دبیر تحریریه :امیر مهدی نعمتی سیاسی :احمدرضا مسعودی ،اقتصاد :امیرعلی امینیان ،بانک و بیمه :الهه لطیفپور
ورزشی :میثم ترکیان ،جامعه :ندا جعفری ،انرژی :امیرمهدی نعمتی

روزنامهصبحايران

سازمان آگهی :الهه لطیفپور

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری ـ آزاده روغنی

تلفن تحريريه 66922966 -66922348 :تلفكس 66922966 :تلفن سازمان آگهيها66923005:
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين ،تلفن66791369 :
پيام كوتاه 3000 711 888 :

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي ،سياسي
صاحب امتياز :موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان
مديرمسئول :بيژن نوباوه وطن

وب سایت www.asre-iranian.ir :

ضریب کیفی در طرح رتبهبندی معاونت مطبوعاتی42 :
آدرس :ستارخان ،بين توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه دوم
آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه ببينيد
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

یکشنبه  19فروردین  21رجب  8 1439آوریل 2018شماره 2407

در آينه قرآن

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آگاه باش��يد تمام كسانى كه در آسمانها و زمين
هستند ،از آن خدا مىباشند! و آنها كه غير خدا را
همتاى او مىخوانند( ،از منطق و دليلى) پيروى
نمىكنند؛ آنها فقط از پندار بى اس��اس پيروى
مىكنند و آنها فقط دروغ مىگويند!()66او كسى
است كه شب را براى شما آفريد ،تا در آن آرامش
بيابيد و روز را روشنى بخش (تا به تالش زندگى
پردازيد) در اينها نشانههايى است براى كسانى
كه گوش شنوا دارند!()67گفتند« :خداوند فرزندى
براى خود انتخاب كرده اس��ت»! (از هر عيب و
نقص و احتياجى) منزه است! او بىنياز است! از
آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است!
شما هيچگونه دليلى بر اين ادعا نداريد! آيا به خدا
نسبتى مىدهيد كه نمىدانيد؟!()68

حدیث نبوی
شرط گاوي

مرد جواني در آرزوي ازدواج با دختر کش��اورزي بود.کش��اورز به او
گفت« :برو در آن قطعه زمين بايست.من سه گاو نر را آزاد ميکنم.
اگر توانس��تي دم يکي از اين گاوه��ا را بگيري من دخترم را به تو
خواهم داد».مرد قبول کرد.اولين در طويله که بزرگترين در هم بود
باز ش��د.باور کردني نبود ،بزرگترين و خشمگينترين گاوي که در
تمام عمرش ديده بود بيرون آمد.گاو با سم به زمين ميکوبيد و به
طرف مرد جوان حمله برد.جوان خود را کنار کش��يد و گاو از مرتع
گذش��ت.دومين در طويله که کوچکتر بود باز ش��د.گاو کوچکتر از قبلي بود اما با س��رعت حرکت
ميکرد.ج��وان پيش خودش گف��ت« :منطق ميگويد اين را هم ول کنم چون گاو بعدي کوچکتر
اس��ت و اين ارزش جنگيدن ندارد».س��ومين در طويله هم باز ش��د و همانط��ور که فکر ميکرد
ضعيفترين و کوچکترين گاوي بود که در تمام عمرش ديده بود بيرون پريد.پس لبخندي زد و
در موقع مناسب روي گاو پريد و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگيرد اما گاو دم نداشت!زندگي
پر از ارزشهاي دس��ت يافتني اس��ت اما اگر به آنها اجازه رد شدن بدهيم ممکن است که ديگر
هيچ وقت نصيبمان نشود.براي همين سعي کن که هميشه اولين شانس را دريابي.

سوره يونس

فناوري

اعتدال

-1چه نيكس��ت اعت��دال هنگام بى ني��ازى ،چه
نيكست اعتدال هنگام ندارى و چه نيكست اعتدال
در عبادت-2.خدا چي��زى را حالل نكرده كه نزد
وى از طالق دش��من تر باشد-3.بر امت خويش
بي��م ندارم مگر از ضعف ايمان-4.از هيچ فتنه اى
كه خطرناكتر از زن و شراب باشد بر امت خويش
بيم ندارم-5.از فقر بر شما بيم ناك نيستم بلكه بيم
دارم به كثرت اموال تفاخر كنيد ،از خطا بر شما بيم
ناك نيس��تم بلكه از تعمد بيم دارم-6.مؤمن پس
از پرهيزكارى خ��داى عزوجل چيزى بهتر از زن
پارسايى كه فرمانش دهد اطاعت كند ،اگر بدو نگرد
مسرورش كند ،اگر درباره او قسم خورد قسمش را
رعايت كند و اگر از او غايب شود مال وى و عفت
خويش حفظ كند ،چيزى بهتر از اين نيابد.
نهج الفصاحه

اثر :مسعود شهرستانی -تسنیم

زندگی زلزله زدگان کرمانشاه در چادر

باريکترين لپ تاپ بازي دنيا
عرضه شد

ش��ــرکت ايــــس��وس
باريکترين لپ تاپ براي
اجراي بازيهاي ويدئويي
را عرضه ک��رد که در آن
از س��خت افزار قدرتمند و
به روز اس��تفاده شده اس��ت.به گزارش مهر،
اي��ن لپ ت��اپ ک��ه ROG Zephyrus
 )M (GM۵۰۱ن��ام دارد ،داراي پردازن��ده
گرافيکي  ۱۰۷۰ GTXشرکت جي فورس
و پردازنده جديد  ۸۷۵۰H-Core i۷ساخت
شرکت اينتل است.نرخ تازه سازي نمايشگر
اين لپ تاپ  ۱۴۴هرتز است که در نوع خود
منحصر به فرد محس��وب ميش��ود و زمان
واکنش آن در زم��ان اجراي انواع بازيهاي
رايانه به  ۳ميلي ثانيه کاهش يافته است.لپ
تاپ يادش��ده داراي نمايشگر  ۱۵.۶اينچي با
دقت  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰پيکس��ل بود و ميزان
رم دي دي آر ۴آن به  ۳۲گيگابايت ميرسد.
حافظ��ه اس اس دي داخلي اين لپ تاپ به
انتخ��اب کاربر  ۲۵۶يا  ۵۱۲گيگابايت بوده و
ميزان حافظه اچ دي دي آن به يک ترابايت
ميرس��د.دو بلندگوي  ۳.۵واتي ازجمله ديگر
امکانات اين لپ تاپ  ۲.۵کيلوگرمياست.
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نگهداري از کودکان ديجيتال شد

براساس حق اختراعي که سه سال قبل توسط گوگل در اروپا به ثبت
رس��يده ،گوگل در تالش براي طراحي يک ابزار ديجيتال نگهداري از
نوزادان و کودکان اس��ت.به گزارش مهر ،براس��اس حق اختراعي که
گوگل به ثبت رس��انده يک پلتفورم جامع پيچيده و قابل انطباق براي
کمک به والدين طراحي ميش��ود تا به آنها براي نگهداري نوزادان و
کنترل شرايطش��ان کمک شود.اين پلتفورم به خصوص به والدين بي
تجرب��ه کمک ميکند تا بتوانن��د به امکانات و اطالعات مورد نياز ب��راي نگهداري و پرورش
صحيح اطفال دسترس��ي داشته باشند.قرار اس��ت اين محصول با پلتفورم هوشمند گوگل هم
س��ازگاري داش��ته باش��د.مراقبت از کودکان در برابر خطراتي که ممکن است در منزل با آن
مواجه باش��ند و ارائه امکانات کنترلي و نظارتي يکي ديگر از امکانات پلتفورم يادش��ده اس��ت.
امکان اتصال پلتفورم يادشده به حداقل  ۱۰محصول خانگي ديگر نيز وجود دارد تا از آنها هم
براي کنترل نوزادان و محافظت از افراد استفاده شود.پلتفورم يادشده در صورت وقوع هرگونه
مشکلي براي نوزاد ،پيام هشداري را براي والدين وي ارسال ميکند.با استفاده از اين محصول
ميتوان اطالعات آب و هوايي را هم دريافت کرد.سيستم مذکور در زماني که والدين به خاطر
ترافيک ،س��انحه يا هر علت ديگري دير به منزل برس��ند قادر به کنترل شرايط خانه و تامين
امني��ت و نيازهاي نوزاد هم خواهند بود.زمان عرضه اين محصول که هوش مصنوعي بااليي
دارد ،هنوز اعالم نشده است.
ساخت آفتکشهاي سازگار با طبيعت

پژوهش��گران فنالندي و فرانس��وي ،در حال س��اخت آفتکشهايي از
"اس��يد ريبونوکلئيک" هستند که به گياه آس��يب نميرسانند.به گزارش
ايس��نا ،آفتکشهاي معمول��ي ،با وجود کمک به دنيا ،اش��کاالتي هم
دارند.ب��ه همين منظور ،گروهي از دانش��مندان "دانش��گاه هلس��ينکي"
( )University of Helsinkiدر فنالند و "مرکز ملي پژوهشهاي
علميفرانس��ه" ( ،)CNRSدر تالش براي يافتن روش��ي هستند که با
طبيعت سازگارتر باشد.هدف آنها ،يافتن راهي براي از بين بردن آفتهاي گياهان بدون آسيب زدن
به خود آنهاس��ت.اين پژوهشگران ،به جاي استفاده از مواد شيميايي سمي ،در حال ابداع راههاي
جديدي براي توليد واکس��نهايي از جنس "اس��يد ريبونوکلئيک"( )RNAهستند که آفتهاي
خاص را بدون آسيب رس��اندن به گياهان ميزبان ،هدف قرار ميدهد.به گفته "وزارت کشاورزي
اي��االت متحده آمريکا" ( 40 ،)USDAتا  50درصد محصوالت کش��اورزي در کش��ورهاي در
ح��ال توس��عه در اثر آفتزدگي از بي��ن ميروند.حتي در آمريکا هم اين رقم تا  25درصد اس��ت.
ايده پژوهش��گران اين است که مولکولهاي اس��يد ريبونوکلئيک ميتوانند به طور مستقيم روي
برگهاي گياه اس��پري ،در آن جذب ش��وند و هنگام حمله ،آنچه دخالت  RNAنام دارد ،به کار
بيندازند.اين کار ،يک مکانيزم دفاعي متداول اس��ت که با توالي  RNAواکسن و پاتوژن و مهار
بيان ژن در رشتههاي  RNAحافظه کار ميکند.واکسن  ،RNAبه غير از اسپري مستقيم روي
برگها ،قابل تجزيه زيستي است.اين واکسن ،به سرعت در طبيعت تجزيه ميشود؛ بنابراين مانند
برخي از آفتکشها روي گياه انباش��ته نميش��ود.عالوه بر اين ،استفاده از اين آفتکش ،ساختار
ژنتيکي گياه ميزبان را تغيير نميدهد تا وادار به ساخت واکسن مورد نياز خود شوند.
اين قوطي کوچک جلوي غرق شدنتان را ميگيرد

وقتي صحبت از وسايل نجات غريق به ميان ميآيد ،کمتر کسي به اين
فکر ميافتد که يک بطري ساده کوچک را هم بتوان براي اين کار مورد
اس��تفاده قرار داد.به گزارش مهر ،ابزار تازهاي که به اين منظور طراحي
ش��ده وان آپ نام دارد که از نظر ظاهري تفاوتي با يک قوطي نوش��ابه
کوچک ندارد ،اما زماني که به داخل آب پرتاب ميشود به سرعت حجم
آن افزايش يافته و به يک س��طح ش��ناور قابل اتکا تبديل ميشود.نکته
مهم اين است که کل اين فرآيند تنها چند ثانيه به طول ميانجامد تا فردي که در آب غوطه ور
اس��ت بتواند به س��رعت از اين وسيله براي نجات خود استفاده کند.مدير شرکت سازنده اين ابزار
ميگوي��د وان آپ ب��ه محض تماس با آب در عرض دوثانيه باز ميش��ود و وزن کم ،قابل حمل
بودن و امکان پرتاب آس��ان ازجمله مزاياي آن محس��وب ميشود.افراد در زمان سفر به کنار دريا
ي��ا درياچهه��ا ميتوانند اين قوطي کم حجم را به راحتي به همراه ببرند و در صورت وقوع حادثه
غيرمترقبه با پرتاب آن به درون آب جلوي غرق شدن افراد را بگيرند.

بـازارچه

قيمتهاي مندرج در جداول ذيل به روز و از
شدهاند.
سايتهاي معتبر خبري و تحليلي استخراج 

دانشنامه

دانستنيها

هيپنوتيزم ،حالتي طبيعي از ذهن اس��ت که طي
آن ،ذهن روي موضوع خاصي متمرکز ميگردد،
آگاهي محيطي کاهش مييابد ،تغييرات مفيدي
در امواج مغزي ايجاد ميشود و تلقين پذيري در
مورد موضوعات مورد توافق فرد افزايش مييابد.
براساس آمار سازمان بهداشت جهاني 90 ،درصد
جمعيت عمومي ،توانايي هيپنوتيزم شدن دارند.
هيپنوتي��زم ،يک حالت کام ً
ال طبيعي اس��ت که
تقريب ًا همه ،آن را تجربه نموده اند.به عنوان نمونه
آن چه ما هيپنوتيزم حين رانندگي ميناميم ،يک
حالت هيپنوتيزميخود به خود است؛ شما پشت
فرمان مينشينيد و تا مقصد به سالمت رانندگي
ميکني��د ،در حال��ي که غ��رق در افکار خويش
هس��تيد و به ياد نميآوريد چه زماني از چهارراه
عبور کرديد و يا چه موقع به سمت خيابان مورد
نظر پيچيديد؛ گويي اتومبيل شما به طور خودکار
هدايت ميش��ود! وقتي غرق مطالعه يک کتاب،
گوش کردن به موس��يقي دلخواه ،تماشاي يک
فيلم يا هر فعاليت مورد عالقه ديگري ميشويد
و ارتباط تان با محيط اطراف کاهش مييابد ،در
حالت هيپنوتيزم طبيعي قرار گرفته ايد.در چنين
حالتي ممکن اس��ت کسي ش��ما را صدا بزند اما
حت��ي متوجه او نش��ويد و صدايش را نش��نويد.
کس��اني که توانايي هيپنوتيزم پذيري مناس��بي
دارند ،هر وقت به شدت روي موضوعي متمرکز
ميش��وند (آن چنان که ج��ذب موضوع گردند)،
به ط��ور خودکار ب��ه حالت هيپنوتي��زم طبيعي
فروميروند.علت اصلي اثربخشي هيپنوتيزم ،آن
است که وقتي شخص در حالت هيپنوتيزميقرار
ميگيرد ،ذهنش آمادگي بيش تري براي پذيرش
پيش��نهادات و تلقينات درمان گ��ر دارد.در حالت
هيپنوتيزمي ،تلقينات مثبت و درماني به اليههاي
عميق ذه��ن (جايي که يادگي��ري واقعي اتفاق
ميافتد) نفوذ ميکنند.پژوهشها نشان داده که
نميتوان سوژه تحت هيپنوتيزم را وادار به انجام
رفتاري برخ�لاف ارزشهاي اخالق��ي او نمود.
بنابراي��ن هيپنوتيزم به هيچ وجه اب��زاري براي
اعتراف گرفتن يا س��وء اس��تفاده نيست.قسمت
عمده افکار ،احساسات ،هيجانات و رفتارهاي ما
ريشه در بخشي از ذهن به نام«ناخودآگاه» دارد،
بنابراين اگرچه ما آن افکار و احساسات را تجربه
ميکنيم اما در بيش تر موارد از علت واقعي آنها
بي اطالعيم.ارتباط بين ذهن خودآگاه و ناخودآگاه،
به گونهاي اس��ت که گويي در حالت هوشياري
معمولي ،درب يک طرف��هاي بين اين دو وجود
دارد و اطالع��ات ،تنها از ناخ��ودآگاه به خودآگاه
منتقل ميش��ود.در برخي مواقع هم چون خواب
طبيعي ،موقت ًا امکان دسترس��ي به «ناخودآگاه»
فراهم ميش��ود و برخي از محتويات ناخودآگاه،
به صورت رؤياهاي شبانه نمايان ميشوند.زماني
که ش��خص در حالت هيپنوتيزميقرار دارد ،اين
درب به گونهاي باز ميشود که ميتواند تلقينات

هيپنوتيزمچيست؟

مفيد را ب��ه درون ذه��ن ناخ��ودآگاه وارد نمود.
ميتوان خاطرات سرکوب ش��ده را بازيابي کرد
و ب��ا تکنيکهاي موجود ،از ميزان آس��يب زايي
و آزاردهندگي آنها کاست؛ بدين ترتيب اگرچه
اين خاطرات هم چنان وجود دارند اما ديگر براي
فرد ،ناخوشايند و ناراحت کننده نيستند.درمان گر
هيپنوتيزميبا هدايت توجه و تمرکز فرد روي يک
موضوع خاص ،او را وارد اين حالت طبيعي ذهن
مينمايد.هيپنوتيزم در حوزه بيماريهاي کودکان،
نوجوان��ان و بزرگس��االن کاربردهاي بس��ياري
دارد.برخي از مهمتري��ن کاربردهاي هيپنوتيزم،
عبارتن��داز :کاهش وزن ،ترک س��يگار ،تقويت
اعتماد به نف��س و عزت نفس ،اصالح يادگيري
و عملکرد تحصيلي ،کاه��ش اضطراب ،کنترل
درد ،درم��ان اضطراب جداي��ي ،برطرف نمودن
ترسها و انواع فوبيها ،کنترل اس��ترس ،درمان
ب��ي خوابي و س��اير اختالالت خ��واب ،تخفيف
عالئ��م جس��ميبيماريها ،کنت��رل هيجانات،
حفظ کارايي مناس��ب به هنگام نوسانات خلقي،
تس��ريع بهبود بيماريها و غيره.کليدهاي اصلي
موفقيت هيپنوتي��زم عبارتن��داز-1 :انگيزههاي

شخصي :انگيزه تغيير بايد از درون شما سرچشمه
گرفته باش��د.اگر به تقاضاي شخص ديگري که
ميخواهد شما وزن تان را کم کنيد يا سيگارتان
را ترک نماييد براي تغيير تالش ميکنيد ،شانس
موفقيت درمان (به ويژه درمان هيپنوتيزمي) پايين
خواهد بود.پاسخ هيپنوتيزميچنين افرادي ،بسيار
ضعيف تر از کساني اس��ت که خود ،تصميم به
کاهش وزن يا ترک سيگار گرفته اند.از آن جايي
که هيپنوتيزم با به کارگيري نيروهاي ذهني به
درمان ميپردازد ،الزم اس��ت داليل ش��ما براي
تغيير در ذهنتان ،کام ً
ال شفاف و واضح باشند.وجود
يک انگيزه شفاف و قدرتمند ،موجب تقويت اثر
تلقينات هيپنوتيزميو در نتيجه تسهيل تغييرات
مثبت در زندگي روزمره ت��ان ميگردد-2.تکرار
تلقينات :الزم اس��ت تلقينات ،با تکرارهاي الزم
تقويت شوند.اغلب رفتارها ،عادات ،احساسات و
هيجاناتي که ميخواهيم تغيير دهيم ،ريش��ه در
عمق ذهن ناخودآگاه دارند و فقط با يک بار تلقين
از بين نخواهند رفت ،بنابراين الزم است تلقينات
به مقدار کافي تکرار شوند.براي اين کار ميتوان
عبارات تلقيني خ��اص را تکرار يا يک مفهوم را

رويدادهاي تاريخي امروز
در قال��ب عباراتي متنوع به درمان جو ارائه نمود،
ب��ه همين دليل ،اس��تفاده از تکني��ک قدرتمند
خودهيپنوتيزم ب��ه دليل فراهم نم��ودن امکان
تکرار الزم توس��ط خود فرد ،اثربخشي درمان را
دوچندان مينمايد.الزم اس��ت درمان گر صداي
خود را در برخي از جلسات هيپنوتراپي براي بيمار
ضبط نمايد تا او بتواند تلقينات درماني مناسب را
ب��ه دفعات و حتي خارج از ات��اق درمان ،دريافت
کند.بهتر است هر روز به اندازه کافي به تلقينات
گوش دهيد تا بخش ثابت��ي از ذهن و وجودتان
شود.از ابتدا نميتوان با اطمينان دانست که شما
به چند بار تکرار تلقينات نياز داريد.اين موضوع تا
حد زيادي بستگي به توانايي هيپنوتيزم پذيري،
شدت مشکل و انگيزه شما براي تغيير دارد-3.به
کارگيري تلقينات واقع بينانه و باورپذير :اگر شما
بخواهيد تلقيني را بپذيريد ،ابتدا بايد ذهن تان آن
را به عنوان يک امکان واقعي پذيرفته باشد.اگر به
کسي که تمايل زيادي به مصرف شکالت دارد
بگوييم« :از اين پس ،مصرف ش��کالت موجب
دل درد و تهوع تو خواهد شد ».اغراق کرده ايم.
چنين تلقيني حتي اگر مؤثر واقع شود ،اثر کوتاه
مدتي خواهد داش��ت چرا که به قدري غيرقابل
باور اس��ت که ذهن فرد معتاد به شکالت ،آن را
براي مدت طوالني نميپذيرد.در چنين مواقعي،
بهتر اس��ت تلقين اين گونه طراحي شود« :دفعه
بعد که ش��کالت ميخوري ،طع��م آن به خوبي
س��ابق نخواهد بود ،بنابراين به تدريج ،تمايل تو
ب��ه آن کم و کم تر ميش��ود ».اين جمله براي
اغلب مردم ،پذيرفتني و قابل باور است ،بنابراين با
تکرار چنين تلقيني به دفعات مکرر ،طعم شکالت
تغيير ميکند و فرد ،قادر به کنترل خود خواهد بود.
هيپنوتيزم ،خطرناک نيست.در واقع اگر هيپنوتيزم
توسط يک هيپنوتراپيس��ت مجرب انجام شود،
کام ً
ال بي خطر است.همان طور که پيش تر بيان
شد ،هيچ کس نميتواند سوژه هيپنوتيزم شده را
وادار به انجام عملي مغاير با اصول اخالقي اش
نمايد.گاه��ي اين امکان وجود دارد که ش��خص
هيپنوتيزم ش��ده در جريان هيپنوتيزم ،به خواب
طبيعي فرو رود.اگر ش��ما خس��ته باشيد يا بيش
از حد ريلکس ش��ده باشيد ،ممکن است هنگام
هيپنوتيزم به خواب طبيعي فرو رويد.از اين پديده
ميتوان در درمان اختالالت خواب بهره جست؛
به اين ش��کل که به فرد آم��وزش ميدهيم به
عنوان آخرين کار ش��ب پيش از خواب ،با انجام
«خود هيپنوتيزم» به خوابي خوش��ايند و آرامش
بخش فرورود و صبح ،شاداب و سرحال از خواب
بيدار ش��ود ،بنابراين هرگز يک نوار هيپنوتيزم را
هن��گام رانندگي گوش ندهيد.سالهاس��ت که
هيپنوتي��زم به ميليونها انس��ان کمک کرده تا
ب��ا تغيير پايدار افکار ،احساس��ات ،رفتار و عادات
نامطلوب خويش ،رش��د کنند و زندگي شادتر و
موفق تري داشته باشند.

برگزاري كنفرانس ننگين برلين (1379ش)

اجالس "ايران پس از انتخابات پارلماني ،قوه اصالح در جمهوري اسالميايران" در روز نوزدهم فروردين
1379ش ،در محل خانه فرهنگهاي جهان با همكاري اين خانه و بنيادهاينريس بل در شهر برلين
آلمان برگزار ش��د.در اين نشس��ت تعدادي از عناصر داخلي شامل نمايندگان گروههاي ملي مذهبي و
مشخص ًا گروهك نهضت آزادي ،خيزش زن ساالرانه با گرايش فمينيستي ،نويسندگان و خبرنگاران
روزنامههاي زنجيرهاي و ...شركت داشتند.از آنجا كه اين جلسه بيشتر بازتابي سياسي داشت و عالوه بر
به وقوع پيوستن صحنههاي زشت و مستهجن در آن ،سخنرانان ايراني به صورتهاي مختلف اركان
نظام اسالميو اعتقادات ديني را زير سؤال برده بودند ،به عنوان يك كنفرانس غيرعلمي ،ضدارزشي و در
مغايرت با اهداف و آرمانهاي اسالميو ملي قلمداد شد.اين اجالس ،همچنين به علت حضور گروههاي
چپ افراطي مخالف با برگزاري اين نشستها ،بسيار متشنج بود به گونهاي كه سخنراني مهمانان اين
همايش ،با شعارهايي عليه جمهوري اسالميايران و مجموعهاي از شعارهاي كمونيستي قطع ميشد.
پخش تلويزيوني بخشهايي از اين كنفرانس كه در آن ،سخنان سخنرانان ايراني و صحنههاي مغاير با
شئون اسالميو انساني را به نمايش ميگذاشت ،همگان را در جريان آنچه كه رخ داده بود ،قرار داد.هرچند
اين نشست در روزهاي بعد ،با من ِع ورود گروههاي افراطي چپ با آرامش برگزار شد ،اما حضور افرادي از
جمهوري اسالميو بيان اتهامات كذب و افشاي اين خبر ،خشم ملت مسلمان ايران را برانگيخت و در
راهپيماييهاي متعددي كه در كشور برگزار شد ،اجالس برلين به شدت محكوم گرديد.
انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالمي(1367ش)

عليرغم تهديدات و حمالت موشكي و هوايي و جنگ رواني در طي جنگ ،ملت ايران در كمنظيرترين
انتخابات جهان ،در  19فروردين 1367ش به پاي صندوقهاي اخذ رأي رفت و مجلس سوم را شكل
داد.استقبال كم نظير مردم ايران از انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالميدر سختترين شرايط
جنگ شهرها ،بار ديگر دشمنان جهاني اسالم را از شكست انقالب اسالميمأيوس كرد.مردم در اين
دوره با حضور هفده ميليوني خود در حوزههاي رأيگيري ،نمايندگان مورد نظر خود را انتخاب كردند و
مجلس سوم در هفتم خرداد آن سال با به حد نصاب رسيدن نمايندگان ،آغاز به كار كرد.
نت ال ُهدي" (1359ش)
شهادت آيتا"...سيدمحمد باقر صدر" و خواهرش " ِب ُ

آيتا...سيدمحمدباقر صدر در سال 1313ش (1353ق) در كاظمين در خانوادهاي فقير اما نابغهپرور به
دنيا آمد.پدرش فقيه بزرگوار سيدحيدر و مادرش دختر شيخ عبدالحسين آل ياسين و بانويي باتقوا بود.
آيتا...صدر در كودكي پدر را از دست داد و تحت كفالت برادرش ،سيد اسماعيل ،قرار گرفت.وي پس از
فراگرفتن مقدمات و اصول نزد استادان آن زمان و برادرش ،راهي نجف اشرف شد و قبل از  20سالگي به
مرحله اجتهاد نائل آمد.اين عالم جوان در سن  22سالگي نخستين اثر علمي -تحقيقي خود را به نام "غاي ُة
االصول الفقه" را به جهان علم ارائه نمود و كتابهاي َفلسفَتنا و اقتصا ُدنا كه پس از آن
علم
ِ
الفك ِر في ِ
به رشته تحرير درآمدند سمبل قدرت نمايي ايدئولوژي اسالميدر برابر انديشههاي وارداتي غرب بودند.
آيتا...صدر مسأله رهبري فكري را از مسأله رهبري سياسي جدا نميدانست و همگام با فعاليتهاي
فكري ،به فعاليتهاي سياسي و رهبري سياسي جامعه نيز همت ميگماشت.از اينرو ،وجودش خطري
براي بعثيان به شمار ميآمد و همين امر باعث رنجش حاكمان بعثي عراق شد.آيتا...صدر نقش ارزندهاي
در حمايت از انقالب اس�لاميبه رهبري امام خميني(ره) داش��ت و اين امر براي رژيم خونخوار عراق
ناخوشايند بود.سرانجام حزب بعث عراق پس از دستگيري ايشان و نيز خواهر ارجمندش ،سيده بنت
الهدي صدر ،آنان را به طرزي فجيع به ش��هادت رساندند.شهادت اين مرد بزرگ و خواهر مكرمهاش
ُ
پس از شكنجههاي فراوان در زندانهاي رژيم بعثي عراق در روز  19فروردين 1359ش مصادف با 24
جمادياالولي س��ال 1400ق در  47سالگي واقع شد.بدن خونين و شكنجه ديده اين شهيدان به طور
مخفيانه تحويل يكي از افراد خانواده صدر و اجساد مطهرشان بدون حضور ديگران به خاك سپرده شد.
افتتاح دوره جديد بازيهاي المپيك در آتن پايتخت يونان (1896م)

بازيهاي جهاني المپيك از سالها پيش از ميالد مسيح(ع) در يونان باستان انجام ميشد و جوانان را به
رقابتهاي ورزشي و آماده سازي جسماني فرا ميخواند.بازيهاي المپيك كه در ابتدا به صورتي محدود،
با نام المپيا خوانده ميشد ،پس از گذشت مدتي رونقي فراوان يافت.با اين حال برخي مخالفان براي
تعطيلي آن كوشيدند تا اينكه در سال 393م از اين بازيها ،جز ناميباقي نماند.در پايان قرن نوزدهم ،پيِر
كوبرتن فرانسوي كوشش فراواني به عمل آورد تا اين بازيها را احيا كند.در نهايت به دنبال سالها
دو
ِ
تالش او و دوستانش كه شيفته صلح و صفا بودند ،بازيهاي المپيك دوباره جلوه كرد و در سراسر جهان
درخشيد 8.آوريل سال 1896م براي المپيا نقطه بازگشتي بود.در اين سال ،اين مسابقات در موطن اصلي
خود در يونان انجام شد و طي دورههاي بعد ،رونقي فراوان يافت.دورههاي المپيا كه امروزه به بازيهاي
المپيك تبديل شده است ،هر چهار سال يكبار برگزار ميشود و به جز سالهاي جنگ جهاني اول و
دوم ،به طور مرتب انجام شده است.

