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میزبان جشن های 
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۵۰۰جراحی مغز توسط نابغه جوان محجبه ایرانی
من با انتخاب و آگاهی حجاب را برگزیدم

گفت وگو با ادیان،جبهه ای مقابل الحاد
صفحه 4 «بررسی تاثیرات ائتالف ادیان مقابل دشمنان

صفحه 8 «

حمایت دانشگاه آزاد اسالمی از فضای کسب و کار
وظیفه  گفت:  اســامــی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
در  گستردگی  به  باتوجه  اســت  آزاد  دانشگاه 
شهری  اقتصاد  با  ارتباط  کشور،  تمام  و  شهرها 
حل  به منظور  تــوانــمــنــدی هــا  کــارگــیــری  بــه  و 
مشکات را انجام بدهد. به گزارش خبرگزاری 
در  طهرانچی  محمدمهدی  قوچان،  از  فــارس 
آزمایشگاه های  و  تجهیزات  از  بازدید  حاشیه 
جمع  در  قوچان  واحــد  اسامی  آزاد  دانشگاه 
واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  گفت:  خبرنگاران 
قوچان در رشته مهندسی شیمی به عنوان یک 
دانشگاه پیش رو بوده و امکانات بسیار مناسبی 
این  فناور  واحد  دو  ورود  آن  از  مهم تر  اما  دارد، 
دانشگاه  رئیس  است.  بــازار  سطح  به  دانشگاه 
فناور  واحدهای  این  شد:  یــادآور  اسامی  آزاد 
توانسته اند راهی برای برطرف کردن مشکات 

مواد  و  اولیه  مــواد  حــوزه  در  کشور 
و  بدهند  انجام  صنعت  نیاز  مــورد 
توجه  با  است  آزاد  دانشگاه  وظیفه 
تمام  و  شهرها  در  گستردگی  بــه 
و  شهری  اقتصاد  با  ارتباط  کشور، 
به منظور  توانمندی ها  کارگیری  به 
وی  بدهد.  انجام  را  مشکات  حل 
اینکه یک شرکت فناور  یــادآوری  با 
در  قوچان  آزاد  دانشگاه  در  مستقر 

به  خراسان  پتروشیمی  ضایعات  تبدیل  حــوزه 
محصوالت ُکُلر فعال بوده و یک واحد نیز گریس 
می کند،  تولید  را  مشهد  شهری  قطار  نیاز  مورد 
بیان کرد: تمام این فعالیت ها با حمایت دانشگاه 
بوده، یعنی دانشگاه آزاد اسامی واحد قوچان از 
فضای کسب و کار حمایت می کند.  طهرانچی 

از  حمایت  همین  دانشگاه  معنای  کرد:  تأکید 
فضای کسب و کار است، در حقیقت یک زیست 
فراهم  هم  کنار  در  نوآوری  و  فناوری  علوم،  بوم 
دانش  درگیر  و  جذب  جوانان  راحتی  به  تا  کند 
شده، با مشاهده نمونه های موفق، خود نمونه و 

فعالیت های خاقانه بعد را ادامه دهند. 

قطر جام قهرمانی ملت های آسیا را به خانه برد
بر یک مقابل  برتری سه  با  تیم ملی فوتبال قطر 
آسیا  بار در جام ملت های  برای نخستین  ژاپن، 

)سال 2019 میادی( قهرمان شد.
های  ملت  جام  دوره  هفدهمین  پایانی  دیدار  در 
قطر  و  رویــداد  این  تیم  پرافتخارترین  ژاپن  آسیا، 
»فیلکس  شاگردان  که  رفتند  یکدیگر  مصاف  به 
سانچز« با ارائه نمایشی تحسین برانگیز به پیروزی 
سه بر یک رسیده و قهرمان قاره کهن شدند. قطر 
فقط  و  رساند  ثمر  به  گل   19 ها،  رقابت  این  در 
خود  آن  از  را  رکوردها  همه  تا  دریافت  گل  یک 
عنوان  گل   9 با  قطر  مهاجم  علی«  »المعز  کند. 
بهترین گلزن مسابقات شد و رکورد »علی دایی« 
زده  گل  هشت  های 1996  ملت  جام  در  که  را 
بود شکست. »اکرم عفیف« دیگر مهاجم قطر نیز 
با 10 پاس گل، عنوان بهترین گلساز جام ملت 
این  نام خود ثبت کــرد.   به  را  های آسیا 2019 
چهار  تاکنون،  ژاپن  که  شد  آغاز  حالی  در  دیدار 
کرده  خود  آن  از  را  رقابت  این  قهرمانی  جام  بار 
رسیده  فینال  به  بار  نخستین  برای  قطر  اما  بود 
بود.  سامورایی ها در نیمه نهایی با سه گل مقابل 
ایران به پیروزی رسیدند و قطر نیز چهار بر صفر 
امارات را در هم کوبید.  دیدار پایانی در ورزشگاه 
»روشن  قضاوت  با  و  امارات  ابوظبی  شهر  »زاید« 
ایرماتوف« ازبکستانی برگزار شد.  ژاپنی ها بازی 
را تهاجمی و بهتر آغاز کردند اما در ادامه قطر با 
اتکا به خط هافبک پرتاش و مهاجمان خطرناک، 
»اکرم  پاس   12 دقیقه  در  کرد.  برابر  را  شرایط 
عفیف« به »المعز علی« رسید و ستاره خط حمله 
قطر با ضربه آکروباتیک گل نخست بازی را برای 
»المعز  آن  از  پس  دقیقه  سه  رساند.  ثمر  به  قطر 
علی« در آستانه گل دوم قرار داشت اما کایپتان 

ژاپن با تکل بموقع، دروازه تیمش را نجات داد. 
اینکه  تا  داشــت  ــه  ادام قطر  باانگیزه  تیم  برتری 
از  شوت  یک  با  حاتم«  »عبدالعزیز   26 دقیقه  در 
پشت محوطه جریمه، گل دوم را به ثمر رساند. در 
دقیقه 35 یورش همه جانبه قطری ها، این تیم را 
در یک قدمی گل سوم قرار داد که ضربه »حسن 
الهیدوس« به دیرک دروازه حریف برخورد کرد. 
در نهایت قطر نیمه نخست را با برتری دو بر صفر به 

اتمام رساند تا در آستانه تاریخ سازی قرار بگیرد.
آغاز  زیاد  حمله  و  توپ  حفظ  با  را  دوم  نیمه  ژاپن 
کرد اما قطر در دقیقه 56 در ضد حمله سریع می 
توانست به گل دیگری دست یابد که »عبدالعزیز 
»بوعام   60 دقیقه  در  زد.  بیرون  را  توپ  حاتم« 
خوخی« هافبک دونده قطر، به دلیل مصدومیت 
»سالم  بــه  را  ــود  خ ــای  ج و  شــد  تعویض  شــدیــد 
الحجری« داد. این تعویض اجباری موجب ضعف 

در  حرکت  با  دقیقه 68  در  ها  ژاپنی  و  شد  قطر 
دست  نخست  گل  به  »مینامینو«  ضربه  و  عمق 
 72 دقیقه  در  قطر  اسپانیایی  سرمربی  یافتند. 
»کریم بوضیاف« هافبک تدافعی خود را جانشین 
حریف  حمات  مانع  تا  کرد  الهیدوس«  »حسن 
شود. قطری ها با حرکات انفجاری »اکرم عفیف« 
از فشار حمات حریف بیرون آمدند تا اینکه توپ 
ژاپن  مدافع  »یوشیدا«  دســت  به   81 دقیقه  در 
برخورد کرد و داور با استفاده از ویدئوچک، نقطه 
پنالتی را نشان داد. »اکریم عفیف« ضربه پنالتی را 
به گل کرد تبدیل تا هواداران قطر غرق در شادی 
پایان  نشان  به  ایرماتوف  سوت  نهایت  در  شوند. 
در  قطرکه  پوشان  عنابی  تا  آمد  در  صدا  به  بازی 
این دیدار با پیراهن سفید به میدان آمده بودند، با 
اقتدار برای نخستین بار فاتح جام ملت های آسیا 

شوند. 
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جدول سودوکو

جدول کلمات متقاطع

مشهد- ایرنا- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
گفت: در برگزاری مراسم دهه مبارک فجر انقاب 
کرد  اکتفا  دستاوردها  بیان  به  تنها  نباید  اسامی 
بلکه هر برنامه باید بگونه ای باشد که دستاوردهای 

انقاب اسامی را نشان دهد. 
با اعضای  آیت اهلل سید احمد علم الهدی در دیدار 
اسامی  انقاب  فجر  دهه  مراسم  برگزاری  ستاد 
انقاب  از  ــال  س چهل  ــزود:  ــ اف رضـــوی  ــان  ــراس خ
اسامی گذشته و تمام اصول آن را حفظ کرده ایم. 
است.   انقاب  اصول  ادامه  و  احیا  در  نظام  اهمیت 
اسامی  انقاب  اولیه  اصول  امروز  داد:  ادامه  وی 
قویتر از گذشته است. استکبارستیزی، والیتمداری 
این  جمله  از  مستضعفان  از  دفاع  و  حمایت  و  مردم 
دارند  وجود  همیشه  از  قدرتر  پر  که  هستند  اصول 
نتوانسته کاری  این اصول  به خاطر حفظ  و دشمن 

انجام دهد.  
امام جمعه مشهد گفت: انقاب اسامی برای خارج 
انقاب  اهرم  و  ابزار  نظام  بود.  انزوا  از  اسام  شدن 
است اگر اصول آن حفظ نشود شکست می خورد. 
وی افزود: انقاب تمام نشده و به آخر خط نرسیده 
نیست،  نهایی  هم  اسامی  انقاب  پیروزی  است. 
انقاب ما وسط راه است. این انقاب آغاز پیروزی 

زمانی  تا  است  انقاب  دست  در  اهرمی  نظام  بود. 
که امام عصر)عج( ظهور کند و پرچم اسام را دست 
انقابهای  داد:  ادامه  الهدی  علم  اهلل  آیت  بگیرد.  

مختلف در کشورهای دیگر هیچکدام به چهل سال 
نرسید و فقط انقاب کمونیستی شوروی 60 سال 
اصول  از  نخست  های  دهه  همان  در  که  کرد  عمر 

اصلی خود منحرف شد.  وی همچنین به برگزاری 
جشنواره فیلم فجر در مشهد اشاره و بیان کرد: هنر 
در  چقدر  دید  باید  هم  فجر  فیلم  جشنواره  و  هفتم 
نشان دادن انقاب موثر است. خیلی از هنرمندان 
در سفره انقاب هنرمند شده اند و باید ببینیم هنر 
اهداف  خدمت  در  چقدر  آنها  موزیک  و  تئاتر  فیلم، 
در  فقیه  ــی  ول نماینده  ــت.   اسـ اســامــی  انــقــاب 
خراسان رضوی افزود: باید به دشمن ثابت کنیم که 
دستاوردهای  و  دیدیم  هم  را  انقاب  سالگی  چهل 
آن را به مردم نشان دادیم. رسانه ها و مطبوعات هم 

باید کار کنند.

* 778 برنامه برای دهه فجر «

خراسان  اسامی  تبلغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
رضوی هم در این نشست گفت: 25 کمیته مختلف 
انقاب  سالگرد  چهلمین  مراسم  برگزاری  بــرای 
حجت  کنند.   مــی  همکاری  یکدیگر  بــا  اســامــی 
 778 تاکنون  افزود:  سلطانی  سیدمحمد  االسام 
نقطه   149 در  راهپیمایی  است.  شده  تهیه  برنامه 
ماکت  گلباران  و  شهدا  مزار  عطرافشانی  استان، 
ها  برنامه  جمله  از  میهن  به  خمینی)ره(  امام  ورود 

است. 

جنگ علنی دشمنان علیه اسالم)3( 
علیه  نرم  جنگ  سازی  پیاده  ابزارهای  و  مراکز 
حوزه  در  خصوص  به  اسامی  کشورهای  و  اسالم 
با  مراکز  این  است  متعدد  و  متنوع  بسیار  فرهنگی 
دارند  تاش  خود  امکانات  و  تجارب  از  گیری  بهره 
تئوری  و  تفکر  کانونهای  هــای  اندیشه  و     افکار 
کشورهای  ــژه  وی به  شــرق  جوامع  در  را  ــردازان  پـ
معدودی  تعداد  به  اینجا  در  کنند  پیاده  مسلمان 

ازاین مراکز اشاره می کنیم .
1 – کمیته امور عمومی صهیونیستی )آیپک ( 

)1951(

قدرت  کانونهای  نفوذ  کمیته  این  هدف  مهمترین 
از  حمایت  جهت  در  قوانین  تصویب  برای  تاش  و 
سرمایه  هدایت  و  جذب   . است  صهیونیستی  رژیم 
نظر  مورد  های  برنامه  و  ها  گروه  از  حمایت  برای 
رژیم  راهــبــردهــای  ــازی  س پیاده  و  طراحی  ــرای  ب
مهاجرت  تسهیل  و  سلطه  نظام   ، صهیونیستی 
 ، ــران  ای شــدن  ای  هسته  از  جلوگیری   ، یهودیان 
توسعه  از  حمایت  و   ، اسامی  تحرکات  با  مقابله 
این  اصلی  اهــداف  از  صهیونیستی  هــای  رسانه 
هم  و  است  مستقر  واشنگتن  در  آیپک  است  کمیته 

اکنون داویدویکتو مدیر آن است

بعضی اقداما ت آیپک علیه جهان اسالم «

اعراب  همگرایی  و  همبستگی  از  جلوگیری   –  1
از  حمایت  و  ایجاد   –  2 جهان  کشورهای  دیگر  و 
برنامه   ، ریزی  –طرح   3 اسامی  تندرو  گروههای 

علیه  روانی  عملیات  های  پروژه  از  حمایت  و  ریزی 
های  پــروژه  و  رسانه  ایجاد  از  حمایت   –  4 اســام 

عملیات روانی علیه مسلمانان
2 – بنیاد سوروس

نهادهای  و  ساختارها  حفظ  و  ایجاد  بنیاد  ایــن 
جامعه باز در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای 
مخالف  مطبوعات  از  حمایت  با  مسلمان  و  اسامی 
دولتها را دنبال می کند ، همچنین تاش این بنیاد 
شکست  به  و  آرام  انقاب  بــرای  ســازی  زمینه  در 
کشاندن دولتهای مخالف غرب و کشورهای سلطه 
ترویج  اصلی  مروجان  از  دیگر  سوی  از  گراست، 
کشورهای  در  مخدر  مواد  و   بندوباری  بی  و  فساد 
یهودی  یک   ، بنیاد  این  مدیر   . باشد  می  مسلمان 
همواره  و  اســت  ــوروس  س جــورج  نــام  به  میلیاردر 
فعالیتهای  ظاهر  در  و  مالی  حمایت  با  دارد  تاکید 
 NGO و  مسلمانان  ضد  عناصر  از  بشردوستانه 
تا  کند  حمایت  اسامی  کشورهای  مخالف  های 
به  صهیونیستها  توسعه  برای  را  مخملی  انقابهای 

راه بیاندازد .

برخی اقدامات ضد اسالمی بنیاد سوروس  «
در جهان اسالم

کشور   30 از  بیش  در  نمایندگی  مراکز  ایجاد   –  1
شده  مستقل  ــازه  ت کشورهای  در  ــژه  وی به  جهان 

میلیون   200 از  بیش  صرف   –  2 سابق  شــوروی 
 –  3 گرجستان  در  مخملی  کــودتــای  ــرای  ب دالر 
مرکزی  آسیای  جوانان  کردن  معتاد  برای  تاش 
دالر  میلیون   20 از  بیش  صرف   –4 مخدر  مواد  به 
برای فعال سازی رسانه های غیردولتی آذربایجان 
سایر  و  روسیه  بین  شکاف  ایجاد  برای  تاش   –  5
و  نمادسازی  مبتکر   –  6 آن  همجوار  کشورهای 
استفاده از انواع رنگها برای جنبش های نافرمانی 
فرهنگی  محصوالت  ترویج  و  ؛توزیع  تولید  و  مدنی 
کشورهای  در  براندازی  برای  ای  رسانه  و  تبلیغی 

اسامی

بعضی اقدامات بنیاد سوروس علیه ایران «

فعاالن  بــکــارگــیــری  و  حمایت   ، شناسایی   –  1
ریاست  انتخابات  دوره  نهمین  در  انتخاباتی 
جمهوری در ایران 2 – حمایت و مدیریت رسانه ای 
در مقابل اسام 3 – مساله سازی و برجسته کردن 
 -4 ایران  ویژه  به  اسامی  کشورهای  های  آسیب 
به  انتخاباتی  گروههای  برخی  از  حمایت  و  هوایت 

صورت غیر مستقیم
3 – بنیاد دفاع از دموکراسی غربی

ایاالت  بنیاد در خط مقدم موسساتی است که  این 
به  خاورمیانه  در  نظامی  مداخله  بــرای  را  متحده 
سال  در  دهد  می  قرار  فشار  تحت  ایــران  خصوص 
2008 دو نفر از رهبران سیاسی آمریکا به نامهای 

موسسه  در  هایشان  پست  ترک  با  گرشت  و  لدین 
اینترپرایز آمریکا به بنیاد دفاع از دموکراسی غربی 

پیوستند
این بنیاد هم اکنون 3 پروژه علیه ایران را در دست 
انرژی  پــروژه   –  2 اهلل  حزب  ایــران  پــروژه   -1 دارد 
ایران و 3- جمعیت سازی برای دموکراسی غربی 
در ایران یکی از اقدامات مهم این بنیاد جلب توجه 
رسانه ها ، سیاستگذاران و برگزاری کنفرانسهایی 
است که بیشترین این کنفرانس ها درباره تروریسم 
خاورمیانه  به  مربوط  مسایل  و  دموکراسی  ایجاد   ،

است .
4- بنیاد کارنگی )1910(

کارنگی یکی از مهمترین کانونهای فکری است که 
نقش اساسی در شکل گیری و مدیریت سیاستهای 

استکباری و راهبردهای جهانی آن دارد
این بنیاد به ظاهر پایه فعالیتش مطالعات در حوزه 
تامین  برای  درواقــع  ولی  است  المللی  بین  صلح 
منافع اقتصادی مافیای تجارت جهانی و همچنین 
و  رقیب  جوامع  سیاسی  جریانهای  هدایت  و  نفوذ 

کنترل و تسلط بر افکار عمومی فعال است
دکترین  اصلی  طــراحــان  از  یکی  کارنگی  بنیاد 
اروپایی  نرم در کشورهای  انقاب رنگی و کودتای 
سیطره  از  یافته  استقال  تازه  دولتهای  و  شرقی 

کمونیسم است. 
مولف :مختار فرزادی 
کارشناس مسایل سیاسی

وقتی نقاب ها کنار زده می شود 
 حسن نجاری- کارشناس سیاسی 
بهمن ماه یاد اور حضور گسترده ملت قهرمان ایران در صحنه دفاع از انقاب 
تاریخ  مرد  بزرگ  رهبری  و  پیشگامی  با  که  انقابی  ؛همان  است  اسامی 
معاصر اسام حضرت روح ا... امام خمینی بود .هدف از قیام امام خمینی 
و همگامی ملت ایران در هم شکستن باند فساد و قدرت نامشروع خاندان 
پهلوی بود . اعتای کلمه اسام به معنای حقیقی کلمه و ایستادگی در برابر 

ظلم و بی عدالتی دستگاه حاکم بود . 
هدف از انقاب ریشه کن کردن فقر بود ؛هدف کم کردن فاصله بین قشرها، 
قشرهای اجتماعی، فقر و غنا .این فاصله در دوران گذشته یک دره عمیق 
بود .ثروتهای افسانه ای در کنار فقر عظیم مردم در این کشور وجود داشت و 

در همه جای کشور محسوس بود .
اینها نمونه ای از اهداف و دغد غه های رهبر معظم انقاب اسامی  است  و 
ایشان ضمن امید به اینده اعتقاد دارند که »با توجهی که بعد از انقاب به 
برخی از بخش ها شده چند برابر دوران 50 ساله شاهنشاهی کار شده است 
. هدف ما ریشه کن کردن جهل است،  ایم  به هدف ها نرسیده  ولی هنوز 
هدف ما استقرار نظام عدالت اجتماعی است ،هدف ما زدودن اخاقیات 
فاسد است . افتخار و ادعای ما این است که در این راه تاش می کنیم نمی 

گوییم رسیدیم ،اما در تاش هرگز متوقف نشدیم .« 
به بدنه رهبری و  ،این مربوط می شود  از حرکت انقاب است  این بخشی 
سیاستهای کلی نظام که رهبری دغدغه ان را دارند و تا آخرین نفس و توان 

خودشان هم از این آرمانها دفاع خواهند کرد و دفاع هم می کنند . 
اما بخش بزر گتر و عظیم تر آن نقش مردم در انتخاب مدیران ومسئولین و 
خدمتگزاران خود در مجلس و دولت است ،آیا به واقع مردم دغدغه انقاب 
انقاب  این  نهایی  هدف  در  را  انقاب  معظم  رهبری  دغدغه  و  اسامی 
در  را  طبقاتی  فاصله  کردن  کم  و  فقر  کردن  کن  ریشه  سمت  به  حرکت  و 
انتخابات دیگر که مسئولینی برای  و  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
این  تراز  در  کنند  می  انتخاب  و  گزینند  می  بر  آرزوهــا  و  اهداف  این  تحقق 

اهداف و مرد عمل این تفکرات هستند ؟! یا تا بحال بوده اند ؟ 
در  و  شدند  انتخاب  مــردم  توسط  دولــت  یا  و  مجلس  بــرای  که  مدیرانی  آیا 
دوره های متمادی هم انتخاب می شوند ، خود در دهان این اژدهای هزار 
سر فساد نیفتادند تا بتوانند مردم را از فقر نجات دهند یا اینکه خود بر این 

زخم کهنه نیشتری شده اند ؟!
و  ای  هسته  پیشرفتهای  از  جدای  انقاب   از  سال  چهل  از  بعد  چرا  واقعا 
توسط  که  ای  ارزنده  خدمات  از  بسیاری  و  موشکی   و  نظامی  فناوری های 
نهادهای معتقد به گفتمان انقاب و هدایت گری مستقیم رهبری به دست 
آمده است در دولتی که توسط ما مردم در هر چهار سال انتخاب می شده 
است ، این موفقیت را نه در عملکرد بیرونی و فرهنگی و اقتصادی بلکه در 
خود دولت و درون دولت که فقط با یک بخشنامه و صرف زمان 24 ساعت 
و کارمندان و  بدنه دولت  بین  به حداقل عدالت اجتماعی در  توانست  می 
دیگر کارگران سخت کوش جامعه ، جامه عمل بپوشانند ؛ این امر نه تنها 
محقق نشده که عاوه بر حقوقهای چند برابری از امتیازات و حقوقهای چند 
پر  آقــازاده های  بر خوردار هستند و همزمان  گانه و چندین مسیولیت هم 

مدعایشان هم خود را سهم خواه سفره انقاب می دانند ؟!
واقعا چرا ؟!!

پاسخ این چرا در هیچ کجای اقتصاد و علوم اقتصادی پیدا نمی شود.شاید 
جامعه شناسان و متخصصان جنگ نرم و آنها که سالها روی ذهن و خواسته 
های مردم مطالعه می کنند البته نه بخاطر رفع این مشکات بلکه بخاطر جا 
دادن گزینه های قدرت خود در سبد رای مردم با استفاده از واژه های مورد 
درخواست همین مردم که بی خبر از سیاست کثیف پشت پرده چپاولگران 
بیت المال و به یغما برندگان اعتماد مردم  در دوره های متمادی، عناصر 
نفوذی و کافر به اهداف انقاب و اهداف متعالی اسام  خود را به مجلس و 
دولت می فرستند و به جای تاش در جهت اهداف انقاب و اهداف رهبری 
نظام ،درست در مقابل آن عمل نموده و با اسم اسام وانقاب به مقابله با ان 
آمده اند واین روزها که خیلی ها نقاب را هم از چهرها بر داشته و دشمنی 

خود را با اسام وانقاب  ودر نتیجه مردم اعام نموده اند . 
ملت آزاده وسرافراز ایران عزیز بدانند تا زمانیکه این گونه افراد که به وطن 
خویش وبه اسام خود وفادار و پایبند  نیستند ؛امور جامعه را در دست داشته 
و  فرهنگی  ،سیاسی،  اقتصادی  ای  فتنه  منتظر  باید  گاهی  چند  هر  باشند 

عقیدتی از سوی آنان ودشمنان انقاب که دوستان آنها هستند، باشیم .
حال با این وضعیت چه باید بکنیم ؟!

اگر بپذیریم دوجناح قدرتمند جمهوری اسامی ایران در دورانی به صورت 
مسالمت آمیز و موافقت نانوشته در طول سالیانی که از انقاب می گذرد، 
منافع و مراکز قدرت را بین خود وخانواده چند هزار فامیلی تقسیم نموده 
اند بر خاف مردان انقابی و مجاهد و بر خاف جهت گیری و زندگی ساده 
رهبر معظم انقاب اسامی؛در وجود ونهاد ودرون وبرون آنها نهادینه شده 
روشنگری  فریادهای  بر  غلبه  و  قدرت  حفظ  برای  بینیم  می  بعضا  و  است 
این  با دشمنان  ؛ حاضر شدند در سالهای اخیر حتی  انقابی  روشنفکران 
سخن  هم  و  ؛همپیمان  ها  طلب  سلطنت  و  منافقین  و  امریکا  از  اعم  کشور 
در یک هدف که همان مبارزه با انقاب اصیل خمینی و اصل والیت فقیه 
انقاب که نهادهای  انقاب اسامی است و ستون های قدرت  که میراث 
انقابی و بسیج و اعتقادات دینی مردم است به تضعیف و ایجاد شک وتردید 

در دل جوانان بپردازند  . 
واینک در صدد هستند که این بار چهل سال دروغ وریاکاری و عدم اعتقاد 
قلبی خود به راه امام وشهدا و اهداف بنیادین اقتصادی ،سیاسی ؛ ومردمی 

را به گردن نظام و انقاب و اهداف انقاب و رهبری بیندازند . 
به نظر بنده حقیر چنانچه مردم از هر آنچه نارسایی در روند اداره کشور و 
عدم تحقق اهداف عالیه انقاب و اجرای عدالت اجتماعی  می بینند اگر 

بخواهند رهایی یابند باید
مردم اوال با حضور حماسی خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال باید ضریب 
را  خود  الیه  چند  و  وجهی  چند  دشمنان  دهان  و  باالببرند  را  خود  امنیتی 
و  بمالند  خاک  به  بهمن   22 راهپیمایی  در  خود  شهرهای  خیابانهای  در 
همبستگی خود را با آرمانهای انقاب و امام وشهدا بیش از گذشته اعام 
نمایند و همچون بهمن 57 با شور ونشاط بیعتی مجدد والبته از روی بصیرت 

وتجربه چهل ساله با گفتمان انقابی و عدالت طلبی مقام معظم رهبری. 
ببندند و راه را بر فتنه انگیزی دشمنان و نفوذی های داخلی شان سد کنند.  
از  جان  پای  تا  جانبه  همه  دفاع  اعام  ضمن  باهم  همه  راهپیمایی  این  در 
؛ مراتب نفرت وانزجار  انقاب اسامی و جمهوری اسامی و والیت فقیه  
خود را از همه تفکرات لیبرالی و غرب پرستی وایران ستیزی اعام نموده 
و مشتی محکم بر دهان یاوه گوی سلطنت طلب و منافق و وهابیت خبیث 
خواهیم زد و دراین راهپیمایی مردم رشید ایران صفوف مستحکم خود را 
از صفوف تارعنکبوتی دگر اندیشان داخلی و نفوذی های منافق  و مفسدین 
جدا  ؛  عقل  کوچک  بینان  مهمتر  خود  و  پــروران  آقــازاده  و  خواهان  وزیــاده 

خواهند نمود . 
با  اینده  انتخابات  در  را  شهدا   خون  به  خائنان  این  عملی  و  قطعی  وجواب 

بصیرت انقابی شان خواهند داد .

آیت اهلل علم الهدی:

برنامه های دهه فجر باید نشاندهنده دستاوردهای انقالب اسالمی باشند
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معیشتی  شـــرایـــط  و  فــقــر    
از عوامل این پدیده  خانواده ها 
حقیقت  در  است  اجتماعی  تلخ 
فقر  داری  کــه  هــایــی  ــواده  ــان خ
ازدواج  ــا  ب هستند  معیشتی 
ــد به  دخــتــران شــان تــالش دارن
را  خور  نان  ،یک  خود  اصطالح 

کم کنند

کـــودک  ــوق  ــقـ حـ فـــعـــاالن    
معتقدند آمار باالی کودکانی که 
پیش از رسیدن به بلوغ فکری و 
ذهنی ازدواج می کنند حکایت 
از گستره باالی این پدیده دارد 
خانواده  سالمت  بر  آینده  در  و 
خواهد  منفی  تاثیر  ایرانی  های 

گذاشت

با  محمد شهری - در عصرمدرنیته؛ تراژدی رفتن عروسان 
عروسک به خانه بخت که حتی الفبای ازدواج و زناشویی را 
نمی دانند، داستان غم انگیز این روزهای ماست. بچه هایی 
که هنوز به شعور و آگاهی کامل نرسیده اند، باید بار بزرگی 
از زندگی متاهلی را بدون رغبت و بر اساس خودخواهی های 

والدین، هنجارهای و فرهنگ سنتی جامعه به دوش بکشند. 
اکنون  و  بوده ایم  رو  به  رو  مــادر  کــودک  پدیده  با  گذشته  در 
 ، والــدی  کودک  بیوه،  کودک  مطلقه،  کودک  های  پدیده  با 
معضل   هستیم.  روبــرو  همسری  کــودک  و  سرپرست  کــودک 
دیگر  سوی  از  و  فرهنگی  فقر  از  ناشی  که   " "کودک همسری 
روزها  این  است،  فرزندان  این  خانواده های  مالی  مشکات 
کودکانی  است.  شده  اجتماعی  بزرگ  دغدغه  یک  به  تبدیل 
که به جای کودکی کردن، قربانی مشکات مالی و منفعت 
طلبی خانواده های شان می شوند و به ناچار باید بر سر سفره 
موارد  برخی  در  و  طاق  جز  پایانش  که  بنشینند  عقدهایی 
خیانت امر دیگری نیست. سفره های عقدی که دیر یا زود جای 

خود را به دادگاه خانواده می دهند.
نگاهی به قوانین

دکتر مهناز دیهیم محقق و فعال اجتماعی در گفتگو با ضامن 
که  کودک  حقوق  کنوانسیون   1 ماده  گوید:در  می  خراسان 
ایران نیز به صورت مشروط آن را پذیرفته، افراد زیر 18 سال 
را کودک و ازدواج قبل از 18 سالگی را ممنوع دانسته است. 
اما ایران چون با حق تحفظ یعنی عدم مغایرت مواد کنوانسیون 
با شرع اسام به این کنوانسیون پیوسته برخی از این ماده ها 
را اجرا نمی کند، از جمله سن ازدواج . طبق قانون مدنی ماده 
1041 ازدواج دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی 
با اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه قانونی 
است. ازدواج دختران و پسران قبل از رسیدن به بلوغ ممنوع 

است.  
در  ــال  15س از  کمتر  کودکان  ازدواج  شاهد  ما  اینکه  حال 
شهرهایی که براساس اصول سنتی شان این امر را برپا میکنند، 
هستیم. فقر و شرایط معیشتی خانواده ها از دیگر عوامل این 
پدیده تلخ اجتماعی است. در حقیقت خانواده هایی که دارای 
به  دارنــد  تاش  دخترانشان  ازدواج  با  هستند  معیشتی  فقر 
اصطاح خود یک نان خور را کم کنند. در مورد پسران کمتر 

شاهد این مسئله هستیم زیرا نیروی کار محسوب می شوند.
عامل دیگر ترسی است که خانواده از باز شدن چشم و گوش 
دخترها دارند بنابراین تا قبل از این که دختر به شناخت برسد 
و بتواند به خواستگارهایی که دارد نه بگوید یا در مورد شرایط 
ازدواج اما و اگر کند او را شوهر می دهند. از طرف دیگر مردانی 
هم هستند که اطاعت مطلق از زن می خواهند بنابراین آن ها 
کنند.  ازدواج  تر  سال  و  سن  کم  دختران  با  دارند  تمایل  هم 
معموال مردهایی که سن باالتری دارند اقدام به چنین ازدواج 
هایی می کنند. این اقدام تبعات منفی و آسیب های اجتماعی 

زیادی را در آینده بر دوش خانواده و اجتماع خواهد گذاشت. 
ازجمله افزایش پدیده کودک همسری معضل کودک بیوه گی 
بسا  چه  و  شده  بیوه  کودکی  سنین  در  که  کودکانی  اســت، 
سرپرست خانوار محسوب می شوند؛ کودکانی هستند که باید 
عاوه بر قبول مسئولیت خانه داری و نگهداری از طفل صغیر 
خویش، معیشت خود را نیز تامین کند درحالی که هم ساالن 
آنان در جامعه هنوز نیازمند براورده شدن این احساس حمایت 

از سوی والدین و خانواده هستند.
بلوغ  صاحبنظران  از  بسیاری  دینی  و  حقوقی  مباحث  در 
جسمی را دلیلی بر بلوغ عقلی قرار می دهند و آن را در برخی 
قوانین اعمال می کنند. متاسفانه اقوامی در کشور وجود دارد 
که سن ازدواج را 9 سال تعیین می کنند و معتقدند دختر باید 

در خانواده شوهر به بلوغ برسد.
مهمترین عوامل موثر بر ازدواج کودکان  به شرح ذیل است:

* پایبندی به اصول و عقاید قدیمی و سنتی 
* خانواده های پرجمعیت

* پایین بودن سطح آگاهی و دانش خانواده 
* والدین معتاد

* بیمار روانی 
* والدین بیسواد 

* کودک تک والد 
* والد ناتنی

* سابقه زندان والدین 
* فقر اقتصادی 

محسوب  خانوار  هزینه  بر  اضافی  بار  دختران  تفکرکه  این   ▪
شده و با ازدواج او نه تنها هزینه را می کاهند بلکه گاه با ازدواج 
به زندگی اقتصادی و  توانند  تر می  افراد مسن  با  دخترشان 

اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند.
* فقر فرهنگی 

اقتصادی  امتیاز  نوعی  به  دختر  خــانــواده  ــرای  ب ازدواج   ▪
محسوب می شود. یک دختر در این شرایط به عنوان کاال مورد 
معامله قرار می گیرد و گاه به عنوان پول یا به جای بدهی معامله 

می شود.
▪ گاهی بزرگان قبیله برای پایان دادن به دعواهای بین قبیله 
را  کودکان   بعدی  های  نزاع  از  پیشگیری  و  ای  عشیره  و  ای 
قربانی کرده و مجبور به عقد میکنند، که به آن »خون بست« می 
گویند. و یا برای به دست آوردن منفعتی بزرگ یا محکم کردن 
جایگاه سیاسی خویش، دختران و پسران کم سن و سال خود 
را به عقد یکدیگر در می آورند تا با این وصلت منفعت سیاسی یا 

اقتصادی مدنظر را حاصل شود.
* نبود ضمانت اجراهای قانونی

ازدواج هــای  قانونی  مجوز  بدون  هنوز  که  دفترخانه هایی   ▪
غیرقانونی را ثبت می کنند.

شکل  به  فقط  و  نمی شوند  قانونی  ثبت  که  ازدواج هــایــی   ▪
شرعی انجام می گردد.

▪ ازدواجهای اجباری که با اذن پدر و نامه حکم رشد از دادگاه 
صورت می گیرد. 

چالشهای کودک بیوگی  
* رشد بلوغ عقلی کامل نشده است.

* دور شدن از زندگی کودکی.
* عقب ماندن از پروسه آموزش و 

پرورش.
* دارا نبودن توانایی جسمانی.

زیاد  سنی  اختاف  با  ازدواج   *
سرخوردگی ها  و  افسردگی  که 
از  دیــگــر  مشکات  و  مسائل  و 
خانه  از  فــرار  و  خودکشی  جمله  

منجرمی شود.
* ازدواج کودکان با اتباع بیگانه، 
که این معضات؛  فقر اقتصادی، 
را  قانونی  حمایت  عدم  و  تابعیت 

بدنبال دارد.
و  روحــی  پیامدهای  و  ها  آسیب 

روانی
* عدم اعتماد بنفس
*  اختاالت عاطفي

*  تكانه ها و تنش هاي رفتاري
* مشكات تحصیلي و مشكات 

در یادگیري
*  بروز رفتارهاي ناسازگارانه

* تعلل در انجام كارهاي روزمره
* رفتارهاي پرخاشگرانه

*  اضطراب
* عدم تمركز
* افسردگي

* اختاالت ارتباطي
* بیش فعالي

* رفتارهاي سلطه گرانه
* انجام اعمال مخاطره آفرین

* اعمال جرایم اجتماعي
* اختال در به كارگیري مهارت هاي اجتماعي 

پیشنهادهای دفتر مطالعات حقوق کودک گلستان علی )ع(
دکتر دیهیم در ادامه با اشاره به راهکارهای رفع این معضل و 
پیشنهادهای دفتر مطالعات حقوق کودک موسسه گلستان 
علی )ع( ،به ضامن خراسان گفت:راهکارها و پیشنهادهای 

اصولی برای جلوگیری از این معضل به شرح زیر است:
- دخالت نهادهای فرهنگی و قضایی دولتی و غیردولتی در 
بیوه  آماری  باال رفتن جامعه  از  و پیشگیری  جهت جلوگیری 

کودک ها
های  بنیان  تقویت  و  پرجمعیت  های  خانواده  شناسایی   -
برای  را  دیگری  راهکار  تواند  می  آنان،  فرهنگی  و  اقتصادی 

جلوگیری از این معضل ناگوار اجتماعی باشد.
- استمداد از روحانیون در جهت راهنمایی خانواده ها و عدم 

جاری کردن صیغه عقد برای کودکان 
- باال بردن سطح آگاهی و اطاع رسانی از طریق رسانه های 

جمعی.
- ایجاد ضمانت اجرای قوی با نظارت مستمر برای جلوگیری 

از رخ دادن این امر 

افزایش آمار ازدواج کودکان 10 تا 14 ساله  «

آنها باید زودتر از هم ساالن شان از عروسک ها و لذت دوچرخه 
کنند،  خداحافظی  شان  محله  کوچه  پس  کوچه  در  ســواری 
زودتر بار مسئولیت زندگی خانوادگی را بچشند و قبل از مزه 
جدی  های  دغدغه  کودکی،  دغدغه  بی  روزهــای  کردن  مزه 
همسری«  کودک   « پدیده  کنند.  تجربه  را  زناشویی  زندگی 
سالهاست که به دغدغه فعاالن حقوق تبدیل شده است. به 
به  زیادی  های  آسیب  همسری«  کودک   « فعاالن  این  عقیده 
ساختار خانواده و اجتماع وارد می کند و باید برای آن راه حلی 
منتشر  آمارهای  براساس   ، ایسنا  گزارش  شود.به  اندیشیده 
جمهوری،   ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  توسط  شده 
پیش رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از 
15 سالگی ازدواج می کنند ـ در سال 1392 به ترتیب برای 
مردان 0.4  درصد و برای زنان 5.4 درصد است. این رقم با 
افزایش برای دختران در سال 93 به 5.6 درصد رسیده و در 
سالهای 94 و 95 نیز به ترتیب رقمی معادل 5.4 و 5.5 را 
نشان می دهد. این رقم در 9 ماهه نخست سال 95، 0.05 

درصد برای پسران و 5.5 درصد برای دختران است.

افزایش آمار ازدواج کودکان 10 تا 14  «
ساله

بر اساس همین گزارش ها در سال 90 ، 39 
هزار و 609 نفر ) 4.5 درصد( از کودکانی که 
داشته  سن  سال  تا 14  اند 10  کرده  ازدواج 

اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال 
91 به 4.9 درصد رسیده و 40464 

ازدواج  اســت.  شده  شامل  را  نفر 
در  ساله   14 تــا   10 کــودکــان 
سال 92 نیز با افزایش رو به رو 

به  رسیدن  با  میزان  این  است.  بوده 
5.3 درصد نشان داد که قرار نیست از میزان 

بر  که    درحالیست  این  شــود.   کاسته  کودکان  ازدواج  روند 
اساس اعام سازمان ثبت احوال کشور، سال 93،  در  5 سال 
اخیر باالترین میزان ازدواج کودکان را نشان می دهد. تعداد 
کودکان 10 تا 14 ساله ای که ازدواج کرده اند در این سال 
به 40 هزار و 228 نفر ) 5.6 درصد( رسیده است. سال 94 
نیز رقم  5.4 درصد  )36 هزار و 938( کودکانی است که در 
سنین یاد شده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد زندگی 

زناشویی شده اند.

ازدواج کودکان زیر 10 سال «

فعاالن حقوق کودک معتقدند آمار باالی کودکانی که پیش 
حکایت  کنند  می  ازدواج  ذهنی  و  فکری  بلوغ  به  رسیدن  از 
از گستره باالی این پدیده دارد و در آینده بر سامت خانواده 
های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. این فعاالن بر مشخص 
و  کنند  می  تاکید  ازدواج  برای  قانونی  و  قطعی  سنی  شدن 

معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از این 
پدیده جلوگیری کرد. بر همین اساس آمارها نشان می دهند 
کودک؛   187  ،  91 سال  ــودک؛  ک  220  ،90 سال  در  که 
سال 92،  201 کودک؛ سال 93 ، 176 کودک و در سال 
94 ، 179 کودک زیر 10 سال تن به ازدواج داده اند؛ این در 
حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج های ثبت 
شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد بدلیل عدم ثبت 
ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی 

ازدواج های چند همسری تغییر یابد.
در مقابل زهرا آیت اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی 
عنوان  به  فرهنگی  انقاب  عالی  شــورای  در  خانواده  و  زنان 
نهادی فراقوه ای که در زمینه خانواده به سیاست گذاری می 
پردازد، معتقد است مساله قابل توجه، اساسا »سن« مشخص 
برای ازدواج نیست، بلکه »ازدواج اجباری« در همه سنین غیر 
قانونی است و نمی توان با پرداختن به موضوع »سن« در زمان 

ازدواج، مساله ای را حل کرد.

خراسان رضوی؛ رتبه اول در ازدواج کودکان «

و  زنــان  امــور  معاونت  توسط  شده  منتشر  آمارهای  براساس 
 6759 ثبت  با  رضوی  خراسان  جمهوری،  ریاست  خانواده 
مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر 
می رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استان 
اوراق  کــه  کشور  شرقی  ــای  ه
ــی  ــای ــاس ــن ش
نــــــدارنــــــد، 
ثبت  امـــکـــان 

به  و  نباشد  فــراهــم  آنها  ازدواج 
تواند  می  آمــار  ایــن  دلیل  همین 
استان  باشد.  مقدار  این  از  بیش 
های آذربایجان شرقی با 3348 
و  سیستان  و  دوم  رتــبــه  مـــورد، 
بلوچستان نیز با ثبت 2355 مورد 
ازدواج کودکان 10 تا 14 سال، 
اختصاص  خــود  به  را  ســوم  رتبه 

داده اند.
درحالیکه  گــزارش  این  ادامــه  در 
استان خوزستان با 2150 مورد 
 10 کــودکــان  شــده  ثبت  ازدواج 
به  را  کشور   4 رتبه  ســال،   14 تا 
خود اختصاص داده است، استان 
تهران نیز با 1742 مورد، در رتبه 

8 این جدول قرار گرفته است.

جامعه نابالغ؛  «
پیامد ازدواج کودکان

با  گفت وگو  در  شریعتی  ــادی  ه
ایسنا،  »کودک همسری« را نوعی 
ذهنی  و  عاطفی  جسمی،  آزار  ابعاد  با  جنسی  آزاری  کودک 
دانست و گفت: با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک 
اندک  تبدیل به یک جامعه نابالغ می شویم. جامعه ای که رشد 
کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد؛ به همین دلیل آسیب هایی 
مثل خشونت، خیانت، طاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، 
افسردگی و آمار باالی سقط جنین را می توان از تبعات ازدواج 

زود هنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست.
عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اشاره 
به این که »کودک همسری« به شکل مستقیم به منافع و آینده  
کودکان ضربه می زند گفت: قانون صریحی که در ایران درباره 
ازدواج کودکان وجود دارد، ماده 1041 است که نکاح دختر 
را قبل از رسیدن به 13 سال و پسر را قبل از 15سال، با اذن 
ولی و با تشخیص دادگــاه منوط به رعایت مصلحت کودک، 
مجاز می داند. همانطور که در این قانون مشخص است سنی 
که برای پسران در نظر گرفته شده، همان سن بلوغ است، اما 
درباره دختران سن بلوغ که 9 سالگی است ماک قرار نگرفته 
و  برای نکاح، سن دختر  افزایش پیدا کرده است. متاسفانه 
صورت  در  سن  ایــن  از  قبل  ــوان  ت می  حتی  ــاده  م ایــن  طبق 

شرایطی عقد نکاح را منعقد کرد.
 این فعال حقوق کودک با انتقاد از اینکه در این ماده »مصلحت 
کودک« به شکل دقیقی تعریف نشده است، تصریح کرد:  اولین 
سوالی که می توان مطرح کرد این است که چه مصلحتی می 
تفسیر  در  چناچه  شود؟  ایجاد  ازدواج  با  کودک  برای  تواند 
فقهی مصلحت را منفعت کودک در نظر بگیریم در این صورت 
ازدواج زود هنگام  بدون شک خاف منافع کودک ک است. 

باز ماندگی از تحصیل، تهدید سامت جسمی و جنسی برای 
دختران، ورود به بازار کار سیاه برای پسران، خطرات زایمان 
ازدواج  تبعات  از  همگی  و...  جنین  سقط  و  پایین  سن  در 

کودکان است که حال و آینده کودک را ویران می کند.
با  شریعتی  جنسی  بلوغ  اساس  بر  ازدواج  نظریه  بر  انتقادی   
اشاره به اینکه بخشی از قوانین کشور برگرفته از فقه  هستند 
ادامه داد: کودک همسری که در فقه از آن به نکاح صغار یاد 
می شود در ماده 1041 مطرح شده است. در زمان تصویب  
این ماده در سال 1379، در مجلس شورای اسامی تاشی 
برای افزایش سن ازدواج صورت گرفت و مجلس سن ازدواج  
این  اما  کــرد،  اعــام  تمام  سال  هیجده  را  پسران  و  دختران 
مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع  تایید 
نشد و چون مجلس از نظر خود عدول نکرد، مصوبه به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت این ماده 
به شکل امروز خود مورد تصویب قرار گرفت. در 

اینجا  مساله ای که مورد توجه قرار نگرفته این 
است که فقه اسامی پویا است و با توجه به 

مقتضیات  زمان می تواند دچار تغییر شود.
وی با انتقاد از نظریه ای که اساس ازدواج 
در  کرد:  اظهار  می داند  جنسی  بلوغ  را  

جنبه  تمام  در  بلوغ  خانواده  تشکیل 
ها باید شکل گرفته باشد و  بلوغ 

ابعاد  از  بخشی  تنها   جنسی 
بلوغ  کامل انسان است. رشد، 

در  آزادی  و  ــوزش  آمـ ــی،  ــاه آگ
و  ترین  اساسی  انتخاب، 

انسانی ترین شروط برای 
تشکیل 

خانواده است.
این فعال حقوق کودک در ادامه با انتقاد از دقیق نبودن سن 
کودکی در ایران، تاکید کرد: در قانون برای گرفتن گواهینامه 
که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت تری است، 
سن قطعی 18 سال  تعیین شده است و پایین تر از این سن 
مساله  برای  اما  شود  نمی  صادر  افراد  برای  رانندگی  اجازه 
مهم ازدواج به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز 
قانون و تشخیص ولی  وارد زندگی زناشویی می شوند و زیر بار 
مسئولیت قرار می گیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی 

کافی را ندارند.

ریشه کودک همسری   «

شریعتی با بیان اینکه بخشی از »کودک همسری ها«  ریشه در 
فرهنگ و عرف اجتماعی دارد افزود: در بافت عشایری و سنتی  
مناطق مرزی به خصوص غرب و جنوب کشور، ازدواج کودکان 
شایع تر است. دلیل اصلی این مساله نیز  سنت بخشی از این 
مناطق  است. در بعضی عشایر، اعتقاد راسخی بر ازدواج زود 
برای  ها  عشیره  داخلی  قوانین  دارد.  وجود  دختران  هنگام 
مردم عشیره محترم است و عدم تبعیت از آن می تواند پیامد 
های ناگواری داشته باشد .قتل های ناموسی یکی از تبعات 

ناگوار عدم رعایت قوانین عشیره توسط دختران است.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل صرف وجود قانون نمی تواند 
در این مناطق موثر باشد.  بخشی از تاش های سازمان های 
مدنی و حاکمیت باید بر این معطوف باشد تا سنت ها و فرهنگ 
های آسیب زننده را تغییر دهند. این اتفاقی نیست که  یک باره 
رخ دهد ، ما نمی توانیم رسوم و سنت ها  را نادیده بگیریم، این 
مسئله نیاز به آگاهی اولیه و آموزش با روش حساسیت زدایی 
دارد. در منطقه ای که حرف مردم عامل تعیین کننده ای  در  
انتخاب شیوه زندگی است، ترویج فرهنگی  که باور عمومی آن 
را نمی پذیرد نیاز  به دقت و شناخت از جغرافیای مورد نظر و 

زمان دارد.
به مسائل فرهنگی در زمینه  لزوم توجه  بر  تاکید  با  شریعتی 
شعار  پایتخت  در  تــوان  نمی  کــرد:  تصریح  کودکان  ازدواج 
ممنوعیت ازدواج کودکان سر داد و بعد انتظار تغییر دیدگاه 
در شهرهای دور از مرکز را داشت. باید برای تغییر آگاهی و 
امکانات را وسعت بخشید. توسعه و تقسیم عادالنه امکانات 
آموزشی، فرهنگی و مادی منجر به توسعه  عدالت و در نهایت 

زمینه ساز اصاح فرهنگی خواهد شد.

حقوق کودک  در سرفصل های درسی   «

فرهنگ  بدون  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  کودک  حقوق  فعال  این 
های  چالش  با  اســت  ممکن  دهیم  تغییر  را  قانونی  ــازی  س
ممکن  شرایط  این  در  کــرد:  تصریح  شویم  رو  به  رو  جدیدی 
است  از پدیده کودک همسری به »قتل های ناموسی« برسیم. 
بافت جغرافیای سنتی نمی تواند خودش را به سرعت با  قانون 
هماهنگ کند و نیاز به پیش آگاهی دارد، به همین دلیل تاش 
و هم زمان برای تغییر قانون و فرهنگ راهکار منطقی تری به 

نظر می رسد.
وی با تاکید بر اهمیت تمرکز بر آموزش و پرورش گفت: طی 
مفهوم  انتقال  زمینه  در  پرورش  و  آموزش  گذشته  های  سال 
و  است  کرده  عمل  ضعیف  بسیار  کودکان  حقوق  و  کودکی 
گاهی خود چالش ساز بوده است. باید تاش کرد که گام های 
اصاحی از آموزش و پرورش شروع شود. به عبارت دیگر حقوق 
کودک باید در مفاهیم و سر فصل های درسی گنجانده شود تا 
این  با حقوق شان آشنا شوند و منتقل کننده  آمــوزان  دانش 

مباحث به خانواده هایشان باشند.

نگاه به ازدواج کودکان  «

و  زنان  اجتماعی  و  فرهنگی  شورای  رئیس  آیت اللهی،  زهرا 
ازدواج  زمینه  در  اصلی  مساله  اینکه  به  اشاره  با  نیز  خانواده 
رعایت الزامات قانونی است گفت: باید توجه داشت که ازدواج 
حال  شامل  تنها  و  نیست  مجاز  قانون  جای  هیچ  در  اجباری 
کودکان نمی شود. حتی اگر دختری در 30 سالگی به ازدواج 
اجباری تن دهد قانون شکنی صورت گرفته است. به همین 
دلیل نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر اجباری نبودن باشد.
آیت اللهی در ادامه با اشاره به اینکه اختیار و انتخاب افراد در 
زمینه ازدواج امری ضروری است، تصریح کرد: بر اساس نظر 
متخصصان اینکه گفته می شود ازدواج در سنین پایین و فرزند 
آوری به جسم زنان آسیب می زند صحیح نیست. برای مثال  

در صورتی که زنی در 15 سالگی باردار شود به سامتی او 
خدشه ای وارد نمی شود،  بلکه باید در زمان بارداری، 

به  کند،  دریافت  ویژه ای  بهداشتی  های  مراقبت 
همین دلیل به جای تمرکز بر »ممنوعیت 

ارائه  در  باید  پایین«  سنین  در  ازدواج 
خدمات مناسب به این افراد 

تمرکز کنیم.

»کودک همسری«وصله ای ناجور بر پیکراجتماع

ازدواج  که  داشت  توجه  باید    
قانون  ــای  ج هیچ  در  ــاری  ــب اج
ــاز نــیــســت و تــنــهــا شــامــل  ــج م
حــال کــودکــان نمی شــود حتی 
به  سالگی   30 در  دختری  اگر 
قانون  دهد  تن  اجباری  ازدواج 

شکنی صورت گرفته است
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پول نمی خواهم!!
  محمد شهری

دیدن بعضی از صحنه ها در این شهر بزرگ و درمیان سنگ ، آهن و آجر 
با سیلی،  دل آدمی را به درد می آورد.در جامعه مادیدن آدم هایی که 
از  صورت خود را سرخ نگه می دارند کم نیستند.چندی پیش در یکی 
خیابان های مشهد خانمی به سمت من آمد .طوری صورتش را پوشانده 
بود که نمی شد تشخیص داد چه سن و سالی دارد. اما صدایش بخوبی 
مشخص کرد که حدود 50 ساله است. با جسمی نحیف و صدایی لرزان 
به سمت من آمد و گفت: آقا، بچه هایم توی خانه هیچی برای خوردن 
ندارن، پول نمی خوام، اگر میشه از این مغازه برام 2 کیلو سیب زمینی 

و پیاز بخر.
قیافه و سر و وضع او نشان می داد که متکدی نیست، چرا که طلب پول 
نیازمند شهر  از صدها و هزاران  نیازمند  نیازمند بود، یک  او یک  نکرد. 
ما که روز و شب را به سختی و محنت پشت سر می گذراند. نه درآمدی 
دارند و نه توان مالی که بتوانند چند کیلو سیب زمینی خریداری کنند. 
گویی  و  بوده  منوال  همین  به  که  است  سال  های  سال  روزشان  و  حال 

قرار نیست بهتر شود! 
مردان شان گرفتار اعتیاد هستند و یا متواری و خانواده ها نیز رها شده 

در شهر به گونه ای که مادران باید شکم بچه ها را سیر کنند.
گرفت  مرا  جلوی  میانسال  زنی  داروخانه،  یک  مقابل  پیش  شب  چند 
یک  فقط  داروخانه  این  از  میشه  اگر  ندارد.  شیرخشک  ام  بچه  گفت  و 
قوطی شیرخشک برای بچه ام بگیرید. گفتم پول می دهم خودت بگیر. 
تا باور کنید گدا نیستم.  قبول نکرد و گفت بی زحمت خودتان بگیرید 

وقتی پرسیدم همسرت کیست و کجاست؟
چند فرزند داری؟ سایر مخارج زندگی را چگونه تامین می کنی؟ و ... 

فقط نگاهش را به زمین دوخت و هیچ نگفت.
این صحنه های واقعی برای همه ما در طول روز و شب رقم می خورد 
و نمی دانم آیا روزی فرا خواهد رسید که دستان نیازمد مادران و زنان 
سرپرست خانوار و کودکان بدسرپرست و یتیم جلوی کسی دراز نشود!!

نکته

شهرهای باالی50000 نفر از خدمات اورژانس 

اجتماعی بهره مند هستند

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در زمان حاضر با فعالیت 
نفر  هــزار   50 بــاالی  شهرهای  همه  اجتماعی،  ــس  اورژان مرکز   360

جمعیت کشور از خدمات این مراکز بهره مند هستند.
حضور  حاشیه  در  فرید    مسعودی  اهلل  حبیب  دکتر  ایرنا،  گــزارش  به 
آسمانی  فرشتگان  راه  موسسه  خیران  از  تجلیل  همایش  سومین  در 
گذشته  سال  اینکه  با  خبرنگاران  به  قزوین  )س(  حلیمه  شیرخوارگاه 
یک میلیون تماس تلفنی با مراکز اورژانس اجتماعی انجام شد، افزود: 
بیشترین مورد تماس ها به مشاوره، مشکات خانوادگی، کودک آزاری 
های  تماس  گفت:  مسئول  این  است.  داشته  اختصاص  آزاری  همسر  و 
ترتیب 10 و 11 هزار تماس  به  آزاری و همسرآزاری  به کودک  مربوط 
بوده است. مسعودی فرید همچنین اظهار داشت: طی سال گذشته و 

با همکاری وزارت بهداشت و درمان، سازمان بهزیستی 825 کودک در 
معرض اعتیاد را مورد پذیرش قرار داد که 70 درصد آنها نوزاد بودند.

وی در ادامه بودجه حوزه اورژانس اجتماعی را یک هزار میلیارد ریال 
های  آسیب  و  مشکات  کاهش  پی  در  مراکز  این  گفت:  و  کرد  اعــام 
همسرآزاری  و  کــودک  و  منزل  از  فــرار  خودکشی،  جمله  از  اجتماعی 
هستند. این مسئول به تحت پوشش قرار گرفتن 240 هزار زن سرپرست 
خانوار کشور اشاره کرد و یادآور شد: امسال مستمری مددجویان تحت 
پوشش تا 20 درصد افزایش یافته است اما انتظار داریم سازمان برنامه 
بهزیستی  به  ای  ویژه  نگاه  سنواتی  های  بودجه  حوزه  در  هم  بودجه  و 
داشته باش و هم اینکه بودجه دستگاه های حمایتی را به صورت 100 
بخش  در  بهزیستی  کرد:  تاکید  فرید  مسعودی  دهند.  تخصیص  درصد 
آسیب های اجتماعی و زنان سرپرست خانوار نمی تواند وابسته به منابع 

ناپایدار باشد بلکه منابع این بخش باید پایدار و متصل شده باشند.
حال  در  گفت:  همچنین  بهزیستی  ســازمــان  اجتماعی  امــور  معاون 
مرکز   650 در  سال   18 زیر  نوجوان  و  کودک   200 و  هزار  حاضر10 

شبانه روزی این سازمان نگهداری می شوند.
این مسئول اظهار داشت: 16 هزار کودک نیز در خانواده ها به صورت 
که  شوند  می  نگهداری  خود  سببی  های  خانواده  در  یا  و  خانواده  امین 
ریال  هزار  و500  میلیون  چهار  ماهانه  فرد  هر  برای  بهزیستی  سازمان 
می پردازد. وی، کاهش تعداد کودکان در مراکز نگهداری را از سیاست 
های بهزیستی برشمرد و تاکید کرد: در حال حاضر متوسط نگهداری 
هر مرکز 12 کودک است که سعی داریم این عدد را به 10 نفر برسانیم.

این مسئول اضافه کرد: برای این منظور باید به سمت فرزند خواندگی 
برویم تا جایی که سال گذشته یک هزار و 800 کودک تحت پوشش را 

به فرزند خواندگی خانوارهای متقاضی درآوردیم.
در  فرزند،  گرفتن  برای  خانوارها  زیاد  تقاضای  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
حال حاضر به ازای هر فرزند 9 خانواده دارای صاحیت در نوبت انتظار 
قرار دارند. مسعودی فرید در ادامه با اشاره به تعداد کم فرزندان نسبت 
کنندگان  درخواست  بیشتر  متاسفانه  کنندگان،گفت:  درخواست  به 
متقاضی نوزاد هستند در حالی که خانواده هایی که کودکان با سن باال 

را به فرزند خواندگی قبول کرده اند، از انتخاب خود راضی بوده اند.

رضــا)ع(  امــام  ــام  ن رضــوی  ــدس  ق آســتــان  تولیت 
و  دانــســت  مــذاهــب  و  ادیـــان  بین  ائــتــاف  ــز  رم را 
و  محبت  صلح،  عدالت،  محور  با  گفت وگو  گفت: 
همزیستی مسالمت آمیز، جبهه ای در مقابل الحاد 
ایجاد کرده است. حجت االسام والمسلمین سید 
نخستین  بــرگــزاری  حاشیه  در  رئیسی  ابراهیم 
گوی  و  گفت  و  رضــا)ع(  امام  المللی  بین  همایش 
بخش  مهمترین  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ادیان 
است.  ــان  ادی بین  گــوی  و  گفت  رضــوی  سیره  در 
محمد)ص(  آل  عالم  به  رضــا)ع(  امــام   : گفت  وی 
سیره  و  زنــدگــی  ــای  ه جــلــوه  از  و  ــد  دارنـ شــهــرت 
صاحبان  و  ادیــان  با  گو  و  گفت  حضرت  این  طیبه 
گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت  است.  اندیشه 
با محور عدالت، صلح،  ما معتقدیم امروز گفت وگو 
در  ای  جبهه  آمیز،  مسالمت  همزیستی  و  محبت 
مقابل الحاد و کسانی که با معنویت در دنیا مبارزه 

می کنند، ایجاد کرده است.
کسانی  با  گو  و  گفت  نیازمند  امروز  ما  افزود:  وی 
الهی  پیامبران  رسالت  و  معاد  خدا،  به  که  هستیم 
انسانی  کرامت  حفظ  به  معتقد  و  دارنــد  ایمان 
تشکیل  ــرای  ب را  ــان  ادی بین  ائتاف  ما  هستند، 
نقض  گری،  افراطی  خشونت،  برابر  در  ای  جبهه 
و... ضروری می دانیم. عضو مجلس  انسان  حقوق 
برابر  در  باید  جبهه  ایــن  گفت:  رهبری  خبرگان 
استبدادی  و  ظلم  الحاد،  دشمنان،  های  خشونت 
شود.  تشکیل  برند  می  رنج  آن  از  جهان  مردم  که 
کرد:  تصریح  رئیسی  والمسلمین  االسام  حجت 
در  رضــوی  قدس  آستان  فرهنگی  اقدامات  پیرو 
های  نشست  برگزاری  فرهنگی،  سازمان  بخش 
در  را  ادیان  بین  گوی  و  گفت  محوریت  با  مختلفی 
همایش  این  داد:  ادامــه  وی  داریــم.  کاری  برنامه 
در 8 پیش نشست در خارج و داخل کشور تدارک 
رضــا)ع(  امــام  نهایی  همایش  امــروز  که  شد  دیــده 
بــرگــزاری  و  شــد  ــزار  ــرگ ب ادیـــان  گــوی  و  گفت  و 
این  برنامه های  دیگر  از  تخصصی  های  کمیسیون 

همایش است..
رسالت  این  رضــوی  قدس  آستان  داد:  ادامــه  وی 
و  فرهنگی  مجموعه  عنوان  به  تا  دارد  عهده  بر  را 

علمی این حرکت را دنبال کند.

حجت االسالم والمسلمین حجت گنابادی  «
نژاد: همزیستی توأم با محبت و خدا محوری؛ 
محور همایش امام رضا)ع( و گفت وگوی ادیان

همایش  ــزی  ریـ بــرنــامــه  و  علمی  ــورای  ــ ش عــضــو 
ادیــان  گــوی  و   گفت  و  )ع(  رضــا  امــام  بین المللی 
رضا)ع(  امام  بین المللی  همایش  نخستین  گفت: 
با  تــوام  همزیستی  هدف  با  ادیــان  گوی  و  گفت  و 
محبت پیرامون خدا محوری در بارگاه منور رضوی 

تدارک دیده شده است
نژاد  گنابادی  حجت  والمسلمین  االســام  حجت 
و  رضــا)ع(  امــام  بین المللی  همایش  نخستین  در 
گفت وگوی ادیان  عنوان کرد: حضور امام رضا)ع( 
فراوانی  برکات  و  خیرات  منشأ  ــران  ای کشور  در 
با  امــا  بــود،  تحمیلی  گرچه  سفر  ایــن  اســت،  شــده 

هدایت گری این امام همام به فرصت مبدل شد.
بیان  رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  سازمان  رئیس 
از  ــوی  رض قــدس  آستان  مجموعه  تشکیل  ــرد:  ک
مهم ترین برکات سفر امام رضا)ع( است، امروز این 
مکان فرهنگی، مذهبی و علمی ملجاء ارادتمندان 

و عاشقان بسیاری از سراسر جهان است.
ظرفیت های  رضوی،  قدس  آستان  داد:  ادامه  وی 
خوبی در عرصه فرهنگی دارد که کتابخانه مرکزی 
میلیون  بیست  با  دیگر  وابسته  کتابخانه  بیست  و 
دانشگاه  از  اعم  دانشگاهی  مجموعه های  عضو، 
اسامی  علوم  دانشگاه  رضا)ع(،  امام  المللی  بین 
از  بخشی  و...  ــوی  رض فرهنگی  بنیاد  رضـــوی، 

برکات و دستآوردهای این مجموعه مبارک است.
صورت  به  خــادم  هــزار   50 ــزود:  اف نــژاد  گنابادی 
الرضا)ع(  موسی  بن  علی  امام  نام  با  و  افتخاری 
زائــران  به  خدمت  مشغول  نورانی  آستان  این  در 

هستند.
و  خدمت  ــادم،  خ مفهوم  »توسعه  به  ــاره  اش با  وی 
مخدوم« در دوره تولیت جدید آستان قدس رضوی 
ادامه داد: امروز 200 هزار داوطلب مردمی شامل 
اساتید حوزه و دانشگاه، نوجوانان، هنرمندان و .. . 
با عنوان خادمیاری خدمت  در عرصه های مختلف 
آثار و برکات  می کنند، این جاذبه یکی از جلوه ها، 

حضور امام رضا)ع( در ایران است.
رضا)ع(  امام  سیره های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
گفت وگو با اندیشمندان ادیان مختلف بوده است، 
گفت: مناظرات علمی این امام همام همواره مورد 

توجه علما و اندیشمندان است.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی خاطر 
نشان کرد: در دوره مدیریت جدید مجموعه آستان 
قدس رضوی و در سه سال اخیر، با تأسی از سیره 
گانه  هفت  منشور  بــراســاس  و  ــا)ع(  رضـ حضرت 

با  مناسبی  ارتباطات  فرهنگی  حوزه  در  رهبری، 
برگزاری  که  شد  برقرار  مذهبی  نخبگان  و  رهبران 
گرفته  صــورت  راستا  همین  در  نیز  همایش  ایــن 

است.
هشت  با  همایش  این  کرد:  عنوان  نژاد  گنابادی 
چهار  و  ــل  داخ در  همایش  چهار  همایش،  پیش 

همایش در خارج تدارک دیده شده است.
دانشگاه  ــا)ع(،  ــ رض امـــام  دانــشــگــاه  ــزود:  ــ اف وی 
ــان و  ــی، دانــشــگــاه تــهــران، دانــشــگــاه ادیـ ــردوس ف
حــوزه  ــی،  ــام اس ــای   ــش ه ــژوه پ بنیاد  ــب،  ــذاه م
آستان  الملل  بین  مرکز  الزهرا،  دانشگاه  علمیه، 
نهادهای  از  و...  المصطفی  جامعه  رضوی،  قدس 

همکار در برگزاری این همایش هستند.

مولوی علیرضا یعقوبی: گفت وگوی ادیان  «
فضای مسالمت  و وحدت را برای جامعه بشری 

فراهم می کند 

اهل سنت  جمعه  ــام  ام یعقوبی  علیرضا  مــولــوی 
بین المللی  همایش  نخستین  حاشیه  در  سمنگان 
امام رضا)ع ، گفت: در عصر کنونی، بشر به سمت 
که  چیزی  آن  و  می رود  پیش  شدن  جهانی  سوی  و 
امروزه انسان به آن نیاز دارد گفت وگوی بین ادیان 

و مذاهب مختلف است.
وی با اشاره به پیشتازی امام رضا)ع( در گفت وگو 
همایش  این  برگزاری  کرد:  بیان  مختلف،  ادیان  با 
رضــوی  ــدس  ق آســتــان  میزبانی  بــه  بین المللی 
ادیان  با  ــا)ع(  رض امــام  گفت وگوی  تداعی کننده 

مختلف است.
ادیــان  بین  مشترک  اصــل  سنت،  اهــل  عالم  ایــن 
خدامحوری  و  خــداخــواهــی  مسئله  را  توحیدی 
سلسله الذهب  شریف  حدیث  افزود:  و  کرد  عنوان 
به دو جریان اشاره می کند یکی بحث خدامحوری 
که با کلمه اسام و ال إله إاّل اهللّ برای جامعه بشری 
دینی  هویت بخشی  بحث  دوم  و  می شود  استفاده 
این  پرتو  در  توحیدی  ادیــان  صاحبان  که  اســت 
از  و  شــده  جمع  هم  دور  می توانند  دینی  هویت 
با  مسالمت آمیز  زندگی  برای  اشتراک  نقطه  این 

یکدیگر استفاده کنند.
ایران  اسامی  جمهوری  نظام  داد:  ادامه  یعقوبی 
در این مسیر گام اول را برداشته است و با برگزاری 
ایجاد  آغازگر  نوعی  به  بین المللی  کنفرانس های 

فضای مسالمت آمیز در پرتو هویت دینی است.

حجت االسالم  والمسلمین سیدمحمود  «
مرویان  حسینی، این همایش جلوه ای از 

محبت ادیان به امام هشتم)ع( است                       

حـــجـــت االســـام  والــمــســلــمــیــن ســیــدمــحــمــود 
پــژوهــش هــای  بنیاد  رئــیــس  ــان  حسینی  ــروی م
نخستین  رضــــوی  ــــدس  ق آســـتـــان  اســـامـــی 
در  ما  گفت:  رضــا)ع(  امام  بین المللی  همایش 
گفت وگوی  در  پیشتازی  رضــا)ع(  امام  سیمای 
مشاهده  را  ــان  ادی دانشمندان  با  اخــاق مــدار 

می کنیم.
وی تصریح کرد: در عین حال که امام رضا)ع( بر 
جای  انسانی  باالی  فضلیت های  و  ارزش ها  قله 

اندیشمندان  با  عالمانه  و  صمیمانه  داشتند؛ 
ادیان و مذاهب به گفت وگو نشستند و راه ترویج 
از معارف وحیانی را به  ارزش های دینی و دفاع 

آموختند. همگان 
ــی آســتــان  ــام ــای اس ــش ه ــژوه رئــیــس بــنــیــاد پ
رضوی  قدس  آستان  کرد:  اظهار  رضوی  قدس 
دنیای  در  اهل بیت)ع(  آرمان  تحقق  پی  در  که 
هم  کنگره هایی  چنین  برگزاری  با  است  معاصر 
ارادتمندان حضرت رضا)ع(  و محبت  دلدادگی 
جلوه  گــونــاگــون  ــان  ادیـ و  مــذاهــب  بین  در  را 
دعوت  و  هدایتگری  هم  و  می بخشد  جدیدی 
را  اهــل بــیــت)ع(  نجات بخش  معارف  ســوی  به 

می کند. زمینه سازی 
انــقــاب  ــروزی  ــی پ نــقــش  ــه  ب ــان  حسینی  ــروی م
اسامی ایران در گفت وگوی ادیان اشاره و بیان 
در  اسامی  انقاب  ــای  ارزش ه حقانیت  کــرد: 
مکاتب  دانشمندان  گفت وگوی  با  کنونی  دنیای 
می توانند  ادیان  و  می شود  اثبات  بیشتر  مختلف 
و  الــحــاد  فرهنگ  بــرابــر  در  مشترک  جبهه ای 

سکوالریسم در دنیای معاصر باشند.
ــای  ــوزه ه ــان الــهــی آم ــ ــا بــیــان ایــنــکــه ادی وی ب
برداشت  در  الهی  ادیان  گفت:  دارند،  مشترکی 
انسان،  از  دفــاع  الهی،  انبیای  به  ایمان  معاد، 
و  یاوری  مظلوم  اخاق گستری،  خرافه ستیزی، 

ظلم ستیزی مشترک هستند.

اسقف اعظم ارمنی های تهران،  «
گفت وگوی میان رهبران ادیان، گفت وگوی 

صادقانه رهبران سیاسی دنیا را به دنبال 
دارد

بین المللی  همایش  اولین  در  سرکیسیان  سبوه 
 ، ادیـــان  گفت وگوی  و  علیه السام  رضــا  ــام  ام
دنبال  به  مأیوسانه  همگان  که  دنیایی  در  گفت: 
متقابل  عشق  و  مسالمت آمیز  همزیستی  صلح، 
یک  ــه  ب گــفــت وگــو  ــه  ک نیست  شــکــی  هستند، 

ضرورت اساسی تبدیل شده است.
ایمان  و  دین  خاطر  به  رضــا)ع(  امام  افــزود:  وی 
رهبر  و  امــام  یک  عنوان  به  و  است  شده  شهید 

دینی الهام بخش بودند.
اینکه  بیان  با  تهران  ارمنی های  اعظم  اسقف 
مقاومت  ظلم،  و  جور  احکام  مقابل  در  ائمه  همه 
احیای  نــثــار  را  ــود  خ ــان  ج و  کــردنــد  مــبــارزه  و 
امروزه  کرد:  تصریح  کردند،  دینی  ــای  ارزش ه
گوناگون،  ادیـــان  پــیــروان  جهانی،  دنــیــای  در 
بنابراین  کنند  زندگی  انزوا  در  نمی توانند  دیگر 
گفت وگوی بین ادیان یک ضرورت عینی است، 
آموزه ها  طبق  و  است  الهی  هدیه  یک  گفت وگو 
آغــاز  مخلوقات  بــا  را  گفت وگو  ــود  خ  خــداونــد 

کرد.
و  مسیحیت  تاریخ  اینکه  به  اشاره  با  سرکیسیان 
و  اسام  خلفای  گفت وگوی  تعامل  شاهد  اسام 
تاریخ  در  گفت:  است،  بوده  مسیحیت  رهبران 
تأثیر  تحت  مسیحیت  و  مسلمانان  بین  رابطه 
هرچند  ــت،  اس منطقه ای  و  محله ای  تحوالت 
و  اســت  ــوده  ب گسترده تر  تــحــوالت  تأثیر  تحت 
شاهد   21 قــرن  اول  دهــه  دو  و  بیستم  قــرن  در 
بین  درک  ــرای  ب زیـــادی  صادقانه  تــاش هــای 
تاریخ  هرچند  بوده ایم؛  مسیحیان  و  مسلمانان 
و  جنگ  شامل  مسیحیت  و  مسلمانان  ــط  رواب
که  نیست  معنی  ایــن  به  امــا  اســت  بــوده  رقابت 

تعامل و تبادل در زمینه های ایده نداشتند.
دیگران  امور  در  بزرگ  کشورهای  دخالت  وی 
واکنش های  به  منجر  که  دانست  تهدیدی  را 
گفت:  می شود،  بی اعتمادی  و  خصومت آمیز 
گفت وگوی  ادیــان  رهبران  میان  در  زمانیکه  تا 

نیز  سیاستمداران  میان  در  نباشد،  صادقانه 
گفت وگوی صادقانه نخواهیم داشت.

کــرد:  تأکید  تــهــران  ارمــنــی هــای  اعظم  اسقف 
صلح  ایجاد  بــرای  را  زمینه  ــان  ادی گفت وگوی 
می کند  فراهم  همکاری  و  دوستی  و  همزیستی 
و برای همین از رهبران ادیان ابراهیمی دعوت 
بتوانند  تا  بازگردند  مقدس  کتب  به  که  می شود 
دنیا  در  را  متقابل  احترام  و  همزیستی  و  صلح 

پراکنده کنند.
سرکیسیان با بیان اینکه مأموریت ما تاش برای 
زمینه های  گفتن  نظر  در  بدون  صلح  گسترش 
کنونی  دنیای  در  گفت:  اســت،  دینی  و  قومی 
استفاده  ســوء  مذهب  از  که  می شود  مشاهده 
برای  است،  شده  گرایی  افراط  به  منجر  و  شده 
کنند  مستمر  تاش  باید  دینی  رهبران  همین 
دین را از دست افراطی ها و سوء استفاده آنها از 

دین در زمینه سیاسی و اجتماعی نجات دهند.
اجتماع  در  دینی  رهبران  نقش  داد:  ادامه  وی 
گسترش  و  ارتــقــاء  ــرای  ب مثبت  نقشی  کنونی 
و  عادالنه  زندگی  ایجاد  و  معنوی  ارزش هـــای 

همبستگی صادقانه و مراقبت از ضعفاست.
خاطرنشان  تــهــران  ارمــنــی هــای  اعظم  اسقف 
کنند  ــاش  تـ مــســتــمــرا  ــد  ــای ب رهـــبـــران  ــرد:  ــ ک
اخاقی  اصول  اشتراکات،  مشترک،  زمینه های 
کنند  کشف  را  مشترک  معنوی  ــای  ارزش هـ و 
دنیای  ایجاد  و  صلح  بــرای  را  زمینه  بتوانند  تا 

عادالنه فراهم کنند.

سفیر واتیکان در جمهوری اسالمی  «
ایران: کلیسا از گفت وگو بر پایه کرامت 

انسانی استقبال می کند

واتــیــکــان  سفیر  ــاردی  ــوک ــوب ــئ ل اعــظــم  اســقــف 
نخستین  در  ــران  ــ ای ــی  ــام اس جــمــهــوری  در 
السام  علیه  رضا  امــام  المللی  بین  کنفرانس 
مطهر  حرم  قدس  تاالر  در  که  ادیان  گفتگوی  و 
از  یکی  کــرد:  تصریح  اســت،  برگزاری  حال  در 
بین  گفتگوی  تاریخ  در  حرکات  چشمگیرترین 
حضور  با  که  بــود  نشستی  مسیحیت  و  ــام  اس
برگزار  مصر  سلطان  و  قدیس  آسیزی  قرانسیس 
شد و این رویداد حاکی از خط سیری است که از 
آن برای درک و توافق بین شرق و غرب استفاده 

شد.
برای  ادیان  بین  وگوی  گفت  اینکه  بیان  با  وی 
کلیسا  افزود:  است،  باید  یک  کاتولیک  کلیسای 
است  ادیان  تمام  پیروان  با  رابطه  ادامه  خواهان 
به  نسبت  احترام  مبنای  بر  که  گفتگویی  از  و 
می  استقبال  و  باشد  شــده  بنا  انسان  کرامت 
اصیل  نشست  این  که  داریم  اطمینان  ما  و  کند 

و راستین است.
به  واجب  خدمت  یک  وگو  گفت  کرد:  تاکید  وی 
گیرد  انجام  احسن  نحو  به  اگر  و  است  بشریت 
ما  توافق  و  صلح  احترام  متقابل،  درک  موجب 

بین مولفه های متعدد یک جامعه می شود.
توحیدی  ادیان  پیروان  ما  گفت:  واتیکان  سفیر 
ادیــان  سایر  پیروان  با  مذهبی  هــای  ارزش  در 
ایمان  ایــن  برکت  بــه  را  خــود  و  هستیم  سهیم 

مشترک به خداوند نزدیکتر می یابیم.
ضعفاء  به  نسبت  شفقت  و  خیرات  روزه،  دعا  وی 
و  مسلمانان  مــیــان  مــشــتــرک  هــای  ارزش  را 
بگوییم  توانیم  می  گفت:  و  کرد  ذکر  مسیحیان 

که وجود انسان طریقت تمام ادیان است.
دینداران  خاص  ویژگی  به  اشاره  با  لئوبوکاردی 
اختیار  در  که  اســت  میراثی  ایمان  کــرد:  بیان 
با  همکاری  یک  این  و  گرفته  قرار  بشریت  تمام 
صلح  کردن  بنا  در  توانیم  می  که  است  اهمیتی 

موفق عمل کنیم.
خشونت  بر  آمــدن  غالب  بــرای  کــرد:  ــراز  اب وی 
با  باید  عدالت  و  صلح  ترویج  و  مــودت  ایجاد  و 
یکدیگر همکاری کنیم که این امر از طریق گفت 

وگو محقق می شود.
وارد  تا  است  ضروری  کرد:  تاکید  واتیکان  سفیر 
شویم  ادیان  سایر  دینداران  با  مثبت  ارتباط  یک 
زیرا آنان همسایگان ما هستند و عناصر مشترک 
می  موظف  را  ما  مشترک  های  نگرانی  و  دینی 
کند تا پیوندهای همواره صمیمی تری را بر پایه 

ارزش های اخاقی در سطح جهانی بنا نهیم.
»امام  المللی  بین  همایش  نخستین  است،  گفتنی 
و  رهــبــران  حضور  با  ادیـــان«  گفتگوی  و  رضـــا)ع( 
امــروز  ابراهیمی  ادیــان  مذهبی  شخصیت های 
حرم  قــدس  ــاالر  ت در  مــاه  بهمن  دهــم  چهارشنبه 
مطهر رضوی آغاز بکار کرده و به مدت 2 روز ادامه 
اندیشمندان  و  علما  کنگره  این  در  داشت.  خواهد 
نقاط  از  الــهــی  ــان  ادیـ ســایــر  و  اســامــی  مــذاهــب 
مختلف جهان حضور داشته و به گفت وگو خواهند 

پرداخت.

گفت وگو با ادیان، جبهه ای مقابل الحاد
  مختار فرزادی



۵ شنبه 13 بهمن ماه 1397 -26جمادی االول1440-2 فوریه2019 -شماره 4
خراسان»     « ورزشضامن

نقد ورزشی

اخبار

دهه چهارم انقالب، شکوفایی ورزش بانوان «

باید فصل برداشت  را  انقاب اسامی  دهه چهارم 
ثمره 30 سال نخست فعالیت های زنان ورزشکار 
مرحله  به  رکود،  دوران  از  عبور  با  که  دانست  ایران 
به  ــای  ه نخستین  ثبت  بــا  و  رسیدند  شکوفایی 
یادماندنی، تاریخ سازی کردند. آثار دهه 90 ورزش 
دهه  اتفاقات  تمام  انــدازه  به  و  فراگیر  پررنگ،  زنان 
60 تا 80 است.در این دوره حضور زنان ورزشکار 
ایران در بازی های المپیک و پارالمپیک، چشمگیر 
و بیش از هر زمان دیگری طعم نخستین های تاریخ 
ورزش کشور چشیده شده است.  نخستین سهمیه 
المپیک ایران در رشته تنیس و دوومیدانی، کسب 
نخستین  توسط  پارالمپیک  و  المپیک  سهمیه   2
بانوی معلول ایرانی، تصاحب نخستین مدال جهانی 
ووشــو،  تاریخ  طــای  ــدال  م اولین  کسب  کــاراتــه، 
نخستین قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در آسیا 
از  المپیک  و  پارالمپیک  تاریخ  و نخستین مدال در 
به  دهه  این  در  بانوان  ورزش  دستاوردهای  جمله 
شمار می رود.  کسب این عناوین در حالی صورت 
و  جهانی  هــای  نشان  برهه  ایــن  در  که  گیرد  می 
آسیایی بیشتری هم به سبد ورزش زنان سرازیر شد. 
همچنین در رشته های تیمی نظیر فوتسال، زنان 
2 بار عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا را کسب 
ملی  تیم های  و  رفت  کوچک  جام  جهانی  به  کرد، 
والیبال در رده های مختلف سنی حضور در قهرمانی 
و  شطرنج  در  تکانی  خانه  با  و  کردند  تجربه  را  آسیا 
های  رقابت  قهرمانی  نایب  هــای  عنوان  تصاحب 

جهانی گرند پری و قهرمانی سریع و برق آسای جهان 
تاریخ ساز شد. عاوه بر آن با راه اندازی رشته های 
از  بانوان، سرانجام پس  وزنه برداری و کشتی برای 
سه دهه درهای ورزشگاه های ایران به روی خانواده 
ها باز شد. همچنین در این برهه »مصطفی مدبر« 
اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت  سابق  مدیرعامل 
برای  را  زن  یک  بار  نخستین  بــرای  کشور  ورزشــی 
»آناهیتا  که  کرد  منصوب  ــی  ورزش مجموعه  مدیر 
شیرودی« فرزند شهید »علی اکبر شیرودی« هم در 
زمره نخستین مدیر مجموعه ورزشی زن ایران قرار 
گرفت.  در عین حال با حمایت و رایزنی »سیدرضا 
و  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  امــیــری«  صالحی 
هشت  از  پس  ورزش  وزارت  زنــان  ورزش  معاونت 
سال انحال فدراسیون اسامی ورزش زنان، اکنون 
فعالیت خود را از سر می گیرد و برای نخستین بار 
هم زنان حقوقدان ورزشی جهان به منظور توسعه 
علم حقوق ورزشی در ایران به تهران سفر کردند و 
عضو  ایرانی  بانوی  یک  عزیزی«  »پرند  بار  نخستین 
دادگاه بین المللی حکمیت ورزش شد. برای اولین 
بار هم نشست کمیسیون ورزش زنان 2019 آسیا 
با حضور صاحب نظران، کارشناسان  در سال 98 
و نمایندگان قاره کهن به میزبانی تهران برگزار می 
با تکمیل ساختار وزش  انقاب،  شود. دهه چهارم 
زنان و تشکیل معاونت این بخش در وزارت ورزش 
و جوانان همراه شد که به فراخور آن رئیسان گروه 
زنان استان های کشور به معاون مدیرکل ارتقا یافت.

بررسی 40 سال ورزش بانوان کشورپس از انقالب اسالمی

از پایه گذاری تا تحول و شکوفایی
حیات  مختلف  عــرصــه هــای   - ســفــیــدزاده   گلی 
اجتماعی در ایران با تغییر و تحوالت اساسی همراه شد 
به دلیل حساسیت های  زنان  این میان ورزش  که در 
ورزش  المللی  بین  عرصه  در  هــا  ســال  تــا  مــوجــود، 
قهرمانی فعالیت های جدی نداشتند. در دهه نخست 
ورزش  برای  مجالی  جنگ  دلیل  به  اسامی  انقاب 
میهن  از  دفاع  به  اولویت ها  تمام  و  نشد  فراهم  بانوان 
اسامی خاصه می شد. هر چند برای مردان حداقل 
جام  آسیایی،  بازی های  در  حضور  نظیر  فرصت هایی 
ملت های آسیا و سایر مجامع بین  المللی وجود داشت 
ولی بانوان از این حضور محروم بودند. به نوعی فعالیت 
ورزشی زنان تا سال 65 در سطح استانها و شهرستان 

ها از ساختار مناسبی بهره مند نبود.

دهه نخست انقالب، دهه پایه گذاری  «
ساختار ورزش بانوان

در  زنان  ورزش  تشکیات  پایه گذاری  های  زمزمه  اما 
همین دهه کلید خورد و در واقع سال 60 را باید آغاز 
فعالیت های ورزشی زنان نامگذاری کرد، زیرا در این 
سال با تشکیل »کمیته ورزش بانوان« به عنوان یکی 
از زیرمجموعه های دفتر امور مشترک فدراسیون های 
زنان  ورزش  ــوزه  ح در  تدریجی  تغییراتی  ورزشـــی، 
در  که  رفت  پیش  جایی  تا  روند  این  تداوم  شد.  ایجاد 
سال 64 توجه مسئوالن سازمان تربیت بدنی وقت به 
ورزش زنان جلب شد و با تغییرات سازمانی گسترده  
و زیر  یافت  ارتقا  به مدیریت ورزش زنان  در سال 65 

تربیت  سازمان  آموزشی  فرهنگی-  معاونت  پوشش 
بدنی دوره نوینی از فعالیت های ورزشی رقم خورد. 
البته در همین سال، 130 هیات ورزشی در استانها 
و شهرستانها تشکیل شد. در گزارش ذیل تاش شده 
تا فعالیت های زنان ورزشکار ایران به تفکیک در چهار 
دهه و با توجه به شاخص های مختلف بررسی شود که 
بخش نخست به فعالیت های ورزش زنان در دهه اول 
به مقدمه ای که  با توجه  یابد.  انقاب اختصاص می 
در آغاز گزارش آمده، در واقع نقطه شکوفایی ورزش 
زنان با ارتقاء تشکیات سازمانی و اداری در سال 65؛ 
تشکیل انجمن های ورزشی زنان در 48 رشته بود که 
52 مدیر زن در سازمان های ورزشی فعالیت خود را 
آغاز کردند که پیش از انقاب زنان ورزشکار جایی در 
مدیریت ورزشی نداشتند. به گزارش ایرنا؛از جمله این 
مسئول  جــوادی«  مشرف  »بتول  ورزشــی  زن  مدیران 
انجمن ورزش معلوالن، »فرزانه ترکان« مسئول انجمن 
پزشکی ورزشی، »کبری داودی« نجات غریق، »کبری 
ســواری،  دوچرخه  نیستان«  »فریده  تنیس،  اکبری« 
جودو،  امین«  »زهرا  ژیمناستیک،   » خلیلی  »هوروش 
محمدی«  شاه  »عشرت  تکواندو،  عامری«  عرب  »الهه 
کاراته، »سهیا قاسمی« بدمینتون، »فرزانه یوسفی« 
تنیس روی میز، »صغری نژاد نایبی« والیبال، »پروانه 
شهریان«  »ربــاب  قایقرانی،  و  بسکتبال  نظرعلی« 
هندبال، »مهین فرهای زاد« تیراندازی، مرحوم »توران 
شادپور« دوومیدانی، »فرشته عدل« شنا و »نجاتی زاده« 

در رزمی بودند. 

دهه دوم انقالب، دهه تحول ورزش بانوان «
ورزشی  های  فعالیت  وجود  با  ایــران  ورزشکار  زنان 
انقاب  پیروزی  از  پس  سال  تا 11  نخست،  دهه  در 
اسامی در هیچ رویداد بین المللی حضور نداشتند؛ 
آغاز  سر  دهه  باید  را  اسامی  انقاب  دوم  دهه  اما 
تحوالت ورزش زنان ایران نامید. ورزش زنان ایران در 
دهه نخست انقاب به دلیل دگرگونی در ساختارهای 
بنیادین و تقارن با دوران جنگ تحمیلی و شرایط حاکم 
شکل  های  پایه  اما  بود  رونق  کم  شدت  به  جامعه  بر 
گیری ساختار ورزش زنان در همین دهه کلید خورد 
تا با عبور از مرحله دوران انتقال؛ مقدمات الزم جهت 
آمادگی برای خیز )توسعه ورزش زنان( در دهه دوم 
انقاب فراهم شود. در این دهه به عبارتی دهه 70 هر 
چند روند توسعه ورزش زنان به لحاظ کمی به کندی 
پیش می رفت، اما این مقطع آغازگر اتفاقات خوبی 
برای ورزش زنان بود.  گزارش پیش رو به فعالیت های 
پردازد  می  انقاب  دوم  دهه  در  ایران  ورزشکار  زنان 
خود  های  پیروزی  اولین   طعم  بار  نخستین  برای  که 
را در عرصه های داخلی، ملی و بین المللی چشیده 
است.  همانطور که پیش تر عنوان شد، در دهه نخست 
انقاب با تشکیل »کمیته ورزش بانوان« در سال 60، 
کم کم با تقویت تشکیات سازمانی و اداری و تشکیل 
انجمن های ورزشی زنان در 48 رشته طی سال های 
64-65 ساختار ورزش زنان پایه گذاری شد و ثمره 
آن، ارتقاء پلکانی مدیریت ورزش زنان از سطح انجمن 
زنان  ورزش  معاونت  سپس  و  کل  اداره  به  ــی  ورزش

سازمان تربیت بدنی وقت است.  با این رویه »طاهره 
طاهریان« به عنوان نخستین معاون ورزش زنان پس 
از پیروزی انقاب نام گرفت. وی یکی از بنیانگذاران 
با  که  است  انقاب  از  بعد  ایــران  زنــان  ورزش  اصلی 
به  توانست  از روزهای سخت برای ورزش زنان  عبور 
جایگاه این قشر از جامعه اعتبار ببخشد. با این توسعه 
محسوس در ورزش زنان، این اتفاق منجر به افزایش 
اعتبارات برای بخش ورزش زنان شد و کمتر از 30 
درصد اعتبارات به این بخش اختصاص یافت که در 
در  داشــت.  رشد  درصــد  نخست 10  دهه  با  مقایسه 
این فرایند نخستین فدراسیون اسامی ورزش زنان 
با هدف برگزاری مسابقات ورزشی با حفظ اصول و 
بانوان  میان  در  همبستگی  تقویت  اسامی،  موازین 
مسلمان، ارتقاء فرهنگ ورزشی و گسترش و تقویت 
شد.   تشکیل  ایــران  در  ســال 69  در  ورزشــی  ــادر  ک
بیشترین  ورزشــی  مدیران  گفته  به  که  فدراسیونی 
سهم را در توسعه ورزش قهرمانی زنان داشته است. 
با تشکیل این فدراسیون، زنان برای نخستین بار به 
بازی های آسیایی 1990 پکن راه یافتند؛ زنانی که تا 
11 سال پس از پیروزی انقاب اسامی در هیچ رشته 
ورزشی حضور نداشتند. در واقع سرآغاز فعالیت زنان 
در بازی های آسیایی 1990 پکن با حضور یک بانو در 
فریمان«  »لیدا  خورد.  کلید  ایران  نفره  کاروان 125 
نخستین بانوی ورزشکاری که در رشته تیراندازی به 

رقابت های آسیایی راه یافت. 

دهه سوم انقالب، سکوی پرواز ورزش بانوان «

انقاب  سوم  دهه  در  زنان  ورزش  توسعه  چرخه 
از  برگرفته  که  خیزی  گرفت،  شتاب  اسامی 
دهه  این  در  و  بود   70 و   60 دهه  های  جریان 
به  مطرحی  ورزشکاران  سفر،  هزار   9 از  بیش  با 
جامعه ورزش بانوان معرفی شدند. در واقع اگر 
ایــران  زنــان  زیــرســازی ورزش  را دهــه  دهــه 60 
بدون  بنامیم،  زدن  جوانه  دوران  را   70 دهه  و 
به  مثابه  به  زنــان  ورزش  بــرای   80 دهــه  تردید 
این  بــرای  تاش  ها  سال  ماحصل  نشستن  بار 
ورزشکار  بانوان  اعزام  دهه  این  در  است.  حوزه 
بیش  و  گرفت  شدت  مرزی  برون  های  رقابت  به 
به  خارجی  مربیان  و  مدرسان  پای  زمــان  هر  از 
ورزشکاران  پیشتر  شد.  باز  ایران  بانوان  ورزش 
فقط  گذشته  در  که  انفرادی  و  تیمی  های  رشته 
برای حضور در رقابت های بین المللی به خارج 
اردوهــا،  برپایی  بــرای  دوره  این  در  رفتند،  می 
های  دوره  و  تمرینی  تــدارکــاتــی،  ــای  ــداره دی
از  کردند.    می  سفر  کشور  از  خارج  به  آموزشی 
دیگر اتفاق های مهم این برهه زمانی فتح قله 6 
هزار و 461 متر در هیمالیا توسط زنان کوهنورد 
زنان  چوگان  و  فوتبال  رشته  اندازی  راه  ایرانی، 
نشریه  نخستین  و  مربوطه  های  فدراسیون  در 
اخذ  حال  عین  در  بــود.   زنــان  ورزش  تخصصی 
مجوز حضور زنان ورزشکار با پوشش اسامی در 
منجر  دهه  این  در  آسیایی  و  جهانی  های  عرصه 
رئیس  الصباح«  الفهد  احمد  »شیخ  واکنش  به 

شورای المپیک آسیا در حاشیه برگزاری دومین 
دوره بازی های آسیایی داخل سالن ماکائو شد 
که گفته بود: »حضور زنان مسلمان و محجبه در 
ورزش  شدن  مطرح  باعث  ایران  ورزشی  کاروان 

زنان مسلمان در سطح آسیایی می شود.«  
رئیس  حتی  زنان  ورزش  های  موفقیت  تداوم  با 
المپیک دیپلم موفقیت  المللی وقت  کمیته بین 
طاهره  و  هاشمی  فائزه  به  را  ورزش  در  ــان  زن
به  وقت  بدنی  تربیت  سازمان  معاون  طاهریان 
خاطر نقش برجسته آنها در ارتقا و رشد مشارکت 

زنان و دختران در ورزش اعطا کرد. 
در  زنــان  بــرای  بیشتری  لیگ های   80 دهه  در 
حتی  و  تشکیل  انــفــرادی  و  تیمی  هــای  رشته 
شد.  اندازی  راه  بانوان  برای  نوپایی  رشته های 
بازی  در  ورزشکار  زنان  بار  نخستین  برای  حتی 
اهلل  آیــت  یافتند.  دســت  مــدال  به  آسیایی  هــای 
ــاره  درب تقلید  مراجع  از  یکی  شــیــرازی  مکارم 
ورزشی  های  فعالیت   « بود:  گفته  زنان  ورزش 
محدودیتی  هیچ  اخاقی  اصول  رعایت  با  زنان 

ندارد. 
زنان  اسامی  کشور  این  در  که  کردیم  ثابت  ما 
عرصه  در  اسامی  حجاب  رعایت  با  توانند  می 
این  وی  کنند.«  شرکت  اجتماعی  مختلف  های 
بدنی  تربیت  مدیرکل  با  دیــدار  در  را  اظهارات 
ماه  بهمن   18 در  پرورش  و  آموزش  وزارت  زنان 

سال 78 عنوان کرده است.   

پشت واقعیت های فوتبال پنهان نشویم 

رضا میرزاییان-باختیم و حذف شدیم، ولی همچنان یکی قربان صدقه 
کی روش می رود و دیگری او را مسبب حذف تیم ملی فوتبال کشورمان 
می داند و این فضای دو قطبی باعث شده تا از اصل موضوع غافل شویم.

قاضی  را  کاهمان  بیاییم  هستیم.  خودمان  اصلی  مقصر  عزیز،  آقای 
کنیم و با خودمان روراست باشیم. وقتی بنا را کج بگذاریم طبعا بنایی 

ناموزون خواهیم ساخت و به کجراهه خواهیم رفت.
قطار فوتبال در تمامی دنیا از جمله قاره کهن با شتابی حیرت انگیز به 
وجود  ما  فوتبال  در  سنتی  های  اندیشه  رسوب  هنوز  ولی  رود  می  جلو 

دارد و گزینه های که به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد.
اسلوب  و  قاعده  فاقد  ای  پایه  فوتبال  و  باشگاه داری  نظام  وقتی  طبعا 
درست باشد، معلوم است که ره بجایی نخواهیم برد. شکست تلخ مقابل 
کارشناسان  نظریه  این  بر  و  کرد  برما  را  ما  فوتبال  های  واقعیت  ژاپن 

صحه گذاشت که »راهی که می رویم به ترکستان ختم خواهد شد«.
آسیا  های  ملت  جام  در  قهرمانی  و  رویم  نمی  المپیک  به  که  سالهاست 
را در خواب می بینیم. 29 سال است که باشگاههای ما نمی توانند بر 
با هزار و یک  پایه ای ما  سکوی قهرمانی لیگ آسیا تکیه بزنند. فوتبال 

مشکل دست به گریبان است و... 
آنتلرز ژاپن قافیه را  مگر همین چندی پیش پرسپولیس مقابل کاشیما 
نباخت؟! مگر استقال فاتح 2 دوره جام باشگاههای آسیا طی سه دهه 

اخیر توانسته در عرصه لیگ آسیا عرض اندام کند ؟
در  ها  تیم  تمامی  و  است  العاده  فوق  ژاپنی  باشگاههای  در  امکانات 
های  تیم  اما  هستند  ای  حرفه  تهجیزات  دارای  سنی  مختلف  های  رده 
تا زمین  بزرگ ما حتی برای تمرین کردن باید به این در و آن در بزنند 
تمرین بیابند. از اینها که بگذریم می رسیم به مواردی تلخ تر اما آکنده 
کتاب  و  حساب  بی  پولهای  کردن  بدل  و  رد  و  شارالتانیسم  واقعیت.  از 
)زیر میزی( حیف و میل کردن بیت المال هم خود داستان خاص خود را 
دارد. آیا واقعا تا به امروز از خود سئوال کرده ایم که چرا محمد تقوی قید 
امثالهم  و  و خاکپور، مهدوی کیا، وحید هاشمیان  زند  را می  مربیگری 
فوتبال  این  در  فعالیت  به  حاضر  دارنــد،  المللی  بین  عالیه  مدرک  که 
بده«  «باج  و  بگیر«  »باج  مربیان  از  برخی  چرا  دیگر  سویی  از  نیستند؟! 
بطور دائم در حال رایزنی با داللیسم و تردد به این تیم و آن تیم هستند؟!

باید آسیب شناسی کرد و از اینگونه شکست ها درس عبرت گرفت وگرنه 
با حرفهای زیبنده و موج سواری نمی توان به این فوتبال بی در و پیکر، 

رنگ و لعاب منطقی داد.
پنهان  جای  به  بدهیم،  ذائقه  تغییر  و  کنیم  بازنگری  افکارمان  در  باید 
شدن و نشان دادن انگشت اشاره به این و آن؛ بیاییم ایده های نوین و 
خاقانه فرهیختگان فوتبال را باور کنیم و دست از احساسات برداریم.

به گزارش ایرنا،کی روش رفت و چه بخواهیم و چه نخواهیم فرد دیگری 
این  سئوال  اما  شد  خواهد  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  هدایت  سکاندار 
با  حتی  توان  می  برشمردیم  باال  سطور  در  که  شرایطی  با  آیا  که  است 
در  هنگفت،  های  هزینه  صرف  و  گواردیوال  پپ  و  مورینیو  فرگوسن، 
برای یکبار هم که شده  بیاییم  نتیجه گرفت؟!  آتی  و  مسابقات پیش رو 
کاهمان را قاضی کنیم و بپذیریم که شکست های پیاپی تیم های ملی 
و باشگاههای ما در عرصه آسیا نشان دهنده این است که ما با همچنان 
اندرخم یک کوچه ایم و برای پارامترهای حرفه ای تره خرد نمی کنیم. 
مخلص کام اینکه؛ راه برون رفت از این وضعیت بهره مندی از تجارب و 
دانش گرانسنگ مردان فاخر، الهام گرفتن از طایه داران فوتبال حرفه 

ای و باور کردن گزینه های نوین است و الغیر.

اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت بانوان 

در مشهد برگزار شد 

ماه  مناسبت  به  بانوان  بخش  در  رضوی  خراسان  فیت  کراس  مسابقات 
مبارک رمضان و به همت کمیته کراس فیت هیات ورزشهای همگانی 
دوره  اولین  مشهد،  صبح  ــزارش  گ به  شــد.  بــرگــزار  مشهد  در  استان 
رییس  اســدی  مهسا  مدیریت  به  استان  بانوان  فیت  کــراس  مسابقات 
در  خانم  کننده  شرکت   130 حضور  با  و  مشهد  فیت  کــراس  کمیته 
باشگاه یکان 2  برگزار شد که در انتها و سطح حرفه ای، شیرین توالیی 
مقام اول، حوریه ترکمنی جاغرق مقام دوم، شمیم یعقوبیان مقام سوم، 
هاجر فاضلی مقام چهارم و سارا رحیم خان کریمی مقام پنجم را کسب 
مسابقات  در  یافته  حضور  ورزشکاران  سنی  میانگین  همچنین  کردند. 

28 سال اعام شد.
این  بیان  با  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  مشهد  فیت  کراس  کمیته  رئیس 
از  نمایندگانی  حضور  با  و  مشهد  در  مسابقات  این  بار  اولین  برای  که 
شهرستان های خراسان رضوی از جمله نیشابور و سرخس برگزار شد، 
و استقبال بی نظیر  بود  باالیی برخوردار  از سطح  این مسابقات  افزود: 
بانوان ورزشکار و عاقه مند، خود مؤید این نکته می باشد. مهسا اسدی 
ورزش  در  جسمانی  آمادگی  از  نوینی  تعریف  فیت  کراس  داد:  ادامــه 
روزمره  زندگی  در  آمادگی  این  بکارگیری  آن  هدف  که  است  امــروزی 
درگیری  بیشترین  واسطه  به  زنان  ساخت:  نشان  خاطر  وی  باشد.  می 
از  را  زیــادی  وری  بهره  توانند  می  بیرون،  حتی  و  خانه  کار  با  مشغله  و 
کراس فیت در زندگی داشته و سطح باالتری از توانمندی های خود را 
به نمایش بگذارند.الزم به ذکر است باشگاه ورزشی و مجهز یکان 2 ویژه 
بانوان از مجموعه باشگاه های ورزشی جناب آقای محمد اسدی بوده که 
به مدیریت ورزشکار کارآفرین سرکار خانم مهسا اسدی اداره می گردد.  

یکان 2 نبش بلوار فردوسی مشهد، فردوسی 20 واقع شده است.
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از میان خبرها

معیاری  و  متر  به دنبال 
بــــرای انـــدازه گـــیـــری 
دست کم  اما  می گردد 
آن  مــشــهــد  تــئــاتــر  در 
علی  نــمــی یــابــد.  را 
روانــــــــــدل، بــازیــگــر 
ــه  ــوت ک ــ ــس ــ ــش ک ــ ــی ــ پ
پــیــش  25ســـــــال  از 
از  را  ــش  ــای پ تــاکــنــون 
بیرون  بازیگری  مسیر 
گرفتن  باال  برای  را  زیادی  عوامل  است،  نگذاشته 
ــا  ــن روزه ــان، در ای ــوان تــب کــارگــردانــی دربــیــن ج
فرهنگ  رفتن  بین  از  آن ها  از  یکی  که  برمی شمارد 

تجربه اندوزی و شاگردی است.
یک  در  »االن  گوید:  می  تاتر  عرصه  هنرمند  ایــن 
تو  به  اول  همان  کنی،  کار  بخواهی  که  هم  بقالی 
کنی.  شاگردی  مدتی  باید  اول  نمی کنند.  اعتماد 
بعد  و  را  دخل  بعد  می دهند.  دستت  را  انبار  کم کم 
حاال  بزنی.  بقالی  خودت  برای  می توانی  مدتی  از 
رفته  بین  از  ــردن  ک شــاگــردی  فرهنگ  متاسفانه 
است و جوان ها حوصله ندارند در چند کار، دستیار 

کارگردان بشوند تا تجربه الزم را به دست بیاورند.«
نمایش  انجمن  پیش کسوت،  بازیگر  این  گفته  به 
به  عاقه مندان  بــرای  را  معیار  ــن  ای باید  مشهد 
نگاه  یک  با  کارگردان  تا  بگیرد  درنظر  کارگردانی 
متن  دست کم  بتواند  اجتماعی  واکاوانه  و  تحلیلی 

درون دستش را تحلیل کند.
آن  در  ــه  ک ــه ای  ــع ــام ج در  کـــردن  ــی  ــدگ زن شــایــد 
دنبال  صبح  و  می کارند  سکه  یک  پینوکیوهایی، 
باشد.  مشکل  این  ریشه  می گردند،  سکه  درخــت 
که  افــرادی  دیــدن  با  که  است  جامعه ای  چنین  در 
سلبریتی  به  تبدیل  مجازی  فضای  در  چندساعته 
می شوند، توقعمان افزایش می یابد و دوست داریم 
بیراه  پس  شویم،  معروف  یک شبه  دیــگــران  مثل 
نیست که هنرمند ما فکر می کند بدون کسب دانش 
و تجربه الزم باید دست به یک آفرینش هنری بزند 
سلبریتی  آن  ــدازه  ان به  و  نمی شود  موفق  وقتی  و 
متهم  را  اطرافش  آدم های  نمی شود،  دیده  مجازی 
 می کند؛ اتفاقی که به گفته خیرآبادی رئیس انجمن 
هنرهای نمایشی استان، در دور باطل افتاده است 
و مخاطبان این نمایش ها هم آن را تکرار می کنند: 
مخاطب  که  هستیم  نفره   ــزار  5،4ه جامعه ای  »ما 

از این سالن به آن  نمایش ها هم هستیم و به اتفاق 
چنین  در  می رویم.  اجرا  آن  به  اجرا  این  از  و  سالن 
رشد  نداریم،  بیرون  از  زیادی  مخاطب  که  شرایطی 
و تعالی وجود ندارد؛ چون هزینه اغلب نمایش هایی 
که روی صحنه می رود، از درآمد نمایش قبلی بوده 

است و ما مدام از این جیب به آن جیب می ریزیم.«

آموزش؛ راه برون رفت «

به اعتقاد خیرآبادی، تنها راه برون رفت از فاجعه ای 
که  است  آموزش  است.  آموزش  دچاریم،  آن  به  که 
درخت  به  تبدیل  کاشتن،  با  شما  سکه  می گوید 
علم  ورود  سرمایه گذاری،  نیازمند  ما  نمی شود. 
آمــوزش  که  دیگریم  چم وخم  هــزارویــک  و  اقتصاد 
این اساس  بر  را فراهم کند.  درست می تواند آن ها 
انجمن نمایش این موضوع را در اولویت برنامه های 
کرده  رایزنی هایی  ایــن بــاره  در  و  داده  ــرار  ق خــود 
پاسخ  در  و  می گوید  را  این  خیرآبادی  آرش  است. 
به این سوال که چطور همین نمایش ها مجوز اجرا 
می گیرند، می گوید: تاکنون در مجموعه تئاتر شهر، 
چون  نداشته ایم؛  کارگردانی  به لحاظ  ضعیف  تئاتر 
اجراهای  جلوی  که  داریــم  فنی  شــورای  یک  آنجا 

ضعیف را می گیرد اما این شورا در محدوده مجتمع 
سالن های  درحالی که  می کند،  عمل  امام رضا)ع( 

خصوصی به اقتصاد خودشان فکر می کنند.

رونق پول به جای کیفیت، در سالن های  «
خصوصی

به گفته خیرآبادی، این وظیفه سالن های خصوصی 
صحنه  روی  ضعیفی  تئاتر  هر  نگذارند  که  ماست 
پول  ــا  آن هـ بیفتد،  ــاق  ــف ات ایــن  اگــر  چــون  بـــرود؛ 
فقط  متاسفانه  خصوصی  سالن های  درنمی آورند. 
تاجایی که  کار.  کیفیت  نه  است  مهم  برایشان  پول 
ندارند  هم  فنی  شورای  سالن ها،  این  می دانم،  من 
اجرا  فرصت  قــرارداد،  یک  با  می توانند  گروه ها  و 

بگیرند.
همه  ــه  ک نیست  معنا  آن  ــه  ب بـــاال  مــطــالــب  الــبــتــه 
جوان های تئاتر مشهد بی تجربه و بی دانش هستند، 
امسال،  استانی  تئاتر  جشنواره  در  که  همچنان 
بیشتر برگزیدگان از جوان های خاق و بااطاعات 
نسلی  نیازمند  مشهد  امــا  بــودنــد  شهرمان  تئاتر 
باانگیزه و خاق بر صحنه تئاتر است که درپی کسب 

تجربه و مطالعه بیشتر باشد.

80 کشور جهان میزبان جشن های 
چهل سالگی انقالب

اسامی  انقاب  سالگرد  چهلمین  مرکزی  ستاد  فرهنگی  دبیرکارگروه 
در30  جهان  کشور   80 از  ،بیش  اسامی  ــران  ای با  همزمان  گفت: 
چهل  جشن  میزبان  اسامی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  نمایندگی 

سالگی انقاب اسامی خواهند بود.
خبری  نشست  در  اسحاقی  محمد  ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
اسامی  انقاب  سالگرد  چهلمین  مرکزی  ستاد  فرهنگی  کارگروه 
کننده  متحول  و  فرهنگی  انقابی  ایـــران  اســامــی  انــقــاب  ،گــفــت: 

ارزش های الهی و معنوی به شمار می رود. 
آفرینی  نقش  و  حضور  انقاب  موفق  تجربه  که  این  بیان  با  اسحاقی 
ناشی  مقدس  دفاع  تجربه  گفت:  بوده  مختلف  عرصه های  در  جوانان 
از همین احیای فرهنگ دینی و ملی بوده و میانگین سنی فرماندهان 

ایران در جنگ تحمیلی24 تا 25سال بود. 
انقاب  در  موفق  تجربه  جوانان  آفرینی  نقش  که  این  به  ــاره  اش با  او 
اسامی بود، گفت: معدل سنی دانشمندان علوم های جدید در ایران 

کمتر از30 سال است.
حاکمیت  بر  مبتنی  اسامی  جمهوری  نظام  که  این  بیان  با  اسحاقی 
پیروزی  از  بعد  ــزود:  اف اســت،  شده  بنا  انسانی  و  اسامی  ــای  ارزش ه

ارزش های  حاکمیت  هم  اقتصاد  و  سیاست  حوزه  در  اسامی،  انقاب 
دینی و انسانی را شاهد بوده ایم. 

احیای هویت دینی و ملی یکی از دستاورد های بزرگ فرهنگی  «
انقالب

بزرگ  دستاورد های  از  یکی  ملی  و  دینی  هویت  :احیای  اضافه  وی 
همه  با  انقاب،  از  قبل  با  مقایسه  در  است.  اسامی  انقاب  فرهنگی 
شعار های ملی گرایی که رژیم ستم شاهی می دادند، به طور کامل غرب 

زدگی را مدنظر داشتند.
وی در ادامه احیای مظاهر دین و دینداری و ارزش های الهی در سطح 
منطقه و جهان را از دیگر دستاورد های فرهنگی انقاب اسامی، عنوان 
کرد و افزود: در شرق و غرب دین را به عنوان افیون ملت ها معرفی می 
و  دین  در  عظیمی  تحول  ایران  در  اسامی  انقاب  ظهور  با  اما  کردند، 
دینداری در جهان شکل گرفت و حرکت انقاب الهام بخشی عظیمی 

در سطح منطقه و جهان ایجاد کرد. 

دو درصد از تولید علم جهان از آن ایران «

اسحاقی تاکید کرد: تربیت نیروی انسانی مومن و متعهد در عرصه های 
علمی، فنی، آموزشی، صنعتی، دفاعی در رشته های مختلف هم از دیگر 

افتخارات فرهنگی نظام در چهل سال اخیر است. 
وی افزود: هم اکنون شخصیت های برجسته علمی و فرهنگی در کشور 
قیاس  قابل  انقاب  از  قبل  با  کیفیت  و  کمیت  نظر  از  دارندکه  وجود 

نیستند. 
نقش  نیز  علم  تولید  در  اسامی  جمهوری  که  این  به  اشاره  با  اسحاقی 
جمعیت  از  درصد  یک  بودن  دارا  با  ایــران  گفت:  است،  داشته  زیــادی 

جهان، دو درصد از تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است. 

برگزاری 88 کرسی آزاداندیشی در دانشگاه ها «

اسامی  انــقــاب  سالگرد  چهلمین  ستاد  فرهنگی  ــروه  ــارگ ک دبیر 
در  آزاداندیشی  کرسی   88 برگزاری  فجر  دهه  ایام  در  اظهارداشت: 

دانشگاه ها در سطح کشور فراهم شده است.
توسط  فرهنگی  و  علمی  از100نشست  بیش  همچنین  ــزود:  اف وی 

دستگاه های فرهنگی در کشور برگزار خواهد شد. 
مختلف  عرصه های  در  فرهنگی  اثر  هزار  سه  از  حمایت  به  اشاره  با  وی 
،گفت: چهار همایش ملی و بین المللی با محوریت دستاورد های نظام و 
معرفی آثار و اقدامات محتلف در چهار دهه اخیر در ایام دهه فجر برگزار 

می شود.

30 نمایندگی فرهنگی ایران در 80 کشور جهان میزبان جشن  «
های انقالب

به گفته وی در30 نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات در 80 کشور 
می  برگزار  مختلفی  های  همایش  هنر  و  فرهنگ  اهل  اساتید  اعزام  با 

شود.
و  عمومی  صورت  به  کشور  در  قرآن  با  انس  محافل  برگزاری  گفت:  وی 
تخصصی برگزار می شود، در جامعه حافظانی از سنین قبل از دبستان و 
دانشگاهیان پرورش یافتند و نیز در روستا ها حافظان قرآن حضور دارند 

که از اقدامات مفید نظام در حوزه فرهنگ قرآنی است. 

برگزاری بیش از 7 هزار برنامه فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی «

گفت:  اسامی  انقاب  سالگرد  چهلمین  ستاد  فرهنگی  کارگروه  دبیر 
از 7هزار برنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی توسط شهرداری ها  بیش 

در سراسر کشور برگزار می شود.
وی افزود: همچنین یکهزار گروه تبلیغی جهادی شکل گرفته که در این 

ایام به نقاط مختلف کشور اعزام می شود. 
اینکه 30سازمان، ارگان و نهاد در کار گروه فرهنگی  با بیان  اسحاقی 
کشور های  برای  نامه ها  ویژه  چاپ  کرد:  اظهار  اند،  بوده  فعال  ستاد 
منطقه و حضور فعال فرستادگان از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
دیگر  از  کنند  برگزار  کشور ها  دیگر  در  را  همایش هایی  که  اسامی 

برنامه های ستاد در این ایام است. 

چیستی اپرای ایرانی 

»شبح اپرا« در ایران؛ حقیقت یا تبلیغ

نام  از  استفاده  با  موسیقی  کنسرت های  است  مدتی 
برای  واژه  این  بودن  ناشناخته  از  بهره گیری  و  »اپــرا« 
عموم، موفقیت تجاری پروژه خود را تضمین می کنند 
اما آیا اپرای ایرانی یک حقیقت است یا یک ابزار تبلیغ؟ 
از  ایران استفاده  مدتی است در عرصه هنر موسیقی 
واژه هایی مانند »کنسرت - نمایش«، »تئاتر موزیکال«، 
تا  شده  باب  شدت  به  ــرا«  »اپ و  پرفورمنس«  »موزیک 
جایی که این لغات و واژه ها در بسیاری از موارد فروش 
را  مخاطبان  چشمگیر  استقبال  و  بلیت ها  حداکثری 
تضمین کرده است.  در این میان واژه »اپــرا« بیش از 
هر واژه دیگری امروز در عرصه موسیقی ایران به کار 
فروش  واژه  همین  موارد  از  بسیاری  در  و  شده  گرفته 
بلیت و موفقیت اقتصادی دست اندرکاران این رویداد 
را تضمین کرده است. اما در این بین کمتر به این سوال 
مهم پرداخته شده است که »اپرا« چیست؟ و متاسفانه 
خود  از  کمتر  هم  هنری  رویــدادهــای  ایــن  مخاطبان 
پرسیده اند که به راستی مخاطب چه برنامه ای خواهند 

شد. 
و باید اذعان کنیم که عدم آشنایی مخاطبان با علم - 
هنر اپرا بوده که دست اندرکاران بسیاری از رویدادهای 
موسیقایی را به کاربرد این واژه در تبلیغات خود تشویق 

و ترغیب کرده اند.

آیا اپرای ایرانی هم داریم؟ «

اما به واقع اپرا چیست؟ آیا هر خواننده موسیقی قابلیت 
حضور در قامت خواننده اپرا را دارد؟ آیا این فرم و قالب 
هنری در عرصه هنر موسیقی ایران امروز ما جایی برای 

مطرح شدن و بالندگی دارد؟
البته نباید فراموش کرد که حضور اپرا در ایران به این 
مدت اندک محدود نمی شود و در سال 1306 اولین 
در  را  اپرا  برگزاری  قابلیت  که  تبریز  ارگ  تئاتر  سالن 
خود داشت و با اقتباس از سبک معماری تئاتر سنت 
پترزبورگ، افتتاح شده بود که در سال 1357 تخریب 
گردید. بعد از سالن تئاتر تبریز، احداث تاالر وحدت در 
سال 1346 گام بزرگی بود برای استفاده هنرمندان 
موسیقی در عرصه های اپرا و باله. به هر شکل پس از 

انقاب اسامی فعالیت های سازمان ملی باله ایران و 
اپرا در ایران تا سالها در سکوتی عمیق فرو رفت.

به راستی اپرا چیست؟ «

اُپرا آمیزه ای از موسیقی و نمایش است. از این رو برای 
و  موسیقی  بخش  دو  از  بهره گیری  اپرایی  آثــار  خلق 
نمایش غیر قابل انکار است. هنرمندان و کارشناسان 
در اولویت هر یک از این دو مؤلفه بر دیگری اختاف نظر 
در  را  موسیقی  واگنر  ریشارد  مثال  عنوان  به  ــد؛  دارن
حال  ایــن  با  مــی دانــد.  نمایش  واالی  هــدف  خدمت 
داستانی  آن،  با  که  اســت  اعجازی  دارای  موسیقی 
دل انگیز  و  عمیق  احساسی  تجربه  به  ساده  چند  هر 
نمایشنامه های  و  داستان ها  همچنین  می شود.  بدل 
موفق نیز با درآمیختن با موسیقی، بقا و عمق بیشتری 

می یابند.
پری«  »جاکوپو  اپرا  سازنده  اولین  نام  اگرچه  تاریخ  در 
است، اما کسی که اپرا را به معنای واقعی کلمه بنیان 

گذاشت »کلودیو مونته وردی« بود.
هنرهای  از  است  مجموعه ای  اپــرا  است  مسلم  آنچه 
طراحی  بازیگری،  فن  ادبــیــات،  موسیقی،  مختلف 
صحنه، دکور و کارگردانی. در این میان صحنه آرایی 
اپراهای باروک غالبًا با هدف القای احساس عظمت و 
جلب توجه به تزیینات پر زرق و برق معماری باروک بود. 
اپرا از ارزنده ترین پدیده های جهان موسیقی است. طی 
چندین قرن اپرا با تحوالت فراوان همه گونه رویدادها و 

سبک های موسیقی را تجربه کرد و به تکامل رسید.
اُِپــرا هنری است که بر روی یک سکو یا ِسن نمایشی 
که هماهنگ و سازگار با موسیقی ساخته شده انجام 
می گیرد. نمایش اجرایی در اپرا عناصر ویژه تئاتر مانند 
زمینه پردازی و محیط نمایشی، جامه ها، چهره پردازی 
و بازیگری را در خود دارد؛ ولی در اپرا عموما جمات 
نیست  دیالوگ  صورت  به   )librettO( نامه  اپرا  یعنی 
بلکه به گونه آوازی و سرودی است. خوانندگان اپرا را 
همنوایان  می کنند.  همراهی  همنوایان  از  گروه  یک 
می توانند یک گروه کوچِک سازی باشند یا یک ارکستر 

سمفونیک کامل.

معاون هنری وزارت ارشاد :
تنگناهای مالی دولت مانع رشد بودجه 

فرهنگ و هنر نشده است

و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاون 
ارشاد اسامی گفت: فراموش نکنیم 
یک جانبه  تحریم های  واسطه  به  که 
ــژه   وی ــط  ــرای ش در  مــنــطــق،  ــدون  بـ و 
رئیس  درایــت  اما  هستیم  اقتصادی 
به  اعتقادش  و  همراهی  و  جمهوری 
با  شده  باعث  هنر  و  فرهنگ  عرصه 
وجود تمامی تنگناهای مالی دولت، 
باز هم شاهد افزایش بودجه های این 

بخش باشیم.
دکــتــر »حــســن روحـــانـــی« رئــیــس 
دی مــاه  چهارم  حالی  در  جمهوری 

الیحه بودجه کل کشور برای سال 1398 را تقدیم 
در  آن،  اساس  بر  که  کرد  اسامی  شورای  مجلس 
در  بودجه  اسامی  ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  حوزه 
و  میلیارد  آینده،141  سال  برای  شده  گرفته  نظر 

560 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 
 97 سال  بودجه  الیحه  در  که  است  حالی  در  این 
درج  عدد  اسامی  ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  بــرای 
نظر  در  تومان  میلیون   200 و  میلیارد   131 شده 
نگاه  یک  در  و  اســاس  همین  بر  بــود.  شــده  گرفته 
آماری و مقایسه ابتدایی می توان دریافت که بودجه 
بودجه  با  قیاس  در   98 ســال  در  وزارتــخــانــه  ایــن 
میلیارد   100 از  بیش  افزایش   )1397( امسال 

تومانی را تجربه خواهد کرد. 
بر همین اساس و در حوزه معاونت هنری وزارتخانه 
هنرهای  کــل  ادارات  مهم  زیرمجموعه  ســه  کــه 
حوزه  در  را  موسیقی  و  تجسمی  هنرهای  نمایشی، 
برنامه های کان و نگاه اقتصادی حمایت می کند، 
هنری  مــعــاون  حسینی«  »سیدمجتبی  ــراغ  س بــه 
را  او  نظر  تا  رفتیم  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
آن  تخصیص  شیوه  و   1398 سال  بودجه  ــاره  درب
بودجه به نهادهای مخلتف این معاونت جویا شویم.

فرهنگی  خبرنگار  با  گفت وگو  ابتدای  در  حسینی 
ایرنا با بیان آنکه پیش از ورود به مبحث بودجه حوزه 
فرهنگ و هنر به ویژه معاونت هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی و ادارات کل زیرمجموعه آن باید به 
دو نکته مهم توجه کرد، گفت: امروز که 40 سال از 
انقاب شکوهمند اسامی می گذرد، نباید از خاطر 
بسیار  توسعه  و  رشد  ما  کشور  در  هنر  که  کنیم  دور 
گسترده ای در حوزه تربیت نیروهای انسانی داشته 
فرصتی  و  آورد  دست  نخست  نگاه  در  رشد  این  که 

بسیار مهم به شمار می رود. 
تا  با نگاه به بازه زمانی 1365  وی ادامه داد: تنها 
سال،   30 طی  یعنی  خورشیدی  هجری   1395
در  نفر  میلیون   3 از  بیش  کــه  می شویم  متوجه 
کشور  هنری  دانشگاه های  از  مختلف  رشته های 
افرادی  منهای  آمار  این  شده اند.  فارغ التحصیل 
است که در آموزشگاه های آزاد زیر نظر استادان در 

شکلی سینه به سینه و یا رابطه استاد - شاگردی، 
مراتب آموزش بخش های مختلف هنر را گذراندند 

و پیشرفت کردند. 
بستر  چنین  بــا  وقتی  آنکه  بــه  اشـــاره  بــا  حسینی 
حوزه  در  متخصص  انسانی  نیروی  از  گسترده ای 
تجهیزات  تاسیسات،  باید  می شویم  مواجه  هنر 
نیز  بــزرگ  خانواده  این  فعالیت  زیرساخت های  و 
متناسب با نیازهای آنها برنامه ریزی و اجرایی شود، 
سوی  از  که  انتقادهایی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
به  هنر  امر  متولیان  فعالیت  به  نسبت  هنرمندان 
می شود  مطرح  هنری  معاونت  شاخه های  در  ویژه 
است  نکته  این  متوجه  رواســت،  انتقادی  البته  که 
نیاز فعالیت  با  که زیرساخت های ما هنوز متناسب 
به همین مناسبت  و  نگرفته است  هنرمندان شکل 
از  ــت  دس ــن  ای بــا  نیز  بــودجــه  تخصیص  بحث  در 

آسیب ها مواجه هستیم. 
به جای در پیش  به همین مناسبت  ادامه داد:  وی 
رشدی  و  بودجه  ــرای  ب سالیانه  ــه  روی یک  گرفتن 
به  یافته  تخصیص  بودجه  ارائــه  در  ساله  هر  ما  که 
فعالیت های حوزه های مختلف کان کشور از جمله 
فرهنگ و هنر شاهد هستیم، نیازمند مداقه بیشتر 
برای تحصیل به مهمترین اولویت ها و شاخص های 

پیشرفت کیفی خواهیم بود. 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
حــوزه  بــه  ــان  ک نگرش  از  نکته  دومــیــن  بیان  در 
فرهنگی  فعالیت های  در  ساالنه  بودجه  تخصیص 
با توجه به مولفه هایی چون پیشینه  و هنری گفت: 
مختلف  امتیازهای  کشورمان،  تاریخی  و  فرهنگی 
و  دارد  وجود  هنر  این  در  که  کمالی  و  ایرانی  هنر 
در  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  تاثیر  و  انسانی  نیروهای 
کشورهای منطقه و جهان نباید از خاطر دور کنیم 
ترجمه  از  بی نیاز  و  جهانی  زبانی  فرهنگ،  زبان  که 
با محصوالت  ایرانی  است، در این میان هنرمندان 
بسیار  گفتمانی  می توانند  خود  هنری  تولیدات  و 
دقیق از مبانی فرهنگ ایرانی و اسامی با مردمان 

دیگر کشورهای جهان داشته باشد. 

رواندل، بازیگر پیش کسوت :

 فرهنگ شاگردی
 از بین رفته است !

  اسماعیل آزاد

گفتگو    

  گفت و گو از امین خرمی
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هشدار
آدم  زورگیری،  زد؛  دست  جرایم  انــواع  به  ها  سال 
مخدر،  مــواد  مصرف  و  مسلحانه  سرقت  ربــایــی، 
موادی که از سیگار شروع شد و در نهایت به شیشه و 
توهمات ناشی از آن رسید. می گوید زندگی سالمی 
داشته و تحت تاثیر مواد به این روز افتاده اما اکنون 
متنبه شده است و روی دیگری از زندگی را بازی می 

کند.

سکه زندگی برگشت «

خیلی از ما فکر می کنیم آدم رباها یا سارقان مسلح 
از  کامل  نسخه  یک  اکنون  اما  هستند  ها  فیلم  توی 
 30 که  جوانی  مرد  اســت.  نشسته  روبرویم  جرایم 
بهار از عمرش می گذرد و به عقب که نگاه می کند، 

خاطره خوشی برای تعریف کردن ندارد. 
او را در یکی از جلسات مددکاری انجمن داوطلبان 
از  یکی  او  ــدم.  دی ــاران(  ــددی )م اجتماعی  خدمات 
فرزند  دو  پدر  است.  مددیاران  انجمن  مددجویان 
دختر است و به نظر نمی رسد پشت این چهره آرام 
و خنده رو، روزی مردی خشن و ترسناک جا خوش 
کسی  جلوی  خیابان  در  اگر  که  مردی  باشد.  کرده 
و  دار  و  پرید  می  اش  چهره  از  رنگ  شد،  می  سبز 
چاقو  رد  تا  فرد  این  اما  داد.  می  ناصر  به  را  ندارش 
کشید،  نمی  اش  قربانی  صــورت  و  دســت  روی  را 
به  را  او  امثال  امــروز  که  فــردی  کــرد.  نمی  رهایش 
و  نشسته  مقابلم  حاال  شناسیم،  می  زورگیر  عنوان 
می  دورش  و  تلخ  های  گذشته  از  خاصی  آرامش  با 
گوید. از مواد که زندگی اش را به خاک سیاه نشاند. 
از رابطه سرد خانوادگی اش، از مادری که نداشت، 
از بیماری پدرش، از تحقیرهایی که سال ها به دوش 
کشید و در نهایت همه چیز در زندگی ناصر دست به 
دست هم داد تا از او یک جنایتکار حرفه ای بسازد. 
سیاهش  اهــداف  به  رسیدن  برای  روزی  که  مردی 

دست به هر کاری می زد. 
می گویم »روزی«، اما امروز ناصر صدها قدم از همه 
گرفته  فاصله  اش  زندگی  تاریک  و  سرد  های  فصل 
دارد.  درخشان  و  گرم  روشن،  ای  آینده  به  چشم  و 
دو  و  همسر  لبان  روی  را  رضایت  لبخند  که  جایی 

دخترش بنشاند و انسانیت را از نو مشق کند.

 پایان تلخ یک آدم ربایی «

نسبتا  موهای  کرده.  تن  به  مشکی  شلوار  و  کاپشن 
را  کم پشتی دارد و سبیل روی صورتش چهره اش 
کمی جا افتاده تر کرده است. ناصر از وقتی از زندان 
بیرون آمده در جلسات مددکاری شرکت می کند. 
جایی که عصای معجزه گری شده برای تغییر شیوه 
آیم  می  که  جا  این  گوید:  می  خودش  اش.  زندگی 
آرامش می گیرم. فکر و خیال های بد از ذهنم دور 
می  امید  سالم  زندگی  داشتن  به  بیشتر  و  شود  می 

بندم. 
می خندد. سبیل هایش تا گوشه های صورتش کش 
ادامه می  بیرون می ریزد.  و دندان هایش  آیند  می 
از  اینجا  به  آمدن  برای  اما  نــدارم  باری  و  کار  دهد: 
خواهر و خانواده ام پول قرض می گیرم. خانه مان 
را  خودم  شده  طور  هر  اما  است  دور  خیلی  اینجا  تا 
یاد  مددیاران  انجمن  در  چون  رسانم.  می  اینجا  به 
گرفته ام که چطور زندگی کنم و شخصیتم نسبت به 

قبل کلی عوض شده است. 
ناصر سوابق درخشانی در کارنامه اش ندارد. سرقت 
مــواد،  مصرف  و  ربایی  آدم  زورگــیــری،  مسلحانه، 
کلکسیونی از جرایم او است. او می گوید: در جریان 
شریف  صنعتی  دانشگاه  اساتید  از  یکی  ربایی  آدم 
را دزدیم و شرط آزادی اش پرداخت 600 میلیون 

تومان بود. اما لو رفتم و دستگیر شدم. 
پس از این ماجرا در دادگاه، ناصر به تحمل 29 سال 
و یک روز حبس محکوم شد. »سال 92 وارد زندان 
بکشم،  حبس  ها  سال  است  قرار  اینکه  فکر  شدم. 
و  کــردم  اعتراض  مدتی  از  پس  کــرد.  می  ام  دیوانه 
در نهایت با تحمل پنج سال حبس و پرداخت 150 

میلیون تومان دیه از زندان آزاد شدم«. 
از  او  ــود.  ب سازندگی  روزهـــای  ناصر  ــرای  ب زنــدان 

را  اعتیادش  قدم  اولین  در  شد  آنجا  وارد  که  وقتی 
چیزش  همه  مواد  خاطر  به  اینکه  از  گذاشت.  کنار 
همه  گوید:  می  خودش  بود.  شده  خسته  باخته،  را 
و  کردم  شروع  تریاک  و  سیگار  با  کشیدم.  می  چیز 
و  حشیش  هروئین،  سراغ  کم  کم  رفت.  باال  عملم 
شیشه  به  اما  کردم.  تزریق  چندباری  و  رفتم  شیشه 
عادت کرده و به خاطر اینکه تحت تاثیر مواد بودم و 
شیشه مصرف می کردم، دست به زورگیری، سرقت 

مسلحانه و آدم ربایی زدم. 

کلکسیونی از جرایم «

ربا  آدم  او  از  مالی  نیاز  که  کند  می  تعریف  برایم  او 
که  مــوادی  و  تلخ  گذشته  نساخت.  مسلح  سارق  یا 
مصرف می کرد، او را به انجام این کارها وادار کرده 
داشته  بــدی  زندگی  خواهد  می  کسی  »چــه  ــود.  ب
و  پدر  که  شد  شــروع  وقتی  از  من  مشکات  باشد؟ 
از  داشتم،  نیاز  بهشان  شدت  به  که  سنی  در  مادرم 
خافکاری  خانواده  ما  نکنید  فکر  شدند.  جدا  هم 
اما  دارنــد  خوبی  زندگی  بــرادرم  و  خواهر  هستیم. 
های  تنش  ــودم،  ب خــانــواده  بــزرگ  فرزند  چــون  من 
زندگی را بیش از بقیه احساس کردم. پدرم به خاطر 
مشکات روحی و روانی دست به کارهایی می زد که 

هضمش برای من که آن زمان نوجوان بودم و به چتر 
حمایتی پدرم نیاز داشتم، بسیار سخت بود«. 

پشت  را  جرایم  از  کلکسیونی  اینکه  از  پیش  ناصر 
بود.  آشپزخانه  کابینت  نصاب  کند،  ردیــف  سرش 
برای  بود  توانسته  راه  این  از  و  کارش حرف نداشت 
خودش کارگاهی راه بیندازد و درآمد خوبی کسب 
آورد،  روی  مواد  به  وقتی  از  میان  این  در  اما  کند. 

دست و دلش هم به کار نرفت. 
به  اما  نداشتم  مالی  نیاز  من  کرد.  بیچاره  مرا  »مواد 
دست  هیجان  برای  بودم،  شیشه  روی  اینکه  خاطر 
زدم«.  و...  مسلحانه  سرقت  بعدها  و  زورگیری  به 
فاصله  او  از  اش  خانواده  شد  باعث  ناصر  کارهای 
بگیرند و طرد شود. می دانست اشتباه می کند اما 
مصرف مواد، محرک انجام کارهای غیرقانونی اش 
افتاد. »زندان نقطه  به زندان  اینکه در نهایت  تا  بود 
پایان زندگی سیاهم بود. آن جا ترک کردم و به خودم 
قول دادم که گذشته ام را کنار بگذارم. به خاطر دو 
اما  شوم.  سالمی  آدم  خواهم  می  دارم،  که  دختری 
از وقتی از زندان بیرون آمده ام، کسی حمایتم نمی 
از  را  نــدارم  و  دار  همه  دیه  پرداخت  خاطر  به  کند. 
دست دادم و در این مدت همسر و فرزندانم در خانه 

پسرخاله ام ساکن شدند تا من بیرون بیایم«. 
حاال که مدتی از آزادی ناصر می گذرد، او باید خانه 
پسرخاله اش را تخلیه کند اما آهی در بساط ندارد. 
می  دست  به  چندگاهی  از  هر  که  پولی  مانده  ته  با 
آورد، خودش را به انجمن مددیاران می رساند تا در 

جلسات روان درمانی و مددکاری شرکت کند. 
»این جا برایم کاس درس است. تازه پس از شرکت 
مواقع  در  و  زندگی  چطور  گرفتم  یاد  ها  کاس  در 
بحرانی خودم را کنترل کنم. از وقتی در این کاس 
ها شرکت می کنم، به قدری رفتارم عوض شده که 
حتی خانواده ام هم تعجب کرده اند. اما هنوز باورم 
شوم.  قبل  مثل  دوباره  شاید  کنند  می  فکر  ندارند. 
آدمی  آن  دیگر  من  اما  دهم  می  حق  همه  به  البته 

نیستم که به گذشته برگردم«. 

 بار دیگر متولد شده ام  «

اراده  گذاشتم.  کنار  را  مواد  کردم  اراده  خودم  »من 
ام  کــرده  اراده  امــروز  گذاشتم.  کنار  را  جرم  کــردم 
مددکاری  و  درمانی  روان  جلسات  در  شرکت  با  تا 
مردم  از  بــســازم.  سالمی  و  مفید  انسان  ــودم  خ از 
یک تقاضا دارم. اینکه اراده مرا باور کنند. به من و 
را  دوبــاره  زندگی  فرصت  و  کنند  اعتماد  من  امثال 
به ما بدهند. همیشه پاییز، پاییز نمی ماند. همیشه 
ها  فصل  همیشه  ماند.  نمی  برفی  و  سرد  زمستان 
یک رنگ نمی مانند. بعد از زمستان بهار است. بهار 
شدنم را باور کنید و با حمایتتان اجازه ندهید امثال 

من به گذشته برگردند«. 

گزارشی از زندگی یک سارق مسلح

سکه زندگی برگشت

زنان سیگاری نوزاد کم وزن به دنیا می آورند

آنها  سوم  یک  فقط  اما  کنند  ترک  خواهند  می  ها  سیگاری  درصد   80
کوشش می کنند و فقط 5 درصدشان موفق به ترک می شوند، سیگار 
موجب سرطان و پرخاشگری می شود و زنان سیگاری نوزاد کم وزن به 
دنیا می آورند. فربد فدایی روانپزشک گفت:   گفت: اعتیاد به دخانیات 
یا تنباکو از نظر پزشکی وابستگی به نیکوتین است چون نیکوتین ماده 
توانند  می  توتون  های  شکل  از  یک  هر  و  است  توتون  آور  اعتیاد  و  موثر 
چپق،  قلیان،  معمولی،  سیگارهای  گفت:  وی  کنند.  وابستگی  ایجاد 
بودن  دارا  علت  به  اینها  همه  جویدنی،  تنباکوی  و  پیپ  برگ،  سیگار 
نیکوتین می تواند ایجاد وابستگی کند و اعتیاد فرد را به دنبال داشته 
یک  نیکوتین  میزان  چقدر  هر  افزود:  روانپزشکی  متخصص  این  باشد. 
های  نشانه  شدت  و  وابستگی  احتمال  باشد  بیشتر  دخانی  ــرآورده  ف
از  از بازگیری این است که وقتی فرد  بازگیری بیشتر می شود، منظور 
عائم  آن  دنبال  به  و  شود  می  ناراحتی  دچار  نکند  استفاده  دخانیات 
خیلی  داشــت:  اظهار  فدایی  آید.  می  وجود  به  او  در  جسمی  و  روانــی 
و  تهوع  حالت  دچــار  کشند  می  سیگار  اول  مرتبه  بــرای  که  افــرادی  از 
توجه  قابل  مصرف  وجود  با  سیگار  به  معتادان  اما  شوند  می  سرگیجه 
توتون دچار این نشانه ها نمی شوند. افراد سیگاری خیلی زود متوجه 
می شوند که سیگار و دیگر فرآوردهای حاوی نیکوتین را سریعتر از آن 
چیزی که در ابتدا تمایل داشتند، مصرف می کنند.به گزارش ایرنا،وی 
متوجه  زودی  به  کشد  می  سیگار  نخ  چهار  روزی  که  شخصی  گفت: 
می شود، برای اینکه حالت قبلی در او به وجود آید و دچار نشانه های 
افزایش دهد. فدایی تصریح  برابر  به دو  را  باید مصرف  بازگیری نشود، 
کرد: روانپزشکان این واکنش را پدیده تحمل می نامند. پدیده تحمل به 
این صورت است که بدن فرد مصرف کننده دخانیات نسبت به تاثیرات 
به  قبلی  حاالت  اینکه  برای  و  کند  می  پیدا  عادت  نیکوتین  سمی  ماده 

وجود آید، باید میزان بیشتری مصرف کند.

 آثار فیزیولوژیک نیکوتین «

عروق  انقباض  شامل  نیکوتین  فیزیولوژیک  آثار  گفت:  روانپزشک  این 
افزایش  گــوارش،  دستگاه  در  دودی  حرکات  افزایش  محیطی،  خونی 
باعث  که  استرس  )هورمون  نفرین  اپی  و  نفرین  نوراپی  های  حالت 
افزایش ضربان قلب، انقباض عروق، انبساط راه های هوایی و قند خون 

می شود(است که با حالت اضطراب و گوش بزنگی ارتباط دارد.
می  تحریک  را  هیپوتاالموس  غده  در  لذت  مرکز  نیکوتین  افــزود:  وی 
دیگر  یا  سیگار  به  اعتیاد  دچار  فرد  که  است  مواردی  از  یکی  این  و  کند 
مواد مخدر می شود. میزان سوخت و ساز بدن را باال می برد. در خواب 
تغییراتی به وجود می آورد و باعث آشفتگی خواب و لرزش دستها می 
شود. خانم های بارداری که سیگار مصرف می کنند بچه های کم وزنی 

به دنیا می آورند.

 خطر ابتال به سرطان «

فدایی گفت: استفاده از دخانیات احتمال خطر ابتا به انواع سرطان را 
به خصوص سرطان ریه و محوطه دهان افزایش می دهد. بیماری های 
قلبی، عروقی، مغزی از جمله سکته مغری، بیماری ریوی، بیماری های 
مزمن انسدادی و دستگاه گوارش از موارد ناشی از مصرف تنباکو است.
وی ادامه داد: مونواکسید کربن که در دود سیگار وجود دارد به عنوان 
به  دخانیات  کنندگان  مصرف  ابتای  دیگر  عامل  توان  می  سمی  ماده 
بیماری سرطان باشد. این روانپزشک اظهار داشت: کسانی که تا کنون 
لب به سیگار نزده اند اما به طور مزمن در معرض دود سیگار قرار دارند 
به  ابتا  معرض  در  سایرین  از  بیشتر  سیگاری،  فرد  یک  های  بچه  مانند 

سرطان ریه یا بیماری های قلبی ریوی دچار خواهند شد.
فدایی گفت: مصرف زیاد و مکرر دخانیات در فرد مصرف کننده عائم 
مسمومیت نیکوتینی را همچون ترشح مفرط بزاق، دل درد، استفراق، 

گیجی و منگی و در نهایت سردرد، به وجود می آورد.
نوجوانی  اول  سالهای  در  کشیدن  سیگار  معموال  طور  به  افــزود:  وی 
عارض می شود و در پی آن وابستگی به نیکوتین خیلی سریع اتفاق می 
افتد. 85 درصد افرادی که فقط یک نخ سیگار کشیده اند به مصرف آن 
ادامه داده اند. افراد سیگاری به طور معمول روزانه بین 20 تا 30 نخ 

سیگار مصرف می کند.

 راههای ترک سیگار «

متخصص روانپزشک گفت: افراد سیگاری که متوجه خطرات آن شده 
و قصد ترک سیگار یا دیگر فرآوردهای دخانی را دارند باید با مراجعه به 
مجدد  بازگذشت  بدون  و  اصولی  راههای  روانپزشک  و  متخصص  افراد 
به مصرف آن را انتخاب کنند چرا که تجربه نشان داده این دسته افراد 
مصرف  سوی  به  مجددا  روانــی،  تحریک  کوچکترین  با  مدت  کوتاه  در 
دخانیات رو خواهند آورد. فدایی تصریح کرد: تا کنون فقط 5 درصد از 
افراد سیگاری توانسته اند با اراده شخصی موفق به ترک سیگار شوند و 
در صورت مراجعه به کارشناسان روانپزشک این موفقیت به 20 درصد 
افزایش خواهد یافت. وی افزود: با روش هیپنوتیزم در ذهن فرد مضرات 
مصرف سیگار و دخانیات به بدن او، القاء و یادآوری می شود. روش دیگر 
متخصصان ترک سیگار درمانهای انزجاری است. در این روش به فرد 
سیگاری نوعی شوک الکتریکی خفیف وارد می شود به نحوی که سیگار 

کشیدن و درد ناشی از آن شوک، در فرد تداعی شود.
های  آدامــس  مصرف  تلقین،  برپایه  سوزنی  طب  اظهارداشت:  فدایی 
بینی  های  حفره  در  که  نیکوتین  حاوی  های  افشانه  یا  نیکوتین  حاوی 
به پوست فرد  نیکوتین که  نوارهای حاوی  اسپری می شود و همچنین 
جمله  از  شود،  می  نیکوتین  مقداری  جذب  سبب  و  چسبانده  سیگاری 
روش های دیگر ترک سیگار و جلوگیری عوارض ناشی از آن، می توان 

نام برد.

متادون داروی شبه مخدری است که طبق مصوبه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر باید فقط در کلینیک های 
اعتیاد توسط پزشک متخصص تجویز شود  درمان 
اما واقعیت در بازار سیاه متادون چیز دیگری است. 
متادون داروی شبه مخدر است که غالبا به عنوان 
و  هروئین  به  اعتیاد  مهار  برای  نگهدارنده  داروی 
در  مخدر  داروی  این  ــی رود.  م کار  به  مخدر  مــواد 
بهداشت  وزارت  از  که  داروســـازی  کارخانه  چند 
های  شرکت  به  بعد  شود  می  تولید  ــد،  دارن مجوز 
پخش تحویلمی شود و آنها نیز به معاونت های غذا 
دهند  می  تحویل  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و 
درمانی  مراکز  به  بندی  سهمیه  اســاس  بر  سپس 
ترک اعتیاد داده می شود و با تجویز پزشک به بیمار 
اما  نهایی داده می شود.   به عنوان مصرف کننده 
و  مانند متادون  اکنون نشت داروهــای شبه مخدر 
متادون  است.  شده  کننده  نگران  بازار  در  مرفین 
ناصرخسرو  بــازار  در  و  ها  عطاری  در  راحتی  به 
نارنجی  هومان  اســت.    تهیه  قابل  فردی  هر  برای 
ها، درمانگر اعتیاد می گوید: مشاهدات یک سال 
اخیر در مراکز بستری و کلینیک های درمان اعتیاد 
حاکی از افزایش مصرف خودسرانه متادون است و 
اعتیاد به این داروی مخدر خود به معضل جدیدی 
تبدیل شده است. »وحید« بهبودیافته ای است که 
اکنون 94روز است از دام اعتیاد رهایی یافته است. 
او پیش از این به تریاک و هروئین معتاد بوده است 
وحید  اســت.  داشته  مصرف  هم  متادون  قــرص  و 
و هرئین نجات  تریاک  به  اعتیاد  از  می گوید: حاال 
وابستگی  ام.  شده  وابسته  متادون  به  اما  ام  یافته 
به متادون از هروئین سخت تر و ترک آن به مراتب 
دشوارتر است.  »فیروز« نیز بهبودیافته ای است که 
متادون را خودسرانه و بدون تجویز پزشک مصرف 
کرده است. او هم معتقد است که متادون اعتیادآور 
و ترک آن دشوار است. دکتر نارنجی ها، می گوید: 
متادون ممکن است بسته به شرایط بیمار از پنج تا 
به کلینیک  بیمارانی  اما  40 سی سی تجویز شود 

تــا180  خودسرانه  روزانــه  که  کنند  می  مراجعه 
سی سی متادون مصرف می کنند یعنی تقریبا یک 

شیشه در روز متادون می خورند.

 سامانه »تی تک« «

با  مــبــارزه  ستاد  درمـــان  کمیته  مصوبه  بــراســاس 
کنترل  و  ردیابی  رهگیری،  سامانه  مخدر،  مــواد 
غذا  سازمان  محور  سامت  های  ــرآورده  ف اصالت 
و  غذا  سازمان  و  بهداشت  وزارت  تک(،  )تی  دارو  و 
تا مصرف شبه  تولید  دارو مسئولیت دارند، فرایند 
عملکرد  نحوه  درباره  افشار  کنند.  ثبت  را  مخدرها 
از  بخشی  حاضر  حــال  در  گوید:  می  سامانه  ایــن 
سامانه که مربوط به تولید کارخانه است، راه اندازی 
شده ولی بقیه مراحل کامل نشده است. حدود سه 
با  مبارزه  ستاد  موضوع  این  دربــاره  که  است  سال 

مواد مخدر، مصوبات متعدد دارد. 

 چرا قاطعانه با عرضه بی رویه متادون  «
برخورد نمی شود 

با  نیز  اعتیاد  پژوهشگر  و  کارشناس  ها،  نارنجی 
انتقاد از عرضه بی رویه متادون و نشت این ماده در 
بازار آزاد و عطاری ها می گوید: متادون به راحتی 
وارد بازار آزاد می شود و حتما آثار اجتماعی اعتیاد 
آسیب  و  کبدی  های  بیماری  افزایش  متادون،  به 
حصر  و  حد  بی  و  خودسرانه  مصرف  جــدی  هــای 
جامعه  بــرای  آینده  سال  پنج  از  کمتر  در  متادون 
های  کلینیک  گوید:  می  وی  شود.  می  محسوس 
ترک اعتیاد ماهانه بارها و بارها برای جلوگیری از 
و  غذا  سازمان  شوند..  می  بازرسی  متادون  نشت 
دارو هم در سامانه »تی تک« داروها را ثبت می کند 
اما روش های دقیقی برای نگهداری و کنترل الزم 
است زیرا کسانی که می خواهند این مسیر را دور 
می  پیدا  را  دارو  نشت  میانبرهای  راحتی  به  بزنند 

کنند. 
گزارش از حنانه شفیعی و سید مهدی حسینی

دستت  که  شــود  می  -چگونه  نیکنام  معصومه 
آلوده به خون عزیزت می شود؟ اینکه طناب مرگ 
بفشاری  قدر  آن  و  کنی  گره  عزیزت  گــردن  بر  را 
و  رحمی  بی  این  دهــی،  خاتمه  اش  زندگی  به  تا 
جان  چگونه  و  آمده  کجا  از  باره  یک  به  سنگدلی 
عزیزانت را می گیری و دم نمی زنی؟ بسیار شنیده 
ایم و خوانده ایم که پدری فرزندش را خفه کرد یا 
تلخ  های  قصه  رساند،  قتل  به  را  همسرش  مردی 
کشی،  خواهر  یا  بــرادر  همسرکشی،  پدرکشی، 
از  برخی  جزئیات  گاه  است.  دردنــاک  و  تلخ  همه 
غیرقابل  و  دردآور  آنچنان  خانوادگی  های  قتل 
می  خود  درگیر  را  ذهن  حادثه  آن  که  است  تصور 
آدمی  شــود،  می  مگر  پرسیم،  می  خــود  از  کند. 
پاره تنش را این گونه ساخی کند؟ مگر می شود 
اجازه دهیم خون از بینی فرزندم بیاید چه برسد به 
اینکه...، سرت را برای دور کردن این گونه افکار و 
حوادث دردناک، تکان می دهی و سعی می کنی 

از فکر این گونه وقایع دور و دورتر شوی.

پشیمانی پس از عزیزکشی «

سخت  همسر،  و  فرزند  و  زن  کشتن  است  سخت 
سخت  بــرادر،  یا  خواهر  مادر،  یا  پدر  کشتن  است 
با دستان خودت عزیزترین فرد زندگیت  است که 
را نابود کنی و با چشمانت نظاره گر پایان زندگی 
قاتل  اکنون  که  آنهایی  از  بسیاری  باشی.  اش 
را  فکرش  هرگز  اند،  شده  خوده  خانواده  اعضای 
نمی کردند که قاتل شوند، چه رسد به اینکه قاتل 
عزیزان خود شوند و دستتشان به خون آنها آلوده 
دردناکترین  جمله  از  خانواگی  های  قتل  شــود. 
پرونده های جنایی دنیا است چرا که در این گونه 
قتل ها، قاتان اعضای خانواده خود را هدف قرار 
اعضای  کشتن  از  بعد  آنها  از  بسیاری  دهند.  می 
خانواده خود به شدت اعام پشیمانی می کنند و 
بیماری های  اولیای دم، دچار  در صورت رضایت 
روحی و روانی شده و بارها و بارها آرزوی مرگ می 

کنند. 

 رفتارهای خطرناک اعضای خانواده را  «
شناسایی کنیم

گفت:  روانشناسی   متخصص  پــور،  رفیعی  امین 
عامل  یک  فقط  خانوادگی  هــای  قتل  ــوع  وق در 
تاثیرگذار نیست بلکه چندین عامل اعم از اختال 
کشی،  دیــگــر  ــا  ی خــودکــشــی  افــکــار  شخصیتی، 
در  ریشه  که  عواملی  اقتصادی،  و  مالی  مشکات 
خشونت یا خیانت دارد، وجود شخصیت بدبینانه 

و شکاک نقش دارد.
وی به گستردگی دنیای مجازی و تاثیر آن در بروز 
سبب  مجازی  دنیای  افــزود:  و  کرد  اشاره  جرایم، 
شده که روابط بین اعضای خانواده دچار اختال 
شده، روابط فرا زناشویی افزایش یافته و به خیانت 

و در نهایت قتل های خانوادگی منجر شود.
هماهنگ  و  همزمان  باید  اینکه  بیان  با  پور  رفیعی 
راهکارهای  باید  گفت:  کنیم،  رشد  تکنولوژی  با 
و روانی  با هجمه های فرهنگی، اجتماعی  مقابله 
بسزایی  نقش  آموزش  راستا  این  در  بیاموزیم.  را 
طریق  از  الزم  های  آموزش  دلیل  همین  به  دارد، 
زندگی  های  مهارت  و  شود  انجام  باید  ها  رسانه 
باید  ــرورش  پ و  ــوزش  آم و  ها  رسانه  طریق  از  نیز 
قتل  جمله  از  جرایمی  شاهد  تا  شود  داده  آموزش 
های خانوادگی نباشیم. این روانشناس به آموزش 
و  کرد  اشــاره  ازدواج  از  قبل  زندگی  های  مهارت 
گفت: در صورتی که خانواده ای احساس می کند 
که همسر یا یکی از اعضای خانواده دچار مشکل 
اجتماعی  مددکاران  به  باید  است  روانی  یا  روحی 
بد  اتفاقات  از  تا  کنند  مراجعه  روانشناسان  یا 
باید  ــرد:  ک اضــافــه  ــور  پ رفیعی  ــود.  ش جلوگیری 
این رفتارها  رفتارهای خطرناک شناسایی شوند. 
آنی  جنون  البتهبا  که  هستند  هایی  نشانه  دارای 
تفکیک  یکدیگر  از  دو  ایــن  باید  و  اســت  متفاوت 

شوند.

وفور »متادون« در بازار سیاهپشیمانی پس از عزیزکشی

 فاطمه شیری 
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بحران سکه و مهریه: چه کنیم که نه زن 

زیان کند و نه مرد به خاک سیاه بنشیند 

اخیرًا پیشنهادی در مجلس شورای اسامی مطرح شده است که می گوید 
قیمت سکه باید بر اساس قیمت روز عقد محاسبه و به زن پرداخت شود. 

عصرایران - کسانی که در دهه های قبل از 60 ازدواج می کردند، مهریه 
بر  از آن که  زیرا گذشته  رایج مملکتی قرار می دادند  را عمدتًا وجه  شان 
ناگهان  پول  ارزش  گرفته"،  کی  داده  کی  را  "مهریه  که  بودند  باور  این 
سقوط نمی کرد )به ویژه در دهه اول ازدواج که احتمال طاق بیشتر بود و 

هست( و ارزش مهریه حفظ می شد.
با دگرگونی وضعیت اقتصادی، خانواده ها در صدد پیدا کردن راهی برای 
"حفظ ارزش مالی مهریه" برآمدند و بدین ترتیب، سکه طا، جای وجه نقد 
را گرفت.  بنابراین، هدف از قرار دادن سکه به عنوان مهریه، حفظ ارزش 

مالی آن بود و البته راهکاری منطقی به شمار می رفت.
از  مستقل  سکه  قیمت  است:  افتاده  دیگری  اتفاق  اخیر،  های  سال  در 
از  فراتر  کارکردی  سکه  این،  بنابر  رود.  می  باال  اقتصادی  کلی  وضعیت 
"حفظ ارزش مالی مهریه" پیدا کرده و عمًا به وسیله ای برای سودآوری 
موضوع  به  خرید"  "قدرت  منظر  از  اگر  دیگر،  بیان  به  است.  شده  تبدیل 
بنگریم، قبًا  "سکه" مأمور بود که قدرت خرید را برای زن "حفظ" کند ولی 
اکنون قدرت خرید را "افزایش" داده است. این به هم ریختگی، باعث شده 
است مردان زیادی قربانی شوند و به زندان بیفتند یا دار و ندارشان را از 
دست بدهند. مهریه باید قدرت خرید روز عقد را حفظ کند. اگر به گونه ای 
باشد که در روز پرداخت مهریه، قدرت خرید آن کم شود، اجحاف به زن 
است و اگر مهریه، قدرت خرید را در روز پرداخت، افزایش دهد، ظلم به 
مرد است.  اخیرًا پیشنهادی در مجلس شورای اسامی مطرح شده است 
زن  به  و  محاسبه  عقد  روز  قیمت  اساس  بر  باید  سکه  قیمت  گوید  می  که 
پرداخت شود. این پیشنهاد ظلم به زن است زیرا در چنین وجهی، قیمت 
سکه در چند سال قبل فریز می شود و قدرت خرید را کاهش می دهد. این 

طرح عمًا تبدیل سکه به وجه نقد است و بازگشت به عقب.
از سوی دیگر، دادن بهای سکه بر اساس قیمت روز در شرایط غیرمتعارف 
مذکور  پیشنهاد  بنابراین  است.   مرد  به  آشکار  ستم  هم  کنونی  اقتصادی 
را می توان این گونه اصاح کرد: قیمت سکه در روز عقد + تورم ساالنه = 
مهریه در روز پرداخت با این فرمول، قدرت خرید برای زنی که مهریه را می 
با روز عقد؛ بدین ترتیب، مهریه کارکرد اصلی  گیرد، دقیقًا مساوی است 

اش را حفظ می کند و تبدیل به وسیله ای برای سوددهی نمی شود.
مهریه را باید به کارکرد اصلی اش بازگرداند و آن را از ورطه سوداگری و 
سودجویی نجات داد. مهریه ای که در گذر زمان فاقد قدرت خرید شده 
باشد و مهریه ای که در گذر زمان به وسیله ای برای تجارت تبدیل شده 

باشد، هر دو در تضاد با بنیان خانواده و منافع عمومی جامعه است.

حرکت رو به جلو در روابط اقتصادی 
ایران و تاجیکستان 

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان سطح کمی و کیفی روابط 
دو کشور را به ویژه در حوزه اقتصادی مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد.

 – ایــران  مشترک  اتاق  خبری  نشست  نخستین  در  روشنک  حسین  محمد 
تاجیکستان با اشاره به تاسیس این اتاق مشترک از چهار ماه پیش گفت: در 
میان کشورهای آسیای مرکزی، ایران تنها با تاجیکستان و قزاقستان اتاق 
مشترک بازرگانی فعال دارد که محل استقرار دفتر اصلی اتاق مشترک ایران 

و تاجیکستان در مشهد است.
پایانه  تاجیکستان  افــزود:  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس 
تجاری ایران در آسیای مرکزی است و از آنجا که مردم این کشور فارس زبان 
هستند بسیاری از دفاتر اصلی شرکت های ایرانی فعال در کشورهای آسیای 
مرکزی در تاجیکستان مستقر است. روشنک با اشاره به اینکه در سال های 
است  بوده  رضوی  خراسان  صادراتی  مقصد  نخستین  تاجیکستان  گذشته 
گفت: بنا به شرایطی هم اکنون افغانستان جای تاجیکستان را در واردات کاال 

از خراسان رضوی گرفته و تاجیکستان به رده دوم رفته است.
وی همچنین برخی موانع موجود در مراودات اقتصادی با کشور تاجیکستان 
را ناشی از اهمال شرکتهای ایرانی و برخی ناهماهنگی های تجاری از سوی 

تاجیکستان دانست و از اقدامات مثبت برای رفع این مشکات خبر داد.
برخی  به  حال  عین  در  تاجیکستان  و  ایــران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رییس 
این  افــزود:  و  کرد  اشــاره  مالی  سرمطالبات  بر  تهران  و  دوشنبه  اختافات 

مطالبات مالی هنوز از سوی تاجیکستان پذیرفته نشده است.
روشنک شفافیت در فعالیتهای بازرگانی و همچنین اعتماد متقابل را از عوامل 
موثر در رشد و توسعه روابط اقتصادی عنوان کرد و افزود : تهران و دوشنبه در 
حال پیگیری برای برطرف کردن برخی رنجش ها در روابط دو جانبه هستند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین با اشاره به مشکات 
ریلی و موضوع مهم کمبود واگن برای جابجایی کاال در مسیر ایران و آسیای 
مرکزی گفت: همیشه یک ماه به کریسمس، یک ماه به نوروز و یک ماه مانده 
به فصل سرما با  تراکم صادرات ایران به منطقه آسیای مرکزی و کمبود واگن 
رو به رو می شویم. روشنک تاکید کرد: وزارت راه ایران برای حل این مشکل، 
وارد پیمان راه آهن های آسیای مرکزی شده و این پیمان را امضا کرده است. 

وی تفاوت عرض ریلی ایران و آسیای مرکزی را از دیگر مشکات در روابط 
دوجانبه اقتصادی با این منطقه دانست و افزود: راه آهن ایران غربی دفاعی 
است ولی سیستم ریلی آسیای مرکزی شرقی و پهن است و از ابتدای اتصال 
این خطوط ریلی، واگن های ایرانی اجازه سیر به آسیای مرکزی را نداشته اند 
که اخیرا با امضای پیمان راه آهن های آسیای مرکزی این مشکل نیز برطرف 
شده است. روشنک گفت: واگن های باری از تاجیکستان به مقصد ایران پیش 
از این بار پنبه را به بندرعباس ترانزیت می کردند که با توجه به موضوع تحریم 
ها مدتی است  این واگن ها خالی به ایران می آیند و از این طرف کاالها را به 

مقصد تاجیکستان حمل  می کنند.
در این جلسه عبدالرضا محمدی نایب رییس اتاق مشترک ایران وتاجیکستان 
نیز با اشاره به برپایی نمایشگاه دایمی کاالهای ایرانی در دوشنبه گفت: در این 
نمایشگاه دایمی 32 شرکت ایرانی حضور دارند که 50 درصد این شرکت ها 

متعلق به بازرگانان  خراسانی است.

سهیا سامی دختر 28ساله ایرانی از جمله جوانان 
فعل  خوبی  بــه  توانسته  کــه  اســت  بــوم  و  مــرز  ایــن 
»خواستن« را صرف کند. وی شاگرد پروفسور مجید 
که  است  آلمان  در  دنیا  مغز  جراحی  نخبه  سمیعی 
پزشکان  از  یکی  به  توانسته  جراحی  500عمل  با 

حاذق تبدیل شود. 
یکی  ایــران  بگوییم  اگر  اقتصادآناین،  گــزارش  به 
در  کــه  ــت  اس جــهــان  در  نخبه خیز  کــشــورهــای  از 
باالی  رتبه  با  جوانانی  توانسته  مختلف  عرصه های 
از  خــارج  در  حتی  که  کند  تقدیم  کشور  به  علمی 
گفتن  برای  زیــادی  حرف های  هم  کشور  مرزهای 

داشته و دارند، بیراهه نگفته ایم.
موسسه  علمی  هیئت  اعضای  از  یکی  اعام  بر  بنا 
مطالعات مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، 
ایران رتبه چهارم مهاجرت تحصیل کردگان را پس 

از کشورهای هند، فیلیپین و آمریکا دارد.
مهاجرت  نشست  در  پیش  چندی  صلواتی  بهرام 
دانشجویان  تعداد   2018 سال  »در  اســت:  گفته 

مهاجر از ایران 12 هزار و 700 نفر بود.«
گفته  نیز  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  دیگر  سوی  از 
نفر  صد  و  هــزار  گذشته  نیم  و  ــال  دوس طی  اســت: 
دانشگاه   100 در  آنها   درصد   70 که  بازگشته اند 

برتر دنیا تحصیل کرده اند.
برای  آمــار  معتبرترین  و  بهترین  ستاری،  گفته  به 
که  اســت  ــاری  آم همان  کلی  ــورت  ص به  مهاجرت 
متاسفانه  مــی شــود؛  منتشر  ملل  ســازمــان  توسط 
اعداد  اما  نمی کند  نفی  را  مهاجرت  موضوع  کسی 
نخبگان  مهاجرت  خصوص  در  گفتن  ژورنالیستی 
خواهد  کشور  فکری  سیستم  به  زدن  ضربه  باعث 

شد.
جراحی  آخر  سال  رزیدنت   ،1368 سال  متولد  او 
دانشگاه   فارغ التحصیل  آلمان،  در  اعصاب  و  مغز 
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ساله ایرانی از جمله همین جوانان مرز و بوم است 
که توانسته به خوبی فعل "خواستن" را صرف کند و 

به یکی از پزشکان حاذق تبدیل شود.
شده  انجام  موفق  جوان  بانوی  این  با  ای  مصاحبه   

است که در ادامه بیشتر با او آشنا می شویم.

 چند سال است که به عنوان پزشک فعالیت  «
می کنید؟

 از 6 سال پیش دوره پزشکی عمومی خود را تمام 
کرده و به عنوان پزشک فعالیت می کنم.  

و  مغز  جــراحــی  در  مثبت  نقطه  خانم ها  ظــرافــت 
در  عروق  و  قلب  تخصص  فوق  پدرم  است/  اعصاب 

ایران است

چرا پزشکی را انتخاب کردید و آیا این رشته  «
و تخصص برای یک خانم سخت نیست؟

از  من  و  است  عــروق  و  قلب  تخصص  فوق  من  پدر 
هستم  پدرم  رشته  دادن  ادامه  به  عاقه مند  بچگی 
ولی وقتی یک پذیرش از پروفسور سمیعی دریافت 
کردم به مطالعه این رشته پرداختم و با زنانی آشنا 
به  توجه  با  و  شده اند  موفق  رشته  این  در  که  شدم 
رشته های  جمله  از  اعصاب  و  مغز  تخصص  اینکه 
هوش،  نظر  از  که  است  افرادی  برای  وسوسه انگیز 
من  هستند  آماده  بدنی  و  روحی  توانایی  استعداد، 

هم به این سمت گام گذاشتم.
در  ساعت   12 مغز  پیچیده  عمل  یک  ــرای  ب

حالت استریل سرپا هستیم
است  سختی  بسیار  رشته  یک  اعصاب  و  مغز  رشته 
رشته  ایــن  می توان  طوریکه  به  ــدارد  ن مــرد  و  زن  و 
باید  روز  هر  که  برد  نام  بی کرانی  اقیانوس  یک  را 
شاید  این رو  از  آموخت  آن  از  جدید  موضوع  چندین 
باشد  سخت  خانم ها  برای  بخشی  یک  از  رشته  این 
ولی در مواردی به خاطر ظرافتی که یک خانم دارد، 
می تواند  نقطه مثبت برای او تلقی شود؛ البته باید 
را  کافی  بدنی  قدرت  توانایی،  و  استعداد  کنار  در 
در  فشارهایی  با  ساعته   12 عمل  یک  تحمل  جهت 
داشته  را  بیمار  سامت  حفظ  بابت  از  پزشک  ذهن 

باشد.

 در فضای مجازی چند بار شما را به عنوان  «
شاگرد پروفسور سمیعی معرفی کردند، آیا 

این صحت دارد؟

حدود سه و نیم سال است که در مرکز مغز و اعصاب 
  )iNterNatiONal NeurOscieNce iNstitute( هانوفر
مغز  جراحی  رزیدنتی  سمیعی  پروفسور  نظر  زیر 
سمیعی  پروفسور  البته  کــردم.  شروع  را  اعصاب  و 
این  به طوریکه شاید در طی  شاگردان زیادی دارد 
سال ها بیش از هزار نفر دوره پیش استاد گذارنده 
پروفسور  با  را  خود  رزیدنتی  نفر   100 از  بیش  و 

سمیعی بوده اند.

نظرتان در مورد دکتر سمیعی؟ «

بهترین  سمیعی  پروفسور  اغــراق  بــدون  و  بی شک 
جراح مغز و اعصاب دنیا است و این حرفم به خاطر 
محیط  در  باید  بلکه  نیست  پروفسور  بودن  ایرانی 
را  جراحی شان  نوع  و  بگیرید  قرار  استاد  جراحی 
بهترین  او  که  شد  خواهد  باورتان  موقع  آن  ببینید 

جراح مغز و اعصاب دنیا است.
پــدیــده  یــک  سمیعی  ــور  ــس ــروف پ مــن  عــقــیــده  بــه 
کوچک  فرد  عنوان  به  شاید  و  هستند  تکرارنشدنی 
همه  ــی  ول نباشد  مهم  مــن  نظر  پزشکی  جامعه 
تولد 80 سالگی  به  به ویدیوهای مربوط  می توانند 
چگونه  که  کنند  نگاه  مجازی  فضای  در  پروفسور 
حرف  او  مورد  در  اعصاب  و  مغز  جراحان  و  بزرگان 
موردشان  در  زیــادی  مقاالت  و  کتاب  یا  و  می زنند 
بهترین  برای  استناد  قابل  همگی  که  دارد  وجود 

بودن پروفسور سمیعی است.
جراحان  کنگره  رئیس  عنوان  به  سمیعی  پروفسور 
 2018 ســال  در  همچنین  و  شــده  انتخاب  دنیا 
منتخب جراح سال شدند و همه اینها نشان از برتر 

بودن او است.

 آیا شما هم مثل پروفسور سمیعی در ایران  «
به مداوای مریضان می پردازید؟

اجتماعی  صفحات  و  مجازی  فضای  طریق  از  من 
مشاوره  و  راهنمایی  نیازمند  که  ــرادی  اف به  خود 
ایــران  به  که  سفرهایی  در  و  کــرده  کمک  هستند 
داشتم حتما افرادی که نیاز به مشاوره داشته باشند 
البته تعداد زیادی مراجعه  را راهنمایی می کنم که 
می کنند و برخی از مریضان نیز به آلمان سفر کرده 
و در مرکز جراحی مغز و اعصاب هانوفر مورد عمل 
سال  دو  یکی  در  هم  بنده  گرفته اند.  قرار  جراحی 
خواهم  فعالیت  آنجا  در  و  بازگشته  ایــران  به  آینده 

کرد.
انجام  تنهایی  به  را  جراحی  عمل   500 از  بیش 

دادم.

تا االن چند عمل جراحی انجام دادید؟ «

تعداد جراحی هایی که به تنهایی انجام دادم به بیش 
از 500 عمل می رسد ولی تعداد جراحی هایی که 
صورت  به  و  بودم  جراح  کمک  و  دستیار  عنوان  به 

مشترک انجام دادیم شاید بیش از سه هزار جراحی 
باشد.

اولین عملی که انجام دادید یادتان هست؟  «
چه حسی داشتید؟

با توجه به اینکه ما عمل های زیادی داریم که برخی 
از آنها ساده است ولی یادم می آید وقتی اولین عمل 
بودم  خوشحال  بسیار  دادم  انجام  را  مغزی  پیچیده 
پی  خود  توانایی  به  اینکه  از  داشتم  خوبی  حس  و 
بردم چراکه افراد زیادی هستند که وارد این رشته 
شده ولی بعد از چند سال متوجه عدم توانایی خود 

می شوند و بافاصله از آن فضا خارج می شوند.

قبل از جراحی استرس دارید؟ چه  «
می گویید؟

یک  همانند  حساس  جراحی های  برخی  از  قبل 
بازیکن قبل مسابقه هستم و خود را از لحاظ فکری 
استرسی  تا  دارم  سعی  و  می کنم  ــاده  آم ذهنی  و 
داشته  ترس  حالت  استرس  چراکه  باشم  نداشته 
همیشه  ــن رو  ای از  می گیرد  را  ذهنی  هوشیاری  و 
و  جراحی  پروسه  به  جراحی  هر  از  قبل  ساعت  یک 
را  آنها  و  می کنم  فکر  بکنم،  است  قرار  که  کارهایی 

در ذهن ام مرور می کنم.
و  اعــتــقــادات  طبق  ــی  ول نمی گویم  خــاصــی  ــر  ذک
بیرون  خانه  از  وقتی  همیشه  دارم،  که  باورهایی 
الهی  تقدیر  به  را  بر خدا کرده و خود  می روم توکل 
شوم  عمل  اتاق  وارد  اینکه  از  قبل  البته  می سپارم. 

نام خدا را یاد کرده و از او کمک می خواهم.  
من با انتخاب و آگاهی حجاب را برگزیدم

با توجه به اینکه شما موقعیت بسیار خوبی  «
دارید و یک بانوی موفق هستید و ساکن خارج 

از کشور، ولی در تمام تصاویر و جراحی ها 
با حجاب کامل دیده می شوید، دلیل آن 

چیست؟

عاقه  من  و  می پرسند  من  از  همه  را  ــوال  س ایــن 
و  انتخاب  با  من  چراکه  ندارم  پاسخگویی  به  زیادی 
آگاهی حجاب را برگزیدم و این دیگر داخل و خارج 
از کشور ندارد؛ به عقیده من میزان انتخاب پوشش 
در  که  طوری  همان  هم  من  و  دارد  بستگی  فرد  به 

آلمان پوشش دارم به همان میزان در ایران دارم.

رعایت حجاب برای شما محدودیتی ایجاد  «

کرده است؟

حجاب در زمینه جراحی برای من محدودیتی ایجاد 
محیط  یک  که  عمل  اتــاق  در  حتی  و  است  نکرده 
را  خود  دست های  باید  مدام  و  است  استریل  کاما 
آقا و خانم کار کرد ولی  و در کنار همکاران  شست 

تاکنون هیچ مشکلی برای من ایجاد نشده است.
همه  می توان  حجاب  با  که  نیستم  باور  این  بر  البته 
نتوان  که  نیست  هم  اینگونه  ولی  داد  انجام  را  کار 
انجام  را  موارد  دیگر  یا  و  ورزش  اجتماعی،  فعالیت 
درس  و  کار  بر  عــاوه  خود  حجاب  با  من  بلکه  داد 
نیز ادامه  در کشور خارجی به فعالیت های ورزشی 

می دهم.
برای جلوگیری از مشکات مغزی باید همیشه آن را 

فعال نگه داشت.
مشکالت  اصلی  دلیل  بیشترین  شما  نظر  به    
باید  از آن چه  برای پیشگیری  و  مغزی چیست 

کرد؟
این یک سوال کلی بوده و دالیل بیماری های مغزی 
آنها یک  بسیار متفاوت است و نمی توان برای همه 
نسخه داد از این رو اگر از ابتدای تولد، مغزی سالم 
داشته باشیم می توان با رعایت کردن نکات سامت 
مغز  هرچقدر  طوریکه  به  کنیم  حفاظت  خود  مغز  از 
در  همیشه  و  شود  کشیده  چالش  به  و  بوده  فعال تر 
سالم تری  مغز  قطعًا  باشد  یادگیری  و  آموزش  حال 

خواهد داشت.
که  بگیرید  مدنظر  را  آلزایمر  بیماری  نمونه  بــرای 
برای ُکند کردن روند پیشرفت این بیماری بهترین 
راه، فعال نگه داشتن آن است به گونه ای که اگر فرد 
مانند  کارهایی  می تواند  می نویسد  راست  دست  با 
مسواک زدن، شانه زدن را با دست چپ انجام دهد. 
درسی،  آموزش  کاس های  در  مدام  فردی  اگر  یا 
یادگیری  به  می تواند  است  غیره  و  زبان  یادگیری 
موسیقی بپردازد و در کل هر چقدر مغز فعال تر نگه 

داشته شود می توان مغزی سالم تر داشت.
در  ایرانی  پزشکان  به  نسبت  خوبی  بسیار  اعتماد 

خارج از کشور است.

دیدگاه خارجی ها به پزشکان ایرانی چگونه  «
است؟

دانشجویان  و  پزشکان  به  خوبی  بسیار  اعتماد  یک 
که  معتقدند  اکثرا  و  دارد  وجــود  ایــرانــی  پزشکی 
پزشکان ایرانی باهوش بوده و عملکرد خوبی دارند 
و بنده هیچ وقت نشنیده  ام که کسی بگوید این یک 
پزشک ایرانی است و سطح علمی خوبی ندارد و یا 

جراح خوبی نیست.

وضعیت و سطح پزشکی ایران را چگونه  «
ارزیابی می کنید؟

خود  تا  صفر  زیــر  سطح  از  ــران  ای پزشکی  وضعیت 
جزو  که  دارد  پزشکانی  ایــران  چراکه  است   100
نوابغ دنیا هستند و سطح علمی بسیار باالیی دارند 
نه  کشورهای  از  بسیاری  در  می توان  حالیکه  در 

چندان پیشرفته تفاوت سطح علمی را دید.
بسیار عاقه به طبابت در ایران را دارم.

 آیا به ایران سفر می کنید و هدفی در رابطه با  «
طبابت در ایران دارید؟

این  و  می کنم  سفر  ایران  به  دوبار  یا  یک  سالی  من 
که  اســت  مرخصی هایی  مــیــزان  بــه  بستگی  سفر 
فعالیت  به  عاقه مند  بسیار  ولی  بگیرم  می توانم 
برای  را  خود  سعی  تمام  و  هستم  ایران  در  پزشکی 
شدن  فــراهــم  ــورت  ص در  و  داد  خــواهــم  انــجــام  آن 
می کنم  خدمت رسانی  ــران  ای در  مناسب  شرایط 
ولی اگر شرایط برای حضور مستمر در ایران ایجاد 
نشد قطعًا چند ماهی از سال را در ایران به فعالیت 
یک  مغز  جراحی  داد.  خواهم  اختصاص  پزشکی 
جراحی ظریفی است که با یک الیه نازک تر از قشر 

الیه تخم مرغ پخته شده کار می کنیم.

حرف آخر؟ «

ظریفی  بسیار  جراحی های  جمله  از  مغز  جراحی 
قوی  میکروسکوپ های  زیر  پزشک  یک  که  است 
یک  کار  قدری  به  و  می دهند  انجام  را  جراحی  آن 
انجام  کار  اعصابی  روی  که  است  ظریف  مغز  جراح 
باریک تر است به طوریکه پوسته  از مو  می دهند که 
است  پخته  مرغ  تخم  یک  قشر  الیه  مانند  مغز  دور 
ظریفی  الیه  چنین  با  میکروسکوپ  زیر  پزشکان  و 
روبرو هستند و همیشه ذهن یک جراح مغز در حین 
بینایی،  اعصاب  با  االن  که  است  این  درگیر  عمل 
کردن،  صحبت  حافظه،  چشایی،  بویایی،  حرکتی، 

فهمیدن فرد کار می کند.

۵۰۰جراحی مغز توسط نابغه جوان محجبه ایرانی
  مختار فرزادی


