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چگونهدرمدرسه
زندهبمانیم؟!

همدل با زائران پیاده سید الشهداء

مهلت ارسال آثار تا  21آذر ماه
jonbesh.ir
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محضاطالع
امیرمومنان علی علیه السالم:
« ِ ّل َد ُّر الْ َح َس ِد َما اَ ْع َدلَ ُه بَ َد َء بِ َص ِ
اح ِب ِه َف َق َت َل ُه»

این قسمت :تب هیئت

آفرین بر حسد! چقدر عدالت پیشه است ،نخست به
سراغ صاحبش مى رود و او را مى کشد.

از نگارهای که میخوانیم!!
واحد یفرد /
همهی ما ،خواســته یا ناخواســته از روزی که به
مدرسه میرویم ،دست به کتابی برده و به اجبار باید
آن را مطالعه کنیم.از روز اول هر کتابی که بخوانیم،
قبل از هرچیز باید درسی باشد ،یعنی یا کتاب درس
مدرسه و یا دیگر آخرش ،خدایی ناکرده ،اگر کتابی
کمک آموزشی بخوانیم!
گمان ما این است که نگاهمان باید مدرسه و درس
و کتاب عوض شــود .گاهی خودمان هم نمیدانیم
چرا درس میخوانیم! اصال چرا هیچزمان از مادرمان
نمیپرسیم - :مادر! چند سال برام درس بریدن؟
کمکم فعال 12سال!
مادرمان هم بگوید - :نمیدونم! ِ
اما تو اگر شانس بیاری و تشویقی بخوری که میشه
رو 16سال و  18سالم حساب کرد!!
کتاب خواندن از ســر اجبار که نباشــد ،تازه یک
مرحله بهتر است از اجباری مطالعهکردن! اما مراحل
باالتری هم وجود دارد .ما بچههای انجمنی از ســر
دغدغهای که داریــم ،حتی اگر از کتاب بدمان هم
بیاید ،باز هم گوشه و کناری مطلب ریزهمیزهای پیدا
میکنیم و نگاهی به آن میاندازیم .اما هنوز اینها
چیزی نیســت! یعنی در واقع کتابخوانی ایستگاه
آخر مطالعه نیســت! امروز که دســت هرکداممان
یک گوشی اســت و از پیامک ،که قدیمی شده ،تا
ایننرمافزارهای مجازی ،که معلوم نیســت آخرش
چه بالیی ســرش میآید! هر کــدام محل انتقال
پیاماند و ما هم خوشحال!که بله ،ما خیلی مطالعه
میکنیم!خیلییییییییی!
اما چقدر آن چیزی که دوست داریم را میخوانیم،
آن چیزی که عالوه بر فایده داشتن ،مثل درس ،از
خواندنش هم لــذت برده و به قولی حال میکنیم.
اینکه مجموعهای از مطالب در قالب نشــریهای از
جنس خودمان برای ما تهیه شده و میتوانیم آن را
بخوانیم ،امکان فوقالعادهای است.
ما آدمها همیشــه تا چیزی را ازدســت ندادهایم،
قدرش را درست و حسابی نمیدانیم! حدود 20سال
است که نشریهای در دسترس دانشآموزان انجمنی
است و که از دانشآموزان و برای دانشآموزان باحال
انجمنی مینویسد(اینقدر از خودمان تعریف کردیم
که سقف ترک برداشت!!) .فرصتی که امروز برای ما
مهیا شده ایناســت که هرکدام از دانشآموزان در
هرجای دنیا(ای بابا!نه این که بین المللی هستیم!)
که نشریه نگاره به دستشان میرسد ،میتوانند هر
مطلب خود را برای چاپ در نگاره ارسال کنند.
ضمنا!از امروز هرکســی که مطلبش را به دست ما
برســاند ،عضو باشگاه مخاطبان نگاره میشود که...
کهاش را نمیگویم تا محرمانه بماند بین ما و عضو
باشگاه مخاطبانمان! ما جای شما بودیم ،یک ساعت
را هم از دست نمیدادیم!
vahedi@jonbesh.ir

سخن نخست
نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

منتظرتانهستیم!
Negare.mag@gmail.com
N e g a r e @ jonbesh .ir
ک خصوصی نگاره و شما!
 3000186263شماره پیام 

تـــب
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چه نیازیست به هیئت؟
مرتضوی فرmortazavifar@jonbesh.ir /

برای هر دردی عالجی اســت و برای درمان
هر بیماری پزشکی که مارا مداوا کند این روز
ها یا بهتر بگویم ایــن ایام ،زندگی همهی ما
با عزاداری در مصائب سیدالشــهدا و یاد امام
حسین علیهالســام عجین شدهاست .دنبال
میانبری برای درمــان بیماریهایی از جنس
گناههایمان میگردیم ،شاهراهی برای سعادت،
کشــتی برای نجات ،توســلی به قصد غربت
 ،ســامی از راه دور به نیت زیارت ،مســیری
برای دستیابی به کمال و...چه پزشکی بهتر از
اباعبداهلل که تمام این دردها را در یک نسخه
مداوا میکند بدون نوبت ،بدون منت...
دســتور های دینی مــا در ریزترین امور هم
تکلیف انســان مومن را مشخص کردهاست.
حال اگر این انسان مومن نخبه و فعال انقالبی
باشد یا به قولی بچه انجمنی باشد .وظیفهاش
دوچندان وسختتر خواهدبود .باید مسیرمان
را درست انتخابکنیم ،راه را درست تشخیص
دهیم .هیئت هم یکی از آن تکلیفهایی است
که باید در ریزترین نکات آن دقت شود .ماجرا
از آنجایی شروع میشــود که هیئت رفتن و
عزاداری برایمان به یک تفریح تبدیل شــود،
درســت همان هدفی که دشــمن امروز در
هیئتهای مذهبی دنبال میکند و هدف قرار
دادهاست و ماجرا با چند سوال ساده ختم می
شود:
چرا برخی عزاداریهایمان بوی ریا و ریاکاری

کهـننامهمه

گرفته اســت؟چرا نام و شهرت فالن مداح را
ستایش میکنیم؟ اما به اصل روضه و عزاداری
بیتوجه شــدهایم؟ نماز صبح برایمان اهمیت
دارد یا سینهزدن و شورگرفتن در فالن هیئت
معروف تا پاسی از شب؟ برای رضایت اهلبیت
چه کردهایم؟ ایا با آســیب رسانی به اعضای
بدن میشــود ابراز همدردی کرد؟ سبکهای
امروزی مداحیها ذکر مصیبت اســت یا ذکر
آواز یا شاید نواختن موسیقی؟ به هیئت چگونه
نگاه میکنیم؟ اصال توقع ما از حضور در یک
هیئت مذهبی چیســت؟ برای شــور است یا
شعور؟
جواب همهی این ســوالها بیان روشــنی از
انحراف در عزاداریهای امروزی ماست .البته
اینجا الزم اســت پرانتزی باز کنیم و بگوییم:
که دانش آمــوزان انجمنی پرچمدار مقابله با
افراط و تفریط در برپایی مجالس عزای اباعبدا..
هستند .ما با درایت در نحوه درست عزاداری،
شــاخصههای یک هئیت مذهبی و انقالبی را
در نظر گرفته ،کیفیت و شعور برایمان مهمتر
از شــور و کمیتهاست .عزاداریهایمان برای
عشق به اهل بیت است و بس...
نخبــه بودن یکی از وی ِژگیهــای ذاتی دانش
آموزان انجمنی است و افراط در عزاداری جزء
خط قرمزهای یک نخبه فرهنگی.
باشد که به برکت سوگواری شایسته رستگار
شویم!

اندراحواالتنگاره

اندر احواالت قحطی در نگاره
عمرانیomrani@jonbesh.ir /

در کهن نامه پیشــی به تو گفتمی از حکایت کشفها و
شهودهایم در اطاقی که آن را دفتر نگاره می-گفتندی.
اکتشاف مادهای سیاه و بدبو که تازه به دوران رسیدهها،
نفتــش میخواندنــدی و فرنگیها بــدان اویل خطاب
مینمودند ،از جمله اسرار نهانی بود که در شبی از شبها
بر من آشکار گشتی .و تو چه میدانی که نفت با اتحادیه
خراســان چه کردی؟! همین قدر بدان که در دهه ،70
یک عدد طیارهی شــخصی برای آمد و شد مکرر رئیس
اتحادیه به تهران ،سفارش دادندی .طیارهای ساخت بالد
فرنگ و بس گرانبها و قشنگ.
از قضا ،در ســفری که رئیس به یکی از کشورها داشتی،
محصالن را بدیدی که کاغذهایی در دســت دارند و با
اشتیاقی وافر به مطالعه مشغول .پس به تفحص برآمدی و
روشن آمد که این را نشریه میخوانندی و برای محصالن
عالقهمند به فرهنگ و ادب چاپ میکنندی .و چنین شد
که دستور آمد به نام اتحادیه خراسان ،جریدهای بنگارید
و نامش کنید :نگاره!
و بودجهها بود که از اکناف اتحادیه به سوی نگاره سرازیر
میشدی .در اراضی هاشمیه ،بنایی چندطبقه ،به سبک
فرنگــی ســاختندی .و دفتری مجلل و شــگرف آماده
کردندی از بهر نگاره .و نگاره را کارکنان بسیار و شکوهی
عظیم بود .کار را به جایی رســانیدندی که چاپخانهای

در مشهد بنا گشتی ،شبانه روز نگاره چاپ مینمودی و
کامیونها را میدیدی که به صف ایستادندی از بهر بردن
نگاره به گوشه و کنار وطن.
ا ّما چه بگویم از فلک بوقلمون و چرخ روزگار که به نگاره
هم وفا نکردی .ســرانجام کار آن شــد که نفت به سر
رسیدی و رئیس که زیر بار قرض و هزینههای هنگفت
بودی ،ساختمان و چاپخانه را فروختی .و این گونه شدی
که نگاره از عظمت به دفتری کوچک سقوط نمودی.
کار بــاال گرفته بودی و همی قرض بود که بر گردهی
اتحادیه میآمــدی .که حتی خودکار ســردبیر را به
حراج گذاشــتندی .که مارکش پارکر بود و ســاخت
نیکون عکاس
آمریکا و خریدار داشتی .و ایض ٌا ،دوربین
ِ
نگونبخت را! تا جایی که اتحادیه مرکز مجبور شدی
برای نجات طفل نگاره از مرگ ،شــبانه ،سه تن کاغذ
را ســوار بر کامیون به اتحادیه خراســان برســاندی.
صاحبان خبر به نحو متواتر نقل نمودندی که بستهای
پول برای خرید دوربینی دســت دوم از بهر نگاره ،به
همراه محموله کاغذ ،ارسال شده بودی.
و این چنین بود که شــد ،آن چه شد! و تو را درس باید
از ایــن واقعه .که عالج واقعه ،قبل از وقوع باید کردی! و
اقتصاد متکی به نفت را بایــد درصدد درمان بودی .که
آن چه بر نفت بنا شدی ،الجرم روزی تمام خواهی شد!

محضاطالع

سالمرفیقنگارهایعزیز!
چطوری؟چهخبردیگه؟
درســته که نگاره به دالیل متعدد کمی با
تاخیر چاپ شد و نرسیدیم دقیقا سر موعد،
اون رو تحویلتــون بدیم اما این چند وقت
ما رو تنها نگذاشــتید و فوج فوج پیامک
ارسال کردید.
طبــق معمول هر هفته ،بــاز هم مجبوریم
قســمتی از پیامکها رو چاپ کنیم و بقیه
میمونه واســه شــماره بعد .اما یک نکته!
در قســمت زنگ تفریح نگاره ،گفتیم اگر
همراه با پاسخ مسابقه درباره نگاره هم نظر
بدید ،دوشانس برای شرکت در قرعه کشی
خواهید داشت.
اما بعضی از بچه زرنگا برای اینکه دو شانس
داشته باشــند اینجوری پیام میدن« :نگاره
خوب است ،جواب میشــه گزینه دو» و یا
«نگاره را می خوانم ،پاســخ مسابقه گزینه
الف» و یــا بعضیهای دیگر «لطف وقتش را
بیشــتر کنید ،جواب میشه الف»! خب من
حرفی واســه گفتن ندارم اما بدونید که اگر
ما ازتون نظر میخوایم واس پر شدن سامانه
پیامکیمون نیســت بلکه به جهت اینه که
نگارهای باب میل شما داشته باشیم.
خب غر زدن بسه! بریم سراغ پیامک ها!

Negare.mag@gmail.com
این بخــشهم جای حرفای یواشــکی ما
وشماست! پس هم حرفای ما گفته میشه و
هم حرفای شما!
نگاره منتظر پیامکهــا و مطالبتون برای
چاپ در قســمتهای مختلف نگاره هست!
کلی و جایزه و ...اینــام داریم!(اینم حرف
یواشکی اول!!)
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مــاووشما
شما
 0938***0152ســام،چطور می تونم دوباره
بیام تو انجمن؟

ممنــون! اگر همیــن موارد رو
بهمون اطالع بدید باعث میشه که ما
از داشتههای خودمون نگارش کنیم.

 0939***0190خوبه ولش کن .من به خاطری
که میخوام برم با کاظم آقا خرید کنم شنبه میام.
حاال به مادر شــوهرت بگو اونا چی میگن .االن
کجایی!

 0910***6400نگاره خیلی خوبه
ولی اگر میشه قسمت ورزشیش
رو بیشتر کنید و از قلم طنز در
مطلب های ورزشــی جلوگیری
بشه خیلی خوب میشه!

نگاره :از در ورودی!

یک مخاطب این پیام را اشتباه به سامانه
ما ارســال کرده .لطفا آنقدر نگاره رو دست به
دست کنید که برسه به دست مادر شوهرش!

 0938***8901دانشآموزی  16ساله هستم
حاال میخوام برم ســوم دبیرستان ،چکار کنم
معدلم  20بشه؟ لطفا راهنماییم کنید.

با سالم ،درس بخون!

 0939***6989با اینکه اولین بار نگاره رو دیدم
اما ازش خوشم اومد.

ممنون بابت همه چی! به نظر من تو یه
نگاه عاشق نشو!

 0921***1843نشــریتون عالیه! مخصوصا
قسمت رمانک و تابلو اعالناتش!

همین دوتا فقــط؟!!از دفعهی بعد روی
عالی خیلی تاکید کن!!

 0915***6242ســام چــرا در مجله نگاره
از داشــتههای خود نگارش نمیکنید؟ محمد
جواد هنرمند که به تیــم ملی امید نونهاالن
کشــور دعوت شده ،اکنون عضو باشگاه عالی
حرفهای مشــهد است و با این باشگاه قرارداد
 5ســاله دارد ،روزنامه شهرآرا  2سال پیش با
این نوجوان مصاحبه داشت ولی شما نه! شاید
اطالع نداشتید!

از شــماره آینــده مطالــب
ورزشی رو میدیم یه خواننده غمناک
بنویسه که خووب غمگین باشه!
 0915***7304ســام خو نامرد تا وقتی ب
دستم برسی وقت معما تموم شده نگاره خیلی
بدی.

سالم .خب اگه این ترفندها رو نزنیم همه
تو مسابقه شرکت میکنن و اگه هم بخواهیم به
همه جایزه بدیم که ورشکسته میشیم!
 0935***6674سالم مهمون نمیخای؟

کنه!

 0915***0188آقا من یه اعتراض شــدید و
خشــن دارم.چرا تو بیشتر صفحات مجله تون
از عکس ها و مطالب مربوط ب اقایون استفاده
کردید؟مثــا اینکه عکســهاتون بیشــتر از
پسراست.ما دخترخانوم های انجمنی اعتراض
داریم .چرا مسئولین رسیدگی نمی کنن؟

ســوال خوبی پرسیدی! اینجا دو عامل
مهم تاثیرگــذاره! عامل اول و از همه مهمتر
عامــل دوم که البته در این موضوع خاص و
مدنظرشما ،عامل اول متغیر تاثیرگذارتری به
حساب میاد!

راه هــای ارتباط بــا مــا :

وتلفن 051-32226263 :داخلی 231

آره داداش وخه بیا! مرغ داریم میگم تخم

شــماره پیامــک 3000186263

Negare@jonbesh.ir

قبادیghobadi@jonbesh.ir /

داریم
دفتر انجمن مدرسه
جهت تامین بودجه
فعالیتهای این تشکل
بصورت رهن و اجاره
واگذار میگردد!!!

یک فرصت ویژه!

برای دانش آموزان کالس
دوره آموزشی متفاوت
نوین ترین روشهای تقلب
در امتحانات میان ترم،
زیرنظر مجربترین اساتید
کشور(فارغ التحصیل های
سال گذشته مدرسه)
برگزار میشود.

به یک کارشناس ارشد
امور نظامی جهت کشف
نقاط کور دوربینهای
مدرسه نیازمندیم!

سیم خاردار الکتریکی
جهت نصب روی
دیوارهای مدرسه برای
جلوگیری از فرار دانش
آموزان داریم!!

خریداریم

یک عدد شنل هری پاتر
جهت در امان ماندن از
دید دوربینهای مدرسه
و فرار راحت از آن
خریداریم !

شـمـــاره
1 8 3
نــیـمه اول
آ ذ ر مــا ه
1 3 9 4

تابلواعالنات
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مفقودینمنا،یاسردارهستند،یادیپلمات

تکرارتجربهمتوسلیان؟!

خبر
بیشترازازخبر

علیزاده /

alizade@jonbesh.ir

 1احمد متوســلیان یــزدی فرمانده لشــکر  ۲۷محمد
رســولاهلل در دفاع مقدس بود .اواخر خرداد  61هیئتی
ایرانــی برای بررســی روشهای کمک بــه جنبش امل
اســامی لبنان به سوریه اعزام شــدند .آنها برای ضربه
به رژیم صهیونیســتی ،تالش خود را انجام میدادند که
اعضــای حزب تندروی فاالنژ (از احزاب لبنانی نزدیک به
رژیم صهیونیستی) جلوی خودروی دیپلماتیک ایران را
ن را دستگیر کردند .بعد از آن،
گرفته و چهار سرنشین آ 
دیگر کسی از سرنوشت آن 4دیپلمات کشورمان خبری
نداشــت و روزها گذشت تا این که اطالعات موثق ،نقش
رژیم صهیونیستی را در این حادثه پر رنگ کرد.
 2دوم مهر  ،1394صدها هزار نفر از حجاج بیتا ...الحرام،
در عرفات آماده انجام مناسک حج هستند .در بین حجاج
ایرانی ،اسامی غضنفر رکنآبادی ،علیاصغر فوالدگر ،حسن
دانش ،فؤاد مشغلی ،عمار میرانصاری و سیدحسن حسنی
که از چهرههای امنیتی و پراهمیت کشورمان هستند نیز
به چشم میخورد .رکنآبادی که سفیر کشورمان در لبنان
بود و بســیاری او را جعبه ســیاه تجهیز حزبا ...به انواع
اســلحه و مهره نفوذ ایران در لبنان میدانستند .فوالدگر
که رئیس مرکز مطالعات راهبردی سپاه پاسداران میباشد
نیز تصمیمسازیهایش در تمامی عرصههای منطقهای،
در پیشبرد نفوذ انقالب اسالمی بسیار موثر بودهاست .در
فاجعه منا ،این افراد سرشناس و مهم مفقود شده و هنوز
هیچ خبری از آنها در دسترس نیست.
 3روزنامه یدیعوت آحارونوت چاپ رژیم صهیونیســتی
در مطلبی از وجود یک گنج باارزش ایرانی در فلســطین
اشغالی خبر داد .این خبر دو هفته بعد از فاجعه منا منتشر
شد و این روزنامه تنها به انتشار همین مورد بسنده کرد.
 4در یــازده ســپتامبر  ،2012یــک گروه مســلح به
کنســولگری آمریکا در بنغازی حمله کرد و ســفیر آن
کشور در لیبی را به قتل رساند .این حمله پس از نمایش
فیلمی موهن علیه پیامبر اســام(ص) در شبکه یوتیوب
رخ داد .بعد از آن ،کمیته تحقیق کنگره آمریکا ،هیالری
کلینتون وزیر خارجه وقت ایاالت متحده را احضار کرد و
به مدت  11ســاعت وی را تحت پرسش و پاسخ قرار داد
که چرا تدابیر الزم برای حفظ جان سفیر آمریکا در لیبی
را تمهید نکرده بود؟

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

 5در شــرایطی که ایران و عربســتان ،رسماً در تقابل با
یکدیگر هســتند و میکوشند از هر فرصتی برای ضربه
به طرف مقابل اســتفاده کنند ،آیا فرستادن شاهماهی
اطالعاتی ایران به سفر حج بدون حفاظت امنیتی ،اقدامی
عقالنی و منطبق با منافع ملی و دوراندیشی بودهاست؟
 6متوسلیانها تکرار میشوند...

ایران به یک ابرقدرت تبدیل شده و با پیشرفت روزافزون
فناوریهای موشکی خود به مرحلهای رسیده است که همه
پایتختهای اروپا را در تیررس موشکهای دوربرد خود دارد

چندخبریواشکی

ساندویچ سیاسی
یکی از اهالی نیویورک
مشغول تاسیس کشوری
مســتقل به نام زاکستان
در نقطــهای دورافتــاده
در ایالــت یوتــای امریکا
میباشــد( .زاک لندزبرگ)
( )landsbergzaqپرچمی ســرخ
زرد گذرنامــه وگذرگاهی مرزی ســاخته که
محافظ آن روبات غول پیکری است که نگهبان
(زاکستان)نام دارد .لندزبرگ که خود را رئیس
جمهوری زاکستان مینامد ،میگوید :هدفم این
اســت که اینجا را به یک کشور واقعی تبدیل
کنم .این هدف ،امری محال اســت اما نهایت
سعیام را میکنم تا این اتفاق بیفتد.
خبرهــای دریافتی
بیانگر آن است که
جلسهای در اطراف
شــهر رقه سوریه
با حضور 30نفر از
سران داعش برگزار
شدهبود که قراربود
طی آن بخشی از سران
داعش بیعت خودشــان در
ائتالف با ابوبکر البغدادی را بردارند.
طی زمان برگزاری این جلسه امریکا این منطقه
را بمباران می کند که براثر ان  27نفر از سران
داعش کشته میشوند .همچنین  3نفری که از
این بمباران جان سالم به در میبرند 2 .نفر در
حلقه بعــدی اقدام امریکا و یک نفر نیز در بدو
ورود به شهر رقه کشــته می شوند .این اقدام
نشان میدهد امریکا مخالف انشعاب داعش بوده
ونگران رخ دادن آن است.
ماجــرای بزرگ نمایی هفت تیرکشــی در
تصــادف فرزند شــهید الجوردی بــا یکی از
منصوبان به خانواده آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
با آنچه در رســانهها مطرح شــده است قدری
تفاوت داشت .اصل ماجرا این بوده که خواهرزن
یاســر هاشــمی (ونه همســر وی) که یک
دســتگاه اتومبیل بی.ام .دبلیو را رانندگی
میکرده در ســه راه یاسر با پسر شهید
الجوردی تصادف کرده که ظاهرا مقصر
هم پسر شهید الجوردی بودهاست.
خانم راننده که از حضور خواهرش(همسر
یاســر) در جلســهای در همان نزدیکی
مرتبط با بیماریهــای خاص (حدود خیابان
کریم خان) آگاهبوده با خواهرش تماس گرفته
واســتمداد طلبیــده و وی که بــه اتفاق مادر
همسرش(همســرایت ا )...با یک خودروپژو به
محل تصــادف آمده و راننده یــا فردی که به
عنوان همراه یا محافظ خانم مرعشی را همراهی
میکرده با نشان دادن اسلحهاش با پسر شهید
الجوردی تندی کرده است.
اما تهدید آن چنانی با اسلحه نبودهاست .ظاهرا
معمول است که خانواده اقای هاشمی و احتماال
بعضی دیگر از مســئوالن که محافظ ندارند به
صورت عرفی توسط یک یا دو نفر از اعضای تیم

حفاظت آن مسئول در کسوت راننده وهمراه،
همراهی میشوند که این مورد هم چنین بوده
است.
نعمــت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت با
ارســال نامهای مدعی شــدهبود که راه اندازی
کمپین نخریدن خودرو کار رسانههای وابسته
به سپاه بودهاست که پس از بررسی این موضوع
توســط وزارت اطالعات کذب بــودن این ادعا
مشخص شده است.
اخبار دریافتی حاکی از آن اســت که در
حمله به پایگاه لیبرتی عراق  51موشــک به
این پایگاه اصابت کرده اســت وبراثر آن 50
نفر کــه  11نفر آن جزو کادر اصلی نیروهای
منافقین بودهاند کشته شدهاند .همچنین در
ایــن حمالت  170نفر نیز مجروح شــدهاند.
طبق اخبــار رســمی گــروه جیشالمختار
مســئولیت رســمی این حملــه را بهعهده
گرفتهاند .لیکن از ما نشــنیده بگیرید که این
گروه صرفا کمک اطالعاتی در این عملیات به
ما کردهاست!
معاون نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی
شــد ،ایران به یک ابرقدرت تبدیل شــده و با
پیشــرفت روزافزون فناوریهای موشکی خود
به مرحلهای رسیده است که همه پایتختهای
اروپا را در تیررس موشکهای دوربرد خود دارد.
«ســیلوان شــالوم» معاون نخستوزیر رژیم
صهیونیســتی روز گذشــته پس از نشست
کابینه اســرائیل مدعی شد ،که ایران تهدید
بسیار بزرگی برای موجودیت اسرائیل و اروپا
است.
وی گفــت« :نه داعش و نــه حماس هیچ یک
تهدیدی برای موجودیت ما در اسرائیل نیستند.
ایران است که با تولید موشکهای جدید خود
و هر بار با برد بیشــتر تمام پایتخت های اروپا
را در تیررس موشکهای خود دارد .ایران یک
ابرقدرت است.
طبق اعالم رســمی
در تاریــخ  20آبانماه
امسال ،تقاضای ثبت
عالمت تجاری توسط
کمپانی «فیسبوک»
در ایــران مــورد تایید
قرار گرفته و این شــرکت
میتواند بر اساس نامه  22مهرماه
اداره ثبت ،از این عالمت در کشورمان استفاده
کند.
روزنامــه قانون در گزارشــی بــا عنوان«
معمایی که بی سرنخ ماند!» به موضوع پایان
مهلت عربستان برای تعیین تکلیف مفقودان
ایرانــی پرداخت و نوشــت  :مهلت 10روزه
ای که مقامات از آن ســخن مــی گفتند به
پایان رسید ولی هنوز خبری از رکن آبادی و
وضعیت سایر مفقودان نیست.

این مسابقه در سه قالب نشریه تجربی ،رونامه دیواری
و نشریه دیجیتال برگزار میشود و دانشآموزان تا روز
دانشجو ۱۶،آذرماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند

خـــبردار

5

جنبشنشرياتدانشآموزي
ضدآمريكايي
جشنواره جنبش نشريات دانش آموزي با عنوان «ضد آمريكايي» توسط اتحاديه
انجمنهاي اسالمي دانش آموزان خراسان ضوي با همكاري روزنامه شهرآرا برگزار
مي شود .این مسابقه در سه قالب نشریه تجربی ،رونامه دیواری و نشریه دیجیتال
برگزار میشود و دانشآموزان تا روز دانشجو ۱۶ ،آذرماه فرصت دارند آثار خود را
ارسال کنند .به نشریات برتر جوایز ویژهای اهدا خواهد شد.
موضوعاتی که دبیرخانه این جشــنواره به شــرکتکنندگان پیشــنهاد کرده
عبارتند از:
مرگ بر آمریکا چرا؟ تا چه وقت؟
ابزار نوجوان ایرانی در جنگ با رسانههای آمریکایی

مدرسه میدان مبارزه با نفوذ آمریکا
نحوه ارسال آثار :دانش آموزان پس از ثبت نام می توانند نشریات خود را به
یکی از مراکز ذیل تحویل دهند:
 -۱انجمن اسالمی مدرسه
 -۲دفتر اتحادیه انجمن های اســامی دانش آموزان خراسان رضوی (خ امام
خمینی  -۷کوچه سجادی)1
 -۳دفاتر شهرآرامحله در  ۱۳منطقه شهر مشهد
نحوه ثبت نام :از طریق ســامانه پیامکی ( ۳۰۰۰۱۸۶۲۶۳خواهران با ارسال
عدد  ۴۵و برادران با ارسال عدد )۳۵

راهپیمایی 13آبان

دستچین
دستچین

رشتخوار

گلبهار

بجستان

سبزوار

مشهد

کاشمر

هیأتانصارالمهدی(عج)
انجمن اسالمي آموزشگاه پسرانه رأفتي مشهد
کسب رتبه دوم کشوری مسابقات
علمی آینده سازان-خانم فرنوش
حکمت-پایه هفتم آموزشگاه
فرزانگان شهرستان نیشابور

هیأتانصارالمهدی(عج)
انجمن اسالمي شهيد جباريان مشهد

شـمـــاره
1 8 3
نــیـمه اول
آ ذ ر مــا ه
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محرمانهمستقیم

ماغنیترین
تجربه زیستن را نداریم
گفت و گویی با معاون فرهنگی شهرداری مشهد

واحدی فرد  -صادق زاده

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

از جشنواره عمار شروع کنیم.
ایــن مصرفگرایــی و عــدم
علت پیدایش عمار رو بفرمایید.
بیش از یک سال است که سکان معاونت فرهنگی اجتماعی مشهد به دست فردی سپرده
مســئولیتپذیری از محلهــای
شده که پیش از آن به عنوان تئوریسین و اندیشمند در تلویزیون و رسانههای مکتوب
فتنه 88باعث اتفاقات زیادی شد که
مختلف منشا میگیرد .شما ببینید
دیدهمیشد .صبح اولین روز کاری هفته بیش از دوساعت در دفتر آقای جلیلی به
در آن فیلم ســازان جوان مستندات
هیچزمان روی جلد همشهری جوان
گفت وگو نشســتیم که خالصهای از آن برایتان آورده شده است .مصاحبه با
زیادی ساختند .تلویزیون حاضر نبود تا
نه احمدی روشــن قرار میگیرد و نه
وحید جلیلی در هرصورتی جذاب و مفید است.
آن فیلمها را پخش کند .در سالگرد 9دی
احمدی سخا! این نوع ادبیات و تفکر که
کارشناسی
تحصیالت
او متولد  ۱۳۵۲در شــهر مشهد و دارای
ســال  89به نظرمان رسید که اقدامی الزم
مصرفزده و مسئولیت زده است باید پایان
ارشد معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق
است تا حرکت روشنگرانه انقالب اسالمی تاثیر
پذیرد .در زمان ما شــوخیها جدی میشد و
(ع) است.
بیشتری در فضای اجتماعی بگذارد .دبیرخانهای
بازیها واقعی!
تشکیل شــد و  20فیلم قوی از بین فیلمهای رسیده
اولویت های برنامهایتان برای دانش آموزان چیست؟
انتخاب و در  30نقطه کشور به نمایش گذاشته شد .بدین
یکی از اصلیترین برنامههایمان ایجاد ارتباط بین مدرسه
ترتیب ظرفیتی شناخته شد که یا دیده نمیشد یا تا قبل
و مســجد اســت .ما در حال بررســی و رفع و نیازهای
آن مانع دیده شدنش میشدند.
دانشآموز انقالب اســامی هســتیم فرهنگسرای علوم
جبهــه فرهنگی انقالب از ســینمای ایران چه می
و نجوم هم دائما در همین راســتا در تالش اســت که
خواهد؟!
دانش آموزان مشــهدی میتوانند از آن جا و ظرفیتش
سینمای انقالبی ســینمای طبیعی است ،وضعیت حال
بهرهمند شوند .ما از پیشنهادات دانش آموزان نیز استقبال
ســینمای ایران مدتهاســت که غیر طبیعی است .اگر
میکنیم.
وضعیت طبیعی و معمول بود ،ما  34ســال پس از ترور
اگردانشآمــوزی حرفــی برای گفتن داشــته
رییس جمهور کشور حداقل یک فیلم کوتاه ساخته شده
باشدچطوربه گوش شمابرساند؟
داشــتیم .در غرب ســینما به تمام وقایع تاریخی بسیار
داد بزند!! هر کسی حرف جدی داشته باشد ،دیر یا زود
حســاس و متمرکز اســت ،برای هر رویداد واقعی و غیر
در معاونت فرهنگی حرفش شــنیده میشود .میتواند
واقعی سوژه ساخته و فیلم آن را میسازند .حال در ایران
طرح یا حرفش را مکتوب به دفتر من برساند.
که دهها هزار ســوژه دراماتیک جذاب داریم ،هیچ اتفاق
مثبتی نمیافتد .در همین واقعه گوهرشــاد مشهد هیچ
چه آرزویبرآورده نشدهای دارید؟
از نوجوانــی و دانــش آموزیتــان بگویید.چگونه
نمود سینمایی که هیچ  ،نمود هنری هم دیدهنمیشود.
آرزوهای ما در آن زمان آرزوی شخصی محض نبود .هر
گذشت؟سابقه انجمنی هم داشته اید؟
از یــک دورانی اینگونــه جا انداختند که که توســط
سینمای ایران نیاز به چه تغییراتی دارد؟
کســی دغدغههایی داشت که در یک پازل جمعی دیده
طرح همین بحثهای شــبیه عمار زمانــی که به بدنه
نوجوان باید تقاضا وجود داشــته باشد .نوجوانان حقوق
میشد .آینده فردی در معنای جمع و جامعه معنا داشت.
عمومی کشور وارد شــود ،خودش مانع و مهار سینمای
فوقالعادهای دارند  .با یک مرد 60ساله تفاوتی ندارند .اگر
ایران آرمانی ما با دغدغههــای فردیمان آرزوی
جایــگاه ِ
امروز ما میشــود .خیانت به هنر بیش از انقالب اســت.
سطح توقعاتمان را پایین آوریم ،هیچ رشدی برای نوجوان
همه بود .نگاهها جمعی و عمومی بود .آرزوهای ما ابعاد
زمانی که هنر ایرانی اسالمی نمایش داده نشود ،خیانت به
نمیتوان متصور شد .هر فرد به میزانی که مسئولیتپذیر
وجودی و فردی ما در آینه اجتماع بود.
آن شده است .مخاطبین بالقوه صدها میلیونی در جهان از
باشد و مسئولیت به عهدهاش باشد ،رشد خواهد کرد .این
اگربخواهید یک آرزو برای دانش آموزان دغدغهمند
دیدن انقالب اسالمی ایران محروم ماندهاند.
گزاره طالیی دهه 60است.
انجمنی بکنید،آن چیست؟
ملتی که 8ســال جنگیدهاســت ،چگونه
اگر این تضعیف شــد ،تکالیف بر دوش هر
باید از داشتههای جامعه خودش بهرهمند شود .باید به
ملتیاست؟اینها از چشم مخاطبین ایران و
شــخص از او ساقط نمیشود .تنها موجب
داشتههای عظیم معرفتی و تجربی که تاکنون رسیدهایم
انقالبش دور مانده و اینها وظایف سینمای
سردرگمی و ضعف وی میشود .این خود
اگر وضعیت طبیعی و
ببالد و از آن بیشترین استفاده را بکند.با ایجا د ابزار انتقال
ایران است.
موجب انحطاط نسل اســت .در آن زمان
معمول بود ،ما  34سال
تجربه به عموم مردم میتوان کارفرهنگی کرد.
جوان 19ســاله فرمانده تیپ است .شهید
پس از ترور رییس
کمــی وارد زندگــی وحیــد جلیلی
کاوه در 24سالگی سرلشکر است.
جمهور کشور حداقل
جبههی دیروز را درکجای زندگی های امروز میبینید؟
شــویم!خود را در چــه جایگاهــی می
امروز باید به دنبال کســانی باشیم که این
یک فیلم کوتاه ساخته
در دوران دفاع مقدس صدها بار با مرگ مواجه میشدیم.
بینید؟چه ســیری را از جوانی برای رشد
فرصــت را از جوانان دریغ میکنند .جوان
شده داشتیم .در غرب
خود دیده اید؟
حال ما همان خاطرات رزمنده را در زیر کولر مینویسیم
امروز مسئولیتی ندارد .ظرفیت ها هم بدین
سینما به تمام وقایع
دوران پرشــور و نشــاط و زنــدهای بود.
و بدون هزینهدادن آنها را میفهمیم .ما غنیترین تجربه
ترتیب بیحاصل و خشک میشوند.
تاریخی بسیار حساس
نوجوانــان در آن زمان به طور وســیعی
زیســتن را نداریم .ما روزهای جنگ را از دست دادهایم.
و متمرکز است
جوان امروز را چگونه میبینید؟
نقش ایفا میکردند .از نقشهای کوچک
حیف است حداقل از درک و فهم این گنجینههای عظیم
بســیاری از منشورهای فرهنگی جوانان را
در خانواده تا صحنههای عظیم اجتماعی
دور بمانیم.
قبول ندارم .مرحوم احمدیســخا که در
که در انقالب و جنــگ میدیدند .در هر
این کلمات چه چیزی را در ذهنتان تداعی میکند؟
25ســالگی فوت کرد ،از گرافیستهای مومن ،مستعد،
مســجد گروه تئاتر و ســرود وجود داشت .هر کسی
چوب معلم :گله هر کی نخوره ...
چهــرهاش دهه60ای بود .او

و فوقالعــادهای بود که نور
مسیر رشــدش را با توجه به ظرفیتهای ایجادشده و
امام رضا(ع) :پاالیشگاه عظیم معنوی
نمونهای بود که تالش میکرد تعریف واقعی از جوان ارائه
موجود خودش میشــناخت و طی مسیر میکرد .در
دانــش آموزنخبه :هندوانــه دادن زیر بغــل! تخبگی
دهد .مصرفزده نبود و تولید را ارج میگذاشت و آرمان
دبیرســتان آینده ســازان تحصیل میکردم و مسئول
مسئولیتپذیر بودن است!
ملی و انقالبی داشــت .جوان باید متناسب با آرمانهای
انجمــن بودم ،البته خیلی دنبال تشــکیالت نبودیم و
بین التعطیلین :اخیرا زیاد شده!
بلند انقالب حرکت کند.
همه با هم کار میکردیم.

حوضنقاشی
از کجا آمده ایم
منشــأ شعر آیینی فارســی به صدراسالم ،و در واقع
به نخســتین ســرودههای آیینی شــاعران عرب باز
میگــردد .بنابرایــن اینگونه ســرودهها را باید در
شــعرهای آیینــی عرب دنبــال کرد تا بــه جریان
بالنده شــعر فارسی رســید ،زیرا میدانیم که ادب
رسمی فارســی ،حدود دو قرن بعد از اسالم تثبیت
و شهرت یافت.
توصیف وقایع تلخ و شیرینی که از صدر اسالم تاکنون
برای مســلمانان و چه بسا شیعیان و اهل بیت رخ
داد ،مایهی شــعر آیینی را فراهم ســاخت .به
گونهای که شــاعران با سبکها و قالبهای
مختلفی از جمله ،غزل ،قصیده ،مثنوی،
قطعه ،بحرطویــل و ...به این حوزه
پرداختند.
قرن چهارم نخســتین بارقههای
اشــعار آیینی فارسی با شاعرانی
همچون کســایی مــروزی و
فردوسی رقم خورد.
برای مثال در مثنوی زیبایی
از فردوسی داریم:
منم بندهی اهل بیت نبی
ستایندهی خاک پای وصی...

جدا میســازد غم و محنت نهفته در ورای آن است.
گویی که تک تک کلمات این شعر دم از زخمی کهنه
میزند که هیچگاه بسته نخواهد شد...
بــا وجــود مجالــس
عزاداری و شبیهخوانی
شعر عاشورایی بیش از
پیش رشد یافت و قدم
از توصیف و مرثیه فراتر
گذاشــت و جا در ادبیات
حماســی پیدا کرد که البته
دور از ذهن نبود.
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یا کسایی میگوید:

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر
بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار

این جریان با تالش شــاعرانی همچون ناصرخســرو
قبادیانی ،ســنایی غزنوی ،خاقانی شــروانی ،نظامی
گنجه ای  ،موالنا  ،سعدی و حافظ و  ...ادامه یافت و
این حرکت تا بدین روز ادامه دارد.
با لبان تشنه آن ساعت که افتادی به خاک
لم تقل شیئا سوی قم یا اخا ادرک اخاک...

شــعر عاشــورایی بخش عظیمی از شــعر آیینی را
تشــکیل میدهد .عاشــورا دریای بیکرانی است که
تمامــی باورها و فرهنگ شــیعه را در بر میگیرد و
این غم همچون کشــتی بدیــن باورها جهت داده و
آنها را از سیل حوادث مصون میسازد .آن چیز که
شعر عاشورایی را از ســایر بخشهای ادبیات آیینی
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ادبیات هر قوم مظهر فرهنگ و باورهای
قوم است .ایران با عمری به بلندای تاریخ
دستخوش باورها و عقاید بسیاری بودهاست .اما به
قبول همگان بیمبالغه اسالم و چه بسا تشیع بلندترین جایگاه
را در شکلگیری این فرهنگ و ادبیات این ملت داشتهاست.
شعر آیینی بخش عظیمی از ادبیات ما را تشکیل میدهد و
نمایانگر باورهای ماست .بیش از ۸۰درصد از منظومههای
شعر فارسی از سده سوم تا زمان حال شامل مقولههایی
از ادب آیینی بودهاست .شعر نبوی ،فاطمی ،علوی،
عاشــورا ،بقیع ،رضوی ،مهــدوی و… از جمله
زیرشاخههای این بخش از ادبیاتاند .در
این مطلب به طــور مختصر و مفید
درباره این حوزه بحث خواهیمکرد
تا متوجه شویم چه راهی را طی
کردهایم تا بدینجا رسیدیم که
محتشم ناله بسراید که:
باز این چه شورش است که
در خلق عالم است /باز این
چه نوحه و چه عزا و چه
ماتم است.

ما در امــروز چنان غره بر آنیم
که اینجا هستیم...
امروزه نیز شــعر عاشــورایی روز به
روز گســترش یافتــه و بیشــتر خود
را در ادبیــات مــا نمایان میســازد .از
شاعران بســیار موفق معاصر میتوان به
نام حمیدرضا برقعی اشــاره کرد که شعر
او نمونه زیبایی از شــعر آیینی اســت .وی
در یکی از شــعرهای خود از محتشم کمک
میگیرد و اینگونه میسراید:

در اوج روضه خوب دلش را که غم گرفت
وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت
وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت
مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت
باز این چه شورش است که در جان واژههاست
شاعر شکست خوردهی طوفان واژههاست...

از شاعران معاصری که با جرعت قدم در عرصهی شعر
عاشورایی گذاشتند و چه بسا خوش درخشیدند و نام
خویش را بیشــک در این وادی جاودان ساختهاند
عالوه بر حمیدرضا برقعی میتوان نامهایی همچون
فاضل نظری ،علیرضا قزوه ،عبدالجبار کاکایی ،یوسف
رحیمی و بسیاری دیگر را نام برد.
شعر آیینی در معرض تغییرات و انحرافات زیادی در
طول تاریخ بودهاست اما با وجود پشتوانهی فرهنگی
و اعتقادی قوی از تمامی ناهمواریها مصون مانده و
همچنان به راه خویش ادامه میدهد.

شاهزاده روم؛ فراتر از یک انیمیشن ایرانی
ازدستندهید

شاهزاده روم داستان عاشقی پرنسسی مسیحی و پاکدامن به نام ملیکا را روایت میکند .او
از نوادگان یشــوعا وصی حضرت عیسی و از تبار مادر نواده قیصر روم است .سرنوشت این
بانوی پاکدامن به گونهای رقم میخورد که وی نهایتاً به بالد اسالمی عزیمت میکند ...این
پرنسس مسیحی نهایتاً پس از آنکه به همسری امام یازدهم شیعیان در میآید ،مادر منجی
بشریت میگردد!
شــاهزاده روم نام فیلم سینمایی انیمیشن به کارگردانی هادی محمدیان
اســت .این فیلم پس از اخذ پروانه ساخت ،در مدت ۱۵ماه در گروه
هنرپویا به تولید رسید .این انیمیشن سینمایی محصول سال۱۳۹۳
است .فیلم با نســخه عربی آن نیز به کشور لبنان فروخته
شدهاست.
شــاهزاده روم برای اولین بار در سیوسومین جشنواره
بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمد .همچنین در
اختتامیه سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم
فجر ،لوح تقدیر ویژه این دوره از جشــنواره دریافت
کردهاست.

شـمـــاره
1 8 3
نــیـمه اول
آ ذ ر مــا ه
1 3 9 4
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امروز خورشــید عمودتر از روزهای دیگر میتابد .چفیهات را از دور گردنت باز
میکنی و در حالی که نگاهت به زمین است و قدمهایت را میشماری ،آن را روی
سرت قرار میدهی .کمکم سایه خستگی را روی سرت احساس میکنی و باید
گوشهای بایستی تا نفست باال بیاید .به سمت ایستگاهی که در کنار جاده برپا
شدهاست ،حرکت میکنی؛ چای عراقی و خرما آماد ه است .فرقی نمیکند اهل
کجا باشی ،از شرق آمده باشی یا از غرب ،اینجا همه مهماناند .در این مسیر مالک
برتری عشق است ،عشق به حسین(ع).
هرچه از ده روز اول ماه محرم میگذریم ،نه تنها از شور و اشتیاق حسینی کاسته
نمیشود بلکه شوق عجیب و وصف نشدنی در میان دوست داران حضرت ابا عبدا..
الحســین (ع) دیده میشود و با ورود به ماه صفر ،این اشــتیاق دو چندان میگردد.
سالهای طوالنی است که پیادهروی اربعین در حال برگزاری است و هر سال باشکوهتر از
سال قبل ،این رخداد تاریخی به وقوع میپیوندد.
به گواهی تاریخ ،نخســتین فردی که در اربعین حضرت امام حسین (ع) به زیارت آن حضرت شتافت،
جابر بن عبداهلل انصاری بود .جابر یکی از صحابه برجسته حضرت پیامبر اکرم (ص) میباشد .او از سن جوانی
در رکاب پیامبر(ص) بودهاست و بعد از وفات ایشان نیز یکی از شیفتگان حضرت علی (ع) به حساب میآید.
در واقع جابر بن عبدا ..انصاری در نخستین اربعین سیدالشهدا از مدینه به کربال رهسپار شد .این سنت نیکو
بعدا در زمان حضور سایر ائمه و معصومین(ع) نیز انجام می گرفت.

پــایگاه اقــتدار
هاشمی فرhashemifar@jonbesh.ir /

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

شــاید تا به حال به غرفههایی که در راهپیمایی
 22بهمن یا  13آبان ،تراکت ،پالکارد ،پرچم و...
در بین مردم توزیع میکنند ،دقت کرده باشید.
چند سالی است که این فرصت نصیبم شدهاست
تا در روزهای راهپیمایی در یکی از این غرفهها
مشغول به کار شوم.

یادم هســت اولین ســالی که غرفه داشــتیم،
حــس متفاوت و عجیبی داشــتم .تــا به حال
از ایــن زاویه بــه راهپیمایی نــگاه نکردهبودم.
یادم هســت اواســط راهپیمایی که سر بچهها
حســابی شــلوغ بود به هر زحمتی که شــده
خودم را به باالی داربســتهای غرفه رســاندم
و خیره بــه جمعیت زل زدم .مــات و مبهوت
مانده بودم.
اولین باری بود که معنــی اقتدار و صالبت را از
نزدیک لمس میکــردم .انرژیای که از اجتماع
مردم متصاعد میشــد ،انگار همــهاش به من
تزریق میشد .واقعا در آن لحظه احساس غرور
میکردم .اما این حس را زمان دیگری هم تجربه
کردم ،دیروز وقتی تلویزیون مسیر نجف تا کربال

سیدالشهدا شناسنامه عصر ظهور

مرحوم آیــتا ..بهجت میفرماید« :روایت اســت که امامزمان
(عج) که ظهور فرمود ،پنج ندا میکند به اهل عالم :اال یا اهل
العالم ان جدی الحســین قتلوه عطشــانا ،اال یا اهل العالم ان
جدی الحسین سحقوه عدوانا»...،
اســتاد پناهیان دراینباره اینچنیــن توضیح میدهند« :
امام زمان خودش را بهواســطه امام حســین(ع) به همه
عالم معرفی میکنند...بنابرایــن درآن زمان باید همه
مردم عالم ،حسین را شــناخته باشند...اما االن هنوز
همه مردم عالم ،حسین را نمیشناسند و این تقصیر
ماســت ،چون ما برای سیدالشهدا(ع) طوری فریاد
نزدیم که همه عالم صدای ما را بشــنود ،پیادهروی
اربعین بهترین فرصت برای معرفی حسین به عالم
است».

اربعین ،نمایش اسالم راستین

اربعین ،نمایش اسالمی اســت که سر مظلوم نمیبُرد،
بلکــه برای یک «ســرجدای مظلوم» جمع میشــوند و
مهربانی میکنند!
در مقابل جنایتکارهای داعش که خودشان عمدا ً تصاویر جنایات
خود را منتشــر میکنند تا چهرۀ اســام را مخدوش
کننــد و آنرا کریه جلوه بدهنــد و اختالف قومی
و مذهبی ایجاد کننــد ،ما چه جوابی جز اربعین
برای جهانیان داریم؟! باید مردم جهان ببینند در
اربعین ،ملتهای مســلمان با قلوب متحد ،جمع
میشــوند و صدها میلیون وعدۀ غذایی با عشق و
عالقه توسط خود مردم ،بین زائرین توزیع
میشــود و اینکه این جمعیت چقدر با
هم مهربان هستند.
و اینها برای شهیدی دور هم جمع
میشوند که مظلومانه سر از بدنش
جدا شــده اســت .اینهــا جمع
نشدهاند که بروند سر بیگناهان
را ُببرند ،بلکه برای پاسداشــت
یاد آن شهید مظلومی که سر از
تنش جدا شــده ،جمع شدهاند.
این پاســخ مــا بــه تخریب و
تفرقهای است که تروریستهای
داعشی انجام میدهند.

را پخش میکرد! حسی که من به عنوان بیننده
از دیدن صحنهها نصیبم میشود ،از همان جنس
اقتدار اســت .همان صالبت و غــرور .اما قضیه
اینجا کمی فرق میکنــد .دیگر موضوع ملی و
قومی نیســت .بحث عشق و ارادت خیل عظیم
انسانهایی است که خواسته یا ناخواسته اقتداری
را رقم میزنند ،که شــیعه به آن میبالد .زائران،
همسفران پیاده خود را نمیشناسند اما انگار از
برادر به آنها نزدیکترند.
هر ســاله خیل عظیمی از پیــروان دیگر ادیان
آسمانی مثل مسیحیت نیز به همراه دستهجات
و هیأتهای عزاداری برای شــرکت در مراســم
اربعین وارد کربال میشوند .شاید بتوان گفت با
اربعین حسینی ،بزرگترین همایش انسانی دنیا

اکنون در اختیار شــیعیان است .مسیر نجف تا
کربال در اربعین حسینی ،امروزه به پایگاه شیعیان
و آزادگان جهان تبدیل شــده است .هر سال با
حضور میلیونی زائرین پیام اقتدار این تفکر را به
گوش جهانیان میرسد .پایگاهی تا اگر کسی از
آزادگان جهان بخواهد شیعه را بشناسد یکی از
بهترین معرف برای ایدئولوژیمان باشد.
مسیری اربعین این روزها نه تنها توجه جهان را
به خود جلب کرده اســت ،بلکه دل هر شیعهای
را هم همــراه خود کرده اســت .میتوان گفت
اجتماع کربال در روز اربعین خیلی بیشــتر از ده
میلیون و بیست میلیون و این حرف هاست؛ تمام
 120میلیون شــیعه در روز اربعین دلشان در
کربالست.

جانماندهایم...
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احمدزادهahmadzade@jonbesh.ir /

چند سالیاست که حداقل ما توی خانوادهمون خیلی ها توی این
ایام مشهد نیســتن و بار سفر رو بستن و توی راه کربال هستن...1
اونم از نوع پیادهاش!!
ســوالی که شاید به ذهن همه برســه اینه که مگه نمیشه ما هم
از همین راه دور نخودی توی آش بندازیم و خودمون رو ســهیم
کنیم؟!
به نظر من که میشه  ،خوبم میشه  ...چند مدل هم میشه این کار
رو کرد یا در واقع خودمون رو شریک کنیم .خب یکی از اون ُمدال،
اعمالیه که میشه توی اون روزها انجام داد .اعمال زیادی هم نداره!!
نگران نباشین...توی کتاب مفاتیحالجنان اومده که توی این روز کال
دوتا کار انجام بدین -1 :یکی زیارت قبر امام حســین علیهالسالم
 -2خواندن زیارت مخصوصه روز اربعین.
اولیش رو کــه همه یاد دارن ...همون عبارت معروف که ســام
زیارت عاشوراست میتونه شروعکننده زیارتتون باشه .معموال وقتی
میرین زیارت دســتتون خالیه و میخواین که ایشــون برای شما
پرش کنن...پس ســعی کنید با فکر قبلی برین زیارت و آمادگی
الزم رو داشتهباشین...حرفاتون رو آماده کنید و خواسته هاتون رو
جمله سازی کنید ...دومیش هم که زیارت مخصوصه روز اربعینه...
یه زیارت نه کوتاه و نه خیلی بلند...اگه بتونید به مورد اولی متصلش
کنین خیلی خوب میشه .زیارتش رو میتونید توی کتاب مفاتیح
الجنان قسمت زیارات امام حسین علیهالسالم پیدا کنید .این رو هم
بگم که توی آداب این زیارت اومده که نزدیک ظهر خونده بشه.
پیشنهادی که براتون داریم اینه که برای اینکه هم بتونید اون حس
و حال مورد اول رو داشــته باشین و هم مورد دوم رو انجام بدین،
حرم امام رضا علیهالسالم بهترین مکانه...البته این نظر
منه .شاید کسی با جای دیگه حال کنه.
مــا رو هم دعــا کنید...اگه از اونایی هســتین که
اربعین رو میخواین توی کربال درک کنید سالم
مخصوص ما رو خدمت اربابمون برسونید و اگر از
غافله عقب موندین حتما دعا کنید که سال دیگه
همهمون زیر پرچم امــام زمان عجلاهلل تعالی
فرجهالشریف زائر کربال بشیم.
 -1میخواستم این روایت رو از امام حسن عسگری(ع)
که خیلی تویه این ایام گفته میشه بگم .ایشون برای
اهمیت زیارت اربعین توی یکی از احادیثشــون،
یکی از نشانههای مومن رو زیارت اربعین میدونن.
اینم متن کامل روایت :امام حســن عسگری(ع)
فرمودند :نشانههاى مؤمن پنج چیز است :بجاى
آوردن پنجاه و یک رکعت نماز ( 17رکعت نماز
واجب و  34رکعت نافله)،
زیارت اربعین (امام حسین)،
انگشتر به دست راست نهادن،
پیشانى را به هنگام سجده بر خاک گذاردن
و بسم ّ
الرحیم را در نماز بلند گفتن.
الرحمن ّ
الل ّ

شـمـــاره
1 8 3
نــیـمه اول
آ ذ ر مــا ه
1 3 9 4
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استادیوم
اندرباب یک ورزش سخت

هاشمی فرhashemifar@jonbesh.ir /

چند هفته پیش با یکی از دوســتانم در یکی از آبمیو ه
فروشــیهای معروف شهر مشغول پذیرایی از خودمان
بودیم که طبق معمول سایر روزهای هفته راس ساعت
هجده و چهل و پنج دقیقه در ال سی دی مغازه اخبار
ورزشی شروع شد.
رفیقــم هم که معلوم بود دنبال خبر خاصی اســت از
مغازهدار خواست تا صدای تلویزیون را زیاد کند .خبرها
یکی پس از دیگری گذشــتند تــا این که مجری خبر
مورد نظر او را اعالم کــرد« :تیم ملی تنیس روی میز
ایران با برتری مقابل هند و کره شمالی به جمع هشت
تیم برتر آســیا صعود کرد »...دوستم که با شنیدن این
خبر سر از پا نمیشــناخت ،وقتی تعجب و بی تفاوتی
من را دید ،با تعجبی دو چندان از من پرســید« :مگر
خبر را نشــنیدی؟» گفتــم « :چرا ،شــنیدم...ولی»...
پرید وســط حرفم و گفت« :میدانی هشــت تیم برتر
آســیا یعنی چی؟ میدانــی جایگاه آســیا در جهان
کجاست؟میدانی»...
بعد از اینکه با ســواالتش حســابی تحقیرم کرد از هم
جدا شــدیم و به خانه رفتم .بدون اینکه وقت تلف کنم
پریدم پشت کامپیوتر تا بفهمم قضیه از
چه قرار است.

سختترین ورزش

اولیــن چیزی کــه توجهــم را
جلب کــرد این بود که در یکی از
سایتها که سختترین ورزشهای
جهان را معرفی میکرد ،پینگپنگ
را در صدر ورزشهای سخت دنیا
قرار دادهبود.
جــدول رنکینــگ جهانــی
بازیکنان این رشته هم جالب
توجه بــود؛ نفر اول تا چهارم
هر دو بخش مــردان و زنان
همه از چین بودند .به یکی

از ســایتهای فروش اینترنتی راکت هم سری زدم .به کشورمان در این رشته را به دوش میکشند.
جرات میتوانم بگویم هــزاران هزار ترکیب مختلف از نوشــاد که از نیما بزرگتر اســت تا قبل از اینکه آخرین
برندهای مختلف در این رشــته وجوددارد .قیمتهای ردهبندی فدراســیون جهانی اعالم شود ،نفر اول ایران در
سرسامآور هم وجود داشت .قیمت راکتهای حرفهای ردهبندی جهانی بود .او اولین ایرانی اســت که توانســته
تــا دو میلیون تومــان هم میرسید.ســراغ افتخارات در تاریخ المپیک برای ایران پیروزی کســب کند .آن هم
پینگپنگ کشــورمان هم رفتم .متوجه
نه یکی ،دو تا .نوشــاد با این دو پیروزی
شــدم پینگپنگ در ایــران یک ورزش
توانسته بود به جمع  32بازیکن برتر جهان
خانوادگی محسوب میشود ،چه در سطح
راه پیدا کند .پیــروزی برابر وانگ لیکین
قهرمانی و چه در بین عموم مردم.
که ســه بار قهرمان جهان شده بود ،برای
جدول رنکینگ
خانواده احتشام زاده یکی از این نمونهها
اولین بار بعد از مدتهای زیاد اسم ایران
است .امیر و مجید احتشام زاده رکورددار جهانی بازیکنان
را سر زبانها آورد که فقط از عهده نوشاد
این رشته هم
بازی در تیم ملی هستند.
عالمیان بر میآمد.
بود؛
امیر احتشــام زاده که پدر مجید اســت جالب توجه
ایــن پیروزی در جام آســیا رقم خورد و
به قدری ســر و صدا به پا کرد که سایت
بیست و پنج ســال و مجید احتشام زاده نفر اول تا چهارم
رسمی فدراسیون جهانی از آن به عنوان
بیست و شش سال نفر اول تیم ملی ایران هر دو بخش مردان
شگفتی سال نام برد.
بودهانــد .یعنی در مجمــوع پنجاه و یک و زنان همه از چین
سال پینگپنگ ایران در دست این پدر و
و امــا نیمــا عالمیــان .جالــب اســت
پسر بوده است .در کارنامه مجید احتشام بودند
بدانید بعد از مســابقات آســیایی اخیر،
زاده قهرمانی آسیا هم وجود دارد .او این
ســرمربی تیــم ملــی در مصاحبــهای
مقام را در سال  79بدست آورده است.
اعــام کرده بود که این مقــام را مدیون
نیما هستیم.
دورهمی با تنیس روی میز
قبل از مســابقات آســیایی تیم ملی در چند تورنومنت
یکی دیگر از خانوادههای پینگپنگی ایران ،خانواده اروپایی برای آمادگی بیشتر شرکت کرده بود که درخشش
عالمیان هســتند .رحمــت و نعمت در آن مسابقات و همچنین مسابقات آسیایی باعث شده
عالمیان دو بــرادر بودند که در اســت تا در ردهبندی جدید اعالم شده نیما عالمیان به
دهه شصت جزو قدرتهای عنوان نفر اول ایران در رنکینگ جهانی معرفی شــود .در
ایران به حســاب میآمدند .ایــن ردهبندی نیما دارای رتبه  116و نوشــاد رتبه 123
امــا چیزی کــه در همه را داراست.
سایتها و خبرگزاریها درخانواده عمرانی هم خواهر و برادری وجود دارند که هر
جلب توجــه میکرد دو عضو تیم ملی ایران هستند .بعد از آنشب من به شدت
تنها دو نام بود« :نیما به این رشته ورزشی عالقهمند شده بودم و در روزهای بعد
و نوشاد عالمیان» دو تمام پساندازم را خرج خرید یک راکت کردم .نمیدانید
برادر که چند ســال چقــدر لذتبخش بــود اولین باری که بــا راکت خودم
اســت تمام افتخارات پینگپونگ بازی می کردم...

فوتوورزش

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

تقدیم دو مدال طالی مسابقات جهانی ووشو
خواهران منصوریان به مقام معظم رهبری

قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در آسیا

یکی از میان وعدههای خوب ،میتواند مصرف میوههایی که دوست دارید ،حداقل دو نوبت در روز
باشد.میوههاییمثلموز،سیبوگالبیکهبردنشبهمدرسهآساناست.پیشنهاددیگر،سبزیجاتیمثل
خیار و هویج است که به دلیل داشتن کالری محدود ،میتوانند به صورت آزادانه مصرفشوند

ذره بیـــن
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چگونه د ر مد رسه زنده بمانیم؟!
راهکارهای عملی!

عمرانیomrani@jonbesh.ir /

هوا کمی به ســردی میزند .از ماشین پیاده میشــوم .کاپشنم را به دور خودم
میپیچم و به ســمت مدرســه حرکت میکنم .ســاختمان آجری و چند طبقه
مدرســه میان خانههای اطراف خودنمایــی میکند .زنگ تفریــح هنوز تمام
نشــده اســت .چند نفری در حیاط با یک توپ پالســتیکی جلد شــده بازی

کمی آنطرفتر از بوفهی مدرسه ،میان
درختان!
به جواد میگویم نظــرت دربارهی
صبحانه سالم چیست؟
چیزی که طبیعی باشــد و به درد
بدن بخورد.
از صحبتهــای بعــدیاش معلــوم
میشــود بــه غذاهایی کــه در بوفه
میفروشند ،اعتماد زیادی ندارد.
نفر بعدی ،ارسالن اســت .جثهاش از
همکالسیهای دیگرش بزرگتر به نظر
میرســد .میگوید هر وقت پول داشته
باشم از بوفه خرید میکنم.
معموال چندبار در هفته پول داری؟!
 4بار!
و مــن یک روز هم به او تخفیف میدهم تا جزء
کسانی به شمار بیاید که هر روز از بوفه ،خوراکی
میخرند!
میپرسم :چی میخری؟
هر چی داشته باشه! مثال سمبوسه و شیر کاکائو!
کناریاش میگوید بوفه قب ً
ال ساندویچ سرد آورده بود اما
مزهی سگ میداد! پرسیدم مگر قبال مزهاش کردهای؟!
میخندد و میگوید :نه! بچهها خورده بودند و برایمان
تعریف کردند!
یکی از دوستانش از گوشهی جمع لبخند شیطنتآمیزی
میزند و میگوید :بچهها گشنهاند!
از ارسالن میپرسم این چیزهایی که میخری چقدر
ســالماند؟ میگوید مهم نیســت! یکی از بچهها که
اســمش را به خاطر نمیآورم میگویــد :چرا .برای
یادگیری تحصیلیمان مهم اســت .پرسیدم در خانه
صبحانه میخوری؟ میگوید :نه! حوصلهام نمیکشد!
اما گاهی اوقات با خودم چیــزی به همراه میآورم.
های بای را دوســت دارد! و خوشــمزه بــودن را به
صبحانه سالم ترجیح میدهد! دانیال را کنار کتابخانه
میبینم .او هم هفتهای 3بار به بوفه سر میزند :کیک
صبحانه رضوی .و وقتی علتش را میپرسم ،میگوید
چون در خانه کیک درست نمیکنند! از نظرش پنیر
و گردو یک صبحانهی سالم است.
در راه برگشــت ،سرایدار مدرســه را میبینم .صاحب
بوفه .وقتی میبیند صدایش را ضبط میکنم ،با احتیاط
صحبت میکند .و نهایتاً ناچار میشوم ضبط را خاموش
کنم!
میپرســم خودتان معمــوالً بــرای صبحانه چی
میخورید؟
عدسی ،تخم مرغ ،کره ،مربا و پنیر.
سوال بعدیام را اینگونه میپرسم :در بوفه مدرسه چه
چیزهایی برای فروش دارید؟
آنجور که معلوم اســت ،فروش دلســتر را در بوفهها
ممنوع کردهاند .شیر کاکائو و آبمیوه ،از دیگر چیزهایی

میکنند .نشــانی بوفهی مدرسه را که میپرســم ،مرا به حیاط پشتی راهنمایی
میکنند .وارد حیاط پشــتی که بشوی ،اولین چیزی که توجهت را جلب میکند،
تراکم عــدهی زیادی آدم در یک نقطهی کوچک اســت .بله! خودش اســت:
بوفهی مدرسه!

دارد .میگوید مصرف تخم مرغ زیاد را توصیه نمیکنم!
و مــن در نهایــت میفهمم که ســجاد،
دانشآموز رشته تجربی است! گنجشکها
در گوشــه و کنار ،میانوعدهی خودشان
را از روی زمیــن جســتجو میکنند!
صدای قارقار کالغها گاه گاه در آسمان
میپیچد .نسیم مالیمی موهایم را بهم
میریزد و من در هنــوز در این فکرم
که صبحانهی سالم چیست؟ یا چطور
میشود با یک برنامهی غذایی درست
و حسابی ،بدنی سالم داشت و ذهنی
زیبا؟ نظر تو چیست؟

صبحانهات را
قورت بده!
است که در بوفه فروخته میشود .در روزهای سرد هم
عدسی با نان تازه از پیشنهادهای بوفه برای بچه-هاست
که ظاهرا ً از آن خوب استقبال میشود .و هر روز صبح
حدود  30نفر مشتری دارد .خودش میگوید تنها چیز
غیر مجاز ،در اینجا ،سمبوسه است.
پروانه بهداشتی و بستهبندی مرتب آن را نشانم میدهد.
میگوید برای مدتی ساندویچ سرد هم میآوردیم که به
علت فروش جنس مشابه با قیمت کمتر در فروشگاههای
نزدیک مدرسه ،دیگر سفارش ندادیم .به عالمت تجاری
محصولی که میفروشد ،توجه زیادی دارد.
این را وقتی فهمیدم که گفت با وجود ســود بیشتر در
محصوالت جدیدی که بــا نامهای گوناگون این روزها
در بازار پیدا میشــوند ،هنوز از محصوالتی ســفارش
میدهیم که کیفیت مناسبتر و البته سود کمتری برای
بوفه دارند .از او راجع به فروش میوه در بوفه میپرسم.
میگوید تا حاال امتحــان نکردهایم .اما مخالف به نظر
نمیرسد.
از حیاط اصلی عبور میکنم .چیزی نمانده از مدرســه
خارج بشوم که آخرین قسمت مصاحبهام جور میشود:
عرشیا و سجاد .که هر کدام ظرفهای فلزی در درست
دارند .ایدهی جالبی است که ناهار را در مدرسه بخوری
و بعــد از ظهر را در کتابخانه بمانی .عرشــیا  2بار در
هفته تخم مرغ میخورد .کیک و شــیر و میوه از دیگر
قسمتهای برنامهی غذایی اوست .سجاد هم از نان ،شیر
و خرمــا نام میبرد .البته به های بای هم عالقه زیادی

به ســراغ دکتــر نعمتی ،متخصص تغذیه و اســتاد
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد رفتهایم تا برایمان از
صبحانه و تغذیه سالم بگویند...

چه چیزهایی میتوانند یــک میان وعدهی خوب
باشند؟
یکی از میان وعدههای خوب ،میتواند مصرف میوههایی
که دوست دارید ،حداقل دو نوبت در روز باشد .میوههایی
مثل موز ،سیب و گالبی که بردنش به مدرسه آسان است.
پیشنهاد دیگر ،سبزیجاتی مثل خیار و هویج است که به
دلیل داشــتن کالری محدود ،میتوانند به صورت آزادانه
مصرفشوند.
لبنیات مانند شیر هم از گزینههای بعدی است .اما توصیه
میشود شیر کاکائو ،شیر با قند و شکر نباشد .و در صورت
امکان ،شیر ساده به همراه عسل و خرما مصرف بشود.
آجیــل و تخمهها هم از میان وعدههای خوب به شــمار
میروند .که البته مصرف آنهــا نیاید از  30گرم در روز
بیشتر شود .توجه داشــته باشید آجیلهایی که استفاده
میکنید ،بی نمک یا کم نمک باشــند .میوههای خشک
مثل کشــمش و برگههای زردآلو هم میتوانند به عنوان
یک میان وعدهی سالم مصرف شوند.
بوفههای مدارس میتوانند با فروش میوههایی مثل موز و
نارنگی بصورت تکی ،بسته بندیهای کوچک حاوی  2تاشـمـــاره
 3خرما و یا  5تا  6پســته ،انواع میوههای خشک شده یا1 8 3
غذاهای گرم و سالم ،مثل خوراک لوبیا ،آش رشته و انواعنــیـمه اول
ســوپها ،خودشان را با این شرایط تطبیق بدهند و میانآ ذ ر مــا ه
1 3 9 4
وعدههای سالمی برای دانش آموزان فراهم کنند.
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دو دو تا

زنـــدگیـــتــان را
رنـگیکنید
بررسیاثراترنگها
ازنظرروانشناسی

صادق زادهsadeghzade@jonbesh.ir /

حتما میدانید که شـركتـــهاي تـبلـيغاتي و تـاجران بـاهوش
از روانشناســي رنگها براي تاثيرگذاري روي شما استفاده قابل
توجهی میکنند ،همین موضوع نشــان میدهد که تاثیرگذاری
رنگها را نباید دســتکم گرفت .بنابراین شــما نيز بايد براي
تاثيرگذاري در زندگيتان از رنگها استفاده كنيد .در شماره قبلی
نگاره به بحث اثرات رنگها از نظر روانشناسی و ویژگیهایی که
هر کدام از رنگها دارند ،پرداختیم .در این شماره نیز قصد داریم
تا شما را با نحوه انتخاب رنگها در زندیگتان آشنا کنیم.

خانهرنگارنگ
بهكاربردن رنگهاي ســرد مانند
ســبز و آبی براي اجــزاي اتاق
خواب (تخــت خواب ،ملحفه،
پتــو  )...باعــث ایجاد
احســاس آرامــش
در شــما میشود.
همچنیــن بهکار
بردن رنــگ آبی یا
آبی مالیم به سبز ،برای
ديوارهاي اتاق خــواب ،مکانی
ایدهآل و زیبا را به وجود میآورد.
استفاده از رنگ مشکی به تنهایی برای
رنگ دیوار مناســب نیست ،زیرا محیط را
بسته و ترســناک میکند .از این رنگ معموال
در چراغها و دســتگیرههای درب به عنوان یک رنگ
خنثی که اشــیاء و طرحهای اطراف خود را به خوبی
جلوه میدهد ،استفاده میشود.
اســتفاده از رنگ زرد مالیــم ،یا طالیی در
اتاق ناهارخوری باعث تحریک اشــتها
میشود .این رنگ باعث تقویت حافظه
شــده و به مطالعه کمک میکند.
اما بایــد دقت نمــود ،بکاربردن
آن بــه تنهایی باعث خشــونت
میشــود و باید با رنگهای دیگر
ترکیب شود.

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

لباسهایتانرارنگیکنید
لباسهــاي معمولي با رنگ ســبز يا زرد موجب
جلب توجه ميشوند .پيراهن يا ژاكت آبي تيرهرنگ،
ميتواند عالمت قابل اعتمادبودن باشد.
خاکســتری ،رنگی خســتهکننده اســت .بیشــتر

دانشآموزان لباسهای ورزشــی خاکســتری رنگ
استفاده میکنند .در صورتی که برای راحتی اعصاب
خود بهتر است به جای خاکستری از رنگهای تیرهتر
یا روشنتر استفاده کنید.
لبــاس سراســر قهــوهاي ممكــن
اســت شــيك بهنظر برســد اما
خســتهكننده و يكنواخــت
خواهــد شــد .اســتفاده از
رنگهای دیگر مانند زرد و یا
طالیی در ترکیب با آن شما
را درخشانتر نشان میدهد.
برایروزنامهدیواریها
بهتــر اســت بــه
رنگهــاي خنثــي تهيه
شــوند .رنگهــاي ســفيد و بژ
معموال نسبت به رنگهاي ديگر
راحتتر خوانده ميشوند.
ديوارهاي آبي كمرنگ نسبت
به ســفيد بيشــتر توليد
آرامــش نموده و بيشــتر
جلب توجه ميكند.
اسباب اثاثيه زرشكي يا ارغواني
تيره محيــط اطراف شــما را
مجلل و سلطنتي جلوه خواهد
داد.
بــراي تبليغــات و یــا در وب
سايت از رنگهاي خشن و گيرا
اســتفاده كنيد تا موجب جذب
بيشــتر گردد .بــراي خوانايي
بيشتر ،رنگ مشكي را در چاپ
متون بكار ببريد.

اکنون که با تاثیرات رنگها و نحوه انتخاب درســت
آنها در زندگیتان آشنا شدید .بهتر میتوانید دالیل
اســتفاده از رنگها را در اطرافتان متوجه شوید .در
ادامه به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم.

اگر دقت كرده باشــيد ،لباس افــراد پليس و نظامي
معموال بهرنگ آبي يا سبز تيـره انتخاب ميشود .چون
اين رنگها نشانه قدرت ميباشــند .در بيمارستانها
معمـــوال از ملحفه و البســه سبز كمرنـــگ استفاده
ميشود چراكه اين رنگ اثري تسكيندهنده و آرامش
بخش دارد.
رســتورانها و اغذيه فروشيها اغلب براي جلب توجه
بيشــتر از رنگهــاي قرمز و زرد اســتفاده ميكنند.
اينگونه رنگها بهوضوح ديــدهميشوند و بـيشتر بـه
ياد مردم ميمانند.
اكثر شركتهاي بزرگ آرم محصوالت خود را با همین
رنگها طراحي و ارائه ميكنند .معموال دكـمههـــاي
حـســـاس و اعـالن خـــطر و يـــا اهرمهاي توقف
اضطراري بهرنگ قرمز ميباشــند؛ برعكس رنگ سبز،
که نشانه عبور و امنيت است.
اگر عالقه منــد به هنر و تخصص در
بحــث علوم رنگها میباشــید،
میتوانید رشــته دانشــگاهی
خود را در آینده ،مهندسی
پلیمــر ،گرایــش علــوم
رنگها انتخــاب کنید.
در این رشــته با توجه
به مــکان و نوع کاربرد
رنگها ،خــواص آنها
پیــش بینــی شــده و
فرمــول آنهــا نیز تهیه
میشــود .همچنین در این رشــته با
نحوه تولید رنگهای جدید و بررســی
تاثیرات روانشناســی آنها آشنایی
پیدا خواهید کرد.

ترفند

حسودی ممنوع!
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لبیبlabib@jonbesh.ir /

برای شــخصیت خود ارزش
قائل باشید

دیگران حســادت را میشناســند و
شاید از تیتر این مطلب جا خوردهاید و با خودتون گفتهاید که من اصال آدم حسودی نیستم و یا شاید هم از کسانی هستید که
آن را در میــان رفتار و گفتار شــما
منتظر بودهاید ترفند به این موضوع هم بپردازد ولی باید بدانیم که این صفت یعنی حسادت در همه میتواند ایجاد شود حتی
تشــخیص میدهند .همانطور كه
باعث شود ما به نزدیکانمان و دوستانمان حسادت کنیم! برای اینکه حسود نشویم ویا حسود نباشیم باید بدانیم که حسادت
شــما میتوانید حســادت دیگران
چیست و راههای مقابله یا کنترل و مبتالنشدن به آن چگونه است .حسادت ،حالتی از فرد است که میخواهد نعمت و موفقیتی
را تشــخیص بدهید .اینکه دیگران
که دیگران دارند را داشته باشد و سعی میکند تا آن را به دست آورد به طوری که خود از آن بهرهمند باشد و شخص دیگر از
بفهمند که شما فردی حسود هستید
آن محروم شود یعنی برای فرد حسود باز ماندن دیگران از موفقیت مهمتر و ارزشمندتر است تا به موفقیت رسیدن خودش!
یا در حال حسادت کردن هستید ،باعث
میشــود قضاوت نادرســت و بدی از شما
داشته باشند .زمانی که شما یک فرد حسود در نگاه
دیگران باشید شخصیت خرد شده و حقیری دارید.
بلندنظر باشید
حسادت مانند هر رذیله اخالقی دیگری فرصتهای
تنگنظری ریشــه حسادت اســت .این كه فردی از
ناشــی از اعتماد دیگران نسبت به شــما را از بین
پیشرفت مادی و معنوی دیگری و برخورداری وی از
میبرد.
نعمات زندگی ناراحت و آزرده شــود چه معنایی جز
حتی ممكن اســت افــرادی كه ســوءنیت دارند با
تنگنظری میتواند داشته باشد .دیگران ممكن است
شناخت این صفت نقطه ضعف شما را برای مقاصد
بنا به قضاوت ما بــه حق یا ناحق از ثروت و دارایی،
خود به كار گیرند .حسادت به اندازهی دروغ ،غیبت
ارزشهای اجتماعی و ...نظیر خوشنامی و شــهرت
و سایر رذایل اخالقی مایهی پلیدی است.
برخوردار باشــند .حال باید اندیشید تغییر وضعیت
از روح خود محافظت كنید
آنان یا احتماال تالش برای خدشــهدار كردن شرایط
از قدیم گفتهاند حسود نیاسود! حسودان به بیماری
آنان یا بدگویی پشتسرشــان چه ســودی به حال
روحــی مزمنــی گرفتارند كه آرامــش درونی آنان
مــا دارد و چه منفعتی برایمان بــه ارمغان میآورد.
حسودها گمان میكنند اگر دیگران پیشرفت نكنند مقایسه نكنید
را ذره ذره میخــورد و آنــان را مضطرب میكند.
یا از نعمات برخوردار نباشــند آنــان زندگی بهتری از قدیم گفتهاند دســت باالی دست بسیار است .آن اســترس درونی ناشی از حســادت بهتدریج زمینه
كه به او حســادت میكنیم خود نســبت به دیگران ســایر انحرافــات روحی و روانــی را پدید میآورد.
خواهند داشت!
حسادتهای رنگارنگی دارد و شرایط امروز ما نیز برای كســانی كه بر حســادت غلبه نكنند و تســلیم آن
خوشبین باشید
بسیاری مایه حسادت و حسرت است .مقایسههای ما شــوند در بلندمدت با انواع عقدههای روانی مواجه
پیشرفت دیگران باید بیش از آنكه مایه بیاعتنایی معموال اشتباه اســت زیرا باطن و سختیهای زندگی میشــوند كه برای فرار از آنها راهــی نمییابند.
یا حســادت ما باشد باعث خوشحالیمان شود .برای خــود را با ظاهر زیبا و بدون ســختی اطرافیان خود حســودها در معرض لغزشها هســتند و چهبســا
مثال اگر در میان دوســتان یا همکالسیهای خود مقایسه میکنیم و اینطور میشود که آنها را افرادی آرامــش و ســعادت خــود را به پای حسادتشــان
فردی وجود دارد که از لحاظ درســی قوی اســت ،موفقتر با زندگی راحتتر تصور میکنیم که در واقعیت بریزنــد و ما باید با توکل به خــدا این بیماری را از
میتواند باعث رشد و کمک شما در درسها باشد.
این طور نیست.
خودماندور کنیم.

سئواالتشما

چرابایدنمازبخوانیم؟
سالم ،يکروز دوســتم ازم پرسيد که چرا بايد
نماز بخونيم من نتونســتم جوابشــو بدم اگه
ممکنه شما زحمتشــو بکشيد چون اين سوال
خيلي از نوجوانا مثل خودمه!

حجت االسالم
محمد علی معتمدی

کوتاهترین پاسخی که میتوان داد ،به این
صورت است:
فرض کنید به یک بیماری ناراحت کننده مبتال
شدهاید و حاضرید برای درمان آن هرکاری انجام
دهید .شــما حتما در اولین قدم به یک پزشک
متخصــص مراجعــه میکنید و از او مشــورت
میگیرید .طبیعتا شما درمورد رشتهی تخصصی
آن پزشک اطالعات خاصی ندارید و چشم بسته
هر اقدامی را که او الزم بداند ،انجام میدهید تا
بهبود یابید.
حــاال بــا ایــن فــرض وارد رابطــهی خود و
آفرینندهیمــان شــوید .جالب اســت در مقابل
پزشــکی که مانند ما انسان است و ممکنالخطا،
سکوت میکنیم و دســتوراتش را با جان و دل

میپذیریــم امــا وقتــی نوبت به
کسی میرســد که مارا خلقکرده
و از همهچیز آگاه اســت ،مدام در
دستوراتش چون و چرا میآوریم.
در ضمــن ما همیشــه در زندگی
بــا فــراز و نشــیبهایی
روبهرو هســتیم کــه تنها
هموارکننــدهی آن یــاد
اوست.
«أَالَ ب ِ ِذ ْكــ ِر َّ
الل ِ ت َْط َم ِ
ـــئ ُّن
وب»
ال ْ ُق ُل ُ

شـمـــاره
1 8 3
نــیـمه اول
آ ذ ر مــا ه
1 3 9 4
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پــاتوق

کتابانه

شهیدمجتبیحسینزادهملکی

همـکالسی

این ستون که در خدمت شماست ،شاید ظاهرش تنها یک ستون باشد ولی باطنش کتاب فروشی
است و تخفیف و قرعه کشی و جایزه و دست و جیغ و هورااااا!!!! ما در این ستون فقط کتاب معرفی
نمیکنیم ،بلکه به شما برای خرید کتابی که معرفی کردهایم ،تخفیف هم میدهیم .لذا دوستانی که
تصمیم به خرید کتابهای این ستون دارند ،کافی است مستقیم به فروشگاه «کتاب آفتاب» مراجعه
کرده و کتاب را بخرند .اما نکته کنکوری ماجرا این است که در این صورت از بیست درصد تخفیف
برای این خرید برخوردار شده و حالش را میبرند.
مهدی زادهmedizade@jonbesh.ir /

تازه انجمن اســامی تاسیس شدهبود که او به همراه
دوســتانش به مقابله با جریان منافقین برخواستند.
خیلی هدفمند و محکم!
منافقین به او هشدار دادهبودند اما کار خودش را خوب
بلد بود .حتی ضرب و شتمهای متعدد جلوی کارش را
نگرفت .عملیات خیبر بود انگار هنوز وقتش نشده بود.
گلوله فقط چند ســانتی قلبش خورده بود .وقتی که
منتقلش کردند مشهد بیکار نماند و با همان وضعیت
درســش را تمام کرد و دیپلمــش را گرفت .و باز هم
بسنده نکرد و شروع به تحصیل دروس مقدماتی حوزه
نمود .درگیرودار جنگ ،کنکور را رها نکرد .مهر  64در
تربیت معلم پذیرفته شد اما پس از اطالع از عملیات
کربالی 4اســتعفا داد و خودش را به جبهه رســاند.
کربالی  5اما پایان زندگی شــهادت طلبانه او شد .در
حالی که معاون گردان بود براثر اصابت ترکش به فیض
شهادت نائل گردید .چند وقت بعد مطبوعات اسمش
را در لیســت قبولی ورودی دانشــگاه اصفهان (رشته
علوم آزمایشــگاهی) زده بودند غافل از اینکه مجتبی
فارغ التحصیل دانشگاه جبهه شده بود.

اکبر زاده akbarzade@jonbesh.ir /

اگــر شــما هم از آن دســته
افرادی هســتید کــه در ایام
محرم و صفر دلتان میخواهد
جریــان حماســهی کربال را
کاملتر بدانید و زمان بیشتری
را صرف شناخت سیدالشهدا و
حضرت زینب کنید ،خواندن
کتــاب آفتــاب در حجــاب
میتوانــد این عطش شــما را
کمکرده و با شیوهای داستانی
شــما را غرق در جریان حماســهی سرزمین
کربال و اتفاقات بعــد از آن کند .جذابیت کار
زمانی بیشتر میشود که سید مهدی شجاعی
با قلمی شیوا این داســتان را از منظر گذران
زندگی حضرت زینب ،بانوی صبر ،برای شــما
بگوید و به اینکه چهها بر ایشان گذشته است
بپردازد.
کتاب آفتاب در حجاب نوشــتهی سید مهدی

هردمبهگوشممیرسد...
تکلوtaklo@jonbesh.ir /

داستانک
نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

آفتاب در حجاب

ســنش از بقیهی بچهها بیشــتر بود ولی همه دوســتش
داشــتند .قول داده بود قبل از نماز در مسجد یک داستان
برای بچهها تعریف کند .بچههــا یکی یکی کنار هم جمع
شدند و منتظر ماندند تا قصهاش را شروع کند.
میگفت « :وقتی هم ســن و سال شــما بودم یک روز بسیج
مدرسه اعالم کرد که گروهی بیست
نفــره را میخواهند برای راهپیمایی
13آبــان ببرند .آن زمان بســیجی
نبودم .حتی نمیدانستم  13آبان برای
چه ،روز دانشآموز نامگذاری شــده
اســت .فقط به خاطر فرار از امتحان
ریاضی میخواستم با آن ها بروم .زیاد
ریاضیام خوب نبود .میدانســتم که
اگر برای امتحان بمانم نمرهی بسیار
کمی خواهم گرفت.
بچههای زیادی اسم نوشته بودند که
اکثر آنها بســیجی بودند .از آنجایی
که بسیجی نبودم و همچنین بچهی
شری بودم احتمال انتخاب من بسیار
کم بود .ناامید نشــدم .فردای آن روز
لباس تمیز پوشــیدم و با یقهی بسته رفتم پیش معاون پرورشی.
از دیدن قیافه من به این صورت تعجب کرد و پس از کلی عجز و
البه و ادعای آدم شدن و سربه راه شدن باالخره گفت « :باشد حاال
یه کاریش میکنم».
وقتی اسمم را روی برد دیدم از خوشحالی باال پایین میپریدم و

شــجاعی بهگونهای نوشته شده
کــه زمانیکه این کتــاب را در
دســت میگیرید ،همراه جریان
آن شــده و بدون اینکه متوجه
شوید اشک از چشمانتان سرازیر
میشــود و تا تمامــش نکنید،
دســت و دلتــان به هیــچ کار
دیگری نمیرود.
داستان با دوران کودکی حضرت
زینــب و خوابــی که ایشــان
میبینند و پیامبــر آن را مصیبتهای زندگی
ایشــان تعبیر میکنند شــروع میشــود و با
بازگشــت حضرت زینب به مدینه و رفتن به
حرم پیامبر و خبر دادن از تعبیر شــدن کامل
آن خواب با جملهی زیر پایان مییابد!
«تعبیر شــد خواب کودکیهای من پیامبر! و
من اکنــون بایک دنیا مصیبــت و غربت تنها
ماندهام!!»

آنقدر پز فرار کردن از امتحان را به همکالسیهایم دادم که همه
از دستم کالفه شدند .حتی وقتی رضایتنامه را برای پدرم بردم
تا آن را امضا کند ،خیلی تعجب کرد.
روز راهپیمایــی دقیقــا همان کاری را میکــردم که بقیه انجام
میدادند .زود خســته شدم .نمیدانستم آن همه آدم چطور بعد
از چند ســاعت شعار دادن خسته نمیشوند .از آنجایی که گلویم
خشــک شــده بود دیگر شــعار ندادم و فقط به صورت نمایشی
دستم را باال و پایین میکردم .معاون که مرا دیده بود صدایم زد.
ترسیدم نکند مرا دعوا کند.
پرســید«:پدرت جانبازه ؟« میدانســتم که خبــر دارد-.بله آقا
رو ویلچــر میشــینن .پرســید:
« چرااومــدی راهپیمایــی؟
راستشو بگو؟« از خجالت سرم
را پایین انداختم و حرفی نزدم.
گفت :خیلیها شــبیه بابای تو
اند .تا پای جون هم جلو رفتند!
وظیفه ما این اســت بعدش یه
وظیفه روی دوش تو و دوستات
گذاشتند ،که نذاری دوباره این
دشمن بیاد تو کشورمون .دوباره
پدرانــی مثل پدر خودت اینطور
آسیب نبینند.
وقتی رفتم خانــه کیفم را یک
گوشــه گذاشتم و قبل از هر کار
دیگری رفتم پیش پدرم .دستش
را گرفتم و با غرور گفتم  « :از این به بعد قراراست من به جای تو
بجنگم .میخواهم به من هم افتخار کنند مثل ».!...
صدای اذان از بلندگوهای مسجد پخش شد .بچهها برای تشکیل
صفهای نماز کم کم بلند شــدند .وقتی داشــت بلند میشد با
خنده گفت «:راستی ،اون سال ریاضیم رو  20گرفتم »..

ایســتگاه

کمیک

اندر باب
کتا بخوانی

بعضیها خیلی خیلی از کتاب خوششان میآید...
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بعضیها از کتاب خاطرهی خوشی ندارند...

مجید خسرو انجم
بعضیها هم احساس خاصی نسبت به کتاب ندارند
یعنی واقعا تو احساس نمیکنی
نشستی رو دیوان سعدی؟؟

بعضیها کتاب را بهترین هدیه میدانند...
آقا این کتاب رو تقدیم میکنم
بهمحضرپرفیضحضرتعالی!!

بعضیهامعتقدندکهمهمترین
عنصرفعالیتهایپژوهشی،
کتاب است...

خالصه اینکه ،اگر کتاب هدیه میدهید
به سطح سلیقهی دوستتان
توجهداشتهباشید...

بعضیها در کتاب آرزویشان را جستجو میکنند...
آقا «زیبای خفته»
رو میخواستم!!

در ضمن ،در هدیه دادن کتاب ،آدم باشید...
با آرزوی سالمتی شما ،این هدیه رو
از من قبول کنین!!

(ترجمه :بیزحمت یه دو نمره به ما ارفاق کنید رد نشیم!!)

تفریح
زنگتفریح
زنگ

تلفنهمراهخراب
محمدمهدیرنجبر

سالم.
تلفن همراهی داریم که خرابه و شــما باید درستش کنین! نه نه اشتباه نکنین! پیچ
گوشتی و اهم متر و هویه الزم ندارین! این کار به تخصص تعمیرات تلفن همراه نیاز
نداره!
دو تا تصویــر از تلفن همراه داریم .توی تصویر بزرگ ،کلیدهای 1تا 9جا به جا و به
هم ریخته هســتن .اما توی تصویر کوچک ،کلیدهــای 1تا 9کامال مرتب و صحیح
ســر جاشون قرار گرفتن .اگه قرار باشه جای کلیدهای تصویر بزرگ هم مثل تصویر
کوچک مرتب بشه ،با چند «عملیات جابجایی» می تونین این کارو انجام بدین؟
منظور از عملیات جابجایی اینه که« :جای کلیدی رو با کلید دیگه ای عوض کنین».
مثال اگه جای  5با  9عوض بشه ،یک عملیات جابجایی انجام دادیم.
نکتــه :ما حق نداریم یکی از کلیدها رو موقتا روی زمین بذاریم تا کلید یا کلیدهای
دیگری رو راحت تر جابجا کنیم .درست کردن کلیدهای این تلفن همراه فقط باید با
تکرار «عملیات جابجایی» به همین شکل مشخصی که گفته شد انجام بشه.
با شــش بار عملیات جابجایی می شه کلیدهای این تلفن همراه رو درست کرد .دو
عملیات اول رو براتون شرح دادیم .چهار عملیات بعدی رو شما پیدا کنین و برامون
پیامک کنین.
پاســخ این معما رو در شماره بعدی می بینین و اسم برندگانش هم همین جا درج
میشه.
فعال!

آخرین مهلت ارسال پاسخها 25 :آذر ماه 1394
شماره پیامک3000186263 :

و آدرس پست الکترونیکیnegare.mag@gmail.com:
Negare@jonbesh.ir
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با خودم قرار گذاشته بودم که دیگر تکرار نکنم.
اصال ســعی کنم که حتی بهش فکر هم نکنم .هر
دفعه پشیمان میشدم .تنها کلمهای که در آن لحظه
پشیمانی به ذهنم میرسید این بود...یا اله العاصین
وســط امتحان پا شدم و گفتم  :استاد این سه
نفر دارند تقلب میکنند .و شــما اصال حواستان
نیســت .لبخندی زد و گفت :اشکالی ندارد شما
بنشین.
فکــر میکنم کــه دیگر بایــد روی پای خودم
بایســتم .تا کی باید از پدرم پول تو جیبی بگیرم؟
برادر بزرگترم به من میگفت که من از  14سالگی با
کار کردن در تابستان و مدیریت هزینههایم در طول
سال ســعی میکردم که دستمو توی جیب خودم
بکنم.
محمدرضا با پدر و مادرش همیشه دوم شخص
صحبــت میکنه...نمیدونم چرا ولی برای من اصال
قابل درک نیست ...پس احترام به بزرگتر وقتی که
او را با دوست و رفیقت در کنار هم قرار بدی و یک
جور باهاشون صحبت کنی کجا میره؟
میگن اگر یک کاری برات تکراری بشه دیگه
روت تاثیر نمیذاره .اگر تکرار شــد و روت تاثیر
نمیذاشــت بهتره که معرفتت رو نســبت به اون
زیاد کنی .بــرو کتاب بخون .بعــد از یک مدتی
بازم برات تکراری میشــه که اینجا باید بری دلت
رو پاک کنی...باید بــری دلت رو جال بدی....باید
شــروع کنم به خوندن کتاب  ....یکی از دوستام
گفت که از پرسش و پاسخ دانشجویی شروع کن
از جلد .44

مجلس شورای اسالمی که امروزه
یکــی از مهم ترین و اصلی ترین
مراجع تصمیم گیری در کشــور
اســت مرهــون رشــادت ها و
ومقاومت های افراد بی شماری
است که در این راه فداکاری های
بسیاری کرده اند آیت اهلل سید
حسن مدرس که یکی از صدها
شهیدی است که در این راه جان
خود را فدا کرده اند ایشان یکی
از نمونه هــای مقابله با زورگویی در
عصر خویش بوده اند که سرانجام در
 10آذرماه  1316به دستور مستقیم
رضا خان به شهادت رسیده اند.
-1مجلس مهستان
نخســتین پیشینه مجلس در ایران
به عهد اشــکانیان باز می گردد این
مجلس نخســتین جلســه خود را
در نوروز ســال  ۱۷۳پیش از میالد
با حضور مهرداد اول  -شــاه وقت -
برگزار کرد و اولین مصوبه آن انتخابی
کردن شاه بود.
عزل شــاه نیــز در اختیــار همین
مجلــس قــرار گرفــت ،البته طی
شرایطی از جمله خیانت به کشور،
ابــراز ضعف و نیز جنــون ،بیماری
سخت و از کار افتادگی .ایران در آن
زمان دارای دو مجلس بود .مجلس
شــاهزادگان و مجلس بزرگان که
جلسه مشــترک آنها را «مِهستان»
میخواندند.اعضای این مجلس نیز
اکثرا از میان خاندان ســلطنتی و
بزرگان انتخاب می شدند.

وزرا ،معاونیــن ،اســتانداران،
امرای بازنشسته ارتش ،استادان
دانشگاه و قضات با داشتن  ۱۵تا
 ۲۰ســال سابقه و اشخاصی که
حداقل  ۳دوره نمایندگی مجلس
شورا را داشتند انتخاب میشدند.

-2مجلس شورای ملی
این مجلس به فرمــان مظفر الدین
شاه پس از امضای فرمان مشروطیت
تشکیل گردید که اولین مجلسی بود
که اعضای آن توســط مردم بصورت
انتخابی به مجلس راه پیدا می کردند
در دوره اول این مجلس اولین قانون
اساسی مشروطیت به رشته تحریر
در آمد.
-3مجلس سنا
مجلس سنا یکی دیگر از مجالسی
بــود کــه باید همــراه بــا مجلس
شــورای ملی تشکیل می شد اما به
دلیل مخالفت های بســیاری از آغاز
مشروطیت تا سال  ۱۳۲۸خورشیدی
تشــکیل نگردید .تعداد نمایندگان
مجلس سنا شصت نفر بوده که سی
نفر از طرف مــردم و نیمی دیگر از
سوی شاه انتخاب میشدند که گروه
اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم
به سناتورهای انتصابی معروف بودند.
شرایط سناتورها باید اینگونه میبود:
این اشــخاص از بین نخستوزیران،

-4مجلس شورای اسالمی
مجلس شــورای اســامی رکن
اصلی نهاد قانونگذاری در کشور
ایران اســت کــه از نمایندگان
منتخب مردم تشــکیل شده است.
مصوبات مجلس شورای اسالمی در
صورت تأیید شــورای نگهبان برای
اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه
ابالغ میشوند .در برخی مسائل بسیار
مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگــی ممکن اســت اعمال قوه
مقننه از راه همهپرســی و مراجعه
مســتقیم به آراء مردم صورت گیرد
که در خواســت این مراجعه به آراء
عمومی نیز باید به تصویب دو سوم
مجموع نمایندگان مجلس برســد
مجلس ایران از سایر قوا مستقل است
و بهطور قانونی نباید هیچ اثرگذاری
از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود
داشــته باشــد.یکی از نکات مثبت
مجلس شــورای اسالمی که آن را از
مجلس شورای ملی متمایز میکنند
این اســت که قوانین و مصوبات این
مجلس باید با شرع و عرف اسالمی
مطابقت کامل داشــته باشــند که
وظیفه این امر مهم به عهده شورای
نگهبان قانون اساسی می باشد.

مکان:جادهگلمکان /ظرفیت 250:نفر
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نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

جهت کسب اطالعات بیبشتر ،هماهنگی و رزرو می توانید

با شماره تلفن 051-32226263داخلی 222تماس حاصل فرمائید.

قاسمیghasemi@jonbesh.ir /

روزانه یک دانشآموز
دانشآموزی
یادداشت های

احمدزادهahmadzade@jonbesh.ir /
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