
در  خامنه ای  آیت  اهلل  حضرت 
خصوص هدف آمریکایی ها از مطرح 
کردن مجدد موضوع مذاکره با ایران 
توجه  و  بدانند  باید  همه  گفتند: 
کنند که این یک ترفند است. گاهی 
پیش شرط،  بدون  مذاکره  می گویند 
گاهی نیز می گویند مذاکره با ۱۲ شرط. 
از سیاست  یا ناشی  اینگونه سخنان 
برای  ترفندی  یا  و  است  آنها  آشفته 
البته  مقابل.  طرف  کردن  سردرگم 
جمهوری اسالمی سردرگم نمی شود، 
چرا که راه ما روشن است و می دانیم 

چه می کنیم.
نمایش  یعنی  مذاکره  انقالب:  رهبر 
در  آمریکا/ فشار حداکثری  موفقیت 
نمی ارزد/  پشیزی  ایران  ملت  مقابل 
و  به نشست  را  کارهای کشور  نباید 

برخاست با دیگران موکول کرد 
آیت  اهلل  حضرت  الف،  گزارش  به 
)سه شنبه(  امروز  صبح  خامنه ای 
و  عمیق  هوشیاری  به  اشاره  با 
مقابل  در  مردم  تحسین برانگیز 
دهه  چهار  در  دشمنان  توطئه های 
مشکالت  عالج  راه  تنها  گذشته، 
و  جوانان  و  مردم  به  تکیه  را  کشور 
داخلی  ظرفیت های  گرفتن  جدی 
مجدد  طرح  به  اشاره  با  و  دانستند 
موضوع مذاکره از جانب آمریکایی ها، 
را  مذاکره  ترفند  از  آنها  هدف 
اثبات  و  خود  خواسته های  تحمیل 
ایران  بر  حداکثری  فشار  تأثیرگذاری 
سیاست  کردند:  تأکید  و  خواندند 
فشار حداکثری در مقابل ملت ایران 
پشیزی ارزش ندارد و همه مسئوالن 
معتقدند  یک صدا  اسالمی  جمهوری 
که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره 

نخواهد شد.
ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 

آغاز  در  فقه  خارج  درس  جلسه 
علمیه،  حوزه های  تحصیلی  سال 
اباعبداهلل  حضرت  عزاداری  مجالس 
را  امسال  محرم  در  علیه السالم 
و  دانستند  سال  هر  از  رونق تر  پر 
حقیقت  این  کردند:  خاطرنشان 
پیوند  که  می دهد  نشان  معنا  پر 
یک  علیهم السالم  اهل بیت  با  مردم 
انبوه  برغم  و  است  پیوند مستحکم 
تبلیغات دشمنان علیه مقدسات و با 
وجود انواع سرگرمی ها و جاذبه های 
گوناگون برای جوانان، با فرا رسیدن 
محرم، امواج عظیم مردمی که اغلب 
خیمه  سمت  به  هستند  جوانان  نیز 
حرکت  علیه السالم  حسین بن علی 
خمیه  زیر  در  ما  ملت  و  می کند 
ادامه  راه خود  به  اباعبداهلل  حضرت 

می دهد.
ادامه  در  خامنه ای  آیت  اهلل  حضرت 
روز،  مهم  مسائل  برخی  به  اشاره  با 
گفتند: ملت ایران در مواجهه با موج 
عمیق  و  عظیم  گسترده،  تبلیغاتی 
مقدسات  و  کشور  علیه  دشمن 
البته  است،  تصمیم گیری  حال  در 
و  پنهان  غالبًا  امواج  این  مقابل  در 
از  گوشه ای  در  گاهی  که  زیرزمینی 
می دهد،  نشان  را  خود  نیز  کشور 
هوشیار  مختلف  دستگاههای 
هستند، اما مهم، نقش مردم است.

زمام  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
مردم  دست  به  کشور  امور  بهبود 
افزودند:  است،  جوانان  بویژه  و 
عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان مردم 
مطلوب  نقطه  به  را  کشور  می تواند 
است  اساس  همین  بر  و  برساند 
ظرفیتهای  گرفتن  جدی  بر  مکررًا  که 
فرهنگی،  بخشهای  همه  در  داخلی 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تأکید 

و تکیه می کنیم.
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
فناوری  و  علم  در  کشور  پیشرفتهای 
بخش  از  خوب  خبرهای  همچنین  و 
تولید،  بخش  در  گفتند:  تولید، 
غفلتها و کوتاهی هایی وجود داشته 
سمت  به  خوبی  حرکتهای  اما  است 
که  است  جریان  در  مطلوب  اهداف 
خواهند  را  آن  آثار  مردم  ان شاءاهلل 

دید.
عالج  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
مردم  دست  در  گوناگون  مشکالت 
است، افزودند: به بیگانه نباید نگاه 
دولت  فالن  و  دولت  فالن  به  کرد، 

و  نشست  به  بست،  امید  نباید 
برخاست با دیگران نباید اتکال کرد.

البته  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
باب  بستن  معنای  به  حرف  این 
ما  نیست،  عالم  دولتهای  با  مراوده 
نشست  و  گفت وگو  و  مراوده  اهل 
و برخاست هستیم اما نباید کارهای 
برخاست  و  نشست  به  را  کشور 
چه  هر  کرد.  موکول  دیگران  با 
استفاده  دنیا  امکانات  از  می توانید 
کنید اما عالج در داخل کشور، و حل 

مشکالت به دست مردم است.
راه  و  نو  حرف  به  اشاره  با  ایشان 
اسالمی  جمهوری  که  جدیدی 
است،  گرفته  پیش  دنیا  در  ایران 
نظام  عوامل  و  بیگانگان  استقبال 
این  از  غربی  سرمایه داری  پوسیده 
و  دانستند  ناممکن  را  افتخار  پر  راه 
افزودند: آنها هر چه بتوانند دشمنی 
کرده و می کنند اما بحول و قوه الهی 
این کارها به جایی نرسیده و نخواهد 
رسید و ملت بر دشمنان خود بویژه 

آمریکا پیروز خواهد شد.
در  خامنه ای  آیت  اهلل  حضرت 
خصوص هدف آمریکایی ها از مطرح 
کردن مجدد موضوع مذاکره با ایران 
توجه  و  بدانند  باید  همه  گفتند: 

کنند که این یک ترفند است.
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
مواضع متفاوت مقام های آمریکایی 
گاهی  افزودند:  مذاکره  خصوص  در 
پیش شرط،  بدون  مذاکره  می گویند 
گاهی نیز می گویند مذاکره با ۱۲ شرط. 
از سیاست  یا ناشی  اینگونه سخنان 
برای  ترفندی  یا  و  است  آنها  آشفته 
البته  مقابل.  طرف  کردن  سردرگم 
جمهوری اسالمی سردرگم نمی شود، 
چرا که راه ما روشن است و می دانیم 

چه می کنیم.
مذاکره  از  آمریکایی ها  هدف  ایشان 
بلکه  عادالنه،  راه حل  یافتن  نه  را 
گستاخانه  خواسته های  تحمیل 
که  را  حرف  این  گفتند:  و  دانستند 
تحمیل  مذاکره،  از  آمریکا  هدف 
آنها  اما  می گفتم  بنده  قبالً  است 
امروز  که  شده اند  گستاخ  این قدر 
این واقعیت را خودشان هم به زبان 

می آورند.
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
سخنان اخیر یک مقام آمریکایی که 
گفته بود باید با ایران سر میز مذاکره 
بنشینیم و ما فالن چیزها را بگوییم 

و ایران قبول کند، خاطرنشان کردند: 
سراغ  به  باید  مذاکره  نوع  این  برای 
همان کسانی بروند که به عنوان گاو 
جمهوری  می کنند.  عمل  آنها  شیرده 
اسالمی، جمهورِی مؤمنین، جمهوری 

مسلمین هلل و جمهوری عزت است.
ادامه  در  خامنه ای  آیت  اهلل  حضرت 
از سیاست  آمریکا  اهداف  تبیین  به 
فشار حداکثری و در عین حال، تالش 
مذاکره  میز  پای  ایران  برای کشاندن 
دولت  سیاست  گفتند:  و  پرداختند 
در  ایران  به  حداکثری  فشار  آمریکا، 
تهدید  گوناگون،  تحریمهای  قالب 
چرا  است،  مختلف  یاوه گویی های  و 
که دولت کنونی آمریکا معتقد است 
نمی توان  تعارف  و  رودربایستی  با 
جمهوری اسالمی را به زانو درآورد و 

وادار به تواضع و قبول کرد.
رژیم  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
است  آن  دنبال  به  متحده  ایاالت 
که هم برای رقبای داخلی خود و هم 
یک  به عنوان  را  این  اروپایی ها  برای 
تنها  که  بیندازد  جا  قطعی  سیاست 
راه مواجهه با ایران، فشار حداکثری 

است.
ایشان با اشاره به اذعان آمریکایی ها 
ماندن  ناکام  به  آنها  متحدان  و 
زانو  به  در  حداکثری  فشار  سیاست 
درآوردن ایران، گفتند: هدف آنها از 
ثابت  به همه  که  است  این  مذاکره 
و  داد  جواب  حداکثری  فشار  کنند 
مسئوالن جمهوری اسالمی بر خالف 
نمی کنیم  مذاکره  می گفتند  آنکه 
مجبور شدند پای میز مذاکره بیایند، 
ایران،  با  مواجهه  راه  تنها  بنابراین 

فشار حداکثری است.
تأکید  خامنه ای  آیت  اهلل  حضرت 
اثبات  توانست  دشمن  اگر  کردند: 
کار  عالج  حداکثری  فشار  که  کند 
ایران و مؤثر بر روی ایران است، ایران 
و ملت عزیز ما دیگر روی آسایش را 
نخواهند دید، چون پشت سر همه 
این  آمریکا  مستکبرانه  سیاستهای 
سیاست قرار خواهد گرفت و از این 
از  قلدرانه  که  را  چیزی  هر  بعد،  به 
اگر  کنند،  مطالبه  اسالمی  جمهوری 
به آنها »َچشم« گفتیم، مسئله تمام 
دوباره  گفتیم  »نه«  اگر  اما  است 

فشار حداکثری آغاز خواهد شد.
و  آمریکایی ها  اصرار  علت  ایشان، 
برای  اروپایی ها  برخی  کردن  واسطه 
مذاکره و دیدار را در همین چارچوب 

راجع  من  البته  افزودند:  و  دانستند 
دیگر  وقت  یک  در  اروپایی ها  به 
اصرار  علت  اما  کرد  خواهم  صحبت 
رئیس جمهور  با  اگر  اینکه  به  آنها 
همه  بگذارید  جلسه  یک  آمریکا 
مشکالت شما حل خواهد شد، این 
است که اثبات کنند فشار حداکثری 
موفق  یک سیاست  ایران  مقابل  در 
است و باید همین سیاست را به کار 

بست.
کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
که  کنیم  ثابت  باید  مقابل  در  ما 
مقابل  در  حداکثری  فشار  سیاست 

ملت ایران پشیزی ارزش ندارد.
سخنان  خامنه ای  آیت  اهلل  حضرت 
آمریکا  با  مذاکره  خصوص  در  خود 
کردند:  جمع بندی  نکته  دو  در  را 
تحمیل  یعنی  آمریکا  با  مذاکره   )۱
جمهوری  بر  آنان  خواسته های 
نمایش  یعنی  مذاکره   )۲ اسالمی، 
حداکثری  فشار  سیاست  موفقیت 

آمریکا.
است  همین  برای  افزودند:  ایشان 
که مسئوالن کشور از رئیس جمهور و 
وزیر امور خارجه و دیگران، یک صدا 
مذاکره  آمریکا  با  که  کردند  اعالم 
نخواهیم کرد نه مذاکره دوجانبه نه 

چند جانبه.
کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
پس  را  خود  حرف  آمریکا  چنانچه 
معاهده  به  و  کرد  توبه  و  گرفت 
هسته ای که آن را نقض کرده است، 
بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای 
ایران  با  و  شرکت  که  معاهده  عضو 
صحبت می کنند، آمریکا هم می تواند 
این صورت  غیر  در  اما  کند،  شرکت 
سطحی  هیچ  در  مذاکره ای  هیچ 
و  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  بین 
نه  افتاد  نخواهد  اتفاق  آمریکایی ها 

در نیویورک و نه غیر آن.
بیان  با  خامنه ای  آیت  اهلل  حضرت 
گذشته  سال   ۴۰ طول  در  اینکه 
با  مواجهه  در  اسالمی  جمهوری 
و  است  داشته  قرار  ترفندها  انواع 
عزیز  ایران  نتوانسته اند  دشمنان 
کردند:  خاطرنشان  کنند،  مغلوب  را 
از دیگری  آنان یکی پس  سیاستهای 
مغلوب سیاستهای جمهوری اسالمی 
شده است و بعد از این نیز جمهوری 
را  آنها  الهی  قوه  بحول  اسالمی 
مغلوب خواهد کرد و پیروز و سربلند 

از میدان خارج خواهد شد.

۴

۲ ۲ ۲

۳

ی
گر

ش
رد

گ

ی
نگ

ره
ف

صفحه ۳

صفحه ۳

ی
لم

ع

ی
لم

ع

ی
لم

ع

نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
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رهبر انقالب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا / فشار حداکثری در مقابل ملت ایران 
پشیزی نمی ارزد / نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

راهروهای سازمان ملل و 
ظریف کاری  هیئت ایرانی/ سفر 
روحانی به آمریکا با دستانی ُپر

نمایشگاه  مجسمه 
نگاری در خانه 

هنرمندان
 روز عاشورا در تهران دوره قاجار

پیش بینی زمان 
مرگ ممکن شد؟

ماه محرم در 
شهرستان نطنز

گالری گردی در روزهای پایانی هفته

فناوری های جالب ایفا ۲۰۱۹ را ببینید
در نمایشگاه ایفا ۲۰۱9 فناوری های مختلفی 
نمایش داده شد که از آن جمله می توان به 

»اگزواسکلتون« مخصوص توانبخشی بیماران ام 
اس و تلویزیون »او ال ای دی« اشاره کرد.
فناوری های جالب ایفا ۲۰۱9 را ببینید ...

وزیر علوم: ایران 
رتبه ۱۵ رشد 

علمی جهان را 
دارد

به  ویزا  برای صدور مجوز  آمریکا  کارشکنی های   علی رغم  الف،  گزارش  به 
هیئت ایرانی برای شرکت در نشست پیش روی هفتاد و چهارمین مجمع 
محمدجواد  باالخره  گرفته،  صورت  رایزنی های  با  ملل،  سازمان  عمومی 
حسن  ویزای  شد؛  نیویورک  وارد  جمعه  شامگاه  امورخارجه  وزیر  ظریف 
روحانی رییس جمهور و تیم همراهش هم صادر شده است و به زودی به 

نیویورک سفر می کنند.
اینکه هیئت ایرانی تصمیم گرفت با وجود کارشکنی واشنگتن، به نیویورک 
سفر کند از عزم دستگاه دیپلماسی برای رساندن پیام ایران به همه مردم 
جهان از تریبون مهم ترین نهاد بین المللی حکایت دارد؛ هر چند رهیافت 
این سازمان در قبال کشورمان، صفت »بین المللی« بودن آن را به چالش 
کشیده است اما دبیر کل همین نهاد برای صدور ویزای هیئت ایرانی - که 
به عنوان حق قانونی آن ها از سوی آمریکا به گروگان گرفته شده بود - وارد 

رایزنی شد.
شاید بتوان گفت دست هیئت ایرانی برای سفر به نیویورک از همیشه پرتر 
است چرا که از یکسال قبل »صبر استراتژیک« اختیار کرد تا به جهانیان 
اعالم کند این رژیم آمریکاست که بدعهدی را در دستور کار خود قرار داده 
برای  و  ایران است  به مردم  زدن  دنبال ضربه  به  اقتصادی  تروریسم  با  و 

تحقق این هدف حتی به حوزه دارویی هم ورود کرد.
راهبرد »مقاومت  با در پیش گرفتن  امسال  اردیبهشت  از  ایران  از طرفی 
فعال« نشان داد ایران تحت فشار، هرگز تن به مذاکره نخواهد داد و در 
این مدت نیز با قدرت بیشتری در جامعه جهانی عرض اندام کرده است. 
آمریکایی ها در این سه ماه اخیر همواره به دنبال اتهام زنی های بی سند به 
کشورمان بوده اند از جمله نسبت دادن »حمله پهپادی به تاسیسات نفتی 
آرامکو«. البته رژیم سعودی که به زعم خودش بنا داشت ظرف سه هفته، 
یمن را در اختیار بگیرد از چهار سال قبل در باتالق مقاومت یمنی ها گیر 
کرده و تبدیل به »گاو شیر ده« آمریکا شده است. سعودی ها با این حال 
از هیچ کارشکنی علیه ایران دست بر نمی دارد و در آخرین مورد برای حفظ 
آبرو ، حمله نیروهای مسلح یمن را به ایران نسبت می دهد بدون توجه به 
این که اگر ایران بنای ضرب شست داشت آرامکو با خاک یکسان می شد 

نه اینکه صرفا به بخشی از آن ضربه وارد شود.
به  یمن  مقاومت  نیروهای  ضربه  شوک  در  روزها  این  که  سعودی ها 
باز  ماجرا  این  به  را  ایران  پای  و می کوشند  دارند  قرار  آرامکو  تأسیسات 
کنند، ممکن است در حاشیه مجمع و به سبک کارهای نمایشی نتانیاهو 
و هیلی )نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل( در سالهای قبل، قطعات 
را در نیویورک هم به نمایش بگذارند  پهبادها و موشک های حوثی ها 
تا در چارچوب سیاست های ضدایرانی تیم رو به زوال بی، که ریاض هم 
بخشی از آن است، فضای سیاسی مجمع امسال را هم علیه ایران سنگین 
کند، کاری که در سالهای اخیر گذشته نیز  با حمایت تیم جنگ طلب بی 
در  و  نداشت  بر  در  آنها  برای  شکست  جز  ای  نتیجه  ولی  شد  می  انجام 
این  از  سربلند  که  بود  ایران  گرای  منطق  و  فعال  دیپلماسی  این  نهایت 

آزمون بیرون آمد.
حضور در سازمان ملل برای هیئت ایرانی فرصت مناسبی است تا هیئت 
به  طرفی  از  و  برساند  جهانیان  گوش  به  را  آمریکا  های  دشمنی  ایرانی 
مردم دنیا این پیام را مخابره کند که علی رغم تحریم هم می توان مقابل 

زورگویی های آمریکا ایستاد.
از آنجا که ترامپ در موقعیت بسیار دشوار سیاسی قرار دارد و به شدت 
نیازمند کشاندن ایران به میز مذاکره  یا دستکم گرفتن عکس یادگاری با 
روحانی است در هر مرحله از  سفر هیئت ایرانی به نیویورک احتمال وقوع 
چنین  ببرد.  سوال  زیر  به  را  آن  اصل  تواند  می  که  دارد  وجود  رویدادی 
توی  در  تو  راهروهای  تا  است  ایرانی  تیم  نیازمند  ظریف کاری  موقعیتی 

سازمان ملل  به مثابه یک دام برای آنها عمل نکند .



نمایشگر OLED شفاف پاناسونیک

پاناسونیک نسخه  ابتدایی نمایشگر OLED شفاف 
خود را در ایفا ۲۰۱9 به نمایش گذاشت. طرح اولیه 
یک  شبیه  نخست  پاناسونیک  نوآورانه  تلویزیون 
چهارچوب  که  رسد  می  به نظر  قفسه ای شیشه ای 

چوبی ضخیمی آن را احاطه کرده  است.
نمایشگر  تلویزیون روشن می شود،  اما هنگامیکه 
شیشه ای مانند تلویزیون OLED معمولی عمل می 
اند  گرفته  قرار  که پشت دستگاه   اشیایی  و  کند 
مشخص نخواهند بود. البته پیش از پاناسونیک، 
اما  کرد  ابداع  شفافی  نمایشگر  نیز  سامسونگ  
تولید آن متوقف شد. شرکت ال جی نیز مشغول 

ساخت این نوع تلویزیون است.

اگزواسکلتونی مخصوص افرادی با نخاع آسیب 
دیده

ستون  از  ناشی  های  جراحت  دلیل  به  که  افرادی 
فقرات دچار نقص عضو هستند یا به ام اس مبتال 
شده اند برای آنکه دوباره بتوانند راه بروند نیازمند 

فرایند توانبخشی طوالنی مدت هستند.
پزشکی  اگزواسکلتونی   ExoAtlet روسی  شرکت 
افراد  این  به  توانبخشی  مسیر  در  که  کرده  ابداع 
کمک می کند. ابعاد اگزواسکلتون با توجه به بدن 
بیمار تغییر  و هنگام راه رفتن وزن بیمار را کنترل 
می کند. همچنین یک سیستم کنترل حرکات فرد 
را ردیابی می کند. این اگزواسکلتون هم اکنون در 
بیمارستان هایی در روسیه و کره جنوبی استفاده 

می شود.

 پهپاد زیر آبی برای اکتشاف اعماق دریا

زیرآبی مجهز  پهپاد  در حقیقت یک   Aalto پروژه   
به دوربین های ۳۶۰ درجه است. افراد می توانند 
کند  می  ثبت  زنده  طور  به  پهپاد  که  ویدئوهایی 
را تماشا کنند. حتی کاربران قابلیت هدایت گجت 
زیر آب را نیز دارند. همچنین اگر فرد به تجهیزات 
واقعیت مجازی دسترسی داشته باشد می تواند 
واقعیت  فضای  در  را  پهپاد  از  بصری  اطالعات 

مجازی و از دیدگاه اول شخص بررسی کند.

کاله ایمنی هوشمند برای دوچرخه سواران

در ایفا ۲۰۱9 انبوهی از گجت ها از کتری تا کوسن 
های هوشمند به نمایش گذاشته است. اما یکی از 
محصوالت هوشمند و کارآمد این نمایشگاه، کاله 

ایمنی Livall برای دوچرخه سواری است.
این کاله ایمنی مجهز به حسگرهایی است تا سطح 
را ردیابی و به طور خودکار چراغ های جلویی  نور 
ترتیب  این  به  کند.  روشن  را  دوچرخه  عقبی  و 
خیابان  در  دوچرخه  وجود  از  شب  در  خودروها 

مطلع می شوند. 
عالوه بر آن یک گجت کوچک روی دسته دوچرخه 
نصب می شود. هنگامیکه دوچرخه سوار تصمیم 
می گیرد به چپ یا راست بپیچد با فشار دکمه ای 
روی گجت چراغ هایی روی کاله ایمنی روشن می 

شود تا نشانگر مسیر حرکت فرد باشد.

گلدان هوشمند از گیاهان مراقبت می کند

هوشمند  گلدان  یک  از   ۲۰۱9 ایفا  نمایشگاه  در 
یک  حقیقت  در  که  شد  رونمایی   Plantui نام  به 
کپسول هیدروپونیک است. این کپسول به طور 
خودکار فرآیندهای آبرسانی و انتشار نور مورد نیاز 

گیاه را انجام می دهد. 

استاد احمد مهدوی دامغانی می گوید: به همه توصیه  می کنم که 
زیارت عاشورا را ترک نکنند. من حداقل 8۰ سال است که صبح ها 
زیارت عاشورا را تالوت می کنم. زیارت جامعه را در روزهای جمعه 

ترک نمی کنم.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد مهدوی دامغانی در ۱۳ شهریور 
سال ۱۳۰۴ در مشهد به دنیا آمده است و اکنون 9۴ سال دارد. 
او استاد پیشین دانشگاه تهران است. دکتر احمد مهدوی دامغانی 
دانشگاه  و  دانشگاه هاروارد  در  و  آمریکا  مقیم   ۱۳۶۶ سال  از 
پنسیلوانیا مشغول به فعالیت آموزشی شد. رشته های تدریس او 
فارسی  متن های  عرب،  ادبیات  اسالمی،  معارف  شامل  آمریکا  در 
در  مقاله های متعددی  بوده است. وی  اسالمی  فلسفٔه  و  تصوف 
ره آورد  ایران شناسی،  ایران نامه،  گلچرخ،  کلک،  یغما،  مجله های 
او  مقاله های  مشهورترین  از  است.  رسانده  چاپ  به  گلستان  و 
مرزبان نامه  عربی  ابیات  مآخذ  و  دمنه  و  کلیله  عربی  ابیات  مآخذ 
بر  عالوه  دامغانی،  مهدوی  دکتر  چاپ شدٔه  کتاب های  از  است. 
و  بذکر من تشیع  »کشف الحقایق« نسفی، تصحیح »نسمةالسحر 
شعر« و تألیف »شاهدخت واالتبار شهربانو والده معظمه حضرت 
امام علی بن الحسین السجاد علیهما السالم« است. وی از اسالم 
شناسان شیعه در امریکا به شمار  می رود. عالقه وافر او به ائمه و 
معصومین بر همگان روشن است و استاد در هر فرصتی این عشق 
و عالقه را ابراز کرده است. وی اکنون مقیم فیالدلفیاست و مجله 
حضرات  دلباخته  پیر  حرف های  تلفنی،  گفت وگوی  یک  در  خیمه 
معصومین را شنیده است؛ به نحوی که در جای جای این گفت وگو 

ناله ها و گریه های او جانسوز بوده است:
شما در مصاحبه های مختلف و موقعیت های گوناگون به حضرات 
معصومین و به ویژه سیدالشهدا)ع( ابراز ارادت و عشق می کنید. 

با اینکه سال هاست از ایران دور هستید و به هر حال آنجا شرایط 
حفظ این عشق و عالقه سخت تر است. از راز و رمز این دلدادگی 

بگویید.
خداوند متعال والدین من را رحمت فرماید، هر دو بسیار دلبسته 
ائمه معصومین )ع( بودند و همواره به مناسبت های مختلف، در 
مصیبت عظمای کربال به سختی  می گریستند. عشق و سرسپردگی 
بود.  آنها  زندگی  در  حالت  شاخص ترین  )ع(  ائمه  مورد  در  آنها 
شیر  با  روسیاه  فقیر  این  برای  التجا  حالت  همان  که  الحمدهلل 
این  برای  را  این نعمت  اندرون شده و امیدوارم خداوند همیشه 

فقیر مستدام نگه دارد.

به قول سعدی؛ همه قبیله من عالمان دین بودند و اجداد پدری و 
مادری من همه در کسوت روحانیت بودند و لذا طبیعی است که 
نحوه زندگی آنها و تمسک آنها به دین محمد و آل محمد )ص( 
روش  این  و  است  بوده  آنها  زندگی  ثمره  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
والدین من در تربیت فرزندانشان مستمر بوده است. امیدوارم که 
نعمت خاکساری و سرسپردگی ائمه اطهار )ع( و نبی اکرم )ص( برای 
من جاری باشد و تا هستم دست توسل من بر دامن آنها است و 

خواهد بود انشااهلل.
روند  این  آیا  و  است  چطور  آمریکا  و  اروپا  در  شیعیان  وضعیت 
عشق ورزی به خاندان عصمت و طهارت وجود دارد یا کمرنگ شده 

است؟
و  مساجد  آمریکا  در  چه  و  اروپا  در  چه  می دانم  من  جایی که  تا 
مسلمانان  دیگر  مثل  زیدی  یا  و  عشری  اثنی  شیعیان  محافل 
برپاست و رونق دارد و آنها نیز دارای تکیه ها و مهدیه ها و مساجد 
برگزار  آزادی  با  را  خود  مذهبی  مراسم  و  هستند  حسینیه ها  و 
می کنند. در جشن های مذهبی و در موالید و وفیات ائمه )ع( به 
بهترین نحو مجالس اقامه می شود. خوب است برای نمونه عرض 
 کنم در سال ۱۳۶۴ که این حقیر به همراه برخی از شیعیان متدین 
در لس آنجلس، »بنیاد آموزش اسالمی رسالت« را تاسیس کردیم، 
در سراسر ایالت کالیفرنیا یعنی از شمالی ترین شهرها تا جنوبی ترین 
اقامه می شد که  شهرها فقط دو مجلس عزاداری سید الشهدا)ع( 
یکی در بنیاد رسالت در شمال لس آنجلس بود و دیگری در منزل 
مرحوم حاج علی آقای سعید پسر مرحوم آیت اهلل حاج میرزا عبداهلل 
سعید تهرانی، در جنوب کالیفرنیا اقامه می شد، اما در محرم گذشته 
یعنی در سال ۱۴۴۰ فقط در لس آنجلس و شهرهای مجاور آن ۲8 
مجلس عزاداری منعقد شد که از طرف ایرانیان و برادران عراقی و 
سوری و لبنانی و افغانستانی و پاکستانی اداره می شد. به نظر من و 
طبق آنچه می بینم، تشیع اثنی عشری با تمام خصوصیات و مقاصد 
و لوازمش رو به گسترش است. و در حال حاضر بیشترین شرکت 
کننده در مجالس مذکور نسل جدید و جوانان هستند. در همین 

سرپرستی  به  مهدیه  موسسه  یکی  موسسه؛  دو  فیالدلفیا  شهر 
الزمان در  جناب دکتر محسن علوی زاده و دیگری مسجد صاحب 
مرتبا  )ع(  معصومین  والدت  و  وفیات  ایام  در  و  جمعه  شب های 
مراسم الزم جشن و عزاداری را برگزار می کنند و در همسایگی شهر 

ما هم مراسم دیگری برگزار می شود.
نظریاتی در حوزه دین مطرح شده و  اخیر مطالب و  در سال های 
برخی معتقدند که نواندیشی در عرصه دین به دلیل اقتضائات روز 

الزم و ضروری است. نظر شما چیست؟
هرگونه  و  ندارم  دینی  نواندیشی  به  اعتقادی  اصال  و  ابدا  من 
نواندیشی را با اصول و فروع دین و مذهب اسالم و تشیع مغایر و 
معارض می دانم، زیرا آنچه نواندیشان به خیال خودشان از اسالم 
و تشیع تصور می کنند و ارائه می دهند، شیر بی یال و دم و خالی از 

دیانت و مذهب و تشیع است.
انکار وحی محمدی  می کنند و به  با حرف های خود  آن کسانی که 
آن توهین  می کنند و توجیه می کنند و وحی را در حد خواب دیدن 
مقایسه  قرآن  با  را  مولوی  مثنوی  حال  عین  در  و  می دهند  تنزل 
نیز به درستی نخوانده اند، چه برسد به  را  می کنند، همان مثنوی 
قرآن مجید. چون اگر همین مثنوی را به درستی می خواندند با این 

ابیات موالنا درباره وحی آشنا می شدند که می فرماید:
اعلم  واهللُ  ِحق  نه خواب/ وحی  و  است  رمل  نه  و  نجوم ست  نه 

ِبالصواب
روح وحی از عقل پنهان تر بود/ زانک او غیبی ست او زان سر بود

عقل احمد از کسی پنهان نشد/ روح وحی اش مدرک هر جان نشد
روح وحیی را مناسب هاست نیز/ در نیابد عقل کان آمد عزیز

یا مولوی در جای دیگر می فرماید:
احمدا چون نیستت از وحی یاس/ جسمیان را ده تحری و قیاس

هر کسی وحی را نمی فهمد و وحی در مقام امر است نه در مقام 
فهم. این حرف ها، حرف های جسمیان است و از روح و اعتقاد و 
تکالیف  از  را  خود  که  است  این  برای  بیشتر  و  است  خالی  ایمان 
مذهبی خالص کنند. نواندیشی در دین معنا ندارد، ما همان دینی 
را داریم که امیرالمومنین )ع( و سید الشهدا)ع( و ائمه معصومین 
بلکه  ندارم،  نواندیشی  به  اعتقادی  تنها  نه  من  دارند.  را  همان 

نواندیشی را مخالف دین و مذهب می شمارم.
آیا در طول این سال ها به کربال و عتبات عالیات مشرف شده اید؟

من در طول ۳۵ سالی که در اینجا هستم، بیش از ۱۰ بار به عمره و 
کربال مشرف شده  ام. آخرین تشرف من به کربال سال گذشته بود و 
به کاظمین و سامرا و نجف اشرف مشرف شدم و به زیارت آیت اهلل 
تشرف  تا  بدهد  توفیق  خداوند  وامیدوارم  شدم  نائل  سیستانی 

مجددی حاصل کنم.
بیشتر با کدام ادعیه و زیارات مانوس هستید؟

عاشورای  زیارت  با  که  است  داده  را  توفیق  این  من  به  خداوند 

اباعبداهلل مانوسم، ادعیه صحیفه سجادیه و ادعیه خاص مکارم 
االخالق را می خوانم و این توفیق را دارم که هفته ای یک بار ختم 
قرآن می کنم. از خداوند تقاضا دارم من را ببخشد و عاقبت بخیر 
کند و از آتش جهنم خالص کند. به همه توصیه  می کنم که زیارت 
عاشورا را ترک نکنند. من حداقل 8۰ سال است که صبح ها زیارت 
ترک  روزهای جمعه  در  را  زیارت جامعه  را تالوت می کنم.  عاشورا 

نمی کنم.
و  برکت و هر موفقیتی که داشتم  من در 9۴ سال عمر خود هر 
هر عنایتی که به من شده است و هر توجه و هر خالصی از بالیی 
که داشتم، به برکت قرآن و سیدالشهدا و ولی نعمت مان حضرت 
آنها دستگیر من  بوده است و همیشه  )ع(  الرضا  بن موسی  علی 
هستند. من جز از خدا و ائمه )ع( دستم به سوی هیچ کسی دراز 
حفظ  گران  از  خواستن  کمک  از  را  من  زبان  خداوند  است.  نشده 

کرده است.
انگار دلتان برای زیارت امام رضا تنگ خیلی شده است؟

خیلی، خیلی، خیلی. از محضر علی بن موسی الرضا التماس  می کنم 
تا به من توفیق تشرف بدهد، تا بار دیگر صحن را ببوسم. من در 
کنار  و  بودم  بچه ای  و  می شدم  مشرف  مادرم  با  همراه  سالگی   ۴
پدرم  و  پدرم می نشستم  کنار  در  بزرگتر شدم  وقتی  و  می نشستم 
زیارت جامعه می خواند و من از ۱۰ ـ ۱۱ سالگی جامعه را به برکت 

شنیدن از پدرم حفظ کردم.
آنجایی  تا  و  کنند  قرآن  به  تمسک  که  می کنم  توصیه  جوان ها  به 
که می توانند و می فهمند قرآن بخوانند. قرآن سرمایه ای دنیوی و 
اخروی است. جوان ها شخصیت انسانی خود را حفظ کنند و خود 
حضرت  و  سیدالشهدا  حضرت  به  توسل  بدانند.  دنیا  از  باالتر  را 
ولیعصر )عج( داشته باشند و همیشه از آن ها مدد بخواهند، نه از 

دیگری. مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی

علمی۲

پژوهشگران توانستند با انجام آزمایشات بر روی 
زمان  دارند  نام  سرنوشت ساز  عناصر  که  ماده   ۱۴
مرگ را پیش بینی کنند. این پیش بینی ها در 8۳ 

درصد آزمایشات پژوهشگران انجام گرفته اند.
پیش بینی زمان مرگ ممکن شد؟ 

انجام  و  سنجش  با  دانشمندان  الف،  گزارش  به 
واکنش های  از  که  عنصر   ۱۴ روی  بر  آزمایشات 
قادر  شده اند  جداسازی  خون  جریان  متابولیک 
هستتد که مرگ طبیعی فرد در ۵ تا ۱۰ سال آینده 
را پیش بینی کنند. نتایج این تحقیقات در نشریه

Nature Communication  منتشر شده است.
و  پژوهشگران  از  تیمی  توسط  مطالعات  این 
سرپرستی متخصصان روی ۱۴ ماده سرنوشت ساز 
در ۴۴،۱8۶ نفر میان ۱8 تا ۱۰9 سال شروع شد. 
شامل  شد  حاصل  آزمایشات  این  از  که  نتایجی 
بررسی ۲۶۶ ماده متفاوت در خون و تعداد وقوع 
تحقیقی  و  پژوهش  سال   ۱7 در  می باشد.  مرگ 

که انجام گرفت از میان ۴۴،۱8۶ نفر، ۵،۵۱۲ نفر 
فوت شدند.

بعد از سپری این ۱7 سا، محققان تصمیم گرفتند 
که اطالعات خود را مورد بررسی قرار دهند. آن ها 
تصمیم گرفتند که در سال ۱997 درباره وضعیت و 
نحوه حیات 7۶۰۳ نفر از شرکت کنندگان فنالندی 

تحقیق کنند.
برای  شده  ذکر  عنصر   ۱۴ روی  بر  تحقیقات  این 
پایین ۶۰ سال حدود  بازه سنی  مرگ  پیش بینی 
8۳ درصد بوده و برای اشخاص مسن تر و باالی 

۶۰ سال این دقت 7۲ درصد می رسد.
چنین  کردند  مطالعه  را  مطالب  که  نویسندگانی 

گفته اند:
بررسی  با  اشخاص  مرگ  زمانی  بازه  "تشخیص 
چندان  دارند  مستقیم  ارتباط  آن  با  که  عناصری 
امر  تعجب آوری نیست. در این عناصر نشانه های 
مرگ انسان ها بر اساس بیماری های قلبی،سرطان 

و دیابت که عامل های اصلی کشته شدن مردم در 
آمریکا و اروپا می باشند مشخص شده اند.

عنصرهایی که نقش کلیدی در این بیماریها دارند 
کلسترول  با  مرتبط  عوامل  قندخون،  از:  عبارتند 
و  استیل ها  گلیکوپروتئین  شامل  که  خون  بد 
نشان دهنده  که  چرب  نشده  اشباع  اسید های 
نشانگر  که  آلبومین  و  هستند  التهاب  وجود 
مشکالت و اختالالت کلیه و کبد می باشد. برخی 
استواستات هستند که مشخص  مانند  از عناصر 
نیست چه ارتباطی با مرگ اشخاص دارند و الزم 
روی  بیشتری  تحقیقات  و  پژوهش ها  که  است 

آن ها انجام شود.
عناصر  این  بررسی  با  اوصاف،  این  تمامی  "با 
تا   ۵ در  را  افراد  مرگ  دقیق تری  طور  به  می توان 
۱۰ سال آینده پیش بینی کرد. اگر مطالعات بعدی 
این  از  باشند،  نتیجه بخش  و  انجام  خوبی  به 
بهبود  و  پرونده سازی  برای  می توان  آزمایشات 

وضعیت سالمت بیماران استفاده کرد."
هم  باشند  باخبر  خود  مرگ  زمان  از  افراد  اینکه 
می تواند مفید باشد هم ترسناک و از بین برنده 
امید و آروزو ها. بسیاری از اشخاص ممکن است با 
فهمیدن زمان مرگ خود دست از تالش برداشته و 
سعی کنند با سالمت بیشتری مسیر خود را ادامه 
مفید  بسیار  است  نیز ممکن  برخی  برای  و  دهند 
باشد و با انجام عمل های جراحی مناسب بتوان از 
مرگشان جلوگیری کرد. همچنین پژوهشات مورد 
نظر به صنعت داروسازی و پزشکی کمک خواهد 
به  را  انسان ها  مرگ  آن  طریق  از  بتوانند  تا  کرد 

تعویق بیاندازند.
با این حال این آزمایشات باید ادامه پیدا کنند و 
گستره ی پژوهشات بیشتر شود تا بتوان به صورت 
جزئی تر و با دقت بیشتری از آن ها نتیجه گیری و 

استفاده کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایران از نظر 
رشد علمی در جهان بین رتبه ۱۵ و ۱۶ است و باید 

این رشد علمی را حفظ کنیم.
در  منصور غالمی عصر سه شنبه  مهر،  گزارش  به 
جامعه  وضعیت  به  استان  اداری  شورای  جلسه 
از  قبل  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  دانشگاهی 
به  وابسته  کارشناسی  نیروهای  نظر  از  انقالب 
مستشاران  و  پزشکان  و  بودیم  دیگر  کشورهای 
دیگر  علمی  های  یافته  از  و  بود  خارجی  غیره  و 

کشورها استفاده می کردیم.
وی افزود: به دلیل ماهیت انقالب اسالمی و اراده 
ای که برای استقالل داشتیم از خدمات و مشاوره 
فنی و مهندسی خارجی بی نیاز شدیم و دانشگاه 
اکثریت مدیران در  و  پرکردند  را  ها خالء موجود 
داخل کشور تربیت می شوند و فارغ التحصیالن 

داخلی هستند.
و  کم  همه  با  ما  های  دانشگاه  داد:  ادامه  وی 
کاستی ها موجود به کشور خدمت کرده اند اما به 

دالیلی هنوز نتوانستیم بخشی از فارغ التحصیالن 
را جذب کنیم و با این مشکل روبرو هستیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تقدیر از حمایت 
های مسئوالن مازندران به تاریخچه آموزش عالی 
اشاره کرد و گفت: دهه  انقالب  از  بعد  کشور در 
اول بعد از انقالب وظیفه تامین و تقویت نیروی 
انسانی کشور را داشتیم و این هدف محقق شده 
دانشمندان  از  بسیاری  یادآور شد:  است. غالمی 
و دانشگاه ها مشغول علم  در حوزه های علمیه 
آموزی و تولید علم هستند و باید از این سرمایه 

برای پیشرفت علمی استفاده کنیم.
وی گفت: دانشگاه ها در دهه دوم و سوم بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی به عرصه تولید علم ورود 
علوم  در  کشور  علمی  رشد  جایگاه  و  کردند  پیدا 
بین ۱۵ تا ۱۶ در جهان است و این جایگاه از عالم 

پروربودن منتج شده است.
وزیر علوم با اشاره به پیشرفت های علمی ایران در 
جهان عنوان کرد: در دهه بعد از انقالب اسالمی، 

رویکرد بهره برداری از دانش و فناوری های علمی 
زمینه های  در  و  داخلی است  تولیدات  بر  مبتنی 
مختلف متکی به دانش دانشمندان منطقه خود 

هستیم.
پارک های فناوری در آسیای غربی نمونه هستند

غالمی با اشاره به وود ۱97 مرکز رشد، ۴۳ پارک 
آسیای  و  منطقه  در  که  کشور  در  فناوری  و  علم 
شده  ایجاد  اشتغال  افزود:  هستند  نمونه  غربی 
قابل  کشور  در  بنیان  دانش  های  شرکت  در 
با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  است.  توجه 
اظهار اینکه به بخش دانشگاه های نسل سوم و 
زمان  در  کرد:  تصریح  کردیم  پیدا  ورود  کارآفرین 
گذشته تعامالت بین دانشگاه ها و سازمان ها کم 
رویکردها عوض  این  اما در ۱۰ سال گذشته  بود 
با  بزرگی  بسیار  قرارداهای  اکنون  و  است  شده 
محیط زیست، نفت در بخش اکتشاف و استخراج 

داریم.
وی با بیان اینکه سال قبل شش قرارداد با وزارت 

نفت داشتیم که سه تا چهار قرارداد بین دانشگاه 
گفت:  است  بوده  نفت  وزارت  با  استانی  های 
دانشگاه علوم کشاورزی ساری سه قرارداد مهم و 

بزرگ را در حوزه کشاورزی منعقد کرده است.
از  بخشی  اینکه  اظهار  با  همچنین  علوم  وزیر 
منعقد  دفاعی  صنایع  با  پژوهشی  قراردادهای 
دستگاه  با  جدی  طور  به  باید  گفت:  است  شده 

های اجرایی وارد مذاکره شد.
های  دستگاه  نیازهای  عرضه  میز  تعریف  از  وی 
اجرایی و نهادها در نمایشگاه هفته پژوهش خبر 
داد و گفت: ۱۱۰ نیاز از سوی دستگاه های اجرایی 
شده  منعقد  نمایشگاه  در  قرارداد   ۱۱ و  شد  ارائه 
و  علم  برمبنای  اینکه جهان  بیان  با  است. غالمی 
دانش مدیریت می شود گفت: نمی توانیم فارغ 
و  باشیم  موفق  مدیریتی  عرصه  در  روز  دانش  از 
باید از ظرفیت مشاوران و دانشگاه استفاده کنیم 
و آینده آموزش عالی کشور باید به سمت ارتباط 

وسیع تر با جامعه پیش رود.

در نمایشگاه ایفا ۲۰۱9 فناوری های مختلفی نمایش داده شد که از آن جمله می توان به »اگزواسکلتون« 
مخصوص توانبخشی بیماران ام اس و تلویزیون »او ال ای دی« اشاره کرد.

فناوری های جالب ایفا ۲۰۱9 را ببینید 
کننده  تولید  های  شرکت  میالدی   ۲۰۱9 ایفا  نمایشگاه  در  ترندز،  دیجیتال  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 

محصوالت الکترونیکی دستگاه های مختلفی از تلویزیون گرفته تا ساعت هوشمند و موبایل معرفی 
کردند. البته در این نمایشگاه فقط محصوالت الکترونیکی مصرفی نمایش داده نشد. ایفا ۲۰۱9 مکانی 
برای تماشای فناوری نوظهور نیز  بود. در اینجا ۵ فناوری جدید را بررسی می کنیم که در این نمایشگاه 

معرفی شدند:

پیش بینی زمان مرگ 
ممکن شد؟

وزیر علوم: ایران رتبه ۱۵ 
رشد علمی جهان را دارد

فناوری های جالب ایفا 
۲۰۱۹ را ببینید
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۳فرهنگی

نمایشگاه  مجسمه نگاری 
در خانه هنرمندان

گالری گردی در روزهای پایانی هفته
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 روز عاشورا در تهران دوره قاجار
عکس روز عاشورا در دوره قاجار از مجموعه اهدایی دکتر حسن رهاورد به آرشیو مجلس می باشد.

حسین  سازی(  مجسه  و  نگارگری  )تلفیق  نگاری  مجسمه  نمایشگاه  در 
برنز و ۳۵  آثار مجسمه نگاری شامل ۱۴ مجسمه  مینا صدری،  و  عصمتی 
تابلو طراحی روی مقوا و کاغذ، که از پیش طرح های مجسمه های برنز است، 

در خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شده است.

نگارخانه ها و گالری های تهران با برگزاری نمایشگاه های 
عالقه مندان  میزبان  هفته  پایانی  روزهای  در  هنری 

هنرهای تجسمی هستند.
از  برخی  بر  دارد  مروری  گزارش  این  در  ایسنا 
نمایشگاه هایی که در روزهای پنجشنبه و جمعه )۲۱ 
ایام  این  در  و  می شوند  افتتاح  ماه(  شهریور   ۲۲ و 

برقرار هستند.

گالری گلستان 

نمایشگاه نقاشی مریم عیوضی از ۲۲ تا ۲7 شهریور 
ماه در گالری گلستان برگزار است. 

شماره  کماسایی،  خیابان  دروس،  در  گلستان  گالری 
۳۴ واقع شده است. همچنین ساعات بازدید از این 
نمایشگاه جمعه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ فراهم 

است.
گالری پنجشنبه ها تعطیل است.

گالری دنا 

در  رسانه  و  تبلیغات  گرافیک،  تلفیق  از  نمایشگاهی 
دهه های ۳۰ تا ۵۰، از روز جمعه )۲۲ شهریور ماه( 
که  نمایشگاه  این  در  می شود.  برگزار  دنا  گالری  در 
نگاهی پژوهشی به تاریخ گرافیک و سرآغاز تبلیغات 
به  دوره  آن  اصل  آگهی های  تعدادی  دارد،  ایران  در 

نمایش گذاشته می شود.
این  درباره  »دنا«  گالری  مدیر  پارسی کیا،  فرشید 
نمایشگاه پژوهشی توضیح می دهد: امسال تبلیغات 
برگزار   ۵۰ تا   ۳۰ دهه های  در  را  فاکوپا  سازمان 
نهادهای مهمی بود  از جمله  این سازمان،  می کنیم. 
که در آن سال ها کار تبلیغات انجام می داد و اولین 
کمپین های ایران را برگزار کرد. هر کدام از این آگهی ها 
ویژگی های خاص خودشان را دارند که باید از نزدیک 
منظر  از  می تواند  نمایشگاه  بنابراین  شوند.  دیده 
و  جامعه شناختی  تاریخی،  زیبایی شناسی،  گرافیک، 

شروع تبلیغات در ایران حائز اهمیت باشد.
مخبری  محمد  را  آن  کیوریتوری  که  نمایشگاه  این 
 ۲7 تا   ۲۲ تاریخ  از  داده اند  انجام  طاهری  شیما  و 

شهریور ماه در گالری دنا برگزار می شود.
سپهبد  خیابان  فردوسی،  میدان  در  واقع  دنا  گالری 
قرنی، کوچه سوسن، پالک ۴ است و از ساعت ۱۶ الی 

۲۰ امکان بازدید دارد.
 

گالری آ

با عنوان  رامهرمزی  انفرادی مجسمه مانی  نمایشگاه 
»غریبگی مشترکات« روز جمعه )۲۲ شهریور ماه( در 
مهر  اول  تا  نمایشگاه  این  می شود.  افتتاح  آ  گالری 

ماه برقرار است. 
گالری آ در خیابان کریم خان زند، ابتدای عضدی)آبان 

جنوبی(، کوچه ارشد، شماره 7 واقع شده است. 
ساعات بازدید از این نمایشگاه نیز هر روز به غیر از 

شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ امکان پذیر است. 

نگارخانه شمیس

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان »کژ نگریستن« و با 
گردآوری مهیار بهرام اصل روز جمعه )۲۲ شهریور ماه( 
در نگارخانه شمیس افتتاح می شود و تا ۲8 شهریور 

ماه نیز ادامه دارد. 
مریم  همچون  هنرمندانی  آثار  نمایشگاه  این  در 
زرگران، احمد شربتی، غزاله جاسمی،  بهاره  شیخی،  
مینا مشجری، زینب اشجعی، نعیمه صنیعی، نفیسه 
صدف  و  مهری زاده  هدیه  فریادیان،  مهسا  کاظمی، 

سیدرضایی به نمایش گذاشته می شود. 
»اسالوی  قلم  به  نمایشگاه  این  بیانیه  در  همچنین 
ژیژک« آمده است: »بدان گونه که در خواب، صیاد 
هرگز به صیدی کز وی می ریزد، نمی رسد و صید نیز 

به همین سان نمی تواند آشکارا از صیادش بگریزد. 

مقصود از تالش برای کج نگاه کردن به بن مایه های 
نظری این نیست که بگردیم به دنبال شیوه های تازه 
باال و سهل الوصول  نظریه های سطح  جهت توضیح 
حقیقی  تفکر  راه  در  ریختن  عرق  از  تا  آنها  ساختن 
مثال  قسم  این  که  است  این  نکته  شویم.  خالص 
میزانسن  گونه  این  و  نظریه ها  مورد  در  آوردن 
مضامین نظری جنبه هایی را در معرض دید می آورد 

که در حاالت دیگر هرگز به آنها توجه نمی کنیم.« 
خیابان  اندرزگو،  بلوار  فرمانیه،  در  نگارخانه شمیس 

دانیالی، شماره 8 واقع شده است. 

گالری ای جی

هفتمین سری از نمایشگاه انفرادی عکس استعداد 
گالری ای جی  روز جمعه )۲۲ شهریور ماه( در  ای جی 
افتتاح می شود و تا ۲8 شهریور ماه نیز ادامه دارد. 

عضدی  خیابان  کریمخان،  خیابان  در  ای جی  گالری 
جنوبی، پالک ۴۳ واقع شده است.

از  روز  هر  نمایشگاه  این  از  بازدید  امکان  همچنین 
ساعت ۱7 تا ۲۱ فراهم است.

گالری تم

نمایشگاه گروهی عکس »سفر رنگین کمان« با ارائه 
آثاری از ۱۳ هنرمند روز جمعه )۲9 شهریور ماه( در 

گالری تم افتتاح می شود.
در نمایشگاه »سفر رنگین کمان« آثار داریوش خطیر، 
مهدیار  دیناروند،  ایمان  اسعدی،  اکبر  بهاری،  بابک 
امیربهادر  منظوری،  آرزو  دریانی،  ریحانه  پیرزاده، 
مهتاب  حیدری،  آزاده  شویکلو،  الهام  حسن زاده، 
نمایش  به  محرمی  فرشته  و  غفاری  بهار  خطیر، 

گذاشته می شود. 
در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است:

»آنکه به سفر می رود، همان کسی نخواهد بود که از 
نام نمایشگاه  باز می گردد. »سفر رنگین کمان«  سفر 

سه  مکان  و  زمان  انسان،  که  است  عکسی  گروهی 
عنصر هویدا و مستتر در آنند و حضور یا فقدانشان 
در ثبت خاطرات هنرمندان این مجموعه دخیل بوده 

است.«
الهی  نجات  زند،  خان  کریم  خیابان  در  گالری  این 

شمالی، کوچه زبرجد، پالک ۱۰ واقع شده است.
بازدید  امکان   ۲۰ الی   ۱۶ از ساعت  روزه  همه  گالری 

دارد. 

گالری سیحون 

عنوان  با  دشتی  مهدی  نقاشی  انفرادی  نمایشگاه 
»ماه صورتی« روز جمعه )۲۲ شهریور ماه( در گالری 
سیحون افتتاح می شود و تا سوم مهر ماه نیز ادامه 

دارد. 
گالری سیحون در خیابان وزرا، خیابان چهارم، پالک 
این  از  بازدید  امکان  همچنین  است.  شده  واقع   ۱۱
و   ۱9 تا   ۱۱ ساعت  پنجشنبه  تا  شنبه  از  نمایشگاه 

جمعه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ فراهم است.
گالری سیحون دوشنبه ها تعطیل است.

گالری شروه 

عنوان  با  عاقبتی  زهره  نقاشی  انفرادی  نمایشگاه 
از ۲۲ تا ۲7 شهریور ماه در گالری  »طبیعت کرمان« 

شروه برگزار است. 
گلها، خیابان  میدان  فاطمی،  میدان  در  گالری شروه 
کاج جنوبی، کوچه سوم، پالک ۱۲، واحد۲  واقع شده 

است.
 ۲۲( جمعه  روز  نمایشگاه  این  افتتاحیه  مراسم 
می شود.  برگزار   ۲۰ الی   ۱۶ ساعت  از  ماه(  شهریور 
همچنین امکان بازدید هر روز به غیر از پنجشنبه ها از 

ساعت ۱۶ تا ۱9 امکان پذیر است. 

گالری طراحان آزاد

عنوان  با  اسدی  ُدرسا  سرامیک  انفرادی  نمایشگاه 
»داستان بدون فراز و نشیب ال و بل« روز جمعه )۲۲ 
شهریور ماه( در گالری طراحان آزاد افتتاح می شود و 

تا ۲7 شهریور نیز ادامه دارد. 
آزاد در میدان فاطمی، میدان گل ها،  گالری طراحان 

میدان سلماس واقع شده است.
گالری پنج شنبه ها تعطیل است.

گالری ماه مهر 

نمایشگاه گروهی ویدئو آرت با عنوان »آپگرید« روز 
افتتاح  مهر  ماه  گالری  در  ماه(  شهریور   ۲۲( جمعه 

می شود و تا ۲۵ شهریور نیز ادامه دارد. 
آناهیتا  همچون  هنرمندانی  آثار  نمایشگاه  این  در 
خداداد،  ساناز  تبریزی،  ندا  بهروش،  رجا  آقاطاهر، 
نازنین زادمهر، اشکان شکری، نگار عالمزاده گرجی و 

پدیده فرزان به نمایش گذاشته می شود. 
انتخابی و به دستیاری ندا  این پروژه  توسط شهرام 
تبریزی انجام شده است. مستندات نمایشگاه را نیز 

ساناز خداداد برعهده داشته است. 
نشست گفت وگو این نمایشگاه نیز با حضور شهرام 
روز  نیز   میرزائیان  و شهاب  کامرانی  بهنام  انتخابی، 
یکشنبه )۲۴ شهریور ماه( از ساعت ۱8 تا ۲۰ برگزار 

می شود. 
امکان بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۵ تا 

۲۱ و جمعه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ وجود دارد.
گالری ماه مهر در بلوار آفریقا، خیابان نیلوفر، پالک 7، 

مؤسسه ماه مهر، طبقه دوم واقع شده است.

عنوان  با  رجامند  پگاه  نقاشی  انفرادی  نمایشگاه 
اُ  گالری  در  ماه(  شهریور   ۱۵( جمعه  روز  »مقیم« 
افتتاح می شود و تا ۲۶ شهریور ماه نیز ادامه دارد. 

ساعات بازدید از این نمایشگاه یکشنبه تا پنجشنبه 
از ساعت ۱۲ تا ۲۰ و جمعه ها از ۱۶ تا ۲۱ اعالم شده 

است. گالری روزهای شنبه تعطیل است.
)خدری(،  در خیابان سنایی، خیابان شاهین  اُ  گالری 

پالک ۱8 واقع شده است.
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ماه محرم در شهرستان نطنز؛ از جاروکشی پیرغالمان حسینی تا چاوشی خوانی و سیاه پوشان

عکس هایی از صفه ارمغان و محرم نطنز

ماه محرم  در  زیبایی  و  کهن  آئین های  دارای  نطنز  مردم شهرستان 
زنی و نخل  به جغجغه  آن می توان  از جمله مهم ترین  هستند که 
گردانی، تعزیه خوانی، جاروکشی پیرغالمان، چاوشی خوانی و سیاه 

پوشان اشاره کرد.
تمام  و  راه رسید  از  از اصفهان، محرم  گزارش خبرگزاری تسنیم  به 
کشور به احترام ساالر شهیدان سیاه پوش شد. کوی و برزن، محله 
و خیابان، شهر و تمام حاشیه هایش به عزاداری برای امام حسین 
)ع(  می پردازند. کمتر خیابانی را می توان دید که موکبی برپا نشده 

باشد و به استقبال ماه محرم نرفته باشد.

رسوم  و  آداب  مختلف  محالت  و  روستاها  شهرها،  در  محرم  ماه 
از  که  خود  کهن  رسوم  به  توجه  با  کس  هر  دارد،  را  خود  خاص 
را  ساالر شهیدان  عزاداری  مراسم  است  رسیده  ارث  به  گذشتگان 
در  که  کهنی است  استان های  از جمله  نیز  اصفهان  برگزار می کند. 

برپایی مراسم های مخصوص ماه محرم پیشینه ای قوی دارد.
برپایی  با  ساله  همه  که  است  استان  این  شهرهای  از  یکی  نطنز 
آئینی ویژه به استقبال ماه محرم می روند و بر اساس رسوم خود 

آئین های این ماه را با شکوه برگزار می کنند.
مراسم های  قدمت  به  اشاره  با  نطنز  قدیمی  شهروندان  از  یکی 

گفت:  تسنیم  خبرنگار  به  شهر  این  در  )ع(  حسین  امام  عزاداری 
اگر بگوییم که نطنز در برگزار مراسم های عزاداری امام حسین )ع( 
قدمتی بیش از 9۰۰ سال دارد بیهوده نگفته ایم، شاید هم بیش 
از این باشد. مردم نطنز نسبت به برگزاری مراسم ماه محرم بسیار 
حساس هستند و از روزها قبل به استقبال رفته و امورات مربوط 
حتی  و  نوجوانان  جوانان،  کار  این  در  می دهند.  انجام  را  آن  به 
کودکان هم مشارکت دارند و در کنار افراد مسن قرار می گیرند و با 
استفاده از تجربیات آنها بهترین مراسم ها را برگزار می کنند و به فکر 

نیازمندان نیز هستند.

آخرین جمعه  در  برافراشتن خیمه حسینیه ها  افزود:  اکبر صادقی 
پیش از محرم،  نوحه خوانی و سینه زنی، مراسم نمادین جاروکشی 
پیرغالمان، نخل گردانی و جغجغه زنی، برگزاری مراسم های نذری و 
کمک به نیازمندان از جمله رسوم مردم نطنز در ماه محرم است که 
همه ساله با همکاری مردم این شهر برگزار می شود. از طرف دیگر 
در ماه محرم ما مهمانانی از سراسر استان اصفهان نیز داریم که برای 

تماشای این مراسم ها به شهر ما می آیند.

برافراشتن خیمه حسینیه ها در آخرین 
جمعه پیش از محرم

از  که  مراسم هایی  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
برافراشتن  می شد،  انجام  نطنز  در  قدیم 
نطنز  شهرستان  حسینیه های  خیمه های 
است که در آخرین جمعه پیش از ماه محرم 
این  در  کرد:  بیان  صادقی  می شود.  انجام 
مراسم که با نوحه خوانی و سینه زنی همراه 
است، جوانان و پیرغالمان چادر خیمه های 
عزاداری و حسینیه ها را برافراشته می کنند 
همه  از  پیش  نطنز  در  محرم  عمالً  تا 
مراسم  گفت:  وی  شود.  آغاز  ایران  جای 
تعزیه خوانی با حضور بهترین تعزیه خوانان 
می شود  برگزار  نطنز  حسینیه های  در  ایران 
حضرت  شهادت  شبیه خوانی  شامل  که 
عباس،  حضرت  علی اکبر،  حضرت  قاسم، 
امام  و  مسلم  حضرت  ریاحی،  یزید  بن  حر 

حسین )ع( است.

آغاز مراسم عزاداری در نطنز با رسم کهن 
جاروکشی پیرغالمان

از شهروندان نظنزی گفت: یکی  یکی دیگر 
ماه  در  نطنز  مردم  مراسم های  مهم ترین  از 
غالمان  پیر  جاروکشی  قدیمی  رسم  محرم 
است. در این مراسم که به صورت نمادین 
برگزار می شود پیر غالمان جار و آب پاش به 
دست گرفته و حسینیه را جارو کرده و برای 

مراسم ماه محرم اعالم آمادگی می کنند.
ماه محرم  به  مربوط  مراسم  افزود:  شاکری 
از همان روز نخست این ماه آغاز می شود 
نزدیکتر  عاشورا  و  تاسوعا  به  هرچقدر  و 
مراسم ها  این  در  بیشتر  مردم  می شویم 
از  شرکت می کنند و مساجد و تکایا آنقدر 
سوزن  جای  که  می شود  لبریز  مردم  حضور 
بومی،  مردم  بر  عالوه  نیست.  انداختن 
و  می آیند  ما  شهر  به  هم  زیادی  مهمانان 
همه آنها از مراسم هایی مانند نخل گردانی 
به  نیز  مهمانانی  بار  هر  و  می کنند  تعریف 
همراه خود می آورند که این برای ما افتخار 

بزرگی است.

نخل گردانی و جغجغه زنی، رسمی کهنه 
که هنوز اجرا می شود

درباره  نطنزی  شهروندان  دیگر  از  خادمی 
در  زنی  جغجغه  و  گردانی  نخل  کهن  آئین 
ماه محرم بیان کرد: این مراسم در روستای 
زیباترین  از  یکی  می شود؛  برگزار  ابیانه 
ایران  در  محرم  ماه  در  که  است  رسومی 
زنی، جغجغه  پرسه  مراسم  می شود.  برگزار 
کهن  و  مهم  رسوم  از  گردانی  نخل  و  زنی 
آغاز  تاسوعا  شب  از  که  است  روستا  این 
افزود:  وی  دارد.  ادامه  عاشورا  عصر  تا  و 
امام  پیکر  تشییع  از  نمادی  که  آئین  این 
سال   9۰۰ از  پس  است  )ع(  حسین 
همچنان به شیوه قدیم خود در تمام نقاط 
این شهرستان برگزار می  شود و دستخوش 

تغییر نشده است

مراسم سیاه پوشان در حسینیه های نطنز

رسم  محرم   ماه  از  پیش  جمعه  آخرین  در 
کهن و سنتی سیاه پوشان و چادرپوشان در 
برگزار  نطنز  تکایای شهرستان  و  حسینیه ها 
می شود. در این مراسم که با نوحه سرایی و 
عزاداری نیز همراه است، جوانان به همراه 
پیر غالمان حسینی، با آماده کردن پوش ها 
جمع آوری  قبل  سال  که  عزا  پرچم های  و 
سیاه  را  تکایا  و  حسینیه ها  بودند،  کرده 
پوش کرده و آماده برگزاری مراسم عزاداری 

می کنند.
نطنز  در شهرستان  محرم  ماه  اول  دهه  در 
عالوه بر مراسم تعزیه خوانی مراسم عزاداری 
نیز برگزار می شود که تا پاسی از شب ادامه 

دارد.

چاوشی خوانی در رثای امام حسین)ع( 
در بادرود

در شهر بادرود به جای نقاره زنی در هنگام 
اهل بیت  چاوشان  خیمه،  شدن  برافراشته 
حضرت  رثای  در  چاوشی خوانی  با  )ع( 
به  خاصی  معنوی  فضای  اباعبداهلل)ع( 
مراسم می بخشند و مردم آماده عزاداری در 

ماه در محرم و صفر می شوند.
همشهریان  دیگر  مانند  بادرود  شهر  مردم 
شهیدان  ساالر  برای  عزاداری  به  خود 
می پردازند و در این مراسم ها آداب و رسوم 
می کنند  را حفظ  پیشینیان  از  مانده  جا  به 
این  برگزاری  طول  در  می دهند.  انجام  و 
شربت  یا  و  داغ  چای  با  جوانان  مراسم ها 
پذیرایی  عزاداران  از  نذری  شیرینی های  و 

می کنند.

برگزاری بیش از 100تعزیه در نطنز در 
دهه نخست محرم

در دهه نخست ماه محرم در شهرستان نطنز 
تعزیه  می شود؛  برگزار  تعزیه   ۱۰۰ از  بیش 
رسیده  نیز  ملی  ثبت  به  نطنز  شهرستان 
از شهرستان های  بسیاری  و همچون  است 
تعیین  مردم  توسط  تعزیه  وسایل  استان 
در  خوانی  تعزیه  مبنا  همین  بر  و  می شود 
نطنز دارای بانیانی است که تمام هزینه های 

این آیین کهن عزاداری را تامین می کنند.
مردم شهر نطنز که روزها قبل به استقبال 
گذشته  شب  از  رفته اند  محرم  ماه 
چه  هر  و  کرده اند  آغاز  را  خود  مراسم های 
مراسم  این  حال  و  شور  به  می گذرد  زمان 
کهن  آئین های  برگزاری  می شود.  افزوده 
و  دیدنی  آنقدر  شهرستان  این  به  مربوط 
معنوی است که مردم بسیاری را از سراسر 
استان و حتی برخی استان های دیگر به این 
شهر می کشاند تا مراسم های عزاداری ساالر 
شهیدان را به تماشا بنشینند و به عزاداری 

بپردازند.


