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دزدان اينترنتي در كمين 
كاربران شبكه هاي اجتماعي

پيشرفت جامعه در گرو خانواده سالم و بانشاط است
رهبر معظم انقالب در نشست انديشه هاي راهبردي «زن و خانواده»:

كارمندان شاغل در امور 
سياسي- امنيتي و آنهايي كه 
نقش نظارتي و سياستگذاري 

دارند، مشمول اين طرح مي شوند
ــاني  ــروي انس ــت و ني ــعه مديري ــاون توس مع
ــت در مورد  ــرح دول ــريح ط ــور به تش رئيس جمه
ــاماندهي وضعيت كاركنان پرداخت و  چگونگي س

از رسمي شدن نيروهاي پيماني خبر داد.
ــيه  ــنا، لطف اهللا فروزنده در حاش به گزارش ايس
جلسه هيات دولت با بيان اين كه تعدادي از كارمندان 
ــمي هستند و در سيستم مشغول به كارند، گفت:  رس
اكنون تعدادي كاركنان پيماني داريم كه در مشاغل 
ــت آنها را از  ــغول به كارند كه قرار اس حاكميتي مش
ــمي تبديل  كنيم و  ــون به نيروهاي رس طريق آزم
ــاغل حاكميتي  ــال حاضر در حال احصاي مش در ح
هستيم. وي گفت: عالوه بر اين نيروهاي قراردادي 
كه در حقيقت تمايل داشته باشند كه به شهرستان ها 
ــتان ها و در واقع  ــهرها و مراكز اس به غير از كالنش
ــرو دارد بروند در يك  ــت نياز به ني ــي كه دول جاهاي
آزمون داخلي تبديل به نيروي پيماني مي شوند. وي 
گفت:  در زمينه نيروهاي شركتي نيز تالش مي كنيم 
كه آنها را در قالب تعاوني هاي ماده 22 كه متشكل از 

خود آنهاست، ساماندهي كنيم.
ــه دولت در  ــاغل حاكميتي ك ــورد مش وي در م
حال احصاي آنهاست، گفت: اين مشاغل عبارتند از 
كارشناساني كه در كارهاي سياسي ـ  امنيتي مشغول 
ــتگاه ها نقش  ــه كارند يا در فعاليت هاي اصلي دس ب
ــتگذاري  ــاني كه نقش نظارتي و سياس دارند و كس
ــدار، مديران  ــت فرماندار،  بخش دارند همچنين پس
ــوص آنهايي كه در  ــا به خص ــران واحده كل و مدي
دستگاه ستادي در استان ها مشغول به كار هستند، از 
ــاغل است. فروزنده گفت: از نيروهاي  جمله اين مش
ــته باشند در شهرهايي كه  قراردادي كه تمايل داش
ــت نياز به نيرو دارد بروند، دعوت مي كنيم كه در  دول
اين امر مشاركت كنند، چرا كه با برگزاري يك آزمون 

داخلي آنها تبديل به نيروهاي پيماني مي شوند.

كارمندان پيماني 
دولت رسمي 

مي شوند

دور تازه ديپلماسي ايراني
ــاهد  ــورمان از امروز ش ــت خارجي كش  سياس
ــازه رفت و آمدها خواهد  ــترده و دور ت تحركات گس
ــفر رئيس جمهور به آمريكاي التين و ديدار  بود. س
ــفر، ديدار معاون  ــا 5 نفر از همتايان خود در اين س ب
ــفر رئيس مجلس  اول رئيس جمهور از الجزاير و س
شوراي اسالمي به تركيه محور ديدارهاي مقامات 
ــي  ــاي آت ــان در روزه ــور هاي جه ــي از كش ايران
ــود. همچنين تهران از ديروز ميزبان احمد  خواهد ب
ــفرش به  ــو، وزير خارجه تركيه بود كه س داوودادغل

تهران امروز به پايان مي رسد. 
ــژاد به  ــود احمدي ن ــنبه محم ــفر روز يكش س
آمريكاي التين با ديدار از ونزوئال آغاز خواهد شد و 
وي پس از ديدار با هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئال 

عازم كوبا مي شود. 
همزمان با سفر رئيس جمهور به ونزوئال، اوالنتا 
ــرو نيز در كاراكاس خواهد  هوماال، رئيس جمهور پ
ــورمان  بود كه به احتمال قوي با رئيس جمهور كش

ديدار خواهد كرد. 
ــورمان در سفر به كوبا ضمن  رئيس جمهور كش

ــور از  ــترو و جمعي از مقامات اين كش ــدار با كاس دي
ــورهاي نيكاراگوئه و اكوادور نيز بازديد خواهد  كش
ــران  ــفر دوره اي با س ــرد. احمدي نژاد در اين س ك
ــط دوجانبه و تحوالت  ــورها در مورد رواب ــن كش اي
ــي بحث و تبادل نظر مي كند و اين درحالي  بين الملل
ــي معتقدند كه  ــياري از ناظران غرب ــت كه بس اس
ــود را در آمريكاي التين  ــران برگ هاي برنده خ اي

را بيش از پيش به رخ آمريكا مي كشد. 
ــفر معاون اول رئيس  همچنين منابع خبري از س
جمهور به الجزاير طي هفته هاي آينده خبر داده اند. 
ــي طي هفته هاي  ــاس محمدرضا رحيم بر اين اس
ــيون عالي مشترك  ــركت در كميس آينده جهت ش
ــفر  ــور س اقتصادي ميان ايران و الجزاير به اين كش
ــا ورود وزير  ــي ايراني ب ــد. دور تازه ديپلماس مي كن
امورخارجه تركيه به ايران كليد خورده است. سفري 
ــاي متعدد در روابط  ــا گمانه زني ها و تحليل ه كه ب
ــايه ايران در متن تحوالت منطقه و  ــور همس 2كش

جهان روبه روست.
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ترويج ازدواج هاي ساده و كم خرج، نيازمند گفتمان سازي در جامعه است

نيروي انتظامي نسبت به افزايش 
سرقت اطالعات افراد در فيس بوك هشدار داد

مريم يوشي زاده  /  گروه جامعه

ــد  مي ده ــدار  هش ــا  فت ــس  پلي ــد  هرچن
ــاي  ــكن ها و اعض ــتفاده كنندگان از فيلترش اس
ــر كاربران  ــش از ديگ ــي بي ــبكه هاي اجتماع ش
ــان  ــدن اطالعاتش ــر دزديده ش ــي در خط اينترنت
ــود دارند كه در  ــم كاربراني وج ــتند، هنوز ه هس
ــد طوري در  ــاور كرده اند مي توانن ــام، ب خيالي خ
ــن راه بروند كه  ــازي پاورچين پاورچي فضاي مج

كسي ردشان را نگيرد!
ــتيد!  ــي در آكواريوم هس ــما مثل يك ماه ش
ــه هاي قطور اطرافتان باعث مي شود كسي  شيش
ــي هم  ــرون نبينيد و نتيجه بگيريد كه كس را آن بي
ــما براي غريبه هاي غول پيكر،  نمي بيندتان؛ اما ش
ــتيد كه ريزترين  ــك تفريح ناچيز و كوچك هس ي
ــتند. اينترنت، همان  حركاتش هم قابل ديدن هس
ــت و بخصوص اگر عضو شبكه هاي  آكواريوم اس
ــته به  ــا وابس ــيد ي ــت يابي باش ــي و دوس اجتماع
ــكن، آن وقت حريم خصوصي درباره شما  فيلترش

اصطالحي مضحك است.
ــري از كاربران  ــرح آمارگي ــن نتايج ط آخري
ــوي مركز آمار كشور انجام شد  اينترنتيـ  كه ازس
ــت و نشان مي دهد  ــال 1389 اس ـ مربوط به س
ــور، حدود  از ميان 8 / 74 ميليون نفر جمعيت كش
ــتند.  مركز آمار  11 ميليون نفر كاربر اينترنت هس
ايران، براي آن كه مشخص كند چه تعداد از اين 11 
ميليون نفر كاربر از فيلترشكن استفاده مي كنند يا 
عضو شبكه هاي اجتماعي و دوست يابي هستند، 
حق قانوني ندارد، اما تقريبا همه مي دانند كه شمار 
زيادي از دوستان، آشنايان يا همكارانشان وابسته 
ــبكه ها هستند و از آنجا كه در كشور  به اين نوع ش
ــي معموال فيلتر  ــبكه هاي اجتماعي خارج ما، ش
ــت كه ناچارند از فيلترشكن  ــتند، طبيعي اس هس
ــبكه ها  ــان در اين ش براي ادامه عضويت فعالش

استفاده كنند.
 افزايش جرايم هتك حيثيت

ــت  ــي نيك نفس، سرپرس ــروان عل ديروز س

معاونت پيشگيري پليس فتا درباره افزايش جرايم 
ــات افراد از طريق  ــرقت اطالع هتك حيثيت و س
شبكه هاي اجتماعي بويژه فيس بوك هشدار داد.

ــه زناني بود كه  ــدار او بخصوص خطاب ب هش
ــون فيس بوك  ــي همچ ــبكه هاي اجتماع در ش
ــتراك  ــا ديگران به اش ــود را ب ــي از خ عكس هاي
ــوب  ــوال خصوصي محس ــه معم ــد ك مي گذارن
ــتند آنها را  ــوند و در فضاي واقعي حاضر نيس مي ش
ــان دهند، اما به خيال اين كه فضاي  به غريبه ها نش
ــت يا كسي نمي تواند  مجازي محيطي جدي نيس
ــدزدد، آنها را بي هيچ نگراني در  ــن اطالعات را ب اي
ــان قرار مي دهند، در حالي كه  صفحات شخصي ش
ــراي اخاذان اينترنتي  ــتفاده را ب اين كار راه سوء اس

هموار مي كند.
ــدارهاي او، بويژه درباره به اشتراك  دليل هش
ــتن عكس در شبكه هاي اجتماعي اين است  گذاش
كه براساس گزارش هاي پليس فتا، آمارها گوياي 
ــكايت ها به اين پليس،  ــت كه بيشترين ش آن اس
ــتفاده از اطالعات و عكس هاي  مربوط به سوء اس

شخصي افراد است. 
عليرضا نعمتي، كارشناس فناوري و اطالعات 
ــتفاده از عكس هاي  در زمينه روش هاي سوء اس
ــه  ــت يابي ب ــبكه هاي دوس ــي در ش خصوص
«جام جم» توضيح مي دهد: مردم گمان مي كنند 
از آنجا كه حجم عكس هايشان در صفحاتي مانند 
فيس بوك بسيار كم مي شود، كسي نمي تواند آنها 
ــك دزد اطالعات  ــد، در حالي كه ي ــرقت كن را س
ــس را بدزدد و  ــد اطالعات مربوط به عك مي توان
ــت  ــخه حجيم و با كيفيت عكس را نيز به دس نس

بياورد.
ــت كه در قبال برخي  ــوري نيس ايران تنها كش
ــاس خطر مي كند، به  ــبكه هاي اجتماعي احس ش
عنوان مثال بتازگي سايت طالق آنالين در كشور 
ــر كرده كه بر اساس آن  ــتان آماري را منتش انگلس
ــور به دليل  ــدود 33 درصد طالق ها در اين كش ح

ارتباط هاي فيس بوكي است ! 
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ــمندان، نخبگان، اساتيد حوزه  صدها نفر از انديش
ــگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمي، همراه  و دانش
ــالمي،  با حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر انقالب اس
شب گذشته در سومين نشست انديشه هاي راهبردي 
ــي ابعاد  ــالمي، به تعامل فكري و بررس جمهوري اس

مختلف موضوع زن و خانواده پرداختند.
ــه هاي راهبردي  ــت هاي انديش ــدف از نشس ه
ــالمي  ــه قبلي آن با موضوع «الگوي اس ــه 2 جلس ك
ــده است،  ــرفت» و «عدالت» برگزار ش ـ ايراني پيش
ــي و تخصصي براي تضارب آرا و  ايجاد فضايي علم
ــه ها در جهت ايجاد گفتمان علمي و كاربردي  انديش
ــازي درباره موضوعات راهبردي و مورد  و تصميم س
نياز كشور است. به گزارش پايگاه اطالع رساني مقام 
ــاعته 10 نفر از  ــت 4 س ــم رهبري، در اين نشس معظ
ــاالت و پژوهش هاي آنان از  ــي كه مق صاحب نظران
ميان 188 مقاله رسيده به دبيرخانه نشست، به عنوان 
ــان ديدگاه ها و طرح  ــده، به بي ــناخته ش ــار برتر ش آث
ــد از ارائه مقاالت علمي،  ــات خود پرداختند. بع نظري
ــالمي،  ــت اهللا خامنه اي رهبر انقالب اس حضرت آي
ــخناني، هدف از برگزاري سلسله نشست هاي  در س
ــه هاي راهبردي با نخبگان و انديشمندان را،  انديش
ــتفاده از  ــادل نظر عالمانه به منظور ايجاد زمينه اس تب
ديدگاه هاي مختلف علمي و دستيابي به يك انديشه 
ــده برنامه ريزي و اجرا  ــح و جامع به عنوان قاع صحي
ــتاورد اين نشست ها كه  ــتند و تأكيد كردند: دس دانس
ــي ادامه خواهد يافت، بايد متين،  در موضوعات اساس

عميق، ماندگار و قابل عرضه و دفاع باشد.
ــان كردند: درخصوص مباحث  ــان خاطرنش ايش
ــده در 2 نشست قبلي، كارهاي خوبي انجام  مطرح ش

گرفته است و با جديت نيز پيگيري مي شود.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اين كه مساله زن 
ــور است افزودند:  ــائل درجه يك كش و خانواده از مس
ــالمي  ــوص زن و خانواده، منابع و تعاليم اس در خص

ــود دارد كه بايد پس از تئوريزه  ــته و متقني وج برجس
ــدن، به صورت نظريه هاي قابل استفاده، در اختيار  ش
ــت اهللا خامنه اي، نقش و  ــه قرار گيرد. حضرت آي هم
ــاز و بي بديل  ــالمي را ممت ــهم بانوان در نظام اس س
ــان كردند: نقش بانوان در دوران  دانستند و خاطرنش
مبارزه، پيروزي انقالب اسالمي، بعد از انقالب بويژه 
ــخت دفاع مقدس، و در عرصه هاي  ــيار س دوره بس
مختلف، نقشي مؤثر، ممتاز و بي جايگزين است كه با 

هيچ معياري قابل اندازه گيري نيست.
ــي كه  ــالمي افزودند: اولين كس رهبر انقالب اس
ــاز  نقش و جايگاه ممتاز بانوان را درك كرد و زمينه س
نقش آفريني برجسته زنان در عرصه هاي مختلف شد، 
امام بزرگوار بود، همچنان كه آن امام، اولين كسي بود 

كه جايگاه مردم و تأثير حضور آنان را درك كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي تأكيد كردند: امام (ره) 
ــت، توانايي هاي آنان را شناخت و با  قدر مردم را دانس
تكيه بر همين شناخت، به آنان اعتماد كرد و مردم نيز 
ــخ  ــه فراخوان امام (ره) در عرصه هاي مختلف پاس ب
ــه اي كه نياز بود،  ــرها، در هر عرص ــد و همه قش دادن
ــدند كه اين حضور آگاهانه و ضروري،  جانانه وارد ش

همچنان ادامه دارد.
ــواره به  ــور هم ــد بر اين كه كش ــان با تأكي ايش

ــت،  حضور زنان در مجموعه حضور ملي، نيازمند اس
ــان كردند: بر همين اساس بايد براي حفظ  خاطرنش
ظرفيت بانوان در جامعه و نقش آفريني آنان، تالش 
ــن علت مهم  ــالمي، دومي ــر انقالب اس ــود. رهب ش
ــي و  ــه موضوع زن را، نقش اساس ــرورت توجه ب ض

محوري زن در خانواده دانستند.
ايشان خاطرنشان كردند: در نگاه اسالم، خانواده 
پايه بسيار مهم و سلول اصلي جامعه است، به گونه اي 
ــالم، سرزنده  كه بدون بهره مندي از خانواده هاي «س
ــه به خصوص  ــرفت جامع ــاط»، امكان پيش و با نش
ــرفت فرهنگي وجود ندارد و اينگونه خانواده ها  پيش
نيز بدون حضور زنان مؤمن و فهيم، شكل نمي گيرند 
و استمرار نمي يابند. رهبر انقالب، تمركز دشمنان بر 
ــي –  مقوله زن به عنوان يكي از مباني هجوم سياس
ــالمي را، سومين علت ضرورت  تبليغاتي به نظام اس
ــد و افزودند: بايد با  ــه كامل به مقوله زن خواندن توج
روشنگري در افكار عمومي مردم جهان، اجازه ندهيم 
اهداف سياستگذاران و برنامه ريزان غربي در «حمله 

به مباني اسالم در قبال زن»، محقق شود.
ــرار زيركانه غرب از  ــان در همين زمينه به ف ايش
ــان كردند:  ــاره و خاطرنش ورود به مقوله خانواده اش
ــرح مي كنند اما  ــدت مط ــا، بحث زن را باش غربي ه

ــرا كه بحث خانواده از  ــمي از خانواده نمي آورند چ اس
نقاط ضعف بارز آنهاست. حضرت آيت اهللا خامنه اي با 
اشاره به كارهاي فراوان بر زمين مانده در موضوع زن 
و خانواده تأكيد كردند: نظريه پردازي و گفتمان سازي 
ــت كه بايد مورد توجه  در اين زمينه، نيازي حقيقي اس
ــران حوزه و  ــمندان و صاحبنظ ــون و انديش روحاني
دانشگاه قرار گيرد كه البته نقش رسانه ها نيز در زمينه 
ــت. حضرت آيت اهللا  ــازي، بسيار مهم اس گفتمان س
ــرمايه گذاري پژوهشي و پرهيز از انفعال  خامنه اي س
ــا در باب زن و  ــد نظريات رايج دني ــي و نق در «بررس
ــرط نظريه پردازي در اين زمينه  خانواده را» 2 پيش ش
دانستند و افزودند: بايد با اتكاي به دارايي هاي فراوان 
علمي، در ميان مدت و درازمدت ده ها نظريه و الگوي 

مترقي از اسالم استخراج و ارائه كرد.
ــه زن را گمراهي و ضاللتي  ــان، نگاه غرب ب ايش
ــه به كرامت زن  ــق و بزرگ ترين اهانت و ضرب عمي
برشمردند و افزودند: حتي افراطي ترين فمينيست ها 
نيز برخالف تصورشان در حال زدن ضربه اي اساسي 
ــع كردن زن، او را به  ــتند چرا كه با ضاي به «زن» هس
ابزاري براي شهوتراني مرد تبديل كرده اند و متأسفانه 
اين مساله، در افكار عمومي غرب نيز پديده اي عادي 
و پذيرفته شده است. رهبر انقالب اسالمي نگاه اسالم 
ــه زن را فوق العاده متعالي خواندند و تأكيد كردند: در  ب
ــالم، زن از حيث انسان بودن هيچ  ــي اس نگاه اساس
فرقي با مرد ندارد و به استناد آيات قرآني، زن و مرد در 
مسير تعالي و قرب الهي، كامال يكسان اند. ايشان نگاه 
اسالم به خانواده را بسيار متعالي و جذاب برشمردند و 
خاطرنشان كردند: خيلي از مشكالت زنان مربوط به 
مسائل خانواده است كه در اين زمينه خألهاي قانوني 
ــنتي عجيب و فراواني داريم كه اگر اين  و خألهاي س
ــكالت براي زنان در اجتماع  ــود مش ــائل حل ش مس

كاهش مي يابد و قابل تحمل مي شود.
ادامه در صفحه آخر

سبك زندگي 
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كودكاني كه تنها نمي خوابند
چاپ دوم

23 دي؛ برگزاري آزمون 
فراگير كارشناسي و 
كارشناسي ارشد 

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پيام نور با اشاره 
ــرش در مقاطع مختلف كنكور  ــه ظرفيت هاي پذي ب
ــي فراگير، كارشناسي  فراگير گفت: كنكور كارشناس
ــد فراگير دانشگاه پيام  ــي ارش ــته و كارشناس ناپيوس
ــت صبح و بعدازظهر  ــور روز جمعه 23 دي در 2 نوب ن
ــود. عبداهللا معتمدي در گفت وگو با مهر  برگزار مي ش
ــي ارشد 190 هزار نفر،  اضافه كرد: در مقطع كارشناس
در مقطع كارشناسي 130 هزار نفر و در مقطع كارداني 
ــي 15 هزار نفر براي شركت در دوره هاي  به كارشناس
فراگير پيام نور ثبت نام كرده اند.  وي گفت: در هر رشته 
محل در مقطع كارشناسي 30 تا 50 نفر و در هر رشته 
محل در مقطع كارشناسي ارشد به اين ترتيب پذيرش 
ــي و 15 نفر در  ــود كه 15 نفر در پژوهش انجام مي ش
ــجوي فراگير پيام نور مي شوند.  آموزش محور، دانش
ــه زمان برگزاري  ــاره ب ــگاه پيام نور با اش معاون دانش
ــه آزمون فراگير اين دانشگاه خاطرنشان كرد:  هر س
آزمون هاي فراگير دانشگاه پيام نور روز جمعه 23 دي  
ــي و در نوبت  ــت صبح، آزمون مقطع كارشناس در نوب
بعدازظهر، آزمون مقاطع كارشناسي ارشد و كارشناسي 

ناپيوسته برگزار مي شود. برگزار مي شود.
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 حاشيه خبر

حاشيه خبر

نكته

چهره روز

 روزانه ها

زنگ سينما، كم از زنگ رياضي نيست 

چه بخوريم، نخوريم هاي الكي!

يادمان پدر قصه گويي ايران در راديو تهران

فصل شكار و بازنده هايش

كيوان امجديان / دبير گروه فرهنگ و هنر

در نظام آموزشي ما جاي بعضي چيزها حسابي خالي است 
و يكي از اين بعضي چيزها «سينما»ست. 

ــال است به  ــووالن آموزش و پرورش چند س اگرچه مس
صرافت افتاده اند تا روش آموزش را از تمركز «تك رسانه اي» 
ــتفاده از محصوالت چندرسانه اي  ــمت اس خارج كنند و به س
ــت كه گاهي  ــد، اما اين حركت به اندازه اي كند بوده اس برون
ــن ابزارهاي  ــياه و گچ مهم تري ــس مي كني هنوز تخته س ح

انتقال درس به دانش آموزان محسوب مي شوند.
ــري و  ــاي تصوي ــا، برنامه ه ــاال نرم افزاره ــه ح و اگرچ
شنيداري و ساير موارد، آرام آرام پايشان به مدرسه ها باز شده 
ــت اما اين مهمانان عصر تكنولوژي آنقدر با احتياط وارد  اس
مدارس مي شوند كه اثرشان در ميان هياهوي دانش آموزان 

گم مي شود.
ــر شد مبني بر امضاي تفاهم نامه بنياد  ديروز خبري منتش
ــه و  ــينمايي فارابي و آموزش و پرورش با نام طرح «مدرس س
ــينما» كه نشان مي داد مسووالن سينمايي تازه دريافته اند  س
ــينما غافل بوده اند و آموزش  كه از چه ظرفيتي براي رونق س
و پرورشي ها هم دانسته اند كه چه غفلتي كرده اند در استفاده 

از سينما به عنوان يك ابزار آموزشي.
ــا فيلم هاي سينماي ما قابليت استفاده  حاال اين كه اساس

ــي را دارند يا نه و اين كه ديدن چه فيلم هايي را براي  آموزش
ــن كه چه بايد كرد تا  ــود تجويز كرد يا اي دانش آموزان مي ش
ــت تخمه به طرف يكديگر  ــا به جاي فيلم ديدن، پوس بچه ه
پرت نكنند و چندين سوال ديگر از اين دست از جمله مواردي 

است كه بايد پاسخ داده شود.
ــينمايي فارابي و وزارت آموزش و  ــا همين كه بنياد س  ام
پرورش مقرر كردند 47 سينما صبح تا ظهرشان را به نمايش 
ــد و حتي «زنگ  ــوزان اختصاص دهن ــراي دانش آم فيلم ب
ــكر و  ــدارس تعريف كنند، باز جاي هزار ش ــينما» را در م س

تشكر دارد.
ــينماگران مي دانند كه يك دسته از  ــايد حاال ديگر س ش
ــان فيلم  ــتند و اگر برايش ــدي آنها بچه ها هس ــان ج مخاطب
ــه ميرعاليي،  ــوزانده اند. همان طور ك ــازند، فرصت س نس
مديرعامل فارابي و سيدسعيد هاشمي، مجري طرح «سينما 
ــه» گفته اند: سينما مي تواند براي بچه ها معجزه كند و  مدرس
ــي موثر و مفيد شود. از آن سو، بچه ها هم  يك بخش آموزش
مي توانند از جدي ترين مخاطبان سينما شوند؛ اگر و فقط اگر 
اين طرح جدي اجرا شود و بعد از گذشت زماني كوتاه در پيچ 
و خم نامه نگاري هاي اداري مسكوت نماند. مديران مدارس 
و مسووالن آموزش و پرورش نبايد اين طرح را شوخي تلقي 
ــينما» از زنگ «رياضي» كمتر  ــد؛ چون ارزش «زنگ س كنن

نيست و....

مستوره برادران نصيري/ گروه جامعه

هفته گذشته يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم 
ــكي در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها اعالم كرده  پزش
بود كه 20  درصد مرغ هايي كه در سطح مرغ فروشي هاي 
ــد و افراد  ــل از ذبح مرده ان ــد قب ــه فروش مي رس ــهر ب ش
ــان از  ــي را مصرف مي كنند كه قبل از ذبح خودش مرغ هاي

بين رفته  اند.
ــتي  احمدرضا درس
ــه بود:  ــن گفت همچني
ــاورزي  كش ــتم  سيس
ــراد دارد و  ــز اي ــا ني م
ــه  ب را  ــي  محصوالت
ــه مي كند  مردم عرض
ــار از كودهاي  كه سرش
و  ــت  اس ــيميايي  ش
بخش دامپروري ما نيز 
نان هاي كپك زده را به 
ــير  دام ها مي دهد كه ش

سرشار از افالتوكسين مصرف مي كنيم.
ــين ها سمومي هستند كه به وسيله تعدادي  افالتوكس
از قارچ ها كه روي خوراك دام و مواد غذايي رشد مي كنند، 
ــرطان زايي وايجاد  ــرات س ــت اث ــده كه به عل ــد ش تولي

مسموميت حاد حائز اهميت هستند.
ــته تا ديروز واكنشي رسمي درخصوص  از هفته گذش
ــا اين  كه وزير  ــد ت ــاله مهمي، انجام نش اعالم چنين مس
ــير و  ــروز اعالم كرد: مردم با خيال راحت ش ــت دي بهداش

مرغ مصرف كنند.
ــتجردي ادامه داد: نظارت كامل بر ذبح و سالمت  دس
ــود و شيرهاي  ــده در بازار انجام مي ش مرغ هاي عرضه ش

عرضه شده در بازار ايران كامال سالم هستند.
اين اولين باري نيست كه تناقضاتي اينچنيني در بحث 
ــانه ها و به تبع آن جامعه مطرح  ــطح رس مواد غذايي در س
مي شود و مردم در بالتكليفي مي مانند، اتفاقا تابستان 2 سال 
پيش كه وزير بهداشت 
ــود  وج ــوص  درخص
ــرب  ــرات در آب ش نيت
ــت كرد،  تهران صحب
حتي برخي مسووالن 
كامال چنين مساله اي 
را تكذيب كردند.شايد 
در كنار همه مشكالت 
ــود در  ــائل موج و مس
ــالمت توقع  ــام س نظ
ــد  ــادي به نظر برس زي
ــت  ــه وزارت بهداش ك
مدام پاسخگوي اظهار نظرات درخصوص مسائل تغذيه اي 
ــبهات موجود در مسائلي  ــد، اما نمي توان نسبت به ش باش
ــر مي كند، بي تفاوت بود.از طرفي  ــدت درگي كه مردم را بش
ــازي درخصوص برخي از اين موارد از جمله  نبود شفاف س
بحث برنج هاي آلوده باعث بدبيني در شهروندان مي شود 
ــت در قالب اطالعيه  يا  ــت وزارت بهداش بنابراين بهتر اس
مانند مورد اخير به شكل اظهارنظر مستقيم وزير بهداشت، 

شبهات را از ذهن مردم پاك كند.

ــم يادمان حميد عاملى با حضور خانواده اين  ديروز مراس
هنرمند در راديو تهران برگزار شد.

ــوم حميد عاملي  ــنگ و صداي گرم مرح ــاي قش قصه ه
ــال هاي دور است. او سال  ــياري از كودكان آن س خاطره  بس
ــد. از 5 سالگي قصه گويي را شروع  1320 در تهران متولد ش
ــن  ــنامه «پرده آبي»، در س ــا ايفاي نقش در نمايش ــرد و ب ك

هفت سالگي پا بر عرصه نمايش گذاشت.
 وى از سال 1337 به گويندگى راديو در برنامه «كارگران» 
ــر»، «قصه ظهر جمعه»،  ــب»، «جانى دال پرداخت. «راه ش

«نغمه هاي خاموشي» و «زير آسمان 
ــت.  ــود» برخي از برنامه هاي اوس كب
ــود  ــال هاى كارى خ ــن س او در آخري
ــب از هزار و  ــده برنامه «يك ش گوين
ــمت  ــب » راديو بود و 900 قس يك ش
ــن برنامه وي  ــرد. آخري ــرا ك آن را اج
ــل» بود كه 33  ــه  يك روز تعطي «قص
ــال به طور مداوم روزهاي جمعه از  س

راديو پخش مي شد.
زنده ياد حميد عاملى از سال 1334 
در مجله هاى كيهان بچه ها، اطالعات 
ــتان هاى  ــنفكر داس ــى و روش هفتگ
ــت. او اولين  ــودكان مى نوش كوتاه ك

كتاب خود را در سال 1352 منتشر كرد، از سال 1359 دست 
ــه توليد نوارهاي قصه همراه با كتاب زد. حميد عاملي وقتي  ب
ــاتش را به  ــراي بچه ها قصه مي گفت با تمام وجود احساس ب
ــق او به بچه ها بود كه  ــايد همين عش آنان تقديم مي كرد و ش
باعث شد نام «سالم بچه ها» را براي موسسه انتشاراتي  خود 
ــوى وزارت ارشاد با  ــال 1382 از س انتخاب كند. عاملى در س
ــوتان  ــي در رديف پيشكس بيش از 202 اثر تاليفي و بازنويس

اهل قلم قرار گرفت.
ــت ،  از آثار او در قصه پردازى مى توان به جوجه  اردك  زش
ــده ، انگشتر مرموز،  ــم  ش جنگل  طلس
ــرد و  ــرداد، پيرم ــوان  تي ــه ، پهل بنفش
ــتى ، جوجه  ــرس ، پينوكيو، تام  شس خ
ــكه ،  ــفيد بيگناه ، خاله  سوس  اردك  س
خياط مهربان  و كفاش  حسود، زيباى  
ــيندرال، شنل   ــفيد برفى ، س خفته ، س
ــزى ، عمو نوروز، كبوتران  فداكار،  قرم
ــت  دالور و  ــا، هف ــاش  و كوتوله ه كف

مالنصرالدين  اشاره كرد.
وي كه مدت ها با بيماري سرطان 
ــرانجام 16 دى  ــود، س ــه درگير ب ري
1386 در بيمارستان كسرى در تهران 

درگذشت، يادش گرامي باد.

مريم خباز  /  گروه جامعه

ــده ؛ حاال ديگر  ــكار شروع ش ــت كه فصل ش 75 روز اس
ــكارچيان  ــلحه ش ــند، حتما در تيررس اس وحوش هر جا باش
ــاكن  ــند عرب هاي س ــد بود. از هوبره هاي مورد پس خواهن
ــر و چهارپايان پناه  ــا پرنده هاي مهاج ــارس گرفته ت خليج ف
ــت  ــده. آن طور كه محيط زيس گرفته در مناطق حفاظت ش
استان گيالن آمار مي دهد از آغاز فصل شكار تاكنون فقط در 
ــالح قاچاق از متخلفان شكار و  ــتان 14 قبضه س اين يك اس

صيد كشف شده و 38 مورد شكار 
غيرمجاز پرندگان و پستانداران 
به ثبت رسيده، يعني آمارهايي 
ــان مي دهد تنها در يك  كه نش
گوشه كوچك از طبيعت ايران 
ــاه  ــدت 2 م ــرف م ــم ظ آن ه
ــكار  ــه 40 تخلف ش نزديك ب
ــته كه اگر موارد  به وقوع پيوس
كشف نشده را هم به آن اضافه 

ــكار براي وحوش ايراني  ــود كه فصل ش كنيم، معلوم مي ش
هنوز هم فصلي دلچسب نيست.

ــتند. ظهر روز  ــكار نيس اما وحوش تنها قربانيان فصل ش
ــنبه اي كه گذشت، محيط بان پارك ملي بوجاق گيالن  يكش
هم از فصل شكار زخم خورد. او آن روز شكارچياني را ديده بود 
كه در پارك ملي به دنبال شكار مي گشتند و وقتي او را ديدند 
ــدند، اما محيط بان بوجاقي  ــيكلت از محل دور ش با موتورس
ــت اين شكارچيان كتك خورد و با سر شكسته  هر چند از دس
ــت  ــان قرار گرفت، توانس ــود جلوي دوربين عكاس  و خون آل

ــكارچي را دستگير كند و اسلحه هاي غيرمجازشان  اين 3 ش
را تحويل قانون بدهد.

ــارك ملي بوجاق  ــت، اما ماجراي پ ــر چند خبر تازه اس ه
ــكارچيان  ــه با ش ــت، محيط بانان هميش اتفاق تازه اي نيس
غيرمجاز درگير بوده اند، آنها هميشه رو در روي شكارچيان و 
قاچاقچيان ايستاده اند و حتي زخمي شده اند و از دنيا رفته اند، 
ــكار در دل شكارچيان غيرمجاز  ولي با اين حال باز هم ولع ش
ــكارچيان غيرمجاز فهميده اند كه اگر پرنده يا  وجود دارد. ش
ــر آن حيوان در زمره گونه هاي  ــند حتي اگ چهارپايي را بكش
ــراض و تحت  ــرض انق در مع
ــد در صورت  ــت هم باش حماي
ــد  ــدن بازهم اش ــتگير ش دس
ــان  مجازاتي كه قانون برايش
پيش بيني كرده آنقدر كم است 
ــان  ــه لطمه اي به زندگي ش ك
ــي  ــن درد اصل ــد. اي نمي زن
ــش ايران  ــت حيات وح جمعي
است كه تا به حال نيز نسخه اي 

براي درمانش پيچيده نشده است.
ــره پيامدهاي  ــون و مجازات ها باالخ ــا اين ضعف قان ام
ــت و البته بر  ــران خواهد گذاش ــر طبيعت اي ــي اش را ب منف
محيط بان ها كه آموخته اند به تن كردن لباس ضابط قضايي 
ــراي قلع و قمع  ــات و باز كردن راه ب ــا ناديده گرفتن تخلف ب
حيوانات منافات دارد. فهرست بازنده هاي فصل شكار بسيار 
ــت اين بازنده ها هر روز بيشتر  ــت ولي اگر قرار اس بلند باالس
نشوند بايد به محيط بان به عنوان اولين حلقه مقابله با تخلف 

بها داد.
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رنگ آسمان

روزانه ها

ــدن به موعد برگزاري انتخابات مجلس نهم  با نزديك ش
ــفندماه امسال مخصوصا از وقتي كه ثبت نام داوطلبان  در اس
ــورت گرفت، فضاي فكري و ذهني آحاد  ــه مجلس ص ورود ب
اقشار و طيف هاي مختلف به سمت انتخابات در حال حركت 
ــت. طبيعي است اولين گروهي كه بيش از  ــكل گيري اس و ش
ديگران وارد اين فضاي فكري مي شوند، افرادي هستند كه به 

عنوان نامزد براي ورود به صحنه انتخابات ثبت نام كرده اند.
ــتم بيش از 260  ــان 285 نماينده فعلي مجلس هش از مي
ــام كرده اند، از اين رو طبيعي  ــر آنها در انتخابات آتي ثبت ن نف
ــي و برنامه هاي اول اين  ــت كه از جمله اولويت هاي ذهن اس
ــش رو و فراهم آوردن مقدمات  ــركت در انتخابات پي افراد ش
ــت ها و ائتالف ها يا ورود به صورت  آن و قرار گرفتن در فهرس
مستقل به صحنه انتخابات و در نهايت موفقيت در اين رقابت 
است. چنين كاري في نفسه نه تنها امري ناپسند نيست، بلكه 
ــوم رقابت پارلماني است، اما  عين رعايت و تقيد به آداب و رس
آنچه نبايد مغفول بماند اين است كه مجلس هشتم در آخرين 
روزها و فرصت هاي باقيمانده، برنامه هاي مهمي را در دستور 
ــت با درايت نمايندگان تحت تاثير فضاي  كار دارد كه اميد اس
جديد انتخاباتي در مجلس قرار نگيرد. از جمله مهم ترين اين 

ــت. معاون حقوقي  ــال 1391 اس برنامه ها موضوع بودجه س
ــرد دولت تا پيش از  ــي رئيس جمهور ديروز اعالم ك و پارلمان
انتخابات، اليحه بودجه را به مجلس ارائه خواهد كرد. با توجه 
به ضيق وقت تا پايان سال و همچنين انتخاباتي شدن فضاي 
ــود دارد كه اليحه بودجه با دقت  ــور بيم آن وج مجلس و كش
ــب بموقع اليحه پس از  ــه نتيجه آن تصوي ــرعت الزم ك و س
ــت، بررسي نشود و بخش  ــي هاي الزم در سال 90 اس بررس

مهم كار به سال آينده موكول شود.
با توجه به اين كه در هر دوره مجلس بخشي از نمايندگان، 
براي دور بعد براي نمايندگي انتخاب نمي شوند، طبيعي است 
ــنگين بودجه، در خردادماه براي آن عده  كه آغاز كار پروژه س
ــي كه راي نياورده و در مجلس بعد نخواهند بود،  از نمايندگان

تبديل به كاري شاق، ناخوشايند و كم راندمان خواهد شد.
ــتم آن  ــن رو انتظار موكالن نمايندگان مجلس هش از اي
ــن دوره مجلس  ــدگان در ماه هاي پاياني اي ــت كه نماين اس
ــون اليحه بودجه  ــوارد مهمي چ ــيدگي به م ــبت به رس نس
ــام الزم را ورزيده و حتي تكليف برخي   ــور اهتم عمومي كش
ــيون هايي  امور غير از اليحه بودجه همچون گزارش كميس

كه بايد به صحن علني بيايد هم روشن شود.

تا آخرين روز نمايندگي

جالل برزگرمكث
 دبير گروه سياسي

 طرح: محسن ظريفيان / جام جم

خليج فارس مواج است
احسان مرادي/ جام جم

ــي را جز وزش باد در  ــد امروز پديده خاص ــه نظر مي رس ب
ــواحل جنوبي  ــيم. اين وزش باد در س ــاهد نباش طول روز ش
كشور و بخصوص روي خليج هميشه فارس شديدتر خواهد 
بود. از اين رو خليج فارس امروز نيز مواج خواهد بود و كاهش 
ــب با  ــرقي و تا حدي مركزي ادامه دارد. امش دما در نيمه ش
افزايش ترددـ  به دليل تعطيلي فرداـ  احتمال افزايش غلظت 
آالينده هاي جوي در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت وجود دارد. 
ــوي و وزش ماليم باد اين  ــاعد ج ــرايط مس البته به دليل ش

آلودگي ها بحراني نخواهد شد.

حباب ضّد تركش!
ــنيده ايم،  ــاور بفرماييد ما تا به حال هرچي راجع به حباب ش ب
حكايت از توخالي بودن و سست بودن و احتمال تركيدن آن مثل 
ــت؛ والغير. به عنوان مثال اگر كه دنياي دني  آب خوردن بوده اس
و فاني را به حباب تشبيه كرده اند، به خاطر ناپايداري و نامانايي آن 
بوده است كه به اندك چيزي ممكن است فاتحه اش خوانده شود.

اسناد موجود:
دنيا چو حباب است، وليكن چه حباب؟

ني بر سر آب، بلكه بر روي سراب
آن نيز سرابي كه ببينند به خواب

وآن خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب
ــت و زهوار دررفته  مالحظه فرموديد؟... دنيا اين قدر سس
و درپيتي است كه به بادي وصل است: «از نسيمي دفتر ايام 
برهم مي خورد». فلذاست كه اين عجوزه، اين جهان سست 
ــبيه و تمثيل كرده اند. اما ظاهراً در عصر  نهاد را به حباب تش
حاضر كه خيلي از چيزها تغيير مفهوم و معنا داده، گويا حباب 
ــاوت و متضاد با آنچه كه ما  ــم گاهي در معنايي كامال متف ه
ــتعمال مي شود. در معناي سفت  خدمتتان عرض كرديم، اس

وسخت بودن و غيرقابل تركيدن!
ــتنتاج: اين نتيجه گيري علميـ  فلسفي را ما از  ــيوه اس ش
خودمان درنياورديم. من درآوردي نيست. از كنار هم گذاشتن 
مشاهدات علمي و عملي خود به اين كشف بزرگ نائل آمديم 
كه اگر مرحوم ارشميدس به آن دست يافته بود؛ بدون رعايت 
ــي زد و داد مي زد كه:  ــي موازين الزم، از حمام بيرون م برخ

يافتم ... يافتم ...!
ــت كه بانك مركزي هركاري  ــاهدات عملي: ماه هاس مش
ــد پايين؛ المصب نمي كشد  ــكه را بكش مي كند كه نرخ ارز و س
ــت هاي  پايين كه هيچ؛ از رو هم نمي رود. بدون توجه به «سياس
عرضي!» بانك مركزي، همين طور الكي هي مي رود باال. انگار 
ــكه و ارز در بازار تزريق وريدي و  آن باال حلوا پخش مي كنند. س
عضالني كرد، نيامد پايين. سكه و ارز را به صورت نقدي ارائه كرد، 
نيامد پايين. به صورت پيش فروش وارد ميدان شد، نيامد پايين. از 
طريق ارائه در بازار سهام عمل كرد، نيامد پايين. تهديد كرد، نيامد 
پايين. تشويق كرد، نيامد پايين. مديريت بحران رواني كرد، نيامد 
ــتش برمي آمد، كرد؛ اما نيامد  ــن ... خالصه، هر كاري از دس پايي

پايين. رو رو برم هي! (سكه و ارز را عرض مي كنيم.)
ــاهدات علمي: بانك مركزي اعالم كرد كه بازار ارز در  مش
حال حاضر حبابي است. عده اي سودجو قصد سوءاستفاده از اين 
بازار را دارند. (اين تشبيه قيمت ارز و سكه به حباب، بارها در اين 
ــوي مسووالن دلسوز بانك مركزي صورت  ماه هاي اخير از س
گرفته است كه از همين جا بابت رعايت تمام جوانب «وجه شبه» 

اين تشبيه جالب، از تك تك ايشان كمال تشكر را داريم.)
آخرين خبر قابل عرض: جلسه ويژه دولت براي ساماندهي 
ــود. (به نقل از  ــد. ارز دولتي گران مي ش ــكيل ش بازار ارز تش

خبرگزاري هاي موثق كه مو الي درز اخبارشان نمي رود.)
ــتي: جد بزرگ ما حضرت عبيد  حكايت ميني ماستماليس
ــل مي كند كه در زمان خلفا يك نفر ادعاي پيغامبري كرد.  نق
گفتند معجزه ات چيست؟ گفت: به آن درخت مي گويم بيايد 
ــت: اي درخت، لطفا بيا پيش ما!... اما  ــزد ما! گفتند: بگو. گف ن
ــورد. آن مرد لبخندي زد و گفت:  ــت از جايش تكان نخ درخ
ــت. اگر درخت  ــدا را تكبري نيس ــدارد؛ اولياي خ ــكالي ن اش

نمي آيد نزد ما، ما مي رويم نزد درخت ...!

دالر
يورو

سكه و ارز 
سكه طرح قديم
سكه طرح جديد

نيم سكه 
ربع سكه

هر گرم طالي 18 عيار

6/380/000
6/240/000
3/050/000
1/550/000

620/000

14/000
1 8/250

barzegar@jamejamonline.ir  »

حجت اله اكبرآبادي/ دبير گروه ورزش

ــورمان  محمدرضا خلعتبري مهاجم تيم ملي فوتبال كش
كه پس از سال ها عضويت در تيم ذوب آهن راهي تيم الغرافه 
ــده بود تا فصلي تازه را در زندگي فوتبالي اش تجربه  قطر ش
ــاگرد ديه گو مارادوناي معروف در تيم الوصل  كند، اكنون ش

امارات شده است. 
ــرعتي فوتبال ايران در شرايطي  اين مهاجم تكنيكي و س
ــر از تيم الوصل امارات درآورد كه قدرش به هر  در نيمه راه س
ــد تا مسووالن الغرافه بعد از  ــته نش دليلي در تيم قطري دانس
ــت فروش  توافق و جذب فرهاد مجيدي، خلعتبري را در ليس
ــت  ــاله هم نمي توانس و مازاد خود قرار دهند. هر چند اين مس
ــاي فني اين  ــبهه اي در توانايي ه ــك و ش كوچك ترين ش
ــد و براي همين نيز  ــمالي فوتبال ايران ايجاد كن ــن ش بازيك
ــفت و سخت در جهت  ــتقالل س ــپوليس و اس تيم هاي پرس
ــبزي در اين زمينه  ــراغ س ــد،  اما خودش چ ــش برآمدن جذب
ــد در اين فصل  ــالم كند كه ترجيح مي ده ــان نداد تا اع نش
ــي ادامه دهد. به همين  ــش را در يكي از تيم هاي عرب فوتبال
ــت هدايت ديه گو  ــم الوصل كه در اين فصل و تح ــل، تي دلي
مارادوناي معروف نتوانسته است به نتايج الزم دست يافته و 

پاسخگوي انتظارات هوادارانش باشد، فوري در جهت جلب 
نظر مسووالن الغرافه براي جذب خلعتبري اقدام كرد و خيلي 

زود طرفين به توافق رسيدند. 
ــد روز پيش با  ــال الوصل امارات كه همين چن ــم فوتب تي
ــد تا در ليگ 12 تيمي اين  ــه 2ـ1 مغلوب تيم الوحده ش نتيج

كشور با 12 امتياز رده ششم جدول را به خود اختصاص دهد، 
ــته است از خريد مارادوناي بزرگ به اهداف خود  هنوز نتوانس
در زمينه فوتبالي دست يابد. هر چند به لحاظ كارهاي تجاري 
ــووالن الوصل با جذب پر سر وصداي مارادونا،  و تبليغي مس

مطمئنا به اهداف خود رسيده اند.  

البته كاسه صبر عرب ها گنجايش زيادي ندارد و به 
طور طبيعي اگر مارادونا نتواند به سرعت تغيير و تحوالت 
مثبتي را تيم الوصل بوجود آورد،  عذر وي نيز بعد از چند 
صباح خواسته خواهد شد و براي همين اين آرژانتيني 
مغرور، سخت به دنبال آن است تا با جذب چند ستاره، 
به همين دليل،  از وضعيت فعلي خارج كند.  را   تيمش 
الوحده  از  اخير تيمش  به دنبال شكست هفته  مارادونا 
خونش به جوش آمد و اعالم كرد تيمش به نوعي بابانوئل 
شده و به حريفان هديه (امتياز) مي دهد كه او به شدت از 

آن متنفر است. 
ــه اعالم كرده بود به دنبال  ــا كه در همان مصاحب مارادون
ــي چون كارلوس ته وز  مهاجم  ــت تيمش با جذب نفرات تقوي
ــت،  حاال به  آرژانتيني و ديه گو فورالن مهاجم اروگوئه اي اس
ــوان اولين خريد ژانويه تيمش، موفق به جذب محمدرضا  عن
ــرعتي و تكنيكي،   ــت تا با اين مهاجم س ــده اس خلعتبري ش
ــامان دهد. هر چند با توجه به  ــر و س به خط حمله تيمش س
مشتريان اروپايي ته وز و از جمله تيم آ ث ميالن ايتاليا، بسيار 
بعيد به نظر مي رسد كه او به درخواست مارادونا، پاسخ مثبت 
ــت  ــد، اما يقينا خلعت ايراني الوصل، مي تواند عصاي دس ده

مارادونا باشد.       

خلعت ايراني، عصاي دست مارادونا 

ريشه منيت هاي ما
محمد خامه يار

ــالق از خودخواهي ها و  ــوع اخ ــا وقتي در موض ــتاد م اس
منيت ها سخن به ميان آورد و اين صفت رذيله را نكوهش كرد، 
ــايد تاكنون  ــاره كرد كه ش به مصاديقي از اين خودخواهي اش
ــور نكرده بود. او مي گفت  ــن من و امثال من اصال خط در ذه
وقتي از يك مسيري در كوچه و خياباني عبور مي كنيد و وسيله 
ــما حركت مي كند و شما بدون اين  نقليه ديگري در مقابل ش
كه ذي حق باشيد با عالمت چراغ زدن از او مي خواهيد توقف 
ــما راه بدهد، در واقع  ــما باز كند و به ش ــير را براي ش كند و مس
ــا اين خودخواهي خود را بر ديگري ترجيح داده ايد و اين كار  ب
ناشايست ريشه در منيت ها دارد. مي گفت: شما خود را ذي حق 
ــدم مي داريد؟! اين جز  ــود را بر طرف مقابل مق ــد و خ مي داني

خودخواهي چه توجيه ديگري مي تواند داشته باشد؟
البته استاد ما به مصاديق ديگري هم اشاره كرد و مي گفت: 
ــاط  ــد معبر مي كنند، بس در معابر عمومي، آنها كه اقدام به س
ــاس داخل مغازه را در پياده رو قرار  ــود را پهن مي كنند، اجن خ
مي دهند، بدون توجه به حقوق ديگران، بر سر راه مردم توقف 
مي كنند، اينها همه ريشه در خودخواهي ها و منيت ها دارد كه 
شايد كمتر به آن توجه داشته باشيم، راستي در زندگي روزمره 
و هر روزي، ما چرا با چنين هرج و مرج هايي هر چند كوچك و 

ناچيز مواجه مي شويم؟
عبور موتورسيكلت ها از پياده روها كه حريم عابران پياده 
ــته باشد؟ چرا برخي  ــت چه معنا و مفهومي مي تواند داش اس
چنان به خود اجازه مي دهند كه مرتكب هر خطايي در جامعه 
شوند. آيا استفاده از دخانيات در معابر و اماكن عمومي، تجاوز 
ــت و ريشه در منيت ها و خودخواهي و  به حقوق ديگران نيس

خودكامگي ندارد؟
بياييم ضمن احترام به حقوق ديگران، در رفتار اجتماعي 
خود تجديدنظر كنيم و با رفتار و كردار شايسته خود، فرهنگي 
دوست داشتني و صميمي كه ريشه در همدلي دارد به يادگار 
ــد بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي  بگذاريم. يادمان باش
ــه در همين منيت و خودخواهي ما دارد. به راستي اگر ما  ريش
در رفتار و زندگي اجتماعي خود به حق خود قانع باشيم، شاهد 
برخي پديده هاي غيرمتعارف نخواهيم بود؛ پديده هايي مثل 
ــردن در محل پاركينگ  ــز، مثل پارك ك ــور از چراغ قرم عب
ــوم  ــف در پياده روها و عدم توجه به آداب و رس ــوع، توق ممن

مردم يك شهر و روستا.
ــت قوانين و مقررات هر جامعه اي و توجه به آداب و  رعاي
ــه حقوق ديگران عالوه بر  ــوم مردم آن جامعه و احترام ب رس
ــخصيت   آن كه جامعه را از هرج و مرج دور مي كند، معرف ش
ــردي و زندگي اجتماعي و تعامل با ديگران  ــا هم در رفتار ف م

خواهد بود.

بزن در رو رضا رفيع
rafie@jamejamonline.ir

پيشرفت جامعه در گرو 
خانواده سالم و بانشاط است

ادامه از صفحه اول
ــالم، امري ثانوي و  ــيت را در نگاه اس رهبر انقالب، جنس
ــاله جنسيت در كاركردهاي  عارضي خواندند و افزودند: مس
زندگي معنا و مفهوم مي يابد و در جايگاه زن و مرد در اسالم، 

هيچ تأثيري ندارد.
ــاده مهم  ــادري را، فوق الع ــري و م ــان نقش همس ايش
ــر خوب مي تواند مرد را  ــان كردند: همس توصيف و خاطرنش

در جامعه به عنصري مفيد و مؤثر تبديل كند.
ــاله اشتغال زنان در جامعه  حضرت آيت اهللا خامنه اي، مس
ــكال خواندند اما تأكيد كردند:  را، امري قابل قبول و بدون اش
در اين زمينه بايد 2 شرط اساسي را كامًال رعايت كرد: نخست 
اين كه اشتغال، كار اساسي زن در خانه و خانواده و مسووليت 
مهم همسري و مادري را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم اين كه 

مساله محرم و نامحرم بخوبي رعايت شود.
ــاغل  ــه دولت براي كمك به زنان ش ــان با توصيه ب ايش
ــاغل  افزودند: دولت به گونه اي برنامه ريزي كند كه زنان ش
بتوانند به كار اصلي خود يعني رسيدگي به خانه و خانواده نيز 
بپردازند. رهبر انقالب اسالمي، ازدواج را يك موضوع مقدس 
ــان  ــتند و خاطرنش ــالم دانس در اديان مختلف بويژه دين اس
ــت همچون مهريه هاي  ــد: نبايد با برخي كارهاي زش كردن
سنگين، و يا تشريفات و هزينه هاي زائد، جنبه قدسي ازدواج 

را در جامعه از بين برد.
ــر اين كه ترويج  ــه اي، با تأكيد ب ــرت آيت اهللا خامن حض
ازدواج هاي ساده، كم خرج و با مهرالُسّنه نيازمند گفتمان سازي 
ــت، افزودند: افراد تأثيرگذار جامعه، اساتيد حوزه  در جامعه اس
ــش مهمي در  ــيما نق ــانه ها بويژه صدا و س ــگاه و رس و دانش
شكل گيري اين گفتمان دارند. ايشان همچنين نقش مردان 
ــان  ــيار مؤثر ارزيابي و خاطرنش را در حفظ كيان خانواده بس
ــي دائم از نقش  كردند: يكي از وظايف مهم مردان، قدرشناس
ــت، بويژه بانواني كه زمينه حضور  و زحمات زنان در خانه اس
ــه را دارند اما براي ايفاي كامل نقش مادري،  ــارج از خان در خ
ــد.  رهبر انقالب  ــه را انتخاب نكرده ان ــتغال خارج از خان اش
ــي از اين بانوان، بويژه تأمين امنيت  اسالمي لزوم قدرشناس

اقتصادي و بيمه آنان را مورد تأكيد قرار دادند.
ــاره به نقش  ــه اي در پايان با اش ــرت آيت اهللا خامن حض
فرزندان در خانواده، يكي از مهم ترين وظايف آنان را، احترام 

به پدر و مادر دانستند.
ــگاه بر  ــاتيد حوزه و دانش ــان و اس در اين ديدار كارشناس
محورهايي نظير:ضرورت آسيب شناسي وضع موجود و ارائه 
ــن و معنويت با  ــواده،  رابطه معنادار دي ــوي مطلوب خان الگ
ــالمت رواني فردي، خانوادگي و اجتماعي، تفاوت مقوله  س
ــالمي ايراني پيشرفت و الگوي توسعه  خانواده در الگوي اس
غربي، ضرورت بررسي علل افزايش نسبي سن ازدواج، توجه 
ــه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي موانع ازدواج ،  به ريش
لزوم وضع و اجراي قوانين تسهيل كننده ازدواج، ارائه الگوي 
مطلوب براي تعامل صحيح خانواده و دولت در نظام اسالمي، 
ــر در كاركرد اجتماعي زنان، حمايت هاي  انتخاب نظريه برت
ــغلي مناسب با ويژگي هاي طبيعي  قانوني از فرصت هاي ش
ــده براي تحقق  ــجم و برنامه ريزي ش زن و مرد،  تالش منس

رسالت عظيم مادر و نهاد خانواده و ... تاكيد كردند.


