
که  مردمی  این   « )ره(،  خمینی  امام 
شما ها را روی کار آوردند، این مردم 
را  ها  ما  که  زاغه ها  و  محله  و  کوچه 
آنها  مالحظه  نشاندند،  مسند  روی 
تضعیف  را  جمهوری  این  و  بکنید  را 

نکنید.
بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار 
حاصل شود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از ایام اله خدای ناخواسته 
باز پیدا شود و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن قضیه 

این است که فاتحه همه ما خوانده می شود»
حوادثی که در ماه های اخیر در کشور رخ داد بازتاب های مختلفی در سطح 
داخلی و محافل بین المللی داشت. عده ای شروع اعتراضات خیابانی را منحصر 
به هفتم دی ماه 96 به بعد دانسته و آن را محدود به اعتراض مردم نسبت 
به گرانی، بیکاری و مفاسد اقتصادی و ضعف مدیریت اجرایی کشور توصیف 

نمودند و عده ای آن را متوجه کل نظام و ناکارآمدی آن تفسیر کردند.
عده ای معتقد بودند این تجمعات اعتراضی ناشی از برنامه ریزی و سامان دهی 
برکناری دولت  رقبای سیاسی روحانی در مشهد و به قصد  مخالفان دولت و 
دوازدهم رقم خورده و عده ای نیز آن را منتسب به دشمن و طراحی کاخ سفید 
و رژیم صهیونیستی و آل سعود و سلطنت طلبان و منافقین و وابستگان صدام 

و معاندین و به قصد براندازی رژیم می دانستند.
آنچه حقیقت داشت هیچ کدام از دیدگاه های فوق نبود بلکه مردم مطالبات 
از جمله مقام  از مسئولین نظام  اقرار بسیاری  انباشته شده ای داشته که به 
معظم رهبری و سران سه قوه و مراجع عظام تقلید و ائمه جمعه این مطالبات 
بر حق بوده و می بایست بجای انکار آن و پاک کردن صورت مسئله ، موضوع 
رسیدگی به اعتراضات مردم به صورت جدی در دستور کار مسئولین نظام قرار 

گیرد.
است  شده  شروع  ماه  دی  هفتم  از  خیابانی  اعتراضات  شود  گفته  که  این 
مردم  این  زیرا  است  محاسباتی  اشتباه  یک  شده  سازمان دهی  خارج  از  و 
ولی  کرده  بلند  را  اعتراض خود  و مسالمت آمیز صدای  نجیبانه  مدت هاست 

هیچ فریادرسی نداشته اند.
»اليحب اهلل الجهر بالسوء من القول اال من ظلم « )سوره نساء آیه 148(

»خداوند بدگویی بلند و آشکار را دوست ندارد جز برای کسی که بر او ستم 
رفته باشد؛ «و این مردم با استفاده از آموزه های دینی خود چاره ای جز بلند 
کردن صدای خود نداشتند و مسئولین نظام نیز متأسفانه به جای چاره اندیشی 
و حل معضالت عادت کرده اند که مسائل کوچک را به یک بحران تبدیل نمایند 

نمونه بارز آن مسائل مربوط به دراویش گنابادی است.
در  انتظامی  و  امنیتی  مأمورین  تجمع  به  نسبت  قبل  چندی  دراویش  این 
خیابان های اطراف منزل قطب خود دکتر نورعلی تابنده معترض بوده و تجمع 
مسالمت آمیز در خیابان گلستان هفتم پاسداران داشتند ، ولی این تجمعات 
با بازداشت برخی دراویش و بی تدبیری های معموله متأسفانه به خشونت 
و شهادت چند نفر و زخمی و بازداشت شدن عده زیادی انجامید. درحالی که 
همین معضالت در زمان حیات حضرت امام )ره( با توجه به اشرافی که ایشان 
بر فقاهت و عرفان داشتند به نحو مسالمت آمیز حل می گردید. به نمونه های 

دیگر که موجب اعتراض مردم شده اشاره می شود:
1-  سرمایه گذاران شرکت پدیده شاندیز سال هاست درصدد احقاق حق خود 
می باشند. اینها به نوعی اغفال شده برنامه های تبلیغاتی صدا و سیما شده اند. 
صدا و سیمایی که برای کسب درآمد حاضر شده بود روزانه چند ساعت را به 
در طی  و  دهد؛  اختصاص  پدیده  در شرکت  مردم  برای سرمایه گذاری  تبلیغ 
این سال ها مسئولین نظام اعم از دستگاه های اجرایی یا قضایی یا نمایندگان 
مجلس که نقش نظارتی مهمی دارند با سکوت خود به نوعی مشوق مردم 
پدیده  عدیده شرکت  تخلفات  برمال شدن  از  است حتی پس  جالب  بودند. 
بازهم وزیر کشور در صدا و سیما حاضر شد و به مردم اعالم نمود که مشکالت 
و  داد  ادامه  گزاری خود  به سرمایه  می توانند  مردم  و  این شرکت حل شده 
طوالنی  مدت  این  در  چرا  نیست  مشخص  است.  بالمانع  شرکت  فعالیت 
تخلفات سهیم  این  بروز  در  که  اجرایی  و دستگاه های  این شرکت  مسئولین 
بوده و اقدام به واگذاری زمین یا مجوز یا وام نموده هیچ گاه علنی محاکمه و 
مواخذه نشده اند و هیچ پاسخ روشن و قانع کننده ای به مردم داده نشد. حال 
این مردم بااین همه ظلم آشکار چه عکس العملی می توانستند داشته باشند؟ 
قوه  و  و مجلس  وزارت کشور  و  این شرکت  مقابل  اعتراضی  تجمعات  بارها 

قضاییه شکل گرفت ولی هر بار با تهدید روبرو شدند
2-   سپرده گذاران مؤسسات اعتباری وبانک های خصوصی

اعالم  ملتمسانه  و  عاجزانه  که  است  ماه  چندین  سپرده گذاران  از  تعدادی 
می کنند که دسترنج یک عمر تالش خود را به امید دریافت سود و گذراندن 
زندگی به این مؤسسات سپرده اند ولی این سپرده ها به تاراج رفت و هیچ 

کس پاسخگو نیست.
بوده اند  فعالیت  مجوز  فاقد  مؤسسات  این  اگر  میگویند  به حق  مردم  این 
چرا مسئولین نظام مقابل این خالف نا ایستاده اند و فعالیت آنها را متوقف 
نکرده اند و صدا و سیما نیز به کرات مشغول تبلیغات به نفع این مؤسسات 
چرا  نیستند؟  پاسخگو  مسئولین  چرا  داشته اند  مجوزی  اگر  و  است؛  بوده 
دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس و مسئولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
و تعاون هیچ گاه به میدان نیامده اند تا برای مردم شفاف سازی کنند. باالخره 
و  است  کرده  پیدا  سرنوشتی  چه  مردم  سپرده های  این همه  که  روشن شود 
این بانک ها و مؤسسات کالهبرداری کرده اند در چه  اگر مسئولین و مدیران 
شرایطی به سر می برند البته پر واضح است که اگر دولت بگوید تمام سپرده ها 
را به مردم بازمی گرداند بازهم نمی توان مدعی شد که تمام مشکالت حل شده 
بازپرداخت شود  از جیب همین مردم  این وجوه  است چرا که ممکن است 
و چه بسا این رویه کماکان ادامه یابد و دوباره همین مؤسسات مثل قارچ 

روییده شوند...
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سرمقاله | به قلم مدیر مسئول

یادداشت ...

4 دهه از انقالب اسالمی ایران گذشته است. افرادی از نسل ما ، 
نه خاطره ای از  وقوع انقالب و نه خاطره  ای از جنگ تحمیلی 
از  بعد  تاریخ  از  خود  تجربه  اندک  همین  اساس  بر  اما  دارند، 
نگاه داشتن  زنده  اند، همانقدر که  نتیجه رسیده  این  به  انقالب 
نام این انقالب بر اساس تالشهای پدران و مادرانشان و رشادت 
از  بیش  پرداختن  است،  ارزشمند  کشور،  گرانقدر  شهدای  های 
های  خواسته  به  اندیشیدن  بدون  آنهم  حد  بی  توجه   و  اندازه 
از آرمانهای  را  ،این نسل و  نسل های بعدی کشور  نسل جدید 
 ، میبیند  وقتی  امروزی    جوان  میکند.برای  دلسرد  نیز  انقالب  
کردن  پر  برای  ابزاری  عنوان  به  انقالبی،  آرمانهای  از  افراد  برخی 
خود  برای  را  ها  آرمان  این  دیگر  مینمایند  استفاده  خود  جیب 
مجلس  نماینده  حسینی  صفدر  دختر  وقتی  نمیدانند.  مقدس 
شورای اسالمی به صراحت در مورد حقوق های نجومی که پدرش 
از بیت المال گرفته است عنوان میکند ،پدرم برای انقالب زحمت 
کشیده و  سهم خویش را از سفره ی انقالب دریافت کرده است 
وی  بودن  انقالبی  آوازه  که   ملی  بانک  اسبق   عامل  مدیر  یا  و 
گوش فلک را کر کرده بود به گونه ای که حتی برای استفاده از 
امور شخصی از خودکار بیت المال استفاده نمیکرد به یکباره سه 
هزارمیلیارد ناموت از بیت المال را  میدزدد و با چفیه ای که باز هم 
نماد مقدسی در این انقالب است فرار میکند و یا هزاران موارد 
در دولت هایی  آن هم   ... و  اختالس   ، از جمله دزدی ها  دیگر 
که نماد پاکدستی و پرچم دار انقالب بوده اند  اتفاق میافتد آیا 
بازهم باید نسل جدید به آرمان های انقالب بیندیشد؟؟؟آیا این 
ذهنیت برای جوان امروزی ایجاد نمیشود که اهداف الهی که از 
آن صحبت میشده است کذب محض بوده  و از اول هدف برخی 

افراد چپاول پول بیت المال بوده است؟؟؟
نمایشنامه نویس  شاو«  »برنارد  از  جوانی  نویسندۀ  است  نقل 
استاد؟  می نویسید  چه  برای  شما  پرسید:  انگلیسی  سرشناِس 
شاو پاسخ میدهد: برای یک لقمه نان! نویسندۀ جوان برآشفته 
میشود  که »متأسفم! بر خالف شما من برای فرهنگ و انسانیت 
می نویسم! و شاو میگوید : عیبی ندارد پسرم! هر کدام از ما برای 

چیزی می نویسیم که نداریم!
صدق  نیز  جامعه  یک  مردم  اندیشیدن  مورد  در  موضوع  این   
که  اندیشند  می  مواردی  به  اغلب   جامعه  یک  مردم  مینماید. 
نسبت به آن محرومند و وظیفه  حکومت و دولت ها  برطرف 
و  ساالن  کهن  از  است.آنچه  جامعه  مردم  های  خواسته  کردن 
فعالین سال های انقالبی شنیده میشود و البته با تامل در شعار 
های آن زمان ، انقالب سال 57 انقالب اقتصادی نبوده است یا 
در واقع خواسته های مردم  در مورد بهبود معیشت زندگی نبوده 
است. از اشعاری همچون استقالل،آزادی، جمهوری اسالمی  یا نه 

شرقی نه غربی جمهوری اسالمی ...

گرچه که سالهاست آموختیم که آموزش نه آنست که افراد 
را زیر بارسنگین تعدد کتاب ، جزوات و مطالب بی ربط و با 
ربط  له کنند ، اما در عجبم که چطور به تقاضای همگانی در 

امرتغییر در این فرایند کسی فکر نمی کند ...

] ثقل سامعه [ استانداران منشوری میشوند!

دوباره نگاه کنیم! بحران آب در سرچشمه 
زاینده رود،مسئولین 

کارون را دریابند

۱۴ ساعت مذاکره ذوالنوری 
با کروبی در حصر

وزیر اطالعات: در 
 حریم خصوصی
مردم تجسس 

نمی کنیم

نماینده مجلس: احتمال استیضاح 
وزیر راه در مجلس زیاد است

من فرزند بعد از انقالب و جنگم

برهم خوردن برجام نقطه پشیمانی همگان خواهد بود

حمیدرضا کبیری رهنی

مسعود کریمپور نطنزی

 ادامه در صفحه ۶ ادامه در صفحه ۶

 صفحه ۶

 صفحه ۲

حصر خانگی مصدق 
درخواست »سیا « بود

۱5 اسفند روز درختکاری مبارک

به امید روزی که شاهد تخریب باغها و ساخت برجها نباشیم تا مجبور نشویم 
به جای کاشت درخت شکل درخت را روی دیوارهای شهر بکشیم
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در  اراده دولت  اولیه تجلی  و  فرمانداران هسته های اصلی  وزیر کشور گفت: 
حوزه حاکمیتی در مناطق هستند و موظف هستیم اراده رئیس جمهوری در 

حوزه اجرایی را در عمل تجلی دهیم.
و  سیاسی  کل  مدیران  استانداران  همایش  در  رحمانی فضلی  عبدالرضا 
فرمانداران سراسر کشور در سخنانی اظهار داشت: فرمانداران هسته های اصلی 
و اولیه تجلی اراده دولت در حوزه حاکمیتی در مناطق هستند همه شما باید خوی، روحیه، سیاست، 
تدبیر، دستور و تصمیم رئیس جمهور و دولت با ویژگی های منطقه ای و تدابیر محلی باشید. وی 
با بیان اینکه مصداق تجلی کثرت در وحدت در همین حوزه اجرایی است افزود: مردم با رای باال و 
قاطع رئیس جمهور را انتخاب کردند یعنی به برنامه های او رای دادند و رئیس جمهور نیز تجمیع 
قدرت آرا را در قالب ریاست جمهوری به عنوان فرد اول اجرایی با توجه به تنوع های منطقه ای و 

محیطی به فرمانداران داده اند.
عزم،  اراده،  یعنی  ببینند  جمهور  رئیس  قامت  در  را  خود  باید  فرمانداران  کرد:  تصریح  کشور  وزیر 

خواست و برنامه رئیس جمهور باید اراده، عزم، خواست و برنامه شما فرمانداران باشد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه موظفیم اراده رئیس جمهوری در حوزه اجرایی را در عمل تجلی دهیم، 
گفت: در انتخاب فرمانداران خارج از گرایش های سیاسی چه اصولگرایی و چه اصالح طلبی، نیتمان 
انتخاب  برنامه های دولت و شخص رییس جمهور  به  اعتدالی و معتقد  با مشی  افرادی  این بوده 
شوند. وی افزود: در این همایش سه روزه شرایط، مسائل و موضوعات کشور را با شما فرمانداران 
در میان خواهیم گذاشت، وضعیت کشورمان وضعیت باثبات و مستقر از نظر شرایط سیاست بین 
الملل نیست در حوزه اقتصادی نیز این شرایط را داریم زیرا وابستگی اقتصاد به نفت باعث شده هر 
تصمیم نفتی که در حوزه بین الملل که عموما هم تصمیمات سیاسی برای محدود کردن ما است، 
اثر این محدودیت در قیمت نفت و تصمیمات ما خودش را نشان میدهد. وزیر  گرفته می شود، 
کشور تاکید کرد: در حوزه سیاسی و در حوزه های منطقه ای و بین المللی وقایع رخ می دهد و نحوه 
حضور ما موجب می شود تصمیمات و اقداماتی اتخاذ کنند که این تصمیمات و اقدامات در شرایط 
سیاسی و اقتصادی و نظام بانکی ما اثر بگذارد، وقتی در منطقه با داعش درگیر می شویم و پشت 
داعش کشورهای بزرگ و مرتجع منطقه ای هستند و شکست می خورند آثارش در روابط بین الملل 

و عرصه های سیاسی است.
رحمانی فضلی گفت: اگر آمریکا و اسرائیل در سطح بین الملل نسبت به ما بغض و کینه دارند و در 
هر مرحله ای به دنبال عمل کردن این کینه ها هستند تصمیماتی در حوزه های رسمی بین المللی 
و غیر رسمی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و تجاری اتخاذ می کنند که اینها در شرایط داخلی ما تاثیر 
دارد پس ما در این شرایط عدم ثبات و استقرار بین الملل به تناسب اقدامات دشمنان متاثر هستیم 
باثبات  اقتصادی  امنیتی و ساختارها و کارکردهای  هرچند در حوزه داخلی در حوزه های سیاسی، 
هستیم اما در حوزه بین الملل متاثر هستیم بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم که قدرت تثبیت و 
مدیریت این نوسانات بین المللی را داشته باشیم که راه آن هم تکیه بر توانمندی های داخلی و هم 
عزم و اراده ما بر اساس اهدافمان است و این نشان دهنده توانمندی و اراده ملت است که در دولت 

و شما فرمانداران تجلی یافته است.
منبع:ایسنا

رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت 
توسعه  راستای  در  برجام  حفظ 
همکاری های  و  ثبات  امنیت، 
منطقه ای گفت: بر هم خوردن توافق 
همگان  پشیمانی  نقطه  ای  هسته 
هرگونه  برای  ما  البته  و  بود  خواهد 
شرایطی که مد نظرمان نباشد، آماده 

خواهیم بود.
حجت  جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش   به 
دیدار  در  دوشنبه  عصر  روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم 
کرد:  تاکید  فرانسه  خارجه  امور  وزیر  لودریان«  ایو  »ژان 
جمهوری اسالمی ایران هیچ محدودیتی در توسعه، تقویت 
و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری ها با فرانسه قائل 

نیست.
تمامی  برای  امتحانی  و  آزمایش  را  برجام  جمهوری  رییس 
ماندن  پابرجا  افزود:  و  دانست  کننده  مذاکره  های  طرف 
برجام به دنیا ثابت می کند که مذاکره و دیپلماسی بهترین 
گزینه برای حل مشکالت بوده و برهم خوردن آن به معنای 

این است که مذاکرات سیاسی اتالف وقت است.
پایبندی همه طرف های  بر ضرورت  تاکید  با  روحانی  دکتر 
ایران  گفت:  برجام  در  تعهداتشان  به  نسبت  کننده  مذاکره 
در  را  توافق  این  و  بود  نخواهد  برجام  نقض  آغازگر  هرگز 
راستای افزایش اعتماد، آرامش، همکاری و ثبات منطقه ای 

و بین المللی موثر می داند.
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت حفظ برجام در راستای 
توسعه امنیت، ثبات و همکاری های منطقه ای، خاطر نشان 
کرد: بر هم خوردن توافق هسته ای نقطه پشیمانی همگان 
خواهد بود و البته ما برای هرگونه شرایطی که مد نظرمان 

نباشد، آماده خواهیم بود.

روحانی با بیان این که ایران و فرانسه در رابطه با برجام و 
ضرورت ادامه آن دیدگاه مشترک دارند، گفت: خوشبختانه 
امروز به واسطه برجام فضای مناسبی برای توسعه روابط و 
راستای  در  باید  که  آمده  وجود  به  بین  فیما  همکاری های 
دستیابی به اهداف مهم و مشترک و منافع دو ملت در این 

مسیر حرکت کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به ضرورت همکاری ایران و فرانسه 
در زمینه تداوم ثبات و امنیت منطقه اظهار داشت: فرانسه 
و جمهوری اسالمی ایران در حل مشکالت اخیر لبنان نقش 
آفرینی مثبتی داشته اند و باید در راستای تقویت آرامش در 
برگزاری  برای  زمینه های مناسب  فراهم کردن  این کشور و 
انتخاباتی که موجب نشاط و استحکام سیاسی در این کشور 

شود، همکاری کنیم.
در  اهمیت  حائز  موضوعی  را  فارس  خلیج  امنیت  روحانی 
با اشاره به بحران یمن خاطر نشان کرد:  منطقه دانست و 
راستای  در  که  است  انسانی  و  المللی  بین  وظیفه ای  این 
آتش بس، پایان یافتن جنگ و کشتار مردم در یمن و ارسال 
کمک های بشر دوستانه به مردم این کشور که دچار بمباران، 

بیماری ها و گرفتاری فراوان هستند، تالش کنیم.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به مسائل مربوط به سوریه 
و مشکالتی که مردم این کشور با آن مواجه هستند، گفت: 
ابتدا به خواست دولت سوریه و  از  ایران  جمهوری اسالمی 
برای مبارزه با تروریسم در این کشور حضور داشته و این در 
حالی است که هنوز تروریسم در منطقه به طور کامل ریشه 
کن نشده و خطرات آن دیگر کشورها را نیز تهدید می کند. 

روحانی مبارزه تا محو کامل تروریسم و کمک به مردم سوریه 
منطقه  در  فرانسه  و  ایران  مهم همکاری  های  اولویت  از  را 
در  مرکزی  دولت  تقویت  جز  راهی  هیچ  گفت:  و  برشمرد 

دمشق برای حل بحران سوریه وجود ندارد.

احترام فرانسه به حفظ و پایبندی برجام
با تاکید  لودریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این دیدار 
بر عالقه مندی و احترام فرانسه به حفظ و پایبندی برجام، 
نشان  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  های  گزارش  گفت: 
دهنده پایبندی کامل ایران به تعهدات خود است و فرانسه 
انجام  برجام  ماندن  پابرجا  راستای  در  را  خود  تالش  تمام 

خواهد داد.
وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به این که روابط و همکاری 
فضای  واسطه  به  پاریس   - تهران  تجاری  و  اقتصادی  های 
به وجود آمده پس از برجام در دو سال اخیر، افزایش قابل 
توجهی یافته است، گفت: عالقه مند به توسعه و تحکیم همه 
جانبه روابط و مناسبات با جمهوری اسالمی ایران هستیم که 
برای این مقصود فرانسه تسهیالتی را برای گسترش همکاری 
های اقتصادی فیما بین اتخاذ کرده تا پویایی تجاری ایجاد 

شده میان دو کشور تقویت شود.
را  ایران  با  ای  هسته  توافق  اروپا  که  این  بیان  با  لودریان 
سندی اساسی بویژه در راستای توسعه امنیت و ثبات منطقه 
در  توانند  می  فرانسه  و  ایران  افزود:  کند،  می  قلمداد  ای 
راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه ای به ویژه جلوگیری از 
وقوع فاجعه انسانی در کشورهای منطقه و حل بحران های 

منطقه ای همکاری های خوبی با هم داشته باشند.
وزیر امور خارجه فرانسه گفت: عالقه مندیم با ایران به عنوان 
کشوری دوست در زمینه تمامی موضوعات مورد عالقه رایزنی 

و همکاری داشته باشیم.
ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه که بامداد امروز – 
دوشنبه - برای دیدار و گفت وگو با مقامات کشورمان وارد 
دبیر  شمخانی  علی  دریابان  با  نخست  است،  شده  تهران 
شورای عالی امنیت ملی و پس از آن با محمد جواد ظریف 

وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

روز  پوتین  والدیمیر 
نشست  در  دوشنبه 
همکاری  کمیسیون 
فنی-نظامی  های 
گفت:  روسیه  خارجی 
توانست  روسیه 
از کشورهای  یکی  عنوان  به  عالی خود  موقعیت 

پیشرو در صادرات تسلیحات را حفظ کند. 
رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد: روسیه با یکصد 
کشور جهان همکاری فنی-نظامی دارد و در سال 
گذشته حدود 15 میلیارد دالر سالح به کشورهای 

مختلف فروخت.
والدیمیر پوتین روز دوشنبه در نشست کمیسیون 

گفت:  روسیه  خارجی  فنی-نظامی  های  همکاری 
روسیه توانست موقعیت عالی خود به عنوان یکی 
از کشورهای پیشرو در صادرات تسلیحات را حفظ 
کند. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین به نقل از پوتین 
نوشت: حجم صادرات تسلیحات و جنگ افزارهای 
روسیه برای سومین سال متوالی افزایش می یابد 
و سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دالر بود. وی با 
قدردانی از کارکنان و مدیران صنایع دفاعی روسیه 
اندرکاران صادرات تسلیحات این کشور  و دست 
بویژه بخاطر شرایط  این موفقیت  اظهار داشت: 
به  مجبور  روسی  های  شرکت  که  رقابتی  سخت 

فعالیت در آن هستند، ارزشمند است.
دو  رشد  به  همچنین  روسیه  جمهوری  رئیس 

با  شده  امضا  -نظامی  فنی  قراردادهای  برابری 
کشورهای دیگر اشاره کرد که در سال گذشته به 
16 میلیارد دالر رسید و افزود: سبد سفارش های 
نظامی روسیه نیز همچنان در حال افزایش است.

دالر  میلیارد   45 از  بیش  روسیه  اکنون  »هم 
سفارش تولید تسلیحات و ادوات جنگی دریافت 
همکاری  کرد:  خاطرنشان  پوتین  است.«  کرده 
های فنی -نظامی روسیه مناطق جدیدی از جهان 
را فرا می گیرد و روسیه با بیش از یکصد کشور در 

این عرصه همکاری می کند.
رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت که برخی 
فنی-نظامی  عرصه  در  روسیه  شرکای  بر  کشورها 
فشار بی سابقه و آشکار وارد می کنند تا روسیه را 

از عرصه رقابت خارج کرده و به توانمندی دفاعی 
شرکای آن ضربه وارد کنند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که علیه ما دسیسه 
اقتصادی  های  کارشکنی  با  و  شود  می  چینی 
همکاری  سیستم  توانمندی  شویم،  می  مواجه 
های فنی -نظامی روسیه و ظرفیت های آن بیش 
از پیش نمود پیدا می کند و به اثبات می رسد؛ 
چنین  روسی  های  سالح  مشتریان  و  خریداران 
گفت  حال  در همین  پوتین  دارند.  ما  از  ارزیابی 
فنی-نظامی،  های  همکاری  عرصه  در  روسیه  که 
جهانی  امنیت  بر  را  تجاری  منفعت  هیچگاه 

ترجیح نمی دهد.
منبع:ایرنا

سیاسی  معاون 
با  کشور  وزیر 
اینکه  به  اشاره 
گذشته  هفته 
و  گفت  منشور 
سیاسی  گوی 
توسط وزیر کشور به همه استانداران ابالغ 
شد گفت: باید همه کمک کنیم تا جامعه 
را به سوی فرهنگ گفت و گو سوق دهیم. 
در  سخنانی   طی  جبارزاده  اسماعیل 
کرد:  اظهار  احزاب  خانه  فصلی  همایش 
ما در منشور گفت وگوی سیاسی به دنبال 
بین  مستمر  و  شده  تعریف  رابطه  ایجاد 
سیاسی  های  تشکل  احزاب،  و  دولت 
به  منشور  این  در  هستیم.  صنفی  و 
به  اقدام  تاکید شده است که  استانداران 
خانه  و  احزاب  خانه  تقویت  و  تاسیس 

سمن ها در استان ها کنند.
وی در ادامه افزود: در این منشور همچنین 
که  است  شده  خواسته  استانداران  از 
فرایندهای محدودیت آفرین برای احزاب، 
شناسایی  سیاسی،  و  صنفی  تشکل های 
البته یک نسخه کلی در این  و رفع کنند. 
نوشت  کشور  کل  برای  توان  نمی  زمینه 
زیرا برخی از این محدودیت ها، می تواند 

متناسب با شرایط متفاوت باشد.
به  اشاره  با  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
است  شده  تصریح  منشور  این  در  اینکه 
که سازوکارهایی برای گفت وگو با احزاب، 
شناسنامه  صنفی  و  سیاسی  های  تشکل 
خاطرنشان  شود  طراحی  قانونی  و  دار 
بسترسازی  اند  مکلف  استانداران  کرد: 
و  و گفت  ارتباط  تقویت  برای  را  مناسبی 
گوی سازنده میان تشکل های سیاسی و 
صنفی فراهم کنند. همچنین استانداران را 
مکلف کردیم که جلسات توجیهی و کارگاه 
های آموزشی برای تشکل های سیاسی و 

احزاب برگزار کنند.

باب  اگر  داد:  ادامه  همچنین  جبارزاده 
شیوه  به  مردم  شود،  بسته  گو  و  گفت 
دیگری حرف خود را می زنند. ما گفت و 
گو را به عنوان یک اصل در این منشور در 
تواند  می  گو  و  گفت  زیرا  ایم  گرفته  نظر 
معجزه کند. گفت و گو می تواند منجر به 
همدلی، همکاری و موضع گیری مشترک 
و  ملی  امنیت  نظام،  کلی  اصول  درباره 
این  از  منافع ملی شود. همچنانکه پیش 
برگزار  احزاب  با  جلسه   دو  کشور  وزارت 
کرد که نتیجه آن جلسه ها این بود که 99 
فکری  جریانات  های  گیری  موضع  درصد 
به ظاهر مخالف هم درباره امنیت ملی و 

منافع ملی مشترک بود.
وی با بیان اینکه مصمم هستیم که شورای 
گفت وگو را در استان ها برگزار کنیم گفت: 
ما گزارش فصلی عملکرد شورای گفت وگو 

را از استان ها می خواهیم.
همه  امیدواریم  کرد:  تصریح  جبارزاده 
تحقق  در  سیاسی  های  تشکل  و  احزاب 
کمک  ما  به  سیاسی  وگوی  گفت  منشور 
کنند. شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی تجربه مناسبی در زمینه مسائل 
در  باید  را  تجربه  این  که  بود  اقتصادی 
به  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  مسائل 

کار ببندیم.
عقل  را  خود  دولت  کرد:  خاطرنشان  وی 
کل نمی داند و عالقمند است که با عقل 
منشور  هدف  کند.  اداره  را  کشور  جمعی 
از ظرفیت  استفاده  گوی سیاسی  و  گفت 
های  تشکل  و  احزاب  در  موجود  های 

سیاسی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان گفت: 
دبیران  را  کشور  وزیر  سالم  دارم  وظیفه 
کل احزاب ابالغ کنم. ایشان همراه رئیس 
جمهور در سفر استانی هستند. اگر تهران 
عالقمند  جلسه  این  در  حضور  به  بودند 

بودند.

اطالعات،  وزیر 
امنیت را پیش شرط 
بخش  ضروری همه 
های جامعه دانست 
و گفت: امنیتی که با 
پایدار  تواند  نمی  آید،  به وجود  فضای خشک 
باشد بلکه امنیت باید به صورت شاد و با نشاط 
برقرار شود و در این شرایط است که ایران رشد 

می یابد.
محمود  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
اداری  در نشست شورای  روز سه شنبه  علوی، 
والدت  پیشاپیش  تبریک  با  غربی  آذربایجان 
به  خدمت  افزود:  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت 
است  نعمتی  اسالمی  جمهوری  نظام  در  مردم 
که باید با خدمت رسانی بی منت، شکر آن را 

بجا آوریم.
وی با بیان اینکه مسئولیت ها امانتی از سوی 
مردم است که در اختیار مدیران و مسئوالن قرار 
گرفته، اظهار کرد: اسالم، حکومت با صبغه الهی 
تا در سایه آن کرامت،  داند  برای مردم می  را 

معیشت، عدالت و امنیت آنان مهیا شود.
اساس  را  مسئوالن  از  مردم  رضایت  وی 
در  کرد:  اضافه  و  دانست  اسالمی  حکومت 
به طور گسترده و  باید  امنیت  اسالمی  جامعه 
رضایت به صورت عمومی برقرار شود و خوش 
کسب  عوامل  از  مردم  با  خوشرویی  و  اخالقی 

رضایت است.
در  که  شهروندان  همه  افزود:  اطالعات  وزیر 

چارچوب  در  و  کنند  می  عمل  قانون  چارچوب 
نظام هستند باید از امنیت و عدالت برخوردار 
اسالمی  حکومت  وظیفه  آن  برقراری  و  شوند 
روز،  به  روز  که  است  شرایط  این  در  و  است 
جاذبه دینداری و دین مداری افزایش می یابد.

وی ادامه داد: وزارت اطالعات بر اساس آموزه 
تجسس  مردم  شخصی  زندگی  در  دینی  های 

نمی کند.
وی ارتقای قدرت دفاعی و نظامی را برای ایجاد 
آرامش  برقراری  و  دشمنان  میان  در  هراس 
افزود:  و  دانست  جامعه ضروری  مردم  دل  در 
هرچه توان داریم باید صرف استحکام وحدت 
و همدلی با یکدیگر کنیم چرا که نتیجه اختالف 

و دعوا، زمین خوردن است.
موجب  که  دیماه  حوادث  به  اشاره  با  علوی 
و  وحدت  ایجاد  با  گفت:  شد،  دشمنان  امید 
یکپارچگی، این حوادث و توطئه دشمنان خنثی 

شد.
دادن  فراری  و  ها  کاری  کم  کرد:  اظهار  وی 
سرمایه، بازی درون زمین دشمن است و باید 
برای جلوگیری از فرار سرمایه با تخلفات بخش 

اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد.
تمامی  همکاری  از  قدردانی  با  اطالعات  وزیر 
افزود:  استان  اطالعات  کل  اداره  با  ها  بخش 
امنیت موجود، ثمره همدلی همه دستگاه های 
نظامی، انتظامی و سیاسی اعم از سپاه، ارتش، 
ناجا، قوه قضاییه، استانداری و مرزبانی بوده و 

باید همگرایی ها حفظ شود.

روحانی در دیدار با ژان ایو لودریان: برهم خوردن برجام نقطه پشیمانی همگان خواهد بود

وزیر کشور: فرمانداران اراده رئیس 
جمهور را در عمل تجلی دهند

استانداران منشوری میشوند

وزیر اطالعات: در حریم خصوصی 
مردم تجسس نمی کنیم

پوتین: پارسال 15 میلیارد دالر 
سالح به جهان فروختیم

 45 میلیارد دالر هم سفارش 
تسلیحاتی دریافت کرده ایم

ساعت   14 از  اصولگرای مجلس  نماینده  یک 
در  کروبی  با  نفره  دو  گفت وگوی  و  بحث 
با  گفت وگو  برای  که  گفت  و  داد  خبر  حصر 
در  اما  نکرده  اقدامی  موسوی  میرحسین 
نیست.  او  با  صحبت  مخالف  حال  عین 
توضیح  در  ذوالنورى  مجتبی  حجت االسالم 
گفت:  کروبی،  مهدی  با  دیدارش  جزئیات 
بنده در مجموع در دوران حصر آقای کروبی 
نفره  دو  خصوصی  بحث  ساعت   14 حدود 
داشته ام. این 14 ساعت در طول زمان هفت 
در  نیز  بحث ها  که  بوده  ایشان  حصر  سال 
در  وی  است.  گرفته  صورت  نفره  دو  دیدار 
و  این بحث ها  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
به هر  نتیجه داشته است، گفت:   صحبت ها 

حال بی نتیجه نبوده است.
ذوالنورى در پاسخ به این پرسش که آیا قرار 
کند؟  دیدار  نیز  موسوی  میرحسین  با  است 
گفت: من اقدامی نکردم البته مخالف نیستم 

که صحبتی کنم اما اقدامی انجام ندادم.
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  قم  نماینده 
یا  او  درخواست  اساس  بر  کروبی  با  دیدار 
کروبی صورت گرفته است؟ گفت: جرقه این 
کروبی  آقای  که  بود  زمانی  از  رابطه  و  دیدار 
افتاده  گیر  قم  در  فتنه  از  بعد   89 سال  در 
بودند  آن  در  ایشان  که  خانه ای  مردم  بود. 
علیه  اطراف  خیابان های  و  کرده  محاصره  را 

ایشان پر از جمعیت بود که شعار می دادند.
آن  داخل  زمان  آن  در  شد:  یادآور  ذوالنورى 

ساختمان رفتم که قالب اعضای شورای تامین 
استان نیز در آن حضور داشتند. مشورتی با 
آنها کردم و گفتم که من با جناب آقای کروبی 
بحث دو نفره طلبگی داشته باشم. نظر آن ها 
پیشنهاد خیلی  گفتند  که همه  را جویا شدم 
خوبیست ،به همین دلیل حدود چهار ساعت 
با ایشان یعنی از ساعت 12 شب تا چهار صبح 
البه الی  کروبی  آقای  کردیم.  بحث  نفری  دو 
می کرد  بیان  را  مطالبی  صحبت هایشان 
به  تمایل  ایشان  که  بود  این  برداشتم  که 
را  نکته ای  جایی  مثال  دارد  مباحث  استمرار 
مطرح می کرد که وسطش آن را رها می نمود 
تشریح  را  آن  دیگری  جلسه  در  می گفت  و 
می کند. تلقی من این بود که ایشان تمایل به 
ادامه بحث دارد که می گوید در جلسه دیگر 

این مطلب را بیان می نماید.
داد:  ادامه  مجلس  اصولگرای  نماینده  این 
20 روز بعد از آن اتفاق به ایشان زنگ زدم و 
گفتم اگر جنابعالی آمادگی دارید بحث ادامه 
پیدا کند. من حاضرم در هر جا که نظر شما 
ایشان آدرس منزل  باشد حضور پیدا نمایم. 
را دادند و بعد جلسات دیگر مراوده در منزل 

ایشان برگزار شد و بحث ها انجام می شد.
ذوالنورى در پایان در پاسخ به این پرسش که 
هماهنگی ها جهت دیدارش با کروبی در زمان 
حصر چطور انجام می شد، گفت: نمی خواهم 

جزئیات را توضیح بدهم.
منبع:ایسنا

14 ساعت مذاکره ذوالنوری
 با کروبی در حصر
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سقوط  سانحه  باختگان  جان  اجساد  بقایای  جستجوی  تیم  مدیر 
تحویل  برای  وجه  دریافت  بیانیه ای  تهران_یاسوج، طی  هواپیمای 

جعبه سیاه این هواپیما را تکذیب کرد.
دریافت وجه برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای تهران_یاسوج؟!

 فرهاد گلبرگ مدیر تیم  جستجوی بقایای اجساد  جان باختگان 
سانحه سقوط هواپیمای تهران_یاسوج، با انتشار بیانیه ای،  هرگونه دریافت پول از سوی 

این سازمان برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای تهران_ یاسوج را تکذیب کرد.
وی در  بیانیه خود آورده است: اینجانب به عنوان مسئول مستقیم عملیات جستجوی 
اجساد و قطعات هواپیمای ساقط شده شرکت هواپیمایی آسمان در کوه دنا که با حکم 
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به منطقه اعزام شدیم، بدین 
وسیله ادعا مطرحه در برخی سایتها و شبکه  مجازی تحت عنوان تحویل جعبه های سیاه 
این  موید  و  کرده  تکذیب  را  وجه  دریافت  شرط  به   CVR و   FDR به  موسوم  هواپیما 
مطلب تحویل جعبه ها بدون هیچ شرطی به مسئوالن محترم از جمله دادستان فرماندار 
که صورت  است  انتظامی  و  اطالعاتی  امنیتی  نیروهای  و  نمایندگان سازمان هواپیمایی 

جلسه آن موجود است.
مدیرعامل »سازمان غیردولتی جستجو و نجات ارتفاعات ایران«  در ادامه این بیانیه ، با 
اشاره به علت تاخیر در ارسال جعبه های FDR و CVR  از ارتفاعات خاطر نشان کرد: عدم 
موافقت  و  اینجانب  مدیریتی  روز، صالحدید  پایانی  ساعات  در  مذکور  جعبه های  ارسال 

معاون محترم استاندار بوده است.
وی در ادامه افزود: از این فرصت استفاده کرده و از تمامی کوهنوردان ایثارگر و دلسوزی 
که ما را در امر جستجوی بقایای جان باختگان و قطعات هواپیما  تهران_ یاسوج  یاری 
و  تشکر  رسانده اند  سرانجام  به  را  عظیم  خدمت  این  چشم داشتی  هیچ  بدون  و  کرده 

قدردانی می نمایم. 
گلبرگ در انتهای این بیانیه تاکید کرد: بی شک،کسانی که به هر نحو ممکن مانع جمع آوری 

اجساد توسط این تیم قدرتمند شدند، در پیشگاه عدل الهی جوابگو خواهند بود.

۱۲ فوریه ۲۰۱۸، واشنگتن - بخش هایی از تاریخ 
سیا مربوط به کودتای ۱۹۵۳ ایران که در اواخر 
سازمان  این  رویکرد  به  شد  منتشر   ۲۰۱۷ سال 
به  و  دارد  منتقدانه  نگاهی  عملیات  انجام  در 
پیشبرد  نحؤه  بر  سیاست  و  بوروکراسی  تأثیر 

فعالیت های برون مرزی آمریکا تاکید می کند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۴ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۶   پ

»تاريخ ايراني« ترجمه  مقاله دنيل سيگل و مالکوم برن را درباره نقش 
آمريکا در کودتاي ايران منتشر کرد.

نويسندگان در اين مطلب، با بررسي تطبيقي اسناد منتشرشده درباره 
کودتاي 28 مرداد سال ۱۳۳۲ )۱۹۵۳ ميالدي( توانسته اند نکات تازه اي 
را به مرکز توجه بياورند. بخش مهمي از اين مقاله بر آخرين اسنادي 

مبتني است که در سال ۲۰۱۷ از وضعيت محرمانه خارج شد.
به نظر مؤلفان، مهم ترين بخش از اسناد منتشرشده سال ۲۰۱۷، بحث 
سازمان  اجرائي  و  تحليلي  بخش  ميان  تعامل نداشتن(  )يا  »تعامل 
اطالعاتي آمريکا« است. با وجود اينکه »هيچ مجوز کتبي ای از سوی 
بر اساس  اما نويسندگان  رئيس جمهور )آيزنهاور( پيدا نشده است«، 
آمريکايي  -جاسوس  ويلبر«  »دونالد  حرف هاي  از  منتشرشده  اسناد 
روز  که  مي زنند  حدس  خارجه،  امور  وزارت  مجلد  و  کودتا-  در  فعال 

صدور تأییديه آيزنهاور،  ۱۱ جوالي ۱۹۵۳ باشد.

نويسندگان با اتکا به نسخه آخر گزارش »زنده باد شاه!« )اسناد منتشره 
در سال ۲۰۱۷(، به تغییر رويه ها در فاصله ۱۵ تا ۱۹ آگوست سال ۱۹۵۳ 
اشاره مي کنند و مي نويسند: تي پي  آژاکس در اصل به عنوان نقشه يک 
کودتاي نظامي طراحي شد که »هدفش سر کار نشاندن زاهدي به عنوان 
رئيس نيروهاي نظامي و سپس نخست وزير بود«. اين تالش در روز 
شاه  فرمان  در حالي که  نصيري  سرهنگ  خورد؛  شکست  آگوست   ۱۵
را تحويل مي داد، دستگير  مبني بر انتصاب زاهدي به نخست وزيري 
شد. با دستگيري نصيري، زاهدي پشتيباني نظاميان را از دست داد 
بر  نمي شد  برکناري مصدق  براي  بعدي  تالش هاي  در  به اين ترتيب  و 

نظاميان تکيه کرد.
 ۱۹( شهريور   ۲۵ در  کودتا  شکست  که  باورند  اين  بر  برن  و  سيگل 
آگوست( باعث تغییر استراتژي به »جمع آوري حاميان شاه« شد؛ به 
تعبيري »يک کارزار درگيري رواني با سرعت و تمرکز باال« از يک کودتاي 
نظامي به دقت طراحي شده، تأثيرگذارتر بود. گزارش »زنده باد شاه« به 
تلگرامي اشاره مي کند که سيا در آن سعي مي کند شاه را از برگزاري يک 
دادگاه علني برحذر دارد. ادامه تلگرام از اين قرار است: »از هر حرکتي 

که مصدق را به يک شهيد بدل کند، اجتناب به عمل بياورد«.
درخور  »فشار  نظر مي رسد  به  که  پيدا مي کند  ادامه  اين گونه  مطلب 
از  تمايلش  برخالف  شاه  تا  شد  باعث  واشنگتن«  جانب  از  توجهي 
برگزاري دادگاه علني چشم پوشي کند. اضافه بر اين، در همين تلگرام 

سيا، به زاهدي توصيه شده مصدق را »در اقامتگاهي در يک روستاي 
سيا  توصيه  بگيرد«.  نظر  تحت  به شدت  و  کرده  محصور  کوچک 
عملياتي شد و مصدق بعد از تحمل سه سال حبس، به عمارت خود 
در احمدآباد تبعيد شد و تا پايان عمر در حصر باقي ماند؛ اما آنچه از 
گزارش »زنده باد شاه!« حذف شده است، خواست زاهدي براي »اعدام 
بي درنگ مصدق« بود. اين نکته در مجلد وزارت امور خارجه آمريکا 
آمده است. در اسناد منتشرشده سال ۲۰۱۷ يکي از نکات جديد، بررسي 

نقش نيروهاي داخلي است.
جنوب  مردم  متقاعدکردن  در  »روحانيون  برخي  اهميت  نمونه،  براي 
تهران« برای نفود شوروي از طريق حزب توده بود؛ با اين ضميمه که 
مصدق به آنها مجوز فعاليت )به طور خاص تظاهرات( را داده است. 
هرچند نويسندگان اين نکته را مي گويند؛ اما در ادامه اقرار مي کنند که 
راهنمايي و حمايت سيا،  تأکيد شده که بدون  اين وجود، کامال  »با 

کودتا عليه مصدق بدون ترديد شکست مي خورد«. آ
نها بخشي از گزارش منتشرشده را براي تأیید اين مدعا مي آورند که بعد 
از شکست کودتای ۲۵ شهريور، »مهم ترين شخصيت هاي ضدمصدق، 
جرئتشان را از دست دادند«. به عقيده نويسندگان، در نهايت عمليات 
کرميت روزولت بود که يک پشتيباني مردمي از شاه را سازماندهي کرد 
و از زاهدي، در نبود جايگزين مناسب براي مصدق، حمايت کرد. در 
گزارش »زنده باد شاه!«، نامشخص است که آيا روزولت، رئيس شعبه 

خاورميانه سازمان مرکزي جاسوسي آمريکا و فرمانده عمليات کودتاي 
۲۸ مرداد، در واقع تنها دليلي است که عمليات پس از شکست اوليه به 
موفقيت انجاميد؟ به تعبير سيگل و برن، »تا آنجايي که به واشنگتن 
و سفارت آمريکا در ايران مربوط مي شد، عمليات تي پي  آژاکس در روز 

۱۵ آگوست به اتمام رسيده بود«.
در ادامه اين مطلب، بحث بسيار جالبي درباره روندهای درون سازماني 
و ميزان تأثيرگذاری اشخاص اصلي و بخش هاي متعدد سازمان سيا 
در کودتای سال ۳۲ ايران مطرح مي شود. در اين مطلب مي خوانيم: 
»در اين نسخه اشاره مي شود ]نسخه ۲۰۱۷ »زنده باد شاه!«[ که روزولت 
در توضيح به آيزنهاور، دالس و رئيس ستاد کاخ سفيد، درباره اينکه 
تا  او »به عمد« به دولت اطالعات نداده، نشان مي دهد که عمليات 
چه ميزان در روزهاي حياتي ميان ۱۵ تا ۱۹ آگوست از تصميم گيري در 

واشنگتن به دور بوده است.
در  کودتا  به  منتهي  اتفاقات  جريان  در  مي دهند  نشان  نويسندگان 
ايران، چطور تحليلگران به حاشيه رفتند و دست باال از آِن تيم اجرائي 
مي توان  اطالعات،  ندادن  در  روزولت  اعتراف  به  توجه  با  شد.  سيا 
گفت تحليلگراني که مسئول ارزيابي عواقب استراتژيک طوالني مدت 
عمليات آژاکس و وقايع ايران بودند، تحليل هايشان را بدون دسترسي 
اتفاق  ايران  در  آنچه  از  آگاهي  بدون  و  به روز  و  دقيق  اطالعات  به 

مي افتاد، انجام مي دادند«.

ظریف  محمدجواد 
ایران،  خارجه  امور  وزیر 
به  توئیتی  انتشار  با 
وزیر  نخست  ادعاهای 
صهیونیستی  رژیم 

واکنش نشان داد.
 ظریف در صفحه توئیتری خود نوشت: 

برخالف ادعای نتانیاهو، واقعیت این است که اشغال 
غیرقانونی سرچشمه بیشتر مشکالت منطقه ماست. 
دوام  دیگران  سرزمین  اشغال  تاریخ،  در  گاه  هیچ 
که  آپارتایدی  سیستم  و  اشغال  این  است.  نداشته 

آن را استمرار می بخشد، نیز چندان دوام نمی آورد.
در  سخنرانی  طی  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست   
اجالس آیپک مدعی شد: من پیش تر هشدار دادم 
معتدل  ایران  شود  برداشته  ایران  های  تحریم  اگر 
می  ایران  تر می شود.  بلکه خطرناک  نمی شود  تر 
خواهد امپراطوری خود را در مدیترانه بسازد. ایران 
بدنبال آن است که پایگاههای دایم نظامی در سوریه 
اسراییل  به  نزدیکتر  فاصله  از  بتواند  تا  کند  ایجاد 
حمله کند. ما باید جلوی ایران را بگیریم و ما جلوی 

ایران را خواهیم گرفت...همانطور که ترامپ گفت.
و  کرد  اشاره  پوریم  داستان  به  همچنین  نتانیاهو 
ایرانی ها موفق  اجازه نمی دهیم که  باز هم  گفت: 

بشوند.

حراست  مسئوالن 
آزاد  دانشگاه 
برگزاری  مانع 
اعتراضی  تجمع 
ن  یا نشجو ا د

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شدند.
در پی فراخوان جمعی از دانشجویان دانشگاه 
علوم و تحقیقات برای برگزاری تجمع صنفی 
در روز چهارشنبه در اعتراض به اخراج اساتید 
و تعطیل شدن برخی از کالس های تحصیالت 
حراست  مسئوالن  دانشگاه،  این  تکمیلی 
تماس  در  تجمع  برگزاری  از  پیش  دانشگاه 
را  دانشگاه  این  دانشجوی   ۲۰ حدود  تلفنی 

احضار فوری و تهدید کرده اند.
همچنین صبح امروز  حراست دانشگاه آزاد 
استقرار  و  دانشگاه  در  امنیتی  جو  ایجاد  با 
از  دانشگاه  محیط  در  حراست  نیروهای 

هرگونه تجمعی جلوگیری کرده اند.
زیادی  تعداد  اخراج  درپی  گزارش  بنابراین 
با  علمی،  هیات  وقت  نیمه  عضو  اساتید  از 
گذشت چندین هفته از آغاز ترم دوم بسیاری 
از کالس های دوره های تحصیالت تکمیلی به 
ویژه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی بدون 
استاد مانده و دانشجویان بالتکلیف مانده اند.

کمیسیون  عضو 
معادن  و  صنایع 
گفت:  مجلس 
توافق  طبق 
مجلس  رئیس 
رئیس جمهور  و 
قرار بود الیحه ای برای تفکیک چند وزارتخانه 
توافق  شود.  ارائه  مجلس  به  دولت  سوی  از 
»الریجانی« و »روحانی« بر ارائه الیحه ای برای 

تفکیک چند وزارتخانه
به گزارش افکارنیوز، مجلس شورای اسالمی ، 
درباره الیحه تفکیک چند وزارتخانه گفت: در 
دوازدهم،  دولت  به  مجلس  اعتماد  رای  زمان 
به  وزارتخانه  چند  تفکیک  برای  الیحه ای 
مجلس ارائه شد تا دولت بتواند به جای یک 
وزیر برای یک وزراتخانه، با تفکیک آن، حداقل 
دو وزیر معرفی کند که این الیحه دو فوریتی 

دولت رای نیاورد.
دولت  الیحه  آنکه  از  پس  داد:  ادامه  وی 
و  الریجانی  آقای  بین  نیاورد  رای  مجلس  در 
جدیدی  الیحه  دولت  که  شد  توافق  روحانی 
ارائه دهد که هنوز چنین الیحه ای ارایه نشده 
است. وی با بیان اینکه اکثر نمایندگان مخالف 
هستند،  دولت  مدنظر  وزارتخانه های  تفکیک 
می خواست  دولت  نمونه  طور  به  داد:  ادامه 
تفکیک   را  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزارت 
مخالف  موضوع  این  با  نمایندگان  که  کند 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  هستند. 
اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید محور و 
بر اساس اقتصاد مقاومتی است، افزود: هنوز 
بر  بنابراین  بوده  اشتباه  ادغام  که  نداریم  باور 
ابقای همین وزارتخانه تاکید داریم. البته در آن 
زمان، ادغام  کامل انجام نشد و فقط یک وزیر 
ساختار  تمامی  و  شدند  حذف  معاون  چند  و 
وی  ماندند.  باقی  خود  جای  به  وزرات خانه ها 
شش ماه  مدت  در  بود  قرار  اینکه  یادآوری  با 
ارائه  برای وزارتخانه جدید  اساسنامه جدیدی 
قالب  در  بود  شده  مقرر  کرد:  اضافه  شود، 
اساسنامه جدید، وزارتخانه جدید کوچک شود 
باشیم. همچنین  تا شاهد چابک سازی دولت 
تصدی گری  کارهای  جدید  وزارتخانه  بود  قرار 
خود را واگذار کند و بیشتر نظارت داشته باشد. 
دیگر  شد،  انجام  ناقص  ادغام  این  چون  اما 
کامل  ادغام  این  که  کنیم  قضاوت  نمی توانیم 

بوده یا به درستی صورت نگرفته است.
الیحه  هنوز  دولت  البته  کرد:  تصریح  فوالدگر 
جدیدی برای تفکیک چند وزارتخانه به مجلس 

ارائه نکرده تا بتوانیم در مورد آن بحث کنیم.
از  هدف  اینکه  بر  تاکید  با  اصفهان  نماینده 
تجارت  و  وزارتخانه صنعت، معدن  ادغام سه 
باشد،  صادرات محور  کشور  تولید  که  بود  این 
صادارت  تولید  دنبال  به  همچنان  اگر  گفت: 
محور هستیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بهترین گزینه است مگر آنکه مدعیان تفکیک 
واردات  بر  که  باشند  وزارت خانه ای  دنبال  به 
را  داخلی  تولید  بخواهد  و  باشد  داشته  تکیه 

به زمین بزند.

به بهانه سالروز درگذشت مصدق - حصر خانگی مصدق در خواست »سیا« بود

دریافت وجه برای تحویل جعبه سیاه 
هواپیمای تهران-یاسوج؟!

پاسخ ظریف به اظهارات ضد 
ایرانی نتانیاهو

هیچ گاه در تاریخ
اشغال سرزمین دیگران

دوام نداشته

ممانعت حراست 
دانشگاه آزاد از 
تجمع اعتراضی 

دانشجویان

توافق »الریجانی« و »روحانی« بر ارائه 
الیحه ای برای تفکیک چند وزارتخانه

دستور مهم رهبر انقالب به مجمع تشخیص مصلحتمن فرزند بعد از انقالب و جنگم
اتمام حجت جهانگیری با احمدی نژاد و احمدی نژادی ها

در ادامه صفحه اول ...

ایران در  چنین برداشت میشود که مردم  
از وابستگی  ها به شرق و غرب   آن زمان 
انقالب  عوامل  از  که   اند  بوده  ناراحت 
 4 گذشت  با  است.  میشده  محسوب 
مردم  همراهی  و   اسالمی  انقالب  از  دهه 
بوده  آن  گذار  پایه  خود  که  حکومتی  با 
به  میزان  چه  به  آنها  آنکه  از  فارغ  اند  
به  اعتماد  اند،  رسیده  خواسته های  خود 
به  منسوب  انقالبی  مختلف  های  جریان 
اصالحطلب   و  اصولگرا  یا  راست،  و  چپ 
مشکالت  و  بیکاری  تورم،  آن  ماحصل  که 
های  تبیعض  طرف،  یک  از  اقتصادی 
مابین  فی  طبقاتی  اختالف  و  آزاردهنده 
اکثریت مردم  و  عده ای محدود همچون 
پدرانشان  دنبال سهم  به  که  هایی  آقازاده 
از سفره انقالب اسالمیند بوده است، همه 
از  ای  خاطره  هیچ  که  نسلی  برای  همه  و 
میشود  باعث  ندارد  آن  اهداف  و  انقالب 
آرمانهای  جایگزین  را  دیگری   اهداف   ،
انقالبیون کنند و یا شاید حتی برای کسب 

این اهداف از آرمانهای انقالب بگذرند.
به قول ناصر فیض شاعر عزیز کشورمان،

وقتی که شیوه ُکَهنم را عوض کنم
 دیگر زمانه شاهد ابیات زیر نیست**

َمرگا به من که با پِر طاووس عاَلمی
یک موی گربه وطنم را عوض کنم

انقالب  از  بعد  سالهای  طول  در  چنانچه 
بلکه  کشور  از  ها  مغز  فرار  شاهد  تنها  نه 
دولت  از  سبز  برگ  اخذ  با   جدید  نسل  
زیر  نامه  پذیرش سوگند  به  آمریکا  حاضر 

نیز میشود.
متن سوگند نامه يك شهروند آمريكايي:

»بدينوسيله سوگند می خورم کاًل و تمامی 
و  دولتمرد  يا  پادشاه  هر  به  خود  وفاداری 
تاکنون  که  مملکتی  و  حکومت  و  دولت 
شهروند آن بوده ام را طرد کرده و در برابر 
به دفاع و  کليه دشمنان داخلی و خارجی 
اياالت  قوانين  و  اساسی  قانون  از  حمايت 
و  ايمان  آن  به  و  پرداخته  آمريکا  متحده 
وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانونًا 
متحده  اياالت  از  دفاع  برای  باشد  الزم 
اين  من   … گرفت  خواهم  بدست  تفنگ 
تعهد را آزادانه و بدون هيچگونه تحفظ و 
يا نيت طفره روی می پذيرم. خداوندآ به 

من کمک کن.«
حال باید دولتمردان بیندیشند که چه کرده 
اند ، نه تنها مردم عادی بلکه فرزندان همان 
افرادی که روزی از سفارت امریکا باال رفتند 
تسخیر  النه جاسوسی  عنوان  به  را  آنجا  و 
امریکایی محسوب  امروز شهروند   ، کردند 
میشوند و یا برخی افراد برای به دنیا آمدن 
برای  امریکایی  ویزای  اخذ  و  فرزندانشان 

آنها به این کشور مهاجرت میکنند.

یک عضو 
مجمع 

تشخیص 
مصلحت نظام 

گفت:
 به دستور مقام 
بودجه  بررسی  با  همزمان  رهبری  معظم 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کشور  جاری 
نیز  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
مغایرتی  اگر  تا  بررسی می کند،  را  بودجه 

بود به شورای نگهبان اعالم کند.
گفت وگو  در  مقدم  مصباحی  غالمرضا 
بررسی  چرایی  با  ارتباط  در  ایسنا،  با 
که  کشور  جاری  سال  بودجه  همزمان 
شده  تقدیم  مجلس  به  دولت  توسط 
مجمع  نظارت  عالی  هیات  توسط  است، 
بر  کرد:  اظهار  نظام  مصلحت  تشخیص 
به  انقالب  معظم  رهبر  که  ابالغی  اساس 
امر نظارت  تنفیذ  شورای عالی نظارت در 
همزمان  که  است  شده  مقرر  داشته اند، 
لوایح  سایر  و  برنامه  بودجه،  رسیدگی  با 
نظارت  اینکه مجلس  بر  و طرح ها عالوه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دارد،  را  خود 

نظام نیز نظارت خود را انجام دهد.
این  توضیح  در  وی  نیوز  نامه  گزارش  به 
مواردی  در  اگر  کرد:  خاطرنشان  موضوع 
در حین رسیدگی طرحی در مجلس  نیاز 

تذکرات  آن  براساس  تا  باشد  تذکر  به 
را اصالح کنند، شورای عالی  طرح مذکور 
براساس بررسی ها  را  نظارت نظرات خود 
و گزارش هایی که به این شورا ارائه شده 

است، طرح می کند.
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این 
نظام سپس یادآور شد: سپس این شورا 
آن چه را که در شورایعالی نظارت تصویب 
شده را به شورای نگهبان ارجاع می دهد 
شورای  مجلس  به  نگهبان  شورای  و 
که  مواردی  آن  تا  می کند  ابالغ  اسالمی 
باید، اصالح شود؛ بنابراین براساس گفته 
را  موارد  آن  هم  مجلس  نگهبان  شورای 

اصالح خواهد کرد.
دستور  این  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
مجمع  جدید  دور  به  فقط  رهبری 
تشخیص مصلحت نظام مربوط نمی شود 
همزمان  بررسی  این  هم  این  از  پیش  و 
این که  علت  اما  است؛  می گرفته  صورت 
سریعتر  همزمان،  بررسی  این  دفعه  این 
دیگر مصوبات  که  است  این  انجام شده 
تشخیص  مجمع  نظارت  عالی  شورای 
مصلحت نظام الزم نیست در صحن علنی 
مجمع تصویب شود و فقط توسط خود 
این شورا به شورای نگهبان اعالم می شود.
منبع: ایسنا

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که من راجع 
به دوره بد کشور خیلی صحبت کرده ام، افزود: »از 
مقطعی مرا توصیه به سکوت کردند و من هم گفتم 
به بحث  را  تا ذیل حکومت  چشم، ولی االن سر 
گرفته اند و می گویند انتخابات زودهنگام و بدون 
مهندسی برگزار شود. وقتی نگذاشتید اقدامات او 
گفته شود االن باید به این حرف ها جواب بدهید 
البته اگر الزم باشد من موتور را مجدد روشن می 
کنم.«اسحاق جهانگیری از فرد خاصی نام نبرد اما 
جمالتی که گفته نشان می دهد اشاره و تهدید او 
متوجه ادعاهای اخیر رئیس جمهور سابق است.  
جهانگیری این سخنان را در همایش استانداران، 
مدیران کل سیاسی و فرمانداران کل کشور که روز 

گذشته آغاز شد، ایراد کرد.
وی با بیان این که طی پنج سال گذشته به طور 
متوسط 480 هزار شغل درست شده که برخی می 
گویند این خیلی بد است، افزود:  دوره ای را که 
دوره خیلی خوبی  می گویند  بود  درصد   35 تورم 
می  است  درصد   10 زیر  تورم  که  اکنون  اما  بود، 
گویند خیلی بد است! وی تصریح کرد: اشتباه می 
با  و  دهند  می  جلوه  ناکارآمد  را  دولت  که  کنند 
آمریکا که می خواهد بگوید نظام ناکارآمد است 

هم صحبت می شوند.
کردند  بیان  نمی رفت،  انتظار  ها  آن  از  که  کسانی 

اعتراض حق مردم است
ماه  دی  اتفاقات  که  این  به  اشاره  با  جهانگیری 
همه  گفت:  داشت،  منافعی  هم  و  خسارات  هم 
شخصیت های سیاسی حتی کسانی که از آن ها 
مردم  حق  اعتراض  کردند  بیان  نمی رفت،  انتظار 

بی  های  حرف  اعتراضات  برخی  در  البته  است 
ربطی زده شد که برای ما قابل قبول نبود، اما همه 
را  مردم  صحبت  باید  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
شنید. وی ادامه داد: آن چه باید ما را نگران کند 
نظام  و  مسئوالن  از  مردم  کینه  و  خشم  نفرت، 
نباید اجازه دهیم  اعتراض مردم  بنابراین  است، 
به نفرت و خشم تبدیل شود. جهانگیری در ادامه 
بر  که  داد  خبر  دولت  دبیرخانه  به  مأموریتش  از 
اساس این ابالغ دولت باید کار قانونمندی برای 
و  انجام  مردم  قانونی  اعتراضات  به  گویی  پاسخ 

پاسخ اعتراضات را بدهد.
دولت نمی تواند به عهد خود با مردم خیانت کند

وی با تأکید بر لزوم گفت و گوی  جامعه مدنی 
که  این  و  قانونی  سیاسی  جریان های  و  احزاب 
حامل های  قیمت  افزایش  مانند  موضوعاتی  در 
انرژی همه نظام و همه مردم باید به این نتیجه 
برسند که این تصمیم درست است، افزود: »مردم 
داده اند،  رای  خاصی  روش  به  اخیر  انتخابات  در 
نباید عده ای کاری کنند که مردم چنین احساسی 
از  را  خود  مطالبات  نمی توانند  که  باشند  داشته 
نظام  به  این ظلم  کنند،  پیگیری  انتخابات  طریق 
با مردم  است. دولت هم نمی تواند به عهد خود 

خیانت کند.«
فساد در کشور زیاد است

جهانگیری در پایان اظهاراتش با تأکید بر این که 
فساد در کشور زیاد است و فساد سیستمی وجود 
دارد، وعده داد: جلسات ستاد مبارزه با فساد که 
در ماه های اخیر به دالیلی تشکیل نشده، از اوایل 
سال آینده فعال تر  شود.                  منبع:ایسنا



مجلس  مستقلین  فراکسیون  نایب رئیس 
ترامپ  با  همسو  که  کسانی  می گوید: 
برای  باید  دلواپس ها  یعنی  کردند  سنگ اندازی 
سقوط هواپیما پاسخگو باشند که اجازه ندادند، 
کردند.  برجام سنگ اندازی  راه  در  و  نکرد  کمک 
اگر دلواپس ها مقداری در برجام کمک می کردند 
شاید وضعیت ناوگان هوایی مان به این شکل 

نبود.
با  گفت وگو  در  مستقلین  فراکسیون  نایب رئیس  جعفرزاده  غالمعلی 
اعتمادآنالین با اشاره به مطرح شدن استیضاح دو وزیر کار و راه، گفت: 
من با استیضاح موافق نیستم و فکر می کنم که استیضاح ها منطقی 
نیست بلکه احساسی است. هنوز هیچ استیضاحی به صورت منطقی 
دنبال نمی شود. اما به نظر می رسد استیضاح آخوندی لب مرز و خیلی 

خطری است.
وی بابیان اینکه احتمال رأی آوری استیضاح وزیر راه در مجلس وجود 
دارد، تصریح کرد: امکان رأی آوری استیضاح وزیر راه وجود دارد. اگرچه 
آقای آخوندی فرد ماهر و حرفه ای است و با زدن حرف های منطقی 

اگر  اما  را تحت الشعاع قرار دهد.  و استداللی می تواند هر استیضاح 
قرار باشد بگویم میان استیضاح هایی که مطرح است کدام یک پایگاه 
پایگاه  مجلس  در  آخوندی  آقای  استیضاح  می گویم  دارد  قوی تری 
قوی تری دارد. مجلس به سمتی می رود که آقای آخوندی استیضاح 

شود.
این نماینده مجلس با اشاره به سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج، 
خاطرنشان کرد: این هواپیما کهنه بود و کسانی که همسو با ترامپ 
سنگ اندازی کردند یعنی دلواپس ها باید برای سقوط هواپیما پاسخگو 
باشند که اجازه ندادند، کمک نکرد و در راه برجام سنگ اندازی کردند. 
وضعیت  ما  شاید  می کردند  کمک  برجام  در  مقداری  دلواپس ها  اگر 

ناوگان هوایی مان به این شکل نبود.
جعفرزاده به انتقاداتی که به عباس آخوندی وزیر راه وارد است اشاره 
اولویتی نگذاشت  کرد و گفت: ایشان بر روی حمل ونقل ریلی خیلی 
درحالی که به خطوط ریلی بیشتر از خطوط هوایی نیاز داریم. وزیر راه 
اولویت کاری خود را خوب تعیین نکرد و ما در خطوط ریلی ضعیف 
هستیم. اگر خطوط ریلی ما قوی بود خسارت و هزینه هایمان در کشور 

کاهش پیدا می کرد.

آن  ساله   ۷۰ قدمت  و  هوایی  ناوگان  بودن  کهنه  اما  کرد:  تاکید  وی 
تحریم های  کشور،  جاری  شرایط  و  برنمی گردد  آخوندی  آقای  به 
ناجوانمردانه و عدم همکاری در برجام باعث شد که این اتفاق ها بیفتد 
و خطوط هوایی این گونه شود. ایرادی که به آقای آخوندی وارد است 
اینکه اولویت بندی برای خطوط ریلی و راهی ندارد. در ریلی بی نهایت 
ضعیف هستیم. همچنین برنامه ای برای خطوط آبی ندارند و خطوط 
آبی ما در کشور بسیار ضعیف است. برای مثال در شمال غربی کشور 
به بهشهر  اتوبوس دریایی  با  به راحتی می توان  از جایی مانند آستارا 
به  فنی  ازلحاظ  ایرادی  بنابراین  نداریم.  دریایی  اتوبوس  ما  اما  رفت 
عملکرد آقای آخوندی وارد است اما اینکه ناوگان هوایی کهنه است  

نمی توان کاری کرد.
به دنبال  اینکه کدام جناح سیاسی  نماینده مجلس در خصوص  این 
استیضاح وزیر راه است، اظهارداشت: جریان سیاسی همراه نیست و 
استیضاح وزیر راه جریانی نیست بلکه بیشتر افراد اثرگذار هستند که 

از ایشان ابراز ناراحتی می کنند.
برجام،  به دستاوردهای  عدم دستیابی  در خصوص چرایی  جعفرزاده 
اظهارداشت: رسیدیم اما آن چیز رؤیایی که برای آن تصور می کردند 

تحقق پیدا نکرد. اما برجام از سقوط خیلی از مسائل جلوگیری کرد. 
بجای اینکه فروش نفت به  روزی ۲۰۰ هزار بشکه برسد به ۵/۲ میلیون 
بشکه رسید و این یک دستاورد است. این بزرگ ترین دستاورد و یکی 

از مهم ترین اقدامات برجام بود.
وی در پاسخ به اینکه آیا استیضاح وزیر راه در فراکسیون مستقلین 
بررسی می شود، گفت: بنده به شخصه با استیضاح وزیر موافق نیستیم 
و هیچ استیضاحی را امضا نکردم. چون ما رصد می کنیم و هیچ کدام 
از این استیضاح ها حاصل مطالعه و بررسی نیست بلکه یک بخشی از 
آن به دلیل عصبانیت ها، یک بخشی ناراحتی ها و دلخوری ها است و 

کارشناسی نیست.
جعفرزاده در خصوص اینکه آیا مطرح شدن سؤال از رییس جمهور و 
استیضاح های اخیر در یک راستا است؟ گفت: نه بدین شکل نیست. 
اما  است  منطقه ای  و  فردی  مشکالت  دلیل  به  بیشتر  استیضاح ها 
سؤال از رییس جمهور حزبی و جناحی است. شما ببینید چه کسانی 
کاغذ سؤال از رییس جمهور را در صحن مجلس به دست گرفته اند و 

می چرخند آن وقت به جواب سوالتان می رسید.

بزرگداشت  روز  مهندسی  روز  اسفندماه    5
ی  همه  به  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
مهندسین و همچنین دانشجویان رشته های 
مهندسی ایران زمین تبریک و تهنیت باد . به 
همین مناسبت در این بخش  مطلبی را درباره 
مهندس و مهندسی آماده کرده ایم که در ادامه 

قابل مشاهده است.
از رشته های  مهندس کسی است که در یکی 
طور  به  یا  و  دیده باشد  آموزش  مهندسی 
باشد.  کار  به  مشغول  رشته  آن  در  حرفه ای 
مهندسان از فناوری، ریاضیات، و دانش برای 

حّل مسائل کاربردی استفاده می کنند.
این  است.  فارسی  واژه  مهندس  واژٔه  ریشه 
واژه در فارسی میانه به گونه ای تلفظ می شده 
که پس از وام گرفته شدن این واژه از سوی 
زبان  آن  بابهای  از  یکی  در  آن  و صرف  عربی 
واژه مهندس به معنی اندازه گر از آن ساخته 
شده است. اما امروزه مهندس به کسی اطالق 
آشنا  مهندسی  علوم  از  یکی  به  که  می شود 
باشد و در میان عامه کسی که هندسه بداند را 

مهندس خطاب نمی کنند.
استفاده  آن  انگلیسی  واژه  از  افغانستان  در 

میشود.
که  می شد  گفته  کسی  به  مهندس  ابتدا،  در 
ماشین های نظامی را می راند. مفهوم مهندس 
پدید  هلند  در  شانزدهم  قرن  در  نظامی  غیر 
نسبت  وجاده ها  پلها  سازندگان  به  و  آمد 
مفهوم)مهندس(  این  سپس  و  می شد،  داده 

درانگلیس وسایر کشورها هم ظاهر شد.
وظایف یک مهندس

یک  که  گونه اند  بدین  مهندسی  وظایف 

مربوطه  محدودیت های  میبایست  مهندس 
دستاوردهای  به  بتواند  تا  دهد  تشخیص  را 
در  منابع  شامل  محدودیت ها  برسد.  الزم 
فنی،  یا  جسمانی  محدودیت های  دسترس، 
افزایش های  یا  پیرایش ها  برای  آمادگی 
هزینه  نیازهای  مانند  عامل ها  دیگر  و  آینده، 
بودن  کاربردی  و  بودن،  ساخت پذیر  ای، 
می باشد. با درک این محدودیت ها، مهندس، 
شناسه ها و مشخصات حدودی که یک شیء 
ساخته  آن  چارچوب  در  می تواند  سامانه  یا 
از  می دهد.  ارائه  و  کرده  مشخص  را  شود 
بر روی کار مهندسی  اینرو مالحظات بسیاری 
دقت  مالحظات  دسته  آن  از  که  دارند.  تأثیر 
باال توانای تحلیل کنش ها و وا کنش ها می 

باشد.
یک مهندسی موفق در باال رفتن سطح زندگی 
بر این یک  بنا  تا ثیره بسزای می گذارد  بشر 
فیزیکی  قوانین  دانستن  بر  عالوه  مهندس 
تخیل  قوه  از  باید  هستی  جهان  وشیمیایی 
گسترش  موجب  که  باشد  خوردار  بر  باالی 

با در نظر  دانش بشر می شود. یک مهندس 
گرفتن قوانین و استفاده بجا از آنها و ترکیب 
نیاز های  بود  قادر خواهد  آنها  از  برخی  موثر 
را در کمتر ین زمان وبا باال  اجرای نسل بشر 

ترین بازده بر طرف ساخته .
قوانین هستی  از  که  بهتری  درک  با  مهندس 
در  اندازی  راه  و  تولید  طراحی  بر  عالوه  دارد 
زمینه نیاز های حال و آینده بشر باید از قدرت 
تحلیل خود در رسیدن به بهترین بازده تالش 
.مهندس  دهد  افزایش  را  وری  بهره  و  کرده 
در  فرمول  شکل  به  را  مساله  که  است  کسی 

می اورد.
ایرانی “خواجه  روز بزرگداشت دانشمند بزرگ 

نصرالدین و روز مهندس
شخصی  به  مهندس  قدیم  مهندس-در  روز 
آگاهی  هندسه  علم  به  که  شده  می  اطالق 
روز  تقویم ها  در  اسفند  روزپنجم  داشت.  می 
“خواجه  ایرانی  بزرگ  دانشمند  بزرگداشت 
اعالم  مهندسی”  “روز  و   ” طوسی  نصرالدین 

شده است.

درگذشت  از  چهارسال  و  پنجاه  و  هفتصد 
نصرالدین  خواجه  ایرانی  بزرگ  دانشمند 
دستاوردهای  هم  هنوز  اما  می گذرد  طوسی 
علمی و آراء این دانشمند ایرانی محل رجوع 
بزرگترین  از  طوسی  نصرالدین  خواجه  است. 
ایرانی  دانشمندان  و  ریاضی دانان  و  فالسفه 
“فارابی”،  مانند  بزرگانی  از  پس  که  است 
“ابوریحان بیرونی”، “ابوعلی سینا” و “رازی ” 
روز  اورا  بزرگداشت  روز  امروز  اگر  و  ظهور کرد 

مهندسی گرفته اند.
تعدادی از رشته های مهندسی پرطرفدار :

هوانوردی - خلبانی
هوانوردی - مراقبت پرواز
هوانوردی-ناوبری هوایی

مهندسی نساجی
مهندسی نفت

مهندسی هوا فضا
مهندسی مواد

مهندسی معماری
مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک نیروگاه
مهندسی کشاورزی

مهندسی ماشینهای ریلی
مهندسی معدن

مهندسی فر ماندهی وکنترل هوایی
)IT( مهندسی فناوری اطالعات

مهندسی کامپیوتر
مهندسی عمران
مهندسی صنایع
مهندسی شیمی

مهندسی سیستم
مهندسی شهرسازی

مهندسی دریا
مهندسی رباتیک

مهندسی پلیمر
مهندسی خط و سازه های ریلی

مهندسی حمل و نقل ریلی
مهندسی برق

مهندسی بازرسی فنی
مهندسی پزشکی و …
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که  آموختیم  سالهاست  که  گرچه 
زیر  را  افراد  که  آنست  نه  آموزش 
و  جزوات   ، کتاب  تعدد  بارسنگین 
کنند  له  ربط   با  و  ربط  بی  مطالب 
، اما در عجبم که چطور به تقاضای 
فرایند  این  در  امرتغییر  در  همگانی 
کسی فکر نمی کند ویا هیچ گروهی 
خود را ملزم و پیشقدم براجرای آن 
نمی بینید و همواره  این روند غلط،  
درپایان  و  رود  می  پیش  بدرستی 
این دوره ها بغیر ازچند نفر قهرمان 

چیز دیگری یافت نمی شود.  
اما حاال با فرصت های بدست آمده 
چه   ، نشانی  آتش  آموزش  امر  در 
دوباره!   نگاهی  با  که   است  خوب 
هیات های آموزشی آتش نشانی و 
سازمان نظام مهندسی استان تهران 
چند  از  حاصل  تجربیات  بستر  بر 
دوره گذشته و بخصوص ریسکهای 
شناسایی شده  و با رویکرد اصالح 
،  بهبود و تکمیل روشها مجددا به 
برنامه ریزی پرداخته تا راه آغاز شده 
را به انجامی مناسب هدایت کنند.

آتش  آموزش  دوباره  بررسی  با   
اهمیت  به  توجه  با  باز،   و  نشانی 
در حوزه  و مکانیک  برق  تاسیسات 
و  انسانها  مال  و  جان  از  حفاظت 
پیشگیری از حریق و هم،  به دلیل 
این  های  نگرانی  دل  و  ها  دغدغه 
به  همکاران  و  دوستان  روزهای 
نتایج آزمون 23 آذر ماه  و تبعات 
ناشی از آن،  به واکاوی مجدد این 
فرایند پرداخته و  نکات دیگری را در 
امر آموزش و پیشبرد اهداف آن به 

اشاره می گذاریم. باشد که  مدیران 
ارشد آموزش آتش نشانی، مدرسان 
محترم و همه سایر دست اندکاران 
دیگر درامرآموزش ، ما را نیز در کنار 
بدانند.  فرایند  دراین  و همراه خود 
همه  توانیم  می  ما  همه  اینکه  و 
انسانی  جامعه  به  را  خدمتی  جور 
ما  اتفاقا خود  که  کنیم  تقدیم  خود 
ذینفعان  از  نیز  هایمان  خانواده  و 

آن هستیم.  
مشکالت  همه  به  توجه  با  خب 
امتحانی  و  ارایه  آموزشی  موجود،  
استاندارد  شرایط  ازحداقل  که 
گذرانده  است،  نبوده  برخوردار 
شده است . اما صرف نظر ازمعدود 
مرحله  این  در  شده  پذیرفته  افراد 
برزخ  در  که  انهایی  اجماالچه   ،
انهایی  چه  و  دارند  قرار  مشروطی 
سوزند  می  مردودی  جهنم  در  که 
از  را  خاصی  ارجعیت  دالیلی،   به 
توجه  با  اجرایی،  و  طراحی  منظر 
و  نکرده  ایجاد  جامعه  نیازهای  به 
  ، مرزها  ریختگی  بهم  بدلیل  اساسا 
کرده  سخت  بسیار  را  قضاوت  کار 

است.  
از  حاصل  نتایج  مجدد  بازبینی  اما 

این شرایط بیانگرآنست که:
گذاری  هدف  گران  آموزش   •
مناسبی از اهداف خود نداشته اند.

راه  نقشه  یا  و  پالن  آموزش   •
نداشته است.

های  نقص  دچار  آموزشی  منابع   •
اساسی بوده است.

ریسک   ، آموزش  فرایند  دل  در   •
شناسایی  مورد  برنامه  اجرای  های 
قرار داده نشده است . اما در اینجا 
موضوع  بازگشایی  منظور  به  صرفا 
به  تعدادی از انها پرداخته خواهد 

شد. 
آموزشی  منابع  از  فرایند  ریسک   -
ایجاد  و  آموزش  مدرسان  تا  و 

سردرگمی در مفاهیم اولیه

مهندسانی  برای  دوره  این  اینکه   -
تنها  نه  که حاال  باید طراحی شود  
اغلب  بلکه  نیستند  دانشجوصرف 
در شرایط خاص کاری و خانوادگی 
این  اینکه  به  برند. مضافا  بسر می 
وسیع  طیف  بایستی  می  آموزش 
سنی مهندسان با گریدهای مختلف 
داده  می  پوشش  باید  را  تجربی 

است.
اقتصادی،  شرایط  به  توجه  عدم   -
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم 

بر جامعه 
فرهنگی-  های  محدودیت   -
مصرف  اطالعاتی  و  اجتماعی 
است  قرار  که  مردمی  یا  کنندگان 

ازاین خدمات برخوردارشوند 
- نبود بسترهای الزم برای پشتیبانی 

های فنی این خدمات و .....
دست  فوق،   مسایل  و  مشکالت   
اندرکاران خاص این حوزه را باید به  
برنامه ریزی جدیدی هدایت کند که 
در آن بجای آموزش تک مرحله ای، 
به آموزشهای چندمرحله ای برساند. 
این مراحل  می بایستی شامل دوره 
های  فاصله  با  که  مختلف  های 
اطالعات و سطوح  مراتب  و  زمانی 
باشد   یکدیگر،  به  نسبت  کیفی 
های  کارآموزی  اینکه  به  مضافا 
مختلف تحت پروژه های گروهی را 

در لیست خود داشته باشد.
، دوره گذرانده شده  به عقیده من 
آموزشی  مرحله  اولین  عنوان  به 
در  کنندگان  شرکت  همه   برای  و 
پذیرش  مورد  بایستی  می  آموزش 
این  از  بدینترتیب  و  گرفته  قرار 
شروع  برای  عالقمند  عظیم  خیل 
ورود  همچنین  و  کارنظارت  اجرای 
و  جامعه  در  سازی  فرهنگ  به 
و  زندگی   در  ایمنی  اندیشه  گسیل 
موثر  استفاده  کار،  و  کسب  فضای 
بعمل آید.  گیرم که مهندسانمان در 
سطوح عالی موضوع را بشناسند اما 
را  خدمت  این  تقاضای  جامعه  اگر 
باشد خودبه خود موجبات  نداشته 
دلسردی ارایه خدمت را فراهم می 
آورد، کماینکه در حال حاضر جامعه 

کار  ارجاع  مباحث  در  ما  مهندسی 
بسیار  دست،   این  از  مشکالتی  با 
تا  دیگر  عبارت  به  هست.  درگیر 
کنندگان  مصرف  عنوان  به  مردم 
را  بهترها  و  بیشتر  ما  از  نهایی 
ارزش  به  اینکه  یا  و  نخواهند 
خدمات دریافت شده واقف نباشند،  
در  را  موثری  خدمت  توان  نمی 
و صدالبته  رسانید.  ثبت  به  جامعه 
در  کارشناسانمان  اثنا  این  در  که 
 ، تکمیلی  آموزشهای  بسترهای 
که  همانگونه  رفت،  خواهند  پیش 
شیوه  این  دیگردنیا  جای  همه  در 
را  انها  ما  و  دارد  رواج  آموزشی 
می  خبره  شرکتهای  افراد/  بعنوان 
شناسیم و همواره رفرنس ما در این 

امور هستند.
لذا اجازه بدهید از دست اندرکاران 
بخواهیم  نشانی  آتش  آموزش  امر 
نوروز  عید  و  آستانه سال جدید  در 
شرکت  همه  پذیرش  با  باستانی 
کنندگان در دوره سال 96 به عنوان 
را  شرایط  آموزشی،   مرحله  اولین 
برای کارهای عملی و فرهنگ سازی 
این  شیرینی  و  نموده  باز  عمومی  
نگاه صحیح و مثبت آموزشی را با 
مردم شهر و دیار خود تقسیم کنیم. 
همین  از  استفاده  با  ادامه   در  و 
بستر و بهره گیری از توان مهندسان 
و  بهبود  در  عالقمند  سایرافراد  و 
روشهای   و  مستندات  تصحیح 
نگاه  اجرای  راستای   در  آموزشی 
دوباره بر آموزش ! راه را برتغییرات 
اساسی باز نموده  و در اینده نزدیک 
دوباره با هم به گفتگو بنشینیم  و 
یافته های خود را با هم به اشتراک 
بگذاریم)Lesson Learn( و تغییر 
را در مفاهیم اموزش  و تاثیر آن را 
درجامعه به چشم ببینیم . و .....  تا 

بشود آنچه که باید!  
و  مسایل  به  مثبت  نگاه  حال  بهر   
زندگی  هنر  فرصتها،  از  استفاده 

است.
فاطمه خان پور    
کارشناس پایه 1 برق،  سازمان نظام 
مهندسی استان تهران   96/12/8

بازنشر به بهانه روز مهندسدوباره نگاه کنیم! ) آموزش (

ویژگی های یک ناظر موفق )ناظر ها بخوانند(

۱- تسلط و اشراف علمی و اطالعاتی، کسی می تواند به نظارت ساختمانها بپردازد 
و  متولیان  از  کارها،  بم  و  زیر  و  خم ها  و  پیچ  شناخت  و  دانش  لحاظ  به  که 
متصدیان امر برتر باشد. لذا نمی توان فرد تازه کار و ناآشنای به امور را به عنوان 

ناظر منصوب کرد.
داشتن  بر  عالوه  ها:  وظایف  آیین نامه ها، شرح  مقررات،  قوانین،  به  تسلط   -۲
دانش علمی و شناخت تجربی کار، آگاهی کامل از قوانین و مقررات و آخرین 
آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تسلط کامل به شرح وظایف برای عملیاتی شدن 
یک ناظر موفق، الزامی است؛ زیرا اگر ناظر نداند آن چه در صحنه ی عمل اتفاق 
افتاده یا نیفتاده، در شرح وظایف مخاطب خود هست یا نیست، نمی تواند له 

یا علیه وی مطلبی را بیان کند یا گزارشی بنویسد.
۳- شجاعت و صراحت بیان: تبحر علمی و دانش تجربی و تسلط کامل بر قوانین 
از شجاعت کافی  اگر ناظر  اما  از شروط الزم برای کار نظارت است؛  و مقررات، 
بیاورد  زبان  به  است  دیده  که  را  نمی تواند مشکالتی  در عمل  نباشد،  برخوردار 
و از متصدیان امور مطالبه کند. نظارت به یک روحیه ی چالش برانگیز و قاطع 
نیاز دارد. محافظه کاری و گیر افتادن در دام رودربایستی ها و به عبارت عامیانه 
آهسته رفتن و آهسته آمدن از ترس شاخ گربه ها، بزرگ ترین آفت نظارت است 
که عماًل جز نام و عنوانی از شغل نظارت باقی نخواهد گذاشت و جایگاه ناظر را 

به بی خاصیت ترین شکل ممکن تنزل خواهد داد.
۴- استقالل رأی: ناظر می بایست فرای ارتباطات و رفاقت ها و به دور از در نظر 
گرفتن مصالح صنفی، حزبی، همشهری گری و ارتباطات سازمانی، رأی و نظرش 
ساختمان  ملی  مقررات  درست  اجرای  و  ساختمان  ساختن  قصد صحیح  به  را 
اعالم نماید. طبیعی است، ناظری که به انتخاب مالک )بر اثر شناخت قبلی یا 
را در نتیجه ی  ارتباطات  این  افراد( به نظارت ساختمانی مشغول شود،  معرفی 
نظارتهای خود به منظور بقای در پست نظارت و پرهیز از اتهام نمک ناشناسی، 

لحاظ خواهد کرد.
از  نتایجی که  اقتداری که دارد و  ناظر، به جهت  ۵- پاک دستی و پاک دامنی: 
ارسال گزارش هایش پدیدار خواهد شد، در معرض انواع پیشنهادهای اغوا کننده 
است. همان گونه که پیش تر اشاره شد، شجاعت یکی از ویژگی های نظارت است 
که مسدود کننده ی تهدید است و پاک دستی سپری در برابر تطمیع خواهد بود.
پیرامون  پدیده های  به  باید  اصواًل  ناظر،  ایده آل گرا:  و  انتقادی  نگاه  داشتن   -۶
خود نگاهی انتقادی و ایده آل گرایانه داشته باشد. فردی که با هر شرایطی سازگار 
است و به هر چیزی قانع است و انگیزه ای برای اصالح ساختمان و اهتمامی 
به بهبود وضعیت مورد تحت نظارت خود ندارد، به هیچ عنوان برای کار نظارت 
مناسب نیست. ناظر می بایست همواره از نگاه مشتری و مصرف کننده واقعی 
ملک ساختمانها را مورد نظارت قرار دهد و به اصطالح »مو را از ماست بیرون 
خود  ذهن  در  ایده آل  شرایط  و  مطلوب  حالت  از  تصویری  ناظر  اگر  بکشد«. 
ُپر می کند و  را  او  بر قوانین، چشم  امور درست و منطبق  باشد، کثرت  نداشته 
آن  حال  بازمی ماند.  قانون  خالف  و  ناصواب  امور  اندک  آن  کشیدن  بیرون  از 
که وظیفه ی ناظر تعریف و تمجید از نیمه ی پر لیوان نیست، بلکه پرداختن به 
چیستی و چرایی نیمه ی خالی لیوانی است که قرار است به دست مصرف کننده 

واقعی برسد. حتی اگر نسبت این دو نیمه ۹۰ به ۱۰ باشد، از مصرف کننده پول 
۱۰۰ واحد را گرفته اند و نمی توان از همان ۱۰ واحد کمبود نیز چشم پوشی کرد.

۷- جزءنگری و نکته سنجی: حرفه ی نظارت سراسر نکته سنجی و جزءنگری است. 
گرفته  لیست ها  کردن چک  پر  از  کرد.  توجه  جزئیات  به  می بایست  نظارت  در 
از  کار و تصویربرداری  بررسی محیط  و  بند شرح وظایف  به  بند  تا چک کردن 
زوایای مختلف محیط و بخش های گوناگون و زیر و رو کردن اقالم و تجهیزات 

و پرسیدن سؤاالت متعدد و متنوع از متصدیان امور.
۸- داشتن مهارت گزارش نویسی: نتیجه و خروجی کار یک ناظر، غالبًا در گزارش 
باشد و  نداشته  گزارش  نگارش  توانایی  ناظری که  و  بروز می نماید  و  ها ظهور 
نتواند دیده ها یش را به درستی در قالب کلمات جاری نماید، مثل کودکی است 
که فقط با جیغ و فریاد می تواند خطر را هشدار دهد، اما نمی تواند دقیقًا بگوید 
چه اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد. لذا گماردن برخی افراد ناتوان در امر نگارش و 
همچنین با توجه به پیشرفت علم و فناوری، ناتوان در استفاده از رایانه و تایپ 
نظارت  فرایند  کردن  بی خاصیت  و  گذاشتن  ابتر  نظارت،  امر خطیر  به  گزارش، 
است. از جمله مهارت های گزارش نویسی، مستند نویسی است؛ یعنی اسناد ها 
و ارجاعات اخبار به درستی و روشنی بیان شده باشد و از مرجع ضمیرهای مبهم 

و نامعلوم که اعتبار گزارش را مخدوش می کند، پرهیز شود.
در  می بایست  گذشت  ذکرش  باال  در  که  خصایصی  همه ی  متانت:  و  ادب   -۹
مخاطبان،  حرمت  و  حقوق  حفظ  ضمن  تا  گردد  ارائه  مؤدبانه  و  متین  قالبی 
حریم نظارت استوار و باصالبت باقی بماند و بهانه ای به دست متخلفان داده 
نشود. چه بسیار دیده شده است که متخلفان و آب زیرکاهان با حاشیه سازی 
و جنجال سازی از حضور ناظر در محل ساخت و ساز، اصل موضوع تخلف را به 
حاشیه برده اند و از جایگاه متهم به خواستگاه شاکی نشسته اند تا دست پیش را 
بگیرند که پس نیفتند. لذا ادب و متانت ناظران می بایست دو برابر دیگران باشد 
تا برای مخاطبان این تصور اشتباه پیش نیاید که ناظر به واسطه ی جایگاهش، 
خودش را گرفته است و از موضع باال به پایین صحبت می کند. در تمامی جمالت 
می بایست عدم انطباق کارهای صورت گرفته با مقررات ملی ساختمان اعالم کرد 
که اواًل اثبات شود نظر گفته شده بر اساس رأی و سلیقه ی شخصی نیست و 
ثانیًا آن چه بیان می شود از سر وظیفه و از زبان قانون است نه از زبان من ناظر.

۱۰- صبر و حوصله: امر نظارت بی شباهت به کار قضاوت نیست. نه از سالم و 
علیک گرم یک نفر می بایست زیاده از حد در خصوص وی خوش بین شد و نه از 
تحویل نگرفتن فردی دیگر درباره ی او گمان بد اندیشید. برای دستیابی به کنه و 
غایت امور باید صبر و حوصله به خرج داد و به جای پرداختن به اخالق مالکان 

به کارهای انجام شده و مقایسه با مقررات موجود پرداخت
حمایت  ناظر،  یک  موفقیت  رمز  مهم ترین  و  آخرین  مافوق:  مقام  حمایت   -۱۱
مقامات مافوق از ناظران است. )سازمان نظام مهندسی(، زیرا ناظر، افسری است 
تندخویی  و  پرخاشگری  یا  بی اعتنایی  با  اگر جایی  در خط مقدم می جنگد؛  که 
مواجه شد و خاطیان اخطار نگیرند و مجازات نشوند، حنای این ناظر دیگر رنگی 
ندارد. اگر با ارسال گزارش های تخلفات یک متصدی یا مجری امر، با متخلفان 
تیغ  نکند،  مقدم حمایت  از خط  دیگر، پشت جبهه  عبارت  به  و  نشود  برخورد 
این ناظر نیز دیگر برنده نیست. در این گونه مواقع باید فاتحه ی ناظر و نظارت 

را خواند.
بعد التحریر:

ناظرها از آن جهت که به همه گیر می دهند، زیر تیغ اند. هزار باده ی ناخورده در 
رگ تاک است و هزار حرف نگفته در قلم من. ناظران ما این روزها حال خوشی 
ندارد.                                                                        علیرضا کبیری رهنی



داروهای گیاهی و طب سنتی

یا  و  انسولین  تولید  قطع  اثر  بر  دیابت 
عدم کارکرد مناسب آن در بدن به وجود 
که  است  هورمونی  انسولین  آید.  می 
در  را  و…  نشاسته  و  قندی  غذایی  مواد 
بدن به انرژی تبدیل می نماید. تاکنون 
علت بروز این بیماری کشف نشده است 
مساعد  زمینه  که  رود  می  گمان  ولی 
ژنتیکی و عوامل محیطی همچون چاقی 
بیماری  این  به  ابتال  در  تحرکی  بی  و 

نقش موثری داشته باشد..
رستم  تولد  آمدند.در  می  بدست  گیاهان  از  کهن،داروها  پزشکی  در 
گیاهی مخصوص  کوبیدن  از  پزشک،به دستور سیمرغ مرهمی  موبد 
زخم  بر  و  سایه،ساخته  در  آن  کردن  و خشک  شیر  با  آن  آمیختن  و 
خشک  به  دستور،توصیه  این  ظریف  ی  گذارد.نکته  می  رودابه  عمل 
کردن مرهم در سایه است تا خواص آن در اثر نور آفتاب و گرما از بین 
باقی  به قوت خود  داروها  نگهداری  در  امروز هم  که  ای  نرود،توصیه 
آنها  را معرفی خواهیم کرد که مصرف  .اکنون به شما گیاهانی  است 

برای درمان و بهبود دیابت موثر است
 آلوئه ورا  : مطالعات بسیاری انجام شده نشان دهنده این موضوع 
است که مصرف منظم عرق آلوئه ورا  برای ایجاد ثبات در میزان گلوکز 
در جریان خون  آنزیمهایی نظیر آمیالز و لیپاز که برای کاهش چربی و 
قند خون مفیدند، در این گیاه موجود است که قند و کلسترول خون 

را کنترل می کند
آلوئه ورا، قند و کلسترول خون را کنترل می کند

میزان  گلوکز،  مانند  می تواند  زیتون  برگ  عرق  مصرف   : زیتون  برگ 

ترشح انسولین از لوزالمعده )پانکراس( را افزایش دهد و با افزایش 
ترشح انسولین، باعث کاهش قندخون و رسیدن آن به سطح نرمال 

در بیماران دیابتی شود.
مصرف عرق برگ زیتون، باعث کاهش قندخون و رسیدن آن به سطح 

نرمال در بیماران دیابتی شود
برگ گردو : از نظر طب سنتی عرق برگ گردو یکی از موارد بی نظیر 
آنتی  انواع  از  فراوانی  مقدار  دلیل  به  خون  قند  تنظیم  و  کاهش  در 

اکسیدان موجود در آن است
از موارد بی نظیر در کاهش و تنظیم قند خون  عرق برگ گردو یکی 

می باشد
بوقناق : عرق بوقناق تأثیر مستقیم بر فعالیت های آنزیمی کبد داشته 
و برای پاکسازی کبد از سموم و باز کردن مجاری کبدی مفید است؛ بر 
غدد فوق کلیه اثر مفید و مؤثر داشته و در همکاری با کبد برای افزایش 
ترشح انسولین و فعال کردن لوزالمعده )پانکراس(، کاهش قند خون 

و درمان دیابت اثر شگفت آوری دارد.
اثر شگفت آوری  قند خون و درمان دیابت  برای کاهش  بوقناق  عرق 

دارد
یاد  کبد  دوست  عنوان  به  خارمریم  از  مقاالت  بسیاری  در   : خارمریم 
شده ، خار مریم حاوی عنصر فعالی به نام “سیلی مارین” است. سیلی 
مارین ترکیبی حفاظت کننده از کبد درون خار مریم است. این عنصر 
ضد اکسید به مراتب قویتر از ویتامین C , E بوده و در درمان بیماری 
های کبد مثل : سیروز کبدی، هپاتیت B مزمن، بیماریهای الکلی مزمن 
کبد و آسیبهای وارده بر کبد در اثر مواد سمی  و همچنین در تنظیم 
ترمیم  را  کبد  دیده  آسیب  سلولهای  است.  مؤثر  قند خون  کاهش  و 

می کند.

خار مریم حاوی عنصر فعالی به نام “سیلی مارین” است
درمان  برای  منبعی خوب  عنوان  به  طوالنی  مدت  دارچین   : دارچین 
و  خان  توسط   ۲۰۰۳ سال  در  ای  است.مطالعه  شده  گزارش  دیابت 
قرار  آزمایش  مورد  گروه  در  نفر   ۶۰ آن  در  که   شد،  انجام  همکاران 
گرفتند و به یک سوم از گروه، دارونما داده شد. نتایج پایانی بسیار 
چشمگیر بود و سالمت کلی گروه با قند پایینتر از ۱۸ درصد ، افزایش 
یافته بود. کلسترول LDL و تری گلیسیرید نیز کاهش یافته بود. همه 
افراد هیجان زده بودند و به استفاده از دارچین مشتاق بودند دارچین 
در غشای سلولی همانند انسولین عمل میکند، در نتیجه نیاز شما به 

انسولین را فورا پایین می آورد.
مصرف دارچین برای مدت طوالنی به عنوان منبعی خوب برای درمان 

دیابت گزارش شده است
سیر : این گیاه بهترین درمان برای کاهش مستقیم قند خون، بازسازی 
سلول های لوزالمعده و تحرک آن برای تولید انسولین به حساب می 

آید.
سیر، بهترین درمان برای کاهش مستقیم قند خون می باشد

بیماری  کنترل  برای  گیاهان  ترین  پرمصرف  از  یکی  شنبلیله  شنبلیله: 
دیابت به حساب می آید. شنبلیله مقاومت انسولین را در بدن کاهش 
می دهد و با افزایش تعداد گیرنده های انسولین در گلبول های قرمز، 
میزان قند خون را کنترل می کند. این گیاه با به کارگیری گلوکز در بافت 

های پیرامونی، میزان گلوکز خون را کاهش می دهد.
شنبلیله یکی از پرمصرف ترین گیاهان برای کنترل بیماری دیابت به 

حساب می آید
تری  ویژه  به  خون  چربی  کاهش  منظور  به  شوید  معوال  شوید:    
ارتباط دارد مصرف می شود، شوید نه تنها  گلیسرید که با قند خون 
کاهنده چربی خون است بلکه باعث ترشح و جذب بهتر انسیولین و 

در نتیجه تنظیم قند خون می شود.
قند  تنظیم  نتیجه  در  و  انسیولین  بهتر  جذب  و  ترشح  باعث  شوید، 

خون می شود
ایران گونه گیاهی یافت می  قرقات : در شمال غربی کشور عزیزمان 
شود که در نواحی جنگلی و معموال به صورت وحشی می روید . محلی 
ها قره گیله یا سیاه گیله آن را نامیده اند که از نظر ظاهر دارای برگ 

و در  ریز است  با گل های صورتی و سفید  تیز  و نوک  های بیضوی 
آماده  شدن  چیده  برای  آن  ارغوانی  سیاه  های  دانه  تابستان،  اواخر 
می شوند. میوه آن را می توان هم به صورت تازه و هم خشک شده 
مصرف کرد، اثر ضد دیابت یک بار مصرف عصاره این گیاه که اثری 
مشابه انسولین دارد، تا چند هفته در بدن باقی می ماند. به عالوه این 
عوارض  مانند  دیابت  بلندمدت  عوارض  از  پیشگیری  در  دارویی  گیاه 
قلبی عروقی، عصبی، کلیوی و چشمی تا حدی موثر است. عصاره آن 
به مقدار۸۰ تا ۱۶۰ میلی گرم ۳ بار در روز برای بیماران مبتال به دیابت 

توصیه می شود.:    
مانند عوارض  دیابت  بلندمدت  از عوارض  پیشگیری  در  قرقات  گیاه   

قلبی عروقی و ... مفید است
برای  امروز  تا  گذشته  از  نخودی(  کلپوره)مریم  از  استفاده   : کلپوره 
سنتی  اطبای طب  توسط  ها  بیماری  از  بسیاری  درمان  و  پیشگیری 
از عالقمندان  نیز مورد توجه بسیاری  امروزه  قرار گرفته و حتی  قدیم 
قند  کنترل  کلپوره  درمانی  از جمله خواص  دارد،  قرار  دارویی  گیاهان 
به ویژه دل پیچه  از مشکالت گوارشی  بردن بسیاری  بین  از  و  خون 
نوزادان است که خانواده های کرمانی با خواص درمانی این گیاه به 

طور کامل آشنایی دارند.
 از جمله خواص درمانی کلپوره کنترل قند خون است

گزنه : گیاه گزنه هم یکی دیگر از گیاهان دارویی است که در کنترل 
دیابت نقش مهمی دارد، معموال در هر منطقه ای یافت می شود ، این 
گیاه طبیعت گرم دارد و می توان گفت به دلیل داشتن خواص درمانی 

بی نظیرش برای مشکالت کبد و مجاری ادراری نیز کارایی دارد.
گیاه گزنه هم یکی دیگر از گیاهان دارویی است که در کنترل دیابت 

نقش مهمی دارد
ها  ویتامین  از  فراوانی  مقدار  بودن  دارا  دلیل  به  را  یونجه    : یونجه 
از  اند،  نامیده  دارویی  گیاهان  نیاز بدن سلطان  و مواد معدنی مورد 
قند خون  تنظیم  و  کاهش  به  توان  آن می  نظیر  بی  درمانی  خواص 

اشاره کرد.
از خواص درمانی بی نظیر آن می توان به کاهش و تنظیم قند خون 

اشاره کرد

غذاها و نوشیدنی های حاوی کافئین به یکی از بخش های ثابت بیشتر 
رژیم های غذایی دنیای مدرن تبدیل شده اند. قهوه در میان محبوب ترین 
گزینه ها قرار دارد. کافئین یک محرک طبیعی است. با این وجود، برخی 
ادعا می کنند که این ماده در جذب برخی مواد مغذی، مانند آهن، اختالل 
ایجاد می کند. در نتیجه، به برخی افراد توصیه می شود از مصرف قهوه و 

کافئین پرهیز کنند. 
چندین مطالعه نشان داده اند که قهوه و دیگر نوشیدنی های کافئین دار 
نتایج یک مطالعه نشان داد که  را کاهش دهند.  توانند جذب آهن  می 
درصد   39 تا  را  آهن  جذب  همبرگر  همراه  به  قهوه  فنجان  یک  نوشیدن 
کاهش می دهد. نوشیدن چای، یکی دیگر از مهارکننده های جذب آهن، 

با وعده غذایی مشابه جذب آهن را تا 64 درصد کاهش داد.
وعده  با  فوری  قهوه  فنجان  یک  نوشیدن  که  داد  نشان  دیگر  ای  مطالعه 
را بین 60 تا 90 درصد کاهش داده است.  غذایی حاوی نان جذب آهن 
هرچه قهوه یا چای غلیظ تر باشد، جذب آهن نیز هرچه بیشتر کاهش می 
یابد. با این وجود، به نظر نمی رسد کافئین تنها ماده ای باشد که در جذب 
آهن اختالل ایجاد می کند. در حقیقت، نتایج یک مطالعه نشان داد که 
کافئین به تنهایی تنها با 6 درصد از آهن یک وعده غذایی پیوند تشکیل 
می دهد. با توجه به این درصد پایین، عوامل دیگری باید در جذب آهن 

تاثیرگذار باشند.

افزون بر این، مصرف منظم قهوه ممکن است بر سطوح ذخایر آهن بدن 
مسن  کنندگانی  شرکت  حضور  با  مطالعه  یک  نتایج  باشد.  تاثیرگذار  نیز 
بوده  مرتبط  کمتر  فرتین  درصد  یک  با  قهوه  روزانه  که مصرف  داد  نشان 
است. فرتین پروتئینی است که سطوح ذخایر آهن را نشان می دهد. با 
این وجود، باید به این نکته توجه داشته باشید که اثرات قهوه و کافئین بر 
جذب آهن به زمان مصرف نیز بستگی دارد. به عنوان مثال، نوشیدن قهوه 

یک ساعت پیش از یک وعده غذایی اثری بر جذب آهن ندارد.
کاهش  را  آهن  توانند جذب  می  کافئین دار  های  نوشیدنی  دیگر  و  قهوه 

دهند
مواد دیگری که بر جذب آهن تاثیرگذار هستند

کافئین تنها ماده ای نیست که در جذب آهن اختالل ایجاد می کند. پلی 
فنول های موجود در قهوه و چای به نظر می رسد یکی از مهارکننده های 
که  کلروژنیک  اسید  به  توان  می  آنها  جمله  از  آهن هستند.  بزرگ جذب 

بیشتر در قهوه، کاکائو و برخی گیاهان دارویی یافت می شود، اشاره کرد.
همچنین، تانن هایی که در چای سیاه و قهوه وجود دارند، جذب آهن را 
کاهش می دهند. این ترکیبات طی فرایند گوارش با آهن پیوند تشکیل 
داده و جذب این ماده را دشوار می سازند. اثر آنها بر جذب آهن به میزان 
دوز بستگی دارد، به این معنی که با افزایش محتوای پلی فنول های غذا 

یا نوشیدنی میزان جذب آهن کاهش می یابد.
نوع وعده غذایی بر جذب آهن تاثیر می گذارد

جذب آهن روندی پیچیده است و تحت تاثیر عوامل غذایی بسیاری قرار 
می گیرد. شواهد نشان می دهند که نوع غذای مصرفی شما در مقایسه با 
نوشیدن قهوه یا نوشیدنی های کافئین دار اثر بزرگتری بر جذب آهن دارد. 
برخی انواع مواد غذایی جذب آهن را بهبود می بخشند، در شرایطی که 

برخی دیگر آن را کاهش می دهند.
نوع آهن مصرفی شما نیز اهمیت دارد. آهن به دو شکل در مواد غذایی 
Non-( ِهم  غیر  آهن  و   )Heme( ِهم  آهن  شامل  که  شود  می  یافت 
Heme( می شوند. آهن غیر ِهم که بیشتر در مواد غذایی گیاهی یافت 
می شود، نسبتا ناپایدار است و تحت تاثیر عوامل غذایی بسیاری قرار می 
گیرد. تنها 2 تا 20 درصد از آهن غیر ِهم جذب می شود. در مقابل، آهن 
ِهم که بیشتر در بافت های حیوانی )گوشت قرمز، گوشت ماکیان و غذای 
از درصد جذب آهن باالتر بین 15 تا 35 درصد  دریایی( یافت می شود، 
برخوردار است. بر همین اساس است که آهن ِهم دست نخورده جذب می 

شود و تحت تاثیر عوامل غذایی دیگر قرار نمی گیرد.
از این رو، قهوه و نوشیدنی های کافئین دار بیشتر احتمال دارد جذب آهن 
غیر ِهم از مواد غذایی گیاهی را کاهش دهند، اما اثر اندکی بر آهن ِهم با 
منشا مواد غذایی حیوانی دارند. افزون بر این، پروتئین حیوانی، ویتامین 
بهبود  را  ِهم  غیر  آهن  توانند جذب  می  غذایی  وعده های  در  و مس   C
را  ببخشد و اثرات منفی قهوه و نوشیدنی های کافئین دار بر جذب آهن 
کاهش دهند. در نتیجه، انتخاب های غذایی شما و نوع آهن مصرفی بر اثر 

مصرف قهوه و نوشیدنی های کافئین دار در جذب آهن تاثیرگذار هستند.
حداقل یک ساعت پس از مصرف وعده غذایی چای یا قهوه بنوشند

آیا باید مصرف قهوه و کافئین را کاهش دهید؟
چندین مطالعه نشان داده اند که قهوه و کافئین با کمبود آهن در افراد 
افراد  کنند.  نمی  ایجاد  را  آهن  کمبود  خطر  هیچ  و  نیستند  مرتبط  سالم 
کنند.  می  دریافت  آهن  کافی  میزان  به  خود  مصرفی  غذای  از  بسیاری 
دریافت منظم ویتامین C و آهن ِهم از منابعی مانند گوشت قرمز، گوشت 
ماکیان و غذای دریایی می تواند از مهار جذب آهن به واسطه مصرف قهوه 

و چای پیشگیری کند.
مطرح  باال  بسیار  در سطوح  ها  فنول  پلی  مصرف  موضوع  که  زمانی  اما 
زنان در  این گونه نخواهد بود. گروه های در معرض خطر  باشد، شرایط 
و  ضعیف  غذایی  رژیم  یک  با  افرادی  کودکان،  و  نوزادان  باروری،  سنین 
مانند  ها،  بیماری  برخی  به  مبتال  افرادی  و  گیاهخواران،  مانند  محدود، 
این  نباشد  نیازی  است  ممکن  شوند.  می  شامل  را  روده  التهابی  بیماری 
افراد به طور کامل مصرف قهوه و کافئین را قطع کنند. در عوض، به افراد در 

معرض خطر توصیه می شود این نکات مفید را مد نظر قرار دهند:
چای و قهوه را در فواصل بین وعده های غذایی بنوشند.

حداقل یک ساعت پس از مصرف وعده غذایی چای یا قهوه بنوشند.
غذای  یا  ماکیان  گوشت  قرمز،  گوشت  مانند  منابعی  از  ِهم  آهن  مصرف 

دریایی را افزایش دهند.  
دریافت ویتامین C را در زمان وعده های غذایی افزایش دهند.

مواد غذایی غنی شده با آهن مصرف کنند.
مواد غذایی با محتوای باالی کلسیم، و فیبر مانند غالت کامل را جدا از مواد 

غذایی سرشار از آهن مصرف کنند.
نوشیدنی های کافئین دار، مانند قهوه و چای، نشان داده اند که می توانند 
جذب آهن را کاهش دهند. با این وجود، به نظر می رسد محتوای پلی 
فنول ها و نه خود کافئین در این زمینه تاثیرگذار است. غذاها و نوشیدنی 
های کافئین دار با کمبود آهن در افراد سالم مرتبط نیستند، زیرا جذب آهن 
تحت تاثیر عوامل غذایی بسیاری قرار می گیرد. با این وجود، افرادی که در 
معرض خطر کمبود آهن قرار دارند با پرهیز از مصرف قهوه و چای در زمان 
برای  از وعده غذایی  انتظار حداقل یک ساعته پس  وعده های غذایی و 

نوشیدن چای یا قهوه، احتمال خطر را کاهش می دهند.
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عرقیات مفید برای بهبود بیماری دیابت
دیابت بر اثر قطع تولید انسولین و یا عدم کارکرد مناسب آن در بدن به وجود می آید

چگونه میل به سیگار را 
مهار کنیم؟

آیا قهوه و کافئین
 جذب آهن را کاهش می دهند؟
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ورزش  وزارت  قبل  ها  مدت  از 
تالش می کند اجازه ورود زنان 
و  آزادی  ورزشگاه  به  خبرنگار 
فراهم  فوتبال  مسابقات  برای 
کند اما همچنان شورای تامین 

زیر بار ماجرا نمی رود. 
بار  ورزش  وزارت  حراست  و  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
ناکام  آزادی  دیگر در آوردن دختران خبرنگار به ورزشگاه 
فوتبال  فدراسیون  بانوان  معاون   ، زاده  صوفی  ماندند. 
امکان  آزادی  ورزشگاه  دارند   اعتقاد  محمدیان  فریبا  و 
آنها حتی دیواری حائل  را دارد.  از زنان خبرنگار  میزبانی 
در جایگاه خبرنگاران گذاشته اند تا مشکلی از بابت حضور 
بار  زیر  امنیت  تامین  مسئوالن  هم  باز  اما  نباشد  بانوان 
ورود بانوان نرفتند. این اصرار درحالی است که در تمام 
دهه های 70 و 80 ورود بانوان خبرنگار برای بازی های 
فوتبال آزاد بود اما بعد از آن دستور کذایی دولت احمدی 
نژاد ، مسئوالن ورزش او چنین حقی را از فعالیت خانم 
زن می  ورود خبرنگاران  کردند. حاال  های خبرنگار سلب 
زنان  ورود  برای حل مشکل  باشد  ای  زمینه  پیش  تواند 

به ورزشگاه ها.
جالب اینکه در بازی پرسپولیس و الوصل حتی خود خانم 
صوفی زاده هم نتوانست به ورزشگاه برود ، درحالی که 

حراست وزارت ورزش به او گفته بودند می تواند

موثر ترین راه ترک سیگار, راه حل های ترک سیگار
هنگامی که میل به سیگار را احساس می کنید آب بنوشید سیگاری های 
سابق ممکن است به شما بگویند ترک کردن سیگار یکی از سخت ترین 
کارهایی است که تا به حال انجام داده اند. عالئم روانی و جسمی ترک 
سیگار ممکن است شدید باشد. اگر قصد ترک سیگار دارید، رعایت این 

نکات به شما کمک می کند میل خود را به سیگار مهار کنید:
• مقدار زیادی مایعات، به خصوص آب بنوشید.

را  غذایی تان  وعده های  و  کنید  اجتناب  و چرب  غذاهای شیرین  از   •
مرتب نگه دارید و حذف نکنید.

• غذاهای سالم برای وعده های غذایی اصلی و میان وعده ها انتخاب 
کنید؛ غذاهای کم چربی و کم کالری و مقدار زیادی میوه و سبزی

• به طور مرتب و متعادل ورزش کنید.
عمیق  نفس های  می کنید،  احساس  را  سیگار  به  میل  که  هنگامی   •

بکشید.
• عادات خود را تغییر دهید. برای مثال،  صبحانه تان را در جای متفاوتی 

بخورید یا مسیرتان را به سوی محل کار عوض کنید.
• کاری انجام دهید که استرس شما را کاهش دهد؛ حمام داغ بگیرید، 

کتاب بخوانید و ورزش کنید.
• اگر نیاز دارید دست هایتان را مشغول نگه دارید، می توانید با شیء 

کوچکی مانند گیره کاغذ، مداد، تیله و... بازی کنید.
• اگر میل به دهان بردن ماده ای دارید، به میوه ها و سبزی  های ترد 
مانند هویج گاز بزنید یا از آبنبات ها و آدامس های بدون قند استفاده 

کنید.
• دندان هایتان را به طور مرتب مسواک بزنید تا دهان تان طوری تمیز 

و خوشبو شود که نخواهید آن را با دود سیگار خراب کنید.
نامه  کنید،  حل  متقاطع  کلمات  جدول  دارید؛  نگه  مشغول  را  خود   •

بنویسید، کتاب بخوانید یا به یک ورزش جدید بپردازید.
منبع:بهداشت نیوز

ماجرای دیواره چوبی 
برای حضورزنان و باز راه 

خادم: گاهی بهترین شیوه »ایستادن« »نایستادن« ندادن شان به ورزشگاه!
است

روز  ایران  کشتی  فدراسیون  ریاست  خادم،  رسول 
آن  از  ناتوان تر  »حتما  اینکه  اعالم  با  چهارشنبه 
ولی  بردارم،  کشتی  دوش  از  »باری«  که  هستم 
سمِت  از  بگویم....«  »دروغ«  کشتی  به  نمی توانم 

خود استعفا داد.
که »در  کرده است  تاکید  نامه  این  در  آقای خادم 
شرکت  دوم  بار  برای  کشتی  فدراسیون  انتخابات 
کردم تا بتوانم یک دوره دیگر برای کشتی کشورم 

کار کنم....اما گویا نمی شود.....«
و  مشکالت  به  اشاره  با  همچنین  خادم  رسول 
نامالیمتی های فراوانی که ورزش کشتی ایران از آن 
به  آورده است: »کشتی  نامه اش  در  برد  رنج می 
باید  و »مظلوم« هست....چه  »تنها«  کافی  اندازه 
کرد، گاهی بهترین شیوه »ایستادن«، »نایستادن« 
پاسخ  را  ها  سوال  از  بسیاری  زمان  است.....گذر 

خواهد داد...«
از  خادم  رسول  استعفای  به دنبال  است  گفتنی 
شورای  اعضای  ایران،  کشتی  فدراسیون  ریاست 
دسته  صورت  به  نیز  فرنگی  و  آزاد  کشتی  فنی 
جمعی از سمت های خود استعفا داده اند. ابراهیم 
در گفت وگو  آزاد  فنی کشتی  جوادی عضو شورای 
شورای  اعضای  دیگر  و  »من  است:  گفته  ایسنا  با 
فنی کشتی آزاد نیز از سمت خود استعفا می دهیم 

آقای  نیستیم.«  کار  به  حاضر  شرایط  این  با  و 
جوادی همچنین با اشاره به طفره رفتن و رویکرد 
رویارویی  مسئله  به  نسبت  مسئوالن  منفعالنه 
اسرائیلی خاطرنشان  با حریفان  ایرانی  ورزشکاران 
المپیک  کرد: خادم به عنوان یک قهرمان جهان و 
نمی توانست دائما دروغ بگوید و هزار دوز و کلک 
حد  چه  تا  او  نشود.  محروم  کشتی گیرش  تا  بزند 
به  و  کند  کوچک  جهانی  اتحادیه  در  را  خود  باید 
نشود.  محروم  ایران  کشتی  تا  کند  التماس  آن ها 
کار  بتواند  شرایط  این  با  که  نیست  کسی  خادم 
فدراسیون  ریاست  از  رسول خادم  استعفای  کند.« 
از  پس  وی  که  گیرد  می  صورت  حالی  در  کشتی 
مطرح شدن خطر تعلیق کشتی ایران بدنبال باخت 
»مصلحتی« علیرضا کریمی مقابل حریف روس در 
مسابقات امیدهای جهان، از نبود عزم و راهبردی 
کشور  سیاسی  و  ورزشی  مسئوالن  میان  مشخص 
برای حل معضل رویارویی با حریفان اسرائیلی به 
جریان  در  کریمی  علیرضا  بود.  کرده  انتقاد  شدت 
این مسابقات به توصیه مربی اش نتیجه مبارزه با 
حریف روس را به عمد واگذار کرد تا در دور بعد با 
حریفی از اسرائیل مواجه نشود. این مسئله واکنش 
به همراه داشت  را  فیال  فدراسیون جهانی کشتی، 
علیرضا  ماهه  شش  محرومیت  به  نهایت  در  و 
اش  مربی  جمشیدی،  حمیدرضا  دوساله  و  کریمی 
رای داد. به دنبال وضع این محرومیت، رسول خادم 
برای  فدراسیون کشتی  به تالش های  اشاره  ضمن 
نبود عزم جدی  از  ایران  از تعلیق کشتی  جلوگیری 
مقابله  زمینه  در  مشخص  راهکاری  اتخاذ  جهت 
کرده  گالیه  اسرائیلی  حریفان  با  ایرانی  ورزشکاران 

بیشتر سیاستگذاران  پذیری  و خواستار مسئولیت 
خادم  آقای  بود.  کشور شده  در  و سیاسی  ورزشی 
در این باره گفته بود: »اگر سیاست کشور بر عدم 
به رسمیت شناختن ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس 
تیمهای  ورزشکاران  با  رویارویی  عدم  و  ]اسرائیل[ 
حریف  به  پنهانی  پس  است،  رژیم  این  منتخب 
پیشین باختن و برای تهیه گواهی بیماری یا ضرب 
از  خارج  در  پزشکان  و  ها  درمانگاه  به  خوردگی، 

کشور مراجعه کردن چه معنایی دارد؟«
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دیگر نمی توانیم به 
حریف پیشین ببازیم تا با ورزشکار اسرائیلی روبه رو 
نشویم تصریح کرده بود: »باید با رفتاری صادقانه، 
در مواجهه با حریف رژیم اشغالگر قدس ]اسرائیل[ 
، براساس سیاست های ابالغی کشورمان، رسمًا از 
رویارویی با آنها خودداری ورزیم و صادقانه تبعات 

ناشی از آن را بپذیریم.«
خادم  رسول  ایران  در  رسانه ها  گزارش  اساس  بر 
عنوان  به  کشتی،  فدراسیون  ریاست  بر  عالوه  که 
نیز  را  ایران  کشتی  ملی  تیم  هدایت  سرمربی 
کرده  گیری  کناره  نیز  این سمت  از  داشت  برعهده 
و با کاروان ایران راهی مسابقات قهرمانی آسیا در 

بیشک نخواهد شد.
استعفای  به  واکنش  در  نیز  ایران  ورزش  وزارت 
از رسانه ها  را  این خبر  اعالم کرده که  رسول خادم 

دریافت کرده و با آن مخالف است.
این  درمان  از  بهتر  پیشگیری  مطلب  با حذف  اگر 
مطلب جا میشه ، پیشگیری بهتر از درمان رو حذف 
هم  رو  سیگار  مورد  در  کنارش  مطلب  وگرنه  کن؛ 

حذف کن این مطلب رو کار کن

رسول خادم  استعفا داد
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گفته اند  كشور  وزير  آقاي 
حجاب  به  ما  نگاه  كه 
مجرمانه  و  جرم انگارانه 
چنين  اگر  خوب  نيست. 
ديگر  پليس  مواجهه  است 
چه معنايي دارد؟ و اگر اين 
پس  بي معناست،  مواجهه 

قانون مربوط به حجاب در اين ميان چيست؟ 
کشور  اجتماعی  شورای  بعدی  جلسه  که  آنجا  از 
اختصاص به موضوع حجاب دارد، بی مناسبت نیست 
که بنده هم نظرم را در این باره بنویسم. امیدوارم کسی 
در آن شورا باشد که نظرات افراد بیرون از شورا را نیز 

به جمع انتقال دهد.
البته اگر اين شورا جدي باشد، بطور طبيعي دبيرخانه 
آنجا گزارشي از اين نظرات را به صورت متن در اختيار 
اگر  بگيرند؟  تصميم  آگاهانه تر  تا  مي دهد  قرار  اعضا 

اصوال در اين مورد خاص قادر به تصميم باشند.
توصيه بنده اين است كه پيش از ورود به توصيف وضع 
حجاب در جامعه و علت و ريشه يابي آن، بايد نگاه كلي 
خود به موضوع را روشن كنيم. آقاي وزير كشور گفته اند 
نيست.  و مجرمانه  به حجاب جرم انگارانه  ما  نگاه  كه 
خوب اگر چنين است مواجهه پليس ديگر چه معنايي 
دارد؟ و اگر اين مواجهه بي معناست، پس قانون مربوط 
به حجاب در اين ميان چيست؟ قبال هم رییس پليس 
آن  كه  بود  كرده  اظهار  زمينه  اين  در  را  كشور مطالبي 

عبارت  به  ندارد.  تطابق  موجود  قانون  وضعيت  با  نيز 
ديگر تبصره ماده 638 قانون مجازات اسالمي برخالف 
به  پليس موظف  اتفاقا  و  است  وزير كشور  آقاي  نظر 
به  چرا؟  نمي شود.  اجرا  كه  حالي  در  است،  آن  اجراي 
اين دليل ساده كه قابليت اجرايي ندارد و بسياري از 
مردم هم با اجراي آن موافق نيستند، حتي كساني كه 
خودشان محجبه هستند. اگر آقاي وزير كشور موضوع 
حجاب را مجرمانه نمي داند، ديگر بحثي در ميان باقي 
برابر پرسش  نمي ماند. در اين صورت آيا مي تواند در 
ديگران پاسخ دهد كه چرا قانون مزبور را اجرا نمي كند؟ 
ارزيابي  هر  بر  مقدم  پرسش،  اين  به  پاسخ  واقع  در 
ديگري است. شوراي اجتماعي كشور بايد روشن كند 
را واجب  كه نگاهش به حجاب چگونه است؟ آيا آن 

شرعي مي داند؟
اگر بلي، آيا هر واجب شرعي، لزومًا بايد با الزام قانوني 
همراه باشد؟ براي مثال نماز هم واجب شرعي است، 
الزام حقوقي است؟ اگر پاسخ  ولي آيا بجا آوردن آن 
به اين پرسش نيز مثبت باشد، بايد پرسيد كه آيا به 
لحاظ عملي هم ممكن است؟ اگر پاسخ به اين پرسش 
نيز مثبت باشد، ديگر جايي براي بحث نمي ماند. چون 
شده  معين  حدود  )با  است  شرعي  الزام  يك  حجاب 
در عرف فقها كه پوشاندن كامل بدن به جز صورت و 
كف دست است( و هر الزام شرعي بايد با الزام قانوني 
همراه شود و ما هم مي توانيم اين را انجام دهيم، پس 
بايد انجام داد. در اين صورت بايد پرسيد كه پس چرا 

اين قانون اجرا نمي شود؟ و فقط به يك روسري نيم بند، 
بند شده است! اگر اين قانون عملي نيست، مثل آنچه 
قانون  و  است،  افتاده  اتفاق  ماهواره  قانون  درباره  كه 
متروك محسوب مي شود، در اين صورت نيز موضوع 
مساله  اآلن  چون  نمي ماند،  باقي  بحث  براي  زيادي 
جامعه در زمينه حجاب، مواجهه حقوقي با آن است. 
كه  باشد  اين  اجتماعي  براي شوراي  بهتر  پاسخ  شايد 
حجاب واجب شرعي است، ولي اين امر لزوما مترادف 
با الزام قانوني نيست، بلكه قانون درباره پوشش و نه 
كه  نظري  مي دهد.  نظر  ديگري  برمبناي  زنان  حجاب 
برداشت  از  منبعث  كه  است  عمومي  عفت  بر  مبتني 
اجتماعي و افكار عمومي است. حدي از پوشش را كه 
مخالف عرف و عفت عمومي نباشد، مجاز مي داند. اين 
حد برحسب زمان و مكان تا حدي متغير است و بايد 

برآيند آن را در نظر گرفت.
كرد.  ورود  به مساله پوشش  اين مالحظه مي توان  با 
فرهنگ  و  زندگي  تغییر سبك  باشد،  اخير  زاويه  از  اگر 
عمومي و برداشت عام مردم كه به معناي عرف است، 
مالك و پايه اين رفتار و قانون قرار خواهد گرفت. به 
نظر مي رسد كه اين ديدگاه نزديك تر به صواب است، و 
در صورت پذيرش دستاوردهاي مهمي خواهد داشت، 
و مواجهه با پوشش و حجاب را به دو بخش تقسيم 
ضابطان  طريق  از  و  قانوني  آن  بخش  يك  مي كند. 

قضايي و مهم تر از همه پليس است.
حدود 90 سال پيش در اياالت متحده تصويب كردند 

معيني  اندازه  از  عمومي  فضاي  در  بانوان  دامن  كه 
كوچك تر نباشد. پليس براي اجراي قانون هميشه متر 
را  متخلفان  و  مي گرفت  اندازه  و  داشت  خود  همراه 
به اداره پليس مي برد و مطابق قانون جريمه مي كرد. 
شايد اين براي ما خنده دار بيايد ولي چنين بود. امروز 
هر  كه  كرد  تصويب  پوشش  براي  را  قانوني  بايد  هم 
پليسي با حمايت جامعه و مردم قادر به اجراي تمام و 
كمال آن باشد. دادگستري نيز قاطعانه با تخطي از آن 
برخورد كند. ولي مي دانيم كه اجراي قانون موجود در 
عمل محال است و هيچ كس قادر به اجراي آن نيست. 
بنابر اين بايد طرح اصالحي ارايه كرد و فقط پوشش 

خالف عفت عمومي را منع كرد.
نهادهاي  و  افراد  و  عمومي  عرصه  به  نيز  دوم  بخش 
ماجرا  بخش  اين  شود.  واگذار  شرعي  طرفدار حجاب 
ندارد.  آن  اجراي  و ضمانت  حقوق  و  قانون  به  ربطي 
متكي بر فرهنگ سازي و تبليغات و توجيه افراد است. 
سود  موثر  شيوه  اين  از  انقالب  از  پيش  كه  همانطور 
جسته مي شد. هنگامي كه هدف مدني و دوم بخواهد 
شود،  برده  پيش  حقوقي  الزام  و  قانون  لواي  تحت 
همين خواهد شد كه مي بينيم. قانون براي حفظ نظم 
و عفت عمومي است و نه براي عمل صالح. با قانون 
و حكومت بايد نظم و عدالت را برقرار كرد ولي ترويج 
با  بايد  نمي گنجد.  قانون  در ذيل  باالتر  مراتب  و  ايثار 

شيوه هاي ديگر تربيتي افراد را به اين درجات رساند. 
منبع:انتخاب

و  صورتی  پشتی  کوله  درون  را  وسایلش  تمام  دخترک 
ماند؛انتظاری  به ساعت خیره  و  گذاشت  اش  عروسکی 
افتاده  شماره  به  که  هایی  نرسید،نفس  مالقات  به  که 
دختری  گذشت  می  باد  و  برق  مثل  که  ساعتی  و  بود 
که چشمهایش سنگین شده بود و به یاد حرف پدرش 
آیم  می  حتما  دخترم  میگفت  او  به  گوشی  پشت  که 
باش  مواظب چشمانت  ...تو  اما  بیایم  دیر  کمی  شاید 
که خوابشان نبرد ،می افتاد.پدری که به دخترکوچک و 
زیبایش قول رفتن به پارک را داده بود و دختری که تمام 
هیچ  که  کرد  می  تعریف  پارکی  از  دوستانش  برای  روز 
وقت نتوانست برود و از پدر وفاداری که حتما سر موقع 
گرفت. فرا  خود  در  را  کودک  که  خوابی  آمد.و  خواهد 
پدری که در انتظار اجازه کار فرما و مادری خسته ... پدر 
باالخره به خانه رسید ،اما دخترمهربان و زیبایش انگار در 
خواب ابدی فرو رفته بود ؛بوسه ای بر پیشانی دخترش 
زد و شروع کرد به حساب کردن قبض های خانه ،قسط 
های عقب افتاده،حقوق واریز نشده و مادری که خسته 

می  چای  برایش  و  بود  نشسته  کنارش  زندگی  تمام  از 
ریخت.ساعتی که از کار افتاده بود،کودکی که دیگر پدرش 
را نخواهد دید و قسط های که برای همیشه پرداخت 
نخواهد شد و مادری که خستگی اش برای همیشه رفع 
خواهد شد،راحت و ابدی بدون هیچ دغدغه ای خواهد 
دخترش  شرمنده  وقت  هیچ  دیگر  که  پدری  خوابید. 
نمیشود .تمام این دردها تمام میشود،مثل اینکه ساعت 
کند. نمی  حرکت  و  است  افتاده  کار  از  قلبش  دیواری 

ساعتی که برای همیشه وتا ابد ایستاد کنار خانواده ای 
که دیگر هیچ وقت بیدار نخواهند شد...

بازهم یادتان رفت ! 
زلزله زدگانی که شرایط قابل قبولی برای ادامه زندگیشان 
خراب  سرشان  بر  باد  کمی  با  که  هایی  ندارند.کانکس 
آب  بیشتر  ارومیه  دریاچه  از  که  چادرهایی  و  میشود 
.خودتان  فراموشی  بازهم  و  انگاری  سهل  دارد،بازهم 
بهترین  وقتی  میشوید  حالی  ؛چه  بگذارید  آنها  جای  را 
عزیزانتان را از دست داده باشید و از طرفی هم هیچکس 
کنار  نشدنی  فراموش  حادثه  این  با  تا  کند  نمی  کمکی 

بیایید!
راستی خانه های شما آنقدر محکم است که با این بادها 
نلرزد؟در هر صورتی اول از مردم کمک می خواهید،مردم 
گفته ی شما خودشان  از  قبل  که  دارند  انسانیت  آنقدر 

دست به کار میشوند ،همیشه و در تمام صحنه ها...
ما برای کوچکترین خریدمان هم مالیات پرداخت میکنیم 
از دست  بزرگ  و  و کلی هزینه های دیگری که کوچک 
رنجمان به دولت پرداخت میکنیم پس آنها چه میشود ؟

پول های کالنی که اختالس میشود و آقایانی که پا رو 
پایشان می اندازند و به همه ی ما می خندند!

تاسف رویش سفید شده ،دیگر نمیشود برای هیچ چیزی 
تاسف خورد!مردمانی هستیم از جنس کوه سرسخت و 

پشتوانه برای یکدیگر .
فاطمه امیری

گفته  پزشک خود  به  آخر مصدق  »هفته 
من  برای  خوبی  خبر  »ان شاءاهلل  بود: 
که  بگویی  و  بیایی  ان شاءاهلل  بیاوری؛ 
سرطان است... من از این زندگی تنها و 
خلوت که برایم ایجاد شده، خسته  شدم.« 

)نقل به مضمون( 
»روزی مصدق جوان که تازه پا به میدان  

سیاست گذاشته بود، مورد حمله و تعریض قرار گرفت و به تختخواب پناه 
برد. مادرش با تحکم به او گفت: »بلند شو... مگر تو نمی دانی که هر کس 
تحصیل حقوق کرد و در سیاست وارد شد، باید خود را برای هرگونه افترا و 
ناسزا حاضر کند... باید بدانی که وزن اشخاص در جامعه به قدر شدایدی 
است که در راه مردم تحمل می کنند.« مصدق بلند شد و سال ها بعد در 
دادگاه فرمایشی بعد از کودتا گفت: »حیات، عرض، مال و موجودی من 
استقالل و عظمت و سرافرازی میلیون ها  برابر حیات و  در  امثال من  و 
ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچک ترین ارزشی ندارد و از آن چه 
برایم پیش آورده اند، هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود 
را تا سرحد امکان انجام داده ام. من به حس و عیان می بینم که این نهال 
برومند در خالل تمام مشقت هایی که امروز گریبان همه را گرفته، به ثمر 
رسیده است و خواهد رسید. عمر من و شما و هر کس چند صباحی دیر 
یا زود به پایان می رسد ولی آن چه می ماند حیات و سرافرازی یک ملت 
مظلوم و ستمدیده است... چون از مقدمات کار و طرز تعقیب و جریان 
دادرسی معلوم است که در گوشه زندان خواهم مرد و این صدا و حرارت 
را که همیشه در کار خیر به  کار برده ام، خاموش خواهند کرد و دیگر جز 
این لحظه نمی توانم با هموطنان عزیز صحبت کنم، از مردم رشید و عزیز 
ایران، مرد و زن تودیع می کنم و تأکید می نمایم که در راه پرافتخاری که 
یار و  بدانند که خدا  نهراسند و یقین  از هیچ حادثه ای  برداشته اند  قدم 
بیش   )۷۷۹ نظامی/ ص  محکمه  در  )مصدق  بود«.  خواهد  آنها  مددکار 

در  و  تنها  که  در  حالی   روزی محمد مصدق،  در چنین  قرن پیش  نیم  از 
حصر بود، درگذشت. سال های بعد از کودتا به سختی و تلخی گذشتند. 
بارها در نامه های خود نوشت: »از روی حقیقت، دیگر نمی خواهم زنده 
باشم.« آقای نخست وزیر این جمله را سال ها قبل از مرگ گفته بود اما این 
خواسته باالخره در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ محقق شد. او پس از فوت همسرش 
در سال ۴۲ تنهاتر هم شده بود. مصدق بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، 
سه سال را در زندان گذراند و بعد از آن به عمارت خود در احمد آباد تبعید 
شد و مابقی عمر خود را در حصر سپری کرد. رهبر جبهه ملی تجربه حصر 
و حبس را داشت. او در زمان پهلوی اول نیز مدتی حبس و به احمدآباد 
تبعید شده بود. رضاشاه که برکنار شد، مصدق دوباره به میدان برگشت 

اما حصر بعدی را پایانی نبود... .
هفته آخر مصدق به پزشک خود گفته بود: »ان شاءاهلل خبر خوبی برای 
این  از  من  است...  سرطان  که  بگویی  و  بیایی  ان شاءاهلل  بیاوری؛  من 
زندگی تنها و خلوت که برایم ایجاد شده، خسته  شدم.« )نقل به مضمون(

رهبر نهضت ملی  شدن صنعت نفت وصیت کرده بود در ابن بابویه کنار 
شهدای ۳۰ تیر دفن شود؛ کنار شهدایی که جان خود را در راهی از دست 
دادند که قرار بود او آن را ادامه دهد. شاه نگذاشت و کاری از دست یاران 
مصدق ساخته نبود. مجبور شدند مصدق را در احمدآباد به خاک بسپارند 
اما هرگز وصیت او را فراموش نکردند. یداهلل سحابی این وصیت نامه را تا 
آخرین روز های زندگی خود فراموش نکرد و پیوسته به اطرافیان خود آن 
را یادآوری کرد. بعد از انقالب هم خیلی سعی کرد مقدمات جابه جایی قبر 
را فراهم کند که موفق نشد. سحابی به یکی  دیگر از یاران مصدق، حسین 
شاه حسینی، عضو شورای نهضت مقاومت ملی، گفته بود: »شاه حسینی! 

محتمل است من زودتر از تو بمیرم، اگر تو زنده بودی کوشش کن به هر 
شکلی که می توانی دکتر مصدق را به ابن بابویه منتقل کنی. چون دکتر 
مصدق وصیت کرده بوده است و من او را دفن کردم. اگر روزی این امکان 
را ببرید در ابن بابویه در کنار شهدای  فراهم شد و من نبودم این جنازه 

سی ُام تیر دفن کنید.«
به شخص  را  این وظیفه  امسال درگذشت و حتما  ماه  شاه حسینی دی  
را سحابی در احمدآباد غسل داد و آیت اهلل  دیگری محول کرد. مصدق 
زنجانی نیز بر او نماز خواند. تشریفات تشییع جنازه در جمع کوچک یاران 
نزدیک مصدق انجام شد. اما در گوشه و کنار کشور افرادی عزادار بودند. 
محمدرضا شفیعی  کدکنی درباره آن روز می گوید: »کیهان در گوشه صفحه 
اول، خبر مرگ مصدق را چاپ کرده بود. مدتی به روزنامه خیره شدم و 
خطاب به مصدق عباراتی گفتم که خب، پیرمرد باالخره... یک  باره زدم زیر 
گریه؛ از آن گریه های عجیب  و  غریب که کمتر در عمرم بر من مسلط شده 
است. رضا سیدحسینی دست مرا گرفته بود و می کشید که بی صدا، االن 
می آیند و ما را می گیرند و من همان طور نعره می زدم. باالخره از او جدا 
شدم و خودم را رساندم به خانه مان. منزلی بود در خیابان شیخ هادی... 
با یکی از هم کالسی های هم شهری ام اجاره کرده بودم. گریه کنان رفتم به 

خانه و در آنجا شعر »مرثیه درخت« را سرودم.«
امثال کدکنی کم نبودند. اسفند ۵۷ جمع بزرگی از مردم )به گفته روزنامه 
اطالعات حدود یک میلیون نفر( گرد مزار رهبر نهضت ملی  شدن نفت 
به یکدیگر رسیدند؛ شاید همان تک  افرادی که سال ۴۵ در گوشه  و  کنار 
داشته   خود  رؤیاهای  و  ملی  رهبر  برای  مرثیه ای  بودند  نتوانسته  کشور 
باشند. سخنران آیت اهلل طالقانی بود. روزنامه اطالعات آن روز را این  گونه 
توصیف کرد: »امروز ایران پس از دوازده سال خون  دل خوردن و خاموشی 
محمد مصدق،  دکتر  شادروان  از  تجلیل  مراسم  برپایی  از  عجز  خاطر  به 
رهبر ملی خود، باشکوهی خیره  کننده یاد آن بزرگمرد تاریخ مبارزات ضد 
استعماری ملل شرق را گرامی داشت.«                               منبع:شرق

در ادامه صفحه اول ...

حال شما از این مردم مال باخته و سراسر به خشم آمده 
چه انتظاری می توانید داشته باشید؟ آنها همه راه های 
مقابل  بار  چندین  نموده اند،  طی  را  مسالمت آمیز 
مرکزی  دفاتر  و  مرکزی  بانک  کشور،  وزارت  و  مجلس 
این مؤسسات و قوه قضاییه تجمع اعتراضی داشته اند 

ولی پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردند.
3-  بیکاران و کارگران و بازنشسته ها

میلیون  چهار  حدود  منتشره  آمار  حکایت  به  وقتی 
روی  هستند  دانشگاه  فارغ التحصیل  اکثرًا  که  بیکار 
دست نظام مانده و جویای کار هستند، وقتی کارگران 
دریافت  حقوق  ماه  هفت  یا  شش  حدود  زحمتکش 
نکنند، وقتی بازنشستگان کشوری و لشکری با تبعیض 
دریافت  حقوق  فقر  زیر خط  بعضًا  مواجه  آشکار  های 
در  خود  وعده های  به  نمی تواند  دولت  وقتی  می کنند 
اشتغال و کم کردن شکاف  ،ایجاد  فقر  و  بیکاری  قبال 
طبقاتی و رفع تبعیض عمل نماید، از مردم چه انتظاری 

می توان داشت؟
نباشد،  همه  برای  نیست  امکانات  اگر  میگویند  مردم 
نجومی  های  حقوق  و  باشد  خالی  ما  سفره  اینکه  نه 
کماکان برقرار، از کارگر و کارمند مالیات گرفته شود ولی 
مالیات  پرداخت  از  اقتصادی  بنگاه های  درصد  چهل 
باشند.  مالیاتی داشته  فرار  معاف و بیست درصد هم 
یک زوج برای دریافت وام ازدواج با هزاران مانع روبرو 
باشد ولی اشخاص خاص میلیارد ها تسهیالت دریافت 
کنند. مردم میگویند وقتی وزارت اطالعات مدعی است 
را در آسمان کشور دیگر شکار کرده چگونه آمار  ریگی 
فراریان مالیاتی و دریافت کنندگان وام های نجومی و 
رانت خواران را ندارد؟ طبق آمار منتشره حدود 5 هزار 
نفر از فرزندان مسئولین )آقازاده ها( که شب و روز فریاد 
مرگ بر آمریکا سر می دهند هم اکنون مشغول تحصیل 
بااین همه  چرا  هستند،  غرب  و  آمریکا  در  زندگی  و 

ریاکاری برخورد نمی شود؟
و  تبعیضات  از  بلکه  نمی نالند،  فقر  و  از گرسنگی  مردم 
مردم  آمده اند،  ستوه  به  طبقاتی  شکاف  و  بی عدالتی 
به  اختصاص  بودجه  از  عمده ای  بخش  چرا  میگویند 
بر  نظارتی  هیچ  اواًل  که  دارد  دستگاه هایی  یا  افراد 
عملکرد آنها نیست ثانیًا به هیچ کس پاسخگو نیستند.
مردم با این پرسش اساسی مواجه هستند که مخاطب 
حکومت  در  می فرمودند  که  )ع(  علی  حضرت  پیام 
با اضعف مردم  باید وضعیت زندگی حاکمان  اسالمی 
یکسان باشد چه کسانی هستند؟ چگونه ممکن است 
یا  بهترین مدارس داخلی  فرزندان برخی مسئولین در 
خارجی مشغول تحصیل باشند و بعضی از دانش آموزان 
با  در داخل کپرهاو چادرها و ساختمان های مخروبه 
است  ممکن  چگونه  نمایند؟  تحصیل  امکانات  حداقل 
با  فدراسیون  فالن  رئیس  و  مسئولین  برخی  فرزندان 
ماشین میلیاردی در خیابان های شهرک غرب و آفریقا 
و فرشته جوالن بدهند و پارتی های شبانه راه بیندازند 
ولی فالن معلم برای تأمین معاش خود مجبور شود در 
کند؟ چگونه  پراید قسطی مسافرکشی  با  دوم  شیفت 
ممکن است مردم برای درمان بیماری جزئی خود عاجز 
باشند ولی فالن مقام دولتی و روحانی بالفاصله برای 
معالجه خود در بهترین بیمارستان های اروپایی بستری 
شود. چگونه ممکن است برخی از زوج های معمولی در 
حسرت بچه دار شدن سال ها انتظار بکشند ولی برخی 
آقازاده ها برای تولد نورچشمی خود عازم اروپا و آمریکا 
شوند؟ برخی معترض اند که چرا وقتی عده ای خودسر 
سفارت عربستان را به آتش کشیدند و خسارات مادی 
گوشه  که  نمودند  تحمیل  به نظام  را  زیادی  معنوی  و 
گرفته  را  ورزشی  باشگاه های  دامن  آن  از  کوچکی 
با  بدهند،  مسابقه  ثالث  های  کشور  در  مجبورند  که 
وقتی  ولی  برخورد می شود  آنها  با  تسامح  و  مماشات 
به حقوق خود معترض می شوند  کارگر نسبت  عده ای 
به اتهام اغتشاش و اخالل در نظم عمومی و اقدام علیه 

امنیت محاکمه می شوند؟
در یک کالم مردم خواستار احترام هستند، از بی عدالتی 
همان  معترض  جوانان  این  دارند،  گالیه  تبعیض  و 
فرزندان شهدا و جانبازان انقالب هستند و با تمام توان 
از نظام و رهبری حمایت می کنند و به هیچ وجه خواستار 
می خواهند  بلکه صرفًا  نیستند  رژیم  تغییر  و  براندازی 
برخی مشکالت شنیده  به  آنها نسبت  اعتراض  صدای 

شود.
از دشمن هیچ انتظاری جز دشمنی نمی رود ولی ما چرا 
با دست خودمان بهانه به دست دشمن بدهیم؟ بنا به 
نباشد دشمن  اگر زخمی  رهبری  فرمایش مقام معظم 

بهانه ای برای دخالت نمی یابد.
مردم  صدای  باشیم.  ها  زخم  بهبود  فکر  به  بیاییم 
رفع  خود  از  دشمن  به  آنها  انتساب  با  و  بشنویم  را 
مسئولیت ننماییم. اگر از مردم می خواهیم از راه قانونی 
خواسته های خود را اعالم کنند اقاًل مجوز قانونی طبق 
اصل 37قانون اساسی برای تجمعات اعتراضی صادر و 
برای طرح مطالبات اساسی مردم فراهم  بستر قانونی 
صدای  و  شویم  دچار  سامعه  ثقل  به  امروز  اگر  گردد. 

مردم را به موقع نشنویم شاید فردا خیلی دیر باشد.

شهردار تهران در واکنش به انتقادها از فیلمی که از 
اجرای موسیقی زنان منتشر شده، از برگزارکنندگان 
مراسم زیر نظر شهرداری، انتقاد کرده و گفته باید 

»شئونات اسالمی« رعایت شود.
چهارشنبه  امروز  تهران،  شهردار  نجفی،  محمدعلی 
۱۶ اسفند، در اطالعیه ای به معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران دستور داده که در اجرای برنامه های فرهنگی 

و هنری »دقت الزم را داشته باشند.«
عنوان  با  را  مراسمی  تهران  شهرداری  دیروز، 
برج  در  شهرداری«  شاغل  بانوان  بزرگ  »همایش 
آن  در  هم  نجفی  آقای  که  کرد  برگزار  تهران  میالد 

حضور داشت و سخنرانی کرد.
با  دولت،  منتقد  چهره های  و  خبرنگاران  از  بعضی 
انتشار فیلمی از آن همایش، از حضور آقای نجفی 

در مراسم انتقاد کردند.
بر اساس فیلمی که منتشر شده، یک گروه موسیقی 

و  می کنند  هم خوانی  زن  نوازندگان  از  متشکل 
سن  کم  دختران  می آید  نظر  به  که  دیگر  شماری 

هستند، روی سن می رقصند.
نجفی  آقای  تهران،  شهرداری  منتقدان  گفته  به 
داشته  حضور  مراسم  در  موسیقی  اجرای  هنگام 
زن  نوازندگان  شده  منتشر  فیلم  اساس  بر  است. 
برنامه  و  نشسته  صندلی  روی  پشت  ردیف  در 
از دختران ظاهرا خردسال  گروهی  و  اجرا می کنند 
مشغول رقص هستند آقای نجفی در دستور خود 
معتقد  ما  است:  نوشته  خود  زیرنظر  نهادهای  به 
دین  اسالم  است،  عزا  دین  اسالم  که  نیستیم 
و  شئونات  باید  اما  است  زندگی  و  نشاط  شادی، 
چارچوب ها در شادی هم رعایت شود و این خود 
یک هنر است و همه همکارانم موظف هستند در 
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری نسبت به این 

مهم دقت الزم را داشته باشند.

روزی که آن خبر خوش رسید

] ثقل سامعه [

واکنش شهردار تهران به اجرای زنان و رقص در مراسم

عباس عبدی:اگر وزیرکشور،برخورد با حجاب را جرم انگارانه نمی داند،چرا پلیس ورود می کند؟

باز یادتان رفت... 
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روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو 
زبان  جهانی  روز  عنوان  به 
شده است.  نامگذاری  مادری 
نامگذاری این روز در کنفرانس 
عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ 
به منظور کمک به تنوع زبانی 
و فرهنگی انجام شده است. مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال 

جهانی زبان ها اعالم کرد.
دلیل نامگذاری روز جهانی زبان مادری از زمانی آغاز شد 
که در سال ۱۹۵۲ دانشجویان دانشگاه های مختلف شهر 
داکا پایتخت امروزی کشور بنگالدش که در آن زمان 
نامیده می شد و هنوز مستقل نشده  پاکستان شرقی 
دانشکده  و  داکا  دانشگاه  دانشجویان  جمله  از  بود، 
به  بنگالی  زبان  کردن  ملی  جهت  تالش  آن  پزشکی 
اردو(  زبان  کنار  )در  پاکستان  زبان  دومین  عنوان 

تظاهرات مسالمت آمیزی در این شهر براه انداختند.
آنها  به  پلیس  دانشجویان،  حرکت  این  دنبال  به 
تیراندازی کرده عده ای از آنها را کشت. بعد از استقالل 
بنگالدش از پاکستان و به درخواست این کشور، برای 

اولین بار سازمان یونسکو در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۹ روز ۲۱ 
فوریه )برابر با دوم و گاهی سوم اسفند( را روز جهانی 
بیشتر  در  روز  این   ۲۰۰۰ سال  از  و  نامید  مادری  زبان 
کشورها گرامی داشته می شود و برنامه هایی در ارتباط 

با این روز برگزار می گردد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت 
را سال جهانی زبان ها اعالم کرد.  زیاد آن، سال ۲۰۰۸ 
سال زبان ها، هم زمان با »روز جهانی زبان مادری« )۲۱ 
در  رسمی  به صورت  مراسم  این  می شود.  آغاز  فوریه( 
مقر یونسکو در شهر پاریس و با سمیناری آغاز می شود 
برنامه های  دنیا،  سراسر  از  شرکت کنندگان  آن  در  که 
اعالم  زبانی  تنوع  برای حفظ  را  منطقه ای و ملی خود 

می کنند
قرار  نابودی  معرض  در  دنیا  زبان های  از  نیمی  حدود 
دارند. مرگ هر زبان به معنای از دست رفتن مجموعه ای 
از فرهنگ، تاریخ و آداب گروهی از ساکنان زمین است.

روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان 
مادری نامگذاری شده است

در  که  زبانی  هزار   ۶ حدود  از  یونسکو،  برآورد  مطابق 
در  زبان  هزار  سه  از  بیش  است،  شده  شناخته  جهان 
حال نابودی هستند. این زبان ها هم اکنون نیز توسط 
گروه های بسیار کوچکی به کار برده می شوند و تقریبا 
هیچ کدام شانسی برای بقا ندارند. ۹۶ درصد از زبان ها 

تنها در بین ۴ درصد از جمعیت جهان رواج دارند.
اقیانوس  در  واقع  نو  گینه  پاپوآ  جزایر  در  نمونه،  برای 
آنها  از  بعضی  که  دارد  وجود  زبان   ۸۰۰ از  بیش  آرام، 
متعلق به جمعیتی کمتر از ۲۰۰ نفر هستند. تعداد کل 
به  نمی رسد.  نفر  میلیون  به هفت  جزایر  این  ساکنان 
باور سازمان یونسکو، باید تالش کرد تا زبان هایی که 
گسترش زیادی ندارند در کنار زبان های فراگیر شانس 
به  توجه  با  تالشی  چنین  باشند.  داشته  حیات  ادامه 
هویت  و  فردی  شخصیت  شکل گیری  در  زبان  نقش 

فرهنگی قوم ها و ملیت ها، می تواند فرهنگ جهانی را 
شکوفاتر کند.

اصطالح  این  گفت  باید  مادری  زبان  اصطالح  درباره 
در کاربرد وسیع می تواند به چندین موقعیت گوناگون 
زیر  از آن ها شامل موارد  باشد که برخی  اشاره داشته 

است:
- زبان اول First language یا زبان مادری به اولین 
زبانی گفته می شود که کودک تکلم به آن را یاد می گیرد.
- زبان یا زبان هایی که آدمی با آن به شناخت و آگاهی 

دست پیدا می کند.
زبان  یا  بومی  زبان  اصطالحات  از کشورها،  بعضی  در 
تا  زبان قومی یک فرد اشاره می کند  مادری بیشتر به 
زبان اول او. در انگلیسی این اصطالح اغلب هنگامی 
مورد استفاده قرار می گیرد که فرد در یک کشور خارجی 

باشد.
 ۶9 حدود  مجموع  در  فارسی  زبان  بر  افزون  ایران  در 
زبان و گویش رواج دارد و بزرگ ترین گروه های زبانی 
گیلکی،  ترکمنی،  ُکردی،  آذربایجانی،  فارسی،  را  ایران 
تاتی  و  لکی  بلوچی،  عربی،  لری،  تالشی،  مازندرانی، 

تشکیل می دهند.

به دنبال اختالف احمدنجفی بازیگر و تهیه کننده سینما 
با شورای صنفی نمایش بر سر اکران فیلم که منجر به 
گل گرفتن در ساختمان این شورا شد، روزنامه شرق با 

نیکی کریمی مصاحبه کرده است.
نیکی کریمی  گفت: »در سال جاری با ماجراهایی که 
»فیلم سوزی«-  مثل   - پیش آمده  اکران  و  پخش  برای 
قضیه کمی پیچیده است. دولت هم سروکاری با این 
و  می کند  انتخاب  که  است  پخش کننده  ندارد.  قضیه 
سینماها و شورای صنفی )نمایش(. )با( این مداخله ها 
و تمام اتفاقاتی که می افتد، نه تنها من بلکه همه بچه ها 
تا  بسازیم  باید  فیلمی  چه  که  می کنیم  بازنگری  داریم 
بخش  برای  موضوع  این  بدهیم.  ادامه  بتوانیم 
خصوصی مثل من که به جایی وابسته نیستم، واقعا 

سخت است«.
این طور  را  اکران  به شرایط  اعتراض خود  ادامه  در  او 
این  به  ما  همه  بلکه  من  »نه تنها  است:  کرده  اعالم 
معترضیم.  می گویند،  »فیلم سوزی«  آن  به  که  حالتی 
و  افراد  برخی   سوی  از  قبل  از  سالن   90 به  نزدیک 
فیلم های شان قبضه شده! به من و امثال من فقط 15 

سالن می دهند«.
علیرضا داوودنژاد نیز در این زمینه  گفت: »فیلم سوزی 
فقط امسال نبوده، بلکه سال ها و بارهاست که بوده و 
اتفاق افتاده است، منظور این است که در فصل بهار و 
تابستان که از عید نوروز هم برخوردار است، هر سال 
البته تعداد این  از یک سری فیلم استقبال می شود که 
فیلم ها  این  چون  است؛  کم  سال  اول  نیمه  فیلم های 
اکرانشان  زمان  و  می شوند  برخوردار  خوبی  فروش  از 
نیز طوالنی تر است و از تعداد سینماهای بیشتری هم 
برای اکران برخوردار خواهند شد و همه اینها دست در 
البته می توانند  که  فیلم ها  این  که  دست هم می دهد 
استحقاقش را هم داشته باشند، با اقبال همراه شود«.

دوره  نودمین  جایزه های  اعطای  مراسم 
تئاتر  دالبی  سالن  در  اسکار  سینمایی  جوایز 
و  فیلم  بهترین  جایزه  اعطای  با  لس آنجلس 
کارگردانی به »شکل آب« برگزار شد. در مراسم  
به  آب«  »شکل  ،فیلم  حالی  در   ۲۰۱۸ اسکار 
 ۱۳ در  نامزدی  با  دل تورو«  »گیلرمو  کارگردانی 
شاخه پیشتاز نامزدهای اسکار نام گرفت و فیلم 
ساخته  ِابینگ«  میزوری  از  خارج  بیلبورد  »سه 
جنگی  درام  و  شاخه   ۹ در  مک دونا«  »مارتین 
نوالن«  »کریستوفر  کارگردانی  به  »دانکرک« 
داشتند.  جایزه  کسب  شانس  شاخه   ۷ در  نیز 
به دست  با  آب«  »شکل  فیلم  هم  درنهایت 
و  فیلم  بهترین  ازجمله  جایزه  چهار  آوردن 
بهترسن کارگردانی، پیشتاز جایزه های این دوره 

از اسکار شد.
حضور دو نفر از عوامل ایرانی در فیلم »کودک 

فیلم  بهترین  اسکار  جایزه  برنده  خاموش« 
در  ایرانی ها  نام  دیگر  بار  که  باعث شد  کوتاه، 

تاریخچه نامزدها و برندگان اسکار ثبت شود.
در مراسم نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار 
که صبح دوشنبه به وقت ایران، در آمریکا برگزار 
شد، فیلم »کودک خاموش« در رقابت با چهار 
جایزه  شد  موفق  نهایت  در  دیگر  کوتاه  فیلم 
بهترین فیلم کوتاه این جوایز مهم سینمایی را 

به دست آورد.
اوورتون«  »کریس  که  کوتاه  فیلم  این  در 
فراهانی  علی  کرده،  کارگردانی  را  آن  انگلیسی 
فیلمبرداری   - بریتانیا  مقیم  ایرانی  فیلمبردار   -
را بر عهده داشته است و ساخت موسیقی آن 
نیز با امیر صادقی کنجانی - آهنگساز ایرانی - 

بوده است.
بهترین  در شاخه  دقیقه ای   ۲۰ کوتاه  فیلم  این 

فیلم کوتاه نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار 
ابتدایی  »مدرسه  شامل  دیگر  فیلم  چهار  با 
دکالب«، »ساعت ۱۱«، »برادرزاده من ِامت« و 

»همه ما« برای کسب جایزه رقابت داشت.
فیلم  این  فیلمبرداری  مدیر  فراهانی،  علی 
دالبی تئاتر  سالن  در  حاضران  از  یکی  کوتاه، 
لس آنجلس محل برگزاری مراسم اعطای جوایز 
اسکار بود؛ اما امیر کنجانی اعالم کرده بود که 
به سبب رفتار تبعیض آمیز مقامات آمریکایی با 
شهروندان ایرانی، با وجود داشتن ویزا، در این 

مراسم شرکت نمی کند.
که  خاموش«  »کودک  کوتاه  فیلم  داستان 
تاکنون چندین جایزه بین المللی به دست آورده 
است، درباره کودکی چهارساله و فاقد شنوایی 
را پشت سرمی گذارد؛  است که زندگی صامتی 
روش  او  به  اجتماعی  مددکار  یک  که  این  تا 
آموزش  را  اشاره  زبان  از طریق  ارتباط  برقراری 

می دهد.
»کودک خاموش« با کسب جایزه بهترین فیلم 
واجد  »رودآیلند«،  بین المللی  جشنواره  کوتاه 
شرایط رقابت در جوایز اسکار شناخته شده بود.

نیکی کریمی:90سالن 
سینما را عده ای خاص 

قبضه کرده اند

ایرانی ها یک پای ثابت اسکار 

روز جهانی زبان مادری )21 فوریه(

است  ايراني  سازهاي  ترين  قديمي  از  يكي  قانون 
دارد  را  ايراني  بيان گوشه هاي موسيقي  توانايي  كه 
ولي متاسفانه مدت مديدي است كه در سرزمين ما 
ناشناخته مانده ، در حالي كه در كشورهاي همجوار 

سالهاست كه از اين ساز استفاده شده است .
تقريبا از نيم قرن پيش تاكنون، موسيقي دانان ايراني 
به اجراي اين ساز روي آورده اند ، اما با وجود اينكه 
ايراني مبتني  اينان بر نغمه هاي موسيقي  زمينه كار 
بوده است ، به دليل تقليد ناآگاهانه از روش و سبك 
پندار اشتباه به وجود  اين  نوازندگي موسيقي عربي، 
آمده كه ساز قانون عربي است و آن را بايد به شيوه 
عربي نواخت، حال آنكه اين سبك در قانون نوازي ، 
از شناخت  را فرسنگها  ايراني  به موسيقي  عالقه مند 
اصول و ظرايف اين ساز كه كامال با موسيقي ايراني 
از آنجا كه نوازندگي بر  منطبق است، دور مي سازد. 
روي هر ساز و بيرون كشيدن » نغمه « هاي گوناگون 
از آن ، گذشته از توانايي و مهارت نوازنده ، بستگي 
به امكانات و موانعي دارد كه در خود ساز و ساختمان 
ساز  در  انديشيد  بايد  اينك   ، است  شده  نهاده  آن 
در كشورهاي   ، ايران  قرنها خارج سرزمين  كه  قانون 
عربي زبان ، ترك زبان و ارمني زبان ، بيرون از مسير 
و  داده  ادامه  تكامل خود  و  به رشد  ايراني  موسيقي 
توان آن  آيا مي   ، يافته است  ايراني  بياني « غير   «
امكاناتي  با  و  ايراني  موسيقي  بيان  با  سازي  به  را 
ويژه اصول و ظرايف اين موسيقي ، و با همان پرده 

بنديهاي مخصوص آن تبديل نمود ؟
تاريخچه ساز قانون و مخترع آن

و  فارابي است  اين ساز  عده اي معتقدند كه مخترع 
در  و  بوده  خراسان  آن  منشاء  مي گويند  ديگر  برخي 
قرن سيزدهم )ميالدي( در موصل پيدا شده، هر چند 

خود  ادعاي  بر  دليل  نظردهندگان  اين  از  هيچيك 
ندارند. واقعيت اين است كه در فرهنگ كالسيك شرق، 
ردي از سازهاي خانواده سيتار پيدا نشده و سرمنشاء 
قانون نيز، مانند سرچشمه بسياري از سازهاي ديگر، 
تاريك مانده است. آنچه بيشتر محتمل مي رسد اينكه 
قانون از سرزمينهاي شرق نزديك , به اروپا رسيده و در 
كشورهاي اروپايي با مكانيزه كردن آن، بزرگترين ساز 

كالويه دار سيمي را ساخته و پرداخته اند...
قانون یک ساز است متعلق به خانوادٔه قدیمی سیتار 
عنوان  تحت  میانه  سده های  در  که   ،)Cythare(
این ساز  اروپا برده شد.  به   miocanon یا   Canon
به  که  ذوزنقه است  شکل  به  چوبی  جعبٔه  یک  دارای 
میان  )که  مضراب  دو  و  سبابه  انگشت  دو  وسیلٔه 
قرار  انگشت  خود  و  کرده اند  انگشت  به  که  حلقه ای 
می گیرند( نواخته می شود. در بخش های سازشناسی 
متون کهن موسیقی به سازی سه گوش، بیرون ساعد، 
با سطحی مجرد تنها، دارای هفتاد و دو وتر آن یک 
کوک می گرفته با تاری از ابریشم و گاه از روده و گاه 
چنگ  همانند  که  رفته است  اشارت  سیم  مفتول  از 
از  از سازهایی است که  قانون  نواخته می شده است. 
کهن در موسیقی ایرانی به کار می رفته و توانایی بیان 
گوشه های موسیقی ایرانی را دارد؛ ولی مدت مدیدی 
حالی  در  مانده،  ناشناخته  ما  سرزمین  در  که  است 
که در کشورهای همجوار سال ها است که ازاین ساز 
استفاده شده است. کمابیش از نیم قرن پیش تاکنون، 
موسیقی دانان ایرانی به اجرای این ساز روی آورده اند.

 قديمي ترين ساز ايراني
کانن شکلی از یک قطعه موسیقی، ساخته شده تحت 
قواعد پیچیده ای که یک بخش ملودی بتواند پس از 
پاسی از زمان، به فاصله همصدا، اکتاو، یا فاصله های 

جز آن، توسط بخش های دیگر تقلید شود.
در موسیقی یونان قدیم، kanon نام مونوکورد است 
و اینک برای نشان دادن »قانون« های فیزیک صوت 

در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
توسط  که  ساز  نوعی   )psaltery( »پسالتری«  یک 
کلمه  از  مشتق  و  شده  گرفته  شرق  از  اروپاییها 
»قانون« )qanun( عربی است. این کلمه و نه الزامًا 
حجاری  در  آمده است.  یونانی   kanon ریشه  از  ساز 
ساز  می توان  سانتیاگو،  جامع  کلیسای  ستونهای 
canon,mezzo canon قانون متوسط را مشاهده 
کرد.)qanun( Kanun نام عربی برای سازی شبیه به 

پسالتری به شکل ذوزنقه و با تعداد زیادی سیم است 
)۶۴ سیم در قرن ۱۴(. این کلمه در یونان قدیم )به این 
شکل Kanon( به معنای مونو کورد به کار می رفته و 
صوت شناسی  آزمایشگاه  در  که  است  دستگاهی  آن 
مورد استفاده قرار می گرفته است. نام قانون در اوایل 
سدٔه دهم میالدی در کتاب شب های عرب آمده است. 
قرن  در  )احتمااًل  شد  برده  اروپا  به  بعدها  ساز  این 

یازدهم(.
همه چیز در مورد ساز قانون

ساختمان ساز
فواصل  به   ،۲۴×۳=۷۲ تعداد  به  ساز،  سیمهای 
تغییرهای  تأمین  برای  می شوند،  کوک  دیاتونیک 
کوچک کافی است جهت »کلید« های کوچکی را که 
برای هر صدا پس از گوشی کوک تعبیه شده، تغییر 
دهیم. قانون به مثابٔه همراهی کنندٔه آواز کمتر به کار 
می رود، ولی در شرکت با ارکستر، به همان خوبی عود 
را می توان  قانون سازان مصری  دارد.  صدا دهندگی 
آن  سازندگان  بهترین  از  یکی  پیش،  سال  صدها  از 
جزء  قانون  سازها  دسته بندی  لحاظ  از  کرد.  معرفی 
مطلق  االوتار  )ذرات  آالت  از  مضرابی  زهی  سازهای 
تا ۸۴  از ۶۳  است و تعداد سیمهای آن در مجموع، 
سیم   ۷۲ دارای  ترکیه  در  معمول  قانون  و  م  متغیر، 
است. سیمها از رودٔه گوسفند یا نوعی نایلون ساخته 
دارند،  ستونی  وضع  که  گوشیهایی  دور  به  که  شده، 
پیچیده می شوند. وسیلٔه نواختن، مضرابی است که 
سه  هر  می کنند.  سبابه  انگشت  به  انگشتانه  توسط 
آنها  از  قانون هم صدا کوک شده و یک صوت  سیم 
بر می آید، از این رو از قانون ۷۲ سیمی، تنها می توان 
۲۴ صوت به دست آورد. قانون مصری ۷۸ سیمی و 

۲۶ صوتی است.
وسیلٔه نواختن، مضرابی است که توسط انگشتانه به 

انگشت سبابه می کنند
به  چوبی،  پوششی  از  متشکل  قانون  فوقانی  سطح 
نوازنده، قسمتی  راست  شکل ذوزنقه است که سمت 
چهار  خانٔه  پنج  به  که  است  آزاد  باریک  بیش  و  کم 
گوش )طی ارتفاع ساز( تقسیم شده، روی آن پوست 
 ۴۰ تقریبی  طول  )به  راست  سمت  ضلع  می کشند. 
سانتیمتر( قائم به هر دو مبلغ موازی پیش گفته است 
و ضلع سمت چپ اضالع موازی را به طور مورب قطع 

می کند.
گاه چهار تکٔه جداگانه یا یک تکه، روی پوست خرک 
تکیه  پوست  زیر  در  پایه  پنج  به  که  می شود  نصب 
تایی  سه  گوشی   ۲۶ نوازنده  چپ  طرف  در  می کند. 
به طور عمودی، و ۱۵۶ کلید تغییر دهندٔه کوچک مسی، 
یا از فلزی دیگر، قرار دارند به این ترتیب، بر روی هر 

به  که سیمها  محلی  در  کلید،   ۱۶ سه سیم هم صدا، 
گوشیها می رسند، مورد استفاده قرار می گیرد. با این 
کلیدها صدای ساز در هر سه سیم جداگانه، اندکی به 
به وسیلٔه  تنظیم کوک  اما  بم می شود،  و  زیر  دلخواه 
در  بخواهد  نوازنده  گاه  هر  می گیرد.  گوشیها صورت 
یا  باال  را  کلیدها  چپ  دست  با  بنوازد،  دیگر  مقامی 
راست روی  با دست  پایین می برد و در همین حال 

سیمها می نوازد.
به  چوبی،  پوششی  از  متشکل  قانون  فوقانی  سطح 

شکل ذوزنقه است
اجزای تشکیل دهندٔه ساز قانون

جعبٔه ذوزنقه شکل ساخته شده از چوب
پرده گردان: کلیدهای کوچک و متحرک که در سمت 
چپ ساز بعد از شیطانک نصب شده و باعث تغییر 

صدا می شود.
سیم  سه  )هر  سیمها   - سیمها  گرِه  محل   - شیطانک 
- خرک  گوشی   - می شوند(.  کوک  یکدیگر همصدا  با 
- پایٔه خرک - شبکه های صوتی - صفحٔه رو - صفحٔه 
زیر - ضلع کوچک - ضلع بزرگ - پوست - حلقه های 

مضراب - مضراب - کلید کوک
شیؤه نواختن

ارکستر همراهی  با  تکنواز )سولیست( قانون، هر گاه 
اگر  و  می نشیند  نوازندگان  اول  ردیف  در  می شود، 
در نقش همراهی با تکسرا اجرا کند، روبروی او قرار 
ایفا  را  تکسرا  رهبر  نقش  حالت  این  در  که  می گیرد 
زانوها،  روی  باید  را  آن  ساز،  نواختن  برای  می کند. 
روی  حالیکه  در  قانون  نوازندٔه  داد.  قرار  میز  روی  یا 
صندلی نشسته است، ساز را در هنگام نوازندگی روی 
خیلی  ساز  پیش،  سال   ۵۰ )تا  می گذارد  خود  زانوی 

پایین تر از بدن نوازنده قرار می گرفت(.
نوازنده دو دست خود را به فاصلٔه یک اکتاو روی ساز 
می گذارد و دست چپ اندکی دیرتر از دست راست به 
سیم زخمه می زند، در این حالت صوتی دو صدایی، و 

همنام به فاصلٔه اکتاو از ساز شنیده می شود.
برای نواختن قانون، آن را روی میزی که تا اندازه ای به 
طرف نوازنه شیب داشته و با وضع نشستن متناسب 
باشد قرار داده، نوازنده مقابل آن می نشیند به طوری 
در  دارد(  ضخیم  سیمهای  )که  جعبه  بلند  قاعدٔه  که 
از صندلی  میز  گیرد.  قرار  نوازنده  به  نزدیک  و  پایین 
نوازنده کمی بلندتر )و بهتر است زیر آن خالی( باشد، 
به طوری که در حالت نوازندگی اعضاء بدن به شکل 

زیر قرار گیرد:
ساعد با بازو یک زاویٔه قائمه تشکیل دهد.

پشت، کاماًل صاف باشد و به طرف جلو خم نشود.
آرنجها بیرون از بدن قرار نگیرد.

دستها روی سیمها تکیه نکند.
هر دو دست از شانه ها در حالت نواختن آزاد باشد. 
)به دست فشاری وارد نشود( گاه ممکن است بنا به 
ضرورت مجبور به قرار دادن قانون بر روی پا باشیم. 
در این شرایط یک پا را بر روی پای دیگر انداخته و 
ساز را روی پا قرار می دهیم. حتی می توان روی زمین 
)به اصطالح عامیانه چهار زانو( نشست و ساز را روی 

پاها قرار داد.
برای نواختن ساز قانون معمواًل دو طریقه به کاربرده 

می شود:
دست  ساز،  اجرای  هنگام  طرف:  دو  در  دست ها   -۱
راست به موازات پوست قانون )در قسمتی که پوست 
به چوب می چسبد( و دست چپ در سمت چپ ساز 
به موازات پرده گردانها و به طور مایل حرکت کند. به 

این ترتیب دستها در دو طرف ساز قرار می گیرند.
زخمه یا مضراب

عبارت است از دو حلقٔه فلزی که از جنس نقره، ورشو، 
بند دوم  اندازٔه  )به  و مدور  پهن  به طور  که  برنج و… 
که  مضرابهایی  باشد.  شده  ساخته  نشانه(  انگشت 
داخل حلقه قرار می گیرد از شاخ گاو، گوزن، بز کوهی 
نشانه  انگشت  در  را  حلقه ها  شده است.  ساخته  و… 
)بند دوم( قرار داده و مضراب را به طرف داخل دست، 
میان حلقه و انگشت جای می دهیم. اندازٔه مضراب 
بلندتر  انگشت نشانه کمی  از نوک  باید  ساخته شده 

باشد و از زیر بند دوم انگشت، پایین تر نیاید.
به  سیمها  از  یکی  روی  ابتدا  زدن:  مضراب  طریقه 
)موقع  بزنید  ضربه ای  چپ  یا  راست  دست  وسیلٔه 
خم  آخر  بند  از  باید  نشانه  انگشتهای  زدن  مضراب 
کرد  لمس  را  وقتی مضراب سیم  که  به طوری  شود( 
صدایی که از آن برمی خیزد صاف و شفاف باشد و این 
در صورتی امکان پذیر است که هر سه سیم هم صدا 

در یک لحظه و هم زمان به صدا درآیند.
برای انتقال نیرو به مضراب در یادگیری مراحل اولیه، 
باید  چپ  و  راست  دست  با  زدن  مضراب  هنگام  و 
انگشتی که مضراب در آن جای دارد انگشت شست 
و  انگشت  شدن  قوی  برای  عمل  این  کند.  لمس  را 
مضراب مؤثر است، که باید آن را در تمرینهای اولیه 
آموخت. در تمرینهای مربوط به مراحل باالتر که اجرای 
ساز رفته رفته سریع تر شده و حالتهای گوناگون به آن 
داده می شود، دیگر نیازی به تماس انگشت نشانه با 
شست نیست. در هنگام مضراب زدن انگشت شست 
انگشتان )سه  قرار می گیرد. سایر  نشانه  انگشت  زیر 
انگشت دیگر( نه باید جمع و نه باز باشد )به حالت 

برداشتن مدادی که به طور افقی در جایی قرار دارد(.

آشنایی با ساز قانون قدیمي ترین ساز ایراني
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شهر ضرب المثل 

حکایت های آموزنده

برو کشکتو بساب
داستان ضرب المثل

معنی زبانزد »برو کشکت رو بساب« یعنی به دنبال کار خودت 
برو و به کار دیگران و در کاری که به تو مربوط نیست، دخالت 

نکن.برو کشکت رو بساب
داستان ضرب المثل:

و  عارف  و  عالم  بهایی،  شیخ  مرحوم  زمان  در  کنند  می  نقل 
وزیر دانشمند صفویه، مش حسن نامی که در یکی از مدرسه 
های اصفهان تحصیل می کرد با این مرد عالم ربانی حسادت 
و بغض دیرینه ای داشت و هرجا می نشست از وی بد می 
گوشش  به  حسن  مش  های  حرف  کمابیش  شیخ  گفت. 
خورده بود اما از آنجا که مرتبت و شأن او باالتر از همزبانی و 
پاسخگویی به بدگویی های این طلبه تازه کار بود چیزی نمی 
گفت. از قضا روزی شاه قصد دیدار از مدارس و مراکز علمی 
که مش  ای  مدرسه  به  گذار  و  در حین گشت  و  کرد  را  شهر 

حسن در آن تحصیل می کرد رسیدند.
آن ساعت که شاه و شیخ بهایی و مالزمان به مدرسه رفتند 

زمان فراغت بود و طالب در گوشه و کنار حیاط مدرسه مشغول 
کارهای شخصی بودند و مش حسن هم روی سکویی نشسته 

بود و مشغول ساییدن کشک برای تهیه شام بود.
به  و  برخاسته  همه  همراهان  و  شاه  و  بهایی  شیخ  ورود  با 
استقبال رفتند جز مش حسن که از شدت بغض و حسد به 

شیخ بهایی در گوشه ای رفت و مشغول کار خودش شد.
شاه مشغول صحبت با طالب و استادان شد و شیخ بهایی هم 
برای سرکشی و بازدید از وضعیت زندگی آنان به گشت و گذار 
در مدرسه پرداخت که یکباره چشمش به مش حسن افتاد و 
چون او را از قبل می شناخت جلو آمد و سالم و احوالپرسی 
کرد اما مش حسن با سردی پاسخ وی را داد. شیخ به فراست 
حال و هوای او را دریافت و برای آنکه پاسخی مناسب به رفتار 
ناپسند او بدهد با چشمان نافذ خود نگاهی به وی انداخت و 

او را از عالم طبیعی خود خارج کرد.
و  دید  شاه  کنار  را  خود  رؤیا  عالم  در  یکباره  به  حسن  مش 
مشغول صحبت و گفت و گو با وی شد. شاه چند پرسش از او 
کرد و او بدون لحظه ای تأمل پاسخ داد و مورد تشویق شاه 
و حضار قرار گرفت. چند روز گذشت و پیک نامه ای از دربار 
صفوی برای وی آورد که در فالن روز شاه قصد دیدار تو را دارد 

و همراه نامه خلعتی و کیسه ای زر.

در روز موعود مش حسن به حمام رفت و لباس مرحمتی شاه 
را پوشید و به دربار آمد و مثل نوبت قبل مورد استقبال شاه و 
درباریان قرار گرفت. رفت و آمد مش حسن به دربار و مرحمتی 
ها و تفقد ملوکانه ادامه داشت تا اینکه یکی از روزها که به 
دربار رفته بود و همه بزرگان مملکت جمع بودند، شاه در حضور 
همه از تخت پایین آمد و ردای وزارت را از دوش شیخ بهایی 
برداشت و بر دوش او افکند و گفت: از این پس تو وزیر همه 

کاره من هستی.
به  بادی  از خوشحالی در پوست نمی گنجید  مش حسن که 
چه  بهایی  شیخ  تکلیف  پس  قربان  گفت:  و  انداخت  غبغب 

می شود؟
شیخ  توست.  با  تکلیفش  گفت:  و  کرد  او  به  ای  اشاره  شاه 

بهایی به التماس افتاد که مش حسن وزیر رحمی کن!
و مش حسن چپ چپ نگاهی به او انداخت و با فریاد گفت: 
برو جایی که دیگر چشمم به تو نیفتد که ناگهان عطسه ای 
به  اشاره  و  است  ایستاده  او  روبروی  بهایی  دید شیخ  و  کرد 

وی می کند که:
مش حسن کشکتو بساب که بی شام نمونی!

دیده  رؤیا  عالم  در  را  اینها  که همه  دریافت  تازه  خدا  بنده  و 
است.

اولین حکایت حال غافالن:
مرحوم مال احمدنراقى در اشعارى پر محتوا 
با بيان تمثيلى، حال غافالن را بيان میكند 

كه مضمون اشعار به اين صورت است:
غفلت  و  بیخبرى  داستان  بیخبر!  غافل  اى 
بيابانى  در  كه  میماند  را  مردى  آن  داستان 

هولناك شير درنده مستى به او حمله برد.
در  بماند  دور  و حق  خدا  از  كه  آرى، كسى 
بيابان زندگى با صد خطر روبرو میشود. آن 
مرد براى نجات از حمله شير به چاهى پناه 
را  برد كه طنابى در آن آويخته بود، طناب 
چاه  سر  هم  شير  و  شد  چاه  وارد  و  گرفت 
او  به  او  آمدن  بيرون  با  تا  گشت  متوقف 

حمله كند.
افتاد  اژدهايى  به  چشمش  چاه  وسط  در 
براى طعمه دهان گشوده  چاه  در عمق  كه 

است.
در حالى كه غرق ترس و وحشت شده بود، 
صدايى توجه او را جلب كرد. ديد دو موش 
مشغول جويدن طناب اند. آن مرد خود را از 
باال و پایین چاه و در كنار كار آن دو موش 
به  چشمش  ناگهان  ديد،  حتمى  خطر  در 
انبوهى زنبور افتاد كه در كمرگاه چاه عسل 
خاك   شيرين  عسل  ديدن  با  اندوخته  اند، 
هالك   دنياى  تلخ  زهر  حقيقت  در  كه  آلود 

كننده بود به سوى عسل دست برد تا از آن 
عسل تناول كند و در حال خوردن عسل از 
شير و اژدها و دو موش كه رشته عمرش را 
قطع میكردند، غافل و بیخبر ماند؛ با خوردن 

عسل از نيش زنبورها هم در امان نبود.
هست اين دنيا َچه و عمرت رسن 

روز و شب هستند موشان بى سخن 
رشته عمر تو را ليل و نهار

پاره سازد لحظه لحظه تار تار
اژدها قبر است ُبگشوده دهان 

منتظر تا پاره گردد ريسمان 
مرگ باشد شير مست پر غرور
تا كشد جان تو را از تن به زور

مال دنيا انگبين و اهل آن 
جمله زنبورند نى بل برغمان 

از پى اين شهد زهرآلوده چند
در جدل با ريش ماالن اى لوند

شهد نبود زهر جانفرساست اين 
نوش نبود نيش درد افزاست اين 

مهر تابان نيستند اين دوستان 
دشمنانند اى برادر دشمنان 
زاهل دنيا تا توانى اى عزيز
میگريز و میگريز و می گريز

آخرت  به  بى توجهى  و  خدا  از  غفلت  آرى، 
و فراموشى حقايق و دورى از صفات عالى 

نراقى  احمد  مال  مرحوم  را-  آدمى  انسانى، 
در اشعار باال فرمود- گرفتار دام خطر كرده  و 
دست انسان را از دامن سعادت جدا خواهد 

كرد .
دومین حکایت غفلت:

حکایت غفلت,حکایت های غفلت,حکایت 
غفلت حکایتی جالب  مورد  در  های جالب 

در مورد غفلت
فیلسوفی  سه  آن  حکایت  غفلت،  حکایت 
است که در ایستگاه راه آهنی منتظر ورود 
جدل  و  بحث  گرم  آنقدر  آنها  بودند.  قطار 
لحظه  قطار شدند.  ورود  از  غافل  که  بودند 
کند  ترک  را  ایستگاه  خواست  قطار  که  ای 
دو نفر از آنها با عجله خود را به درون قطار 
عجله  هم  خیلی  که  اما  سوم  نفر  رساندند. 
که  بس  از  شود.  سوار  نتوانست  داشت 
ناراحت بود گریه میکرد، باربری که ماجرای 
از نزدیک مشاهده کرده بود به وی  را  آنها 
نزدیک شد و به او دلداری داد وگفت خدا را 
شکر که حداقل دونفر از شما سوار قطار شد. 
فیلسوف به جا مانده گفت: مشکل همین 
آمده  من  بدرقه  برای  نفر  دو  آن  جاست. 
آنها  رفتند. مطمئنًا  آنها  و  بودند من ماندم 
هم در قطار دارند مانند من گریه می کنند. 
سوار  چه  است  حرکت  در  زندگی  قطار  بله 

از آن  رود وغفلت  یا نشوی آن می  بشوی 
قابل جبران نیست.

سومین حکایت غفلت:
مورد  در  غفلت,حکایت  حکایت 
غفلت  مورد  در  جالب  های  غفلت,حکایت 

حکایت خواندنی در مورد غفلت و نادانی
اشخاص  چرا   « پرسید:  معّلم  از  شاگردی 

نفهم را به گاو تشبیه می کنند؟«
باغ  به  نفر  یک  روزی   «  : داد  پاسخ  معّلم 
وحش رفت و دید همه حیوانات می خندند 
و  رفت  آنجا  به  باز   ، دیگر  روز   . گاو  از  غیر 
سایر  و  خندد  می  گاو  که  نمود  مشاهده 
حیوانات ، ساکت هستند . وقتی از مسئول 
باغ وحش جریان را پرسید ، او گفت :دیروز 
تعریف  حیوانات  برای  ای  لطیفه  میمون   ،
 ، خندیدند  حیوانات  همه  که  بود  کرده 
می  دارد  و  فهمیده  امروز  تازه  گاو  این  اما 

خندد!«
فیلسوف شهیر »الكوت« می گوید :

غفلت از ناداني خود ، دردي است كه نادان 
ها به آن گرفتارند.

»مولوی« هم با نگاهی ژرف می سراید :
گوش را اکنون ز غفلت پاک کن

استماع هجر آن غمناک کن

ضرب المثل های معروف فارسی و ریشه آنها 

حکایت های غفلت

 درد و دل در دوهفته
با توجه به درخواست مکرر مخاطبان گرامی ،چند روز قبل متنی را در گروههای مجازی و 
نشریه قبل قرار دادیم و از اقشار و افراد مختلف خواستیم در صورت تمایل  ما را همدم 
خود بدانند و سفره دلشان را برای ما باز کنند. چند نفری اعالم آمادگی کردند، از مهندسین 
ارجمند تا معلمین ، از دانشجویان تا یک نوجوان کالس اول متوسطه. از میان عزیزانی که 

ما را قابل دانستند نگاهم به یکی از درخواست ها خورد. درد و دل یک مادر.
به پاس احترام به تمام مادرانی که بهشت زیر پای آنهاست در اولین شماره ای که قرار است 
درد و دل های شما چاپ شود  به سراغ ایشان رفتیم  و پای درد و دل این بزرگوار نشستیم.

خانم کیانزاده ، بانوی 53 ساله و مادر3 فرزند. نام این گفت و گو را درد و دل یک مادر )1( 
میگذاریم تا بازهم بتوانیم از حضور آنها در این گفت و گو ها بهره مند شویم.درد و دل این 

مادر عزیز را با هم دیگر میخوانیم.
درد و دل یک مادر

حقیقتا زمانی که متن شما را خواندم سریعا به شما پیام دادم و اعالم آمادگی کردم. فکر 
میکردم خیلی ساده تر از اینها باشد. اما از وقتیکه  که از طرف نشریه با من تماس گرفتند 
و  زمان  گفت و گو را باهم هماهنگ کردیم تا االن چندین بار با خودم تمرین کردم از کجا 
شروع کنم ، کدام مورد  را مطرح کنم و کدام  یک  از اتفاقات را سانسور کنم؟؟ )میخندد 
و میگوید(، اخه ، مادر ها بهترین سانسورچی های دنیا هستند. مادر ها به خوبی توانایی 
این را دارند که غم را در چهره خودشان سانسور کنند. 19 سالم بود که ازدواج کردم، آن 
زمان ها مد نبود که افراد وقتی ازدواج میکنند خانه مستقل داشته باشند و دخترانی که 
آنهایی که  البته  و مادر شوهر ها میرفتند،  به خانه  پدرشوهر ها  اغلب  ازدواج میکردند 
وضعشان خوب بود ممکن بود خانه های چند طبقه داشته باشند و هر کدام از فرزندان  
تا خرید یا توانایی اجاره خانه برای خودشان در واحد های مستقل زندگی میکردند ولی 
من در یکی از اتاق های خانه پدرشوهرم زندگی مشترکم را با همسرم شروع کردم.همسرم 
کارمند اداره برق بود و اوایل زندگیمان خیلی وضع مالی خوبی نداشتیم. همسرم  و خانواده 
اش ) پدر و مادرش(خیلی پسر دوست داشتند و تکیه کالم پدر شوهرم هم این بود که 
عروس اگرمیخواد بزاد باید پسر بزاد وگرنه نازا باشه بهتره. فرزند اولم دختر شد. از کنایه 
ترکش  در هفته  بود  نیومده  زندگیم  تو  های مادرشوهرم خیلی میترسیدم، هنوز دختری 
چند کنایه ای رو از مادرشوهرم میخوردم حاال که ... . اما انصافا اولین کسی که فشار و 
، دختر برکته. شرایط بچه  اگر پسر نعمته  از روی من برداشت مادرشوهرم بود. میگفت 
داری اونهم در خانه پدرشوهر و مادر شوهر واقعا سخت بود. خرج و مخارج زندگی هم 
جای خودش رو داشت. تصمیم گرفتم من هم برای اینکه کمی کمک خرج زندگی باشم 
برای خودم کار پیدا کنم، اول با مخالفت همسرم مواجه شدم.البته خودش ناراضی نبود از 
پدرش میترسید.)لبخند(. بچه رو بهونه میکرد. میگفت باید بچه مادر باالی سرش باشه. 
بچه تربیت میخواد.... . ولی باالخره راضیش کردم که اجازه بده برم سر کار. سر کار رفتن 
من هم چیزی شبیه درس خوندنم بود. بابام اجازه نمیداد. مادرم میگفت باید بره مدرسه. 
حاال اجازه رو گرفته بودم کار نبود. میگند اونروز ها کار خیلی خوب پیدا میشد ولی اینجوریم 
نبود که اراده کنی بری سر کار. دقیقا اونروزها هم سر کار رفتن پارتی میخواست. با هرکسی 
میشناختم که میدیدم دستش به دهنش میرسد و میتواند کمکم کند تماس میگرفتم. با 
کمک یکی از آشنا ها در فروشگاه ارتش مشغول شدم. کارم خیلی سخت بود. گاهی مجبور 
بودم  حتی کیسه بزرگ برنج رو جابجا کنم. فشار کاری از یک طرف، غر زدن های شوهرم 
از یک طرف و عصبانیت های پدرشوهرم هم از یک طرف دیگر هیچ کدام باعث نشد من 
از کار کردن منصرف بشم.مضاف بر اینکه به هرحال مادر فرزندی بودم که احساس مادرانه 
من هم فشار مضاعفی روی من میگذاشت. تحت این فشارها فرزند دوم در حالی به دنیا 
آمد که دختر بود. خدا رو شاکر بودم که دوتا دختر سالم بهم داده بود و همیشه از خدا 
اتاق خانه پدری همسرم  میخواستم فرزاندانم صالح بشوند.حدود هشت سال در همان 
مقدار  یک  نبودم.  امید  نا  ای  ذره  ولی  داشتیم  زیادی  زندگی  سختی  و  میکردیم  زندگی 
همسرم پس انداز جمع کرده بود و من هم تونسته بودم مقداری پس انداز کنم. روی هم 
گذاشتیم  و با وامی که همسرم توانست بگیرد ، یک خونه کوچک خریدیم. همان خانه 
کوچک تا مدت ها برای من نقش بهشت رو داشت، احساس میکردم بعد از هشت سال 
تازه مستقل شده ایم. گاهی وقت ها همسرم به خاطر شرایط شغلی اش شب ها خانه نمی 
آمد، با شهامت میگویم آنروز ها گاهی میترسیدم  ولی به خاطر بهبود شرایط اصال ناراضی 
نبودم. دو تا دختر داشتیم و یک عالمه نیاز برای بهبود شرایط خودمان که هم باید به فکر 
زندگی میبودم و هم به فکر جهیزیه دخترک هایم. خنده دار است ولی از همان روزها به 

فکر جهیزیه آنها بودم .
حدود سه سالی بیشتر در خانه جدید نبودیم که فرزند سوم  ما هم به دنیا آمد.نه اینکه از 
به دنیا آمدن دخترهایم ناراحت شده بودم و یا اینکه برایم فرقی داشت ، نه ، ولی از خدا 
خواسته بودم فرزند سوم مان پسر باشد. فرزند سوم ما پسر شد و تالش ما برای آینده 
از جوانان هستند عرض  اکثرا  که  به شما و مخاطبین شما  را  این  فرزندانمان مضاعف.  
برای  فرزندان  بزرگ شدن  برای  روز  نمیشوند. هر  بزرگ  به خودی خود  میکنم، بچه های 
پدر و مادر سالها میگذرد. درد سر های فراوانی دارد. خاطرم  هست وقتی امید)پسرم(، 
هشت ساله بود، پدرش برای ماموریت به یکی از استان های مرزی رفته بود، امید سردرد 
و سزگیجه  شدیدی گرفت، وقتی به چهره پسرم نگاه کردم دیدم انگار چشمش برگشته 
بود، سریعا به بیمارستان منتقلش کردم که دکتر  گفت:بیماری منرژیت دارد و باید سریعا 
عمل شود ولی برای عمل نیاز به اجازه پدرش داشتیم و امکان حضور پدر امید نبود و اصال 
دسترسی به او نداشتیم و بیمارستان از عمل کردنش بدون اجازه پدرش خودداری میکرد، 
تا صبح باالی سر پسرم اشک  ریختم و کاری از دستم بر نمی آمد. فردا شیفت کاری ها 
عوض میشد یا پزشک دیگری آمد خاطرم نیست ولی خاطرم هست باالخره یک پزشک با 
توجه به شرایطی که امید داشت قبول کرد با مسئولیت خودش و با رضایت من که مادر 
او محسوب میشدم امید را عمل کند.خارج از مواردی که برای والدین عادیست،مثل شب 
بیداری های زمان دندان درآوردن فرزندان ،از این جور اتفاقات برای فرزندانم زیاد افتاد. در 
دوره دانشگاه فرزندانم پدرش مخالف دانشگاه آزاد بود،ولی گفتم اگر فرش زیر پایم را هم 
بفروشم باید درس بخوانند،دولتی نشد، دانشگاه آزاد بروند. هر سه فرزندم دانشگاه آزاد 
رفتند. همین هم شد، البته فرش زیر پایم را نه، ولی طالی خودم را فروختم و خرج تحصیل 
آن ها کردم. تمام این حرفها را گفتم و البته خیلی از موارد را هم نگفتم، زمانیکه فرزندانم به 
دانشگاه میرفتند فکر میکردم سه تحصیل کرده تحویل جامعه میدهم، واقعا برایم سخت 

است ، فرزندان را با چه درد سر هایی بزرگ کنیم تا سه بیکار تحویل جامعه داده باشیم.
بحران آب در سرچشمه زاینده رود ، مسئولین کارون را دریابند


