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رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات 
حضــرت آیــت اهلل العظمــی امام 
در  مدظله العالــی  خامنــه ای  
خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران

خطبه ی اّول
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحمـدهلل  رّب العالمیـن نحمـده و نسـتعینه 
و نسـتغفره و نتـوّکل علیـه و نصّلـی و نسـّلم علی 
حبیبـه و نجیبـه و خیرته فی خلقه حافظ سـّره 
نقمتـه  نذیـر  و  نعمتـه  بشـیر  رسـاالته  مبّلـغ  و 
سـّیدنا و نبّینـا ابی القاسـم المصطفـی محّمـد و 
علی آله االطیبین االطهرین المنتجبین الهداة 
المهدّییـن سـّیما بقّیـةاهلل  فـی االرضیـن و صـّل 
اهلل علـی ائّمة المؤمنین و هداة المسـتضعفین 

و حمـاة المؤمنیـن.
دعـوت  را  خـودم  و  را  عزیـز  بـرادران  همـه ی 
میکنم و توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. 
گر  گـر نصـرت الهی را میخواهیم در تقوا اسـت؛ ا ا
توفیقـات الهـی را میخواهیـم، هدایـت الهـی را 
گشـایش  گـر فـرج و  میخواهیـم در تقـوا اسـت؛ ا
در مسائل شخصی و اجتماعی را میخواهیم در 

کـه تقوای  کنیم  تقـوا اسـت؛ همـه باید کوشـش 
کار خودمـان قرار بدهیـم. در نماز  الهـی را معیـار 
تقـوا  بـه  توصیـه ی  اسـت،  مهـم  آنچـه  جمعـه 
اسـت؛ خـود ایـن حقیـر بیشـتر از شـما محتـاج 
ایـن توصیـه هسـتم و امیدواریـم خـدای متعال 
کـدام بـه حـّد وسـع  توفیـق بدهـد بتوانیـم هـر 

کنیـم. خودمـان تقـوای الهـی را رعایـت 
یـک آیـه ی ُپر مغز و ُپر مضمونی  مثل بقّیه ی 
امـروز  ابراهیـم هسـت.  آیـات قـرآن  در سـوره ی 
بحـث مـن پیرامـون ایـن آیـه و آیـات بعـد از ایـن 
موسـْیّ  َوَلَقدَارَسـلنا  کـه  میفرمایـد  اسـت.  آیـه 
ِاَلـی  ـِت  ُلْمّ

ُ
الّظ ِمَنــ  َقوَمـَک  َاخ ِرج  َان  ِتن ــِاّ  ـّْ ِبئئای

رُهـم ِبَاّیاِم  اهلل؛ توصیه میکند، دسـتور  الّنـوِر َوَذّکِ
ِبَاّیـاِم  رُهـم  کـه »َذّکِ را  میدهـد حضـرت موسـٰی 
ِبَاّیـاِم  رُهـم  »َذّکِ معنـای  در  احتمـال  دو   اهلل«. 
کـه مـا از ایـن آیـه  کـه در مقصـودی   اهلل« هسـت 
داریـم فرقـی نمیکنـد. یـک احتمـال ایـن اسـت 
کـه اّیـام اهلل را بـه یـاد آنهـا  کـه منظـور ایـن اسـت 
ایـن  مقصـود  اینکـه  هـم  احتمـال  یـک  بیـاور؛ 
را، دیـن  اّیـام اهلل خـدا  بـه وسـیله ی  کـه  اسـت 
را، قیامـت را بـه یـاد آنهـا بیـاور. اهّمّیـت اّیـام اهلل 
پیامبـر  موسـٰی  کـه  میشـود  معلـوم  اینجـا  در 
اّیـام اهلل را  کـه  عظیم الشـأن الهـی مأمـور اسـت 
فـی  ِاّنَ  میفرمایـد:  بعـد  بیـاورد.  مـردم  یـاد  بـه 
آیه انـد،  اّیـام اهلل  ِلُکّلِ َصّباٍرَشـکور.  ـٍت  ْیّ

َ
ل ِلـَک 

ّ
ْذ

کسـانی؟  چـه  بـرای  راهنـد.  دلیـل  نشـانه اند، 
دارنـد:  را  صفـت  دو  ایـن  کـه  کسـانی  بـرای 
کـه سـر  کسـی  صّبارنـد و شـکورند. صّبـار یعنـی 
تـا پـا اسـتقامت و صبـر اسـت، یکسـره اهـل صبـر 
کـه نعمـت  کسـی  و اسـتقامت، شـکور یعنـی آن 
حـاال  کـه  میکنـد  شـکرگزاری  و  می شناسـد  را 
دربـاره ی ایـن شـکرگزاری مـن عرایضـی خواهـم 
کـه حضـرت  کـرد. بعـد در آیـه ی بعـد میفرمایـد 
کرد: َو ِاذ قاَل موسْیّ  موسی این دستور را عمل 
ُکـم ِمـن  ِلَقوِمـِه اذُکـروا ِنعَمـَة اهلِل َعَلیُکـم ِاذ َانجْیّ
ءاِل ِفرَعوَن؛بـه یـاد آنهـا آورد نجاتشـان از دسـت 
فرعـون را، فرعونیـان را، از دسـت قـدرت فائقـه 
کـه چطور شـما را نجـات داد؛  و غالـب سـتمگر را 
ایـن از اّیـام اهلل اسـت یکـی از نمونه هـای اّیا م اهلل 
ُکـم ِمـن ءاِل ِفرَعـوَن. پـس  نجْیّ

َ
ایـن اسـت؛ ِاذ ا

کـه  وقتـی  آن  شـد؛  اّیـام اهلل  از  یکـی  ]روز[  ایـن 
قدرتهـای  دسـت  از  اقـوام  و  انسـانها  و  جوامـع 
دنبالـه ی  بعـد  میکننـد.  پیـدا  نجـات  سـتمگر 
صـدای  اسـت،  پـروردگار  عمومـی  نـدای  ایـن 
ُکـم، »تـأّذن«  َن َرّبُ

َ
بلنـد خـدا اسـت: َو ِاذ َت ــَاّذ

یعنـی بـا صـدای بلنـد خـدای متعـال بـه همـه 
گـر  ُکـم؛ ا

َ
زیَدّن َ َ

کـه َلِئـن َشَکــرُتم ال اعـان میکنـد 

کـه بـه شـما  کردیـد، مـا آن نعمتـی را  شـکرگزاری 
افزایـش خواهیـم داد،  روزبـه روز  را  ایـن  دادیـم 
ـ َعذابی َلَش ــدید؛ 

َ
َکَفرُتـم ِاّن زیـاد میکنیـم؛ َوَلِئـن 

کردید، وظایف شـکر را به  کفـران نعمـت  گـر  اّمـا ا
جـا نیاوردیـد، آن وقـت آنجـا عذاب الهی اسـت، 
کـه بـرای شـما پیـش  مشـکات فراوانـی اسـت 
خواهـد آمـد. بعـد در آیـه ی بعـد هـم نتیجـه ی 
َو ق ــاَل  کـه:  را میفرمایـد  ایـن مطالـب  از  کّلـی 
ا َانُتـم َو َمـن ِفـی ااَلرِض َجمیًعا  موسـًیّ ِان َتکُفـرِوّ
کـه مـا میگوییـم  َفـِاّنَ اهلَل َلَغ ــِنّیٌ َحمیـد. ایـن 
مراقـب  میگوییـم  کـه  ایـن  باشـید،  شـکرگزار 
نعمـت خـدا باشـید، نعمت خـدا را از یـاد نبرید، 
 خـدای متعـال 

ّ
ایـن بـرای خـود شـما اسـت َواال

اسـت. بی نیـاز 
خـب، اّیـام اهلل مهـم اسـت؛ بنـده میخواهـم 
چـه  بـرای  کنـم؛  صحبـت  اهلل  ایـام  دربـاره  ی 
کـه صّبارنـد و شـکورند.  کسـانی؟ بـرای مردمـی 
و  اسـتقامت  اهـل  یکپارچـه  یعنـی  صّبارنـد 
خـارج  میـدان  از  چیـزی  انـدک  بـه  صبرنـد، 
نمیشـوند، ایسـتادگی میکنند. شکورند، یعنی 
اّواًل نعمـت را میشناسـند، ابعـاد پنهان و آشـکار 
نعمـت را میبیننـد؛ ثانیـًا قدرشـناس نعمتنـد، 
یعنـی ارزش ایـن نعمـت را، وزن ایـن نعمـت را، 
قیمـت ایـن نعمـت را میداننـد؛ ثالثـًا بـر اسـاس 
اسـاس  بـر  میکننـد،  مسـئولّیت  احسـاس  آن 
که خدا داده، احسـاس مسـئولیت  این نعمتی 
کـه بی صبـر  میکننـد؛ مّلتـی، جمعّیتـی، قومـی 
ایـن  نیسـتند.  مسئولّیت ناشـناس  نیسـتند، 
آیات، آیات سـوره ی ابراهیم است، مّکی است؛ 
که مسلمانها در اوج مبارزات  یعنی در آن وقتی 
کفـر  و ایسـتادگی و مقاومـت در مقابـل جریـان 
نـازل  آیـات  ایـن  وقـت  آن  در  داشـته اند،  قـرار 
شـده اسـت، بـه آنهـا مـژده میدهـد، بـه مـردم 
که خدای متعـال اّیام اللهی  که بدانید  میگویـد 
کرد؛  دارد، آن اّیـام اهلل را بـه شـما نصیـب خواهد 
کنـش  گـر وا بایـد شـما شـکرگزار اّیـام اهلل باشـید. ا
کـه  آنچـه  از  دادیـد  نشـان  کرانه  شـا و  درسـت 
خـدای  اسـت،  داده  شـما  بـه  متعـال  خـدای 
در  را  بیشـتری  پیروزی هـای  شـما  بـه  متعـال 
آینـده خواهـد داد. همیـن چنـد نکتـه ای که در 
این آیه ی شـریفه وجود دارد، موضوع صحبت 

مـا امـروز در خطبـه ی اّول اسـت.
دو  گذشـت،  مـا  بـر  کـه  هفتـه ای  دو  ایـن 
هفتـه ی ُپرماجـرا و اسـتثنائی بـود؛ ماجراهـای 
درس آمـوز  حـوادث  شـیرین،  ماجراهـای  تلـخ، 
در ایـن دو هفتـه بـرای مّلـت ایـران پیـش آمـد. 
کـه دسـت  یـوم اهلل یعنـی چـه؟ یعنـی آن روزی 
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مشـاهده  حـوادث  در  انسـان  را  خـدا  قـدرت 
کـه ده هـا میلیـون در ایـران، و  میکنـد؛ آن روزی 
کشـورهای دیگـر  صدهـا هـزار در عـراق و بعضـی 
به پاس خوِن فرمانده سـپاه قدس به خیابانها 
را شـکل  بدرقـه ی جهـان  بزرگ تریـن  و  آمدنـد 
دادنـد، ایـن یکـی از اّیـام اهلل اسـت. آنچـه اّتفـاق 
کار هیـچ عاملـی جـز دسـت قـدرت خـدا  افتـاد، 
نمیتوانست باشد. آن روزی هم که موشکهای 
پایـگاه  اسـامی،  انقـاب  پاسـداران  سـپاه 
کوبیـد، آن روز هـم یکـی از  آمریکایـی را در هـم 
اّیـام اهلل اسـت. مـا ایـن دو روز را جـزو اّیـام اهلل در 
گذشته، در همین دو هفته ی  همین چند روز 
مـا مّلـت  گذشـته، در مقابـل چشـم خودمـان 
کردیـم؛ اینهـا روزهـای نقطـه ی  ایـران مشـاهده 
عطـف تاریخنـد، روزهای تاریخ سـازند، روزهای 
که یک نیرویی، یک  عاّدی نیسـتند اینها. این 

مّلتـی، ایـن قـدرت را دارد، ایـن تـوان روحـی را 
کـه بـه یـک قدرت متکّبـر زورگوی عالم این  دارد 
جور سیلی بزند، نشان دهنده ی دست قدرت 
اسـت؛  اّیـام اهلل  جـزو  روز  آن  پـس  اسـت،  الهـی 
روزهـا تمـام میشـوند، لکـن تأثیـرات ایـن روزهـا 
در زندگـی مّلتهـا باقـی میماننـد؛ در روحیـه ی 
مّلتهـا، در منـش مّلتهـا، در مسـیر مّلتهـا، آثاری 
که این روزها باقی میگذارند آثار ماندگار و بعضًا 

جاودانـه اسـت.
خـب، حـاال جامعـه ی ایرانـی بـه نظـر مـا یک 
جامعـه ی صّبـار و شـکور اسـت؛ مّلـت مـا مّلـت 
و مّلـت شـکرگزاری اسـت.  ُپراسـتقامتی اسـت 
در طـول ایـن سـالهای متمـادی، مّلـت ایـران 
همـواره سپاسـگزار الطـاف الهـی در طـول ایـن 
سـالها بـوده اسـت. مـا مّلـت صّبـار و شـکور بایـد 
گفتیم اّولین مسئله  از این آیات درس بگیریم. 
که ابعاد مـاّدی و معنوِی این پدیده  ایـن اسـت 

کنیـم. را شناسـایی 
مـن عـرض میکنـم پـس از ۴۱ سـال از پیروزی 

کدام  انقاب اسـامی، این جمعّیت بی نظیـر را 
و  اشـک  ایـن  آورد؟  میـدان  بـه  قدرتـی  دسـت 
کـدام  آورد؟  پدیـد  کسـی  چـه  را  شـور  و  عشـق 
را  معجـزه ای  چنیـن  یـک  میتوانسـت  عاملـی 
نشان بدهد جز دست قدرت الهی؟ آن کسانی 
ایـن  در  نمیتواننـد  را  خـدا  قـدرت  دسـت  کـه 
حـوادث ببیننـد و تحلیل هـای مـاّدی در ایـن 
مسـائل میکننـد، عقـب میماننـد. بایـد دسـت 
قـدرت خـدا را دیـد. ُبعـد معنـوی و بسـیار مهـّم 
که خدای متعال این  این حادثه همین اسـت 
کار را میکنـد. وقتـی خـدای متعـال یـک چنیـن 
حرکتی را در مّلت به وجود می آورد، انسان باید 
کـه اراده ی الهـی بـر پیـروزی ایـن  کنـد  احسـاس 
اسـت  ایـن  نشـان دهنده ی  ایـن  اسـت.  مّلـت 
مّلـت  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  بـر  الهـی  اراده ی  کـه 
کنـد و پیـروز  در ایـن راه و در ایـن خـط حرکـت 

شـود. نشـان دهنده ی معنوّیـات و باطـن ایـن 
مّلـت هـم هسـت. ایـن عشـق و ایـن وفـا و ایـن 
ایسـتادگی و در ایـن بیعـت بـزرگ بـا خـّط امـام، 
مـردم با این حضورشـان در میـدان با خّط امام 
کردنـد؛ بیعتـی بـا ایـن عظمـت، آن هـم  بیعـت 
گذشـت بیش از سـی سـال از رحلت امام  بعد از 
بزرگـوار ایـن جـور بـا امـام، مـردم بیعت میکنند، 
کـه پـس از  ایـن جـور امـام زنـده اسـت. چـه شـد 
تـاش امپراتـوری خبـری صهیونیسـم  در چنـد 
ایـن حادثـه،  از  بعـد  ایـن حادثـه و  از  روز قبـل 
امپراتـوری خبـری صهیونیسـم در همـه ی دنیـا 
مّتهـم  را  مـا  عزیـز  بزرگـوار  سـردار  کردنـد  سـعی 
کننـد بـه تروریسـت؛ خـود رئیس جمهـور آمریـکا 
دسـتگاه های  گفـت،  خارجـه اش  وزیـر  گفـت، 
تکـرار  دنیـا  همـه ی  در  صهیونیسـتی  خبـری 
کردنـد »تروریسـت، تروریسـت«  خـدای متعـال 
آنهـا  کـه  آنچـه  بعکـس  درسـت  را  صفحـه 
میخواسـتند ترتیـب داد؟ نـه فقـط در اینجـا در 
کشـورهای مختلف مردم به روح این  ایران، در 

شـهید بـزرگ درود فرسـتادند و پرچـم آمریـکا و 
صهیونیسـت ها را آتـش زدنـد. آیـا دسـت خـدا 
را بوضـوح نمیشـود دیـد؟ آیـا »ال َتحـَزن ِاّنَ اهلَل 
که درباره ی پیغمبر، در نهایت شـّدت،  َمَعنا«را 
در غـار َثـور تنهـا، بی کس، بـه همراهش میگوید 
»ال َتحـَزن ِاّنَ اهلَل َمَعنـا« خـدا بـا مـا اسـت؛ ایـن 
را نشـان نمیدهـد؟ آیـا ایـن فرمایـش حضـرت 
ترسـیده  کـه  بنی اسـرائیل  قـوم  بـه  را  موسـٰی 
کـه  بودنـد میگفتنـد »ِاّنـا َلُمدَرکـون« االن اسـت 
کننـد و از  نیروهـای فرعـون بیایند ما را محاصره 
کار ما را تمام بکنند، حضرت موسـٰی  بیـخ و ُبـن 
ّ ِاّنَ َمِعـَی َرّبـی َسـَیهدین«؛آیا اینجـا  ـّاِ ـَ فرمـود، »ک
ببینـد؟  نمیشـود  انسـان  را   » َرّبـی  َمِعـَی  ِاّنَ   «
کـه »ِاّنَ اهلَل  کند  مّلـت ایران نمیتواند احسـاس 
َمَعنـا«، خـدا بـا ما اسـت؟ خدا دسـتهای قدرت 
کشـور، در ایـن جامعـه، در میان  خـود را در ایـن 

کـرده اسـت. ایـن مّلـت فّعـال 
حـاال  هـم  اینکـه  بـزرگ  شـهادت  ایـن  خـود 
شـهادت  ایـن  خـود  بـود   تشـییع  بـه  مربـوط 
هـم یکـی از آیـات قـدرت الهـی اسـت؛ رسـوایی 
آمریـکا،  بی آبـروی  دولـت  آمریـکا،  دولـت 
رسـوایی ایـن دولـت را رقـم زد؛ اینهـا کسـی را که 
سرشـناس ترین و قوی تریـن فرمانـده  مبـارزه ی 
بـه معنـای  بـود  شـهید سـلیمانی  تروریسـم  بـا 
مبـارزه ی  فرمانـده  قوی تریـن  کلمـه،  واقعـی 
بـا تروریسـم در ایـن منطقـه اسـت، بـه همیـن 
کردنـد[؛  عنـوان هـم شـناخته شـده اسـت  ]تـرور 
کـدام فرمانـده دیگـر قـدرت داشـت میتوانسـت 
بدهـد؟  انجـام  داد  انجـام  او  کـه  را  کارهایـی 
 ۳۶۰ محاصـره ی  در  کـه  منطقـه ای  یـک  بـه 
بـا  درجـه ای دشـمن اسـت، شـهید سـلیمانی 
بالگرد وارد این منطقه میشـود، در محاصره ی 
کامـل دشـمن جوانهـای خوبـی در آن منطقـه 
فرمانـده  ای  هسـتند،  دسـت تنها  کـه  هسـتند 
که به حاج قاسم سلیمانی  ندارند، چشمشان 
پیـدا  روحیـه  میکننـد،  پیـدا  جـان  می افتـد، 
از  را  انگیـزه پیـدا میکننـد، محاصـره  میکننـد، 
و  میکننـد  متـواری  را  دشـمن  و  میبرنـد  بیـن 
کارهـا  کسـی میتوانـد ایـن  فـراری میکننـد؛ چـه 
کّل  را انجـام بدهـد؟ فرمانـده ضـّد تروریسـم در 
منطقـه قوی تریـن و سرشـناس ترین فرمانـده، 
کردنـد. درمیـدان روبـه روی جنـگ بـا او  را تـرور 
مواجـه نشـدند، دولـت آمریـکا دزدانـه و بزدالنـه 
کردنـد؛  اعتـراف  کـرد، خودشـان هـم  تـرور  را  او 
ایـن ]کار[ مایـه ی روسـیاهی آمریـکا شـد؛ در این 
کار  جـور  ایـن  حادثـه،  ایـن  از  قبـل  تـا  منطقـه 
کـه افـراد را  مخصـوص رژیـم صهیونیسـتی بـود 
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گفتنـد  کردنـد و  کنـد، رهبـر حمـاس را تـرور  تـرور 
مـا تـرور کردیـم، رهبر جهاد را ترور کردند، گفتند 
مـا  و میگفتنـد  تـرور میکردنـد  کردیـم؛  تـرور  مـا 
در  کشـته اند؛  خیلـی  آدم  آمریکایی هـا  کردیـم؛ 
عـراق در افغانسـتان در جاهـای دیگـر هـر چـه 
کرده اند منتها  توانسـته اند، آدم کشـته اند، ترور 
کردیم؛اینجا اعتراف  که تـرور  اعتـراف نمیکردند 
جمهـور  رئیـس  اینجـا  کردیـم؛  تـرور  کـه  کردنـد 
آمریـکا به زبان خودش ]اعتراف میکند[ خدای 
کـه خودشـان  گـردن افـراد  متعـال میزنـد پشـت 
کـه مـا تروریسـت  کردنـد  کننـد؛ اعتـراف  اعتـراف 

کردیـم. گفتنـد مـا تـرور  هسـتیم، 
پاسـخ  میشـود؟  چـه  باالتـر  ایـن  از  رسـوایی 
قدرتمندانه ی سپاه هم درخور تدّبر است. این 
یـوم اهلل تشـییع جنـازه و شـهادت بـزرگ شـهید 
عکس العمـل  اسـت،  قضّیـه  طـرف  یـک  عزیـز 
دیگـر  طـرف  سـپاه  قدرتمندانـه ی  کنـش  وا و 
قضّیـه اسـت، آن هـم درخـور تدّبـر اسـت، ایـن 
ضربـه ی بـه آمریـکا بـود. البّتـه ضربـه ی نظامـی 
و  مهم تـر  اّمـا  بـود  نظامـی  مؤّثـر  ضربـه ی  بـود، 
باالتر از ضربه ی نظامی، ضربه ی حیثّیتی بود، 
ضربـه  بـه هیبـت ابرقدرتـِی آمریـکا بـود. آمریـکا 
سـالها اسـت در سـوریه، در عـراق، در لبنـان، در 
افغانسـتان ضربـه میخـورد، از دسـت قدرتمنـد 
از  ضربـه  ایـن  لکـن  میخـورد  ضربـه  مقاومـت 
ضربـه ی  ضربـه،  ایـن  بـود؛  باالتـر  آنهـا  همـه ی 
حیثّیتـی بـود، ضربـه بـه ابّهـت آمریـکا بـود؛ ایـن 
بـا هیـچ چیـزی جبـران نمیشـود. حـاال  ضربـه 
کردیـم، تحریمهـا  کـه مـا تحریـم  اعـام میکننـد 
کار نمیتوانـد آبروی  را افزایـش میدهنـد اّمـا این 
از دسـت رفته ی آمریـکا را برگردانـد. ایـن پاسـخ 
قدرتمندانـه یـک چنیـن خصوصّیتی بـود. این 
کـه پاسـخ  کمـک الهـی اسـت  هـم یـک جلـوه ی 

مجاهـدت مخلصانـه اسـت.
نمازگـزار!  خواهـران  و  بـرادران  مـن،  عزیـزان 
اخـاص برکـت دارد. هر جا اخاص بود، خدای 
برکـت  مخلصـش  بنـدگان  اخـاص  بـه  متعـال 
برکـت پیـدا میکنـد، رشـد و نمـو  کار  میدهـد، 
کـه اثـر آن  کار بـه نحـوی میشـود  پیـدا میکنـد، 
به همه میرسـد، برکات آن در میان مردم باقی 
میماند. این ناشـی از اخاص اسـت. نتیجه ی 
مـردم،  وفـاداری  و  آن اخـاص، همیـن عشـق 
همیـن اشـک و آه مـردم، همیـن حضـور مـردم، 
مـردم  انقابـی  روحیـه ی  شـدِن  تـازه  همیـن 
است. اّما اینکه ما بیاییم این حوادث را تقویم 
کنیم، قدر آنهـا را بدانیم و  کنیـم، قیمت گـذاری 
کـه انـدازه و قیمـت ایـن حـوادث چقـدر  ببینیـم 

کـه ما به  اسـت؛ در صورتـی تحّقـق پیـدا میکنـد 
حاج قاسم سلیمانی  شهید عزیز  و به ابومهدی 
 شـهید عزیـز  بـه چشـم یـک فرد نـگاه نکنیـم؛ به 
کنیـم. سـردار  آنهـا بـه چشـم یـک مکتـب نـگاه 
شـهید عزیـز مـا را بـا چشـم یـک مکتـب، یـک 
بـا ایـن چشـم  راه، یـک مدرسـه ی درس آمـوز، 
نـگاه کنیـم آن وقـت اهّمّیـت ایـن قضّیه روشـن 
خواهـد شـد. قـدر و قیمـت ایـن قضّیـه روشـن 
یـک  عنـوان  بـه  را  قـدس  سـپاه  شـد.  خواهـد 
مجموعـه و سـازمان اداری صرفـًا نبینیـم؛ بلکـه 
به عنوان یک نهاد انسـانی و دارای انگیزه   های 
گر این  کنیم. ا بزرگ و روشـن انسـانی مشـاهده  
ایـن  ایـن اجتمـاع مـردم،  جـور شـد، آن وقـت 
تجلیـل و تعظیـم مـردم، تکریـم مـردم معنـای 
دیگـری پیـدا میکنـد. البّتـه همـه ی نیروهـای 
زیربنـای  بسـیج  سـپاه،  ارتـش،  از  مـا  مسـّلح 

فکری شان هدفهای الهی است، بدون تردید. 
کشـور مـا مسـئله ایـن اسـت. زیربنـای  امـروز در 
همیـن  مـا،  مسـّلح  نیروهـای  همـه ی  فکـری 
اهـداف الهـی و بلنـد اسـت. سـپاه قـدس یـک 
کـه بـا سـعه ی صدر به همـه جا و  نیرویـی اسـت 
همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند؛ 
کـه هرجا نیاز  رزمنـدگان بـدون مـرز. رزمندگانـی 
کرامت  باشد، آنها در آنجا حضور پیدا میکنند؛ 
گردان  مستضعفان را حفظ میکنند، خود را با
مقّدسـات و حریمهای مقّدس میکنند. سـپاه 
قـدس را بـه ایـن چشـم نـگاه بکنیـم، آن وقـت، 
که با جان خودشـان،  کسـانی  همینها، همین 
کمـک مّلتهـای  بـا همـه ی تـوان خودشـان بـه 
دیگـر و ُضَعفـای اطـراف منطقه که در دسـترس 
جنـگ  سـایه ی  همینهـا  میرونـد،  اسـت  آنهـا 

کشـور خودمـان هـم دور  تـرور و تخریـب را از  و 
میکننـد و دفـع میکننـد. میهـن عزیـز مـا یـک 
کار همیـن  بخـش مهّمـی از امنّیتـش محصـول 
فرماندهـی  زیـر  در  کـه  اسـت  مؤمنـی  جوانـان 
کردند، تاش  کار  سـردار شـهید عزیزمان سـالها 
کردنـد؛ اینهـا امنّیت آورند، برای کشـور هم اینها 
کمک فلسطین و غّزه  امنّیت می آورند؛ بله، به 
کـه بـه وجـود آنهـا نیـاز هسـت  و دیگـر مناطقـی 
میرونـد اّمـا بـرای کشـور خودمـان امنّیـت ایجاد 
تجهیـز  را  او  آمریـکا  کـه  دشـمنی  آن  میکننـد. 
بلکـه  سـوریه،  و  عـراق  بـرای  نـه  اسـت،  کـرده 
را  عزیـز؛ داعـش  ایـران  ایـران،  بـرای  نهایـت  در 
کردنـد، نـه بـرای اینکـه فقـط در عـراق  درسـت 
مسـّلط بشـود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. 
آنهـا میخواسـتند از ایـن طریـق، امنّیـت مـا را، 
مرزهـای مـا را، شـهرهای مـا را، خانواده هـای ما 
را دچـار ناامنی و تشـویش بکننـد؛ اینها متوّقف 
کمک همین جوانان مؤمن و عزیزی  شدند به 

کـه رفتنـد و ایـن تـاش بـزرگ را انجـام دادنـد.
که یـک روزی فریاد زدند  آن فریب خوردگانـی 
»نـه غـّزه، نـه لبنـان«، آنهـا نـه فقـط جانشـان را 
فدای ایران نکردند، حّتی حاضر نشدند راحتی 
خودشـان و منافع خودشـان را هم در راه کشـور 
کننـد؛ آن کسـانی که جانش را فـدای ایران  فـدا 
بودنـد؛  بـاز همیـن شـهید سـلیمانی ها  کردنـد 
کـه نیـاز بـه دفـاع از  کـه در زمانـی  اینهـا بودنـد 
گرفتند  کشور بود، جان خودشان را کف دست 
کردند،  کشـور دفاع  و بـه میـدان جنگ رفتند از 
که میتوانند  کردند؛ اینها هستند  از ایران دفاع 
کشور، از  که دفاع میکنند از امنّیت  اّدعا بکنند 
کاری و اخـاص اینها  امنّیـت مّلـت؛ همیـن فـدا
کـه در همـه ی مراحـل، ایـن جـور بـوده.  اسـت 
خـب، بـا ایـن نـگاه، مـا می توانیـم مّلـت ایـران را 
و معنوّیات مّلت را و باطن مّلت را کشف کنیم.
که به خیابان آمدند، میلیون ها  این کسانی 
کرمـان و در  کـه در تهـران و در قـم و در  انسـانی 
خوزسـتان و ]دیگـر شـهرها[ آمدنـد زیـر جنازه ی 
این عزیزان راه رفتند، و کسانی که از دور دیدند 
شـهرهای  در  کـه  کسـانی  و  ریختنـد،  اشـک  و 
مختلـف توانسـتند از دور بـرای اینهـا عـزاداری 
بکننـد  کـه واقعـًا ده هـا میلیـون جمعّیـِت مّلـِت 
کردنـد  میشـود  مـا در ایـن آزمـون بـزرگ شـرکت 
باطـن اینهـا را، حقیقـت اینهـا را تشـخیص داد. 
مّلـت از هـر جنـاح و حـزب، از هـر مجموعـه، از 
هـر قـوم، از هـر خصوصّیـت جغرافیایـی، در این 
جهت مثل همند؛ طـرف دار انقابند، طرف دار 
در  ایسـتادگی  طـرف دار  اسـامند،  کمّیـت  حا
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مقابل ظلمند، طرف دار »نه« گفتن به همه ی 
مطامـع دولتهـای اسـتکباری و اسـتعماری اند.
که از خّط مجاهدِت  مّلت ایران نشـان داد 
نشـان  ایـران  مّلـت  میکنـد،  دفـاع  شـجاعانه 
که به نمادهای مقاومت عشـق می ورزد،  داد 
کـه طـرف دار مقاومـت  مّلـت ایـران نشـان داد 
که  کسانی  است، طرف دار تسلیم نیست. آن 
سـعی میکننـد چیـز دیگـری را از مّلت بـزرگ ما 
بـه مـردم و بـه افـکار بیگانگان یا افـکار عمومِی 
بـا  صفـا  و  صـدق  بـا  بدهنـد،  نشـان  داخـل 
مـردم رفتـار نمیکننـد؛ مّلـت ایـن اسـت، مّلت 
طرف دار ایسـتادگی اسـت، طـرف دار مقاومت 
مقابـل  در  ایسـتادگی  طـرف دار  مّلـت  اسـت، 
دلقکهـای  ایـن  اسـت.  دشـمنان  زورگویـی 
آمریکایی که بدروغ و با کمال رذالت میگویند 
مـردم  ببیننـد  ایرانیـم،  مـردم  کنـار  در  مـا  کـه 
کسانی هستند. آن چند صد نفری  ایران چه 
کـه بـه عکس سـردار شـهیِد باافتخار مـا اهانت 
میکننـد، آنهـا مـردم ایراننـد یـا ایـن جمعّیـت 
نشـان  خیابانهـا  در  کـه  عظیمـی  میلیونـی 
دولـت  سـخنگویان  را؟  خودشـان  میدهنـد 
کنار  شـریر آمریـکا مـدام تکرار میکنند که مـا در 
کنـار  در  گـر  ا میگوییـد!  دروغ  ایرانیـم.  مـردم 
کـه  مـردم ایـران هـم باشـید بـرای ایـن اسـت 
خنجـر زهرآلـود خود را به سـینه ی مـردم ایران 
کنیـد. البّتـه تـا حـاال نتوانسـته اید، بعـد از  فـرو 
این هم حتمًا نخواهید توانسـت هیچ غلطی 
را  خـود  قضّیـه  ایـن  در  ایـران  مّلـت  بکنیـد. 
نشـان داد، باطـن خـود را نشـان داد، قاعـده و 
زیربنـای فکـری خـود را مّلت ایران نشـان داد؛ 
ایـران  مّلـت  را  خـود  صادقانـه ی  احساسـات 
مـردم  از  کـه  انتقامـی  فریـاد  ایـن  داد؛  نشـان 
کشـور، در واقـع ایـن  شـنیده شـد در سرتاسـر 
انتقـام، سـوخت حقیقـی موشـکهایی  فریـاد 

کـرد.  کـه پایـگاه آمریکایـی را زیـر و رو  بـود 
کـه بایـد بـه آن توّجـه  یـک نکتـه ی دیگـری 
اسـت  ایـن  یـوم اهلل،  ایـن  اهّمّیـت  در  کـرد 
کـه  بـه موسـٰی میفرمایـد  کـه خـدای متعـال 
رُهـم ِبَاّیـاِم  اهلل؛یعنـی ایـام اهلل بایـد در یـاد  َوَذّکِ
مردم باقی بماند؛ یک عّده ای سعی میکنند 
بـه  را  روزهـا  ایـن  حسـاس  یوم اهلل هـای  ایـن 
دسـت فراموشـی بسـپارند، مسـائل دیگـری 
کننـد، شـاید بتواننـد ایـن یـاد ایـن  را مطـرح 
بدهنـد.  قـرار  تحت الشـعاع  را  بـزرگ  یـوم اهلل 
یکـی همیـن قضّیـه ی تأّسـف انگیز حادثـه ی 
سـقوط هواپیمـا بـود. خـب سـقوط هواپیمـا 
معنـای  بـه  را  مـا  دل  بـود؛  تلخـی  حادثـه ی 

دادن  دسـت  از  سـوزانید.  کلمـه  حقیقـی 
که از  کسانی  جوانهای عزیز، مردم خوبمان و 
کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه ی بسیار 
تلخـی بـود. در ایـن هیـچ شـّکی نیسـت؛ لکـن 
یـک عـّده ای به تبـع و هدایـت تلویزیون های 
کردند  آمریکایی و رادیوهای انگلیسـی سـعی 
کـه  بدهنـد  آرایـش  نحـوی  بـه  را  ایـن قضّیـه 
بـزرگ  شـهادت  از  ناشـی  یـوم اهلل  ماجـرای 
فراموشـی  دسـت  بـه  را  عزیـز  شـهید  دو  ایـن 
بـه  کـه  کننـد  کاری  کردنـد  سـعی  بسـپارند. 
فراموشـی  دسـت  بـه  را  آن  خودشـان  خیـال 

کـه انسـان هیـچ عاقـه ای  بسـپارند. افـرادی 
در اینهـا نسـبت بـه منافـع مّلـی و نسـبت بـه 
کشـور احساس نمیکند؛ واقعًا انسان  مصالح 
تعّجـب میکنـد. حـاال یـک عـّده ای جواننـد، 
احساسـاتی اند، فریب میخورند؛ یک عّده ای 
کـه  نـه، جـوان هـم نیسـتند؛ انسـان میبینـد 
اینهـا هیچ حاضر نیسـتند منافع مّلـی را درک 
کننـد، پای ایـن منافع ِبایسـتند.  کننـد، فهـم 
که دشـمن مایل اسـت از زبان اینها سـر  آنچه 
میزند، در عمل اینها خودش را ظاهر میکند. 
مـن میخواهـم عـرض بکنـم همـان انـدازه ای 
کـه مـا از ایـن حادثـه ی سـقوط هواپیمـا غّصه 
خوردیـم و غـم بـر دل مـا فـرود آمـد، دشـمن 
مـا از ایـن حادثـه بـه همـان انـدازه خوشـحال 

بـه خیـال  مـا خوشـحال شـد؛  شـد؛ دشـمن 
اینکه یک مستمسـکی به دسـت آورده اسـت 
کـه بتوانـد سـپاه را زیـر سـؤال ببـرد، نیروهـای 
جمهـوری  نظـام  ببـرد،  سـؤال  زیـر  را  مسـّلح 
اسـامی را زیـر سـؤال ببـرد. میخواسـتند ایـن 
کار را بکنند، شاید بتوانند آن حادثه ی عظیم 
کردنـد. َو  را تحت الّشـعاع قـرار بدهند؛ اشـتباه 
ِکرین؛آنهـا مکر  َمَکـروا َو َمَکـَر اهلُل َو اهلُل َخیـُر الما
کـه مکرشـان در مقابل  کردنـد، اّمـا ندانسـتند 
دسـت قـدرت پـروردگار هیـچ تأثیـری نـدارد، و 
کار را بکنند. حادثه ی یوم اهلل  نمیتوانند این 
تشـییع جنـازه ی شـهید و حادثـه ی یـوم اهلل 
کوبیـدن پایـگاه آمریکایـی از ذهن این  در هـم 
ان شـاءاهلل  روزبـه روز  و  رفـت  نخواهـد  مـردم 

زنده تـر خواهـد شـد.
بـار  صمیمانـه  اسـت  الزم  جـا  همیـن  مـن 
همـدردی  مصیبـت  ایـن  اصحـاب  بـا  دیگـر 
تشـّکر  و  هسـتیم   شـریک  آنهـا  غـم  در  کنـم  مـا 
صاحب عزاهایـی  و  پدرمادرهایـی  آن  از  کنـم، 
کـه بـا وجـود اینکـه دلهایشـان ُپـر از درد و غـم 
دشـمن  وسوسـه ی  و  توطئـه  مقابـل  در  بـود، 
کـه میـل دشـمنان  ایسـتادند، برخـاف آنچـه 
گرفتنـد و حـرف زدنـد. مـادِر یکـی  بـود موضـع 
کـه در ایـن هواپیمـا بودنـد  از همیـن عزیزانـی 
»مـا  کـه  کـرده  اظهـار  و  نوشـته  نامـه  مـن  بـه 
پـای  ایسـتاده ایم،  اسـامی  جمهـوری  پـای 
انگیزه هـای شـما ایسـتاده ایم«. اینها شـجاعت 
و  و بصیـرت میخواهـد  فهـم  اینهـا  میخواهـد، 
انسـان واقعـًا بـا همـه ی وجـود، در مقابـل ایـن 
جور شـخصّیت  هایی احسـاس تکریم و تعظیم 

میکنـد.
کارهـای  از  یکـی  بکنیـم،  عـرض  هـم  را  ایـن 
کـه بـرای تحت الّشـعاع قـرار دادِن ایـن  دیگـری 
کاری  همیـن  دادنـد،  انجـام  بـزرگ  حـوادث 
کردنـد؛  اروپایـی  دولـت  سـه  ایـن  کـه  اسـت 
دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه، و دولت 
که ما مسـئله ی هسـته ای  آلمان؛ تهدید ایران 
کـه البّته  را بـار دیگـر بـه شـورای امنّیـت میبریم؛ 
پاسـخ  محکـم  خوشـبختانه  کشـور  مسـئولین 
اینها را دادند، جواب محکم به اینها داده شد؛ 
این سـه کشـور همان سـه کشـوری هسـتند که 
در دوران جنـگ تحمیلـِی بـه مـا، تـا توانسـتند، 
کردنـد؛ دولـت آلمـان،  بـه صّدام حسـین کمـک 
ابـزار، وسـایل شـیمیایی و سـاح شـیمیایی را 
کـه شـهرها و  گذاشـت  در اختیـار صّدام حسـین 

جبهه هـا را بـا آن سـاح هـدف قـرار بدهـد...
ادامه در صفحه 38
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فرمانده نیروی انتظامی: 

سردار سپهبد سلیمانی؛
 یک انقالبی تمام عیار بود

کـه  او سـردار بـزرگ و پرافتخـار اسـام و مسـلمین بـود 
سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه ای داشت 

کـه شـهادت بـود رسـید. و بـه آرزویـش 
کشـور بـا بیـان اینکـه  عالـی تریـن مقـام انتظامـی 
آمریکا مدعی مبارزه با تروریسـم اسـت ، افزود: آمریکا 
خود تروریست پرور است و با این حرکت خبیثانه بار 

کـه خـوی و ذات تروریسـتی دارد . دیگـر نشـان داد 
حـاج  سـپهبد  سـردار  داد:  ادامـه  اشـتری  سـردار 
قاسم سلیمانی اجر مجاهدت های ش را با شهادت 
گرفـت و بـه دسـت شـقی تریـن افـراد شـهید شـد ، بـه 
طـوری کـه آمریـکا تمـام قـوای خـود را بـه خـط کـرد تـا 

فرمانـده مجاهـد مـا را شـهید کنـد.
وی اضافه کرد: حضور سـردار سـپهبد حاج قاسم 
سلیمانی در جبهه مقاومت باعث نگرانی و وحشت 
شـدید دشـمن بود به طوری که این فرمانده مبارز و 
مجاهد تمام استراتژی های  دشمن را بر هم می زد.

اینکـه  بـر  کیـد  تا بـا  انتظامـی   نیـروی  فرمانـده 
انتقـام سـختی در انتظـار آمریـکا یـی هـا خواهـد بـود، 
کـرد: بـه لطـف و  عنایـت الهـی و مطالبـه همـه  بیـان 
آزادیخواهـان جهـان، آمریکایـی هـا تقـاص سـختی را 
پـس خواهنـد داد. سـردار اشـتری در بخـش دیگـری 
از سـخنان خـود ادامـه داد: دشـمن همـواره در صدد 
جدایـی مـردم از نظـام و انقـاب بـود و از ایجـاد یـاس 
و ناامیـدی در میـان مـردم کوتاهی نمی کرد اما همه 
ما حضور میلیونی دوستداران حاج قاسم سلیمانی 
را در مراسم تشییعش را دیدیم و شعار علیه استکبار 
و حمایـت از رهبـری در مراسـم وداع بـا ایـن شـهید 

بزرگـوار طنیـن انـداز شـد.
کشـور بـا بیـان اینکـه  عالـی تریـن مقـام انتظامـی 
مـردم، رهبـری و نظـام خـود را دوسـت دارنـد، ادامـه 
قاسـم  "حـاج  ک  پـا خـون  دهیـم  نمـی  اجـازه  داد: 
شـود،  پایمـال  شـهیدش  همرزمـان  و  سـلیمانی" 
قاسـم سـلیمانی"  "حـاج  مـداری  و والیـت  اخـاص 
کنـار همـه ویژگی هـای  مثبـت و بـی نظیـرش، از  در 
شـاخص تریـن ویژگی هـای  ایـن شـهید بزرگـوار بـود.

وی با تشریح ویژگی های  مجاهد شهید ابومهدی 
المهنـدس ادامـه داد: او یـک حـاج قاسـم دیگـر برای 
کشـور و ملـت عـراق بـود و مجاهدت های  بسـیاری را 
خالصانه انجام داد. فرمانده نیروی انتظامی با بیان 
اینکـه امـروز همـه مـا وظیفه داریم کـه راه شـهیدان را 
ادامه دهیم، با اشاره به سخنان سیدحسن نصراله 
در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
ادامـه داد: ایـن سـید مقاومـت سـخنان ارزشـمندی 
چنیـن  وجـود  بـه  مـا  داشـتند  قاسـم  حـاج  دربـاره 
فرماندهـان مجاهـد و دالوری افتخـار می کنیـم و ان 
 شـاء اهلل راه شـهید "سـلیمانی" و همرزمانش را ادامه 

خواهیم داد.

فرسـتیم و برای مقام معظم رهبری آرزوی سـامتی 
تـوام بـا طـول عمـر بـا عـزت داریـم. وی بـا اشـاره بـه 
گفـت:  سـلیمانی  قاسـم  سـپهبد  سـردار  شـهادت 
فرمانده ارزشـمند، بزرگوار و پرافتخاری امروز دیگر در 

میـان مـا نیسـت .
وی افـزود: سـردار سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی 
مجاهـد فـی سـبیل اهلل ویک انقابی تمام عیـار بود، 
فرمانده ای شجاع، مقتدر، استراتژیست، بی بدیل، 
بـی نظیـر، دلسـوز مـردم ، نظـام  و خانـواده شـهدا و 

فرزندانشـان بود.
سـردار اشـتری ادامـه داد: سـردار سـلیمانی تمـام 
کـرد،  عمـر بـا برکـت خـود را صـرف خدمـت بـه مـردم 

اینکـه  بـر  کیـد  تا بـا  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
انتظـار آمریـکا یـی هـا خواهـد  انتقـام سـختی در 
بـود، گفـت: بـه لطف و عنایت الهی و مطالبه همه 
آزادیخواهان جهان، آمریکایی ها تقاص سختی را 
پس خواهند داد. سردار حسین اشتری در دومین 
همایـش سراسـری هادیـان و مدیـران سیاسـی ناجـا 
اظهـار داشـت: بـر روح بلنـد و ملکوتـی حضـرت امـام 
ک و طیبـه شـهدای عزیـز  خمینـی)ره( و بـر  ارواح پـا
شـهیدان  مقـدس،  دفـاع  دوران  اسـامی،  انقـاب 
عرصه نظم و امنیت، مدافعان حریم و حرم و شهید 
عزیـز و پرافتخـار اسـام سـردار سـپهبد حـاج قاسـم 
سـلیمانی و همرزمـان دلیـر وی درود و رحمـت مـی 
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هیئـت  جلسـه  سـومین  و  شـصت  و  یکصـد 
ظهـر  از  بعـد  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون  مدیـره 
رئیـس  سـه شـنبه 2۴ دی مـاه ۱۳98 در دفتـر 
کانـون برگـزار شـد. در ایـن جلسـه سردارسـرتیپ 
پاسـدار محمـد شـرفی جانشـین محتـرم معـاون 
نماینـده  عنـوان  بـه  ناجـا  کننـده  هماهنـگ 

یافـت. حضـور  ناجـا  فرماندهـی  جدیـد 
کانـون  رئیـس  سـردارکارگر  جلسـه  ایـن  در 
بازنشستگان ناجا ضمن معرفی و تبیین میزان 
جامعـه  بـه  شـرفی  سـردار  توجـه  و  حساسـیت 
اعضـای  ناجـا(  وابسـته  بازنشسـتگان)اعضای 
کردند.  کانون را به ایشـان معرفی  هیئت مدیره 
کانـون  در ادامـه ایـن جلسـه؛ انتخـاب رئیـس 
و  مطـرح  جلسـه  دسـتورات  از  یکـی  بعنـوان 
سـردار  آراء  اتفـاق  بـه  مدیـره  هیئـت  اعضـای 
کانون  شـرفی را بـه عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره 
سـپس  کردنـد.  انتخـاب  ناجـا  بازنشسـتگان 
موضوع پاره ای از اصاحات دستورالعمل نحوه 
معرفـی داوطلبیـن عضویـت در مجمـع و نحـوه 
دسـتورالعمل  بـه  انتخابات)موسـوم  برگـزاری 
دسـتور های   از  یکـی  عنـوان  بـه  انتخابـات( 

جلسـه مطرح و برخی از اصاحات پیشـنهادی 
این دسـتورالعمل مورد تایید هیئت مدیره قرار 
گرفـت تـا بـرای سـیر مراحـل تصویـب در جلسـه 
گردد. در پایان ضمن  کانون مطـرح  آتـی مجمع 
تقدیم پیش نویس برنامه و بودجه سـال ۱۳99 
جلسـه  در  مدیـره  هیئـت  گردیـد  مقـرر  کانـون، 

فـوق العـاده آن را مـورد رسـیدگی قـرار دهـد.  

گفتنـی اسـت در یکصـد و شـصت و سـومین 
کانون، سـرهنگ بهزادی  جلسـه هیئـت مدیـره 
نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان  جانشـین  نیـا 
در  گیـان  نماینـده  سـیرتی  سـرهنگ  مسـلح، 
نماینـده  فخـاری  سـرهنگ  کانـون،  مجمـع 
نـوری  سـرهنگ  کانـون،  مجمـع  در  قزویـن 

داشـتند. حضـور  مجمـع  در  یـزد  نماینـده 

رئیس هئیت مدیره کانون انتخاب شد
در یکصد و شصت و سومین جلسه هئیت مدیره کانون بازنشستگان ناجا: 

جانشـین  شـرفی  پاسـدار  سـرتیپ  سـردار 
 ۶5 جانبـاز  بـا  ناجـا  کننـده  هماهنـگ  معـاون 
درصـد سـید عبـاس طباطبایـی پـور از یـادگاران 
دیـدار  اسـامی  انقـاب  کمیتـه  اهلل  روح  لشـکر 
کرد.  در این دیدار سردار شرفی پس از شنیدن 
دغدغه ها و مشـکات این جانباز پیشکسـوت، 
دستورات الزم را جهت بررسی و پیگیری صادر 
کرد.  و بـه رسـم یادبـود هدایایی به ایشـان اهدا 

کرمـی فرمانـده یگان هـای   گفتنـی اسـت سـردار 
سـید  بـا  گاه  جـدا دیـداری  در  نیـز  ناجـا  ویـژه 
جریـان  در  نزدیـک  از  پـور  طباطبایـی  عبـاس 
گرفـت. سـردار  قـرار  وضعیـت جسـمانی ایشـان 
گفـت: امـروز ملـت  کرمـی در ایـن دیـدار  حسـن 
شـریف ایـران، آرامش و آسـایش خـود را مدیون 
جانبـازان  شـما  جانفشـانی  و  کاری  فـدا ایثـار، 
یگان هـای   فرمانـده  می داننـد.  شـهدا  و  عزیـز 

ویـژه ناجـا  بـا اشـاره بـه فرمایشـات مقـام معظـم 
العالـی( »جانبـازان، آسـیب در  رهبری)مدظلـه 
ایـن موجـب توجـه  کـه  را قـدر بداننـد  راه خـدا 
میـزان  در  ایـن  و  اسـت  آنـان  بـه  تعالـی  حـق 
تجسـم  را  عزیـزان  ایـن  واالسـت«  ارزش  الهـی، 
کـرد: جانبـازان مظهـر  کاري دانسـت و بیـان  فـدا
کاري  فـدا و  مقاومـت  ایثـار،  اسـطوره  گذشـت، 
کـه سـامت، جوانـي و آسـایش خـود را  هسـتند 
کـرده و امـروز رنـج  در راه پیـروزی انقـاب صـرف 
هـا، دردهـا و محرومیـت هـاي زیـادي را بـا صبر، 
کـه ایـن  کننـد  مقاومـت و بزرگـواري تحمـل مـي 
صبر و پایداری باید راه و روش تمامی نیروهای 
کارکنـان یگان هـای  ویـژه  بـه خصـوص  مسـلح 
ناجـا  ویـژه  یگان هـای   فرمانـده  باشـد.   ناجـا 
کاري  در پایـان ضمـن تقدیـر از شـجاعت و فـدا
گرانقـدر با تقدیم لـوح و هدیه   هـاي ایـن جانبـاز 

کـرد. از وي تجلیـل 

گانه جانشین معاون هماهنگ کننده و فرمانده یگان های   دیدارهای جدا
ویژه ناجا با یکی از یادگاران لشکر 28 روح اهلل کمیته انقالب اسالمی
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کانون بازنشستگان  مراسـم معارفه معاونان 
نیـروی انتظامـی روز سـه شـنبه اول بهمـن مـاه 

برگزار شـد.
سـخنانی  در  کارگـر  سـردار  مراسـم  ایـن  در 
شـهادت  سـالروز  رسـیدن  فـرا  تسـلیت  ضمـن 
سـردار  شـهادت  الزهـرا)س(،  فاطمـه  حضـرت 
ایشـان  همراهـان  و  سـلیمانی  قاسـم  سـپهبد 
اوکرایـن،  هواپیمـای  حادثـه  شـهدای  نیـز  و 
و  صنفـی،  کامـا  تشـکل  یـک  کانـون  گفـت: 
غیردولتـی  نهـاد،  مـردم  اساسـنامه  طبـق  بـر 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی  اسـت.  غیروابسـته  و 
کـم بـر ایـن مجموعـه، خدمـت اسـت،  تفکـر حا
نفـر   ۴۰۰ بـا  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون  افـزود: 
نیـرو متولـی رسـیدگی بـه امـور بیـش از 2۱۳ هزار 

عضـو می باشـند و تمـام تـاش مـا باید در مسـیر 
باشـد. رسـانی  خدمـات 

بازنشسـته  اینکـه  بـر  کیـد  تا بـا  کارگـر  سـردار 
دارنـد،  معنـوی  نیـاز  مالـی،  نیـاز  از  بیـش  هـا 
مازلـو  ابراهـام  نظریـه  براسـاس  کـرد:  تصریـح 
کـه  اسـت  فیزیولوژیکـی  نیازهـا،  اول  مرحلـه 
ک  پوشـا و  ک  خـورا و  جسـمانی  نیازهـای  بـر 
بازنشسـتگان هنـوز در  گرچـه  و  اسـت  وابسـته 
بـه  نیـاز  امـا  روبروینـد  مشـکل  بـا  بخـش  ایـن 
احترام، شـکوفایی و محبـت از جایگاه واالتری 

بـر  کیـد  تا بـا  وی  اسـت.  برخـوردار  آنهـا  میـان 
حقـوق  احقـاق  مـا  وظیفـه  تریـن  اصلـی  اینکـه 
تـاش  تمـام  کـرد:  تصریـح  اعضاسـت،  قانونـی 
سـایر  و  اسـت  هـدف  همیـن  بـر  معطـوف  مـا 
سرکشـی  اردو،  ضیافـت،  مثـل  هـا  ماموریـت 
کار مـا هسـتند. رئیـس  و... بخش هـای  جنبـی 
دیگـری  بخـش  در  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون 
بـا اشـاره بـه تشـکیل شـورای  از سـخنان خـود 
کانـون هـا در مسـیر تسـریع در حـل  هماهنگـی 
تشـکیل  بـا  گفـت:  بازنشسـتگان  مشـکات 
درخواسـت  گذشـته  از  بهتـر  خیلـی  شـورا  ایـن 
هـا را پیـش بردیـم و توانسـتیم بـا ایـن اتحـاد و 
هماهنگـی جلسـات متعـددی را بـا وزیـر دفـاع، 
سـایر  و  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 

باشـیم. داشـته  ذیربـط  مراجـع 
اجـرا  در  جویـی  صرفـه  بـر  کیـد  تا بـا  وی 
سـمت  بـه  بودجـه  هدایـت  و  هـا  ماموریـت 
امـام حسـن  بیـت  کریـم اهـل  صنـدوق خیریـه 
گفـت: اصلـی تریـن منبـع درآمـد، حـق  مجتبـی 
صرفـه  آن  مصـرف  در  بایـد  کـه  عضویتهاسـت 

کنیـم.   جویـی 

کارگـر در انتهـای ایـن جلسـه بـا اشـاره  سـردار 
یـه اینکـه در ادامـه تغییـرات سـاختاری جدیـد 
در  جدیـدی  دهـی  سـازمان  بـود  الزم  کانـون، 
گیرد تا در  کانون انجام  سـطح مسـئوالن سـتاد 
مسـیر خدمـت رسـانی بـه اعضا عملکـرد بهتری 
شـاهد باشـیم حکـم انتصـاب مسـئوالن جدیـد 

کـرد. کانـون را بـه آنهـا اعطـا 
کـم جدیـد،  خاطرنشـان می شـود برطبـق احا
سـیدفخرالدین  بازنشسـته  دوم  سـرتیپ  امیـر 
کانـون  جانشـین  سـمت  بـه  رحیمـی 
بازنشسـتگان ناجـا، سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار 
بازنشسـته مصطفی شـهرابی فراهانی به سـمت 
معاون توانمندسـازی و خدمات رفاهی، جناب 
سـرهنگ پاسـدار بازنشسـته محمـد حیـدری فـر 
بـه سـمت معـاون فنـاوری اطاعـات و ارتباطات 
نیکنامـی  بازنشسـته خسـرو  و جنـاب سـرهنگ 
کانـون معرفـی  بـه سـمت معـاون اداری و مالـی 
کانـون از این  شـدند. همچنیـن روابـط عمومی 
پـس بـه عنـوان یکی از مدیریت هـای  فرهنگی، 
کانـون فعالیت خود  اجتماعـی و امور پژوهشـی 

را ادامـه خواهـد داد.

اصلی ترین وظیفه ما احقاق حقوق قانونی اعضاست
سردار کارگر در مراسم معارفه معاونان کانون بازنشستگان: 

بـه درجـه  قـوا  کل  فرمانـده معظـم  از سـوی  اخیـرا  کـه  ناجـا، سـردار شـرفی  فرمانـده  بـا حکـم 
کننـده نیـروی انتظامـی  گردیـده اسـت، بـه سـمت جانشـین معـاون هماهنـگ  سـرتیپی مفتخـر 

شـد. منصـوب 
شایان ذکر است وی پیش از این رئیس پلیس پیشگیری ناجا بود.

سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا شد
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کانـون بازنشسـتگان ناجـا بـا حضـور در مراسـم ترحیـم مرحـوم  رئیـس 
سـرتیپ دوم بازنشسـته منوچهر شـیروانیان، از خانواده ایشـان تکریم و 

کرد. دلجویـی 
مراسـم درگذشـت مرحوم سـرتیپ دوم بازنشسته منوچهر شیروانیان 
کننـده  هماهنـگ  معـاون  جانشـین  و  سـابق  ژاندارمـری  سـتاد  رئیـس 
سـهرابی  محمـد  دکتـر  سـرتیپ  امیـر  حضـور  بـا  هفتـاد،  دهـه  در  ناجـا 
کارگـر رئیـس  مشـاور مقـام معظـم رهبـری در امـور انتظامـی، سـردار بیـژن 
کانـون بازنشسـتگان ناجـا، امیـر سـرتیپ دوم فخرالدیـن رحیمـی معاون 
رئیـس  علیـا  اسـماعیل  سـرهنگ  حمایتـی،  و  رفاهـی  اداری،  خدمـات 
ناجـا 2۳  از مسـئوالن و پیشکسـوتان  کانـون و جمعـی  روابـط عمومـی 

آذرمـاه در مسـجد الغدیـر تهـران برگـزار شـد.
گذشـت ایشـان را تسـلیت عـرض نمـوده  کانـون بازنشسـتگان ناجـا در 

بـرای  و  الهـی  رحمـت  و  درجـات  علـو  برایشـان  متعـال  خداونـد  از  و 
دارد. مسـئلت  شـکیبایی  و  صبـر  آرزوی  بازمانـدگان 

تکریم رئیس کانون بازنشستگان ناجا  از خانواده مرحوم
سرتیپ دوم بازنشسته منوچهر شیروانیان

قدردانی از پیشکسوتان اهل قلم ناجا
معـاون فرهنگـی، اجتماعـی و امور پژوهشـی 
کانـون بازنشسـتگان ناجـا از حمایـت و تقدیـر از 

5۳ اثـر مولفیـن پیشکسـوت ناجـا خبر داد.
گفـت: بـا توجه  سـرهنگ مرتضـی موحدنـژاد 
افزایـش  بـر  مبنـی  کانـون  فرهنگـی  رویکـرد  بـه 
انگیزه و عاقه مندی فرهیختگان پیشکسوت 
همـه سـاله تعـدادی از آثـار و تالیفـات مولفین و 
کارگـروه حمایـت از آثـار و تالیفـات  محققیـن در 

گیرند. پیشکسـوتان ناجـا مـورد تقدیـر قرار مـی 
وی افـزود: در سـال جـاری بـه همـت و تـاش 
فرهنگـی  رابطیـن  و  هـا  اسـتان  کانـون  روسـای 
تعـداد 5۳ اثـر از ۳۶ نفـر از مولفـان پیشکسـوت، 
2 فرزند و یک همسـر پیشکسـوت ناجا از سراسـر 
که پدیدآورندگان پس از بررسی  کشور واصل شد 
کارگـروه بـا اهـدای لـوح تقدیـر،  و تصویـب آثـار در 
و  کانـون  نشـریات  در  معرفـی  و  نقـدی  پـاداش 

مناسـبت های   و  مراسـم  در  حضـور  همچنیـن 
گرفتنـد. مختلـف مـورد قدردانـی قـرار 

کرد: امید اسـت با این اقدامات  وی تصریح 
گامـی در جهـت توسـعه  هرچنـد ناچیـز بتوانیـم 
و  تجربیـات  ثبـت  و  فرهنـگ  گسـترش  و 
تحقیقـات و انتشـار آنهـا برداریـم. عناویـن آثـار 
جـدول  ح  شـر بـه  ناجـا،  پیشکسـوتان  برگزیـده 

زیـر مـی باشـد:
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آدمـی  زندگـی  کـه  اسـت  حقیقـت  یـک  ایـن 
کامیابی هـا  فـراز و  از نشـیب و  پـر  ایـن دنیـا  در 
ایـن واقعیـت،  بـا پذیـرش  بـوده و  کامی هـا  نا و 
بایـد  پیروزی هـا  و  موفقیت هـا  در  انسـان 
آینـده  بـا  و  محتاطانـه  و  معقـول  و  منطقـی 
نگـری برخـورد نمایـد. هیچـگاه نبایـد فرامـوش 
کـه تمتعـات و تحقـق آرزوهـا در ایـن روزگار  کـرد 
ممکن اسـت موقتی و زودگذر و ناپایدار باشـد. 
روال و سـاختار ایـن جهـان بـر این اصل اسـتوار 
گریـه ای  کـه همیشـه در پـس هـر خنـده،  اسـت 
و  کامـی  نا کامیابـی  هـر  در  و  دارد  دنبـال  بـه  را 
تعاقـب هـر شـادی و مسـّرت ممکـن اسـت  در 
غـم و رنـج و نامائمـی بـه سـراغ انسـان بیایـد. 
ایـن  پیـروی  و  فکـر  ایـن طـرز  بـا  اسـت  بدیهـی 
دیـدگاه و اینچنیـن دوراندیشـی می تـوان روال 
که در خوشـبختی ها  زندگـی را آنچنـان بنـا نهاد 
را  خـود  و  نشـویم  بی خـود  خـود  از  توفیق هـا  و 
بیازیم و در غرور و تکّبر و سرمسـتی و بی خبری 
و  مشـکات  اسـتیای  در  و  نشـویم  غـرق 

لزوم پایداری و مقاومت  در 
برابر نامالیمات
کامی هـا مایـوس و مفهـوم و نومیـد نگردیـم.  نا
تاش، تکاپو، امید و پشـتکار مدام می تواند 
کنـد و عبـور  راههـای پیشـرفت و ترقـی را همـوار 

از سـنگاخ ها و سـختی ها را آسـان نماید. 
کـه بایـد در مقابـل  رسـم روزگار بـر ایـن اسـت 
نامایمـات قـوی و متحمـل باشـیم.)مرد بایـد 
کش دهر   سـنگ زیرین آسـیا باشد(  کشـا که در 
هـم  آرزوهـا  تحقـق  و  تمتعـات  و  لذایـذ  در  و 

سرمسـت و مغـرور نگردیـم.
بنـدگان مخلـص خـدا  انسـان های مومـن و 
رعایـت  و  بـوده  شـکرگزار  توفیق هـا  در  غالبـًا 
و  دارنـد  نظـر  ملحـوظ  را  دوراندیـش  و  تعـادل 
کامی هـا را هـم مصلحـت خداونـد برشـمرده،  نا
صبـور و بردبارنـد و بـا امیـدواری و اراده قـوی و 
همـت بلنـد بـه زندگـی خـود ادامـه می دهنـد. 
 ۱8 سـن  بـه  هنـوز  کـه  بـود  جوانـی  سـعید 
را  خـود  مـادر  و  پـدر  کـه  بـود  نرسـیده  سـالگی 
در  او  داد؛  دسـت  از  رانندگـی  حادثـه  یـک  در 
کاس ششـم دبیرسـتان درس می خواند، آنروز 

امتحـان فیزیـک  کـه در  بـه علـت نمـرة خوبـی 
گرفتـه بـود خوشـحالی خاصی داشـت. بـا پایان 
چـه  هـر  و  برگشـت  خانـه  بـه  سـرعت  بـه  کاس 
معلـوم  نشـنید.  جوابـی  زد  صـدا  را  خـود  مـادر 
شـد والدیـن او بعدازظهـر بـرای خریـد مایحتاج 
شـده اند.  ج  خـار منـزل  از  اتوبـوس  بـا  زندگـی 
سـاعتی بعـد از طریـق تلفـن اداره راهنمایـی بـا 
کـه آن دو در بزرگراهـی در اثـر سـانحه  خبـر شـد 
بـی  و  سـرعت  از  ناشـی  کـه  رانندگـی  تصـادف 
کامیونـی بـوده جـان خـود را از  مباالتـی راننـده 

داده انـد.  دسـت 
خواهر بزرگتر این جوان، با همسر و دو فرزند 
خود زندگی مسـتقلی داشـتند و سـعید در پرتو 
گرمـی  کانـون  در  مـادر  و  پـدر  عطوفـت  و  مهـر 
کار آزاد  کـه  کـه داشـتند زندگـی می کـرد. پـدر او 
داشـت تـا حـد الزم بـرای تأمیـن زندگـی همسـر 
حادثـه  یـک  در  کـه  بـود  موفـق  خـود  فرزنـد  و 
غیرمنتظـره بکلـی شـیرازه زندگـی و خوشـبختی 
گسسـت. در حالیکـه غـم و  ایـن خانـواده از هـم 
رنـج و تألمـات روحـی ناشـی از فقـدان نابهنگام 
و غیرمنتظره پدر و مادر سـخت آزارش می داد، 
خـود  خواهـر  منـزل  در  محـدودی  وقـت  چنـد 
گرفـت بـه  کـرد. تـا اینکـه تصمیـم  روزگار سـپری 
خانـه پـدری برگـردد و ضمـن ادامـه زندگـی، در 
آنجـا بـه تحصیـل خـود نیـز ادامـه دهـد. از ایـن 
همـت  بـه  بایـد  می کـرد  احسـاس  کـه  او  پـس 
جامعـه  در  بتوانـد  و  بیفزایـد  خـود  تـاش  و 
کوشـش  مدرسـه  در  بایسـتد،  خـود  پـای  روی 
گرفت  مضاعفـی داشـت تـا اینکه دیپلم خـود را 
گویا در رشـته  کرد،  کنکور دانشـگاه شـرکت  و در 
بـه تحصیـات  بـرق نیـز قبـول شـد و  مهنـدس 
خود ادامه داده اسـت. سرنوشـت این جوان و 
پایـداری و مقاومـت او در برابر نامایمات پیش 
آمـده نـه تنها مورد تحسـین و تقدیـر اطرافیان، 
گرفـت، بلکـه درسـی  دوسـتان و آشـنایان قـرار 
کـه او را می شـناختند  بـرای همـه جوانانـی بـود 

و در جریـان مسـائل زندگـی او بودنـد. 
مدنظـر  همیشـه  بایـد  آنچـه  حـال  هـر  بـه 
که بـرای تحمل سـختی ها  داشـت ایـن اسـت 
قـوی،  ایمـان  نامائمـات،  مرحلـه  از  عبـور  و 
نگـرش معقـول بـه حقایـق زندگـی، بردبـاری 
در  و  اسـت  ضـروری  بسـیار  اسـتوار  اراده  و 
تنـدروی،  و  غـرور  از  پرهیـز  نیـز  کامیابی هـا 
و  الزم  آینده نگـری  و  خویشـتن داری 
و  عنایـت  امیدواریـم  اسـت.  ناپذیـر  اجتنـاب 
و  یـاور  زندگـی  مراحـل  تمـام  در  مشـیت الهی 

باشـد.  مـان  پشـتیبان 

پیشکسوت بازنشسته دکتر منصوری
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حکایاتی از گلستان سعدی
مصـر  دیـار  ملـک  چـون  را  الرشـید   هـارون 
کـه بـه  گفـت: بـه خـاف آن طاغـی  مسـلم شـد 
کـرد نبخشـم  غـرور ملـک مصـر دعـوی خدایـی 
ایـن مملکـت را مگـر بـه خسـیس ترین بنـدگان.
غایـت  در  خصیـب  او  نـام  داشـت  سـیاهی 
و  داشـت  ارزانـی  وی  بـه  مصـر  ُملـک  جهـل. 
کـه  بـود  جایـی  بـه  تـا  او  درایـت  و  عقـل  گوینـد 
کـه  طایفـه ای حـّراث مصـر شـکایت آوردنـدش 
کاشـته بودیـم بـاران بـی وقـت آمـد و تلـف  پنبـه 

کاشـتن! بایسـتی  پشـم  گفـت:  شـد. 
گر روزی به دانش در فزودی                                     ا
ز نادان تنگ روزی تر نبودی
به نادانان چنان روزی رساند                                       
که دانا اندر آن عاجز بماند
کاردانی نیست                                  بخت و دولت به 
جز به تائید آسمانی نیست

اوفتاده ست در جهان بسیار 
بی تمیز ارجمند و عاقل خوار
گر به غصه مرده و رنج                                      کیمیا
گنج ابله اندر خرابه یافته 
آوردنـد.  چینـی  کنیزکـی  ملـوک  از  را  یکـی   
خواسـت تـا در حالـت مسـتی بـا وی جمـع آیـد 
کـرد. ملـک در خشـم رفـت و  کنیـزک ممانعـت 
کـه لـب زبرینـش از  مـر او را بـه سـیاهی بخشـید 
گریبان  گذشـته بـود و زیرینش بـه  پـرٔه بینـی در 
کـه صخر الجـن از طلعتش  فـرو هشـته. هیکلـی 

برمیـدی و عیـن القطـر از بغلـش بگندیـدی.

گویی تا قیامت زشت رویی                      تو 
بر او ختم است، و بر یوسف نکویی

گفته اند: که ظریفان  چنان 
کریه منظر                     شخصی نه چنان 

کز زشتی او خبر توان داد
آنگه بغلی نعوذ باهلل                               

مردار به آفتاب مرداد
نفـس  مـدت،  آن  در  را  سـیه  کـه  آورده انـد 
طالـب بـود و شـهوت غالـب؛ مهـرش بجنبیـد و 
کنیـزک  کـه َمِلـک  مهـرش برداشـت. بامـدادان 
خشـم  بگفتنـد.  حکایـت  نیافـت،  و  جسـت  را 
اسـتوار  کنیـزک  بـا  را  سـیاه  تـا  فرمـود  و  گرفـت 
در  خنـدق  قعـر  بـه  جوسـق  بـام  از  و  ببندنـد 
روی  نیک محضـر  وزرای  از  یکـی  اندازنـد. 
گفـت: سـیاه بیچـاره  شـفاعت بـر زمیـن نهـاد و 
کـه سـایر بنـدگان و  را در ایـن خطایـی نیسـت 
نـوازش خداونـدی متعودنـد.  بـه  خدمتـکاران 
کـردی،  گـر در مفاوضـه او شـبی تأخیـر  ا گفـت: 
قیمـت  از  افـزون  را  او  مـن  کـه  شـدی؟  چـه 
خداونـد  ای  گفـت:  کردمـی.  دلـداری  کنیـزک 

نشـنیده ای؟: زمیـن!  روی 
تشـنه  سـوخته در چشـمه  روشـن چو رسـید                        

کـه از پیل دمان اندیشـد تـو مپنـدار 
خـوان                            بـر  خالـی  خانـه   در  گرسـنه  ملحـد 

اندیشـد رمضـان  کـز  نکنـد  بـاور  عقـل 
گفـت:  و  آمـد  پسـند  لطیفـه  ایـن  را  َمِلـک 
چـه  را  کنیـزک  بخشـیدم؛  را  تـو  سـیاه  کنـون  ا

کـه  بخـش  را  سـیاه  کنیـزک،  گفـت:  کنـم؟ 
شـاید. را  او  هـم  او،  نیم خـوردٔه 

هرگز آن را به دوستی مپسند                         
که رود جای ناپسندیده  

تشنه را دل نخواهد آب زالل                         
گندیده   نیم خورد دهان 

دیـار مشـرق  پرسـیدند:  را  رومـی  اسـکندر   
را  پیشـین  ملـوک  کـه  گرفتـی  بـه چـه  مغـرب  و 
خزایـن و عمـر و ملک و لشـکر بیـش از این بوده 
نشـده.  میسـر  فتحـی  چنیـن  را  ایشـان  اسـت 
گفتـا: بـه عـون خـدای عّزوجـل هـر مملکتـی را 
گرفتـم رعیتش نیازردم و نام پادشـاهان جز  کـه 

بـه نکویـی نبـردم.
بزرگش نخوانند اهل خرد                 

که نام بزرگان به زشتی برد
گویی  گفت پارسـایی را: چه   یکی از بزرگان 
کـه دیگـران در حـق وی بـه  در حـق فـان عابـد 

گفته انـد؟ طعنـه سـخن ها 
در  و  نمی بینـم  عیـب  ظاهـرش  بـر  گفـت: 

نمی دانـم. غیـب  باطنـش 
که را جامه پارسا بینی                           هر 

پارسا دان و نیکمرد انگار
چیسـت                      نهانـش  در  کـه  ندانـی  ور 

کار چـه  خانـه  درون  را  محتسـب 
کعبـه  آسـتان  بـر  سـر  دیـدم  را  درویشـی   
تـو  رحیـم  یـا  غفـور  یـا  می گفـت:  و  همی مالیـد 

آیـد. چـه  جهـول  و  ظلـوم  از  کـه  دانـی 
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وضوی زن در حضور نامحرم
کـه  زن بایـد در محلـی وضـو بگیـرد 
کـه زن بایـد از او  نامحرم-مواضعـی را 
گـر مراقبـت نکند و  بپوشـاند، نبینـد و ا
کـرده اسـت،  گنـاه  نامحـرم او را ببینـد 

هـر چنـد وضویـش صحیـح اسـت.
نماز زیارت از طرف دیگران

مـی تـوان بـه نیابـت از افـراد زنـده و 
امامـان  انـد،  رفتـه  از دنیـا  کـه  کسـانی 
کـرد  معصوم)علیهـم السـام( را زیـارت 
و نمـاز زیـارت را نیـز بـه نیابـت از آنـان 
از  پـس  تـوان  مـی  همچنیـن  خوانـد، 
بـه  را  آن  ثـواب  نمـاز،  و  زیـارت  انجـام 

کـرد. هدیـه  دیگـران 
در  آفتـاب  ضـد  ِکـِرم  وجـود  آیـا 
اعضاء در حال وضوء اشـکال دارد؟
ِکـِرم جـذب پوسـت شـده اسـت  گـر  ا
که مانع رسـیدن  و روی پوسـت چربی 
نمانـده  باقـی  باشـد،  پوسـت  بـه  آب 

اسـت، اشـکال نـدارد.
 آیـا برای اینکه زمینی وقف مسـجد 

شـود، صیغه خاصی الزم است؟
شـرط  وقـف  در  لفظـی  صیغـه  انشـاء 
معاطـات  بـه  آن  تحقـق  زیـرا  نیسـت، 
بـه  زمیـن  گـر  ا یعنـی  اسـت؛  هـم ممکـن 
نیـت مسـجد تحویـل داده شـود و پـس 
از  قبـل  یـا  مسـجد  سـاختمان  بنـای  از 
آن، در آن مـکان بـه نیـت مسـجد نمـاز 
خوانـده شـود، وقـف محقق شـده اسـت 

نیسـت. وقـف جایـز  تبدیـل  و  تغییـر  و 
کسـی در مسـجد خوابیده باشـد،  گـر  ا

محتلـم شـود چه وظیفـه ای دارد؟
از  فـورا  بایـد  شـدن،  بیـدار  از  پـس 

بـرود. بیـرون  مسـجد 

عذر تقصیر خدمت آوردم                         
که ندارم به طاعت استظهار  

کنند                           گناه توبه  عاصیان از 
عارفان از عبادت استغفار
عابـدان جـزای طاعـت خواهنـد و بازرگانـان 
نـه  آورده ام  امیـد  بنـده  مـن  بضاعـت،  بهـای 

تجـارت. بـه  نـه  آمـده ام  دریـوزه  بـه  و  طاعـت 
ِاْصَنْع بی ما َانَت اْهُله.

کعبه سائلی دیدم                           بر در 
که همی گفت و می گرستی خوش  

که طاعتم بپذیر                          می نگویم 
ک گناهم  قلم عفو بر 
سـیاحت  متفـق  رونـدگان  از  چنـد  تنـی   
تـا  خواسـتم  راحـت.  و  رنـج  شـریک  و  بودنـد 
ایـن  گفتـم:  نکردنـد.  موافقـت  کنـم  مرافقـت 
از  روی  اسـت  بدیـع  بـزرگان  اخـاق  کـرم  از 
برکـت  و  فایـده  و  تافتـن  مسـکینان  مصاحبـت 
کـه مـن در نفـس خویـش ایـن  دریـغ داشـتن، 
خدمـت  در  کـه  می شناسـم  سـرعت  و  قـدرت 

خاطـر. بـار  نـه  باشـم  شـاطر  یـار  مـردان 
ِکب المواشی                            ُکن را ِاْن لْم َا

 َاسعی َلکم حاِمَل الغواشی
کـه  سـخن  ایـن  از  گفـت:  میـان  زآن  یکـی 
روزهـا  ایـن  در  کـه  مـدار  تنـگ  دل  شـنیدی 
دزدی  بـه صـورت درویشـان برآمـده  خـود را در 

کـرد. منتظـم  مـا  صحبـت  سـلک 
کیسـت                    خانـه  در  کـه  مـردم  داننـد  چـه 

چیسـت نامـه  در  کـه  دانـد  نویسـنده 
کـه سـامت حـال درویشـان اسـت  و از آنجـا 
قبولـش  یـاری  بـه  و  نبردنـد  فضولـش  گمـان 

کردنـد.
صورت حال عارفان دلق است                      

این قدر بس چو روی در خلق است

پـوش             خواهـی  هرچـه  و  کـوش  عمـل  در 
دوش بـر  َعَلـم  و  نـه  سـر  بـر  تـاج 

هـوس                 و  اسـت  شـهوت  و  دنیـا  تـرک 
بـس و  جامـه  تـرک  نـه  پارسـایی، 

کند مرد باید بود                                در قژا
بر مخنث ساح جنگ چه سود
روزی تـا بـه شـب رفتـه بودیـم و شـبانگه بـه 
ابریـق  توفیـق  بـی  دزد  کـه  خفتـه  حصـار  پـای 
بـه  و  مـی رود  طهـارت  بـه  کـه  برداشـت  رفیـق 

میرفـت. غـارت 
کرد                        که خرقه در بر  پارسا بین 

کرد کعبه را جل خر  جامه 
کـه از نظـر درویشـان غایـب شـد بـه  چنـدان 
برجـی بـر رفـت و درجـی بدزدیـد. تـا روز روشـن 
شـد آن تاریـک، مبلغـی راه رفتـه بـود و رفیقـان 
گنـاه خفتـه. بامـدادان همـه را بـه قلعـه در  بـی 
کردنـد. از آن تاریـخ  آوردنـد و بزدنـد و بـه زنـدان 
گرفتیـم. گفتیـم و طریـق عزلـت  تـرک صحبـت 

اَمُة فی الَوْحده والَسّ
کرد                     چو از قومی یکی بی دانشی 

ِکه را منزلت ماَند نه ِمه را نه 
خـوار                    علـف  در  گاوی  کـه  شنیدسـتی 
گفتم: سـپاس و منت  گاوان ده را  بیاالیـد همـه 
که از برکت درویشـان محروم  خدای را عزوجل 
وحیـد  صحبـت  از  صـورت  بـه  چـه  گـر  نمانـدم 
مسـتفید  گفتـی  کـه  حکایـت  بدیـن  افتـادم. 
گشـتم و امثـال مـرا همـه عمـر ایـن نصیحـت بـه 

آیـد. کار 

به یک ناتراشیده در مجلسی                               
برنجد دل هوشمندان بسی
گاب                               کنند از  گر برکه ای پر  ا

کند منجاب سگی در وی افتد 
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پرسش های شما
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی کانون

قوقی
ح

چـه  چـک  مفقـودی  صـورت  ݢدر  ݢ
پذیـرد؟  صـورت  بایسـتی  اقداماتـی 
وجـه  پرداخـت  عـدم  دسـتور  ـ    ۱
صـادر  مربوط)بانـک  بانـک  بـه  چـک 

شـده(:  مفقـود  چـک  کننـده 
       مطابـق مـاده ۱۴ قانـون صـدور 
کننـده چـک یـا ذینفـع یـا  چـک صـادر 
قائـم مقـام قانونـی آنهـا بـا تصریـح بـه 
اینکـه چـک مفقـود یـا سـرقت یا جعل 
یـا  کاهبـرداری  طریـق  از  یـا  و  شـده 
دیگـری  جرائـم  یـا  امانـت  در  خیانـت 

گردیـده تحصیـل 
کتبًا دستور عدم پرداخت  می تواند 
بانـک  بدهـد  بانـک  بـه  را  وجـه چـک 
دسـتور  هویـت  احـراز  از  پـس  مربـوط 
دهنده، از پرداخت وجه آن خودداری 
خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک 
گواهـی عـدم پرداخـت را بـا ذکـر علـت 
اعـام شـده صـادر و تسـلیم می نمایـد. 
بنابراین شخص صادر کننده یا ذینفع 
کتبـی خود  بـه بانـک مراجعه و دسـتور 
کـه از خـود  را در فرم هـای  مخصـوص 
بانـک اخـذ می گـردد مکتـوب نمـوده و 
بـه بانـک تحویـل می دهـد. بانک پس 
از احـراز هویـت، از پرداخـت وجـه چـک 
یـک  مـدت  بـه  را  چـک  و  خـودداری 
کـرده و در صـورت ارائـه  هفتـه مسـدود 
چـک بـه بانـک، گواهی عـدم پرداخت 
را بـا ذکـر علـت که اعام مفقـودی چک 

می باشـد صـادر می نمایـد.
ـ مراجعـه دسـتور دهنـده ظـرف   2
یکهفتـه بـه مراجـع قضائی)دادسـرا یـا 

اختـاف(: حـل  شـورای 
دهنـده  دسـتور  اقـدام  دومیـن  در 
بـا مراجعـه بـه مرجـع صالـح قضائـی، 
و  پرونـده  تشـکیل  و  مفقـودی  اعـام 
گواهـی مربـوط  انجـام تشـریفات الزم، 
به مفقودی چک موردنظر را از مرجع 

اخـذ می نمایـد. مربـوط 
گواهی مربوط به مفقودی  ۳ـ  ارائـه 

چـک به بانک:
       بـا اسـتناد بـه تبصـره 2 مـاده ۱۴ 

قانـون صـدور چـک، دسـتور دهنـده 
مکلـف اسـت پـس از اعـام بـه بانـک، 
قضائـی  مراجـع  بـه  را  خـود  شـکایت 
کثر ظرف مدت یکهفته  تسلیم و حدا
بـه  را  خـود  شـکایت  تقدیـم  گواهـی 
بانـک تسـلیم نمایـد در غیـر اینصورت 
بانـک  انقضـای مـدت مذکـور  از  پـس 
از محـل موجـودی صاحـب حسـاب 
آنـرا  وجـه  چـک  دارنـده  تقاضـای  بـه 

نمـود.  خواهـد  پرداخـت 
دسـتور  مواردیکـه  در    :1 توضیـح 
قانـون  مـاده ۱۴  عـدم پرداخـت وفـق 
بانـک  می شـود،  صـادر  چـک  صـدور 

اسـت  مکلـف 
    وجـه چـک را تـا تعییـن تکلیـف 
انصـراف  یـا  رسـیدگی  مرجـع  در  آن 
دسـتور دهنده در حسـاب مسـدودی 

نمایـد.  نگهـداری 
توضیح 2:  مراجعه به شورای حل 
اختـاف فقـط در خصـوص مفقـودی 
تحقـق  صـورت  در  و  بـوده  چـک 

از  جرائمـی 
قبیل: جعل، کاهبرداری، سرقت، 
خیانـت در امانـت و... بایـد به دادسـرا 
مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح 
گواهـی تقدیـم  وظـرف مهلـت مذکـور 
گـردد. کیفـری به بانـک ارائه  شـکایت 

نحـوه اقـدام جهـت اخـذ انحصـار 
وراثـت چگونـه اسـت و چـه مدارکـی 

نیـاز دارد ؟ 
۱ـ  وقتی شخصی فوت می کند باید 
کسـانی از او ارث  مشـخص شـود چـه 
تعییـن  او  میـراث  بـاره  در  تـا  می برنـد 
تکلیـف شـود، بـه ایـن امرکـه از سـوی 
مراجـع قانونـی و بـا تشـریفات خاصـی 
وراثـت  انحصـار  می شـود،  انجـام 

می گوینـد. 
وراثـت،  انحصـار  گواهـی  صـدور  2ـ 
مستلزم ارائه درخواست وراث متوفی 
یـا دیگـر اشـخاص ذی نفـع بـه شـورای 
اقامـت  محـل  آخریـن  اختـاف  حـل 

متوفـی اسـت.

کـه  زیـرا  اسـت 
در مقـدار سـهم زن 

اسـت.  مؤثـر 
صـورت  در  زوجـه  2ـ 

فرزنـددار بـودن زوج، یـک هشـتم 
از عیــن امــوال منقول مثل ماشیــن و 
سایر وسایل و یک هشتــم از قیمـــت 
امـوال غیرمنقــول)مثل ملــک، مغازه 
و  عرصه)زمیــن(  از  اعـــم  غیـره(  و 

می بـرد. ارث  اعیــان)ساختمان( 
۳ـ در صورتیکه زوجه هیچ فرزندی 
نداشـته باشد سـهم زن یک چهارم از 

کلیـه اموال متوفی خواهد بود.
ـ  الزم اسـت بعـد از مـرگ شـوهر،   ۴
تقسـیم  کـه  منقـول  امـوال  بـر  عـاوه 
قیمـت  غیرمنقـول  امـوال  می شـود  
یـک  یـا  چهــارم  یـک  و  شـده  گـذاری 
هشتــم از ایـن قیمــت بـه زن پرداخت 
وراث  دارد  امـکان  مواقعــی  در  شـود. 
گـذاری مـال  دیگـر متوفــی از قیمـــت 
غیر منقول امتناع نمایند بنابراین نظر 
باینکـه مـاده 9۴8 قانـون مدنـی ایـن 
امکان را به زن داده است که حق خود 
کنـد. بهمیـن  را از عیـن امـوال مطالبـه 
اسـتناد زن مخیر اسـت در مرحله اول، 
ورثـه را از طریـق دادگاه اجبار به قیمت 
گذاری و دریافت سـهم خود نماید. در 
غیـر اینصـورت و ادامه امتناع ورثـه، زن 
می تواند براساس رویه قضائی موجود 
امـوال  عیـن  از  را  خـود  مشـاع  سـهم 

کنـد.  اسـتیفاء 

درخواسـت  ۳ـ 
بـر دارنـده  مذکـور، بایـد در 

محـل  کامـل  مشـخصات 
کننده، متوفی،  سکونت درخواست 

تمامی وراث و نسبت هر یک از آنها با 
باشـد. متوفـی 

شـده  صـادر  فـوت  گواهـی  ۴ـ  
برابـر  رونوشـت  احـوال،  ثبـت  توسـط 
اصـل شناسـنامه ورثه، رونوشـت برابر 
دایمـی  زوجـه  ازدواج  سـند  اصـل  بـا 
متوفـی، استشـهادیه دال بـر منحصـر 
و  نامبـرده  اشـخاص  بـه  وراث  بـودن 
گواهـی تسـلیم اظهارنامـه مالیـات بـر 
کـه  اسـت  از جملـه مدارکـی  نیـز  ارث 
وراثـت  انحصـار  درخواسـت  بـه  بایـد 

شـود. ضمیمـه 
امـوال  ارزش  کـه  مـواردی  در  5ـ  
ریـال  میلیـون   ۳۰ از  بیشـتر  متوفـی 
از  پـس  اختـاف  حـل  شـورای  باشـد 
ماحظـه مـدارک و با هزینه متقاضی، 
درخواسـت وی را یـک نوبـت در یکـی 
کثیراالنتشـار یا محلی  از روزنامه های  
گذشـت  از  پـس  گـر  ا می کنـد.  گهـی  آ
کسـی  گهـی،  یـک مـاه از تاریـخ نشـر آ
بـه آن اعتـراض نکنـد، بـدون تشـکیل 
وراث،  از  دعـوت  و  رسـیدگی  جلسـه 
گواهـی انحصار وراثت صادر می شـود. 
از  پـس  اعتـراض،  صـورت  در  امـا 
تشـکیل جلسـه ای، تصمیمـات الزم 
بـرای رسـیدگی بـه دعـاوی مطروحـه 

شـد.  خواهـد  اتخـاذ 
کـدام امـوال شـوهر متوفـی  زن از 

؟  می بـرد  ارث 
عنـوان  تحـت  زن  کلـی  بطـور  ۱ـ  
یـک  یـا  چهـارم  یـک  متوفـی  همسـر 
مستحــق  اموال)ماتـرک(  از  هشتــم 
ارث می باشـد. حـال اینکـه چـه مالـی 
را می توانـد بـه ارث ببـرد بسیــار مهـم 
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ک و تقریبـا  اعتیـاد بـه هروییـن بسـیار خطرنـا
امـروزه  متاسـفانه  اسـت.  برگشـت  غیرقابـل 
تولیدکننـدگان مـواد مخـدر و سـودجویان در این 
امـر بـا تولید هرویین خیس)هرویین موجود بازار 
کـه دارای مرفیـن و ناخالصـی بیشـتری  مصـرف( 
نسـبت بـه دیگـر نمونه هـا اسـت باعـث افزایـش 
معتادان متجاهر به این موادمخدر شده است.
یـا همـان مصـرف همزمـان  تداخـل مصـرف، 
ک از جملـه مشـکات  چنـد مـاده مخـدر خطرنـا
کنندگان مواد مخدر اسـت  امـروز در بیـن مصرف 
کـه وضعیـت بغرنجـی نیـز در جامعـه پدیـد آورده 

اسـت. 
براسـاس آمار رسـمی ارایه شـده از ستاد مبارزه 
کان  بـا مـواد مخـدر ریاسـت جمهـوری، تنهـا در 
شـهر تهـران ۱5 هـزار نفـر معتـاد متجاهـر زندگـی 
کننده  کـه غالـب ایـن جمعیت مصـرف  می کننـد 
بـه  دیگـر  مخـدر  مـاده  چنـد  بـا  خیـس  هروئیـن 

صـورت همزمـان هسـتند.
کامـل دربـاره  ایـن متـن در برگیرنـده اطاعـات 
بـرای  کـه  اسـت  ک  خطرنـا مخـدر  مـاده  ایـن 

گاهـی آحـاد مردم از خطر اسـتفاده و نیز  افزایـش آ
فرجـام وابسـتگی بـه آن توسـط اداره اجتماعـی 
مـواد مخـدر تدویـن و منتشـر  بـا  پلیـس مبـارزه 

اسـت. شـده 
)HEROIN(هروئین چیست

کلمه هیروس یا هیرو به معنی مرد  هروئین از 
کلمـه بـه  گرفتـه شـده اسـت. البتـه ایـن  قهرمـان 
معنـی زن قهرمـان، زن برجسـته و زن ایـده آل نیز 

اطـاق می شـود.
کـه  بـوده  اعتیـادآور  بسـیار  مخـدری  هروئیـن 
مـاده  ایـن  دارد.  را  تاثیـر  دوره  کوتاه تریـن  هـم 
فوق العاده، اعتیادآور است. از دالیل اعتیادآوری 
کـه خیلـی زود بـه مغز  شـدید هروییـن ایـن اسـت 
رسـیده و بـه مـدار پـاداش مغـز بـه شـدت آسـیب 

می زنـد.
ک، بـا عمـل  هروئیـن، بعـد از جداسـازی از تریـا
که  استیاسـیون به دست می آید. بدین صورت 
مرفین را با اسـید انیدرید اسـتیک ترکیب نموده 

و هروئیـن را بـه دسـت می آورند. 
تاریخچه مصرف هروئین در ایران

اولیـن البراتـور هروئیـن در ایـران، سـال ۱۳۳۴ 
توسـط یـک شـیمی دان بنـام دکتر مصطفـوی در 
گردیـد.  تولیـد  راه انـدازی شـد و هروئیـن  تهـران 
بـا توجـه بـه سـود سرشـار قاچـاق هروئیـن اشـرف 
پهلـوی خواهـر دوقلـو شـاه شـخصا وارد قاچـاق و 
گردیـد.  ترانزیـت مـواد مخـدر بخصـوص هروئیـن 
مـواد  قاچـاق  مسـئله  روز  بـه  روز  ترتیـب  بدیـن 
گسترش بیشتری  مخدر و اعتیاد جوانان به آن، 
بـه  بـه اوج خـود رسـید،  ایـن دوران  یافـت و در 
کـه خانـدان شـاه، خـود رهبـری قاچـاق  نحـوی 
مـواد مخـدر و اشـاعه آن را در سـطح جامعـه بـه 
گرفتنـد. به موجب شـواهد و مـدارک دفتر  عهـده 
مـواد مخـدر سـازمان ملـل متحـد)در  بـا  مبـارزه 
اوایـل دهـه ۱9۶۰(، خاندان پهلوی فعالیت های 
مربـوط بـه قاچـاق مـواد مخـدر را در ابعـاد وسـیع 
میلیـون  چنـد  گذاری هـای  سـرمایه  همـراه  بـه 

دالری بـه انجـام رسـاندند. 
ک از طریـق افغانسـتان و  میلیاردهـا دالر تریـا
که قسـمتی از آن به طوز  ترکیه خریداری می شـد 
خـام در بـازار داخلـی ایـران بـه فـروش می رسـید 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
گر مسئوالن نظام جمهوری اسالمی با موادمخدر به سختی مبارزه می کنند، این  امروز ا
یک جهاد بزرگ، یک حرکت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران است. 
اعتیاد انسان به مصرف موادمخدر یکی از چهار بحران جهانی است و مشکل اجتماعی 
کلیه جنبه های افراد را تحت تاثیر  کشورها وجود داشته و  که در بسیاری از  عمده ای است 
قرار می دهد.

شناخت 
مواد مخدر
)قسمت دوم(

اجتماعی
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و قسـمت دیگـری در البراتوارهـای مخفـی تهـران 
بـر عرضـه در  و عـاوه  تبدیـل شـده  بـه هروئیـن 
بازارهای داخلی در خط توزیع شبکه بین المللی 
گرفتـه و بـه اروپـا و آمریـکا می رفـت. در طـول  قـرار 
اعتراضـات  بـرای خامـوش سـاختن  ایـن مـدت 
گیری هـا و محدودیت های  گاهی سـخت  مردم، 
اعمـال می شـد  نیـز  ظاهـری و ممنوعیت هایـی 
کـه در حقیقـت نوعـی تسـویه حسـاب بـا رقبـا، در 
امـر مـواد مخـدر بـه حسـاب می آمـد و در همیـن 
از  نیـز  گسـترده ای  و  مفصـل  تبلیغـات  زمینـه، 
سـوی رژیـم و قدرت هـای جهانـی در ارتبـاط بـا 
مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  بین المللـی  اقدام هـای 
بین المللـی  کنگره هـای  و  می گرفـت  صـورت 

متعـددی در مـورد اعتیـاد بـر پـا شـد. 
تقسیم بندی پلیس بین المللی)اینترپل( از 

انواع هروئین در جهان 
کـه همـان مرفیـن اسـت.  ۱ – هروئیـن نـوع اول 
ک 25 آلکالوئید شناخته شده وجود دارد  در تریا
می باشـد.  مرفیـن  ک  تریـا آلکالوئیـد  مهمتریـن 
ک ۴ تـا 2۱ درصـد  درصـد مرفیـن موجـود در تریـا
کـه  می باشـد.  مرفیـن اولیـن آلکالوئیـدی اسـت 
تأثیـر  مکانیسـم  و  می شـود  اسـتخراج  ک  تریـا از 
مرکـزی  عصـب  دسـتگاه  بـر  تاثیـر  طریـق  از  آن 
اسـت. مرفیـن دارویـی به شـدت اعتیادآور اسـت 
طـور  بـه  می دهـد.  کاهـش  را  درد  احسـاس  و 
کیلوگـرم  ک تقریبـا ۱  کیلوگـرم تریـا میانگیـن)از ۱۰ 

می آیـد.( بدسـت  مرفیـن 
خیابانـی  هروئیـن  کـه  دوم  نـوع  هروئیـن   –  2

خلـوص درصـد  تـا ۱5  بـا ۱۰  اسـت  معـروف 
ک(  ۳ – هروئیـن نـوع سـوم هروئین فشـرده)کرا
کلـوخ  تکه هـای  صـورت  بـه  مخـدر  مـاده  نوعـی 
کـه در جنـوب غـرب آسـیا متـداول اسـت بـا  بـوده 

درصـد خلـوص ۶5 تـا 75 درصـد خلـوص 
۴ – هروئین نوع چهارم هروئین سفید معروف 
به)اشـک خـدا( یـا هروئین تزریقی پودری سـفید 

رنـگ اسـت با 75 تـا 95 درصد خلوص
ک افغانی( هروئین فشرده)کرا

ک هروئیـن یـا هروئیـن فشـرده نوعـی مـاده  کـرا
که در واقع  کلوخ بوده  مخدر به صورت تکه های 
کافئیـن و ناخالصی های  حاصـل ترکیب هروئین 
آن  جانبـی  اثـرات  جملـه  از  کـه  اسـت  مختلفـی 
می تـوان بـه عفونت هـای گسـترده در اثـر فعالیت 
کتری هـا در بافت هـای مختلـف اندام های فرد  با

زنـده اشـاره نمود. 
محبوب تریـن  بـه  قبـل  سـال  چنـد  در  ک  کـرا
کـه ایـن خـود  مـاده مخـدر در ایـران تبدیـل شـد 
بـا  اسـتکباری  قدرت هـای  طـرف  از  توطئـه ای 

کشـور ایران  همکاری مافیای مواد مخدر بر ضد 
می شـود.  محسـوب 

در  مصـرف  هـدف  بـا  افغانسـتان  در  ک  کـرا
کـه در اوایـل دهـه 8۰ مافیـای  ایـران تولیـد شـده 
گسـترده ایـن مـاده  مـواد مخـدر اقـدام بـه توزیـع 
ک در ایـران نمـود. ایـن توزیـع بـا  مخـدر خطرنـا
ک  کـرا کـه مصـرف هروئیـن  کننـده  تبلیغـات اغـوا 
کننـده مـواد مخـدر  اعتیـاد نـدارد و فـرد مصـرف 
راحتـی  بـه  ک(  تریـا شـیره  و  ک  سسـتی زا)تریا
می توانـد ایـن مـواد را تـرک نمایـد، همـراه بـود.

مخـدر  مـواد  کننـدگان  مصـرف  و  معتادیـن 
کـم خطـر سـنتی غافـل از اینکـه ایـن مـاده مخـدر 
همان هروئین است و فوق العاده اعتیادآور است 
و قـدرت اعتیـادآوری آن از هروئیـن معمولی)کـه 

بـه صـورت پـودر اسـت( تا چند برابر بیشـتر اسـت 
شـروع بـه مصـرف ایـن مـاده مخـدر نمودنـد.

ک شکل خالص تر هروئین است  کرا که  از آنجا 
لـذا آثـار آن هماننـد پـودر هروئیـن ولـی بـا شـدت 
ک مصـرف  کـرا کـه  کسـانی  بیشـتر اسـت، بیشـتر 
می کنند در ابتدا احسـاس سرخوشـی و نعشـگی 
گرم تـر  می کننـد، همـراه بـا ایـن سرخوشـی بـدن 
و دهـان خشـک تر می شـود و فـرد در دسـت ها و 

پاهـا احسـاس سـنگینی می کنـد. 
کننده دچار حالت  در مواقعـی نیـز فرد مصرف 
تهـوع و اسـتفراغ و بی قـراری شـدید می شـود بعد 
از حـاالت اولیـه، ممکـن اسـت تـا چنـد سـاعت 
تمامـی  وضعیـت  ایـن  در  آیـد  پیـش  سـرگیجه 
گرفتـه و  اعمـال مغـز تحـت تاثیـر ایـن مـاده قـرار 
و  کنـد  قلـب  حـرکات  می گـردد،  اختـال  دچـار 
کـه  تنفـس در مـواردی آنچنـان آهسـته می شـود 

منجـر بـه مـرگ می گـردد. 
هرویین قیر سیاه 

هرویین قیر سـیاه بیشـتر در غرب آمریکا یافت 

می شـود. قیـر سـیاه در مکزیـک تولیـد می شـود 
از ایـن رو بـه آن هروییـن مکزیکـی نیـز می گوینـد. 
ایـن  سـیاه  قیـر  هروییـن  غلظـت  و  رنـگ  علـت 
ک تولیـد  کـه بـه طـور مسـتقیم آن را از تریـا اسـت 

می کننـد. 
ک  هروییـن قیـر سـیاه ممکـن اسـت چسـبنا
بـوده یـا اینکـه مثـل زغـال سـنگ سـخت باشـد. 
رنـگ آن هـم قهـوه ای تیـره تـا سـیاه متغیـر بـوده 
و درجـه خلـوص آن 2۰ تـا 8۰ درصـد می باشـد. 
اغلـب اوقـات ایـن نوع هرویین را با حـل کردن در 

کـرده و سـپس تزریـق می نماینـد. آب رقیـق 
تغییـرات  افسـردگی،  وابسـتگی،  مغـز: 
کاهـش   – انگیزه هـا  و  عایـق  شـخصی)کاهش 
احسـاس مسـئولیت – کاهش توجه به تحصیل، 

شـب،  هنـگام  بی خوابـی  خانـواده(،  و  شـغل 
خـواب آلودگـی در طـی روز، پرخاشـگری، آبسـه 
چرکـی مغـز، عفونت مغز، بیماری مختلف ناشـی 
بـه  اغمـاء  نخـاع،  و  مغـزی  سـلول های  مـرگ  از 

زیـاد مصـرف  دنبـال 
کاهش اسـید معده  گوارش: تهوع و اسـتفراغ، 
کاهـش  و اختـال در هضـم غـذا، بی اشـتهایی و 

وزن
کلیه: ناتوانی در تخلیه ادار، نارسـایی عفونت 

کلیه
پوسـت: خـارش، تیـره شـدن رنـگ پوسـت، 

کهیـر، عفونـت پوسـت تیرگـی لبهـا، 
گهانی رگهای تغذیه کننده ریه،  ریه: انسداد نا

عفونت ریه، ایست به دنبال مصرف زیاد
نظـم  خـوردن  بهـم  قلـب،  نارسـایی  قلـب: 
ضربـان قلـب، عفونـت الیه داخلـی و دریچه های 

قلـب
عـروق و خـون: سـخت شـدن دیـواره عـروق، 

التهـاب عـروق، عفونـت عـروق
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التهـاب  و  کبـد، عفونـت  کار  اشـکال در  کبـد: 
کبـد مزمـن  بیمـاری  کبـد، 

جنسـی،  میـل  کاهـش  تخمـدان:  و  بیضـه 
جنسـی تـوان  کاهـش 

شکل ظاهری انواع هروئین 
هروئیـن خالـص پودری سـفید رنگ اسـت اما 
بـه خاطـر ناخالصی هـای بـه جـا مانـده از فرآینـد 
یـا افزودنی هـا ممکـن اسـت رنگ هـای  سـاخت 
گونی داشـته باشد)سـفید یا قهوه ای روشـن  گونا
تنهـا  بـازار  هروئین هـای  نمونـه  بیشـتر  تیـره(  یـا 
و  بـوده  خالـص  هروئیـن  اندکـی  مقادیـر  حـاوی 
کـه خـود موجـب  باقـی آن مـواد افزودنـی اسـت 
گـوارش  عـوارض شـدیدی در دسـتگاه تنفـس و 

می شـوند.
وضعیت تولید هروئین در جهان  

ک و هروئین غیر قانونی تنها  بخش اعظم تریا
در تعداد معدودی از کشـورها تولید می شـود. در 
ایـن رابطـه افغانسـتان بـا اختصـاص سـه چهـارم 
نخسـت  جایـگاه  خـود،  بـه  جهانـی  تولیـدات  از 
کلمبیـا پـس از آن  را داشـته و میانمـار، الئـوس و 
گـزارش معـاون جـرم و مبـارزه  قـرار می گیرنـد بـه 
بـا مـواد مخـدر سـازمان ملـل)UNODC( پـس از 
اشـتغال افغانسـتان در سـال 2۰۰۱ توسـط آمریـکا 
و متحدانـش و شکسـت طالبـان، تولیـد هروئین 
ک در افغانستان رشد  به دلیل افزایش تولید تریا
گـزارش معـاون  فزاینـده ای داشـته اسـت.  طبـق 
بـا مـواد مخـدر سـازمان ملـل در  جـرم و مبـارزه 
هروئیـن  تولیـد  البراتـوار   ۳۰۰ تعـداد  افغانسـتان 
بـا تجهیـزات نوسـازی شـده شـبانه روز اقـدام بـه 

تولیـد مرفیـن و هروئیـن می نماینـد. 
نحوه مصرف هروئین 
ک(، نحوه استعمال  هروئین)کرا

۱ – استنشاقی)تو دماغی(
2 – تدخینی

۳ – تزریقی 
از  معتـادان  ابتـدا  ترزیقـی،  اسـتعمال  در 
که جلوی سـاعد دسـتها نمایان اسـت  رگ هایی 
اسـتفاده نمـوده، پـس از آنکـه مـدت طوالنـی از 
دیگـر  و  گذشـت  دسـتها  مختلـف  نقـاط  تزریـق 
بـه  نوبـت  ترتیـب  بـه  نبـود،  جوابگـو  نقـاط  ایـن 
گـردن و نهایتـًا بیضه هـا  پشـت دسـت، سـاق پـا، 
گونـه  می رسـد. تزریـق در بیضه هـا آخـر خـط ایـن 

اسـت.  معتـادان 
هروئیـن از راه استنشـاق، تزریـق زیـر جلـدی 
و  فروشـندگان  می شـود.  اسـتعمال  سـیاهرگی 
قاچاقچیـان مـواد مخـدر هروئین برای به دسـت 
گـچ،  گنـه،  گنـه  آوردن سـود بیشـتر هروئیـن را بـا 

کتـوز، نمـک برخـی داروهـا مخلـوط می کننـد  ال
در نتیجـه هروئیـن ناخالصی که به دسـت معتاد 

می رسـد مقادیـر انـدی هروئیـن خالـص دارد. 
پـس از آنکـه فـرد بـا مصـرف هروئیـن احسـاس 
نیـاز بـه اسـتعمال ایـن مـاده از لحـاظ جسـمانی 
بـه  معتادیـن  می گـردد.  وابسـته  آن  بـه  روانـی  و 
هروئیـن در معـرض خطـر ابتـا بـه بیماری هـای 
بیماری هـای عفونـی  Cو دیگـر  HIV، هپاتیـت  
کـه علـت آن هـم اسـتفاده مشـترک و  قـرار دارنـد 
کـه  مجـدد از سـرنگ و دیگـر لـوازم تزریقـی بـوده 
گرفته اند.  توسـط افـراد آلـوده مـورد اسـتفاده قـرار 
کلیه مـوارد  معتادیـن تزریقـی تقریبـا یـک سـوم از 
ابتـا بـه HIV و بیـش از نیمـی از مـوارد ابتـا بـه 

هپاتیـت C را در امریـکا تشـکیل می دهنـد. 
اثرات مصرف کوتاه مدت هروئین

تنفـس،  کنـدی  شـعف،  احسـاس  درد،  ضـد 
اختـال در عملکـرد ذهـن و تهـوع یـا اسـتفراغ

که مصرف کننـدگان هروئین به  بیماری هایـی 
آن دچـار می شـوند:  زخـم شـدن یـا فـرو ریختـن 
کتریایـی رگ هـای  دیـواره رگ هـا، عفونت هـای با
خونـی و دریچه هـای قلـب، آبسـه، بیماری هـای 
کلیـه، بیماری هـای ریـوی، بیماری هـای  کبـد و 
عفونـی، مـرگ بـر اثـر مصـرف بیـش از حد و سـقط 

جنیـن در زنـان. 
آثار و عوارض مصر ف بلند مدت هروئین:

اولیـن اثـر مصـرف مـداوم هروئیـن وابسـتگی 
بـروز  بـا  اسـت  بدیهـی  آن می باشـد  بـه  شـدید 
فـرد  زندگـی  اصلـی  هـدف  هروئیـن  بـه  اعتیـاد 
تـرس  و  هروئیـن  مصـرف  و  آوردن  دسـت  بـه 
تـرک  نشـانگان  بـروز  و  خمـاری  از  وحشـت  و 
خـود  بـه  را  مغـز  تنهـا  نـه  هروئیـن  می باشـد 
وابسـته می کنـد بلکـه بـه لحـاظ روانـی در وی 
میلـی دائمـی بـرای مصرف مـواد پدید مـی آورد. 
ایـن  می شـود  تنفـس  کاهـش  باعـث  هروئیـن 
که در فعالیت سلولی/  عمل از طریق تغییراتی 
شیمیایی ساقه مغز بوجود می آید رخ می دهد 
کنتـرل اعمـال غیـر ارادی بـدن را بـه  سـاقه مغـز 
عهـده دارد باعـث تغییـرات سیسـتم لیمبیـک 
کنتـرل عواطـف اسـت و  می شـود ایـن سیسـتم 
تحـت تاثیـر هروئیـن احسـاس لـذت را افزایـش 
کـه پیـام درد از نخـاع بـه  داده، باعـث می شـود 
مغـز انتقـال پیـدا نکنـد، ایـن خـود دلیلـی بـرای 
بروز مشـکات بسـیار جدیدی مثـل: مقاومت، 
وابسـتگی جسـمی، عفونت دریچه هـای قلب، 
بیماری هـای  و  آرتـروز  قلـب،  غشـای  عفونـت 
جملـه  از  و  ریـوی  بیماری هـای  روماتیسـمی، 

اسـت.  ذات الریـه  انـواع 

عوارض ترک)نشانگان ترک(
شـدن  سـیخ  چشـم،  مردمـک  شـدن  گشـاد 
موهـای بـدن، آبریزش از بینی و چشـم، عطسـه، 
خمیازهای طوالنی، تعریق، تهوع، اسـهال، درد 
در عضـات، مفاصـل و اسـتخوان ها، بی قـراری، 
اضطـراب، بی خوابی، تحریک پذیری بی قراری، 
مور مور شـدن یا سـرما سـرما شـدن و لرزش پاها.

درمان دارویی
از  صحیحـی  ارزیابـی  بایـد  درمـان  منظـور  بـه 
هروییـن  از  اسـتفاده  چگونگـی  تنـاوب،  میـزان، 
مصـرف  عائـم  مشـاهده  داشـت.  اختیـار  در  را 
هروییـن چـه بـه صـورت عائـم جسـمی، یـا عائـم 
تـرک و یـا سـنجش مانـده در ادرار می توانـد دلیلـی 
ابتـدای  مراحـل  در  باشـد.  مـاده  ایـن  مصـرف  بـر 
تـرک متمرکـز  بـه روی  را  مصـرف می تـوان درمـان 
کـرد و از برنامه هـای سـم زدایی سـود بـرد. البتـه در 
شـرایط خـاص و بسـته بـه نظر متخصص می شـود 
بایـد  کـرد.  نیـز اسـتفاده  از درمان هـای جایگزیـن 
کثـر  حدا کـه  داد  اطمینـان  کننـده  مصـرف  بـه 
معمـواًل  و  بـوده  سـوم  و  دوم  روز  در  تـرک  عائـم 
در عـرض ۱۴ – ۱۰ روز عمـده عائـم رفـع می شـود. 
کـردن، حمـام داغ، خـوردن مایعـات و  اسـتراحت 
کمـک می کند  کافـی بـه تحمـل عائـم ترک  غـذای 
طـول عمـر بیمـار ادامـه خواهـد یافـت. کمک های 
روان درمانـی و مشـاوره پـس از تـرک بـه تـداوم تـرک 
کمـک می کنـد. بـه علت غلظت بـاالی هروییـن در 
ایـن مـاده وابسـتگی و شـدیدتر، درمـان در آن بایـد 
گرفته شود. درمان سم زادیی در مصارف  جدی تر 
کوتـاه مـدت بسـیار موفـق عمـل می کنـد بـه شـرط 
کاهـش وسوسـه بـه دقـت پیگیـری  اینکـه درمـان 
بـه  از داروی)نالتریکسـون(  بـا اسـتفاده  یـا  شـود و 
مصـرف  کـه  مـواردی  در  و  شـود  پیگیـری  دقـت 
چنـد نـوع مـاده مخـدر وجود داشـته باشـد درمان 
نگـه  درمـان  یـا  و   )MMT(متـادون بـا  نگهدارنـده 
دارنـده بوپرونورفیـن زیـر زبانی)B.M.T( پیشـنهاد 
شـدن  مخلـوط  علـت  بـه  اوقـات  گاهـی  می شـود 
مـواد مخـدر نامشـخص بـا هروئیـن عایـم دیگـری 
کـه باید بـا مراجعه به پزشـک و  نیـز ظاهـر می شـود 

درمـان غیـر دارویـی درمـان شـود. 
درمان غیر دارویی

درمانـی،  خانـواده  درمانـی،  روان  و  مشـاوره 
کاهـش آسـیب ها حاصـل از سـوء  گـروه درمانـی و 
ایـن بیمـاران سـودمند  مصـرف مـواد مخـدر در 
و  رفتـاری  اختافـات  کـه  شـده  دیـده  اسـت. 
مصـرف  در  لحظـه ای  گیری هـای  تصمیـم 

اسـت.  زیـاد  بسـیار  هروییـن  کننـدگان 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
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آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

 برگزاری مراسم ضیافت برای 
پیشکسوتان بسیجی

کانون های  جلسه شورای هماهنگی روسای 
بازنشستگان نیروی مسلح استان آذربایجان 

غربی برگزار شد

بازدید سردار فرماندهی انتظامی استان از 
کانون بازنشستگان 

مراسـم تکریـم از ۶ پیشکسـوت بسـیجی ناجـا بـا حضـور نماینـده ولـی 
فقیه در اسـتان و امام جمعه تبریز، فرمانده انتظامی اسـتان آذربایجان 
بسـیج  سـازمان  رئیـس  و  اسـتان  عاشـورای  سـپاه  جانشـین  و  شـرقی 
گردیـد.  پیشکسـوتان جهـاد و شـهادت سـپاه اسـتان در تـاالر زمـرد برگـزار 
کانون های نیروهای مسـلح اسـتان و جمعی  که روسـای  در این مراسـم 
کن تبریـز بـه همـراه همسـر حضـور داشـتند،  از پیشکسـوتان بسـیجی سـا
کار  گـزارش  کانـون اسـتان و ارائـه  پـس از عـرض خیرمقـدم توسـط رئیـس 
از سـوی ایشـان، حجـت االسـام و المسـلمین دکتـر آل هاشـم نماینـده 
محتـرم ولـی فقیـه بـه ایـراد سـخنرانی پرداختنـد. ایشـان ضمـن توصیـه 
بـه رسـیدگی و سرکشـی از بازنشسـتگان، از اقدامـات خـوب و تاش هـای 
در  اسـتان  انتظامـی  کارکنـان  و  عبـدی  حسـین  سـردار  روزی  شـبانه 
کـه عمـری را  برقـراری نظـم و امنیـت در اسـتان و از پیشکسـوتان ناجـا 
در تامیـن نظـم و امنیـت و عرصه هـای دفـاع مقـدس حضـور داشـته اند 
کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای  کردنـد. ایشـان از اداره  تقدیـر و تشـکر 
کـه نسـبت بـه ثبـت خاطـرات و اقدامـات ناجـا  دفـاع مقـدس خواسـتند 
و پیشکسـوتان در دوران پرافتخـار هشـت سـال دفـاع مقـدس فعالیـت 

مضاعفـی را بـه عمـل آورنـد. 

در دی مـاه سـال جاری سـومین جلسـه شـورای هماهنگـی رؤسـای 
حضـور  بـا  غربـی  آذربایجـان  اسـتان  م  ن   بازنشسـتگان  کانون هـای 
تامیـن  محتـرم  کل  مدیـر  نمـون  عدالـت  محمـد  بازنشسـته  سـرهنگ 
کانون هـای ناجـا، ارتـش و سـپاه پاسـداران  اجتماعـی اسـتان، و رؤسـای 

پاسـدار حسـینی فرمانـده  تاریـخ 97/۱۰/۱7 سـردار سـرتیپ دوم  در 
کانون بازنشسـتگان اسـتان  انتظامـی اسـتان اردبیـل بـا هیئـت همـراه از 
و  اقدامـات  و  فعالیت هـا  از  خاصـه ای  دیـدار  ایـن  در  کردنـد.  بازدیـد 
کانـون و دفاتـر نمایندگـی شهرسـتان های خلخـال و مشـکین  مشـکات 
انتظامـی  فرمانـده  اسـتحضار  بـه  دفاتـر،  اسـتقرار  از جملـه محـل  شـهر، 
بیـان  ضمـن  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  ادامـه  در  رسـیده،  اسـتان 
ضـرورت توجـه بـه بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران اعـام فرمودنـد در 
کانـون بـا اطاع رسـانی زمینه حضور ایشـان یـا معاونین  برنامه هـای آتـی 
در  مشـارکت  منظـور  بـه  شهرسـتان ها  انتظامـی  فرماندهـان  و  ذیربـط 
 برنامه های تدوین شـده شـامل دیدارها و برگزاری ضیافت و سـایر موارد 

گردد.  مهیا 

کانون بازنشسـتگان  کانون در محل سـالن جلسـه  و مسـئول امور رفاهی 
بـا  گردیـد. در ایـن جلسـه موضوعـات مختلفـی  انتظامـی اسـتان برگـزار 
کلـی جامعـه هـدف، بـه ویـژه در زمینـه دارو و درمـان  محوریـت وضعیـت 
در  هماهنگـی  ایجـاد  همچنیـن  بیمارسـتانی،  و  بیمـه ای  خدمـات  و 
خصـوص وحـدت رویـه در نحـوه خدمـات پرداخـت وام بیسـت میلیونی 
گفتگـو بعمـل آمد.  تومانـی بـه بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران بحـث و 
هـر یـک از اعضـاء نظـرات خـود را در ایـن خصـوص بیـان و بـه تبـادل نظـر 
جلسـه  شـد  مقـرر  نیـز  و  گردیـد.  بیـان  موجـود  راهکارهـای  و  پرداختـه 

گـردد. کانـون سـپاه اسـتان برگـزار  بعـدی در هفته هـای آتـی در 
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اصفهان

البرز

ایالم

دیدار چهره به چهره با پیشکسوتان و مستمری 
بگیران شهرستان نجف آباد 

ضیافت تجلیل از پیشکسوتان و مستمری 
بگیران استان البرز

برگزاری برنامه ضیافت بازنشستگان و مستمری 
بگیران ناجا شهرستان چرداول 

بـا توجـه بـه اینکـه دیـدار از پیشکسـوتان عزیـز ناجـا جـزو برنامه هـای 
کانـون می باشـد بـه همیـن لحـاظ جلسـه ای بـا ایـن عزیـزان  اولویـت دار 
کانـون بازنشسـتگان اسـتان بـه همـراه هئیـت همـراه  و بـا حضـور رئیـس 
کانـی برگـزار  در معیـت فرمانـده محتـرم شهرسـتان جنـاب سـرهنگ بابا
گردیـد. در ابتـدای ایـن جلسـه مراسـم زیـارت عاشـورا بـا شـکوه خاصـی 
برگـزار و از مدعویـن بـه صـرف صبحانـه پذیرایـی بـه عمـل آمـد. در ادامـه 
کلیـه مدعویـن  فرمانـده محتـرم شهرسـتان ضمـن خـوش آمدگویـی بـه 
بازنشسـتگان  چالش هـای  رفـع  راسـتای  در  امـروز  کـه  داشـت:  اظهـار 
مفیـد  و  اثربخـش  تجربیـات  بایـد  و  دارد  وجـود  مشـترکی  نظـر  وحـدت 
ایـن  از  بتـوان  روان تـر  و  بهتـر  تـا  شـود  سـاماندهی  ناجـا  پیشکسـوتان 
سـرمایه بهره منـد شـد و از نظـرات و پیشـنهادات سـازنده بازنشسـتگان 
بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  کـرد.  اسـتفاده  مأموریت هـا  پیشـبرد  در 
نیروهـای  آمـدن  گردهـم  بـرای  بهانـه ای  را  ایـن دیـدار  از  اسـتان هـدف 
کـه پـس  گفـت: ادای احتـرام بـه پیشکسـوتانی  کـرد و  بازنشسـته عنـوان 
از یـک عمـر تـاش و خدمت رسـانی در راه آرمان هـای ایـران اسـامی بـه 
افتخـار بازنشسـتگی نائـل شـده اند، افتخـاری بزرگـی اسـت. در پایـان از 

شـرکت کنندگان بـا اهـدای هدیـه تقدیـر بـه عمـل آمـد. 

ضیافـت تجلیـل از پیشکسـوتان نیـروی انتظامـی اسـتان البـرز در تاالر 
ایـن  گردیـد.  برگـزار  ایـران  اسـتاندارد  ملـی  سـازمان  کوثـر  مهـر  پذیرایـی 
مراسـم بـا دعـوت از ۱۰۰ خانـواده از پیشکسـوتان و مسـتمری بگیـران و 
بـا حضـور سـرود مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران و بـا عـرض خیرمقـدم 

ضیافـت  برنامـه  سـابا  و  کانـون  مشـترک  برنامه هـای  اجـرای  در 
بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران شهرسـتان چرداول 2۱5 نفر از اعضای 
بـا هزینـه سـابا اسـتان ایـام و بـا حضـور مدیـرکل تأمیـن  آنـان  خانـواده 
انتظامـی  مسـئولین  و  فرمانـده  اسـتان،  مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی 
نشـمیل  رسـتوران  اجتماعـات  سـالن  محـل  در  چـرداول  شهرسـتان 
گردیـد. در ایـن مراسـم مهنـدس مجید بسـطامی مدیرکل  سـرابله برگـزار 
کانون بازنشسـتگان  تأمین اجتماعات نیروهای مسـلح اسـتان و رئیس 
اسـتان ضمـن خـوش آمدگویـی و بیـان مطالـب بـه سـئواالت مطروحـه 
مراسـم  و  شـد  داده  پاسـخ  مسـتمری بگیران  و  بازنشسـتگان  سـوی  از 
بـا اقامـه نمازظهـر و عصـر و پذیرایـی خاتمـه یافـت ضمنـًا از سـوی سـابا 

شـد.  اهـداء  یادبـود  رسـم  هدیه ایبـه 

کانون بازنشسـتگان اسـتان آغاز، و در ادامه پس از اجرای  توسـط رئیس 
گـروه هنـری صـدای آشـنا، بـه ۱۳ نفر از مسـتمری  موسـیقی زنـده توسـط 

بگیـران و ۱۰ نفـر از بازنشسـتگان بـه قیدقرعـه جوایـزی اعطـاء شـد. 
در خاتمه پس از صرف شـام به هر یک از سرپرسـتان خانوار هدیه ای 

گردید.  کانون بازنشسـتگان استان اهداء  از طرف 
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بوشهر

تهران بزرگ

چهار محال و بختیاری

اردوی یکروزه خانوادگی بازنشستگان استان 
بوشهر برگزار شد

مراسم ضیافت بازنشستگان و مستمری بگیران 
در تهران بزرگ برگزار شد

کانون های  جلسه شورای هماهنگی رؤسای 
نیروهای مسلح

بـا هـدف تقویـت جسـمی و روحـی و شـناخت مناطـق و ابنیـه تاریخـی 
و ایجـاد شـور و نشـاط در اعضـاء و همچنیـن تجدیـد دیـدار، اردوی یکـروزه 
خانوادگـی بازنشسـتگان اسـتان بوشـهر برگـزار شـد. در ایـن برنامـه ۱۱8 نفـر 
از بازنشسـتگان و جمعـًا بیـش از 5۰۰ نفـر اعضـاء خانـواده و شـرکت داشـتند. 
مراسم با حضور مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح، حجت االسام 
و  االسـام  حجـت  سـعدآباد،  جمعـه  امـام  بارگاهـی  کشـاورز  المسـلمین  و 
دشتسـتان،  شهرسـتان  سیاسـی  عقیدتـی  رئیـس  عبدالهـی  المسـلمین 
اداره  مسـئول  و  درمانـی  خدمـات  مدیریـت  بازنشسـتگی،  اداره  مدیـرکل 
بازنشسـتگی فرماندهـی انتظامـی اسـتان، در منطقـه تاریخـی و دیدنی توج 
گردیـد.  برنامه با تـاوت آیاتی چند از  شهرسـتان دشتسـتان سـعدآباد برگـزار 
قرآن شروع شد و در ادامه سرود جمهوری اسامی اجراء شد. سپس رئیس 
کانـون اسـتان بـه حاضریـن خیرمقدم گفـت. در ادامـه دکتر آریافر متخصص 
طب سـنتی و سـوزنی در خصوص تغذیه مناسـب در سـالمندی سـخنرانی 
کودکان  کرد. سـپس مسـابقه خانوادگی و اجرای موسـیقی محلی و مسابقه 
و همچنین مسابقات طناب کشی برای آقایان و مسابقه پرتاب دارت برای 
خواهران اجراء و به برندگان مسابقه جوایزی اهداء شد. برنامه با نماز ظهر 
و عصـر بـه امامـت امـام جمعـه ادامه یافت، و در بین نماز نیز حجت االسـام 
کشاورز بارگاهی سخنانی درباره اهمیت نماز ایراد نمودند. در  و المسلمین 

پایـان بـه تمامـی پیشکسـوتان هدایایـی به رسـم یادبـود ارائه شـد.

کانون  در تاریخ 98/۱۰/۱۶ ضیافت بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران 
گردید.  تهـران بـزرگ بـا شـرکت تعداد ۶۱2 نفر از خانواده  ها عزیـزان برگزار 

در دی مـاه سـال جاری بیسـت و 
سـومین جلسـه شـورای هماهنگـی 
نیروهـای  کانون هـای  رؤسـای 
کانـون  میزبانـی  بـه  اسـتان  مسـلح 
و  چهارمحـال  اسـتان  در  ارتـش 

گردیـد. برگـزار  بختیـاری 
کانـون  رئیـس  جلسـه  ایـن  در 

در  هماهنگـی  شـورای  دبیـر  بعنـوان  انتظامـی(  بازنشسـتگان)نیروی 
کید بر لزوم  خصوص رفع مشـکات بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران و تا
کـرد و سـپس رؤسـای  برگـزاری بـه موقـع جلسـات شـورای مطالبـی بیـان 
ح  مطـر را  خـود  نظـرات  نقطـه  نیـز  اسـتان  سـپاه  و  ارتـش  کانون هـای 
نمودنـد. در پایـان جلسـه مقـرر شـد مصوبـات بـه همـراه پیشـنهادات، 
کشـور  جهـت پیگیـری بـه دبیرخانـه شـورای هماهنگـی نیروهای مسـلح 

گـردد. ارسـال 

گردیـده بـود،  کـه در محـل تـاالر نجـم خاورمیانـه تشـکیل  ایـن مراسـم 
از اجـرای سـرود  کام اهلل مجیـد و پـس  از  آیاتـی  تـاوت  بـا  از سـاعت ۱9 
مرادپـور  سـردار  نجـوا،  تواشـیح  گـروه  توسـط  سـرایی  مدیحـه  و  ملـی 
کانـون تهـران ضمـن خیرمقـدم بـه میهمانان و مدعویـن در مورد  رئیـس 
بـرای  دانسـتنی های الزم  مـوارد  و  کانـون  بـا  اعضـاء  فیمابیـن  تعامـات 

نمودنـد. بیـان  توضیحاتـی  بازنشسـتگان، 
اجرای اشـعار آیینی توسـط شـاعر حسـین ایمانی و نیز چند قطعه آواز 
سـنتی بوسـیله دف و نـی از دیگـر برنامه هـای اجـرا شـده در ایـن ضیافـت 
برنامه هـای  آخریـن  از  خانـواده  کارشـناس  عزیـزی  دکتـر  سـخنان  بـود، 
که در مورد شـیوه های تربیتی و رفتارشناسـی فرزندان  ایـن ضیافـت بـود 
سـخنان  یکدیگـر  بـا  خانـواده  اعضـای  تعامـات  سـایر  و  همسـران  و 
کـه بسـیار مـورد اسـتقبال میهمانـان محتـرم قرار  مبسـوطی ایـراد نمـوده 
کـه جوایزی  گرفـت. قسـمت پایانـی برنامـه اجـرای مسـابقه فرهنگـی بـود 

گردیـد. بـه برنـدگان نیـز اهـداء 
در انتهـا ضمـن تجلیـل از تعـدادی از پیشکسـوتان، میهمانـان حاضـر 
گرفتنـد و مراسـم بـا پذیرایی شـام به  عکسـی بـه یـادگار بـا سـردار مرادپـور 

اتمام رسـید.
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خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

با حضور سردار شجاع اردو یک روزه 
پیشکسوتان خراسان جنوبی برگزار شد

برگزار مراسم انس و الفت بازنشستگان و 
مستمری بگیران استان خراسان رضوی 

کارگروه نیازمندان استان   برگزاری 
خراسان شمالی 

با حضور سـردار شـجاع فرمانده محترم انتظامی اسـتان برنامه تکریم 
خانـواده پیشکسـوت طـی دو مرحلـه ضیافـت خانوادگـی)اردو یک روزه( 
در محـل دهکـده توریسـتی بـرادران ذوالفقـاری بیرجنـد برگـزار شـد. ایـن 
برنامـه بـا حضـور 88۰ نفـر از پیشکسـوتان و مسـتمری بگیران و خانـواده 
آنـان و همچنیـن بـا حضـور مدیـرکل سـازمان تامیـن اجتماعـی نیروهای 
مسـلح اسـتان، ریاسـت محتـرم عقیدتـی سیاسـی، تعـدادی از معاونیـن 

گردید.  فرماندهـی انتظامـی و مسـئولین اسـتان برگـزار 
کام اهلل مجیـد و پخـش سـرود جمهـوری اسـامی  یـا قرائـت  مراسـم 
آقـای  اسـتان  کانـون  رئیـس  مراسـم،  ابتـدای  در  و  گردیـد  آغـاز  ایـران 
محمدعلـی صادقـی پـس از عـرض خیرمقـدم خدمـت حاضریـن و تشـکر 
در  و  پرداختـه  سـخن  ایـراد  بـه  اسـتانی،  مسـئولین  کلیـه  همراهـی  از 
خصـوص حفـظ منزلـت پیشکسـوتان مطالبـی عنـوان داشـت. سـپس 
خدمـات  تشـریح  بـه  اسـتان  کوثـر  بیمـه  رئیـس  محـزون،  آقـای  جنـاب 
ح آرامـش 98 پرداختنـد. در ادامـه مراسـم، روانشـناس  کوثـر و طـر بیمـه 
کـرد و مطالبـی در جهـت راهکارهای ارتباط  و مشـاور خانـواده سـخنرانی 
ح نمودنـد. برنامه بعـدی اجرای  بهتـر اعضـا خانـواده و همسـرداری مطـر
بـا  کـه  کـرد  ایجـاد  آوری  نشـاط  و  و فضـای شـاد  بـود   موسـیقی سـنتی 

گرفـت.  قـرار  پیشکسـوتان  اسـتقبال 
سـخنرانی  بـه  اسـتان  انتظامـی  محتـرم  فرمانـده  مراسـم،  ادامـه  در 
منزلـت  و  جایـگاه  حفـظ  جهـت  در  مراسـم،  ایـن  برگـزاری  از  و  کردنـد 
تشـکر  بازنشسـتگان  کانـون  از  و  ابـراز خشـنودی داشـته  پیشکسـوتان، 
نمودنـد. در پایـان از حاضریـن در ایـن مراسـم پذیرایـی شـده و بـه رسـم 

یـاد بـود هدیـه ای اهـدا شـد.

در راسـتای تکریـم پیشکسـوتان عرصـه نظـم و امنیت مراسـم ضیافت 
گنابـاد و درگـز برگـزار شـد.  کانـون اسـتان در شـهرهای مشـهد،  از سـوی 
و  بگیـران  وظیفـه  بازنشسـتگان،  از  نفـر   2۴۰۱ حضـور  بـا  مراسـم  ایـن 
مراسـم  ابتـدای  در  شـد.  تشـکیل  آنـان  خانـواده  و  مسـتمری بگیران 

کارگـروه نیازمنـدان اسـتان در سـال 98، در دفتر سرپرسـت  چهارمیـن 
گردیـد. در این  سـازمان تامیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح اسـتان برگـزار 
اجتماعـی  تامیـن  کل  اداره  سرپرسـت  قدمقـدم  سـرو  دکتـر  کـه  جلسـه 
رؤسـای  و  اسـتان  بازنشسـتگی  اداره  ریاسـت  خالـق زاده  آقـای  اسـتان، 
و  بررسـی  نیازمنـدان  از  نفـر   ۶ مشـکات  داشـتند،  حضـور  کانون هـا 

گردیـد. اتخـاذ  ایـن عزیـزان  تصمیمـات الزم جهـت رفـع مشـکات 

از حاضریـن پذیرایـی مختصـر بـه عمـل آمـد و پـس از اسـتقرار و شـروع 
گزارشـی از  کانـون اسـتان بـا عـرض خیرمقـدم بـه حضـار  مراسـم، رئیـس 
کانـون منجملـه مؤسسـه خیریه امام حسـن)ع( ارائـه نمودند.  اقدامـات 
کردند در جهت تقویت بنیه مالی  کنندگان درخواسـت  ایشـان از شـرکت 
مؤسسـه امـام حسـن مجتبـی)ع( بـا تکمیـل فرم هـای در اختیـار در ایـن 
امـر خـدا پسـندانه شـرکت نمایند. در ادامه مراسـم با اجـرای برنامه های 
متنـوع فرهنگـی و متناسـب بـا حـال و هـوای حاضریـن ادامـه یافـت. در 
پایـان برنامـه هدیـه ای بـه رسـم یادبـود بـه هـر یـک از خانواده هـا اهـداء 

گردیـد.
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خوزستان

زنجان

ساحفاناجا

سمنان

برگزاری اردوی یک روزه پیشکسوتان استان

بازنشسته زنجان امانتدار مردم

تجلیل از پیشکسوتان ساحفاناجا

دیدار تعدادی از پیشکسوتان با سردار 
فرماندهی انتظامی استان سمنان

از پیشکسـوتان و  بـا حضـور ۱۰۰ نفـر  برنامـه اردوی شهرسـتان اهـواز  
شـهدای  اردوگاه  در  محترمشـان  خانـواده  همـراه  بـه  مسـتمری بگیران 
گردیـد. در ابتـدا پـس از صـرف  دانـش آمـوزی شهرسـتان حمیدیـه برگـزار 
ادامـه  در  شـدند.  مشـایعت  اجتماعـات  سـالن  بـه  میهمانـان  صبحانـه 
گزارشی  کانون بازنشسـتگان اسـتان  سـرهنگ بازنشسـته سـالمی رئیس 
کـرد. سـپس سـرهنگ  کانـون و برنامه هـای آتـی ارائـه  از عملکـرد یکسـاله 
خودشناسـی  و  خانـواده  در  اخـاق  خصـوص  در  ادیبـی  پیشکسـوت 
خانواده هـا  بیـن  ورزشـی  مسـابقات  آن  از  بعـد  نمـود.  بیـان  را  مطالبـی 
کلیـه مدعویـن  گردیـد. در خاتمـه از  برگـزار و جوایـزی بـه برنـدگان اهـداء 
پذیرایـی بعمـل آمـد و هدایایـی بـه رسـم یادبـود بـه سرپرسـتان خانـوار 
امیدیـه،  شهرسـتان های  در  مشـابهی  برنامـه  ضمنـًا  گردیـد.  اهـداء 
 2۳۱ حضـور  بـا  شـوش  و  سوسـنگرد  سـلیمان،  مسـجد  خرمشـهر، 

برگـزار شـد.  بـه همـراه خانـواده  بازنشسـته 

ایـن  بازنشسـتگان  از  حیـدری  یـداهلل  بازنشسـته  ستوانسـوم  جنـاب 
بـازار زنجـان سـه فقـره چـک صـادره  کانـون در تاریـخ ۱۳98/۱۰/۰7 در 
ریـال جمعـًا  بـه مبلـغ ۱5,۰۰۰,۰۰۰  کـدام  بانـک ملـی در وجـه حامـل هـر 
کـه بـه زمیـن افتـاده بـوده پیـدا، و بـا مراجعـه بـه بانـک  ۴5,۰۰۰,۰۰۰ ریـال 
مربوطـه شـماره تمـاس صاحـب چـک را بنـام آقـای سـید نقـی موسـوی 
بـا  چـک  صاحـب  اسـت،  داده  اطـاع  وی  بـه  را  چـک  موضـوع  و  اخـذ 
درسـتکاری  و  صداقـت  از  و  دریافـت  را  چک هـا  کانـون  ایـن  در  حضـور 
کانون اسـتان زنجان  همکار پیشکسـوت ناجا تشـکر و وقدردانی نمود.  
بازنشسـته  عزیـز  ایـن  عمـل  از 
کـرده و آرزوی  صمیمانـه قدردانـی 
سـامتی و موفقیـت هـر چـه بیشـتر 

دارد. ایشـان  بـرای 

بـه  و  سـاحفاناجا  پیشکسـوتان   از  تقدیـر  و  نهـادن  ج  ار راسـتای  در 
کرامـت و منزلـت وجلـب رضایـت  ایـن عزیـزان و قدردانـی  منظـور حفـظ 
همسـران  خدمت)خصوصـا  هنـگام  در  آنهـا  شـائبه  بـی  تاشـهای  از 
کـه همیشـه یـار و مـدکار همسـر خـوددر ایجـاد آرامـش بـرای  گرامـی آنهـا 
خدمـت صادقانـه را فراهـم می نمودنـد و درایـن فصـل از زندگـی نیـز بـا 
سـعه صـدر و پرسـتاری از ایـن عزیـزان مشـکات را تحمـل می نماینـد(، 
زمـان  همـکاران  بوسـیله  کنـون   تـا  جـاری  سـال  دوم  نیمـه  اوسـط  از 

خدمـت  آنـان بـا حضـور در منـزل ۱۰۰ تـن از ایـن عزیـزان مـورد دلجوئـی  
گرفتنـد و در پایـان سرکشـی  هدیـه ای از سـوی ریاسـت سـاحفاناجا  قـرار 
گردیـد. شـماره تمـاس: 88۶25۶۳5 – 88۶۰۶7۳9  تقدیـم ایـن عزیـزان 
– خـط امیـن ۶2 ۳۴۳59)پیـش شـماره 2۱9 – بـا خـط آزاد( تلفـن همـراه: 
 –  ۳۰۰۰2۶۶۰2۶۶۳۳ پیامـک:   – اداری  سـاعات  در   ۰9۰۱8۳98955
htpp: //sapp. :کانـال پیـام رسـان سـروش کدپسـتی: ۱99۶8۱9۳۱۳ – 

ir/pishkesveattt

اسـتان  پیشکسـوتان  از  تعـدادی   98/۱۰/۱۱ خ  مـور چهارشـنبه  روز 
حسـنی  عبدالـه  حـاج  پاسـدار  دوم  سـرتیپ  درجـه  ارتقـاء  مناسـبت  بـه 
بـا  و  حاضـر  فرماندهـی  سـتاد  در  اسـتان  انتظامـی  محتـرم  فرماندهـی 
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سیستان و بلوچستان

شرق استان تهران

غرب استان تهران

از 70نفر بازنشسته و مستمری بگیر در سطح 
استان دیدار و دلجویی بعمل آمد 

برگزاری ضیافت انس و الفت بازنشستگان ناجا 
و سپاه پاسداران در شهرستان دماوند

برگزاری مراسم ضیافت بازنشستگان ویژه غرب 
استان تهران 

و  پیشکسـوتان  اجتماعـی  منزلـت  و  کرامـت  حفـظ  هـدف  بـا 
افـراد  بیـن  در  رضایتمنـدی  ایجـاد  و  روحیـه  ارتقـاء  و  مسـتمری بگیران 
و  خـاش  ایرانشـهر،  زابـل،  زاهـدان،  شهرسـتان های  در  پوشـش  تحـت 
سـراوان از تعـداد ۳5 نفـر بازنشسـته و ۳5 نفـر مسـتمری بگیر جمعـًا 7۰ 
کارشـناس خدمـات  نفـر دیـدار و دلجویـی بعمـل آمـده. در ایـن دیدارهـا 
کارشـناس فرهنگی و امورمالی و در شهرسـتان ها  کانون اسـتان و  رفاهی 
کانـون اسـتان را همراهـی می کردند.  کانون هـا، رئیـس  مسـئول نماینـده 
کانـون ناجـا از زحمـات  کانـون ضمـن ابـاغ سـام ریاسـت محتـرم  رئیـس 
که در غیاب همسـر  دوران خدمـت پیشکسـوتان و نیـز مسـتمری بگیران 
وظیفه مادری و پدری را بر عهد ه داشته و دارند و نیز یار مددکار دوران 
خدمـت همسـران خـود بوده انـد تشـکر و قدردانـی نمـود. همچنین اهم 
بـه  رفـع  جهـت  و  احصـاء  بازدیدشـوندگان  گرفتاری هـای  و  مشـکات 
مبادی ذیربط ارجاء داده شـد و از خداوند متعال سـامتی و تندرسـتی 
کردنـد. در پایان به ماقات  را بـرای همـکاران بازنشسـته و همسـران آرزو 

شـوندگان هدیـه ای بـه رسـم یادبـود اهـداء شـد. 

مراسـم ضیافـت انـس و الفـت بـا حضـور ۶۶ خانـواده از بازنشسـتگان 
کن شهرسـتان دماونـد و  و مسـتمری بگیران ناجـا و سـپاه پاسـداران سـا
رودهـن بـه صـورت مشـترک در روز دوشـنبه 25 آذر مـاه برگـزار شـد. در 
ایـن برنامـه مسـئولین محلـی از جملـه فرمانـده انتظامـی شهرسـتان و 
کانون های بازنشسـتگان شـرق اسـتان  سـپاه پاسـداران دماوند رؤسـای 
تهـران و سـپاه ناحیـه مقاومـت دماونـد حضـور داشـتند. ایـن برنامـه بـا 
میزبانـی مدیـرکل بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح اسـتان تهـران در تـاالر 

گردیـد.  عقیـق شهرسـتان دماونـد برگـزار 
در ایـن مراسـم جوایـز فرهنگـی بـه 5 نفـر از بازنشسـتگان اهـداء شـد 
و از بزرگتریـن بازنشسـته حاضـر در تـاالر قدردانـی شـد. همچنیـن از دو 
جانبـاز تجلیـل بعمـل آمـد و سـپس مدیـرکل اداره بازنشسـتگی اسـتان 
تهـران ضمـن خیرمقـدم خدمات سـازمان بازنشسـتگی را تشـریح نمود. 

فرمانـده  خانچرلـی  سـردار  حضـور  بـا  بازنشسـتگان  ضیافـت  مراسـم 
شـد.  برگـزار  تهـران  اسـتان  غـرب  ویـژه  انتظامـی 

بـا شـرکت  گرانقـدر مراسـم ضیافـت  تکریـم پیشکسـوتان  راسـتای  در 
گردیـد. در ایـن مراسـم بـا  عزیـزان پیشکسـوت شهرسـتان شـهریار برگـزار 
که با حضور سـردار خانچرلی فرمانده انتظامی ویژه غرب اسـتان  شـکوه 
سـرهنگ  کانـون،  نماینـده  سـیفی  پرویـز  بازنشسـته  سـرهنگ  تهـران، 
کانون بازنشسـتگان ویژه غرب اسـتان  بازنشسـته سـهراب فکری رئیس 
فرماندهـان  و  معاونیـن  از  جمعـی  و  نمایندگـی  دفاتـر  رؤسـای  تهـران، 
انتظامـی حضـور داشـتند بـا اجـرای برنامه های متنـوع فرهنگی، هنری، 

مسـابقات فرهنگـی، و اهـداء جوایـز بـه منتخبیـن بـه پایـان رسـید. 

فرماندهـی  امریـه  ایـن دیـدار سـردار حسـب  نمودنـد. در  ایشـان دیـدار 
بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح  قـوا مدظله العالـی فرمودنـد  کل  معظـم 
بـه عنـوان منفکیـن از سـازمان تلقـی نمی شـوند فلـذا مـا بازنشسـتگان 
را وابسـته بـه سـازمان دانسـته و تـاش می کنیـم از وجـود پیشکسـوتان 
گرانقـدر و تجربـه آنـان در راسـتای ماموریت هـای ناجـا بهره منـد شـویم. 
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فارس

قزوین

کردستان

برگزاری برنامه اردوی یک روزه خانوادگی 
پیشکسوتان ناجا استان فارس

جلسه بررسی مشکالت بازنشستگان نیازمند در 
دفتر مدیرکل ساتا استان 

دیدار فرمانده انتظامی استان با سه تن از 
پیشکسوتان استان

برنامـه اردوی یـک روزه خانوادگـی پیشکسـوتان ناجا اسـتان فارس در 
گردید. در این اردو  مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم برگزار 
که با حضور جمعی از پیشکسوتان شهرستان شیراز و خانواده های آنان 
برگـزار شـد، مدعویـن بـه سـمت شهرسـتان مرودشـت و سـپس مجموعـه 
تاریخـی تخـت جمشـید حرکـت نمودنـد.  بخـش اول ایـن برنامـه بازدیـد 
که پیشکسـوتان و خانواده های  از مجموعـه تاریخـی تخـت جمشـید بـود 
آنـان از آثـار تاریخـی ایـن بازدیـد نمـوده و توسـط راهنمای تـور توضیحاتی 
کـه بسـیار مـورد اسـتقبال  در خصـوص هـر قسـمت از مجموعـه بیـان شـد 
اسـتراحت،  و  ناهـار  صـرف  نمـاز،  اقامـه  از  پـس  گرفـت.  قـرار  حاضریـن 

آنـان  خانواده هـای  و  پیشکسـوتان 
بازدیـد  و  برنامـه  دوم  بخـش  بـرای 
رسـتم،  نقـش  تاریخـی  مجموعـه  از 
ایـن  سـمت  بـه  و  شـده  آمـاده 
تاریخـی حرکـت نمودنـد.  مجموعـه 

کاملـی در خصـوص  نیـز راهنمـای مجموعـه توضیحـات  ایـن بخـش  در 
بناهـای موجـود، سـابقه تاریخـی و همچنیـن اتفاقـات رخـداد آن بـرای 
مدعویـن بیـان شـد. در ادامـه و پـس از بازدیـد از قسـمت های مختلـف 
آثـار تاریخـی نقـش رسـتم، سـرهنگ بازنشسـته امان الـه جواهـری رئیـس 
خصـوص  در  توضیحاتـی  و  پرداختـه  سـخنرانی  ایـراد  بـه  اسـتان  کانـون 
اسـتان  پیشکسـوتان  کـه  مزایایـی  و  امکانـات  کانـون،  برنامه هـای 
قرض الحسـنه  وام هـای  جملـه  از  نماینـد  اسـتفاده  آن هـا  از  می تواننـد 
ح ناب)نظـام ارجـاع  توانمندسـازی و صنـدوق حبیـب ابـن مظاهـر، طـر
بـه سـئواالت پیشکسـوتان  نیـز  نمـوده و در خاتمـه  بیـان  بسـتری( و... 
پاسـخ دادنـد و سـپس بـرای بازگشـت سـوار اتوبوس هـای خـود شـده و بـه 

سـمت شهرسـتان شـیراز و منـازل خـود رهسـپار شـدند. 

اسـتان  مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی  تامیـن  کل  اداره  دعـوت  بنابـر 
گیـری  کانـون جلسـه بررسـی و تصمیـم  قزویـن و در پـی درخواسـت ایـن 

کردسـتان بـه اتفـاق جنـاب سـرهنگ  سـردار آزادی فرمانـده انتظامـی 
جنـاب  مسـلح،  نیروهـای  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  رئیـس  ملکـی 
حجت االسـام شـجاعیان رئیس عقیدتی سیاسـی فرماندهی انتظامی، 

قم

دیدار فرمانده انتظامی استان با پیشکسوتان
سردار سرتیپ دوم پاسدار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان 
کانون بازنشسـتگان اسـتان و معـاون نیروی انسـانی  قـم بـه اتفـاق رئیـس 
در آذر مـاه سـالجاری بـا حضـور در منـازل پیشکسـوتان سـالمند آقایـان: 
عبـاس فاحتـی، محمدجـواد رضایـی، اسـداله بنـی حسـن)پدر شـهید(، 
دیـدار  آنـان  خانـواده  بـا  سـروری،  علـی  محمـود  حیـدری،  علـی  ایپـک 
نمودنـد. فرماندهـی انتظامـی اسـتان ضمـن دلجویـی بـه رسـم یادبود به 

پیشکسـوتان یـاد شـده هدایایـی اهـداء نمـود. 

در خصوص پرونده های بازنشسـتگان نیازمند برگزار شـد. این جلسـه با 
کانون هـای چهارگانه)آجـا، ناجـا، سـپاه، ودجا(، ریاسـت  حضـور رؤسـای 
کل سـازمان تأمیـن اجتماعـی و رئیـس اداره سـازمان بازنشسـتگی  اداره 
گردیـد. در ایـن جلسـه بـا توجـه بـه  اسـتان در دفتـر مدیـرکل سـاتا برگـزار 
آجـا،  بازنشسـتگان  پرونده هـای  گرفتـه،  انجـام  بازیدهـای  و  شناسـایی 
کـه 5 پرونده مذکور مربوط  گرفت  ناجـا و ودجـا مـورد بحث و بررسـی قرار 
گرفتـه، تصمیمـات  بـه بازنشسـتگان ناجـا بـود. بنابـر تحقیقـات صـورت 

گیـرد. کمک هـای مـورد نیـاز صـورت  الزم اتخـاذ و مقـرر شـد 
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کهگیلویه وبویر احمد

 جلسه هم اندیشی با بازنشستگان 
پیشکسوت برگزار شد

حضـور  بـا  نخبـه  و  پیشکسـوت  بازنشسـتگان  بـا  هم اندیشـی  جلسـه 
کانون بازنشستگان استان برگزار شد.  تعدادی از پیشکسوتان در محل 
کانـون ضمـن خیرمقـدم  در ایـن جلسـه ابتـدا سـرهنگ عباسـی رئیـس 
خانـواده ای  و  بازنشسـتگان  مشـکات  و  مسـائل  خصـوص  در  مطالبـی 
از  کـدام  هـر  سـپس  نمـود،  ح  مطـر جلسـه  موضـوع  همچنیـن  و  آنـان 
کننـده در جلسـه پیشـنهادات و راهکارهایـی را در  پیشکسـوتان شـرکت 
کـرد.  ح  خصـوص رفـع مشـکات و موانـع پیـش روی بازنشسـتگان مطـر
پـس از بحـث و تبـادل نظـر در مورد پیشـنهادات و راهکارهای ارائه شـده 
کـه  توسـط پیشکسـوتان، چنـد پیشـنهاد در جلسـه بـه تصویـب رسـید 
طـی نامـه ای مکتـوب بـه فرماندهـی انتظامی اسـتان جهت رفع مسـائل 

و مشـکات خانـواده بـزرگ بازنشسـتگان ارسـال شـد. 

کانون بازنشستگان  جناب سـرهنگ الماسـی جانشـین مرزبانی و رئیس 
از پیشکسـوتان  روز چهارشـنبه مورخـه 98/۰9/27  کردسـتان  اسـتان 
کبـری، انـور احمـدی، سـید عـارف رحیمـی  گرامـی آقایـان محمـد ناصـر ا
دیـدار و دلجویـی نمودنـد. در ایـن برنامـه بـه رسـم یادبـود هدیـه ای بـه 

ایـن عزیـزان اعطـاء شـد. 

از  نفـر   ۳۰۰ حضـور  بـا 
پیشکسـوتان و خانـواده آنـان 
شـهر  شهرسـتان  در  ضیافتـی 
پارسـیان  تـاالر  در  و  بابـک 
مراسـم  ایـن  در  شـد.  برگـزار 
کانـون  کارکنـان  و  رئیـس  کـه 
اسـتان،  بازنشسـتگان 

کانون هـای ارتـش  فرماندهـان و مسـئولین سـابق شهرسـتان – رؤسـای 
بیمـه  شـرکت  مسـئول  قوامیـن،  شـعبه  رئیـس  بابـک،  شـهر  در  سـپاه  و 
سـرود  اجـرای  و  کریـم  قـرآن  آیاتـی  تـاوت  از  پـس  داشـتند  شـرکت  کوثـر 
کانـون  جمهـوری اسـامی سـرهنگ بازنشسـته محمـد شـجاعی رئیـس 
بازنشسـتگان، ضمـن عـرض خیرمقـدم، در خصـوص وام هـای مرابحـه، 
اشـتغال فرزندان، 5 میلیونی سـابا و وضعیت سـهام مهرگان توضیحاتی 
بازنشسـتگان، مسـتمری بگیران  بـه  ادامـه  کانـون در  رئیـس  ارائـه داد. 
رایـگان توسـط  از مشـاوره و خدمـات حقوقـی  کـرد  و موظفیـن توصیـه 
کارمند بازنشسـته  کننـد. در ادامه مراسـم  وکیـل طـرف قـرارداد اسـتفاده 
سـپس  داد،  گـزارش  خاصـه  بصـورت  را  کانـون  عملکـرد  زین الدینـی 
گویش شهر بابکی و همچنین  مسابقه ای با مضمون آشنایی با لهجه و 
مسـابقه دیگـری بـا سـئوال مذهبـی انجـام و بـه برنـدگان جوایـزی داده 
در  فرزانـگان  بنیـاد  رئیـس  اسـامی  دکتـر  آقـای  مراسـم  پایـان  در  شـد. 

کـرد.  سـخنرانی  روحـی  آرامـش  ایجـاد  و  سـامتی  حفـظ  خصـوص 

برنامه ضیافت اعضا در ۱۰ شهرستان تابعه استان برگزار شد
برنامـه ضیافـت اعضاء در شهرسـتان های پاوه، روانسـر، قصرشـیرین، 

کرمان

کرمانشاه

ضیافت پیشکسوتان در شهر بابک

ضیافت پیشکسوتان در شهر بابک

گیـان غـرب، سـرپل ذهـاب، هرسـین  کنـگاور، داالهـو، سـنقر،  صحنـه، 
بـه  بازنشسـته  نفـر   27۳ تعـداد  مجموعـًا  برنامه هـا  ایـن  در  شـد.  برگـزار 
همـراه خانـواده، جمعـًا ۱۱28 نفـر حضـور داشـتند. ایـن مراسـم بـا حضـور 
و  عقیدتـی  مسـئولین  مذکـور،  شهرسـتان های  انتظامـی  فرماندهـان 
کانون اسـتان  حفاظت و معاونین نیروی انسـانی و با نظارت مسـئولین 
کـه در محیطـی صمیمـی صورت  گذاشـته شـد. در ایـن مراسـم  بـه اجـراء 
طـی  ضمنـًا  شـد،  تجلیـل  بازنشسـتگان  سـاله  سـی  خدمـات  از  گرفـت، 
مـورد رضایـت  و  اجـراء درآمـد  بـه  نیـز  برنامه هـای متنوعـی  ایـن مراسـم 

گرفـت. در پایـان بـه رسـم یادبـود هدیـه ای اهـداء شـد. حاضریـن قـرار 
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گلستان

گیالن
مازندران

برگزاری دهمین جلسه شورای هماهنگی 
گلستان استان 

کانون استان  ݢمدیرکل تامین اجتماعی و رئیس   ݢ
 با فرمانده انتظامی استان در دفترکار ایشان 

کردند کاربردی دیدار  برگزاری جلسه با دفتر تحقیقات 
ف.ا.ا بمناسبت هفته پژوهش

کانون های استان با حضور رؤسای  دهمین جلسـه شـورای هماهنگی 
کانـون ارتـش تشـکیل شـد. در ایـن جلسـه پیرامـون  کانون هـای در محـل 
نظـرات و پیشـنهادات و نیازمندی هـا و درخواسـت های اعضـاء بخصوص 
مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگان  سـهامداران  کـه  زعفـران  هتـل  مشـکل 
انعـکاس  ضمـن  همچنیـن  شـد.  تبادل نظـر  و  بحـث  می باشـند  اسـتان 
پیگیـری  قضایـی  مراجـع  طریـق  از  مرکـز  هماهنگـی  شـورای  بـه  موضـوع 
اسـتان  کانون هـای  هماهنگـی  شـورای  جلسـات  ضمنـًا  گرفـت.  صـورت 
کانـون ناجـا همـه ماهـه برابـر برنامـه تصویـب سـالیانه برگـزار و  بـه دبیـری 

موضوعـات و مشـکات اعضـاء از مبـادی مربوطـه پیگیـری می گـردد.

بـا توجـه بـه انتصـاب سـردار سـرتیپ دوم عزیزالـه ملکی بعنـوان فرمانده 
جدید انتظامی اسـتان، مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسـلح اسـتان 
سـرهنگ  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  پورغامـی،  ناخـدا  گیـان 
خدمـات  سـازمان  بازنشسـتگی  مدیـر  و  یوسـف زاده  قاسـم  بازنشسـته 
کار ایشـان دیـدار  درمانـی سـاتا اسـتان بـا فرمانـده جدیـد اسـتان در محـل 
گزارشـی از  کردنـد. در ایـن دیـدار ناخـدا پورغامـی ضمـن تبریـک انتصـاب، 
فعالیت هـای سـاتا در بحـث خدمـات رفاهـی و همکاری هـای مابیـن سـاتا 
از هماهنگـی و  را  بیـان و رضایتمنـدی خـود  کانـون  و  اسـتان  انتظامـی  و 
رئیـس  و  بازنشسـتگی  مدیـر  ادامـه  در  نمودنـد.  اعـام  موجـود  همدلـی 
کانـون بـه بیـان عملکـرد و مشـکات و موانـع موجـود پرداختنـد و در پایـان 
انجـام  امـور  و  شـده  ارائـه  گـزارش  از  تشـکر  بـا  ملکـی  دوم  سـرتیپ  سـردار 
بـا  رابطـه  در  را  مـواردی  گرفتـه، 
کـرد  بیـان  مابیـن،  همـکاری 
رابطـه  در  را  رهنمودهایـی  و 
مشـکات  و  چالش هـا  رفـع  بـا 
پیشکسـوتان  پیـش روی 

داشـتند.  بیـان  ارجمنـد 

پژوهـش  هفتـه  بمناسـبت 
تحقیقـات  دفتـر  هماهنگـی  بـا 
انتظامـی  فرماندهـی  کاربـردی 
از  بهره گیـری  بمنظـور  مازنـدران 
و  خاقانـه  پیشـنهادات  و  تجـارب 
اولویت هـای  راسـتای  در  ابتـکاری 
بـا   98 سـال  در  ناجـا  پژوهشـی 
ناجـا  اهـداف  بـه  دسـتیابی  هـدف 
کارکنـان با  در حـوزه افزایـش دانـش 

از  از مسـئوالن پیشکسـوت در رسـته های مختلـف اعـم  حضـور ۱۳ نفـر 
انتظامـی – مرزبانـی – اطاعاتـی – بهداشـتی و درمانـی و... در محـل دفتـر 
گردیـد. در این نشسـت علمی جنـاب نصرتی رئیس  کانـون اسـتان برگـزار 
اجمـااًل  را  پژوهشـی  نیازمندی هـای  و  مـوارد  کاربـردی  تحقیقـات  دفتـر 
کاربردی  بیـان نمودنـد. در ادامـه هـر یـک از اعضـاء جلسـه نکتـه نظـرات 
گردیـد تـا ایـن تجـارب و دانش تجربی  ح و هماهنگـی  و تخصصـی را مطـر

گیـرد.  قـرار  بـرداری  بهـره  مـورد  و  تهیـه  مسـتند  بصـورت 

لرستان

برگزاری اردوی یک روزه انس و الفت 
شهرستان خرم آباد

اردوی یـک روزه انـس و الفت)ضیافـت( بـا هماهنگـی سـازمان تامیـن 
اجتماعی نیروهای مسـلح اسـتان در شهرسـتان خرم آباد برگزار شـد. در 
ایـن مراسـم فرمانـده انتظامـی اسـتان، رئیس سـازمان تامیـن اجتماعی 
نیروهـای مسـلح اسـتان، رئیـس بنیـاد حفظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع 
مقـدس اسـتان و ۳۰۰ نفـر از پیشکسـوتان به همـراه خانواده)جمعًا ۱2۰۰ 
نفـر( حضـور داشـتند. سـردار مهدیـان نسـب فرمانـده اسـتان در ابتـدای 
مراسـم بـا اسـتقبال از چنیـن مراسـمی، خدمـت رسـانی به پیشکسـوتان 
کارهـای مهـم دانسـت و ضمـن قدردانـی از زحمـات پیشکسـوتان،  را از 
کـرد. در پایـان از مدعویـن پذیرایـی و بـه  آنـان را سـرمایه نظـام قلمـداد 

رسـم یادبـود هدیـه ای اهداء شـد. 
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مازندران

هرمزگان
یزد

برگزاری مراسم ضیافت 
با حضور پیشکسوتان و مستمری بگیران 

برگزاری مراسم ضیافت با حضور پیشکسوتان و 
دیدار سردار فرماندهی انتظامی استان از مستمری بگیران دی ماه 98

بازنشستگان بیمار بستری در منزل

مراسـم ضیافـت پیشکسـوتان و مسـتمری بگیران بـه اتفـاق خانـواده 
گردیـد.  ک، سـاوه، خمیـن و محـات برگـزار  در شهرسـتان های ارا

ایـن مراسـم بـا حضـور فرماندهـی محتـرم انتظامـی اسـتان، نماینـده 
و  نیروی انسـانی  معـاون  اسـتان،  نیروی انتظامـی  بازنشسـتگان 
کانون هـای بازنشسـتگی  نماینـده حفاظـت اطاعـات اسـتان، رؤسـای 
سـپاه، ارتـش و وزارت دفـاع اسـتان و تعـداد ۱۴۰ خانـواده بازنشسـته و 
شهرسـتان  ایـن  زیتـون  تـاالر  در  نفـر(   5۳۰ تعـداد  مسـتمری بگیر)جمعًا 
گردیـد. برنامـه بـا سـخنرانی و برگـزاری برنامه هـای شـاد و سـرگرم  برگـزار 
کننـدگان  کننـده و مسـابقه فرهنگـی همـراه بـود و مـورد اسـتقبال شـرکت 

گرفـت.  قـرار 
محـات  و  خمیـن  سـاوه،  شهرسـتان های  در  مشـابهی  مراسـم 
فخـر  بـاغ  و  المـاس  مهـرگان،  تاالرهـای  در  نفـر   ۶۶9 حضـور  بـا  جمعـًا 
بـه  نیـز ضمـن پذیرایـی،  پایـان  انجـام رسـید. در  بـه  ایـن شهرسـتان ها 
و  بازنشسـتگان  خانواده هـای  از  یـک  هـر  بـه  هدیـه ای  یادبـود  رسـم 

گردیـد. اهـداء  گرانقـدر  مسـتمری بگیران 

کبری سـام ا.. علیها،  بـه مناسـبت والدت بـا سـعادت حضـرت زینـب 
بـا  روزه پیشکسـوتان و مسـتمری بگیران)بهمراه خانـواده(  یـک  اردوی 
کیلومتری  گنو واقع در ۳۰  حضور 589 نفر در مجتمع توریستی آبدرمانی 
گردیـد. در ایـن برنامـه عـاوه بـر اعضـاء  ج از شـهر بندرعبـاس برگـزار  خـار
شهرسـتان های  مـردم  نماینـدگان  جملـه  از  میهمانانـی  شـده  دعـوت 

فرمانـده  میرحیـدری  سـردار 
دو  اسـتان  انتظامـی  محتـرم 
بازنشسـته بسـتری در منـزل دیـدار 
کـرد. در ایـن برنامـه معـاون نیـروی 
معـاون  کهدویـی،  جنـاب  انسـانی 
سـرهنگ  جنـاب  اسـتان  راهـور 
کانـون اسـتان جنـاب  ع، رئیـس  زار

کانـون اسـتان جنـاب رضایـی سـردار  کارشـناس خدمـات رفاهـی  نـوری و 
فرمانـده انتظامـی اسـتان را همراهـی می کردنـد. اعضـاء با حضـور در منزل 
بازنشسـتگان آقایـان حمـزه خبـری و هدایـت اهلل احمـدی ضمـن دیـدارو 
نمودنـد.  قدردانـی  ناجـا  در  آنـان  خدمـات  از  لـوح  اهـداء  بـا  دلجویـی، 

همدان

 دیدار و مالقات با 46 تن از 
پیشکسوتان استان 

از  هئیتـی  اتفـاق  بـه  همـدان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کانـون ضمـن هماهنگـی قبلی بـا تعداد ۴۶ نفـر از همکاران  کارکنـان ایـن 
یـک  هـر  منـزل  در  حضـور  بـا  و  محتـرم  مسـتمری بگیران  و  پیشکسـوت 
گرفتـن  افـراد واجـد شـرایط، دیـدار و ماقـات بعمـل آورده و ضمـن قـرار 
کـدام از آنـان  در جریـان مشـکات و درخواسـت آنـان، در پایـان بـه هـر 

کردنـد.  هدیـه ای بـه رسـم یادبـود اهـداء 

اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل  خمیـر،  و  آبـاد  حاجـی  قشـم،  بندرعبـاس، 
کارگزینی  کانون های نیروهای مسـلح، رئیس  نیروهای مسـلح، روسـای 
کارکنـان آن معاونـت، مسـئول دفتـر سـاتا شـعبه  بـه همـراه تعـدادی از 
کنـار  چمـران و تعـدادی از متنفذیـن فرهنگـی سیاسـی در ایـن اردو در 

پیشکسـوتان و در ایـن محفـل شـرکت داشـته اند. 
در ایـن برنامـه ضمـن پذیرایـی، اجـرای مسـابقات ورزشـی، اسـتفاده 
گرفـت و بـا اجـرای برنامه هـای شـاد شـعبده  از اسـتخر آبدرمانـی صـورت 
نفـر و همچنیـن  بـه ۱۰  اهـداء جوایـز  بـازی، نمایـش طنـز، خوانندگـی و 
اهـداء هدیـه فرهنگـی بـه سرپرسـت های خانـوار مراسـم به پایان رسـید. 
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کبـری  خدیجـه  و  اسـام)ص(  پیامبـر  دختـر 
متولـد: در سـال پنجـم پـس از بعثـت و در روز 2۰ 

جمـادی الثانـی در شـهر مکـه بـه دنیـا آمـد. 
گرمی  حضـرت فاطمـه غمخـوار و مایـه پشـت 
کـرم)ص( دختـرش را بـا ایـن  پـدر بـود. رسـول ا
 » پـدر  مـادر   « معنـای  بـه  کـه  ابیهـا  ام  وصـف؛ 

می سـتود.  می باشـد، 
کـه فاطمـه)س(  ایـن امـر حکایـت از آن دارد 
بـوده  خـدا)ص(  رسـول  بـرای  مـادری  بسـان 
خدیجـه  حضـرت  فاطمـه)س(  مـادر  اسـت. 
قریـش  شـریف  و  بـزرگ  زنـان  از  خویلـد،  دختـر 
کـه بـه اسـام  بـوده و او نخسـتین بانویـی اسـت 
گرویـده اسـت و پـس از پذیـرش اسـام، تمامـی 
ثـروت و دارایـی خـود را در خدمـت بـه اسـام و 
مسـلمانان مصـرف نمـود. حضـرت خدیجـه در 
نیـز  اسـام(  ظهـور  از  )پیـش  جاهلیـت  دوران 
کـه از او بـه  کدامنـی مشـهور بـود  تـا جایـی  بـه پا
زنـان  بـزرگ  را  او  یـاد  می شـد و  کیـزه(  طاهره)پا
و  شـیعی  مفسـران  کثـر  ا می نامیدنـد.  قریـش 
عـده ای از مفسـران بـزرگ اهل تسـنن نظیر فخر 
کوثـر را بـه فاطمـه)س(  رازی، آیـه آغازیـن سـوره 
کثیـر و باعـث بقـا  تطبیـق نموده انـد و او را خیـر 
کـرم)ص( ذکـر  گسـترش نسـل و ذریـه پیامبـر ا و 
انتهایـی  آیـه  کـه  اسـت  ذکـر  نموده انـد. شـایان 
مدعاسـت  برایـن  خوبـی  قرینـه  نیـز  سـوره  ایـن 
کـه در آن خداونـد بـه پیامبـر خطـاب می کنـد و 

می فرمایـد: 

» همانا دشمن تو ابتر و بدون نسل است«
کـه  اسـت  گشـته  نقـل  متعـددی  روایـات  در 
گر علـی نبود، فاطمه  کـرم)ص( فرمود: ا پیامبـر ا

همتایـی نداشـت
فاطمه)علیهـا  حضـرت،  آن  مبـارک  نـام 
السـام( اسـت و از بـرای ایشـان القـاب و صفـات 
طاهـره،  صدیقـه،  زهـرا،  همچـون  متعـددی 
مبارکـه، بتـول، راضیـه، مرضیـه، نیـز ذکـر شـده 
بـه معنـی بریـده شـده  اسـت فاطمـه، در لغـت 
نامگـذاری  ایـن  و جـدا شـده می باشـد و علـت 
کـه پیـروان  بـر طبـق احادیـث نبـوی، آن اسـت 
آتـش  از  او  سـبب  بـه  السـام(  فاطمه)علیهـا 
بـه  زهـرا  برکنارنـد  و  شـده  جـدا  بریـده،  خ  دوز
امـام  حضـرت  از  و  اسـت  درخشـنده  معنـای 
کـه چـون دختـر  صـادق)ع( روایـت شـده اسـت 
)مشـغول  می ایسـتاد،  محرابـش  در  پیامبـر 
آسـمان  اهـل  بـرای  نـورش  می شـد(،  عبـادت 
سـتارگان  نـور  کـه  همانطـور  می درخشـید. 
فاطمـه)س(  می درخشـد  زمیـن  اهـل  بـرای 
همـه  نـزد  محتـرم  بسـیار  شـخصیتهای  از 
منابـع  اسـت.  شـیعیان  ویـژه  بـه  مسـلمانان 
اهـل سـنت شـخصیت فاطمـه)س( را همچـون 
بانویـی پرهیـزکار و بـا ایمـان می داننـد و زندگـی 
زاهدانـه و شـخصیتش را به عنـوان الگـوی تقـوا 
چهـارده  از  یکـی  زهـرا)س(  فاطمـه  می سـتایند 
معصـوم در نـزد شـیعیان دوازده امامـی به شـمار 
معنـوی  ویـژه   مقامـات  دارای  کـه  مـی رود 

ماننـد طهـارت و عصمـت اسـت و از اهـل بیـت 
در  عباسـت  آل  تـن  پنـج  از  و  رسـول اهلل)ص( 
ذی الحجـه   2۴ روز  در  روز  در  مباهلـه  رویـداد 
نقـش  نیـز  فاطمـه)س(  هجـری  دهـم  سـال 

داشته اسـت. بسـزائی 
دوم  سـال  در  مدینـه،  بـه  هجـرت  از  پـس 
کـرد و پنج  هجـری بـا علـی بـن ابی طالب ازدواج 
فرزنـد بـه دنیـا آورد. حضـرت، در سـال یازدهـم 
رسـول  پـدرش،  درگذشـت  از  پـس  هجـری، 
امـام  امیرالمومنیـن  از  دفـاع  بـه  خـدا)ص(، 
رسـول  جانشـینی  در  ابی طالـب)ع(  بـن  علـی 
 « خطبـه  همچنیـن  و  پرداخـت  خـدا)ص(  
فدکیـه « را در مسـجد پیامبـر بـرای دفـاع از حـق 

کـرد. ایـراد  فـدک  مـورد  در  خویـش 
همچنیـن احتجاجـات ایـن بانـوی بزرگوار به 
کریـم و بیـان علـت تشـریع  احـکام، خـود  قـرآن 
سـندی محکم بر اقیانوس بی کران علم اوسـت 
بیـان  در  اسـت.  وحـی  مجـرای  بـه  متصـل  کـه 
مقـام عصمـت و مصونیـت حضـرت فاطمـه نـه 
گنـاه و لغـزش، بلکـه از سـهو و خطـا آیـه  تنهـا از 

تطهیـر دلیـل محکـم بـر ایـن مدعاسـت.
تنهـا  فاطمـه)س(،   بـر مشـهور حضـرت  بنـا   
95 روز پـس از رحلـت رسـول خـدا)ص( در ایـن 
کسـی  دنیا زندگی نمود. فاطمه)س( نخسـتین 
کـه پـس از رسـول اهلل)ص( در  از اهل بیـت اسـت 
روز سـوم جمـادی الثانـی سـال یازدهـم هجـری 
بیشـتر  سـال   ۱8 مبارکـش  عمـر  از  حالیکـه  در 

به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه سالم اهلل علیها
سرهنگ بازنشسته حسن صالحی
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شهید نجف شوری

ء... با شهدا

از  سیاه  برم  روستاى  در  شوری  نجف  شهید 
فارس  در خانواده  استان  نورآباد ممسنی  توابع 
گشود..  جهان  به  چشم  معتقد  و  مؤمن  اى 
کودکی و نوجوانی و تحصیاتش را  شهید دوران 
در زادگاهش به پایان رساند. بعد ازانجام  خدمت 
سربازى به  استخدام نیروی انتظامی درآمد و با 
گذراندن دوره هاى عمومی انتظامی و تخصصی  
منتقل  فارس  استان  پاسداران  ویژه  یگان  به 
گروه  در  داشت  که  باالیی  هاى  قابلیت  وبا  شد 
خدمت  به  مشغول  گروگان  رهایی  واحد  هجوم 
شد. در پی یک ماموریت حساس مبنی بر وجود 
نیروهای  گیری،  گروگان  وجود  احتمال  با  اشرار 
گروگان یگان ویژه پاسداران استان فارس  رهایی 
به سرعت خود را به محل رساندند. با توجه به 
حضور  خصوص  در  اطاعاتی  کیپ های   ا اخبار 
و  از طبقات ساختمان  مجرمین مسلح در یکی 
ساختمان های   تخلیه  مداوم،  اندازی های   تیر 
کار  اولویت  از سکنه در  کسازی محل  پا و  مجاور 
گرفت. پس از اقدام به فرار مجرمین، دو تن از  قرار 
کیپ های عملیاتی یگان ویژه استان  آنها توسط ا
شخصی  اصلی  مظنون  اما  شد  دستگیر  فارس 
با هویت معلوم در طبقه آخر ساختمان مخفی 
می شود و شروع به تیراندازی به سمت مامورین 
حاضر در صحنه می کند. پس از 9 ساعت درگیری 
گروگان یگان فارس  گروهان رهایی  و تیر اندازی، 
کامل  در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه با تسخیر 
کت شرور نامدار استان  ساختمان، موفق به ها
که دارای سوابق بسیاری همچون  فارس شدند 
مسلحانه  درگیریهای  گسترده،  اخاذی های 
درگیری  این  در  لیکن  بود.  و...  مامورین  با 
که تا ساعات اولیه بامداد روز بعد ادامه  مسلحانه 
گلوله  داشت،گروهبانیکم نجف شوری با اصابت 
کش به درجه رفیع شهادت نائل شد. به قلبش پا
گرامی و راهش پر رهرو باد یادش 

نمی گذشـت بـه شـهادت رسـید. مـردم مدینـه 
فاطمه)علیهـا  درگذشـت  از  اینکـه،  از  پـس 
آن  خانـه  اطـراف  در  گشـتند  مطلـع  السـام( 
گشـتند و منتظـر تشـییع و تدفین  بزرگـوار جمـع 
آن  خانـه  از  امـا؛  بودنـد  السـام(  فاطمه)علیهـا 
فاطمه)علیهـا  تدفیـن  کـه  شـد  اعـام  بزرگـوار 
مـردم  لـذا  اسـت  افتـاده  تأخیـر  بـه  السـام 
کـه شـب فـرا رسـید و  کنـده شـدند هنگامـی  پرا
چشـمان مـردم بـه خـواب رفـت، حضـرت امـام 
علی)علیـه السـام( بنا بـر وصیـت فاطمه)علیها 
السـام( و بـه دور از حضـور مـردم بـه غسـل بدن 
مطهـر و رنـج دیـده همسـر خویـش پرداخـت و 
کفـن نمـود و سـپس در میـان اندوه  سـپس او را 
در  مخفیانـه  کـه  خردسـالش  فرزنـدان  نالـه  و 
می نمودنـد،  گریـه  خویـش  جـوان  مـادر  فـراق 
کـه  هنگامـی  سـپرد.  ک  خـا بـه  را  کـش  پا پیکـر 
تدفیـن فاطمه)علیهـا السـام( بـه پایـان رسـید 
گفت  رو به سـمت مزار رسـول خدا)ص( نمود و 
سـام بـر تو ای رسـول خـدا، بـه زودی دخترت، 
فراهـم  امتـت  سـان  چـه  کـه  دهـد  خبـر  را  تـو 

بـر او سـتم ورزیدنـد گردیدنـد و 
زهـرا)س(  فاطمـه  حضـرت  دفـن  محـل   
ایـن  بـا  اسـت  اختـاف  مـورد  و  نامشـخص 
در  نخسـت  اسـت  محتمل تـر  جـای  سـه  همـه 
دوم  پیامبـر  منبـر  و  قبـر  میـان  نبـوی  روضـه 
کنـون  ا کـه  زهـرا)س(  فاطمـه  خـود  خانـه  در 
در  سـوم  و  گرفته اسـت  قـرار  النبـی  مسـجد  در 
گذشـت سـالیان  قبرسـتان بقیـع. امروزه پس از 
جهـان  بانـوان  سـرور  مـزار  همچنـان  متمـادی 
گاه نیسـت.  کسـی از محـل آن آ مخفـی اسـت و 
درانتظـار  شـیعیان  بخصـوص  و  مسـلمانان 
منجـی  بزرگتریـن  مهدی)عـج(  امـام  ظهـور 
الهـی و یازدهمیـن فرزنـد از نسـل فاطمه)علیهـا 
مـزار  او  تـا  می باشـند  ائمـه  میـان  در  السـام 
بـه  و  نماینـد  آشـکار  را  مـادرش  شـده،  مخفـی 
دهـد.  پایـان  بی عدالتـی  و  ظلـم  سـتم،  جـور، 

عصمـت  و  تقـوا  مقـام  دربـاره  حدیـث  چنـد 
کتـب بـرادران  کـه از  حضـرت فاطمـه زهـرا)س( 

نقـل شـده اسـت اهـل سـنت 
  قال رسول اهلل)ص(: 

ْهـَل 
َ
أ یـا  ُمنـاٍد  نـادى  القیاَمـِة  َیـْوُم  کاَن  إذا 

فاِطَمـة َتُمـّرَ  َحتـی  ْبصاَرُکـْم 
َ
أ ـوا 

ُ
ُغّض الَجْمـِع 

که ای  روز قیامـت یـك صدائـی بلند می شـود 
کـه فاطمـه)س(  کنیـد  اهـل محشـر غـّض بصـر 
یعنـی  بصـر  غـض  کنـد  عبـور  می خواهـد 
کنـز العّمـال ج ۱۳  چشـمانتان را ببندیـد منبـع: 

9۱ ص 
ِإلـی  ُکْنـُت إذا اْشـَتْقُت  قـال رسـول اهلل)ص(: 

َرَقَبـَة فاِطَمـة   ـِة َشـَمْمُت  راِئَحـِة الجّنَ
گر به بوی بهشـت اشـتیاق می کردم فاطمه  ا
کنـز العّمـال ج 5  را بـو می کـردم منبـع: منتخـب 

ص 97
نسـاِء  ِمـْن  اهلل)ص(:َحْسـُبك  رسـول  قـال 
ْرَبـع: َمْریـَم َوآسـَیة َوَخدیَجـة َوفاِطَمة   

َ
العاَلمَیـن أ

از زنـان عالـم چهـار نفـر بهترینـان انـد، مریـم 
منبـع:  فاطمـه)س(   و  خدیجـه  و  آسـیه  و 

ج  الصحیحیـن  مسـتدرك 
قـال رسـول اهلل)ص(: إّنمـا   قـال ر فاطمـة لّن 

اهلل عّزوجـّل فطـم مـن أحّبها مـن الّنار
کـه خـدا  فاطمـه، فاطمـه نامیـده شـد چـون 
اسـت.   گردانیـده  دور  آتـش  از  را  او  محّبـان 

9 ج  الزوایـد  مجمـع  منبـع: 
َحـّبُ ِإلـّیَ ِمْنَك 

َ
قـال رسـول اهلل)ص(:فاِطَمـة أ

َعـّزُ َعَلـّیَ ِمْنها   
َ
ْنـَت أ

َ
یـا َعِلـّی َوأ

تـر  محبـوب  مـن  نـزد  علـی  یـا  تـو  از  فاطمـه 
اسـت،و تـو نـزد مـن از اوعزیزتـر می باشـی  منبع: 

.2۰2 ص   9 ج  الزوائـد  مجمـع 
قـال رسـول اهلل)ص(:فاِطَمـة َبْضَعـٌة ِمّنی َمْن 

ذاَهـا َفَقـْد آذاِنی  
ْ
آ

را  او  هرکـه  اسـت،  مـن  وجـود  پـاره  فاطمـه 
بیـازارد مـرا آزرده اسـت  منبـع: السـنن الکبـرى 

 ۱۰ ج 
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در اینجا چند گام ارائه شده است که به کمک 
آنهـا خانـواده هـا می توانند از کودکان خـود در برابر 
کامپیوتـر محافظـت  خطـر اینترنـت و تکنولـوژی 
کنند. ابتدا والدین باید این نکته را در نظر داشته 
باشند که نظارت و توصیه های  بزرگتران ضروری 
کـودکان  کـه بـه  اسـت و نـه اختیـاری. همـان طـور 
آموخته می شود چگونه باید از خیابان عبور کنند 
بایـد آنچـه را کـه در وب انجام می دهند را نیز مورد 
کـودکان خـود دراین باره  نظـارت قـرار داد. ابتـدا با 
صحبـت و گفتگـو کنیـد که چـه وقت و چـه مدت 
می تواننـد در اینترنـت بمانند و از چه سـایت های 
کنند. سایت های  محبوب  که دیدن  ی مجازند 
کنیـد تـا دسترسـی راحـت تـری   bookmark آنهـا را
کامپیوتـر  کـودک از  کـه  داشـته باشـند. هنگامـی 
اسـتفاده می کنـد او را تنهـا نگذاریـد، یا کامپیوتـر را 
در اتاقـی بگذاریـد کـه معمـوال اعضای خانـواده در 
آن حضـور دارنـد. کامپیوترهـا در حـال تغییر نحوه 
تعامـل انسـان بـا دیگـران و دانـش انـدوزی وی از 
دنیـای اطرافـش هسـتند و نقـش بسـیار مهمـی 
در زندگـی روزانـه انسـان ایفـا می کننـد. نمـی تـوان 
کـرد کـه این تغییـرات اتفاق نمـی افتند. با  تظاهـر 
پذیرفتن مسئولیت استفاده کودکان از کامپیوتر، 
و  خطـرات  شـدت  بـه  می تواننـد  هـا  خانـواده 
بـه  کاهـش دهنـد و در عیـن حـال  را  تهدیـدات 
کودکانشـان اجازه دهند تجربیات مثبت و بسـیار 

مفیـدی بدسـت آورند.
نیازمنـد  کامپیوترهـا  از  روزافـزون  اسـتفاده 
در  کـودک  پنـج  از  یـک  هـر  اسـت.  بهتـر  نظـارت 
کـه در اینترنـت کارهایـی را انجام  دنیـا می پذیرنـد 
نمـی  اجـازه  آنهـا  بـه  والدینشـان  کـه  می دهنـد 
دهنـد. در حالـی که نیمـی از والدین می گویند که 
دربـاره امنیـت در اینترنت با کودکانشـان صحبت 
کار را تنهـا یکبـار و  می کننـد، بـا ایـن وجـود ایـن 

والدین در دنیای آنالین

از فرزندان خود محافظت کنید

بصـورت دو نصیحـت انجـام می دهنـد: مـردم در 
دنیـای آنایـن معمـوال همـان کـه تظاهر می کنند 
نیسـتند" و "در دینـای آنایـن از غریبـه هـا حـذر 
کـودکان  کـه در ایـن صـورت  کنیـد". تعجبـی نـدارد 
می ترسـند بـه شـما بگوینـد اشـتباهی در اینترنت 
کامپیوتـر آنهـا،  کـه مبـادا شـما  مرتکـب شـده انـد 
ارتباط آنها با اینترنت، تماس آنها با دوستانشـان 
کـه صحبـت از  و بقیـه جهـان را نگیریـد. هنگامـی 
دنیـای آنایـن اسـت کودکان می اندیشـند که پدر 

کننـد. و مـادر هـا چیـزی را درک نمـی 
آنچه در آغاز کار نیاز دارید

کودکانتـان  بـا  بودیـد  مایـل  کـه  صورتـی  در 
صحبـت کـرده و بدانیـد کـه در اینترنـت چـه کاری 
انجـام می دهنـد می توانیـد با این سـواالت شـروع 

نماییـد:
1  دوستانتان در اینترنت چه کار می کنند؟

کـرده و  کـودک منحـرف  ایـن سـوال توجـه را از 
بـه فعالیت هـای  اینترنتـی عمومـی در اطـراف وی 
کار و  هدایـت می کنـد. ایـن روش خوبی بـرای آغـاز 
سـاده و عـادی نـگاه داشـتن موضـوع اسـت. شـما 
کـه بـه خاطـر  کودکانتـان را مطمئـن سـازید  بایـد 
کـرد.  نخواهیـد  تنبیـه  را  آنهـا  شـان  پاسـخ های 
بـازی،  ایـن روش می توانیـد اطاعاتـی دربـاره  بـا 
چـت، شـبکه های  اجتماعـی و حتـی تکالیـف و 

کنیـد. کسـب  فعالیت هـای  تحقیقاتـی آنهـا 
2  جدیدتریـن و پرطرفدارتریـن وب سـایتها 

کدامنـد؟
کـودکان خـود بپرسـید ایـن سـایت هـا چـرا  از 
دربـاره  می توانیـد  همچنیـن  دارنـد.  محبوبیـت 
سـایت های ی که محبوبیت ندارند نیز بپرسـید.

3  سـایت های  مـورد عالقـه خـود را بـه مـن 
نشـان بـده

بله، بهتر است اندکی از زمان خود را صرف این 
کنید که سـایت های  مورد عاقه کودکان را تماشـا 
کنیـد. از آنهـا بپرسـید تنظیمـات امنیتـی خـود را 
چگونـه انجـام می دهند)به بـاال و پایین صفحات 
آن سـایت هـا دقـت کنیـد(. در صورتـی که تصمیم 
کنیـد  می گیریـد خودتـان ایـن تنظیمـات را برقـرار 
اجـازه دهیـد کـودکان نیـز در جریان کار قـرار گیرند.

کنـون زمانـی کـه آنالین بودید بـا مورد  ۴  آیـا تا
عجیبـی برخـورد کـرده ایـد یـا احسـاس ناراحتی 

نمـوده اید؟
جسـتجوهای  مـورد  در  می توانیـد  اینجـا  در 
کنید. ایده این  کودکانتان در وب سوال  تصادفی 
کودکانتـان  کـه مطمئـن شـوید  روش ایـن اسـت 
گر اتفـاق بدی  بداننـد می تواننـد صحبت کنند و ا
در دنیـای آنایـن بیافتـد تنبیـه نخواهند شـد. به 
کـه  هـر حـال تجربه هـای  ناخوشـایند، در صورتـی 
کودکتان عضو فعالی در وب باشد، اجتناب ناپذیر 
گر اتفاق بدی  که ا است. بگذارید فرزندتان بداند 
کند  کمک به شـما مراجعه  افتاد می تواند جهت 

و تنبیـه نخواهد شـد.
ابزارهای کنترل والدین پیشرفته

بـا  رابطـه  در  شـما  دقیـق  انتخـاب  کنـار  در 
تنظیمـات صحیـح امنیتـی، می توانیـد از مزایـای 
کـه در مجموعـه  کنترلـی والدیـن  برخـی ابزارهـای 
آنتـی ویروس هـای  معـروف عرضـه می گردنـد نیـز 
سـایت های  می توانیـد  مثـا  و  نماییـد  اسـتفاده 
بررسـی  می کننـد  مشـاهده  کودکانتـان  کـه  را  ی 
کـرده و ببینیـد کـه موارد مضر و نامناسـبی دارند یا 
خیـر. عـاوه بـر آن می توانیـد زمانـی را کـه در برخـی 
از سـایت هـا می گذراننـد را نیـز مشـاهده کنید این 
کار در تنظیـم زمـان فرزندتـان بـرای انجام تکالیف 
کمـک میکنـد. بدیـن  کار بـا اینترنـت  مدرسـه و 
وسـیله می توانیـد هر زمان کـه الزم بود کامپیوتر را 
کـه قوانیـن اجرا  کنیـد تا مطمئن شـوید  خامـوش 

می شـوند.
منبع پایگاه اطال ع رسانی پلیس فتا



شماره 51  دی 1398    سال هفتم

31

1  در ابتدا خودتان را معرفی نمایید؟
من ستوانیکم بازنشسته رضا مهنان هستم و 
در سال ۱۳۳9 شهرستان بجنورد به دنیا آمدم و 
از ۱2 سالگی پا به عرصه ورزش گذاشتم. در سال 
۱۳۶۰ به استخدام ژاندارمری سابق درآمدم و به 
واسـطه رشـته ی ورزشـی ام بیشـتر خدمت خود 
را در تربیـت بدنـی ژاندارمـری و ناجا انجـام دادم. 
همچنیـن در طـول خدمـت در بسـیاری از دوایـر 
دیگـر ناجـا از جمله قرارگاه، مبـارزه با مواد مخدر، 
آمـوزش سـربازی و...  پاسـگاه، مرکـز  فرماندهـی 
نیـز خدمـت نمـوده ام و در سـال ۱۳87 به افتخار 
بازنشسـتگی نائـل شـدم. بعـد از بازنشسـتگی نه 
تنهـا برنامـه ورزش خـود را تعطیـل نکـردم بلکـه 
کـردم و بـا  از ایـن فرصـت بدسـت آمـده اسـتفاده 
گـری  تمـام تـاش در امـر تربیـت جوانـان و مربـی 

کـردم.  تـاش و جدیـت 
بـه  کـه  وافـری  بـه عاقـه  توجـه  بـا  همچنیـن 
ورزش داشـتم در رشـته های  مختلـف فعالیـت 
آزاد،  کشـتی  رشـته  در  جملـه  از  دارم  و  داشـته 
کـوراش. ضمنـًا دارای  جـودو، دفـاع شـخصی و 
کمربنـد دان 7 جـودو، مربیگـری ممتـاز جـودو و 
کـوراش هسـتم.  دفـاع شـخصی و مربـی ۳ سـتاره 

کاری  بـه  چـه  و  کجـا  در  حاضـر  حـال  2 در 
هسـتید؟  فعالیـت  بـه  مشـغول 

کردم بعد از بازنشستگی  که عرض  همانطوری 
کـه بدسـت آورده بـودم در امـر  بـا توجـه بـه فراغتـی 
تربیـت و تعلیـم جوانـان و تحـت عنـوان مربـی در 
سـطح اسـتان خراسـان شـمالی و در عین حال در 
کـردم. از دبیری  سـطح کشـور فعالیـت خود را آغـاز 
فدراسـیون و حضـور در چندیـن دوره کاس هـای  
کـوراش  و  جـودو  هیـأت  رئیـس  تـا  گـری  مربـی 
شـمالی  خراسـان  اسـتان  و  بجنـورد  شهرسـتان 
خراسـان  جـودو  هیـأت  عالـی  مشـاور  تـا  گرفتـه، 
شمالی و سپس وظیفه مربی و سرمربی گری تیم 
گرفتـم.  کشـور را بدسـت  کـوراش بزرگسـاالن  ملـی 
3 بـه نظر شـما در خصوص ترویـج ورزش در 
جامعه پیشکسوتان چه کارهایی باید انجام 

داد؟
جملـه  از  کـرد  فراهـم  را  امکانـات  بایـد  اول 
مجتمـع ورزشـی پیشکسـوتان در هـر اسـتان در 
گرفتـه شـود سـپس پیشکسـوتان را تشـویق  نظـر 
کنیم چون بدون  کارهای اجتماعی و ورزشی  به 
کاری انجـام نخواهـد شـد، یـا اینکـه از  امکانـات 
صـورت  بـه  ورزشـی  سـالن های   کانـون  طریـق 

گرفتـه شـود.  اجـاره ای بـرای آن هـا در نظـر 
۴  چه توصیه ای به پیشکسوتان دارید؟

ایـن  عزیـز  پیشکسـوتان  بـرای  مـن  توصیـه 
روزانـه  برنامه هـای   جـزء  را  ورزش  کـه  اسـت 
گـر در حـد پیـاده روی  خـود قـرار دهنـد، حتـی ا
شـادابی  و  نشـاط  ورزش  اسـت،  خـوب  باشـد 
کردن،  مـی آورد، مخصوصـًا در سـنین بـاال ورزش 
واجـب اسـت. اینجانـب نیـز آمادگـی خـود جهـت 
ورزشـکاران  و  پیشکسـوتان  بـه  خدمت رسـانی 

می نمایـم. اعـام  کانـون  عزیـز 
داریـد  دیگـری  صحبـت  گـر  ا خاتمـه  در    5

. ییـد ما بفر
ضمـن آرزوی سـامتی بـرای همـه بازنشسـته 
هـا و خانـواده محتـرم آنـان، بهتـر اسـت بگویـم 
راه  پایـان  و  خانـه  در  نشسـتن  بازنشسـتگی 
جدیـد  فصـل  می توانـد  زمـان  ایـن  و  نیسـت 
توانسـتن  خواسـتن،  باشـد،  زندگـی  در  تـازه  و 
اسـت و مـن بـه همـه عزیـزان خواننـده ماهنامـه 
پیشـنهاد می کنیـم از این فصل جدیـد برای باال 
تـوان جسـمی و روحـی خـود بکوشـند و  بـردن 
نشـاط و شـادابی هر چه بیشـتر در زندگی خود و 

نماینـد.  ایجـاد  خانـواده 

 بازنشسته پرتالش و بی ادعا، 
سرمربی تیم ملی کشور

کنون سرمربی تیم ملی کوراش بزرگساالن  آقای رضا مهنان پیشکسوت بازنشسته و عضو کانون خراسان شمالی است. ایشان هم ا
کشور است و در پرونده خود افتخارات بسیاری رقم زده است. درج عناوین و افتخارات ایشان بدلیل کثرت موارد در این بحث نمی گنجد 
لیکن می توان به برخی از این عناوین مانند، کسب چندین عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی در لیگ برتر کشور در دهه 80، کسب مدال 
برنز نیروهای مســلح کشــور در ســال 62 و 63، حضور متعدد بعنوان مربی و ســرمربی در مســابقات اســتانی و کشــوری و آســیایی وجهانی 
گردان بســیار کــه هــر یــک موفــق بــه کســب مدال هــای   و کســب عناویــن قهرمانــی و نایــب قهرمانــی در کنــار تیــم کــوراش و جــودو، تربیــت شــا
مختلف و افتخارات متعدد برای کشــور شــده اند، به چشــم می خورد، از جمله زین العابدین حقانی که اولین مدال آورنده آســیا در تاریخ 
جــودوی کشــورمان می باشــد. هــر چنــد ایــن قهرمــان، مشــغله بســیاری دارنــد ولــی دعوت کانــون اســتان را پذیرفتند و مصاحبــه کوتاهی با 

ایشــان صــورت گرفتــه که نظــر خوانندگان را بــه آن جلب می نماییم. 
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پیشکسوت بازنشسته، سرهنگ بازنشسته حسن ذوالفقاری  ، 
مدرس و صاحب باالترین مدرک تیراندازی در سطح جهان

جناب سـرهنگ بازنشسـته حسن ذوالفقاری 
متولـد ۱۳۴۱ و دارای تحصیـات  لیسـانس زبـان 
سـازمان  در   ۱۳۶۱ سـال  در  اسـت.  انگلیسـی 
سـال  در  و  شـده   اسـتخدام  قضایـی  پلیـس 
نائـل  بازنشسـتگی  افتخـار  بـه  ناجـا  در   ۱۳87
آمـوزش  مسـئولیت  ادغـام  از  قبـل  اسـت.  آمـده 
زبـان انگلیسـی و جانشـینی تربیـت بدنـی پلیـس 
زمـان  هـم  و  اسـت  داشـته  بعهـده  را  قضایـی 
رییـس هیئـت تیرانـدازی نیـز بـوده انـد. از سـال 
۱۳۶8 بـه همـت وی تیـم ملـی تیرانـدازی بانـوان 
تشـکیل می شـود و وی  همزمـان مربیگـری ایـن 
را  مسـلح  نیروهـای  و  مـردان  ملـی  تیـم  و  تیـم 

میگیـرد. برعهـده 
بعـد از ادغـام بعنوان رییـس هیئت تیراندازی 
حضـور  بـا  سـال۱۳78  تـا  و  شـده  انتخـاب  ناجـا 
مسـابقات  تمامـی   در  ناجـا  قهرمانـی  ایشـان 
می گـردد.  حاصـل  مسـلح،  نیروهـای  تیرانـدازی 
ایشـان،  بـا مربیگـری  همچنیـن در سـال ۱۳7۴ 
تیرانـدازی  تاریـخ  المپیـک  مـدال  تنهـا  و  اولیـن 
کسـب می شـود.  از فعالیت هـای  بـا ارزش دیگـر 
 ۱۰ از  بیـش  ترجمـه  و  تالیـف  پیشکسـوت  ایـن 
کـه  تیرانـدازی اسـت  کتـاب تخصصـی و ورزشـی 

در  و  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  در  کنـون  ا هـم 
تدریـس  بدنـی  تربیـت  دانشـکده های   از  یکـی 
می شـود. ایشـان بعـد از بازنشسـتگی از فعالیـت 
ادامـه  فعالیـت  و  تـاش  بـه  و  نکشـیده  دسـت 
باالتریـن  دارای  حاضـر  حـال  در  می دهنـد. 
می باشـند  جهـان  سـطح  در  تیرانـدازی  مـدرک 
کـه می تـوان بـه مـدرک داوریA  بیـن المللـی و 

کـرد. اشـاره  المللـی  بیـن  مربیگـری 
تمامـی  در  شـرکت  ایشـان،  فعالیـت  دیگـر  از 
دوره هـای  بیـن المللـی داخلی به عنوان مترجم 

و  بـوده  ایرانـی  ورزشـکاران  کمـک  در  همزمـان 
مربیـان  و  مدرسـین  تمامـی  ایشـان،  گفتـه  بـه 
گردان وی بـوده انـد. سـال  کشـور از شـا شـاخص 
گذشـته بعنـوان رییس مسـابقات RTS قهرمانی 
کنـون مدرس  آسـیا مسـئولیت داشـته انـد و هم ا
کانـون  تیرانـدازی می باشـند.  ارشـد فدراسـیون 
سـامتی  آرزوی  بـا  بـزرگ   تهـران  بازنشسـتگان 
و تندرسـتی بـرای ایـن بازنشسـته پـر افتخـار، از 
خداونـد متعـال موفقیـت هـر چـه بیشـتر وی را 

اسـت. خواسـتار 

کانـون  اعضـای  از  عیسـوند  علیرضـا  آقـای 
بازنشسـتگان اسـتان خوزستان اسـت. ایشان در 
گردیـده، و در سـال ۱۳9۳بـه  سـال 9۱ بازنشسـته 
دریابانـی  و  مرزبانـی  همـکاران  از  نفـر   ۴ همـراه 
خدمـات  شـرکت  ایجـاد  بـه  خوزسـتان  اسـتان 
کنـون نسـبت  حفاظتـی اقـدام  و در ایـن راسـتا تـا 
بـرای  بازنشسـته  از  نفـر   95 از  بیـش  جـذب  بـه 
نمـوده  اقـدام  هـا  بانـک  از  حراسـت  و  حفاظـت 
اسـت.  سـرهنگ بازنشسـته علیرضـا عیسـوند در 
تاریخ ۴۳/5/۳ در شهرسـتان شـاپورآباد از توابع 
اسـتان لرسـتان متولـد شـده و در سـال ۱۳۶۱ بـه 
اسـتخدام ناجـا درآمـده و بـه مـدت ۳۰ سـال در 
قسـمت های  مختلـف و در مناطـق عملیاتـی)در 
سـال های  دفـاع مقـدس( حضـور و فعـال داشـته 
کاربـردی مرزبانی  انـد.  همچنیـن مرکز تحقیقات 

کانون بازنشستگان استان خوزستان کارآفرین  معرفی 
معـادن  کشـف  و  شناسـایی  دلیـل  بـه  ناجـا 
کشـور  ارزشـمندی چـون سـنگ های  قیمتـی در 
ایـران، وی را  کشـف شـل نفتـی در  و همچنیـن 
پژوهشگر و کاوشگر بی ادعای ایران زمین معرفی 
کـرده انـد. ایشـان در سـال ۱۳9۳ بـه منظور کمک 
بـه قشـر بازنشسـته و اسـتفاده خدمتـی،  اقـدام 
کـرده و بـا  بـه تاسـیس شـرکت خدمـات حفاظتـی 
استفاده از تجارب پیشکسوتان نیروهای مسلح 
کانون بازنشسـتگان  و بـا پیگیری هـای  مسـتمر و 
اسـتان خوزسـتان نسـبت بـه جـذب و بکارگیـری 
کـه  پیشکسـوت  شـرایط   واجـد  نفـر   95 تعـداد 
کـرده انـد.  کار را داشـتند، اقـدام  توانایـی انجـام 
ضمـن اینکـه بـه دلیـل اسـتفاده از پیشکسـوتان، 
بـرای نخسـتین بـار در سـطح اسـتان، در ابتـدای 
مثـال،  اند)بـرای  داشـته  هـم  مشـکاتی  راه، 

میسـر  بازنشسـگان  بـرای  سـاح  حمـل  مجـوز 
کانـون با مکاتباتـی که معاونت  کـه از طریـق  نبـود 
کانون  انتظامـی و پلیـس پیشـگیری ناجا و حفـا و 
کانـون  بازنشسـتگان ناجـا برطـرف شـده اسـت( 
آرزوی  بازنشسـته  ایـن عزیـز  بـرای  بازنشسـتگان 

سـامتی و موفقیـت هـر چـه بیشـتر دارد.
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کـردم،  کشـاورزی را  بـا نیـم هکتـار زمیـن شـروع 
پروانـه و مجـوز الزم را از ادارات مربوطـه اخـذ، 
توانسـتم ۳۰۰ اصلـه نخـل خرمـا پـرورش دهـم 
کـه سـالی ده تـن خرمـا تولیـد و آن رابـه فـروش 

برسـاندم. 
مجـددا  نیـز  زمیـن  هکتـار  شـش  حـدود 
 25۰ و  کاشـتم  نخـل  اصلـه   8۰۰ و  خریـداری 
نیـز  زمیـن  و  آب  پمـپ  یـک  بـا  نخـل  اصلـه 
 ۶۰ مجموعـا  فـراوان  تـاش  بـا  کـه  خریـداری 
تـن خرمـا در سـال تولیـد و بـه شهرسـتان های  
ویـژه  بـه  اسـتان  چندیـن  همچنیـن  و  اسـتان 
کنار  فـارس و اصفهـان و تهـران و... ارسـال و در 
بـاغ  نیـز  مـردم  از  ابتـکاری  بـا  خـودم  تولیـدات 
کـه بخشـی از تولیـدات نیـز از آن  اجـاره میکنـم 

میشـود. تامیـن  طریـق 
کارگاه جمـع  فصـل برداشـت محصـول یـک 
کـه حـدود ۱5 نفـر زن  آوری و بسـته بنـدی دارم 

بازنشسـته  حقیقـی  رضائـی  مختـار  آقـای 
عضـو  و  تنگسـتان)اهرم(  شهرسـتان  کن  سـا
کانـون بازنشسـتگان اسـتان بوشـهر می باشـد.
اهـرم  شهرسـتان  در   ۱۳۴9 سـال   در  وی 
بوشـهر  کیلومتـری   ۶۰ فاصلـه  در  تنگسـتان 
همـان  در   ۱۳92 سـال  در  و  شـده  متولـد 
کنـون در آن شـهر  شهرسـتان بازنشسـته و هـم ا

اسـت. کن  سـا
فرصـت  بازنشسـتگی  هنـگام  میگویـد،  وی 
کیـدات  تا بـه  توجـه  بـا  کـه  کـردم  پیـدا  بهتـری 
اشـتغال  و  تولیـد  امـر  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
گرفتـم و  بنـا را بـر توسـعه بیشـتر باغبانـی خرمـا 
در صـدد شـدم بـه روش نویـن ادامـه فعالیـت 
کارمنـد بـود و هـم باغـداری  بدهـم. پـدرم هـم 
بـه  شـدیدا  خانوادگـی  کل  طـور  بـه  می کـرد  
پـرورش و باغـداری خرمـا عاقمنـد بودیـم و در 
کار  داریـم.  ای  دیرینـه  سـابقه  خصـوص  ایـن 

کـردن و  ک  و ۶ نفـر مـرد در انتقـال محصـول، پـا
کـه حقـوق و  بسـته بنـدی خرمـا فعالیـت دارنـد 
مزایـای آنهـا را پرداخـت می نمایـم، سـه نفـر نیـز 
کار هسـتند  به طور سـالیانه در باغ مشـغول به 
کـه  کـه تحـت پوشـش بیمـه خـودم می باشـند، 

کارنـد. در تمـام فصـل سـال مشـغول بـه 
رضایـی  مختـار  آقـای  بـا  شـنود  و  گفـت  در 
حقیقی معلوم شـد ایشـان مقداری از تولیدات 
کمـک  خرمـای خـود را بـه طـور سـاالنه جهـت 
کمیتـه امـداد در راه  بـه مددجویـان در اختیـار 
باقیـات و صالحـات قـرار میدهنـد و مقـداری را 

نیـز بـه افـراد نیازمنـد آشـنای خـود میدهـد.
ایشـان معتقد اسـت و به همه بازنشسـتگان 
خانـه  در  زمـان  بازنشسـتگی  میکنـد،  توصیـه 
نشسـتن نیسـت و بازنشسـته، تازه تکامل پیدا 
وارد  و  ادامـه  فعالیـت   بـه  بایـد  و  اسـت  کـرده 
مرحلـه جدیـدی از زندگی شـود،تا فرزندان وی 
کنـار او بـه  نیـز بـه نحـوی مشـغول و افـرادی نیـز 

کسـب درآمـد دسـت یابنـد. کار و 
بازنشسـته  ایـن  بـرای  کانـون اسـتان بوشـهر 

آرزو منـد اسـت. عزیـز سـامتی و موفقیـت 

گفتگو با پیشکسوت بازنشسته، مختار رضائی حقیقی 
کشاورزی کارآفرین و فعال در عرصه 
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 لطفا  معرفی خودتان معرفی بفرمایید.
خواننـدگان  خدمـت  ادب  و  سـام  عـرض  بـا     
انـدرکاران  دسـت  و  مسـئولین  از  ابتـدا  محتـرم، 
آرزوی  متعـال  خداونـد  از  و  می کنـم  تشـکر  کانـون 
موفقیـت روزافـزون بـر همـه عزیـزان مسـئلت دارم. 
متولـد  ّنیرپـور   علـی  بازنشسـته  سـرهنگ   بنـده 
۱۳۴۴ شهرسـتان سـلماس هسـتم. در سـال ۱۳۶۱ 
بـه اسـتخدام ژاندارمـری سـابق در آمـدم و در سـال 
۱۳92 بازنشسـته شـدم.  در طـول خدمـت علیرغـم 
کـه بـه  سـختی های  خدمـت،  بلحـاظ عاقـه ای 
کارشناسـی را در ضمن  تحصیـل داشـتم، تـا مقطـع 
کـردم و در ادامـه عاقه خود،   خدمـت مقـدس اخـذ 
بعد از بازنشسـتگی موفق به تحصیل و اخذ مدرک 
حقـوق  مبانـی  و  فقـه  رشـته  در  ارشـد  کارشناسـی 

شـدم. اسـامی 
 چه شدکه  به فکر انتشار کتاب افتادید؟

بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع دیـه جـز تحقیقـات و 
پایـان نامـه بنـده بـود و به نظر می رسـید که تحقیق 
بـه  هـم  آن  دیـه  موضـوع  خصـوص  در  پژوهـش  و 
اسـت)کتب  شـده  پرداختـه  کمتـر  تطبیقـی  روش 
فقهـی و حقوقـی متعـددی  در مـورد دیـه از جانـب 
گردیـده ولـی بنظـر  صاحـب نظـران محتـرم تدویـن 
حقیـر بـه موضـوع دیـه  از ایـن منظـر یـا توجـه نشـده 
کمتـر پرداختـه شـده اسـت( لـذا احسـاس نیـاز  و یـا 
نمـودم تـا بـرای دانشـجویان و طالبـان علـم، منابـع 
قابـل دسترسـی و آسـان تدویـن و ارائـه نمایـم لـذا 
بنظـرم رسـید، موضـوع را از دیـدگاه فقـه و حقـوق 
کتـاب بـا عنـوان، تحلیل تطبیقی  در قالـب دو جلـد 
دیـه  از منظرحقوقـی بـا فقه امامّیـه و قواعد عمومی 
کتـاب دیگـری تحـت عنـوان،  بررسـی تطبیقـی  آن و 
مقادیـر دیـه از دیـدگاه فقه امامّیه با قانـون مجازات 

کنـم. اسـامی جدیـد، را بررسـی و سـپس منتشـر 
تـان  کتاب هـای  ویژگیهـای  از   مختصـری 
کتـاب بـه اقـوال مشـهور فقهـای  بفرماییـد: درهـردو 

کبیر انقاب اسامی  شیعه به ویژه به آراء بنیانگذار 
ایـران، حضـرت آیـة اهلل العظمـی امـام خمینـی)ره(

)کـه قوانیـن جزایـی جمهـوری اسـامی ایـران غالبـا 
برگرفتـه از آرای ایشـان می باشـد(، وحضـرت آیـة اهلل 
العظمـی خویـی رجـوع شـده اسـت. و غالبـا قانـون 
مشـهور  آرای  از  برگرفتـه  جدیـد  اسـامی  مجـازات 
گردیـده   اسـت.  کید  فقهـای امامیـه می باشـد،تا

ع  در پایـان هـر مبحـث نظـرات هـر دو منبع)شـر
کات  و قانـون( را بـا هـم تطبیـق و اختافـات واشـترا

نظریـات بیـان شـده اسـت.
هرچند قوانین موضوعه جزایی برگرفته از احکام 
ع و نظریات فقها سـت لکن بعضا اختافاتی در  شـر
دیـدگاه قانـون بـا فقـه مشـاهده می شـود لـذا مؤلـف 
کتـاب، ضمـن بیـان نتیجـه تحقیـق  در پایـان هـردو 
و بررسـی، بـه علل بـروز این اختافت تصریح نموده 

است. 
کتابهـا  ایـن  ی  مطالعـه  کـه  می رسـد  بنظـرم 
دانشـجویان  و  دانـش  و  علـم  پوینـدگان  می توانـد 
و  شـرعی  احـکام  مابیـن  گمـی  در  سـر  نوعـی  از  را 
قانونـی برهانـد. همچنیـن  از ویژگیهـای دیگـر ایـن 
ک  کـه، مـوارد اختـاف و اشـترا کتـاب ایـن اسـت  دو 

نظر فقهای امامیه و قانون مجازات اسامی جدید 
در تطبیـق احـکام مقادیـر دیـه ی نفـس و دیـه ی 
اعضاءمشـخص شـده اسـت. مقادیر دیه ی نفس و 
اعضاء، در فقه و قانون بطور دقیق معین و مستند 

مطرح،سـپس تطبیـق داده شـده انـد. 
جمـال  یـا  منفعـت  نوعـی  کـه  اعضائـی  بـرای 
دیـه ی  می شـوند  محسـوب  انسـان  در  مقصـود، 
معّیـن ومسـتقّلی مقـّرر وبـه صـورت تطبیقی تبیین 

اسـت.   گردیـده 
قبـل از هـر موضـوع ابتـدا تعریفـی توسـط مؤلـف 
ارائـه سـپس نظـرات فقهـی و قانونـی مسـتندا بیـان 
کتاب بـه پویندگان  گردیـده اسـت.  مطالعـه ی ایـن 
را  امـکان  ایـن  عزیـز  دانشـجویان  و  دانـش  و  علـم 
کـه به جای مراجعه به کتب متعدد که  کنـد  فراهـم 
گیر بوده و بعضا هم ممکن نیسـت و ثانیا  اوال وقت 
نیازهـای  کتـب در دسـترس نیسـتند،  از  تعـدادی 

کننـد. خـود را مرتفـع 
 مطلـب پایانی خـود را بفرمایید بـا خوانندگان 

دارید؟
در  همیشـه  کـه  خـودم  خانـواده  از  ابتـدا  در 
مشـوق  تحقیـق،  و  تدریـس  تحصیـل،  خصـوص 
و یـاور مـن بـوده انـد، تقدیـر و تشـکر می نمایـم و بـه 
کـه  می کنـم،  پیشـنهاد  خانوادهـا  و  بازنشسـتگان 
همـواره بـرای رسـیدن بـه عاقـه و ذوق خـود تـاش 

کننـد. جدیـت  و 
کتـاب  بـرای پوینـدگان راه  کـه ایـن دو   امیـد دارم 
علـم و معرفـت مفیـد بـه فایـده باشـد و از محققـان 
کـه نواقـص  گرامـی تقاضـا دارم  کننـدگان  و مطالعـه 
موجـود را بـه دیـده اغمـاض نگریسـته و در جهـت 
رفـع آن در اثـرات بعـدی راهنمائیـم نماینـد. ضمنـا 
شـماره تماس اینجانب ۰9۱۴۳889۰۴۰ می باشـد و 

آمـاده دریافـت نظـرات عالـی می باشـم.
کانـون بازنشسـتگان ناجـا بـرای ایـن بازنشسـته 

گرانقـدر آرزوی سـامتی و موفقیـت می نمایـد.

گو با سرهنگ بازنشسته   گفت و 
علی نیرپور،محقق، پژوهشگر و نویسنده

کن اســتان آذربایجــان  ســرهنگ بازنشســته علــی نیرپــور از اعضــا بازنشســته ســا
غربی هســتند. ایشــان بعد از بازنشســتگی، به لحاظ عالقه، اســتعداد و تحصیالتی 
کــرده و نتیجــه زحمــات خــود را در  کــه داشــتند در عرصــه تحقیــق و پژوهــش فعالیــت 
کانــون بازنشســتگان اســتان آذربایجــان غربــی مصاحبــه  کــرده انــد.  کتــاب منتشــر   2

کــه خالصــه ای از آ» بــه نظــر خواننــدگان محتــرم می رســد ای بــا وی انجــان داده انــد 
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گــز واقــع در شهرســتان شــاهین شــهر اصفهــان  ســرهنگ)آزاده( بازنشســته نادعلــی آزادی فــر متولــد ســال 13۴5 شــهر 
بــوده و در ســال 1365 اســتخدام ژاندارمــری ســابق شــده و در ســال 1388 بازنشســته  شــده اند.

ایشــان در ســال 67 بــا درجــه ســتوان ســومی، بصــورت داوطلــب بــه منطقــه عملیاتــی خوزســتان منتقــل و بــه هنــگ 
گــردان عملیاتــی ۴07 مشــغول خدمــت می شــوند. همــان ســال و در منطقــه عملیاتــی فکــه  سوســنگرد اعــزام شــده و در 
در پــی عملیــات و تــک دشــمن بعثــی اســیر می شــوند. وی پــس از 25 مــاه اســارت در تاریــخ 69/6/17 بــه میهــن اســالمی 

مراجعــت می نمایــد.

ایـن آزاده عزیـز ماننـد سـایر عزیـزان آزاده  دیگـر، در 
طـول مـدت اسـارت مـورد ضـرب و شـتم و شـکنجه 
رژیـم بعـث عـراق قـرار می گیرد، ولـی در همـان اوضاع 
و شـرایط بـا صبـر و اسـتقامت، خـود را سـرگرم هنـر و 

صنایـع دسـتی می کنـد. ایشـان اظهـار می کنـد: 

در زمان اسـارت بدون وسـیله توانسـتم هنر خود 
را بـه نمایـش بگـذارم و از فرهنـگ و آداب و رسـوم 
ترویـج  آنـرا  و  کـرده  حفاظـت  خودمـان  ارزشـمند 
دهـم. مثـا ریگ هـای  افتـاده در زمیـن اردوگاه را در 
سـطح سـیمانی سـاییده و بـه اشـکال هندسـی در 
ک های  سـنگی می سـاختم، سـپس  می آوردم و پا
کـردم، با تکـه ای  بـا یـک درفـش، کـه خـودم درسـت 
ک هـای   پا ایـن  چـوب  ای  قطعـه  و  خـاردار  سـیم 
کـی مـی کـردم و روی آن اسـماء جاله  سـنگی را حکا
گل و ... نقش هـای مختلـف حـک مـی  یـا شـکل 
کـردم  کـه درسـت  کـردم . از صنایـع دسـتی دیگـری 
کـه هسـته خرمـا را بـا درفـش  سـاخت تسـبیح بـود 
سـوراخ و تسـبیح مـی سـاختم و بـرای عبـادت و ذکـر 
تسبیحات حضرت فاطمه زهرا)س( مورد استفاده 
قرار می دادم. یکی دیگر از صنایع دستی، ساخت و 
تولیـد گلـدوزی بـا نـخ حوله و لباس های  کهنـه بود. 
گلدوزی بسـیار ارزشمندی  بدین وسـیله تابلوهای 
بـا آثـار هنـری زیبـا تهیـه و بـا خـود بـه وطنـم آوردم 
بـرای  آثـار جـذاب  از  و  کنـون در مـوزه نگهـداری  ا و 
بازدیدکنندگان می باشد. این صنایع، یاد و خاطره 
رزمنـدگان و دفـاع مقـدس را زنـده و نقـش مهمـی در 

کنـد. ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت ایفـا مـی 
از ایشان در خصوص فعالیت بعد از بازنشستگی 
کـه در هنـر خـود  کردیـم و متوجـه شـدیم  سـئوال 
گام هـای بلنـدی برداشـته اند و صاحـب افتخـارات 
که: زیادی هست. ایشان در این باره توضیح دادند 

۱   آثار هنری، فرهنگی، باسـتانی و مردم شناسـی 
کـرده ام.  کانمـان و میراث گذشـتگان را گردآوری  نیا

2   در سـال 9۱ پـس از ثبـت آثـار میـراث فرهنگـی 
جمع آوری شـده در سـامانه ملی و شناسـنامه دار 
کارشناسـی آنهـا موفـق بـه دریافـت  شـدن اشـیاء و 
شـدم  فرهنگـی  میـراث  داران  مجموعـه  مجـوز 
و متعاقـب آن بـا عقـد تفاهـم نامـه بـا شـهرداری 
شـاهین شـهر و تشـکیل فرهنگسـرا در مرکـز شـهر 
تاریـخ و مـردم شناسـی  بـه تاسـیس مـوزه  اقـدام 
نمودم که توسط استادار محترم استان اصفهان، 
و  اسـتانی  فرهنگـی  مسـئولین  و  جمعـه  امـام 
شهرسـتان افتتـاح گردیـد و روزانـه پذیـرای صـد ها 
نفـر از جوانـان و عاقـه منـدان بـه بازدیـد از ایـن آثـار 

مـی باشـد.
کنـون عضـو هیئـت موسـس و هیئـات  ۳   هـم ا
امنـای خیریـه دانش آموزی پیامبر اعظم می باشـم 

و در ایـن امـر خیـر همـکاری و فعالیـت مـی نمایـم.

و  اولیـاء  مرکـزی  انجمـن  عضـو  کنـون  ا هـم   –  ۴
مربیـان اداره آمـوزش و پـرورش  شـاهین شـهر بـوده 
و در ایـن زمینـه جهـت پیشـبرد اهـداف آمـوزش و 

کنـم. مـی  همـکاری  پـرورش 
5 – هم همچنین عضو فعال بسیج پیشکسوتان 
شاهین شهر می باشم و در جلسات، ماموریت ها، 

اردوهای مربوطه شـرکت فعال دارم.
۶   افتخارات جهانی و ملی از جمله:

کشـور در  الـف   انتخـاب مـوزه برتـر و برگزیـده سـال 
کمیتـه ملـی  سـال های  92، 9۴، 95 و 9۶ توسـط 

ایـران(. ایران)ایکـوم  موزه هـای  
ایکـوم  عضویـت  بـه   ۱۳98 سـال  در  ب   
کارت  و  آمـده  در  مـوزه(  جهانـی  جهانی)کمیتـه 
گرفتیـم. عضویـت آن، از فرانسـه ارسـال و تحویـل 
ج   دریافت صدها لوح تجلیل و تقدیر از مقامات 
کشـوری بـه علـت فعالیتهـای مطلـوب  لشـکری و 

هنـری دارم.
از ایشان سئوال کردیم که بعنوان یک بازنشسته 
کـه سـختی های زیـادی نیـز در  فعـال در عرصـه هنـر 
عرصـه  در  کنـون  ا هـم  و  کشـیده اید  اسـارت  زمـان 
کرده ایـد، چـه  جدیـد موفقیت هایـی نصیـب خـود 

توصیـه ای بـه خواننـدگان داریـد؟ 
ایشان اظهار داشتند که توصیه می کنم، عزیزان 
بازنشسـته از تـاش و فعالیـت بـاز نماننـد و در هـر 
کـه عاقمنـد هسـتند، جدیـت  و خـود را  حـوزه ای 

سـرگرم نماینـد. 
کـه عاقمند به آشـنایی بیشـتر با  ضمنـًا عزیزانـی 
کارهای این بازنشسـته آزاده می باشـند می توانند از 

طریق زیر دسترسـی الزم داشـته باشـند.
www.museum shahin.ir :وب سایت

پیشکسـوت  ایـن  بـرای  بازنشسـتگان  کانـون 
بازنشسـته آرزوی سـامتی و موفقیت هر چه بیشتر 

دارد. 

آزاده سرافراز، هنرمند افتخارآفرین
کانون استان اصفهان
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ثبت ارشدیت طرح امام حسن مجتبی)ع( برای بازنشستگان

کارگزینی و اجرای حقـوق معاونت نیروی انسـانی ناجا، یگان های   کل  کـرد برابـر بنـد ۶ اباغیـه اداره  مرکـز امـور بازنشسـتگان ناجـا اعـام 
ح امـام  کـه از تاریـخ ۱ /۱ /89 تـا 29 /۱2 /95 در یگان هـای  مشـمول ارشـدیت تشـویقی ناجـا و طـر کارکنـان بازنشسـته ای  محـل سـکونت 
کنـون از ارشـدیت مربوطـه برخـوردار نشـده انـد بایـد بـا توجـه به سـوابق موجـود در پرونده شـاغلی  حسـن مجتبـی خدمـت نمـوده انـد و تا

و رعایـت مفـاد اباغیه هـای  صـادره، نسـبت بـه اعطـای ارشـدیت بـه ترتیـب بـه میـزان 2 و ۳ ماه اقـدام نمایند. 

موسسـه توانمندسـازی بازنشسـتگان نیروهای مسـلح در نظر دارد، جهت ارائه خدمات خرسـند سـاز به بازنشسـتگان تحت پوشـش 
کـز اقامتي  هتل ۴  خ  ۳دی مـاه  تـا تاریـخ ۱5 اسـفند مـاه 98، یـك دوره  اقامـت رایـگان بـه بازنشسـتگان و خانـواده آنان در مرا خـود، از مـور

سـتاره یـاس انزلـي و مجتمـع ۳ سـتاره سـپیدکنار متین انزلـي اعطاء نماید.
کشـور، سـایت موسسـه  بازنشسـتگان محتـرم نیروهـای مسـلح می تواننـد بـا مراجعـه بـه دفاتـر خدمـات الکترونیـک سـاتا در سراسـر 

توانمندسـازی و یـا تمـاس بـا  شـماره ۴2۰2۶ ۰2۱   در ایـن خصـوص اقـدام نماینـد.

ݢبیمه خانه و اثاثیه براسـاس تفاهم نامه  ݢ
بین سـازمان بازنشسـتگی نیروهای مسلح 
از  یکسـال  مـدت  بـه  کوثـر  بیمـه  شـرکت  و 
 99 مهرمـاه   ۱5 تـا   98 مهرمـاه   ۱5 تاریـخ 

تمدیـد شـد. 
و  گروهـی  صـورت  بـه  کـه  بیمـه  ایـن  در 
وظیفـه  بازنشسـتگان،  می باشـد  اختیـاری 
حـق  کسـر  بـا  بگیـران  مسـتمری  و  بگیـران 
قـرار  پوشـش  تحـت  ریالـی،   ۶9۴88 بیمـه 
گرفتـه و از تعهـدات آن در قبال آتش سـوزی، 
زلزلـه، سـیل و طغیـان آب، طوفـان، رانـش، 
ریـزش و فروکـش زمیـن، شـرقت بـا شکسـت 
حـرز، ضایعـات ناشـی از ذوب بـرف و بـاران، 
اشـخاص  قبـال  در  مالـی  مدنـی  مسـئولیت 
ثالث)ناشـی از ترکیدگـی لولـه آب و فاضـاب 
یـا آتـش سـوزی و انفجـار(، ریـزش چـاه آب و 

می شـوند. برخـوردار  و...  فاضـاب 
براسـاس ایـن تفاهـم نامـه چنانچـه بیمـه 
شـده بیـش از یـک واحـد مسـکو.نی داشـته 
باشـد فقـط واحـد مسـکونی محـل سـکونت 
وی تحـت پوشـش خطـرات فـوق می باشـد.

دارای  فقـط  شـده  بیمـه  گـر  ا همچنیـن 

در  یـا  سـکنه  از  خالـی  مسـکونی  واحـد  یـک 
یـا  مـکان  در  و خـود  باشـد  اختیـار مسـتاجر 
شـهر دیگـری مسـتاجر اسـت در صـورت بـروز 
حادثـه محـل سـکونت ملکـی وی متناسـب 
بیمـه  تعهـدات  از  وارده  خسـارت  میـزان  بـا 
برخـوردار می شـود و در صـورت بـروز حادثـه 
وی  سـکونت  محـل  اسـتیجاری  محـل  در 
در مـکان یـا شـهر دیگـر، متناسـب بـا میـزان 
اثاثیـه  بیمـه  تعهـدات  از  وارده  خسـارت 

می گـردد. برخـوردار 
گفتنـی اسـت آن دسـت از بازنشسـتگان،   
که این  وظیفـه بگیـران و مسـتمری بگیرانـی 
کسـر نمـی شـود در صـورت  حـق بیمـه از آنهـا 
دفاتـر  بـه  می تواننـد  عضویـت  بـه  تمایـل 
خدمـات الکترونیک سـاتا در محل سـکونت 

خـود مراجعـه نماینـد.
قبـال  در  کوثـر  بیمـه  تعهـدات  میـزان   
خطـرات یـا حـوادث بـه شـرح زیـر می باشـد:

اقامت رایگان در هتل 4 ستاره یاس انزلي و مجتمع 3 ستاره سپیدکنار متین انزلي

تشریح تعهدات بیمه خانه و اثاثیه
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تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان گروهی اختیاری

گروهـی  معاونـت توانمندسـازی و خدمـات رفاهـی سـازمان بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح از تمدیـد مهلـت ثبـت نـام بیمـه تکمیلـی درمـان 
اختیـاری خبـر داد.

گروهـی اختیاری)طـرح آرامـش 98( بنـا بـه  براسـاس اعـام ایـن معاونـت، نظـر بـه اینکـه هنـوز تعـدادی از متقاضیـان بیمـه تکمیلـی درمـان 
دالیلـی موفـق بـه ثبـت نـام و عضویـت در ایـن بیمـه نشـده انـد، مهلـت ثبت نـام و عضویـت در این بیمه تا تاریـخ ۱5 بهمن ماه 98 تمدید شـد.

که از روز دوشـنبه ۱۶/  گفتنی اسـت با توجه به اینکه شـروع تعهدات بیمه از تاریخ 98/9/۱ می باشـد، حق بیمه معوقه آذرماه مشـترکانی 
۱۰ /98 تـا تاریـخ 98/۱۱/۱5 اقـدام بـه ثبـت نـام نماینـد بـا حـق بیمـه بهمـن مـاه همـراه بـا حـق بیمـه آذر و دی مـاه بـه صـورت یکجـا از حقـوق 

کسـر خواهد شـد. بهمـن مـاه آنها 

گاهـی  کننـد. بـرای اطـاع ایـن دسـته از اعضاریـا، بـه آ ح مـی    برخـی از اعضـا در خصـوص قدرالسـهم سـواالتی را مطـر
تـا ۱۳89/۱۰/۰۱  تاریـخ ۱۳۶7/۰۳/۰۱  از  کـه  نیروهـای مسلح)سـابق(  بازنشسـتگان  کانـون  کلیـه اعضـای  مـی رسـاند، 
کسـب  بازنشسـته شـده اند، می توانند با ارسـال عدد 9 به سـامانه پیامکی ۳۰۰۰۴28۴۴ از مبلغ قدرالسـهم خود اطاع 
کـه شـماره تلفـن همـراه آنـان جهـت اطـاع رسـانی ثبـت نشـده باشـد، می بایسـت شـماره  نماینـد. همچنیـن در صورتـی 

گونـه حـروف اضافـه ای بـه سـامانه پیامکـی ۳۰۰۰۴28۴۴ ارسـال فرماینـد. شناسـایی ۱۳ رقمـی خـود را بـدون هیـچ 
کننـد. بـه اطـاع ایـن  ح مـی  ک ماهنامـه آئینـه سـواالتی مطـر    برخـی از اعضـا در خصـوص چگونگـی دریافـت اشـترا
ک معـذور  گرانـی چـاپ ماهنامـه، از پذیـرش اشـترا دسـته از اعضـا مـی رسـاند ، فعـا تـا اطـاع بعـدی بدلیـل مشـکات  

هسـتیم.

خدمات مشاوره و روانشناسی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار گرفت

سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح، جهـت بهبـود سـامت اجتماعـی در نیروهـای مسـلح خدمـات مشـاوره ای و روانشناسـی را 
تحـت پوشـش بیمـه قـرار داد.

گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح، امیرسـرتیپ دوم پزشـک فرشـاد نجفـی پـور جانشـین مدیرعامـل  بـه 
گفت:  سـازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسـلح با اشـاره به اهمیت مشـاوره و روانشناسـی در سـامت ذهنی و اجتماعی نیروهای مسـلح 
خوشـبختانه بـا پیگیری هـای  انجـام شـده در سـاتا، خدمـات مشـاوره و روانشناسـی تحـت پوشـش بیمـه خدمـات درمانی نیروهای مسـلح 

کـه ایـن خـود نشـانگر اهمیت سـامت در نیروهای مسـلح می باشـد. گرفـت  قـرار 
امیـر نجفـی پـور ضمـن اشـاره بـه ابعـاد مختلـف اهمیـت ایـن خدمـات افـزود: جامعـه سـالم نیازمنـد افـراد سـالم می باشـد و نیروهـای 
که مـا نیز در سـازمان تأمین  کاری، نیازمنـد بهـره منـدی از خدمـات مشـاوره ای مختلفـی هسـتند  مسـلح بـه دلیـل فشـار روحـی بسـیار زیـاد 
اجتماعـی نیروهـای مسـلح بـر ایـن موضـوع اتفـاق نظـر داریـم و بـه امیـد خـدا ایـن چنیـن خدماتـی مشـاوره ای بیشـتر تحـت حمایـت ایـن 

گرفـت. سـازمان قـرار خواهـد 
گفتنـی اسـت، در پـی ایـن اقـدام شایسـته و مهـم سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح، سـردار سـرتیپ پاسـدار حسـین سـامی 
کل سـپاه پاسـداران جمهـوری اسـامی ایـران، بـا ارزشـمند دانسـتن خدمـات مشـاوره ای و روانشناسـی در نیروهـای مسـلح ضمن  فرمانـده 

کـرد. ح تقدیـر و تشـکر  اهـدای لـوح تقدیـر، از همـت و تـاش تمامـی دسـت انـدرکاران ایـن طـر
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 ادامه از صفحه6
... که هنوز آثارش در بین رزمندگان قدیمی 
ما وجود دارد؛ دولت فرانسه بالگردهای جنگِی 
کشـتی های نفتـی  سـوپر اتانـدارد را بـرای زدن 
قـرار داد؛ سـوابق  مـا در اختیـار صّدام حسـین 
همـه ی  بـا  انگلیـس  دولـت  اسـت؛  ایـن  اینهـا 
وجود در خدمت دشـمنان ما بود، در خدمت 
صـّدام بـود. اینهـا ایـن جوری انـد، سوابقشـان 
ایـن اسـت، امـروز هـم ایـن جـوری دارنـد عمـل 
میکننـد. بـه اینها به این چشـم بایـد نگاه کرد. 
گفتـم، بعـد از خـروج آمریـکا از  بنـده از اّول هـم 
کـه این سـه دولت مدام حـرف میزدند،  برجـام 
مـدام یاوه گویـی میکردند، بنده همـان روز هم 
کاری  گفتـم مـن به اینها اعتمادی نـدارم، اینها 
کرد، در خدمـت آمریکا خواهند بود؛  نخواهنـد 
کامـًا واضـح شـده اسـت، بعـد از گذشـت  امـروز 
که اینها به  حدود یک سـال معلوم شـده است 
کلمه، پادو آمریکا هستند؛ اینها  معنای واقعی 
پـادِو آمریـکا هسـتند. آن وقـت ایـن دولتهـای 
کـه مّلـت ایـران را  حقیـر در انتظـار ایـن هسـتند 
بـه زانـو در بیاورنـد. آمریـکا که بزرگ تِر شـما بود، 
پیشـرِو شـما بـود، اربـاب شـما بـود، قـادر نبـود 

مّلـت ایـران را بـه زانـو در بیـاورد؛ شـما کوچک تر 
کـه بخواهیـد مّلـت ایـران را بـه  از آن هسـتید 
که میکنند،  کـره هـم  زانـو در بیاوریـد. اینهـا مذا
کره شـان آمیختـه ی بـا دغـل و فریـب کاری  مذا
کره ظاهر  که پشـت میز مذا کسـانی  اسـت؛ این 
کره،  میشوند، آن جنتلمن های پشت میز مذا
همـان تروریسـت های فرودگاه بغداد هسـتند، 
اینها همانها هسـتند؛ تفاوتی نمیکنند؛ لباس 
کـه  عـوض میکننـد؛ ایـن دسـت چدنـی  اسـت 
پوشـش مخملی و دسـتکش مخملی را بیرون 
 باطن، 

ّ
می آورد و خودش را نشان میدهد، َواال

همـان باطـن اسـت؛ هیـچ تفاوتـی نـدارد. اینهـا 
کـه انسـان بـه اینهـا  کسـانی باشـند  نمیتواننـد 

کند. اطمینـان پیـدا 
را  حادثـه  ایـن  ایـران  مّلـت  کـه  حـاال  خـب 
حـاال  دانسـت؛  را  آن  قیمـت  و  قـدر  شـناخت، 
کلمـه عـرض  کنیـم؟ مـن در یـک  کار  بایـد چـه 
میکنـم: مّلـت عزیـز ایـران بایـد هّمتشـان ایـن 
کـه قـوی بشـوند. تنهـا راه در پیـش پـای  باشـد 
مّلـت ایـران عبـارت اسـت از قـوی شـدن؛ بایـد 
کـره هـم  از مذا مـا  بشـویم؛  قـوی  کنیـم  تـاش 
ابائـی نداریـم؛ البّتـه نـه بـا آمریکا، بـا دیگـران؛ اّما 
نـه از موضـع ضعـف، از موضـع قـّوت، از موضـع 
قـدرت. مـا بحمـداهلل دارای قدرتیم و به توفیق 
البّتـه قـدرت  الهـی قوی تـر هـم خواهیـم شـد. 
قـدرت  قـدرت،  نیسـت؛  نظامـی  قـدرت  فقـط 
کشـور باید قوی شـود،  نظامی نیسـت؛ اقتصاد 
وابسـتگی به نفت بایسـتی تمام بشـود، نجات 
کنیـم از وابسـتگی اقتصادمـان بـه نفـت؛  پیـدا 
کنـد؛  جهـش علمـی و فّنـاوری بایـد ادامـه پیـدا 
مـردم  حضـور  هـم  اینهـا  همـه ی  پشـتوانه ی 
عزیزمـان در صحنـه اسـت. بایـد مّلـت ایـران و 
کشـور تاششـان بـرای قـوی شـدن  مسـئولین 
کشـور و قـوی شـدن مّلـت باشـد، بـا اّتحـاد، بـا 
کار سـخت و  حضـور، بـا صبـر و اسـتقامت و بـا 

گر ]محّقق[ شد، به توفیق  پرهیز از تنبلی؛ این ا
الهـی، به فضل الهی، مّلـت ایران در آینده ی نه 
چندان دوری آنچنان خواهد شد که دشمنان 

حّتـی جرئـت تهدیـد هـم پیـدا نکننـد. 
ِاّنَ   × الَعــصِر  َو   × حیـِم  الّرَ ـِن  حْمّ الّرَ اهلِل  ِسـِم 
َوَعِمُلـوا  ذیَنءاَمنـوا 

َ
اّل  

َّ
ِاال ُخسـٍر  َلفـی    ااِلنسـاَن  

بـِر. ِبالَحـّقِ  َوَتواَصواِبالّصَ َوَتواَصـوا  ـِت    الّصاِلْحّ
خطبه ی دّوم

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
و الحمـدهلل  رّب العالمیـن و الّصـاة و الّسـام 
المصطفـٰی  ابی القاسـم  نبّینـا  و  سـّیدنا  علـی 
محّمد و آله الّطاهرین سّیما علّی امیرالمؤمنین 
و حبیبته الّزهراء المرضّیة و الحسن و الحسین 

سـّیدی شـباب اهـل الجّنـة و علّی  بن  الحسـین 
زیـن العابدیـن و محّمـد بـن  علـّی الباقـر و جعفـر 
بـن  محّمـد الّصـادق و موسـٰی  بن  جعفـر الکاظم 
و علّی  بن  موسٰی الّرضا و محّمد بن  علّی الجواد 
و علـّی  بـن  محّمـد الهـادی و الحسـن  بـن  علـّی 
القائـم  الزکـّی العسـکری و الحّجـة بـن الحسـن 
المهدی صلوات  اهلل علیهم اجمعین. اوصیکم 

عبـاد اهلل  بتقـوی اهلل .
مجـّددًا همـه ی بـرادران و خواهران را توصیه 
کـردار،  در  گفتـار،  در  را  الهـی  تقـوای  میکنـم 
در  ُخلقّیـات،  ُبـروز  در  معاشـرتها،  در  رفتـار،  در 
داشـته  نظـر  در  را  الهـی  تقـوای  اینهـا  همـه ی 
باشـیم، رضـای الهـی را در نظـر داشـته باشـیم. 
کوتـاه عـرض میکنـم، بعـد یـک  مـن دو مطلـب 
مقـداری خطـاب بـه بـرادران عـرب مطالبـی را 
کوتـاه، یکـی در  کـرد. دو مطلـب  عـرض خواهـم 
مورد همین حادثه ی هواپیما است که مجّدداً 
همـدردی  اظهـار  میکنیـم،  عـرض  تسـلیت 
میکنیم. در این حادثه ابهامهایی وجود دارد. 
کـه توضیح  تشـّکر میکنیـم از فرماندهـان سـپاه 
کردنـد ولی  دادنـد، بـرای مـردم مطالبـی را بیـان 
بایـد حادثـه پیگیری بشـود و از حوادث مشـابه 
هم باید به طور جّدی پیشـگیری بشـود. آنچه 
کـه مهـم اسـت، پیگیـری مهـم اسـت اّمـا مهم تر 
حـوادث  ایـن  تکـرار  از  پیشـگیری  پیگیـری،  از 

اسـت.
مطلـب دّوم راجـع بـه انتخابـات اسـت. بنده 
راجـع بـه انتخابات ان شـاءاهلل صحبـت خواهم 
اسـت:  ایـن  میکنـم  عـرض  امـروز  آنچـه  کـرد 
بـرادران عزیـز، خواهـران عزیز، مّلت عزیـز ایران! 
حضور مّلت ایران مهم ترین عامل اقتدار است 
و ایـن حضـور در جاهـای متعـّددی اسـت؛ یکی 
از مهم ترینـش انتخابـات اسـت. در انتخابـات 
میکنـد،  بیمـه  را  کشـور  ایـران  مّلـت  حضـور 
] تـاش  و  سـعی  میکنـد.  مأیـوس  را  دشـمن 
کـه بـا انـواع و اقسـام  دشـمنان] بـر ایـن اسـت 
کـه مـردم بـا شـوق در انتخابـات  حیـل نگذارنـد 
بـا  مـردم  میکنـم:  عـرض  مـن  کننـد.  شـرکت 
کننـد.  شـوق و ذوق بایـد در انتخابـات شـرکت 
انتخابـات،  دربـاره ی  گونـی  گونا مسـائل  حـاال 
گـر  ا آینـده  در  ان شـاءاهلل  کـه  هسـت  تذّکراتـی 
کـه امروز  کـرد. آنچـه  زنـده بودیـم عـرض خواهـم 
خواسـتم عـرض بکنـم اصـل ایـن قضّیـه اسـت؛ 
کـه مبـادا دشـمن بتوانـد در ایـن  کنیـد  مراقبـت 
کـه عبارت اسـت  زمینـه خواسـته ی خـودش را؛ 
کـردن انتخابـات  کـردن و بی رونـق  کم رنـگ  از 

تحّقـق ببخشـد.
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نکات تغذیه ای در سالمندی
دسـتور  بلکـه  نیسـت،  انتخـاب  یـك  پیـری   
بـدون اسـتثنا  ناچـار و  بـه  کـه  و فرمانـی اسـت 
کـه  حالـی  در  بپذیرند!.شـما  را  آن  بایـد  همـه 
سـن  بـه  روز  هـر  واقـع  در  می کنیـد،  زندگـی 
البتـه  می شـوید.  پیرتـر  و  نزدیك تـر  پیـری 
و  سـامت  زمینـه  در  کـه  پیشـرفت هایی  بـا 
پزشـکی  درمان هـای  و  عمومـی  بهداشـت 
گرفتـه، طـول عمـر افـراد بسـیار بیش تـر  صـورت 

اسـت. شـده  گذشـته  قـرون  از 
نظـر  از  ناخـواه  خـواه  زمـان،  گذشـت 
بیولوژیکـی بـر روی بـدن، از جملـه قلـب، ریـه، 
تاثیـر می گـذارد و هـر چـه  گـوش، چشـم و مغـز 
پیرتـر می شـویم، هـر یـك از اعضـای بـدن به طور 
ضعیف تـر  کارایـی  و  عملکـرد  نظـر  از  بالقـوه 
می توانـد  مسـنی  فـرد  هـر  طرفـی،  از  می شـود. 
سـالم،  و  مناسـب  تغذیـه  یـك  داشـتن  بـا 
نشـانه های پیـری را چـه از نظـر ظاهـری و چـه 
کاهـش داده و طـوری  از نظـر اندام هـای بـدن 

کـه آنهـا در دوران پیـری بهتـر  کنـد  برنامه ریـزی 
کننـد. کار 

دوران  طـول  در  کـه  تغییراتـی  تمـام  تقریبـًا 
ایجـاد می شـود، تدریجـی  بـدن  سـالمندی در 
تبدیـل  و  غذایـی  رژیـم  تغییـر  بنابرایـن  اسـت؛ 
بـه  نیـز  مناسـب  و  صحیـح  رژیـم  یـك  بـه  آن 
گرفـت. اسـتفاده از یـك  تدریـج صـورت خواهـد 
غذایـی  عـادات  داشـتن  و  سـالم  غذایـی  رژیـم 
کـودکان  بـرای  کـه  انـدازه  همـان  بـه  صحیـح، 
و  مسـن  افـراد  بـرای  اسـت،  مهـم  نوجوانـان  و 

دارد. بسـیاری  اهمیـت  نیـز  سـالمند 
کـه اخیـرًا بـر روی هـرم  بـر اسـاس مطالعاتـی 
گرفته،  غذایـی افـراد باالی پنجاه سـال صـورت 
مسـن  افـراد  در  سـبزیجات  و  میوه هـا  مصـرف 
و  باشـد  برنـج  و  نـان  مصـرف  از  بیش تـر  بایـد 
پروتئین)گوشـت،  واحـد  یـک  روزانـه  مصـرف 
زیـرا  اسـت؛  کافـی  غ(  تخم مـر یـا  ماهـی  غ،  مـر
فعالیت هـای فیزیکـی هـم در جوانـان و هـم در 

افـراد مسـن، به ویـژه در زنـان مسـن، نسـبت به 
کمتـر شـده اسـت و در نتیجـه،  گذشـته بسـیار 

کمتـری دارنـد. کالـری  آنهـا نیـاز بـه 
و  فود هـا  فسـت  کـه  جوامعـی  در  زندگـی 
کمـی  غذاهـای آماده)کـه ارزش غذایـی بسـیار 
و سـبب  اسـت  گسـترش  بـه  رو  آنهـا  در  دارنـد( 
مـواد  از  را  خـود  بـدن  نیـز  مسـن  افـراد  شـده 
کـه بـرای  مغـذی و مـواد غذایـی سـالم و مفیـد 
ضـروری  سـالم  سـلولی  بافـت  یـك  داشـتن 
کننـد. میـزان ویتامیـن و مـواد  اسـت، محـروم 
شـده  فـرآوری  و  آمـاده  غذاهـای  در  معدنـی 
بسـیار انـدك اسـت و آنهـا ارزش غذایـی پایینـی 
ضـروری  بسـیار  غذایـی  مـواد  از  یکـی  دارنـد. 
بـرای زنـان مسـن و سـالمند فیبـر اسـت؛ زیرا به 
داشـتن روده سـالم و همچنیـن برخـورداری از 
کـرده و  کمـك  حـرکات روده ای مرتـب و منظـم 
پولیپ هـای روده ای و ابتـا بـه سـرطان روده و 

می دهـد.  کاهـش  نیـز  را  کولـون 
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کلسـیم در زنـان مسـن بـاالی 5۰ سـال بایـد افزایـش  دریافـت روزانـه 
تـوده  حجـم  یائسـگی  دوران  بـه  ورود  بـا  و  سـن  ایـن  در  زیـرا  یابـد؛ 
 )osteoporosis(اسـتئوپروز بـه  ابتـا  خطـر  و  یافتـه  کاهـش  اسـتخوانی 
کـه  بیش تـر می شـود. یکـی از باورهـای غلـط در میـان مـردم ایـن اسـت 
کلسـیم هسـتند؛ در حالـی  فکـر می کننـد فقـط محصـوالت لبنـی حـاوی 
بـرای  بـرگ و تیـره، ماننـد اسـفناج، منابـع خوبـی  کـه سـبزیجات پهـن 

هسـتند. بـدن  کلسـیم  تامیـن 
نحـوه مصـرف میـوه و سـبزیجات نیـز در چگونگی تامیـن ویتامین های 
خـام،  صـورت  بـه  آنهـا  خـوردن  مثـال  به طـور  اسـت؛  مهـم  بسـیار  بـدن 
مفیدتـر اسـت؛ زیـرا پختـن و حـرارت دیـدن ایـن مـواد غذایـی موجـب از 
بـرای بـدن می شـود  آنزیم هـای طبیعـی مفیـد  بیـن رفتـن ویتامین هـا و 
و فقـدان ایـن آنزیم هـا و ویتامین هـا در طوالنـی مـدت منجـر بـه ضعیـف 

یـا  از قبیـل سـرطان،  انـواع بیماری هـا  افزایـش  شـدن بـدن و در نتیجـه 
کـه در اثـر ضعـف سیسـتم ایمنی بدن بـروز می کنند، مانند  بیماری هایـی 
آرتـروز)ورم مفاصـل( و همچنیـن بیماری هـای قلبـی و عروقـی  لوپـوس، 

می شـود.
دیـر  سـالم  و  صحیـح  غذایـی  رژیـم  یـك  داشـتن  بـرای  هیچ وقـت   

! نیسـت
کنـون اقـدام  کنـون رژیـم غذایـی مناسـبی نداشـته اید، از هم ا گـر تا ا
کـرده و رژیـم غذایـی خـود را بهبـود بخشـید و برنامـه غذایـی مناسـبی 
را بـرای خـود در نظـر بگیریـد تـا هـم سـامت عمومـی بـدن خـود را حفظ 
کنیـد و هـم اعضـای خانـواده سـالیان بیش تـری از وجـود شـما بهره منـد 
کـه مصـرف روزانـه آن بـرای بـدن ضـروری اسـت  شـوند. یکـی از مـوادی 
باشـند،  بـه آن توجـه داشـته  بایـد  پیـر و جـوان،  از  اعـم  افـراد،  و تمـام 
کمتـر احسـاس تشـنگی  نوشـیدن آب اسـت. بـا بـاال رفتـن سـن، انسـان 
کـه بـدن همچنان  کمتـری می نوشـد؛ در حالـی  می کنـد و در نتیجـه آب 
بـدن  اندام هـای  تـا  دارد  نیـاز  سـنین  ایـن  در  حتـی  زیـادی  آب  بـه 
و  شـیرینی جات  قنـدی،  مـواد  مصـرف  باشـند.  داشـته  را  الزم  کارایـی 

کافئین)موجـود در چـای و قهـوه( بایـد محـدود شـود.
بـرای داشـتن یـك رژیـم غذایـی مناسـب و سـالم بایـد بـه مـوارد زیـر 

باشـند: داشـته  کافـی  توجـه 
  خوردن صبحانه را هرگز فراموش نکنند.

کامل و سـبوس دار،  کـه فیبـر باالیـی دارند)مانند غات    مـواد غذایـی 
نـان جـو، انـواع لوبیـا، سـبزی ها و میوه هـا( را در برنامـه غذایـی روزانـه 

خـود بگنجاننـد.
کنند شیر بدون چربی    مصرف ویتامین D را فراموش نکنند و سعی 

کم چربی غنی شـده)ویتامین D به آن اضافه شـده( اسـتفاده نمایند.  یا 
کـه  کم چـرب، ماننـد دوغ، ماسـت یـا پنیـر، از آنجایـی  محصـوالت لبنـی 
بـه  سـن  رفتـن  بـاال  بـا  می تواننـد  دارنـد،  باالیـی   D ویتامیـن  و  کلسـیم 
لبنیـات  نمی توانیـد  گـر  ا کننـد.  کمـك  محکـم  اسـتخوان های  داشـتن 
اسـتفاده   D ویتامیـن  و  کلسـیم  مکمل هـای  از  حتمـًا  کنیـد؛  مصـرف 

کارشـناس تغذیـه(. یـا  نمایید.)البتـه زیرنظـر پزشـك 
  هرگـز وعده هـای اصلـی غذایی)صبحانـه – ناهـار – شـام( خـود را حـذف 
کنـدی متابولیسم)سـوخت و سـاز( بـدن  کاهـش و  نکنیـد، زیـرا موجـب 
می شـود. همچنیـن، بـا حـذف یـك وعـده غذایـی، در وعده هـای بعـدی 
کـه  تمایـل بـه خـوردن مـواد غذایـی پرچـرب و پرکالـری بیش تـر می شـود 

بـرای بـدن مضـر اسـت.
کنیـد، از خـوردن  کـم چربـی و بـا اسـتخوان اسـتفاده  گوشـت های    از 
کامـًا بگیریـد تـا  غ، پوسـت آن را  ماهـی غافـل نشـوید و هنـگام پختـن مـر
کاسـته شـود؛ زیرا با باال رفتن سـن،  کالری موجود در غذا  میزان چربی و 
گـر فـرد فعـال و  کاهـش یابـد؛ به ویـژه ا کالـری دریافتـی بـدن بایـد  میـزان 

پـرکاری نیسـتید.
انـواع  قبیـل  هسـتند)از   B۱2 ویتامیـن  حـاوی  کـه  غذایـی  مـواد    
کنیـد.  بسـیاری از افـراد باالی  گوشـت ها( را در حـد نیـاز و معقـول مصـرف 
کافـی ایـن نـوع ویتامیـن دچـار مشـکل هسـتند؛  پنجـاه سـال، در جـذب 
بنابرایـن بایـد آن را از طریـق مصـرف مـواد غذایـی غنی شـده بـا ویتامیـن 
B۱2 یـا مکمل هـا دریافـت نماینـد.  البتـه، مصـرف مکمل هـا بایـد تحـت 
کـه حاوی مـواد مغذی باالیی  گیـرد.    از مـواد غذایـی  نظـر پزشـك صـورت 
بـادام  کـره  سـبوس دار،  بیسـکویت های  زردآلـو،  برگـه  ماننـد  هسـتند، 
کـم نمك در حـد اعتدال  کـم چـرب و سـوپ های سـبزیجات  زمینـی، پنیـر 

کنیـد. اسـتفاده 
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روی خط سالمتی

تـا   ۱8 بیـن  را  منـزل  دمـای  زمسـتان،  ۱ در 
امـکان  گـر  دارید.ا نگـه  سـانتی گراد  درجـه   2۱
ایجـاد ایـن دما بـرای همه اتاق ها نیسـت، الزم 
گـرم باشـد و  اسـت اتـاق نشـیمن در طـول روز 
گرمـازا در  سـاعت هایی قبـل از خـواب، وسـیله 

اتـاق خـواب روشـن شـود.
ج شـوید، بایـد  گـر نیـاز اسـت از منـزل خـار 2 ا
کفش هـای مناسـب بپوشـید تـا از لیـز خـوردن 

پیشـگیری شـود.

گـرم یـا پتـوی برقـی  کیسـه آب  ۳  اسـتفاده از 
همزمـان  اسـتفاده  امـا  اسـت،  موثـر  بسـیار 

نمی شـود. توصیـه 

بـدن  می شـود  باعـث  خـوردن  غـذا  ۴ خـوب 
از  اسـتفاده  شـود.  داشـته  نگـه  گـرم  شـما 
گـرم در طـول  نوشـیدنی های  و  گـرم  غذا هـای 

اسـت. ضـروری  بسـیار  روز 
5  پوشـیدن لباس هـای مناسـب و الیه هـای 
مختلـف لبـاس زیـر لبـاس اصلـی، بـرای حفـظ 

گرمـای بـدن موثـر اسـت.
کـه در شـب و هـوای ابـری باعـث  ۶  پوششـی 
راننـدگان  وسـیله  بـه   شـما  بهتـر  شـدن  دیـده 

اسـت. الزامـی  شـود، 
7  خـودداری از حضـور در مکان هـای بسـیار 

شـلوغ و پررفـت و آمدتـا حـد امـکان
کنید. 8  از نور خورشید بیشتر استفاده 

از پـر خـوری و مصـرف غذاهـای پرچـرب     9
سـاده  و  سـبک  غذاهـای  و  کـرده  خـودداری 

کنیـد. میـل 
از  سـال  سـرد  روزهـای  در  کنیـد  سـعی    ۱۰
اسـتفاده  خـود  غـذای  در  بیشـتری  پروتئیـن 

. کنیـد

کنیـد  ۱۱  بـا رعایـت مسـایل بهداشـتی، سـعی 
از بـروز سـرماخوردگی جلـو نماییـد.

پیـاده  منظـم  برنامـه  یـک  کنیـد  سـعی    ۱2
باشـید. داشـته  خـود  روزانـه  برنامـه  در  روی 
کنیـد از خـواب  ۱۳  در ایـام سـرد سـال سـعی 

کافـی بهـره منـد شـوید.
اسـتفاده  کمتـر  غذاهـا  در  ادویه جـات  -از 
آب  حتـی  و  پرنمـک  غذاهـای  مصـرف  کنیـد. 
کاهـش رطوبت بدن شـده  لیمـو و سـرکه باعـث 
در  بنابرایـن  می افزایـد.  بـدن  خشـکی  بـه  و 
کمتر مصرف  روزهـای سـرد ایـن مـواد غذایـی را 

کنیـد.
از  ،یکـی  کنیـد  مصـرف  »گابـی«  و  -»بـه« 
پاییـز  فصـل  در  کـه  میوه هایـی  مفید تریـن 
طـراوت الزم را در بـدن فراهـم می کنـد، مصـرف 
میوه هایـی چـون »بـه« و »گابـی« اسـت. ایـن 

دو میـوه پـر انـرژی در ایـن فصـل افـراد را در برابر 
می دارنـد. نگـه  مصـون  فصلـی  بیماری هـای 

- بـر روی سـاالد  خـود روغـن زیتـون بریزید و 
کنید.  خ  یـا غذاهـای خـود را با روغن زیتون سـر

زیـرا روغـن زیتـون فعالیـت و تحـرک سـلول های 
زمسـتان  در  عمـل  ایـن  می بـرد.  بـاال  را  بـدن 
و  می کنـد  کمـک  شـما  سـلول های  بـه  بسـیار 
نداشـته  سـرما  احسـاس  شـما  می شـود  باعـث 

باشـید.
-در فصـل زمسـتان باتوجـه بـه سـرمای هـوا 
گیاهی  و رطوبـت بـاال اسـتفاده از دمنوش های 
دمنوش هایـی  اسـت.  شـده  فـراوان  توصیـه 
گل  ماننـد دمنـوش آویشـن، دمنـوش بابونـه و 
گاو زبـان می تواننـد عـاوه بـر آرامش شـما باعث 

گردنـد. تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن 

غذایـی  مـواد  سـال  سـرد  روزهـای  -در 
شـیرین،  میوه هـای  سـیب،  حبوبـات،  ماننـد 
بیشـتر  را  و...  دارچیـن  انجیـر،  بـادام،  مویـز، 
مصـرف  همچنیـن  دهیـد.  قـرار  توجـه  مـورد 
کرفـس در  کلـم بروکلـی و  سـبزیجات، چغنـدر، 

می شـود. توصیـه  زمسـتان  فصـل 

کـه در طـب سـنتی از  -یکـی دیگـر از مـواردی 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـود ولـی در زندگـی 
گرفتـه می شـود نوشـیدن  شـهری امـروز نادیـده 

مایعـات بـه ویـژه آب اسـت. 
میـزان  شهرنشـینی  زندگـی  در  امـروزه، 
کـرده اسـت و آن دسـته  کاهـش پیـدا  مایعـات 
دارنـد  آب  نوشـیدن  بـه  تمایـل  کـه  افـرادی  از 
کـه  صورتـی  در  می نوشـند  سـرد  آب  بیشـتر 
باعـث  زمسـتان  فصـل  در  سـرد  آب  نوشـیدن 
توصیـه  و  تنفسـی شـده  بیماری هـای  افزایـش 
خیلـی  مایعـات  فصـل  ایـن  در  می شـود  کیـد  ا

شـود. نوشـیده  کمتـر  سـرد 
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ته چین مرغ
شپزی

آ

کمـی آب، نمـک و پیـاز  غ را بـا  کار ابتـدا مـر طـرز تهیـه: بـرای شـروع 
غ  کامـا مغـز پخـت و خـوش نمـک شـود و ۴/۱ پیمانـه آب مـر میپزیـم تـا 

باقـی بمانـد.
غ پختـه شـده را بعـد از اینکـه سـرد شـد  کنیـد و مـر غ را صـاف  آب مـر
کـه از قبـل شسـته  بـه تکه هـای  یـک انـدازه بـرش میزنیـم. برنـج را هـم 
کردیـم آبکـش میکنیـم و در حیـن پخـت آن را زنـده تـر یـا بـه  و خیـس 

برمیداریـم. دون  اصطـاح 
بعـد از آمـاده سـازی ایـن مراحـل در یـک ظـرف مناسـب و بـزرگ بـا 
توجـه بـه اینکـه برنـج در آن ریختـه میشـود و نبایـد بـه برنـج بـه خاطـر 
گنجایـش ظـرف فشـار بیایـد انتخـاب می کنیـم و ماسـت را بـا زرده تخـم 
کـره را بـا  غ صـاف شـده و نیمـی از  غ، روغـن مایـع، زعفـران، آب مـر مـر
کمـی نمـک مخلـوط میکنیـم و هـم میزنیـم سـپس برنـج را بـه مخلـوط 
کنیـد تـا یکدسـت شـود و  کـم اضافـه  کـم  اضافـه میکنیـم البتـه برنـج را 

مـواد سـفت نشـود.
غ جا افتاده و خوشمزه بهترین طرز تهیه ته چین مر

یـک ربـع قبـل از قـرار دادن تـه چین فر را با حرارت ۱8۰ در جه سـانتی 
کنید. گراد روشـن 

کامـا چرب شـده میریزیم  کـه  نیمـی از مـواد تـه چیـن را داخـل قالبـی 

مواد الزم:
کیلو ک شده 1  کامل پا غ  مر

کیلو غ  نیم  سینه مر
پیاز متوسط 1 عدد

کیلو برنج 1 
گرم کیسه ای ترش 850  ماست 

غ هـا را روی برنـج  و بـا پشـت قاشـق برنـج هـا را تخـت میکنیـم و بعـد مـر
غ هـا را بـا فاصلـه بچینیـم از بیـرون قالب دیده  کمـی مـر گـر  میچینیـم و ا

نمیشـود و زیباتـر نشـان داده خواهـد شـد.
غ هـا ریختـه و بـا پشـت قاشـق  مابقـی مـواد برنـج را روی تکه هـای  مـر
کـره آب شـده را  آن را منسـجم میکنیـم تـا شـکل بگیـرد و در آخـر مابقـی 
روی برنـج میریزیـم و روی قالـب را فویـل میکشـیم.روی فویـل را هـم بـا 
کنید و در طبقه وسـط فر به مدت ۱ سـاعت و نیم  چنگال چند سـوراخ 

تـا 2 سـاعت، بسـتگی بـه حـرارت فـر دارد، قـرار می دهیم.
غ کردن ته چین مر مرحله به مرحله درست 

کـه در قالب هـای  پیرکـس  بهتریـن حالـت پخـت ایـن غـذا ایـن اسـت 
پختـه شـود تـا اینکـه دورو اطـراف برنـج پختـه شـد بتوانیـد در داخـل فـر 

. ببینید
بعـد از اینکـه تـه چیـن پخـت منتظـر شـوید ۱ الـی 2 دقیقـه از حـرارت 

بیفتـد و بعـد آن را برگردانیـد.
غ طرز تهیه آسان ته چین مر

گرفتـه  زرشـک راهـم می شـویم و در آبکـش قـرار می دهیـم تـا آب آن 
کمـی روغـن مایـع و شـکر تفـت می دهیـم و بـه همـراه خـال  شـود و بـا 

پسـته روی تـه چیـن را تزییـن می کنیـم.

غ 6 تا 7 عدد زرده تخم مر
زعفران سائیده 1 قاشق چایخوری

گرم کره 100 
روغن مایع پیمانه

گرم زرشک 100 
شکر 2 قاشق سوپخوری

نمک به میزان الزم
خالل پسته مه میزان الزم
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سرگرمی

باهمبخندیم
گه یه نفر وسط خیابون بود،  افسر داشته امتحان رانندگی میگرفته. از طرف میپرسه:ا

کن جناب سروان! ک  بوق میزنی یا چراغ؟   طرف میگه:برف پا
افسـر تعجـب میکنـه،  میپرسـه:یعنی چـی؟   طـرف میگه:جنـاب سـروان، یعنـی یـا بـرو ایـن 

طـرف یـا بـرو اون طـرف

 طرف رفته بود شیرینی بخره ولی دست خالی برگشت
همزمان با رسیدن طرف، مهمونامشون هم رسیدن و یه بسته شیرینی آورده بودن

کـرده بـود شـیرینی رو خودشـان خریـده انـد، چیـد تـو ظـرف و آورد تعـارف  کـه فکـر  همسـر طـرف 
کـرد بـه مهمونا!

حاال هی میگه تورو خدا ببخشید ما هیچ وقت از این شیرینی آشغالیا نمیخریدیم

بـه  کادوهـا،  کـردن  بـاز  بـه  کـرد  شـروع  تولـدش،  شـب   طـرف 
بـازه درش  کـه  کتـه  پا یـه  دیـد  رسـیدم  کـه  بابـاش  کادوی 

کـه  کـرد دیـدم نوشـته: هشـتاد هـزار تومنـی رو  کـه نـگاه  توشـو 
گرفتـی، نمـی خـواد برگردونـی  سـه مـاه پیـش 

 بـه یکـی میگـن یـه موجـود نـام ببـر، میگـه یـخ...، 
نمیشـه،  محسـوب  موجـود  کـه  یـخ  آخـه  میگـن 
یـخ  نوشـتند  دیـدم  بـار  صـد  خـودم  مـن  چـرا   میگـه 

موجود است

 طـرف سـاعت ۳ نصـف شـب میـره در یخچالـو بـاز میکنـه و دنبال 
که چیـزی بـرای خـوردن میگشـته 

گفت:یـه لیـوان شـیر هـم بخـور.  بابـاش سرشـو از زیـر پتـو درآورد 
کـه پـدرش بـه فکـر منـه کـرده بـود  کـه تعجـب  طـرف 

پرسید چرا؟؟؟
گفت:تاریخش تا امشبه

کـرده…   گوسـفند پیدا گاو و  کـه قیمـت   بـا ایـن وضعیتـی 
تـا چنـد وقـت دیگـه جلوی پای عـروس و دامـاد، تن ماهی 

” بـاز میکنـن !

که وقتی   آیـا میدانیـد یکـی از سـرگرمی هـاى مردم اینـه 
ایـن  کنـن  حسـاب  بیـرون،  میـان  داروخونـه  و  مطـب  از 

دکتـره چقـد روزى درآمـد داره؟
گفت دوماهه  کـرد   از طـرف پرسـیدن خواهـرت ازدواج 

گفـت غریبه نیسـت دامادمونه کـی  ! پرسـیدن بـا 

ازش  میکـرد،  گریـه  قبـری  از  دورتـر  متـر  چنـد   طـرف 
از  مرحـوم  گفـت:  نمیـری؟  نزدیکتـر  چـرا  پرسـیدند 

! بـود  دورمـون  فامیـای 
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کسـانی که پاسخ صحیح به جدول ها  به 3 نفــر از 
و چیستان ها بدهند به قید قرعه جوایزی اهدا 
خواهد شد.

نحوه ارسال پاسخ جدول:

بــه  معمــا   و  جدول هــا  از  یــک  هــر  پاســخ 
بلــوار  تهــران،  آدرس:  بــه  پســتی  صــورت 
نرســیده  آذر،   16 خیابــان  از  بعــد  کشــاورز، 
روابــط   ،230 ک  پــال قــدس،  خیابــان  بــه 
کانــون بازنشســتگان ناجــا ارســال  عمومــی 

شــود.

کلر تروور و توماس  میچل  و نامزد  وین  و 
اسکار بهترین  فیلم   1939

عمودي  :
شهید  سیگار    فرمانده  شمارش   واحد     1

سپاه قدس 
گدا   2   فیبر سفید   شهر بي  

3   به  شوق  آورنده    آبراه  باریك  در تلفظ  
به   ولو  ها  گرفتني   از  رسنده     عامیانه    

زور 
۴   جامه  بلند قدیمي  بي  آستین    آهنگساز   
محصول   داودنژاد  علیرضا  از  فیلمي  

138۴ با بازي  رضا عطاران  
و  تاریخي   پلي   داروخانه     دکتر  رها       5

قدیمي  در اراك  
6   بزدلي    داستان  و قصه    منفك  

7   پدیدار شدن  ماه    پرداخت  پول    بانگ  
ندا 

در  لندن   جك   از  اثري   بزرگ     طایفه      8
کلیه  اموال ، عناوین ، بدهي  ها،  190۴   به  
مرگش   از  پس   شخص   وظایف   و  حقوق  

گفته  مي  شود  
9   چوبدستي  چاروادارها   پادگان  نظامي    

بانوي  انگلیسي  برنده  نوبل   2007
10   دفعه  و مرتبه    پسر   اریکه 

11   یازنده    بطالت   آبکي  
لرستاني   شهره   از  فیلمي   زمین        12
پور  حسن   و  گودرزي   فاطمه   بازي   با 

شیرازي  و افسر اسدي    بي  سواد 
سوریه     رهبر  موسیقي     ششم   نت      13

نغمه    دیبافرو ش  
رود    مي   بکار  قطر  گیري   اندازه   براي      1۴
کارگرداني   به    28 جشنواره   هاي   فیلم   از 
شهاب   هنرمندي   با  نژاد  حمید  عزیزاهلل  

حسیني  و میترا حجار 
کیامحصول    15   فیلمي  از ابراهیم  حاتمي  
واحد  دهکردي     علي   بازي   با   1371

سنجش  وزن  

افقي  :
این  جنگل های   اخیرا  زاهدان     قدیم   نام      1

کشور دچار آتش سوزی بسیار شد
2   دارنده  مدال  نقره  مسابقات  وزنه  برداري  
خروس      تاون     کیپ    1997 جهان   جوانان  

جمع  راي  
کین    حشره  اي  خونخوار  3   نغمه    شتر   

فارس     خلیج  در  اقتصادی  بندر  بازار      ۴
هواپیماي  جنگي  سوئد   مشت  تودهني  

کشتارگاه   5   نقش  هنرپیشه    ماندني    
کاسه  فلزي   6   شب  یلدا   بها    

کروموزوم  غیر جنسي   7   هر یك  از 22 جفت  
گیم  تنیس   انسان    شکایت   چند 

8 روز پیروزی انقالب اسالمی  

9  بانوی محترم   رییس  یا فرمانده    جامه  نو 
پوشیده

10   بسیار پر   نیاز شبکه  راه  آهن    الهه  شکار 
سیاستمدار    طاعون     میکروب   کاشف      11

ویتامین  محلول  در روغن  ها 
داشتني     دوست   بستني   دوزنده     جسد       12

روغن  
ݣݣ13   حرص  و طمع    مترادف  هوس    تو  اي  زن    
بازي   و  کیشلوفسکي   کریستف   از  فیلمي  

ژولیت  بینوش  و برنده  شیر طالیي  ونیز 
سر  سرزنش    کلیسا    ساز  آدم     همسر     1۴

کوفت  
ایران     کم  سلسله  صفاریان  در  اولین  حا    15
جان   هنرمندي   با  و  فورد  جان   از  فیلمي  

56 جدول متقــاطع

55پاسخ جدول متقاطع شماره

 ناجا 9811شرح جدول 

 

 

 

 :افقي

 اخيرا جنگل های اين کشور دچار آتش سوزی بسيار شد - زاهدان قديم نام - 1

  راي جمع - خروس - تاون كيپ 1997 جهان جوانان برداري وزنه مسابقات نقره مدال دارنده - 2

 خونخوار اي حشره - كين - شتر - نغمه - 3

 تودهني مشت - سوئد جنگي هواپيماي - بندر اقتصادی در خليج فارس – بازار - 4

 كشتارگاه - ماندني - هنرپيشه نقش - 5

 فلزي كاسه - بها - يلدا شب - 6

 تنيس گيم چند - شکايت - انسان جنسي غير كروموزوم جفت 22 از يك هر - 7

 روز پيروزی انقالب اسالمی – 8

 پوشيده نو جامه - فرمانده يا رييس - نوی محترمبا – 9

 شكار الهه - آهن راه شبكه نياز - پر بسيار - 10

 ها روغن در محلول ويتامين - سياستمدار - طاعون ميكروب كاشف - 11

 روغن - داشتني دوست بستني - دوزنده - جسد - 12

 آیینه ناجا 9810پاسخ جدول 
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54 حل جدول سودوکو شماره 

ش سرگرمی: 
گردآوری بخ تهیه و 

کدامن معصومه خا

کد پستی:...................... نام و نام خانوادگی:....................................... تلفن:................ 

نشانی:استان:....................شهر:....................... خیابان:..........................................

    
قانون های حل جدول سودوکو:

ــا 9 نوشــته شــود.  1  در هــر ســطر و ســتون بایــد اعــداد 1 ت
کــه هیــچ عــددی نبایــد تکــرار شــود. بدیهــی اســت 

2  در هــر مربــع)3 در 3( اعــداد 1 تــا 9 بایــد نوشــته و در 
نتیجــه هیــچ عــددی نبایــد تکــرار شــود.

برندگان شماره قبل

 پرویز شاهی از تبریز
ج کر  زهره جنتی از 

علی درخشان بخش از فردیس

برنده

750.000 ریال

جایزه نقدی

۴28۴۴252  ۰2۱تمـاس  تلفـن:  بـا  می شـود  درخواسـت  نامبـردگان  از 
گرفتـه و شـماره عابـر بانـک خـود را اعـام تـا نسـبت بـه واریـز مبلـغ جایـزه 

شـود. اقـدام 

55 جدول سودوکو

53 54  پاسخ چیستان و معمای شماره چیستان و معما

پاسخ معمای شماره قبل: غاز
که رودخانه های ش بدون آب، شـهرهایش  آنجا کجاسـت 

بدون سـاختمان و جنگل های ش بدون درخت هسـتند؟
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وزگاری نه در این عصر کاندر ر شجاعت را بهین آموزگاری 
شراب عشق اندر ساغرت بود هوای عرش اعلا در سرت بود 
سرش پر شور ز آغاز جوانی ست وحش آسمانی سیت  یکی چون تو که ر
کجا اسب مراد خویش راند ؟ در این دنیای خاکی کی بماند ؟ 

شرافت را ز کف بنهاده آسان قساوت پیشگانی ننگ انسان 
کتاب معرفت هرگز نخوانند از این قومی که جز زشتی ندانند 
که تاریخ بشر را بسته طومار سیاه کاران تلخ و آدمی خوار 
شغالان گریزان وقت پیکار میان کافران زشت کردار 

جهان محشون ماتم یا تعب شد وز و ماه شب شد  سرت خورشید ر
ونی « »کلیمت« را زبان شد چو » هار لبت فریاد حنجر را بیان شد 
بجز دری ز معنا را نمی سفت یکی چون تو که غیر حق نمی گفت 
بهارش مژده ختم خزان شد مزین ساز رضوان و جنان شد 
تو را سیرت همانند ولی بود امیرت چون »حسین بی علی « بود 
نگین و مخزن اسرار بودی نماد »حیدر« کرار بودی 
به بال عشق ترک لانه کردی یقینا در بهشتش خانه کردی 

سرهنگ بازنشسته دکتر ابراهیم واحد  

شعری برای سردار شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی مالک اشتر زمان


