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پيامــر خــدا »صلــی اللــه علیــه و آله«:فرمودبــر در دوم بهشــت نوشــته شــده ؛ هــر چیــز راهــی دارد و راه رســیدن بــه شــادمانی 
در آخــرت ؛ چهــار چیــز اســت : 1- دســت محبــت بــر رس یتیــان کشــیدن 2- و بــر بیوگان مهربانــی کــردن 3- ودر رفــع نیازهای 
مســلانان کوشــیدن 4- دل جویی از تهیدســتان و مســاکین                                                                   »الكايف، ج  4، ص 33 «

با توجه به جنگ رسانه ای همه جانبه معاندین 
و استکبار و همراهی عده ای مغرض ورشکسته 
سیاسی  واندکی ساده لوح درداخل به بهانه 
مرگ یک خانم واغتشاش درجامعه ظرف یک 
ماه گذشته ظلم بزرگی برملتی مظلوم رفت 
مردمی که بی گناه در کنار نیروهای انتظامی 
به شهادت رسیدند و اینکه تعداد قابل توجهی 
هم مجروح شده وآسیبهای تجاری وتخریب 
اموال عمومی هم زیاد بود . همه اینها باطرح 
وبرنامه ریزی از قبل درخارج از کشور و بوسیله 
دستگاههای جاسوسی امریکا ، صهیونیستها و 
غربیها بویژه انگلیس وآلمان بود که دراعترافات 
از  درخارج  خبرازآموزش  دستگیرشدگان 
برای  پول  هنگفتی  مبلغ  ودریافت  کشور 
ایجاد آشوب واغتشاش در کشوربود علی رغم 
اینکه همه معاندین دراین پروژه همصداشده 
بودند ودستگاههای دروغ پراکنی انها بیست 
وچهارساعت اخبار و اطالعات وآموزش تخریب 
اموال  کشیدن  آتش  وبه  کوکتل  وساخت 
عمومی وخصوصی را می دادند و عده ای هم 
متاسفانه با سنین پایین و با احساسات وعدم 
اهداف دشمنان وارد این کارزارشدند و فریب 

وجذب انها شدند
البته درهمه دنیا اعتراض به رفتار حکومتها 
دارد  وجود  مردم  ومطالبات  ها  وخواسته 
باشد  تفاوتی  آشوب  و  اغتشاش  وبایدبین 
معترض به شکل راهپیمایی وتجمع و مکاتبه 

به دنبال حل مشکل ومعضل است 

ظلم بزرگی که بر ملت 
ایران رفت 

ادامه صفحه سوم

سرمقاله

پیشرفتهای ۴۰ساله نشان دهنده صحت تحلیل انقالب از 
جهان در مقابل تحلیل غربگراها است

باید اعتماد بین مجموعه شهرداری و 
شهروندان تقویت پیدا کند چرا که شهر 

بردسیر با ظرفیت هایی که دارد می تواند 
یکی از زیباترین شهرهای استان باشد

رهربمعظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی ترصیح کردند:

رشد ۴۰ درصدی صادرات در یکسال گذشته/ باید به رفع موانع 
صادرات توجه شود                     

مهندس  شاحیدری  شهردار بردسیر درگفتگوبا خربنگارسپهر بردسیر  گفت :

صفحه 8

     صفحه7

ایران در رتبه ۲۱ اقتصاد دنیا قرار گرفت/ قدرت 
                 صفحه 4اقتصادی ایران بیشتر از ۱۷۱ کشور

صفحه5                 امپراطوری دروغ| رهبران اغتشاشات را بشناسید

1-وضعیت فعلی شهرداری را چگونه ارزیابی می کنید؟
شــهرداری بردســیر بــا بهــره گیــری از نیروهــای تحصیــل کــرده و جــوان در بخــش هــای عمرانــی - 
شهرســازی- فرهنگــی بــا دیــدگاه خدمــت صادقانــه به شــهروندان عزیز شــهر بردســیرفعالیت خــود را 
ادامــه مــی دهــد و ضمــن تــالش جهــت خدمــات بهتــر در خصــوص درآمــد پایــدار نیــز تــالش مــی 

نمایــد تــا بــا کســب درآمــد بیشــتر خدمــات درخــور شــان همشــهریان را عرضــه نمایــد
2 - مشــارکت شــهروندان در اداره شــهر و نســبت بــه انتظــارت و توقعــات مــردم بــه 

همــکاری هــای متقابــل آنــان را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
شــهروندان نجیــب بردســیر همیشــه قــدردان خادمــان خــود در شــهرداری بــوده انــد و واحــد روابــط 
عمومــی شــهرداری از طریــق فضــای مجــازی و ترتیــب جلســات مالقــات چهــره به چهــره  شــهردار و 
شــهروندان گرامــی پیشــنهادات و انتقــادات همشــهریان را اخــذ کــه در تصمیم گیــری های آتــی مورد 

توجــه قــرار مــی گیرد 
همچنیــن بــرای تحقــق طــرح هــای شــهرداری همــکاری شــهروندان الزم اســت و کلیــد اصلی تحقق 
اقدامــات نیــز مشــارکت شــهروندان در طــرح هــا و برنامــه هــای مدیریت شــهری اســت و هیــچ اتفاقی 
بــه خوبــی رقــم نمیخــورد مگــر اینکــه شــهروندان در آن مشــارکت داشــته باشــند و هــدف بنــده و 
همــکاران در مجموعــه شــهرداری نیــز مشــارکت صــد در صــدی شــهروندان فهیــم بردســیری اســت 
و یکــی از مســائل جــدی کــه پیگیــر آن هســتیم مشــارکت شــهروندان در حــوزه هــای مختلف اســت 
و بایــد اعتمــاد بیــن مجموعــه شــهرداری و شــهروندان تقویــت پیــدا کنــد چــرا کــه شــهر بردســیر بــا 

ظرفیــت هایــی کــه دارد مــی توانــد یکــی از زیباتریــن شــهرهای اســتان  باشــد
3 - اولویت های کاری شما در حال حاضر و برای سال آینده چه خواهد بود ؟

آســایش - آرامــش - نشــاط اجتماعــی شــهروندان در دســتور کار شــهرداری قــرار دارد کــه بــا اجــرای 
پــروژه هــای عمرانــی - فضــای ســبز- زمین های ورزشــی - زیباســازی شــهری - برنامه هــای فرهنگی 

و هنــری بســوی ایــن هــدف گام بــر میداریم
اولویــت هــای شــهرداری:تعریض معابــر - زیبا ســازی - راه انــدازی و نصب دوربین هــای پایش تصویری 
شــهر بردســیر - شــهربازی -زمیــن چمــن مصنوعــی - اجــرای طــرح ها مطابق طــرح جامع شــهری و 

آســفالت معابــر - احــداث پــارک هــا و فضای ســبز شــهری می باشــد

4 - رابطــه تــان بــا اعضــای شــورای اســامی شــهر و نحــوه تعامــل میــان جنابعالــی و 
شــورا چگونــه اســت؟

در آیــات و احادیــث همــواره بــه مســلمانان تاکیــد شــده کــه امــورات خــود را با مشــورت گرفتــن انجام 
دهیــد شــورا و شــهرداری ارتبــاط متقابــل و دوســویه بــا هم دارنــد یکی از نکتــه های مهــم در موفقیت 
مدیریــت شــهری ارتبــاط بــا اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر مــی باشــد کــه الحمــدهلل ایــن 

ارتبــاط اجــرای پــروژه هــا و برنامــه هــای شــهری را تســهیل نمــوده و شــورای 
محترم شــهر که همیشــه دلســوز همشــهریان بوده و هســتند بــا صدور مجــوزات 

الزم شــهرداری را در تمامــی برنامــه هــا یــاری مــی نماینــد 
5 - بزرگترین نقطه ضعف و قوت شهرداری بردسیر چیست ؟

نقطه ضعف : نداشتن ساختمان اداری و کمبود اعتبارات 
نقطــه قوت:وجــود نیروهــای متخصــص و پرتــالش و زحمــت کــش شــهرداری 

بردسیر
6 - اعتبــارات امســال شــهرداری چــه قــدر اســت ؟ تــا به امــروز چند 

درصــد اعتبارات محقق شــده اســت؟
بودجــه ســال 1401 شــهرداری بردســیر بــه مبلــغ 69 میلیــارد تومــان پیش بینی 

گردیــده کــه تاکنــون 65 درصــد آن محقــق گردیده اســت
ــک در  ــهرداری الکترونی ــمت ش ــه س ــهرداری ب ــت ش ــا حرک 7 - آی
دســتور کار شــما هســت ؟ اگــر پاســخ مثبــت اســت چــه اقداماتــی 

شــده یــا خواهــد شــد؟
اصــوالٌ ارائــه خدمــات فراگیــر بــه شــهروندان بــه صــورت متمرکــز در یــک شــهر 
بــا تحقــق شــهرداری الکترونیــک میســر مــی گــردد هــدف مجموعــه شــهرداری 
بردســیر کنتــرل ، هدایــت و توســعه همــه جانبــه و پایــدار شــهر اســت و ایــن امــر 
بــا مشــارکت شــهروندان محقــق مــی گــردد. یکــی از اقدامــات انجــام شــده در این 
زمینــه اتصــال شــهرداری بردســیر بــه ســامانه ســمیع مــی باشــد کــه شــهروندان 
مــی تواننــد پرداخــت عــوارض خــودرو را در صــورت متصــل بــه خــط  اینترنتــی 

ــت نماید  پرداخ
8 - چــه برنامــه یــا پــروژه فرهنگــی ، در فرهنگ ســرا  یا خــارج از آن 
بــرای شــهر در نظــر داریــد ؟ و اینکــه تاکنــون چــه اقدامــات فرهنگی 

ورزشــی و اجتماعی داشــتید؟
حــوزه فرهنــگ بعنــوان بخشــی از وظایــف مدیریــت شــهری از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت کــه آمــوزش شــهروندی و اجرای برنامــه های متنــوع فرهنگی در 
شــهر نشــانه توجــه ویــژه شــهرداری بردســیر در این حــوزه اســت  از جملــه برنامه 
هــای فرهنگــی ، اجتماعــی انجــام شــده در 5 مــاه خدمــت ایــن جانــب مــی توان 
بــه پیــاده روی خانوادگــی به مناســبت میــالد امام رضــا ) علیه الســالم ( - تخفیف 
خریــد کتــاب  - جشــنواره بادکنــک هــا و کارواش کوچولــو - جشــنواره رنــگ و 
خمیــر- برگزاری مســابقات والیبال شهرســتان - برگزاری لیگ فوتبال شهرســتان 
- همــکاری در برگــزاری مراســم روز قــدس - حمایــت از مســابقات فیتنس چلنچ 

بانــوان - حمایــت از برگــزاری جشــن شــب هــای بردســیر - کمک بــه برگزاری 
نمایشــگاه صنایع دســتی - همــکاری در پخــش فیلم ســینمایی در آمفی تئاتر 
رو بــاز شــهرداری -تجلیــل از مــدال آوران کشــوری چرتکــه - برگــزاری ســرود 
بــه مناســبت محکومیــت هتــک حرمــت به ســاحت مقــدس امــام رضــا ) علیه 
الســالم ( در مســاجد - نصــب تابلــو ) شــهر امام حســن مجتبی )علیه الســالم( 
در ورودی شــهر - برگــزاری مســابقات اســتانی رباتیــک - تجلیــل از رزمنــدگان 
دفــاع مقــدس - بــرای اولیــن بار برگزاری مســابقه مافیــا در شهرســتان - برپایی 
موکــب بــه مناســبت مــاه محــرم و اربعیــن حســینی و اهــداء پرچــم  نیــم بهاء 
و ســایر اقدامــات انجــام شــده در فرهنگســرای شــهرداری : برگزاری نمایشــگاه و 
مســابقه عکاســی محرم  - نمایشــگاه نقاشــی و خط - نمایشگاه نقاشی هنرمند 

ســرکار خانــم بیرمــی نیا
9 - بــا توجــه بــه احــداث تعــدادی منــزل در طــرح نهضــت مســکن ملــی و 
واگــذاری زمیــن بــه متقاضیــان در انتهــای بلــوار ولیعصــر بعــد از دانشــگاه پیام 
نــور و اینکــه دغدغــه بیشــتر جوانــان شــهر مشــکل زمین و مســکن اســت چه 

کارهایــی در ایــن زمینــه را انجــام دادیــد؟
ــه هــای  ــه ســاختمان جهــت پروان 1-تخفیــف 50% در عــوارض صــدور پروان

صــادره طــرح اقــدام ملــی مســکن
 2- بــه محــض شــکل گرفتــن کوچــه هــا و معابــر ایــن شــهرداری نســبت بــه 

آســفالت و زیرســازی اقــدام خواهــد نمــود
10 - آیــا ســاخت و ســاز بــی رویــه داریــد و برنامــه مشــخص شــما 
بــرای جلوگیــری از ســاخت و ســازهای بــی رویــه شــهر چیســت ؟

شــهرداری هــا جایــگاه ویــژه ای در نظــارت شــهری دارنــد ، بــه ویــژه اینکــه باید 
نســبت بــه ســاخت و ســازهای تحــت نظــارت خــود در چارچــوب طــرح هــای 
جامــع و تفصیلــی شــهر و هرگونه عملیات خارج از ضوابط شهرســازی حســاس 
باشــند. کنتــرل و جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز از مقولــه هــای 
مهمــی اســت کــه بایــد مــورد توجه قــرار گیرد بــه خصــوص در ایام و مناســبت 
هــای خــاص کــه بیشــترین ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در چنیــن ایامــی 
صــورت مــی گیــرد. دامنــه نظــارت شــهرداری تنهــا محــدود بــه شــهر نیســت 
بلکــه در خصــوص حریــم شــهر نیــز وظایــف مشــابهی داریــم کــه مــی توانــد 
از ســاخت و ســاز غیــر مجــاز و غیــر اصولــی جلوگیــری کــه در ایــن ســاخت و 
ســازها بــه صــورت غیــر قانونــی و بــدون نظــارت کارشــناس نــه تنهــا موجــب 
آســیب زدن بــه ســیما و منظــر شــهری مــی شــد بلکــه ســاختار شهرســازی و 

برنامــه ریــزی شــهری را بــا مشــکل روبــرو مــی کننــد.
11 - نظر شما در رابطه با هفته نامه سپهر بردسیر چیست ؟

فعالیــت حرفــه ای ایــن هفتــه نامــه در انتشــار اخبــار و نقــد منصفانه ، یکــی از 
مهمتریــن ابــزار تقویــت ظرفیــت هــا و رفــع معضــالت محســوب می شــود که 
در صــورت اســتفاده از ایــن توانمنــدی مــی تــوان چشــم انــداز روشــنی را بــرای 

شــفاف ســازی عملکــرد مدیریت شــهری برشــمرد.
12 - ســخن پایانــی اگــر داریــد بفرماییــد ؟ اگــر مــوردی و مطالبــی 
الزم مــی دانیــد اطــاع رســانی شــود و در ســواالت مطــرح نشــده 

ــان بفرمایید. ــود بی ب
بــا حــول و قــوه الهــی از ابتــدای حضــور اینجانــب تاکنــون اقدامــات خوبــی در 
خصــوص پــروژه هــای عمرانــی و فرهنگــی و ورزشــی انجــام گرفته اســت امید 
اســت بــا مشــارکت شــهروندان محتــرم و پرداخــت به موقــع عــوارض بتوانیم با 
ســرعت بیشــتر در جهــت اهــداف و برنامــه هــای مدیریــت شــهری گام برداریم 
و در ایــن خصــوص بــه مشــارکت و دعــای خیر همشــهریان گرامــی نیازمندیم

*** اولویت های شهرداری:تعریض معابر – زیبا سازی – 
راه اندازی و نصب دوربین های پایش تصویری شهر بردسیر 
– شهربازی – زمین چمن مصنوعی – اجرای طرح ها مطابق 

طرح جامع شهری و آسفالت معابر – احداث پارک ها و 
فضای سبز شهری 

*** بودجه سال 1401 شهرداری بردسیر به مبلغ 69 میلیارد تومان 
پیش بینی گردیده که تاکنون 65 درصد آن محقق گردیده است

*** تخفیف 50% در عوارض صدور پروانه ساختمان جهت 
پروانه های صادره طرح اقدام ملی مسکن

مرشوح مصاحبه درهمین صفحه

مهنــدس رضــا شــاحیدری شهرداربردســیر کــه بــه مــدت 5ماه ســکانداری شــهری بردســیر رابرعهده 

گرفتــه اســت بــا درخواســت مصاحبــه بــا خربنگارســپهر بــه ســئواالت ایــن نرشیــه پاســخ داد کــه 

ضمــن تشــکر از شــهردار مــرشوح مصاحبــه  خدمتتــان ارائــه میگــردد. 
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به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، و به نقل از 
روابط عمومی دادگستری استان کرمان طی حکمی 
از سوی حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضائیه، مهدی بخشی، معاون سابق 
قضایی، برنامه ریزی و فناوری اطالعات دادگستری 
استان کرمان به سمت دادستان عمومی و انقالب 

کرمان منصوب شد. 
در حکم انتصاب دادستان عمومی و انقالب جدید 
کرمان آمده است: امید است با در نظر داشتن 
اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از 
آن، اجرای عدالت اسالمی و رسیدگی به محرومین 
و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را 
سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با 
رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی همراه با سرعت 

الزم موفق و موید باشید.
الزم به ذکر است، مهدی  بخشی، کار قضایی 
خود را با عنوان قاضی دادگاه انقالب شهرستان 
بافت آغاز کرد و تاکنون در سمت های مختلفی از 
جمله دادیار جانشین دادستان  شهرستان بافت، 
رئیس دادگاه عمومی ارزوئیه، دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان زرند، دادستان عمومی و انقالب 
رئیس کل  قضایی  معاون  شهرستان سیرجان، 
محاکم عمومی و انقالب کرمان، مستشار محاکم 
تجدیدنظر استان کرمان، معاون برنامه ریزی و توسعه 
قضایی دادگستری استان کرمان، معاون برنامه ریزی 
و  استان کرمان  اطالعات دادگستری  فناوری  و 
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان فعالیت 

داشته است.
دادخدا ساالری، دادستان عمومی و انقالب سابق 
کرمان نیز طی حکمی از سوی ریاست قوه قضائیه 
به سمت، معاون قضایی، برنامه ریزی و  فناوری 
اطالعات دادگستری کل استان کرمان منصوب شد.

اخبار 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام 
جمعه بردسیر درخطبه های نماز جمعه این هفته نمازگزاران 
را به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات 
توصیه و سفارش نمود و درسلسله گفتارهای گذشته از رساله 
حقوق امام سجادعلیه السالم باقرائت این فراز »اللَُّهَمّ اْختِْم 
بَِعْفوِک أََجلِی« یعنی الهی حیاتم را با عفو خود پایان ده، گفت 
: یعنی عاقبت بخیری و مردان بزرگ والهی همیشه ی بفکر 

عواقب کارشان هستند 
نتیجه آنکه حسن عاقبت براي افراد باایماني که به روز جزا 
وثواب وعقاب الهي یقین دارند، بسیار مهم است ومعموال 
درطول زندگي هر وقت مرگ را به خاطر مي آورند از سوء 
عاقبت خود نگران مي شوند واز درگاه باري تعالي در دل یا 
به زبان ، درخواست حسن عاقبت مي نمایند. و اینکه ایا 
افرادنیکوکا رتا اخرعمرشان عاقبت بخیر می میرند یابالعکس 
ایا افراد بدرفتارتااخرعمرشان باسوء عاقبت می میرند یعنی ما 
با دو نتیجه حسن عاقبت ویا سوءعاقبت همراه هستیم که 
باید تالش کنیم ودعا کنیم باحسن عاقبت زندگی را به اخر 

برسا  نیم 
وی افزود: همان طور که در دعای ندبه می خوانیم »این 
جامع الکلمه علی التقوی« کجاست جمع کننده و گرد آورنده 
سخنان پراکنده ، امام زمان افراد و سخنان پراکنده را حول 
یک محور جمع کرد و آن تقواست و معیار برای امام زمان 
اساس تقوا است و اگر تقوانباشد دوگانگی واختالف پیش 

می آید
خطیب جمعه بمناسبت روز چهارم آبان بیان داشت : 
درباره  امام  بیانات حضرت  ماه سالروز  آبان  روز چهارم 
کاپیتوالسیون است وکاپیتوالسیون همان مصونیت قضایی 
امریکاییها درایران بود ودرایران قبل از انقالب  45 تا 60 هزار 
مستشار و کارشناس آمریکایی درهمه عرصه ها داشتیم و 
این نهایت ضعف و وابستگی یک دولت است که خودش 
استقالل نداشته باشد که انها بیایند امنیت ما را تامین کنند و 
به چه بهایی مجلس ملی آن زمان این قانون را تصویب کرد 
و آن زمان حضرت امام آن را مخالف اسالم ومردم دانست و 
برعلیه آن سخنرانی  کرد و در این زمان فعلی خیلی باید دقت 
کرد که دشمن چگونه توطئه می کند امروز قدرت استکبار با 
این شیوه های تبلیغاتی و جنجال و با فرستادن انبوه تبلیغات 
خالف واقع علیه انقالب اقدام می کند و با جنگ نرم به 
مبارزه با مردم وانقالب به میدان امده است و خطر جنگ 
نرم از جنگ سخت به مراتب بیشتر است و در جنگ سخت 
جسم ها به خاک و خون کشیده می شود و از بین می رود اما 
روح پرواز می کند ولی در جنگ نرم اگر دشمن غالب شود 
جسم ها پروار می شود و سالم می ماند و چرا که ایمانی 
نمانده است لذا جنگ نرم از نظر انسانی خطرش به مراتب 
بیشتر است. وخطر جنگ نرم وفضای رسانه ای به مراتب 

خطرناکتر از جنگ سخت است.
خطیب جمعه در ادامه  بیان داشت: اینکه ما در دو ایران 
زندگی می کنیم ایران مجازی و ایران حقیقی، لشکر ایران ما 
در ایران حقیقی در آرامش است و زندگی مردم جاری است. 
در ایران حقیقی مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه 
ای مقتدر به اشتغال به رهبری خود و مسئولین نظام سر 
کار و در حال خدمت هستند اما در ایران مجازی چه اتفاقی 
رخ می دهد دانش آموزان وتعطیلی کالس ها و معلمان 
دانش آموزان را رهبری می کنند که به خیابانها بریزند و 
اغتشاش کنند و در ایران مجازی رهبر فوت کرده است 
و همه مسئولین به خارج از کشور رفته اند و از دور ایران را 
مدیریت می کنند و تمام مال و اموالشان را از ایران برده اند و 
سرمایه گذاری کرده اند و صدها مورد دیگر و طوری تبلیغ به 
راه انداختند   که ایران حقیقی در حال سقوط است  و به گو نه 
ای ایران مجازی را باورمان شده که ایران حقیقی را فراموش 
کرده ایم و دلیل آن قدرت سلطه رسانه ای دشمن است که 
بسیارباالست و امنیت فضای مجازی به اندازه امنیت حقیقی 

انقالب اسالمی نیست
حجت االسالم کرمانی افزود: محور این اغتشاشات ، 
شعار زن ، زندگی و آزادی است حاال با آمارهایی که ارائه 
میشودببینیم که سهم زنان درایران اسالمی چقدراست 
و قبل از انقالب چقدربوده است حضور شصت درصدی 
دانش جویان دختر، شصت درصد کارکنان دانشگاه ها، 
شصت درصد معلمان، چهل و نه درصد پزشکان، چهل و 
دو درصد کارمندان دولت، سی و پنج درصد ورزش کاران، 
سی و چهار درصد نویسندگان، سی و دو درصد هیات علمي 
دانشگاه ها، بیست و دو درصد دارندگان گواهینامه رانندگی 
زن ها هستند و تنها کشوری که زن و مردش برابرند و 
کاهش بی سوادی از شصت درصد به ده درصد رسیده است 
و این کار انقالب است و افزایش پنجاه درصدی دختران در 
دانشگاه ها و افزایش فدراسیون های ورزشی از یک درصد 
به چهل و نه درصد و افزایش مدال آوران و افزایش پزشکان 
فوق تخصص و این آمار به سی درصد رسیده است و این 
آمارها نشان می دهند که ایران واقعی را ببینید نه ایرانی که 
دشمان و معاندان در فضای مجازی که همراه باعناد و سوء 

ظن است بدروغ تبلیغ می کنند.

خطر جنگ نرم وفضای رسانه 
ای به مراتب خطرناکتر از جنگ 

سخت است

حجت االسام والمسلمین کرمانی امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه
ساماندهی وضعیت بورس شستا و توجه به امنیت کارگران مد نظر وزیر جدید باشد مهدی بخشی، به سمت 

دادستان عمومی و انقالب 
کرمان منصوب شد

در گفتگو با شهباز حسن پور تأکید شد؛
بــا رأی موافــق نائــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
ــاماندهی  ــنهادی کار/ س ــر پیش ــه وزی ــس ب مجل
وضعیــت بورس شســتا و توجه بــه امنیــت کارگران 

مــد نظــر وزیــر جدیــد باشــد
شــهباز حســن پــور گفــت: یکــی از دغدغــه هــای 
بنــده بــه عنــوان نماینــده و خــادم مــردم، مســئله 
ــن  ــه ای ــورس اســت ک ــزش ســهام شســتا در ب ری
ــردم  ــادی از م ــده زی مســئله موجــب دلخــوری ع
کــه ســال گذشــته ایــن ســهام را خریــده اند، شــده 
ــد وضعیــت شســتا و ســازمان  اســت؛ بنابرایــن بای

تأمیــن اجتماعــی ســاماندهی شــود.
شــهباز حســن پــور در گفتگــو بــا راه آرمان؛ با اشــاره 
بــه معرفــی ســید صولت مرتضــوی بــه عنــوان وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفــت: صولت مرتضوی 
ســوابق درخشــانی دارنــد و معــاون اجرایــی رئیــس 
جمهــور بــوده انــد و همچنیــن تعامل بســیار خوبی 
بــا اســتان هــا، اســتانداران و نماینــدگان خانــه ملت 
داشــته انــد؛ بنابرایــن امیدواریــم کــه وی بــا رأی باال 
و قاطــع نماینــدگان انتخــاب شــوند و ســکان وزارت 
خانــه را هــر چــه ســریعتر بــه دســت گیرنــد و در 
بخــش هایــی کــه نیــاز اســت، ورود جــدی داشــته 

باشند.
نائــب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
ــده  ــای بن ــه ه ــی از دغدغ ــه داد: یک ــالمی ادام اس
بــه عنــوان نماینــده و خــادم مــردم، مســئله ریــزش 
ســهام شســتا در بــورس اســت که موجــب دلخوری 
عــده زیــادی از مــردم اســت کــه ســال گذشــته این 
ســهام را خریــده انــد؛ بنابرایــن باید وضعیت شســتا 

و ســازمان تأمیــن اجتماعی ســاماندهی شــود.

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
اســالمی ابــراز کــرد: ســاماندهی وضعیــت خانــواده هــای 
تحت پوشــش کمیتــه امــداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی 
از دیگــر مســائل مهــم اســت؛ چــرا کــه بــا توجــه بــه تــورم 
لجــام گســیخته و وضعیــت معیشــتی خانواده هــای تحت 
پوشــش، آنهــا با مشــکالتی در ســه بخــش مســکن، ازدواج 
و اشــتغال رو بــه رو هســتند که این مســئولیت مســتقیما 

بــه عهــده ایــن وزارت خانــه اســت.
رئیــس فراکســیون اصنــاف مجلــس شــورای اســالمی بــا 
تأکیــد بــر اینکــه یکــی از دغدغه هــای بنده بحث اشــتغال 
اســت، بیــان کــرد: اصلی تریــن موضــوع وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی نیــز بحــث اشــتغال، روابــط کار و دفــاع از 
حقــوق کارگــران مظلــوم و زحمتکش اســت که متأســفانه 
مــدت هــا در زمینــه ایمنــی کار، کمتــر اقــدام شــده اســت 
کــه امیدواریــم آقــای مرتضــوی بــا توجــه بــه مســئولیت 
هایــی کــه در گذشــته داشــته اند، بــه مســائل کار و امنیت 

کارگــران بــه صــورت جــدی ورود کننــد.

ــدوزی  ــان خان ــان سیداحس ــزارش راه آرم ــه گ ب
در جلســه شــورای اداری شهرســتان هــای زرنــد 
و کوهبنــان بــه رویکــرد دولــت ســیزدهم در 
خصــوص تــوازن منطقــه ای اشــاره کــرد و گفــت: 
ــاز شــده  برخــی از گــره هــای مهــم اقتصــادی ب
اســت امــا متاســفانه تــوازن منطقــه ای و عدالــت 
ســرزمین اجــرا نشــده اســت بــه طــوری کــه در 
ــد،  ــردم از تولی ــری م ــهم ب ــف س ــق مختل مناط
درآمــد ملــی، گــردش مالــی و مالیاتــی متاســفانه 
در طــول ده ســال گذشــته ضعیــف و ضعیــف تــر 

شــده اســت.
وی افــزود: بــا دســتور رئیــس جمهــوری از اواخــر 
ــن  ــران بخشــی از ای ســال گذشــته در حــال جب
عقــب افتادگــی هســتیم و تــا حــدی توانســتیم ، 

آن را اصــالح کنیــم.
وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد: در 6 ماهــه اول ســال 
1401 در مقایســه بــا کل ســال گذشــته بخشــی 
ــا  ــتان ه ــه شهرس ــه ب ــی ک ــوارض و آالیندگ از ع
ــش  ــد افزای ــدود 78 درص ــم ح ــت داده ای بازگش
ــم.  ــش داری ــادی در پی ــه راه زی ــه اســت البت یافت
اگــر ایــن ســهم هــا بــه شهرســتان هــا برگــردد 

ــکالت  ــی از مش ــد بخش ــی توانن ــا م ــتان ه شهرس
ــد. ــع و رجــوع کنن خــود را رف

خانــدوزی در خصــوص تســهیالت تبصــره 18 
ــا  ــد ب ــان و زرن ــروژه کوهبن ــت: 17 پ در اســتان گف
ــان تســهیالت تبصــره 18  ــارد توم ــم 800 میلی رق
پرداخــت شــده اســت کــه تنهــا بخشــی از ظرفیــت 
ایــن مناطــق اســت و بایــد ســهم ایــن شهرســتان از 

تســهیالت تبصــره 18 بیشــتر باشــد.
وی ادامــه داد: ســازمان امــور مالیاتــی میــزان 
بازگشــت از ارزش افــزوده هــر مــاه را بررســی مــی 
کنــد و عملکردهــا در6 ماهــه 1401 بایــد متــوازن 
تــر باشــد و ســهم بیشــتری به اســتان هــا بازگــردد.

فعاالن اقتصادی بزرگ در منطقه باید نقش های بزرگ را بپذیرند
خانــدوزی اذعــان کرد: در بســیاری از اســتان ها شــرکت 
هــای نفتــی حــدود 8 ســال عــوارض خــود را نپرداختــه 
ــرار  ــق ق ــار آن مناط ــی در اختی ــدد متناوب ــد و ع بودن
دادیــم تــا براســاس قانــون ارزش افــزوده شــاخص هــای 
ــدگان  ــه نماین ــگ شــود. ب ــکاری کمرن محرومیــت و بی
مجلــس اعــالم کردیــم کــه ایــن قانــون اصــالح و توزیــع 

آن عادالنــه تــر شــود.
وزیــر ابــراز کــرد: بازیگــران اقتصــادی بایــد بــال توســعه 
اقتصــادی مناطــق شــوند و شــرکت هــای کــه از منابــع 
مناطــق اســتفاده مــی کننــد بایــد مســئولیت اجتماعی 
خــود را انجــام دهند،بایــد فعــاالن اقتصــادی بــزرگ در 

منطقــه نقــش هــای بــزرگ را بپذیرنــد.
ــای  ــکن ه ــی مس ــای بانک ــبکه ه ــرد: ش ــد ک وی تاکی
کوتــاه مــدت هســتند امــا بایــد ببینیــم چه شــده اســت 
کــه شــرکت هــای اقتصــادی کــه بایــد روی پــای خــود 
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــهیالت بانک ــاج تس ــتند، محت بایس
ــرای  ــد ب ــهیالت بای ــتند؟ تس ــتمزد هس ــوق و دس حق
اصالئــح ســاختار شــرکت هــا باشــد لــذا بانــک هــا بایــد 
کمــک دهنــده توســعه اقتصادی باشــند و در این مســیر 
نقــش آفرینــی کننــد.« ایــن بخــش دیگــری از ســخنان 

خانــدوزی در زرنــد بــود.

با رأی موافق نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر پیشنهادی کار:

خانه و مدرسه دو جز جدا ناپذیر از یکدیگر هستند

وی اظهــار کــرد: مســئله ای کــه مغفول مانــده و کمتر 
بــه آن توجــه مــی شــود، جــان کارگــران اســت کــه 
متأســفانه در حــوادث مختلــف شــاهد ایــن وضعیــت 
اســفبار هســتیم که کارگــران دچــار حادثه می شــوند 

و کمتــر مــورد توجــه و حمایــت قــرار مــی گیرنــد.
حســن پــور تصریــح کــرد: بحــث بیمــه تکمیلــی و 
ــه کــه شایســته  ــر آنگون ــی اقشــار آســیب پذی درمان
اســت در برخــی از واحدهــای درمانــی مورد توجــه قرار 
نمــی گیــرد؛ بخش بســیاری از جمعیت کشــورمان در 
بحــث بیمــه مســتقیما بــا وزارت کار ســر و کار دارند و 

بنابرایــن بــه ایــن مهــم بایــد توجــه شــود.
نائــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: در بخش مســئولیت هــای اجتماعی، 
ــر ورود مــی  ــه شســتا کمت شــرکت هــای وابســته ب
کننــد و خدمــات آنهــا بــه کارگــران خــود بــه صــورت 
صدقــه اســت در حالــی ایــن شــرکت هــا وظیفه شــان 
اســت که بــا توجه بــه مســئولیت اجتماعــی، اقداماتی 
را انجــام دهنــد؛ در تمــام دنیــا مســئولیت اجتماعــی 
فاکتــور شــناخته شــده ای اســت کــه متأســفانه ایــن 
مهــم در اداره کار بــه فراموشــی ســپرده شــده و کمتــر 

بــه آن توجــه شــده اســت.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه در ســامانه ایرانیــان 
برخــی مســائل و مشــکالتی پیــش آمــده اســت و می 
تــوان گفــت کــه کار کارشناســی، دقیــق و جامــع در 
ایــن زمینــه انجــام نشــده اســت، خاطــر نشــان کــرد: 
امیدواریم وزیر پیشــنهادی جدیــد وزرات تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی بتوانــد از عهــده این کار ســنگین برآید 
و بنــده بــه عنــوان رأی موافــق به وی امیــدوارم بــا رأی 

خوبــی در وزارت خانــه حضــور پیــدا کنــد.

ــرانه  ــی پس ــه ابتدای ــاء مدرس ــن اولی ــه انجم جلس
شــاهد بــا حضــور مدیــر آمــوزش و پــرورش 

ــد. ــزار ش ــیر برگ ــتان بردس شهرس
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر،  رضــا پرتونیــا مدیــر آمــوزش 
ــرض  ــن ع ــیر،  ضم ــتان بردس ــرورش شهرس و پ
ــای  ــور اولی ــکر از حض ــر و تش ــدم و تقدی خیرمق
محتــرم بــه بیــان مطالبــی پیرامــون نقش مدرســه 
و خانــواده در تعلیــم و تربیــت دانــش آموزان اشــاره 
و خواســتار تعامــل بیشــتر خانــواده هــا بــا مدرســه 
شــد و بــا اشــاره بــه اهمیــت و نقــش انجمــن اولیــا 
و مربیــان در مــدارس گفــت: انجمــن اولیــا و مربیان 
ــا مشــارکت و  یکــی از ارکان مدرســه اســت کــه ب
همراهــی اولیــای مدرســه زمینه رشــد و شــکوفایی 
دانــش آمــوزان را فراهــم مــی کننــد و نقــش مهمی 
ــی  ــی و فرهنگ ــائل آموزش ــای مس ــت ه در موفقی

دارنــد .
وی  اظهــار داشــت: بــه برکــت همراهــی ، همگامی 
و پیگیــری اولیــا توانســته ایــم در امــور آمــوزش و 
پــرورش وفعالیتهــای فرهنگــی و پژوهشــی دانــش 

آمــوزان ســرآمد باشــیم .
ــه و مدرســه دو  ــرد: خان ــح ک ــا تصری  رضــا پرتونی
جــز جــدا ناپذیــر از یکدیگــر هســتند و اگــر ایــن 
ــا  ــجم  ب ــگ و منس ــورت هماهن ــه ص ــز ب دو ج
یکدیگــر فعالیــت هــای خــود را انجــام دهنــد مــی 
تــوان انتظــار ثمر بخشــی فعالیــت هــای فرهنگی و 
تربیتــی مــدارس را  داشــت و انجمن اولیــا و مربیان 

نیــز وظیفــه هماهنگــی خانــواده هــا بــا مــدارس را بــر 
عهــده دارنــد.

ــاء  ــا از اولی ــار م ــرد: انتظ ــد ک ــئول تأکی ــن مس  ای
دانــش  آمــوزان، حضــور فعــال و مشــارکت در امــور 
مــدارس، توجــه بــه مســائل دینــی و اعتقــادی دانش 
آمــوزان اســت. وی آمــوزش والدیــن و خانــواده هــا را 
در مــورد مســائل تربیتــی، خواســتار و متذکــر شــد 
ــا  ــن ب ــنایی والدی ــع و آش ــه موق ــهای ب ــا آموزش : ب
نحــوه عکــس العمــل در شــرایط مختلــف، آنهــا مــی 
تواننــد محیط مناســب تــری برای رشــد و شــکوفایی 
اســتعدادهای بالقــّوه فرزنــدان خــود فراهــم کننــد و 
ایــن امــر، پیشــرفت افــراد خانــواده و جامعــه را در پی 

خواهــد داشــت.
 مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیرادامه 
ــه طــرح هــا و پیشــنهادهای مفیــد انجمــن  داد: ارائ

اولیــا مربیــان در اداره امــور، یــار و یــاور صمیمــی 
مدیــران و مســئوالن بــه شــمار مــی آیــد کــه در پرتــو 
ایــن وحــدت، پیونــد میــان خانــه و مدرســه مســتحکم 
تــر مــی گــردد و از مشــکالت بــه میــزان چشــم گیــری 

کاســته مــی شــود.
وی افــزود: خانــه و مدرســه زمانــی مــی تواننــد رســالت 
ــه نحــو مطلــوب  آموزشــی و تربیتــی خــاص خــود را ب
ــی  ــک شــناخت تربیتــی کاف ــد کــه هــر ی انجــام دهن
ــا  ــود را ب ــاص خ ــی خ ــش تربیت ــند و نق ــته باش داش

ــد. ــام دهن ــرت انج بصی
رضــا پرتونیــا  گفــت: بــا توجــه بــه آنچــه درمــورد نقــش 
و اهمیــت دو نهــاد مهــم یعنــی »خانــه و مدرســه« درامر 
تعلیــم و تربیــت گفتــه شــده، چنانچــه بیــن محتــوا و 
شــیوه هــای تربیتــی کــه در مــورد کــودکان و نوجوانــان 
ــود  ــال می ش ــن اعم ــط والدی ــه ، توس ــط خان در محی
بــا آنچــه در محیــط مدرســه ، توســط مربیــان اعمــال 
می شــود ، هماهنگــی باشــد موجــب تســهیل و تســریع 
ــی تعلیــم وتربیــت اســالمی  ــه اهــداف متعال در نیــل ب
می شــود واگــر خــدای ناکــرده بین آنهــا تضــاد ، مغایرت 
و یــا ناهماهنگــی وجــود داشــته باشــد،می تواند ویرانگــر 

و مخــرب باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت و نقش انجمــن اولیــا و مربیان 
در مــدارس اظهــار داشــت: انجمــن اولیــا و مربیــان یکی 
ــی  ــارکت و همراه ــا مش ــه ب ــت ک ــه اس از ارکان مدرس
اولیــای مدرســه زمینــه رشــد و شــکوفایی دانــش آموزان 
را فراهــم مــی کننــد و نقــش مهمــی در موفقیــت هــای 

مســائل آموزشــی و فرهنگــی دارنــد

جلسه هم اندیشی شورای 
دبیران دبیرستان امام علی 

)علیه السالم( با حضور 
مدیر آموزش و پرورش 

جلســه هــم اندیشــی شــورای دبیــران دبیرســتان 
امــام علــی )علیه الســالم( با حضــور مدیــر آموزش 

و پــرورش شهرســتان بردســیر برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره آمــوزش و پرورش 
شهرســتان بردسیر،ماشــاءا... خســروی مدیــر 
دبیرســتان نمونــه دولتــی امــام علی)علیــه الســالم 
ــه تشــریح برنامــه هــای  (  ضمــن خیــر مقــدم ب

ــت. ــی  پرداخ ــی و پرورش آموزش
رضــا پرتونیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر در این نشســت گفــت: آمــوزش و پرورش 
دو بــال مهــم توســعه در بخــش تعلیــم و تربیــت 
ــات را  ــا و امکان ــه فناوری ه ــر هم ــرا اگ ــت زی اس
ــا انســان متعهــد و متخصــص  داشــته باشــیم ام
را نتوانیــم تربیــت کنیــم از غافلــه توســعه عقــب 

می مانیــم.
ــل  ــص عام ــد و متخص ــان متعه ــزود: انس وی اف
توســعه کشــور اســت و مــا هــم بایــد بپذیریــم که 
مهمتریــن ســرمایه کشــور فقــط نیــروی انســانی 

اســت.
رضــا پرتونیــا تصریــح کــرد: انســان های فرهیختــه 
در کالس هــای همیــن معلمــان تربیــت شــده اند 
لــذا معلمــان بایــد بداننــد در خلــق رفــاه و تربیــت 
ــد  ــاً بای ــد و حتم ــی دارن ــش اساس ــدگان نق آین
بــه موضــوع تربیــت ایــن آینــده ســازان اهمیــت 

بیشــتری دهنــد.
ایــن مقــام مســئول خطــاب بــه معلمیــن گفــت: 
مهمتریــن فــردی که مــی توانــد در زندگــی دانش 
آمــوزان هــم نقــش تربیــت و آموزش داشــته باشــد 
شــما معلمین متخصص، متعهد و هنرمندهستید.

وی حضــور مــداوم همــکاران در کالس هــای 
آمــوزش ضمــن خدمــت هوشــمند ســازی را 
ضــروری دانســت و گفــت : همــکاران بــه گذرانــدن 
دوره هــای آمــوزش هــای هوشمندســازی اهمیــت 
بیشــتری داده شــود و بــا ایــن روش دانــش آمــوزان 
ــت  ــوده و حرک ــنا نم ــم روز آش ــائل عل ــه مس را ب
دانــش آمــوزان بــه ســوی اطالعــات امــروزی انتقال 
ــن  ــت ای ــور در دس ــده کش ــه آین ــرا ک ــود، چ ش

ــود . ــزان خواهــد ب عزی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر :
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سوره آل عمران، آیه ۸۳
﴿وله اسلم من فی السموات 

واالرض طوعا وکرها والیه یرجعون﴾
وتمام کسانی که در آسمانها وزمین هستند. از 
روی اختیار یا از روی اجبار در برابر فرمان او تسلیم 
هستند وبه سوی او باز می گردند. قبل از آیه مورد 
بحث. بحث های فراوانی درباره ی مذاهب پیشین 
شده است. از اینجا بحث درباره ی اسالم شروع می 
شود. وتوجه اهل کتاب وپیروان ادیان گذشته به آن 

متوجه می گردد.
در آیه فوق نخست می فرماید: آیا اینها چیزی جز 

دین الهی می خواهند؟
 دین خداوند چیزی جز تسلیم شدن در برابر قوانین 
الهی نیست که این موضوع بطور کامل وجامع در 
آیین پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( 
جمع است. بنابراین اگر آنها تالش برای یافتن دین 

حقیقی دارند باید مسلمان شوند. 
آنگاه قرآن کریم. اسالم را به معنای وسیعتری 
تفسیر کرده ومی گوید: تمام کسانی که در آسمان 
وزمین هستند با تمام موجوداتی که در آسمان 
وزمین هستند. مسلمان می باشند. ودر برابر فرمان 
پروردگار تسلیم اند. وبا تعبیر کلمه )طوعا وکرها( 
یعنی از اختیار ویا اجبار می گوید: این تسلیم در 
برابر فرمان پروردگار گاهی اختیاری ودر برابر قوانین 
تشریعی است وگاهی اجباری ودر برابر قوانین 

تکوینی می باشد.
 توضیح اینکه خداوند دو گونه فرمان در عالم هستی 
دارد. یک سلسله از قوانین او بصورت قوانین طبیعی 
وما فوق طبیعی است که بر موجودات مختلف این 
جهان حکومت می کنند. وهمه آنها مجبورند در 
برابر آن زانو بزنند ولحظه ای از این قوانین سرپیچی 
نکنند. واگر فرضا سرپیچی کنند ممکن است محو 
ونابود گردند. این یک نوع اسالم وتسلیم در برابر 

حق است. 
بنابراین اشعه ی آفتاب که به دریاها واقیانوسها می 
تابد وبخار آب که از دریا بر می خیزد وقطعات ابر 
که بهم می پیوندند. ودانه های باران که از آسمان 
فرو می ریزند. ودرختانی که بر اثر آن نمو می کنند 
وگلهایی که در پرتو آن شکفته می شوند همه 
مسلمانند. زیرا هر کدام در برابر قانونی که آفرینش 
برای او تعیین کرده تسلیم اند. نوع دیگر از قوانین 
حضرت حق، دستورات تشریعی است. یعنی قوانینی 
که در شرایع آسمانی وتعلیمات انبیاء وجود داشته 
است. تسلیم در برابر آنها جنبه اختیاری دارد. وتنها 
افراد با ایمان هستند که بخاطر تسلیم در مقابل آنها 
شایسته نام مسلمان می باشند. البته سرپیچی از 
این قوانین نیز سرانجام دست کمی از سرپیچی از 
قوانین آفرینش ندارد که این هم موجب انحطاط 
وعقب ماندگی ویا نابودی است. واز آنجا که جمله 
اسلم در آیه فوق اشاره به معنای وسیع اسالم است 
که هر دو قسمت را در برمی گیرد لذا می فرماید: 
جمعی از روی اختیار تسلیم می شوند )طوعا( مانند 
مومنان وبندگان شایسته ی حق وجمعی از روی 
اجبار تسلیم می شوند )کرها( مانند کافران نسبت 
به قوانین تکوینی. بنابراین کافران با این که از قبول 
اسالم در برابر بخشی از فرمان های خدا سرباز زده 
اند. ولی به قبول بخشی دیگر ناچارند. پس چرا آنها 
در برابر همه ی قوانین الهی ودین وآیین حق یکباره 

تسلیم نمی شوند؟
باشد  می  آیه  تفسیر  در  که  دیگری  احتمال   
وبسیاری از مفسران آن را مطرح نموده اند ودر 
عین حال منافاتی با آنچه در باال گفتیم ندارد عبارت 
است از اینکه: افراد با ایمان در حال رفاه وآرامش. از 
روی رغبت واختیار به سوی خدا می روند. اما افراد 
بی ایمان تنها به هنگام گرفتاری ومشکالت طاقت 
فرسا به سوی او می شتابند واو را می خوانند وبا این 
که در حال معمولی شریک هایی برای او قائل می 
شوند در آن لحظات سخت وحساس جز او کسی 
را نمی شناسند ونمی خوانند. العیاشی: باسناده عن 

رفاعة بن موسی.
 قال: سمعت ابا عبداهلل )علیه السالم( یقول: )وله 
اسلم من فی السموات واالرض طوعا وکرها( قال: اذ 
قام القائم )علیه السالم( ال تبقی ارض اال نودی فیها 
بشهادة. ان ال اله اال اهلل. وان محمدا رسول اهلل )صلی 

اهلل علیه وآله وسلّم(.
 عیاشی به سند خود از رفاعة بن موسی چنین 
آورده که می گوید: شنیدم حضرت صادق )علیه 
السالم( می فرمود: )وهر که در آسمانهاو زمین است 
خواه وناخواه مطیع امر حق است( فرمود: هر گاه 
قائم )علیه السالم( به پا خیزد هیچ سرزمینی باقی 
نماند. مگر اینکه گواهی به شهادتین در آن ندا گردد

او خواهد آمد

ادامه  آیه 24 سوره نساء،:
بوده  اسام  آغاز  در  موقت  ازدواج  آیا   -11

است؟
اتفاق عموم علمای اسالم بلکه ضرورت دین بر این 
است که ازدواج موقت در آغاز اسالم مشروع بوده 
)و گفتگو درباره داللت آیه فوق بر مشروعیت متعه 
هیچ گونه منافاتی با مسلم بودن اصل حکم ندارد. 
زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت 
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( ثابت شده است.( و 
حتی مسلمانان در آغاز اسالم به آن عمل کرده اند 
و جمله معروفی که از عمر نقل شده  »متعتان کانتا 
علی عهد رسول اهلل و انا محرمهما و معاقب علیهما 
متعه النساء و متعه الحج، دو متعه زمان پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( بود که من که من آنها را حرام 
کردم و بر آنها مجازات می کنم، متعه زنان و حج 
تمتع« دلیل روشنی بر وجود این حکم در عصر 
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( است، منتها مخالفان 
این حکم، مدعی هستند که بعداً نسخ و تحریم 

شده است.
12 - آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟
روایاتی که درباره نسخ حکم مزبور ادعا می کنند 
کامال مختلف و پریشان است. بعضی می گویند 
خود پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( این حکم را نسخ 
کرده و بنابراین نسخ آن، سنت و حدیث پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( است و بعضی می گویند ناسخ 
آن آیه طالق است.  »اذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن، هنگامی که زنان را طالق دادید، باید 
طالق در زمان مناسب عده باشد.« در حالی که 
این آیه ارتباطی با مسأله مورد بحث ندارد، زیرا این 
آیه درباره طالق بحث می کند در حالی که ازدواج 
موقت طالق ندارد و جدایی آن به هنگام مدت 

پایان آن است.
قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع 
ازدواج در زمان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( قطعی 
است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ 
شدن آن در دست نیست، بنابراین طبق قانون 
مسلمی که در علم اصول به ثبوت رسیده، باید 

حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه 
روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان 
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( هرگز نسخ نشده است.

بدیهی است هیچ کس جز پیامبر )صلی اهلل علیه 
وآله( حق نسخ احکام را ندارد و تنها او است که می 
تواند به فرمان خدا پاره ای از احکام را نسخ کند و 
بعد از رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( باب نسخ 

به کلی مسدود می شود.
13- آیا تحریم حکم ازدواج موقت نسخ بوده 

یا نهی عمر بن خطاب بوده است؟
در روایات متعددي از منابع اهل تسنن تصریح 
شده که این حکم در زمان پیامبر )صلی اهلل علیه 
وآله( هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهی 
گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخی برای 
این همه روایات پیدا کنند. این روایات بالغ بر بیست 
و چهار روایت است، که عالمه امینی در  »الغدیر« 

جلد ششم آنها را مشروحا بیان کرده است.
روایات نسخ حکم  به  توان  نمی  14- چرا 

ازدواج موقت تمّسک کرد؟
روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( می کند بسیار پریشان و ضد و 
نقیض هستند. بعضی می گویند که در جنگ خیبر 
نسخ شده و بعضی دیگر در روز فتح مکه و بعضی 
در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس و مانند 
آن. بنابراین به نظر می رسد که روایات نسخ، همه 
مجعول باشند  که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
15- چه کسی می تواند حکم الهی را نسخ 

کند؟
ائمه اهلبیت )علیهم السالم( که جانشینان اصلی 
پیامبرند نمی توانند احکامی را که در عصر پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( بوده نسخ کنند. اصوال نسخ بعد 
از رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( و بسته شدن 
باب وحی مفهوم ندارد. اینکه بعضی کالم  »عمر« 
را حمل بر اجتهاد کرده اند جای تعجب است، زیرا  
»اجتهاد« در برابر  »نص« ممکن نیست. عجب تر 
اینکه جمعی از فقهای اهل تسنن آیات مربوط به 
احکام ازدواج )مانند آیه 6 سوره مؤمنون( را ناسخ 
آیه فوق، که درباره متعه است، دانسته اند. گویا 
تصور کرده اند ازدواج موقت اصال ازدواج نیست، در 

حالی که بطور مسلم یکی از اقساط ازدواج است.
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ــبی  ــه مناس ــگان زمین ــت نخب ظرفی
ــی در  ــت مردم ــده دول ــق ای ــرای تحق ب
ــی  ــای علم ــول در زمینه ه ــاد تح ایج
و عملکــردی اســت/ فراهــم کــردن 
ــه نقش آفرینــی بیشــتر نخبــگان  زمین
ــد  ــور خواه ــکالت کش ــای مش گره گش
بــود/ شــهید چمران و شــهید ســلیمانی 
مصــداق و نمونــه عینــی، نخبــه واقعــی 

ــد ــرای کشــور بودن ب
رئیــس جمهور حمایــت مالــی، حقوقی 
و همچنیــن تســهیل گری در صــدور 
مجوزهــا بویــژه بــرای شــرکت های 
ــای  ــه حمایت ه ــان را از جمل دانش بنی
الزم دولــت از نخبــگان برشــمرد و گفت: 
فراهــم کردن زمینــه بــرای نقش آفرینی 
بیشــتر نخبــگان گره گشــای بســیاری از 
مشــکالت کشــور در مســایل اقتصادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی خواهــد بــود.
آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی 
ــی  ــاد مل ــش بنی ــن همای در دوازدهمی
نخبــگان کــه در ســالن اجــالس ســران 
برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه امــروز اراده 
ــه  ــه ب ــت و توج ــت حمای ــدی دول ج
نخبــگان اســت، افــزود: ظرفیت نخبگان 
کشــور قطعــاً زمینــه بســیار مناســبی 
ــی در  ــت مردم ــده دول ــق ای ــرای تحق ب
ــای علمــی و  ایجــاد تحــول در زمینه ه

ــود. عملکــردی خواهــد ب
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا اشــاره بــه 
فلســفه تشــکیل بنیاد نخبــگان، تصریح 
کــرد: بنیــاد ملــی نخبــگان کــه بــا ایــده 
ــم  ــری معظ ــز رهب ــر حکمت آمی و نظ
انقــالب بــه منظــور شناســایی و حمایت 
ــد، در  ــکیل ش ــور تش ــگان کش از نخب
ســال های فعالیــت خــود اقدامــات 
مفیــد و موثــری هــم داشــته اســت، امــا 
آنچــه انجــام گرفتــه همچنــان بــا نقطه 

مطلــوب فاصلــه دارد و بایــد بــا توجــه و 
اســتفاده از تجربیــات گذشــته گام هایی 
ــت از  ــایی و حمای ــت شناس ــو در جه ن

نخبــگان برداشــت.
ــورداری  ــه برخ ــی در ادام ــر رئیس دکت
ــالش  ــه کار و ت ــر، روحی از اســتعداد برت
مضاعــف و تــالش بــرای رفــع نیازهــای 
نخبگــی  از شــاخصه های  را  کشــور 
برشــمرد و اظهــار داشــت: اولیــن شــکر 
ــی  ــرای صاحــب آن یعن ــن نعمــت ب ای
ــت  ــن نعم ــه ای ــت ک ــگان، آن اس نخب
ــد و در مســیر  ــه خــدا بدان ــق ب را متعل
رضایــت او مــورد اســتفاده قــرار دهــد، از 
خــود برتــر بینــی کــه از آفــات نخبگــی 
ــز کنــد و تمــام اســتعداد،  اســت، پرهی
ــت  ــود را در جه ــکار خ ــت و ابت خالقی
گره گشــایی از نیازهــای مــردم و کشــور 

ــکار گیــرد. ب
رئیــس جمهــور به کارگیــری نخبگی در 
مســیر رفــع نیازهــای مــردم و کشــور را 
بســیار ارزشــمند دانســت و بــر اهمیــت 
ــاتید در  ــان و اس ــن، معلم ــش والدی نق
مســیر رشــد و پیشــرفت نخبگان تأکید 

کــرد.
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه ســخنانش بــا 
بیــان اینکــه میــان »دانشــگاه پیشــرو و 
دانشــگاه پیــرو« تفــاوت زیــادی وجــود 
دارد، گفت: دانشــگاه پیشــرو تــالش دارد 
نماد نوآوری و خالقیت باشــد، خــود را در 
کنار نظام مســایل کشــور تعریــف کند و 
ــاتید  ــن اس ــری از مجرب تری ــا بهره گی ب
ــن دانشــجویان و دانش پژوهــان  و بهتری
ــل  ــت ح ــد و در جه ــائل را بشناس مس
آنهــا پیشــقراول باشــد. اما دانشــگاه پیرو 
بــدون توجــه بــه توانمندی هــای داخلی 
و نیروهــای مبتکــر، نوآور و خالق کشــور 
بــه دنبــال آن اســت تــا ببینــد دیگــران 

ــد! ــه می کنن ــد و چ ــه می خواهن چ
رئیــس جمهور بــا بیان اینکه ما نســبت 
ــه  ــه اســتفاده از علــم و دانــش و تجرب ب
ــی  ــچ محدودیت ــر هی ــورهای دیگ کش
نداریــم، تصریــح کــرد: البتــه قطعــاً بــا 
ســوی  از  شــده  ارائــه  نســخه های 
دیگــران بــا احتیــاط برخــورد می کنیــم. 
کارشناســان، دانشــمندان و پژوهشگران 
ســوی  از  شــده  ارائــه  نســخه های 
دیگــران را بــه دقــت بررســی می کننــد 

کــه آیــا متناســب بــا زیســت بوم و 
مســایل کشــور در حوزه هــای مختلــف 

ــه؟ ــا ن هســت ی
ــریح  ــن در تش ــی همچنی ــر رئیس دکت
تفــاوت »نخبــه وابســته بــا نخبــه 
مســتقل«، تصریــح کرد: نخبه مســتقل 
می خواهــد آزادانــه بیندیشــد، خالقیــت 
داشــته باشــد، نیــاز مردمش را بشناســد 
ــود را در  ــتعداد خ ــش و اس ــام دان و تم
جهــت رفــع آنهــا بــکار گیــرد و خــود را 
وابســته به قــدرت و پــول دیگــران نکند.

ــه در  ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
ــارت و دســت اندازی  گذشــته شــاهد غ
ــور  ــع کش ــروت و مناب ــه ث ــمنان ب دش
و ســرزمین مان بودیــم، امــا امــروز 
ــذب  ــرای ج ــزی ب ــه برنامه ری ــا حرب ب
نخبــگان و اســتعدادهای کشــورمان 
مواجهیــم، اظهار داشــت: دشــمن در این 
جنــگ شــناختی کــه علیــه مــا بــه راه 
انداختــه بــه دنبــال غارت قشــر پیشــرو 
و نخبــه کشــور اســت و از ایــن جهت ما 
مســئولین وظیفــه داریــم ضمــن حفظ 
ــه را  ــگان، زمین ــت نخب ــگاه و کرام جای
بــرای فعالیــت و تــداوم پیشــرفت ایــن 
قشــر ارزشــمند در کشــور فراهــم کنیم.

آیــت اهلل رئیســی حمایت مالــی، حقوقی 
و همچنیــن تســهیل گری در صــدور 
مجوزهــا بویــژه بــرای شــرکت های 
ــای  ــه حمایت ه ــان را از جمل دانش بنی
الزم دولــت از نخبــگان برشــمرد و افزود: 
امــروز حضــور نخبــگان در جــای جــای 
کشــور جلــوه دارد و قطعــاً فراهــم کردن 
زمینــه بــرای نقش آفرینــی بیشــتر 
آنــان گره گشــای بســیاری از مشــکالت 
کشــور در مســایل اقتصــادی، اجتماعــی 

و فرهنگــی خواهــد بــود.
رئیــس جمهــور همچنیــن تأکیــد 
کــرد: بنیــاد ملــی نخبــگان وظیفــه دارد 
ــه  ــگان را ب ــت از نخب ــای دول حمایت ه
شــکل عملــی پیگیــری کنــد و ملجــأ 
و پناهــی بــرای نخبــگان در جهــت 
ــای  ــته ها و نیازه ــازی خواس برطرف س

ــد. ــا باش آنه
دکتــر رئیســی بســیاری از مشــکالتی را 
کــه بــرای بشــریت در حال اتفــاق افتادن 
اســت، ناشــی از بــه خدمــت گرفتن علم 
و دانــش نخبــگان از ســوی قدرت هــای 

اســتکباری دنیــا دانســت و تصریــح کرد: 
اگــر هــر یــک از نخبــگان مــا بــه کشــور 
دیگــری مهاجــرت کــرد، ولــو با شــرایط 
ــکار شــد،  ــات خــوب مشــغول ب و امکان
امــا بایــد از خــود بپرســد کــه محصــول 
ــه دســت  ــش او ب ــم و دان فعالیــت و عل
ــه  ــاد و در چ ــد افت ــی خواه ــه کس چ
مســیری مــورد اســتفاده قــرار می گیرد؟
رئیــس جمهور شــهید چمران و شــهید 
ــی،  ــه عین ــلیمانی را مصــداق و نمون س
ــرای کشــور دانســت و  ــی ب ــه واقع نخب
گفــت: شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
نخبــه ای بــود کــه توانایــی و توانمنــدی 
خــود را در خدمــت تأمیــن امنیــت 
کشــور بــکار گرفــت و امــروز نــام او بــه 
عنــوان قهرمــان مبــارزه بــا تروریســم در 

ــد. ــا می درخش دنی
ــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از  آی
ــگان را  ــه نخب ــه ب ــود توج ــخنان خ س
در راســتای عدالــت آموزشــی، پرورشــی 
و تربیتــی دانســت و اظهــار داشــت: 
ــز  ــی نی ــی و مدیریت ــوزه حکمران در ح
ــیار اثربخــش  ــگان بس ــری نخب بکارگی

ــت. ــوده اس ب
ــه  ــگان ب ــت نخب رئیــس جمهــور هدای
تحصیــل در رشــته های مــورد نیــاز 
کشــور را مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: 
ــوزه  ــالمی در ح ــوری اس ــروز جمه ام
گردشــگری ســالمت در منطقه و جهان 
ســرآمد اســت و ایــن امــر حاصــل توجه 
بــه نیــاز کشــور در هدایت نخبــگان بوده 

اســت کــه بایــد اســتمرار یابــد.
دکتــر رئیســی در ادامــه بــا اشــاره 
شــرکت های  نقــش  اهمیــت  بــه 
ــد کشــور،  ــان در توســعه تولی دانش بنی
بــرای  بازاریابــی  و  تجاری ســازی 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــوالت ش محص
ــه  ــت در زمین ــف دول ــه وظای را از جمل
ــوان و  ــرکت ها عن ــن ش ــت از ای حمای
تأکیــد کــرد: بــار دیگــر اعــالم می کنــم 
ــدارد،  ــق ن ــادی ح ــازمان و نه ــچ س هی
مشــابه محصول باکیفیت و اســتانداردی 
را کــه در داخــل کشــور تولیــد می شــود، 
از خــارج وارد کنــد. ایــن کار تخلــف 
ســازمانی محســوب می شــود و ظلــم و 
جفــا بــه تولیدکننــدگان کشــور اســت.

ظرفیت نخبگان زمینه مناسبی برای تحقق ایده دولت مردمی در ایجاد 
تحول در زمینه های علمی و عملکردی است

ادامه سرمقاله ...  
 امــا آشــوبگر فقــط بدنبال تخریــب وبی 
هــدف بــودن و نداشــتن مطالبــه قانونی 
دســت بــه اعمــال خــالف قانــون وعرف 
ــدارای  ــه م ــه ب ــا توج ــد و ب ــی زن و...م
حافظــان نظــم وامنیــت انهــا ســوء 
اســتفاده و بــه آتــش کشــیدن وکشــتن 

ــد.  ایــن نیروهــا کردن
در ایــن یــک ماهــی کــه گذشــت 
ــر  ــد و ب ــه ش ــیاری گفت ــای بس دروغ ه
آتــش التهــاب افــزود؛ دروغ ضــرب و 
شــتم مهســا، دروغ قتــل نیــکا و ســارینا 
و آیتــک و... همــه ایــن دروغ هــا خبیثانه 
و ناجوانمردانــه بــود، امــا دروغ بزرگ تــر از 
همــه این هــا دروغــی بــود کــه بــه ملــت 
ــری  ــد و تصوی ــته ش ــران بس ــزرگ ای ب
نامتمــدن، بی هویت و غیرفرهنگــی از آن 

بــه دنیــا مخابــره شــد!
امروزاعتراضــات خیابانی درپاریــس و 16 
شهردیگرفرانســه به انها اغتشاشگر گفته 
میشــود ولــی درایــران بــه اغتشاشــگران 
طرفــداران حقــوق بشــر ودفــاع از  حقوق 
ــدر  ــد چق ــرده میشــود ببینی ــام ب زن ن
تفــاوت فاحشــی غربیهــا دراصطالحــات 
خــود بــکار مــی گیرنــد یکبــام ودوهــوا 
ــاران  ــه کــه همــه آتــش بی ؟! وهمانگون
معرکــه و طراحــان وحامیــان انها اقــرار و 
اعتراف کردندهدفشــان حقوق زن ودفاع 
از آن نبودبلکــه هدف برانــدازی حکومت 
بــود امــا چــون گذشــته مــردم قهرمــان 
وانقالبــی بــا حضورخــود درصحنــه 
ــت  ــم وامنی ــای نظ ــت ازنیروه وحمای

ــد  باردیگــر ایــن توطئــه را عقیــم کردن
. وآنچــه را کــه باعــث هتاکــی دشــمن 
وطــرح وتوطئــه برعلیــه نظــام اســالمی 
شــد پیشــرفتهای همــه جانبه وتوســعه 
منطقــه ای و فرامنطقه و دقت وخواســت 
تضمیــن از فراریــان ازبرجــام وتــن ندادن 
ــا  و  ــه آنه ــای زورمداران ــه خواســته ه ب
ــران  ــت ای ــدن مل ــوی ش ــتقالل وق اس
دالیلــی اســت کــه معاندیــن ودشــمنان 
ومســتکبرین را برایــن داشــت کــه 
ــه  ــی دســت ب ــادی داخل ــه کمــک ای ب

اغتشــاش بزننــد 
غربیهایــی کــه دوجنــگ جهانــی را 
درکارنامــه خــود دارنــد و تاریــخ شــاهد 
به اســتثمارکردن کشــورهای قاره آفریقا 
ــاول  ــان وچپ ــی ان ــه بردگ ــکا و ب وامری
وغــارت منابــع  حیاتــی، انهــا را از همــه 
امکانات بشــری دور ســاختند وهمچنان 
ــوز  ــدن وهن ــب مان ــر عق ــه نظ از هم
ــردان  ــایه ان نابخ ــا درس ــیاری از انه بس
ادامــه حیــات مــی دهنــد و ایــن هتاکان 
حقــوق بشــر ، اغتشاشــات بوجــوداورده 
اخیــر را دســتاوردی برزیــر ســئوال بردن 
تمــدن ایــران اســالمی کردنــد ولــی ازاد 
اندیشــان عالــم مــی داننــد ایــران یکــی 
ــا  ــم ب ــن کشــورهای عال از متمــدن تری
قدمــت چندیــن هزارســاله اســت و 
گوینــده این مزخرفات کســانی هســتند 
ــش  ــه بی ــا ب ــیس انه ــابقه تاس ــه س ک
ــی از ان  ــت ویک ــال نیس ــت س از دویس
دولتهای غاضب ســابقه هفتادســاله دارد 
اینهــا تمــدن ایــران را زیــر ســئوال مــی 

برنــد؟! 

ــران یکــی از چنــد کشــور معــدودی  ای
ــخ  ــوان تاری ــه نمی ت ــت ک ــا اس در دنی
تأســیس و اســتقاللی برایش اعــالم کرد، 
ــمانش  ــل چش ــرد در مقاب ــا می پذی آی
تجزیه طلبــان بی ریشــه تمامیــت ارضی 
ایــن مرزوبــوم را زیر ســؤال ببرنــد؟ ملت 
ــت  ــال اس ــد س ــزار و چهارص ــران ه ای
کــه بــا دل وجــان دیــن مبیــن اســالم را 
ــی  ــادی یک ــالیان متم ــد و س پذیرفته ان
ــالمی  ــدن اس ــی تم ــای اصل از کانون ه
بوده انــد، آیــا می تــوان رفتــار چنــد 
دلقــک ملحــد را بــه اینــان نســبت داد؟ 
ملــت متمدنــی که حتــی قبل از اســالم 
بــه حیــا و غیــرت شــهره بــوده و مــردان 
و زنانــش از پوشــش کامــل و عفیفانــه ای 
ــه برهنگــی و  ــا ب ــد، آی برخــوردار بوده ان
ــل دارد کــه چنــد  تبــرج جنســی تمای
زن معلوم الحــال در تجمعــات ضدانقالب 
این گونــه ملــت ایــران را ترســیم کردند؟ 
ایرانیان آن مردمانی هســتند که ســالیان 
ــت  ــدان اهل بی ــان خان ــادی میزب متم
امامــزادگان در زمــان حیات شــان  و 
بــوده و از جــان ودل بــرای ســاخت 
ــته اند و  ــه گذاش ــان مای ــاع شریف ش بق
اصــالً ســلطان خــود را امــام رضــا علیــه 
الســالم می داننــد یــا آن چنــد خبیــث 
کــه بــه امامــزاده و خانــه خــدا جســارت 
ــانی  ــدود فحاش ــه مع ــد؟ چگون می کنن
کــه تربیــت صحیــح فرهنگی نشــده اند 
-هرچنــد بــا دوپینــگ در فالن دانشــگاه 
ــوان  ــند ، را می ت ــول شــده باش ــم قب ه
ــا  ــه در دنی ــت ک ــی دانس ــاد ایرانیان نم

زبانــزد ادب و فرهیختگــی هســتند؟

مطالبــات و رفتــار ملــت ایــران در حــد 
وارثــان  فحاشــی های  و  بی عفتی هــا 
اقــوام بی فرهنــگ و بــدوی شــمال اروپــا 
ــای وحشــی و اشــغالگرانی  و گاوچران ه
کــه  دنیــا تصویــر شــد. تصویــری ناامــن 
و بی ثبــات از ایــن ســرزمین کهــن کــه 
ــی شــد و  ــود بازنمای ــزد ب امنیتــش زبان
خیــاالت خامــی بــرای تکه تکــه کــردن 
ــان آورده  ــه زب ــه ب ــالت یکپارچ ــن ف ای
شــد. ایــن دروغ هــای بــزرگ، ظلــم 
بزرگــی بــود کــه بــر ملــت ایــران رفــت؛ 
از ایــن ماجــرا عبــور خواهیــم کــرد، امــا 
ایــن ظلم بــزرگ فرامــوش نخواهد شــد.
البتــه نواقص و مشــکالتی هســت ومردم 
رنــج مــی برند کــه نمی تــوان انــکار کرد 
کــه ســوءمدیریت ها و ســوء تدبیر ها 
در یــک دهــه گذشــته بــا ســفره مــردم 
چــه کــرده و چــه بالیــی ســر معیشــت 
مــردم آورده اســت. به جــز دالالنــی 
ــردم  کــه متخصــص مکیــدن خــون م
در نوســانات اقتصادی هســتند، کیســت 
کــه مشــکالت اقتصــادی را درک نکند؟ 
ــن  ــان ای ــم ایرانی ــل عظی ــا خی ــا آی ام
امنیــت مثال زدنــی در منطقه پرآشــوب 
ــه  غــرب آســیا را از ســر راه آورده کــه ب
هیجــان مشــتی سطل زباله ســوز حــراج 
کند؟مــردم مــا راه انقــالب و تحقــق 
آر مانهــای انــرا خواســتارند وباهمــه 
مشــکالتی کــه وجــود دارد کــه بخــش 
ــه  ــن ده ــای چندی ــده ان تحریمه عم
گذشــته وســوء مدیریــت ونظــارت بــوده 
کــه بــا صبــوری ملــت قهرمــان پیگیری 

خواهنــد کــرد 

ظلم بزرگی که بر ملت ایران رفت

دکرت رئیسی در دوازدهمین هامیش بنیاد ملی نخبگان:



دوشنبه  2 آبان ماه 1401سال چهاردهم - شماره ی 4547

فلسفه  نماز: بخش  چهارم
فلسفه نماز 

بحث اول : چرا عبادت ؟ قبل از بحث عبادت بهتر است 
به ، چرا خلقت ؟ و اینکه چرا خداوند آفرینش را آغاز نمود 

مطالبی را عرضه بدارم . 
سّر آفرینش چیست ؟ چون خداوند کمال مطلق است و 
خداوندی که جز کمال محض نیست آفرینش و رحمت 
رسانیدن الزمه صفات ذات اوست و چون کمال مطلق 

است می آفریند و آفرینش عین رحمت و کمال اوست . 
خداوند جهان و انسان را آفرید تا جودی کند و از رحمات 
خویش آنها را بهره مند کند و انگیزه آفرینش محبت است 
که خداوند از روی محبت و رحمت و عشق آفرید . جهان 
را آفرید برای انسان و انسان کامل را آفرید برای تقّرب به 
خودش و وقتی که انسان را از گل سرشت و ) نفخت من 
روحی ( را به صیحه ظهور رسانید ازهمه صفات جمال و 
جاللش به آدمی بخشید و او را به مرتبه ای رسانید که از 
مالئک باالتر رود و این شایستگی را پیدا کند تا فرشتگان 
بر او سجده کنند و او را خلیفه اهلل قرار داد و به او صفت 
جاودانگی عطا فرمود تا با رشد و استعدادهای فطریش به 
گفته قرآن صبغه اهلل گردد یعنی کارهایش رنگ خدایی 

بگیرد و خداگونه گردد . 
» ِصبَغَه اهللِ َوَمن اَحَسُن ِمَن اهللِ َصبَغًه َو نَحُن لَُه عابُِِِدوَن 

« ) بقره ۱۳۸ (
یعنی : رنگ خدایی و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است و 
ما تنها او را عبادت می کنیم . به گونه ای چشم و گوش و 
دستش خدایی شود . و عمل و رفتارش خدایی گردد و جز 

خداوند نبیند و نشنود . 
من نکردم خلق را تا سودی کنم                           

 بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
حال با این مختصر به بحث چرا عبادت می کنیم می 
پردازیم ؟ ابتدا عبادت ازنظر لغوی به معنای غایت خضوع 
و خواری ) تّذلل( دانسته اند و گفته اند چون عبادت اعلی 
مراتب خشوع است پس الیق نیست پرستش کسی جز 
اینکه باالترین مراتب وجود و کمال و بزرگترین مراتب 
نعمت و احسان را دارد. و از این جهت عبادت غیر حق 
شرک است و شاید عبادت که در فارسی به معنای پرستش 
و بندگی است در حقیقت بیش از این معنی را داشته باشد 
و آن عبارت است از خضوع بر خالق و خداوند و اگر خضوع 

بدون این اعتقاد باشد اسباب کفر و شرک است . 
اما خضوع در برابر پیامبران و امامان : با اعتقاد به اینکه آنها 
بندگانی هستند که در همه چیز محتاج بحق تعالی هستند 
و در اصل وجود و کمال آنان بندگان صالحی هستند که 
بواسطه عبودیت مقّرب درگاه حق تعالی گشته اند و لذا 
وسیله عطّیات و فیوضات گردیده اند و به هیچ وجه شائبه 
شرک و کفردر آن نیست و احترام خاصان خدا و حّب 

خاصان خدا ، حّب خداست . 
عبد به معنای انسان یا هر دارای شعوریست که ملک 
غیر باشد یعنی تمام موجودات با شعور عبد هستند » َعبداًَ 

َمملُوکاً أل َیقدر شی ءٍ « ) نحل ۷5 (
  » عبد بنده ایست که توانایی هیچ کاری ندارد « . » اِن 
مواِت َو االَرِض ااِّل آتِی الرَّحمِن َعبداً « )  ُکلَّ َمن فِی السَّ

مریم ۹۳ ( 
 » هیچ کس در آسمان و زمین نیست مگر آنکه با عبودیت 
رحمان خواهند آمد « عبادت و پرستش عبارت است 
یَن  ازنشان دادن مملوکیت خویش برای پرودگار » إِنَّ الذَّ
َیسَتکبِرُوَن َعن ِعباَدتِی َسَید ُخلُون َجَهنََّم داِخریَن « ) غافر 

 ) 60
  » آنهایی که از عبادت من سرپیچی می کنند و تکبر می 
ورزند بزودی با خواری و ذلت داخل جهنم می شوند  «   . 
» َوال َشریَک بِعبادِهِ رَبَِّه اََحداً « ) کهف ۱۱0 (  » احدی را 

شریک در عبادت پروردگارش نگیرید « . 
بنابراین هر موالیی از عبد خود درخواست اطاعت و 
فرمانبرداری و بندگی دارد زیرا مالک اوست . » ما َخلََقُت 
الِجنَّ َو االِنَس ااِلّ لَِیعُبُدوَن « ) ذاریات 56 ( . چون خداوند 
مالک مطلق بندگان است باید از موالی خود اطاعت کنند 
و او را به عنوان معبودی حاضر عبادت کنند و حق پرستش 
داً َعبُدُه َو رَُسولُُه ( بیانگر  را فقط به او بدهند ) اَشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ
بندگی پیامبر که به رسالت رسید یعنی مقام بندگی از مقام 
رسالت برتر است با بندگی است که انسانها به مقامات عالی 
می رسند پس عبد برای موالیش که عبادت می کند باید 
عبادتش ظاهر و باطن باشد و خدای را با دینداری خالص 

عبادت کند
) َفاعُبداهللِ ُمخلِصاً لَُه الدِّیِن ( پس وقتی عبادت تمام و کامل 
است که به غیر خدا به کسی مشغول نباشد و در عملش 
شریکی برای او قائل نشود و دلش در حال عبادت متعلق 
بجائی نباشد نه به امیدی ، نه ترسی حتی نه امید به بهشت 
و نه ترس از دوزخ ، در این صورت عبادتش خالص برای 
خداست . پس عبودیت زمانی کامل و تمام می شود که به 
خودش مشغول نباشد که اشتغال به نفس ) خود ( منافی 
با مقام عبودیت است ، عبودیت با منم زدن و کبر داشتن 
مخالفت دارد علت آمدن پرستش و استعانت به صیغه 
متکلم مع الغیر ) اّیاَک نَعُبُد َو اّیاَک نَسَتعین ( همین دوری 
از منم زدن و استکبار بوده است لذا بنده خدا با عبادت خود 

عبادت همه بندگان خدا را در نظر می گیرد .

نماز نخستين و مهمترين عبادت

اسرار نماز

تاریخچه حجاب ) 1(
این روزها حجاب به بحثی جنجالی در بین زنان تبدیل 
شده است. ما هم برای این که به این بحث چالشی 
بپیوندیم تصمیم گرفتیم قدم در این وادی بگذاریم و این 
مسأله را از اول مورد مطالعه قرار دهیم یعنی؛ تاریخچه  
حجاب. می خواهیم بررسی کنیم که آیا در جهان حجاب 
برای زنان و مردان تعریفی داشته است یا نه! حجاب را 
ادیان آورده اند یا زاییده ی خواسته های بشری می باشد و 
کاًل حجاب را فقط زنان باید رعایت کنند یا مردان را هم 

شامل می شود.
با ما همراه باشید تا این بحث چالشی را دنبال کنیم. در 
آغاز الزم به توضیح است که نقل یک سری از وقایع 
صرفاً جهت آگاهی مخاطب محترم می باشد و ما 
هیچ گونه قضاوتی در مورد آن ها نمی کنیم. در قدم اول 

کلمه ی حجاب را تعریف می کنیم.
حجاب چیست؟

تعریف حجاب در ویکی پدیا؛ حجاب یک یا چند پارچه 
است که برای پوشاندن بخشی از سر یا پوشاندن بخشی 
از بدن استفاده می شود. حجاب در لغت نامه ی دهخدا؛ در 

پرده کردن، حجب، روگیری، عفاف، حیا، شرم.
به هر حال حجاب در منابع مختلف به یک معنی تعبیر 
می شود و آن پوشش است، اما هر پوششی حجاب 
نیست. امروزه حجاب به همان معنی که همه می دانیم و 
برای پوشش زنان استفاده می شود و مقصود ما هم دقیقًا 

همین معنی می باشد.
بحث حجاب را از دو دوره ی تاریخی پیش از اسالم یعنی 

دوره ی باستان و بعد از آن بررسی می کنیم.
تاریخچه حجاب

در مورد حجاب زنان در یونان و روم باستان در دایره 
المعارف الروس توضیحاتی داده شده است.

در این جا الزم می دانیم به خاطر این که ذهن شما 
کمی بازتر شود توضیح کوتاهی در مورد فرهنگ نامه ی 
الروس بنویسم چون ممکن است باز هم در آینده به این 

فرهنگ نامه استناد کنم.
فرهنگ نامه ی الروس دانش نامه ای فرانسوی است که 
همه ی شاخه های دانش را پوشش می دهد و بر خالف 
ویکی پدیا اطالعات فقط توسط یک شخص وارد سایت 

می شود.
حجاب زنان در یونان باستان

در فرهنگ نامه ی الروس از حجاب زنان یونان صحبت 
شده است. حجابی که تا روی پای آن ها را می پوشانده 

است.
حتی زنان بعد از ازدواج اجازه نداشتند بدون حجاب در 
خارج از منزل حاضر شوند. تنها معشوقه ها بودند که 
می توانستند در مراسم و مهمانی ها بدون پوشش باشند. 
اگر زنی می خواسته در یک مهمانی شرکت کند حتماً باید 

با پوشش کامل از منزل خارج می شده است.
در برخی از دوره ها پوشش زن به صورت پارچه ای بلند 
و سیاه از سر آنان تا روی پا ادامه داشته و فقط دو جای 

خالی برای چشم ها در نظر گرفته می شد.
زنان رومانی پوشش محکم و بلندی از پارچه ی سیاه بر 
تن می کرده اند. زنان در شهر اسپارته در یونان باستان تا 
قبل از ازدواج آزاد بودند، اما بعد از ازدواج باید خود را کامل 

می پوشاندند.
حجاب ایران باستان

تاریخ نگارانی همچون ویل دورانت و جواهر لعل نهرو 
معتقدند حجاب از میان زنان ایران باستان و هند در میان 
دیگر کشورها و آیین ها رواج یافته است. برخی دیگر این 
گونه نقل می کنند که در دوران عادت زنان باید خانه 
نشین می شدند و این رسم کم کم به تمام ایام سرایت 

کرد و کاًل زن را خانه نشین کرد.
باستان  برای حجاب زن در دوران  بعضی عللی که 
تعریف شده است یکی ریاضت بوده است، دیگری 
دالیل اقتصادی مطرح شده است و از علت های دیگر 
عدم امنیت و عدالت اجتماعی و حسادت مرد به زن می 
باشد. آنان که پیرو آیین رهبانیت و ریاضت بودند. بنا بر 
اعتقادشان که رسیدن به منبع حقیقت و خدا تنها از راه 
دور شدن از مواهب و لذات دنیا می باشد از زن دوری 
کردند.چون زن مظهر زیبایی می باشد و مردان با زنان 
به کامجویی می رسند، آن ها را در پرده و حجاب کردند 
و ازدواج را منسوخ و عزب بودن را ستودند. البته فقط 
زن نبود که جزو لذات به حساب می آمد، بلکه آن ها 
ثروت اندوزی و بهره بردن از آسایشی که در پی داشتن 
ثروت به وجود می  آمد را هم بر خود حرام کرده بودند 
و به فقر طلبی گرایش داشتند. این مکتب نه تنها در 
هندوستان که در یونان از طرف کلیسا ترویج می شد.                                                                                                                                           

                                               ادامه دارد

آیا در ایران حجاب اجباری 
است؟

حجاب اجباری

بخش   بیست و دوم 

ــرار  ــا ق ــه 21 اقتصــاد دنی ــران در رتب ای
گرفــت/ قــدرت اقتصــادی ایران بیشــتر 

ــور از 171 کش
اقتصــاد ایــران بــر اســاس آمــار صنــدوق 
ــت و  ــوان بیس ــول به عن ــی پ بین الملل
یکمیــن اقتصــاد بــزرگ جهان در ســال 
2022 بــوده و 171 کشــور دنیــا در ایــن 
ــه  ســال اقتصــاد کوچکتــری نســبت ب

ایــران دارنــد.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، صندوق 
بین المللــی پــول در جدیدتریــن گزارش 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــزان تولی خــود می
192 کشــور جهــان از جملــه ایــران در 
ســال 2022 را پیش بینــی کــرده اســت.

ایــن نهــاد بین المللــی انتظــار دارد تولید 
ــاس  ــر اس ــران ب ــی ای ــص داخل ناخال
ــن ســال  ــد در ای ــدرت خری شــاخص ق
بــه یک  هــزار و 599 میلیــارد دالر برســد 
کــه ایــن رقــم 150 میلیارد دالر نســبت 
بــه ســال قبــل افزایــش خواهــد یافــت.

ایــران در آمارهــای صنــدوق بین المللــی 
اقتصــاد یک هــزار و 599  بــا  پــول 
ــال 2022  ــود در س ــارد دالری خ میلی
به عنــوان بیســت و یکمیــن قــدرت 

بــزرگ اقتصــادی جهــان در ایــن ســال 
شــناخته شــده اســت، بــر ایــن اســاس 
اقتصاد ایــران از اقتصادهای 171 کشــور 
ــر اســت و فقــط 20  ــا بزرگت دیگــر دنی
کشــور تولیــد ناخالص داخلی بیشــتری 
نســبت بــه ایــران در ایــن ســال خواهند 

داشــت.
2برابــر  ایــران  *اقتصــاد 
ــوئد،  ــوئیس، س ــای س اقتصاده

ایرلنــد و  اتریــش 
از جملــه کشــورهایی کــه اقتصــاد 
کوچکتــری نســبت بــه ایــران در ســال 
جــاری میــالدی دارنــد عبارتنــد از: 
ــد،  ــتان، هلن ــد، پاکس ــتان، تایلن لهس
ــارات،  ــی، ام ــای جنوب ــن، آفریق آرژانتی
ســوئیس، بلژیــک، ســوئد، اتریش، نــروژ، 

ــالروس. ــد و ب ــان، فنالن ــال، یون پرتغ
اقتصــاد ســوئیس، بلژیــک، ســوئد، 
ــف  ــه نص ــک ب ــد نزدی ــش و ایرلن اتری
اقتصــاد ایــران در ســال 2022 محاســبه 
شــده اســت. صنــدوق بین المللــی پــول 
تولیــد ناخالــص داخلی ســوئیس را 737 
ــارد  ــک را 723 میلی ــارد دالر، بلژی میلی
دالر، ســوئد را 684 میلیــارد دالر، اتریش 

را 599 میلیــارد دالر و ایرلنــد را 666 
میلیــارد دالر پیش بینــی کــرده اســت.

ــدود  ــز ح ــه نی ــاد فرانس ــم اقتص حج
ــد  ــت. تولی ــران اس ــاد ای ــر اقتص 2 براب
ــاس  ــر اس ــه ب ــی فرانس ــص داخل ناخال
شــاخص قــدرت خریــد در ســال 2022 
افــزون بــر ســه هزار و 688 میلیــارد دالر 

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
ایــران بــا تولیــد ناخالــص داخلــی 
یک هــزار و 449 میلیــارد دالری بــر 
اســاس شــاخص قــدرت خرید در ســال 
ــان  ــان می ــه 21 جه ــز در رتب 2021 نی
بزرگتریــن اقتصادهــای دنیا قــرار گرفته 

ــود. ب
*چیــن بزرگتریــن اقتصــاد دنیــا 

بــا تولیــد ناخالــص داخلــی 
30تریلیــون دالری

صنــدوق بین المللــی پــول، اقتصــاد 
ــی 30  ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــن ب چی
ــوان  ــارد دالری را به عن ــزار و 74 میلی ه
بزرگتریــن اقتصــاد دنیــا در ســال 2022 
معرفــی کــرده اســت. آمریــکا بــا اقتصاد 
25 هــزار و 35 میلیــارد دالری در رتبــه 
دوم و هنــد بــا 11 هــزار و 665 میلیــارد 
ــرار  ــر ق ــن نظ ــوم از ای ــه س دالر در رتب

گرفته انــد.
کشــورهای ژاپــن، آلمــان، روســیه، 
ــه،  ــس، فرانس ــل، انگلی ــزی، برزی اندون
ترکیــه، ایتالیــا، مکزیــک، کــره جنوبــی، 
کانــادا، اســپانیا، عربســتان، تایــوان، مصر 
و اســترالیا نیــز به ترتیــب در رتبه هــای 
ــرار  ــن نظــر ق ــا بیســتم از ای ــارم ت چه

گرفته انــد.
کشــور کوچــک »توالــو« بــا تولیــد 
ناخالــص داخلــی 63 میلیــون دالری 
ــد  ــدرت خری ــاخص ق ــاس ش ــر اس ب
به عنــوان کوچکتریــن اقتصــاد دنیــا 

ــت. ــده اس ــناخته ش ش

ایران در رتبه ۲۱ اقتصاد دنیا قرار گرفت/ قدرت اقتصادی ایران 
بیشتر از ۱۷۱ کشور

ــی:1 افقــی: بــدون شــک و بــی گمــان - از طــرح هــای قالــی2 افقــی:  افق
بنفــش پررنــگ - مقــداری زیــاد3 افقــی: مخفــف شــاد - قلعــه و حصار - شــهری 
در فــارس4 افقــی: آلــوی کوهــی - از صمیــم قلــب - خــودم5 افقــی: شــعری در 
وصــف بهــار - پانــدول ســاعت6 افقــی: پــول وجــه - رأی و عقیــده7 افقــی: وصــف 
نوعــی ســرو - حــرارت بــاال8 افقی: رخت پوســتی - چیســتان و لغز - چوبدســتی 
کهنســاالن9 افقــی: مــدت زمــان قانونــی بــازی فوتبال - چشــم گیر و دلنشــین - 
خــوب نیســت10 افقــی: مــاده روغنــی بــی بــو و بــی رنگ - ســقف فــرو ریخته11 

افقــی: همنشــین پتــک - اضطــراب و نگرانی
عمــودی:1 عمــودی: از ایــام هفتــه - الهــه زیبایــی2 عمــودی: ســند ازدواج - 
درجــه نظامــی3 عمــودی: شــما بــه انگلیســی - آهنگر شــاهنامه - ســارق و جیب 
بــر4 عمــودی: اثــر زخــم بــر پوســت - لقــب شــیطان - میــان چیــزی5 عمــودی: 
آجــل و آینــده - سرشــته شــده6 عمــودی: قســمتی از زمــان - پنــدار و توهــم7 
عمــودی: ســیاه رنــگ - دریاچــه قزاقســتان8 عمــودی: قیمــت بــازاری - نکوهش 
کننــده - گلشــن و بوســتان9 عمودی: بســتنی بــه کمر - بــدرود گفتن - دوســت 
داشــتن10 عمــودی: از اقلیــت هــای کشــورمان - رنگــرز11 عمودی: مکــر و حیله 

- بــی ماننــد و بــی همتاعمــودی: شــکر گفتــه شــده - آبشــاری در خلخال 
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اقتصاد ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی پول :

عوامل موثر در بهبود یادگیری )2(
یکــی دیگــر از معیارهــای ســالمت ،رفــاه روحــی وروانــی اســت کــه ایــن مــورد در دانــش 
آمــوزان گاهی مشــکل ســاز میشــودو آنها را ازســطح اســتاندارد ســالمت کمــی دور میکند.
فشــار هــای ناشــی از درس خوانــدن و امتحانــات ،رقابت با همتایــان در زمینه های مختلف 
و مشــکالت دوران بلــوغ و نوجوانــی باعــث میشــود تــا قســمتی از انرژی شــما صــرف این 
مســائل شــود و بــا توجــه بــه اینکــه برنامــه ریزی بــرای آینــده ،انتخــاب رشــته تحصیلی، 
انتخــاب نــوع زندگــی و... در همیــن ســنین صــورت می گیــرد اگر از مشــکل خاصــی رنج 
مــی بریــد از مشــاوران و آگاهــان در ایــن رشــته کمــک بگیریــد تــا بــا صــرف کمتریــن 

انــرژی و زمــان بهتریــن نتیجــه را بــه دســت آورید.
 بخــش بعــدی ســالمت، رفــاه جســمانی اســت کــه مهمتریــن بخــش ســالمت بــرای 
دانــش آمــوزان اســت و عــده زیــادی از شــما عزیــزان بــه علــت نداشــتن اطالعــات کافی 
در زمینــه رعایــت نکــردن اصــول علمی بهداشــت و ســالمت متاســفانه از رفاه و ســالمت 
کامــل جســمی برخــوردار نیســتید و میــزان انرژی مــورد نیــاز بدنتــان بــرای درس خواندن 
کافــی نیســت و بــه همیــن دلیــل دچــار ضعف و سســتی و بــی انگیزگــی میشوید.شــاید 
کارهایــی کــه تــا بــه حــال بــرای ســالمتی خــود انجــام دادیــد خیلــی صحیــح نبــوده و یا 
حتــی مضــر هــم بــوده و در اینجــا یــاد مــی گیریــد کــه کارهایــی انجــام دهیــد کــه بــه 
ســالمت جســمی واقعــی برســید تا شــور و نشــاط و انــرژی دائمی بــرای درس خوانــدن در 

هــر کار دیگــری را در خــود احســاس کنیــد.
عوامل اصلی سالمتی و چرخه انرژی :

مهمتریــن عامــل در تولیــد انــرژی و ســالمت در بدن مــا مواد غذایی هســتند در واقــع مواد 
غذایــی درون خودشــان انــرژی دارنــد و انــرژی را بــا خــود وارد بــدن مــا مــی کننــد مــواد 
غذایــی کــه مصــرف میکنیــم در سیســتم گوارشــی مــا تحت تاثیــر آنزیــم های گوارشــی 
هضــم شــده و بــه ریــز مغــذی هــا و درشــت مغــذی هــا تبدیــل مــی شــوند و در روده هــا 
جــذب و وارد رگ هــای خونــی میشــوند و توســط عــروق بــه ســمت ســلول هــا هدایــت 
مــی شــوند و در نهایــت در مجــاورت ســلول هــا قــرار می گیرنــدو بــرای اینکه وارد ســلول 

بشــوند وبســوزند نیــاز بــه عوامل دیگــری .
 دومیــن عامــل مهــم در چرخــه انــرژی و ســالمت آب اســت .تمام ســلول های بــدن ما در 
محیــط آبــی شــناور هســتند کــه آب میان بافتــی نــام دارد ایــن آب میــان بافتــی ورود مواد 
غذایــی بــه داخــل ســلول و خــروج مــواد زائــداز ســلول ها را تســهیل مــی کنــد واز طرفی 
آب در انتقــال مــواد غذایــی بــه ســمت ســلول هــا و انتقــال مــواد زائد ســلول ها به ســمت 
انــدام هــای دفعــی نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد. حــال مــواد غذایــی درون ســلول برای 
اینکــه بتواننــد بســوزند و انــرژی خــود را آزاد کننــد مثــل هــر ســوخت دیگری به اکســیژن 
نیــاز دارنــد اگــر تنفــس ماصحیــح و کافی باشــد و اکســیژن کافی در دســترس ســلول قرار 
بگیــرد مــواد غذایــی مــی تواننــد بــه طور کامــل در ســلولها بســوزند و تمــام انرژی خــود را 
آزاد کننــد و در صــورت نبــود اکســیژن مــواد غذایــی بــه طور ناقص ســوخته و انــرژی تولید 

شــده کــم و مــواد زائــد تولیــدی از جملــه اســید الکتیــک و... چند برابر میشــوند.
همانطــور کــه گفتیــم بدن مــا مجموعــه ای از سیســتم هــای زنده و هوشــمند اســت که 
در حــال فعالیــت مــی باشــند و طبیعــی اســت کــه نمــی توانند بــه طــور دائمی بــا حداکثر 
ظرفیــت خــود فعالیــت کننــد پس نیــاز دارنــد اوقاتی را اســتراحت کننــد و تجدیــد قوا کنند 
و بــه بازســازی بافتهــای فرســوده بپردازنــد .پــس چهارمیــن عامــل اصلــی یعنــی خــواب 
مناســب در چرخــه تولیــد انــرژی اهمیــت زیــادی دارد .اگرچــه در حالــت خــواب سیســتم 
هــای بــدن از جملــه سیســتم عصبــی تمــام فعالیت هــای خــود را انجــام میدهند ولــی در 

ســطحی پاییــن تــر از حالت هوشــیاری و عــادی .
                          ...ادامه دارد                                                       فاطمه نادری

توسعه ریلی گهر زمین و اهمیت احداث خط 
ریلی سایت سیرجان و بردسیر

شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــا تعریــف پــروژه احــداث خــط ریلی ســایت ســیرجان و بردســیر 
تــالش مــی کنــد تــا توســعه ای همــه جانبــه را رقــم زده و بتوانــد اهــداف و چشــم اندازهای خــود را 

محقــق کنــد. پــروژه ای کــه در نهایــت ســه برنــده اصلــی خواهد داشــت.
 حمــل و نقــل یکــی از گلــوگاه هــای اصلــی در توســعه زنجیــره ارزش فــوالد و تحقــق تولیــد 55 

میلیــون تــن فــوالد در ســال ۱404 اســت کــه بــار هــا دربــاره آن هشــدار داده شــده اســت. 
 زیرســاخت هــای حمــل و نقــل جــاده ای پاســخگویی میــزان جابــه جایــی مــواد معدنــی نبــوده و 
توســعه حمــل ریلــی بیــش از زمــان دیگــری ضــرورت پیــدا کــرده اســت. در ســند چشــم انــداز افق 
۱404، توســعه شــبکه ریلــی کشــور بــه میــزان ۲5 هــزار کیلومتر عنوان شــده کــه به معنــای احداث 

۱۳ هــزار کیلومتــر شــبکه ریلی اســت.
هرچنــد توســعه زیرســاخت های حمــل و نقلــی از وظایــف دولت ها محســوب می شــود اما خطری 
کــه در کمیــن ســرمایه گــذاری هــا صورت گرفتــه در بخش معــدن و صنایع معدنــی قــرار دارد باعث 
شــده تــا شــرکت هــای فعــال در ایــن بخــش خــود بــرای توســعه حمــل ریلــی آســتین هــا را بــاال 

زده و وارد میدان شــوند. 
گهرزمیــن نیــز بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای اثــر گــذار در حــوزه ســنگ آهن کــه حــاال برنامه 
هــای توســعه ای بســیاری روی میــز دارد و تــالش مــی کنــد زنجیــره ارزش را در ایــن بخــش ایجاد 
کنــد. امــا تحقــق ایــن برنامــه هــا بــا موانعــی مواجــه اســت کــه ایــن مجموعــه در تــالش اســت با 

تعریــف ســرمایه گــذاری هــای جدیــد از آنهــا گــذر کند. 
بــه عنــوان مثــال در حــوزه تامیــن انــرژی احــداث نیــروگاه در برنامــه هــای گهــر زمیــن قــرار گرفته 

اســت تــا بتوانــد مشــکل تامیــن بــرق را تــا حــدودی برطــرف کند. 
امــا امــروز در بخــش توســعه ریلــی ایــن شــرکت، پــروژه احــداث خــط ریلــی ســیرجان بردســیر در 

دســتور کار ایــن مجموعــه قــرار دارد و در انتظــار اخــذ مجــوز بــرای شــروع کار اســت.
 اجــرای ایــن پــروژه از چندیــن منظــر بــرای گهرزمیــن دارای اهمیــت اســت.  در اولیــن گام توســعه 
خطــوط ریلــی هزینــه هــای تامیــن مــواد اولیه بــه کارخانــه هــای فــرآوری و تولیــدی را کاهش می 
دهــد. امــروز بــا افزایــش هزینــه هــای حمــل جــاده ای و موضوع ســوخت هزینــه قابل توجــه ای به 
بخــش معــدن تحمیــل شــده اســت. ایــن در حالــی اســت که فرســوده بــودن نــاوگان حمــل و نقل 

نیــز خــود مــی توانــد بــر هزینــه هــا و زمــان جا بــه جایــی مــواد اولیــه موثر باشــد.
 درنتیجــه ســرمایه گــذاری در بخــش توســعه حمــل ریلــی یــک ســرمایه گــذاری منطقــی و دارای 
توجیــه اقتصــادی اســت، هرچنــد در بخــش حمــل ریلی نیــز مشــکالتی در زمینه تامیــن واگــن و ... 
وجــود دارد امــا مــی تــوان امیــدوار بــود بــا ایجــاد ایــن خــط که بــرای حمــل ترکیبی مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد، بخشــی از هزینــه هــای گهــر زمیــن و زمــان حمــل بــا کاهــش مواجــه شــود. 
درواقــع افزایــش تــوان لجســتیکی گهــر زمیــن مــی توانــد در عمل بــه تعهــدات در قبال مشــتریان 
هــم موثــر باشــد زیــرا بــا کاهــش ســرعت حمــل و نقل، میــزان تولیــد هــم افزایــش پیدا مــی کند. 
ایــن مــوارد در نهایــت دســت بــه دســت یکدیگــر می دهنــد تــا افزایــش درآمــد و فــروش را محقق 
کننــد. نگاهــی بــه نقشــه راه  گهــر زمین نشــان مــی دهــد توســعه در تمامی بخــش های موثــر در 
تولیــد و فــروش در حــال اجــرا اســت و اگــر دولــت در صــدور مجوزهــا و رفــع برخــی موانــع همراهی 
کنــد، ایــن مجموعــه مــی تواند ســهم بــه ســزایی در توســعه زنجیــره ارزش و همچنیــن افزایش 
اشــتغال در ایــن منطقــه داشــته باشــد. امــا در مرحلــه آخــر نتیجــه چنیــن برنامــه هایــی 
بــرای ســهامداران معدنــی قابــل لمــس خواهــد بــود. بــا افزایــش فــروش و میــزان درآمــد 
بنــگاه هــای اقتصــادی بیشــتر خواهــد شــد و ایــن موضــوع بــر تقســیم ســود ســاالنه آنها 

ــت. موثر اس
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نخستین اجتماعی که در روی کره زمین بوجود 
اجتماعی  واحد  این  و  بود  اجتماع خانواده  آمد 
ازدواج  و   . ازدواج شکل گرفت  بوسیله  کوچک 
از نیرومندترین عوامل موجبات تشکیل اجتماع 
میباشد و امری است فطری و ذاتی انسان و یکی 
از آداب اجتماعی اوست و هر جامعه ای که با این 
اصول و احکام فطری کم و بیش احترام قائل باشد 
ناگزیر زیر بار قوانین زناشوئی خواهد رفت .بطوریکه 
با پیوندهای نکاح نسبتهای از بین نرفته و باعث 
پیوستگی و اتحاد اقوام و طوایف می گردد . و در 
تمام قبائل و جوامع از ابتدای خلقت انسان تاکنون 
رواج داشته است و رکن اساسی ازدواج عالقه و مهر 
و محبت است و مانند اجتماعات دیگر از یک سری 
قراردادهای اعتباری برخوردار نیست اسالم جهت 
احترام گذاشتن به ابعاد وجودی انسانی و حفظ 
نسلها و تکثیر و تناسل آنها و دوری از انحراف و 
کجرویها دستورات و احکام خاصی را برای ازدواج 
تعیین نموده تا خواسته فطری آنها را ارضاء نماید 
و ضمناً پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی براساس 
تمرکز بیشتر عواطف و امیال درونی تحقق بخشد . 
و از جهتی خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه 
ای خلق نموده است که هر کدام از زن ومرد در پی 
تسخیر دیگری است که این عامل باعث تداوم پیوند 
و استحکام بنیان و اساس شکل گیری خانواده و صله 
رحم میشود و مهر و محبت و عالقه و دلبستگی و 
انس برقرار می نماید تا در کنار یکدیگر به آرامش 
زندگی کنند . وَ َجَعَل لَُکم َمَوَدهَ وَ رَحَمه )) میان 
شما مودت و دوستی و مهربانی برقرار ساخت . (( 

و خداوند متعال در کالمی زیبا و رسا که بیان کننده 
نیاز فطری زن و مرد به یکدیگر است می فرماید : 
ُهنَّ لِباُس لَُکم وَ اَنُتم لِباٌس لٌّهَن )) زن لباس مرد و 

مرد لباس زن است . (( 
و هرکدام به لباس دیگری تبدیل گردیده اند و در 
اینجا این سوال مطرح است که چرا لباس مطرح 
شده ؟ لباس چه محاسنی دارد ؟ چه خصوصیتی 

دارد که این چنین تعبیر شده است ؟ 
اوالً - چون یکی از وظایف لباس حفظ گرما و سرما 
و خطراتی نظیر آن می باشد پس زن و مرد هرکدام 
باید یکدیگر را در مقابل خطرات زندگی حفظ 

نمایند . 
ثانیاً - لباس به بدن زیبایی می بخشد و آدمی را 
چندین برابر زیباتر می نمایاند . یعنی انسان بوسیله 
لباس عیوب خویش را می پوشاند پس زن و مرد 
هرکدام پوشاننده عیبهای دیگری است و در نیکو 

جلوه دادن دیگری تالش و کوشش می نمایند . 
ثالثاً - لباس نزدیکترین شی به بدن انسان است و 
این نزدیکی باعث می شود که نقش گرم کننده 
بدن را داشته باشد پس زن و مرد باید بسیار به 
یکدیگر نزدیک باشند و زندگی بر حول حرارت ، 

محبت و دوستی پایه ریزی شود . 
پس در این آیه شریفه همان نقشی که زن دارد 
نظیرش را هم مرد باید دارا باشد تا بنای خانواده بر 
پایه محبت و الفت و انس و عاطفه محکم و استوار 

باشد و با هر باد خزانی نلرزد . 
پیامبر گرامی اسالم ) ص( می فرماید : )) پس 
از نعمت اسالم گرانمایه ترین نعمتها برای مرد 
مسلمان داشتن همسر مسلمان است که هرگاه 
به او نگاه کند مایه خشنودی وی گردد و اوامر او 
را اطاعت کند و در غیاب وی مال و ناموسش را 
حفظ کند . (( و باز می فرماید : ما بَنی بَناء اَََحب 
الی اهلل ِمن التَّزوِیج )) در پیشگاه خداوند هیچ بنیان 
و اساسی پسندیده تر از پیوند زناشویی نیست . ( (

پیامبر اسالم ) ص( می فرماید : تَنالَحوا وَ تَناَسلوا 
تَکِثروا َفانی اَباهی بُِکم االُمم یَوم الِقیاه وَ لَو بالِسقط 

)) ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد که من با 
فزونی جمعیت شما حتی با فرزندان سقط شده در 

قیامت به دیگر امتها مباهات می کنم . (( 
پس منشاء و اساس گرایش مرد و زن به یکدیگر 
در سایه انس و مودت و رحمتی است که خداوند 
متعال بین آنها قرار داده است و انس و الفت همان 
جنبه انسانیت انسان است نه جنبه حیوانی آن ، و 
این نوع عالقه و محبت از نوع عالقه ای که انسان 
به اشیاء پیدا می کند نیست زیرا که عالقه انسان به 
اشیاء از روی خودخواهی است یعنی اینکه انسان 
اشیاء را برای خود می خواهد تا آنها را تسخیر نماید 
و سود ببرد و آنها را در جهت رفاه و آسایش خود 

مطالبه کند . 
 

ازدواج و تشکیل اجتماع خانواده

جایگاه زن دراسالم

22. در برابر بی احترامی فرزندتان قاطعانه عمل 
کنید

بی احترامی از طرف فرزند تان را نپذیرید
هر  یا  شما  با  ندهید  اجازه  فرزندتان  به  هرگز 
زبان  از  یا  کند  دیگری گستاخانه صحبت  فرد 
آزاردهنده استفاده نماید. اگر او چنین زبانی را به 
کار برد قاطعانه به او یادآوری کنید که هیچگونه 

بی احترامی را تحمل نخواهید کرد.
23. برنامه ی تربیتی خود را به دیگران منتقل 

کنید
همسر،  از  اعم  فرزندتان  مراقباِن  دیگر 
پدرومادربزرگ، مربیان مهد و پرستار کودک را 
برای تقویت ارزش ها و رفتاری که می خواهید در 
فرزندتان ببینید، بسیج کنید. این برنامه ی تربیتی 
می تواند شامل هر چیزی باشد، از گفتن »ممنونم« 

تا مهربان بودن با دیگران و ناله نکردن.
از  روز  هر  را  »تو -محور«  سؤال  سه   .24

فرزندتان بپرسید
هر روز سه سؤال که مخاطب آن فرزندتان باشد را 
از او بپرسید. هنر مکالمه، مهارت اجتماعی مهمی 
است که اغلب والدین در آموختن آن به فرزندشان 
غفلت می کنند. هنر برقراری مکالمه را در فرزندان 
با پرسیدن سؤاالتی مانند اینها ایجاد کنید: »در 
مدرسه بهت خوش گذشت؟«، »در مهمانی چه 
کارهایی کردی؟«، »فردا بعدازظهر کجا می خواهی 

بروی؟«
25. این ترفند »شجاعت« را به فرزندتان 

بیاموزید نگاه کردن به چشم
به رنگ چشم های  بگویید که همیشه  آنها  به 
به  کودکان  توجه  هدایت  کنند.  دقت  دیگران 
چشم دیگران باعث برقراری تماس چشمی با آنها 
می شود و به یک کودک ُمردد کمک می کند با 
اعتمادبه نفس تر به نظر برسد و به هر بچه ای کمک 
می کند قاطع تر باشد و دیگران کمتر جرأت پیدا 

کنند تا سربه سرش بگذارند.
26. احساسات عمیق فرزندتان را تصدیق کنید

زمانی که شکست سختی را پشت سر گذاشت، 
از او بپرسید، »چه احساسی داشتی؟« و »فکر 
می کنی چه چیز، حالت را بهتر می کند؟« و سپس 
به حرف های او گوش دهید. اگر به او اجازه دهید 
درباره ی اوقات تلخی اش حرف بزند و خود را تخلیه 

کند، خیلی راحت تر حالش خوب می شود.
27. به فرزندتان بیاموزید شهروند مسئولی 

باشد
در تمام ایام سال راه هایی برای کمک به سایرین 
جامعه  در  داوطلبانه  کارهای  انجام  کنید.  پیدا 
احساس »خودارزشمندی« را در کودکان شکل 

می دهد.
28. فرزندتان را لوس بار نیاورید

 مسئولیت پذیری
این ذهنیت را همیشه مدنظر داشته باشید که هر 
کودکی گرامی و ارزشمند است، اما هیچ کودکی 
مرکز جهان خلقت نیست و همین طرز فکر را به 

او منتقل کنید.
2۹. به او بگویید آدم خوب کیست

این کار را زود آغاز کنید، برای مثال زمانی که 
از  می خوانید  برایش  را  خواب  از  قبل  داستان 
مهربان  کدام شخصیت  که  بپرسید  کودک تان 
است یا بدجنس؟ و بررسی کنید که چرا اینطور 

فکر می کند.
30. به آنها توضیح دهید چرا ارزش ها مهم هستند

جواب ساده این است که وقتی شما آدم مهربان، 
بخشنده، صادق و مؤدبی هستید افراد در کنارتان 
احساس خوبی خواهند داشت. مهم تر اینکه شما 

د رباره ی خودتان احساس خوبی خواهید داشت.
»حلقه ی  شام  وقت  شب  هر   -31  

سپاسگزاری« تشکیل دهید
همه ی حاضرین سر میز غذا به نوبت درباره ی 
آدم های مختلفی که آن روز با آنها بخشنده و 
مهربان بوده اند حرف بزنند. ممکن است کلیشه ای 
داشتن  برای  به همه ی شما  اما  برسد،  نظر  به 

احساسی خوب کمک خواهد کرد.
32. یک غذای به خصوص را به دفعات درست 
کنید   اگر فرزندتان از خوردن غذای تازه ای سر باز 
می زند، ناامید نشوید. شاید الزم باشد آن غذا را 
در دفعات بعدی شش، هشت یا حتی ده بار به او 
پیشنهاد دهید تا نهایتا آن را بخورد و بفهمد که آن 

را دوست دارد یا نه.

فرهنگی و تربیتی
زیباترا ز حورالعین - قسمت  28

امپراطوری دروغ| رهبران اغتشاشات را بشناسید/»زن،زندگی، آزادی« 
نکات مهم برای تربیت 

را فرزندان )بخش دوم( اغتشاشــات  رهبــران  دروغ|  امپراطــوری 
بشناســید/»زن،زندگی، آزادی« به تعبیر»مریم رجوی«!
مریــم رجــوی ســرکرده منافقیــن کــه هنــوز روایــت 
ــروع  ــده از ش ــاک نش ــه روزگار پ ــش از صفح جنایات
اغتشاشــات مدعــی حقــوق زنــان و آزادی آنهــا شــده 
اســت. در این گــزارش »زن،زندگــی، آزادی«  را از دریچه 

نــگاه مریــم رجــوی و منافقیــن بــه تماشــا بنشــینید!
 گــروه زندگــی: مریــم رجــوی ســرکرده منافقیــن کــه 
هنــوز روایــت جنایاتــش از صفحــه روزگار پاک نشــده 
ــان و آزادی  ــوق زن ــی حق ــات مدع ــروع اغتشاش از ش
آنهــا شــده اســت. او کــه انــگار توهماتــش هــم مثــل 
زبانــش خــوب کار می کنــد در صفحــه توئیتــر، خودش 
را بــه عنــوان »رئیــس جمهــور منتخــب شــورای ملی 
ــه  ــت ب ــال حاکمی ــرای دوران انتق ــران ب ــت ای مقاوم
ــه روزی  ــوی ک ــم رج ــی کرده.مری ــردم ایران« معرف م
جنایت هــای بزرگــی را در حــق زنــان انجــام داد حــاال  
بــه ظاهــر نگــران مــردم ایــران و زنــان ایرانــی اســت 
ــی دارد  ــارات عجیب ــری اش اظه ــه توئیت و در صفح
کــه بیــان آن حرف هــا از زبــان او و هــم مســلکانش 
بیشــتر خنــده دار بــه نظــر می رســد. در ایــن گــزارش 
»زن،زندگــی، آزادی«  را از دریچــه نــگاه مریــم رجــوی و 

منافقیــن به تماشــا بنشــینید! 
 مریــم رجــوی در حمایــت از اغتشاشــگران در صفحــه 
توئیتــرش نوشــته :» در این 40 ســال زن ایرانی شــالق 
خــورد تحقیــر شــد، حقــوق و آزادی اش بــر بــاد رفت و 
ده هــا هــزار تــن از زنــان مجاهــد و پیشــتاز شــکنجه 
و اعــدام شــدند امــا حــاال زن ایرانــی بــه پــا خواســته 
اســت کــه نــه فقــط خــود کــه تمــام ایــران را آزاد و رها 
کند!ســال هــای ســال بــود کــه رژیــم زن ســتیز زنــان 
مجاهــد ومبــارز را در ســیاه چالش شــکنجه و کشــتار 
می کــرد و گمــان می کــرد راه زن ایرانــی را بــرای بــه 
دســت گرفتــن سرنوشــت برای همیشــه ببندنــد حاال 
زن ایرانــی در خــط مقــدم قیــام و نبــرد با رژیــم جایگاه 
ــد  ــان می ده ــرده و نش ــات ک ــود را اثب ــته خ شایس
هــدف مبــارزه و جــان فشــانی اش بســیار فراتــر از هــر 
مطالبــه ای این اســت کــه حکومت اجبــاری و تحمیلی 
آخوندهــا را بــه زیــر بکشــد تــا زن و مــرد ایرانــی بــه 
همــه آزادی هــای فــردی و اجتماعــی از جملــه آزادی 

پوشــش دســت پیــدا کنــد!«
  متــن بــاال را خواندیــد؟! از خــط وخطــوط دروغ هایش 
که بگذریــم ادعاهایش جالب اســت اینکه شایســتگی 
ــا حکومــت می داننــد. عیــار  زن ایرانــی را در مبــارزه ب
ســنجش زن ایرانــی برایشــان هیــچ چیــز نیســت جز 
آنکــه موافــق جمهــوری اســالمی باشــد یا مخالــف! و 
بعــد ادعــا می کنــد آزادی هــای فــردی و اجتماعــی از 
زنــان در ایران و جمهوری اســالمی ســلب شــده! خانم 
مریــم رجــوی وقتــی زنــان ســازمان را وادار بــه طــالق 
می کردیــد وقتــی آنهــا را بــه عنــوان بــرده جنســی بــه 
حرمســرای مســعود رجــوی می بردیــد وقتی حــق مادر 
شــدن را از آنهــا می گرفتیــد چــه؟! آزادی های فــردی و 
اجتماعی آنها ســلب نشــد؟! خانــم مریم رجوی اشــتباه 
نکنیــد ایــن جمهــوری اســالمی و اســالم بــود کــه به 
زنــان آزادی بخشــید و آنهــا را از چنــگ افــرادی مثــل 

ــما نجات داد. ش
یکــی از زنــان جــدا شــده از منافقیــن کــه از دروغگویی 

و رذالــت مریــم رجــوی و ســازمان می گویــد!
ظرافت زنانه خالف مقررات سازمان! 

ــن در  ــده از منافقی ــو جداش ــلطانی« عض ــول س »بت
صحبت هایــش می گویــد در ســازمان حتــی ظرافــت 
ــار  ــل مردهــا رفت ــد مث ــود و بای ــوع ب ــه هــم ممن زنان
می کردیــم او تعریــف می کنــد:» در ســازمان می گفتنــد 
ــم  ــوی ه ــم رج ــود، مری ــر ش ــد زب ــت هایتان بای دس
ــما را  ــوخته ش ــاب س ــای آفت ــن چهره ه ــت م می گف
دوســت دارم! وقتــی حــرف می زدیــم هــم می گفــت 
لــوس حــرف نــزن چــرا مثــل زن هــا حــرف می زنی؟! 
ســفت، محکــم، خشــن و بــا قاطعیــت حــرف بــزن!«  
ــا  ــیت خانم ه ــی جنس ــه حت ــما ک ــوی ش ــم رج خان
ــل  ــد و نمی خواســتید مث ــر ســوال می بردی را هــم زی
ــد؟!  ــرف می زنی ــدام زن ح ــاال از ک ــند ح ــا باش زن ه
مدافــع حقــوق کــدام زن هســتید؟! شــما کــه دلتــان 

ــد!  نمی خواســت حتــی کســی مثــل زن هــا حــرف بزن
 توضیحــات بتول ســلطانی عضــو جداشــده از منافقین در 
رابطــه بــا مخالفــت مریــم رجــوی بــا ویژگی هــای ذاتــی 

نان  ز
عقیم کردن زنان جنایتی کثیف علیه زنان! 

ــاع از  ــه دف ــت ب ــه صدای ــا ک ــن روزه ــوی ای ــم رج خان
حقــوق زنــان بلنــد اســت یــاد آن صــد زنــی باشــید که به 
اعضــای بدنشــان هــم رحــم نکــردی و حــق مادر شــدن 

را از آنهــا گرفتــی! 
در مقطعــی حــدود صــد نفــر از کادرهــا و فرماندهــاِن زِن 
منافــق، طــی دســتوری مجبــور مــی  شــوند تــا عمــل 
جراحــی انجــام بدهنــد و رحم  هــای خــود را از بــدن خارج 
ــت نمی توانســتند  ــچ  وق ــا هی ــن زن  ه ــی ای ــد. یعن کنن
حتــی بــه بچه فکــر کننــد و همــه فکــر و ذکرشــان باید 
معطــوف به ســازمان باشــد. یکــی از اعضــای جداشــده از 
منافقیــن می گویــد:» ایــن بــرای آن بــود کــه امیــد بــه 
زندگــی را از زنــان بگیرنــد و آنهــا دیگــر نتوانند بــرای خود 
آینــده ای متصــور شــوند، نــه همســری، نــه فرزنــدی و نه 
ــم  ــرای مری زندگــی ای!« آری شــعار زن زندگــی آزادی ب

رجــوی و هم پیمانانــش یعنــی ایــن!   
 از جملــه روش هایــی کــه بــرای قطــع کامل دلبســتگی 
هــای زنــان منافــق، بــه کار گرفته می شــد، عقیم ســازی 
ایشــان بــود. بــه ایــن روش وقتــی عضو ســازمان مطمئن 
می شــد کــه هیچــگاه نمی توانــد تشــکیل خانــواده داده و 
یــا بچــه دار شــود، تمامــی انــرژی خــود را صــرف اهــداف 

شــوم ســازمان می کردنــد
انقالب طالق برای همه به جز مسعود! 

یکــی از بزرگ تریــن جنایت منافقیــن  »انقــالب طالق« 
بــود. آن هــا می گفتنــد هــر تعلــق خاطــری بــه غیــر از 
تعلــق خاطــر بــه بــرادر )کــه منظــور رجــوی بود( شــرک 
ــده از  ــای جداش ــی از اعض ــری یک ــرا میرباق ــت. زه اس
منافقیــن می گویــد:»در ســازمان ، تمــام مــردان و زنــان 
بایــد از هــم جــدا می شــدند و حلقــه هــای ازدواج خــود 
را بــه مســعود تحویــل می دادنــد. روابــط جنســی بــرای 
اعضــای ســازمان حتــی بــرای زوج های قانونی و رســمی 
غیراخالقــی و نامشــروع بود.حتــی زنــان و مــردان مجــرد 
ــه ای را جســتجو  ــود عشــق و عاطف ــد در ذهــن خ نبای
می کردنــد. طــالق بــرای همــه مردهــا بــه جــز مســعود 
علی الــدوام بــود و بــرای همیشــه حــق ازدواج نداشــتند!«
بتــول ســلطانی، عضــو ســابق شــورای رهبــری ســازمان 
یعنــی عالــی تریــن رده تشــکیالتی منافقیــن را  6 مــاه 
در قرنطینــه مجبــور کردنــد ســخنرانی مســعود رجــوی 
را گــوش کنــد تــا طــالق اجبــاری را قبــول کنــد! خانــم 
رجــوی! از کــدام آزادی می گوییــد شــما کــه زنــان و افــراد 
زیــادی را از نیازهــای اصلــی، فــردی و شرعی شــان 
محــروم می کردیــد. شــما کــه حــالل خــدا را هــم حــرام 
نامیدیــد! شــما کــه حتــی بــه افــکار زنان هــم قفــل زدید 

ــد؟!  ــدام آزادی می گوی از ک
زنــان جــدا شــده از منافقیــن از انقــالب طــالق و اجبــار 
مســعود و مریــم رجــوی بــرای طــالق اعضــا می گوینــد! 

سرنوشت نامعلوم بچه ها و سرکوب حس مادری! 
ــان در  ــدر و مادرهایش ــراه پ ــه هم ــه ب ــدود ۸00 بچ ح
ــد  ــای چن ــد. از بچه ه ــی می کردن ــرف زندگ ــگاه اش پای
ــه  ــا را ب ــه آنه ــه هم ــاله ک ــا ۱۳،۱4 س ــه ت ــه گرفت ماه
خــارج از عــراق منتقــل کردنــد. بتــول ســلطانی کــه دوتا 
از فرزندانــش را در ســن کودکــی از او جــدا کرده انــد 
ــود  ــدارزش ب ــه ض ــتن بچ ــازمان داش ــد:»در س می گوی
ــت  ــمار می رف ــزرگ به ش ــاه ب ــک گن ــرام و ی ــک ح و ی
ــتفاده  ــه اس ــا از واژه خرچ ــرای بچه ه ــوی ب ــعود رج مس
می کــرد و می گفــت خودتــان را از ایــن بنــد برهانیــد پس 
از آنکــه مغزهــای مــا را بــا حرف هایشــان شستشــو دادند 
بچه هایمــان را ســپردیم دســت ســازمان و آنهــا هــم از 
عــراق بــه کشــورهای دیگــر منتقل شــان کردنــد.« خانم 
رجــوی ایــن زنــان کــه اینطــور سنگ شــان را بــه ســینه 
می کوبــی چــرا حــق زندگــی نداشــتند؟! چــرا ایــن آزادی 
را نداشــتند کــه بــرای خودشــان و فرزندان شــان تصمیــم 

بگیرند؟! 
اجبار به ناموس فروشی برای سازمان! 

»ایــرج مصداقــی« عضــو جداشــده از گروهــک منافقیــن 
می گویــد:»  در درون ســازمان و بــه مــردان گفتــه 

می شــد امــروز انقــالب تــو ایــن اســت کــه تصــور کنــی همســر تــو 
در همین جــا مقابــل چشــمان تــو بــا مســعود رجــوی بــه رخت خــواب 
رفتــه و تــو می بینــی و احســاس شــادمانی می کنــی!«  ایــن انقــالب را 
هــم مریــم رجــوی کلیــد زد، از مهــدی ابریشــم چی طــالق گرفــت و 
بــه همســری مســعود رجــوی درآمــد مهــدی ابریشــم چی در مراســم 
ازدواج مریــم و مســعود ابــراز شــادمانی کــرد و گفت:» مــن بــه عنــوان 
یــک مجاهــد خلــق جــز اینکــه بگوییــم بــا تــک تــک ســلول هایــم 
ــه مســعود و مریــم تبریــک می گویــم!و ســراپای وجــودم شــوق و  ب

خوشــحالی ایدئولوژیــک اســت چیــزی بــرای گفتــن نــدارم!«
ــم  ــعود و مری ــی مس ــم  چی در عروس ــدی ابریش ــای مه  صحبت ه

رجــوی!
حرمسرای مسعود رجوی و سواستفاده از زنان !

اگرچــه درمیــان منافقیــن ازدواج ممنــوع بــود امــا بــرای مســعود نــه! او 
بــه واســطه مریــم رجــوی و بــا اســم ذوب در رهبــری یکــی یکــی 
زنــان  را بــه عقــد خــود در مــی آورد و در حرمســرای خــود هــر شــب 
یکــی را دعــوت بــه رابطــه جنســی می کــرد!  مســعود و مریــم ایــن 
سواســتفاده جنســی از زنــان را  بــا ســرپوش یگانگــی بــا رهبــر انجــام 
می دادنــد. بتــول ســلطانی می گویــد:» یــک روز مریــم بــا مــن تماس 
گرفــت و گفــت امشــب شــب زفــاف تــو اســت و امشــب تو بــه معراج 

می رســی! و بعــد مــن را راهــی اتــاق مســعود رجــوی کردنــد! «
زنانی که در سازمان آزادی افکار هم نداشتند!

زنــان و مــردان گروهــک منافقیــن دفترچه هایــی داشــتند کــه 
درجیب هایشــان می گذاشــتند و درتمــام اوقــات همــراه شــان 
بــود. بایــد هــر لحظــه و هــر فکــری کــه بــه ذهنشــان در خواب 
ــه در  ــا روزان ــتند ت ــرده را در آن می نوش ــور ک ــداری خط و بی
نشســت هایی کــه گذاشــته می شــد در حضــور مریم و مســعود 
رجــوی و بقیــه اعضــا، آن را می خواندنــد.  مســعود اســم ایــن 

نشســت ها را گذاشــته بــود غســل در صحنــه!
 نمونه ای از غسل در صحنه منافقین

ــی نســبت  ــی را کــه حت ــه آدم های ــان رفت ــم رجــوی یادت خان
ــد  ــه می گفتی ــما ک ــتند؟! ش ــم آزادی نداش ــان ه ــه افکارش ب
خونتــان هــم بایــد بــرای بــرادر مســعود باشــد. شــما کــه اجــازه 
ــه  ــما ک ــد. ش ــان می گرفتی ــم از زن ــره را ه ــای دونف صحبت ه
وقتــی پلیــس فرانســه دســتگیرتان کــرد اعضــای مجاهدیــن را 
مجبــور بــه آتش زدن خــود مقابل ســفارت فرانســه کردیــد. چه 
شــده کــه حــاال حــرف از آزادی می زنیــد! اصــال آزادی از نظــر 

شــما یعنــی چــه؟!
ــد  ــا تهدی ــم رجــوی کــه ب ــرای آزادی مری  آتــش زدن خــود ب

ــت ــورت می گرف ــان ص ــان عزیزان ش ــه ج ــبت ب نس
جنایتی که به اسم آزادی کلید خورد! 

اعضــای گروهــک منافقیــن حــق ارتبــاط با دنیــای اطراف شــان 
را نداشــتند ربات هایــی بودنــد کــه در زنــدان ســازمان به اســارت 
کشــیده شــده بودند. کســی نمی توانســت بــه همین راحتــی از 
ســازمان جــدا شــود. راه حــل یــا خودکشــی بــود یــا فــرار. اعضــا 

حتــی حــق مالقــات بــا خانواده شــان را هــم نداشــتند. 
اعضــای گروهــک منافقیــن حتــی اجــازه مالقــات بــا 

نداشــتند! هــم  را  خانواده هایشــان 
ــن  ــوی ای ــم رج ــه مری ــای آزادی  اســت ک ــان دورنم ــن هم ای
ــادش را ســر می دهــد آخــر داســتان ادعــای آزادی  روزهــا فری
زنــان از ســوی مریــم و هم پیمانانــش جنایت هایــی بدتــر از ایــن 
اســت! خــوب کــه بــه حرف هــای اعضــا جــدا شــده از مجاهدین 
گــوش بســپارید. بــه حرف هــای آن دخترکان جــوان و پر شــور،  
می گوینــد بــه اســم آزادی و عدالــت و انقــالب پــا بــه میــدان 
گذاشــتیم و امــا سرنوشــت برایشــان در چنگال مریم و مســعود 
چیــز دیگــری را رقــم زد. چیــزی کــه روزی هزاربــار مرگ شــان 

ــد.  ــدا می خواهن را از خ

کالهبردارانی که با ترفند سفر عتبات در بردسیر از مردم اخاذی می کردند بازداشت شدند
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر 
عامــل  دســتگیری  و  شناســایی  از 
کالهبــرداری بــا ترفنــد ســفر بــه 
عتبــات خبــر داد و گفــت: بهتریــن راه 
ــه  ــه ب ــات مراجع ــه عتب ــرای ســفر ب ب
ــت. ــر اس ــر معتب ــا و دفات نمایندگی ه

ــگاه  ــه نقــل از پای ــا ب ــه گــزارش ایرن ب
خبــری پلیــس، ســرهنگ منصــور 
ــی  ــت: در پ ــژاد اظهارداش ــان ن رمض
شــهروندان  از  تعــدادی  شــکایت 
ــا  مبنــی بــر اینکــه افــرادی خــود را ب
ــا جلــب اعتمــاد  عناویــن مختلــف و ب
ــفر  ــدن س ــده ش ــه برن ــه بهان ــان ب آن
عتبــات عالیــات اقــدام بــه اخــذ وجــه 
مــی  از شــهروندان  و کالهبــرداری 
ــژه در  ــه صــورت وی کننــد، موضــوع ب
ــای  ــس فت ــوران پلی ــتور کار مام دس

ــت. ــرار گرف ــتان  ق ــن شهرس ای
اهمیــت  بــه  باتوجــه  افــزود:  وی 
موضــوع، اقدامــات اطالعاتــی در ایــن 

زمینــه آغــاز و بــا بررســی و پاالیــش 
اخبار مشــخص شــد ســه کالهبــردار 
حرفــه ای ضمــن تمــاس بــا مــردم و 
ــان در ســفر  ــده شــدن آن ــالم برن اع
ــر بســته  عتبــات عالیــات و تاکیــد ب
بــودن راه کربــال، شــماره کارت و 
بــه منظــور  را  افــراد  مشــخصات 
واریــز هزینــه دریافــت و بــا گرفتــن 
هــا  حســاب  از  اطالعــات  ســایر 

ــد. ــرده ان ــی ک ــت م برداش
فرمانــده انتظامــی بردســیر بــا اشــاره 
ــه همیــن  ــه اینکــه کالهبــرداران ب ب
ــال  ــارد ری ــک میلی ــش از ی روش بی
از شــهروندان کالهبــرداری کــرده 
بودنــد تصریــح کــرد: بــا انجــام 
ــای  ــری ه ــی و پیگی ــات پلیس اقدام
شــبانه روزی یــک متهــم دخیــل 
در ایــن کالهبــرداری هــا شناســایی 
فتــا  پلیــس  مامــوران  توســط  و 
دســتگیر و مبلــغ کالهبــرداری شــده 

ــد. ــودت ش ــگان ع ــاب مالباخت ــه حس ب
ســرهنگ رمضــان نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم همــواره بایــد از اعتمــاد 
بی جــا بــه افــراد خــودداری کنندتاکیــد کــرد: پلیــس بــه طــور مســتمر بــرای 
برقــراری نظــم و امنیــت و برخــورد بــا مجرمــان آمــاده اســت و انتظــار مــی 
رود شــهروندان نیــز ضمــن همــکاری مســتمر بــا پلیــس بــا اطــالع از هرگونــه 

مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را بــه 110 اطــالع دهنــد.



دوشنبه -  2 آبان ماه 1401سال چهاردهم - شماره ی 6547

حاج قاسم دوم، خانم او و بانوی خانه اش 
بود!

مؤمن و متواضع!
زندگی ساده ای بود که او به آن معتقد بود!

برای همه آرامش آورده بود!
دور از تمام عناوین و تجمالت، بی تکلف و 

بی تکبر همه را مدیریت می کرد!
شده بود رابط خانواده های شهدا با حاج 
قاسم،و رابط خانواده های شهدا با هم، تا 
سختی نبودن عزیز خانواده، کمی قابل 

تحمل تر شود!
حتی حواسش به تک تک فرزندان شهدا 

بود تا جایی که پیگیر می شد آن چه دارند 
و آن چه ندارند!

بعضی از خانواده ها معتقد بودند که او 
همراهشان زجر و غصه را تحمل می کند،

صبر و تحمل بانو در بودن ها و نبودن های 
حاجی، مثال زدنی بود!

گاهی شده بود کسی کالم بد هم به بانو 
گفته بود اما جز محبت ندیده بود!

می گویند پشت سر مردان موفق، زنان 
خاصی هستند!

و سالم و درود بر زنان بهشتی دنیای ما و 
درود بر بانوی حاج قاسم!

****
من هر چه دارم از برکت وجود خانمم دارم!

ایستاده بودم کنار حاجی در بیت الزهرا.
جمله باال را حاجی گفت و ادامه داد :

خانمم باعث شده که من خیلی فعالیت 
کنم. این سفرهای زیاد را بروم و بیایم، مدام 

هم برایم نذر می کند!
حاجی بود و احترام خاصش به بانوی خانه 

اش.
تنها جمالتی که می شود گفت و شنید، 

کالم امام خمینی است :از دامن زن، مرد به 
معراج می رود!

و انقالب وقتی پیروز شد که زن ها به 
صف اول راهپیمایی ها آمدند! خدا به حق 

مجاهدت بانوی خانه حاج قاسم،
بانوان ما را بیدار و پا به رکاب یاری موالی 

عزیزمان حجه ابن الحسن کند،
و از فکر و حیله های  »زن سوز« دنیای 

امروز در امان بدارد!
****

دانشگاه امام حسین )علیه السالم( و 
دانشجویانش چشم به راه آمدن آقا بودند!

فرماندهان رده اول همه بودند، حاج قاسم 
هم!

آقا که وارد جایگاه شدند، دستان فرماندهان 
کنار سرشان قرار گرفت و احترام نظامی 

دادند به فرمانده!
اما حاج قاسم دست چپش را هم گذاشت 
روی قلبش، و نگاه متواضعش را دوخت به 

صورت آقا!
بعد از مراسم گفتم:حاجی، عرف نظامی اینه 
که برای احترام دست رو کنار سر می ذارن، 
اون دستتون رو هم روی سینه گذاشتی! 

قضیه چیه؟
نگاهم کرد و گفت : حس کردم آقا نگرانند، 
دست گذاشتم روی سینه ام تا بگم، حاج 

قاسم فدات بشه آقای من!
خداوندا! تو را شکرگذارم که پس از عبد 
صالحت خمینی عزیز،مرا در مسیر عبد 

صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر 
صالحیتش،

مردی که حکیم امروز اسالم و تشیع و ایران 
و جهان سیاسی اسالم است، خامنه ای عزیز 

که جانم فدای جان او باد، قرار دادی.
پروردگارا! تو را سپاس که مرا با بهترین 

بندگانت در هم آمیختی،
و درک بوسه بر گونه های بهشتی آنان 
و استشمام بوی عطر الهی آنان، یعنی 

مجاهدین و شهدای این راه، به من ارزانی 
داشتی.

مکتب حاج قاسم
درس  بیست و یکم

ــس  ــع م ــی صنای ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
ایــران بــا بیــان اینکــه در مبــارزه بــا فســاد در 
شــرکت ملــی مــس جــدی هســتیم گفــت: 
ــده فســاد در شــش ماهــه گذشــته  27 پرون
در شــرکت ملــی مــس تشــکیل شــده و بــا 

ــم. ــارزه می کنی ــا فســاد مب قاطعیــت ب
ــان،  ــزاری تســنیم از کرم ــه گــزارش خبرگ ب
ــاب  ــا اصح ــری ب ــت خب ــتمی در نشس رس
رســانه اســتان کرمــان با بیــان اینکــه اهمیت 
رســانه بــرای مــا کامــال مشــهود و بــارز اســت 
و بــرای خــودم تکلیــف کــردم کــه از نظــرات 
ــی  ــرکت مل ــای ش ــه در برنامه ه ــن جامع ای
مــس اســتفاده کنــم، اظهــار داشــت: در 
شــش ماهــه گذشــته کــه افتخــار همــکاری 
بــا شــرکت ملــی مــس را پیــدا کــردم برنامــه 
توســعه بــرای 5.5 ســال آینــده طراحی شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در این برنامه توســعه 
زنجیــره صنعــت مــس از اکتشــاف تــا پاییــن 
ــت  ــت: صنع ــود، گف ــل می ش ــت تکمی دس
مــس در کشــور 50 ســاله شــده و بــرای 
50 ســاله دوم بایــد توســعه بیشــتری داشــته 

باشــیم کــه نیــاز بــه برنامــه توســعه بــود.
ــس  ــع م ــی صنای ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
ایــران بــا بیــان اینکه ظرفیــت تولید مــس در 
ــود امــا االن کمتــر از  ابتــدا 150 هــزار تــن ب
دو برابــر شــده و بیــن 250 تــا 300 هــزار تــن 
تولیــد داریــم، ادامــه داد: صنعــت مــس بایــد 
بهتــر از ایــن توســعه پیــدا می کــرد چــرا کــه 
بــر روی کمربنــد جهانــی مــس قــرار داریــم و 

تمرکز این کمربند نیز در ایران است.
ــد از شــمال  ــن کمربن ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــی  ــور تقریب ــه ط ــده و ب ــران وارد ش ــرب ای غ
تمــام ایــران را در برگرفتــه اســت، افــزود: هفت 
درصــد ســرزمین اکتشــاف شــده و 19 میلیارد 

تــن مــاده معدنــی کشــف شــده اســت.
ــی از  ــه در برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتمی ب رس
کشــورها حدود ســه مرتبــه ســرزمین معدنی 
خــود را اکتشــاف کردنــد امــا مــا در ســرزمین 
خودمــان فقــط 7 درصــد آن را کشــف کردیــم 
ــرآغاز  ــت: س ــت، گف ــف اس ــک ضع ــه ی ک
ســرزمین معدنی مــس از اســتان کرمــان بوده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تمرکــز شــرکت ملی مس 
بــر روی اکتشــاف معــادن مس بــوده و امســال 
ــاری اکتشــافی  ــر حف ــزار مت بیــش از 200 ه
ــور در  ــت کش ــزود: ظرفی ــت، اف ــه اس در برنام
حــوزه اکتشــاف بایــد بیشــتر شــود و نیــاز بــه 
شــرکت های مهندســی و آزمایشــگاهی در 

ــتیم. کشور هس

ــاد در  ــا فس ــارزه ب ــه در مب ــان اینک ــا بی وی ب
شــرکت ملــی مــس جــدی هســتیم و اعتقــاد 
ــری اســت  ــام معظــم رهب ــان مق ــم فرم داری
و ربطــی بــه ایــن جنــاح و آن جنــاح نــدارد و 
ــاد اصحــاب  ــا فس ــارزه ب ــم در مب ــا داری تقاض
رســانه بــه ما کمــک کننــد، گفــت: 27 پرونده 
فســاد در شــش ماهه گذشــته در شرکت ملی 
مــس تشــکیل شــده و بــا قاطعیــت بــا فســاد 

ــم. ــارزه می کنی مب
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایران 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای انتصاب هــا خیلــی 
حساســیت ایجــاد کنیــد و خیلــی عملکــرد 
بــرادر را بــه مدیــر ربــط ندهیــد و اجــازه بدهید 
بدون حاشــیه کار کنیــم، ادامــه داد: 70 میلیارد 
ــه  ــان و ب ــس کرم ــگاه م ــه باش ــان بودج توم
روایتــی 90 میلیــارد تومــان بــوده کــه امســال 
ایــن بودجــه بــه 150 میلیــارد تومــان افزایــش 

پیــدا کــرده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت ملی صنایــع مــس ایران 
ــی  ــه اینکــه ابزارهــای تامیــن مال ــا اشــاره ب ب
خوبــی در اختیــار شــرکت ملــی مس اســت و 
یــک ریــال نیــاز مالــی از بانک هــا نداریــم، بیان 
کــرد: شــرکت ملــی مــس 28 هــزار نفــر نیــرو 
دارد کــه از بهتریــن نیروهــای انســانی کشــور 
هســتند و تجربــه و تخصــص خوبــی در غرب 
آســیا دارنــد کــه قاطبــه آنهــا از اســتان کرمان 
اســت. وســه معــدن بــزرگ مــس در کشــور 
ــم کــه اســتخراج مــس از آنهــا صــورت  داری
می گیــرد و بنــا داریــم ســرعت اســتخراجی 

بیشــتر شــود.

۲۷ پرونده فساد در شرکت ملی مس تشکیل شد

ــات،  ــی از تبلیغ ــا حجــم انبوه ــر روز ب ــا ه ــل بزرگ تره ــم مث ــا ه بچه ه
ــه رو می شــوند. حتــی بچه هــای  ــی و اطالعــات نادرســت روب ــار جعل اخب
کوچک تــر هــم در معــرض انــواع مختلــف رســانه قــرار دارنــد. پژوهشــی 
نشــان داده کــه کــودکان روزانــه حــدود 11 ســاعت از وقــت خــود را صــرف 
اســتفاده از رســانه های مختلــف می کننــد. بــه همیــن دلیــل کارشناســان 
کــودک توصیــه می کننــد کــه فرزندانتــان را از کودکــی بــا ســواد رســانه 
ای آشــنا کنیــد. بــه همــان انــدازه کــه محدودکــردن اســتفاده کــودکان از 
رســانه ها مهــم اســت، آمــوزش ســواد رســانه ای بــه آنهــا نیــز اهمیــت دارد. 
در ایــن مقالــه، دربــاره همیــن موضــوع صحبــت خواهیــم کــرد. بــه شــما 
خواهیــم گفــت که ســواد رســانه ای چیســت و چطــور می توانید کــودکان 

خــود را بــه مخاطبــان نکته ســنج رســانه ها تبدیــل کنیــد.
سواد رسانه ای چیست؟

ســواد رســانه ای یعنــی توانایی شناســایی انواع مختلــف رســانه  و درک انواع 
پیام هایشــان. هــر رســانه وســیله ای اســت کــه از طریــق آن پیامــی بــرای 
مخاطــب ارســال می شــود. ایــن پیــام ممکــن اســت در قالــب برنامــه ای 
تلویزیونــی ارائــه شــود یا حتی ممکن اســت تبلیغــی ســاده روی بیلبوردی 
در حاشــیه بزرگــراه باشــد. انــواع رســانه هایی کــه بچه هــا روزانــه بــا آنهــا 

ــد از: ــد، عبارت ان ســروکار دارن
رسانه های سنتی مثل رادیو و تلویزیون؛

پیام های ساده متنی تلفن همراه؛
شبکه های اجتماعی؛
بازی های کامپیوتری؛

انواع تبلیغات در کوچه و خیابان.
سواد رسانه ای به بچه ها کمک می کند که چند چیز را درک کنند:

انواع مختلف رسانه ها؛
اینکــه اشــخاصی در رســانه ها ســعی می کننــد پیام هــای مختلفــی را برای 

ــال کنند؛ مخاطب ارس
دالیل و انگیز ه های صاحبان رسانه ها.

چرا آموزش سواد رسانه ای اهمیت دارد؟
بیشــتر مــردم تحت تأثیــر رســانه های مختلــف هســتند. رســانه ها بیــش 
از آنچــه فکــرش را بکنیــد بــر افــکار و نحــوه تصمیم گیــری مــا در امــور 
ــد. آمــوزش  ــا ندارن ــا م ــد. بچه هــا هــم فرقــی ب مختلــف تأثیــر می گذارن

ســواد رســانه ای بــه کــودکان بــه چنــد دلیــل اهمیــت دارد:
ــه  ــدان می تواننــد آنهــا را ب ــه فرزن ــا آمــوزش ســواد رســانه ای ب ــن ب والدی
مخاطبانــی نکته ســنج تبدیــل کننــد. آنهــا می تواننــد تحلیــل و ارزیابــی 
موضوعــات مطرح شــده در رســانه ها یــا همــان پیام هــای رســانه ای را بــه 

کــودکان خــود یــاد بدهنــد.
آمــوزش ســواد رســانه ای بــه کــودکان باعــث می شــود کــه بتواننــد مــرز 
بیــن واقعیــت و خیــال را تشــخیص بدهنــد. این طــوری متوجــه می شــوند 
کــه هــر منبعــی بــرای دریافــت اخبــار مناســب نیســت. در واقــع، هــدف 
از آمــوزش ســواد رســانه ای ایــن اســت کــه کــودکان بــه مخاطبــان عاقــل 
رســانه ها تبدیــل شــوند و بتواننــد عقایــد خــود را محترمانــه بیــان کننــد.

آمــوزش ســواد رســانه ای بــه آمــوزش مهارت هــای شــهروندی نیــز کمــک 
ــه  ــران محترمان ــا دیگ ــد ب ــاد می گیرن ــا ی ــوری بچه ه ــد. این ط می کن

ــا دموکراســی بیشــتر آشــنا می شــوند. گفت وگــو کننــد و ب
از طریــق آمــوزش ســواد رســانه ای بــه کــودکان می توانیــم مطمئن شــویم 
ــد  ــد و می دانن ــری می کنن ــه تصمیم گی ــان آگاهان ــاره اعتقاداتش ــه درب ک

چطــور بیــان کننــد بــه چیــزی اعتقــاد ندارند.

فایده آموزش سواد رسانه ای چیست؟
ــد یــک رســانه  مــا در دوره ای زندگــی می کنیــم کــه هــر کســی می توان
ایجــاد کنــد. مثــال هــر کســی می توانــد فقــط بــا چنــد کلیــک ســاده یک 
صفحــه اینســتاگرامی بســازد و در آن مطالــب مختلــف را منتشــر کنــد. 
ــن  ــا تمــام ای ــا انگیزه هــای مختلفــی ایجــاد می شــوند و لزوم رســانه ها ب
انگیزه هــا خیــر نیســتند. بنابرایــن الزم اســت بــه بچه هــا یــاد بدهیــم کــه 

چطــور مخاطــب نکته ســنج رســانه ها باشــند.
بــه انســان باعــث مــی شــود کــه در طوالنــی مــدت هویــت خــود را بــا آن 

ــف کند تعری
والدیــن بایــد بــا تمرین هــای مختلــف به کــودکان خــود یــاد بدهند کــه از 
خــود بپرســند چــرا مطلبــی در یــک رســانه منتشــر شــده و آیا آن رســانه 
منبــع معتبــری اســت یــا نــه. امــروزه آمــوزش ســواد رســانه ای به کــودکان 
اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت. مهم ترین فوایــد آموزش ســواد رســانه ای را 

در ادامــه بررســی کرده ایــم.

1. یادگیری تفکر انتقادی
بــا آمــوزش ســواد رســانه ای بــه بچه هــا، آنهــا هــر چیــزی را کــه می خوانند 
و می بیننــد ارزیابــی خواهنــد کــرد. آنهــا یــاد می گیرند کــه موقــع دریافت 
هــر پیامــی اول کمــی مکــث و بــه محتــوای آن فکــر کنند. همچنیــن یاد 
می گیرنــد کــه چطــور تشــخیص بدهنــد کــدام مطلــب درســت اســت و 
کــدام یــک احتیــاج بــه بررســی بیشــتری دارد. در نهایــت، می آموزنــد کــه 

بــا تفکــر انتقــادی از روی ظاهــر چیزهــا قضــاوت نکنند.
2. شناسایی منابع معتبر خبری

در ایــن دوره ، تشــخیص منابــع موثق خبری مهارتی بســیار مهم محســوب 
می شــود. آمــوزش ســواد رســانه ای بــه کــودکان ایــن فایــده را دارد کــه یاد 

می گیرنــد کدام منابــع خبــری ارزش بیشــتری دارند.

سالمت و تربیت کودک
 آموزش سواد رسانه ای به کودکان

عالئم شایع آنفلوانزای فصلی/ راه تشخیص آنفلوانزا از کرونا 
متخصــص بیماری هــای عفونــی و گرمســیری 
بــا اشــاره بــه عالئــم شــایع آنفلوانــزای فصلــی، 
دربــاره روش هــای تشــخیص آنفلوانــزا از کرونا و 

ســرماخوردگی توضیحاتــی ارائــه کرد.
ــا  ــو ب ــژاد در گفت وگ ــژه دزفولی ن ــر منی دکت
ــا  ــزاری تســنیم  ب ــی خبرگ ــگار اجتماع خبرن
بیــان ایــن کــه آنفلوانزا هرســال در فصول ســرد 
شــایع می شــود؛ اظهــار کــرد:  آنفلوانزایــی کــه 
ــری در  ــک همه گی ــوان ی ــه عن شــایع شــده ب
نظــر گرفتــه نمی شــود و یــک بیمــاری فصلــی 

اســت.
عائم شایع آنفلوانزا

وی دربــاره عالئم شــایع بیمــاری آنفلوانــزا افزود: 
عالئــم بیمــاری بــه نحــوی اســت که بیمــار به 
طــور ناگهانــی دچــار تــب و بــدن درد می شــود 
ــر ســردرد،  ــم دیگــری نظی ــج عالئ ــه تدری و ب
درد حدقــه چشــم و گلــودرد غیرچرکــی بــروز 
ــد؛ همچنیــن ممکــن اســت در برخــی  می یاب
ــی و  ــزش بین ــی آبری ــار کم ــرد دچ ــوارد ف م

ــود. ــط دار ش ــرفه های خل س
راهکار تشخیص کرونا از آنفلوانزا

دزفولی نــژاد دربــاره روش تشــخیص آنفلوانــزا از 
کرونــا تصریــح کــرد:  در حــال حاضــر بــا توجــه 
ــم  ــا و شــباهت عالئ ــه شــیوع بیمــاری کرون ب
ــزا، تشــخیص افتراقــی ایــن دو  ــا و آنفلوان کرون
بیمــاری بــدون انجــام تســت امکان پذیــر 

نیســت.
مــدت زمــان انتقــال بیمــاری چنــد روز 

اســت؟

ــه بیمــاری  وی تأکیــد کــرد:  فــرد مبتــال ب
کرونــا تــا 7 روز و بیمــار مبتــال بــه آنفلوانــزا 
در حــدود چهــار تــا پنــج روز می توانــد ناقل 
ــم  ــردی دچــار عالئ بیمــاری باشــد؛ اگــر ف
ــر  ــه ای نظی ــاری زمین ــود و بیم ــور ش مذک
دیابــت، فشــار خــون، بیماری هــای ریــوی، 
قلبــی، کلیوی و نقص ایمنی نداشــته باشــد 
جــای نگرانی نیســت و بیــن 5 تــا 7 روز باید 
تمــاس بــا دیگــران را بــه حداقــل برســاند.

و  عفونــی  بیماری هــای  متخصــص 
گرمســیری ادامــه داد: افــراد دارای عالئــم به 
ویــژه افــراد مبتال بــه بیماری هــای زمینه ای 

ــه پزشــک مراجعــه کننــد. ب

عائم سرماخوردگی چیست؟
عالئــم  بــه  اشــاره  بــا  دزفولی نــژاد 
در  کــرد:  خاطرنشــان  ســرماخوردگی 
ســرماخوردگی های معمــول، عالئــم شــایع 
ــزش بینــی، ســردرد، ضعــف و  شــامل آبری
بی حالــی اســت و تفــاوت ســرماخوردگی بــا 
آنفلوانــزا ایــن اســت کــه آنفلوانــزا عمدتــاً بــا 
ــزش  ــاز می شــود و آبری ــدن درد آغ ــب و ب ت
ــا در  ــر متــداول اســت ام بینــی در آن کمت
ســرماخوردگی آبریــزش بینــی و ترشــحات 

ــت. ــایع تر اس ــم ش چش
ــا و ســرماخوردگی  ــزا، کرون در آنفلوان
خفیــف نیــاز بــه آنتی بیوتیــک 

ــت نیس
وی بــا بیان این که متأســفانه از زمان شــیوع 

صبر و تحمل بانو در بودن ها و 
نبودن های حاجی، مثال زدنی بود!

مدیر عامل رشکت ملی صنایع مس ایران :

کرونــا، میــزان مصــرف آنتی بیوتیک هایــی نظیر 
آزیترومایســین افزایــش یافتــه اســت، بیــان کرد :  
مــردم بایــد توجه داشــته باشــند کــه در آنفلوانزا، 
کرونــا و ســرماخوردگی های معمولــی و خفیــف 
بــه هیــچ وجــه نیــازی بــه مصــرف آنتی بیوتیک 

نیست.
وی هشــدار داد:  در اثــر مصــرف بی رویــه و 
خودســرانه آنتی بیوتیک هــا، میکروب هــا نســبت 
ــه آنتی بیوتیــک مقــاوم می شــوند و ایــن امــر  ب
آنتی بیوتیک هــا روی  بی اثــر شــدن  باعــث 
ــی می شــود. ــان برخــی بیماری هــای عفون درم
متخصــص بیماری هــای عفونــی گفــت: در 
صورتــی که عالئمی نظیر ســینوزیت، ترشــحات 
چرکــی غلیــظ و تــداوم تــب بیــش از ســه روز 
بــروز یابــد؛ فــرد بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنــد 
و در صــورت صالحدیــد و تجویــز پزشــک باید از 

آنتی بیوتیــک اســتفاده کنــد.

حساب شرکت های بزرگ اقتصادی به استان کرمان برگردد
ــر  ــه از وزی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
اقتصــاد درخواســت داریــم که انتقال حســاب 
ــه اســتان را  ــزرگ اقتصــادی ب شــرکت های ب
پیگیــری کنــد، گفــت: ایــن مســئله مطالبــه 
عمومــی مــردم و مســئوالن اســتان کرمــان 

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان ، 
محمدمهــدی فــداکار در شــورای هماهنگــی 
ــور  ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم ــای اس بانک ه
ســید احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصادی 
و دارایــی برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بانــک 
کشــاورزی در اعتبــارات امســال کمــک زیادی 
بــه اســتان کرمــان کــرده کــه جــای تقدیــر 

دارد.
ــرکت های  ــاب ش ــه حس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــد ب ــان بای ــتان کرم ــادی اس ــزرگ اقتص ب
داخــل اســتان برگــردد، گفــت: از وزیــر امــور 
ــم  ــم درخواســت داری ــی ه اقتصــادی و دارای

کــه ایــن مســئله را پیگیــری کنــد.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه انتقــال 
اقتصــادی  بــزرگ  شــرکت های  حســاب 
بــه داخــل اســتان مطالبــه عمومــی مــردم و 
مســئوالن اســتان کرمــان اســت، افــزود: ایــن 
موضــوع تــا کنــون بارهــا تاکیــد شــده اســت.

ــی  ــک مل ــل بان ــن مدیرعام ــا فرزی محمدرض
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــران نی ای
ــی دولــت سیاســت  امســال سیاســت های پول
انقباضــی اســت، اظهــار داشــت: ایــن سیاســت 
ــرده  ــه رو ک ــکل روب ــا مش ــا را ب ــود بانک ه خ

اســت.
ــرمایه  ــش س ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بانک هــای دولتــی یــک ضــرورت اســت و 
امیدواریــم وزارت اقتصــاد پیگیــری کند، گفت: 
کســری نیــروی انســانی نیــز یکی از مشــکالت 
مهــم بانک هــای دولتــی اســت کــه در بانــک 
ملــی مجــوز اســتخدام و جــذب هــزار و 700 

ــم. ــرو را گرفته ای ــر نی نف
ــه  ــا اشــاره ب ــران ب ــی ای ــک مل ــل بان مدیرعام
ــی از  ــای دولت ــعب بانک ه ــش ش ــه کاه اینک
سیاســت های بانــک مرکــزی از ســال ها پیــش 
ــری  ــی پیگی ــک مل ــه داد: در بان ــت، ادام اس
کردیــم کــه ایــن کاهــش انجام نشــود و بســته 
بــه جمعیــت هر منطقــه این شــعب راه انــدازی 

ــود. ــا ش ــا جابه ج و ی
فرشــید فرخ نــژاد مدیرعامــل بانــک کشــاورزی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــن جلســه ب ــز در ای کشــور نی
بانــک کشــاورزی 957 هــزار میلیــارد تومــان از 

ابتــدای امســال تســهیالت پرداخــت کــرده 

اســت، اظهــار داشــت: ایــن میــزان نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل 87 درصــد رشــد 

داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه امســال پرداخــت بانک 
کشــاورزی در اســتان کرمــان خیلــی بیشــتر 
شــده اســت، گفــت: امهــال وام های کشــاورزی 
را پیگیــری می کنیــم و در اســتان کرمــان 14 
هــزار و 897 فقــره وام در ســال گذشــته امهال 

ــده است. ش
ــی  ــورای هماهنگ ــر ش ــدی دبی اهلل داد محم
بانک هــای اســتان کرمــان در ایــن جلســه بــا 
بیــان اینکــه نســبت مصــارف بــه منابــع بانک 
ــرای شــبکه بانکــی  ــی ب یــک شــاخص ارزیاب
اســت، اظهــار داشــت: در ســال 1400 نســبت 
مصــارف بــه منابــع بانک هــای اســتان کرمــان 

ــوده اســت. 71.7 درصــد ب
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مزد نامعین
آن روز را ســلیمان بــن جعفــر جعفــری و امــام رضــا 
علیــه الســالم بــه دنبــال کاری بــا هــم بیــرون رفته 
بودنــد. غــروب آفتــاب شــد و ســلیمان خواســت بــه 
منــزل خویــش بــرود، علی بــن موســی الرضا بــه او 
فرمــود: »بیــا بــه خانــه ی مــا و امشــب بــا مــا باش. 

« اطاعــت کــرد و بــه اتفــاق امــام بــه خانــه رفتنــد.
امــام غالمــان خــود را دیــد کــه مشــغول گلــکاری 
ــه  ــه یــک نفــر بیگان ــا چشــم امــام ب ــد. ضمن بودن
افتــاد کــه او هــم بــا آنــان مشــغول گلــکاری بــود، 

پرســید: »ایــن کیســت؟ « .
غالمــان: »ایــن را مــا امــروز اجیــر گرفتــه ایــم تــا 
بــا مــا کمــک کنــد. « .- بســیار خــوب، چقــدر مــزد 
برایــش تعییــن کــرده ایــد؟ .- یــک چیــزی باالخره 

خواهیــم داد و او را راضــی خواهیــم کــرد.
آثــار ناراحتــی و خشــم در امــام رضــا پدیــد آمــد و رو 
آورد بــه طــرف غالمــان تا بــا تازیانــه آنهــا را تأدیب 
کنــد. ســلیمان جعفــری جلــو آمــد و عــرض کــرد: 

»چــرا خــودت را ناراحــت مــی کنــی؟ « .
ــا  امــام فرمــود: »مــن مکــرر دســتور داده ام کــه ت
ــد  ــن نکنی ــزد آن را معی ــد و م ــی نکنی کاری را ط
هرگــز کســی را بــه کار نگماریــد، اول اجــرت و مــزد 
طــرف را تعییــن کنیــد بعــد از او کار بکشــید. اگــر 
مــزد و اجــرت کار را معیــن کنیــد، آخــر کار هم، می 
توانیــد چیــزی عــالوه بــه اوبدهیــد. البتــه او هــم که 
ببینــد شــما بیــش از انــدازه ای کــه معیــن شــده بــه 
او مــی دهیــد، از شــما ممنــون و متشــکر مــی شــود 
و شــما را دوســت مــی دارد و عالقــه ی بیــن شــما 
و او محکمتــر مــی شــود. اگــر هــم فقــط بــه همان 
انــدازه کــه قــرار گذاشــته ایــد اکتفــا کنید، شــخص 
از شــما ناراضــی نخواهــد بــود. ولــی اگر تعییــن مزد 
نکنیــد و کســی را بــه کار بگمارید، آخــر کار هراندازه 
کــه بــه او بدهیــد بــاز گمــان نمــی بــرد کــه شــما 
بــه او محبــت کــرده ایــد، بلکــه مــی پنــدارد شــما از 

مــزدش کمتــر بــه او داده ایــد. « 

بنده است یا آزاد؟
ــه از  ــس ک ــود. هرک ــد ب ــاز و آواز بلن ــدای س ص
ــت  ــی توانس ــت، م ــی گذش ــه م ــک آن خان نزدی
حــدس بزنــد کــه در درون خانــه چــه خبرهاســت؟ 
بســاط عشــرت و مــی گســاری پهــن بــود و جــام 
»مــی« بــود کــه پیاپــی نوشــیده مــی شــد. کنیزک 
خدمتــکار درون خانــه را جــاروب زده و خاکروبــه هــا 
ــا  ــود ت ــه بیــرون آمــده ب را در دســت گرفتــه از خان
آنهــا را در کنــاری بریــزد. در همیــن لحظــه مــردی 
کــه آثــار عبــادت زیــاد از چهــره اش نمایــان بــود و 
پیشــانی اش از ســجده هــای طوالنــی حکایــت می 
کــرد از آنجــا مــی گذشــت، از آن کنیــزک پرســید:
»صاحــب ایــن خانه بنــده اســت یــا آزاد؟ « .- آزاد.- 
معلــوم اســت کــه آزاد اســت. اگــر بنــده مــی بــود 
پــروای صاحــب و مالــک و خداوندگار خویــش را می 

داشــت و ایــن بســاط را پهــن نمــی کــرد.
ــن ســخنان بیــن کنیــزک و آن  ــدل شــدن ای ردوب
مــرد موجــب شــد کــه کنیــزک مکــث زیادتــری در 
بیــرون خانــه بکنــد. هنگامــی کــه به خانه برگشــت 
اربابــش پرســید: »چــرا ایــن قــدر دیــر آمــدی؟ « .

کنیــزک ماجــرا را تعریــف کــرد و گفــت: »مــردی 
ــان  ــا چنیــن وضــع و هیبــت مــی گذشــت و چن ب

ــن پاســخی دادم. « ــن چنی ــرد و م پرسشــی ک
ــد لحظــه در اندیشــه  شــنیدن ایــن ماجــرا او را چن
فــرو بــرد. مخصوصــا آن جملــه )اگــر بنــده مــی بود 
از صاحــب اختیــار خــود پــروا مــی کــرد( مثــل تیــر 
بــر قلبــش نشســت. بــی اختیــار از جــا جســت و بــه 
خــود مهلــت کفــش پوشــیدن نــداد. بــا پــای برهنه 
بــه دنبــال گوینــده ی ســخن رفــت. دویــد تــا خــود 
را بــه صاحــب ســخن کــه جــز امــام هفتــم حضرت 
موســی بــن جعفــر علیــه الســالم نبــود رســاند. بــه 
دســت آن حضــرت بــه شــرف توبــه نائــل شــد، و 
دیگــر بــه افتخــار آن روز کــه بــا پــای برهنــه بــه 
شــرف توبــه نائــل آمــده بــود کفــش بــه پــا نکــرد. 
ــد  ــن عب ــارث ب ــه »بشــربن ح ــا آن روز ب ــه ت او ک
ــد  ــه بع ــود، از آن ب ــروف ب ــروزی« مع ــن م الرحم
ــه  ــت و ب ــه« یاف ــی »پابرهن ــی« یعن ــب »الحاف لق
»بشــر حافــی« معــروف و مشــهور گشــت. تــا زنــده 
بــود بــه پیمــان خویــش وفــادار مانــد، دیگــر گــرد 
گنــاه نگشــت. تــا آن روز در ســلک اشــراف زادگان 
ــردان  ــلک م ــد در س ــه بع ــود، از آن ب ــان ب و عیاش

پرهیــزکار و خداپرســت درآمــد  

بار نخل
علــی بــن ابــی طالــب علیــه الســالم از خانــه 
بیــرون آمــده بــود و طبــق معمــول بــه طــرف 
صحــرا و باغســتانها کــه بــا کارکــردن در 
آنجاهــا آشــنا بــود مــی رفــت، ضمنــا بــاری 
ــا  ــراه داشــت. شــخصی پرســید: »ی ــز هم نی
علــی! چــه چیــز همــراه داری؟ « .علــی: 
ــت  ــاء اهلّل. « .- درخ ــا، ان ش ــت خرم »درخ
ــل  ــی زای ــخص وقت ــب آن ش ــا؟ ! .تعج خرم
شــد کــه بعــد از مدتــی او و دیگــران دیدنــد 
تمــام هســته هــای خرمایــی کــه آن روز علی 
ــد و آرزو  ــت کن ــه کش ــرد ک ــی ب ــراه م هم
داشــت در آینــده هــر یــک درخــت خرمــای 
ــک نخلســتان  ــه صــورت ی ــاوری شــود، ب تن
ــر  ــبز و ه ــا س ــته ه ــام آن هس ــد و تم درآم

کــدام درختــی شــد 

شعرهای زیبای موالنا درباره خدا
وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم

بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم
جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم
خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

تا نجوشیم از این خنب جهان برناییم
کی حریف لب آن ساغر و پیمانه شویم

سخن راست تو از مردم دیوانه شنو
تا نمیریم مپندار که مردانه شویم

در سر زلف سعادت که شکن در شکن است
واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم

بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت
گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم

گر چه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم
گر چه شمعیم پی نور تو پروانه شویم

گر چه شاهیم برای تو چو رخ راست رویم
تا بر این نطع ز فرزین تو فرزانه شویم
در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم

محرم گنج تو گردیم چو پروانه شویم
ما چو افسانه دل بی  سر و بی  پایانیم
تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم

گر مریدی کند او ما به مرادی برسیم
ور کلیدی کند او ما همه دندانه شویم
مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند
شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم

نی خمش کن که خموشانه بباید دادن
پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شویم

رئیــس جمهــور رشــد 40 درصــدی 
صــادرات را نشــانه عــزم فعــاالن اقتصــادی 
ــت:  ــادرات دانســت گف ــعه ص ــرای توس ب
تمــام تــالش بایــد در جهت رشــد و تولید 
فــن آوری پایــه باشــد و بایــد نســبت بــه 

ــع صــادرات آن توجــه شــود. ــع موان رف
 بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت ایرنــا؛ 
ســید ابراهیــم رئیســی در آییــن روز ملــی 
صــادرات در ســالن اجــالس ســران گفــت: 
توفیقــی اســت بــرای مــن کــه امــروز در 
جمــع تجلیــل از برتریــن های ایــن عرصه 
ــژه  ــل و بوی ــه عوام ــور دارم و از هم حض
ــه افتخــارات  ــاالن عرصــه صــادرات ک فع
بــرای کشــور بــه ارمغــان آوردنــد  قدردانی 

مــی کنــم.
وی اظهــار داشــت: 40 درصــد رشــد 
صــادرات در ســال گذشــته نشــان از عــزم 
فعــاالن اقتصــادی اســت کــه می خواهنــد 
ــن  ــد و ای ــد یاب ــور رش ــادرات در کش ص
نشســت نمــادی از توجــه بــه صــادرات و 

ــی رود. ــه شــمار م ــدگان ب صادرکنن
رئیــس جمهــور گفــت: بایــد ســهم خــود 
را در ترانزیــت کاال و گــردش پولــی مالــی 
و اقتصــاد منطقــه و حــق ایــران اســالمی 
کــه حــق واالیــی اســت دنبال کنیم؛رشــد 
اقتصــادی در کشــور شــدنی اســت و ایــن 

ــعار نیست. ش
آیــت اهلل رئیســی ادامــه داد: مــا زیربناهای 
رشــد اقتصادی و تولیــد را در کشــور داریم 
و بایــد بــرای در ایــن مســیر موانــع را بایــد 
از پیــش رو برداشــت و فعــاالن اقتصــادی 
هــم بــا انگیــزه و همگرایــی خــود در ایــن 
مســیر گام بردارنــد. رشــد اقتصــادی امری 
اســت کــه اتفــاق مــی افتــد ایــن دشــمن 
ــن  ــام ای ــت و تم ــرده اس ــی ک را عصبان
تحریــم هــا همــه بــرای ایــن اســت کــه 
کشــور رشــد نکند تولید نداشــته باشــد و 
صــادرات نداشــته باشــد و کشــور مصــرف 

کننــده باشــد.
وی ادامــه داد: رشــد 40 درصــدی صادرات 
نشــان از عــزم جــدی فعــاالن اقتصــادی 

کشــور اســت.
ــن  ــر یافت ــد ب ــا تاکی ــی ب ــت اهلل رئیس آی
ــی  ــع صادرات ــع موان ــرای رف ــی ب راهکارهای
ــا  ــط ب ــای مرتب ــت: کارگروه ه ــار داش اظه
ــه نظــرات صادرکننــدگان  صــادرات بایــد ب
بیــش از دیگــران توجه کنند و بــدون تردید 
ــل توجــه  صــادرات الزمــه یــک تولیــد قاب
ــه  ــالب ب ــر معظــم انق اســت و آنچــه رهب
عنــوان شــعار ســال بــه همــه مــا فرمودنــد، 
ایــن اســت کــه تمــام تــالش بایــد در جهت 
ــه  ــاوری پای ــه و فن ــش پای رشــد تولیــد دان
باشــد و دانشــگاه در کنــار صنعــت، معــدن، 
کشــاورزی و غیــره قــرار گیــرد و بــه صنعت 

و بــازار ضمیمــه شــود.
ــش  ــا دان ــر اقتصــاد م ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
ــه افزایــش  و فنــاوری پایــه باشــد منجــر ب
تولیــدات و صــادرات و رشــد اشــتغال و رفــع 
بیــکاری شــده و کاالی کارآمــد بــه منطقــه 

عرصــه خواهــد شــد.
رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: آمــار پنــج 
درصــدی رشــد تولیــد، رشــد تجهیــزات و 
ابــزار تولیــد خبــر خوبــی اســت کــه وزیــر 
ــد  ــور رش ــن ط ــرد؛ همی ــان ک ــت بی صم
ــش  ــی و کاه ــرکت های بورس ــوزه ش در ح
ــا زیرســاخت های  نــرخ بیــکاری ، ارتبــاط ب
اقتصــادی ســازمان شــانگهای و آســیا و 
ــایگی و  ــات همس ــع ارتباط ــتن موان برداش
فعال شــدن سیاست همســایگی و سیاست 
ارتبــاط با کشــورهای همســایه همــه و همه 
خبرهــای خوبــی بــرای تولیــد و اقتصــاد و 

پیشــرفت کشــور اســت.
آیــت اهلل رئیســی ایــن را هــم اضافــه کــرد، 
اگــر می گوئیــم رشــد اقتصــادی بــه بیــش 
ــن  ــور یقی ــه ط ــم، ب ــد داری ــج درص از پن
دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 8 درصــد که 
هدف گــذاری شــده قابــل دسترســی اســت 
و زیربنــای ایــن امــر در کشــور وجــود دارد.

رشــد اقتصــادی دشــمن را عصبانــی کــرده 
اســت

تــالش  بــودن  پذیــر  امــکان  بــر  وی 
و  صنعــت  عرصــه  در  تولیدکننــدگان 

کشــاورزی رشــد اقتصــادی امــکان پذیــر تاکیــد کــرد و گفــت کــه ایــن مســأله 
ــی کــرده اســت و وقتــی شــما می خواهیــد حــرف اول را در  دشــمن را عصبان

ــوند. ــی می ش ــا عصبان ــد آنه ــه بزنی منطق
رئیــس جمهــور بــه احیــا بیــش از 2 هــزار کارخانــه و کارگاه تولیــدی در کشــور 
اشــاره کــرد و گفــت: کارخانــه ای را دیــدم بــا خــاک یکســان شــده و تولیدکننده 
مجــدد آن را احیــا کــرده اســت و ایــن روش ادامــه دارد. اگــر احیــای کارخانجــات 
و کارگاه هــای تولیــدی، افزایــش صــادرات و مثبت شــدن تــراز تجاری و صــادرات 
نفتــی و غیــر نفتــی در کشــور دشــمن را عصبانی می کنــد؛ بگذار عصبانی شــود 

و از ایــن عصبانیــت بمیرد.
صادرکنندگان افسران دور زدن تحریم ها هستند

آیــت اهلل رئیســی خطــاب بــه  تمــام تولیدکننــدگان و صــادرات کننــدگان گفت 
ــا پشــتوانه مهندســان،  ــا ب ــا هســتید. م ــه شــما افســران دور زدن تحریم ه ک
تولیدکننــدگان و صنعتگــران خــود حــرف می زنیــم. دیــروز شــما در صنعــت 
نظامــی گرفتار ســیم خــاردار بودیــد و امــروز در نیویــورک و ســمرقند می گویند 
نمی شــود تولیــدات نظامــی خــود را بــه مــا بفروشــید؟ می گویند صنایــع نظامی 

شــما پیشــرفته اســت و بــا تمــام دنیــا فــرق می کنــد.
دیپلماسی سیاسی در خدمت دیپلماسی اقتصادی باشد

رئیــس جمهــور ادامــه داد:  احیــای کارخانه هــا از سیاســت دولــت اســت و ایــن 
مســیر ادامه دارد و معتقدیم که دیپلماســی سیاســی باید در خدمت دیپلماســی 
اقتصــادی باشــد و هیــچ ســفیری از  مــا در خارج از کشــور نباید دغدغه مســایل 

اقتصــادی جزو مســاله اول باشــد.
تمرکز دولت باید بر مقررات زدایی باشد 

ــه ای،  ــات لحظ ــع، تصمیم ــات را و موان ــی از موضوع ــرد: یک ــح ک وی تصری
بخشــنامه ها، دســتورالعمل ها اســت. صادرکننــده و تولیدکننــده بایــد کارش بــا 
پیش بینــی باشــد. یــک کشــاورز بایــد بتوانــد پیش بینــی کند، بــذری کــه امروز 
در زمیــن مــی کارد، وقتــی محصــول به دســت او رســید خرید آن تضمین شــده 

اســت و بتوانــد دخــل و خــرج خــود را کامــال حســاب کنــد.

رشد ۴۰ درصدی صادرات در یکسال گذشته/ باید به رفع موانع صادرات توجه شود
سید ابراهیم رئیسی در آیین روز ملی صادرات در سالن اجالس رسان گفت: 

لطائف
*** شــخصی از بوذرجمهــر پرســید ؟ کــه 
علــم بهتــر اســت یــا مــال ؟ گفــت : علــم ، 
آن شــخص پرســید : پــس چــرا اهــل علــم 
بــر در خانــه اهــل مــال مــی رونــد ؟ و اهــل 
مــال چنــدان اعتنایــی بــه اهــل علــم ندارنــد 
، حکیــم گفــت : بــه جهــت آنکــه اهــل علــم 
ــه ســبب علــم داشــتن قــدر مــال را مــی  ب
ــه جهــت جهــل .  ــی اهــل مــال ب داننــد ول

نادانــی قــدر علــم را نمــی داننــد !
*** شــخصی وارد مجلســی شــد و گفــت : 
از صبــح تــا بــه حــال از بــس کــه مضطــرب 
ــیدم آن  ــس رس ــر ک ــه ه ــودم ب ــر ب و متغی
ــدم ، شــخص دیگــری  ــرب گزی ــل عق را مث
گفــت : مگــر یــک نفــر پیــدا نمــی شــد یک 

لنگــه کفــش بــر فــرق تــو بزنــد 
*** از عقــرب پرســیدند کــه چــرا زمســتان 
ــتان  ــت : در تابس ــی ؟ گف ــی آی ــرون نم بی
کــه بیــرن مــی آُیــم چــه حرمتــی دارم کــه 

زمســتان هــم بیــرون بیایــم 
ــر  ــا ه ــت : م ــوهرش گف ــه ش ــی ب *** زن
دو اهــل بهشــتیم . شــوهر پرســید : از کجــا 
ــت : چــون شــوهری در  ــدی ؟ زن گف فهمی
عالــم از تــو زشــت تــر و بدخوتــر نبــود و من 
بــر تــو صبــر کــردم و صابــران اهــل بهشــتند 
ــن  ــر از م ــم زیبات ــی در عال ــه زن . و از اینک
ــرای  ــو ب ــو شــدم و ت نیســت کــه همســر ت
ایــن نعمــت شــکر گــذاری و شــاکران هــم 

اهــل بهشــتند .
*** یــک زورمندی به دکان ســاعت ســازی 
رفــت تا آن را تعمیر کند . ســاعت ســاز گفت 
: ایــن ســاعت کهنــه و قدیمــی اســت و برای 
تعمیــر بایــد دو برابــر قیمتــش را بپــردازی . 
زورمنــد پذیرفــت . شــخص دیگــری کــه در 
مغــازه ســاعت ســازی بــود گفــت : ســاعت 
ســاز تــو را احمــق حســاب کــرده و دو برابــر 
ــد را اجــرت خواســت .زورمنــد  قیمــت خری
ــه  ــاعت ب ــن س ــن ای ــت : م ــد و گف خندی
ــم  ــش گرفت ــت از صاحب ــک مش ــرب ی ض
ــم دو  ــه ســاعت ســاز بزن و اگــر دو مشــت ب

برابــر قیمــت را مــی پــردازد
*** ظریفــی گفــت : دوســتی داشــتم 
متمکــن و مســتطیع کــه از رفتــن بــه حــج 
ــه او  ــد و هــر وقــت کــه ب امتنــاع مــی ورزی
ــا  ــت ت ــی رف ــه م ــد طرف ــی ش ــادآوری م ی
اینکــه ســایر دوســتان بــا هــم اندیشــیدند و 
پــی بردنــد کــه بــه خاطر اســمش اســت که 
بــه حــج نمیــره ، چونکــه اســمش فیــروز بود 
مــی ترســید بــره حــج برگــرد بهــش بگــن 

ــروز ! حاجــی فی
ــه اي  ــت چــه هدی ــد زن ــی: روز تول *** اول
بهــش دادی؟دومــی: گردنبنــد الماس.اولــی: 
یــک چیــز مــی خریــدی کــه بــه درد خودت 

هــم مــی خــورد. مثــالً موتــور...
ــور  ــه موت ــی، مگ ــی کن ــوخی م ــی: ش دوم

ــرد ــدا ک ــه پی ــم میش ــی ه مصنوع

در یک سال اخیر ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی پرداخت شد
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای با موضوع اشتغال اعالم کرد؛

ــه پرداخــت  ــا اشــاره ب ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
31 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت اشــتغال زایی 
ــی  ــک اطالعات ــاد بان ــر ایج ــت، ب ــال اول دول در س
یکپارچــه برنامه هــای اشــتغال زا تأکیــد کــرد و 
گفــت: وزارتخانه هــا و نهادهــای مســئول طرح هــای 
اشــتغال آفرین را بــا اتــکا بــه ظرفیت هــای مردمــی 

تدویــن کننــد.
ــا، محمــد  ــگار حــوزه دولــت ایرن ــه گــزارش خبرن ب
مخبــر در جلســه ای بــا موضوع اشــتغال، بــر ضرورت 
ایجــاد بانــک اطالعاتــی و جمع بنــدی آمــار دقیــق 
ــتغال زا  ــای اش ــن برنامه ه ــرای تدوی ــه ب و یکپارچ
ــتگاه  ــچ دس ــت: هی ــرد و گف ــد ک ــور تأکی در کش
اجرایــی نیســت کــه در زمینــه اشــتغال آفرینی 
ــت  ــت ظرفی ــد و الزم اس ــته باش ــئولیت نداش مس
ــغلی  ــای ش ــاد فرصت ه ــتگاه ها در ایج ــه دس هم
ــی نســبت  ــی دقیق ــم ارزیاب ــا بتوانی احصــا شــود ت
بــه تعهــدات و عملکــرد آن هــا در قبــال برنامه هــای 

ــیم. ــته باش ــت داش ــتغال زای دول اش

ــک مرکــزی هــم  ــور از بان ــاون اول رئیس جمه مع
خواســت کــه توافقاتــی بــا بانک هــای عامــل انجــام 
دهــد و صورتجلســه امضــا شــده بانک هــا در قبــال 
انجــام تعهــدات مرتبــط بــا اشــتغال زایی را نهایــی 

. کند
در ایــن جلســه کــه رئیــس دفتــر رئیس جمهــور، 
ــات و  ــی، ارتباط ــاه اجتماع ــاون کار و رف وزرای تع
ــاون  ــاورزی و مع ــاد کش ــات، جه ــاوری اطالع فن
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور نیــز حضــور 
داشــتند، نماینــده وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــتغال زایی در  گزارشــی از پرداخــت تســهیالت اش
دولــت ســیزدهم ارائــه کــرد و گفــت: در ســال 99 
میــزان تســهیالت پرداختــی 1400 میلیــارد تومان 
بــود کــه ایــن عــدد در یک ســال ابتدایــی فعالیــت 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 31 ه ــیزدهم ب ــت س دول
افزایــش یافــت و عــالوه بــر آن 15 هــزار میلیــارد 

تومــان هــم در آســتانه پرداخــت اســت.
ایجــاد  راهکارهــای  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 

روی  پیــش  موانــع  رفــع  و  شــغلی  فرصت هــای 
اشــتغال زایی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت 
ــراه  ــه هم ــی ب ــاه اجتماع ــد وزارت کار و رف ــرر ش و مق
ــی  ــزی گزارش ــک مرک ــه و بان ــه و بودج ــازمان برنام س
جامــع از برنامه هــای دولــت جهــت ایجــاد فرصت هــای 
شــغلی تدویــن و ظــرف دو هفتــه آینــده ارائــه کننــد.

در عملیات نیروهای انتظامی کرمان و 
بردسیر ۱۰ سارق سابقه دار دستگیر شدند
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان  بیــان کــرد :به دنبــال افزایش  ســرقت  
لــوازم داخلــی  خــودرو در ایــن شهرســتان، بالفاصلــه موضوع با جدیــت  تمام 

در دســتور کار پلیــس قــرار گرفت.
ســرهنگ مهــدی پورامینایــی  افــزود: مامــوران انتظامــی  با گشــت زنی های 
مضاعــف هفــت ســارق ســابقه دار را شناســایی  کردنــد و بــه دام انداختند، که 
در ایــن زمینــه  دو دســتگاه موتورســیکلت و یــک دســتگاه خودروی ســواری  

بــه همــراه 41 فقــره ســرقت دیگــر نیز کشــف شــد.
بنابرایــن گزارش،بــا وقــوع ســرقت هــای متعــدد ســیم شــبکه هوایــی و کابل 
بــرق در شهرســتان بردســیر،  بــه دســتور ســرهنگ رمضــان نــژاد فرمانــده 
انتظامــی شهرســتان بردســیر دســتگیری ســارق یــا ســارقان در دســتور کار 
پلیــس قــرار گرفــت، کــه در ادامــه نیروهــای  پلیــس آگاهــی بــا همــکاری 
ــوس  ــوس و نامحس ــای محس ــت ه ــش گش ــا افزای ــتکار »ب ــگاه دش »پاس
موفــق شــدند طــی دو عملیــات ســه  نفــر از اعضــای یــک بانــد ســارق  را در 

مخفیگاهشــان دســتگیر کنند.
بــه گفتــه  این مســئول انتظامــی، در بازرســی از مخفیگاه  متهمــان مقادیری 
ســیم شــبکه هوایی،کابــل بــرق و ابــزار آالت که برای ســرقت تجهیــزات برق 
اســتفاده مــی شد،کشــف شد.ســرهنگ رمضــان نــژاد بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
همــه اعضــای این باند ســابقه دار بودند، خاطرنشــان کرد:ســارقان در بازجویی 
هــای تخصصــی پلیــس به24فقره ســرقت ســیم و کابل بــرق اعتــراف کردند 
و بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دادســرا معرفــی و در نهایــت روانــه زنــدان 

شدند.

آمریکا سویه کشنده تر ویروس کووید را تولید کرد
گروهــی از پژوهشــگران زیســت فناوری آمریــکا اعــالم کردنــد موفــق شــده اند در آزمایشــگاه 
ســویه ای از ویــروس کوویــد را تکثیــر و تولیــد کننــد کــه نســبت بــه ســویه اولیــه آن بســیار 

ــت. ــر اس ــنده تر و خطرناک ت کش
بــه گــزارش ایرنــا از تارنمــای بوســتون هرالــد، محققــان دانشــگاه بوســتون می گوینــد پــس از 
یکســری آزمایش هــای مشــابه آنچــه کــه ابتــدا تصــور می شــد شــروع کننــده همــه گیــری 
جهانــی ویــروس کوویــد در چیــن بــود، موفــق شــده اند ســویه جدیــد ایــن ویــروس را تهیــه و 

تکثیــر کننــد کــه درصــد مــرگ و میــر آن 80 درصــد اســت.
ایــن محققــان می گوینــد ایــن ســویه جدید، ترکیبــی از ســویه امیکرون و ســویه اصلــی کووید 
اســت کــه نخســتین بــار در اســتان ووهــان چیــن مشــاهده شــد. ســویه جدیــد پــس از انتقال 
بــه بــدن موش هــای آزمایشــگاهی، 80 درصــد از موش هــای آلــوده را تلــف کــرد. ایــن در حالی 

اســت کــه اومیکــرون در موش هــای آزمایشــگاهی بــا عالئــم و عــوارض خفیفــی همــراه بود.
ایــن مطالعــه خطرنــاک را گروهــی از پژوهشــگران از فلوریــدا و بوســتون در آزمایشــگاه ملــی 

ــد. بیماری هــای عفونــی نوپدیــد انجــام داده ان
در ایــن مطالعــه، پژوهشــگران پروتئیــن اســپایک اومیکــرون را جــدا کردنــد و آن را به ســویه ی 
ــد. آنهــا ســپس واکنــش  اولیــه کوویــد کــه در ووهــان چیــن شناســایی شــد، اضافــه کردن

ــد. ــن ســویه بررســی کردن ــه ای موش هــای آزمایشــگاهی را ب
نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه ســویه اومیکــرون در موش هــای آزمایشــگاهی بــا عفونــت 
خفیــف و غیرکشــنده همــراه بــود ولــی ســویه جدید باعــث بیمــاری شــدید و حــاد موش ها و 

در 80 درصــد مــوارد باعــث تلــف شــدن آنهــا شــد.
به گفته این پژوهشگران، سویه جدید پنج برابر اومیکرون عفونی تر است.
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*گذشــته از احــداث رمــپ درگذرگاههــا 
وپیــاده روهــا بــرای معلولیــن دربعضــی جاهــا 
ــاال  ــت ح ــم ضروریس ــن ه ــرای غیرمعلولی ب
کــه خیابانهــای اصلــی شهربازســازی ومرمــت 
ــه احــداث رمــپ هــم اقــدام  میشوندنســبت ب

گرددباتشــکر                   9132----60
ــوال  ــش زدن ام ــا، آت ــای دنی ــالم در کج *باس
عمومــی، بریــدن گلــوی مامور انتظامــی، حمله 
ــرآن،  ــه مســاجد و حســینیه ها، ســوزاندن ق ب
کشــیدن چادر از ســر زنان محجبه، قتــل مردم 
کوچــه و بــازار، بــه آتــش کشــیدن آمبوالنس ها 
ــد،  ــار بوده ان ــل بیم ــا حام ــدادی از آنه ــه تع ک
دزدی امــوال مــردم و غــارت فروشــگاه ها و  
ده هــا جنایــات شــرم آور دیگــری از ایــن دســت، 
ــود؟!    9132----26 ــده می ش ــراض! نامی اعت
*بــا توجــه به مســائلی کــه دریک ماه گذشــته 
و اغتشاشــات درکشــور ایجــاد شــد بایدتوجــه 
کردکــه قطعــاً تمام مشــکالت موجود در نســل 
جدیــد را نمی تــوان بــه گــردن فضــای مجــازی 
ــواده،  ــرف خان ــم از ط ــد بپذیری ــت و بای انداخ
ــهل انگاری هایی  ــم س ــت ه ــه و حاکمی مدرس
دربــاره ایــن نســل وجــود داشــته اســت. 
حــاال بــرای اینکــه شــکاف میــان نســل دهــه 
ــی،   ــا نســل های قبل ــا ب هشــتادی ها و نودی ه
ــم؟  ــد بکنی ــه بای ــود، چ ــن نش ــر از ای عمیق ت
مســئولین فرهنگی )اموزش وپرورش ، ســازمان 
تبلیغــات ، روحانیــت وامــام جمعه ، حــوزه های 
ــه  ــگاهها و...( هم ــاد ، دانش ــه ، اداره ارش علمی
درایــن امــر مســئولند بــا کارجهــادی انقالبــی 
و حضــور مســتقیم در جوامــع نوجــوان وجــوان 
بــا بیــان موضوعــات مهــم وپاســخ به ســئواالت 
ــن قشــر  ومشــکالت طــرح شــده از ســوی ای
گامــی درجهــت جهادتبییــن برداریدتا انشــااهلل 
شــاهد چنیــن رفتاریهــای نباشــیم کــه جــوان 
ــی و ندانســتن پاســخهای  ــی اطالع ــر ب مابراث
خــود فریــب فضای مجــازی ومعاندیــن رابخورد 

ممنــون                             9134----26
ــس  ــتعمره انگلی ــود مس ــه خ ــی ک *کانادای
وبصــورت فرمانــداری کل اداره میشــود واخیــرا 
گورهــا ی دســته جمعــی از کــودکان جداشــده 
از مادرشــان کشــف ودردنیــا منتشرشــد واینکه  
اســتفاده ابــزاری کانــادا از حقــوق بشــر کامــال 
آشــکار اســت، همصــدا بــا اغتشاشــگران شــده 
ومقامــات ایرانــی راتحریــم میکنــد پاســخ جــدا 
ــودک  ــزار ک ــش از 150 ه ــاری بی ــردن اجب ک
بومــی از خانواده هایشــان و رســوایی حــدود یک 
ــته جمعی  ــای دس ــش کشــف گوره ــال پی س
صدهــا تــن از این کــودکان در حیــاط »مدارس 
مســکونی« کانادا را از یــاد نبرنــد!9359----10

*لطفــا مســئولین امــر ،جمــع اوری ســگهای 
ــر  ــد اکث ــان بگذاری ــتور کارت ــرد را د ردس ولگ
ــه جمــع آوری  ــدام ب شهرســتانهای مجــارو اق
ــی  ــیرهیچ اقدام ــوز دربردس ــی هن ــد ول کردن

نشــده چــرا؟                    9362----99
ــس  ــرم و رئی ــهردار محت ــت ش ــالم خدم *س
ــمندم  ــیر خواهش ــی بردس ــی ورانندگ راهنمای
از کوچــه شــهیدصانعی 12 فرعــی دوم ســمت 
ــکاری آســایش  ــد صاف ــد بفرمایی راســت بازدی
ــرد   ــا پاســی از شــب میگی ــه را ت ــی کوچ اهال
شــهرک صنعتــی بــرای چیســت قانــون بایــد 
بــرای همــه باشــد محــل پارکینگ ماشــینهای 
ســنگین شــده مگــر پارکینــگ خــارج از شــهر 

نداریــد ؟                            9135----27
*ســالم ســرعتگیرهای بلوارشــهید کالنتــر ی 
همــان احمدابــاد ســابق را مرمت واستاندارســاز 
ی کنید باتشــکر از زحمــات شــهردارپرتالش و 

کارکنــان شــهرداری خــدوم    9161----74
*ســالم چه خبــر ازبکارگیــری نیرو درشــرکت 
گهــر زمیــن کــه گفتند1000نیروبکارمیگیــره 
ــش  ــده ای بی ــال وع ــا فع ــت ی ــری هس خب
نیست                                         9033----91

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

بزرگان آسمانی شهرمان

شــهید صفــر خنامانــی فرزنــد  محمدجــان و مــادر: 
ماه نســاء خنامانــی متولــد: 47/2/15 ومجــرد، تاریخ 
ــزار  ــاو ، م ــهادت: ف ــل ش ــهادت: 66/6/22 ومح ش

شــهید: شــهرالله زار
زندگینامه:

شــهید صفــر خنامانــی در روســتای ســرزه اللــه زار 
بــه دنیــا آمــد. بــه خاطــر مشــکالت آن زمــان بــرای 
تحصیــل و ... چنــد کالســی درس خوانــد و دیگــر 
ادامــه نــداد. بــا کار کشــاورزی و قالــی بافــی کمــک 
خــرج خانــواده بــود. موعد ســربازی در زمــان جنگ، 
بــه جبهــه رفــت و پــس از گذشــتن حــدود شــش 

مــاه در منطقــه فــاو عــراق بــه شــهادت رســید.
مــاه صفر بــه دنیا آمــد. اســمش رو صفر گذاشــتیم.                           

راوی: خانــم ماه نســاء خنامانی)مادر شــهید(
 تــو مجالــس عــزاداری شــرکت مــی کــرد، پیــش 
طلبــه ها رفــت و آمــد می کــرد، طرز وضــو گرفتن، 
نماز خوندن و مســائل شــرعیش رو یاد گرفتــه بود...

راوی: آقای حســن فالح)پســرخاله شــهید(
چشــم بابــاش کــم بینا شــده بــود. گفــت: اینطوری 
زمیــن کشــاورزی مــی خوابــه، مدرســه رو رهــا کرد 

و مشــغول کار شد.
             راوی: خانم ماه نساء خنامانی)مادر شهید(

چنــد ســالی بــا هــم قالــی بافی مــی کردیــم و صفر  
شــاگرد مــن بــود. بســیار فعــال، خــوش صحبــت، 
خــوش روحیــه بــود. خیلــی تــو کارش منظــم بــود. 
صبــح هــا تــا مــا مــی آمدیــم، بخــاری هیزمــی رو 
روشــن مــی کــرد تــا اتــاق گــرم باشــه. پســر مؤدبی 
بــود. حتــی اگــه با دعــوا باهــاش روبــرو می شــدیم، 
بــا خنــده جــواب مــی داد و باعث شــرمندگی طرف 
میشــد.  راوی: آقای یوســف فالح)پســرخاله شــهید(
اگــه بــرا کســی کار مــی کــرد، کشــاورزی یــا قالــی 
بافــی و ... اگــه مــی دیــد صاحــب کارش بضاعــت 
ــع  ــه وس ــرد، ب ــی ک ــات م ــداره، مراع ــی ن چندان
طــرف نــگاه مــی کــرد/ نقــش خــوان قالــی بــود. تو 
بافتــن قالــی هــم مهــارت داشــت. بهــم گفــت: بیــا 
قالــی بافــی. گفتــم: بلــد نیســتم. 3-2 شــب وقــت 
گذاشــت، بــا حوصلــه و با ســر ســوزن یــادم مــی داد                                                  

راوی: آقــای مهــدی خنامانی)بــرادر شــهید( 
 مــی خواســتیم بریــم گــردش و تفریــح، تــا متوجه 
مــی شــدیم، می دیدیــم خــورد و خوراکی ســفر رو، 

ــده ...  خودش خری
                راوی: آقای حسن فالح)پسرخاله شهید(

ــرف  ــو ب ــت ت ــی رف ــر راه م ــم کیلومت ــدود نی ح
ــم  ــدر بزرگ ــاره / پ ــه آب بی ــرا خون ــا ب ــرما، ت و س
حــدود 15-10 ســال نابینــا بــود. بیشــتر کارهاشــو 
صفــر انجــام مــی داد. ظــرف غذاشــو مــی گذاشــت 
جلــوش، رختخوابــش رو پهــن مــی کــرد، دستشــو 

ــو ســایه مــی نشــوند و ... مــی گرفــت ت
 تــو مراســمات مــردم، عــزاداری و عروســی و... کمک 
ــه  ــگاه ب ــون ن ــو خیاب ــی ت ــه کس ــون بود./اگ کارش
دختــری مــی کــرد، مــی رفــت بهــش مــی گفــت: 

فکــر کــن خواهــر خــودت هســت...!
کارهاشــو کــرده بــود بــرا خدمــت. گفتــم: نــرو، صبر 
کــن مــن از ســربازی بگــردم، بعــد تــو بــرو. گفــت: 
امــام خمینــی االن بــه مــا احتیــاج داره، بعــد چــه 
فایــده!راوی: آقــای مهــدی خنامانی)بــرادر شــهید( 

گاهــی خانــواده هــا بخاطــر اینکــه بچــه هاشــون تو 
جبهــه بودند یا شــهید مــی شــدند، ناراحــت بودند، 
بــی تابــی مــی کردنــد. صفــر بهشــون دلــداری می 
داد، مــی گفــت: مــا بایــد ایــن جــور موقعیــت هــا 

ــم  ... حمایت کنی
                راوی: آقای مهدی خنامانی)برادر شهید( 

جبهــه بودیــم، صبــح هــا بــرا نمــاز صبــح بیدارمون 
مــی کرد. نصیحــت میکــرد: اینجا آمدیــم بجنگیم، 

نیامدیم بــرا خــواب و ...
راوی: آقای حسن فالح)پسرخاله شهید(

هیــچ وقــت از جبهــه نمــی نالید.مرخصــی کــه می 
آمدنــد، گاهــی همرزمانش از ســختی هــا، محاصره 
هــا و گرســنگی و تشــنگی تــو جبهــه مــی گفتند. 
صفــر مــی خندیــد و مــی گفــت: ایــن طــوری هــم 
کــه شــما تعریف مــی کنیــد نیســت؛ کنســرو بود، 
نــون بــود... ســخت نگذشــت... مــی گفتیــم: چطور 
حمــام مــی کنیــد؟ مــی گفــت: بــا تانکــر آب گــرم 

میارنــد، خیلــی هــم از حمــام بهتــر...
           راوی: آقای یوسف فالح)پسرخاله شهید(

زد بــه بــازوی بابــاش گفــت: مــال ممــد جــان! تــو 
میشــی پــدر شــهید. مــن از حرفــش ناراحت شــدم. 
گفــت: ناراحــت نبــاش، مــن لیاقت شــهادت نــدارم، 

بــه مــن تیــر نمــی خــوره ...
            راوی: خانم ماه نساء خنامانی)مادر شهید(

 از ســرزه رد مــی شــدیم بریــم جبهه. بــه رودخونه و 
درخــت هــای ســپیدار که رســید، گفــت: خداحافظ 
رودخونــه، خداحافــظ ســپیدارها، من دیگه شــما رو 
نمــی بینــم ...راوی: آقــای حســن فــالح) پســر خاله 

شهید(
دفعــه آخــر کــه مــی رفــت جبهه،مــادرم برامــون 
آینــه قــرآن گرفــت. گفــت: خالــه منــو از زیــر آیینه 
قــرآن رد نکــن، حســن رو رد کــن، من اینبار شــهید 

میشم...
          راوی: آقای حسن فالح) پسر خاله شهید(

رهرب انقالب اسالمی در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی :

رهبــر معظــم انقالب اســالمی در دیــدار صدها نفــر از نخبگان جــوان و اســتعدادهای 
برتــر علمــی، نخبگان دانشــگاهی را در چهــار دهه اخیر موجــب آبروی ایــران خواندند 
و افزودنــد: همــه بــه ویــژه مســئوالن و مؤثریــن در فضای کشــور بایــد نخبگان علمی 
را جــزو مهمتریــن ثروت هــای کشــور بداننــد و از آنهــا حمایــت کننــد و نخبــگان نیز 
ظرفیت هــا و اســتعدادهای فــردی خــود را به ســرمایه پیشــرفت کشــور تبدیل کنند.

فروپاشی جمهوری اسالمی،  تحلیل غلط و غیرواقع بینانه است
ایشــان بــا اشــاره بــه افــق روشــن آینــده کشــور تأکیــد کردنــد: در چهل و ســه ســال 
اخیــر چندیــن بــار از فروپاشــی جمهــوری اســالمی حــرف زده انــد امــا پایــداری و 
اســتمرار حرکــت انقــالب نشــان می دهــد ایــن تحلیــل غلــط و غیرواقع بینانه اســت.
رهبــر انقــالب بــا سپاســگزاری عمیــق از پــروردگار بــه علت تشــکیل مجدد جلســه  
همیشــه شــاداب و امیدبخــش بــا نخبگان بعد از ســبک شــدن مشــکل کرونا گفتند: 
مطالبــی کــه نخبــگان مطــرح کردند بســیار خوب و پیشــنهادها نیــز درســت و غالباً 
عملــی بــود و نشــان داد بســیاری از مشــکالت، مشــکالت مدیریتــی بــوده اســت چرا 

که راهکارهــا وجــود دارد.
ایشــان وزیــران حاضــر در جلســه را بــه انتقــال و پیگیری پیشــنهادهای نخبــگان در 
هیئــت وزیــران مأمــور کردنــد و افزودنــد: بایــد بــا رفتار کریمانــه با نخبگان بــه عنوان 
ثــروت عظیــم ملــی، در مراقبــت از ایــن ثــروت تعییــن کننــده و افزایــش آن، بــه جّد 

ــالش کنیم. ت
هر قدر دانشگاه تعطیل شود برای دشمن مغتنم است

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، نخبه علمی و دانشــگاه را از ارکان مهم پیشــرفت کشــور  
دانســتند و افزودنــد: هــر قــدر دانشــگاه تعطیــل و رونــد فعالیــت علمــی تخریــب و 
ناقــص شــود بــرای دشــمن مغتنــم اســت به همین علــت نــه دیــروز و امروز بلکــه در 

مقاطــع مختلــف بــرای توقــف دانشــگاه ها تــالش کرده انــد.
رهبــر انقــالب همچنیــن دانشــگاه را از بزرگتریــن موانــع ســلطه اســتکبار خواندند و 
افزودنــد: قدرت هــای گردن کلفــت جهــان بــرای ســلطه بــر دیگــران و عقــب نگــه 
ــن  ــد بنابرای ــتفاده می کنن ــم اس ــی عل ــب و حت ــلحه، فری ــا، از اس ــتن ملت ه داش
دانشــگاهی کــه ســطح علــم کشــور را بــاال می بــرد، در حقیقت مانع ســلطه دشــمن 

می شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اســتعداد طبیعــی و هــوش سرشــار، همــت و تــالش و 
پشــتکار، و هدایــت و توفیــق الهــی را عناصــر اصلــی تبدیــل یــک فــرد بــا هــوش 
بــه فــردی نخبــه و ممتــاز و برگزیــده خواندنــد و افزودنــد: البتــه فراهــم بــودن زمینه 

مناســب، عامــل مهــم بــه نتیجــه رســیدن ایــن رونــد اســت.
هــدف جمهــوری اســامی یعنــی گســترش دانشــگاه و ارتقــای توانایی 

علمــی محقق شــده اســت
ایشــان فراهــم شــدن زمینــه نخبه پــروری بــا پیــروزی انقــالب اســالمی را واقعیتــی 
مســلم و تشــکیک ناپذیر خواندنــد و افزودنــد: پــس از انقــالب، بــا توســعه دانشــگاه ها 
در اقصــی نقــاط کشــور،  افزایــش خیره کننــده تعــداد دانشــجویان و اســتادان و ایجاد 
پرشــمار پژوهشــگاه و اندیشــکده، زمینــه توســعه علــم و نخبه پــروری فراهم آمــده و 
هــدف جمهــوری اســالمی یعنــی گســترش دانشــگاه و ارتقــای توانایــی علمــی بــه 

فضــل الهــی محقق شــده اســت.
رهبــر انقــالب بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــگاهیان مــا اجــازه ندادنــد کشــور محتــاج 
غربی هــا بمانــد، گفتنــد: نخبــگان دانشــگاهی ما بــدون هیچ مبالغــه، موجــب آبروی 
ایــران هســتند و در هــر زمینــه ای دانشــمندان مــا ورود و تمرکــز کردنــد، تحســین 
مجامــع علمــی جهــان را برانگیختنــد بنابرایــن هم بایــد دیگران قــدر شــما را بدانند 

هــم خودتــان، و مــن نیــاز بســیار قــدردان شــما هســتم.
نخبــه آن انســان صاحــب اســتعداد و پرتاش اســت کــه از هدایــت الهی 

ــت بهره گرفته اس
ــه  ــور،  ب ــمندان کش ــگان و دانش ــارات نخب ــه هایی از افتخ ــریح گوش ــان در تش ایش
تحقیقــات و دســتاوردهای پژوهشــگاه رویــان در عرصــه هایــی همچــون ســلول های 
بنیــادی و شبیه ســازی حیوان زنده، پیشــرفت در بیوشــیمی، پرتاب و انتقــال ماهواره 
بــه فضــا، دســتاوردهای بنیــادی در صنعت هســته ای، تولید واکســن های پیچیــده از 
جملــه واکســن کرونــا و پیشــرفت های خیــره کننــده در صنایــع موشــکی و پهپادی 

ــاره کردند. اش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه انســان های باهوش کــه از اســتعداد 
و علــم خــود در جهــت ســاخت ســالح اتمــی و ســالح شــیمیایی و یــا ابزارهــای 
جاسوســی اســتفاده کرده انــد، نخبــه نیســتند، افزودنــد: نخبــه آن انســان صاحــب 

اســتعداد و پرتــالش اســت کــه از هدایــت الهــی بهــره گرفتــه اســت.
فرد نخبه توانایی های خود را در جهت حل مسائل کشور قرار دهد

ایشــان در ادامــه موضــوع »انتظــار از نخبگان« را مطــرح کردند و گفتنــد: از فرد نخبه 
ایــن انتظــار وجــود دارد کــه ظرفیــت شــخصی خــود را تبدیــل به ظرفیــت ملی کند 

و توانایی هــای خــود را در جهــت حــل مســائل کشــور قــرار دهد.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا گالیــه از برخــی نخبــگان کــه در ایــران رشــد می کننــد 
امــا ثمــره ایــن رشــد را بــه خــارج می برنــد و برخــی اوقــات نیــز بــا تبدیــل شــدن به 
پیــچ و مهره هــای دشــمن ظرفیــت خــود را در اختیــار آن قــرار می دهنــد، افزودنــد: 
نخبــه بایــد در کنــار مــردم خود بمانــد البتــه مهاجــرت کــردن و درس خواندن نخبه 
در دانشــگاه های برتــر اشــکالی نــدارد امــا بعــد از پایــان تحصیــالت به کشــور برگردد 

و توانایی هــای خــود را بــرای پیشــرفت کشــور بــه  کار گیــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد: نخبگان مــا بایــد در محضر وجــدان خود 

و در محضــر خــدا، ایــن مســئله را حل کنند.
 نخبگان نباید از توانایی های خود غفلت کنند

ایشــان توقــع دیگــر از نخبــگان را »دچــار غفلت نشــدن« دانســتند و گفتند: نخبگان 
نبایــد از توانایی هــای خــود غفلــت کننــد تــا تــالش و حرکــت آنهــا متوقــف نشــود و 

اســیر ســرگرمی های زیان بــار نشــوند.
رهبــر انقــالب اســالمی غفلــت نکــردن از ظرفیت هــای عظیــم و وســیع کشــور را 
یکــی دیگــر از الزامــات نخبگــی برشــمردند و افزودنــد: متأســفانه اکثــر نخبــگان از 
ظرفیت هــای گســترده کشــور مطلــع نیســتند و یکــی از کارهــای مهــم معاونــت 
ــا ظرفیت هــا و کارهــای  علمــی ریاســت جمهوری آشــنا کــردن نخبــگان جــوان ب

بــزرگ در دســت انجــام اســت.
برخی خواستار جمع آوری ظرفیتی همچون صنعت هسته ای می شوند!

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: برخــی حتــی ظرفیت هــای بــزرگ 
کشــور را انــکار می کننــد و خواســتار جمــع آوری ظرفیتی همچون صنعت هســته ای 
می شــوند و بــه دروغ می گوینــد »دنیــا امــروز از انــرژی و صنعــت هســته ای رویگردان 
شــده اســت«. اگــر مــا صنعــت هســته ای را در آن زمانــی کــه آغــاز کردیــم، شــروع 
ــم بایــد 10 ســال بعــد وارد ایــن موضــوع می شــدیم و بعــد از 30 ســال  نمی کردی

نتیجــه می گرفتیــم.
»غفلت از دشمن« از خطرات پیِش روی نخبگان است

رهبــر انقــالب اســالمی »غفلت از دشــمن« را از خطرات پیِش روی نخبگان دانســتند 
و گفتنــد: براســاس اطالعــات متقــن، ســرویس های جاسوســی بــرای فریــب و جذب 
نخبــگان و یــا خــراب کــردن ذهن آنهــا، در پوشــش مراکز علمــی، نخبــگان را دعوت 
می کننــد و خــود را نیــز بســیار مــؤدب و بــا هــوش جــا می زننــد تــا بتواننــد نقشــه 

خــود را پیــش ببرند.
ایشــان در ادامــه در خصــوص انتظــارات از دســتگاه های مســئول در قبــال نخبــگان 
خاطرنشــان کردنــد: در یــک کلمــه انتظــار اصلــی از دســتگاه ها، حمایــت از نخبگان 

بــه صــورت عاقالنــه، خردمندانــه و بــا توجــه بــه جوانــب گوناگــون اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی افزودنــد: یکــی از مــوارد حمایــت ایــن اســت که نخبــه ای که 
در داخــل درس خوانــده و یــا از خــارج آمــده، در اینجــا اشــتغال متناســب بــا دانــش 
خــود و همچنیــن امــکان تحقیقــات و ارتبــاط با مراکــز علمی دنیا را داشــته باشــد و 

ایــن توقــع زیادی نیســت.
نباید بگذاریم نخبگان، از دانشگاه و ادامه فعالیت در کشور مأیوس شوند

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه مهاجــرت مجــدد برخــی از نخبگانــی کــه 
از خــارج برگشــته بودنــد، خطــاب بــه مســئوالن گفتنــد: نبایــد بگذاریم نخبــگان به 
واســطه برخــی ســنگ اندازی ها یــا برخوردهــای نامناســب، از دانشــگاه و ادامه فعالیت 
در کشــور، مأیــوس شــوند و هرچــه در ایــن زمینــه خــرج کنیــم، هزینه نیســت بلکه 

ســرمایه گذاری اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأکید بر لــزوم اصــالح شــاخص ارزیابی اســاتید و نخبگان، 
خاطرنشــان کردنــد: اکنــون شــاخص ارزیابی اســاتید و نخبــگان، تعداد مقاالت اســت 

در حالی کــه بایــد موضــوع حل مســئله را شــاخص ارتقــاء قــرار داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش پایانــی سخنانشــان بــه یــک موضوع اساســی 
دربــاره تحلیــل صحیح مســائل، تصحیح افــق دید و حرکــت بر مبنــای آن پرداختند.
بــر خــالف تبلیغــات مســتمر غــرب،  مــا تســلیم نشــدیم و ایســتادیم و ان شــاءاهلل 

همچنــان خواهیــم ایســتاد
ایشــان بــا اشــاره بــه تبلیغات مســتمر غربی هــا از ابتــدای پیروزی انقــالب تا بــه امروز 
مبنــی بــر رو بــه زوال بــودن جمهــوری اســالمی گفتنــد: آنهــا بــرای ایــن ادعــا زمان 
هــم تعییــن می کردنــد و هــر بــار می گفتنــد یــک مــاه دیگــر، یــک ســال دیگــر یــا 
پنــج ســال دیگــر، کار جمهــوری اســالمی تمام اســت و عــده ای نیــز در داخل از ســِر 

غفلــت یــا بدخواهــی ایــن ادعاهــا را ترویــج می کردند.
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه تیتــر یکــی از روزنامه هــا در زمــان حیــات امــام)ره( مبنی 
بــر اینکــه »نظــام در حــال فروپاشــی اســت« و پاســخ کوبنــده امام کــه »خودتــان در 
حــال فروپاشــی هســتید و نظــام محکــم و مســتحکم ایســتاده اســت« افزودنــد: بعد 
از رحلــت امــام در ســال 69 عــده ای کــه در بیــن آنهــا افــراد موّجــه و بــا ســابقه نیــز 

حضــور داشــتند در اعالمیــه ای گفتنــد »نظــام در لبــه پرتگاه اســت«.
 ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و ان شاءاهلل همچنان خواهیم ایستاد

هرگــز نقــاط ضعــف را انــکار نکرده ایــم و بــه مســئوالن بارهــا گفته ایــم کــه عقــب 
هســتیم ایشــان بــا اشــاره بــه وجــود دو نظــام تحلیلــی در ایــن زمینــه گفتنــد: یک 
نظــام تحلیلــی معتقد اســت کار و ایســتادگی در مقابــل هنجارهای فراگیــر جهانی و 
قدرت هــای برخاســته از ایــن هنجارهــا همچــون آمریــکا، بی فایــده و موجــب از بیــن 
رفتــن اســت، ایــن افــراد کســانی را هــم کــه تحلیــل دیگــری از واقعیــات و جهــان 
دارنــد، متوهــم تصــور می کننــد. امــا تحلیــل دوم و واقع بینانــه بــر این اســاس اســت 
کــه مجموعــه واقعیــات را، آن هــم نــه فقــط واقعیــات خــوب بلکــه واقعیــات بــد را با 

هــم می بینــد و بــر اســاس آن حرکــت می کنــد

صفر خنامانی
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