
            نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه اصــل 15 و 19 قانــون اساســی ایــن اجــازه 
را می دهــد کــه روزنامــه بــه زبــان محلــی در هــر منطقــه از 

کشــور بــه چــاپ برســد، 

نماینــده اصفهــان در مجلــس گفــت: نمــی تــوان بــرای درمــان بیماری 
مقامــات پاویــون درســت کرد،اشــرافی گــری حتــی تــا دم قبــر هــم رفتــه 

است، باید روی این موضوع تجدیدنظر کنیم.

، آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در نخســتین جلسه مســئوالن عالی قضایی 

در ســال ۹۸ با تبریک تقــارن ماه رجــب، بهار عبادت بــا نوروز و بهــار طبیعت، 

ســالی همراه بــا برکــت، نشــاط و دوری از بــا را بــرای همــه هموطنــان آرزو کرد 

و گفــت: متاســفانه بخشــی از هموطنــان عزیزمــان در ایــن ایام گرفتار ســیل 

شــدند که البته این رویداد تلخ، روح همکاری، همیاری، کمک و مســاعدت را 

که همواره در ضمیر روشــن مردم شریف ما وجود داشته اســت، بار دیگر به 

منصه ظهور رساند و به برکت نام مولود این ماه، حضرت امیرالمومنین علی 

)ع(، این روحیه به شــکلی مضاعــف خود را نشــان داد. امیدواریــم این امداد 

و مســاعدت، التیامی بر آالم حادثه دیدگان شــود و تاش های دســتگاه های 

مســئول، چه دســتگاه هایی که به امر مقام معظــم رهبری در میــدان حضور 

دارنــد و چــه دولــت و دســتگاه های امــدادی، درد و رنــج مــردم عزیــز اســتان 

های گلســتان و مازنــدران را کاهش دهند.آیت اهلل رئیســی افــزود: ما از همه 

، دولتمــردان محترم، خیریــه ها و ...  امدادگران، نیروهای مســلح، مــردم عزیز

که هر یک بــه نحــوی در عرصه خطیــر خدمات رســانی به ســیل زدگان حضور 

دارند، قدردانی می کنیــم و امیدواریم این تاش ها تا تثبیت و بهبود شــرایط 

هموطنانمان در این مناطق، با قوت و قدرت ادامــه یابد.رئیس قوه قضاییه 

در ادامــه با اشــاره به پیــام نــوروزی مقام معظــم رهبری و ســخنان ایشــان در 

حرم مطهر رضــوی، ایــن فرمایشــات را نقشــه راه مردم و مســئوالن در ســال 

۹۸ توصیــف و تصریح کرد: ســخنان راهبــردی رهبر معظم انقاب در مشــهد 

مقــدس، چــراغ راه همــه مســئوالن و مــردم در ســال پیــش رو اســت و اگــر 

بخواهیــم از میان همــه نکات مهمــی که ایشــان بیــان کردند، محــوری ترین 

نکتــه را اســتخراج کنیم، شــاید همــان »بی اعتمــادی به غــرب« باشــد که الزم 

اســت »اتکال به خدا«، »اعتماد به نفس« و »به کارگیری ظرفیت های درونی« 

را بــرای تحقق این تاکید بســیار مهــم مقام معظم رهبــری، در دســتور کار قرار 

دهیــم. آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جدیــد از ســوی رهبــر 

معظم انقــاب به نام ســال »رونــق تولید«، خاطرنشــان کــرد: بی تردیــد، همه 

 ، قوا و دســتگاه هــا در این زمینــه وظایفی بــر عهده دارنــد و تحقق این شــعار

اقتضائاتــی دارد کــه همگی بایــد بــه آن پایبنــد باشــیم. اولین اقتضــای رونق 

تولید، تاش، مجاهدت و فعالیت مضاعف تولیدکنندگان، ســرمایه گذاران 

و کارآفرینان است که حقیقتا باید کمر همت را ببندند 

ــدار  ــر علــی عســگری در ایــن دی آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی و دکت
بــر لــزوم همــکاری  بیــش از پیــش صداوســیما و دســتگاه قضایــی 
گاهی هــای حقوقــی مــردم و تعامــل در برنامــه  در راســتای افزایــش آ
ــات  ــع ابهام ــب رف ــد موج ــی توان ــه م ــی ک ــد قضای ــای هدفمن ــازی ه س
حقوقــی و قضایــی مــردم در جامعــه شــود، تأکیــد کردند.رئیــس 
ســازمان صــدا و ســیما نیــز در ایــن دیــدار حضــور داشــتند و طــی 
گزارشــی از زمینــه هــای تعامــل بــا دســتگاه قضایــی کشــور در برنامــه 

ســازی هــای صــدا و ســیما ســخن گفتنــد..

     باید مساله کاغذ را حل کنید، اینطوری نمیشود!

 مقام معظم رهبری : شما جوانان اطمینان داشته باشید که 
زوال دشمنان بشریت یعنی تمدن منحط آمریکایی و زوال 

اسرائیل را شاهد خواهید بود.

امام هادی  علیه السالم فرمودند:
اگر قبر عبدالعظیم را در شهر خود زیارت کنی، چنان است که گویی 

امام حسین  علیه السالم را زیارت کرده  ای.کامل الزیارات،ص۳۲۴.
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رئیس قوه قضاییه تدابیر نظارتی و قضاوتی را برای 
تحقق »رونق تولید«، تشدید خواهیم کرد

رئیس سازمان صداوسیما  با رئیس قوه قضاییه دیدار و گفت وگو کرد.

روایتی از بازدید رهبر معظم 
انقاب از نمایشگاه کتاب تهران

  حسن کامران:   اشرافی گری 
تا  دم  قبر  هم  رفته است ؟
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فرهنگی

مجلس

اجتماعی

ین نمایندگان حاضر در  اسامی منظم تر

جلسات صحن و کمیسیون ها

اخبار روز2

دوم  ماهــه   ســه  در  کــه  نمایندگانــی  اســامی 
مجلــس دهــم در جلســات صحن علنــی مجلس 
و کمیســیون ها از ســوی هیئــت رئیســه مجلس 

اعام شد.
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ـــرای چـــاپ  ـــه امـــروز چندیـــن مرتبـــه درخواســـت ب ـــا ب وی ادامـــه داد: ت
روزنامـــه بـــه زبـــان ترکـــی توســـط وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی رد 
ــا در صـــورت  ــراژ ایـــن روزنامه هـ شـــده اســـت و عنـــوان شـــده کـــه تیـ
ـــی  ـــود ضرورت ـــاس می ش ـــه احس ـــود در حالیک ـــد ب ـــن خواه ـــاپ پایی چ

ــا بـــه زبـــان بومـــی نمی بیننـــد. بـــرای چـــاپ روزنامه  هـ
قاضـــی پـــور در اهمیـــت ترویـــج زبـــان بومـــی و مـــادری، یـــادآور شـــد: 
مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار بـــا خانـــواده شـــهدا تأکیـــد داشـــتند 
کـــه زبـــان مـــادری بـــه فرزنـــدان آمـــوزش داده شـــود بنابرایـــن حفـــظ 
و نگهداشـــت ایـــن زبـــان نیازمنـــد داشـــتن رســـانه و توجـــه بـــه آن 
اســـت.این نماینـــده مـــردم در مجلـــس افـــزود: ایـــن روزنامه هـــا 
ــتمر  ــاپ مسـ ــورت چـ ــود و در صـ ــاد شـ ــا حمایـــت دولـــت ایجـ ــد بـ بایـ
جایـــگاه خـــود را در میـــان مـــردم پیـــدا خواهـــد کـــرد و مـــروج زبـــان 

مـــادری و بومـــی در منطقـــه از کشـــور خواهـــد بـــود.
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، در اصـــل 15 قانـــون اساســـی آمـــده اســـت: 
زبـــان و خـــط رســـمی و مشـــترک مـــردم ایـــران فارســـی اســـت . اســـناد 

و مکاتبـــات و متـــون رســـمی و کتـــب درســـی بایـــد بـــا ایـــن زبـــان و خـــط 
باشـــد ولـــی اســـتفاده از زبـــان هـــای محلـــی و قومـــی در مطبوعـــات و 
رســـانه های گروهـــی و تدریـــس ادبیـــات آنهـــا در مـــدارس ، در کنـــار 

زبـــان  فارســـی آزاد اســـت .
همچنیـــن در اصـــل 1۹ قانـــون اساســـی نیـــز قیـــد شـــده اســـت: 
مـــردم ایـــران از هـــر قـــوم و قبیلـــه کـــه باشـــند از حقـــوق مســـاوی 
برخوردارنـــد و رنـــگ، نـــژاد، زبـــان و ماننـــد اینهـــا ســـبب امتیـــاز 

نخواهـــد بـــود./

ح ســئوال خــود از وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در خصــوص علــت  نــادر قاضــی پــور در گفــت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت بــا اشــاره بــه طــر
تــی از وزارت فرهنــگ و  ح و مقــرر شــد کــه هیأ عــدم صــدور مجــوز بــه زبــان ترکــی، عنــوان کــرد: ایــن ســئوال در کمیســیون فرهنگــی مجلــس مطــر
ع را در حــوزه انتخابیــه ام  پرســتی معــاون مطبوعاتــی وزارتخانــه بــرای بررســی شــرایط چــاپ روزنامــه بــه زبــان محلــی موضــو ارشــاد اســامی بــه سر

بررســی کننــد.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه اصــل 15 و 19 قانــون اساســی ایــن اجــازه را می دهــد کــه روزنامــه بــه زبــان محلــی در 
کیــد شــده کــه اســتفاده از زبان هــای محلــی و قومــی در مطبوعــات و  هــر منطقــه از کشــور بــه چــاپ برســد، افــزود: بــر ایــن اســاس در قانــون اساســی تأ

رســانه های گروهــی و تدریــس ادبیــات آنهــا در مــدارس ، در کنــار زبــان  فارســی آزاد اســت. 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی :

بررسی شرایط چاپ روزنامه به زبان ترکی 
در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد

اســـامی نمایندگانـــی کـــه منظم تریـــن حضـــور 
و  مجلـــس  علنـــی  صحـــن  جلســـات  در 
کمیســـیون ها را در ســـه ماهـــه دوم اجاســـیه 
ــارم مجلـــس دهـــم داشـــته انـــد، اعـــام شـــد.  چهـ

بـــه گـــزارش خبرگـــزاری خانـــه ملـــت، اســـامی 
نمایندگانـــی کـــه در ســـه ماهـــه دوم مجلـــس 
دهـــم در جلســـات صحـــن علنـــی مجلـــس و 
کمیســـیون ها از ســـوی هیئـــت رئیســـه مجلـــس 

اعـــام شـــد.

بـــر ایـــن اســـاس، فردیـــن فرمنـــد نماینـــده میانـــه 
و علـــی اصغـــر یوســـف نـــژاد نماینـــده ســـاری 
و میانـــدورود مشـــترکا رتبـــه اول را در اختیـــار 
ــی  ــوی الرگانـ ــیدناصر موسـ ــد از آن، سـ ــد و بعـ دارنـ
نماینـــده فاورجـــان، نـــادر قاضـــی پـــور نماینـــده 
ارومیـــه، حســـن کامـــران دســـتجردی نماینـــده 
اصفهـــان، حســـینعلی حاجـــی دلیگانـــی نماینـــده 
، محمدحســـین  ، میمـــه و برخـــوار شاهین شـــهر
، آذرشـــهر و اســـکو،  فرهنگـــی نماینـــده تبریـــز
غامرضـــا حیـــدری نماینـــده تهـــران، شـــمیرانات، 
ری، اسامشـــهر و پردیـــس، ســـیده فاطمـــه 
ری،  شـــمیرانات،  تهـــران،  نماینـــده  ذوالقـــدر 
اسامشـــهر و پردیـــس، رضـــا کریمـــی نماینـــده 
، نمیـــن و ســـرعین از نمایندگانـــی  اردبیـــل، نیـــر
بـــوده انـــد کـــه طـــی ســـه ماهـــه دوم اجاســـیه 
چهـــارم دوره دهـــم مجلـــس شـــورای اســـامی 
و  علنـــی  جلســـات  در  را  حضـــور  منظم تریـــن 

ع داشـــته اند کمیســـیون متبـــو

این روزنامه ها باید     

 با حمایت دولت

 ایجاد شود و در صورت 

چاپ مستمر جایگاه 

خود را در میان مردم 

پیدا خواهد کرد 

و مروج  زبان مادری 

و بومی در منطقه از 

کشور خواهد بود

ین        اسامی منظم تر
                          نمایندگان 

   
                                     حاضر در 

                     جلسات صحن 
                               و کمیسیون ها
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 روایت کامل بازدید 2.5 ساعته رهبر انقاب 
از نمایشگاه کتاب تهران

 آقای وزیر اینها پای شــما حساب میشود...
 ، اولیــن غرفــه نشــر مرواریــد بــود. یکــی دو نفــر از غرفــه داران نشــر
رهبــر انقــاب را بــه داخــل غرفــه دعــوت کردنــد. آقــا کتابهــای روی میــز 
را تــورق کردنــد و کتابــی از شــاملو را برمیدارنــد و نگاهــی می اندازنــد.  
رهبــر کمــی جلوتــر کتــاب نویســنده زنــی را بــه وزیــر نشــان دادنــد و بــا 
تمجیــد گفتنــد نویســنده ها ی خانــم هــم زیــاد شــده اند. کتابــی را از 
خالــد حســینی نیــز دیدنــد و بــه وزیــر گفتنــد ایــن همــان نویســنده 
« آقــا می گوینــد  افغانســتانی اســت. وزیــر می گویــد بلــه »بادبــادک بــاز
چنــد کتــاب دیگــر هــم دارد. کتابــی از نویســنده کتــاب پرفــروش 
»ملــت عشــق« هــم بــه وزیــر نشــان دادنــد و گفتنــد ایــن همانــی 

اســت کــه قبــًا دربــاره اش بــه شــما گفتــه بــودم.
آیــت اهلل خامنــه ای  کــه  بــود  غرفــه ی دوم، نشــر »مشــق شــب« 
بــه آرامــی و بــا تأنــی نگاهــش کردنــد و بعــد بــه غرفــه ی »مســیر 
دانشــگاه« رســیدند. خانــم مســئول  کتابــی را معرفــی کــرد کــه در 
آن بــرای اولیــن بــار شــعرهای مثنــوی مولــوی اعــراب گــذاری شــده 

یــف کردنــد. قــا از چنیــن کاری تعر اســت و آ
شــر بعــدی نشــر »مســجد جمکــران« بــود. آقــا در همــان اول ورود 
پرســیدند شــما چــی چــاپ می کنیــد؟ یکــی از مدیــران نشــر از تنــوع 

حوزه هــای انتشــارات مســجد جمکــران گفــت. از رمــان و داســتان تــا 
پاســخگویی بــه شــبهات. بعــد رفــت ســراغ کتاب هــا از رمــان »نخــل 
و نارنــج« وحیــد یامیــن پــور کــه رمانــی بــر پایــه زندگــی شــیخ انصــاری 
را نشــان  کرمیــار  رمــان »مســتوری« صــادق  بعــد  گفــت.  اســت 
داد. آقــا پرســیدند »همــان آقــای کرمیــار رمــان نامیــرا؟« کــه پاســخ 
مثبــت شــنیدند. رهبــر انقــاب از کتاب هــای شــبهات مهدویــت 
ســراغ گرفتنــد کــه غرفــه داران کتابــی را در رد و تبییــن حرکت هــای 

فرقه گرایانــه مهدویــت معرفــی کردنــد.
قــا نگاهشــان بــه کتابــی در  غرفــه ی بعــدی نشــر »مــژگان« بــود. آ
غرفــه افتــاد کــه نــام نویســنده اش دکتــر جــان کــری بــود. لبخنــدی 

زدنــد و گفتنــد: ایــن همــان جــان کــری کــه نیســت؟
« غرفه هــای بعــدی بودنــد کــه یــا  غرفه هــای »مشــکی« و »مشــهور
ــه چشــم نیامــد. ســریع تر  ــا کتاب هایشــان ب ــود ی ــی از فروشــنده ب خال
رد شــدند. غرفــه بعــدی نشــر »معیــار علــم« بــود. کتاب هایــی از 
ــی  ــر اصل ــه ناش ــح داد ک ــر توضی ــود. وزی ــرده ب ــاپ ک ــد چ ــال آل احم ج
ثــار جــال ایــن نشــر نیســت. مقادیــری کتاب هــای عامه پســند  آ
هــم داشــت. آقــا بــه کتابــی اشــاره کردنــد و بــه وزیــر ارشــاد بــا لحنــی 

لــود گفتنــد »اینهــا پــای شــما حســاب میشــه...!« عتاب آ

با تمجید گفتند 

نویسنده ها ی خانم 

هم زیاد شده اند. کتابی 

را از خالد حسینی نیز 

دیدند و به وزیر گفتند 

این همان نویسنده 

افغانستانی است. وزیر 

می گوید بله »بادبادک 

« آقا می گویند چند  باز

کتاب دیگر هم دارد. 

کتابی از نویسنده کتاب 

پرفروش »ملت عشق« 

هم به وزیر نشان دادند 

و گفتند این همانی 

است که قباًل درباره اش 

به شما گفته بودم.

 تعظیم منزلت مترجم ُکرد قانون ابن ســینا

غرفــه ی بعــدی نشــر »معیــار اندیشــه« بــود کــه مــروری 
غرفــه ی  طرف تــر  آن  قــدم  چنــد  گذشــتند.  و  شــد 
»انتشــارات ســروش« بــود. شمشــیری مدیرعامــل 
انتشــارات ســروش در پیشــانی غرفــه ایســتاده بــود. 
قــا کــه نزدیــک شــدند بــا صــدای بلنــد ســام کــرد.  آ
شمشــمیری اولیــن مدیــر نشــری بــود کــه تــا اینجــای 
بازدیــد، خــودش بــرای معرفــی فعالیــت انتشــاراتش 
در نمایشــگاه پــای کار بــود. او از موضوعــات مختلــف 
»اخــاق  کتــاب  بــه  و  گفــت  وش  ســر کتاب هــای 
رســانه ای« اشــاره کــرد. ترجمــه ۸ جلــدی قانــون ابــن 
ســینا را نشــان داد و گفــت کــه جــزو پرفروش هــای 
انتشــاراتش اســت. رهبــر انقــاب بــرای چندمیــن بــار 
در طــی ایــن ســال ها از مرحــوم شــرفکندی مترجــم 
ــد و تاشــش  ــاد کردن ــت ی ــم و بزرگداش ــا تعظی ــاب ب کت

در ارایــه ی ترجمــه ای درخــور قانــون را ســتودند.

انقــاب  رهبــر  قبــا  کــه  آفتــاب«  »دختــران  کتــاب   
خوانــدن آن را توصیــه کــرده بودنــد، کار دیگــر ایــن 
بیســت و نهم  چــاپ  بــه  حــاال  کــه  بــود  انتشــارات 
رســیده اســت. شمشــیری گــزارش مختصــری هــم 
از برنامه هــای جدیــد ســروش داد و از حمایت هــای 
آقــای میثــم نیلــی و ســازمان صداوســیما بــرای تحــول 
ــای  ــی احی ــه در پ ــت ک ــر داد و گف ــارات خب ــن انتش در ای

وش اســت. مجــات باســابقه ی ســر

 علمی و فرهنگــی چه ربطی به وزارت کار دارد!

»انجمــن  انقــاب،  رهبــر  بازدیــد  بعــدی  ایســتگاه 
اســماعیلی  بــود.  خوشــه«  وشــان  کتاب فر
ــه  ــوط ب مدیرعامــل ایــن تشــکیات غیردولتــی کــه مرب
وشــان جبهــه ی فرهنگــی انقــاب اســامی  کتاب فر
توضیحــی  ارادت،  عــرض  و  ســام  از  بعــد  اســت 
وشــی فعــال  1۰۰ کتاب فر کوتــاه دربــاره ی خوشــه و 
در ایــن انجمــن فعــال ارائــه داد. او از آموزش هــا 
در  کــه  مناســب  وشــی  کتاب فر آیین نامه هــای  و 
گفــت  ســخن  بودنــد  کــرده  آمــاده  واتــی  جز قالــب 
آخــر از حمایت هــای میثــم نیلــی مدیرعامــل  و در 
مجمــع ناشــران انقــاب اســامی از خوشــه ســخن 
وش ایــن دومیــن بــار بــود کــه  گفــت. بعــد از ســر
قــا فرمودنــد خــدا  اســم نیلــی بــرده می شــد. اینجــا آ
بــه ایشــان خیــر بدهــد! یازدهمیــن انتشــارات ایــن 
بازدیــد، غرفــه ی بــزرگ نشــر »علمــی و فرهنگــی« بــود. 
از وزیــر پرســیدند ایــن انتشــارات بــرای کیســت؟ 
، تعــاون  صالحــی جــواب داد زیرمجموعــه ی وزارت کار
و رفــاه اجتماعــی اســت. همــان ابتــدای ورود مثــل 
مشــتری های جــدی از فروشــنده ها پرســیدند چــی 
چــاپ کردیــد؟ یکــی از خانم هــای فروشــنده، کتــاب 
حافظ نامــه ی بهاءالدیــن خرمشــاهی را ارائــه کــرد

            .....ادامه  در صفحه 6

. آنچــه می خوانیــد روایتــی ادبــی یــا گزارشــی تحلیلــی نیســت. نســخه مکتــوب گفــت و شــنودهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تعــدادی از ناشــران 
اســت. ناشــرانی کــه دوشــنبه صبــح 9 اردیبهشــت مــاه 98 در برشــی از ســالن بــزرگ شبســتان مصــای تهــران میزبــان رهبــر ایــران شــدند.

ــط  ــه اش را ضب ــتند هم ــرداری نتوانس ــی و فیلمب ــای عکاس ــااًل دوربین ه ــه احتم ــت ک ــی اس ــن در فضای ــرار گرفت ــوط ق ــن خط ــدن ای ــی ش ــل خواندن ــا دلی تنه
 واقعــی اســت ولــی معنایــی بیشــتر از همیــن اشــارات کوتاهــی کــه در متــن می خوانیــد نــدارد.

ً
کنند.اســامی افــراد و کتاب هایــی کــه در متــن هســت تمامــا
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آقا خسته 
نباشیدی گفتند

 و جمله ی آخرشان 
این بود که: »از این 

فرصت ها 
و ظرفیت ها به 

نفع انقالب و 
اسالم استفاده 

کنید!«

آقا گفتند » 

وزیر صنعت شخص 

اجرایی و پیگیری 

است.« بعد رو به وزیر 

فرهنگ کردند و گفتند   

»جلسه بگذارید و این 

مسأله را حل کنید. 

باید مسأله ی 
کاغذ را حل 

کنید، اینطوری 
نمیشود.«

رهبــر انقــاب گفتنــد »امــا ایــن نویســنده اصــا اهــل 
معنویــت نیســت!« کتــاب بعــدی بازجویــی از صــدام 
بــود. کتابــی کــه گویــا آقــا قبــا مطالعــه کــرده بودنــد. 
یــف مــی  گفتنــد در ایــن اثــر مجموعــا از صــدام تعر

شــود و چهــره ی مثبتــی نشــان داده می شــود.

کتــاب دیگــری کــه از انتشــارات کتــاب پارســه دیدنــد 
یــخ« ویــل دورانــت بــود.  غرفــه دار  »قهرمانــان تار
هدیــه  شــما  بــه  را  کتــاب  ایــن  می خواهــم  گفــت 
بدهــم. رهبــری پذیرفتنــد ولــی گفتنــد اگــر پولــش 
یــد مــا خوشــحال تر می شــویم. بعــد کتــاِب  را بگیر
 ۷2 یــخ اندیشــه های دینــی« را قیمــت کردنــد.  »تار
هــزار تومــان بــود. آقــا پرســیدند می خرنــد؟ فروشــنده 

وش خوبــی داشــته اســت.« گفــت »بلــه. فــر

 یک بحث رجالی تخصصی و عاقبت دختر داعشــی
غرفــه ی  کــه  بعــدی  غرفــه ی  بــه  رســیدن  از  قبــل 
انتشــارات جامعــه ی مدرســین حــوزه ی علمیــه قــم 
بــود ســراغ حجــت االســام مهــدوی راد را گرفتنــد. 
آقــای مهــدوی راد از شــاگردان قدیمــی رهبــر انقــاب 
در مشــهد اســت کــه در غرفــه حضــور داشــت. او 
کتابــی رجالــی را بــه رهبــر انقــاب معرفــی کــرد و گفــت 
ایــن دســتاورد علمــی درجــه یکــی اســت. رهبــری 
پرســیدند چــه دســتاوردی دارد؟ و همیــن ســوال 
قــای مهــدوی راد وارد یــک بحــث  کافــی بــود کــه بــا آ
ــه  ــه زود ب ــت ک ــح و یک راس ــی صری ــوند. بحث ــی ش طلبگ

انجــام خــودش رســید.

غرفــه ی بعــدی دفتــر نشــر معــارف بــود. آقــا بــه دقــت 
در غرفــه قــدم زدنــد. غرفــه داران چفیــه را خواســتند. 
ــا عنــوان »ماجــرای  ــی از وحیــد یامین پــور ب ــر کتاب جلوت
دادنــد،  نشــان  انقــاب  رهبــر  بــه  آوینــی«  فکــر 
کتاب هــای مرحــوم آیــت اهلل حائــری شــیرازی را معرفــی 
ع داســتان یــک  کردنــد و یــک کتــاب هــم در موضــو
قــا دربــاره شــخصیت  دختــر داعشــی ارائــه کردنــد. آ
داســتان پرســیدند »سرنوشــتی هــم دارد؟ هدایــت 

می شــود؟« غرفــه دار گفــت نــه نابــود می شــود.
 ما اهل کتاب هستیم

ــود.  ــر انقــاب ب ــان بعــدی رهب شــرکت نشــر البــرز میزب
جوانــی جلــو آمــد. ســام کــرد و گفــت مــن پســر آقــای 
علمــی هســتم. آقــا، علمی هــا را خــوب می شناســند. 
پرســید پســر کــدام علمــی؟ جــوان حســب و نســبی 
از خــودش گفــت. بعــد کتابــی از اســماعیل فصیــح 

یازدهمیــن انتشــارات ایــن بازدیــد، غرفــه ی بــزرگ نشــر »علمــی و 
فرهنگــی« بــود. از وزیــر پرســیدند ایــن انتشــارات بــرای کیســت؟ 
رفــاه  و  تعــاون   ، کار وزارت  زیرمجموعــه ی  داد  جــواب  صالحــی 
ود مثــل مشــتری های جــدی  اجتماعــی اســت. همــان ابتــدای ور
وشــنده ها پرســیدند چــی چــاپ کردیــد؟ یکــی از خانم هــای  از فر
ــرد. ــه ک ــاهی را ارائ ــن خرمش ــه ی بهاءالدی ــاب حافظ نام ــنده، کت فروش

تورقــی کردنــد و پرســیدند فروشــش خوبــه؟ فروشــنده گفــت »بلــه، 
چــون در جاهایــی بــه عنــوان کتــاب درســی بــه ایــن کتــاب ارجــاع 
داده می شــود فــروش خوبــی دارد« رهبــر انقــاب از متصــدی غرفــه 
پرســیدند »مدیــر ایــن انتشــارات کیســت؟« پاســخ دادنــد »دکتــر 
کوثــری ولــی االن تشــریف ندارنــد« در ادامــه از کتاب هــای »تاریــخ 
 » وز یــک کاپلســتون، »بتهــوون؛ انســان پیــر فلســفه غــرب« فردر
نوشــته امیــل لودویــک، »اســام علــم مســلمان« مظفــر اقبــال 
کــه ترجمــه جدیــد جنایــت و  تش بــر آب  آ از حمیدرضــا  کتابــی  و 
مکافــات اســت، تورقــی کردنــد. بعــد از غرفــه دار دیگــری پرســیدند 
وش تــان چطــور اســت؟ پاســخ داد الحمــدهلل خــوب  اوضــاع فر
اســت! آخــر ســر پرســیدند ایــن همــان انتشــارات فرانکلیــن قبــل 
از انقــاب اســت؟ وزیــر گفــت: بلــه! رهبــر انقــاب پرســیدند معلــوم 
ــت  ــد و گف ــر خندی ــه؟ وزی ــا وزارت کار چی ــری ب ــن نش ــاط چنی ــد ارتب نش

هیچــی فقــط زیرمجموعــه اســت.

 دنیای ســوفی را بچه های ما باید بخوانند
دوازدهمیــن غرفــه انتشــارات هرمــس بــود. در ایــن غرفــه هــم 
ســراغ کتاب هــای تــازه رفتنــد. از قیمــت کتاب هــا پرســیدند. کتابــی 
از دکتــر کاکایــی، نســخه ای از شــاهنامه و کتــاب اخــاق خســروانی 
 
ً
اثــر مهدی پــور را ارائــه دادنــد. کتابهــا قیمــت باالیــی داشــت ظاهــرا
قــا فرمودنــد ایــن کتاب هــا نشــان از وجــود رونــق در بــازار  چــون آ
کتــاب اســت. یکــی از غرفــه داران کتابــی بــه نــام »عشــق؛ چندرویکــرد 
بــه یــک مفهــوم« را بــه رهبــری معرفــی کــرد و رهبــری گفتنــد »پــس 

باالخــره عشــق را معنــا کردنــد«.

کتاب هــای  کیفــی  و  کمــی  رشــد  از  مختصــری  آمــار  اینجــا  وزیــر 
یســتی و  گاتــا کر جدیداالنتشــار داد. بعــد غرفــه داران کتابــی از آ
کتــاب دنیــای ســوفی را بــه رهبــر انقــاب نشــان دادنــد و خانــم 
، اشــاره ای بــه آشــنایی رهبــر انقــاب بــا کتــاب »دنیــای  غرفــه دار
ســوفی« کــرد. آقــا فرمودنــد »بلــه؛ ایــن کتــاب را بچه هــای مــا خــوب 
ج شــدن از غرفــه، یکــی از غرفه دارهــا  اســت بخواننــد.« قبــل از خــار
، حضــور »خلــوت انــس« اثــر  کتاب هــای دیــوان ملک الشــعرای بهــار
کریمــی زنجانــی و »نخســتین رویارویی هــای اســام و سکوالریســم« 
قــا بــا لبخنــد پذیرفتنــد و بــه  را بــه رهبــر انقــاب هدیــه داد. کــه آ

شــوخی گفتنــد »کتاب هــای بــاب میــل مــا را می آورنــد«.

 دیلماج حمیدرضا شــاه آبادی در افق
ــی  ــارات بزرگ ــق انتش ــود. اف ــد ب ــدی بازدی ــل بع ــق مح ــر اف ــه ی نش  غرف
اســت. آقــا در ایــن غرفــه از کتــاب »دیلمــاج« حمیدرضــا شــاه آبادی 
ثــار مــا متعلــق  تمجیــد کردنــد. غرفــه دار می گویــد: پرفروش تریــن آ
بــه رضــا امیرخانــی اســت و کتاب هایــش را یــک بــه یــک نشــان رهبــر 

می دهــد.

« را نشــان داد و گفــت  غرفــه داِر نشــر افــق کتــاب »داســتان دو شــهر
قــا تعجــب کردنــد و  کــه ایــن پرتیراژ تریــن کتــاب جهــان اســت، آ
گفتنــد »بلــه ایــن کتــاب دربــاره یــک انگلیســی اســت کــه مــی رود 
از  تفصیــل  بــه  غرفــه دار  دارد«  ماجراهایــی  آنجــا  و  فرانســه  بــه 
ثــار کاســیک بــرای نوجوانــان ســخن گفــت.  کتاب هــا و خاصــه آ
ایــن کاِر تلخیــص کتاب هــای کاســیک هــم از زمــره پیشــنهادها و 
توصیه هــای رهبــر انقــاب بــه ناشــران در ســال های قبــل بــود. آقــا 
اینجــا پرســیدند »نســخه های خاصــه را از نســخه ی زبــان اصلــی 
انجــام  خودتــان  مســتقل  به طــور  را  تلخیــص  یــا  کردیــد  ترجمــه 
دادیــد؟« ســوالی کــه بــرای اهــل ادبیــات معنــای خــاص خــودش را 
دارد. گفتــه شــد کــه خودمــان تلخیــص کرده ایــم. ســوال بعــدی آقــا 
از غرفــه ی افــق ایــن بــود کــه شــما کتــاب را بــرای ترجمــه انتخــاب 
می کنیــد یــا از مترجــم نســخه ی ترجمــه شــده را می گیریــد؟ یکــی از 
مدیــران افــق توضیــح داد هــر دو شــکل وجــود دارد. ایشــان کتابــی 
از »همینگــوی« را دیدنــد و بــه وزیــر گفتنــد »آبــروی ایــن آقــا را بعــد 
از مرگــش بردنــد.« وزیــر رمــان پدرخوانــده را بــه آقــا معرفــی کــرد و 
اشــاره میکنــد بــه ســه گانه ســینمایی پدرخوانــده کــه آقــا میگوینــد 

کــه بــا آن آشــنا هســتند.

« چهاردهمیــن ناشــری بــود کــه رهبــر انقــاب،  »فرهنــگ معاصــر
وزیــر فرهنــگ و هیــأت همــراه بــه آن ســر زدنــد. وزیــر گفــت مدیــر 
ایــن انتشــارات آقــای داوود موســایی اســت. خــود مدیــر حضــور 
« محمــود دولت آبــادی پرســیدند و  نداشــت. آقــا از فــروش »کلیــدر
غرفــه دار ابــراز رضایــت کــرد. وزیــر توضیــح داد کــه فرهنــگ معاصــر 
ناشــر تخصصــی فرهنگنامــه اســت و به تنهایــی بــه انــدازه یــک 
قــا کتــاب »فرهنــگ آوایــی  فرهنگســتان خصوصــی کار می کنــد. آ
فارســی« را تورقــی کردنــد و گفتنــد »اینجــا در متــن ِبانســبت را 
حرکت گــذاری کــرده اســت ولــی اشــتباه اســت. َبانســبت درســت 
بــه  خنــده ای  بــا  بعــد  می شــد!«  ثبــت  بایــد  ِبانســبت  نیســت، 
غرفــه دار گفتنــد: اشــتباه کتابتــان را هــم گرفتیــم. شــانس تان خــوب 

نبــود!
ــبتی با معنویت ندارد  پائولو کوئیلیو نس

»بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب پارســه« ناشــر بعــدی بــود. جوان هــای 
غرفــه دار بــه رهبــر انقــاب ســام کردنــد. ایشــان اولیــن کتابــی کــه 
دیدنــد کتابــی از پائولــو کوئیلــو بــود؛ پرســیدند »ایــن کتــاب دربــاره ی 
چیســت؟« فروشــنده گفــت »دربــاره ی یــک ســفر معنــوی اســت« 
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بــه رهبــری داد. آقــا پرســیدند ایــن آقــای فصیــح فــوت 
شــده؟ مدیــر انتشــارات گفــت بلــه. آقــا گفتنــد یــک 

کاری از ایشــان ســال ها پیــش خوانــده ام.
ــت  . گف ــعر ــای ش ــراغ کتاب ه ــت س ــارات رف ــر انتش مدی
چــون شــما اهــل شــعر هســتید ایــن کتــاب را بــه شــما 
پیشــنهاد می کنــم. رهبــر انقــاب لبخنــدی زدنــد و 

گفتنــد مــا اهــل کتــاب هســتیم.
زنــدان  بــه پشــت ســر نگاهــی انداختــم. یکــی از فر
رهبــر انقــاب در غرفــه ی نشــر معــارف کــه قبــل از 
ــرز بــود دو ســه جلــد کتــاب برداشــت  شــرکت نشــر الب
و دســت بــه جیــب شــد کــه حســاب کنــد. فروشــنده 
قبــول نمی کــرد ولــی فرزنــد آیــت اهلل خامنــه ای اصــرار 
کــرد و تــا فروشــنده پــول را نگرفــت از غرفــه بیــرون 

. مــد نیا

 یادکردی از استاد شــفیعی کدکنی
قــا از انتشــارات روزنــه ســریع عبــور کردنــد و نشــر  آ
ایــن  غرفــه دار  بــود.  تندیــس  کتابســرای  بعــدی 
انتشــارات، رمــان »دل ســگ« میخائیــل بولگاکــف 
را بــه رهبــر انقــاب داد و گفــت شــما ایــن کتــاب را 
تعریــف کــرده بودیــد. رهبــر انقــاب فرمودنــد »بلــه 
ایــن کار فــوق العــاده ای اســت.« ماجــرا ایــن اســت 
کــه رهبــر انقــاب چندســال پیــش در دیــدار جمعــی از 
نویســندگان، قــوت قلــم ایــن کتــاب را تحســین کــرده 
و باالفاصلــه گفتــه بودنــد: »ایــن رمــان، رمــان کوچکــی 
هــم هســت؛ امــا بســیار هــم هنرمندانــه اســت. ایــن 
رمــان در ایــران هــم ترجمــه شــده و چــاپ گردیــده 
اســت؛ ولــی شــماها اســمش را هــم نشــنیده اید. 
ــه  ــت ک ــی اس ــد انقاب ــان ض ــک رم ــگ«، ی ــان »دل س رم
در حــدود ســالهای 1۹25 یــا 1۹26 - یعنــی همــان اوایــل 
انقــاب روســیه - نوشــته شــده و نویســنده اش بــه 
انقــاب و بــه بعضــی از کارهــا معتــرض اســت و آنهــا 
را مســخره کــرده اســت؛ مثــل همیــن کارهایــی کــه در 

این جــا هــم نظیــرش را دیــده بودیــم«.

نشــر تندیــس کتابــی دربــاره دوران کرامــول و یکــی از 
ملکه هــای انگلســتان معرفــی کــرد کــه رهبــر انقــاب 
در همیــن بــاره کتــاب »خائــن بی گنــاه« را هــم بــه 
آنهــا معرفــی کردنــد و معلــوم شــد  تندیســی ها آن 
کتاب هــای  از  انتشــارات  کرده انــد. مدیــر  را چــاپ 
ــت.  ــرش گف ــتاِن نش ــخ انگلس ــا تاری ــط ب ــتانی مرتب داس
قــا گفتنــد »چــه جالــب. ایــن حــوزه ی داســتانی را  آ
جــدی گرفته ایــد!« و در ادامــه رهبــر انقــاب دربــاره ی 

تبارهــای خاندان هــای ســلطنتی انگلســتان نکاتــی 
را گفتنــد.

دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی تقریبــا بی گفت و شــنود 
قــای  آ رســیدند.  گــه  آ انتشــارات  بــه  و  گذشــت 
مختارپــور کــه دبیــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی 
کشــور اســت در توضیــح کتاب هــا، جدیدتریــن کتــاب 
تذکرةاالولیــا  تصحیــح  کــه  کدکنــی  شــفیعی  دکتــر 
عطــار بــود را بــه رهبــر انقــاب معرفــی کــرد و در ادامــه 
گفــت »دکتــر شــفیعی کدکنــی بــا ایــن کتــاب دوره ی 
کتاب هــای عطــار را طــی ســالیان تصحیــح و تنقیــح 
ــرف بیــش از 3۰- ــت.« ح ــانده اس ــام رس ــه اتم ــرده و ب ک
۴۰ ســال کار مــداوم اســتاد خوشــنام دانشــگاه تهــران 

در حــوزه ادبیــات کهــن بــود.

 اوضاع فروش چطور است؟
بــا  کــه  بــود  بعــدی  ناشــر  ســایان  انتشــارات 
اطلس هــای بزرگــش از موضوعــات و شــخصیت ها 
شــناخته مــی شــود. غرفــه دار کتــاب »زندگــی  و  زمانــه 
شــهید آیــت اهلل بهشــتی« را نشــان داد و کتــاب زندگــی 
 و  زمانــه ی خــود ایشــان را، کــه نکتــه ای دربــاره اش 
ــزرگ  ــای ب ــی از اطلس ه ــنده ی یک ــد. از نویس ــه نش گفت
خارجــی کــه توســط ســایان چــاپ شــده بــود ســراغی 
گرفتنــد و از توضیحــات غرفــه داران تشــکر کردنــد.
آســیم  معنــای  از  رســیدند  کــه  آســیم  انتشــارات 
ــر  پرســیدند کــه کســی از غرفــه داران نمیدانســت. رهب
بــا خنــده گفتنــد یــک کتــاب لغــت برســانید. ایشــان 
کتابــی را تورقــی کردنــد و ســراغ اوضــاع فــروش را از 
ــف  ــروش ضعی ــنیدند ف ــه ش ــد ک ــم گرفتن ــر ه ــن ناش ای
ــا اینجــا از ۷-۸ ناشــر پرســیدند اوضــاع  شــده اســت؛ ت
فــروش و کاســبی تان چطــور اســت؟ معلــوم بــود کــه 
یافتــن یــک ارزیابــی میدانــی از وضعیــت بــازار نشــر 

بــرای رهبــر انقــاب مســأله ای جــدی اســت.

شــاید در وضــع موجــود از هــر ناشــری بپرســیم بــازار 
وش و افزایــش  وشــت چطــور اســت از افــت فــر فر
اینجــا  تــا  ولــی  بکنــد  ناخرســندی  اظهــار  ینه هــا  هز
خیلــی روشــن بــود کــه ناشــرانی کــه کتاب هایشــان 
را بــا دقــت و وســواس بــرای چــاپ انتخــاب کرده انــد 

عمدتــا از بــازار راضــی هســتند

.
ِح کریــم  در غرفــه ی نشــر اطاعــات رهبــر انقــاب شــر
زمانــی بــر مثنــوی معنــوی را ورق زدنــد و یــادی از 

خیلی ها هزینه می کنند 
فضای دانشگاه را بی دین 

جلوه دهند

و  عمومــی  روابــط  فراکســیون  رئیــس 
رســانه مجلــس گفــت: بحــث ســختی کار 
 . اســت  عمومی هــا  روابــط  مطالبــات  از 

 
 زهــرا ســعیدی مبارکــه  در گفت وگــو بــا خبرنگار 
عملکــرد  تشــریح  در  ملــت،  خانــه  خبرگــزاری 
فراکســیون روابــط عمومــی و رســانه مجلــس 
گفت: ســاالنه همایش هــای مختلفــی در ارتباط 
بــا روابــط عمومی هــای ســازمان های مختلــف 
و  برگــزار  دبیرخانه هــا  همچنیــن  و  کشــور 
از طریــق فراکســیون بــرای حمایــت از حقــوق 
آنهــا پیگیری هایــی انجــام می شــود. یــک بحثــی 
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــه دنبــال ارتقــاء 
جایــگاه روابــط عمومی ها هســتیم چراکــه روابط 
عمومی هــا از یــک طــرف مــوکل یــک ســازمان و 
از طــرف دیگــر وکیــل مــردم هســتند و بــه نوعی 
باید هر دو طــرف را مدیریت و ســاماندهی کنند

.
تمــام تــالش فراکســیون ایــن 
جایــگاه  و  شــان  کــه  اســت 
کشــور  در  عمومی هــا  روابــط 
ســازمانی  جایــگاه  نظــر  از 
شــودتالش  تقویــت  و  حفــظ 
و  حفــظ  بــرای  فراکســیون 
جایــگاه  و  شــان  تقویــت 
کشــور در  عمومی هــا  روابــط 

شــورای  مجلــس  در  مبارکــه  مــردم  نماینــده 
اســامی ادامــه داد: تمــام تــاش فراکســیون 
این اســت که شــان و جایــگاه روابــط عمومی ها 
و  حفــظ  ســازمانی  جایــگاه  نظــر  از  کشــور  در 
ایــن حــوزه و  کتــب در  تقویــت شــود. چــاپ 
زمینــه  ایــن  در  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
انجــام شــده و در نهایــت اینکــه در هــر جایــی 
کــه نیــاز بــه حمایــت بــود فراکســیون تــاش 

و  کنــد  حمایــت  عمومی هــا  روابــط  از  تــا  کــرد 
نشــود. کوتاهــی  تــوان  حــد  تــا  شــده  ســعی 

بحــث ســختی کار از مطالبــات روابــط 
عمومی ها است 

کشــور  عمومی هــای  روابــط  از  افــزود:  وی 
خواســته بــودم بــا توجــه بــه دغدغه هــای خــود 
طرحــی را آمــاده کننــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه بحث 
ســختی کار از مطالبــات آنهــا اســت، دولــت باید 
الیحــه دهــد چراکــه بــار مالــی بــرای دولــت دارد 
و دشــواری های خــود را بــرای پیگیری هــا دارد؛ 
طــی نشســتی کــه رئیس مجلــس بــا تعــدادی از 
نخبــگان روابــط عمومــی داشــت، دغدغه هــای 
ح شــد و در نهایــت قــرار  روابــط عمومی هــا مطــر
ح خــود را بــرای اینکــه تبدیــل  شــد تــا آنهــا طــر
ح کننــد تــا نماینــدگان در  بــه قانــون شــود مطــر
تــی کشــور و بــه صــورت قانــون  آ برنامه هــای 
آن را تصویــب کننــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه روابــط 
عمومی هــا از نزدیــک ایــن موضوعــات را لمــس 
می کنند، بایــد نظارت، ســاماندهی و برنامه ریزی 
الزم را بــرای ادامــه مســیر کاری انجــام دهنــد.

فراکســیون تا جایی که امکان داشــت 
در حق روابــط عمومی ها کوتاهی نکرد

رئیــس فراکســیون روابــط عمومــی مجلــس بــا 
بیــان اینکــه در جاهایــی کــه نیــاز بــه نظــارت 
و پیگیــری بــود تــا جایــی کــه امــکان داشــت، 
کوتاهــی نکردیــم، تصریــح کــرد: بــه دلیــل اینکه 
در مقــام اجرایــی نیســتیم، یــک ســری تکــدرات 
اجرایــی وجــود داشــت کــه در طــی ســخنرانی ها 
و نطــق از دولــت خواســته شــد و در نهایــت 
تــاش فراکســیون روابــط عمومــی در جهــت 
بهبــود جایــگاه روابــط عمومی هــا بوده اســت./

روابط عمومی  نیز جز مشاغل 
سخت لحاظ شود
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 مدیرمسئول: مریم حسینخانی

 جانشین مدیرمسئول: سیدوحید احدی نژاد

: علی اکبر رضایی  سردبیر

 مدیر اجرایی و پیگیری: امین سلطانی

 روابط عمومی: مهرزاد خلیقی.محمد باقر مجد.صادق عبدالهی

 معاون فرهنگی: حسین شیخان.مجید موذنی

 معاون هماهنگی و برنامه ریزی:  محمد لطفی

 همکاران این شماره: حجه االسالم سیدعباس علوی تبار

 گرافیک و صفحه آرایی: محمد یاقوتی

 نشانی: اصفهان خ امام خمینی ابتدای خ عاشق آباد دست چپ پالک ۲

 چاپ: انشر فرهنگ اهواز 

یک ماه جرعه جرعه تو را یاد کرده ایم
دل را به اشتیاق تو آباد کرده ایم

یک ماه دستهای دعا بوده ایم ما
یک ماه میهمان خدا بوده ایم ما

یک ماه ماه دیده و خورشید دیده ایم
یک ماه از تو گفته و از تو شنیده ایم

ماهی که رفت ماه شگفت جهادهاست
، فتح ماست آری، نبرد، روزه و افطار
از تابش نماز علی ماه روشن است

در نور خطبه های ولی راه روشن است
با دشمنان بگو، هوس خام کرده اند

بیهوده رو به لشکر اسالم کرده اند
حاشا که بیم حمله احزابمان برد

حاشا که پشت سنگر خود خوابمان برد
ما وارثان سلسله های رشادتیم

ما راهیان قافله های شهادتیم
با ما فقط حساب تفنگ و خشاب نیست

با ماست آنچه قدرت آن در حساب نیست
بنگر که خون روان شده از کربال به شام

آخر تمام می شود این کار ناتمام
گیریم دشمن است چو عمرو بن عبدود

این نسل حیدرست که از راه می رسد
بوی ظهور میرسد، ایمان، وطن شده است
هر چند شعب از دم احمد بهشت ماست

این بار فتح خیبر نو، سرنوشت ماست
بدر است ماه و حضرت خورشید می رسد

بدر است ماه و عاقبت آن عید می رسد
بدر است ماه و می رسد آن عید عیدها

بدر است ماه ها همه با این شهید ها
تحریم و بیم کی به دل ما اثر کند؟

کی وسوسه ز کوی دل ما گذر کند؟
ای در صف نبرد نشسته دودل مباش

دریا ببین و بسته ی این آب و گل مباش
ای در صف نبرد نشسته به پا بایست

چون مردهای مرد در این کربال بایست
ای در صف نبرد! به میدان شتاب کن

کامران درنطق خود  اظهار داشت : 
گری تادم قبر رفته است ؟  اشرافی 

نماینده اصفهان در مجلــس گفت: نمی توان بــرای درمان بیمــاری مقامات پاویون 
درســت کرد،اشــرافی گــری حتــی تــا دم قبــر هــم رفتــه اســت، بایــد روی ایــن موضوع 

تجدیدنظر کنیم.
 حسن کامران دســتجردی در نشســت علنی نوبت عصر امروز )دوشــنبه 2۰ خرداد( 

ای دوستان که در صف 
اول نشسته اید!

ح بدون شر

مجلس شورای اسامی در تذکر شــفاهی گفت: تذکر اول بنده درخصوص آب بهاره 
کشــاورزان اصفهان  اســت که تکلیف آن معلوم نیســت، خدا بــه داد آنها رســید. 3۰ 
درصد کشت کرده اند. حقابه حق الناس است، نه خســارتی به کشاورزان داده اند و 

نه پروژه ها را اجرا کردند و باید تدبیری شود که حق به حقدار برسد.

وی افــزود: دوم اینکه یــک تفحصی روی مجلس گذاشــتیم، زبانمان مــو درآورد، یا در 
کمیسیون رد شود و یا تایید شود. اخیرا هم تفحص از دیوان محاسبات را جدا کرده 
اند. ما یک بســته ای داشــتیم که تفحــص از مرکز پژوهــش ها، تفحــص از مجلس و 
تفحص از دیوان محاسبات بود. ان شــاهلل نظارت ها قوی بشود. متاسفانه با وجود 

این گرانی ها و بیکاری ها، اشرافی گری در بیمارستان ها نفوذ کرده است.
نماینده مــردم اصفهــان تصریح کرد: مادربــزرگ یک مقام مســئول بیمار می شــود و 
پزشــکان وی را دوره می کنند، ولی اگر یک فقیری بیمار شــود کســی با او کاری ندارد. 

جان، جان است، نباید فرقی داشته باشد

وی ادامه داد: نمی توان برای بیماری مقامات پاویون درســت کرد. اشرافی گری حتی 
تا دم قبر هم رفته است. باید روی این موضوع تجدیدنظر کنیم.

عبدالرضــا مصــری نایب رئیــس مجلس درپاســخ بــه تذکر نماینــده اصفهــان گفت: 
در مــورد تحقیــق و تفحــص اگــر مســتنداتی داریــد، حتمــا آنهــا را بیاورید. تذکر شــما 
درخصــوص بحــث تبعیــض در درمــان در مراکــز درمانــی مهــم اســت، امیدواریــم 
مسئوالن توجه کند، اما اگر مصداق خاصی اســت که می شود پیگیری کرد، به غیر از 

کلی بودن آن، ارائه دهید./

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی شماره:۲1اردیبهشت ماه1۳98قیمت- ۳500 تومان

حدیثحکمت
اری اری مراســم تکریم شــهدای ســرباز در دوران دفاع مقدس در 
بیش از 11  مقدس در بیش از 11 اســتان کشــور در سال های ۹۴ و 

مراسم تکریم شهدای سرباز در دوران

یکی از قــدرت های باثبات و امن در دنیای اســام منشــاء خدمات علمــی و فرهنگی متعددی 
گردیــد. در دنیــای کنونــی کــه مرزهــای جغرافیایــی و فیزیکی بیــن دولت ها بواســطه توســعه 

ارتباطات و ورود تکنولوژی های ارتباطی در حال تضعیف است و به موازات آن ارتباط بین


