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یم وان یک پزشک دار برای هر سه کار
رئی��س مرکز پزش��کی ح��ج و زی��ارت هالل احمر گفت: 
امس��ال به ازای هر دو یا س��ه کاروان یک پزش��ک متخصص 

اعزام کردیم.
سیدعلی مرعشی گفت: نسبت به برنامه ریزی های سال های 
گذشته امسال زمان کمتری برای آماده کردن داروهای ارسالی 
به کش��ور عربستان داش��تیم بنابراین در طی چند ماه گذشته 

داروه��ای الزم برای درمان و خدمات پزش��کی زائران حج 96 
تهیه شد. این در حالی است که با توجه به افزایش مصرف دارو 
نسبت به سال های قبل و تقاضای باالی بیش از 2000 نفر زائر 
نس��بت به حضور در حج امسال، این داروها خریداری شد. وی 

افزود: امسال 360 پزشک به حج تمتع اعزام می شوند و در حال 
حاضر معاینات زائران اعزامی به حج تمتع آغاز ش��ده و تاکنون 
70 هزار پرونده پزش��کی حجاج ثبت و تایید شده است و 400 

زائر نسبت به اعزام به حج تمتع امسال رد صالحیت شده اند.

وستات در کشور وی سرطان پر ین دار تولید گران تر
متخصصان و کارشناسان داروساز کشورمان موفق به 
ساخت گران ترین داروی سرطان پروستات با 60 درصد 
قیمت کمتر ش��دند. داروسازان ایرانی انحصار گران ترین 
داروی س��رطان پروستات را شکس��تند و برای تأیید هر 
چه بیش��تر کارایی این دارو، 70 متخصص و کارشناسان 
در ش��ش دوره درمان روی 600 بیمار طی شش ماه به 

بررسی ایمنی و اثربخشی این دارو پرداختند.
آراز س��بزواری؛ عضو تی��م تحقیقاتی و هیئت مدیره 
ش��رکت دانش بنی��ان نانوفن��اوران دارویی الون��د با بیان 
اینکه داروی »کابوتکس« برای درمان »پروس��تات کانسر 
متاستاتیک مقاوم به درمان« کاربرد دارد، اظهار کرد: فرم 
وارداتی این دارو س��الها در بازار موجود بود و با برند یک 
شرکت فرانس��وی در کشور عرضه می شد؛ از سویی دیگر 
مدتها به عنوان گرانترین داروی سرطان پروستات در ایران 
شناخته می ش��د که به عنوان مثال در سال 91 با قیمت 
پنج ه��زار دالر )حدودا پنج میلیون تومان( وارد کش��ور 

می شد که در سال 93 به 10 میلیون تومان رسید.
وی اف��زود: قیمتی که داروی تولیدی ما به ازای هر 
بس��ته دارد چهار میلیون تومان اس��ت و در بازار کشور 

عرضه کرده ایم.

جشنواره "علم برای همه" برگزار می شود
مدیرعامل موسس��ه علم��ی آینده س��ازان گفت: در 
راس��تای ترویج امید علمی، تفکر خالق و تقویت روحیه  
پژوهشی "جشنواره علم برای همه" در دو بخش عمومی 
و وی��ژه، ویژه دانش آموزان و خانواده ه��ا با اهدای جوایز 

نفیس برگزار می شود.
ارشاد اس��تعدادی گفت: موزه ملی علوم و فناوری با 
مش��ارکت اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در 
ادامه برگزاری دو دوره از جشنواره »علم و عامه« سومین 
دوره این جش��نواره را با نام »علم برای همه« و به مدت 
یک هفته از تاریخ 20 تا 2۵ آبان 1396 برگزار می کند و 
اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان عالوه بر حضور و 
داوری کل جشنواره به شکل اختصاصی هم مورد داوری 
و ارزیابی قرار می گیرند. وی خاطرنشان کرد: بخش ویژه 

این جشنواره با موضوع "زلزله و خانواده" است.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت عالقه من��دان به ش��رکت در 
جش��نواره علم برای همه می توانند تا 1۵ مهرماه س��ال 
1396 آثار خودرا به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند 
و جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر می توانند به س��امانه

inmost.ir مراجعه و یا با ش��ماره های ۸۸914934- و 
۸۸۸۵144۸- تماس بگیرند

عوارض خوابیدن بیش از حد
یک کارشناس طب س��نتی گفت: خوابیدن بیش از 
حد موجب اختالل در عملکرد و ضعف و کاهش حافظه 
می ش��ود همچنین مزاج را سرد و بیماری های مفصلی و 

بلغمی را در بدن افزایش می دهد.
س��یدجواد عل��وی اظهار ک��رد: علت خ��واب وجود 
رطوب��ت معت��دل در مغز اس��ت که اعصاب را سس��ت 
می کند، کودکان معموالً بیشترین میزان خواب را دارند 
زیرا رطوبت بیشتری در بدن دارند اما به تدریج با افزایش 
سن و کاهش رطوبت مزاجی، خواب آنها کمتر می شود.

وی افزود: تعادل خواب و بیداری در حفظ سالمتی 
و درم��ان بیماری ها اهمیت دارد و در صورت عدم تعادل 
می تواند زمینه س��از بیماری های مختلف شود، در طول 
خ��واب، قوای مغزی تقویت می ش��ود و هضم غذا و دفع 
س��موم راحت تر انجام می ش��ود. از هر دو بعد جسمی و 
روانی خوابیدن، معادل سکون، و بیداری، معادل فعالیت 
است و چون حرکت باعث ایجاد حرارت می شود، انسان 
هرچه بیشتر بیدار باشد، بدن او بیشتر به سمت گرمی و 
خشکی میل پیدا می کند و رطوبت بدن کاهش می یابد، 
به عک��س، هرچه فرد بیش��تر بخواب��د، رطوبت های بدن 

همچنین رطوبت مغز بیشتر می شود.

تاکسی های پایتخت در حال نو شدن هستند
سرپرست سازمان تاکسیرانی پایتخت طی گزارشی 
از نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی اظهار داش��ت: در سال 
گذش��ته 11 هزار و ۵۸3 خودرو تاکس��ی در شهر تهران 

نوسازی شد که تحولی را در شهر ایجاد کرد.
ش��هریار افن��دی زاده اظهار داش��ت: در حال حاضر 
19 ش��رکت خصوصی تاکس��یرانی در تهران فعال اند که 
در مجموع حدود 7۸هزارو س��یصد و نود و دو دس��تگاه 
تاکس��ی موجود در ش��هر تهران می باش��د. وی افزود: از 
مجم��وع رانندگان دراین بخش نی��ز کمتر از یک درصد 
کل جمعیت رانندگان تاکس��ی را بانوان حدود ۵97 نفر 
تشکیل می دهند و ۸1 هزار نفر مابقی را آقایان هستند.
سرپرس��ت س��ازمان تاکس��یرانی دربخش نوسازی 
ناوگان نیز اظهار داشت: در سال گذشته 11 هزار و ۵۸3 
خودرو تاکس��ی در شهر تهران نوسازی شد که تحولی را 
در ش��هر ایجاد کرد. وی خاطرنشان ساخت: نوسازی از 

طریق وام با سود بانکی 16 درصد انجام شده است.
افندی زاده افزود: از حدود 17 هزار و نهصد و هشتاد 
و دو تاکسی فرسوده که ثبت نام شده است حدود ۵261 
تاکس��ی پیکان اس��ت که با روند نوس��ازی این تعداد به 

960 پیکان تاکسی رسیده است.
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برای شروع این سطور نمی دانم از کجا شروع کنم. از هفته 
گذشته یا از سال گذشته و سال های گذشته.

نمی دان��م از حیوان صفتی برخی  انس��ان نماها بگویم یا از 
جماعت نان به نرخ روزخور. جماعتی که برای پیش��برد اهداف 
خود از هیچ چیز کم و کس��ر نمی گذارند. یک روز برای حادثه 
پالسکو هشتگ های گوناگون می سازند و روز دیگر برای حادثه 
قطار هفت خوان سمنان، حادثه معدن یورت زمستان، آلودگی 
هوای تهران و کالنشهرهای دیگر، ریزگردها و گرد و غبارهای 
اس��تان های جنوبی کشور، خشکس��الی دریاچه ارومیه و دیگر 

رودخانه های کشور هیچ.
روزی ک��ه بدعه��دی امری��کا را از ف��ردای صب��ح بدون 

تحریم نمی بینند و ش��عار چند نف��ر در روز قدس را تیتر یک 
روزنامه هایشان می کنند. 

کسانی که برای مردم نیجریه، لیبی، کشمیر، سوریه، عراق 
و... ادعای��ی باب��ت حق زندگی و حقوق بش��ر ندارند ولی برای 

غربی ها کلی شمع آب می کنند و چشمانشان را خیس.
حاال برسیم به موضوع اصلی یادداشت. به قصه پرغصه آتنا 

اصالنی دختربچه ای که ...
کش��ور ما قبل تر از آتنا این چنین وقایع وحشتناکی را نیز 
به خود دیده بود. سال قبلش ستایش دختر بچه افغانی که در 

ورامین زندگی می کرد هم سرنوشتی مشابه آتنا داشت.
ح��اال بعضی ها انگار منتظر چنین فرصت��ی بودند تا برای 
اهداف خ��ود از آب گل آلود ماهی بگیرند. ح��اال با دمیدن در 
ش��یپور »اگر س��ند 2030 اجرا می شد ش��اهد چنین فجایعی 

نبودیم« می خواهند مانند بعضی ها از 2030 نگذرند.
به راس��تی اگر 2030 ب��ود این چنین نمی ش��د؟ آیا آمار 
تجاوز و فحش��ا باالتر نمی رفت؟ آیا سن تجاوز و فحشا پایین تر 
نمی آمد؟ آیا فراموش کرده ایم که قاتل س��تایش نوجوان بود و 
بر اثر امکاناتی که خانواده در اختیارش گذاش��ته بودند )چه از 
لحاظ منزل، موبایل، فیلم های غیراخالقی و مصرف مش��روبات 

الکلی از سن 1۵ سالگی( دست به چنین کاری زد؟
آیا با اجرای س��ند 2030 سبک زندگی جامعه از این بهتر 

می ش��د؟ چرا باید مجریان و کاتبان 2030 کش��ورهایی نظیر 
امریکا، انگلیس، کانادا باش��ند که آمار تجاوز در کشورشان روز 
به روز در حال رش��د اس��ت؟ طبق آمار کش��ورهای دانمارک، 
فنالند، زیمباوه، استرالیا، کانادا، نیوزلند، هندوستان، انگلستان 
و ولز، ایاالت متحده، س��وئد و آفریق��ای جنوبی باالترین آمار 

تجاوز را به خود اختصاص داده اند. 
حال نکته تلخ و جالب اینجاست که اسفندماه سال گذشته 
مرد 23 ساله ای در امریکا دختربچه ای 1۵ ماهه را از خانه شان 
ربود و به طور وحش��یانه  ای به او تجاوز کرد و جنازه نیمه جان 

او را در رودخانه انداخت.
بگذارید کم��ی با آمار و ارقام ح��رف بزنیم. طبق گزارش 
پایگاه خبری ایندیپندیت؛ ده هزار نفر از کشور هفت میلیونی 
سوئیس رسما به زوفیلیای جنسی )رابطه جنسی با حیوانات( 
تمایل دارند. روزنامه گاردین در فروردین س��ال گذش��ته این 
آمار را ارائه کرد ک��ه در هر 20 دقیقه یک کودک در انگلیس 
مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد و تنها در سال گذشته روزانه 
بیش از 60 مورد تجاوز جنسی به کودکان به پلیس این کشور 
گزارش شده است. تنها در سال 2010 بیش از 23000 کودک 
که یک پنجم آن ها س��نی کمتر از سنین دبیرستان داشته اند، 

قربانی تجاوز جنسی در انگلیس و ولز شده اند.
چرا در کنس��رت های موسیقی کش��ورهای اروپایی تجاوز 

صورت می گیرد؟ چرا در ارتش کش��ورهایی مثل امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی، نظامیان زن مورد سوء اس��تفاده جنس��ی قرار 
می گیرند؟ آنها س��ند 2030 ندارند، یا اجرا نکرده اند؟ آتناهای 

غربی ها مشکل شان کجاست؟
حاال باز هم باید توضیح بدهیم برای جماعتی که خودشان 
را به خواب زده اند که 2030 قرار بود چه تاثیری در فرهنگ و 
جامعه ما بگذارد؟ چرا کسی توضیح نمی دهد این همه کانال ها 
و صفح��ات مج��ازی پر از تصاوی��ر »پورن« فیلتر نمی ش��ود؟ 
 نکن��د بس��تن آنها باعث می ش��ود »ش��ادی« برخی ه��ا دچار 

خدشه شود!
راس��تی از قرار معلوم آتنای اصالنی در کار دستفروش��ی 
به پدر خود کمک می کرد و مثل دختران بعضی از مس��ئولین 
دارای حق اوقات فراغت در فیش نجومی پدر نبود. مثل دختر 
مظلوم بعضی ها کاالی قاچاق وارد کش��ور نمی کرد. آه که این 

سیلی چقدر درد دارد برای بعضی ها.
بهت��ر بود برخی  نان به نرخ روزخوره��ا به جای اینکه اگر 
2030 اجرا می ش��د به ای��ن فکر می کردند ک��ه اگر قدری از 
حقوق های نجومی برخی کم می  شد. آتنا مجبور به دستفروشی 
نب��ود. عکس هایی که از منزل پ��دری آتنا در صفحات مجازی 
دس��ت به دست می ش��ود مش��خص می کند این بندگان خدا 

درآمدی در حد ذخایر انقالب! نداشتند.

»فرهاد رهبر« به عنوان رئیس دانشگاه آزاد 
انتخاب شد

هیئت امنای دانش��گاه آزاد فرهاد رهبر را به عنوان 
رئیس دانش��گاه آزاد به ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 

معرفی کرد.
جلسه هیئت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی دیروز با 
حضور اکثریت اعضا برگزار ش��د. اعضای هیئت امنا در 
این جلس��ه به اتفاق آرا تصویب کردن��د که فرهاد رهبر 
به عن��وان رئیس دانش��گاه آزاد به ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی معرفی ش��ود، بر این اس��اس، موضوع ریاست 
او بر دانش��گاه آزاد در اولین جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی مطرح خواهد شد و پس از تصویب در این شورا، 

رسماً به عنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب می شود.
همچنین اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در این 
جلسه تصویب کردند که فرهاد رهبر به عنوان سرپرست 
فعالیت خود را در دانش��گاه آزاد آغاز کند. همچنین در 
این جلسه از زحمات علی محمد نوریان در طول دوران 

سرپرستی اش در دانشگاه آزاد قدردانی شد.
فرهاد رهبر، متولد 133۸ در سمنان، دارای مدرک 
دکترای اقتصاد نظری از دانش��گاه تهران است. حضور و 
فعالیت در جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
وزارت بازرگانی، کارش��ناس اقتصادی نخس��ت وزیری، 
مدی��رکل بررس��ی های اقتص��ادی مرکز بررس��ی های 
اس��تراتژیک، معاون اقتصادی وزارت اطالعات و رئیس 
س��ازمان مدیریت، رئیس کنسرس��یوم محتوای ملی از 
جمله س��وابق وی محسوب می ش��ود. رهبر از سال ۸6 
تا 92، به مدت 6 سال ریاست دانشگاه تهران بزرگترین 

دانشگاه ایران را به عهده داشته است.

»ایسنا« مجرم شناخته شد
مدیرمس��ئول خبرگزاری دانشجویان ایران به جرم 
»افترا و نش��ر اکاذی��ب« با رأی هیئ��ت منصفه دادگاه 

مطبوعات محکوم شد.
به گزارش پویا؛ در جلس��ه دیروز دادگاه مطبوعات که 
با حضور اعضای هیئت منصفه به ریاست قاضی محمدی 
کشکولی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار 
ش��د، پرونده  »خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا« بررسی 
و موضوع رس��یدگی به پرونده س��ایت خب��ری »الف« به 

مدیرمسئولی احمد توکلی نیز به جلسه بعد موکول شد.
اته��ام وارده ب��ه خبرگزاری دانش��جویان ای��ران با 
مدیر مسئولی علی متقیان، »افترا و نشر اکاذیب« بود که 
با رأی اعضای هیئت منصفه، مجرم ش��ناخته شد ضمنا 

اعضای هیئت منصفه، وی را مستحق تخفیف دانستند.

شناسایی ۴ هزار کودک کار در شهر تهران
معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی اس��تان 
ته��ران از شناس��ایی 4 هزار ک��ودک کار و خیابانی در 
سطح شهر تهران طی یک سال و نیم گذشته خبرداد.

احمد خاکی در گفت و گو با میزان گفت: جمع آوری 
متکدیان از سطح شهر تهران برعهده سازمان بهزیستی 
کشور نیست و این سازمان در کنار سایر نهاد های فعال 
در این ح��وزه اقدامات��ی را انجام می ده��د. وی افزود: 
در حوزه س��اماندهی متکدیان، وظایفی برای س��ازمان 
بهزیس��تی کشور تعریف ش��ده، اما این طور نیست که 

مسئول اصلی در این حوزه سازمان بهزیستی باشد.
خاکی با بیان اینکه در حال حاضر سن تکدی گری 
در تهران کاهش یافته اس��ت خاطرنشان کرد: براساس 
برآورد های میدانی، سن تکدی گری در پایتخت کاهش 
یافته و بای��د برای جلوگیری از این اتف��اق برنامه ریزی 
شود. وی با اشاره به شناسنامه دار کردن کودکان کار و 
خیابانی در شهر تهران اظهار کرد: حدود 4 هزار کودک 
کار و خیابانی طی یک س��ال و نیم گذش��ته شناسایی 
شده اند که 2 هزار و 600 نفر از آن ها در فرآیند خدمات 
سازمان قرار گرفته اند. هزار و 400 نفر کودک شناسایی 
ش��ده نی��ز از اتباع بیگانه بودند که ای��ن کودکان نیز به 

دستگاه های مربوطه معرفی شدند.

سرقت مسلحانه از بانک ملت ایذه
مع��اون اجتماعی پلیس خوزس��تان گفت: س��ارق 

مسلح به بانک ملت در ایذه دستبرد زد.
س��رهنگ علی قاس��مپور اظهار داش��ت: س��اعت 
14:4۵ دیروز فردی با ورود به بانک ملت ش��عبه ایذه از 
کارمندان درخواس��ت پول می کند. این فرد که صورت 
خ��ود را پوش��انده بود با تهدید کارمندان به ش��لیک یا 
اسلحه ش��کاری مقداری پول از شعبه سرقت و متواری 
می ش��ود. وی ادامه داد: براساس اعالم شاهدان سارق 
مس��لح با خودرویی که بیرون از شعبه منتظر او بود، از 

محل فرار کرد. 
قاسمپور تاکید کرد: تحقیقات ماموران در این باره 
آغاز شده و براساس اظهارات مسئوالن بانک حدود 20 

میلیون تومان توسط این سارق، دزیده شده است.

نتایج قرعه کشی عتبات دانشجویی اعالم شد
نتایج قرعه کشی هفدهمین دوره عتبات دانشجویان 

اعالم شد.
از صبح دیروز نتایج قرعه کش��ی اع��زام هفدهمین 
دوره عتبات دانشجویان بر روی سایت لبیک قرار گرفت. 
دانشجویانی که ثبت نام کرده اند، می توانند با مراجعه به 

این سایت از نتایج و زمان اعزام مطلع شوند.
در این مدت 97 هزار و 416 نفر برای اعزام در این 
دوره ثبت نام کرده اند. بیشترین گروه ثبت نام کنندگان 
با دانش��جویان متاهل ۵0 درصد، پس��ران 7.1 درصد، 
دختران 6.1 درصد و باقی ثبت نام کنندگان را کارمندان 

و اساتید دانشگاه ها تشکیل می دهند.
بنابر ای��ن گزارش، در این دوره بی��ش از 14 هزار 
نفر از دانشگاهیان کشور از 1۵ مرداد به عتبات عالیات 
اعزام خواهند ش��د. قرار است کس��انی که در این دوره 
انتخاب نش��ده اند در دوره های بعد مجددا ثبت نام و به 

این سفر معنوی اعزام شوند.
دانش��جویانی که در قرعه کش��ی به صورت نفرات 
اصلی و ذخیره معرفی می شوند، باید بعد از اعالم نتایج، 
ثبت نام خود را در سایت لبیک نهایی کنند، چون عدم 
ثبت ن��ام نهایی به منزله انصراف از اعزام تلقی ش��ده و 
نفرات ذخیره جایگزین خواهند ش��د. گفتنی اس��ت،۵ 
گروه دانش��گاهی اعم از اس��اتید، دانش��جویان متاهل، 
دانش��جویان پس��ر مجرد، دانش��جویان دختر مجرد و 

کارمندان دانشگاه ها به عتبات اعزام می شوند.

رکورد زاد و ولد
موش های تهران دارند رکورد زاد و ولد را می زنند. تعداد موش های 
تهران از جمعیت مردم تهران بیشتر شده است و این یک خطر جدی 
برای مردم تهران است. موش عامل بسیاری از بیماری های خطرناک 

است و سالمتی مردم تهران شدیدا در خطر است.
امیری

 انباری دولت
راه نجات اقتصاد و اش��تغال از این وضعیت بیمار فقط توجه 

و برنامه ری��زی و اجرای اقتص��اد مقاومتی اس��ت. دولت محترم 
لط��ف کرده و اقتصاد مقاومتی را از انب��اری دولت بیرون بیاورد. 
اقتصاد مقاومتی نقشه راه است و تابلو زینتی نیست که مسئوالن 
فقط در س��خنان و شعارهایشان از آن سوء استفاده کنند. اجرای 
اقتصاد مقاومتی منافع بس��یاری را به خطر می اندازد. آنهایی که 
امروز دروازه واردات را باز کرده اند و از آدامس گرفته تا ماش��ین 
لوک��س وارد می کنند وقت��ی اقتصاد مقاومتی اجرا ش��ود آنها از 
بیکار و االف می شوند. آنهایی که پورسانت های نجومی برای عقد 
قرارداد با ش��رکت های خارجی می بندن��د و با هزار دروغ و کلک 

جنس خارجی را جایگزین تولید داخل می کنند با اجرای اقتصاد 
مقاومتی، کاسبی ش��ان کس��اد می ش��ود. اقتصاد مقاومتی یعنی 

بستن دست دزدان بیت المال.
واحدی

صدای منتقدان را نمی شنود؟
همه قهرمانان و نام آوران تکواندو از مدیریت رئیس فدراسیون 
تکواندو گالیه مند هستند. نتایج ضعیف تکواندو چند سالی است 
که تکرار می شود و این نشان دهنده پایان تاریخ مصرف مدیریت 

کنونی است. آیا وزارت ورزش صدای منتقدان را نمی شنود؟
رمضانی

چاره اندیشی
ایستگاه های مترو تهران باید مامور پلیس داشته باشد. مترو 
مکانی بس��یار شلوغ اس��ت که کوچک ترین حادثه می تواند یک 
بحران به وجود آورد. باید برای امنیت فضای مترو بیشتر از قبل 

چاره اندیشی شود.
هادی پور

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

مت��روی ش��هرری صبح روز 
شنبه در کانون توجهات بود. درحـــاشیه

خبر درگی��ری و تیراندازی، 
ُچرت دم ظهر را پ��اره کرد. مردی که حال عادی 
نداش��ت با تیغ موکت بُری به طلبه ای جوان حمله 
کرده و او را س��خت مجروح می کند. یکی از افراد 
حاضر در صحنه ب��رای کمک به این روحانی وارد 
ماجرا می ش��ود اما ضارب او را هم مجروح می کند. 
درگیری باال می گیرد و پلیس وارد ماجرا می شود؛ 
ضارب مقاومت کرده و تس��لیم نمی ش��ود؛ کار به 
تیراندازی می کش��د تا اینکه ضارب با زخم گلوله 

نیروی انتظامی از پای درمی آید.
این اما همه ماجرا نیس��ت؛ زخمی  اس��ت که 
سال ها بر تن جامعه جا خوش کرده و دوباره دهان 
باز کرده است. طلبه ای که در این درگیری مجروح 
ش��ده و راهی بیمارستان می ش��ود حجت االسالم 
ذوالفق��اری امام جماعت مس��جد مرتضی علی)ع( 
ش��هرری اس��ت. او در ایس��تگاه متروی ش��هرری 
متوجه مزاحمت مردی به یک خانم ش��ده و برای 
امر به معروف و نهی از منکر به آن مرد تذکر زبانی 

می دهد که این حادثه رقم می خورد.

پیکر غرق در خون طلبه اهل شهرری 
از این دس��ت اتفاق ها و ماجراها بارها و بارها 
در گوش��ه و کنار کش��ور رخ داده که برخی از آنها 
رس��انه ای ش��ده و برخی هم خاموش مانده است. 
وقت��ی به عقب بازگردی��م رّد زخم هایی که بر تن 

جامعه نشسته است خودنمایی می کند.
اردیبهش��ت ماه سال 90 بود که حجت االسالم 
منتظری امام جماعت وقت مسجد انصارالحسین)ع( 
تهران پس از امر به معروف یک دختر و پس��ر در 
خیاب��ان نیروی هوایی در اثر ضرب��ه  یکی از اراذل 
چش��م چپش را از دست داده و پزشکان مجبور به 

تخلیه چشم او شدند.
چن��د هفته بع��د از این ماج��را در خرداد ماه 
همان س��ال حجت االس��الم فروزش امام جماعت 

وقت دانش��گاه علوم پزشکی تهران که برای نجات 
یک دختر جوان از چنگال دو نفر از اراذل و اوباش 
از جان گذشتگی کرد، از ناحیه چشم راست آسیب 

دید.
یک ماه بعد، در تیرماه سال 90 بود که شهید 
طلبه ام��ر به معروف و نه��ی از منکر علی خلیلی 
با اش��راری که می خواس��تند به زور دو خانم را در 
تهرانپارس به قصد تجاوز سوار خودرو کنند درگیر 
ش��ده و از ناحیه شاهرگ آس��یب دید و فروردین 
سال 93 بر اثر همان جراحت ها به شهادت رسید.

شهید علی خلیلی روی تخت بیمارستان
چند ماه بعد از ش��هادت علی خلیلی دو نفر از 
اراذل در قم مزاحم دختری ش��ده بودند که طلبه 
جوان ابوالحس��ن محمد زاده پس از مش��اهده این 
ماج��را به آن ها تذکر داده و امر به معروف می کند 
ام��ا حاصل��ش حمل��ه آن اراذل به او و شکس��تن 

دماغش می شود.
ای��ن ماجراه��ا به همین ش��کل در گوش��ه و 
کنار کش��ور ادامه داشت تا ش��هریور سال 93 که 
حجت االس��الم نظ��ری از طلبه های ج��وان حوزه 

علمیه اصفه��ان در خیابان با اعمال غیراخالقی 4 
جوان سوار بر موتورس��یکلت که شرب خمرکرده 
بودن��د مواج��ه می ش��ود و آنان را امر ب��ه معروف 
می کند اما اراذل و اوباش با قمه به او هجوم آورده 
و این طلبه را از ناحیه صورت و دس��ت به ش��دت 

مصدوم می کنند.

پیکر مجروح طلبه خرم آبادی
در آبان م��اه همین س��ال هم حجت االس��الم 
میرزایی طلبه خرم آبادی در خیابان متوجه اعمال 

منکر راننده پرایدی می ش��ود و ب��ه او تذکر زبانی 
می دهد اما این فرد با چاقو به این طلبه حمله کرده 

و او را سخت مجروح و راهی بیمارستان می کند.
خرداد س��ال 9۵ هم حجت االسالم فراهانی از 
طلبه های اسالمش��هر ته��ران در کوچه  ای متوجه 
اعمال غیراخالقی یک خانم با س��ه مرد می ش��ود 
که آن ها را نهی از منکر می کند اما آن س��ه جوان 
که یکی شان از بوکسورهای معروف شهر بود به او 

حمله کرده و بشدت مجروحش می کنند.

در ش��هریور همی��ن س��ال فیلم��ی از حمله 
چن��د اراذل ب��ا قمه ب��ه روحانی آمر ب��ه معروف 
حجت االس��الم اخروی مقابل چشمان خانواده اش 
عواط��ف م��ردم را جریح��ه دار کرد. ای��ن روحانی 
می خواس��ت مانع مزاحمت دو جوان به یک خانم 
در کوچه های تاریک نیمه ش��ب تهران شود که آن 

اراذل با قمه به او حمله ور می شوند.
چند ماه بعد در آغاز زمس��تان س��رد همدان 
س��عید کمریان طلبه جوان نهاوندی ش��ب هنگام 
در خیابان متوجه فریاد و کمک خواس��تن یک زن 
می ش��ود که درحال کتک خوردن از موتورسواری 
غریبه اس��ت. ای��ن طلبه جلو می رود ت��ا مانع این 
اتفاق ش��ود اما توسط آن موتورسوار مورد ضرب و 

شتم قرار می گیرد و فکش می شکند.)فارس(

به بهانه حادثه تلخ متروی شهرری

زخم کهنه ای که دوباره دهان باز کرد
حمله اراذل به طلبه های آمر به معروف

در جامعه زخم هایی هست که مثل آتش 
زیر خاکستر گاه گاهی زبانه می کشد. 
حادثه روز گذشته متروی شهرری و 
مجروح شدن طلبه آمر به معروف،از 

این زخم هاست که سال ها بر تن جامعه 
جا خوش کرده و دوباره دهان باز کرده 

است. به عقب که بازگردیم رّد این 
زخم ها خودنمایی می کند. این گزارش 

گوشه ای از آن زخم هاست
نمای نزدیک

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر لزوم حمایت دستگاه های مختلف 
خصوصا دستگاه قضایی از آمران به معروف تاکید کرد.

س��ردار غالمحس��ین غیب پرور با حضور در بیمارستان شهدای هفتم 
تیر از حجت االس��الم خلیل  ذوالفقاری از مجروحین حادثه متروی شهرری 
عی��ادت کرد.وی ضمن جویا ش��دن از روند درمانی مج��روح این حادثه، با 
اش��اره به تاکیدات مکرر اسالم مبنی بر مس��ئولیت جمعی افراد در امور 
اجتماع��ی گف��ت: وظیفه دس��تگاه های مختلف و خصوصا دس��تگاه قضایی 

زمینه سازی و حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر است.
رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین با تأکید بر اینک��ه امنیت اماکن 

عمومی و امنیت نوامیس آحاد جامعه حق مردم اس��ت، اظهار داشت: باید 
مراقبت کرد که ش��رایط اجتماعی جامعه به س��متی پیش نرود که عده ای 

معدود به حقوق مردم تعرض کرده و امنیت آنها را به مخاطره بیندازند.
سردار غیب پرور با بیان اینکه برخورد با معضالت اجتماعی و اخالقی 
عالوه بر کار انتظامی نیاز مند کار فرهنگی می باش��د، گفت: دس��تگاه های 
فرهنگ��ی کش��ور با بهره گی��ری از ظرفیت هایی که در اختی��ار دارند باید 
نسبت به فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم اقدامات الزم را انجام دهند.

وی ب��ا تش��کر از عملکرد نیروی انتظام��ی تصریح کرد: نبای��د اجازه داد 
متجاهران به نوامیس مردم گستاخانه به حقوق مردم تجاوز نکنند.

سردار غیب پرور:

حمایت از آمران به معروف وظیفه دستگاه قضایی است


