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بیانـات مقـام معظـم رهبـری حضرت 
خامنـه ای  امـام  العظمـی  آیـت اهلل 
مدظله العالی در دیـدار دانش آموزان 
روز  مناسـبت   بـه  دانشـجویان  و 
جهانـی اسـتکبار  بـا  مبـارزه  مّلـی 

بسماهللالّرحمنالّرحیم
الحمدهللرّبالعالمینوالّصالةوالّسالمعلیسّیدنا

محّمدوآلهالّطاهرینسـّیمابقّیةاهللفیاالرضین.
اّوالًخیلـیخـوشآمدیـدجوانـانعزیـز،فرزنـدان
عزیـز،بـرادرانوخواهـرانعزیـز؛باروحیـهیخودتان
یـادحـوادثمهـّمسـیزدهمآبـانراکـهدرتاریـخما
زنـده اسـت تعیینکننـدهای و تأثیرگـذار حـوادث
کردیـد.ازدیـدارشـماجوانـانعزیزخیلیخرسـندو

خوشحالیم.
ثانیـاًیـکنکتـهایدرکشـورمـاوجـودداردکـه
قابـلتوّجـهاسـت.آننکتـهایناسـتکـهجوانهادر
همهیکشـورها،درهمهیملّتها،یکنیرویپیشـران
محسـوبمیشـوند؛مثلموتوریـکخودرو،پیشـراِن
حرکتعظیمجامعهیخودشـان.درهمهیکشـورها
اینجـوراسـت؛البّتـهاگرجوانهاخرابنشـدهباشـند،
فاسـدنشدهباشـند،گرفتارنشدهباشـند،معتادنشده

باشـند.طبیعتجـوانتحّرکوپیشرانیوپیشـروی
اسـت،لکـندرکشـورماایـنروحیهدرسـطحجوان
-بـااصطالِحمتعارفومعمولی-محدودنماندهاسـت.
جـوانمثـاًلیعنـییـکپسـریـادختـرهجدهسـاله،
بیستسـاله؛ایـنجـواناسـت.درکشـورمـاسـنین
تحّرکوشـورجوانیپایینآمدهاسـت؛یعنینوجوان
سیزدهسـاله،چهاردهسـاله،پانزدهسـاله،همانکاریرا
میکنـد،همانچیزیرامیبیند،همـانهدفیرادنبال
میکنـد،همانروحیـهونیروییراخـرجمیکندکهدر
جاهایدیگرازیکجوان۲۰سـاله،۲۲سـاله،۲۵سـاله
توّقـعمیرفـت.درکشـورمـاسـطححرکـت،سـطح
شـورآفرینی،سـطحپیشرانـیبـهنوجوانـانرسـیده

اسـت.ایـنخصوصّیتکشـورمااسـت.
ازکجـاایـنحـرفرامیزنیم؟هـمقبـلازانقالب،
هـمدرحیـنحوادثمهـّمانقالب،هـمدردوراندفاع
مقّدسوهمدردورانکنونی،اینهاچیزهاییاستکه
داریممشـاهدهمیکنیم.قبلازانقالببندهدرمشـهد
بـودم،مشـهدرامیدیدموگاهیکهتهـرانمیآمدیم،
تهـرانرامیدیـدم؛درخیلیازجاهـامراجعهیجوانانه
برایدریافتمفاهیماساسـیانقـالبمخصوصجوان
دانشـجووسـنینجوانیبهآنمعنانبود.خودمندر
همینتهرانجلسـهداشـتمبراییکتعدادمحدودی
ازبّچههایدبیرسـتانی-یعنیشانزدهساله،هفدهساله،
هجدهسـاله-درآندورانسـختاختنـاق؛بعـدهـم
همـهیآنهایااغلـبآنهاواردمیدانهایمبارزهشـدند؛
بعضیشـانامـروزجـزوشـهداینامـدارمـاهسـتند
-همـانافـراد،همـانبّچههـا-بعضـیهـمدردوران
فّعالّیتمبارزاتی،داسـتانهایمهموحّساسـیراازسر
گذراندند.درمشـهدهـمهمینجوربـود؛نوجوانهای
دبیرسـتانیوکسـانیکههنوزدورانجوانـیراتجربه
نکـردهبودنـدووارددورانجوانـِیبـهآنمعنـانشـده
بودنـد،داخـلمیـدانمبـارزهبودنـد؛اینمـالقبلاز

انقالب.
دردوراِنشـروِعحـوادِثعمومـِیانقـالب،خـب
جوانـاندانشآمـوزِمـاکاریکردندکهسـیزدهمآبان
بـهنامآنهـااسـت؛روزدانشآموزاسـت،روزمجاهدت
و]روز[کشـتاردانشآمـوزاناسـت.درسـیزدهمآبان
سـهواقعـهیمهـماتّفـاقافتـاده؛یکـیمربـوطبـه
کشـتاردانشآمـوزاناسـت.خـباگـرداخـلمیـدان
نبودنـد،اگـرمبـارزهنمیکردنـد،اگـروجودشـانتأثیر
نداشـت،بـاآنسـُبعّیت)۱(وخباثـِتمأموریـنرژیـم
طاغـوتمواجـهنمیشـدندوبهشـهادتنمیرسـیدند.
دردورانجنـگتحمیلـیکهغوغااسـت!نوجوانهای
چهاردهسـاله،پانزدهسـالهرفتنـدداخلمیـدانجنگ
ومثـلمـرداِنجـواِنکارآمِدرشـیدجنگیدند؛بعضی
بهشـهادترسـیدند،مثلحسـینفهمیده؛بعضیبه
اسـارتافتادنـد،مثلهمیـنچندنوجواِناسـیریکه
داستانهایشـانوکتابهایشـانچاپشـده،خاطراتشان
چـاپشـده،کـهانسـانوقتـیمیخوانداحسـاساین
نوجوانهـارا،احسـاسمیکندکهدریـکعالمیفراتر
ازایـنعالـممـاّدیداردحرکـتمیکنـد.یـکپسـر
بّچهیشانزدهسـاله،پانزدهسـاله،هفدهسـاله،مثلکوه
دردوراناسـارتدرمقابـلآنمأمـوربعثـِیخبیـثو

سـختگیرمیایسـتد؛کجـایدنیااینچیزهاهسـت؟
کـدامنسـلجوانـیدردنیاشـاملیکچنیـنافرادی

میشوند؟
بعـدازجنـگتاامـروزهمهمینجوراسـت.منبه
شـماعـرضمیکنماّطالعـاتبندهازمسـائلگوناگون
کشـور،اّطالعـاتوسـیعیاسـتوازخیلیجاهـاخبر
دارم؛میدانـمکهجوانهـایدانشآمـوز،نوجوانهایما
دربخشـهایمختلـف،هـمخـوبعملمیکننـد،هم
خـوبمیفهمنـد؛مسـائلریـزودقیـقرامیفهمنـد.
نوجـوانامـروزیکـهدرسـّنشـانزدههفدهسـالگی
اسـتودبیرسـتانمیـرود،درمـواردبسـیاری،ازآن
زمـاِندورانجوانـِیامثـالایـنحقیـرتا۲۵سـالگی
و۲۶سـالگیوشـایدبعـدازآن،امروزمسـائلرابهتر
میفهمـد،بهترتحلیـلمیکند؛اینخصوصّیتکشـور

مااسـت.
عزیـزانمـن،جوانهـایعزیـز،نوجوانهـایعزیـز،
بّچههـایعزیـزمـن!قدرایـنموقعّیتوایـنامکانرا
بدانید.شـماهاونسـلشـماهماننسـلیهسـتیدکه
اینکشـورراانشـاءاهللبهاوجخواهیدرساند.آرزوهای
زیـادیداریـم،آرمانهـایبزرگـیداریم.دشـمنیهای
دشـمنانهمتااالنهیچتأثیرینگذاشته،هیچغلطی
نتوانسـتهاندبکنند.نهاینکهدشـمنینکردنـد،نهاینکه
فّعالّیـتنکردنـد؛چـرا،هرچـهدلتبخواهددشـمنی
کردنـد،فّعالّیـتکردنـد.همـانکارهایـیکـهبـرای
انحرافنسـلهایجواندرکشـورهایمختلفکردهاند،
درکشـورمـاهـمکردهانـد؛ازترویـجمـوادمخـّدر
بگیـرتـاترویـجفحشـا،تـابازیهـایگمراهکننـدهی
رایانـهایوامثـالاینهـا؛همـهیکارهـاراکردهانـد.در
یـکبخشـهاییهـمموّفـقشـدند،دریـکجاهایـی
هـمیکعّدهایراممکناسـتتوانسـتهباشـندازراه
منحرفکنند،اّمانسـلجوان،نسـلنوجـوانباهمان
روشـنبینیکهدراّولانقالبوجودداشـتوازاوتوّقع
میـرود،امـروزهموجوددارد.دلیلشهمهمیناسـت
کهشـمامشـاهدهمیکنید؛جواندههیهشـتادیکه
نـهجنـگرا،نـهامامرا،نـهانقـالبرادیـدهاّماهمان
مفاهیـمرابـاهمـانروشـنبینی،بـاهماناقتـدارکه
آنروزیـکجـوانفهمیدهایدنبالمیکـرد،امروزاین
نوجـوانمـادارددنبالمیکند.شـمامیتوانید؛شـماها
میتوانیـدبـرترفنـددشـمنفائـقبیاییـد؛میتوانیداز
سـختیهاوموانععبورکنیدواینکشـوررابرسـانید
بـهآننقطهایکهمطلوِبآرمانهایاسـالمیوانقالِب
اسـالمیاسـت؛میتوانید.واینانشـاءاهللاتّفاقخواهد

افتـاد،ایـنخواهدشـد،بهکوریچشـمدشـمن.
ایـنالبّتـهشـرطهاییدارد؛یکـیازشـرطهایش
ایناسـتکهدشمنرابشناسـید؛فریبنخورید.البّته
ملّـتمادشـمنانیدارد،کوچکوبـزرگ،]اّما[آنکه
مـنرویـشتکیـهمیکنمکـهبهمعنـایواقعـیکلمه
دشمناستودشمنیمیکندوخباثتمیکند،آمریکا
اسـت.اینازرویتعّصبنیسـت،اینازروییکنگاِه
بدبینانـهنیسـت؛ایـنناشـیازیکتجربهاسـت،یک
فهـمدرسـتواقعیاسـت،دیدنمیـداناسـت؛داریم
میبینیـممیـدانرا.اینجـورنیسـتکـهفقطبـااین
حقیردشـمنباشـندیـابادولـتجمهوریاسـالمی؛

کانـونبازنشسـتگانناجـاکـهدرپـیاوامرفرماندهمعظمکلقوامدظلهالعالیایجادوشـروعبهکارکردهاسـت،تشـکلی
اسـتکهوظیفهخدمتگزاریبههمهبازنشسـتگان،مسـتمریبگیرانووظیفهبگیرانناجاراداشـتهوبهصنف،دستهوگروه

خاصیتعلـقندارد.
بـاتوجـهبهاینرسـالتمهم؛کانونبایسـتیازپویاییوکارآمدیبـرایارائهخدماتبیادعابهاعضـا،دفاعازحقوققانونی

وارتقاءسـطحمنزلت،کرامتومعیشتآَنهابرخوردارباشد.
پویاییوکارآییکانونبامشـارکتجدیوفعالاعضایمحترم،رابطهایمسـتقیمداشـتهوخواهدداشـتزیرااساسنامه
وسـاختارپیـشبینـیشـدهبرایکانـونونیزفرآیندهایموجودبرایسیاسـتگـذاریهاوتعیینراهبردهـا؛نقشمهمو

ویـژهایرابراینمایندگانمجمعکانوندرنظرگرفتهاسـت.
نماینـدگانمنتخـبهـریـکازمجامـعدرحقیقتبهنمایندگـیازطرفکلیهبازنشسـتگانعزیزومسـتمریبگیرو
وظیفهبگیـردرتعییـنسیاسـتهـا،راهبردهـاواولویـتگذاریهاایفاینقشمسـتقیممیکنندوپـسازآنتصویبهمه
برنامههایسـالیانهواجراییکانونکهمتضمنبرآوردهسـاختنمطالباتبهحقاعضاءاسـتبرعهدهایننمایندگاناسـت.
بنـابـهتصریـحاساسـنامهکانون،مجمعیکـیاز4رکناصلیکانونمیباشـدونماینـدگانمجمعبهعنـواناولینرکن،
نقشاساسـیدرتحققاهدافتشـکیلکانونرابرعهدهدارندودرواقعسـهرکندیگر)هیاتمدیره،رییسکانون،بازرس

قانونـی(باانتخابوراینماینـدگانمجمعفعالمیگردند.
بنـابـهمواردفوق،انتخاباصلحوبرگزیدنپیشکسـوتانصاحـبفکروایدهوتجربههایگرانسـنگمدیریتیکهدرمیان
اعضـایمحتـرمبـهخوشنامیوصحتعمل،اشـتهاردارنددرپیشـبرداهـدافکانونونیلبهنقطهمطلـوبخدمتگزاری

کـههماناتحققخواسـتههایبهحقوقانونیجامعهبزرگپیشکسـوتاناسـتبسـیاراثرگـذارخواهدبود.
لذاازهمهپیشکسـوتانومسـتمریبگیرانمصرانهدرخواسـتدارمکهاوال:باتوجهبهتسـهیلفرآیندهایانتخاباتوامکان
رأیدادنازطریقپیامک؛مشـارکتجدیوحداکثریدراینانتخاباتداشـتهباشـندوبهسهمخودوبهعنواناعضایوابسته

بهنیرویعظیمانتظامی،ایفایتعهدومسـئولیتنمایند.
ثانیـا:درشناسـایینامزدهـایتوانمنـدوکارآمد،دقتهایالزمبهعمـلآورندتابهحولوقـوهالهی،مجمعآینده،ترکیبیاز
افرادصاحباندیشـهوفکرباشـدکهبتوانندبرایحفظکرامتومنزلتاجتماعیوارتقایسـطحمعیشـتاعضا،آرمانیفکر

کردهوبرنامههایعملیومناسـبراارائهکنند.انشـاءاهلل.
درایـامپایانـیماهصفرواربعینحسـینیقرارداریموشـاهدحضورحماسـیوآگاهانهشـیفتگاناهلبیـت)ع(وپیروان
سـیدوسـاالرشـهیداندربزرگتریـنهمایـشانسـانیعصرحاضرهسـتیم.بـهبیانمقاممعظـمرهبریحضـرتآیتاهلل
العظمـیامـامخامنـهایمدظلهالعالـی،)همیشـهایـنپیـادهرویبـودهاماایـنحرکتعظیمکهیکنمادبسـیارزیبـاوپر
شـکوهیازپیـرواناهـلبیـتوعالقهمنـدانبـهاهلبیت)ع(هسـت؛ایننبود!ایـنراخدایمتعـالدراختیارماگذاشـت،

خدارابایسـتیشـاکرباشیم(.
حضـرتامـامحسـینعلیـهالسـالممحبـوبآزادگانهمـهاقـوامومللدرسـطحجهاناسـت.امـروزحرکـتاربعینو
راهپیمایـیپرشـورحسـینیانجهـان،الهامبخـشمقاومتومبارزهعلیـهاسـتکباروزورگویانجهاناسـتومیبینیمکه
ایادیاسـتکباردرمقابلاینهمایشبزرگانسـانی،تبلیغاتمسـمومراافزایشدادهومیدهندورسـانههایاسـتکبارینیز
ازپوشـشصحنههـایزیبایانسـانیوشـکوهمعرفتوایثـارورافتوهمدلیزائرانحسـینیخـودداریمیکنند.اماقافله

حسـینیدربسـترتاریـخودرپرتـونورالهیدرحرکتاسـتوآیندهروشـنبشـریترارقـمخواهدزد.
همچنیـندرروزهـایگذشـتهشـاهدتشـییعپیکر۵4تنازشـهداینیـرویانتظامی)ژاندارمریسـابق(ونیزشـهادت
تعـدادیازمـرزداراننیرویانتظامیبودیم،باگرامیداشـتیادوخاطرهاینشـهدایواالمقام؛اربعینحسـینی)ع(وسـالروز
شـهادتحضرتختمیمرتبتمحمدمصطفیصلیاهللعلیهوآلهوسـلم،حضرتامامحسـنمجتبیوحضرتامامرضا

علیهماالسـالمرابهپیشکسـوتانارجمندتسلیتعرضمیکنم.

مصطفی مکاوی پور

سخن مدیر مسئول
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یادداشت سردبیر
درروزهایاخیرباورودوتشـییعپیکرهای
مطهـر۵4شـهیدژاندارمـریکـهدرمنطقـه
موسـیانوزبیـداتبهشـهادترسـیدهبودند
ونیـزدرگذشـتیکیازپیشکسـوتانرشـید
نیـرویانتظامـیامیـرسـرتیپبازنشسـتهو
جانبـازشـادروانمنوچهـرنجفـدریمواجـه
بودیم.کانونبازنشسـتگانبهفراخـورحالدر
زمینـهتکریماینعزیـزانفعالبـودونیروی
انتظامـینیزدراینعرصهبسـیارجـدیگام
برداشـت.تشییعباشکوهشهدایژاندارمریبا
حضـورکارکنانناجاوفرماندهانومسـئوالن
درسـتادناجاوبرگزاریمراسـمباشـکوهوداع
دردانشـگاهعلـومانتظامیتاتشـییعدرنماز
جمعهوهمچنیـنبرنامهریزیمناسـببرای
تشـییعمرحومامیرنجفدریدرمحلسـتاد
ناجـابـاتشـریفاتخـاصوبرگزاریمراسـم
ترحیـمآنمرحـومدرمسـجدامیرالمومنین
شـهرکژاندارمـریوحمایتهـایبیدریغاز
کانـوندرتکریـمایـنفرماندهعزیـزوصادق
همگیدرخورتحسـینوسـپاسوبیانگردو

مطلـببود.
اولآنکه:

نیـرویانتظامـیدرتحققتدابیـرفرمانده
معظمکلقواعزمیراسخداردوبازنشستگان
وپیشکسـوتانعرصـهدفاعمقـدسوعرصه
نظـموامنیتراهمچنانبهعنوانوابسـتگان
نیـرویانتظامـیمیپنداردونسـبتبـهآنان

احساسمسـئولیتمیکند.
دومآنکه:

صداقت،رشـادتوخدمتخالصانهچیزی
اسـتکهازنظرهـادورنمیمانـدهرچندکه
زمـانبرآنگذشـتهباشـد.امیرنجفـدریهر
چندبیشازچهلسـالخدمتکـردهبوداما
۲۵سـالازبازنشستگیویمیگذشتواین
تکریم،ارزشگذاریوقدرشناسـینشـانداد
کـهجهاد،ایثـار،صداقت،تـالشبیریا،تعهد
بهکاروآوازهنیکهیچگاهفراموشنمیشـود
وعمـلفرماندهـانومسـئوالنوکارکنـان
شـاغلنیرویانتظامیوهمـتووقتگذاری
پیشکسـوتانارجمنـدوگرامـیبـرایحضور
دربرنامههایتشـییعوخاکسـپاریوترحیم
امیرنجفدریوتجلیلشایستهازشهدایواال

مقـامناجـا،تأییدیبرایـنمعنابود.
محمد اسماعیل علیا

گزارش

نـه،بـااصـلایـنملّتـیکهایسـتادهاسـت،ایـنملّتی
کهازمواجههیبادشـمنخسـتهنمیشـودمخالفند،با
ایـنبدنـد،باایندشـمنند.دیدید؛همیـناواخررئیس
دولتآمریکاگفت،ملّتایران،ملّتتروریسـتاسـت.)۲(
شـماببینیدچقـدرایننـگاه،نگاهابلهانهایاسـت!یک
ملّـترامیگویندتروریسـت؟نمیگویدرهبرتروریسـت
اسـت،نمیگویددولتتروریسـتاسـت؛میگویـدملِّت
ایرانتروریسـتند!ایندشـمنینیسـت؟چندسالقبل
ازایـنهـمیکدولتمـرِددیگرآمریکاییگفـتماباید
ریشـهیملّـتایـرانراازبینببریموبَکنیـم.احمق!)۳(
ریشـهییـکملّتـیرا،آنهـمیکچنینملّتـیبااین
سـابقهیتاریخی،باایندرختتناورِفرهنگی،میشـود
َکند؟ببینید!]این[دشـمنیاسـت؛وقتیدشمناست،
چشمشبستهاسـت؛مثلآدمیکهنمیبیند،نمیتواند
درسـتمحاسـبهکنـد،نمیتوانددرسـتارزیابـیکند؛
کـههمیـنعـدمتوانایِیمحاسـبهیاوموجبمیشـود
کهشکسـتبخـورد.چـوندرسـتنمیتواندمحاسـبه
کنـد،چـونصحنـهرادرسـتنمیشناسـد،شکسـت
هـممیخـورد،کـهشکسـتهـمخوردهانـد!االنقریب
چهـلسـالازپیـروزیانقـالبمیگـذرد؛ازروزاّولکه
ایـنانقـالبیـکنهـالباریکیبـود،بـاآنجنگیدندو
حملـهکردنـد؛امـروزبهکـوریچشـماینهـا]انقالب[
ایـن پـس شـده. پُربرگوبـاری تنـاور درخـت یـک
نشـاندهندهیایناسـتکهنمیتوانندونتوانستند؛اّما

دشـمنیمیکنند؛مـالامروزهمنیسـت.
حـاال میگوینـد کـه هسـتند بعضیهـا ببینیـد؛
یکجـوری،مثـاًلیکذّره،بـاآمریکاکناربیاییم،شـاید
دشمنیشـانکمبشـود؛نـه،حّتیبهآنهایـیهمکهبه
آمریـکااعتمـادکردند،بهآمریکاامیدبسـتند،بهسـراغ
آمریـکارفتندبرایکمکگرفتن،رحـمنکردند؛]مثل[
چهکسـی؟دکتـرمصـّدق.)4(دکتـرمصّدقبـرایاینکه
بتوانـدباانگلیسـیهامبارزهکنـدودرمقابلانگلیسها
بایسـتدبـهخیـالخـودش،رفـتسـراغآمریکاییهـا؛
بـاآنهـامالقـاتکـرد،مذاکـرهکـردودرخواسـتکرد؛
]بـهآنهـا[اعتمـادکـرد.کودتـایبیستوهشـتممرداد
نـهبهوسـیلهیانگلیـس]بلکه[بهوسـیلهیآمریـکادر
ایـرانانجـامگرفت،علیـهمصّدق.یعنیحّتـیبهامثال
مصـّدقهماینهاراضینیسـتند؛اینهـانوکرمیخواهند،
سرسـپردهمیخواهنـد،توسـریخورمیخواهنـد؛مثـل
چهکسـی؟مثـلمحّمدرضـایپهلـوی؛اینجـورآدمی
میخواهند؛کهبراینکشـورِپُرنعمـِتپُربرکِتثروتمنِد
حّساسـیکـهازلحـاظموقعّیـتجغرافیایـیحّسـاس
اسـت،ازلحـاظتواناییهـایگوناگـونحّسـاساسـت،
حکومـتکنـد؛یکنفریباشـددستبسـتهوتسـلیم
آنهـا؛آمریکاییهـااینرامیخواهند؛اگرنشـد،میشـوند
دشـمن.درقضّیـهیطبسدشـمنیکردندوتوسـری
خوردند؛درزمینهیسـاقطکردنهواپیمایمسافربری
مـا،دشـمنیکردنـد؛درزمینـهیتحریمهـاازروزاّول

دشـمنیکردنـد؛امروزهـمدارنددشـمنیمیکنند.در
زمینـهیخـرابکـردِنمذاکـراتهسـتهایونتیجهی
مذاکـراتهسـتهای-بهاصطالحبرجـام-نهایتخباثت

رادارنـدعملمیکنند؛دشـمنند.
بّچههـایعزیـز،جوانهـایعزیـز!یادتاننـرودکهدر
ایـنراهِبسـیارمهـموخوشعاقبتـیکـهشـماداریـد
حرکـتمیکنیدبهسـمتآرمانها-ومیتوانیـدوقدرت
]آنرا[دارید-دشـمناصلیشـماآمریکااسـت؛اینرا
فرامـوشنکنیـد.)۵(خـب،پـسبنابراینیادتـاننمیرود
ایـنچیـزیراکهعـرضکردیم.بعضیتصـّورمیکنند
کـه]باید[کوتاهبیاییـمدرمقابلآمریـکا؛]درحالیکه[
هرچـهکوتـاهبیاییـم،آنهـاجریتـرمیشـوند.راهـش
مقابلـهاسـت،راهشمواجههاسـت،راهشایسـتادگی
اسـت؛راهـشایـناسـتکـهایـنحرکتیکـهانقالب
شـروعکردهاسـت،بایـدادامهپیدابکند.پـسبنابراین

شـرطاساسـی،ایناست.
ویکـیازشـرایطدیگـرراهمبهشـماجوانهاعرض
میکنـم؛خـوبدرسبخوانیـد،خـوبکاربکنیـد.علم
وعلمآمـوزییکـیازاساسـیترینابزارهـاووسـیلهها
اسـت،برای]کسـب[قـدرتمواجههیبادشـمنیهاو
بـاطوفانهـاوبـاامـواجسـختوماننـداینهـا.جوانهای
خـوِبمـادرسبخواننـد،علمآموزیکننـد.آنهاییکه
نخبههسـتند،بـرایکشورشـانکارکننـد،درخدمت
دشـمنقـرارنگیرنـد؛درسخواندنبشـودیـکارزش
واال.اسـتعدادجوانهایمابحمداهللاستعدادخوبیاست
واگرچنانچهخوبدرسبخوانندوکاربکنند،بالشـک
سـطحعلمدرکشـورباالخواهدآمد.خوداینکهسـطح
علمدرکشـورباالبیاید،اسـتحکاممیبخشـدبهبنیهی
داخلـیملّـتایران؛مسـتحکممیشـود.بـهبرکتعلم،
انسـانمیتوانـدبـهآرزوهـایبـزرگدسـتپیـداکند.

انشـاءاهللایـنراهمتوّجهداشـتهباشـید.
وعزیـزانمن!رابطهتانباخدایمتعالراهمتقویت
کنید.دلهایشـماپاکاسـت،روحهایشـمابیآالیش
اسـت،ناآلـودهاسـت.جلبلطـفالهیوفضـلالهیو
نورانّیتالهیبرایشـماهاخیلیآسـانترازامثالبنده
اسـت،براحتیمیتوانید.باتوّسـل،بادعـا،بانمازخوب،
بـاتوّجـه،بـاقـرآنخوانـدن،باکمـکبهبنـدگانخدا
-کـهیکـیازکارهایمهـموعبادتهایمهـم،کمکبه
بنـدگانخدااسـت-بااجتنـابازگناه،میتوانیـداینرا
بـرایخودتـانتأمینکنید.بنـدهمطمئّنـموتردیدی
ندارمکهانشـاءاهللایننسـلکنونِیشـماجوانانعزیز
خواهیـدتوانسـتهمـهیآرزوهایـیراکـهدرانقـالب

وجودداشـت،تحّققببخشید.
امیدواریـمکـهخـدایمتعـالجـاّدهرادرمقابـل
شـما،جـاّدهیهمـواریبکند،راهتانراهآسـانیباشـد

وتوفیقاتتـانروزبـهروزافزایـشپیـداکنـد.

والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

۱(درندهخویی،ددمنشی
۲(اشارهبهسخناندونالدترامپدرتاریخ۱۳9۶/7/۲۱

۳(خندهیحّضار
4(محّمدمصّدق)نخستوزیرایراندرزمانمحّمدرضاپهلوی(

۵(شعارحّضارعلیهآمریکا

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
با اهداء سالم؛

عـروجملکوتـیامیـردالور،والیـتمدار،مخلصوایثارگراسـالم"سـرتیپمنوچهرنجفـدری"راکهعمر
پربرکـتخـودرادرراهخدمـتبـهنظاممقدسجمهوریاسـالمیایران،امنیتوآرامشایراناسـالمیصرف
کردنـد،بـهحضـورحضرتولیعصر" عج"ونایببرحقایشـانمقاممعظمرهبـریوفرماندهمعظمکلقوا
حضـرتآیـتاهللالعظمـیامامخامنهای)مدظلهالعالی(،خانوادهمحترمآنامیرسـرافرازوتمامپیشکسـوتان
وسـبزپوشـاننیـرویانتظامـیجمهوریاسـالمیایرانتسـلیتعـرضنمـودهوازخداوندمتعالبـرایاین
فرماندهدالورعلودرجاتوافتخارهمنشـینیباسـاالروسـرورشـهیدانحضرتاباعبداهللالحسـین)ع(و

بـرایخانـوادهمعـززومحترمودوسـتانوهمرزمـاناینمرحومصبرجزیـلآرزومینمایم.

درسـال۱۳۵7-۱۳۵8وهمزمانباپیروزیانقالبشـکوهمنداسـالمی،
مرحـومامیـرسـرتیپجانبـازمنوچهـرنجفـدریدورهفرماندهـیوسـتاد
)دافوس(رابادرجهسـرهنگیگذراندوپسازاخذمدرکفوقلیسـانسدر
رشـتهعلوماسـتراتژیکبهفرماندهیناحیهژاندارمریسیستانوبلوچستان

شد. منصوب
درایـندورهمرحـومامیرنجفـدریدرمبارزهباقاچاقچیانموادمخدرواشـرار
مسـلحهمـراهبادالورمـردانانتظامی؛تالشبیوقفهوموفقیتهایمسـتمری
داشـتتاآنکهدرسـال۱۳۶۰بهجانشـینیفرماندهیژاندارمریسـابقمنصوب
ودرسـتادعملیاتاروندونیزفرماندهیعملیاتآبادان-ماهشـهروجبهههای
شـمالغربکشـوربهصورتشـایانیایفاینقشکردوبعدازایندورهسرشـار
ازموفقیـت،بهبازنشسـتگینائـلآمد؛اماباتوجهبهافزایششـرارتهادرشـرق
کشـورمجـددادرسـال۶۳بـهخدمـتاعـادهوبهفرماندهـیناحیـهژاندارمری
سیستانوبلوچستانمنصوبوبابرقرارکردنآرامشدرمنطقههمزمانباادغام
نیروهـایانتظامیسـابق،درسـال۶9بهتهرانمنتقـلوبهعنوانرئیسهیئت

مشـاورینفرماندهـیناجابهخدمتاشـتغالپیداکرد.
ایـنامیـرسـرافرازوپرتـالشبـابیشازچهلسـالخدمـتشـبانهروزی؛در
خردادماهسـال۱۳7۱درهمانسـمتریاستهیئتمشـاورینفرماندهیناجا

درمحلسـازمانیسـپهبدیبهافتخاربازنشسـتگینائلشد.
ویدرطـولدورانبازنشسـتگیهمـوارهنسـبتبـهبازنشسـتگانوهمکاران
سـابقاحسـاسمسـئولیتمیکـردودرهمکاریباکانـونبهویـژهدرمدیریت
کمیتـهراهبـریتدویـننقـشژاندارمریدرعرصهنظـموامنیـتوعرصهدفاع

مقـدس،خدمـاتقابلتوجهیداشـت.

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح

با صدور پیامی، درگذشت 
امیر سرتیپ منوچهر 
نجفدری را تسلیت گفت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
 سر لشکر پاسدار محمد باقری

مروری 
بـر زنـدگی مرحوم

 امیر سرتیپ سرافراز 
منوچهر نجفدری 

تسـلیت فرمانـده معظـم 
مدظله العالـی  قـوا  کل 
درگذشـت  مناسـبت  بـه 
نجفـدری سـرتیپ  امیـر 

برابر اعالم رسـمی ریاسـت 
محتـرم دفتـر فرماندهـی کل 
قـوا به سـردار فرمانـده نیروی 
انتظامـی؛ خبر درگذشـت امیر 
سـرتیپ منوچهر نجفـدری به 
اسـتحضار فرمانـده معظم کل 
قـوا رسـید و معظم لـه مقـرر 
را  ایشـان  تسـلیت  فرمودنـد 

نمایند. ابـالغ  
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در انتظامـی نیـروی فرمانـده
مراسـمتشـییعپیکـرامیرسـرافراز
سـرتیپمنوچهـرنجفـدریضمـن
تسـلیتبهمناسـبتایامسـوگواری
و )ع( الحسـین عبـداهلل ابـا آقـا
همچنیـنتسـلیتدرگذشـتامیر
سـرتیپنجفـدری،اظهارداشـت:از
همـهبزرگـواران،مقاماتلشـکریو
کشـوری،علمایبزرگـواروهمکاران
عزیـزمکـهدرایـنمراسـمحضـور

دارنـد،تشـکرمـیکنـم.
ویتصریـحکـرد:فوتایـنبرادر
عزیـزرابهفرماندهیمعظـمکلقوا
حضـرتامـامخامنـهای)مدظلـه
العالـی(تسـلیتمـیگویـم،امیـر
نجفـدریرابیشـترپـسازدوران

سردار اشتری:
امیدواریم قدردان زحمات 
پیشکسوتان  باشیم

امیر سرتیپ سهرابی:
 غیر از رشادت، ایثارگری و 
شجاعت  از امیر نجفدری 
ندیدم

مسـئولیتممیشناسـمولیکسانی
کـهازنزدیـکبـاآنمرحـومهمرزم
بودندازعالقهواشـتیاقویبهمردم
واحساسمسئولیتدرایجادامنیت
بـرایمـردممـیگوینـدوعشـق
واالیـیکهبهمقـاموالیتداشـتند.
نشـان خاطـر اشـتری سـردار
کـرد:برگـزاریایـنمراسـمصرفـا
بـرایاحتـرامبـهمقـامشـامخیـک
پیشکسوتنیسـتبلکهمیخواهیم
بـزرگان و پیشکسـوتان بگوییـم
نیـرویانتظامـیرافرامـوشنکـرده
ونمـیکنیـمودرحـدتـواندر
خدمتشانهستیموبایدازتجربیات
ونظراتشـاننهایتاستفادهراببریم،
اینعزیزانهمـوارهمایهافتخاربرای

میهـنعزیزمانهسـتند.
ایـنمقـاممسـئولیـادآورشـد:
امیدواریمقدردانزحماتآنهاباشـیم
کـهدردوراندفـاعمقـدس،انقـالب
اسـالمیوبحرانهاییکهدرشـرق،
غـربوجنوبکشـورپیـشآمدهدر
برابردشـمنسـینهسـتبرکـردهوتا
پـایجـانایسـتادهاند،انشـاءاهلل

بتوانیـمراهآنـانراادامـهدهیم.
سـرداراشـتریبیانکـرد:عزیزانی
کـهدردفـاعمقـدسحضورداشـتند
چـهدرکمیتههـایانقالباسـالمی،
شـهربانی،ژاندارمریو...همگیتاپای
جـاندربرابردشـمنایسـتادندتـااز
میهنعزیزمـاندفاعکنندواینیکی
ازافتخاراتماسـتکهاز۱۱9شـهید
تفحصشـدهکـه۵4نفرآنـانمتعلق
بـهژاندارمریجمهوریاسـالمیایران
اسـت،اگـرتوفیـقداشـتهباشـیمدر
روزهایآیندهدرهمینسـتادمراسـم
باشـکوهیبرایاینشـهدایمظلومو

گرانقـدربرگـزارمیکنیم.
ویبیـانکـرد:ایـنشـهدایتازه
تفحصشـدهسـال۶7درمنطقهای
شـیمیایی حملـه و پاتـک مـورد

نیروهـایبعثعراقواقعشـدندوتا
آخریننفسمقاومـتکردندماباید
همیشـهیادشـهداراگرامیبداریمو

اززحماتشـانتشکرکنیم.
فرمانـدهنیرویانتظامیگفـت:از
حضـورهمـهسـرورانوعزیـزانبـه
ویژهسـردارسـیفاللهیدرشـورای
امنیـتملـیوامیرسـهرابیمشـاور
از کـه قـوا معظـمکل فرماندهـی
مدتهـاقبـلپیگیـرامـوردرمانـی
امیـرنجفدریبودنـدوهمهعزیزانی
همچنیـن و آوردنـد تشـریف کـه
مقـاممعظـمرهبـریکـهشـفاهی
مـی تشـکر دادنـد تسـلیت پیـام
کنـم.انشـاءاهللبتوانیـمراهشـهداو
پیشکسـوتانوآنمسـیریکـهمد
نظـرمقـاممعظـمرهبـریاسـترا

ادامـهدهیـم.
عالیتریـنمقامانتظامیکشـور
تأکیـدکـرد:باالتریـنافتخـار،امروز
نصیـبمـاشـدهکـهفرمانـدهمـا
مرجعتقلیدونایبامـامزمان)عج(
اسـت،امیدواریمبتوانیمقدرداناین
نعمتالهیباشـیمکـهبرمـاارزانی

شـدهاست.

سرتیپ  امیر  جانباز  و  ارجمند  پیشکسوت  درگذشت  بدنبال 
منوچهر نجفدری، مراسم باشکوهی، با حضور پیشکسوتان عزیز و 
فرماندهان و مدیران و کارکنان نیروی انتظامی و خانواده آن مرحوم 
روز سه شنبه 96/8/2 در مسجد کمیل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 
برگزار و پس از سخنرانی امیر سرتیپ محمد سهرابی و آقای مهندس 
آخوندی و سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، 
شرکت کنندگان، به امامت حجت االسالم والمسلمین فیض بر پیکر 
آن مرحوم نماز گزارده و مراسم تشییع با تشریفات خاص نظامی در 
محوطه ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد. همچنین مراسم ترحیم امیر 
نجفدری روز جمعه پنجم آبان در مسجد امیر المومنین)ع( شهرک 
ژاندارمری منعقد گردیدکه توجه خوانندگان محترم را به گزارش 

مختصری از این مراسم جلب می کنیم:

امیـرسـرتیپسـهرابیمشـاور
نظامـیمقـاممعظـمرهبـریدر
امـورانتظامیدرمراسـمتشـییع
نجفـدری منوچهـر امیـر پیکـر
گفت:اینشـکوه،جـالل،مجلس
وهیمنهشـخصیتهـاینظامی،
انتظامـیوکشـوری،برایسـرباز
راسـتینوالیتومجـریامرمقام

شـامخوالیتاسـت.
امیـرسـهرابیبـابیـاناینکـه
خامنـهای اهلل آیـت حضـرت
)مدظلهالعالی(درپیامیشـفاهی
درگذشـتامیـرنجفـدریرابـه
خانوادهوعزیزانایشـاندرنیروی
انتظامیتسـلیتگفتنـد،تصریح
کـرد:امیـرنجفـدریدرراهمبارزه
بـااشـرارودشـمنبـابـیباکیو
شـجاعتتمامگامبرداشـتوچه
اجـریباالتـرازایـنکـهدرمـاه
عـزاداریاباعبداهللالحسـین)ع(و
شـهادتحضرترسولاکرم)ص(

بـهنـدایحـقلبیـکگفت.
کـرد: بیـان سـهرابی امیـر
درخـت میگفـت نجفـدری
ایسـتادهمـیمیـرد؛ویزمانیدر
بـوکاندرعملیاتـیکـهدرحـال
مبارزهبااشـراربـود۶گلولهخورد،
بـوکانآزادشـدامـاویهنـوزبـه

فکـردرمـاننبـودتـااینکـهوزیر
وقتکشـورآیـتاهللمهدویکنی
شـخصادسـتورمعالجـهدادندبه
دلیـلوخامـتحـالوشـرایط،
ایشـانبازنشستهشـدند.دیگربار
مقـاممعظـمرهبـریکـهدرآن
زمـانرئیسجمهـوروقـتبودند
دسـتوردادنـدتـایـکفرمانـده
اسـتانسیسـتانو بـرای قـدر
بلوچسـتانانتخـابشـودوبدین
ترتیب8سالفرماندهیسیستان
وبلوچسـتانراعهـدهدارشـدند.
معظـم مقـام نظامـی مشـاور
رهبریدرامورانتظامـیادامهداد:
امیرنجفدریدرسـال۶۲بهعلت
بیمـاریبـاموافقـتوزیـرکشـور
وقتبازنشسـتهشـدهبود،اماپس
از۱4مـاهدوبـارهدرسـال۶۳بـا
توجـهبـهاینکهاسـتانسیسـتان
وبلوچسـتاندچـارناامنـیشـده
بـودبـهفرماندهیژاندارمـریاین
اسـتانمنصوبشـدوتاسال7۰

درایـنمنطقـهخدمـتکرد.
یـادآور مسـئول مقـام ایـن
ازادغـام شـد:همچنیـنپـس
ژاندارمـری، سـهگانه نیروهـای
کمیتهوشـهربانیبنابهپیشنهاد
اینجانـبوتصویـبوزیـرکشـور

وقـت،امیـرنجفـدریبهریاسـت
گـروهمشـاورانفرماندهـینیروی
انتظامیمنصوبشـدوسـرانجام
درسـال۱۳7۱پـساز4۲سـال

خدمـتبازنشسـتشـد.
ویخاطرنشـانکرد:اینامیر
خسـتگیناپذیـرهمـهزندگـی
خـودراوقـفهمراهـینیروهای
انقـالب،سـپاهپاسـداران،کمیته
شـهربانی و اسـالمی انقـالب
جمهـوریاسـالمیدرراهدفاعاز

میهـنگرامـیکرد.
گفـت:هشـت امیـرسـهرابی
سـالفرمانـدهایـنامیـربزرگوار
بـودمغیـرازرشـادت،ایثارگـری
ازویندیـدم،نشـد وشـجاعت
درگیریبااشـرارباشـدونجفدری
جـزءنیروهـایعملیاتـینباشـد
اودربسـتدراختیـارنظـامبـود؛
سـوگندمیخورمیکـیازبهترین
فرماندهانـیکـهگوشبـهفرمان
ودرخدمـتنظـامبـود،نجفدری
نجفـدریهمیـن دربـاره اسـت،
بـسکـهدرپیـامتبریکیکـیاز

مسـئوالنوقـتکـهدرروزنامـه
چـاپشـد،آمـدهبـود:»تیمسـار
نجفـدریایـندرجهاسـتکهبر
شـانههایشـماافتخـارمیکند«.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل وانا الیه راجعون

امیرشـجاعوسـرافراز؛سرتیپجانبازبازنشستهمنوچهرنجفدریکهدر
دفـاعمقـدسوجبهههایحقعلیهباطلودرمبارزهبااشـراروسـوداگران
مـرگ،بـرایبرقرارینظموامنیت؛سـالیانمتمـادیرادرخدمتبهنظام
مقـدساسـالمیومردمشـریف،باتـالشهایجهـادیوصادقانهسـپری
کـردهبـودبـهرحمتایزدیپیوسـتودوسـتانوهمرزمانشرابهسـوگ

نشاند.
اینپیشکسـوتگرانقدر،درایامبازنشسـتگینیزبااشـتیاقونشاطودر
راسـتایتحققتدبیرفرماندهمعظمکلقوانسـبتبهثبتخاطراتدوران
دفـاعمقـدس،بـهعنوانرییـسکمیتـهراهبریتدویـننقـشژاندارمری
درعرصـهدفـاعمقـدسونظـموامنیـت،علیرغمشـرایطخاصجسـمی،
سـعیبلیـغوکوشـشبـیدریغداشـتوالگوییمانـدگارازخـودبهجای

وزیر راه و شهرسازی:
امیر نجفدری الگوی 

فداکاری و تواضع است

پیام رئیس کانون بازنشستگان ناجا به 
مناسبت درگذشت امیر سرافرازسرتیپ 
جانباز  بازنشسته منوچهر نجفدری

رئیس کانون باز نشستگان نیروی انتظامی
سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته مصطفی مکاوی پور

امیر منوچهر نجفدری که  برنامه های تشییع شادروان  ادامه  در 
با حضور فرمانده نیروی انتظامی، معاونین فرمانده ناجا، فرماندهان 
اسبق ناجا و فرمانده سابق ژاندارمری و نیز جمع کثیری از فرماندهان 
و مدیران عالی و کارکنان بازنشسته نیروی انتظامی در ستاد نیروی 
انتظامی برگزار شد، وزیر راه و مسکن نیز به بیان خاطراتی از ایثار و 

فداکاری امیر نجفدری پرداخت.
عباساحمدآخوندیدرمراسـمتشـییعپیکرامیرسرتیپمنوچهر
نجفـدری،گفـت:امیرنجفدریبرایمالگـویفداکاریوتواضعاسـتو

گـذارد.اجرشبـاخداوندتبـارکوتعالی.
اینجانبضایعهفقداناینامیرسـرافرازوپیشکسـوتصادقونسـتوهرا
بهفرماندهمعظمکلقوا؛پیشکسـوتانوهمرزمانشدرنیروهایمسـلحبه
ویـژهنیـرویانتظامیوخانوادهمحتـرمآندالورایثارگر،تسـلیتگفتهواز
درگاهخداونـدمتعـالبرایبازماندگان،سـالمتیوبـرایآنمرحومغفرانو

رحمتواسـعهالهیرامسـئلتدارم.

همیشـهبهحـالاینمردبـزرگغبطهمـیخورم.
وزیـرراهوشهرسـازیتصریـحکـرد:خاطـرمهسـتبـرایامنیـت
مرزهـایشـرقیکشـورطـیبازدیـدیکـهدرخدمـتامیرسـهرابی
فرمانـدهنیرویانتظامـیوقتبودمباامیرنجفـدریوروحیهایثارگری

ایشـانآشناشـدم..
مهنـدسآخونـدیادامـهداد:بهامیرنجفدری،پیشـنهادفرماندهی
ژاندارمریاسـتانسیسـتانوبلوچسـتاندادهشـد،درحالیکهقبلاز
بازنشسـتگیآخرینمسـئولیتشجانشـینیفرماندهژاندارمریبوداما

ایشـانبـاتواضعاینمسـئولیتراپذیرفت.
وزیـرراهوشهرسـازیخاطرنشـانکـرد:بهروحیهباالیفـداکاریو
ایثـارایـنامیـربزرگـواردرراهمبارزهعلیهدشـمنبـرایدفـاعازمرزو
بـومغبطهمیخـورموامیدوارممـاهمبتوانیمگوشـهایازاینروحیه

بـاالیرزمندگیوایثـاررایادبگیریم.
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هشـتمین همایش روسـاي کانون اسـتان ها و مسـئوالن سـتاد کانون بازنشسـتگان نیـروي انتظامي جمهوري اسـالمي ایـران با 
محوریت »انتخابات سـومین دوره مجمع کانون« با حضور روسـاي کانون اسـتان ها و معاونین سـتادي کانون،  در روز 26 مهرماه سـال 
جاري با سـخنراني سردارسـرتیپ فتحي زاده؛ جانشـین معاون هماهنگ کننده ناجـا و رئیس هیئت مدیره کانون در مشـهد مقدس 

شد. برگزار 

در  زاده  فتحي  سردار   
طی  همایش  این  افتتاحیه 

سخناني گفت:  
کانون مجموعه براي امسال
است سالي است. اي ویژه سال
و دارد قرار آن در انتخابات که
حساسیت هم لحاظ بههمین
باید و دارد وجود بیشتري
تالشبیشتريکنیمتااهدافو
منظورهایيکهازمجموعهکانون
انتظاراستمحققشدهو مورد
زمینهکاريبهتريفراهمبشود.
بخشزیاديازاینبارمسئولیت
بهعهدهشماعزیزاناستواین
بحث همین براي هم همایش

هست.
رئیسهیأتمدیرهکانونافزود:
چیزيکهموردانتظاراستاول
اینکهبتوانیمتبلیغواطالعرساني
کنیمتاهمهعزیزانواجدشرایط
کنند شرکت انتخابات این در
کیفیت با و پرشور انتخابات و
برگزارشودوعزیزانيکهانتخاب
ميپذیرند مسئولیت و ميشوند
وعضومجمعکانونميشوندبا
کار به شروع قويتري پشتوانه
حضور براي نشاط ایجاد کنند.
عزیز بازنشستگان حداکثري
واجد که مستمريبگیران و
انتخابات در شرکت شرایط
هستندموردتاکیداست.هماز
تبلیغات و اطالعرساني طریق
وهمباارتباطاتوپیگیريهاو
عزیزان داریم که نشستهایي
موثر حضور تا کنیم ترغیب را
داشتهباشند.براياینانتخابات

همدستورالعملهایيتهیهشده
وستادکانونهمبهخوبيکارها
راانجامداده.گزارشهایيکهما
دریافتکردیممشخصاستکه
کامال فرآیندها و دستورالعملها
بخشهایي و است شده تعریف
همبازبینيشدهوبهنظرميآید
ازنظرضوابطچیزيکمنیست
باید هست ابهامي هم اگر و
صورت دقیقتري اطالعرساني
بگیرد.اینظرفیتدرستادکانون
منظم کارها این که دارد وجود

پیشبرود.
لحاظ به ما براي اینکه دوم
اینکهدرنیرويانتظاميهستیم
ارزشمند و مهم خیلي انضباط
بین در هم هنوز شاید است.
نیروي مختلف؛ دستگاههاي
معروف انضباطش به انتظامي
استوماهمبراینانضباطتاکید
داریم.بهجوانهایيهمکهوارد
این بر ميشوند انتظامي نیروي
و ميکنیم تاکید خاص ویژگي
در شود. تضعیف بگذاریم نباید
تماماموربایداینانضباطحاکم
باشد.دربحثاینانتخاباتهم

کارهاداردباانضباطوقانونمندي
پیشميرود.برايمامهماست
کارينشودکهازمسیرقانونو
مقرراتتعریفشدهدرانتخابات
خارجشویمکهالبتهبعیداست
باید فقط کنیم پیدا مشکلي
صحنهراپیشبینيکنیمتااگر
مدیریت بتوانیم افتاد اتفاقي
کنیم.بحثهايانتخاباتيرامرتبا
پیگیريميکنیمکهدراینزمینه
دوستان را خوبي گزارشهای

مطرحميکنند.
براي سامانههایي اینکه سوم
انتخاباتامساللحاظشدهاست
تاسهولتبیشتريفراهمشودتا
انتخابات این در عزیزان شرکت
تمهیداتي باشد. حداکثري
است قرار که شده پیشبیني
عزیزانبصورتمفصلومشروح
بیانکنندبههمینخاطرخیلي
نميکنم. تمرکز بحث این روي
چندموضوعدیگرراخدمتشما
ویژگي بر عالوه ميکنم. عرض
امسالکانونکهانتخاباتهست
چند هم انتظامي نیروي در
ویژگيداشتیمکهبیشترمباحث

اقتصاديآنرامطرحميکنم.
جانشینمعاونهماهنگکننده
سال در کرد: نشان خاطر ناجا
جاریمامعطوفبهحلمشکالت
براي آمده پیش اقتصادي
کارکنانمانبودیموهستیم.پروژه
عطرگلیاس،ارکیدهوچندمورد
دیگرمثلکد۶۲ومهرگانو...
ایناستکهدردوسه واقعیت
سالاخیرفشارزیاديبرنیروي
انتظاميوکارکنانماواردشده
است.ماجمعیتيصدهزارنفري
داشتیم یاس گل عطر مورد در
کهباپرداختمطالباتتعدادشان
کمشدودرپروژههايدیگرهم
چندهزارنفريدرگیرهستندو
اینهاآثارزیادیدرپيداشتاما
حقیقتاهمکاراننیرويانتظامي
انسانهایبزرگيهستندازنظر
به عالقهمندي و معرفت و فهم

سازمانشان.
نتوانستهایم هنوز اینکه با
بدهیم انجام کامل را تعهدات
و کارکنان سراغ به وقتي
یک هنوز ميرویم پیشکسوتان
و عالقهمندي از باالیی سطح
وابستگيواعتمادبهسازمانشان
وجوددارد.بااینکهازایناتفاقات
مشکالت و هستند ناراحت
که دیروز همین دارند. بسیاري
منواردفرودگاهشدموجوانها
اشارهميکردند راميدیدند من
کهبسیارمشکلدارنداماکارشان
امسال ميدهند. انجام خوب را
اولویتمادرهیئتمدیرهاینبود
کهچطوراینقضایارامدیریتو

صورت تالش خیلي کنیم. حل
گرفتهومسئولینناجاخیلياز

آبرويخودشانمایهگذاشتند.
شد طی مسیرها از خیلي
برخي شود. پیدا راهکاري تا
شده حل امروز تا مشکالت
استوامیدواریمبتوانیمموضوع
عطرگلیاسراهمتاچندماه
قولها به اگر کنیم تمام آینده
را قراردادهایمان ما شود. عمل
امضا را تفاهمنامهها و بستهایم
کردهایمبادستگاههایيکهطرف
حسابماهستند.تضامینالزمرا
گذاشتهایمبراياینکهمنابعمالي

دراختیاردهند.
نیروي هفته روز اولین از

شروع کارها بود قرار انتظامي
شودکهبانکآمادگيرانداشت
آغاز بانک پرداخت ازدوشنبه و
شدهاستودربازهزمانيهر7۲
اندکه داده قول بار ساعتیک

پرداختکنند.
اینفرآیندادامهداردوپیگیر
هستیمتاباتامینمنابعبتوانیم
کنیم صفر امسال را بدهيها
و کارکنان مطالبات بحث از و
در شویم. خارج بازنشستگان
بانک به شده ارسال اول بسته
مرحلهدوموسومعطرگلیاس
تمامميشودوافراديکهشرایط
سختيازمرحلهچهارمداشتندو
اولویت آنهارادر مراجعهکردند
هم بعدي مراحل در گذاشتیم.
بازنشستگاندراولویتهستندو
بعدکارکنانيکهدریافتيکمتري
مهرگان، سهام مورد در دارند.
ارکیده،یاسوهنگامهمدرحال

برنامهریزيهستیمتاانشاءاهللاز
مشکالتبیرونبیاییم.امسالما
فقطدرتالشبودیمکهچطوراز
تعهداتگذشتهخارجشویمکه

بسیارسنگینهمبود.
اتفاق گفت: فتحیزاده سردار
خوبیکهدرسالجاریرخداد
مسلح نیروهاي کل ستاد ورود
بهموضوعبازنشستگاناست.به
گذشته سالهاي در من اعتقاد
بین که داشت اشتباهاتیوجود
بازنشستگانوسازمانشانفاصله
انداخت.بااینکهحضرتآقاتاکید
اینهاعضووابستهاند کردهبودند
بیافتد فاصله آنها بین نباید و
ورودستادکلنیروهايمسلحبا

مصوباتخوبيکهسرلشکرباقري
ابالغکردندنویدخوبيرامیدهد.
سازمانهارانسبتبهبازنشستگان
مکلفکردهاندوهمهاینهاباعث
کال بازنشستگان موضوع تا شد
جديترگرفتهشودهرچندکه
و بودجه ساختار، نظر از هنوز
مقرراتکاستيهایيداریموباید
درستشوندواشکاالتبرطرف
شود.مابایددربرنامهریزيهایي
ميکنیم آینده سال براي که
کنیمچون لحاظ را اینمسائل
اگراتفاقنیافتدتهیهمنابعدیگر
مشکالتومحدودیتهایيدارد.
امابحثدیگرموضوعماموریتها
استکهخداراشکررابطهنیرو
نظر صرف دیگر دستگاههاي با
ازگرایشهایسیاسيشانبسیار
و اجرایي نظر از و است خوب
نیرو بین خوبي رابطه عملیاتي
انتظاميوهمهنهادهابرقراراست.

که دارند اذعان هم همه
ماموریتها در انتظامي نیروي
کمنميگذاردچونبحثتامین
امنیتمردمشوخينیستومورد
تاییدهمهمسئولینهمهست.

عزیزانمادرمجلسودولت
برايحمایتازماقولدادهاند.
جلساتيبامعاونتهماهنگکننده
برقرارميشودومعاونتهاگزارش
ميدهندوانتظاراتمردمرابیان
هم خوبی قولهاي و ميکنند
درحوزهماموریتهاوهمدرون
سازمانيورسیدگيبهخانوادهها
ازهفته قبل امسالهم دادهاند.
نیرويانتظاميدیدیمکهمراسم
تکریمخانوادههاينیرويانتظامي

مثبتي اثر چقدر بازنشستگان و
در شاید داشت. کارکنان روي
حدمطلوبهمنبودازنظرهدایا
وکیفیتامابازخوردخیليخوبي
راهپیمایي همایش یا داشت.
خانوادگيداشتیمکهخودمهم
درتهرانشرکتکردمدیدمکه

چقدرتاثیرمثبتيداشت.
در نفر هزار ۱۵ به نزدیک
مراسمشرکتکردندوهمینکه
فقطازآنهادرجلسهايدعوت
ميشودوتجلیلميشوندچقدر
توجه مورد اینکه و کار این از
ما ميشوند. خوشحال هستند
و امکانات ایجاد با بتوانیم باید
شرایطاینکارهاراانجامبدهیم
واینروابطراتقویتکنیم.این
انرژیراپشتسرسازماناصلي

قراربدهیم...
رسیدگي شایسته اینها
بازنشسته هم وقتي و هستند

ميشوندبایدهموارهموردتقدیر
قراربگیرند.جمعميکنمعرایضم
را...همهدرتالشهستیمکههمه
چیزبهطورمطلوبپیشبرود.
ازشماانتظارداریمکهانتخابات،

پرشوروپرحجمبرگزارشود.
چند هر اینکه دیگر بحث
نباید اما است بسته دستمان
براي ميتوانیم و بگذاریم کم
خدماتشایستهرایزنيبکنیمو
اینتعامالتبیشترکمکخواهد
تاکید اخیرا که موضوعي کرد.
خانوادههاي به رسیدگي شده،
متوفیان خصوص به متوفیان
است.مخصوصا درحالخدمت
که جوان متوفیان خانوادههاي
بچههايصغیردرخانهدارنداین
معیشت به رسیدگي و موضوع
و توجه مورد باید آنها خانواده
تاکیدقراربگیردونیرويانساني
هممسئولشدهتاآمارتهیهکند
وورودکند.بایدبرايهمسرآنها
بچههايکوچک و اشتغالشان و
هم شما اگر شود. فکري آنها
منعکس حتما شدید مطلع
دهیم. قرار توجه مورد تا کنید
بحثدیگرموضوعاتيهستکه
به انتظامي نیروي شمادرقبال
صورتعامميتوانیدانجامدهید.
اینکهبخشيازمشاغلومسائل
رابهدستبازنشستگانبسپاریم
پیگیر و است تائید مورد کامال
خواهد جریان به و هستیم هم
اگر که کردیم هم تاکید افتاد.
اولویتاول نیازبهنیرویيدارند
بابازنشستگانهست.حوزهدیگر
برون فعالیتهاي اینهستکه
سازمانيرارصدبکنیدتاعیبو
ایرادهارابشناسیدوهمازطریق
روابطيکهداریدآنهارامنعکس
نیروي مردمي پایگاه باید کنید.
کنیم. تقویت مرتبا را انتظامي
بدونپشتوانهوحمایتمردميدر
کارکمخواهیمآورد.بایدبتوانیم
اینپایگاهمردميراتوسعهداده
وتقویتکنیم.اگرایدهايهست
بسیارخوشحال  کنیم. استفاده

برگزاری هشتمین همایش روساي کانون استان ها و مسئوالن ستاد 
کانون بازنشستگان ناجا با محوریت  انتخابات سومین دوره مجمع کانون 
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شدمتوفیقپیداکردمازنزدیک
خدمتشماعزیزانبرسم..

در ادامه برنامه هاي همایش 
مکاوي پور  مصطفي  سردار 
بازنشستگان  کانون  رئیس 
به  مقدم  خیر  عرض  ضمن 
تقدیر  و  همایش  اعضای 
و  شهدا  تفحص  گروه  از 
و خاطره 54  یاد  گرامیداشت 
منطقه  در  ژاندارمري  شهید 
اخیرا  که  زبیدات  و  موسیان 
پیکر مطهر آنان شناسایي و به 
اظهار  وارد شده است،  کشور 

داشت: 

این که ميکنیم شکر را خدا
توفیقرابرايماایجادکردکهدر
اینزماندرجواربارگاهملکوتيآقا
السالم الرضاعلیه عليبنموسي
شکر را وخدا کنیم پیدا حضور
ميکنیمکهبهمانعمتاسالمرا
عطاکرد،لذابایدهمیشهپدرانمانو
مادرانمانرایادکنیمکهماراباحب

اهلبیت)ع(پرورشدادند.
ویافزود:هفتهينیرويانتظامي
راپشتسرگذاشتیموبایداذعان
کنیمکهنیرويانتظاميمظهراقتدار
ملياست،نیرويانتظاميپیشانيو
نمادمردمداريدرنظاممااستو
مقاممعظم تعابیريکه اساس بر
فرمودند، ناجا  هفته در رهبري
نیرويانتظاميدرتماماقصينقاط
کشورحضورداردوبهتعبیرمقام
معظمتنهانیرويمسلحاجتماعي،
سطح در و است انتظامي نیروي
اجتماعيکارانتظاميوکارامنیتي
کردنودرمقابلاهدافنرمونیمه
سختدشمن،کارکردن،کارسختي
توسعه شرایط در خصوصا است

سایبری فضاي و مجازي فضاي
است. شده بیشتر پیچیدگيها
امیدواریمکهخدايمتعالروزبه
روزبهنیرويانتظامياقتداربیشترو
بهمسئولینشعزتبیشتريعنایت
کندوخدايمتعالکمککندکه
نیرويانتظاميازحیثاقتصادیدر
وضعیتبهتریقرارگیردتابتواندبه
جامعهبازنشستگانهمبیشترتوجه

کند.
گفت: ادامه در کانون رئیس
همایش این در ما اول موضوع
شما و ما است. انتخابات بحث
مشارکت از که ميکنیم افتخار

شفافاعضاءوهمراهيوهمدلي
سرنوشت به نسبت بازنشستگان
سطح در و بهرهمندیم خودشان
کارآمدترین مسلح، نیروهاي
انتخاباترابرگزارکردیم.اگرجامعه
بازنشستگاناحساسهمدليکنندو
احساسکنندکهحضورموثردارند
ومنزلتوکرامتشانحفظميشود،
پویایيهمپیداميکنند.یکجامعه
پویاوزندهاگردرمسائلمربوطبه
خودشدخیلباشد،حتماپویایي
الزمبرايرشدآنمجموعهایجاد
مسئله یک انتخابات لذا ميشود،
شکليویکفرآیندصورينیست.
منباتکتکمسئولینکانون
تاکید و کرده صحبت استانها
کردهامکهمشارکتامراوسرداران
۱8،۱7و۱9 محلهاي مسئولین و
باید داشتهاند مدیریتی سوابق که
جديباشدوحضورگستردهداشته
که هستید شما این البته باشند.
بایددنبالشانبروید،صحبتکنید،
توضیحبدهید،تبیینوتشریحکنید
لذااولینمسئولیتشماایناست

کهباکلافراديکهدرآنجاهستند
صحبتکنیدتانامزدخدمتگذاریبه
پیشکسوتانشوندونهایتاهرکسي
کهآمد،بایدبهاواعتمادکنیموآنها
اقبال نهایت در و کنیم معرفی را
کننده تعیین و مهم بازنشستگان

است.
نکتهدومدربحثانتخاباتاین
استکهاینکارنیازمنداطالعرساني
استکهدرادامهجلسهرئیسروابط
عمومی،پیوستاطالعرسانيرااعالم

ونکاتمهمآنرابیانميکنند.
مطلبسومهمرعایتواجراي
است، ابالغي دستورالعملهاي
دستورالعملهایيکهابالغميشود
بایداجراشود.معاونهماهنگکننده
فرماندهانتظامياستانهامسئولیت
دارند، برعهده را اجرایي ستاد
بنابراینرؤسایکانونهابایدپیگیر
برگزاریاینجلساتباحضورمعاون
هماهنگکنندهباشند.درموضوع
نظارتبرانتخاباتنیزحفاظتو
مربوطه ابالغیه طبق باید بازرسي
اجراي مجموع در و  باشند فعال
دستورالعملهارابهطورکاملازشما

ميخواهیم.
موضوعآخردرانتخاباتنیزتعامل
باسایرکانونهاوشورايهماهنگي
است،سازمانبازنشستگيوادارهکل
تامیناجتماعيبایدمطلعباشندو
یکجلسهشورايهماهنگيحتما
موضوع پیرامون و کنید برگزار
انتخاباتبحثکنیدومطالبتانرا
بگوییدوگزارشخودراارسالکنید،
هم کانونها سایر ما از بعد چون
ميخواهندانتخاباتخودرابرگزار
کنندومیتوانندازتمامفرآیندهاي

مااستفادهکنند.
و انتخابات بحث به راجع این
بحثستادکلبود.درموضوعشورا
وهماهنگياستانهاهمیکجمله
عرضميکنم،درخصوصتشکیل
شورايهماهنگياستانهاحتماباید
تا شود تشکیل جلسه یک ماهي
بنشینیدومسائلپیشکسوتاناستان
خودرابررسيکنید،۳۰۰مصوبهدر
طولیکسالرقمخوبياست،اما
اداري صرفا هماهنگي شوراي به

نگاهنکنید،بعضيازاستانهایمان
اینطورهستندکهبایدیکمقدار
نگاهکنید،چونشوراي عمیقتر
هماهنگيایننیستکهیکصورت
جلسهکنیدوبرايمامصوباتشرا
بفرستیدبلکهبایداقداماتعمليدر

سطحاستانانجامشود.
***

سردار  همایش  ادامه  در 
کارگر، دبیر هیأت مرکزی اجراي 
به شرح  را  نکاتي  نیز  انتخابات 

زیر براي حضار بیان داشتند: 
بندهبهعنواندبیرهیأتمرکزي
که دارم افتخار انتخابات اجراي

انجاموظیفهکنمودرستادمرکزي
انتخاباتهمکهاعضايهیئتمدیره
حضوردارند،بهعنواندبیرهیئت
مدیرهانجاموظیفهميکنم.مطالب
اشاره مکاويپور سردار را مهم
راهم مطلب دوسه یکي و کردند
اینکه اوال یادآوريميکنم. بنده
شما خدمت ما که دستورالعملي
تقدیمکردیمیکدستورالعملبسیار
جامعوکاملاستوظرائفودقایق
کاربهطورکاملدرآنآمدهاستو

جايسواليباقينميگذارد.
دو یکي هم را موضوعي یک
کهشما بودند کرده مطرح استان
درترکیباینکمیتههاذکرکردید
کهنمایندگانيازسهسازمانسابق
ناجا دعوتشوندوکسانيکهدر
بازنشستهشدند،ازاینهاهمنماینده
باشد.خدمتتانعرضکنمکهاولین
وروديهايناجاپذیرشوگزینش
شدههايسال7۰هستند،بنابراین
اینهاهنوز۳۰سالخدمتشانتمام
نشدهاستومبنايمابازنشستگي
هستند کساني منظور و طبیعي

که۳۰سالخدمتشانتمامشده
باشد،بنابراینکسانيکهبهدالیل
پزشکيیابواسطهکمیسیونهاویا
بهعنوانمعافیتازخدمتبازنشسته
ميشوندویادرخواستبازنشستگي
پیشازموعدميکنندوبازنشسته
ميشوندتعدادشانزیادنیستکه
الزمباشدنمایندهايازآنهابخواهیم.
سی بازنشستههاي اولین بنابراین
بازنشستههاي ناجا، خدمت سال
سال۱4۰۰هستندودرابتدايدوره
پنجممجمعخواهندبود،بنابراین
ترکیبماندردورهچهارمبههمین
شکلخواهدبود.بهامیدخدابراي
دورهپنجممایکمکانیزميرادر
دستورالعملپیشبینيکردیمکه
هردورهیکبازنگريبتوانیمداشته
باشیم،وبایدآنجایيکهاصالحنیاز

است،اصالحکنیم.
همچنیندراینهمایشجناب
سرهنگبهزادینیاجانشینسازمان

بازنشستگینیروهایمسلحپیرامون
خصوص در شده انجام اقدامات
مطالبات و بازنشستگان حقوق

آنهاوپیگیریهایبهعملآمده
توضیحاتالزمراارائهکردند.

***
نوید مهندس همایش این در
همراهيسرپرستمعاونتفناوري

اطالعاتکانونبرایاعضایهمایش
فرآیندهای چگونگی به نسبت
انتخاباتسومیندورهمجمعکانونو

نیزابزارانتخاباتونحوهیرأیدادن
پیشکسوتانوبازنشستگانازطریق
طریقحضور از و پیامکی سامانه
درمرکزکانونهاودفاترنمایندگی
شهرهاتوضیحاتمبسوطیارائهکرد
وسپستعدادیازروسایکانونها
را پرسشهاوپیشنهادهایخود
مطرحکردند.درادامهاینهمایش،
معاونینومسئوالنستادیکانونبه

پرسشهایاعضاءپاسخگفتند.
***

این  که  است  ذکر  شایان 
همایش ۱4 مصوبه داشت که ذیال 

به بعضی از آنها اشاره می شود:
فرمانده سردار تدبیر برابر  -۱
استانها کانونهاي ناجا محترم
بررسينمایندچنانچهخانوادههاي
ناجاکهدرردیف متوّفیانشاغل

گرفتهانـد، قرار مستمريبگیران
دارايمشکالتيميباشند،مشکالت
وخواستههايآنهابهصورتمشروح
بهفرماندةانتظامياستانمنعکس
ورونوشتينیزبهدبیرخانةهیأت
به تا نمایند ارسال  مدیرةکانون
معاون محترم جانشین سردار
هماهنگکنندةناجاوریاستهیأت

مدیرةکانوناعالمگردد.
مدیرة هیأت مجّوز به بنا  -۲
کانونهاي رؤساي کانون، محترم
استانهاوکارکنانشاغلدرکانونها
ميتوانندبارعایتکلّیـةمقـرّرات
سّومین در انتخابات، دستورالعمل
دورةانتخاباتمجمعکانـون،داوطلب

نمایندگيمجمعشوند.
۳-نظربهاینکهرؤسايکمیتههاي
اجرائيونظارتوبازرسيانتخابات
دراستانها،معاونهماهنگکنندهو
رئیسبازرسـيفرماندهـيانتظامـي
کانونها رؤساي ميباشند، استان
موّظفندنظارتکنندکـهکمیتههاي
مذکوردقیقاًمطابقمفاددستورالعمل
هیچگونه و نموده عمل انتخابات
دستورالعمل،  از عدول و انحراف

حادثنگردد.
استقرار مکان موضوع در   -4
دفاترنمایندگيکانوندرشهرستانها،
چنانچهکانونهابتوانندباجلبنظر
فرماندهانانتظاميیاسایرمقامات
استانوشهرستان،زمیناهدائيبراي
کانونبگیرند،کانونناجابراياحداث
روي بر نمایندگي دفتر ساختمان
زمینموردنظر،کمکومساعدت

خواهدنمود.
شفافیت و اطالعرساني -۵
یک وضعیتي، و اقدام هر در
ميبایست کانونها است. اصل
اطالعرسانيراجّديبگیرند.از
وسیلههايمختلفمثلسایتو...
بهرهگیريکنند.درموضوعچاپ
وغناينشریةاستانيپیشکسوت

هّمتبیشتريبنمایند.
نیز، مجمع انتخابات مقولة در
اطالعرسانيداراياهمیتمضاعفي
ميباشد.اّطالعرسانيوتبلیغات،باید
برايشرکتدرانتخاباتایجادانگیزه

کند.
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حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی در مراسم تجلیل و 
تکریم از شهدا:

نخستین پیام این مراسم ادامه دادن آرمان های بلند 
شهداست

گرامیداشـتیـادوخاطـرهشـهدایدوراندفـاعمقدس،شـهدایحرمو
شـهداینیروهایمسـلحبهویـژه۵4شـهیدژاندارمریوآرزویسـالمتی
بـرایفرماندهیمعظـمکلقواامامخامنهای)مدظلـهالعالی(وخیرمقدم
خدمتخانوادهشـهدایگرانقدر،گفت:از۱۱9شـهیدیکهاخیرادرایران
تفحـصشـد۵4تـنازاینشـهدایعزیزمربـوطبهژاندارمـریجمهوری

اسـالمیاست.
ویاضافـهکـرد:البتـهحـدود۲۵تـنازاینبزرگوارانشناسـاییشـده

برگزاری مراسم تشییع 54 شهید ژاندارمری
در ستاد ناجا

وبقیـهبـااقداماتـیکـهصورتمیگیـردشناسـاییوتحویلخانـوادهاین
عزیزانمیشـوند.

فرمانـدهنیـرویانتظامـیتصریحکرد:براسـاساخبـارواطالعاتیکهبه
دسـتمارسـیدهاسـتآناندرمنطقهزبیـداتتاآخریـننفسجنگیدند
وافتخـارآفریدنـدوامـروزنیـزافتخـارنیروهایمسـلحوخصوصـانیروی

هستند. انتظامی
ویدرادامـهگفـت:نیـرویانتظامـیبیـشاز۱۳هـزارشـهیدتقدیـم
اسـالموانقـالبومیهـنوبیـشاز۲۰هـزارجانبازبرایامنیتکشـوردر
مأموریتهـایمختلـفکردهاسـتواینافتخـارراداردبـرایآرامشمردم
عزیـزتاکنـوندرصحنـهحضورداشـتهوامـروزهمبرایحفظوحراسـت
ازمرزهـایمیهـناسـالمیدرتماماقصینقاطکشـوربرجادهها،شـهرها
وروسـتاهابـاتمامتوانوعشـقمشـغولخدمتبهمردمبـودهوهمچنان

بابشـهادتدرنیـرویانتظامیبازاسـت.
سـرداراشـتریخاطرنشـانکرد:دورانهشتسـالدفاعمقدس،دوران
بـینظیـریدرتاریـخاسـت.ایـراناسـالمیهشـتسـالدفاعکـردتمام
ابرقدرتهـابـهکمکحزببعثعراقشـتافتندوحملهوجنگراشـروع
کردنـدولـیمردمعزیزونیروهایمسـلحباهدایـتوفرماندهیرهبرکبیر

انقالباسـالمیمقاومـتوایثارکردندوافتخـارآفریدند.
ویتأکیـدکـرد:اگـرایمـانبهخـدا،روحیـهانقالبیوتبعیتپذیـریاز
امـامزمان)عج(وحضورمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(نبودمشـخص
نبـودایـنافتخـاراترابتوانیمبهدسـتآوریموامروزهمهمـهمردمعزیز،
نیروهایمسـلح،سـپاهپاسـدارانانقـالباسـالمی،ارتش،بسـیجونیروی
انتظامـیهمـهباهمدرکنـارهمآمادهاندتـاازکیانونظاماسـالمیدفاع

کنند.

حجت االسالم والمسلمین صدیقی در مراسم وداع با پیکرهای 
پاک شهدا:

مردانی در ناجا خدمت می کنند که به دین خدا، والیت، خون 
شهدا و همه ارزش های واالی انسانی معتقد هستند

مراسـموداعبـاپیکرهـایپـاک۵4شـهیددفـاعمقدسناجـاباحضور
حجتاالسالموالمسـلمینصدیقـیعصـرروزپنـجشـنبه۱۱آبانمـاهدر

دانشـگاهعلومانتظامـیامینبرگزارشـد.
درایـنمراسـمحجتاالسالموالمسـلمینصدیقـیگفـت:امروزشـاهد
حضـورپیکرهایپاکشـهداییهسـتیمکهدردفـاعازنامـوس،ارزشهای
دیـنوکشـوردردوراندفـاعمقـدسبـهشـهادترسـیدندوبـهحسـین
زمانشـانلبیکگفتندوبـرایآمدنامامعصر)عج(اعـالمآمادگیکردند.
ویافـزود:امشـبمیزبـان۵4شـهیدیهسـتیمکهصادقانـهباپیمانی
کـهباخدابسـتهبودنـدازمالوخانوادهگذشـتندوبهدنبالپسـتومقام

سـربلندیمکـهابرازکنیـمامروزپرچـمدیندراینکشـوردراهتزازاسـت.
حجتاالسالموالمسـلمینخاتمـیتصریـحکـرد:دومیـنپیـامبرگزاری
مراسـمایـناسـتکـهایـنشـهدایعزیـزفـداکاریکردنـدتـااسـتقالل
بـهغـارترفتـهایـنکشـوربهملـتبرگـردد،کشـوریکـه۵7سـالزیر
چکمههـایمسـتکبرانبودوصاحبخانههایاینکشـوریعنـیمردمهیچ
کارهبودندایناسـتقاللبهغارترفته،بهبرکتخوناینشـهدابرگشـت
ودشـمنانگاهگاهیدرخوابوخیالشـانبرآنندکهبهاستقاللمانآسیب

برسـانند،امابهفضـلالهینخواهندتوانسـت.
امـامجمعـهموقـتتهـرانبـابیـاناینکـهاینملـتتاابـددیگـراجازه
نخواهـددادبیگانـگانبـرسرنوشتشـانحاکمباشـند،گفت:سـومینپیام
برگـزاریاینمراسـمایناسـتکهاینشـهیدانارمغانهـایفراوانیبرای
ملـتمـاداشـتهاند،برتریـنسوغاتشـانبرایملتتشـکیلنظاماسـالمی

بودهاسـت.
درایـنمراسـمسـرداراشـتریفرمانـدهناجـانیـزدرسـخنانیضمـن

مراسم تجلیل و تکریم، وداع و تشییع از 54 شهید دفاع مقدس ناجا 
با حضور فرمانده نیروی انتظامی و جمع کثیری از مسئوالن لشکری 
خانواده های  انتظامی،  نیروی  بازنشستگان  و  کارکنان  کشوری،  و 

معظم شهدا و مردم شهید پرور به مدت دو روز برگزار شد.

درمراسـمتجلیـلوتکریـمازایـنشـهدایواالمقـامکـهبـاحضـور
حجتاالسالموالمسـلمینسیداحمدخاتمیدرسـتادناجابرگزارشد،امام
جمعـهموقـتتهراندرسـخنانیگفـت:امـروزهمرزمـانوهمکارانتاندر
ایـنمراسـمآمـدهاندتاتجدیدبیعتداشـتهباشـندبـاراهیکـهرفتیدبا

مسـیریکهشـماطـیکردیـدوجانتـانراپایآنگذاشـتید.
ویاضافهکرد:مراسـمامروزیکمراسـمتشـریفاتیمعمولیومرسـوم
نیسـت،یکمراسـمهدفمنداسـتوپیامهادارد.نخستینپیاماینمراسم

ادامـهدادنآرمانهایبلندشهداسـت.
امـامجمعـهموقتتهراناضافهکرد:اینشـهدایعزیزفـداکاریکردند،
جانشـانراکـفدسـتگذاشـتندوبـهصحنـهنبـردرفتندتاپرچـمدین
درایـنسـرزمیندراهتزازباشـد.بعدازسـهدهـهازفداکاریشـماعزیزان

آئـیــنه  ماهنامه کانون بازنشستگان نیروی انتظامی
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نرفتند.کسـانیکهدرمیدانرزممظلومانهشـهیدشدنداماراهشانراهخدا
بـودوهرگـزاعمـالآناننـزدخداگمنمیشـود.

امـامجمعـهموقتتهرانخاطرنشـانکرد:نیرویانتظامـیبحمداهللدر
دوراندفـاعمقـدسایفایوظیفهکردوامروزنیزدربرابراشـرار،قاچاقچیان
وتروریسـتهاوحتـیدرماجـرایحملـهبـهحـرمحضـرتامـام)ره(

جانفشـانیمیکنند.
ویبـااشـارهبـهاینکهنیروهـایعظیمامنیتیوانتظامیکشـور،امنیت
مثـالزدنیدرکشـوربرقرارکـردهاند،یادآورشـد:کارکناننیرویانتظامی
همیشـهدربرابـردشـمنغـدارایسـتادندوجانبرکـفگرفتنـد،مردانی
درناجـاخدمـتمـیکننـدکهبـهدینخـدا،والیـت،خونشـهداوهمه

ارزشهایواالیانسـانیمعتقدهسـتند.
امـامجمعـهموقـتتهـراندرپایانگفت:مـادرمقابلاینشـهداعرض
ادبمـیکنیـموعهـدمیبندیـمازانقالب،رهبـریانقالبوخونشـانتا

جـانداریـم،دفاعکنیم.

سردار اشتری در حاشیه مراسم تشییع شهدای واالمقام 
ژاندارمری:

امنیت امروز در کشور، ثمره خون شهدا و مجاهدت های
آنان است

مراسـمتشـییعشـهدایواالمقامژاندارمریروزجمعه۱۲آبانماهپس
ازپایانمراسـمنمازجمعهباحضورجمعکثیریازفرماندهان،مسـئوالن،

کارکنانوبازنشسـتگانناجاومردمبرگزارشـد.
درحاشـیهاینمراسـمفرمانـدهنیرویانتظامیبابیـاناینکهحضوراین
شـهداباعثارتقاءامنیتدرجامعهمیشـود،گفت:امروزباشـهدایعزیز

عهـدومیثـاقمـیبندیمکهراهواهـدافآنهاراادامهدهیـمواجازهندهیم
خدشـهایبهامنیتکشـورواردشود.

سـردارحسـیناشـتریتصریحکرد:امنیتامروزدرکشـور،ثمرهخون
شـهداومجاهـدتهـایآناناسـتکهتـاآخریننفسجنگیدندوسـبب
افتخارآفرینـیبـرایمیهـنعزیزمـانشـدند،ازخانـوادههایاینشـهدای
گرانقـدرمـیخواهیـمبـرایهمهمـادعاکنندکـهآخـروعاقبتمانختم
بـهخیرشـود.ویبهحضـورنیرویانتظامـیدراقصینقاطکشـورمرزها،
شـهرهاوروسـتاهااشـارهوتصریحکـرد:امیدواریـمدرعرصههایمختلف
وظیفـهخودمـانراکـههمانـاحفـظوارتقـاءامنیـتونظماسـتراانجام

دهیموشـرمندهاینشـهدایعزیزنشـویم.

عبد العلی ثانی زاده

حسن فالح

صبور رستمی

علی زارعکار

مهدی کاظمی

عباس دانایی پور

داوود قیداری

فریدون بابادی

علیرضا تمدن

مهدی چیت سازان

محمدرضا توکلی زانیانی

حسین امانت تاب

محمد شیرقاضی

علیرضا بدر خانی

غالمرضا هیبتی

پور بختیاری

جعفر رزمخواه

سعید شکریان

علیمراد ناصری

محمود نیستانی

مظفرکریم زاده باقرآباد

علیرضا روشن

قاسم سالمی

محمد سروستانی

محسن ملکیان

اسامی و عکس چند تن از 54 شهید ژاندارمریشهید نظر می کند به وجه اهلل. امام خمینی )ره(

یاد و خاطره ۱3 هزار شهید نیروی انتظامی در عرصه دفاع مقدس و عرصه نظم و امنیت و 54 شهید ژاندارمری در منطقه موسیان و زبیدات گرامی باد.

شماره 34  آبان 1396    سال پنجم
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یکـی از اصلـی تریـن الزامـات هر نهـادی به منظـور ارائه بهتـر، کامل تر و سـریع تـر خدمات، ارتبـاط و تعامـل آسـان و روان با 
زیرمجموعـه اسـت کـه با تامیـن منابع و گسـترش زیرسـاخت ها رخ می نماید. بـه عبارتی هر نهـادی از بدو تاسـیس تـالش دارد با 

تمرکـز بر رشـد زیرسـاختی )اعـم از مـکان، امکانات و تجهیزات و...( دسترسـی آسـان را بـرای زیرمجموعـه فراهم کند.   
کانـون بازنشسـتگان ناجـا نیز بـا علم به این مسـئله از آغـاز فعالیت به منظـور رفاه هرچه بیشـتر اعضا همـواره ایـن موضوع را 
در دسـتور کار قـرار داده اسـت و همه سـاله به عنـوان یک برنامه متمرکز مدنظـر دارد و با وجود گذشـت زمان اندکی، دسـتاوردهای 

مهمی را در این حیطه داشـته اسـت.
به منظور آشـنایی با این اقدامات، گفت و گویی با جناب سـرهنگ بازنشسـته  کریم پور معاون نیروی انسـانی و پشـتیبانی کانون 

انجـام دادیم که نظر شـما را به ماحصـل آن جلب می کنیم: 

بـه  کـه  زمانـی  از  تشـکر  ضمـن 
ماهنامـه آئینـه اختصـاص دادیـد، در 
ابتـدا بفرمائیـد وظایف اصلـی معاونت 
کانـون  پشـتیبانی  و  انسـانی  نیـروی 

؟ چیسـت
مأموریـتاصلـیمعاونـتنیرویانسـانی
وپشـتیبانیکانـونهمانگونـهکـهازنامش
برمیآیـد،برنامـهریـزیجهـتامـوراداری،
و کارکنـان پشـتیبانی و انسـانی نیـروی
کانـوناسـتکهشـاملبرنامهریـزیجهت
انجـاموپشـتیبانیامـورکانـون،انجـامامور
ترابـریوحمـلونقـلوسـایلوتجهیزات،
برنامهریـزیجهـتتهیهوخریـداقالممورد
نیـازمرکـزوردههـایتابعه،اقـداموکنترل
پرداخـت و ای سـرمایه وسـایل و امـوال
حقـوقومزایـایمـوردنیـازکانون،بـرآورد
وتخصیـصاعتبـارنگهداشـتوسـرمایهای

باشـد. می
تکمیـلزیرسـاختهابـاافزایـشتـوانو
تمرکـزدراجـراءبازدیدهـاوسرکشـیهـا،
ایجـادفضایاداریبـرایانجامفعالیتهای

کانـونها،تکمیـلنیـرویانسـانیردههای
تابعـهبراسـاسجـداولوسـاختارابالغـی
مصـوبوانجـامامـورمربـوطبـهاعتبـارات
تخصیصـیبـهردههـاازعمـدهفعالیتهای

روزمـرهایـنمعاونـتمیباشـد.
کانـون بازنشسـتگان نوپـا اسـت  و 
بـر این اسـاس توجـه به زیرسـاخت ها 
مسـیر  در  اصلـی  هـای  اولویـت  از 
خدمات رسـانی اعضاء اسـت، بفرمائید 
در ایـن بخـش تاکنـون چـه خدماتی 

داده اید؟ ارائـه 
مشـکلاصلیواساسیدرفرآیندتشکیل
وتأسـیسکانـونناجـادرتهـرانوسـایر
مراکـزاسـتانهـا،مـکاناسـتقراربـود،که
حسـبتدبیـرفرماندهـیمحترموقـتناجا
درسـنواتگذشـتهودرزمـانحـالحاضر
اسـتانها انتظامـی فرماندهـی حـوزه بـه
ابـالغنمـودهانـدبـرایکانونهاییکـهفاقد
مـکانمناسـبودرخورشـأنبازنشسـتگان
بـرای زمیـن یـا و مـکان و جـا هسـتند
سـاختاختصـاصدهنـدتـاازایـنطریـق

وتـوانمالـیواعتباراتشـان،امـکانشـروع
عملیاتسـاختوسـازرافراهـمنکرد.برای
بـرونرفـتازاینوضعیتکانـونمقررکرد
دراسـتانهایـیکـهزمینمناسـبتوسـط
فرمانـدهانتظامـیاسـتانبـهآنـانواگـذار
شـدهازمحلکسـورسـهدرهزار،عملیات
سـاختوسـازشـروعشـود.الزمبـهذکـر
اسـتدرایـنفرآیند،کانونصرفـابهرهبردار
وتأمیـنکننـدهاعتبـاروفرمانـدهانتظامـی
اسـتانکارفرمـابـودهکـهمطابـقمقـررات

جـاریجهـتسـاختاقـدامنمودهانـد.
۱۳9۵ و ۱۳94 سـال در هرحـال بـه
مجموعـأبـرای۱4ردهاسـتانی۱۰هـزارو
74۳متـرمربـععرصـهازناجااخـذوحدود
۳987متـرمربـععرصـهابتیـاعشـد.یکی
دیگـرازاقدامـاتمادربخـشخودروییبود
کهدرگذشـتهوابسـتهبهترابـریفرماندهی
انتظامـیاسـتانبود.بـرایرفعایـننقیصه
تعـداد۳۳دسـتگاهخودروسـمندخریداری
ودراختیـاراسـتانهاقراردادهشـدهاسـت.
دررابطـهبـاحفـظمنابـعمالـیموجـود
توانسـتهایـمباانجامسـپردهگـذاریضمن
حفـظارزشنقدینگیبـرایوجوهدراختیار
ازمحـلدرآمدهـاحاصلـهنیـزدرچرخـه
خریدوتکمیلزیرسـاختبهرهمندشـویم.
تجهیزاتـی  پشـتیبانی  بحـث  در 
در  آنهـا  نمایندگـی  و  کانون هـا  از 
صـورت  اقداماتـی  چـه  شهرسـتانها 

اسـت؟ گرفتـه 
دربحـثپشـتیبانیتجهیزاتـیازکانونها
ودفاتـرنمایندگـیتابعـهعمدهمشـکلعدم
برخورداریازتجهیزاتمناسـببـود.دراین
رابطـهضمـنتهیـهوابالغجـداولتجهیزات
نمایندگـی، دفاتـر و کانونهـا نیـاز مـورد
نیازمنـدیکانونهـابـالحـاظکـردنبرخی
مسـاعدتهایفرماندهانوقـت،جمعبندی
شـد.درادامـهمکاتبـاتزیادیبـرایتجهیز
کامـلکانونهـابـامبـادیزیربطانجامشـد
لکـنتوجـهالزمنمـیشـد.تـااینکـهایـن
رونـدازسـال۱۳9۲بـهبعـدبـاپیگیـریو
گـزارشبـههیأترئیسـهمحتـرمناجـاوارد
مرحلـهجدیـدگردیدبـهنحویکهدرسـال
9۳و94بـااختصـاصیـکمیلیـاردتومـان
در۱9قلـمبـهکانونهـا،تحـولاساسـیدر
کانونهـا کلیـه پذیرفـت، انجـام تجهیـزات
داراییکدسـتگاهموتورسـیکلتشدند،در
سـال۱۳9۶بالـغبـر۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
تجهیـزاتبـهکانونهـاودفاتـرتابعهتوسـط

گفتگو با جناب سرهنگ بازنشسته مجتبی کریم پور  معاون نیروی انسانی و پشتیبانی کانون:
اخذ 10هزار و 743 متر مربع عرصه از ناجا برای ساخت مکان 14 رده استانی

آمـادوپشـتیبانیناجااختصـاصیافت،برای
ریـال 9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نیـز ۱۳97 سـال
توافـقانجامشـدهکـهاقالمتجهیزاتـیبرای
کانـونتهیـهوکسـریهاراجبـراننماینـد
خوشـبختانهبـاهماهنگـیوبرنامـهریـزی
مـدونوتعامـلسـازندهبـامعاونـتمحتـرم
آمادوپشـتیبانیناجاومسـاعدتهایانجام
شـدهدرحـالحاضـردربحـثتجهیـزات

مشـکلقابـلمالحظـهایوجودنـدارد.
بـا توجـه بـه اینکـه بازنشسـتگان 
خدمـات  تسـریع  بـر  زیـادی  تأکیـد 
دارنـد ایـن مسـئله نیازمنـد نیروهای 
توانمنـد، مجـرب و متخصـص اسـت. 
جهـت جـذب همـکاران در کانـون و 
مدنظـر  شـرایطی  چـه  نمایندگی هـا 

می گیـرد؟ قـرار 
درایـنرابطـهنیـزچنـداقـداماساسـی
صـورتگرفـت.درابتـدابـاتوجهبـهاصالح
سـاختارابالغـیعـددنیـرویانسـانیطـی
4سـالگذشـتهاز۶۵نفـربـهتعـداد۳۶۲
نفـرافزایـشدادهشـد.درادامـهبـهلحـاظ
اینکـهمتقاضیـانبکارگیـریدرکانـونزیاد
بـودهطـرحچرخـشوجایگزینـینیـرودر
نحـویکـه۶۰ بـه کانـونعملیاتـیشـد
درصـدازبرنامـهمـوردنظـرمحقـقگردید.
حداکثـرتـالشصـورتپذیرفـتتـاافرادی
پزشـکی لحـاظ از کـه شـوند بکارگیـری
مانعـیبـرایانجامفعالیتنداشـتهباشـند،
بـرایانجـامامـوررایانـهاینیـز۳۳نفـراز
فرزنـدانبازنشسـتگانبـکارگرفتـهشـدند،
همچنیـنتأمیـننیـرویانسـانیردههـای
تابعـهدراولویـتقـراردادهشـدبـهطـوری
کـهاز۱۰۰درصـدموجـودی۱۲درصـددر
سـتادکانـونوالباقیبهاسـتانهااختصاص
یافتـهانـد،عالوهبـراینهاضوابـطومقررات
بکارگیـرینیرویانسـانیمبتنیبـراولویت
دادنبـهتخصصهاوپرهیـزازصنفگرایی،

تدویـنوابالغشـدهاسـت.
جـاری  سـال  در  شـما  برنامه هـای 

چیسـت؟ خدمـات  ارتقـاء  بـرای 
تکمیـلوتوسـعهزیرسـاختهـایمورد
نیـازوپشـتیبانیازمأموریـتهـایاصلـی
درسـال مسـتمر هـای برنامـه از کانـون
جـاریاسـت.درنظـراسـتبـرایاسـتان
هـایباقـیمانـدهکـهمشـکلمـکاندارند
فرآینـدسـاختمکانباهماهنگـیمعاونت
مهندسـیناجاانجامودربرخیازاسـتانها
چرخهخریدمکانمناسـبعملیاتیشـود.

ساختمان جدید فارس

ساختمان جدید هرمزگان

ساختمان جدید کرمانشاه

ساختمان جدید کرمان ساختمان جدید آذربایجان شرقی

ساختمان جدید خراسان جنوبی ساختمان جدید زنجان

باهماهنگـیمعاونتمحترممهندسـیناجا
نسـبتبهسـاختاقدامنمایند.ایـنفرآیند
وچرخـهزمانبربـودهوهرسـالهاینتدبیر

بـهسـالبعدموکـولوعلیرغمنظرمسـاعد
معاونـتمحتـرممهندسـیناجـا،ظرفیـت
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سرهنگپهلوانعباسزندی،دارندهمدال
طالیجهاندرسال۱9۵4،طالیبازیهای
تیمملی آسیاییدرسال۱9۵8وسرمربی
کشتیآزادایراندرالمپیکهای۱9۶4توکیو
و۱9۶8مکزیکوسیتیصبحدوشنبههشتم

آبان،جانبهجانآفرینتسلیمکرد.
کارکنان از زندی عباس پهلوان سرهنگ
ژاندارمریسابقوقهرمانچهاردورهکشور
متولدخردادماه۱۳۱۰درمحلهشاپورتهران

بود.
ویدر۱۵سالگیبهباشگاه»ببر«رفتو
عبدالحسین حاج و نظرحسنسعدیان زیر

فعلیالفبایکشتیراآموخت.
برای با۱9سالسندرسال۱۳۲8 وی
نخستینبارعنوانپهلوانیایرانرابهدست
آوردوموفقشدجوانترینپهلوانایرانلقب

بگیرد.
است ایرانی کشتیگیران معدود از زندی
کهدرسهدورهازبازیهایالمپیکشرکت
کرد:۱948لندن،۱9۵۲هلسینکیو۱9۵۶

ملبورن.
ویدرشرایطیبهعضویتتیمملیکشتی
آزاداعزامیبهبازیهایالمپیک۱948لندن

درآمدکهفقط۱8سالداشت.یکسالبعد
پهلوانایرانشد.

لندن ۱948 المپیک رقابتهای در وی
البته و رسید پنجم مقام به پنجم وزن در
در هلسینکی ۱9۵۲ المپیک رقابتهای در
وزنهفتمبهمقامچهارمرسیدودرالمپیک
۱9۵۶ملبورننیزدروزنششم،پنجمشد
المپیک ازرقابتهای باحضوردر۳دوره و

رکوردبینظیریراازخودبرجاگذاشت.
ایرانیاستکهبه اولینکشتیگیر زندی
همراهتوفیقجهانبخت،نخستینمدالطالی

برای ژاپن توکیو ۱9۵4 سال در را جهان
کشتیایرانبهدستآورد.

عالوهبرآنمدالطالیجشنوارهبینالمللی
ورشودرسال۱9۵۵،مدالطالیبازیهای
آسیایی۱9۵8ومدالطالیارتشهایجهان
درسنبازنشستگیدرسال۱۳۶۱درشهر
استانبولترکیهازدیگرافتخاراتزندیاست.
طی بار ۳ این بر عالوه زندی پهلوان
سالهای۱۳۳4،۱۳۳۳و۱۳۳۵پهلوانایران

شدوبازوبندپهلوانیرابهدستآورد.
و کرد تن بر مربیگری ردای سپس وی
اولینباردررقابتهایجهانی۱9۶۲تولیدو
آمریکاتیمتحتهدایتویتوسطامامعلی
مدال دو مهدیزادهصاحب منصور و حبیبی
طالوتوسطمحمدخادموغالمرضاتختی
صاحبدومدالنقرهشدودرمجموعبا۲۵
امتیازسومشدوالبتهاینمربیگریدرزمان
ریاستکوتاهمدتبلوربرفدراسیونکشتی

بود.
زندیدرسالهای۱9۶4و۱9۶8ودر
مکزیکوسیتی و توکیو المپیک رهآورد دو
عهده بر را ملیپوشان سرمربیگری نیز
داشتکهتیمایرانبادومدالبرنزعلیاکبر

حیدریومحمدعلیصنعتکاراندرتوکیوسرهنگ بازنشسته، پهلوان عباس زندی درگذشت
نیزتیم پنجمشدودررقابتهای۱9۶8
کشتی نابغه موحد عبداهلل توسط ایران
ایرانصاحب۱مدالطالوشمسالدین
دو ابوطالبطالبیصاحب و عباسی سید
مدالبرنزشدودرمجموعتیمششمشد
واینپایانراهزندیدرمربیگریکشتی

درتیمملیبود.


افتخارات عباس زندی:
هفتم نفر لندن: المپیک۱948 بازیهای 
مشترکبا»ویلیانگست«ازسوئدوزن7۳

کیلوگرم
قهرمانی مسابقات دوره اولین -۱9۵۱
نفرچهارمدر : فنالند جهانیدرهلسینکی

وزن87کیلوگرم
بازیهایالمپیک۱9۵۲هلسینکی:نفر

پنجمدروزن87کیلوگرم
۱9۵4-دومیندورهمسابقاتقهرمانی
وزن79 در مدالطال ژاپن درتوکیو، جهان

کیلوگرم
بینالمللی جشنواره طالی مدال برنده 
ورشولهستانسال۱9۵۵دروزن79کیلوگرم
بازیهایالمپیک۱9۵۶ملبورناسترالیا:
نفرهفتممشترکبا»بنگلیندبالدازسوئد«

وزن79کیلوگرم
عباسزندیچهاربارپهلوانایرانشد؛
در و سالهای۱۳۳4-۱۳۳۳-۱۳۳۲-۱۳۲8
فینالپهلوانیسال۱۳۳4برغالمرضاتختی

غلبهکرد.
برندهمدالطالیبازیهایآسیایی۱9۵8

توکیوژاپندروزن87+کیلوگرم
برندهمدالطالیارتشهایجهانسال

۱۳۶۱ترکیهوزن87+کیلوگرم
از کشتی ملی تیم مربیگری سالها 

جمله۱9۶۲مسابقاتجهانیتولیدو)آمریکا(
والمپیکهای۱9۶4توکیوو۱9۶8مکزیکو.
روز ایشان تشییع مراسم است گفتنی
به ورزشگاهشیرودی از ماه آبان سهشنبه9

سمتبهشتزهرا)س(برگزارشد.
پرافتخار قهرمان و پهلوان این درگذشت

پیشکسـوت نیـروی انتظامی، پهلـوان ایران و دارنـده مدال های طالی جهـان و بازی های 
آسـیایی و سـرمربی تیـم ملـی کشـتی آزاد ایـران، هشـتم آبـان بـه دلیل افت فشـار 

دارفانـی را وداع گفت. 

ورزشایرانرابههمهپیشکسوتان،خانوادهو
دوستدارانشتسلیتگفتهوبرایآنمرحوم

ازدرگاهالهیعلودرجاترامسئلتداریم.
کانـون بازنشسـتگان ناجا یـاد و خاطره 
این پهلوان و پیشکسـوت نیـروی انتظامی 

را گرامی مـی دارد.

مرحومغالمرضاتختیدرموردعباسزندیمیگوید:موقعیکهبهباشگاهپوالدرفتم
برایتمرینکشتی،زندیقهرمانتیمملیبود.درحینتمریناتآنقدرازعباسزندی
زمینخوردمکهپشتمبویجرمتشککشتیگرفت،درعوضساختهشدموبهتیمملی
راهیافتمومنبرایهمیشهازداشعباسزندیممنونوسپاسگزارمبهایندلیلکهمن
۲مدالنقرهسالهای۱9۵۱و۱9۵۲خودرادروزنششمبارفتنعباسزندیبهوزن
هفتمبدستآوردمواالمعلومنبودشایدمنهماوایلورودمبهتیمملیدروزنهفتمعنوانی

نمیتوانستمکسبکنمواینباالترینمحبتزندیدرسالهایاولیهکشتیبهمنبود.

خاطره مرحوم 
غالمرضا تختی 
در مورد 
عباس زندی

دیدار مرحوم امیر نجفدری در راس هیاتی از کانون بازنشستگان ناجا از پهلوان پیشکسوت  مرحوم عباس زندی و تجلیل از ایشان
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 استان آذربایجان شرقی 
جمعه9۶/7/۱4بازنشسـتگاناسـتانبه
اتفاقخانوادهوبههمراهشـاغلیندرمراسـم
پیـادهرویکـهازمیـدانمنظریـهبهسـمت
مجتمـعحـاجخداکـرمبودشـرکتکردندو
درپایـانبهقیدقرعههدایاییبـهآنانتقدیم

. شد
رئیسوکارکنانوتعدادیازبازنشستهها
دربرنامـهنمازجمعـهمرکـزاسـتانشـرکت

کردند.
رئیـسکانوندرمعیتسـردارفرماندهی
)رئیـس همـراه هیـات و اسـتان انتظامـی
- اطالعـات حفاظـت و سیاسـی عقیدتـی
معـاوننیرویانسـانی-رئیـسپلیـسراهـور(
از۲نفربازنشسـتهکهدربیمارسـتانبسـتری
بودنـدعیـادتکردنـدوسـپسبـایکنفـراز
بازنشسـتگاندرمنـزلمالقـاتوازخانـواده
متوفـیدیگـرینیزدلجویینمودندوبهرسـم

یادبـودهدایایـیتقدیمشـد.
رئیسکانونبـهاتفاقتعدادیازفرماندهان
ومعاونینبازنشستهدرمراسمصبحگاهمشترک
شرکتکردند.دراینبرنامهاز۳نفربازنشستگان

شـاخصبااهداءهدایاتقدیرشد.
 درکانـوناسـتانازیکـیازبازنشسـتگانبا

اهـداءهدیهتقدیرشـد.
اداره توسـط ناجـا هفتـه مناسـبت بـه 
بازنشسـتگینیروهـایمسـلحاسـتاناز۱۵نفر
بازنشستهدرشهرستانمرندو۲۱نفربازنشسته
درشهرسـتانجلفادیداروهدایاییبهآناناهداء

. شد
درشهرسـتانآذرشـهرتوسـطفرماندهـی
انتظامیشهرسـتانازتعداد۱۱۲نفربازنشسـته
سـاکندرآنشـهربههمـراهخانوادهبهمراسـم

ضیافـتدعـوتوازآنـانتجلیـلگردید.

 استان آذربایجان غربی
جانشـینمحترمفرماندهیانتظامیاستان
کانـون بـاحضـوردردفتـر مورخـه9۶/7/۱9
بازنشسـتگاناسـتانضمـنتجلیلازهمـکاران
کانونوهمچنینازبازنشسـتگانبـااهداءهدیه
وتقدیرنامه،دلجویینمودندواظهارداشـتندکه
سـردارفرماندهـیتاکیـدکردنـددراسـرعوقت

سـاختمانکانـونرامشـخصخواهنـدکرد.
۱۵۵نفـرازبازنشسـتگانوخانـوادهآناندر
مراسـمانـسوالفـتکـهدرمجتمـعامـامعلی
)ع(باهماهنگیسـاتاصورتگرفتهبودشـرکت

کردند.
7نفرازبازنشسـتگاندرمراسمانسوالفت

معاونتاطالعاتحضوریافتند.
 دیـدارودلجویـیاز۱7نفرازبازنشسـتگان
شـاخصواهـداءهدیـهبهآنـانصـورتگرفت.

تعـدادیازبازنشسـتگاندرمراسـمانـس
والفـتمعاونـتراهنمایـیورانندگـیحضور

یافتند.
 بـاخانـوادهمرحومتیمورزادهدرشهرسـتان
مهابـاددیـداروبااهداءهدیهازآنانتجلیلشـد.
از4نفـرازبازنشسـتگاننویسـندهنیزتجلیل

بـهعمـلآمد.
استان اردبیل 

دیـدارکانـونبـهاتفـاقمدیـرکلتامیـن

اجتماعـینیروهایمسـلحاسـتانبـافرماندهی
اسـتان انتظامی

کـه مورخـه9۶/7/۱4 پیـادهروی برنامـه 
تعدادیازبازنشسـتههادرکنارشـاغلیناسـتان

داشـتند. حضور
در مورخـه9۶/7/۱۶ صبحگاهـی ورزش 
پـارکمعلماردبیلکـهدراینبرنامهتعـدادیاز

بازنشسـتههاحضورداشـتند.
سـردارسرتیپ۲پاسـدارحسینعبدیبه
مناسـبتهفتـهناجاازدونفربازنشسـتهاسـتان

دیـداروازآنـانتجلیلکرد.
 تعـدادیازپیشکسـوتاندربرنامـهگلباران
مـزارشـهدادربهشـتفاطمـهاردبیـلشـرکت

کردند.

 استان اصفهان
درشهرسـتانهایتابعهاسـتانبرنامههایی
بـهمناسـبتهفتـهناجـاتشـکیلگردیـدودر
مجمـوع۳۱۳نفـرازبازنشسـتگانبـههمـراه
خانـواده)جمعـا۱۰8۰ًنفـر(دعـوتوبـهرسـم

یادبـودهدایایـیبـهآنـانتقدیمشـدهاسـت.
همایـش نیـز 9۶/۶/۲۰ پنجشـنبه روز 
راهپیماییتشـکیلشدوتعدادیازبازنشستگان

درایـنبرنامهشـرکتکردنـد.ضمناًتعـدادیاز
پیشکسـوتاندرمراسـمغبارروبـیمـزارشـهدا

کردند. شـرکت

 استان البرز

بـهمناسـبتهفتـهناجـااز۳4خانـوادهاز
بازنشسـتگاندعـوتودرسـالنفجـراسـتان
تجلیـلگردیـدوبه۵نفـرازمدعوینجوایزیبه

رسـمیادبـوداهـداءشـد.

 استان ایالم
درراستایتجلیلازپیشکسوتانبازنشسته،
درهفتـهناجـابـهرسـمیادبـودازطـرفسـردار
از یـک هـر بـه اسـتان محتـرم فرماندهـی
پیشکسـوتانکارتهدیـهنقـدیتقدیـمشـد.

۱۵۰نفرازبازنشستگاندربرنامهپیادهروی
خانوادگیدرکنارکارکنانشـاغلشرکتکردند
وکارتهدیـهولبـاسورزشـیبـه۱4نفـراز

بازنشسـتگاناهداءشد.
 ۱۲نفـرازبازنشسـتگاندرمسـابقهشـنا

شـرکتکردنـد.

 سـردارفرماندهیانتظامیاسـتاناز۵نفراز
بازنشسـتههاعیادتوهدیهایبهرسـمیادبودبه

ایشـاناهداءکرد.
از4نفرازفرماندهانومسـئولینبازنشسته
درمراسـمصبحگاهمشترکتجلیلولوحتقدیر
وهدیـهبـهآنـاناعطاشـد.همچنیـنازیکیاز
فرزنـداننخبـهبازنشسـتهبااهـداءلـوحتقدیرو

کارتهدیهتجلیلشـد.

 استان بوشهر

درهفتهناجاازفرماندهانپیشکسـوتتجلیل
شدوتعدادیازبازنشستگاندرمراسمغبارروبی

گلزارشـهداشرکتداشتند.
برنامـهاینیـزازسـویفرماندهـیانتظامـی
اسـتانتشـکیلوازتعـدادیازبازنشسـتههابـه

همـراهخانـوادهدرایـنمراسـمدعـوتشـد.

 تهران بزرگ
مراسـمگرامیداشـتهفتـهناجـادرپلیس
راهآهـنانجـامواز7۰نفـرازپیشکسـوتانآن

مجموعـهتجلیلشـد.
مراسـمتجلیـلازپیشکسـوتانیـگانویژه
ناجـاباحضور4۰۰نفرازبازنشسـتههادرسـالن
طوبیبرگزارشـدوازعزیزانپیشکسوتتقدیرو
تجلیلبهعملآمدومراسـمباپذیراییوتقدیم

هدایـاپایانیافت.
 کانـونتهـرانبـزرگبـاحضـورمعاونـت
نیرویانسـانیاز۵4خانـوادهبازنشسـتهدیـدارو
عیـادتکردوضمنتجلیلهدایایـیاهداءنمود.
 برنامهتجلیلازبازنشسـتههادرپلیسهای
تخصصـیفرماندهـیتهـرانبـزرگبرگزارشـد
کـه۱۰۶نفـرازبازنشسـتههاوخانوادههـایآنان
شـرکتداشـتندودرپایـانبـهاینعزیـزانلوح

تقدیـروهدیهاهداءشـد.

 استان چهارمحال و بختیاری
بـهمناسـبتهفتـهناجـاتوسـطفرماندهی
کانـون هماهنگـی بـا و اسـتان انتظامـی
برنامههایـیاجراشـدوجمعیازبازنشسـتگان
ایـن اهـم داشـتند شـرکت مراسـم ایـن در
برنامههـاعبارتنـداز،پیـادهرویخانوادگـی-
شـرکتدرنمازجمعـه-صبحـگاهمشـترک-
ورزشصبحگاهـی-دیداروعیـادتازبیماران

-کوهپیمایـیوزیـارتعاشـورا

 استان خراسان جنوبی
بازنشسـتگانشهرسـتانهای از نفـر 48
بیرجنـد،فـردوس،طبـس،نهبنـدانوقایـندر

صبحـگاهمشـترکشـرکتکردنـد.
بسـیاریازبازنشسـتههایشهرسـتانهای
بیرجنـدوفـردوسوطبـسونهبنـدانوقایـن
درنمازجمعهدرکنارکارکنانشـاغلدرمراسـم

حضـوریافتند.
تعـدادکثیـریازبازنشسـتههادربرنامـه
عطرافشـانیمـزارشـهدا،ورزشصبحگاهـی
وکوهپیمایـیدرشهرسـتانهایفـوقحضـور

فتند. یا
ضیافـتخانوادگی،دومرحلـهدربیرجندو
یـکمرحلـهدرشـهرفـردوس،نهبنـدانوقاین
بـاحضـور۱۰۱نفـرازبازنشسـتگانبـهاتفـاق

خانوادههـایآنـانبرگـزارشـد.

 استان خراسان شمالی
جشـنتجلیلازخانوادههایبازنشسـتگان
در4شـبمتوالـیباحضورجمعـا8۰ًنفربرگزار

شد.
 تجلیلازبازنشستگاندرصبحگاهمشترک
انجامگرفتوبادعوتاز۱7بازنشسـتهشـاخص

واهـداءهدیـهبه۳تنازآنـانانجامگرفت.
بـا۲نفـرازبیمـارانبازنشسـتهدیـداروبـا
اهـداءهدیـهازایشـانتقدیـرودلجویـیشـد.

 بـا۲تـنازبازنشسـتههاتوسـطعقیدتـی
سیاسـیدیـداروبـااهـداءهدیهبـهآنـانازاین

عزیـزانتجلیلشـد.
غبارروبیمزارشـهداءباحضوربازنشستگان
وفرماندهـیومعاونیـنوجمعـیازمسـئولین

اسـتانیصورتپذیرفت.
سـردار توسـط جانبـازان از تـن ۱۰ از 
فرماندهـیانتظامیاسـتانتقدیروتجلیلشـد.
مراسـمپیـادهرویبـاحضـورتعـدادیاز
بازنشسـتگانوخانـوادهآنـانوحضـورسـردار
فرماندهـیانتظامیاسـتانوجمعـیازمعاونین

ومسـئولیناسـتانیبرگـزارشـد.

 استان خوزستان 
بهمناسـبتهفتـهناجـافرماندهـیانتظامی

بزرگداشت هفته نیروی انتظامی با حضور پرشور 
شاغلین  و پیشکسوتان

به مناسـبت هفته ناجا، برنامه های متنوعی در مهرماه سـال جاری در سراسـر کشـور و توسـط فرماندهان نیروی انتظامی اسـتا نها 
برگزار شـد. کانون بازنشسـتگان اسـتان های کشـور در راسـتای گرامیداشـت هفته ناجا و همکاری با فرماندهان، زمینه حضور تعداد 
کثیـری از پیشکسـوتان عالقمنـد را در برنامـه هـای متنوع هفتـه ناجا و در کنـار عزیزان شـاغل فراهـم آوردند که اهـم آن به نظر 

مخاطبـان و خوانندگان محترم می رسـد:
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اسـتانوشهرسـتانهایدزفـول-اندیمشـک
-بهبهـان-ماهشـهر-ایـذهوشوشـترمراسـم
صبحـگاهعمومـیبرگزارشـدوجمعـا۳۶ًنفراز
بازنشسـتههادرایـنبرنامـهدعـوتشـدهبودند.

استان زنجان

کارکنـانونماینـدگانکانـوندرجلسـات
هماهنگـیهفتهناجـاحضـوریافتند.

جمعـیازبازنشسـتههاورئیـسکانـون
اسـتاندرصبحـگاهمشـترکهفتهناجـاحضور
یافتنـدوبـااهداءهدیـهولوحتقدیربـه۳تناز
بازنشسـتههادرایـنمراسـمازآنانتجلیلشـد.
جمعـیازبازنشسـتههابـاسـردارآزادی
فرمانـدهمحتـرمانتظامـیدرمراسـمروسـای

کردنـد. دیـدار مسـلح نیروهـای کانونهـای
فرمانـدهمحتـرمانتظامیاسـتانبـهاتفاق
رئیـسعقیدتـیسیاسـیورئیـسحفاظـت
اطالعـاتومعـاوننیرویانسـانیورئیسکانون
اسـتانبا۵نفرازبازنشسـتگانشـاخصاسـتان

دیـداروگفتوگـوکردنـد.

 فرماندهانومسـئوالندفاترشهرستانهای
ابهـروخرمـدرهبـا4نفـرازپیشکسـوتاندیـدار

کردند.
تعدادیازبازنشسـتههادرپیـادهرویهفته
ناجـاحضوریافتندوبااهـداءجوایزبهقیدقرعهاز

ایشـانقدردانیشد.
مسـابقاتورزشـیشـنا،والیبالوفوتسـال
برگزارومقامهایاولتاسـومتوسطبازنشستهها

دررشـتهشـناکسبشد.

 استان سمنان

جشـنخانوادگـیپیشکسـوتاندرمرکـز
اسـتانوسـایرشهرسـتانهاباحضور۶4۳نفراز

بازنشسـتگانوخانـوادهآنانبرگزارشـد.
48نفرازبازنشسـتگاندرمراسـمصبحگاه
مشـترکشـرکتکردندواز۳نفرازبازنشستهها

توسـطاسـتاندارمحترمتقدیرشد.
با۱۲نفرازبازنشستههادیدارصورتگرفت.

مراسـمپیادهرویخانوادگیبـاحضور۲۵۰
نفرازبازنشسـتههابههمراهشـاغلینبرگزارشد.
4۰نفرازبازنشسـتههادربرنامهکوهنوردی

حضوریافتند.
ازرزمنـدگاندفاعمقدسدعوتوروایتگری

توسطفرماندهانبازنشستهانجامشد.
جمعیازبازنشستگاندرنمازجمعهمورخه

9۶/7/۲۱حضوریافتند.

 استان سیستان و بلوچستان
بازنشسـتگانوخانوادهآناندرمیعادگاه
نمازجمعهومراسـمصبحگاهشرکتکردند.

 مالقاتبازنشسـتگانبافرماندهانانتظامی
ومرزبانـیصـورتگرفتودرجلسـهپرسـشو

پاسـخحضوریافتند.
 درجلسـاتضیافـتشـامازپیشکسـوتان

دعـوتومیزبانـیشـد.

سرکشـیازبیمـارانبسـتریدرمنـزلصـورت
گرفت.

 از۲۲نفـربازنشسـتهبـااعطاءلـوحتقدیرو
هدیـهوبسـتهفرهنگیتقدیرشـد.

  شرق استان تهران
آریاپالسـت تـاالر در ضیافـت مراسـم 
رودهـن،تـاالرگلسـتانپاکدشـت،هتلسـامان
ورامیـن،تـاالرمارلیـکقرچـکوتـاالرمیـالد
فیروزکـوهبرگزارشـدکهدرمجمـوعاز۵۱نفراز
بازنشسـتگاندراینمراسـمدعـوتودرپایانبا

اهـداءهدیـهازآنـانتقدیرشـد.
4نفـرازبازنشسـتگانآزادهوجانبـازشـرق
اسـتانتهـراندرمراسـمصبحـگاهمشـترکدر
یـگانویژهحضوریافتنـدوازآنانبـااهداءهدیه

تجلیلشـد.
مسـابقه در پیشکسـوتان از نفـر ۲۱ 
طنابکشـیدرپارک۱۵خردادورامینشـرکت
کردنـدوجوایـزیبـهنفـراتبرتـراهـداءشـد.
ارتفاعـاتتوچـال ورزشکوهپیمایـیدر
پاکدشـتبـاحضـورپیشکسـوتانبرگـزارشـد.
همایـشپیـادهرویبازنشسـتههادرکنـار
شـاغلین،بـههمـراهخانـواده،ازمقابـلسـتاد
فرماندهیانتظامیشهرسـتانپیشـوابهسـمت
حـرممطهرامامزادهجعفربنموسـیالکاظم)ع(و
شـهدایگمنـامشهرسـتانپیشـوابرگزارشـد.

 دیـدارومالقـاتاز4نفربازنشسـتهتوسـط
سـردارفرماندهـیانتظامیبهاتفاقریاسـتحفا،
معـاوننیرویانسـانیوکانـوناسـتانصـورت

گرفـتوازآنـانبـااهـداءهدیـهتجلیلشـد.

 غرب استان تهران

بـهمناسـبتهفتـهناجـامراسـمضیافتیبا
حضورفرماندهیانتظامیاسـتانتشـکیلودر
اینمراسـمازتعدادیازپیشکسـوتان،جانبازان
)بـهاتفـاقخانـواده(وخانـوادهشـهدادعـوتو
درپایـانبـهچنـدنفـرازآنـانبـهرسـمیادبود

هدایایـیاهداءشـد.

 استان فارس
مراسـمتجلیـل۲۵۰نفرازپیشکسـوتانو
بازنشسـتگانبههمـراهخانوادهبرگزارومسـابقه
ورزشدرشـیرازباشرکت79نفرازپیشکسوتان
انجـامشـدوهمچنینمراسـممشـابهدرسـایر

شـهرهایاسـتانبرگزارگردید.
از۶نفـربازنشسـتهبیمـاردربیمارسـتانو
منـزلتوسـطهیـاترییسـهومعاونیناسـتان
عیادتشـدوهمچنیناز7نفرازبازنشستههای
بیماردرشـهرهایدیگراسـتاندیدارودلجویی

بهعمـلآمد.
از4نفـربازنشسـتههاینخبـهوفرزنـدان
دارایرتبهبرترعلمیدراسـتانوشهرستانهای
اسـتاندعوتوبااهداءجوایزازآنانتجلیلشـد.

 بادعوتاز4نفرازبازنشسـتههایشـاخص
درمراسـمصبحـگاهدرمجتمعبـزرگانتظامی
شـهیدفعال،بااهداءلوحتقدیروهدیهازایشـان

شد. تجلیل
۲۶۶نفـرازبازنشسـتگانبـهاتفـاقخانواده
دربرنامـهپیادهرویخانوادگیدرتپهنورالشـهداء
شـیرازشـرکتکردنـدکهبـه۳نفرازایشـانبه

قیدقرعـهجوایزیتعلـقگرفت.
 ازیکیازنویسـندگانومولفانپیشکسوت

بـااهدایهدیهتجلیلشـد.
 بـا۳8نفـرازبازنشسـتگاندرمنـزلآنـان

دیـدارومالقـاتبـهعمـلآمـد.

 استان قزوین
تعدادیازبازنشستههادرصبحگاهمشترک
حضـوریافتنـدوبـااهـداءهدیـهولـوحتقدیراز

آنانتجلیلشـد.
 برنامههـایورزشـیدرقزویـنوشـهرهای
اسـتانازقبیلپیـادهرویخانوادگـی،تیراندازی،
طنابکشـی،تنیـسو...برگـزارشـدو۵نفـراز
بازنشسـتههابههمـراهخانـوادهدرایـنبرنامهها

شـرکتکردند.
 برابرهماهنگیانجامشدهمعاونتاجتماعی
فرماندهـیانتظامـیومرکزسـیمایاسـتاندر
برنامهخانوادهوبازنشسـتهمستندزندگیاحدی
ازبازنشسـتگاناستانبهتصویرکشیدهشدودر
روزدوشـنبه9۶/7/۱7ازسـیمایمرکزیاستان

شد. پخش
 بـا۲نفـرازبازنشسـتگاندیـدارومالقـات

صـورتگرفـت.
طـی4شـبمتوالیمراسـمیتحتعنوان
تجلیـلازکارکنـانوخانوادهآنـانصورتگرفت
ودرمجمـوع۳۰نفـرازبازنشسـتگانبـهاتفـاق

خانـوادهدرایـنبرنامههـاحضورداشـتند.
مراسـمتجلیـلازپیشکسـوتانوایثارگران
وکارکنانشهرسـتانتاکسـتاندرمسـجدامام
حسـنمجتبـی)ع(برگـزارشـدوایـنمراسـم
مورداستقبالپیشکسـوتانشهرستانمزبورقرار

گرفت.

استان قم 
 بـهمناسـبتهفتـهناجـابرنامهپیـادهروی
بـاحضـورسـردار و بازنشسـتگان و شـاغلین

فرماندهـیانتظامیاسـتانانجامشـدودرپایان
بـهقیدقرعهبه۱۲نفربازنشسـتهجوایـزیاهداء

گردید.
درتاریـخ9۶/۶/۱۵صبحـگاهمشـترکیدر
سـتادفرماندهیانتظامیاستانتشکیلشدواز
۳نفرازفرماندهانومسئوالنپیشکسوتنمونه
کـهبهایـنمراسـمدعـوتشـدهبودندبـااهداء

هدیهتجلیلشـد.

مورخه9۶/۶/۱7ورزشصبحگاهیتشکیل
شـدوتعـدادیازبازنشسـتگاندرایـنبرنامـه
حضـورداشـتندکـهبـهقیدقرعـهبـه7نفـراز

بازنشسـتههاهدیـهایتقدیـمشـد.

 استان کردستان
 از۳۰نفـرازآزادگانبـااهـداءهدیهتقدیرو

شد. دلجویی
طریـق از بازنشسـتگان از نفـر 8 از 
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نیرویانسـانیفرماندهـیانتظامیاسـتاندعوت
بـهعمـلآمـدودرجلسـهایکـهدرآمفیتئاتر
سـتادتشـکیلشـدهبودبـااهـداءهدیـهازآنان

شـد. تقدیر
۳نفـرازبازنشسـتگاناسـتانبـهمراسـم
صبحـگاهعمومیدعوتوبـااهداءهدیـهازآنان

تقدیربـهعمـلآمد.
توسـطفرماندهیانتظامیاستاناز۵نفراز
بازنشسـتگانبیمارعیادتوبااهداءهدیهازآنان

دلجوییشد.
عدهایازبازنشسـتگاناستاندربرنامه
کوهنوردیکهشـاغلینفرماندهیانتظامی
نیـزحضـورداشـتند،شـرکتکردنـدوبه
۲۰نفرازبازنشسـتگانبهقیدقرعهجوایزی

اهداءشـد.
 اهـداءکارتهدیـهخریـداتکابـه۳۰نفراز

بازنشسـتههادرهفتهناجا
از خانـواده 9 مریـوان شهرسـتان در 

بازنشسـتههاومسـتمریبگیرانجمعـا۳۶ًنفـر
بـهتـاالرکانـیدعـوتوازآنـانتجلیـلشـد.
درشهرسـتانبیجار۵نفرازبازنشسـتههاو
یکنفـرآزادهبهمراسـمصبحگاهدعوتشـدند.
همچنیـندرایـنشهرسـتانپیشکسـوتاندر

نمازجمعهشـرکتفعالداشـتند.

 استان کرمان
تعدادیازبازنشسـتههاوشـاغلیندردعای

ندبهحضوریافتند.
پیشکسـوتاندرکنارشـاغلیندرپیادهروی
خانوادگیازجنبگنبدتاریخیجبلیهوحرکت
بـهسـمتپـارکپردیسـانوانجـامحـرکات

ورزشـیحضوریافتندودرپایانجوایزیباانجام
قرعهکشـیبهایشـانتقدیمشـد.

نمازجمعـه در بازنشسـتگان از تعـدادی  
کردنـد. شـرکت کرمـان شهرسـتان

ازمسئولینپیشکسوتدرصبحگاهمشترک
قدرشناسـیوازتعـدادیازجانبـازانوایثارگران
بههمراهسـرهنگدکترحامدحافظی،سرهنگ
بازنشسـتهرضاناظریوسرهنگبازنشستهعلی
سـلیمنیابااهـداهدیهولوحتقدیرتجلیلشـد.
انجـامروایتگـریپیشکسـوتاندربیـن
کارکنـانوسـایرپیشکسـوتانکـهسـرهنگ
بازنشسـتهعلیرحیمپوربهعنوانراویبهنقش
ردههـایانتظامـیشـهربانی،ژاندارمریوکمیته
انقالباسـالمیدردوراندفاعمقدساشـارهکرد.
 پیشکسوتاندرمراسمکوهنوردیشرکتکردند.

پیشکسـوتاندرمراسـمهفتـهناجـاکهدر
شـهرهایرفسـنجانوجیرفتوسیرجانورزند
برگزارشـددرصبحگاهمشترکحضوریافتندکه

اززحمات۳۲نفرازبازنشسـتههاتجلیلشـد.

 استان کرمانشاه
دیدارومالقاتبا۵نفربازنشستهدرمنزلآنان

تقدیـراز4نفـرازمؤلفیـنبازنشسـتهدر
کانـون یـکروزه اردوی مراسـم

طـی4مرحلـهاردوییـکروزهاز۲۰4۳
نفربازنشسـتهبـههمراههمسـرودیگرمدعوین

گردید. دعـوت
از۱7نفـرفرماندهـانبازنشسـتهویکنفر
جانبـازبازنشسـتهدرمراسـمصبحـگاهعمومی

تقدیرشـد.
از۶نفـربیمـاردرسـطحاسـتاندیـداربهعمل

آمد.
از۱4۱نفـربازنشسـتهبـههمـراهخانـواده

تجلیلشـد.
درهفتـهناجـا8نفرموردحمایتمالیقرار

گرفتند.
از۵نفرایتامکارکنانمتوفیعیادتشد.

از۳نفـربازنشسـتهنخبـهوفرزنـداننخبه
تجلیلشـد.

 استان کهکیلویه و بویراحمد
از۳نفـرازبازنشسـتگاناسـتانکـهقبـاًل

تصـدیشـغلفرماندهـیداشـتنددرمراسـم
صبحـگاهعمومـیکـهبـهمناسـبتهفتـهناجا
تشـکیلگردیـدهبوددعـوتوبـااهـداءهدیهو

لـوحتقدیـرازآنـانتقدیـرشـد.
ضمنعیادتاز۵نفرازبازنشستگانبیمار،

بـااهداءهدیهازآنانتقدیرشـد.

 استان گلستان
از نفـر ۵۰ گـرگان شهرسـتان در 
برنامـه در خانـواده همـراه بـه بازنشسـتهها

پیادهرویشـرکتکردنـد/۲۰نفربهصبحگاه
عمومیدعوتشـدند/از۲جانبازبازنشسـتهبا
اهـداءهدیـهولـوحتقدیرشـد/ازسـهفرمانده
بازنشسـتهبـااهداءلـوحتقدیـروهدیهتجلیل
شـد/درمسـجدقائمگرگانبرنامهپرسـشو
پاسـختشـکیلگردید/تعدادیازبازنشستهها
درورزشصبحگاهـیدرپـارکشـهرگرگانو
تعدادیدربرنامهغبارروبیمزارشـهداشـرکت
کردند/از۵نفرازبازنشستههایبیماردلجویی

شـدوبـهرسـمیادبـودهدایاییاهداءشـد.
درشهرسـتانهایتابعهاستاننیزبرنامههایی

بهشـرحزیربرگزارگردید:
حضـور77نفـرازبازنشسـتههادرمراسـم

ه صبحگا
شـرکتدرمراسـمغبارروبیگلزارشـهدابا

حضورشـاغلوبازنشسته
دیداراز۳4نفرازبازنشستهها

پیادهرویخانوادگیدرشهرستانکالله
عـدهاینیـزدرمراسـمضیافـتشـرکت

کردنـد.

 استان گیالن
بـهمناسـبتهفتـهناجـامراسـمیازسـوی

عیادت رئیس کانون بازنشستگان 
از پیشکسـوت بازنشسـته
امیر سـرتیپ گـودرزی

رئیــسکانــونبازنشســتگاناجــابــههمــراه
ــروی ــتهنی ــوتانبازنشس ــیازپیشکس هیأت
ــودرزی ــرتیپحســنگ ــرس ــیازامی انتظام

ــرد. ــادتک عی
ســردارمصطفــیمکاویپــوررئیــسکانون
ــهاتفــاقامیــررحیمــی بازنشســتگانناجــاب
معــاونخدمــاتاداری،رفاهــیوحمایتی،امیر
پیرایهجــومعــاونحقوقــیومعاضــدتقضایی
وامیــردقیقــیپــسازحضــوردرمنــزلامیــر
ــادت ــودرزیازایشــانعی ســرتیپحســنگ

کــردهوازویتجلیــلبــهعمــلآوردنــد.
ــودرزیدرطــول ــرســرتیپحســنگ امی
دوراناشــتغال،درســمتهــایجانشــین
ــازمان ــسس ــابق،رئی ــریس ــدهژاندارم فرمان
ــاوره ــیومش ــرویانتظام ــهنی ــاموظیف نظ
فرمانــدهنیــرویانتظامیخدماتشایســتهای
ــی ــتگیدرمقطع ــسازبازنشس ــتوپ داش
نیــزبــهعنــوانمســئولامــورحقوقــی
ــه ــیب ــرویانتظام ــتگاننی ــونبازنشس کان

خدمتگــزاریمشــغولبــود.
شــایانذکراســتکهدرطولدورهبســتری
ــئولینو ــتان،مس ــودرزیدربیمارس ــرگ امی
نماینــدگانکانــونبــهطــورمســتمرجویــای
بــودهومالقاتهــایمتعــدد احــوالوی
داشــتند.درحــالحاضرایشــانازبیمارســتان
ــه ــداهللروب ــالویبحم ــدهوح ــصش مرخ
بهبــوداســت.کانــونبازنشســتگانســالمتی
ــایر ــیوس ــوتگرام ــنپیشکس ــتای وعافی
بیمــارانبازنشســتهراازخداونــدمتعــال

ــئلتدارد. مس

فرماندهیانتظامیاسـتاندرشهرسـتانرشـت
تشـکیلگردیدوجمعیازبازنشستههابههمراه

خانـوادهدرایـنمراسـمشـرکتکردند.

 استان لرستان
بـا۱۳نفـرازپیشکسـوتانبیمـاردیـدارو

مالقـاتصـورتگرفـت.
ازتعدادیازپیشکسوتاندرمراسممختلف

تجلیلشد.
 مراسـمپیـادهرویدر۲مرحلـهبـاحضـور
تعـدادیازبازنشسـتههایاسـتانبرگـزارشـد.

 استان مازندران
ناجـا هفتـه گرامیداشـت بـا همزمـان 

برنامـهدیـدارومالقـاتعمومـیورسـیدگی
چهرهبهچهـرهبابازنشسـتهدرنمازخانهکالنتری

۱۱قائمشـهرانجـامشـد.
درایـندیـداررئیـسکانـوناسـتانضمـن
پاسـخگوییبـهسـئواالت،گـزارشفعالیـتو

برنامههـایکانـونراتشـریحکـرد.

استان مرکزی
بازنشسـتههایسـاکنشـهر از نفـر ۲۰
خمینو۱9نفرسـاکنشـهرشـازنددرمراسـم

ضیافـتپیشکسـوتانحضـوریافتند.
از نفـر بـا۱۱ مالقـات و دیـدار برنامـه 
بازنشسـتههایشـهراراک،4نفـرشـهرخمین،
4نفردرشـهرمحـالت،۲نفردرشـهردلیجان،

۱نفـردرشـهرزرندیـهو۲نفـردرشـهرفراهان
صـورتگرفـت.

مراسـمصبحگاهوتجلیلازبازنشسـتگان
بـهتعـداد:اراک۵نفـر/سـاوه۱نفر/خمین۵
نفر/محالت۵نفروخنداب۱نفربرگزارشـد.
برنامـه نیـز محـالت و اراک شـهر در 
کوهپیمایـیبرگزارشـدکهبـهترتیـب۳۲و۲۰
نفـرازشـهرهایمزبـوردرایـنمراسـمشـرکت

کردنـد.

استان همدان
تعدادیازبازنشستههادرهمایشپیادهروی

ونمازجمعهشرکتکردند.
تعدادیازپیشکسـوتاندرمراسـمصبحگاه
مشـترکحضوریافتندوبااهـداءجوایزبه۵نفر
ازبازنشسـتههاولوحتقدیربهیکنفرازآزادگان

اسـتان،ازایشانتجلیلشد.

استان یزد 
دعـوتاز۱4۱نفـربازنشسـتهبـههمـراه
خانوادهبرایمراسـمجشـنهفتـهناجاصورت

گرفت.
جمعـیازبازنشسـتگاندرمراسـمنمـاز

جمعـهمورخـه9۶/7/۱4شـرکتکردنـد.

جمعیازفرماندهانومعاونینبازنشسته
خانوادهشـهدادرصبحگاهمورخـه9۶/7/۱۵
شرکتواز۳نفربازنشستهفرماندهاندوران
دفـاعمقـدسویـکنفـرآزادهوجانبازناجا
بـااهداءلـوحتقدیروهدیـهتجلیلبهعمل

آمد.
برنامهمسـابقهورزشـیدرتاریـخ9۶/7/۱7

برگـزاروبـهبرنـدگانجوایزیاهداءشـد.
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پـول  بـا پس انـداز کـردن  آیـا 
شـخص  مـاه،  چندیـن  مـدت  در 
به ویـژه  مي  شـود؟  مسـتطیع 
ایـن  از  جـز  بدانـد  کـه  زمانـي 
طریـق، مسـتطیع نخواهـد شـد.
طریـق ایـن از اسـتطاعت ایجـاد
قـدر بـه اگـر امـا نیسـت، واجـب
نمـود پسانـداز َحّجةاالسـالم هزینـه
ومسـتطیعشـد،انجـامَحّجةاالسـالم
بـراوواجـباسـتونیـزکسـيکـه
آورد، بهجـا َحّجةاالسـالم ميخواهـد
میتوانـدازهرراهمشـروع،مالکسـب

کنـد.
اگـر زنـي کـه بـه نـوزاد خـود 
شـود،  مسـتطیع  مي  دهـد،  شـیر 
چنانچـه رفتـن او بـه سـفر حـّج 
بـراي کـودک شـیرخوارش ضـرر 
داشـته باشـد، آیـا مي  توانـد بـه 

حـّج نـرود؟
کـه باشـد بهگونـهاي ضـرر اگـر
شـیردهندهبایـددرکنـارکـودکباقي
بمانـد،یابهنحويباشـدکهشـیردهنده
بـارفتـنبـهسـفرحـّجدچـارعسـرو
حـرجگـردد،حـّجبـراوواجبنیسـت.

زنـي که مقـداري زیـورآالت طال 
کـه  باشـد،  داشـته  زینـت  بـراي 
در صـورت فـروش آن، مسـتطیع 
مي  شـود و مـال دیگري نـدارد، آیا 
زیـورآالت زنان از حکم اسـتطاعت 
را  آن هـا  بایـد  یـا  اسـت،  خـارج 

بفروشـد و مسـتطیع شـود؟
اگـربهزیورآالتنیازداشـتهباشـدو
اضافهبرشـأناونباشـد،باداشـتنآن
مسـتطیعنیسـتوواجبنیسـتآنرا

برايهزینهسـفرحّجبفروشـد.

چهارمآشنایی با سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح
بخش 

موضوعاتـی  بـه  قبـل  شـماره  در 
در خصـوص کسـور ناشـی از اجـرای 
مطالبـی  قضایـی،  مراجـع  احـکام 
ایـن  در  رسـید،  عزیـزان  اطـالع  بـه 
بـرای  اسـت،  شـده  سـعی  شـماره 
آشـنایی بیشـتر اعضاء محتـرم، بطور 
خالصـه در خصـوص کسـور و صندوق 
گـردد. ذکـر  مـواردی  بازنشسـتگی، 
اصلـیسـازمان ماموریتهـای از یکـی 
احتسـاب، مسـلح نیروهـای بازنشسـتگی
کسـور اسـتمرار و اسـترداد انتقـال،
کارکنـان خدمتـی سـوابق و بازنشسـتگی
نیروهـای منفصـل و بازنشسـته شـاغل،
مسلحاسـت.سازمانبازنشسـتگینیروهای
مسـلحماموریـتمذکـوررادرقالبچندین
سـرفصـلبـهانجـاممیرسـاندکـهشـامل

مـواردذیـلاسـت:
انتقـالکسـوربـهسـایرصندوقهـای

بازنشسـتگیدرکشـور
استردادکسوربازنشستگی

ادامـهعضویتدرصندوقبازنشسـتگی
نیروهایمسـلح

پذیرشسـنواتمثبتکارکنانشـاغل
نیروهایمسلح در

احتسابسنواتغیردولتی
سـنوات بازنشسـتگی کسـور وصـول 
ارفاقـیکارکنـانوسـنواتارفاقـیجانبازان

ومعلـوالنزیـر۲۰سـالخدمـت
وصـولکسـوربازنشسـتگیماموریـن

خـارجازنیروهـایمسـلح
نظـربهاهمیتاینماموریتومراجعات
مشـترکانمحتـرمدراینخصـوص،برآنیم
تـابـاتشـریحرونـدانجـامایـنماموریـت
درقالـبهریـکازسـرفصلهـایمذکـور
احتمالـی ابهامـات رفـع در را خواننـدگان

رسـانیم. یاری
درابتـداجهـترفـعابهـامدرخصـوص
سـابقهقابـلاحتسـابدربازنشسـتگیباید
توجـهداشـتکهسـابقهخدمتـیکارکنان
و ضوابـط رعایـت بـا اینکـه بـر مشـروط
مقـرراتمربـوطکسـورقانونـیمحاسـبهو
پرداخـتشـدهباشـددرعناویـنزیـر،جزو

سـابقهخدمـتقابلقبـولدربازنشسـتگی
میشـود: محسـوب

سـنواتخدمـتاشـتغالتمـاموقتیا
حالتاشـتغالجانبـازانازکارافتادهکلیو

شـهدایمشـمولقانونحالتاشتغال
اسـیران اسـارت مـدت برابـر دو 

گروگانهـا و )آزادگان(
سـنواتخدمتدولتیدروزارتخانهها،
انقـالب نهادهـای و مؤسسـات،سـازمانها

اسالمی
و سـربازی وظیفـه خدمـت مـدت 

نـی پیما
محکومیـن محکومیـت زمـان مـدت 
سیاسـیقبـلازپیـروزیانقـالباسـالمی
نظـر از ارفاقـی سـنوات مـدت 
و قوانیـن موجـب بـه کـه بازنشسـتگی
باشـد. شـده وضـع مربـوط مقـررات

خدمـتنیمـهوقـتبانـوانبـهصورت
وقت تمـام

سـابقهخدمـتافـرادیکـهازابتـدای
ابتـدای تـا اسـالمی انقـالب پیـروزی
اسـالمی، انقـالب کمیتـه در  سـال۱۳7۰
آمـوزیوجهـادسـازندگی نهضـتسـواد
کردهانـد وقـتخدمـت تمـام بـهصـورت
همچنیـن و خدمـت مـدت میـزان بـه
رزمندگانـیکـهبـهصـورتداوطلبانـهدر
فاصلـهزمانی۱۳۵9/۶/۳۱تـا۱۳۶7/۵/۲7
درجبهههـایجنـگحضـورداشـتهاندبـه

میـزانمـدتحضـوردرجبهـه.
۱-  انتقال کسور به سایر صندوق های 

بازنشستگی در کشور
طبـققانـوننقـلوانتقـالمصـوبمورخ
۱۳۶۵/۰۳/۲7مجلسشـورایاسالمیونیز
آئیننامـهاجراییآنمصـوب۱۳۶8/۰۵/۲8
هیـأتمحتـرموزیـران،مـادههشـتمآئین
نامـهواصالحـاتبعـدی،افـرادیازلحـاظ
انتقـالکسـوربازنشسـتگییـاحـقبیمـه
ایـن مقـررات تابـع متعلقـه ومابهالتفـاوت
آئیـننامـهخواهدبودکهرابطهاسـتخدامی
شـخصبـادسـتگاهمتبوعـهاشبـهلحـاظ
)اسـتعفاء،اخـراج،بازخریـد،انفصـالدائـم(
قطعشـدهیامیشـودوکسـوربازنشسـتگی

یاحـقبیمهخـودرادریافتننمودهباشـد.
الزمبـهذکراسـتکهدرمورداشـخاصی
کهکسـوربازنشسـتگیمتعلقـهرابهصورت
بازنشسـتگی صنـدوق از کلـی یـا جزیـی
انـدمسـئلهنقـل ذیربـطدریافـتداشـته
لـذا میباشـد. منتفـی کسـور وانتقـال
درصـورت خدمـت از منفصـل کارکنـان
تمایـلبـهانتقالکسـوربازنشسـتگیخود،
سـوابقخدمتـیآنـانبهسـایرصندوقهای
سـازمان مییابـد. انتقـال بازنشسـتگی
انتقـال ۱۳9۵ سـال در ن.م بازنشسـتگی
کسـور۲۳۳4نفرمنفصلیننیروهایمسـلح
بـهسـایرصندوقهـاراانجـامدادهاسـت.

2-  استرداد کسور بازنشستگی 
بـهاسـتنادتبصـرهمـاده۱۶9قانـونآجا
ومـواردمشـابهدرسـپاهوناجـابـهکسـانی
کـهبازخریدشـدهاند،اسـتعفادادهانـدویا
اخـراجمیگردند،کسـوربیمهوبازنشسـتگی
کـهازحقـوقآنانکسـرشـدهاسـتازمحل
صنـدوقبازنشسـتگیپرداختخواهدشـد.
بازخریـدی، علـت بـه کـه کارکنانـی لـذا
اسـتعفاء،اخـراجیااتمـامقـرارداد)پیمانی(
ازخدمـتمنفـکگردیدهانددرصـورتعدم
انتقـالکسـوربازنشسـتگیخـودمیتوانند
دریافـت را خـود سـهم پرداختـی کسـور

. یند نما
از پـس افـراد ایـن اسـت ذکـر شـایان
دریافتکسـوربازنشسـتگیبهاسـتنادماده
8آئیـننامهقانـوننقلوانتقـالنمیتوانند
کسـوربازنشسـتگیخـودراانتقـالدهنـد.

3- ادامه عضویت درصندوق 
بازنشستگی نیروهای مسلح 

درراسـتایاجـرایمـواد۱47و۳۰قانون
برنامـهچهـارموپنجـمتوسـعهوآئیـننامـه
اجرایـیآن،کارکنانـیکـهدراجـرایبرنامه
بعـد، بـه ۱۳84/۰۱/۰۱ ازتاریـخ چهـارم
ازخدمـتبازخریـد،منتقـلیـاازمرخصـی
بـدونحقوقاسـتفادهنمودهانـدوهمچنین
دراجـرایبرنامـهپنجـمکارکنانـیکـهاز
ازخدمـت بعـد، بـه ۱۳9۰/۰۱/۰۱ تاریـخ
اخـراجیـامسـتعفیگردیدهانـدمیتواننـد
باپرداخـتکسـوراعـمازسـهممسـتخدم

وکارفرمـاوهمچنیـنهزینـهدرمـان)آزاد(
بـهصـورتخویـشفرمـاادامـهعضویتدر
را مسـلح نیروهـای بازنشسـتگی صنـدوق

داشـتهباشـند.
ادامـه خصـوص در ابهـام رفـع جهـت
عضویـتدرصنـدوقبازنشسـتگینیروهای

مسـلحمـواردزیـرقابـلتوجـههسـتند:
پایـانخدمـتکارکنـانبیمـهشـده 
منتقـلشـدهتحـتعناویـنبازنشسـتگی،
جانبـازی،معلولیـت،فوت،بازخریـد،اخراج
واسـتعفاءبرابرمقرراتاسـتخدامیسازمان

بـهکارگیرنـدهانجـاممیشـود.
محاسـبهحقـوقبازنشسـتگی،وظیفـه
ومسـتمریکارکنـانبیمـهشـدهمنتقلهبر
مبنـایمعـدلمجمـوعامتیـازاتماهیانـه
بازنشسـتگیدردو مبنـایکسـور عوامـل

سـالآخـرخدمت)۲4مـاه(خواهـدبـود.
درصورتـیکـهحقوقمحاسـبهشـده
کمتـرازحداقلحقوقمصـوبدرنیروهای
پرداخـت حقـوق حداقـل باشـد مسـلح

میشـود.
بیمـه کارکنـان فـوت صـورت در 
عائلـه تعییـن و تشـخیص منتقلـه شـده
مقـررات موجـب بـه آنـان تکفـل تحـت
موضـوع مسـلح) نیروهـای در اسـتخدامی
مـواد۱۶4قانـونآجـا،۱8۲سـپاهو۱9۱
ناجـاوهمچنیـنمـاده۱۳آییننامـهتامین
معاونـت اعـالم برابـر و ن.م( اجتماعـی
بازنشسـتگی سـازمان سـنوات احتسـاب

بـود. خواهـد مسـلح نیروهـای
و منتقلـه شـده بیمـه کارکنـان بـه 
عائلـهتحـتتکفلآنـان،کمـکهزینههای
قانونـی،ازجملـهکمـکهزینـهعائلهمندی
)حـقهمسـروفرزند(،کمـکهزینهازدواج
عیـدی(، سـال) پایـان پـاداش فـوت، و
۳7 مـاده بیمـه و ایثارگـری فوقالعـاده

میشـود. پرداخـت جانبـازی
خدمـاتدرمانـی،بیمهعمـروحوادث
اعـم)ازقانونـیواختیـاری(بیمـهخانـهو
کارکنـان کانـون عضویـت حـق خانـواده،
بیمهشـدهمنتقلههمانندسـایرمشـترکین

سـابااقـدامخواهدشـد.
پایـانخدمتبیمهشـدگانبـازخرید
شـدهتحـتعنوانبازنشسـتگی،فـوتبرابر
بازنشسـتگی صنـدوق بـر حاکـم مقـررات
آجـا قانـون مـواد۱۱۰  مسـلح نیروهـای
ناجـا و سـپاه قوانیـن در مشـابه مـوارد و
تامیـن آییننامـه ۱۳ مـاده همچنیـن و

میباشـد. ن.م اجتماعـی
محاسـبهحقـوقبازنشسـتگیوحقوق
مسـتمریبیمـهشـدگانبازخریدشـدهبر
ماهانـه امتیـازات مجمـوع معـدل مبنـای
عوامـلمبنـایکسـوربازنشسـتگیدردو
سـالآخـرخدمت)۲4مـاه(خواهـدبودو
درصورتـیکهحقوقمحاسـبهشـدهکمتر
نیروهـای در مصـوب حقـوق حداقـل از
پرداخـت حقـوق حداقـل باشـد مسـلح

میشـود.
بیمـه کارکنـان فـوت صـورت در 
شـدهبازخریـدیتشـخیصوتعییـنعائلـه
مقـررات موجـب بـه آنـان تکفـل تحـت
موضـوع مسـلح) نیروهـای در اسـتخدامی
مـواد۱۶4قانـونآجـا،۱8۲سـپاهو۱9۱
ناجـاوهمچنیـنمـاده۱۳آییننامـهتامین
اجتماعـینیروهـایمسـلح(وبرابـراعـالم

مدیریـتانتقـالکسـورخواهـدبـود.
عائلـه مسـتمری حقـوق پرداخـت 
درصـورت شـدگان بیمـه تکفـل تحـت
سـنوات بـه رسـیدن از قبـل و فـوت
قابـلقبـولبـرایبازنشسـتگیبراسـاس
سـنواتبیمهپـردازیوبارعایـتمقررات
حداقـل پرداخـت بـه مربـوط جـاری
حقـوقمصـوبدرنیروهـایمسـلحانجام

میگـردد.
بـهبیمهشـدگانبازخریدشـدهکمک
هزینههـایقانونـیازجملـهکمـکهزینـه
کمـک فرزنـدان(، و همسـر عائلهمنـدی)
هزینـهازدواج،کمکهزینـهتدفین،پاداش
ایثارگـری فوقالعـاده پایـانسـال)عیدی(،
وبیمـهمـاده۳7جانبـازیقابـلپرداخـت

نمیباشـد.
بیمهشـدگانبازخریدشـدهازخدمات
درمانـیاعم)ازپایهومکمل(همانندسـایر
مشـترکینبراسـاسروالجاریدرسـامانه

حقـوقومزایایسـابااقداممیشـود.
بیمـهعمـروحـوادثاعـمازاختیاری
یـاقانونـیوبیمـهخانـهوخانـواده،حـق
حکمـت همچنیـن و کانـون عضویـت
کارتشـاملبیمـهشـدگانبازخریـدشـده

. نمیشـود
شـایانذکـراسـتکـهدرسـال۱۳9۵
مسـلح نیروهـای بازنشسـتگی سـازمان
نفرجهـت تعـداد۶۰4 ادامـهعضویـت بـا
منفصلیـن کارکنـان عضویـت اسـتمرار
نیروهایمسـلح)مـاده۳۰(موافقتنموده

. ست ا
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را  نظامـی  فـرد  یـک  چـرا 
کردیـد؟   انتخـاب 

شـاهد خاطرهنـگاری حـوزه در
ابرازنظراتغیرکارشناسـیبسیاری
هسـتیمکـهفقطمتکیبرسـلیقه
و پایـه کـه اسـت آن گوینـدگان
اسـاسمحکمیندارد.ازهرخاطره
بایـدمتناسـببـاجایـگاهافـرادو
حوزهایکـهدرآنفعالیتکردهاند،
انتظـارداشـتومهـمآناسـتکه
درهمـانحوزهانتظارمـارابرآورده
کنند؛بهعنوانمثال،خاطراتاُسـرا
درمقایسـهبـارزمنـدگانحاضردر
میـدانجنگکـماهمیتنیسـت.
انتشـاربـاکیفیـتخاطـراتدوران
اسـارت،ازظرفیـتقابـلتوجهـی
برخـورداراسـتتـازوایـایدیگری
پوشـش مقـدس دفـاع تاریـخ از
دادهشـود.بـرهمیـناسـاسبایـد
بینخاطـراتافـرادنظامـیوافراد
سیاسـییـافرهنگـیتمایـزقائـل

. شد

روایت تاریخ ژاندارمری در  
)پشت دروازه های شهر(

خاطراتامیـرنجفدریگنجینه
تاریـخ از ارزشـمندی بسـیار
ژاندارمـریراارائـهمیکنـد.دقتو
ذکـرجزئیـاتوقایعدرآثـاراندکی
وجـوددارد.حافظـهامیـردرذکـر
وقایـعآنهـمپسازگذشـتچند
دهـههـرخوانندهایرابهتحسـین

وامـیدارد.
امیر نجفدری کیست؟

منوچهرنجفـدری، امیرسـرتیپ
سـال در فارغالتحصیلـی از پـس
و افسـری دانشـکده از ۱۳۳4
خدمـتدرارتـش،ازمهرماه۱۳۳8
را خـود خدمـت رسـمی بهطـور
درژاندارمـریآغـازکـردوبیـشاز
سـهدهـهدرِسـمتهایمختلـف
عهـدهدار متعـددی شـهرهای و

بـود. مهمـی مسـئولیتهای
خاطـرات امیـر در طـول چه 

مـدت جمع آوری شـد؟
بـا سـاعت 4۰ بـه قریـب
مصاحبـه نجفـدری امیرسـرتیپ

انجـامشـدهکـهنخسـتینجلسـه
مصاحبـهباایشـانبهاولشـهریور
مـاه9۳وآخریـنجلسـهمصاحبه
بـهاواخـردیمـاهمربوطمیشـود.
پـسازآننیـزبـرحسـبنیـازبه
بـا جلسـاتی اطالعـات، تکمیـل
ایشـانداشـتم.پژوهشـگرانحوزه
تاریـخشـفاهینسـببهرونـدُکند
اینگونـهفعالیتهـاآشـناییدارند
امـابـاتوجهبـهایـنشـرایط،روند
در ضبـط شـروع از آمادهسـازی
شـهریورمـاه۱۳9۳تـازمـانچاپ
شـهریورمـاه۱۳9۶وبـاتوجـهبـه
حجـمزیـادکتـابازنظـرزمانـی

اسـت. رضایتبخـش بسـیار
دوران خدمـت امیـر چگونه 

؟    شت گذ
تـا ۱۳۳8 مهرمـاه از ایشـان
آخراسـفندماههمـانسـالفرمانده
دسـتهمرکـزیگروهـانژاندارمری
سـال در آن از پـس بـود. ایـالم
ژاندارمـری گروهـان در ۱۳۳9

قصرشـیرینمامـوربهخدمتشـد
امـابـهدلیـلدرگیـریبـارئیـس
سـاواکقصرشـیرینومبـارزهبـا
قاچـاقکاالدرخـردادسـال۱۳4۱
بـهاسـتانفـارسمنتقـلودوبـاره
پـسازگذشـتدوسـالبهسـمت
ژاندارمـری گروهـان فرماندهـی
قصرشـیرینمنصوبشـد.امیردر
سـال۱۳47بـرایسـپریکـردن
دورهعالـیبـهتهـرانمنتقـلودر
مهرمـاه۱۳۵4بـهسـمتفرمانـده
هنـگژاندارمـریتهـراندرآمـد.
پـسازپیـروزیانقـالباسـالمی
نیـزدرسـمتفرماندهـیناحیـه
ژاندارمـریسیسـتانوبلوچسـتان
سـال شـد. خدمـت بـه مشـغول
زحمـات و خدمـات بـرای ۱۳۵9
سـال یـک از پـس  شـبانهروزی
خدمـتبنـابهپیشـنهادسرلشـکر
ظهیرنـژادفرماندهوقـتژاندارمری
بـهمقـامجانشـینیفرمانـدهکل
بـا امـا ژاندارمـریمنصـوبشـد؛

ادامـهجنـگتحمیلـیوپیشـروی
نیروهـایعراقـیدرجنوبکشـور
ویضمنحفظسـمتجانشـینی
نامنظـم عملیـات فرماندهـی بـه
خرمشـهر آبادانـ محورماهشـهرـ
خاتمـه از پـس شـد. منصـوب
ماموریـت۶ماهـهدرجبهـهجنوب
و منافقـان شـرارت بـه باتوجـه
کوملـهودموکراتهـادرآذربایجان
غربـیوکردسـتانبـهسرپرسـتی
ناحیـهژاندارمـریآذربایجـانغربی
منصـوبشـد.سـال۱۳۶۰بنـابـه
کنـی، مهـدوی آیـتاهلل دسـتور
وزیرکشـوروقـتبـهمـدتهشـت
مـاهعهدهدارمسـئولیتفرماندهـی
از پـس شـد. کشـور ژاندارمـری
تعییـنفرمانـدهجدیـدتـاتاریـخ
۶۲/4/۱دوبارهدرسـمتجانشـین
جمهـوری ژاندارمـری فرماندهـی
اسـالمیانجاموظیفهکرد.درتاریخ
۶۲/4/۱بـهعلتبیمـاریباموافقت
وزارتکشـوربازنشسـتشـدامـا
پـساز۱4مـاهبازنشسـتگیدوباره
درسـال۶۳بـاتوجـهبـهایـنکـه
اسـتانسیسـتاندچارناامنیشده
بـودازطـرفحجتاالسـالمناطـق
نـوری،وزیـرکشـوربـهفرماندهـی
ژاندارمریاسـتانسیستانمنصوب
وتـاسـال۱۳7۰درایـنمنطقـه

خدمـتکـرد.
پـسازادغـامنیروهایسـهگانه
ژاندارمـری،کمیتهوشـهربانیبنابه
سـهرابی، امیرمحمـد پیشـنهاد
فرمانـدهنیرویانتظامـیوتصویب
گـروه ریاسـت بـه کشـور وزیـر
مشـاورانفرماندهـیناجـامنصوب
وسـرانجامسـال۱۳7۱بازنشسـته

. شد
امیـر،مهـر۱۳۲4بهدبیرسـتان
از وپـس واردشـد تهـران نظـام
فارغالتحصیلـیدرسـال۱۳۳4از
دانشـکدهافسـریخدمتخـوددر
ارتشراشـروعکردودرنهایتسال
۱۳7۱بالباسناجابازنشسـتشد.

چـرا امیـر بعـد از پیـروزی 
خدمـت  بـه  مجـدد  انقـالب 

شـد؟ دعـوت 
در ایشـان صادقانـه خدمـات

اخـاذی،رشـوه فسـاد، بـا مبـارزه
ومـواردمشـابهدردورانقبـلاز
مسـئوالن توجـه مـورد انقـالب،
جمهـوریاسـالمیقرارگرفـتوبا
وجودایـنکهدرتاریـخ۱۳۶۲/4/۱
بازنشسـتهشـدهبودامـادوبـارهبه
خدمتفراخواندهشـدوحدودیک
دههمسـئولیتژاندارمریدراستان
حساسسیسـتانوبلوچستانرابر

گرفت. عهـده
در  نجفـدری  امیرسـرتیپ 
جریـان چه عملیاتی بـه درجه 

رسـیدند؟ جانبازی 

پاکسـازی عملیـات در ایشـان
ارتفاعاتبندوسـیرداغیدراستان
ارومیـهبـهافتخـارجانبـازینائـل
شـد.دراینعملیاتیـکدرجهدار
ودوسـربازبـهمقامرفیعشـهادت
رسـیدندو۱۵درجـهداروسـرباز
نیزمجـروحشـدند.امیـرنجفدری
مـورداصابـتپنـجگلولـهوترکش
ازناحیـهکتـف،بـازو،سـینهوران
قرارگرفـت.امیرهمچنینبهدلیل
برخوردچندقطعهسـنگهمزمان

بـااصابـتگلولـهازناحیـهدهـانو
پیشـانینیـزمجروحشـد.

عنـوان »پشـت دروازه هـای 
شـهر« چطـور شـکل گرفت؟
درواقعقلمروژاندارمریازپشـت
دروازههایشـهرهاآغازمیشـد.آن
زمانهنوزنیروهـایانتظامیادغام
نشـدهبودندوامیرسرتیپمنوچهر
خدمـت ژاندارمـری در نجفـدری
میکـرد.شـهربانیمسـئولامنیت
بیـرونشـهرها امنیـت شـهرهاو
بـرعهـدهژاندارمـریبـود.خاطرات
امیـرازایـننظـرهـمبِکراسـتو

هـمناگفتههـایبسـیاریدارد.وی
ازچهرههـایمنحصربـهفـردتاریخ
ژاندارمریایرانمحسـوبمیشـود
تامیـن در نیمقـرن حـدود کـه
امنیـتدرمناطـقمختلفکشـور
ودرسـمتفرماندهـیمشـارکت
داشـتهاست.پژوهشگرانومورخان
میتواننـدازایـنکتـاببهعنـوان
یکیازمنابعدسـتاولومعتبردر
تاریـخانتظامیکشـوربهـرهببرند.

»پشـت دروازه  های شهر« را 

می کنید؟ تعریـف  چگونه 
خاطـراتامیـرنجفـدری،عالوه
بـرویژگیهایـیکـهبـهبرخـیاز
یـاد و اسـامی اشـارهشـد، آنهـا
راه در کـه شـهدایی از بسـیاری
حفـظامنیـتکشـورجانخـودرا
ازدسـتدادهانـدویـادیازآنهـا
درمنابـعدیگـرنمیتوانیافـت،را
دراختیـارمخاطـبقـرارمیدهـد،
همچنینبیـاندقیقیازعملیاتها
وشـیوهبرخوردبااشـرارومجرمان
کـهمیتواندبـراینیروهـایجوان
وتـازهکارانتظامـیآموزنـدهباشـد.
بـاتوجـهبـهادغـامژاندارمـریدر
ناجا،اکنـونثبتتاریـخژاندارمری
متاسـفانه دارد. زیـادی اهمیـت
مراکـزیکـهاکنـوندیگـروجـود
مسـتقلیندارنـد،درزمینـهثبـت
تاریـخخـوددچارمشـکالتجدی
هسـتند.ورودمرکزاسـنادانقـالب
اسـالمیبهعنـوانموسسـهایکـه
دغدغـهثبتتاریـخانقـالبرادارد
رادرواقـعمیتواندرهمینراسـتا
ودرجهـتثبتناگفتههـایتاریخ

کرد. ارزیابـی
کتـاب در چند فصـل تدوین 

شـده است؟
خاطـراتامیرسـرتیپنجفـدری
در۱۱فصـلتنظیمشـدهوبهتولد،
دوراننوجوانـیوتحصیـالتنظامی،
دوراننخسـتینحضـوردراسـتان
سیستانوبلوچستان،دورانخدمت
درژاندارمریکرمانشاه،دورانخدمت
درالرسـتان،دورانبازگشتایشانبه
قصرشـیرینوفرماندهـیدرگروهان
ژاندارمریقصرشیرین،دورانخدمت
درژاندارمـریآذربایجانغربـی،دوران
پیـروزیانقـالباسـالمیوگرفتاری
چنـدماهـهامیرسـرتیپنجفـدری
زنـدانقصـر،دورانسرپرسـتی در
و غربـی آذربایجـان ژاندارمـری
سـومیندورهخدمتامیردراسـتان
جانشـینی وبلوچسـتان، سیسـتان
جمهـوری ژاندارمـری فرماندهـی
اسـالمی،فرماندهیژاندارمریاستان
سیستانوبلوچسـتاندردهه۱۳۶۰
بازنشسـتگی دوران فعالیتهـای و

میپـردازد.

منوچهر  سرتیپ  امیر  خاطرات  شهر،  دروازه های  پشت  کتاب 
نجفدری می باشد که با تالش حسین کاوشی، نویسنده و پژوهشگر 
تاریخ انقالب اسالمی،  به رشته تحریر درآمده و به تازگی به چاپ 
رسیده است. در این خصوص گفت و گویی با حسین کاوشی انجام 

دادیم که نظر شما را بدان جلب می کنیم:

آئـیــنه  ماهنامه کانون بازنشستگان نیروی انتظامیکتاب
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پیشکسوت  دکتر حسن رضا  رفیعی

امـامزینالعابدیـنکـهصحیفهسـجادیهاش
بـالقـبسـجادبدیـننـامموسـومشـدهاسـت
درچهـارمشـعبان۳7یـا۳8هجـریقمـریدر
مدینـهمنـورهبـهدنیـاآمـد.مـادراوراشـهربانو
دختریزدگردسـومآخرینشـاهسلسلهساسانی
وایـراننوشـتهاند.عالوهبـرایـننـاممشـهور،
نویسـندگانمعروفشیعهوسنیاز۱۳نامدیگر

بـرایایـنبانـویـادکردهاند.
نوشـتهاندکهایشـانازجملـهاسـیرانایرانی
درجنگهـایمسـلمانانبـاایرانیانبودکـهاورا
بـهمدینهآوردندتـافروختهشـودوامیرالمونین
علـی)ع(مانـعشـدوازخلیفـهوقتخواسـتتا
اجازهدهدشـوهریبرایخودازمیانمسـلمانان
انتخابنمایدوشـهربانو،حسـینبنعلی)ع(را

انتخـابکرد.
امـامسـجاد)ع(ازچنیـنمادریبـهدنیاآمد
وبـهخاطـراصالـتونجابـتخانوادهپـدریکه
بـهپیامبـروخانـوادهمـادریکـهبـهساسـانیان
نامیدهانـد. الخیرتیـن« »ابـن را او میرسـید،
فاطمـهصغـریدخترامامحسـین)ع(وهمسـر
حسـنمثنیپسرامامحسـنمجتبی)ع(نیزاز
ایـنمـادرایرانیبهدنیـاآمدهوخواهـرتنیامام

زینالعابدیـن)ع(اسـت.سـیدجعفرشـهیدیبه
اسـتنادعالمهمجلسیبرداسـتانآوردناسیران
ایرانیدرزمانخلیفهدوموبههمسـریدرآمدن
شـهربانوتوسـطامامحسـین)ع(تشکیککرده
اسـت.چـونعمـردرسـال۲۳قمـریکشـته
وامـامسـجاد)ع(درسـال۳7قمـریمتولـد
میشـود،ایشـانایـنسـئوالرامطـرحمیکند
کـهچگونـهدر۱4سـالاختـالفایـندوتاریخ
ایـنزنشـوهردارنـازامانـدهوفرزنـدیبـهدنیا

نیاوردهاسـت.
بعضیامامسـجاد)ع(وقاسـمپسرمحمدبن
ابوبکروسـالمپسـرعبداهللبنعمرراپسـرخاله
میداننـد،زیـرامـادرهرسـهنفـردختراناسـیر
شـدهیزدگـردبودندکـهعلی)ع(بـاایناحتجاع
کهدخترانپادشـاهانفروختنینیسـتند،بهای
هـرسـهاسـیرراپرداخـتوآنـانراآزادکردوبه
همسـریحضرتامامحسـین)ع(پسرخودش،
محمـدپسـرابوبکـروعبدالهپسـرعمـردرآورد
کههرسـه،پسـرانسـهتـنازخلفایراشـدین

هستند.
درجریـانورخـدادکربـالامـامسـجاد)ع(
جوانـی۲4سـالهوفرزنـدشمحمـدبـنعلییا
امـامباقـر)ع(کودکیپنجشـشسـالهبـود.این
امـامبزرگـوارازجملـهاسـیرانکربـالاسـتکه
بـهعلـتبیمـاریعـارضشـدهبـروی،شـهید
نشـدولیبارسـیدناسـیرانبهکوفـه،عبیداهلل
بـنزیـادبـهخاطـرحاضـرجوابـیمیخواسـت
اورابکشـدکـهحضـرتزینـب)س(مانعشـد.
ایـنامـامهمـامدررسـاندنپیامعاشـوراییانبه
مردمـانپیمانشـکنکوفـهوناآگاهـانشـامی
نقشـیویژهداشـت.خطبـهوسـخنرانیآنامام
درمیـانمـردمکوفهولولهبرپاکـردوکوفیانرا

بـهگریـهانداخت.
آنـگاهپسازرسـیدنفرمـانیزید،ایشـانبه

همراهیبقیةاسـیرانکربالوسـرهایشـهیدان
بـهشـاماعـزامشـد،درحالـیکـهاورابـهغلو

زنجیرکشـیدهبودند.
امـامدرطـولراهسـاکتبـودولـیبهمحض
آغـاز امـام روشـنگریهای شـام بـه رسـیدن

میشـود.
نوشـتهاندوقتیمردیشـامیازپیـروزییزید
بردشـمنانشدرکربالاظهارشادیمیکرد،امام
بـایادآوریسـهآیـهازآیههایقـرآندرفضیلت
اهـلبیتفرمودند:»ایشـیخایـنآیههادرحق
مانازلشـده،ماییـمذویالقربی،ماییماهلبیت
پاکیـزهازآالیـش«وآنمردشـامیازگفتهخود
پشـیمانشـدوتوبهکردواظهارداشـت:»مناز
دشـمنانمحمدوآلمحمدبیزارم.«محاجههای
امامسـجاد)ع(بایزیددرشـاممشـهوراسـت،به
گونـهایکـهدرهمـهآنهایزیـدبیآبروورسـوا
میشـودومجبـوربهبرخـوردیهمـراهباتکریم
بابازماندگانعاشـورامیشـودوآنـانراباعزتو

شـوکتبهمدینهبـازمیگرداند.
امـامسـجاددرواقعـهحـّرهکـهدرسـال۶۲
قمـریاتفـاقافتـادبـازهمنقـشبیبدیلـیدر
جلوگیـریازقتـلعـاممـردممدینـهبـرعهده
داشـت.وقتیکهمسـلمبنعقبهبعدازسـهروز
کشـتارازبازمانـدگانمردممدینهخواسـتتابه
عنـوانبنـدهزرخریدیزیدبـااوبیعتکنند،امام
سـجاد)ع(نـزدویرفـتومسـلمباخوشـرویی
امـامرابـرتخـتخویـشنشـاندوبـاتکریـم
بازگرداندوگفتکهامیرالمومنینسـفارشتورا
بـهمنکردهاسـت.بقیـهمردمبهتبعیـتازامام
سـجادبیعتکردندوجانشـانحفظشـد.نیمه
دومعمـرامامدرمحیطپرخفقانوگناهآلودوپر
فسـقوفجورزمـانحکومتآلمروانگذشـت
کـهبااهلبیتپیامبر)ص(دشـمنِیکینهتوزانهو

بدترازآلابوسـفیانداشتند.

مجالسبزموموسـیقیوهمـراهبالهوولعب
درمدینـهبیـدادمیکـردودرچنینفضایتیره
وتـاریامـامسـجاد)ع(بـهزباندعامیکوشـید
تـامـردمراازشـیطاندورکنـدوبـهخداونـد
پیونـددهـد.برخوردهـایبزرگمنشـانهامـامبا
مـردمواهـلخانهخـودحتیغالمـانوکنیزان
مصـداقکاملعبدصالحالهـیاسـت.اودرپایان
هـرماهرمضاندسـتکم،بیسـتبـردهیاکنیز
رامیخریـدوآزادمیکـرد.امـامهـرچنـدوقت
یکبـارغالمانخودرامیبخشـیدوآزادمیکردو
بـهآنهامیگفت:»برویدمنازشـماگذشـتمو
بهامیدبخشـشوآزادی،شـمارادرراهخداآزاد
کـردموچـونروزعیـدمیشـدبدانهـاپـاداش
گـرانمیبخشـید.«ازکرامتهـاوبخشـشهای
مالـیومعنویامامداسـتانهاگفتهاند.داسـتان
راهنیافتنهشـامبنعبدالملـکدرایامحجبرای
اسـتالمحجراالسـودبهعلـتتراکـمجمعیتو
نظـارتاوبـربـازکـردنراهتوسـطمـردمبـرای
امامسـجاد)ع(کـهفرزدقآنرابهشـعردرآورده
اسـت،ازهمـهایـنداسـتانهامعروفتـراسـت.
جامـیشـاعرمعـروفدورهتیموریاینشـعررا
بـاایننیتبـهزبانفارسـیترجمهکردهاسـت:

پورعبدالملکبهنامهشام
درحرمبودبااهالیشام...
امـامسـجاد)ع(بـااخالقتریـنمـردمزمـان
خـودشبـودبهگونـهایکهامویانشـامنشـین
نیـزبهایـنقضیهمعتـرفبودنـد.ازامامسـجاد
عالوهبـرصحیفهسـجادیه،رسـالهایدرحقوقو
گفتارهـایفراوانیدرکتابهایحدیثوسـیره
بـهجـامانـدهاسـت.سـرانجامآنامامبزرگـوارو
صبـوربنـابـهروایـتمشـهور،درروزشـنبه۲۲
محـرمسـال94یـا9۵قمـریبـاسـمیکـهبه
دسـتورهشـامبنعبدالملکبهویخوراندندبه
شـهادترسـیدودرقبرسـتانبقیـعوکنارقبر
عمویشامامحسـنمجتبی)ع(بهخاکسپرده

. شد
بـاوجـودیکهامـاموصیتکـردهبـودکهدر
مـرگاوکسـیراخبرنکننـد،آنچنانجمعیتی
درتشـییعایشانحاضرشـدکهمدینهمانندآن
راکـمدیـدهبـودوآنسـالرابـهنامَسـَنهالفقها
نامیدند.حفظوانتقالدعاهایصحیفهسـجادیه
بـهنسـلهایبعدداسـتانیشـنیدنیوشـیرین
داردکـهدرمقدمـهایـنکتاببهتفصیـلبهآن

اشارهشـدهاست.
ازایـنمقدمـهبرمیآیـدکـهدونسـخهازاین
کتابمقدسنـزدفرزندانامامسـجاد)ع(وجود
داشـتهاسـت؛نسـخهاینزدزیدبنعلیشهیدی
کهبرضدهشـامبنعبدالملکدرکوفـهقیامکرد

وهمچـونجـدشامـامحسـین)ع(بـابیوفایی
کوفیـانروبـهروگشـتوبـهشـهادترسـیدو
نسـخهدیگریکـهامالیایندعاهاتوسـطخود
صاحـبدعـا،امـامسـجاد)ع(بـهفرزنـدشامام
محمدباقـر)ع(بـودهونـزدامامجعفرصـادق)ع(

نگهداریمیشـدهاسـت.
راویهـردوصحیفهیکیازشـیعیانمومنو
مورداعتمادهردوگروهبازماندهازامامسـجاد)ع(
بـهناممتـوکلفرزندهارونبلخیاسـت.اوسـت
تاریـک ازپـسدوران را امانتالهـی ایـن کـه
حاکمیـتبنیامیهبـهدورههایبعدمنتقلکرده
اسـت.دشـمنیفرزنـدانامیهبـرعلیـهفرزندان
عمویـشهاشـمچیزپوشـیدهاینیسـتکـهاز

دیـدگاهاهلتاریخپوشـیدهماندهباشـد.
معروفتریـنچهـرهفرزنـدانامیـه،ابوسـفیان
فرزنـد امیهبنعبدالشـمس نـوة صخربنحـرب
عبـدمنـافنیـایمشـترکبنـیهاشـموبنی
امیـهاسـت.تـاروزیکـهپیامبـر)ص(زنـدهبود
بازماندگانشکسـتخوردةامیه،نامینداشتندتا
برضدبازماندگانهاشـمقیامکنند.کوششهای
ابوسـفیانوهمراهانـشبرایخامـوشکردننور
اسـالمویگانهپرستیبهجایینرسـیدوبتهای
موردپرسـتشآنانتوسـطپیامبر)ص(،علی)ع(
ویارانشـانشکسـتهشـدوبعدازگشـایششهر
مکـه،آنهـابـهناچارتسـلیمشـدندوبـهظاهر

اسـالمراپذیرفتند.
درزمـانحکومـتشـیخین)یعنـیخلفـای
اولودوم(بـهعلتدشـمنیدیریـنخلیفهدوم
بـاابوسـفیان،بـرایامویـانمجـالظهـوروبروز
پیـدانشـدولـیبهمحضدسـتیابیعثمـانبن
عفـانکهپـدرشنوةامیـهوفرزنـدابوالعاصبن
امیـهبودکوکببخـتامویاندرخشـیدودوران
جسـتوخیـزآنهاوانـزوایفرزندانهاشـمآغاز
شـد.بعدازارتحـالپیامبر)ص(ابوسـفیانمنکر
نبـوتایشـانبـود.فرمانـیرابـاایـنعبارتهـا
خطـاببـهفرزنـدزادگانامیـهصـادرکـرد:»به
نـاماو)یعنـیپیامبـر(،منصـبخالفـترامثل
تـوپبـازیبـههمپـاسبدهیـدودرسـایةاین
منصـبانتقامهـایگذشـتهرابـازگیریـد.«بـا
رسـیدنعثمـانبـهخالفـت،حکومـتتوسـط
امویـانتصاحبشـدوپـسازقتلاو،بهدسـت
معاویـهافتادوتـاپایانحکومتمروانبنمحمد
معـروفبهمـروانحماردراختیارآنهـابودودر
طـولاینمدتهرچهتوانسـتندازفرزندزادگان
هاشـمرابهانتقامکشتهشدگانشـاندربدرواحد
وُحنیـنشـهیدکردنـد.جنگصفیـنوفاجعه
کربـال،واقعهحـّرهدرمدینهوسـرکوبقیامهای
عدالتخواهانـهزیدبنعلـیبـنحسـین)ع(و

فرزنـدشیحیـیبـنزیـدوشـهادتصدهانفر
ازسـاداتبنـیهاشـمکـهمتأسـفانهدردوران
عباسـیانشـدتبیشـتریبهخودگرفـتازآن

جملهانـد.
ایکاشمجالـیبـودتـازید،اینمردپارسـاو
شـریفودانشمندوسومینپسـرامامسجاد)ع(
کـهمـردممدینهبـهعلتانـسبیـشازحدش
بـاخـداوکتـابخداونـداوراحلیفالقـرآنواز
بـسکـهدرمسـجدالنبـیبهنمـازمیایسـتاد،
سـتونمسجدمینامیدند،بیشـتروبهترمعرفی
میشـد.مـردیکـههـماکنـونپیـرواناودر
یمـنبادسـتخالیدمـارازروزگارکاخنشـینان
سـعودیدرآوردهانـد.بعدازشـهادتزیـددراول
صفرسـال۱۲۱قمری؛تنهـافرزندشیحییکه
مادرشربطـهدخترعبداهللبنمحمدحنیفیهو
نـوةامیرالمومنینبودازکوفهبهمدایـنوازآنجا
بـهریونیشـابوروسـرخسوازآنجـابهگرگان
رفتودرنبردباسـپاهیاننصربنسـیاردرسال
۱۲۵قمـریدردهکـدةارغـواکـهامـروزهگنبد
کاوسنامیـدهمیشـودبـهشـهادترسـیدکـه

مـزارمتبرکـشهنوزموجوداسـت.
درسـفریحیـیبـنزیـدازکوفهبهخراسـان
اسـتکـهاوبامتوکلبـنهارونبلخـیمالقات
میکنـدووقتـیکهمیشـنودامـامصـادق)ع(
ازشـهادتاوخبـردادهاسـتمجموعـهدعاهای
صحیفهسـجادیهرابهاومیسـپاردکهبهدسـت
عموزادگانـشمحمـدوابراهیـمازنـوادگانامـام
حسـنمجتبـی)ع(بسـپاردتـاتوسـطبنیامیه
ازبیـننـرود.متوکلمزبـورکهازپیـروانصدیق
اهلبیت)ع(بودبعدازشـهادتیحییبهمالقات
امـامصـادق)ع(میشـتابدومتوجهمیشـودآن
امـامبزرگوارنیزنسـخهایازهمینکتـابرانزد
خـوددارد.ویبـامطابقـتهردونسـخهمتوجه

میشـودکههـردویکیهسـتند.
بـاهماهنگـیامـام،محمـدوابراهیـماحضار
میشوندونسخهامانتییحییبنزیدازصحیفه
بـهاینشـرطبهآنهاتحویلمیشـودکـهآنرا
ازمدینـهبیروننبرندتابهدسـتبنیامیهبیفتد
وآنرانابودکنند.درنتیجههردونسخهموجود
ازصحیفـهسـجادیهدراختیارفرزنـدزادگانامام
حسـنمجتبـی)ع(وامـامصادق)ع(بودهاسـت.
آنگونهکـهمتوکلمیگویدامامصـادق)ع(اصل
صحیفـهکـه7۵بـابیـا7۵دعـابـودهاسـترا
بـهاوالقـامیکنـدتادرسـینهاشحفـظوآنرا
بـهدیگـرانمنتقلنمایـد.متـوکلمیگوید:که
یـازدهبـابازایـندعاهـاازخاطرمرفـتوآنچه
توانسـتمحفظکنمشـصتوانـدیباببـود.از
ایـنشـصتوانـدیبـابهـم۵4بـابیـادعا،

دعاهای صحیفه سجادیه
پناهگاه امن و امیدبخش مؤمنان 

در ناامنی ها و بالهای روزگار

صحیفه سـجادیه را زبـور آل محمد 
ایـن  نامیده انـد.  نیـز  اخت القـرآن  و 
کتـاب گرانقـدر در بردارنـدۀ 54 دعا از 
امام مبـارز و عـارف علی بن الحسـین 
ملقب بـه زین العابدین و سـجاد )ع( از 
شـاهدان زنده فاجعـه کربـال و رخداد 
بزرگ و جانسـوز روز عاشورای سال 6۱ 
هجـری قمری اسـت. پیـش از معرفی 
این کتاب الزم اسـت مؤلـف آن به طور 

گردد. معرفـی  مختصر 
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یکـیازوعدههایخداوندبهمؤمنـاندرقرآن
کریم،بسـتهبـودنراهتسـلطکافرانبـرآنانبه

طورمطلقاسـت.
)لَنیَْجَعَلاهلّللِلَْکافِرِیَنَعلَیالُْمْؤِمِنیَنَسِبیالً؛
خداوندهرگزبرایکافراننسـبتبـهمؤمنانراه

تسـلطیقرارندادهاست(
آنچـهازایـنآیـهمیتوانفهمیدایناسـت
کـهکافـراننهتنهاازنظرسیاسـیونظامیبلکه
ازحیـثفرهنگـیواقتصـادیبـرافرادبـاایمان
چیـرهنخواهندشـد.البتـهاینگونهنیسـتکه
مؤمنیـنبـدونهمـتوتالشبـهاینپیـروزی
برسـند.بلکهبایدملتزمبهرعایـتایمانوتقوای

خودباشـند.
کاپیتوالسـیون،بهقراردادهاییگفتهمیشـود
کـهازلحاظتاریخی،سـابقهایطوالنـیداردوبه
موجـبآن،اتبـاعیـکدولـتدرقلمـروکشـور
دیگـر،مشـمولقوانیـنکشـورخـودمیشـوند.
ایـنقراردادهـااغلـببیـندولتهـایاروپایـی
بـادولتهـایآسـیاییوآفریقایـیبسـتهشـده
ودرایـنصـورت،قـدرتاروپایـیبریککشـور
تسـلطپیداکـردهواتبـاعآنازتمامـیحقوقو

امتیـازاتبرخـوردارمیشـدند.
بـهعنـوانمثـالاگردرآنکشـوریـکفردی

رابـهقتـلمیرسـاندند،دسـتگاهقضایـیآن
کشـورنمیتوانسـتفردخاطـیراطبققوانین
کشـورخودشمحاکمهکند.ایـنقانونازجمله
قوانینیاسـتکـهمدعیانحقوقبشـر،مرتکب
آنشـدهوبـاروحقوانیـنالهـی،بـهویـژه،دیـن

اسالم،سـازگارنیسـت.
درایـراننیزبهدلیلضعفقدرتپادشـاهان،
بـا ارتبـاط در یکطرفـه امتیازاتـی همـواره
کشـورهایاروپایـیبـهآنـاندادهشـدهکهنفوذ
بیگانـگانودخالـتآنـاندرمصالحکشـورونیز
غـارتسـرمایهها،بیشـترازهمیـنراه،یعنـی

کاپیتوالسـیونبـودهاسـت.
کاپیتوالسـیون،بـهمفهـومکامـلآندرزمان
قاجاریـه،توسـطروسهـاوبـاامضـایقـرارداد
ترکمنچـایبـهایـرانتحمیلشـد.اینقـرارداد
موجـبشـدتـادیگـردولتهـایخارجـیهم،
کاپیتوالسـیونرابـهنفـعاتبـاعخـوددرایـران
بـهدسـتآورنـد.برخـیازدولتهـادرضمـن
قراردادهـایخـود،صریحـاًازکاپیتوالسـیوننام
میبردنـدوبـهایـنامتیـازدسـتمییافتنـدو
برخـینیـزبـاعناوینـیماننـدقـراردادصلـحو

تجـارتازایـنامتیـازبهـرهمیبردنـد.
کاپیتوالسـیوندرقـرنبیسـتمرفتهرفتهلغو
شـد.ابتداژاپنآنرالغوکـردوپسازآنترکیه،
تایلنـد،ایـران،مصروچین،امـااینقانونننگین
درسـال۱۳4۳درزمـاندولـتاسـداهللعلـمو
حسـنعلـیمنصـوردوبارهبـهنفعاتبـاعآمریکا

درایـرانبهتصویبرسـید.
پسازتصویبفرمایشیالیحهکاپیتوالسیون
ودرفضایـیآکنـدهازسانسـوروخفقان،امـام
خمینـی)ره(،دردفاعازعزت،ملیتواسـالمیت
ایـران،بااینالیحهننگینبهمخالفتبرخاسـت.
امـام)ره(در4آبـان۱۳4۳)ه.ش(مردموعلما
رابـهقیـامدعوتکرد.اوباسـخنرانیافشـاگرانه
خودوبااعالمعزایعمومی،شـاه،مجلس،دولت
وآمریـکارابهشـدتمـوردانتقـادقـرارداد.امام
خمینـی)ره(باپشـتوانهالهیوتوکلبـرخداوند،
مقابـلقانونـیکـهاسـتقاللوعـزتایـرانرابه
خطـرمیانداخت،ایسـتادوپـسازآن،رنجهای

تبعیـدچندسـالهازوطـنرابهجـانخرید.
بخشـیازپیامافشاگرانهامامخمینی)ره(علیه

الیحهننگینکاپیتوالسیونچنیناست:
»...مجلـسبـهپیشـنهاددولت،سـندبردگی
ملـتایـرانراامضـاکـرد…بدوناطـالعملتبا
چندسـاعتصحبتهـایسـّری،ملتایـرانرا
درتحـتاسـارتآمریکاییهـاقـرارداد…اکنون
مـناعالممیکنمکهاینرأیننگینمجلسـین،
مخالـفاسـالموقـرآناسـت....مارافروختنـد،

اسـتقاللمارافروختندوبـازهمچراغانیکردند
وپایکوبـیکردند.

اگـرمـنبـهجـایاینهـابـودم…میگفتـم
بیرقسـیاهباالیسـربازارهابزنند…بهحسـب
ایـنرأیننگیـن،اگریکمستشـارآمریکایییا
یکخادممستشـارآمریکاییبهیکـیازمراجع
تقلیـدایـران،بـهیکیازافـرادمحتـرمملت،به
یکـیازصاحـبمنصبـانعالیرتبـهایـرانهـر
جسـارتیبکنـد،هـرجنایتـیبنمایـد،پلیـس
حـقبازداشـتاورانـدارد؛محاکـمایـرانحـق
رسـیدگیندارنـد؛ولـیاگـربـهیکسـگآنها
تعـرضبشـود،پلیسبایـددخالتکنـد،دادگاه

بایدرسـیدگینمایـد...«
اقدامشـجاعانهامامخمینـی)ره(برضدمنافع
نامشـروعآمریکادرآبانماهسـال4۳،باعثشـد
تـارژیـمپهلـوی،شـتابزدهوبزدالنه،اقـدامبه
دسـتگیریوتبعیدامامبهترکیهکنـد.بهدنبال
آن،اعتراضهاواقدامهایمسـلحانهآغازشـدکه
بهقتلحسـنعلیمنصـورازمسـببانتصویب

الیحهکاپیتوالسـیونمنجرشد.
تصویبالیحهکاپیتوالسـیون،نقضآشـکار
اسـتقاللوحاکمیـتایـرانبـود.ازایـنروهر
کـهماجـرایایـنالیحـهرامیشـنید،نسـبت
امـام میشـد. شـاهخشـمگین و دولـت بـه
خمینـی)ره(ازایـنمسـئلهبـه»سـندبردگی

ملـتایـران«تعبیـرکرد.
اعطـایمصونیـتقضایـیبرایمستشـاران
نیـز و آنـان خانوادههـای بعدهـا آمریکایـی،
کارکنـانغیرنظامـیراهـمشـاملشـدکـه
هزینههـایسـنگینیرابـردوشدولتومردم
ایـرانتحمیـلکـرد،بـهطـوریکهتنهـابین
تعـداد میـالدی، تـا۱978 سـالهای۱97۰
از کمتـر از ایـران در حاضـر آمریکاییهـای
هشـتهـزارنفـربـهحـدودپنجـاههـزارنفـر

. سید ر
حضـورآمریکاییهـادرایـرانوبرخـورداری
مناسـبی زمینـه قضایـی، مصونیـت از آنـان
فسـاد. اشـاعه و جرایـم افزایـش بـرای شـد
تعارضهـایفرهنگـیورفتاراهانـتآمیزآنان
نسـبتبهآدابورسـومجامعهمسلمانایران،
حـسمذهبیمـردمرامـیآزردوموجـباوج

گیـریاحساسـاتضدآمریکاییشـد.
تصویـبواجرایکاپیتوالسـیون،آسـیبها
اجتماعـی و فرهنگـی سیاسـی، صدمـات و
بیشـماریرابـرایـرانواردکـردونهایتـاپس
۲۳ تاریـخ در اسـالمی انقـالب پیـروزی از
اردیبهشـت۱۳۵8،بـاتصویبشـورایانقالب،

الیحـهکاپیتوالسـیونلغـوشـد.

بودهاسـت.ایشـانبادفاعنرمومبارزهفرهنگی
بـاتهاجـمفرهنگیفرزنـدزادگاننحـسامیهاز
میـراثمعنوینیاکانـشپیامبـر)ص(،علی)ع(
وحسـین)ع(بـهخوبـیپاسـداریکردهاسـت.
شـادروانجـوادفاضـلکـهیکـیازبهتریـن
وروانتریـنترجمههـاازایـنذخیـرةمعنـوی
ومانـدگاروجاودانـهامـامسـجاد)ع(راازخـود
بـهیـادگارگذاشـتهاسـت،درتقدیمیـهترجمه
خـودایـنکتـابرا»راهنمـایدیـنودنیـای
بشـر«توصیـفمیکنـدومینویسـد:»صحیفة
کاملـهسـجادیهرادرعـرفاهـلحـال،زبـور
آلمحمـد)ص(مینامنـدوایـنکتـابمقدس
پـسازقرآنکریـمونهجالبالغهشـریفترینو
سـودمندترینکتابهادرمذهباسـالماست.«
اینـکنگاهیگـذرابهچنـددعـاازاینکتاب
معنویمیشـودتاشـیفتگانمعارفاهلبیتبا

اشـتیاقبهمطالعةکاملآنبپردازند.
اولیـندعـایصحیفـهدرحمـدوسـتایش
توصیـف نابتریـن آن اسـتکـهدر پـروردگار
خداشناسـیوجذابتریـناندرزهـارادرمیـان
قدرتالهـیوناتوانـیبنـدگانخدامیتـواندید.
امـامدرفرازیمیفرمایـد:»آدمیزادهخـواهدر
مکنـتوخـواهدرنکبـتبههمراهشـبوروزبه
سـویاجـلخویـشگامبـرمـیداردودمبهدم
ازابتـدابهسـمتانتهاپیـشمـیرود...باجریان
زمـان،آنلحظـهفراخواهـدآمـدکـهبنـدهای
بهسـویپـروردگارخـودبازگـرددودرپیشـگاه

الوهیـتازآنچـهگفتـهوکـردهبازگوید.«
ایشـاندرپایـانایـندعـامیفرمایـد:»خدایا
تـوراآنچنـانحمـدوثنـاگویمکهحـقحمدو
ثنـایتواداشـودووظیفهحمدگوییوثناخوانی
مـنانجـامپذیـرد.تـوراحمـدوثنـامیگویمتا
بههمـراهنیکبختانروینیکبختیبینـمودر
شـماردوسـتانتودرآیموباشـهداییکهدرراه
رضـایتـودرخاکوخونغلتیدهاندهمسـایهو

باشم.« همخانه
امامسـجاد)ع(باتکرارصلـواتبرمحمدوآل
محمدتوجـههمگانبهنبوتوامامـتیاوالیت
یاولیدوسـتیوالیتمـدارانالهـیراموردتأکید

است. قرارداده
کالمامـامسـجاد)ع(درتوصیـفوتبییـن
هـردعایـیقابـلوصـفوانعکاسنیسـت،قابل
ترجمـهوانتقالدرقالبکالمفارسـییاهرزبان
دیگرینیسـت،کالمامامرافقطوفقطمیشـود
بـاجـانودلوروحلمـسکـردوایـنلمـساز
دلهـایپاکوبـریازآلودگـیبرمیآید.هرچه
دلپالودهترباشـدحظوبهرهبیشـترینصیبش

میشـود.

دردعـایمربـوطبـهفرشـتگانچقـدرزیبـا
عملکـردونقـشآنهـارادرجهـانآفرینـشبه

تصویرکشـیدهاسـت.
امامچقدرقشـنگیکتاپرستانرادعامیکند:
»خداونـدا!تلخیمرگرابهکامشـانگـوارادارو
مشـقاتآخرترابرجانشـانسـبکگیروازهر
فتنهکهدینودنیایشـانرابرآشـوبدبهدورشان
فرمـاونگـذارکـهعذاببسـیاربیننـدودرآتش

ابدیفـروروند.«
ایشـاندرموردجایگاهیکتاپرستانمیفرماید:
»خداونـدا!آنکـسراکهدوسـتباشـیچهغم
اگـرجهـاندشـمنباشـدوآنعزیـزراکـهتـو
برفـرازیهیچکسبهخاکذلـتنتواندافکند.«
امـامدرمـوردنقـششـبوروزدرزندگـی
انسـانهامیفرمایـد:»پرورگارمتعالشـبوروز
رابهدنبالهمدرانداختتادراینگردونهسـیاه
وسـپید،گـردشروزگاربهنظامدرآیدوبشـربه

اصـالحمعادومعـاشخویشدسـتیابد.«
یـادرفـرازیعبرتانگیـزمیفرمایـد:»شـب
وروزبـرجهـانبگـذردوجهانیـانرامیـانخود

بگردانـد.« دستبهدسـت
ایشـاندریاریخواهـیازخـدادربالهـاو
حادثههـامیفرمایـد:»تنهاتوییکـهمیتوانی
صولـتمحنتدرهمبشـکنیوحملهفاجعات
راازرویمـابگردانـی،مـاراازغـمومحنـت
رهـاسـاز،بـهماببخـشوبـرماببخشـایهر
چنـدکـهمسـتوجببخشـشوبخشـایشتو

نباشیم.«
ودرفـرازیزیبـامیفرمایـد:»الهـیروامدار
کـهپنهـانماازپیدایماناسـتودهترباشـدودر
ورایصورتآراسـتهماسـیرتیزشتوناهموار
نهفتـهبمانـد....بهدرگاهتوازنکبتایاموفسـاد

آینـدهوسـتمحکومتپنـاهمیبرم.«
دعـابرایمرزداراناسـالمیکـیازعالیترین
دشمنشناسـی زمینـه در دعاهـایصحیفـه
اسـت:»پـروردگارا!چنـانکـنکهسـربازانما
همـوارهدشـمنانخویـشراانـدکبیننـدو
سلحشـورانهبرآنـانحملـهآورند...پـروردگارا!
زنـاندشـمنماراازبارگیریوبـارداریبرانداز
ومردانشـانراازنعمـتپدریمحـرومفرمای.
را اسـالم بدینوسـیلهکشـورهای پـروردگارا!
تقویـتکـنوبـههمـاننسـبتکـهنعمـت
خویـشراازبـالدکفـردریـغمـیداریبربالد

اسـالمنعمـتوبرکـتفروبار.«
خوانـدنترجمـهروانوشـیوایشـادروان
جـوادفاضـلازدعاهایصحیفهسـجادیهچاپ
انتشـاراتامیرکبیررابههمـهمحباناهلبیت

مینماییم. توصیـه

)ره(  امام  اعتراض 
خفت آور  الیحه  به 
کاپیتـوالسیـون
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بـهزمانهـایبعـدمنتقـلمیشـودکـههمین
صحیفـهموجـوداسـت.خداوندبیامـرزدمتوکل
بـنهـارونراکهاگرتـالشوپیگیـریاینمرد
خالصومخلصنبودماشـیعیانازداشـتناین
کتـابمعنـویوعارفانـهبیبهرهبودیـم،یقیناًبا
دقـتنظریکهامامان)ع(درحفظمیراثنبوت
وامامـتداشـتهاند،اصـلصحیفهموجوداسـت
ودرمحضـرامـامزمـان)عج(نگهداریمیشـود
ومسـلماناندورانظهـورازآنبهرهمندخواهند

. شد
بـانگاهیبهفهرسـتعنـواندعاهـایپنجاه
وچهارگانـهموجـود،مالحظهمیشـودکـهامام
سـجاد)ع(بـههمـةابعادزندگـیدنیـاوآخرت
روشهـای عالیتریـن و اسـت داشـته توجـه
برخـورداریازنعمتهـایالهـیودفـعشـرور
ودشـمنانراازخـداخواسـتهوبـهپیروانـش

آمـوزشدادهاسـت.
صحیفهدسـتنامهایاسـتبرایدسـتیابیبه
هـرآنچـهکـهمـوردنیـازشـرعیوعرفـییک
انسـانخداخـواهوخداجـواسـتوپرهیـزازهر

آنچـهکهشـرخیزاسـتوفسـادمـیآورد.
درایـنمجموعـهازتوحیـد،نبـوتووالیتو
دوسـتیاهلبیـتونابتریـنمباحـثعقیدتی
ومعنـویدیـدهمیشـودتـاارتبـاطدرسـتبـا
طبیعـتوبهرهبـردنازنعمتهـایخداونـدو
دفـعشـروخطـروطلـبعاقبـتبهخیـریدر
معـادورفعگرفتاریهایومشـکالتوتوجهبه
حافظاننظـموامنیتودعابرایاطرافیانمانند
پـدرومـادروفرزنـدانوهمسـایگانومباحـث
عبـادیوشـکرگزاری،پوزشخواهـیوپوشـیده

مانـدنعیبهـاورفعغـموغصـهو...
نگارنـده،صحیفهسـجادیهراپنجرةهمیشـه
بـازبـهآسـمانپهنـاوررحمتالهـیتوصیـف

میکنـد.
ازامیـد،نـوروروشـنایی، ایـنکتـابپـر
اتـکاواسـتحکاممتزلـزلنشـدنی،رسـتگاری
وعاقبـتبـهخیـری،زندگـیشـیرین،عبادت
دلچسـب،نیروبخشـی،مراعـاتحقـوقخداو
بنـدگانخـدا،اتصـالبهعوالـمملکـوتوپرواز
اسـت. خاکنشـین انسـانهای بینهایـت تـا
همـهایـنامیدبخشـیهااززبـانامـامصبورو
مهربانوشـاکریصادرشـدهکهخودتلخترین
و اسـت راچشـیده نامالیمـات و مصیبتهـا
بدتریـنجنایتهایخشـنترینوزورمندترین
فرمانروایـانحاکـمرادیدهاسـت.باوجـوداین،
امـامنـهتنهـاامیـدخـودراازدسـتنـدادهو
میـدانراخالـینکـردهاسـتبلکـهمیـداندار
مبـارزةپنهـاندرجنـگنـرمبادشـمناندین
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اسـیربـودوکشـتهاشـکروانگردید؛خدایـامـنبراسـتیگواهـیدهمکـهآنحضـرتولی)و
نماینـده(تـووفرزنـدولـیتـوبـودوبرگزیـدهاتوفرزندبرگزیـدهاتبودکهکامیابشـد.

بـهبزرگداشـتتـو،گرامیـشکـردیبوسـیلهشـهادتومخصوصـشداشـتیبـهسـعادتو
برگزیـدیاورابـهپاکـزادیوقـرارشدادییکـیازآقایـان)بـزرگ(وازرهروانپیشـروویکیاز

کسـانیکـهازحـقدفـاعکردند.
ومیراثهـایپیامبـرانرابـهاودادیوازاوصیایـیکـهحجـتتـوبـرخلقتهسـتندقرارش
دادیاونیـزدردعـوتمـردمجـایعـذروبهانـهای)برایکسـی(نگذاردوبـیدریغخیرخواهی
کـردوجـانخـودرادرراهتـوداد؛تـابرهاندبندگانترااز)گـرداب(جهالتونادانیوسـرگردانی
)دروادی(گمراهـیوچنـانشـدکـههمدسـتشـدندبـرعلیـهآنحضـرتکسـانیکـهدنیـا
فریبشـاندادوفروختنـدبهـره)کاملوسـعادتخودرا(بهبهایپسـتناچیـزیوبدادآخرتش

رادرمقابـلبهایـیانـدکوبـیمقداروبزرگـیکردند.
وخـودرادرچـاههـواوهـوسسـرنگونکردنـد،وتـووپیامبرترابهخشـمآوردنـدوپیروی
کردنـدازمیـانبندگانـتآنانـیراکـهاهـلدودسـتگیونفـاقبودنـدوکسـانیراکـهبارهـای
سـنگینگنـاهبـدوشمیکشـیدندوبدینجهتمسـتوجبدوزخگشـتهبودنـدآنحضرت)که
چنـاندیـد(بـاشـکیباییوپاداشجویـیباآنهاجهادکـردتاخونـشدرراهپیرویتـوریختو

حریممقدسـششکسـتهشد.
خدایـاآنـانرالعنـتکـنبـهلعنتـیوبالداروعذابشـانکـنبهعذابـیدردناکسـالمبرتو
ایفرزنـدرسـولخـداسـالمبـرتوایفرزنـدآقـایاوصیاءگواهـیدهمکهبراسـتیتـوامانتدار
خـداوفرزنـدامانتـداراوییسـعادتمندزیسـتیوسـتودهازدنیارفتیوگمگشـتهوسـتمدیدهو

شـهیددرگذشتی.
ونیـزگواهـیدهـمکـهخدابراسـتیوفاکندبـدانوعدهایکـهبهتـودادهوبههالکت
رسـاندهرکـهراکـهدسـتازیاریـتبرداشـتوعذابکندکسـیکـهتوراکشـتوگواهم
دهـمکـهتـوبـهخوبـیوفـاکـردیبـهعهـدخـداوجهـادکـردیدرراهاوتـامرگـتفـرا

رسید.
خـدالعنـتکنـدکسـیکـهتـوراکشـتوخدالعنـتکندکسـیکهبهتوسـتمکـردوخدا

اربعین حسینی
      شکوه ماندگار قیام حسینی

سـال روزهـای از روزی فقـط اربعیـن،
نیسـت،بلکـهآیینهایاسـتدربرابرچشـمان
میلیونهـاانسـانمتعهـدکـهدرآنتصویـری
ازنهضـتوقیـامخونینمحـّرمنقشمیبندد.
اربعیـن،روزیاسـتکـهازخـونحسـین)ع(،
حیـاتگرفـتونقطـهآغازتبلیغآرمـانکربال
ازطریـقاشـکشـد؛چـراکـهدرایـنروز،
نخسـتینمجلسعـزاداریبرایاباعبـداهلل)ع(
وتبلیـغآرمانآنحضـرتدرکنارتربتشبرپا

. شد
درایـنروزشـیعیان،عظیمتریـنمراسـم
سـوگواریرادرکشـورهاوشهرهایمختلف
بـهیـادعاشـورایحسـینیبرپـامیکننـدو
همـراهبادسـتههایسـینهزنـیوعـزاداری
بـهتعظیـمشـعائردینـیمیپردازنـد.پساز
آزادیکشـورعـراقازیوغصـدامواربابانش،
مـردمازفضایمناسـبیبـرایعـرضارادت
بـهسـاحتسیدوسـاالرشـهیدانبرخـوردار
شـدندعشـقوایمـانبـهحرکـتدرآمـدو
نهضـتاربعینشـکلواقعیخـودرادرقالب
راهپیمایـیمحبـاناهلبیت)ع(نشـانداده
وتوجـهجهانیانبیـشازپیشبـهاباعبداهلل
الحسـین)ع(وقیـامعاشـوراوظلمسـتیزی
عاشـوراییانجلبشدهاسـتواینکارکردی
ازهمایـشعظیـمانسـانیزائـراناربعیـنو

همدلـیووحـدتمومنیـناسـتکـهعالـماسـتکباررابهوحشـتانداختهاسـت.
مورخـاننوشـتهانـدکهجابربنعبـداهللانصاری،همـراهعطیهعوفیموفقشـدندکهدرهمان
اولیـناربعیـنپـسازعاشـورابهزیارتامامحسـین)ع(نائلآینـد.ویکهآنهنگامنابیناشـده
بود،درفراتغسـلکردوخودراخوشـبوسـاختوگامهایکوچکبرداشـتتاسـرقبرحسـین
بـنعلـیعلیهماالسـالمآمـدوبـاراهنماییعطیه،دسـترویقبرنهـادوبیهوششـد،وقتیبه
هـوشآمـد،سـهبارگفت:یاحسـین!سـپسگفـت:»َحبیٌبالیجیـُبَحبیَبـُه...«آنـگاهزیارتی

خوانـدورویبـهسـایرشـهداءکردوآنـانراهمزیارتنمـود.)فرهنگعاشـوراء،ص۲۰۳(

متن کامل زیارت اربعین به شرح زیر است:
َِوابِْنَصِفیِِّه اهللَّ ـالُمَعلـیَصِفـیِّ َِونَجیِبِهاَلسَّ ـالُمَعلیَخلیِلاهللَّ َِوَحبیِبـِهاَلسَّ اهللَّ ـالُمَعلـیَولِـیِّ اَلسَّ
اِنّیاَْشَهُد ـالُمعلیاَسـیِرالُْکُرباِتَوَقتیِلالَْعَبراِتاَللُّهمَّ ـهیِداَلسَّ ـالُمَعلَیالُْحَسـْیِنالَْمْظُلوِمالشَّ اَلسَّ
عاَدةَِواَْجَتَبْیَتُه هاَدةَِوَحَبْوتَُهبِالسَّ َُّهَولِّیَکَوابُْنَولِیَِّکَوَصِفّیَکَوابُْنَصِفیَِّکالْفاَّئُِزبَِکراَمِتَکاَْکَرْمَتُهبِالشَّ اَن
داًِمَنالّسـاَدةَِوقآئِداًِمَنالْقاَدةَِوذآئِداًِمْنالْذاَدةَِواَْعَطْیَتُهَمواریَثاالْنِْبیاَِّء بِطیِبالِْوالَدةَِوَجَعلَْتُهَسـیِّ
ًةَعلیَخلِْقَکِمَناالْْوِصیاَّءَِفاَْعَذَرفِیالّدعآءَِوَمَنَحالّنْصَحَوبََذَلُمْهَجَتُهفیَکلَِیْسـَتْنِقَذ َوَجَعلَْتُهُحجَّ
ُهبِاالْْرَذِلاالْْدنیَوَشـری تُْهالّدنْیاَوباَعَحظَّ اللَِةَوَقْدتَواَزَرَعلَْیِهَمْنَغرَّ ِعباَدَکِمَنالَْجهالَِةَوَحْیَرةِالضَّ
َطنَِبیََّکَواَطاَعِمْنِعباِدَکاَْهَل َطَکَواَْسـخَ آِخَرتَُهبِالثََّمِناالْْوَکِسَوتََغْطَرَسَوتََرّدیفیَهواُهَواَْسـخَ
ـقاِقَوالنِّفاِقَوَحَملََةاالَْوزارِالُْمْسـَتْوِجبیَنالّناَرَفجاَهَدُهْمفیَکصابِراًُمْحَتِسـباًَحّتیُسـِفَکفی الشِّ
الُمَعلَْیَکیَابَْنَرُسوِل بُْهْمَعذاباًاَلیماًاَلسَّ َفالَْعْنُهْملَْعناًَوبیاًلَوَعذِّ طاَعِتَکَدُمُهَواْسُتبیَحَحریُمُهاَللُّهمَّ
ً ََّکاَمیُناهللَِوابُْناَمیِنِهِعْشَتَسعیداًَوَمَضْیَتَحمیدا ِداالْْوِصیاَّءِاَْشـَهُداَن ـالُمَعلَْیَکیَابَْنَسـیِّ ِاَلسَّ اهللَّ
ٌبَمْنَقَتلََک َوُمَعذِّ َُمْنِجـٌزماَوَعَدَکَوُمْهلٌِکَمْنَخَذلَـکَ اهللَّ َفقیداًَمْظُلوماًَشـهیداًَواَْشـَهُداَنَّ َوُمـتَّ
ََّکَوَفْیَتبَِعْهِداهللَِوجاَهْدَتفیَسبیلِِهَحّتیاَتیَکالَْیقیُنَفلََعَناهللَُمْنَقَتلََکَولََعَناهللَُمْن َواَْشَهُداَن
واالُهَوَعُدّولَِمْن اِنّیاُْشـِهُدَکاَنّیَولِّیلَِمـنْ ُاُمَّـًةَسـِمَعْتبِذلَِکَفَرِضَیْتبِِهاَللُّهمَّ َظلََمـَکَولََعـَناهللَّ
َرِة ََّکُکْنَتنُوراًفِیاالَْصالِبالّشـاِمَخِةَواالْْرحاِمالُْمَطهَّ ِاَْشـَهُداَن عاداُهبِاَبیاَنَْتَواُّمییَابَْنَرُسـوِلاهللَّ
ََّکِمْنَدعاَّئِِمالّدیِن الْجاِهلِیَُّةبِاَنْجاِسـهاَولَْمتُلِْبْسـَکالُْمْدلَِهّماُتِمْنثِیابِهاَواَْشـَهُداَن ْسـکَ لَْمتَُنجِّ
ِکّیالْهـاِدیالَْمْهِدّی ََّکاالْماُمالَْبـّرالتَِّقّیالرَِّضّیالزَّ َواَْرکاِنالُْمْسـلِمیَنَوَمْعِقـِلالُْمْؤِمنیَنَواَْشـَهُداَن
ُةعلـیاَْهِلالّدنْیا ُولْـِدَکَکلَِمُةالتَّْقـویَواَْعالُمالُْهدیَوالُْعـْرَوُةالُْوثْقیَوالُْحجَّ ـَةِمـنْ االْئِمَّ َواَْشـَهُداَنَّ
َواَْشـَهُداَنّـیبُِکـْمُمْؤِمـٌنَوبِاِیابُِکْمُموقٌِنبَِشـرایِِعدینیَوَخواتیِمَعَملـیَوَقلْبیلَِقلِْبُکْمِسـلٌْمَواَْمری
ُلَُکْمَفَمَعُکْمَمَعُکْمالَمَعَعُدوُِّکْمَصلَواُتاهللَِعلَْیُکْم ٌةَحّتییَاَْذَناهللَّ الِْمِرُکـْمُمتَِّبـٌعَونُْصَرتیلَُکْمُمَعدَّ
الْعالَمیـَن.  َربَّ آمیـَن َوباِطِنُکـْم َوظاِهِرُکـْم َوغاَّئِِبُکـْم َوشـاِهِدُکْم َواَْجسـاِدُکْم اَْرواِحُکـْم َوعلـی

ترجمه زیارت اربعین:
سـالمبـرولـیخـداودوسـتاوسـالمبرخلیلخـداوبنـدهنجیباوسـالمبربنـدهبرگزیده
خداوفرزندبرگزیدهاشسـالمبرحسـینمظلوموشـهیدسـالمبرآنبزرگواریکهبهگرفتاریها

لعنـتکندمردمیکهشـنیدندجریانکشـتن
وسـتمتـوراوبـدانراضـیبودنـدخدایـامن
تـوراگـواهمیگیـرمکـهمـندوسـتدارمهر
کـهاورادوسـتداردودشـمنمبـاهرکـهاورا
دشـمندارد.پدرمومـادرمبهفدایتایفرزند
رسـولخـداگواهیدهـمکهتوبراسـتینوری
بـودیدرپشـتپدرانـیبلنـدمرتبـهورحـم
هایـیپاکیـزهکهآلـودهاتنکـرداوضـاعزمان
جاهلیـتبـهآلودگیهایـشودربـرتنکرداز

چرکینش. لباسهـای
وگواهـیدهـمکـهبراسـتیتـوازپایههای
دیـنوسـتونهایمحکممسـلمانانوپناهگاه
مردمـانبـاایمانـیوگواهـیدهـمکـهتـو
براسـتیپیشـواینیکوکارباتقواوپسـندیدهو
پاکیـزهوراهنمـایراهیافتـهایوگواهیدهم
کـههمانـاامامـانازفرزندانـتروحوحقیقـت
تقویونشـانههایهدایتورشـتههایمحکم
)حـقوفضیلـت(وحجـتهاییبرمـردمدنیا
هسـتند.وگواهـیدهـمکهمنبهشـماایمان
دارموبهبازگشـتتانیقیندارمباقوانیندینم
وعواقبکردارمودلمتسـلیمدلشـمااستو
کارمپیروکارشـمااسـتویاریمبرایتانآماده

اسـتتاآنکـهخـدادرظهورتاناجـازهدهد.
شـما، دشـمنان بـا نـه شـمایم بـا پـس
روانهـای بـر و شـما بـر خـدا درودهـای
شـماوپیکرهایتـانوحاضرتـانوغائبتـان
وآشـکارتانونهانتـانآمیـنایپـروردگار

جهانیـان.
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حضـرتامامرضاعلیهالسـالم
هشتمینپیشـوایشیعیان،فرزند
نجمـه و کاظـم امـام حضـرت
خاتوناسـتکـهدرمدینهمنّوره

والدتیافـت.
علـی، امـام آن مبـارک اسـم
کنیـهاشابوالحسـنوملقـببـه
رضـااسـت.حضـرتموسـیبـن
دوران در علیهالسـالم جعفـر
زندگـیاشبارهـاآنحضـرترا
بـهعنوانوصـیوخلیفـهخودو
میفرمـود. معرفـی مـردم امـام

پـسازمرگهـارون،فرزندش
مامـونبـابـرادرخـودامیـنبـه
سـرانجام و برخاسـت مخالفـت
اریکـه بـر خـود و کشـت را او
خالفـتتکیـهزد.پـسازمـرگ
کشـور اوضـاع آشـفتگی امیـن،
سـببشدازهرگوشـهوکناری،
گروهـیقیـامکنند.مامـونبرای
آرامکـردناوضـاع،چـارهایندید
جزاینکـهازنفوذمعنویحضرت
رضـاعلیهالسـالماسـتفادهکنـد.
پسامـامرابهمقـّرحکومتش
مـرودعـوتکـرد.امـامچندیـن
بـارازرفتـنبهمروعذرخواسـت
ولیمامـوننپذیرفت.لـذاپساز
وداعباقبرمطّهرجدشان،رسـول
اهلل،واهـلبیـتخـودبـهطـرف
مّکـهحرکتکـردوپـسازوداع
بـاخانـهخـدابـهطرفخراسـان

رهسـپارشد.

وفـاتجانگـدازومظلومانـهاشـرفمخلوقـات،خاتماألنبیـاءمحمدبنعبـداهلل)ص(در۲8صفرسـال۱۱هجری
درسـن۶۳سـالگیبـودهاست.رسـولگرامیاسـالمواهلبیتپاکایشـان،مظهـروآیینهتمامنمـایصفاتجمال
وجـاللحـّقانـد.آنـان،پیشـوایانبشـربـهسـویفضایـلوارزشهایمتعالـیانسـانیوالهیاندوآشـناییبـاابعاد
گوناگـونشـخصیتوزندگـیاینرهبرانالهی،بهترینتوشـهسـالکانراهحقیقـتوپاکبازانطریِقسـعادتوکمال

است.
زندگـیپیامبـراسـالموائمـههدی)علیهمالسـالم(داسـتانانسـانهایپاکوبهکمالرسـیدهایاسـتکهبرای
هرپویندهای،راهیهموارومسـتقیمبهسـویحقیقترانشـانمیدهد،وزندگیپرفرازونشـیبوسراسـرصالبت

وجاودانگـیآنـان،میتوانـدهمهابعادوشـئونمختلفحیاتانسـانکامـلراتأمیننماید.
ایـنروزهـاایـامسـالگردوفـاتحضـرتمحمـدمصطفی)ص(اسـتکهبنایسـتموبیـدادیراکهبـرفرزندآدم
میرفـتبرانداخـتونـوایخوشقسـطوعدلرادرجهانطنینافکنسـاخت؛بزرگمردیکهدرپیشـگاهانسـانیت،
سـرودتوحیـدسـرداد.بـاظهورشپابرهنـگانوآنانکـهاربابانبیدادبهاستضعافشـانکشـاندهبودند،گوهـرآزادگی

وحریـترادرآغوشکشـیدند.
بهشـتدرپـِسقرنهـاانتظـاربـهمیزبانـِیاوزیـوربسـتهوعالـمخاکدرحسـرتکوچاوبهغمنشسـتهاسـتو
انسـاندراینمیان،درانسـانیتخودودرشـرافتوسـعادتخودتاابدمرهونومدیوناوسـتکهاوبارانلطفخدا
بودبرجامعهبشـریوروححیاتوهشـیاریانسـاندرکالبدبیروحعالمخاک.سـالمودرودجاودانهخدابراوباد.
اینایامهمچنینسـالروزشـهادتسـبطاکبرپیامبر،امامحسـنمجتبی)ع(درروز۲8صفراسـتکهدرروزهای
طوفانـیصـدراسـالمهمچونبازوییپرتـواندرکنارپدربزرگـوارشونیـزدردورانزمامداریکوتاهخـودشازکیان
اسـالمومسـلمیندفـاعکـردولـینیرنگمنافقانودشـمناناسـالمکهلباسدوسـتیدیـنوامارتمسـلمینرابه
دروغبـرتـنکـردهبودنـد،ازکاسـهزهرآگیندشـمنبیرونآمدودومینشـهیدامامتبهجهاناسـالمتقدیمشـد.

امامحسـنمجتبیعلیهالسـالمدرشـبنیمهرمضانسـالسـومهجریدرمدینهچشـمبهجهانگشـودوحدود
هفـتسـالازدورانزندگـیپیامبـراکـرمصلـیاهللعلیـهوآلـهوسـلمرادرککردوپـسازآنحضرتحدودسـی
سـالبـاپـدربزرگوارشـانعلیبنابـیطالبعلیهالسـالممالزمتداشـت.بعدازشـهادتامیرالمؤمنانعلیهالسـالم
بهمدتدهسـالعهدهدارمقامامامتبودندودر۲8صفرسـالپنجاههجریدرسـن47سـالگیبهدسـتورمعاویه

بـنابـیسـفیانوبهدسـتجعـدهدختراَْشـَعِثبِنقِیسمسـمومشـدوبراثرهمانزهربهشـهادترسـید.
رحلـتپیامبـراکـرم)ص(وشـهادتامامحسـنمجتبیعلیهالسـالمرابهاعضـایمحترمکانونبازنشسـتگانناجا

تسـلیتعرضمیکنیم.

28صفر رحلت پیامبر اکرم )ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی )ع( 

به مناسبت شهادت ثامن الحجج 
حضرت امام رضا علیه السالم

پیشـنهاد ابتـدا در مأمـون
خالفـترابـهامـامدادولـیامام
نپذیرفـت؛لـذامأمـونپیشـنهاد
والیتعهـدیخـودرادادکـهبـاز
هـمامامحاضـربهقبولشنشـد.
ولیمامـونچارهاینداشـتوبه
همیندلیـلوالیتعهـدیخودرا
بـاتهدیدبـهقتل،بـهآنحضرت

کرد. تحمیـل
حضـرترضـاعلیهالسـالمکه
اکـراه بـا دیـد، رامجبـور خـود
تمـام،والیتعهـدیرابـاشـرایط
سـنگینیقبـولفرمـود.مامـون
هـمبـهاجبـار،آنهـاراپذیرفتو
دسـتوردادجشـنیبهپـاکنندو
مـردمبـاامامبـهعنـوانولیعهد

نمایند. بیعـت
کینـه همیشـه کـه مامـون
حضـرترضارادردلمیپروراند،
و زیرکانـه سیاسـتهای بـا
منافقانـهخـود،موجـبآزارامـام
میشـدوگاهوبیـگاهامـوریرا
برخـالفشـروطاولیـهبـهامـام
میکرد.یکـی تحمیـل )ع( رضـا
بـرای مأمـون سیاسـتهای از
شکسـتنابهـتوجاللتحضرت
برگـزاری السـالم علیـه رضـا
صاحبـان بـا مباحثـه مجالـس

ادیـانومذاهـبمختلـفبـودتا
شـایددرایـنگیـرودار،امـاماز
عاجـز سـؤاالت، بعضـی جـواب
عظمتـش و تقـدس و بمانـد
شکسـتهشـود.حتیگاهـیخود
مامـونشـروعمیکردوسـواالت
پیچیـدهقرآنـیومذهبـیطـرح

میکـرد.
حضـرترضاعلیهالسـالمدرهر
فرصتی،مأمونرانصیحتوموعظه
میفرمـود،اّمـااوتـامیتوانسـتبر
امـامحسـدمیورزیـدودرصـدد
تحقیـرامامبرمیآمـدوبههرحیله
ونیرنـگ،مقاصدشـوموشـیطانی
خـودرادنبـالمیکـردتاسـرانجام
تصمیـمگرفتامامرامسـمومکند
واوراکهمانعبزرگیبرسیاسـتها
ودنیاطلبـیاشبود،ازمیـانبردارد.
شهادتحضرترضاعلیهالسالم

بـهدسـتمأمـونازصـدراسـالم
بـرایاهـلحدیـثمسـلمومعلوم
بـودوحتـیخـودآنحضـرتنیز
بارهاازشـهادتخودخبـرمیدادو
حتیقاتلخودرامشـّخصوجای

قبـرخـودرامعّیـنمیفرمود.
پس از شهادت

رضـا امـام مطهـر مرقـد
علیهالسـالمازآنزمـانتـاامروز
شـیعیان و مسـلمین زیارتـگاه
جهـاناسـت.بـرایزیـارتامـام
ازائمـهاطهـارثوابهـایفراوانی
نقـلشـدهاسـتوازآنروضـه
کرامـات و معجـزات منـوره،
پیوسـته وقـوع بـه بیشـماری

اسـت.

صلوات خاصه علی بن موسی الرضا )ع(
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پرسش های شما
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی کانون

آیـا ازدواج مجـدد زوج کـه به 
شــرط مذکور در ردیف ۱2 بند » 
ب « شـرایط ضمـن العقـد که به 
موجـب آن به زوجه وکالـت داده 
مخیر اسـت خود را مطلقه نماید. 
تصریح بـه ازدواج موقت نیز دارد 

یـا خیر ؟ 
بنـد»ب«شـرایطضمـنالعقدیا
عقدخـارجالزممقررمـیدارد:»زوج
بـهزوجهوکالـتبالعزلباحقتوکیل
غیـردادکـهدرمواردمشـروحهزیربا
رجوعبـهدادگاهواخذمجوزازدادگاه
پـسازانتخـابنـوعطـالقخـودرا
مطلقهکنـدو....«ردیـف۱۲ذیلبند
مذکـوربیانمینماید:»زوجهمسـر
دیگـریبـدونرضایـتزوجـهاختیار
کندیابــهتشخیصدادگاهنسبتبه
همسـرانخوداجـرایعدالتنکند«.
بنابراینوکالتزوجـهاززوجدرطالق
کـهبـهحکـممـاده۱۱۱9)۱(قانـون
مدنیضمنعقدنکاحشـرطومراتب
درسـندنکاحیهذیلبند»ب«شرایط
ضمـنالعقددرردیف۱۲سـندمزبور
قیدگردیدههمانطـوریکهدردادنامه
شـماره9۲۰997۰9۰8۳۰۰۵۳7
مـورخ۱۳9۲/۱۰/۲۳صـادرهازشـعبه
۱دیوانعالـیکشـور*کـهبـهشـرح
آتـیذکـرمیگـرددمـوردحکـمقرار
گرفتـه،تحققشـرطازدواجمجـدداز
ناحیهزوجصرفاًبهازدواجدائمتسـری
موقـت ازدواج از منصـرف و داشـته

میباشد.
* رأی دیوان : 

مـأالً خواسـته فرجـام دادنامـه
خوانـده اوالً زیـرا اسـت مخـدوش
منکـرازدواجمجـددبـاخانـم)ز.د(
بـودهوارتبـاطخـودرابـاویفامیلی
وکاریعنـواننمـودهاسـتهـرچند
استشـهادیهارائهشـدهازسویفرجام
خـواهبـهارتبـاطورفتوآمـدفرجام
خـواهبـاخانـمیادشـدهداللـتدارد
ولـیصراحتدرازدواجبـاویراندارد.

ضمـناینکـهاستشـهادیهدیگـرارائه
شـدهازسـویفرجامخـواهحکایتاز
عـدمازدواجباویوصرفاًارتباطکاری

دارد.
د« »ز. خانـم بـا ازدواج  ثانیـاً
)صرفنظــرازاینکهتنهــامـدرکدر
اینبارهاقرارنامهخانمیادشـدهاسـت(
عقـــدموقـتبودهکـهزمـانآننیز
سـپریشـدهاسـتوهمانطـوریکه
دررأیبدویتصریحشـدهازمحدوده
بند۱۲خارجاسـتزیــراظهـورواژه
عقـدموقـتمنصــرفازازدواجدائـم
استوهنگـامبکارگیریاینالفاظدر
بنـد۱۲شـروطضمنالعقـدزوجین
همانمفهومیراکـهدرعرفمتداول
اسـتدرکوقصـدمینماینـدودر
عرفواژهازدواجظهـوردرازدواجدائـم
داردوبهکسـیکهبطـورموقتاقدام
بهازدواجمنقطــعنمایدنمیگوینــد
ازدواجکـردهوزندگیجدیدتشـکیل
دادهاسـتولـذاآثـارازدواجدائـماز
قبیلنفقهو....برآنمترتبنمیباشـد
بنابرایندادنامهفرجامخواستهنقـض
ورسـیدگیمجـددرابـهشـعبههـم
عـرضمحــولمینماید.»شـعبه۱

دیوانعالیکشـور«
تفاوتهایازدواجموقت)متعه(با

ازدواجدائمچیست؟
ـدرعقدموقتبهزننفقهوارث ۱
تعلقنمیگیردمگراینکههنگامعقد
شرطنفقهووصیتبرارثشدهباشد.
زندرعقدموقتآزاداستهر ۲ـ
کاریکهدرخارجازمنـزلمیخواهد
برایخودانتخابکندواجازههمسر
برایاوشرطنیستالبتهدرصورتی
کهچنینحقـیمزاحمحقشوهر
نباشدولیدرعقددائـمبدونتوافق

شوهراینامرجایزنمیباشد.
۳ـعدهعقددائمبعدازطالق۳
ُطهـراستامادرعقدموقت۲ُطهـر

میباشد.
مهر دائم عقد در چنانچه  ـ 4

یا و نگردد ذکر
عدممهرشرطشده

است صحیح نکاح باشد
آن در اجباری هیچگونه و

وجودنداردوفقطمهرالمثلتعیین
میشودلکندرازدواجموقتعدممهر

درعقدموجببطالنخواهدبود.
۵ـدرازدواجدائمتعیینمحل
سکونتباشوهراستامادرازدواج
موقتمالکقراردادبینزنوشوهر
نداشته وجود قراردادی اگر و است
باشدزناجباریبهسکونتدرمحل

معینشدهتوسطشوهرندارد.
به الزام زن دائم ازدواج در  ـ ۶
لکن میباشد شوهرش از تمکین
درازدواجموقتچنینالزامیوجود
نداشتهودرضمنازدواجموقتهر
دوطرفمیتوانندمراوداتخودرااز

قبلتعیینکنند.
ـدرازدواجدائممردحقندارد 7
بیشازچهارزندائمیداشتهباشد
زنهای میتواند موقت ازدواج در اما

بیشتریاختیارکند.
ـبرایبرهـمزدنازدواجدائم 8
ازدواج در اما است بهطالق احتیاج
موقتباانقضایمدتآنعقدباطل
خواهدشد.حتیشوهرمیتواندهمه
یابخشیازمدتزمانعقدرابهزن
بذلنماید)ببخشد(وازهمجداشوند.
ـدرازدواجدائمسهبارطالقنیاز 9
بهمحللدارد)محللیعنیمردیکه
بازنسهطالقـهازدواجمیکندوبعداً
اوراطالقمیدهدتاآنزنمجـدداًبا
همسرپیشینخودازدواجنماید(امادر
ازدواجموقـتتعددعقدایرادینداشته

واحتیاجیبهمحللنیست.
تحققجرمورودبهعنفبهمنزلیا
مسکندیگریچگونهاست؟ومجازات

آنچیست؟
دیگری منزل به اشخاص ورود

م مستلز
اجازه کسب

ازمالکیامتصرف
آناستواگرکسیدر

غیابصاحبخانهواردمنزل
ویشود،بهعبارتیاذنورودبه

منزلنداشتهباشدمطابقماده۶94)۲(
قانونمجازاتاسالمیبلحاظکیفـری
موضوعجرموقابلتعقیببودهودر
صـورتاثباتمرتکبجـرمبه۶ماه
تا۳سالحبسمحکومخواهدشدو
چنانچهارتکابچنینعملیازناحیه
دونفریابیشترصورتگرفتهباشدو
حداقلیکنفرازمرتکبینجرممسلح
بودهباشدبهحبسازیکتاششسال
محکومخواهندشد.ودرهردوحالت
گفتهشدهچنانچهاینجرمدرشب
انجامشدهباشدحداکثرمجازاتاعمال

میگردد.
----------------------------

پینوشت:
)۱(مـاده۱۱۱9قانـونمدنــی:طرفیـنعقـد
ازدواجمیتواننـدهـرشـرطیکـهمخالفبـامقتضای
عقـدمزبـورنباشـددرضمنعقـدازدواجیاعقـدالزم

دیگـربنماید.
مثلاینکهشـرطشـودهرگاهشـوهرزندیگری
بگیـردیـادرمـدتمعینـیغایبشـدهیاتـرکانفاق
نمایـدیـابـرعلیـهحیاتزنسـوءقصـدکندیاسـوء
رفتـارینمایـدکـهزندگانـیآنهابـایکدیگـرغیرقابل
تحمـلشـودزنوکیـلووکیـلدرتوکیـلباشـدکه
پـسازاثبـاتتحققشـرطدرمحکمـهوصدورحکم

نهائیخـودرامطلقهسـازد.
)۲(مـاده۶94قانـونمجـازاتاسـالمی:»هـر
کـسدرمنـزلیـامسـکندیگـریبهعنفیـاتهدید
واردشـودبـهمجـازاتشـشمـاهتاسـهسـالحبس
محکـومخواهدشـدودرصورتیکـهمرتکبیندونفر
یابیشـتربـودهوالاقلیکیازآنهاحاملسـالحباشـد
بـهحبـسازیکتاشـشسـالمحکـوممیشـوند.«

قوقی
ح

اردبیلآذربایجان شرقی

اصفهان

آذربایجان غربی

دیدار سردار فرماندهی انتظامی استان با 
پیشکسوتان بستری در بیمارستان الغدیر تبریز

نشست هم اندیشی با فرماندهان پیشکسوت 
استان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و 
جدید انتظامی استان اصفهان 

دیدار معاون کانون ناجا با سردار فرماندهی 
انتظامی استان

سـردارسـرتیپدومپاسدارمحسنحسـنخانیفرماندهانتظامیاستان
آذربایجانشـرقی،ضمنحضوردربیمارسـتانالغدیرتبریزازبازنشستگان

بیماربسـتریدراینبیمارسـتاندیدارودلجوییکردند.
درایـندیـدارکـهبههمراهیرئیسکانونبازنشسـتگاناسـتان،رئیس
بیمارسـتانالغدیر،جانشـینمعاونتنیرویانسـانیانتظامیاستان،رئیس
پلیسراهوراسـتانونمایندهبازنشسـتگاندرمجمعکانونصورتگرفت،
سـردارفرماندهـیانتظامیاسـتان،ضمـندلجوییودیـدارباایـنعزیزان
بـهرسـمیادبـودهدایایـیرابـهآنـانتقدیـموازتالشهـایکادردرمانـی

بیمارسـتاننیزتشـکروقدرشناسیکرد.

معـاوننیروی انسـانیوپشـتیبانیکانـونناجابـهاتفاقهیاتیباسـردار
اصالنـیفرماندهانتظامـیاسـتانآذربایجانغربیدیـدارکرد.

درایـندیـدارکـهدرجریانبازدیدمعاوننیروی انسـانیکانـونازکانون
بازنشسـتگانآذربایجـانغربـیصـورتگرفت،موضـوعسـاختمانکانون
اسـتانوسـایرامـورمربوطهمطرحوموردبررسـیوتبادل نظـرقرارگرفت.

نشسـتهماندیشـیبافرماندهانپیشکسـوتاسـتاناردبیـلدرتاریخ
۱۰مردادمـاهباحضورسـردارفرماندهیانتظامیاسـتان،روسـایعقیدتی
سیاسیوحفاظتاطالعاتوهمچنین۵۰نفرازفرماندهانپیشکسوتدر

محلسـالنکوثرسـتادفرماندهیاسـتانبرگزارشد.

درابتدایاینمراسـمابتداسـرهنگموسویافشـارمعاوننیرویانسانی
وسـرهنگبازنشسـتهمیرتوحیـدآشـنارئیسکانـونگزارشـیازعملکرد

اداراتمربوطـهارائهکردند.
درادامهنیز۲نفرازپیشکسـوتانوروسـایعقیدتیسیاسـیوحفاظت
اطالعـاتسـخنانیایـرادودرپایاننیزسـردارسـرتیپ۲پاسـدارحسـین
عبدیفرماندهانتظامیاستاندرسخنانیکوتاهگفت:منهموارهدرتماس
وارتباطباپیشکسـوتانعزیزروحیهمیگیرموتجلیلازپیشکسـوتانباید
بـهیـکفرهنگتبدیلشـودزیـرااینپیشکسـوتانوبزرگانسـنگبنای
امنیـترابناهـانهادهاند.درادامهنیزبهرسـمیادبـودهدایاییبهاینعزیزان

شد. تقدیم

مراسـمتکریمومعارفهفرماندهانقدیموجدیدانتظامیاسـتاناصفهان
باحضورسـردارسـرتیپپاسـدارحسـیناشـتریفرمانـدهنیرویانتظامی
جمهوریاسـالمیایران،مسـئولیناسـتانیوجمعیازپیشکسـوتانناجا

برگزارشـد.
دراینمراسـمودرحضورسـرداراشـتری،ازخدماتپنجسـالهسـردار

اخبار استانی
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سـرتیپدومپاسـدارعبدالرضاآقاخانیدرسمتفرماندهیانتظامیاستان
تجلیلوسـردارسـرتیپدومپاسـدارمهدیمعصومبیگیبهعنوانفرمانده

مدیرانتظامیاسـتانمعرفیشـد.

البرز

چهارمحال و بختیاریایالم

خراسان جنوبی

بوشهر

تهران بزرگ
گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان در هفته 

نیروی انتظامی

برگزاری همایش پیشکسوتان معتمد پلیس 
استان ایالم

برگزاری اردوی خانوادگی پیشکسوتان در 
روستای سیاحتی تفریحی آروگان

چهارمین جلسه شورای هماهنگی کانون های 
نیروهای مسلح استان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه فرماندهان انتظامی 
قدیم و جدید استان بوشهر

دعوت از پیشکسوتان متخصص در امر مشاوره 
و خدمات حقوقی

بهمناسبتفرارسیدنهفتهنیرویانتظامیوبهمنظورگرامیداشتیاد
وخاطرهپیشکسـوتاندرگذشـتهنیرویانتظامی،مراسمتکریمخانوادههای
پیشکسـوتانفقیـدناجـاباحضـور۳4خانوادهدرمحلسـالنفجراسـتان

البرزبرگزارشـد.

درایـنمراسـمکـهبهمیزبانـیمعاونتنیرویانسـانیوباحضورسـردار
فرماندهیانتظامیاسـتان،تعدادیازمعاونین،رئیسکانونبازنشستگانو
رئیسسـازمانبازنشستگینیروهایمسـلحبرگزارشد،ضمناجرایسرود
ومولودیخوانـیبـهمناسـبتاعیادقربانوغدیر،بهرسـمیادبـودهدایایی
بـهخانوادههـااهداءوهمچنینبابرگزاریمسـابقهفرهنگی،بـهپنجنفراز

مدعوینجوایزیتقدیمشـد.

همایـشبزرگشـورایمعتمدینپلیساسـتانایالمباحضـورنماینده
محتـرمولیفقیـهوامامجمعهایالمو7۰نفرازپیشکسـوتانناجا،درمحل

سـالنغدیرفرماندهیانتظامیایناسـتانبرگزارشـد.
دراینمراسمپسازعرضخیرمقدموارائهگزارشتوسطسردارسرتیپ
دومنورعلییاریفرماندهانتظامیاسـتان،حجتاالسالموالمسـلمینلطفی
نماینـدهمحتـرمولیفقیـهوامامجمعهایـالم،مطالبـیراپیراموناهمیت
برقـرارینظـموامنیتاجتماعیبیانکردند.سـپسسـردارسـرتیپدوم
پاسـدارشـرفیدررابطهباضـرورتواهمیـتراهاندازیشـورایمعتمدین
پلیـسدرشهرسـتانهابـاهمـکاریپیشکسـوتاننکاتـیراذکـرکردندو
پیشکسـوتانشـرکتکنندهبهعنوانمعتمدینپلیسدرحوزهکالنتریها

وپاسـگاههاتعیینگردیدند.

مراسـمتکریمومعارفهفرماندهانقدیموجدیدانتظامیاسـتانبوشـهر
باحضورسـردارحسـیناشـتریفرماندهنیرویانتظامیجمهوریاسالمی
ایـران،اسـتاندار،نمایندهمحتـرمولیفقیهوامامجمعهبوشـهر،فرماندهان
نظامـیوانتظامـینیروهایمسـلحاسـتان،دادسـتانانقـالبودادسـرای
نظامـی،مسـئولیناداراتوسـازمانهایدولتـی،جمعـیازپیشکسـوتان،
کارکنـانوروسـایحفاظـتواطالعـاتوعقیدتـیوسیاسـیدرمحـل

حسـینیهفرماندهیانتظامیاسـتانبرگزارشـد.
درابتـدایایـنمراسـمفرمانـدهانتظامیاسـتانپیرامـونعملکردخود
نکاتیرابیانکرد،سـپسسـرداراشتری،استانبوشـهررااستانیبرخوردار

ازجایـگاهامنیتیودارایسـرمایههایمهـمطبیعیتوصیفکرد.

درادامـهایـنمراسـمضمـنتقدیـرازخدماتسـردارحیدرعبـاسزاده
فرمانـدهسـابقانتظامیاسـتان)کهاخیراًبـهعنوانفرمانـدهنیرویانتظامی
اسـتانخوزستانمنصوبشـدهاست(سردارخلیلواعظیبهعنواننیرویی
شایسـتهوبـاتجربه،بـهعنوانفرماندهانتظامیجدیداسـتانمعرفیشـد.

اردوییکروزهپیشکسـوتانناجااسـتانچهارمحالوبختیاریباحضور
پیشکسـوتانوخانـوادهدرمحـلمجتمعتفریحیوسـیاحتیغدیرسـپاه
اسـتان،واقعدرروسـتایسـیاحتیتفریحیآروگانبادعوتازمسـئولین

محلیبرگزارشـد.
درایـنبرنامهسـردارغالمـزادهفرماندهیانتظامیاسـتان،ضمنحضور
درجمعپیشکسـوتانمطالبیرابیانورئیسعقیدتیسیاسـیفرماندهی
انتظامـیاسـتاننیـزمطالبیدرخصوصسـبکزندگـیاسـالمیودوران

بازنشسـتگیبرایپیشکسـوتانایرادکرد.
درایـناردوییـکروزهمسـابقاتمتنوعخانوادگـی،وهنریوفرهنگی

برگزارشـد.

ازابتدایسـال۱۳9۶شـورایهماهنگیروسایکانونهایبازنشستگان
نیروهایمسـلحاستانخراسانجنوبیچهاربارتشکیلجلسـهدادهاست.
چهارمینجلسـهاینشـورانیزبهمنظوربررسـیمشکالتپیشکسوتان
وارزیابـیعملکـردکانونهـابرگـزارگردیـدکـهدرایـنجلسـهدرزمینـه
نارسـاییهادرحـوزهخدمـاتدرمانـیوپرداخـتهزینههـایدرمـان
بازنشسـتگان،مشـکالتمعیشـتیوحقوقـی،چگونگـیتسـهیلدرارائه
خدمـاتیکسـانویکپارچـهوهماهنگیدرجهتکمکبهبازنشسـتگان
مسـتاجرونیازمند،بحثوتبادلنظرشـدتاضمنهماهنگیبـرایمالقات
بانمایندگانمجلسشـورایاسـالمی،بهمنظورپیگیریمشکالتحقوقی
پیشکسـوتان،اقداماتالزمانجامودراینخصوصراهکاریمناسـباتخاذ

شود.
ازجملـهفعالیتهایمهمکانونتهرانبزرگمشـاورهوخدماتحقوقی
بهبازنشسـتگانومسـتمریبگیرانمیباشد.شـایانذکراسـتاینموضوع
مورداقبالزیادبازنشسـتگانومسـتمریبگیرانعزیزقرارگرفتهبهطوری
کـهدرشـشماههاولسـالجـاریتعـداد۳۳۵نفرجهتانجاممشـاورهبه
وکالیمسـتقردرکانـونمعرفـیوخدمـاتمشـاورهایدریافتنمـودهاند
کـهازایـنتعداد۶۳نفـرازآنهامنجربهصدوردادخواسـترایـگانگردیده
ویـکنفـرنیزتوسـطوکیلمربوطـهپرونـدهاشموردپیگیـریقرارگرفته
اسـت.لذاشایستهاستپیشکسـوتانمحترمکهآمادگیوتخصصالزمدر
امـروکالـتوارائهمشـاورهحقوقیومعاضدتهایقضاییبهپیشکسـوتان
محتـرموخانوادههـایمحترمآنانرادارندجهتمشـارکتدراینامرخیر

وخداپسـندانهباکانونبازنشسـتگانتهرانبزرگتماسحاصلفرمایند.
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شرق استان تهرانسمنانخراسان رضوی

سیستان و بلوچستان
غرب استان تهران

خراسان شمالی

زنجان

خوزستان

محفل انس با قرآن و تجلیل از چهره های 
برتر قرآنی

ششمین جلسه شورای هماهنگی روسای دیدار با کهن سال ترین مستمری بگیر استان سمنان
کانون های شرق استان تهران با حضور 

نماینده مجلس شورای اسالمی

آیین تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و 
برگزاری مراسم ضیافت پیشکسوتان با حضور جدید استان سیستان و بلوچستان

سردار فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان 

برگزاری سومین جلسه کمیسیون معسرین 
استان 

برگزاری ضیافت پیشکسوتان و خانواده

مراسم تکریم و معارفه فرمانده قدیم و جدید 
استان

بـاحضـوررئیسسـازمانعقیدتیسیاسـیناجامحفـلانسباقـرآنو
مراسـمتجلیلازچهرههایبرترقرآنیفرماندهیانتظامیاسـتانخراسـان
رضـوی،درسـالنهمایشهایکوثرسـتادفرماندهیبرگزارگردیـد.دراین
جلسـهحجتاالسـالمبهرامی)رئیسسـازمانعقیدتیسیاسـیناجـا(در

رابطـهبـااهمیتقرآنسـخنرانیکرد.

درابتـدایاینمراسـمگروهمدیحهسـراییرضـوانازفرماندهیانتظامی
اسـتانبـهاجرایدوسـرودزیبادرمدحامـامرضا)ع(پرداختنـدودرپایان
مراسـمازکانـونبازنشسـتگاناسـتانخراسـانرضـویوتعـداد۵۰نفراز
فعالیـنقرآنـیو۶نفرازفعـاالنعرصهامربهمعروفونهیازمنکـربااهدای

هدایـاوتندیسقرآنیقدردانیشـد.

سـومینجلسـهکمیسـیونمعسریناسـتانخراسـانشـمالیدرسال
۱۳9۶درمحـلدفتـرمدیـرکلتامیـناجتماعیاسـتانبرگزارشـد.

دراینجلسـهکهسـرهنگشـیرزاد؛مدیـرکلتامیناجتماعیاسـتان،
ناخـدایاقوتـی؛جانشـینمدیـرخدمـاتدرمانـیاسـتان؛آقایخالـقزاده
مسـئولخدماترفاهیادارهبازنشسـتگیاسـتانوسـرهنگباقریرئیس
کانونبازنشسـتگاناسـتانحضورداشـتند،مشـکالتپیشکسوتانمعسر
مـوردبررسـیقـرارگرفـتوتصمیماتیبـرایرفعمشـکالتایـنعزیزان

اتخاذشـد.

مراسـمتکریـمومعارفـهفرماندهانقدیموجدیدنیرویانتظامیاسـتان
خوزسـتانبرگزارشد.

درایـنمراسـمکـهبـاحضـورفرمانـدهناجـاسـرداراشـتری،اسـتاندار
خوزسـتان،نمایندگانمجلسخبرگانوشـورایاسالمیوجمعکثیریاز
مسـئوالن،فرماندهانوکارکنانناجاوپیشکسـوتانبرگزارشد،ابتدامراسم
مرثیهخوانـیبهمناسـبتشـهادتحضرتامامجـواد)ع(صـورتگرفتو

سـپسسـرداراسـحاقیبهحضارخیرمقدمگفت.
درادامهسـردارحسیناشتری،فرماندهانتظامیجمهوریاسالمیایران،
طـیسـخنانیبااشـارهبـهنقـشوویژگیهـایاسـتانومـردموالیتمدار
آن،بـهبرنامههـایناجـادرخصـوصبرقـرارینظـموامنیـتخصوصـادر
راهپیمایـیعظیـماربعیناشـارهکردنـد.درادامـهضمنتقدیـراززحمات
سـرداراسـحاقیفرماندهسابقانتظامیاستان،سردارعباسـیزادهبهسمت
فرماندهیجدیدانتظامیخوزسـتانمنصوبشـدوایشـاننیزبرنامههای
خـودراارائـهکرد.همچنیندراینمراسـم،نمایندهمحتـرمولیفقیهوامام

جمعهاهوازواسـتاندارخوزسـتانسـخنانیایرادکردند.

اردوییـکروزهضیافـتپیشکسـوتاناسـتانزنجـانبـاحضورسـردار
فرماندهیانتظامیاسـتان،معاونهماهنگکنندهفرماندهیانتظامی،مدیر
کلسـازمانتامیـناجتماعـینیروهایمسـلحاسـتانوتعـداد۳۵۰نفراز
پیشکسـوتانبههمراهخانوادههایمحتـرمآناندرمحلمجموعهفرهنگی

تفریحـیپردیسزنجانبرگزارشـد.
دراینمراسـمابتداسـرهنگبازنشستهمحمداحمدخانی،رئیسکانون
بازنشسـتگاناسـتانبهمدعوینخیرمقـدمگفـتودرادامهسـردارآزادی
فرمانـدهانتظامـیاسـتاندرسـخنانیگفت:هرمقـدارازعظمـتوبزرگی
پیشکسـوتانبگویـمکماسـتومنافتخـارمیکنمکهبهعنوانسـربازی

کوچکخدمتگزارشـماعزیزانهسـتم.
دراینمراسـمتسـتسالمتازپیشکسـوتاننیزبهعملآمدودرپایان

بهرسـمیادبودهدایاییبهمدعوینتقدیمشـد.

سردارروحاالمینقاسمیفرماندهانتظامیاستانسمناندرروزیکشنبه
۱۵مردادمـاهازسـرکارحاجیـهخانـمآتشدامـنبهعنوانکهنسـالترین

مسـتمریبگیراسـتان)با۱۰۱سالسـن(دیدارکرد.
درایـندیـدارضمـندلجوییازاینمـادرعزیز،لوحتقدیـروهدیهایبه

رسـمیادبودبهایشـانتقدیمشد.

آییـنتکریـمومعارفـهفرماندهـانقدیـموجدیـداسـتانسیسـتانو
بلوچسـتانباحضورنمایندهمحتـرمولیفقیهوامامجمعهزاهـدانآیتاهلل
سـلیمانی،نماینـدهمـردماسـتاندرمجلـسخبرگانرهبـری،اسـتاندار،
اعضـایشـورایتامیـن،اعضـایشـورایاداری،جمعیازمقامـاتقضایی،
روحانیـون،علمـاءشـیعهواهلسـنت،فرماندهانارشـدنظامـی،انتظامی،
مرزبانـی،فرماندهـانقرارگاههایعملیاتی،جمعیازپیشکسـوتان،جمعی
ازخانـوادهمعززشـهداء،نیرویانتظامی،مسـئوالنناجاومعاونینانتظامی،
فرماندهانانتظامیشهرسـتانهایتابعهوریاسـتبازرسـیکلناجابرگزار

. شد
دراینمراسـمبرخیازمسـئوالنسـخنانیایرادوضمنتقدیرازسـردار
سـرتیپ۲پاسـدارحسـینرحیمی،فرماندهسـابقانتظامیاسـتان،سردار
سـرتیپ۲پاسـداردکتـرمحمدقنبـریبهعنـوانفرماندهجدیـدانتظامی

اسـتانمعرفیشد.

دردومینروزشـهریورماه،ششـمینجلسـهشـورایهماهنگیروسـای
کانونهـایبازنشسـتگینیروهـایمسـلحمسـتقردرشـرقاسـتانتهران
)ارتـش،وزارتدفـاع،سـپاهونیرویانتظامـی(بـاحضـوردکترنقـویدبیر
کمیسـیونامنیـتملـیونمایندهمـردمشـریفشهرسـتانهایورامین،

پیشـواوقرچـکدرمجلسشـورایاسـالمیبرگزارشـد.
دراینجلسـهپیراموناصالحماده۱۰9ازفصلسـیزدهمقانونمدیریت
خدماتکشـوریومتناسبسـازیحقوقبازنشستگانوشاغلینهمطراز
تـاسـقف9۰درصـدوکاهـشبازهزمانی۵سـالهبـهحداکثربـازهزمانی۲

سـالهبحثوتبادلنظرشد.

بهمناسبتفرارسیدنهفتهنیرویانتظامیمراسمضیافتپیشکسوتان
شهرسـتانشهریارباحضورسـردارسرتیپدومپاسـدارمحسنخانچرلی،

فرماندهانتظامیویژهغرباسـتانتهرانبرگزارشـد.
درایـنمراسـمکهتعـدادیازپیشکسـوتان،جانبازانوخانـوادهمحترم
شـهداهمراهباخانوادهحضورداشـتند،ضمناجرایمسـابقاتفرهنگیو
برنامههایمتنوع،هدایاییتوسـطفرماندهیانتظامیاسـتانبهچندتناز

پیشکسـوتان،جانبازانوخانوادهمعظمشـهدااهداءشـد.



شماره 34  آبان 1396    سال پنجمآئـیــنه  ماهنامه کانون بازنشستگان نیروی انتظامی

4647

قمفارس

کرمانشاه

گرگان

گیالن کهکیلویه و بویراحمد

کردستان

کرمان

قزوین

برگزاری جلسه اندیشه ورزی پلیس و دفاع 
مقدس 

از نخبگان پیشکسوت استان قم تجلیل شد

اولین جلسه توجیهی سومین دوره 
انتخابات مجمع کانون استان برگزار شد

برگزاری برنامه پیاده روی خانوادگی در 
شهرستان کردکوی

برگزاری جلسه اندیشه ورزی با حضور 
پیشکسوتان

بازدید معاون نیروی انسانی و پشتیبانی کانون 
ناجا از ساختمان در دست احداث کانون استان

پیشکسوتان ورزشکار ناجا در ایستگاه سالمت

همایش فرماندهان و جانبازان پیشکسوت 
در روز صنعت دفاعی کشور 

دیدار با پیشکسوت مدافع حرم

جلسـهاندیشـهورزیپلیـسودفـاعمقدسباحضـورفرمانـدهانتظامی
اسـتانفارس،جمعـیازمدیـرانومعاونانانتظامیاسـتان،مدیرکلبنیاد
حفـظآثـارونشـرارزشهـایدفـاعمقـدساسـتانفـارسوجمعـیاز
فرماندهـانبازنشسـتهانتظامـیدوران8سـالدفـاعمقـدسبرگزارشـد.

درایـنجلسـهدرخصوصچگونگیهمـکاریرزمندگاننیرویانتظامی
اسـتاندردوران8سـالدفاعمقدسبابنیادحفظنشـروارزشهایدفاع
مقـدسدرخصـوصتالیـفوچاپکتـابدانشنامهدفاعمقـدسونقش
نیروهایانتظامیسـابقاسـتانفارس)کمیتهانقالباسـالمی،شـهربانیو

ژاندارمـری(وثبـتآثاروخاطـراترزمندگانبحثوتبادلنظرشـد.
درپایـاناینمراسـمازرزمندگانپیشکسـوتنیرویانتظامیاسـتاندر

دوراندفـاعمقـدستجلیلبهعمـلآمد.

رئیـسکانـونبازنشسـتگاناسـتانقزویـنبـهاتفـاقمدیـرکلتامیـن
اجتماعینیروهایمسـلح،رئیسادارهبازنشسـتگینیروهایمسـلح،عضو
هیـاتمدیرهونمایندهمجمعکانوناسـتان،بارزمندهپیشکسـوتمحمد

زهتابـادرمنـزلویدیـدارومالقـاتکردند.

درایندیدارکهبهمناسـبتبازگشـتایشـانازکشـورسـوریهوپساز
حضـور4۵روزهدرشـهردرعـاومبارزهباگروهکتروریسـتیداعشانجام
شـد،ضمنارجگـذاریبهایثارگریهایهمهمدافعانحـرموحریموالیت،

ازاینپیشکسـوتایثارگرباتقدیملوحسـپاسوهدایاییقدردانیشـد.

بـهمناسـبتفـرارسـیدندهـهکرامـتوطـیمراسـمیازنخبـگان
پیشکسـوتاسـتانکهبههمراهخانوادههایشانحضورداشتندتجلیلشد.
دراینمراسـمکهباحضورمدیرتامیناجتماعینیروهایمسـلحاستان
قم،مدیرارشـدادارهبازنشسـتگی،رئیسعقیدتیسیاسیتامیناجتماعی،
روسـایکانونهاینیروهایمسـلح،رئیسمرکزنخبگاناسـتانوتعدادی
ازپیشکسـوتاننخبهبرگزارشـد،مدیرکلسازمانتامیناجتماعیورئیس

مرکزنخبگاناسـتانسخنرانیکردند.

درادامـهنیـزنمایندهنخبگانهـرکانوننکاتیرابیـانوجانبازهنرمند
علـیعباسـیاسـفهرودفعالیتهـایهنریخـودراتوصیـفکـرد.دراین

مراسـمبهرسـمیادبـودهدایاییبـهنخبگاناهداءشـد.

مراسـمکوهنوردیپیشکسـوتانورزشکاراستانکردسـتانباحضور۶۰
نفرازپیشکسـوتانبهمقصدکوهآبیدرسـنندجبرگزارشـد.

درایـنمراسـمپیشکسـوتانورزشـکاربهصـورتگروهیبـهتفریحگاه
)گـردریتـور(واقـعدرکـوهآبیدرسـنندجصعـودکردند.

همایشفرماندهانوجانبازانپیشکسـوتاسـتانکرمانوبهمناسـبت
روزصنعـتدفاعیکشـوردرایناسـتانبرگزارشـد.

درایـنمراسـمکـهباحضـورآیتالهجعفـرینمایندهمحتـرمولیفقیه
وامـامجمعـهکرمـان،فرماندهان،جانبـازان،روسـایکانونهـاینیروهای

مسـلح،رئیسشـورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی،جانشـینفرماندهارشد
جنوبشـرقارتشونمایندهبازنشسـتگاندرمجمعکانونناجاودرمحل
تاالرسـروبرگزارشـد،دکترپیوندرئیسادارهکلتامیناجتماعینیروهای
مسـلحبهمیهمانـانخیرمقدمگفـتوازشـهیداننامجو،دکترچمـرانو

سرلشـکرفکـوریبهعنـوانوزرایدفـاعدردوراندفاعمقـدسیادکرد.

همچنیندراینمراسـمتیمسـارسـرتیپدومامیری،جانشینفرمانده
ارشـدجنـوبشـرقارتـشوازفرماندهـاندوراندفـاعمقدسبـرموضوع
دفاعازکشـورتاکیدکردواعالمداشـت:ایراناسـالمیازنظردفاعیموضع

بسیارمسـتحکمیدرمنطقهوجهاندارد.

اولیـنجلسـهتوجیهـیسـومیندورهانتخابـاتمجمـعکانـوناسـتان
کرمانشـاهبـاحضورجمعیازمسـئولینمرتبطبـاموضوع،شـامل:معاون
هماهنگکننـده،رئیـسحفاظـتواطالعـات،رئیـسبازرسـی،معاونـت
نیرویانسـانیورئیـسحفاظـتواطالعاتسـتادانتظامیاسـتان،رئیس
کانونبازنشسـتگاناسـتانوسـایراعضاءکانونبادستورجلسـه»انتخاب
اعضایکمیتههایاجراییونظارتبازرسـی«درمحلکانوناسـتانبرگزار

. شد

درایـنجلسـهپـسازتـالوتآیاتـیازقـرآنکریـم،رئیـسکانـوندر
خصـوصدسـتورالعملارسـالیازکانونناجـاتوضیحاتیارائهوهـریکاز

اعضـاءنظراتخـودرابیـانکردند.
درخاتمهنیزصورتاسـامیاعضایکمیتههاتوسـطاعضاءمشـخصو

بـرایطـیمراحلقانونـیبهمبادیذیربطمنعکسشـد.

روزیکشـنبه۲9مردادمـاهجنابسـرهنگبازنشسـتهکریمپـورمعاون
نیرویانسـانیوپشـتیباتیکانـونبازنشسـتگاننیرویانتظامـی،بـهاتفاق
جنابسـرهنگبازنشستهآقاییمدیرپشـتیبانیکانونباحضوردراستان
کهکیلویهوبویراحمدوباتشکیلجلسهدردفترسردارفرماندهیانتظامی

اسـتان،امـورمربـوطبـهطبقهواگذارشـدهبـهسـاختمانکانوناسـتانرا
بررسـیکردند.

درایـنجلسـهکـهدردفترسـردارانصـاریفرماندهانتظامیاسـتانوبا
حضورآقایانکریمپور،آقاییوجنابسـرهنگعباسـیوهمچنینمعاون
مهندسـیفرماندهیانتظامیاستانتشکیلشـد،مقررگردیدیکطبقهاز
سـاختماندرحالاحداثدراختیارکانونبازنشسـتگاناسـتانقرارگیرد.
همچنینمصوبگردید،معاونتمهندسـیاسـتانبراساسخواستهکانون،

نسـبتبهتهیهنقشـهفنیومهندسـیطبقهاولاقدامنماید.

مراسـمپیادهرویخانوادگیپیشکسـوتاننیروهایمسـلحاستانشامل
شهرسـتانهایکردکـوی،بندرگـزوبندرترکمندرشهرسـتانکردکوی،
ازمحـلبیمارسـتانامامعلی)ع(بهسـمتگلزارشـهدایگمنـامواقعدر
پـارکجنگلـیامـامرضـا)ع(بهطولپنجکیلومتـردرروز۱4شـهریورماه

برگزارشـد.

درایـنمراسـمضمـنبرپایـیایسـتگاههایصلواتی،باحضـوردرمحل
مقبرهشـهدایگمنامبرایشـادیروحاینعزیزانفاتحهایقرائتورئیس

ادارهبازنشستگیسـخنانیایرادکرد.
همچنیندراینمراسـمبهقیدقرعه۵دسـتگاهدوچرخه،8۰دسـتگاه
گرمکنوشلوارورزشیو۱۰قطعهکارتهدیهبهرسمتقدیروقدرشناسی

بهشـرکتکنندگاندراینمراسـماهداءشد.

جلسـهاندیشـهورزیبـاحضـور7۱نفـرازپیشکسـوتاننیرویانتظامی
اسـتانگیالنباحضورسـرداراسحاقیفرماندهیانتظامیاستان،جانشین
ایشـانوتعدادیازمعاونینورئیسکانونبازنشسـتگاناسـتانسـرهنگ

قاسـمیوسـفزادهدرسـالنکوثربرگزارشد.
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درایـننشسـتصمیمانـهفرماندهانتظامیاسـتانضمـنخیرمقدمبر
همکاریپیشکسـوتانواسـتفادهازتجاربارزشـمندآنانتاکیدوخواستار

حضـورایـنعزیزاندرجلسـاتتخصصـیواتاقفکرانتظامیشـد.

دراینجلسـهشرکتکنندگاننقطهنظراتوپیشـنهاداتخودرابیانو
مقررشـدجلساتاندیشـهورزیبهصورتمسـتمرتداومیابد.

لرستان

هرمزگان

یزد

همدان

مازندران

مرکزی

مراسم انس و الفت پیشکسوتان و خانواده 
در شهرستان خرم آباد برگزار شد

دیدار و مالقات با مدیر تربیت بدنی 
معاونت آموزش

با حضور فرمانده انتظامی استان، اولین 
جلسه بررسی مسائل پیشکسوتان در سال 

96 برگزار شد

برگزاری اردوی خانوادگی پیشکسوتان 
در بزرگترین غارآبی جهان

گردهمایی یک روزه روسای دفاتر 
کانون بازنشستگان ناجا استان مازندران

اردوی پیاده روی خانوادگی پیشکسوتان 
استان مرکزی با حضور پیشکسوتان و 

خانواده برگزار شد

بـهمناسـبتدهـهکرامـتومیالدمسـعودامـامرضـا)ع(مراسـمانس
والفـتپیشکسـوتانوخانـوادهبـاحضـورقریـببـه9۰۰نفـردرمحـل
دهکـدهمقاومـتحمـزهسیدالشـهداءشهرسـتانخرمآبـادبرگزارشـدکه
درایـنمراسـممعـاونهماهنگکننده،رئیـسعقیدتیسیاسـیومعاون

نیرویانسـانیفرمانـدهانتظامـیاسـتاننیزحضورداشـتند.

گردهمایـییـکروزهروسـایدفاترکانونبازنشسـتگانشهرسـتانهای
تابعـهاسـتانمازندراندرروزیکشـنبه8مـردادماهدرمحلکانوناسـتان
برگـزارشـد.دراینمراسـمکـهجهتاجرایـینمودندسـتورالعملکتاب
آزادگانسـرافرازتشـکیلشـدهبـود،ابتـداسـرهنگپاسـداربازنشسـته
سیدمسـعودسـلیمبهرامیرئیسکانونناجا،ضمنخیرمقدمبهمدعوین
ازتالشهـایارزشـمندآنـاندرخدمـتبـهپیشکسـوتانقدردانـیکردو
درادامـهجلسـهدرخصـوصنحوهاجرائیشـدندسـتورالعملتهیهکتاب
آزادگانبحثوتبادلنظـرشـد.درپایـانگردهمایـینیـزرئیـسکانـونبه

سـئواالتطـرحشـدهازسـویروسـایدفاترکانـونپاسـخدادند.

درایـنمراسـمکـهبـاحضـورتعـدادیازپیشکسـوتاننیرویانتظامی،
ارتـش،سـپاهووزارتدفـاعبـههمراهخانـوادهوبهمنظورباالبـردنروحیه
نشـاطوهمدلـیدرپـارککاللـهشهرسـتاناراکبرگزارشـد،برنامههای

متنـوعطنابکشـی،پرتـابدارتودومیدانـیبرگزارشـد.

مورخـه۱۳9۶/۰7/۱۱جلسـهایبـاحضـورجنابسـروانمیـریمدیر
تربیـتبدنـیمعاونتآموزشفرماندهیاسـتاندردفترکانـوندایرگردید
سپسدربارهبرگزاریمسابقاتپرتابدارتوشنادرتاریخ۱۳9۶/۰7/۱۶و
نیزهمایشپیادهرویخانوادگیدر۱۳9۶/۰7/۱9بادعوتازپیشکسـوتان
وخانوادههـایآنـانگفتگووتصمیماتالزمدربـارهنحوهوچگونگیاجرای

برنامـهاتخاذگردید.

درپـیدرخواسـتکانـونبازنشسـتگاناسـتانیزد،اولینجلسـه
بررسـیمشـکالتبازنشسـتگاناسـتانباحضورفرماندهـیانتظامی
اسـتان،معـاونهماهنگکننـده،رئیـسهیـاتامناءموسسـهخیریه
کانـون،رئیـسکانـوناسـتانوکارشـناسخدمـاترفاهـیکانـون

برگزارشـد.
درایـنجلسـهابتـداگـزارشعملکـردکانـوندرسـال۱۳9۵توسـط
رئیـسکانـونبیانشـدودرادامهسـردارفرماندهیانتظامیاسـتانضمن
جمعبندیمسـائلطرحشـدهمقـررنمودند،معـاونهماهنگکننـدهنیرو
ضمنتشـکیلجلسـهایباحضـوررئیـسکانونومعـاوننیرویانسـانی،

مصوبـاتاینجلسـهراپیگیـریواجرایـینمایند.

درابتـدایایـنمراسـمسـرهنگپیدایـشرئیـسکانـون،بـهحاضران
خیرمقـدمگفـتوپـارهایازخدمـاتکانـونرابیـانکـرد.درادامـهنیـز
سـرهنگبازنشسـتهپاپـیحسـینامینـیتـارینماینـدهمجمـعکانون
بازنشسـتگانناجااستانسخنانیدرخصوصاقداماتمجمعبیانوسپس
دکتـرمینورسـتگارجمعـیازدرمانگاهفـدکفرماندهیانتظامیاسـتان،

مشـاورهپزشـکیازپیشکسـوتانبهعمـلآورد.
درادامهنیزحاجآقاحسینیرئیسعقیدتیسیاسیفرماندهیانتظامی
درسـخنانبـهنقـشمهمخانـوادهدرکاهشآسـیبهایاجتماعیاشـاره

کـرد.درپایـانمراسـمنیزازسرپرسـتانخانوادههاتجلیلبـهعملآمد.

پـسازمراسـمنیـزقرعهکشـیانجـامویـکدسـتگاهدوچرخـهو8
دسـتگاهتسـتفشـارخونبـهبرگزیـدگاناهـداءوبهعنـوانهدیـهنیزبه

شـرکتکنندگانیـکعـددتـوپوالیبـالاهـداءشـد.

دراجـرایبرنامههـایمشـترککانونبازنشسـتگاننیروهایمسـلح
اسـتانهمدانباسـازمانتامیناجتماعینیروهایمسـلحایناسـتان،
درتابسـتانسـالجاری،اردویخانوادگیپیشکسوتاناستانباهمکاری
ادارهکلتامیناجتماعینیروهایمسـلحودیگرنهادهایمرتبطبرگزار

. شد

درایـناردوییـکروزهکـههمـکارانپیشکسـوتهمراهباخانـوادهاز
شهرسـتانهایهمـدان،مالیرونهاوندحضورداشـتند،طـیچهارمرحله،
ایـناردویخانوادگـیبـهمقصدغارعلیصـدرهمدان)بزرگتریـنغارآبی
جهـان(وهمچنیـنباهدفبازدیـدازباغموزهدفاعمقدسشـهرهمدان

برگزارشـد.
درایـناردوهـاکهرئیسومعاونینکانونبازنشسـتگانناجایاسـتانو
همچنینمسئولیندفاترنمایندگیکانوندرشهرستانهایمذکورحضور
داشـتند،برنامههـایتفریحیوبازدیدانجامشـدوبهرسـمیادبودهدایایی

نیزبهپیشکسـوتاناختصاصیافت.
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پیشکسوتبازنشستهدکترفیروزعلیزادهمنصوری

خودتان را معرفی کنید.
بازنشسـته سـرهنگ بنـده
سـلطانمحمـودمیـرزاصفـوی
سـهیفرزنـدمیرزاعیسـیخان
صفـویومتولد۱۳۰۰ازاسـتان
تحصیـالت هسـتم. اصفهـان
ابتدایـیرادرمدرسـهتربیـتو
دبیرسـتانرادردبیرسـتاننظام
اسـاتیدی محضـر در و تهـران
محمدجـواد اسـتاد همچـون
تربتـیوجاللهمایـیگذراندم.

بذر پربارمّحبت
گفتگو با شاعر 96ساله پیشکسوت:

70سـال اسـت به صورت 
حرفـه ای شـعر می گویم

خصوصکارمکسـینظرینداشت
امـاجمـعکمـیازهمـکارانکـه
مطلـعبودنـدبـهایـنکارمعالقـه
نشـاندادنـدومـوردتشـویقبودم.
مجموعه اشـعارتان در سـال 
92 به چاپ رسـید، در خصوص 

کتابتـان صحبت کنید؟
بنـده اشـعار مجموعـه کتـاب
شـامل۱۱۶شـعریاسـتکـهدر
طـولدورانزندگینگاشـتمکهبه
کوشـشانتشـاراتزانکـوبـهچاپ

رسـید.خالئـیدرایـنخصـوص
احسـاسمیکردمودنبـالآنبودم
تـاچیـزیازتالشهایـمدرزندگی
بـهیـادگارگـذارمکـهماحصلـش

همیـنکتـاببود.
عنـوان کردیـد با نظـام وفا 
مـراوده  اصفهانـی  صغیـر  و 
داشـتید، خاطـره ای از آنها به 

یـاد داریـد؟
بهخاطردارمجناباسـتادصغیر
اصفهانـیازشـعرایمرثیـهسـرای
مجلـس محـرم مـاه در اصفهـان
عزایـیبرپاکـردوازبندهنیـزبرای
حضـوردعـوتنمـودکهمتاسـفانه

سـال۱۳۵۰بـا۲۵سـالخدمت
بازنشسـتهشـدم.

از چه سـالی و بـه چه دلیل 
تصمیـم به سـرودن اشـعار و 
شـاعری کردیـد و در نیـروی 
انتظامـی شـعر و شـاعری را 

دنبـال می کردیـد؟
ادیـب خانـواده یـک در مـن
متولـدشـدموازکودکـیبـاهنر
ایرانیآشـنابودمواشعاربزرگانی
مولـوی، فردوسـی، همچـون
سـعدی،حافظو...رامیشناختم.
بـهمـرورنیـزباتوجـهبـهارتباط
نزدیـکپـدربـاادبـاوشـعرای
زمـانذوقوشـوقمـرابهحضور
درحـوزهادبیـاتبیشـترکـرد.از
اوایـلسـال۱۳۳۰مشـغولبـه
شـاعریونوشتنشـعربهصورت
حرفـهایشـدموبـااسـاتیدبنام
آندورانمثـلنظـاموفـاوصغیر
پیـدا خوبـی ارتبـاط اصفهانـی
کـردموفعالیتـمراادامـهدادم.

شـما یـک نظامـی بودیـد، 
نـگاه همـکاران بـه کار هنری 

شـما چگونـه بـود؟
ایـن در کار محیـط در مـن
در و نمیکـردم بحثـی خصـوص

بـهخاطـرگرفتاریهایشـغلیدر
رفتـنتاخیـرکـردم.اسـتادنیـزبه
خاطـراینمسـئلهنامـهایبـااین

مضمـونبرایمنوشـت:
درسوگعزایجدخودشرکتکن

یعنیکهقدمنمابهچشمفدوی
بـاردیگرکهایشـانبنـدهرابرای
ایـنمنظـوردعـوتنمـودپاسـخ

ایشـانرااینگونـهدادم:
استادسخنسراوداناستصغیر

قولیاستعیانبرهمهازخردوکبیر
درسوگوعزایخامسآلعبا

تاخیرنمودهامولیبیتقصیر
شـما یکـی از قدیمـی ترین 
بازنشسـتگان ناجـا هسـتید، 
بفرماییـد ایـن دوران را چگونه 
می گذرانیـد و حضـور در حوزه 
ادب فارسـی چـه تاثیـری بـر 
کیفیـت ایـن دوران برای شـما 

است؟ داشـته 
قبـلازهـرچیـزبایـدبگویـم
بـاتوجـهبـهاینکـهشـعرجنبـه
اجتماعـیداردومـوردتوجهعموم
اسـتاگـرپلیـسهـمبـهایـنامر
باشـد عالقهمنـد و کنـد توجـه
قطعـابهتـرمیتوانـددراجتمـاع
حضورداشـتهباشـدوبیشـترمورد
توجـهمردمقـرارگرفتـهوراحتتر
میتوانـدخدماتارائـهدهد،ضمن
اینکـهخودنیـزباآرامشبیشـتری
امـوراترامیگذرانـد.ایـنموضوع
دردورانبازنشستگیقوتبیشتری
میگیـرد،پیشکسـوتانهمبعـداز
بازنشسـتگیاگرسـرگرممطالعات
شـوند،درعرصـهزندگـیامیدوارتر

شـد. خواهند

جناب سـرهنگ بازنشسته سـلطان محمود میرزا صفوی سهی 
از جملـه بازنشسـتگان خـوش ذوقی اسـت کـه از دوران کودکی 
تـالش در جهت ارتقای فرهنگ و ادبیات کشـور را همـواره در نظر 
داشـته و بـا وجود حضـور در جرگه پلیـس با ویژگی هـای خاصی 
کـه دارد، از ایـن جرگـه دور نشـد و در بـدو خدمـت بـا توجه به 
قریحـه خاصی که در حوزه شـعر داشـت، به سـمت شـاعری گام 

برداشـت که همچنان ادامـه دارد.
با شـروع بازنشسـتگی، ایشـان فعالیت در حوزه شعر را وسعت 
بخشـید و در سـال ۱392 موفـق به انتشـار اولین مجموعه شـعر 
خـود که عصاره 92 سـال فعالیت او بود، شـد. با او بیشـتر آشـنا 

می شویم:

بـاپایانتحصیالتاولیه،ازسـال
۱۳۲۵وارددانشـکدهپلیسشدم
وپـسازطـیدورانآمـوزشدر
بـدوخدمـت،بـادرجـهسـتوان
اصفهـان اسـتان در دومـی
مشـغولبـهخدمـتشـدمودر

درحیطـةخصوصیـاتملکوتی
انسـانشـایدنتـوانارزشـمندتراز
بـدون کـرد. راجسـتجو محبـت
تردیـدهیچبـذریپربارترازمحبت
نیسـت.سـرلوحهخوبیها،نشاطو
مظهرصفـایباطـنوبهتربگوییم
نمـودارباالترینحـداصالت،نجابت
وپاکدامنـیبهمفهومواقعیاسـت.
واقعـابامحبتخارهاگلمیشـود.
چمنهـاسرسـبز،علقههاپایـدارو

پیوندهـااسـتوارمیگردد.
بـالبخنـدمحبـتمیتـوانبـه
خصومتهـاپایـانداد،خشـمهارا
بـهآرامشونفـرتودشـمنیهارا

بـهصلـحوسـازشتبدیـلکرد.
بهتریـنمسـیرتسـخیردلهـا،
ظریفتریـنعاطفـهپسـندیدهدر

انسـانبهعنواناشرفمخلوقاتدر
پرتـوپرفـروغمحبـتقـراردارد.

بیـن روابـط اسـتحکام و دوام
نیکـو خصلـت ایـن را انسـانها
مهـری سـرد میکنـد. تضمیـن
و میافکنـد جدائـی تندخوئـی و
آتشدشـمنیوبدبینیراشـعلهور
میسـازدوبـارمشـکالتوزندگی
راسـنگینمیکند.جدایـیونفاق
حاصـل بیکسـی   و تنهایـی و
بدرفتـاری،تفرعـنوکمبـودادبو
احتراممتقابلاسـت.ازوجدانبیدار
همیشـهخلـوصنیـتوعطوفـت
انسـانیولبخنـدشـیرینمحبـت
مطلـوباسـتوقلبهـایپـاکبا
عرضهکردنمظاهـرمهربانی؛لذت
وتمّتعزایدالوصفوشـادیونشاط

درخـوداحسـاسمیکننـد.
و فـداکاری ایثـار، گذشـت،
خصوصیـاتدیگـرانسـانیماننـد
فقیـران مظلومـان، از دسـتگیری

افـرادخوشـرو، ودردمنـدانرادر
خـوشبرخوردوبـامحبتمیتوان

یافـت.
گـوش دردمنـدی دل درد بـه
مشـکالت درمـان بـه دادن، فـرا
جسـمی،روحـی،مالیفقیـر،یتیم
ودرمانـدهایکمـرهمـتبسـتن
درسـایهرفاقـتمحبتآمیـزوبـه
بیریـا عاطفـه و مهـر بـردن کار
ایـن واجدیـن اسـت. امکانپذیـر
از اخالقـی خصوصیـت چنیـن
خوشـبختترینوسـعادتمندترین
بنـدگانخدایندوهـرچهازباطنو
اندرونقلبشـانمیتراودخیراست

وبرکـت.
نشـاط و شـادی محبـت،
میزدایـد، را غمهـا میآفرینـد،
ریشـههاینفـاق،دوریوسـردی
رامیخشـکاند انسـانی روابـط در
بهگسـترشهمفکری،همـکاریو
همدسـتیمیانجامـدودرنتیجـه
فراوانینعمتوبینیـازیراموجب

میگـردد.
محبـتدرحقیقـتسرمنشـاء
سـرلوحه و روح زیباییهـای
جلوههایانسـانیتراسـتیناسـت.
برخـورد و گفتـار و رفتـار بـا
را دنیـا میتـوان محبتآمیـز

ناسـامانیها، تیرهگیهـا، از
ناسـالم رقابتهـای و خصومتهـا
نجاتداد.ریشـههایفقر،بدبختی،
ظلـموبیعدالتـیراازبیـنبـردو
درسـرزمینخدامعیارهایبرادری
وبرابریوهمزیسـتیمسالمتآمیز

راحکمفرمـاکـرد.
بـااندکـیتأمـلدرابعـادونتایج
میتـوان محبـت و خوشرویـی
نتیجـهگرفـتکـهاجرایمقـررات
ونظامـاتدریـکجامعهدرسـایه
گسـترشاینخصلتنیکوسهلتر

وراحتتـرامکانپذیـراسـت.
بدیهیاسـتحکمرانانومدیران
نیـزدرادارهامـورواخـذنتیجـه
مطلوبتـردرگـردشکارهابااتخاذ
روشمحبتآمیـزوکاربـردعدالـت
وبینظـریبهتـرمیتواننـدتوفیق

یابند.
مباهـات و خوشـوقتی مایـه
اسـتکـهازآنچـهدیـدهوشـنیده
ودریافتهایـم،همـکارانگرامـیمـا
درهمهسـطوحسـازمانباسـلوک
ورفتـارمهرآمیـزوانجـاموظیفـه
صادقانـه،رضایتمندیخلـقوخدا

رامدنظـردارنـد.
توفیـق و سـعادت سـالمت،
روزافـزونعزیـزانرادرتماممراحل
زندگـیوخدمـتازخداوندمتعال

میداریـم. مسـئلت

اخالق
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خودتان را معرفی کنید.
گلـهداری قدرتالـه بازنشسـته سـروان
متولـد۱۳۱۶هسـتم.درسـال۱۳4۱بعـداز
طـیدورانسـربازیبهعضویتشـهربانیدر
آمـدموبعـدازطـیدورهآمـوزشدراصفهان
درپلیـسادارهغلـهشـروعبهکارنمـودم.۲7
سـالدرکسـوتپلیـسدرخدمتگـزاریبـه
ایـنمرزوبومومردمسـهیمبـودمودرنهایت
درسـال۱۳۶۵بـهایـنافتخارنائلشـدمکه

لبـاسبازنشسـتگیبرتـنکنم.
شـما یکی از شـعرای اسـتان اصفهان 
هسـتید، بفرمایید از چه سـالی و چگونه 

به این سـمت حرکـت کردید؟
مـنشـعررابهصورتسـنتیشـروعکردم
واسـتادخاصـینداشـتم.امـاعشـقوعالقـه
مـادرمشـوقبسـیارخوبـیبـرایمـنبـودو
هموارهنگاهاووتشـویقهایشلذتنوشـتنرا
برایـمافزونمیکـرد.بهعبارتیبایـدبگویماز
کودکـیوبـامیلورغبـتبهغزل،شـروعبه
نوشـتنکردمکهماحصـلآن۳جلدمجموعه
شـعربـانامهـایطلیعهعشـق،قصهمـادرمو
دیـوانترنـمعشـقبـود.البتـهحـدود۵جلد

بـه چـه اگـر بازنشسـتگی
و سـخت دوران برخـی عقیـده
طاقتفرسـاییبـهحسـابمیآیـد
وآنرابرابـربـاپیـریوفرسـودگی
میپندارنـداماهسـتندکسـانیکه
ایـندورانرافرصتارزشـمندیدر
جهتاجـرایبرنامههایـیمیدانند
کـهمشـغلهکاریوماموریتهـای
همـواره خدمـت دوران نفسگیـر

سـدیبـرایاجـرایآنهـابـود.
سـرهنگعلـیدهقانپـورازاین
دسـتبازنشسـتگاناسـتکـهبـا
یکبرنامهریزی،دورانبازنشسـتگی
بـرایخـودراسرشـارازشـادیو

امیـدوارینمودهاسـت.
کـه اسـت سـالی چنـد او
دوچرخهسـواریمیکندازشـهری
بهشـهردیگرطـیطریقمینماید.
از خـود سـفرهای از یکـی در
مشـهدبهتهـران،میزباناوشـدیم.
گفتگوییباایشـانانجـامدادیمکه
نظـرشـمارابدانجلـبمینماییم.

بـرای  را  ابتـدا خودتـان  در 
مخاطبان نشـریه معرفی کنید.
مـنسـرهنگبازنشسـتهعلـی
دهقانپـورمتولـد۱۳۳7ازمشـهد
هسـتم.درسـال۱۳۵۶ازطریـق
دانشـکدهژاندارمـریبهعضویتاین
سـازماندرآمدموپسازطیدوران
آمـوزش،درپاسـگاههایمـرزیاز
جملـهبیرجند،نایبند،دیگرسـتم
وفـردوسخدمـتکـردهام.سـپس
مدتـیرادرمرزهایآذربایجانغربی
وایـالمسـپرینمـودمودرنهایـت
باعنـوانفرماندهپشـتیبانیقرارگاه
سـتادفرماندهیخراسـانرضویبه

افتخاربازنشسـتگینائـلآمدم.
دوران بازنشسـتگی را بـا یک 
آغـاز  مفـرح  ورزشـی  برنامـه 
کرده ایـد. چه شـد که به سـمت 
دوچرخه سـواری هدایت شدید؟
منپسازاینکهبازنشستهشدم،
یکبرنامهمـدونبرایخودطراحی

سروان بازنشسته قدرت اله گله داری:

زندگی را با هنر درآمیزیم
سـروان بازنشسـته قدرت اله گله داری از شـعرای اصفهانی اسـت که 
با تخلص وارسـته شـعرهای خود را مزین کرده اسـت. در این شـماره 
از مجلـه آیینـه فرصتی دسـت داد تـا گفتگویـی با این بازنشسـته 

هنرمنـد ناجا داشـته باشـیم کـه نظر شـما را بدان جلـب می کنیم:

مطالـبنوشـتهوآمادهدارمولـیبهدلیلعدم
تامیـنبودجـهواعتباربرایممقدورنمیباشـد

کـهدرچـاپسـرمایهگذارینمایم.
نـگاه همـکاران بـه شـما بـه عنـوان 
شـاعر چگونه بـود و آیا مورد اسـتقبال 

می گرفتیـد؟ قـرار 
منعادتنداشـتممسـائلکاریوشخصی
رابـاهـمدرآمیـزملـذاایـنموضـوعراهیـچ
وقـتمطـرحنکردموتنیچنـدهمکهمطلع
بودنـدازبیانموضوعبدلیلدرخواسـتخودم

خـودداریکردند.
آیـا شـما در انجمن شـعر و مشـاهیر 
عضویـت داشـته و تـا کنـون فعالیـت 
در مجموعـه، همایـش و گردهمایی هـا 

داشـته اید؟
بلـهبندهمدتهاسـتعضـوانجمنهسـتم،
مسـتمر فعالیـت ولـی هـمشـدهام دعـوت

نداشـتهام.
اوقـات فراغـت شـما بـه عنـوان یک 
شـاعر بی شـک با شـعر و مطالعه همراه 
اسـت، ایـن کار چـه تاثیـری در ارتقای 

روحیه شـما دارد؟

مـنهمیشـهپیشـنهاددادهومیدهـمکه
درکنـارمشـغلههایکاریواداری،زندگـیرا
بـهیـکهنردرآمیزیـم.اینهنـردرهرحوزه
فرهنگی،ورزشـی،اقتصادیو...میتواندباشد

وهیـچمغایرتـیهمباسـنوسـالندارد.
بـههـرحـالدرایـندورانهـرفـردی
بایـداوقـاتفراغـتخـودرابـهنحـویپـر
کنـدتـادچـارفرسـودگی،خیالپـردازی،
بیشـک نشـود. و... بیمـاری افسـردگی،
مطالعـهیکـیازمهمتریـنراههـایتحقـق

ایـنمسـئلهاسـت.

گفتگو با سرهنگ بازنشسته علی دهقان پور:

پیشگیری از افسردگی با برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی

کردمکههمبعداقتصادیزندگیام
تأمیـنشـودوهـمبتوانـمازاوقات
فراغتـمبهتریناسـتفادهراببرم.لذا
بـامقـداریپسانـدازونیزپـاداش
آخـرخدمـتدریکـیازحوزههای
اقتصـادیکارمراشـروعکـردمواز
ایـنمنظـرخـودمراتأمیـننمودم
وبعـدازآننیـازبـهیـکورزشرا
بـرایمقابلهبافرتوتـیوبیحالیرا
الزمدیـدم.ایـنشـدکهبهسـمت

دوچرخهسـواریرفتـم.
چرا دوچرخه سواری؟

مـنازبچگیبهدوچرخهسـواری
بـا سـال 7 و بـودم عالقهمنـد
دوچرخـهبـهمدرسـهمیرفتـم.در
دورانخدمـتمتاسـفانهبـهدلیـل
نـوعمأموریـتوجایـگاهخدمتیتا
حـدزیـادیازایـنمسـئلهفاصلـه
گرفتـموبـاورودبـهبازنشسـتگی
برنامـه در را دوچرخهسـواری

هدفـم ابتـدا گذاشـتم. زندگـیام
وسـعی بـود ترافیـک بـا مقابلـه
میکردمدرسـطحمشـهدمسیرها
رابـادوچرخـهطیکنمامـابهمرور
بـایکیازدوسـتانبهجـادهزدیمو
ازشـهریبـهشـهردیگـررفتیـم.

جـاده  در  دوچرخه سـواری 
تفـاوت زیادی با شـهر دارد. کار 

سـختی برای شـما نیست؟
اولینبـارازمشـهدبـهنیشـابور
رفتیـمکمـیسـختبـودوخیلی
اذیتشـدم،حتیچنـدبارتصمیم
گرفتـمبرگردم.امابهمـرورتجربهام
زیادشـدوامروزدیگـربهراحتیبه
شـهرهایمختلـفمـیروموحتماً
یکسفربهشـهرهایشمالکشور

دربرنامهاماسـت.
آیـا قصـد سـفر بـه سـایر 

داریـد؟ هـم  را  کشـورها 
امـا دارم زیـادی عالقـه بلـه.

برنامهریـزیدرایـنخصوصنیازبه
امکاناتخاصوشـرایطخاصدارد.
امـامطمئنـمشـهربـهشـهرایران
راهمچنـانخواهـمگشـتولـذت
زندگـیدرایندورانراخواهیمبرد.
اگـر بخواهیـد توصیـه بـه 
بهتـر  بـرای  خـود  همـکاران 
اسـتفاده کردن از اوقات فراغت 
داشـته باشـید چه می گوئید؟
ایـناسـتکـه توصیـهمـن
بـا ازلحظـهلحظـهایـندوران
برنامهریـزیمناسـببهـرهببرید
نباشـد، برنامهریـزی اگـر چـون
شـکنکنیدکهافسردهمیشوید.
اولینوبهترینکاربرایشـروع
یـکروزخوب،ورزشصبحگاهی
اسـتکهخصوصیتاصلیآندر
کنـاربشاشـتوسـالمتیایجـاد
اسـت. جدیـد افـراد بـا ارتبـاط
ارتقـاء در خیلـی ارتبـاط ایـن
روحیـهمهماسـتچـونهرچه
اطرافشـماشـلوغترباشـدافکار
ناخوشـایندکمتریبهسراغشما
میآینـدوروزگاربهتـربـرشـما
میگـذرد.ضمـناینکـهراحتتر
میتوانیـددورافـرادیکـهانرژی
منفـیمیدهنـدخـطبکشـید
جایگزیـن را دوسـتانجدیـد و

نمایید.
نکتـهدیگـریکهبایـدمدنظر
داشـتدوریازغـموغصههـای
بیمورداسـت.خیلـیازهمکاران
برایهمـهچیزناراحتهسـتند.
مثـاًلبچـهامبیـکاراسـت،یکـی
اسـت،همسـایه بیمـار اقـوام از
روبرویـیزندگیخوبینـدارد...به
نظـرمندرمواجهبااینمسـائل
دوراهداردیـامـردعمـلوتالش
باشـدوراهـکارپیـداکنـد،واگـر
بیجهـت برنمیآیـد او از کاری
غصـهنخوردزیـراغموغصههیچ
فایـدهایبهجزحرکتبهسـمت

افسـردگینخواهدداشـت.

راه خدا
پیوستهمنمدرپیدیدارشمارا

برسرنگرمسایهوالطافخدارا
منماندهبهراهمکهخدالطفنماید

آردبهسرمسایهآنبالهمارا
دیدارمنازقامتدلدارچهحاصل

جزآنکهمرادیطلبمآنضعفارا
اینراهبرفتمکهخداکردهدایت

تاآنکهکنمطیهمهسلسلههارا
باآنکهشدهبارگهعشقفراموش

خواهمکهزیارتبکنمقبررضارا
هرکسکهمنارفتنگوییدکهحاجیست

حاجیشودآنکسکهرودراهخدارا
مارانبودباکزخشمدلشاهان

یکساننگرمسلسلهشاهوگدارا
پیوستهبهدرگاهخداوندبنالیم

عابدبهمنشکردچنینراهنمارا
مارانهثوابینهریایینهسرابی

درکنجبیابانچهکنممرغصبارا
خودراهوفاپیشهکنوراهخردگیر

تاآنکهکنیطیرهعشاقوفارا
دّریدهمهپایمراخارمغیالن

هرگزنکشممنتتوچکمهبهپارا
ماخرقهبهدوشیمچودرویشوقلندر

ازخویشنرانمدلدرویشوگدارا
)وارسته(زمیخانهنبگرفتمرادش

پیمودرهصومعهوقبلهنمارا
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چهارمیـنمرحلـهارزشـیابیشـرکتپژوهشوتوسـعهناجیبرگـزارو
مدیـراندفاتـرخدمـاتالکترونیـکانتظامـیبرترسـال9۵اعالمشـد.

مهـدیسـیدهاشـمیمدیـرعاملشـرکتپژوهـشوتوسـعهناجیبا
اعـالمایـنخبرگفت:ازمجمـوع۱۳۲دفترخدماتالکترونیکانتظامیدر
تهـران،۱۳دفتـربـهعنواندفاتربرترشناسـاییشـدندکه۶نفـرازمدیران

ایـندفاترازکارکنانمحترمبازنشسـتهناجامیباشـند.
ویافزود:از879دفترفعالخدماتالکترونیکانتظامیدراسـتانهانیز

77دفتربرترانتخابشـدهاندکه۲۳نفرازآنهاپیشکسـوتانناجاهستند.
ویدرادامـهبـااشـارهبهجوایزلحاظشـدهبرایمنتخبیـن،گفت:دفاتر

29 بازنشسته ناجا به عنوان مدیران برتر دفاتر الکترونیک انتظامی 
در سال 1395 انتخاب شدند

خدماتالکترونیکانتظامیبرتربادرنظرگرفتنامتیازاتکسـبشـدهدر
سـهگروهسـطحبندیشـدندومدیرانسـطحیکارزشـیابیبااهـداءلوح
وکمکهزینه۱۰میلیونریالیسـفرزیارتی،مدیرانسـطحدوارزشـیابی
بـااهـداءلـوحوکمـکهزینه7میلیـونو۵۰۰هـزارریالیسـفرزیارتیو
مدیرانسـطحسـهارزشـیابیبااهـداءلوحوکمـکهزینه۵۰۰هـزارریالی

سـفرزیارتیقدردانیشدند.

الزم بـه ذکر اسـت لیسـت مدیـران بازنشسـته ناجایـی دفاتر 
خدمـات الکترونیـک انتظامـی به شـرح زیر اسـت:

لیست مدیران ناجایی منتخب سال 1395

انعقاد تفاهم نامه با هتل سه ستاره سپنتای مشهد
ادارهخدماترفاهیمعاونتنیرویانسـانیفرماندهیانتظامیاسـتان
خراسـانرضویدرراسـتایکمکوبهبودمعیشـتکارکنانشـاغلو
بازنشسـتهتفاهمنامهایرابامدیریتهتلسـهسـتارهسپنتاامضاکرد.
براسـاسایـنتفاهـمنامـههزینـهاقامـتوپذیراییشـاملصبحانه
بـهصـورتبوفـه،نهـاروبدونشـامبـدونمحدودیتهمـراه،تـامورخ

9۶/9/۳۰بـرایهـرنفـرشـبی4۰هـزارتومـانبرآوردشـدهاسـت.
الزمبهذکراسـتکههتلسـپنتادرچهارراهشـهدابهسمتچهارراه
خسـروی،خیابانرجایی،رجایی4،کوچهشـاهینفرقرارداردومسافت

هتـلتاحرممطهـررضویحدودپنجالیدهدقیقهپیـادهرویدارد.
جهتکسـباطالعاتبیشـتریـارزروهتلبـاشـماره۳۲۲4۲۱8۲-

۳۲۲۱۲۱8۵-۳۲۲۲۱۰4۲)۰۵۱(تمـاسحاصـلنماییـد.

مبالغ قابل تائید در داروخانه های منتخب تأیید برخط 
دارو، افزایش یافت

دکترناصرسـارویجانشـینمعاونتدرمانسـازمانخدماتدرمانی
نیروهـایمسـلحگفت:درپـیافزایشقیمتداروهاودریافتپیشـنهاد
تعـدادیازاداراتاسـتانیمبنـیبـربـروزمشـکالتیبـهدلیـلوجود
محدودیـتریالـیدرتائیـدنسـخدرداروخانـههـایمنتخـب،ازابتدای
مهرماهسـقفمبالغتأییدنسـختوسـطداروخانههایمنتخبکهدارای

امـکانتأییـدبرخطنسـخداروییمیباشـند،افزایـشیافت.
ویدرادامـهاظهارداشـت:باتوجهبـهاجرایموفقیتآمیزاینطرح
ازابتـدایآذرمـاهسـالگذشـتهکارگروهپیگیـریوپایـشتائیدبرخط
دارودرسـتادسـازمانبـامحوریـتمعاونتدرمانتشـکیلگردیـدهو
بـهصـورتمسـتمرفعالیتهـاونتایـجایـنامررصدشـدهوحسـب
نیاز،تصمیماتالزماتخاذمیگردد.درهمینراسـتاسـقفهایمبالغ
الزمبـرایتاییـدبـراسـاسمبلـغکلنسـخهدرداروخانههـایتمامی
اسـتانهایکشـوربرایکلیهبیمهشـدگانبهشـرحزیرعملیاتیشـد.
حداکثـرمبلـغقابـلتأییـدازاقـالمموردتعهـددریکنسـخهبرای
نسـخبیمـارانویـژهوپرونـدهایتـاسـقف۲/۵میلیـونتومـانوبرای

بیمـارانعـادیتـاسـقف۶۰۰هزارتومانمیباشـد.

ارتقاء سیستم نوبت دهی تلفنی بیمارستان ولیعصر)عج( 
ناجادرجهت افزایش ارائه خدمات به مراجعین

رییسبیمارسـتانولیعصر)عج(ازارتقایسیسـتمنوبتدهیتلفنی
بـا۲4خـطفعالوبهصورتشـبانهروزیخبـرداد.

دکتـرعلـیامیراحمـدیگفـت:بـهمنظـورتسـهیلدرنوبتدهـی
غیرحضوریوافزایشرضایتمندیمراجعان،سیسـتمنوبتدهیتلفنی
بیمارسـتانبـهشـمارهتلفـن8۱۲۳۵۶۰۲بـا۲4خطفعالوبـهصورت
شـبانهروزیارتقـاءیافـت.ویافـزود:باتوجهبـهروندروزافـزونخدمات
وحجـمزیادمراجعیـنبـهبیمارسـتانوباهدفصرفـهجویـیدروقتو
هزینههاومدیریتکیفیتدرارائههرچهبیشـترخدماتدربیمارسـتان
بـهمراجعین،سیسـتمنوبـتدهیکارآمـدباویژگیهایبهتروآسـانتر
ضـروریبـودکـهباپیگیـریهایبهعمـلآمـدهاینامرتحقـقیافت.
دکتـرامیراحمدیمهمترینمزایایاینسیسـتمنوبتدهـیراعدم
ترافیـکوشـلوغیخـطتلفـن،نوبـتدهـیگویـاوارسـالپیامـکبه
مراجعیـنعنـوانکردوافـزود:نوبتدهیحضوریبـرایکلیهمراجعان

درنوبـتعصـردرحـالحاضراجرامیشـود.

کد دفترنام دفترمدیر دفترشهرستاناستان

آذربایجان
شرقی

حسنمرند
زارعزاده

4۱۲9۱4بلوارقائم

آذربایجان
شرقی

مجیدتبریز
آقاجانی

4۱۱۱۳۳پلسنگی

چهارراهعلیعلیزادهارومیهآذربایجانغربی
مافی

44۱۱۱8

شهیدحسنعذارنقدهآذربایجانغربی
چمران

44۲4۳7

ابراهیمارومیهآذربایجانغربی
شیدایی

شهید
عطایی

44۱۱۲4

حسناردبیلاردبیل
لطفیپور

4۵۱۱۱۵شریعتی

کاظمکرجالبرز
میرزایینژاد

چهارراه
مصباح

۲۶۱۱۳۱

ناصرفردیسالبرز
جمشیدی
آالشتی

فلکهچهارم
فردیس

۲۶۱۱۲۱

کد دفترنام دفترمدیر دفترشهرستاناستان

حسینتهرانبزرگتهرانبزرگ
کشوری

۲۱۱۲۵9مشریه

میداننقیانصاریتهرانبزرگتهرانبزرگ
خراسان

۲۱۱۱9۳

اسدا..تهرانبزرگتهرانبزرگ
سروری

۲۱۱۲۱۵نازیآباد

شهرکعلیوالیتهرانبزرگتهرانبزرگ
اکباتان

۲۱۱۲9۳

حسنتهرانبزرگتهرانبزرگ
مسعود
سینکی

فلکهاول
تهرانپارس

۲۱۱۲۳۵

۲۱۱۲۰۱جمهوریعباسارشادتهرانبزرگتهرانبزرگ

چهارمحالو
بختیاری

محمدشهرکرد
سلمان
یگانگی

۳8۱۱۱۱شهداء

محمدبیرجندخراسانجنوبی
حسینپور

۵۶۱۵۶۲۱بسیج

کد دفترنام دفترمدیر دفترشهرستاناستان

اسماعیلمشهدخراسانرضوی
صادقی

۵۱۱۱۳۱احمدآباد

حیدرعلیچنارانخراسانرضوی
جوانمرد

۵۱۲8۲4شریعتی

حافظماهشهرخوزستان
جعفریان

خیابان
شهید
شریفی

۶۱۲۵۲۶

سعدالهشیرازفارس
نوبهار

7۱۱۱۲۱بلوارمدرس

علیمحمدقروهکردستان
عبدالملکی

پروین
اعتصامی

87۲7۲7

محمدحسنسنقرکرمانشاه
طالیی

8۳۱8۳8۳میدانسپاه

حسیننیککرمانشاهکرمانشاه
بزم

میدان
فردوسی

8۳۱۱۱9

عباسگنبدکاووسگلستان
مجیدینیا

میدان۱7
شهریور

۱7۲7۲۶

غالمرضارشتگیالن
چیتی

بلوارآیتا...
ضیابری

۱۳۱۱۱8

عبدالهتنکابنمازندران
نوریان

خیابان
جمهوری

۱۵۲9۲7

عبدالصمدآملمازندران
صفری
تباربیشه

بلوارامام
رضا)ع(

۱۵۲۲۱۳

قربانکبودرآهنگهمدان
پیوندی

خیابان
شهید
مدنی

8۱۱۱۲4

حبیبالهیزدیزد
کرمی

۳۵۱۱۱8آزادشهر

اطالع رسانی
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3 – فقط یک مرورگر اینترنت
اینروزهادیگرباآنمرورگرسـبک،سـریع
وفوقالعـادهگذشـتهمواجـهنیسـتیموحـاال
کـرومبـاپیچیدگیهایبیشـترهمراهاسـت.
بسـیاریعالقهکوگلبرایتبدیلکردنکروم
بهیکسیسـتمعاملرادلیلاصلـیایناتفاق
ناخوشـایندوناراحتکنندهمیدانند.ازسـوی
دیگـرفایرفاکسهنـوزهمیکمرورگراسـت
وتنهـابـرایوبگـردیمـورداسـتفادهقـرار
میگیـرد.فایرفاکـسبهخوبـیوبینظیـری
آنچـهکـرومدرابتـدابود،نیسـت؛امـاحداقل
نمیخواهـدجلـبتوجهکندوخودرابیشـتر

ازیـکمرورگـراینترنتنشـاندهد.
4 – درک مفهوم متن باز

ازلحـاظفنـیمیتـوانگفـتکـهکـروم
متنبـازاسـت،چراکهخـودمانندبسـیاریاز
مرورگرهـایدیگـربرمبنایمرورگـرکرومیوم
سـاختهشـدهاسـت؛امـاراسـتشرابخواهید
واقعیـتمتنبازبـودنبادسترسـیکاربرانبه
کدهـایبرنامهتفاوتهاییدارد.ازسـویدیگر
فایرفاکسیکنقشـهراهعمومـیوکاملارائه
کردهاسـتکهتحتتأثیرمشـترکانواعضای
انجمـنایـنمرورگـرقـرارمیگیـرد.ایـنامر
سـببمیشـودتـابتـوانآینـدهروشـنیرا
بـرایمرورگریچـونفایرفاکسمتصورشـد

واطمینـانبیشـتریبـهآنکرد.
5 – شخصی سازی بیشتر

میـزانشخصیسـازی،بزرگتریـنتفـاوت
هـر مـیرود. بهشـمار کـروم و فایرفاکـس
مرورگرکرومدربسـیاریازسیسـتمعاملهاو
دسـتگاههایکساناسـتوظاهرثابتیدارد.به
غیـرازحـذفنـوارابزاریـاپنهانکـردنچند
آیکوندرکنارنوارآدرس،بیشـترینکاریکه
میتوانیـدانجـامدهیـد،انتخـابیکپوسـته
متفـاوتبـراینـوارعنـوانوتبهااسـت؛این
درحالـیاسـتکـهفایرفاکـسگزینههـای
بیشـتریرادرایـنزمینـهدراختیـارکاربران

میگـذارد.

6 – پشتیبانی از افزونه های کروم 
48 نسـخه معرفـی بـا موزیـال
از پایـدار پشـتیبانی فایرفاکـس مرورگـر
WebExtensions رابـهکاربـرانمعرفـی

کـرد.
WebExtensions یـکAPI کـراس
پلتفـرماسـتکـهبـهتوسـعهدهندگانایـن
اجـازهرامیدهـدتایکافزونهمشـخصایجاد
وازآندرمرورگرهایمختلفاسـتفادهکنند.
بـااسـتفادهازایـنامـکان،فایرفاکـسقابلیت
نصـبافزونههـایکـرومرویخـودراپیـدا
میکنـد.همـهآنچیزیکـهدراینخصوص
 Chromeبایـدانجـامدهیـد،نصـبافزونـه
آن از پـس اسـت. Store Foxified
میتوانیـدافزونههایکرومرادرفروشـگاهوب
ایـنمرورگرانتخابکردهوسـپسرویدکمه
Add to Firefoxدرسـمتراستوباالی
صفحـهضربهبزنیـد.توجهداشـتهباشـیدکه
ایـنقابلیـتفایرفاکـسدرحالبهروزرسـانی
اسـتوهـماکنـونتمـامافزونههـایکـروم

توسـطآنپشـتیبانینمیشود.
7 – افزونه های منحصربه فرد

همانطـورکـهمیدانیـد،کـرومدارایطیف
فایرفاکـس امـا اسـت؛ افزونههـا از وسـیعی
بـرای کـه دارد منحصربهفـردی افزونههـای
کـرومعرضهنشـدهاندومیتوانندهـرکاربری

رابـهسـویخودجـذبکننـد.بهترینمثالی
 Treeکـهدرایـنزمینهمیتـوانزد،افزونـه
Style Tabاسـت.ایـنافزونـهنوارتـبرااز
بـاالبهسـمتچـپمرورگرمنتقـلمیکندو
بـهشـمااینامـکانرامیدهـدتاتبهـارابه
صـورتدرختـیومنظـمسـازماندهیکنید.
Tree Style Tabافزونههایـیهماننـد
میتواننـدکاربـرانرابهاسـتفادهازفایرفاکس

ترغیـبکنند.

8 – انجام بهتر وظایف
درپایـانبایـدگفتکهتفاوتبیـنکرومو
فایرفاکسبسـیارجزئیاست.شایدفایرفاکس
دربرخـیمـواردسـریعترباشـدوازباتـری
دسـتگاهکمتراسـتفادهکند،امـادرنهایتبه
ایـننتیجهمیرسـیمکههـردومرورگرعالی

هستند.
فایرفاکـسقادراسـتهـرآنچـهرادرکروم
انجـاممیپذیـرد،بـهکاربـرانخودارائـهکند؛
بنابرایـنشـایدبهترباشـدچنـدوقتـیرانیز
ازمرورگـرفایرفاکساسـتفادهکنیـد،احتمال
اینکـهمجددبهسـمتکرومبازگردید،بسـیار

اندکاسـت!

۱ – مصرف کمتر انرژی 
بسـیاریازکاربرانمیگویندکرومسریعتر
ازفایرفاکـساسـت؛ایندیدگاهکامالدرسـت
اسـتوعلتآننیزاسـتفادهبیشـترکـروماز
پردازنـدهمرکـزیدسـتگاهعنـوانمیشـود.
اسـتفادهبیشـترازپردازنـدهسـببپـردازش
سـریعتروعملکردبهترمیشـودوبـهموازات
آننیزباتریدسـتگاهشـماازاینقضیهتأثیر
میپذیـرد.اگـرواقعیـترامیخواهیـد،بایـد
بگویـمکـهکـرومآنقدرهـاهـمسـریعتراز
فایرفاکسنیسـت.بهگفتهمایکروسافت،داده
جمعآوریشـدهازمیلیونهاکاربـرددرویندوز
۱۰نشـانمیدهـدکـهفایرفاکسحـدود۳۱
درصـدکمتـرازکـروم،ازباتـریدسـتگاهها

میکند. اسـتفاده
2 – استفاده بهینه از رم

درایـنخصـوصدومرورگـردرشـرایطی
قـرار آزمـون چهـار تحـت یکسـان کامـاًل
گرفتهانـد:یـکتـب،پنجتـب،۱۰تـبو۱۵

. تب
بـرایانطباقنیزیکوبسـایتمشـخص
ومشـابهرابـههریکازایـنتبهااختصاص
دادنـد.پیـشازهـرچیـزیبایـدبدانیـدکـه
از بهتـر کمتـر، تبهـای تعـداد در کـروم
فایرفاکـسعمـلمیکنـدواسـتفادهکمتری
ازرمسیسـتمدارد؛امـاهمیـنکـهتعـداد
تبهایبازشـدهبیشـترمیشـود،اینمرورگر
بـاردیگـرضعفهایخودراآشـکارمیسـازد.
اگـرازکاربرانیهسـتیدکههمزمـانتبهای
زیـادیرابـازمیکنند)مثالًبیـشاز۲۰تب(،
فایرفاکـسانتخـاببهتریبرایشـمااسـت.

چندین دلیل برای مهاجرت از کروم به فایرفاکس

ت؟
 اس

هتر
ن ب

شی
 آت

باه
رو

را 
چ

تـا همین چنـد ماه قبل مرورگر شـرکت گـوگل بهتریـن گزینه روی میـز برای 
وب گـردی بـود، اما ا گـر توجه کـرده باشـید، دیگر کـروم آن مرورگر سـرعت و 
بی آزار و اذیت گذشـته نیسـت؛ هنگ کردن های مکرر، اشـغال کردن رم دسـتگاه 
و باگ هـای متعـدد تنهـا بخشـی از مشـکالت ایـن مرورگر معـروف اسـت. اگر 
بخواهیـم خیلـی سـاده بگوییـم، در حال حاضـر برتری ایـن مرورگـر از بین رفته 
اسـت. بد نیسـت بدانید که فایرفاکس، متقاعدکننده ترین کاندیـد برای وب گردی 
به شـمار مـی رود. در طـول سـال گذشـته، اسـتفاده از ایـن مرورگـر اینترنتی به 
طـرز قابـل توجهی افزایـش یافته؛ به طوری کـه این میـزان از 7/7 درصـد در ماه 
آگوسـت 20۱6 بـه ۱2درصد رسـیده اسـت؛ اما واقعا چـرا کاربران دوباره به سـراغ 
فایرفاکـس آمده اند؟ چرا محبوبیت روباه آتشـین هم روی گوشـی های هوشـمند 
و هـم رایانه هـا افزایـش یافته اسـت؟ در ادامـه از دالیلی می گوییم کـه مهاجرت 

شـما از گـوگل کروم بـه فایرفاکـس را منطقی نشـان می دهد. 

جازی
ی م

فضا
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۱- حرکت بیشتر
سـعیکنیدهـرروزراههایتـازهایپیداکنید
کـهبـهواسـطهآنبیشـتربتوانیـدبدنخـودرا

حرکـتدهید.
بیـنآسانسـوروپلـه،پلـهراانتخـابکنیـد.
هنگامـیکـهقصـدداریـددنبـالبچههـابروید،
پیـادهایـنکارراانجـامدهیـد،فعالیـتداشـته
باشـیدوعلفهـایهرزباغچـهراخودتانهرس

. کنید
حرکـت دسـتوپا آنهـا در کـه کارهایـی
دارنـد،نـهتنهاموجبحفظتناسـباندامشـما
میشـوندبلکـهبهعنـواننیروهاییبـرایازبین
بـردناسـترسنیـزمیتوانیـدرویآنهاحسـاب
کنیـد.»حرکـت«رامیتوانیـددربـازهزمانـی
بسـیارکوتاهـیانجامدهیـد.حتماالزمنیسـت
یـکسـاعتدرباشـگاهفعالیـتداشـتهباشـید
یـابـهمـدت4۵دقیقـهحـرکاتایروبیـکانجام
دهیـدیـاتایچـیوکیکبوکـستمرینکنید.
فقـطسـعیکنیـددرطـولروزباهـرکاریکه
میتوانیـدحرکتبیشـتریرابهاعضایمختلف

بـدنخـودواردکنید.
2- حذف چربی

مشـخص کامـال کـه غذاهایـی خـوردن از
اسـتکـهسرشـارازچربیهسـتند،خـودداری
کنیـدماننـد:غذاهایسـرخشـده،انـواعبرگرو
گوشـتهایپرچـرب.محصوالتلبنـیپرچرب
نظیـرپنیرهایمحلی،خامهوشـیربایـدازانواع

کمچربشـانمـورداسـتفادهقـراربگیـرد.
میـزانمصرفکـره،مارگاریـن،مایونـزوانواع
دیگـرسـسهارانیـزبایـدبـهکمتریـنمیـزان
کمچـرب محصـوالت انـواع برسـانید. ممکـن
مـواردبـاالنیـزوجـوددارنـدوشـمامیتوانیداز
آنهااسـتفادهکنیـد؛ماننـد:پنیرهـایکمچرب،

افزایش خطر ابتال به پولیپ روده، با 
نشستن طوالنی مدت

دکتـرپروانـهزینبـیجـراحوفـوقتخصـص
گـوارشدرایـنخصـوصگفـت:بیتحرکـیاز
عوامـلخطـرجـدیبـرایسـالمتیمحسـوب
میشـودودرایـنمیـان،نشسـتنهایطوالنـی
مـدتوبیوقفـهحتیمیانکسـانیکهفعالیت
جسـمیروزانـهدارنـد،نیـزبـاخطروقـوعمرگ

زودرسوبـروزبرخـیبیماریهـاهمـراهاسـت.
اضافـهمیکنـمبـراسـاسایـنتحقیقـاتعـود
پولیـپدرمـردانشـایعتـراززنـانبـودهکهبه
ویـژهدرمردانـیکهفعالیتبدنیکمتـریدارند،

مشـاهدهمیشـود.

زردچوبه
زردچوبـهدارایمـادهفعالیبهنـامکورکومین
اسـتکـهازویژگیهـایآنتـیاکسـیدانی،ضد
انعقـادخـونوضـدالتهـابقـویسـودمیبرد.
نیرویـیکـهتوسـطجریـانخـونرویدیـواره

رگهـایخونـیواردمیشـودبـهعنـوانفشـار
خـونشـناختهمیشـود.فشـارخونبـاالخطر
ابتـالبـهنارسـاییقلبـی،بیمـاریعـروقکرونر،
نارسـاییکلیـوی،وسـکتهمغـزیراافزایـش
زیـاد مقـدار بـه زردچوبـه مصـرف میدهـد.
جملـه از معـده مشـکالت موجـب میتوانـد
اولسـرهاشـود.پایینآمدنسـطحالتهـابژنها،

روی خط سالمتی
پاسـخوعکسالعملضدویروسـیآنهاراکاهش

میدهـدومیتوانـدباعـثخسـتگیشـود.

پیشگیری  از سرطان
کدوتنبلغنیازرویاسـت؛یکمادهمعدنی
کـهبهعقیدهمتخصصاننقشمهمـیدرارتقای

سـالمتپروستاتداردوازبزرگشدنپروستات
نیـزجلوگیریمیکند.سـایرمنابعغنـیازروی
عبارتنـدازگوشـت،شـیروفرآوردههـایلبنیو

کامل. غالت

خواص شلغم
یقیـنبداریـدکـهاگـردرفصـولسـرددر
هفتـهچندمرتبهازآبشـلغمخـام،ویاپختهو

بـرگآنمیـلکنیـدازبیماریهایزیـردرامان
خواهیـدبـود.شـبکـوری،ضعـفحافظه،
گلـودرد،جـوشصورت،کمخونی،دردمفاصل،
بیماریبرونشیت،یبوسـتوبیماریهاتنفسی.

فلفل سبز 
فلفلسـبزمواددفعیراازطریقآزادسـاختن
کلسـترولافزایشمیدهدوبهاینوسیلهمیزان

کلسـترولخـونراکاهـشمیدهـد.مطالعـات
انجـامشـدهنشـانمیدهـدافـرادیکههـرروز
هنـگامصـرفغذا،فلفلسـبزمصـرفمیکنند
خیلـیکمترنسـبتبهدیگـرانبـهبیماریهای

قلبـیعروقیدچارمیشـوند.
میوههـایایـنگیـاهبـهمقـدارکـم،محرک
اشـتهاوزیادکننـدهترشـحاتبـزاقوتسـکین
دهندهبواسـیرهایدردناکوالتهابداراسـت.به
علتضدباکتریاییبودنآن،مقاومتناحیهابتال
بـهعفونتمعـدهایورودهایراافزایشمیدهدو
میتوانداسـهالعفونـیرادرمانکند.همچنین،
بـهعنـواندارویضدریزشمونیـزبکارمیرود.
البتهکسـانیکهدچارآلرژیوخارشهسـتنداز

مصرففلفلسـبزخـودداریکنند.

ترکیب توت فرنگی و کیوی
ویتامیـن از میـوهسرشـار ایـن۲ ترکیـب
ثاسـتوبـههمـراهنعنـاعکـهمنبعخوبـیاز
فـوالت،ویتامیـنآ،منیزیـمورویمحسـوب
میشـود،برایتقویتسیسـتمایمنیبدننقش
مهمـیدارد.گفتنیاسـتمنیزیـمناکافیمنجر
بهتضعیفسیسـتمایمنیبدنوقـرارگیریدر

معـرضعفونـتمیشـود.

خواص انگور
و فکـری تنشهـای دچـار کـه کسـانی
فشـارهایروانیهسـتندیـاروزهایدشـواری
رادرزندگـیخـودسـپریمیکننـدوازایـن
رومیـلبـهغـذایپختـهندارنـد،میتواننـداز

انگوربهرهبسـیاریببرند.انگوردراینشـرایط
هـمبرایبدنغذارسـانیمناسـبیداردوبرای
پاکسـازیبـدنازمـوادتبـاهدرفرآیندهـای
روانـیبدنیسـودمنداسـتوازغلبهخشـکی

بـرسیسـتمعصبـیپیشـگیریمیکند.

9 نکته کلیدی برای تندرستی و سالمتی
ارتباط مستقیمی میان زندگی سالم و چهره سالم وجود دارد.افرادی که در زندگی خود مشکلی نداشته و سالم زندگی می کنند، معموال 

چهره خندانی داشته و همیشه لبخند به لب دارند. پیشنهاد زیر می تواند در کمک به عزیزان خواننده مفید و موثر باشد.

سـسهایرژیمـیو...
3-ترک سیگار

ازسـال۱9۶۰بـهبعـدمشـخصشـدکـه
اسـتعمالدخانیـاتبهداشـتعمومـیبـدنرا
بـهخطـرمیانـدازدوبـهمـردمسراسـرجهـان
توصیـهشـدتامصـرفسـیگارراکاهـشدهند؛
امامتاسـفانهاخیرارشـدباورنکردنیرادرمصرف
سـیگارتوسـطجوانانونوجوانانشاهدهستیم.
امـاخطمشـیفکریروزمشـخصاسـت:حتی

شـدهیکسـیگارکمتربکشـید.
4-کاهش استرس

شـایدصحبـتکـردندرمـورداسـترسکار
سـادهایباشـد،امـابرخـوردبـاآنقدریدشـوار
اسـت.تکنیکهایـیوجـوددارنـدکـهمحققان
معتقدنـدبااسـتفادهازآنهامیتوانیدافکارمثبت
بیشـتریرابـهذهنخـودواردکنیـد.۳۰دقیقه
درطـولروزراصـرفکاریکنیدکـهازانجامآن
لـذتمیبریـد،مثـالدرلبسـاحلیـادرپارک
پیـادهرویکنید،کتابمـوردعالقهتانرامطالعه
کنیـد،بهدیـدنیکیازدوسـتانتانبروید،فیلم

خندهدارنگاهکنیـدو...
5- از آلودگی هوا دور بمانید

اگـرنمیتوانیـددرمحیطـیدورازدودودم
زندگـیکنیـد،حداقـلوارداتاقهایـیکـهدر
آنهاسـیگارمیکشـند،نشـوید،درمحلهایپر
رفتوآمـدورزشنکنیدودرمکانهایپرترافیک

آمدوشـدنکنید.
فقـطزمانـیمیتوانیـددرفضـایبـازورزش
کنیـدکهمیـزانآلودگـیهـواپایینباشـد.اگر
قصـدورزشکـردندرمحیطهـایسربسـتهرا
داریـد،بایـدحتمـامطمئـنشـویدکهدسـتگاه
تهویـهبهدرسـتیکارمیکنـد.درحیـاطمنـزل
خـوددرختچـهوبوتههـایمختلفـیراپـرورش

دهیـد،ایـنگیاهـانمیتواننـدبازدارنـدهخوبی
بـرایآلودگـیهـوایخیابانباشـند.

6- کمربند ایمنی تان را ببندید
تحقیقاتحاکیازاینمطلبهسـتندافرادی
کـهازکمربنـدایمنـیاسـتفادهمیکننـد،عمر
طوالنیتـرینسـبتبهسـایریندارند.همچنین
بسـتنکمربندایمنیاحتمالآسـیبدیـدندر
سـوانحرانندگیرابهمیزانبسـیارزیادیکاهش

میدهد.
7-از نخ دندان استفاده کنید

پژوهشهـایجدیـدگویـایاینامرهسـتند
کـهارتبـاطمسـتقیمیمیـانطـولعمـرونخ

دنـدانوجـوددارد.
البتـهمحققـاندلیـلقطعـیایـنعمـررا
بـهدرسـتینمیداننـد،شـایددلیلـشایـن
باشـدافـرادیکـهدندانهایشـانرابـانختمیز
میکنند،نسـبتبهسـالمتعمومیبدنخود
حسـاستربودهواهمیتبیشـتریبهبهداشت

خـودمیدهنـد.
8-دورنمای ذهنی مثبت داشته باشید

ارتباطمسـتقیمیمیانزندگیسـالموچهره
سـالموجـوددارد.افـرادیکـهدرزندگـیخـود
مشکلینداشـتهوسالمزندگیمیکنند،معموال
چهـرهخندانیداشـتهوهمیشـهلبخنـدبهلب

دارند.
9- والدینی با انتخاب درست باشید

ارتبـاطمیـانسـالمتیافـرادوژنتیـکآنهـا
کامالمشـخصاسـت،امانمیتوانگفـتبهاین
دلیـلکـهوالدیـنشـمادرجوانیبـهدلیلابتال
بـهنوعـیبیماریخـاصجانخـودراازدسـت
دادهانـد،شـماهمبههمیـندردمبتـالخواهید
شـدوهیچتغییـریدرژنهایخـودنمیتوانید

ایجـادکنید.

سالمت
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باهمبخندیم
معصومه خاکدامنآشپــزی

کوفته ترخون و مرزه

۵۰۰گرمگوشتچرخکردهبدونچربی
۱۵۰گرمبرنج)۱پیمانه(

۱۵۰گرملپه
بهمیزانالزمنمک،فلفل،زردچوبهوادویه

۲قاشقسوپخوریپیازداغ
۳۵۰گرمسـبزیمعطـروخردکرده)نعناع،

جعفری،پیازچه،ترهوشـوید(
۱۵۰گرمترخونومرزه

۱عددتخممرغ
۱قاشقچایخوریزعفرانحلکرده

۲۰۰گرمآلوبخارایخیسکرده

گوشـتراهمـراهبـانمـک،فلفـل،زردچوبـهوادویـه،کامـاًلورزدهیـدتا
چسـبندگیپیـداکنـد.برنجراازقبلبخیسـانیدولپـهرابپزیـد.حااللپه،
برنـج،پیـازداغ،سـبزی،ترخـونومـرزه،تخممـرغوزعفـرانرابیفزاییدو

دوبـارهکامـاًلورزدهید.
اینـکازمـوادکوفتـه،هـرباربهانـدازهیکپرتقـالبرداریدودرمیـانآن،
چنـدآلـووقـدریپیـازداغقـراردهید.سـپسکوفتهراجمعنماییـدودر
سـسدرحالجوشقراردهید.پسازاتمامکار،شـعلهرامالیمکنیدودِر

قابلمـهرانیمـهبازبگذاریـدوبهمدتتقریبییکسـاعتبپزید.

درقابلمـهمناسـبی،پیـازداغراهمـراهبـاربگوجهفرنگـیدرروغنتفت
دهیـدوآبرابیفزائیـد.قـدریفلفلوزردچوبهبهآنبیفزاییـدوپسازآن

کهآبکامالًجوشـید،سـسآمادهاسـت.


یادآوری: یادتانباشدکهآب،بایدرویتمامکوفتههارابپوشاند.

۳قاشقسوپخوریروغن
۲قاشقسوپخوریپیازداغ

۱قاشقسوپخوریربگوجهفرنگی
بهمیزانالزمآب

شپزی
آ

سرگرمی

طرز تهیه :

روش تهیه سس کوفته :

مواد الزم:

مواد الزم برای تهیه سس کوفته :

پسرهبهباباشمیگه:باباکولرخرابشده
بابـاشمیگـه:خـوبمعلومهدیگـهوقتیپنجنفـریزیرش

میخوابیـن،میخوایخرابنشـه؟!!

یارورفتهبودهتماشـایمسـابقهدوومیدانی،وسطمسابقهاز
بغلیشمیپرسه:ببخشید،ایناواسـهچیدارنمیدون؟!

طـرفمیگـه:برایاینکهبهنفراولجایـزهمیدن.یوخدهفکر
میکنه،میپرسه:پسبقیشونواسـهچیدارنمیدون؟!

پسـرهدرجمعـیبـودهکـهمامانـشزنـگمیزنهمیگـه:یه
سـوالیازتمیپرسـماونجـاتابلونکـن!فقطباآرهیـانهجواب

منـوبده!باشـه؟
پسره:باشه

مامانهمیگه:اوضاعاونجاچهجوریه؟!!!!!!!!!

یکیداشتتویخیابونراهمیرفت
باخودشگفتبهبهچهروزخوبی

چههوایعالیایچهدنیایقشنگی
بهاتهامنشراکاذیبوتشویشاذهانعمومیگرفتنش!!!

...خوابدیدمباخانممرفتیمپاساژ
هیاونمیخرههیمنکارتمیکشم

یهوازخوابپریدمدوسهبارموجودیگرفتم…
آخرشبانکگفت:
بخداخوابدیدی
تواصنزننداری

بگیربخواب…!

ازیکـیپرسـیدنخواهـرتازدواجکـرد؟گفـت:دوماهـه!
پرسـیدنبـاکـی؟گفـت:غریبـهنیسـتدامادمونـه!

یکـیزنـگمیزنـهبـهمخابـراتمیگه:آقاببخشـیدسـیم
تلفـنماخیلـیبلنده،اگهمیشـهلطـفکنیـدازاونطرفیه

کمبکشـیدش!

پلیسـهبهطرفمیگه:گواهینامهداری؟میگه:بزارداشـبورد
روببینمشـانسبیاریکهداشـتهباشم،کارتراهبیفته!
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به 3 نفــر از کسـانی که پاسخ صحیح 
به جدول ها و چیستان ها بدهند به قید 

قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

شسرگرمی:
تهیهوگردآوریبخ

معصومه خاکدامن

زادگاه - گورکي از کتابي - دلیل داراي - ۱4
زکریايرازي

۱۵-سورهزنان-شایعترینعلتسکتهمغزي
درایران

عمودي  :
۱-برندهاسکاربهترینتدوین۲۰۱۶اثرجرج

میلر-دروازهبانپدیدهمشهد
۲-آبروستایي-جايپايدوچرخهسوار-از

شهرهايمهمآمریکا
و من - قورباغه دوزیستيشبیه - استوار - ۳

جنابعالي
4-پلیدي-کورتوسيدانشمندفرانسوياین
پایتخت - کرد درسال۱8۱۱کشف را عنصر

ترکمنستان
۵-هافبکآرسنالکهبصورتقرضیدربورنموث
بازیمیکند-پارچهپنبهاينازکوسفتبافت

سفید-ورزشپولدارها
۶-بافنده-زندگيکردن-ازشهرهاياستان

گیالن
7-کاغذنامرغوب-یکچهارم-دشمنسرسخت

-مهرهتنبلشطرنج
8-گنبد-آبویرانگر-سگدیوانه-همبازي

ورزشي
9-میان-انگلیسيباالبر-سالحدفاعيبرخی

جانوران-مهرهايدرگوشهعرصهشطرنج
۱۰-آشکارتر-همبازيلورل-اسبنژادپست
۱۱-گهواره-پنجضلع-طوفانهمراهبابرف

- برونته خواهران از - اندونزي مرکز - ۱۲
دستاویز

نمادو ۱۳-موتورسریع-عنصرمعماريکه
معرفقدرتبوده-دارايدرازا،پهناوبلنديو

دارايحجم
۱4-میانهزیروبمدرآواز-کتابيازآلیس
مونروبانوينویسندهکانادایيوبرندهنوبلادبیات

۲۰۱۳-فرمانخودرو
۱۵-شعريازهوشنگابتهاج-اثريازوالتر

اسکاتنویسندهاسکاتلندي

افقي  :
نوعي - حسین)ع( امام قیام ماه محرم، ماه - ۱

ماشینصحرایي
۲-کجاست؟-بيدلیل-شادي

۳-بهطورمثال-آشکاروظاهر-نتمخمور!
4-خواندنيمحصلین-درختعرب-روديدر

فرانسه-ازفدراسیونهايورزشي
۵-اثرلئوتولستوي-گسترش-شهريدرکرمان

۶-یگانه-کوشیدن-دانشجويهنرکده
7-نامدیگرجیوه-جایگزینپولدرپرداختها

-یکدنگي-مغز
- کشورها در غیرنژادي اقلیت بزرگترین - 8

پارچهاينخي
9-ضربهسردرفوتبال-پدیدآمدن-مروارید-
فیلميازدیویدفینچروبازيبرادپیتومورگان

فریمن
۱۰-زمانها-نوعيرشتهخوراکي-کمانچشم

۱۱-جایيکهدرآنگلهايبسیارروییدهباشد
-خریدوفروش-فیلميازمانيحقیقیوبازي

ترانهعلیدوستي
۱۲-خواستار-حرففاصله-آبدهان-بیماری،

ناخوشی
نیروي در بخشي - دسیسه کلمه ریشه - ۱۳

انتظامي-دروپنجرهبناهايقدیمي

نامونامخانوادگی:...................................................................تلفن:.................................................کدپستی:.......................................

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

قانون های حل جدول سودوکو:

۱-درهرسطروستونبایداعداد۱تا9نوشته
تکرار نباید عددی هیچ که است بدیهی شود.

شود.
۲-درهرمربع)۳در۳(اعداد۱تا9بایدنوشته

ودرنتیجههیچعددینبایدتکرارشود.

برندگان شماره قبل
۱- یاسر مشایخی پور از تهران

2- زهره علیپور از تهران
3- محمد قربانی از خراسان

برنده

500.000 ریال

جایزه نقدی

از نامبردگان درخواسـت می شـود با تلفـن: 42844 -02۱)داخلی 
4۱2( تمـاس گرفتـه و شـماره عابر بانـک خود را اعالم تا نسـبت 

بـه واریز مبلـغ جایزه اقدام شـود.

4039 جدول سودوکوجدول متقــاطع

39پاسخ جدول متقاطع شماره

38 پاسخ چیستان و معمای شماره39

گزینه)ب(درستاست.
اگرسـهگونیبهاوزانa،bوcچنانباشـندکه a≤b≤cآنگاهباتوجهبه
۲b+c+۲a۲ویاc+۲a+b،۲c+۲b+aادغامهـایگوناگونبهیکیازهزینههـای
خواهیمرسـیدکـهدربینآنهزینهها۲b+c+۲aکمترینمقدارممکـنرادارد.
بنابرایـنبهتـرآناسـتکـهدرابتـداگونیهـایسـبکترراباهـمادغامکـردهو

حاصـلرابـابعدیوبـههمینترتیبتاآخرپیـشرویم:
4۳=)۱۱+8(+)۶+۵(+)4+4(+)۳+۲(

 ناجا 960609شرح جدول 

 طراح:معصومه خاکدامن

 

  

 :افقي

 صحرایي ماشین نوعي - ماه محرم ، ماه قیام امام حسین)ع( – 1

 شادي - دلیل بي - ؟كجاست – 2

 !مخمور نت - ظاهر و آشكار - مثال طور به - 3

 ورزشي هاي یونفدراس از - فرانسه در رودي - عرب درخت - محصلین خواندني - 4

 كرمان در شهري - گسترش - تولستوي لئو اثر - 5

  هنركده دانشجوي - كوشیدن - یگانه - 6

 مغز - نگيدیك - ها پرداخت در پول جایگزین - جیوه دیگر نام - 7

 نخي اي پارچه - كشورها در غیرنژادي اقلیت بزرگترین - 8

 فریمن مورگان و پیت براد بازي و فینچر دیوید از فیلمي - مروارید - آمدن پدید - فوتبال در سر ضربه - 9

 چشم كمان - خوراكي رشته نوعي - ها زمان – 10

  علیدوستي ترانه بازي و حقیق ماني از فیلمي - فروش و خرید - باشد روییده بسیار هاي گل آن در كه جایي - 11

مـیخواهیـمبیـندونقطهحرکـتکنیمبهطـوريکهاز
هـریـکازاعـداد۰تـا4دقیقـایکبـاردرطولمسـیرگذر

کنیم.
Aبـهشـکلتوجهکنیـد.بهچندطریـقمیتـوانازنقطه
بـهنقطـهBرفـتبهطوریکههریـکازاعداد۰تـا4دقیقاً

یکباردرطولمسـیردرنقطههامشـاهدهشـوند؟
الف(4
ب(7
ج(8
د(۱۵
ه(۱۶

 

 :  معما

 

 مسیر طول در بار یک دقیقاً 4 تا 0 اعداد از یک هر از که طوري به کنیم حرکت نقطه دو بین خواهیم می    
 .کنیم گذر

 4 تا 0 اعداد از یک هر که طوري به رفت B ينقطه به A ينقطه از توانمی طریق چند به. کنید توجه شکل به
 شوند؟ مشاهده هانقطه در مسیر طول در بار یک دقیقاً 

 

 16ه)       15د)        8ج)        7ب)         4) الف
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