ﺧﯿـﺮه ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻣـﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻫﺮﻣﺰ ﺷﻤﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :در ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﻠﮏ
ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﺸﮏ و ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ و آﺑﺮﯾﺰش اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺸﻢ دردﻧﺎک ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ«.
وی اﻓﺰود» :ﺧﺸﮑﯽ ﭼﺸﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺪهای ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﯾﻪ اﺷﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻏﺪد دﯾﮕﺮی در زﯾﺮ ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮادی ﺷﺎﻣﻞ
ﭼﺮﺑﯽ ،اﺷﮏ و … ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﯾﻌﯽ در
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روی ﻗﺮﻧﯿﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن ﻗﺮﻧﯿﻪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن از ﺳﻄﺢ ﻗﺮﻧﯿﻪ و ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺷﻤﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ در ﻓﺮد از
ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺸﻤﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در درون اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ
آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
و رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺸﮑﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد در اﯾﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﻮزش و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و آﺑﺮﯾﺰش ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و
در ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺸﺪﯾﺪ آن ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و
اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺮﻧﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ«.
وی اﻓﺰود» :اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺮﻧﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻋﺎرﺿﻪای ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺷﺪت آزار
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻗﺮﻧﯿﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﺷﻮد«.
ﺷﻤﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :ﺧﺸﮑﯽ ﭼﺸﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﯿﺮه ﺷﺪن و ﭘﻠﮏ ﻧﺰدن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد«.

اﯾﻦ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ ﭼﺸﻢ را ﺳﻮرش ﭼﺸﻢ ،آﺑﺮﯾﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ
و ﻗﺮﻣﺰی ﭼﺸﻢ داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﭼﺸﻢ
راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺷﺪت آزار ﻣﯽدﻫﺪ و وی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ و
اﻓﺰودن ﻣﺎﯾﻊ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ
داد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻢ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ«.
ﺷﻤﺲ ﮔﻔﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﮏ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮ
روی ﭼﺸﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﮔﺮ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺒﻮد دارد«.
ﺷﻤﺲ اﻓﺰود» :ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺷﮏ ﭼﺸﻢ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻏﺬ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭼﺸﻢ آن را ﻟﺒﻪ ﭘﻠﮏ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﻣﻘﺪار اﺷﮏ
ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه در  5دﻗﯿﻘﻪ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ از ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺷﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
وی ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻟﻨﺰ ﺗﻤﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻟﻨﺰ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻟﻨﺰ ﺗﻤﺎﺳﯽ
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد«.
اﯾﻦ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :درﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﯿﺰ از اﻧﻮاع اﺷﮏﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﺷﮏ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺮﺑﯽ اﺷﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦﺻﻮرت ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﺷﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ و ﭼﺸﻢ
را ﺑﺪوزﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎس ﻫﻮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
داروی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺪد اﺷﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد«.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

ورود ﻣﮑـﺮر ﺣﺠـﺎج ﺑـﻪ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ
ﺗﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻨﺪر ﺣﺠﺎر ،وزﯾﺮ ﺣﺞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮای ﺣﺠﺎج ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻋﻼم ﮐﺮد :آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ در ﺻﺪر اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت »ﻣﻠﮏ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« ﻗﺮار دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ
ﺣﺠﺎج و زاﺋﺮان ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام و ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﻧﺒﻮی )ص( ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﮏ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﻨﺎوری را ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺣﺞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره و ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻘﺪﺳﻪ در
اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد راﺣﺘﯽ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎج اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮح »راه درﺳﺖ ،ﺣﺞ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز« ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم
ﺗﮑﺮار ﺣﺞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از زﻣﺎن ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ )ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎ
آورد ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﻖ ﺗﮑﺮار آن را ﻧﺪارد( ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺣﺠﺎر ﮔﻔﺖ :ﺣﺞ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ،آﺛﺎر ﺳﻮء و ﻣﻨﻔﯽ دارد و وﺟﻬﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺞ ﻣﺨﺪوش
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺳﻮء آن ،ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺟﺮای ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻗﺼﺎص ﻣﺘﻬﻢ
را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺮی  ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺿﺎرب ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا )دوﺷﻨﺒﻪ( اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺿﺎرب ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﭘﺲ از
ﺷﻬﺎدت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ در ﺷﻌﺒﻪ 113
دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه وﮐﻼی ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ
ﻣﺮگ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ را وارد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت وی
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺮی در اداﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺻﺎﻟﺤﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺎص ﻣﺘﻬﻢ
ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.

ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮع دادﮔﺎه درﺑﺎره
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از دادﮔﺎه
ﺿﺎرب ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ درس

وی اداﻣﻪ داد :ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه و ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﺎری ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﻗﺼﺎص وی ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺿﺎرب ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص
اﺗﻬﺎم ﺧﻮد ﺟﺮی ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وی در ﺻﺪد دﻓﺎع از ﺧﻮد
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﮐﺮده ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
 ،ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ  2ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮدن وی وارد ﺷﺪ ﺣﻨﺠﺮه و ﻣﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻨﺠﺮه و ﻣﺮی ﺷﺪ و در اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ 2
ﺳﺎل درد و رﻧﺞ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺎرب ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت وی ﻣﺘﻮاری و در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.

درﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر در
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮد و دﻟﻬﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن در اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ
ﻧﮕﺮان ﺷﺪ و دﺳﺖﻫﺎی اﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل و دراﯾﺖ ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﻋﻮاﻃﻒ ﺳﺮﺷﺎر ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪﻗﺪری ﺧﻮب و ﺑﺎ دراﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﯽ و
ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﺑﺎر ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ
ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺆول ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺎﻟﺞ رﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻈـﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎن اﺻـﺮار داﺷﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔــﺮ رﻫــﺒﺮ ﻣﻌﻈــﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺘﻨﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾــﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻼکﻫﺎی
آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ روش و ﻣﻨﺶ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﯿﻒ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب از ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ)ع( آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺆوﻻن ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اوج ﻋﻼﻗﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .ﻣﺮدم از
اﻗﺸﺎر و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ارادت و اﺧﻼص و ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ و
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً راﺑﻄﻪ اﻣﺎم و اﻣﺖ ،راﺑﻄﻪای ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .دﻟﻬﺎی
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻫﺒﺮﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و ﻋﯿﺎدتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ از
رﻫﺒﺮی ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ از راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﺎم و ﻣﺄﻣﻮم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآورد.
ﺗﺪﺑﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪای
اﯾﻦﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ

اﻧﻘﻼب

اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮای

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ

ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﮐﺎﻣﻞ

ﺧﻮد

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ زﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو اﯾﻦ اﻧﻘﻼب دارﻧﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻠﻮت اول ﺻﺒﺢ
ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺪی اﯾﺸﺎن دارد و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺧﺒﺮ ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر داﺧﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ و ﺧﺒﺮ دروغ و
ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎبآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ اوﻟﯿﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ رﻫﺒﺮی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰﺑﻮدن ﻋﻤﻞ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎب و ﺷﺎﯾﻌﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﺪﺑﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻠﺦ ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽای ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ
دارد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
درﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺆول
ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺎﻟﺞ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺻﺮار
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺴﯽ
ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ
از ﻣﻮﻟﯽاﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﻬﺮهﺑﺮدن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻼکﻫﺎی آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ روش و ﻣﻨﺶ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﺿﻌﯿﻒ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺆوﻻن ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده

اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﺑ َﺎبُ ﺳ ِﯿﺮ َةِ
اﻹْ ِﻣَﺎمِ ﻓ ِﯽ ﻧَﻔْﺴ ِﻪِ وَ ﻓ ِﯽ اﻟﻤَﻄ ْﻌَﻢِ وَ اﻟْﻤَﻠْﺒَﺲ ِ إِذ َا
وَﻟِﯽ َ اﻷْ َﻣْﺮ َ( )اﻟﮑﺎﻓﯽ )ط – اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ( ،ج ،1ص (410-411:ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎب را ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮدﻫﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد :إ نَّ اﻟﻠﻪَ ﺟ َﻌَﻠَﻨِﯽ إ ﻣَﺎﻣﺎً
ِ
ِ
ﻟِﺨ َﻠْﻘِـﻪِ ﻓ َﻔَـﺮ َض َ ﻋ َﻠَـﯽ َّ اﻟﺘَّﻘْـﺪِﯾﺮ َ ﻓ ِـﯽ ﻧَﻔْﺴ ِـﯽ وَ
ْ
ْ
ﻣَﻄ ﻌَﻤِﯽ وَ ﻣَﺸ ْﺮ َﺑِﯽ وَ ﻣَﻠ ﺒَﺴ ِﯽ ﮐ َﻀ ُﻌَﻔَﺎءِ اﻟﻨَّﺎسِ ﮐ َﯽ ْ
ْ
ﯾَﻘْﺘَـﺪِی َ اﻟْﻔَﻘِﯿـﺮ ُ ﺑِﻔَﻘْـﺮ ِی وَ ﻻَ ﯾُﻄ ﻐِـﯽ َ اﻟْﻐَﻨِـﯽ َّ
ﻏ ِﻨَﺎه ُ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﯾﺨﺖوﭘﺎش ﻧﮑﻨﺪ ،ﻓﻘﺮ
ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد و اﻏﻨﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻣُﻌَﻠَّﯽﺑ ْﻦ ِ ﺧ ُﻨَﯿْﺲ ٍ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ و روزش ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﮕﺬرد و از
ﻧﻌﻤﺎت ﻣﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮﻓﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰانﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﻋ َﻦ ِ اﻟْﻤُﻌَﻠَّﯽﺑ ْﻦ ِ ﺧ ُﻨَﯿْﺲ ٍ ﻗ َﺎلَ :
َ
ﻗ ُﻠْﺖُ ﻷِ ﺑِﯽ ﻋ َﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ)ع( ﯾَﻮْﻣﺎً ﺟ ُﻌِﻠْﺖُ ﻓ ِﺪ َاک َ ذ َﮐ َﺮ ْتُ
آلَ ﻓ ُﻼَ نٍ وَ ﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﻓ ِﯿﻪِ ﻣِﻦ َ اﻟﻨَّﻌِﯿﻢِ ﻓ َﻘُﻠْﺖُ ﻟَﻮْ
ﮐ َﺎنَ ﻫَﺬ َا إِﻟَﯿْﮑ ُﻢْ ﻟَﻌِﺸ ْﻨَﺎ ﻣَﻌَﮑ ُﻢْ ﻓ َﻘَﺎلَ ﻫَﯿْﻬ َﺎتَ
َ
َ
ﯾَﺎ ﻣُﻌَﻠَّﯽ أ ﻣَﺎ وَ اﻟﻠﻪِ أ نْ ﻟَﻮْ ﮐ َﺎنَ ذ َاک َ ﻣَﺎ ﮐ َﺎنَ
إِﻻَّ ﺳ ِﯿَﺎﺳَﺔَ اﻟﻠَّﯿْﻞ ِ وَ ﺳ ِﯿَﺎﺣ َﺔَ اﻟﻨَّﻬ َﺎرِ وَ ﻟُﺒْﺲ َ
اﻟْﺨ َﺸ ِﻦ ِ وَ أَﮐ ْﻞ َ اﻟْﺠ َﺸ ِﺐ ِ ﻓ َﺰ ُوِی َ ذ َﻟِﮏ َ ﻋ َﻨَّﺎ ﻓ َﻬ َﻞ ْ
ر َأَﯾْﺖَ ﻇ ُﻼَ ﻣَﺔً ﻗ َﻂ ُّ ﺻ َﯿَّﺮ َﻫَﺎ اﻟﻠﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﯽ ﻧِﻌْﻤَﺔً

إِﻻَّ ﻫَﺬِهِ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺮﯾﻒ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﮐﺮدن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﯿﭽﺎره و ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از
ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ رﻫﺒﺮان و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن ﻣﺎدی از ﻧﻌﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺪازه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و از ﻃﺒﻘﻪ
ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻨﯿﺎء و ﻣﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻧﯿﺎورﻧﺪ.
ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
ﻣﺎﺟﺮای ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﺘﺮیﺷﺪن ﭼﻨﺪروزه

اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﮐﻪ در اﺻﻞ اﻣﺮی ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه و ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪ .اوج ﻋﻼﻗﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .ﻣﺮدم از اﻗﺸﺎر و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ارادت و اﺧﻼص و ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً راﺑﻄﻪ اﻣﺎم و اﻣﺖ ،راﺑﻄﻪای ﻗﻠﺒﯽ
و ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .دﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻫﺒﺮﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و
ﻋﯿﺎدتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ از رﻫﺒﺮی ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ از راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﺎم
و ﻣﺄﻣﻮم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورد.
در ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
ﺑﺮود وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﯿﺎدت از رﻫﺒﺮی ﺣﺎﮐﯽ از
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن راﺑﻄﻪای
ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ،ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ،اﺻﺤﺎب دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺻﺤﺎب
رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺒﺮ ،اﺻﺤﺎب ﻫﻨﺮ و ﺷﻌﺮ و ﮐﺘﺎب و ﺳﯿﻨﻤﺎ ،اﻫﻞ ورزش و ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﻋﯿﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪار ﺑﺎ رﻫﺒﺮی
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻋﯿﺎدتﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﻟﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺟﺪی و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ
و رﻫﺒﺮﺷﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﯾﺒﺎ و وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ ﻋﯿﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺄﻣﻮﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ دارد .آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و
اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ و ﻇﻮاﻫﺮﺷﺎن دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای
آنﻫﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺘﯽ از روی ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﯾﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻼش ﻣﯽدﻫﺪ .آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
رﻫﺒﺮﺷﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽاش دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﺪار او اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻋﯿﺎدت او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از ﺑﯿﻤﺎری رﻫﺒﺮﺷﺎن
ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ ،از ﺷﺪت اﻣﯿﺪ و روﺣﯿﻪای ﮐﻪ او دارد ﺑﺎ دﻟﯽ اﻣﯿﺪوار و
ﺷﺎد و ﻟﺒﯽ ﻣﺘﺮﻧﻢ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
آﻣﻦ ﺑﻘﻮﻣﻪ
از ﺟﻨﺒﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب درسآﻣﻮز اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ

ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺋﻤﺎً اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎرج و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻗﺪام رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص دارد.
اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺪانﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ در ﭘﯽ ﺑﯿﺎن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .رﻫﺒﺮان و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاران
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ
ﺣﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن واﮔﺬارﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺖ آنرا ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ واﮔﺬار ﻧﮑﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎری را ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن داﺧﻠـﯽ داد آنرا ﺑـﻪ ﺑﯿﮕـﺎﻧﻪ ﻧﺪﻫﻨـﺪ .وﻗﺘـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ را اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺠﺒﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و در ﺟﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از ﺗﺨﺼﺺ دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮﯾﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از درسﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و از ﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﻨﺪی و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﮐﻨﻮن در ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮف و
اﯾﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ راه ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪهآل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.
از اﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ رﻫﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮان ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و اﺧﺒﺎر ﺑﯿﻤﺎری و ﺟﺮاﺣﯽ و… را از ﻣﺮدم
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و از اﯾﻦرو اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری آنﻫﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ دﻟﻬﺎی
ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺗﭙﺪ و ﻧﮕﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺧﺎری در ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻦ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺪرت ﻧﺮم ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎری در ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا از ﺣﺮﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﺳﺎزی و دروغﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﺣﺮﺑﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آنﻫﺎﺳﺖ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ و
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻫﺒﺮﺷﺎن ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷﺎﯾﻌﻪﺳﺎزی در ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﺧﺘﻼف و
ﻧﺰاع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺣﻀـﻮر اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺮدم و ﻋﯿﺎدتﻫـﺎی ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و
دﻟﮕﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺧﺎری دﯾﮕﺮ در
ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻋﺰت
و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﯾﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻟﻠﻬﻢ
اﺣﻔﻆ ﻗﺎﺋﺪﻧﺎ اﻟﺨﺎﻣﻨﻪای و ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج.

ــﺘﻢ
ــﯽ در ﺳﯿﺴـ
ــﺎن ﻧﻘﺸـ
ﮐﻔﺎﺷﯿـ
ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧـﺪارد /ﺑـﻪ ﮐﻢﮐـﺎری
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﻗﺖ ﻧﮑﺮدهام
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی از زﯾﺮآب زﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﮐﻔﺎﺷﯿﺎن از اﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﺸﻨﯿﺪهام .وی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻧﺸﺴﺖ آﯾﻨﺪه ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
اﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
در ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ در وزارت
اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺸﻨﯿﺪهام وﻟﯽ
ﻧﺪارد.

ﭘﺎرﺳﯿﺎن،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،درﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﻔﺎﺷﯿﺎن زﯾﺮآب او را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ورزش زده اﺳـﺖ ،اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :ﻣـﻦ ﭼﯿـﺰی در
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻔﺎﺷﯿﺎن ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ

وی اﻓﺰود :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دارد )ﺑﻬﺮوز ﻣﻨﺘﻘﻤﯽ( و دارد ﮐﺎرش را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و اﺷﺨﺎص
دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
“آﯾﺎ اﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ

ﺧﯿﺮ”؟ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ دو ،ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ را ﻧﺪﯾﺪهام!
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﭘﯿﺮوزی ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮاﺑﺮ راه آﻫﻦ ﯾﺎدآور
ﺷﺪ :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره دﻗﺖ ﻧﮑﺮدهام و ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ!
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎران
ﻋﻠﯽ داﯾﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﻮد داﯾﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻪ زودی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﻣﺎﭼﮏ :ﻫﺪف ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
 ۲۰ﮔـﻞ ﺑـﻮد /دﻟﯿـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ذﺧﯿﺮه
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺪﺑﺎل اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺻﻠﯽ آﺳﯿﺐ
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ذﺧﯿﺮه در ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﺎزی دادم.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺮوت ﻣﺎﭼﮏ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ
ﻫﻨﺪﺑﺎل اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺪف ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  20ﮔﻞ ﺣﺮﯾﻒ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﭼﻮن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ را ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف  20ﮔﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺶ از  20ﮔﻞ ﺣﺮﯾﻒ را
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺪﺑﺎل اﯾﺮان درﺑﺎره دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ذﺧﯿﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن آﺳﯿﺐ
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم از ذﺧﯿﺮه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻌﻮد ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺪﺑﺎل اﯾﺮان در اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﺧﻮد در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی  41ﺑﺮ  10ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ از  28ﺷﻬﺮﯾﻮر در اﯾﻨﭽﺌﻮن ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ  12ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره از
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  9501ورزﺷﮑﺎر از  45ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ در  36رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎروان ورزش اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  282ورزﺷﮑﺎر ﺷﺎﻣﻞ
 224ورزﺷﮑﺎر ﻣﺮد و  58ورزﺷﮑﺎر زن در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺣﺬف اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﺟﺪول ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺟﻬــﺎن /وﻻزﻟــﯽ ارزﺷﻤﻨــﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﺎم!
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ،ﻧﺎم ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن،و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
واﻟﯿﺒﺎل ،ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻓﺮﻫﺎد ﻇﺮﯾﻒ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﺮوف و ﻓﺮﻫﺎد ﻗﺎﺋﻤﯽ،
ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻧﺎمﺷﺎن ﺗﺎ روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﻓﺎع ،ﻟﯿﺒﺮو ،ﭘﺎس و
درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،از ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در آﻏﺎز
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﯽﺸﮏ اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺖ اﯾﻦ را داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ ﺗﯿﻢ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺟﻬﺎن از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ

ﻓﺎﮐﺘﻮر )ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر( ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮﻧﺪ:
ﺣﻤﻠﻪ :ﻣﺎرﯾﻮش وﻻزوﻟﯽ )ﻟﻬﺴﺘﺎن( ،دﻧﯿﺲ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮدا )آﻟﻤﺎن( و ﻟﻮﮐﺎرﻟﯽ
)ﺑﺮزﯾﻞ(
دﻓﺎع :ﻣﺎرﮐﻮس
)ﺑﺮزﯾﻞ(

ﺑﻮﻫﻢ

)آﻟﻤﺎن(،

ﮐﺎرول

ﮐﻠﻮس

)ﻟﻬﺴﺘﺎن(

و

ﺳﯿﺪاﺋﻮ

ﺳﺮوﯾﺲ :ﮔﺌﻮرﮔﯽ ﮔﺮوزر )آﻟﻤﺎن( ،ﻟﻮﮐﺎرﻟﯽ )ﺑﺮزﯾﻞ( و ﻣﺎرﯾﻮش وﻻزﻟﯽ
)ﻟﻬﺴﺘﺎن(
ﭘﺎس:

ﻟﻮﮐﺎس

ﮐﺎﻣﭙﺎ

)آﻟﻤﺎن(،

ﺗﻮﻧﯿﻮﺗﯽ

)ﻓﺮاﻧﺴﻪ(

و

ﺑﺮﻧﻮ

رزﻧﺪه

)ﺑﺮزﯾﻞ(
درﯾﺎﻓﺖ :داﺳﯿﻠﻮا )ﺑﺮزﯾﻞ( ،اﻧﺪرس )ﺑﺮزﯾﻞ( و ﮐﻮﺑﯿﺎک )ﻟﻬﺴﺘﺎن(
ﺗﻮﭘﮕﯿﺮی :ﮔﺮﺑﻨﯿﮑﻮف )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،زاﺗﻮرﺳﮑﯽ )ﻟﻬﺴﺘﺎن( و ﮐﺎﻣﭙﺎ )آﻟﻤﺎن(
اﻣﺘﯿﺎزآوری :ﻣﺎرﯾﻮش وﻻزﻟﯽ )ﻟﻬﺴﺘﺎن( ،روزی ﯾﻪ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و اﻧﮕﺎﭘﺖ
)ﻓﺮاﻧﺴﻪ(
ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ:
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎرﯾﻮش وﻻزﻟﯽ؛
ﺳﺘﺎره ﺗﯿﻢ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮﻻﯾﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﮐﻮﯾﺘﯽ را ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﯽ

ﮐﺮد
ﺟﻮدوﮐﺎر وزن  73ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد در ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
اﯾﻨﭽﺌﻮن را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ ﮐﻮﯾﺘﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﻻﯾﯽ ﺟﻮدوﮐﺎر وزن 73
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﯾﺮان در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﺪارش در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻔﯽ از ﮐﻮﯾﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻒ را ﺷﮑﺴﺖ
داد و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺻﻌﻮد ﮐﺮد.
ﻣﻮﻻﯾﯽ در اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد در وزن  73ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف
ﺣﺮﯾﻒ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮود.
ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ از  28ﺷﻬﺮﯾﻮر در اﯾﻨﭽﺌﻮن ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ  12ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره از
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  9501ورزﺷﮑﺎر از  45ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ در  36رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎروان ورزش اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  282ورزﺷﮑﺎر ﺷﺎﻣﻞ
 224ورزﺷﮑﺎر ﻣﺮد و  58ورزﺷﮑﺎر زن در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﯿـﺮوزی اﻟﮑـﻮﯾﺖ در ﺷـﺐ ﮔﻠﺰﻧـﯽ
ﻗﻮﭼـﺎن ﻧـﮋاد /ﻣﻬـﺎﺟﻢ اﯾﺮاﻧـﯽ در
ﺻﺪر اﺳﺖ
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻟﮑﻮﯾﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻟﯿﮓ ﮐﻮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ درﺧﺸﺶ رﺿﺎ
ﻗﻮﭼﺎن ﻧﮋاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﭘﺮ ﮔﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻟﯿﮓ
ﮐﻮﯾﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﻟﮑﻮﯾﺖ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  4ﺑﺮ  2ﺑﻪ ﺳﻮد اﻟﮑﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ .رﺿﺎ ﻗﻮﭼﺎن
ﻧﮋاد ﻣﻬﺎﺟﻢ اﯾﺮاﻧﯽ اﻟﮑﻮﯾﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻤﺶ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در دﻗﺎﯾﻖ  37و  39ﺑﺮای اﻟﮑﻮﯾﺖ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻮﭼﺎن

ﻧﮋاد در ﻧﯿﻤﻪ دوم از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺣﺰام
داد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﻮﭼﺎن ﻧﮋاد در ﻟﯿﮓ ﮐﻮﯾﺖ ﻫﻔﺖ ﮔﻠﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر
“وﯾﻨﯿﺴﯿﻮس” ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﺗﯿﻢ اﻟﺠﻬﺮا در ﺻﺪر ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.

ﺟﻤـﺎل ﭼـﺎوﺷﯽﻓﺮ :ﺑـﺎز ﻫـﻢ رﮐـﻮرد
ﻣﯽزﻧﻢ /ﺟﻮاب ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ را دادم
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺷﮑﺴﺘﻦ رﮐﻮرد ﻣﻠﯽ
ﻣﺎده  100ﻣﺘﺮ ﮐﺮال ﭘﺸﺖ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﻣﺎده
ﺗﯿﻤﯽ رﮐﻮرد ﺑﻬﺘﺮی ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺟﻤﺎل ﭼﺎوﺷﯽ ﻓﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
اﯾﻨﭽﺌﻮن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪن
ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﮐﻮرد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﺷﮑﺴﺘﻢ .ﺧﻮدم دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ رﮐﻮرد
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺰﻧﻢ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارم و در  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﻢ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ رﮐﻮرد
ﺑﺰﻧﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دو ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺧﺪاراﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﮐﻮرد ﺟﻮاب ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ را
دادم .ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاده ﺑﻮدم.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدادم .ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎی
اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﻮاﻧﯽ
ﭼﺎووﺷﯽﻓﺮ ﺑﻪ او  ۳۰۰دﻻر ﭘﺎداش داد.

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺑﻌﺪ

از

ﺛﺒﺖ

رﮐﻮرد

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ از  28ﺷﻬﺮﯾﻮر در اﯾﻨﭽﺌﻮن ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ  12ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره از
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  9501ورزﺷﮑﺎر از  45ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ در  36رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎروان ورزش اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  282ورزﺷﮑﺎر ﺷﺎﻣﻞ
 224ورزﺷﮑﺎر ﻣﺮد و  58ورزﺷﮑﺎر زن در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

