالنی از کیسه خلیفه می بخشد.« 
عبد الملک بن صالح ازامرا و بزرگان خاندان بنی عباس بود و روزگاری 
دراز در این دنیا بزیست و دوران خالفت هادی و هارون الرشید و امین 
را درک کرد . مردی فاضل و دانشمند و پرهیزگار و در فن خطابت افصح 
زمان بود. چشمانی نافذ و رفتاری متین و موقر داشت به قسمی که 
مهابت و صالبتش تمام رجال دارالخالفه و حتی خلیفه وقت را تحت 
تاثیر قرار می داد. بعالوه چون از معمرین خاندان بنی عباس بود خلفای 

وقت در او به دیده احترام می نگریستند. 
امارت  به فر مان هادی خلیفه وقت، حکومت و  به سال 169 هجری 
هارون  زمان خالفت  در  یعنی  سال  دو  از  پس  ولی  داشت  را  موصل 
الرشید بر اثر سعایت ساعیان از حکومت بر کنار و در بغداد منزوی و 
مقروض  چندی  از  پس  داشت  گشاده  دستی  چون  شد.  نشین  خانه 
گردید. ارباب قدرت و توانگران بغداد افتخار می کردند که عبد الملک از 
آنان چیزی بخواهد ، ولی عزت نفس و استغنای طبع عبد الملک مانع 
از آن بود که از هر مقامی استمداد و طلب مال کند. از طرف دیگر چون 
از طبع بلند و جود و سخای ابوالفضل جعفربن یحیی بن خالد برمکی 
معروف به جعفر بر مکی و زیر مقتدر هارون الرشید آگاهی داشت و به 
عالوه می دانست که جعفر مردی فصیح و بلیغ و دانشمند است و قدر 
فضال را بهتر می داند و مقدم آنان را گرامیتر می شمارد، پس نیمه شبی 
که بغداد و بغدادیان در خواب و خاموشی بودند با چهره و روی بسته 
را در پیش گرفت و اجازه دخول خواست.  راه خانه جعفر  و ناشناس 
اتفاقأ در آن شب جعفر بر مکی با جمعی از خواص و محارم من جمله 
شاعر و موسیقیدان بینظیر زمان، اسحق موصلی بزم شرابی ترتیب داده 
بود و با حضور مغنیان و مطربان شب زنده داری می کرد. در این اثنا 
پیشخدمت مخصوص، سر در گوش جعفر کرد و گفت:« عبدالملک بر 
در سرای است و اجازه حضور می طلبد.« از قضا جعفر برمکی دوست 
صمیمی و محرمی به نام عبد الملک داشت که غالبا اوقات فراغت را در 

مصاحبتش می گذرانید. 
در این موقع به گمان آنکه این همان عبد الملک است نه عبد الملک 
صالح، فرمان داد او را داخل کنند. عبد الملک صالح بی گمان وارد شد 
دید  مقابل  در  را  دانشمند  و  متقی  مرد  پیر  آن  برمکی چون  جعفر  و 
جای خویش جستن  از  و  منقلب شد  چنان  برده  پی  خود  اشتباه  به 
کرد که« میگساران جام باده بریختند و گلعذاران پشت پرده گریختند، 

دست از چنگ و رباب برداشتند و رامشگران پا به فرار گذاشتند.« جعفر 
خواست دستور دهد بساط شراب را از نظر عبد الملک پنهان دارند ولی 
دیگر دیر شده کار از کار گذشته بود . حیران و سراسیمه بر سر و پای 
ایستاد و زبانش بند آمد. نمی دانست چه بگوید و چگونه عذر تقصیر 
بخواهد. عبد الملک چون پریشان حالی جعفر بدید بسائقه آزاد مردی 
و بزرگواری که خوی و منش نیکمردان عالم است با کمال خوشرویی 
در کنار بزم نشست و فرمان داد مغنیان بنوازند و ساقیان لعل فام جام 
عبدالملک  از  بزرگمردی  همه  آن  چون  جعفر  آورند.  گردش  در  شراب 
صالح دید بیش از پیش خجل و شرمنده گردید پس از ساعتی اشاره 
کرد بساط شراب را بر چینند و حضار مجلس- بجز اسحق موصلی- همه 
را مرخص کرد. آنگاه بر دست و پای عبد الملک بوسه زد عرض کرد:« 
شرمنده  نهایت  بی  فرمودی  بزرگواری  و  نهادی  منت  من  بر  اینکه  از 
جان  به  بفرمایی  چه  هر  و  تو هستم  اختیار  در  اکنون  سپاسگزارم.  و 
خریدارم.« عبدالملک پس از تمهید مقدمه ای گفت :« ای ابو الفضل 
، می دانی که سالهاست مورد بی مهری خلیفه واقع شده خانه نشین 
اکنون  لذا  بودم  نیندوخته  چیزی  دنیا  منال  و  مال  از  چون  ام.  شده 
محتاج و مقروض گردیده ام. اصالت خانوادگی و عزت نفس اجازه نداد 
به خانه دیگران روی آورم و از رجال و توانگران بغداد ، که روزگاری به 
من محتاج بوده اند، استمداد کنم ولی طبع بلند و خوی بزرگ منشی 
و بخشندگی تو که صرفأ اختصاصی به ایرانیان پاک سرشت دارد مرا 
وادار کرد که پیش تو آیم و راز دل بگویم، چه می دانم اگر احیانأ نتوانی 
گره گشایی کنی بی گمان آنچه با تو در میان می گذارم سر به مهر مانده 
، در نزد دیگران بر مال نخواهد شد. حقیقت این است که مبلغ ده هزار 

دینار مقروضم و ممری برای ادای دین ندارم.« 
می  چه  دیگر  گردید،  ادا  تو  قرض  داد:«  جواب  تأمل  بدون  جعفر 

خواهی؟« 
عبدالملک صالح گفت:« اکنون که به همت و جوانمردی تو قرض من 
مستهلک گردید. برای ادامه زندگی باید فکری بکنم زیرا تأمین معاش 

آبرومندی برای آینده نکرده ام.« 
جعفر بر مکی که طبعی بلند و بخشنده داشت با گشاده رویی پاسخ 
داد:« مبلغ ده هزار دینار هم برای ادامه زندگی شرافتمندانه تو تأمین 
گردید چه می دانم سفره گشاده داری و خوان کرم بزرگمردان باید مادام 

العمر گشاده و گسترده باشد. دیگر چه می فرمایی؟« 
انجام  برای  الملک گفت: » هر چه خواستم دادی و دیگر محلی  عبد 

تقاضای دیگری نمانده است.«
جعفر با بی صبری جواب داد:« نه، امشب مرا به قدری شرمنده کردی 
که به پاس این گذشت و جوانمردی حاضرم همه چیز را در پیش پای 
بنی عباسی، من هم  بزرگ خاندان  تو  اگر  نثار کنم. ای عبدالملک،  تو 
ایرانیان پاک نژاد هستم. جعفر برای مال و  از دوده  جعفر بر مکی و 

منال دنیوی در پیشگاه نیکمردان ارج و مقداری قایل نیست. می دانم 
که سالها خانه نشین بودی و از بیکاری و گوشه نشینی رنج می بری، 
چنانچه شغل و مقامی هم مورد نظر باشد بخواه تا فرمانش را صادر 

کنم. » 
پیرو  که  است  این  راستش  گفت:«  و  کشید  سوزناکی  آه  عبدالملک 
سالمند شده ام و واپسین ایام عمر را می گذرانم. آرزو دارم اگر خلیفه 
موافقت فرماید به مدینه منوره بروم و بقیت عمر را در جوار مرقد مطهر 

حضرت رسوا اکرم )ص( به سر برم.« 
جعفر گفت :« از فردا والی مدینه هستی تا از این رهگذر نگرانی نداشته 
باشی.«  عبد الملک سر به زیر افکند و گفت:« از همت و جوانمردی تو 

صمیمانه تشکر می کنم و دیگر عرضی ندارم.« 
جعفر دست از وی بر نداشت و گفت:« از ناصیه تو چنین استنباط می 
کنم که آرزوی دیگری هم داری . محبت و اعتماد خلیفه نسبت به من تا 
به حدی است که هر چه استد عا کنم بدون شک و تردید مقرون اجابت 
می شود. سفره دل را کامال باز کن و هر چه در آن است بی پرده در 
میان بگذار.« عبدالملک در مقابل آن همه بزرگی و بزرگواری بدوأ صالح 
ندانست که آخرین آرزویش را بر زبان آورد ولی چون اصرار و پافشاری 
جعفر را دید سر بر داشت و گفت :« ای پسر یحیی، خود بهتر می دانی 
که من در حال حاضر بزرگترین فرد خاندان عباسی هستم و پدرم صالح 
همان کسی است که در محل ذات السالسل –نزدیک مصر- بر مروان 
آخرین خلیفه اموی غلبه کرد و سرش را نزد سفاح آورد. با این مراتب 
اگر تقاضایی در زمینه وصلت و پیوند زناشویی از خلیفه امیر المومنین 
بکنم توقعی نابجا و خارج از حدود صالحیت و شایستگی نکرده ام . 
آرزوی من این است که چنانچه خلیفه مصلحت بداند فرزندم صالح 
را به دا مادی سر افراز فرماید. نمی دانم در تحقق این خواسته تا چه 

اندازه موفق خواهی بود.« 
جعفر برمکی بدون لحظه ای درنگ و تأمل جواب داد:« از هم اکنون 
بشارت می دهم که: خلیفه پسرت را حکومت مصر می دهد و دختر ش 

عالیه را نیز به ازدواج وی در می آورد.« 
دیر زمانی نگذشت که صدای اذان صبح از مؤذن مسجد مجاور خانه 
جعفر برمکی به گوش رسید و عبدالملک صالح در حالی که قلبش ما 

المال از شادی و سرور بود خانه جعفر را ترک گفت. 
بامدادن جعفر برمکی حسب المعمول به دارالخالفه رفت و به حضور 
انداخت و  بار یافت. خلیفه نظری کنجکاوانه به جعفر  الرشید  هارون 
گفت:« از ناصیه تو پیداست که در این صبحگاهی خبر مهمی داری.« 

جعفر گفت:« آری امیر المومنین شب گذشته عموی بزرگوارت عبدالملک 
صالح به خانه ام آمد و تا طلیعه صبح با یکدیگر گفتگو داشتیم.« 

حالت غضب  با  بود  مهر  بی  الملک  عبد  به  نسبت  که  الرشید  هارون 
از ما دست بردار نیست. قطعأ توقع  گفت:« این پیر سالخورده هنوز 

نابجایی داشت ، اینطور نیست؟« 
جعفر با خونسردی جواب داد :« اگر ماجرای شب گذشته را به عرض 
و  شریف  مرد  این  بزرگواری  و  گذشت  به  خود  امیرالمومنین  برسانم 
دانشمند که به حق از سالله بنی عباس است، اذعان خواهند فرمود.« 
سایر  و  عبدالملک  مترقب  غیر  حضور  و  شراب  بزم  داستان  گاه  آن 

رویدادها را تفصیال شرح داد. خلیفه آنچنان تحت تأثیر بیانات جعفر 
قرار گرفت که بی اختیار گفت:« از عمویم عبدالملک متقی و پرهیزکار 
بعید به نظر می رسید که تا این اندازه سعه صدر و جوانمردی نشان 
دهد. جدأ از مردانگی و بزرگواری او خوشم آمد و آنچه کینه از وی در 

دل داشتم یکسره زایل گردید. » 
جعفر برمیکی چون خلیفه را بر سر نشاط دید به سخنانش ادامه داد 
و گفت که:« ضمن مکالمه و گفتگو معلوم شد پیر مرد این اواخر مبلغ 
قابل توجهی مقروض شده است که دستور دام قرضهایش را بپردازند.« 

هارون الرشید به شوخی گفت:« قطعا از کیسه خودت!« 
جعفر با لبخند جواب داد :« از کیسه خلیفه بخشیدم، چه عبدالملک در 
واقع عموی خلیفه است و حق نبود از بنده چنین جسارتی سر بزند.« 
هارون الرشید که جعفر بر مکی را چون جان شیرین دوست داشت با 
» چون  گفت:  و  داشت  بر  دوباره سر  کرد. جعفر  موافقت  تقاضایش 
عبد الملک دستی گشاده دارد و مخارج زندگیش زیاد است مبلغی هم 
برای تأمین آتیه وی حواله کردم.« هارون الرشید مجدأ به زبان شوخی 
و مطایبه گفت:« این مبلغ را حتمأ از کیسه شخصی بخشیدی!« جعفر 
جواب داد:« چون از وثوق و اعتماد کامل بر خوردار هستم لذا این مبلغ 

را هم از کیسه خلیفه بخشیدم.« 
هارون الرشید لبخندی زد و گفت:« این را هم قبول دارم به شرط آنکه 

دیگر گشاده بازی نکرده باشی!«
مانند  عبدالملک  که  دانند  می  بهتر  المؤمنین  امیر  کرد:«  عرض  جعفر 
آفتاب لب بام است و دیر یا زود افول می کند . آرزو داشت که واپسین 
بگذراند.  المرسلین  خیر  حضرت  مطهر  مرقد  جوار  در  را  عمر  سالهای 
وجدانم گواهی نداد که این خواهش دل رنجور و شکسته اش را تحقق 
نبخشم، به همین مالحظه فرمان حکومت و والیت مدینه را به نام وی 
صادر کردم که هم اکنون برای توقیع و توشیح حضرت خلیفه حاضر 

است.« 
هارون به خود آمد و گفت:« راست گفتی، اتفاقا عبد الملک شایستگی 
این مقام را دارد و صالح است حکومت طائف را نیز به آن اضافه کنی.« 
از قدری تأمل عرض کرد:«  جعفر انگشت اطاعت بر دیده نهاده پس 
ضمنأ از حسن نیت و اعتماد خلیفه نسبت به خود استفاده کرده آخرین 

آرزویش را نیز وعده قبول دادم.« 
هارون گفت:« با این ترتیب و تمهیدی که شروع کردی قطعأ آخرین 

آرزویش را هم از کیسه خلیفه بخشیدی!؟« 
جعفر برمکی رندانه جواب داد:« اتفاقأ بخشش در این مورد بخصوص 
جز از کیسه خلیفه عملی نبود زیرا عبدالملک آرزو دارد فرزندش صالح 
به افتخار دامادی از خلیفه امیر المؤمنین نایل آید. من هم با استفاده 
او تبریک گفتم  را به  از اعتماد و بزرگواری خلیفه این وصلت فرخنده 
و حکومت مصر را نیز برای فرزندش، یعنی داماد آینده خلیفه در نظر 

گرفتم. » 
هارون گفت:« ای جعفر، تو در نزد من به قدری عزیز و گرامی هستی 
که آنچه از جانب من تقلیل و تعهد کردی همه را یکسره قبول دارم برو 
از هم اکنون تمشیت کارهای عبدالملک را بده و او را به سوی مدینه 

گسیل دار.«

که  است  دانشجویانی  برای  نوشتن  متن  این  نگارش  از  هدف 
از  دریغ  برسند،  زندگی شان  خوب  های  برهه  به  تا  می جنگیدند 
اینکه تازه اول راهشان است و مشکالت بیکاری و سردرگمی در 

باره آینده شان تازه دست بر شانه شان گذاشته است.
بدهاست.  ژن  ما  برای  مشکالت  و  بیکاری  و  سردرگمی  البته 
اینجاست که باید لغت نامه دهخدا را زمین گذاشت و لغت نامه 

کدخدا را برداشت:
»ژن_ برتر«: ژنی آگاه از رانت؛ بدون اندکی زحمت مراتب عالیه 

را طی می نماید 
»و ژن_ بد«: باهر جان کندنی، گرده نانی تأمین نماید.

و  می شود  بغض  گلویش  در  بسیاری  حرف های  که  دانشجویی 
و  شود  ناراحت  استادی  اینکه  مبادا  می دهد  قورت  را  بغضش 

حذفش کند.
ما  ی  جامعه  های  انسان  تربیت  می شود  شروع  که  اینجاست 
تر شدنشان  کامل  برای  شاید  و  بودند  آدم  قباًل  که  انسان هایی 
آمده اند دانشگاه؛ تا بتواند یا شاید هم اینکه بزرگان اجازه بدهند 
که این دانشجوی بدبخت هم خودی نشان بدهد، بخواهد ایده 

ای بدهد کاری انجام دهد.
اما فقط یک جست وجو ساده این دانشجوی بیچاره را منصرف 
می کند از نرخ بیکاری و ثبت اختراع هایی که نشده بگیرید و... 
همه چیز، حتی دیگر نمی تواند درس های خودش را پاس کند 
دیگر از عقلش استفاده نمی کند، عقلش رامیگذارد کشوی آخر میز 
ته اتاقش که هیچ وقت، نتواند وقت کند که عقلش را پس بگیرد 

از میزی که فاصله ها با او و آرمانهایش دارد.
سؤال من از مسئولین این است که چرا باید 606 هزار چندشغله 
در ایران داشته باشیم و نرخ بیکاری جوانان به 29 درصد برسد؟! 
آورده  در  صدا  به  را  کشور  در  بیکاری  سونامی  که  خطری  زنگ 

است.
چرا بیش از 500 هزار نفر اعالم کنند که از جست و جوی شغل 
دلسرد و ناامید شده اند. تفاوت وضعیت بازار کار امروز با دهه 
گذشته آن است که بیکاری ها از سطح تحمل خانواده خارج شده 

است این عین عبارتی است که معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت 
کار بیان می کند. به اعتقاد او، اگر چه نرخ بیکاری 5/10 درصد فعلی 
در سال های پیش هم وجود داشت، اما امروز خانواده ها تحمل 
اقتصادی،  شرایط  مجموع  از  این  ندارند.  را  بیکاری  میزان  این 
سطح معیشت و میزان درآمد خانواده ناشی می شود. و به عنوان 
صنایع  امور  معاونت  پست  بر  عالوه  نیا  صالحی  محسن  مثال 
هیئت مدیره  رئیس  عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
گروه صنعتی ایران خودرو و عضو هیئت عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران هم مشغول به فعالیت است. همچنین 
وزارت صنعت،  نیرومحرکه  و  مدیر کل خودرو  قناتی  امیرحسین 
معدن و تجارت نیز عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا 
است. مهدی کرباسیان معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
مدیرعامل ایمیدرو و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران 

و عضو هیئت مدیره فوالد مبارکه و ...
دوا  ما  از  دردی  شان  بقیه  بردن  نام  که  ای  چندشغله  آقایان 
این شعر هستند  بارز  و  برعکس  ها هم مصداق  نمیکند.بعضی 
که »گیرم« پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل یعنی 
اگر پدر و فامیلی در این دستگاه های باالیی داشته باشید و یک 
قراردادهایی  سالگی   20 در  باشید  وصل  ها  باالیی  به  طورهایی 

میلیاردی می بندید.
آن وقت بیشتر دانشجوهای بیچاره ای که حتی خجالت می کشند 

از پدرشان پول خوابگاه را بگیرند و افسوس ...
از  خیلی  دردم.حکایت  معدن  من  ولی  میدانی  آرام  را  من 
دانشجوهای امروزی است. امکانات گسترده و فراوان خوابگاه که 

در اختیار بیکاران آینده و حال قرار می گیرد.
بیکارانی که خودشان را به زمین و زمان می زنند تا شاید بتوانند، 
گلویشان  بیخ  تا  بدجور  که  کنند. مشکالتی  را حل  مشکالتشان 
چارلی  ...شهرت  زده  استخوانشان  به  کارد  که  طوری  رسیده 
چاپلین به این است که حرف نمی زند و همه حرفش را می فهمند 
و شهرت انیشتین این است که بااینکه حرف میزند، هیچ کس 

حرف هایش را نمی فهمد!

ما شهرت انیشتین را به ارث برده ایم با این تفاوت که حرف زدن 
و نزدنمان فرقی ندارد هیچ کس ما را نمی فهمد هیچ کس...

حاصل  و  است  خالی  پشتمان  دره  مثل  که  جوان هایی هستیم 
ژن خوب نیستیم همچنین از فامیل ژن خوب ها هم نیستیم ...

کشف؛ عبارت است از دیدن آنچه که همه دیده اند و اندیشیدن 
نیندیشیده است.دانشجویان نخبه و مخترعی  آنچه هیچ کس 
هم داریم که اختراعاتشان به نامشان ثبت نگردیده!یک مخترع 
باشد،  داشته  را  ایده  ثبت  دغدغه  هم  و  بدهد  ایده  هم  نباید 
بیکاری و عدم ثبات کاری دانشجویان نخبه را نیز دلسرد می کند!

حاال آمدیم و دانشجویی اندیشد در مورد مسئله ای که تا به حال 
کسی در مورد آن نیندیشیده است. 

سؤاالتی که پیش می آید:
1_آیا به دانشجو اعتماد می شود؟

2_آیا بودجه کافی در اختیارش گذاشته می شود؟!
3_کسی پیدا می شود تا کنارش باشد و با تمام جوانی و آماده 

نبودن فرد از او حمایت کند؟!
او  اگر  حتی  نیست  جماعت  دانشجو  برای  جنگی  میدان  هیچ 
نمی دانم  نیست.  دانشجو  ی  آینده  فکر  به  هیچ کسی  بخواهد. 
شاید هم این ما قشر خیلی حساس دانشجو هستیم که خسته 

شده ایم از بیکاری و بی توجهی به این قشر ...
شاید هم اکثر ما به خاطر اینکه چیزهایی بی مصرف در مغزمان 
پر کرده ایم دیگر حتی به خودمان هم فکر نمی کنیم.شاید بقیه 
افراد روزمرگی می کنند و عادت هایشان را تثبیت و گاهی اوقات 

ترک می کنند.
از  روزه  هر  اساتید  بهترین  که  می خوریم  را  این  غصه ی 
دانشگاه هایمان حذف می شوند و ترک می کنند کشوری را که دیگر 
جایگاهی ندارند و جایگزینشان می شوند انسان هایی که غالبًا از 

نادانی وحشت ندارند و از اینکه آنها را نادان بدانیم می ترسند. 
 مسئولین، ما ))دانشجو(( کجای این کشور و آینده اش هستیم؟!
آیا جوان ها فقط در میدان های جنگ و راهپیمایی ها و تظاهرات 

و...باید حضور داشته باشند؟!
چرا بی توجهی به این قشر تا این قدر باید مشهود و عینی باشد؟!

هیس!
دانشجوها فریاد نمی زنند...

فاطمه امیری 
دانشجوی ادبیات - دانشگاه سراسری زنجان

مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هر روز برای انجام کارهای فردا 
برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . 
سپس بالفاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید 

» . بردروم ریپورتس

16 واقعيت زير را در نظر بگيريد: 
1( 5 خانه وجود دارد.

2( انگليسی در خانه قرمز زندگی می کند.
3( اسپانيايی يک سگ دارد.

4( در خانه سبز قهوه نوشيده می شود.
5( ايتاليايي چای می نوشد.

6( خانه سبز، بدون هيچ فاصله ای، در سمت 
راست خانه سفيد قرار دارد.

حلزون  می کشد،  »کنت«  سيگار  که  کسی   )7
دارد.

کشيده  زرد  خانه  در  »وينستون«  سيگار   )8
می شود.

9( در خانه وسطی، شير نوشيده می شود.
10( فرانسوی در اولين خانه زندگی می کند.

می کشد،  »مارلبورو«  سيگار  که  کسی   )11

همسايه کسی است که روباه دارد.
می کشد،  »وينستون«  سيگار  که  کسی   )12

همسايه کسی است که اسب دارد.
آب  می کشد،  »مور«  سيگار  که  کسی   )13

پرتقال می نوشد.
14( ژاپنی سيگار »پارلمنت« می کشد.

زندگی  آبی  خانه  در همسايگی  فرانسوی   )15
می کند.

16( در هر خانه، يک مليت، يک حيوان، يک 
سيگارکش و يک نوشيدنی قرار دارد. 

 
حال به 2 سوال زير پاسخ دهيد:

الف- چه کسی آب می نوشد؟
ب- چه کسی گورخر دارد؟

چه کسی آب مینوشد؟ چه 
کسی گوره خر دارد؟

ضرب المثل های معروف فارسی و ریشه آنها 

یک تصمیم، برای تغییر یک تریبون آزاد
سرنوشت کافی است!

سخنان بزرگان جهان


