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  برگزاری مراسم گرامیداشت روز معلم در دانشگاه زنجان
مراسـمی در    سالگرد شهادت استاد مطهـری و روز معلـم           به مناسبت   

  .دانشگاه زنجان برگزار گردیدمفی تئاتر مرکزی سالن آ
مجید، دکتر نـداف    ... ا  آیاتی از کالم  در آغاز این مراسم پس از تالوت        

سـتاد  نانی ضمن گرامیداشت یـاد و خـاطره ا        ریاست دانشگاه طی سخ   
و شهید مرتضی مطهری روز معلم را به همه اسـاتید دانـشگاه تبریـک               

دکتر نداف در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اسـتاد            . تهنیت گفت 
مطهری فردی بود که پس از تحصیل در حـوزه علمیـه وارد دانـشگاه               

ه و الهیات طی نموده و بـه       شده و مدارج عالی علمی را در زمینه فلسف        
علمی عنوان یکی از اساتید توانمند دانشگاه در زمینه پرورش نیروهای           

تـدوین قـانون اساسـی      و انقالبی سهم بسزایی در پیروزی و همچنین         
استاد شهید در مقابل افراد منحرفـی       : گفت که عهده داشتند،   ه  انقالب ب 

اد حکومـت  که سعی داشتند با شعار دین از سیاست جداسـت از ایجـ          
 مقابله نمود و در تبیین و ارایـه نمونـه           ،اسالمی جلوگیری بعمل آورند   

 بطوری که امام راحـل در       ی حکومت اسالمی نقش بسزایی داشت     عمل
مطهـری پـاره    « گفتند که    پیامی که به مناسبت شهادت ایشان فرستادند      

  ».تن من بود
اد مطهری   روز شهادت است   رییس دانشگاه زنجان با اشاره به نامگذاری        

به عنوان روز معلم گفت که ایـن افتخـار اسـاتید و معلمـان در نظـام                
یـن شـهید    اسالمی است که ادامه دهنده راه استاد مطهـری باشـند و ا            

  .باشد بزرگوار برای همه الگو 
هـای علمـی      سخنان خود با اشاره به موفقیـت      رییس دانشگاه در ادامه     

انشگاه و معلمان بایـد در      کشور در چند سال گذشته گفت که اساتید د        
ـ زمینه پـرورش اسـتعدادهای جـوان قـدم برداشـته همچ            ن کـه بـه     ان

الگو و  ... ادامه داده و انشاءا   ها    زمینههای شگرف خود در همه        پیشرفت
  .ای برای همه کشورها باشد نمونه

هـای کـشور در       دکتر نداف در ادامه سخنان خود با اشاره به پیـشرفت          
 اسـاتید دانـشگاه زنجـان بـا         ISIاد مقاالت   های علمی گفت تعد     زمینه
 عنـوان مقالـه     117درصدی همراه بوده است که بـه تعـداد          100رشد  

 30هـای تحـصیالت تکمیلـی رشـد          همچنـین در رشـته    . رسیده است 

. ها این امر محقق گردد      آیم که امیدواریم در تمامی رشته       درصدی داشته 
ر سال گذشته اظهـار     به کمبود اعتبارات عمرانی د    دکتر نداف با اشاره     

 دوبرابـر شـده   87در سال   داشت که خوشبختانه اعتبارات این دانشگاه       
ای که اعتبارات دانشگاه زنجان بیشترین رشـد را نـسبت       است، به گونه  

  .های دیگر داشته است به دانشگاه
ـ         رییس دانشگاه با اشاره به سفر قریب       ت أالوقوع ریـیس جمهـور و هی

 طرح عمرانی جهت ارایـه و       42خت که   دولت به استان خاطرنشان سا    
 خوشبختانه همه    که استانی تهیه شده بود   تصویب در دور دوم سفرهای      

  . آنها به تصویب رسید
هـای هنـر و معمـاری، مـدیریت و            احداث دانشکده : دکتر نداف گفت  

هـای    علوم اجتمـاعی و همچنـین اجرایـی شـدن احـداث سـاختمان             
شناسـی و کـشاورزی     و زمینشناسی برداری، برق و رایانه، زیست      نقشه

  . اجرایی شود87هایی است که امیدواریم در سال  طرحازجمله 
اعتبـارات الزم جهـت اصـالح       دکتر نداف تاکید کرد که خوشـبختانه        

شبکه آب شرب در مصوبات دور دوم سفرهای استانی گنجانده شده و            
  .یما  میلیارد ریال اعتبار اخذ نموده10برای تکمیل مجموعه ورزشی نیز 

االسالم والمسلمین قدیمی، مسئول دفتر نهاد        در ادامه این مراسم حجت    
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان طی سخنانی با اشاره به            

ـ  و گفـت مه    و نیازهـای آنـان اشـاره نمـود        های جوانان     هغدغد ین رمت
خواسته مردم و جونان توسعه و پیشرفت کـشور در سـایه توجـه بـه                

های استاد شهید      که در این زمینه باید از افکار و اندیشه         معنویات است 
  .مطهری استفاده نماییم

در پایان این مراسم بـه اهـدای لـوح و هـدایایی از اسـاتید نمونـه و                   
همچنین به همـه اسـاتید دانـشگاه        . بازنشسته تقدیر و تشکر بعمل آمد     

  .هدایایی که توسط روابط عمومی تهیه شده بود اهدا گردید
بجای خلیج فارس خلیج عربی یت گوگل در بکارگیری واژه معجول محکوم

 توسط دانشجویان دانشگاه زنجان

  دانشگاه زنجان،پیرامون اقدام موهون سایت گوگـل و یگروه جغرافیا

بکار بردن نام خلیج عربی به جای خلیج فـارس، اقـدام بـه برگـزاری                
  .آمیزنمودند تجمعی اعتراض

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
 

Zanjan 

University 

 

 87بهار -23 و 22 شماره 
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 منطقـه زنجـان، علـی   ) ناایس(به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

 فیوجی، مسئول روابط عمومی دانشگاه زنجان، در خصوص این برنامه         
  دانـشگاه زنجـان  یبا پیـشنهاد گـروه جغرافیـا    این تجمع: توضیح داد

دانـشکده علـوم انـسانی     مصادف با روز ملی خلیج فارس، در مقابـل 
  .دانشگاه زنجان برگزار شد

اه زنجان، دکتر فرجـی رئـیس   دانشگ در این مراسم، دکتر نداف رئیس
دانـشجویان، بـا ارائـه     دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تنی چنـد از 

 .ســـخنانی، اقـــدام اخیـــر ســـایت گوگـــل را محکـــوم نمودنـــد

این مراسم، طوماری در خصوص محکوم نمودن سایت گوگل،  پس از
دانشجویان جهت ارجاع بـه سـایت گوگـل     توسط مسئولین دانشگاه و

 .امضا گردید

  :داد خبر ایسنا با درگفتگو مدیرکل پژوهشی وزارت علوم
  »حمایت مالی ازدانشجویان دکتری غیربورسیه ازمهر«

 طرح با  ازاشتغال خارج دانشگاه،نیازی دانشجویان دکتری بی«
  »دستیارپژوهشی

علوم با اشاره به آغاز طرح دستیار پژوهـشی   مدیرکل پژوهشی وزارت
دانشجویان دکتـری غیـر    ور حمایت مالی ازبه منظو از ابتدای مهر ماه 

: کرد بورسیه و تعهد آنها به فعالیت تحقیقاتی در داخل دانشگاه، اظهار
این طرح از سوی معاونان پژوهشی و دانشجویی ارائه شده و در انتظار             

 .علوم است تصویب وزیر

خبرگـزاری  » علمی«وگو با خبرنگار  نژاد در گفت دکتر فیروز بختیاری
از  (RA) نامـه دسـتیار پژوهـشی    آیین :گفت )ایسنا(ان ایران دانشجوی

تحقیقــات و  سـوی معاونـان پژوهــشی و دانـشجویی وزارت علــوم،   
آوری و به منظور تقویت کیفیت پژوهشی در دوره دکتـری تـدوین               فن

  .شده است
دانشجویان دکتری چون در مـرز   ما معتقدیم که رساله های: وی افزود

صـورت    پژوهش کشور فعالیت دارنـد، بـه  دانش و در باالترین سطح
مستقیم در تولید علم کشور دخالت داشته و برای حمایت از این دسته             

هـا، طـرح دسـتیار و پـژوهش را مطـرح       بدیع و نوآوری های پژوهش
از دانـشجویان اسـت، امـا     کردیم که بخشی از آن برای حمایت مالی

 انش جهانیمهمترین هدف، ارتقای کیفیت پژوهش در سطح مرزهای د

  . است
تفاوت این طرح با بورسـیه   مدیرکل پژوهشی وزارت علوم با اشاره به

قبـل از   نامه در دو بخش این آیین:  خاطر نشان کرد و دستیار آموزشی
نیمه «امتحان جامع و پس از آن است که قبل از امتحان جامع به عنوان               

رتبـه و   درصد حقوق 40 هزار تومان، 250در حدود » پژوهشی دستیار
گیـرد و پـس از قبـول در     دانشجو تعلق مـی  پایه مربی پایه یک به این

را بـه بهتـرین    امتحان جامع، برای آن که فـرد بتوانـد پـژوهش خـود    

 درصـد  85یعنـی  » تمام دستیار پژوهشی«صورت انجام دهد، به عنوان   
به وی تعلـق  )  هزار تومان500حدود (مزایای مربی پایه یک  حقوق و

  .گیرد می
مدت چهار سال به صورت  این حقوق تا پایان دوره به:  یادآورشدوی

دانـشجویان   شود و هدف این است که ایـن  ماهانه به دانشجو ارائه می
در بیرون از دانشگاه فعالیت دیگری برای امرار معاش نداشـته و تمـام              

صرف پژوهش در دانشگاه بکنند، اما اگر در کنـار ایـن کـار،     وقت را
آموزشی به صورت حق التدریس و یا  وانایی همکاریداخل دانشگاه ت

طرح به طـور   دستیار آموزشی دارد، محدودیتی وجود ندارد و این دو
  .شود مجزا اجرا می

شامل تمام دانـشجویانی   این طرح: دکتر بختیاری نژاد خاطر نشان کرد
 شود که تعهدی به کار خارج از دانـشگاه نداشـته باشـند و افـراد     می

های دولتی به عنوان حقوق بگیر، مـشمول ایـن طـرح              انبورسیه سازم 
 .شوند نمی

نیمـی از  : طرح بیـان کـرد   وی در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز این
 هـای خـاص در اختیـار    بودجه این طرح به صورت مشترک از ردیف

های پژوهشی و دانشجویی و نیمـی از آن از محـل اعتبـارات                معاونت
اش تامین  مندی دانشجویان دکتری بهرهبرای  پژوهشی دانشگاه متقاضی

 .شود می

سـوی معاونـت    از: مدیر کل پژوهـشی وزارت علـوم تـصریح کـرد    
 در اختیـار    ،پژوهشی درخواست داده شـده کـه بخـشی از اعتبـارات           

 که در ایـن صـورت   باشدآوری ریاست جمهوری  فن معاونت علمی و
  .تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت دانشجویان بیشتری
 30طرح برآورده شده حدود  هزینه ای که برای این: وی به ایسنا گفت

غیـر    درصد دانشجویان65میلیارد تومان برای یک سال است و حدود 
  .دهد بورسیه و غیر متعهد به خارج از دانشگاه را تحت پوشش قرار می

دانشگاهی تمایل دارد که از این طرح  اگر: دکتر بختیاری نژاد ادامه داد
جمهـوری   آوری و ریاسـت   کمک وزارت علوم، تحقیقات و فـن و از

هـای بودجـه و یـا از درآمـدهای            استفاده کند، خود نیز باید از ردیف      
 .های آن را تامین کند از هزینه اختصاصی بخشی

دانـشجویی و آموزشـی و در    با اصـالحات معاونـان  : وی اضافه کرد
سال   از ابتداینامه از سوی وزیر علوم، این طرح صورت تصویب آیین

  . اجرا خواهد شد87ــ88تحصیلی 
  

  

  هاها                    مناسبت                  مناسبت
  

  اردیبهشت  6
شناس و مبتکر مقیاس ریشتر   م؛ تولد دکتر چارلز ریشتر فرانسوی زلزله1900 -
  )گیری شدت زلزله واحد اندازه(
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ر ای که د با تالش گسترده ( م؛ تست واکسن فلج اطفال برای اولین بار          1954 -
سالیان اخیر صورت گرفت در حال حاضر این بیماری تقریباً در کـشور ایـران               

  .)کن شده است ریشه
  

  اردیبهشت  7
رغم آنکه استاد خاصـی   او علی(  قبل از میالد؛ درگذشت سقراط حکیم      399 -

  )نداشت اما شاگردان زیادی را تربیت کرد
  

  اردیبهشت  8
نی برای تحصیل به اروپا به دستور        ش؛ اعزام نخستین گروه محصلین ایرا      194 -

  )السلطنه نایب(میرزا  عباس
بـه تعبیـر    (تصویب نخـستین قـانون بلدیـه        )  ش 1286مصادف با   ( ق؛   1325 -

  در مجلس شورای ملی) امروزی قانون شهرداری
  

  اردیبهشت  9
شناس فرانـسوی در ایـران،         ش؛ استخدام آندره گدار معمار و باستان       1307 -

  ظ و موزه ایران باستانطرح آرامگاه حاف
   اردیبهشت؛ روز شوراها9 -

 ش؛ تنها دو ماه و اندی که از پیروزی انقالب           1358در نهم اردیبهشت    
فرمـانی بـه شـورای      ) ره(گذشت، حضرت امـام خمینـی         اسالمی می 

نامه تدوین شوراها را تنظیم کند اما اولـین           انقالب توصیه کرد که آیین    
به صورت رسمی در سـالروز صـدور        دوره فعالیت شوراهای اسالمی     

 ش 1378فرمان امام خمینی به شورای انقالب در نهم اردیبهشت سـال   
متن فرمـان امـام خمینـی    . و با پیام مقام معظم رهبری آغاز به کار کرد     

: باشـد   ش بـدین شـرح مـی     1358خطاب به شورای انقالب در سـال        
 ایران و   شورای انقالب اسالمی، در جهت استقرار حکومت مردمی در        (

های نظام جمهوری     حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت       
نامه اجرایـی شـوراها    درنگ به تهیه آیین   دانم بی   اسالمی است، الزم می   

برای امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب              
همچنین در قانون اساسی جمهـوری اسـالمی        .) به دولت  ابالغ نمایید    

راجع به  ) 106و105و100و7و6اصول  (های اول و هفتم        در فصل  ایران
در مجموع، شوراها به عنوان یـک       . شوراها صحبت به میان آمده است     

نهاد مدنی و مردمی وظایف خطیری در حل مسائل و انجام امور مـردم              
در شهرها و روستاها و حل مشکالت و معـضالت آنهـا را بـه عهـده                 

 همزمان با روز ملی شـوراها، بـیش از          1386در نهم اردیبهشت    . دارند
 نفر به عنوان اعضای شوراهای دور سوم در شهرها و           536 هزار و    109

در کنـار   . روستاها و عشایر، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کردند          
 نفـر بـه     828هـزار و    58 عضو شوراهای دور سـوم،       536 هزار و    109

از مجمـوع منتخبـان     . دان  البدل شوراها انتخاب شده     عنوان اعضای علی  
 نفـر در  368هزار و 5 نفر در شوراها روستایی، 898 هزار و   102اصلی  

.  نفر در شوراهای عشایر فعالیت خواهنـد کـرد         1271شوراهای شهر و    
البـدل     نفر به عنوان عـضو علـی       551هزار و   55در کنار اعضای اصلی     

شهر و  البدل شوراهای      نفر برای علی   120هزار و   3شوراهای روستایی،   
  .اند البدل شوراهای عشایر انتخاب شده  نفر نیز برای علی657

  اردیبهشت  10
  شاعر معاصر) مشهور به رهی معیری(ش؛ تولد محمد حسن معیری 1288 -

از .  ش متولد شد   1288محمدحسن معیری متخلص به رهی اردیبهشت       
همان دوران نوجوانی دل به شعر و سرود سپرد و عالقه وافری نـسبت              

اشعار شعرای متقدم ایران چون سعدی، حافظ، مالی روم و عراقـی            به  
رهی پس از پایان تحصیالت دبیرستانی به اسـتخدام دولـت           . پیدا کرد 

 به انجمـن    20او در دهه    . درآمد و در مشاغل چندی انجام وظیفه کرد       
های آن بـا مـدیریت مرحـوم          ادبی حکیم نظامی که جلسات و نشست      

 ادامـه   1350 ارمغان که انتشار آن تا سال        مدیر مجله (وحید دستگردی   
کـرد و بعـدها از اعـضای          شـد رفـت و آمـد مـی          تشکیل می ) داشت
رهی مورد توجه آهنگـسازان و      . کوش و فعال آن انجمن گردید       سخت

های بعد قرار گرفت      نوازندگان و خوانندگان پرآوازه دهه بیست و سال       
خالقی و عده   ... ا که در نتیجه مرتضی محجوبی، علینقی وزیری و روح        

که این امر بـر     . هایی خلق و اجرا کردند      های او آهنگ    دیگر روی ترانه  
های او که بر صفحه ضبط شده بود نام           آوازه و شهرت او افزود و ترانه      

شـعر  . سوی مرزهای افغانستان، تاجیکستان و هندوستان برد        او را به آن   
ده بـود بـر روی      زاده خوانده شـ     و ترانه خزان که با صدای جواد بدیع       

های دهه سی اشعار طنزآلود       رهی در سال  . صفحه ضبط و پخش گردید    
هـا و   و پر نیش و نوش انتقادی سیاسـی و اجتمـاعی خـود را بـا نـام                 

های توفیـق     امضاهای زاغچه و شاه پریون و چند اسم دیگر در روزنامه          
کـرد کـه مـورد توجـه و           و باباشمل و سایر جراید چاپ و منتشر مـی         

او در سال   . ها و طنزپردازان معاصر و مردم قرار گرفت          روزنامه استقبال
اما مـداوا مـؤثر     .  به سرطان مبتال شد و برای مداوا به لندن رفت          1346

 ش از دنیـا رفـت و در گورسـتان           1347 آبان مـاه     24واقع نشد و در     
  .ظهیرالدوله تجریش مشایعت و در آنجا به خاک سپرده شد

  نویس آلمانی نمایشنامه»  برشتبرتولت« م؛ درگذشت 1898 -
هـای ارتـش      برتولت برشت در دوران جنگ جهانی اول در بیمارسـتان         

هـا و     کرد و مشاهده وضع تـاثرانگیز بیمارسـتان         خدمت و پرستاری می   
زنـدگی  «از آثار برتولت برشت     . العاده بر او تاثیر گذاشت      بیماران فوق 

  .توان نام برد را می» گالیله، طبل در شب، پونتیال و خدمتکارش
  المقدس در منطقۀ جنوب  ش؛ آغاز عملیات گسترده بیت1361 -

 اردیبهـشت   10 دقیقه بامـداد روز      30المقدس در     عملیات گسترده بیت  
در این عملیات کـه در      . آغاز شد » بن ابیطالب   یا علی « ش با رمز     1361

 کیلومتر مربع از خاک کشور اسالمی کـه در          5400 مرحله انجام شد     4
ها بود، آزاد شد و شهر خرمشهر دوبـاره بـه دامـن وطـن                  بعثی اشغال
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هزار نفر از قوای عراقی     19 مرحله عملیات    4بازگشت و در مجموع در      
 هزار نفر به هالکت رسیدند و حجم عظیمی از ماشین جنگ            16اسیر و   

  .دشمن منهدم و یا به غنیمت درآمد
   م؛ شکست آمریکا در ویتنام1975 -
  

  اردیبهشت  11
 ش؛ گشایش آرامگاه سعدی در شیراز از سوی انجمـن آثـار ملـی بـا                 1331 -

  طراحی مهندس محسن فروغی
طنزپرداز ) آقا  معروف به گل  ( ش؛ درگذشت کیومرث صابری فومنی       1383 -

  معاصر ایران و بنیانگذار نشریات طنز گل آقا
 ش در   1320در هفـتم شـهریور      ) گـل آقـا   (کیومرث صابری فـومنی     

از همان ابتـدا    . به دنیا آمد  ) از شهرهای شمالی ایران   یکی  (سرا    صومعه
ای کـه اولـین       قریحه شاعری و طنزپردازی در او آشکار بود بـه گونـه           

-39هـای      سالگی سرود و اولین نوشته او بـین سـال          14شعرش را در    
اولـین نوشـته طنـز خـود را بـا           .  در مجله امید ایران چاپ شد      1336

ه معروف طنـز آن زمـان یعنـی         امضای گردن شکسته فومنی برای مجل     
 ش همکار ثابت این مجله شد و در         1345توفیق ارسال کرد و از سال       

در . پرداخت  کنار شغل اصلی خود یعنی معلمی به کار در مجله هم می           
 موفق به اخذ فوق لیسانس ادبیات تطبیقی از دانشگاه تهران           1357سال  
عاتی نخـست   پس از پیروزی انقالب به مشاورت فرهنگی و مطبو        . شد

وزیر رجایی منصوب و سپس در زمان ریاست جمهوری شهید رجایی           
به سمت مشاور فرهنگی ریـیس جمهـوری رسـید و هنگـام ریاسـت               

صـابری  . ای در این سمت ابقـاء شـد         خامنه... ا  جمهوری حضرت آیت  
 در روزنامـه    1363 دی   23ستون طنز دو کلمـه حـرف حـساب را از            

آقا را بـرای خـود انتخـاب          مستعار گل اندازی کرد و اسم       اطالعات راه 
آقـا را در      نامـه طنـز گـل       سال اولین شماره هفته   6پس از گذشت    . کرد
.  آن را ادامـه داد 1381انـدازی کـرد و تـا سـال        ش راه  1369ماه    آبان

های طنز است     شک تاثیرگذارترین طنزنویس ایران بر دیدگاه       صابری بی 
انــصاف، ایجــاز، ادب، ای بــود از انتقــاد، شــفقت،  و روش او آمیــزه

  .امیدبخشی، تدین و رندی آگاهانه
  روز جهانی کارگر):  اردیبهشت11( اول ماه می -

م اول  1889المللی کارگران در پاریس در سـال          بنابه تصمیم کنگره بین   
انتخـاب ایـن روز بـه مناسـبت         . ماه می روز کـارگر نامگـذاری شـد        

ـ            1886ی سـال    بزرگداشت تظاهرات کارگران شـیکاگو در اول مـاه م
روزی که کارگران برای دریافت دستمزد، برقراری قانون        . میالدی است 

عادالنه و داشتن حق استفاده از مرخـصی اعتـصاب کردنـد و پلـیس               
ایـن روز در اکثـر کـشورهای        . آمریکا تظاهرات آرام را سرکوب کرد     

هـایی بـدین      شود و مراسم    جهان به عنوان روز کارگر گرامی داشته می       
  .گردد رگزار میمناسبت ب

  اردیبهشت  12
نظیر و متفکر     استاد مرتضی مطهری از مفاخر کم     ... ا   ش؛ شهادت آیت   1358 -

  انقالب اسالمی به دست گروه تروریستی فرقان
) فریمان( ش؛ در شهرستان     1298ماه    مرتضی مطهری در سیزدهم بهمن    

پـدرش  . استان خراسان در یک خانواده روحانی دیده به جهان گـشود          
بـود کـه در تبلیـغ دیـن مبـین      ) ره(شیخ محمدحسین مطهری ... ا  تآی

دروس ابتـدایی را در     . اسالم به حق آنچه در توان داشـت انجـام داد            
بـه مدرسـه    ) فریمـان (مکتب و در نزد پدر بزرگوار خود آموخت، در          

ش در حالی کـه     1311به سال   . رفت و به آموختن عالقه وافری داشت      
 فراگیـری علـوم اسـالمی عـازم شـهر            سال نداشت جهت   13بیش از   

مقدس مشهد شد، در طول اقامت پنج سـاله در حـوزه علمیـه مـشهد                
توانست منطق، فلسفه، حقوق اسالمی، ادبیات عرب و بخشی دیگـر از            

 ش،  بـرای تکمیـل       1316وی در سـال     . علوم اسالمی را فـرا بگیـرد      
له در آن زمان حوزه علمیه قم بـه وسـی         . تحصیالت به قم هجرت نمود    
العظمـی  ...ا  العظمی حایری یزدی، آیت   ...ا  علمای عالی قدری چون آیت    

رغم دوری از خانواده      علی. شد  العظمی صدر اداره می   ...ا  حجت و آیت  
های اقامت در غربت اشـتیاق آمـوزش چنـان در روحـش               و گرفتاری 

بـا  . داد  الشعاع قرار می    ور بود که تمام مسایل و مشکالت را تحت          شعله
ش فـصل   1319در سـال    ) ره(س حضرت امام خمینـی      شرکت در در  

مرتضی مطهری آغاز شد و او توانـست بـه          ... ا  جدیدی از زندگی آیت   
چین دانش و فلسفه و عرفان از محـضر حـضرت              سال خوشه  12مدت  

سـپس بـه کتـب درس       ) ره(مطهـری   ... ا  آیـت . باشد) ره(امام خمینی   
در ) ره(د مطهـری    اسـتا . اساتید  دیگر چون عالمه طباطبایی راه یافت       

هـای خـود را مـدیون         گفتار و آثار خویش عمده تعلیمات  و پیشرفت        
العظمـی  ...ا  پدر بزرگوار و رهبر فقید انقالب و عالمه طباطبـایی، آیـت           

. کرد  دانست و به کرات از ایشان یاد می         شیرازی می ... ا  بروجردی، آیت 
 پس از کسب معرفت علمـی بـه عنـوان اسـتاد در دانـشکده الهیـات                
دانشگاه تهران به پرورش دانـشجویان پرداخـت و بـه مـوازات آن در               
مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی حضوری فعـال داشـت و یکـی از              

وی همچنـین در تبیـین    . شـد   یاران توانمند حضرت امام محسوب مـی      
گیری مبـارزات     با اوج . ای داشت   ایدئولوژی انقالب اسالمی نقش ویژه    

 به پاریس داشت و در مورد مسائل مهـم           سفری 57ملت ایران در سال     
ایشان را  ) ره(انقالب با امام خمینی گفتگو داشت و در همین سفر امام            

توان گفت استاد شهید مطهری       می. مسئول تشکیل شورای انقالب نمود    
نگـاهی بـه آثـار بـه        . یکی از طراحان اصلی تفکر انقالب اسالمی بود       

هـای    دهنده ویژگی   ن آثار نشان  دهد که ای    جای مانده از ایشان نشان می     
  .شود خاصی است که کمتر در دیگران یافت می

  :ها عبارتند از این ویژگی
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چون اسـتاد بـه هنگـام نگـارش،         :  قابل استفاده بودن برای همگان     -1
  .داد جامعه و استعداد آن را مد نظر قرار می

استاد تألیفات و تحقیقات خود را به       :  تنوع و گستردگی موضوعات    -2
وضوعات خاصی محدود نکرده و به مسایل گونـاگون توجـه نمـوده             م

  .است
هـای ایـشان پاسـخی بـه نیازهـای            نوشته:  توجه به نیازهای جامعه    -3

زده در دوران حاکمیت اختناق و حکومت طاغوت          جامعه بیمار و غرب   
  .است

آثار ایشان بـا بهتـرین اسـلوب و بـا           : ها   به کار بردن بهترین روش     -4
  .ظرافت نگاشته شده استنهایت دقت و 

   اردیبهشت؛ روز معلم12 -
  

  اردیبهشت  13
   می؛ روز جهانی مطبوعات3 -

به پیشنهاد یونسکو و تصویب مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد در              
 روز سوم ماه می هر سال به عنوان روز جهانی مطبوعـات             1991نوامبر  

نامیـده  در دنیای امروز که عصر انفجـار اطالعـات          . شناخته شده است  
شود مطبوعات جایگاه خود را از دست نداده و کارکردهای خود را              می

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصـول سـوم،          . اند  حفظ کرده 
بیست و چهارم و بیست و پنجم و یکصد و شصت و هشتم در رابطـه                

  .با مطبوعات نکاتی را دربر دارد
  یی قطب شمالم؛ تولد رابرت اروین پیری کاشف آمریکا1856 -
توسط پروفسور جان مکنی و توماس  (BASIC م؛ اتمام نگارش برنامه  1964 -

  )کورتز در دانشگاه دارتموند
  اردیبهشت  14

  درگذشت مالمحسن فیض کاشانی: ق1091 -
ق در کاشـان در بیـت علـم و          1007سـال   مالمحسن فیض کاشانی به     

علـوم دینـی    وی پس از فراگیـری      . دانش و تقوا دیده به جهان گشود      
ــه ــدماتی و پای ــون  ،مق ــانی چ ــسفه را از محــضر عالم ــاد،  فل میردام

میرفندرسکی و مالصدرا فرا گرفـت و بـا بهـره گیـری از محـدثان و                 
سـید ماجـد    ‹‹و  ›› شـیخ بهـایی   ‹‹،  ››مالتقـی مجلـسی   ‹‹فقیهانی چون   

آگاهی های فقهی، اصولی، حدیثی، فلسفی و عرفانی خود را          ›› بحرانی
فوق العاده، جدیت و دامنـه وسـیع مطالعـات وی در            نبوغ  . غنا بخشید 

علوم اسالمی، از فیض کاشانی، اسالم شناسی جامع و عمیـق برجـای             
از این عالم بزرگ بیش از صد عنوان کتاب و رساله در زمینه             . گذاشت

های تفسیر، حدیث، فقه و اصول فقه، علـم اخـالق، کـالم، فلـسفه و                
 48وی در سـن  . ای مانـده اسـت  عرفان به عنوان میراثی گرانقدر به ج    

ق در کاشان بدرود حیات گفت و در همین شـهر           1091سالگی به سال    
  .به خاک سپرده شد

  اردیبهشت  15
  )ابن بابویه( اردیبهشت؛ روز روز بزرگداشت شیخ صدوق15 -
  م؛ درگذشت بابی ساندز مبارز ایرلندی در زندان انگلیس1981 -

 روز مقاومـت در زنـدان       63 از   بابی ساندز مبارز معروف ایرلندی پس     
. انگلیس و اعتصاب غذا جان خـویش را در راه هـدفش از دسـت داد       

 سـاندز   مـرگ بـابی   . ساندز در این مدت فقط با نوشیدن آب زنده بود         
  .موج اعتراضات و اعتصابات را بر ضد دولت انگلستان در پی داشت

  اردیبهشت  16
د برجسته ادبیـات دانـشگاه      درگذشت بدیع الزمان فروزانفر، استا    ش؛  1349 -

  تهران
ء ادیب که بعدها به بدیع الزمان فروزانفر مـشهور گـشت در          جلیل ضیا 

پس از فراگیری فقه، منطـق،      . ش در توابع طبس به دنیا آمد      1283سال  
را در زمینـه هـایی چـون شـرح          اصول و ادبیات عربی مطالعات خود       
ش اسـتاد تفـسیر   1310 در سال  .اشارات، شفا، قانون و اسفار ادامه داد      

مدرسه عـالی شـهید مطهـری       (قرآن و ادبیات عرب مدرسه سپه ساالر        
ش پس از تاسیس دانشگاه تهران به استادی        1313در سال   شد و   ) فعلی

 برگزیـده   )دانشکده الهیات فعلـی   (و معاونت دانشکده معقول و منقول       
 سـال در دانـشگاه تهـران و در          30فروزانفر از این زمان به مدت       . شد
ته های مختلف اعم از ادبیات فارسی، تاریخ، عرفان و ادبیات عرب            رش

ش رئیس دانـشکده معقـول و منقـول    1323وی در سال . تدریس نمود 
 و از ابتدای تاسیس فرهنگستان بـه عـضویت آن در            دانشگاه تهران شد  

وی همچنین دو دوره به نمایندگی مجلـس شـورای ملـی و سـنا               . آمد
ه کشورهای مختلـف اروپـایی و آسـیایی         بانتخاب و ده ها سفر علمی       

عمده مطالعات او در خصوص مولوی بود به گونـه ای کـه             . انجام داد 
آثار به  . مثنوی موالنا پرداخت   سال به غور و بررسی پیرامون        40حدود  

 سخن و سـخنوران در      :جای مانده از این استاد فرزانه عبارت است از        
یـات ایـران، شـرح مثنـوی        تـاریخ ادب  ,  جلد، رساله در احوال موالنا     2

 سالگی در تهـران     68ش در   1349استاد در سال    ...  جلد و  3شریف در   
  .درگذشت

  تولد ژان باتیست دوالمارک طبیعی دان فرانسویم؛ 1744 -
  تولد رانات تاگور شاعر و متفکر هندی؛ م1861 -

 داسـتان  40 دیوان شـعر،  100،  نمایشنامه50از این ادیب هندی حدود    
تـاگور در   . های فلسفی باقیـست    د و تعدادی رساله و کتاب     و بلن  کوتاه

ملی مردم هند پیوست و با آزادیخواهان هندی در کسب          هند به نهضت    
ماه نور، گـردش بهـار و ناسیونالیـسم و          . استقالل کشورش همراه شد   

م جـایزه ادبـی     1913تاگور در سـال     . ایمان از آثار او بشمار می روند      
سال های پایانی عمر به سفر و سـیاحت در          فت کرد و در     انوبل را دری  

اروپا و آمریکا پرداخت و به مناسبت هزاره فردوسی سفری بـه ایـران              
  .م درگذشت1941تاگور در سال . کرد
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ساخت این برج فلزی توسط مهندس ایفل (م؛ افتتاح برج ایفل در پاریس 1889 -
  )انجام شد

  اردیبهشت  17
 ماشین از سوی دولت آلمـان بـرای       ارسال یک دستگاه رادیو ضبط    ش؛  1306 -

  شخص رضاخان
  ش؛ درگذشت مهرداد اوستا شاعر معاصر1370 -

رحمانی مشهور به مهرداد اوستا که در شـعر، مـتخلص بـه             محمدرضا  
 وی .ش در شهرستان بروجرد به دنیا آمـد       1308 بهمن   20اوستا بود در    

 از دانـشکده    1320 در سـال     پرداخـت و  از ده سالگی به سرودن شعر       
موفـق بـه    ) دانشکده الهیات و معارف اسالمی تهـران      (معقول و منقول    

در رشـته   دریافت مدرک کارشناسی شد و سـپس بـه ادامـه تحـصیل              
فلسفی تحلیلی در دانشگاه تهران پرداخت و کارشناسی ارشد خـود را            

 به دلیل مخالفـت بـا شـاه و          1332در شهریور   . در همین رشته گرفت   
دستگیر و به مـدت      مرداد   28یان کودتای   در جر سخنرانی های انقالبی    

چـاپ دیـوان سـلمان      به تصحیح و     ماه زندانی شد و در همان سال         7
رسـاله ای در فلـسفه، منطـق و          1333در سـال    . دساوجی اقدام نمـو   

روانشناسی و اخالق را منتشر ساخت و شروع به تدریس در دانـشگاه             
ن رسـایل   سپس کتاب فلسفی عقل و اشـراق و پـس از آ           . تهران نمود 

شراب خانگی تـرس    «مجموعه شعر    1351در تیر   . منتشر نمود خیام را   
ه را به رشته تحریر درآورد که در همـان سـال توقیـف              محتسب خورد 

که ایـن کتـاب    کتاب انتقادی تیرانا را منتشر کرد      1352در خرداد   . شد
نام مسایل از جمله ذکر      به سبب طرح پاره ای از        ضمناً. هم توقیف شد  

در . ه خمینی در این کتاب به مدت یک سال ممنوع القلم گردید           آیت ال 
و با سیدمحمدعلی جمال زاده      به فرانسه و سوییس رفت       1356تابستان  

 نیـز یـک مـاهی در فرانـسه          1359در شهریور   . در ژنو دیداری داشت   
ها و مراکز فرهنگـی ایـن کـشور سـخنرانی             اقامت گزید و در دانشگاه    

عه شـعر امـام و حماسـه دیگـر را منتـشر              مجمو 1360در سال   . نمود
 جهت معالجه ی بیمـاری قلبـی و بازگردانـدن           1362در سال   . ساخت

خطی که در سال های انقالب بـه فرانـسه منتقـل            چند کتاب ارزشمند    
 بـه   1367در زمـستان    . مدت یک ماه به فرانـسه رفـت       برای  . شده بود 

ـ  پاکستان رفت و چندین سخنرانی درباره شخـصیت حـافظ            ار او  و آث
دانشکده هنرهای تزئینی، دانشگاه    های تهران،    ر دانشگاه او د . ایراد نمود 

آخـرین  . تربیت مدرس و مجتمع عالی هنر به تدریس اشـتغال داشـت           
 بود که در دانشکده هنرهای زیبـای        1370 و   1369های تدریس او     سال

وی همچنـین مـشاور     . دانشگاه تهران تاریخ موسیقی تدریس می کـرد       
  .ت فرهنگ و ارشاد اسالمی بودهنری وزار

درگذشـت و در     شمسی   1370 اردیبهشت سال    17استاد اوستا در روز     
  .بهشت زهرا به خاک سپرده شد

  اختراع دینامیت توسط آلفرد نوبل، مخترع سوئدیم؛ 1866 -

  توسط الکساندر پاپوف فیزیکدان» ضبط صوت«م؛ اختراع 1895 -
  اردیبهشت  81

  برق برای شهر تهرانخانه ش؛ خرید اولین کار1313 -
کارخانه برق ایران را حـاج حـسین امـین الـضرب در سـال                نخستین

) چـراغ بـرق   (ق خریداری کرده و در ابتدای خیابـان امیرکبیـر           1279
کرد  اما چون برای تامین روشنایی شهر تهران کفایت نمی        . نصب گردید 

اری شـد  د کیلوواتی خری  6000ش نخستین کارخانه برق     1313در سال   
ش 1318در سـال    . و به نام موسسه برق تهران کار خود را آغاز کـرد           

  .این موسسه به اداره کل برق تهران تغییر نام داد
  )هالل احمر(روز جهانی صلیب سرخ  می ؛ 8 -

کـه بـرای تخفیـف آالم        صلیب سرخ عنوان سازمان بین المللی اسـت       
تیجه مساعی  ویژه در ن  م و ب  1846وافقتنامه ژنو در سال     انسانی بر طبق م   

. به نام ژان هنری دونان اهل کشور سوییس تشکیل شده است          شخصی  
دونان پس از مشاهده فجـایع جنـگ میـان فرانـسه و             م،  1862در سال   

را منتشر کرد و    » سولفرینو« اتریش در منطقه ای به نام سولفریند کتاب         
های امـدادی داوطلـب بـرای تـسکین آالم و        جمعیتخواستار تشکیل   

او پیشنهاد کرد کـه خـدمت بـه         . دردهای آسیب دیدگان از جنگ شد     
محسوب شود و بدین    و زخمی های نظامی، فعالیتی بی طرف         رنجوران

 ،به افتخار ملیـت دونـان     . ترتیب صلیب سرخ جهانی موجودیت یافت     
 به عنوان نماد    صلیبی سرخ بر زمینه ای سفید به تقلید از پرچم سوییس          

م جایزه صـلح نوبـل را    1901دونان در سال    . و عالمت آن انتخاب شد    
  .دریافت کرد

او اولـین   .(م ؛ اعدام آنتوان الوازیه که به پدر علم شیمی شـهرت دارد            1794 -
  ) عنصر بود، معرفی کرد33جدول عناصر شیمیایی را که شامل 

  اردیبهشت  91
 هندی پس   – به سبک معماری اسالمی      پایان ساخت بنای تاج محل      ؛  ش1029 -

از سوی استاد عیسی و دیگر معمـاران بـزرگ          ) هندوستان( سال در اگر     18از  
  ) میالدی1632 نوامبر 23آغاز ساخت (ایرانی 

ثبت سه اثر ملی تخـت جمـشید فـارس، زیگـورات، چغـاز نبیـل                ش؛  1358 -
  یونسکوخوزستان و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست آثار میراث جهانی 

مورخ و ادیب معاصر و مولف کتاب تاریخ        ش؛ درگذشت ذبیح اهللا صفا    1378 -
  ادبیات ایران

  رهبر کوبا در دانشگاه تهرانش؛ حضور و سخنرانی فیدل کاسترو 1380 -
  ق؛ درگذشت عالم برجسته مال احمد نراقی1245 -

  اردیبهشت  20
  ی آگانیانستاسیس نخستین مدرسه سینما در ایران توسط آوانش؛ 1309 -
   قمری5و4 از خوشنویسان سده درگذشت ابن بوابق؛ 423 یا 413 -

» قبله الکتاب « عالءالدین هالل معروف به ابن بواب ملقب به          ابوالحسن
وی در جـوانی بـه هنـر        . ق اسـت   5 و   4از خوشنویسان مشهور سده     

خوشنویسی روی آورد و در مورد او گفته شـده اسـت کـه در مـدت                 
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آن را کتابت کرده که فقط یـک نـسخه از آن بـاقی        قر 64زندگی خود   
 هجری به وسیله ابن بـواب بـه         5هنر خوشنویسی در قرن     . مانده است 

تکامل رسید وی در خطوط متداول تغییراتی را به وجود آورد و قواعد             
گرچه این مقلد به روایتی واضع خط نسخ است         . تازه ای را ابداع نمود    

ال رسانید و قواعد دوازده گانه آن را        ولی ابن بواب آن را به سرحد کم       
ابن خلکـان در کتـاب وفیـات        تاریخ درگذشت ابن بواب     . کامل کرد 

  .االعیان ذکر کرده است
  تولد فرانسوا ماری رائول نظریه پرداز در علوم شیمی و فیزیکم؛ 1830 -

التحصیل شـدن از دانـشگاه پـاریس،          ماری رائول پس از فارغ     فرانسوا
 را گسترش داد و سرانجام از بنیانگـذاران جدیـد           تحقیقات علمی خود  

رائـول در زمینـه کـاهش نقطـه انجمـاد و            . علوم شیمی و فیزیک شد    
 .ارائه داد که بنام خود او ثبت شـد        افزایش نقطه جوش مواد نظریه ای       

از قوانین رائول برای تعیین تقریبی جرم مولکولی عناصر هـم اسـتفاده             
  .می شود

  آسمان نما در دانشگاه شپل هیل آمریکام؛ اففتاح اولین 1949 -
  )ره(ش؛ تایید نشان جمهوری اسالمی ایران توسط امام خمینی1359 -

  اردیبهشت  21
ابالغ دستور آغاز ساخت موزه ایران باستان از سوی وزیر معارف           ش؛  1313 -

زمان بهره برداری،   (به آندره گدار معمار فرانسوی    ) علی اصغر حکمت  (وقت
  )ش1316اردیبهشت 

  در برلین» نیپکو«م؛ آغاز به کار نخستین فرستنده تلویزیونی به نام 1935 -
. این فرستنده به پاس قدردانی از پاول نیپکـو بنـام او نامگـذاری شـد               

گـسترده  نیپکو تحصیالتش را در فیزیک به پایان رسـاند و تحقیقـات               
آغاز کرد و سرانجام طریقه تبدیل عکس به امـواج و تـشکیل             خود را   
 آنها را کشف کرد، بعبارت دیگر نوعی از تلویزیـون را اختـراع              مجدد

  .کرد که امروزه شکل تکامل یافته آن در دسترس همگان است
 اردیبهشت با مشارکت    27 الی   21های دانشجویی از     برگزاری هفته خوابگاه   -

معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی وزارت علـوم، تحقیقـات و             
  فناوری

 میلیـون   3آمار وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـیش از             براساس  
ند کـه از ایـن      هـست های کشور مشغول به تحصیل       دانشجو در دانشگاه  

 درصـد   9/51. اسکان دارند  ها  نفر در خوابگاه   796 هزار و    137شماره  
 درصد را متاهالن تشکیل     6/1 درصد را پسران و      5/46آنان را دختران    

ختمان خوابگاهی در کـشور وجـود دارد         سا 690در مجموع   . دهند می
 سـاختمان بـرای     307دختـران،    بـرای     ساختمان 344که از این تعداد     

نکته بـسیار مهـم در بحـث        .  ساختمان برای متاهالن است    39پسران و   
متـراژ  (های دانشجویی این است که سرانه زیربنای هر دانشجو   خوابگاه

لی سـرانه اسـتاندارد     و.  متر مربع است   9)  از خوابگاه  وسهم هر دانشج  
این در حالی است که سـاالنه  بـیش از           .  متر مربع است   14خوابگاهی  

. ماند ی گرفتن خوابگاه بی پاسخ می     یک سوم تقاضاهای دانشجویان برا    

بـه دو هـدف درون   » هـا  هفتـه خوابگـاه  «در این ارتباط هفته ای بنـام        
مه های  برنادانشگاهی و برون دانشگاهی نامگذاری و در طول آن هفته           

تـرویج  : ، اهداف درون دانـشگاهی عبارتنـد از       شود گوناگون انجام می  
فرهنگ زندگی جمعی در خوابگاه، افزایش مـشارکت دانـشجویان در           

ویت روحیه مسئولیت پـذیری آنـان،       های دانشجویی و تق    اداره خوابگاه 
بهداشت و نگهداری خوابگاه، تشویق و تقدیر از        ظ و ارتقای سطح     حف

خوابگـاهی، آشـنایی مـسئولین دانـشگاه بـا مـسائل و             مدیریت برتـر    
 تامین مسکن دانـشجویی نیازمنـد اهتمـام ملـی،         ،مشکالت دانشجویان 

ترویج خوابگاه سازی بـه عنـوان ارزش اسـالمی و جلـب همکـاری               
ها نیز از اهـداف بـرون دانـشگاهی          اره خوابگاه دنهادهای عمومی در ا   
  .هاست برگزاری هفته خوابگاه

  اردیبهشت  22
  بنیانگذار پرستاری» فلورانس نایتینگل«تولد م؛ 1820 -

این زن نیکوکار در ایتالیا متولد شد، اما ایام نوجوانی و جوانی خود را              
م جنگ کریمه ورد زبان اروپاییـان       1854در سال   . در انگلستان گذراند  

ـ     انگلیسی ها، فرانسوی هـا و ترکـان عثمـانی متفقـاً           . بود ا  بـا روس ه
 دلیل گسترده بودن جنگ برای سربازان زخمی وسایل         جنگیدند و به   می

 خارجـه انگلـستان بـه فلـورانس         در این وقت وزیر   . پرستاری نداشتند 
ای نوشت و از او خواهش کرد که پرستاری از زخمی های جنـگ               نامه

فلورانس به میدان جنگ شتافت و بـا مهربـانی و           . را سروسامانی بدهد  
شب ها چراغ به دسـت      او  . ت داد مهارت هزاران سرباز را از مرگ نجا      

ایـن دلیـل بـه      ل زخمی ها می گشت و به        در میدان های جنگ به دنبا     
نایتینگل توانست در مـدت زمـان       . معروف شد » بانوی چراغ به دست   «

کوتاهی ضمن سازماندهی پرستاران آمار مردگان را به شـدت کـاهش            
  .دهد

   پرستارپیام رسان واقعه کربال روز) س(ق؛ والدت حضرت زینب5 -
 سال از عمر رشته پرستاری در جهان می گذرد، این رشته            200بیش از   

در .  سال است تدریس مـی شـود      90به صورت آکادمیک در کشور ما       
 دانشکده پرستاری در مقطـع کـاردانی، کارشناسـی،          145حال حاضر   

 هزار پرسـتار تربیـت      200کارشناسی ارشد و دکترا فعالیت می کنند و         
وزارت بهداشـت   هزار نفر از مجموعـه       60. د دارد شده در کشور وجو   

هـم اکنـون    . های وابسته به آن تـشکیل مـی دهـد          وهرا پرستاران و گر   
که هزار نفر در رشته پرستاری فارغ التحصیل می شوند          5ساالنه حدود   

 هزار پرستار نیـز     140.  درصد آنان را زنان پرستار تشکیل می دهند        87
 در حال حاضر به ارائه خدمات به        های دولتی و غیردولتی    شاغل بخش 

  .بیماران مشغول می باشند
  اردیبهشت  23

اصالح طلب مذهبی آلمانی و بنیانگذار نهـضت        » مارتین لوتر «م؛ تولد   1483 -
  پروتستان
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لوتر در جوانی به کسوت کشیشی درآمد و پـس از اتمـام تحـصیالت     
مقامـات  لوتر با پاپ و دیگـر       . شددانشگاهی استاد فلسفه در دانشگاه      

کلیسا مخالف بود و برخالف دستور و نظر صریح پاپ، انجیـل را بـه               
در مقابـل   لوتر سرانجام نهضتی بنام پروتستان      . زبان آلمانی ترجمه کرد   

  .کلیسای کاتولیک بنیان نهاد
  ش؛ لغو نهایی قانون کاپیتوالسیون در ایران1358 -

گر مرتکـب   کاپیتوالسیون اگر تبعه کشوری در کشور دی      براساس قانون   
جرم یا جنایاتی شود آن کشور حق دستگیری و مجازات وی را نداشته             

خـودش  به کشور خود فرستاده شود تـا طبـق قـوانین کـشور              و باید   
حق کاپیتوالسیون در ایران، اولین بار در معاهده ترکمن         . محاکمه شود 

هی فتحعلی شاه قاجـار بـه روسـیه داده شـد کـه          اچای در زمان پادش   
الیحـه مـصونیت    . داشـت یار ناگوار برای کـشور ایـران        پیامدهای بس 

ش 1342نیز در سال    ) کاپیتوالسیون(مستشاران و تبعه آمریکا در ایران       
این الیحـه بـا مخالفـت جـدی و          . در مجلس شورای ملی قرار گرفت     

حسنعلی منـصور نخـست وزیـر       . روبرو گشت ) ره(صریح امام خمینی  
 شـده بـود در اول بهمـن         وقت که این الیحه توسط او به مجلس برده        

یکی از اعـضاء هیئـت موتلفـه        (توسط محمد بخارایی    ش،  1343سال  
سرانجام با پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه          . ترور و کشته شد   ) اسالمی

 23پیــشنهاد هیــات وزیــران و تــصویب شــورای انقــالب در تــاریخ 
رای همیشه و   قات آن ب  حق کاپیتوالسیون و امتیازات و ملح     اردیبهشت،  

  . نهایی لغو شدبه طور
  اردیبهشت  24

  درگذشت حبیب یغمایی شاعر و محقق معاصر؛ ش1363 -
. ش در خوروبیانک اصفهان به دنیـا آمـد        1280حبیب یغمایی در سال     

 سـال بـه     31ش مجله یغما را منتشر کـرد و مـدت           1327وی در سال    
یغمایی در این مدت عالوه بر درج مقالـه در          . انتشار آن همت گماشت   

طور پراکنده در آن چاپ می کـرد، از          ههای خود را هم ب     وده سر ،مجله
ثـار سـعدی و   آتـصحیح مجموعـه   «جمله آثار ارزنده حبیب یغمـایی     

  . را می توان برشمرد»تصحیح ترجمه تاریخ طبری
باحضور روسای ( تجن– سرخس –بهره برداری از راه آهن مشهد ش؛  1375 -

  )جمهور ایران و کشورهای آسیای میانه
ساخت اولین کشتی بخـار توسـط مـارکی ژوزف کونیـو مهنـدس              ؛  م1776 -

  فرانسوی
 سال پس از کـشف نیـروی بخـار توسـط دنـیس پـاپن، مهنـدس              70

فرانسوی، کشتی بخار به وسیله یک فرانـسوی دیگـر بـه نـام مـارکی                
مارکی دوژوفرا با استفاده از اختـراع پـاپن و نیـز            .دوژوفرا ساخته شد  

 شد اولین کشتی بخـار را طراحـی و          ماشین بخاری ژوزف کونیوموفق   
اسـتفاده از نبـروی بخـار در        . آن را در رودخانه دانوب آزمایش کنـد       

کشتی، تحول بزرگـی در صـنعت دریـانوردی بـه وجـود آورد و در                
  .های بعد استفاده های فراوانی از آن شد سال

  اختراع نایلون در آمریکام؛ 1941 -
و پراستفاده ترین پدیده     ترین   نایلون نام تجاری و متداول یکی از رایج       

م در  1941اختراع یا کشف نایلون در نیمـه مـاه          .های قرن بیستم است   
تی از شیمیدانان باهم بر روی فرمول       أآمریکا صورت گرفت و چون هی     

هـدف  . ، مخترع یا مکتشف اصلی آن معلـوم نیـست         آن کار می کردند   
د که بتوانـد    ای بو   ماده نختادانشمندان به دست آوردن فرمولی برای س      

این پدیده مصنوعی که از زغال      . در نساجی جایگزین پنبه و پشم شود      
سنگ، آب، هوا، نفت، فرآورده های فرعی کـشاورزی و گـاز طبیعـی              

از مهمترین کشف های شـیمیایی نـوین بـه حـساب            . ساخته می شود  
 نایلون از سخت ترین و انعطاف پذیرترین مواد موجود است و            .آید می

همچنین نایلون قابـل    . تشو و مواد شیمیایی مقاومت دارد     در مقابل شس  
به صورت الیاف، ورق، میله، لوله و نیز بـه صـورت گـرد    شکل گیری   

  .برای قالب گیری است
   به فتوای آیت اهللا میرزای شیرازیلغو امتیاز تنباکوش؛ 1270 -

 25  اردیبهشت
وسیروز بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی ط؛  اردیبهشت25 -  

ش؛ یک هزار و صدمین سال تولد فردوسی1387  
ران طوس به دنیا آمد، از احـوال او در    اب ق در ط   329فردوسی در سال    

بزرگتـرین  . عهد کودکی و جـوانی اطـالع درسـتی در دسـت نیـست         
. سـت خدمت فردوسی به ادب و تاریخ ایران زمین شاهنامه سـرایی او           

ی و تالیف سرگذشت    م هجری جمع آور   در عهد سامانیان در قرن چهار     
این کتاب ها که بـه شـاهنامه معـروف          . پادشاهان رونق زیادی داشت   

اولین کسی که به نظم شاهنامه روی آورد        . بودند به نثر نوشته شده بود     
 30، اما فردوسی بـا رنجـی        بسرایددقیقی بود که هزار بیت را توانست        

نامه را به   شاه) خودش اشاره دارد  یکی از ابیات    همانگونه که در    (ساله  
 71وی در سـن     . زمین باقی گذاشـت   عنوان گنجینه ای در تاریخ ایران       

 سـالگی نیـز فـانی را        82هنامه را به پایان رسانید و در سن         اسالگی ش 
  .وداع گفت

  روز جهانی خانواده می؛ 15 -
ورود هیات فرانسوی از سوی لویی چهاردهم به اصفهان برای عقد           ش؛  1044 -

   عباس دوم صفویقرارداد دوستی با شاه
  )ش1327 اردیبهشت 25(اعالم موجودیت رژیم اشغالگر قدسم ؛ 1948 -

اول انگلیس و فرانسه     میالدی در گرماگرم جنگ جهانی       1915در سال   
هـای   که علیه دولت عثمانی در حال جنگ بودند بر سر تقسیم سرزمین           

تحت اداره دولت عثمانی قرارداد معروف سایکس پیکو را امضا کردند           
شد و روسیه نیز که از متفقـین        طبق این قرارداد فلسطین سهم انگلیس       

تیــازاتی گرفــت و بــه چگــونگی تقــسیم انگلــیس و فرانــسه بــود، ام
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هنگامی که انگلیس   . رضایت داد  دولت عثمانی رزمینهای تحت اداره    س
زمینه  شدت برای تاسیس دولت صهیونیستی        به فلسطین دست یافت  به  

عناصر را برای پدید آمدن رژیم صهیونیستی       سازی کردو همه عوامل و      
م از فلسطین خارج شد و آن سرزمین        1948انگلیس در سال    . مهیا نمود 
 موجودیـت   صهیونیست ها نیز فوراً   . را به صهیونیست ها سپرد    اسالمی  

هنوز بیش از چند سـاعت از اعـالم         . رژیم صهیونیستی را اعالم کردند    
کـه هـاری تـرومن، رئـیس        موجودیت رژیم صهیونیستی نگذشته بود      

جمهور آمریکا دولـت صهیونیـستی را بـه رسـمیت شـناخت و از آن                
  .حمایت کرد

درگذشت حکیم الهی  از مفـاخر معاصـر آیـت اهللا مهـدی الهـی                ش؛  1325 -
  ای از مترجمان قرآن کریم، صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان قمشه

 26  اردیبهشت
  سط تئودورمیمنراه اندازی اولین لیزر جهان تو؛ م1960 -
   آغاز فصل گالبگیری در کاشان-

در میـان منـاطق     . هم پیوند خورده است   های گالبگیری و کاشان با    نام  
فـصل  . مختلف کاشان، قمصر شهرتی وابسته به گل و گالبگیـری دارد          

، رنگ و بویی دیگر بـه کاشـان و          بهار که زمان رویش و شکفتن است      
رینه در منطقه کاشان اسـت  گالب گیری سنتی دی  . ویژه قمصر می دهد   ب

وازه جهانی دارد آنـان     شان می روید و رنگ عطر و بوی آن آ         که در کا  
که آن را در خارج از کشور و با نام رز ایرانی می شناسند و طرفداران                

و آداب و رسـوم     گالب و گالب محمـدی بـا فرهنـگ          . بسیاری دارد 
ا و مراسم های    در برگزاری بسیاری از آیین ه     . ایرانی پیوندی ویژه دارد   

نیمـه دوم بهـار در      . شادی، تولد و مرگ می توانیم آنرا ببینیم و ببوییم         
در قمـصر کاشـان   اواخر اردیبهشت و آغاز خرداد ماه فصل گالبگیری        

نام گرفته فرا می رسد و بـسیاری از گردشـگران           که پایتخت گل ایران     
مـدی و   تا گلزارهای مح  را به سوی خود می کشاند     ایرانی و غیر ایرانی     

 غنچـه هـای نـیم       زنان و مردان گالبگیر را به تماشا بنشیند گالبگیـران         
و بـر   ه مربع شکلی که گوشه های آنرا گـره زده           چراپشکفته را چیده،    

، می ریزند تا پس از جمع شدن، آنها را به دیـگ             دان گردن خود آویخته  
از جنس سفال بوده را بـر روی        تغار که در گذشته     . های مسی بسپارند  

گ گذاشته دهانه آنرا محکم می کنند و زیر دیگ را بـا آتـش هیـزم               دی
بخار حاصله را با دو لوله به پـارچ گـالب کـه در              حرارت می دهند،    

قرار دارد هدایت می کنند، به واسطه       همان نزدیکی اما درون آب روان       
کـه همـان   به مایعی تبدیل می شـود  خنکی آب، بخار حاصل از دیگ      

البی که گفته شد گالب دو آتشه و سه آتشه با           عالوه بر گ  . گالب است 
در دو یا سه مرحله به دست می آید         پارچ گالب   تقطیر دوباره محتوای    

  .که دارای کیفیت بهتری است
 27  اردیبهشت

  روز ملی ارتباطات و روابط عمومی؛  اردیبهشت27 -

م، بـه روز جهـانی جامعـه        2005از سـال    (روز جهـانی ارتباطـات      ؛  می 17 -
  ).اتی تغییر نام داداطالع

  کشف واکس آبله توسط ادوارد جنر؛ م1796 -
. آبله را به بازوی یک انسان تزریـق کـرد         ادوارد جنر نخستین بار مایه      

العه و تحقیـق کـرد و در        طدکتر جنر مدتها درباره بیماری آبله گاوی م       
ـ نتایج تحقیقات   میالدی   1796سال   صـورت کتـابی    هو مشاهداتش را ب

این پزشک انگلیسی بـا سـاخت مایـه آبلـه جـان             . درر ک تنظیم و منتش  
میلیونها انسان را از مرگ نجات داد زیرا طبق برآوردهای علمـی تنهـا              

 میلیـون نفـر از مـردم    60 میالدی بـیش از    1800 تا   1700های   در سال 
  .جهان بر اثر بیماری آبله جان خود را از دست داده بودند

  ایران با یک کنسرسیوم نفتیامضای قرارداد استعماری ش ؛ 1333 -
پس از پایان سیزدهمین جلسه کنفرانس نفت که بـا حـضور اعـضای               

ایـران و کنـسرسیوم تـشکیل شـده بـود،           هیات مدیره های نمایندگی     
در این اعالمیه اظهار شد که پـنج هفتـه   . اعالمیه مشترکی صادر گردید   

. مذاکره بین ایـران و کنـسرسیوم در فـضای صـمیمانه انجـام گرفـت               
 28کـه بعـد از کودتـای        قرارداد کنسرسیوم، قراردادی استعماری بود      

شاه عقد قراردادکنـسرسیوم را     . ش رژیم شاه به آن تن داد      1332اد  مرد
افتخاری بـرای  ) یک امتیازگیری آشکار دولتهای غربی از ایران بود     (که  

خود می دانست و مـی گفـت سـرانجام پـس از مـذاکرات طـوالنی                 
 کمپـانی نفـت و بزرگتـرین        7می کـه مرکـب از       توانستیم با کنسرسیو  

فق برسیم وقتی این توافق حاصل شـد،        شرکت های جهان بودند به توا     
های من در حل مشکالتی که       پرزیدنت آیزنهاور طی نامه ای از کوشش      

بد زاهـدی نخـست     سـپه . یجاد کرده بود، قدردانی کرد    دولت مصدق ا  
بـا  :  اسـتعماری گفـت    منظور توجیه ایـن قـرارداد      هوزیر آن زمان نیز ب    

 ما سر انگلیسی ها و آمریکایی ها کاله گذاشـتیم زیـرا             ،تمدید قرارداد 
 سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می گیرد و              8 یا   7تا  

  !ذخایر نفت ایران بی مصرف می ماند
پیمـان   (بـا نـاکثین  )ع(ق ؛ وقوع جنگ جمل میـان سـپاه امیرالمـومنین         36 -

  )شکنان

  از بر ثبات شخصيتاز بر ثبات شخصيتتاثري منتاثري من
  

  "ربنا افرغ علينا صربا و ثبت اقدامنا"
در ( صبر و شکیبایی را بر ما فرو ریز و قـدم هـای مـان را               ! پروردگارا

                                .ثابت و پایدار بنما) زندگی
  )250سوره مبارکه بقره ـ آیه شریفه (
ــصیت" ــر  "شخ ــکی، مع ــی و روان پزش ــف روان شناس ف  در تعری

ای از صفات، رفتارها، افکار و تمایالت عاطفی و هیجانی هـر             مجموعه
  . کند میباشد که او را از دیگران متمایز فرد می
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دانش امروز، عوامل شـکل دهنـده شخـصیت انـسان را در دو گـروه                
صـرف نظـر از عوامـل درونـی و          . نماید میدرونی و بیرونی طبقه بندی    

له مسائل ژنتیکی، وضـعیت     از جم (جسمی تاثیرگذار بر روی شخصیت    
، عوامـل   ...)فیزیکی و ظاهری بدن، مـسائل هورمـونی و شـیمیایی و             

نقش عمده ای را در شکل دادن به شخـصیت انـسان            ) محیطی(بیرونی
  . کنند میایفا

  : این عوامل بیرونی شامل موارد زیر است
   تاثیر والدین و خانواده-1
   عوامل فرهنگی ـ اجتماعی -2
  )1( تجارب زندگی-3

تاثیر هر کدام از این عوامل بر شخصیت انسان توسط مطالعات متعـدد             
  ) 2.(پژوهشی به اثبات رسیده است

تـوان   میبا توجه به نقش این عوامل بر روی شـکل گیـری شخـصیت،     
رســیدن بــه ثبــات شخــصیت و برخــورداری از آرامــش و پایــداری 

چـرا  شخصیتی را یکی از ایده آل ترین، خواسته های بشری دانـست،             
ــده ی    ــل شــکل دهن ــدام از عوام ــر ک ــه وجــود ناهنجــاری در ه ک

تواند اثرات فاجعه آمیزی مثال به صورت اختالالت پیچیـده           میشخصیت
و متعدد شخـصیتی بـار آورد کـه از جملـه ایـن اخـتالالت بـه سـه                    

ــه در نکــات پیــشین ایــن ) پارانوئید،اســکیزوئید و نارسیــستیک(نمون
  . فع آن ها، اشاره شده استمجموعه مقاالت و تاثیر نماز در ر

 که گاهی در ممالک غربی،      "پسیکوپاتی" یا   "بی ثباتی شخصیت  "اما  
از اصطالح آن برای برچسب زدن به مخالفـان سیاسـی و مـذهبی نیـز      

، داللت بر یک نوع شایع از اختالل شخـصیت دارد           )3(شود میاستفاده
فکـار رنـج     حاالت و رفتارهـا و ا      که مبتالیان به آن از تغییرات دائمی      

آینـد و نغمـه جدیـدی     مـی برند، به نحوی که هر لحظه به رنگی در         می
  ! کنند میساز

این بیماران بدون آن که با عنوان بیمار شـناخته شـوند، بـه وفـور در                 
جامعه حضور دارند و کسانی هستند که از کمترین درجه سـازگاری و          

خوردارند؛ انطباق در خانه، مدرسه، محل کار یا حتی در امر ازدواج بر           
پردازند یا گروه و جنـاح سیاسـی         میبه عنوان مثال به تغییر مکرر شغل      

  . دهند میخود را پیوسته تغییر
مبتالیان به این اختالل که در جامعه ایرانی ما با عناوینی چون بوقلمون             

شوند، در واقـع از      میمعرفی... صفت، عضو حزب باد، دم دمی مزاج و         
  . برند  می رنج"صیتبی ثباتی عمومی شخ"بیماری 

با این که موارد درمانی متعددی در کتب روان پزشکی برای درمان این             
از جمله اینکه در دارو درمـانی گروهـی از ایـن            (شود میبیماران گفته 

افراد که دچار اختالل ریتم مغزی هستند، از داروهای محرک دسـتگاه            
توانـد   مـی  بـاز هم   "نمـاز "اما از دیدگاه ما،     ) گردد میعصبی استفاده 

ایفاگر نقش بسیار مهمی در پیش گیری و درمـان ایـن اخـتالل عمیـق           
  . شخصیت باشد

یـک  " و پیـروی از      "یـک دیـن   "پذیرفتن مطلق و تسلیم در مقابـل        
 که همانا صراط مستقیم اسـت، ویژگـی         "یک راه " و پیمودن    "مذهب

یـک  "نمازگزار ضمن تکـرار مکـرر       . مهم و برجسته نمازگزاران است    
ز الفاظ و اذکار واحـد در طـی نمازهـای روزانـه خـود،                ا "مجموعه
 را در زندگی    "یک خط مشی مشخص   " و   "یک عقیده واحد  "پیوسته  

یک " و   "یک شخصیت ثابت  "کند و بدین ترتیب گویی       میخود دنبال 
 را بـرای خـود      "یک ایـدئولوژی همیـشگی    " و   "روش و منش معین   

ساسی ایـدئولوژی  نماید و در حین تکرار جزء به جزء اصول ا      میانتخاب
، )که همگی آن اصول در مـضامین نمـاز متجلـی اسـت            (خود در نماز  

بـدین ترتیـب    . پردازد میپیوسته به تثبیت شخصیت واحد و ثابت خود       
دانند، شاید توجه بـه همـین        میبرای آن گروه که نماز را تکرار مکررات       

یک نکته کافی باشد که در ورای همین تکرار همیشگی، موهبت بزرگ            
تـوان آن را بـه        شخصیت و تعادل کامل روانی نهفته است که می         ثبات

نوعی سر منـشا تمـام موفقیـت هـای بـشری در عـالم مـاده و معنـا                    
        .دانست

   نوع درد که نباید نادیده گرفته شود7
متخصصان انواع دردهایی که نیازمند به توجه و رسیدگی فوری هستند           

  .را توصیف می کنند
 ضروری را ابداع نموده بی تردید راجع به درد          هرکس که عبارت زیان   

 اما این تنها زبان بـدن        هیچ کس درد را نمی خواهد     . فکر نموده است  
شـما  . برای بیان این است که چیزی بد در حال اتفـاق افتـادن اسـت              

ممکن است از تنظیمات بدن خود آگاهی داشته و لذا دردهای که تنهـا     
ل جابه جـا کـردن مبلمـان و در          به دلیل حرکتی غلط بروز می کند مث       

در هـر   . را از سایر دردهـا تفکیـک و تمیـز دهیـد           ....نتیجه درد کمر و   
 نتیجـه    )وب مـد  (ر هستید گروه    تشصورت شما نیازمند به راهنمایی بی     

تحقیق و پژوهش خـود را از پزشـکان قلـب، متخصـصان داخلـی و                
ـ     روانپزشکان بیان می کند   دام و در نتیجه شما خواهیـد دانـست کـه ک

دردها را نباید سرسری و نادیده گرفت و چرا و اینکه سریعا بایـد بـه                
  .پزشک مراجعه کرد

این درد نیاز به توجه فـوری پزشـکی         :  بدترین سردرد در زندگیتان    -1
اگر شما دچار سرما خوردگی شده باشید سردرد شما می توانـد            . دارد

از امـا ممکـن اسـت درد ناشـی          . ناشی از سینوس های مغـزی باشـد       
بنابراین اگـر از علـت      . غزی و یا تومورهای مغزی نیز باشد      خونریزی م 

  . سردرد خود مطمئن نیستید حتما بررسی کنید
درد :  درد و ناراحتی در قفسه سینه ، گلو، فک ، شانه، بازو و شـکم       -2

قفسه سینه می تواند ناشی از التهاب ریه یا پنومونیا و یـا یـک حملـه                 
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ت کرد در ناراحتی های قلبی حتما درد وجـود          اما باید دق  . قلبی باشد   
اغلـب بیمـاران قلـب در مـورد         . بنابراین نباید منتظر درد مانـد     . ندارد

فشاری صحبت می کنند که در ناحیه قفسه سینه احـساس مـی کننـد               
ناراحتی های  . درست مثل اینکه فیلی روی قفسه سینه آنها نشسته است         

 باالتر از قفسه سینه مثـل  مربوط به بیماری قلب ممکن است در قسمت     
 شانه و بازوی چپ ، شکم و حتی ممکن اسـت همـراه بـا                 گلو، فک، 

اگر شخصی دارای درد مزمن یـا مانـدگار و غیـر    . احساس تهوع باشد 
هـستید   افراد پـر خطـر       ء و از طرفی می دانید جز       قابل توصیف است  

اطر تفـسیر   خیلی افراد به خ   . . نباید منتظر بمانید بلکه سریعا اقدام کنید      
ی از نـاراحتی هـای      غلط درد ممکن که از نظرشان ممکن اسـت ناشـ          

ولی بعدها متوجه اصـل     . مان را به تعویق می اندازند     گوارشی باشد در  
به گفته وب مد ناراحتی های متناوب باید بـه همـین            .بیماری می شوند  

اینها ممکن است نمونه ای باشد مثل ناراحتی        . ترتیب جدی گرفته شود   
 .عاطفی و یا ناشی از فعالیت بدنی      بوط به هیجان، ناراحتی های      های مر 

برای مثال ممکن است تجربه کرده باشید که در هنگام باغبانی درد بـه              
 ض نشستن احساس درد از بین مـی رود        سراغ شما می آید ولی به مح      

 و معموال در هوای سرد و گرم بـدتر مـی    آنژین استبیماری   این    که
.  ها با نشانه ها و عالئم ظریف تـری همـراه اسـت      ناراحتی خانم . شود

 به اصطالح عالئـم دیگـری کـه          بیماری قلب میتواند با لباس مبدل یا      
  مربوط به خودش نیست بروز کند مثل عالئم گوارشی نفخ، درد معده            

همچنـین ایـن عالئـم ممکـن اسـت بـا            . و یا ناراحتی در ناحیه شکم     
ه بیماری قلبی بعد از یائسگی      خطر ابتال ب  . احساس خستگی همراه باشد   

زنان بیـشتری را نـسبت بـه        به طوری که این بیماری      . افزایش می یابد  
کشد در حالی که خطر ابتالی مردان به این بیماری نسبت به             مردان می 

  .زنان در هر سن بیشتر است
در اغلب موارد بـه     :  درد در ناحیه پشت بین دو استخوان پهن شانه         -3

 اماس مفصل است اما می تواند ناشی از حمـالت           دلیل ورم مفاصل یا   
یک خطر ممکن   . قلبی و یا ناراحتی های شکمی و یا گوارشی نیز باشد          

است ناشی از قطع سرخرگ آئورت باشد که به صـورت درد ناگهـانی       
افرادی که خطر ابتالی آنها به این بیمـاری وجـود دارد            . بروز می کند  

مامیت دیواره رگهـا را عـوض       شرایطی دارند که می تواند سالمت و ت       
اینها می تواند شامل فشار خون بـاال، مـشکالت گـردش خـون،              . کند

  . مصرف دخانیات و بیماری دیابت باشد
اگر دارای آپاندیس هستید در هنگام بروز ایـن         :  درد شدید شکمی     -4

درد حرکت تند و سریع انجام ندهیدزیرا ممکن است موجـب پـارگی             
فرا ، زخـم معـده و انـسداد روده          کیسه ص مشکالت پانکراس و    . شود
  . توانند از دیگر دالیل درد باشند که نیاز به توجه دارد می
یکی دیگر از دردهایی که خطر آن کمتر شناخته شـده  :  درد ساق پا -5

لخته خون می توانـد در      . است انسداد رگ های داخلی یا عمقی است       
و میلیون امریکـایی    این بیماری ساالنه د   . رگ های عمقی پا ایجاد شود     

بـه ایـن    . را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند زندگی را تهدید کند            
 است که تکه ای از لخته خون می تواند جدا شده و در               دلیل خطرناک 

مسیر جریان خون وارد ریه ها گردد و باعـث آمبـولی ریـه شـود کـه       
سرطان ، چاقی، عـدم تحـرک ناشـی از بـستری شـدن              . کشنده است 

ی مدت یا مسافرت طوالنی ، حاملگی و پیری خطر ابتال به ایـن              طوالن
قع تنها ورم در ناحیـه پـا دیـده          بعضی موا . بیماری را افزایش می دهد    

اگر درد و ورم در ماهیچه سـاق پـا احـساس            . شود ولی بدون درد    می
  .  به دکتر مراجعه کنیدنمودید سریعاً

نفر امریکایی مبتال    میلیون   20قریب یک سوم از     : سوزش پا وساق پا   -6
این گفته مرکز دیابت امریکا     . به بیماری دیابت هنوز شناسایی نشده اند      

در بعضی از افراد که نمی داننـد مبـتال بـه دیابـت هـستند درد                 . است
اعصاب محیطی یکی از اولین نشانه ها وعالئم ابـتال بـه ایـن بیمـاری              

.  است این عالئم به صورت احساس سوزش در ساق یا کف پا          . است  
  چیزی شبیه فرو رفتن سوزن در کف پا 

در بیمــاری :  دردهــای مــبهم و توصــیف نــشده در علــم پزشــکی-7
ایـن گونـه    .  و نشانه های فیزیکی رایج است       افسردگی دردهای متنوع  

 ترکیبی از این      دردشکمی ، درد دست و پا و گاهی         بیماران ازسردرد، 
به خاطر اینکه   . دردها شکایت می کنند   

ردها به صورت مـزمن و دائمـی        این د 
برای بیمار افسرده شده و آنقدر ها نیـز         
، ناتوان کننده نیست لـذا خـود بیمـار        

خانواده او و حتی متخـصص سـالمت        
گیرنـد و    وی این دردها را جدی نمـی      

به هـر حـال     . کنند بیمار را مرخص می   
تـر باشـد دچـار       هر چقدر فرد افسرده   

که . مشکالت جسمی بیشتری نیز هست    
 منجر به گمراهی بالینی و پزشـکی        این

بعضی از عالئم قبل از تشخیص      . است
 بنابراین زمانی . افسردگی بروز می کند   

که عالقه خود رابه فعالیـت از دسـت         
می دهید یا نمی توانید به طـور مـوثر          
فکر کنید ویا فعالیت کنیـد و یـا نمـی      
توانید افراد را تحمل کنید بـه پزشـک         

 .مراجعه نمایید
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