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  .. باد بادمبارکمبارک و عید نوروز بر همه همکاران  و عید نوروز بر همه همکاران 13871387آغاز سال آغاز سال 

  
  

  »)ص(حضرت محمد . گیری را دوست دارد رویی و آسان خدای تعالی گشاده«
  

  

ها در سال   رشد تصاعدی پیشرفت:رئیس دانشگاه زنجان
  .یابد نوآوری و شکوفایی ادامه می

ان  دانشمندان ایرانی طالیه دار:دکتر نصیری قیداری
  .عرصه علم هستند

  که از سوی مقام معظم رهبـری بـه عنـوان سـال نـوآوری و     87سال 
شکوفایی نامگـذاری شـده اسـت بـه عنـوان سـال رشـد تـصاعدی                 

  .پژوهشی کشور قلمداد می شود های علمی و ها و فعالیت پیشرفت
زنجـان، دکتـر    منطقـه ) ایسنا(رش خبرگزاری دانشجویان ایران به گزا
 نداف اسکویی، رئیس دانشگاه زنجان در مراسـم گرامیداشـت           علیرضا
ای که در مسجد دانشگاه زنجان برگزار شد، بـا   فنĤوری هسته روز ملی

امیدواریم در سال نوآوری و شکوفایی شـاهد   :بیان مطلب فوق افزود
  .تاریخ ایران باشیم  دیگری از دفترهای زرین ورق خوردن برگ

ایرانی  ای نطنز موجب غرور هر بازدید از تاسیسات هسته: وی ادامه داد
 ملـت ایـران قدرشـناس       ،ای  است و در مقابل چنین فنـĤوری پیـشرفته        

  و به اهمیت کسب چنـین انـرژی  بودهدانشمندان جوان  موفقیت بزرگ
  . واقف استمهمی

هداری دستاورد دانشمندان ایرانـی در  زنجان حفظ و نگ رئیس دانشگاه
ای را مهم ارزیابی کـرد و   هسته کنار به دست آوردن انرژی صلح آمیز

   .افزایش یابد ای هر ساله های هسته امیدواریم پیشرفت: ابراز داشت
گـذر از   : دکتر نداف گام اول در مسیر توسعه را مشکل دانست و گفت           

های بعـدی توسـعه    ر گامها د مرحله موجب سرعت گرفتن فعالیت این
  .شود می

مراسم دکتر سـعداله نـصیری قیـداری، اسـتاد دانـشگاه       در ادامه این
ها نوع دیگـر از موجـودات در    میلیون فرق بین انسان و: زنجان، گفت

، تفکـر و منطـق    این است که انسان قادر به تولید علم در سایه تعقـل 
   .باشد می

وجود   جهت تکامل به علتانسان در مسیر حرکت خود در: وی افزود
تواند بر مشکالت غلبه کند و به کاربردی          عقل و توانایی تولید علم می     

تراوش یافته از مغز انسان توسعه دهد و در همین زمینه علم  ترین علم

هاست و نباید در انحـصار یـک    همه انسان و تکنولوژی میراث مشترک
   .کشور و عده خاصی قرار گیرد

 بشر را تشویق به علم آموزی ، هشتم آیات قرآنیک: داشت وی اظهار
نیز علم را ) ص(همین راستا پیامبر اکرم  نماید و در و تعلیم و تعلم می

محـدودیت مکـانی و    آورد و هیچ نوع یک فریضه واجب به شمار می
اسالم  های برتری شود و این از زیباترین نشانه زمانی برای آن قائل نمی
  .باشد های دیگر جوامع می ا و منشه در برابر ادیان ، سلوک

اشاره به این امر که اگر امروز علم به این مرحله رسیده  دکتر نصیری با
داند کـه   دنیا می: دیروز نیست، تصریح کرد است، زائیده تفکر امروز و

اسـالمی طالیـه داران     هجری دانشمندان ایرانـی و 9 تا 2های  در قرن
  .عرصه علم بودند
 مـیالدی در کلیـسا   9تا  2 اروپای قرن: جان ادامه داداستاد دانشگاه زن

 هـا تنهـا   خالصه می شد و توان تولید علـم را نداشـت و آمریکـایی   
در چنـین  . سرخپوستان بومی بودند که کسی از وجود آنها خبر نداشت     

دانشمندان مسلمان بودند که به تفکر می پرداختند  ای از زمان این برهه
ورزیدند که گواه این مسئله در  می ی مبادرتو به تولید علم و تکنولوژ

  .باشد می علم نجوم، ساخت بزرگ ترین رصدخانه در ایران
 دکتر نصیری به کپی برداری اروپاییان از علم نجوم و رصدخانه ایران

داننـد کـه جرقـه کـشف          ای می   فیزیک دانان هسته  : اشاره کرد و گفت   
، به وجـود  "است؟انرژی خورشید کج"سوال  ای در سایه انرژی هسته

   .آمد و این اندیشه زائیده تفکر مسلمانان بود
ها بایـد در تولیـد علـم نقـش داشـته              وی با اشاره به اینکه همه انسان      

ایرانیان تا آنجایی که در توان دارند با اتکاء : خاطرنشان ساخت باشند،
هـای   نخبگان کشور و در مرحله دوم بـا مـشورت   به جوانان، اساتید و

  .پاسداری خواهند نمود لی از تمام حق خود در این عرصهبین المل
ایران   درصد از مراحل آماده سازی رصدخانه ملی10: وی ابراز داشت

که با دانش بومی به دست آمده است، باقی مانده که امیدواریم تابستان             
 و بـا حمایـت دولـت و ارتباطـات     امر با اتکاء به نخبگـان  امسال این

  .ددالمللی نهایی گر بین
همچنین در این مراسم، حجت االسالم اعالء قدیمی، مسئول دفتر نهـاد      

دیـن اسـالم تکیـه بـر     : در دانـشگاه زنجـان گفـت    نمایندگی رهبری

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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و دیـن دیگـری را    اندوزی دارد و در همـین راسـتا هـیچ مکتـب     علم
  .یابیم که به علم در این سطح ارزش قائل شود نمی

بایـد  مـردم  : فرماینـد  میکه ) ع (حدیثی از امام صادق وی با اشاره به
به مانند افـراد فرومایـه و    گروه سوم: ، افزود باشنددانشمند یا دانشجو

  .پستی که مانند کف روی آب بی ارزش هستند، تلقی می گردند
در طول تـاریخ    : مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه زنجان گفت       

 و ائمه و پیامبر نیـز  هیچ جایگاهی در نظام خلقت ندارند افراد فرومایه
  .بسیار داشتند همیشه بر علم آموزی تاکید

کشور  :ای دانست و افزود وی جایگاه جغرافیایی ایران را، جایگاه ویژه
ها، یا منشاء فضایل بـوده و        ایران در تمام طول تاریخ و در همه دوران        

  .شده است عنوان قدرتی علمی محسوب می یا خود به
ـ  دسـتیابی بـه انـرژی     در مـسیر : ار داشـت حجت االسالم قدیمی اظه

 ای صلح آمیز نباید هیچ مانعی موجب کندی فعالیت دانـشمندان  هسته
  .ایرانی گردد

 
  :دکتر زلفخانی

یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در 
  شود دانشگاه زنجان برگزار می

 یازدهمین دوره کنفرانس دانشجویی مهندسی بـرق ایـران، بـه همـت    
 .شـود   دانشکده مهندسـی گـروه بـرق دانـشگاه زنجـان برگـزار مـی              

رئیس کنفرانس مهندسی برق ایران در گفتگو  دکتر حبیب اله زلفخانی،
منطقه زنجان، ) ایسنا(ایران   خبرگزاری دانشجویان،با خبرنگار دانشگاه

گردهمـایی   ایجـاد فـضای مناسـب بـرای    : ان مطلب فوق افـزود با بی
دانشجویان مهندسی برق، ایجاد انگیزه بین دانـشجویان جهـت انجـام            

پژوهشی، گـردآوری و ارائـه دسـت آوردهـای علمـی و       های فعالیت
اجرایی، علمـی و کـاربردی    های مختلف پژوهشی دانشجویان در زمینه
  .باشد از اهداف این کنفرانس می

مـؤثر بــین صـنعت و دانــشگاه، هــدایت    ایجــاد ارتبـاط : فـزود وی ا
آوردن  های دانشگاهی در راسـتای نیازهـای صـنعت، فـراهم     پژوهش

بستری مناسب جهت ارتبـاط دانـشجویان ممتـاز، صـاحبان صـنایع و              
ــر  ــان از دیگ ــت   کارآفرین ــرانس اس ــن کنف ــزاری ای ــداف برگ  .اه

 شهریور ماه 7لغایت  5 زلفخانی با بیان اینکه این کنفرانس سه روزه از
اردیبهشت  15آخرین مهلت ارسال مقاالت :  خواهد بود، افزود87سال 
باشد که پـس از داوری مقـاالت توسـط اسـاتید مجـرب                 می 87سال  

گردد و چند نمونـه   نامحدودی از این مقاالت انتخاب می کشور، تعداد
آمـده  ها به صورت کتابچه در  بقیه مقاله به صورت ارائه در کنفرانس و

  .و توزیع خواهد شد
هـای کلیـدی،    آموزشی، سخنرانی های  برگزاری کارگاه وی با اشاره به

بازدیدهای علمی از مراکـز مهـم    های تخصصی و میزگردها، نمایشگاه
ایـن   صنعتی استان در جهت اعتالی دانش مهندسـی بـرق کـشور در   

 و  از کلیه دانشجویان، پژوهـشگران، صـنعتگران      : کنفرانس ابراز داشت  
شـود جهـت ارائـه     های مهندسی برق، دعوت می شاخه صاحب نظران

های قـدرت، کنتـرل،    گرایش های آموزشی در مقاله و برگزاری کارگاه
از  های نـو، الکترونیـک، مهندسـی پزشـکی     مخابرات، کامپیوتر، انرژی

  .اقدام به ثبت نام نمایند www.iscee.ir طریق سایت کنفرانس

 هـای  مقـاالت بایـد در قالـب   :  گفـت مهندسـی بـرق   رئیس کنفرانس
WORD , PDF  و دبیرخانه ارسال گردد  از طریق سایت کنفرانس به

اصلی، نتایج، مراجع و  های کلیدی، مقدمه، متن باید شامل چکیده، واژه
 های نو نظری یا کـاربردی مـرتبط بـا    حاوی آخرین دستاوردها و ایده

نـون در هـیچ     مسائل مختلف موجود در مهندسـی بـرق بـوده و تـا ک             
  .ارائه نشده باشد کنفرانس و یا مجله علمی

 شـود فـرم   های آموزشی تقاضا می از ارائه دهندگان کارگاه: وی گفت
مخصوص پیشنهاد کارگاه خود را از طریق سایت کنفرانس به دبیرخانه           

  .ارسال نمایند
زلفخانی تعداد شرکت کنندگان در این کنفرانس را حدود دویست نفر           

ثبت نام اولیه این همایش اول اردیبهـشت  : یادآور شد ود وارزیابی نم
  . خواهد بود87خردادماه سال  15 و ثبت نام نهایی 87ماه سال 

کنفـرانس   وی شرکت اساتید برجـسته کـشوری و اسـتانی را در ایـن    
 استاد برجسته   100 الی   50شود    پیش بینی می  : ضروری دانست و گفت   

  .کنفرانس شرکت نمایند در این
اهـداف   فع معایب کنفرانس اصفهان و ارتقـاء محاسـن آن را از  وی ر

ای مناسـب   با اختصاص بودجـه : کنفرانس دانست و خاطرنشان ساخت 
  .کنفرانس به صورت مطلوب برگزار شود گردد سعی می

میلیون تومـان عنـوان    107زلفخانی بودجه پیش بینی شده کنفرانس را 
ان علمـی دانـشجویی     این کنفرانس بـا همکـاری سـازم       : کرد و افزود  

  .گردد وزارت علوم و دانشگاه زنجان برگزار می کشور،
خور، گنبد سلطانیه و نقاط دیـدنی   این مقام مسئول بازدید از غار کتله

های دیگر  برنامه و تاریخی شهر و مراکز مهم صنعتی استان زنجان را از
  .برای شرکت کنندگان این کنفرانس عنوان کرد

  
  :دانشگاه زنجانرئیس دانشکده علوم 

برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه، مشارکت 
  در جامعه علمی جهان ضروری است

  ها در اولویت باشد نیازهای جامعه باید برای دانشگاه
 ادی،علمی وبرای دستیابی بـه اهـداف برنامـه چهـارم توسـعه اقتـص      

فرهنگی، رفع نیازهای فعلی جامعه و مشارکت در جامعه علمی جهان،           
که نباید از آن غافل بـود پررنـگ شـدن امـر      ای ضروری است و نکته

  .باشد پژوهش می
رئیس دانشکده علوم دانشگاه زنجان در گفتگو  دکتر محمدرضا یافتیان،

منطقه زنجان، ) ناایس(ایران   خبرگزاری دانشجویان،با خبرنگار دانشگاه
وظـایف   نیازسنجی و طـرح ایـن سـوال کـه    : با بیان مطلب فوق افزد

کنـد    دانشگاه در کنار این نیازسنجی چیست به گسترش علم کمک می          
ریـزان    متـصدیان امـر، مـسئولین و برنامـه    ،توسعه علـم  و در راستای

  .توجه نمایند آموزش عالی باید به این دو مقوله
و   فراهم نمودن امکانات مورد نیاز سـخت افـزاری  یافتیان با بیان اینکه

نرم افـزاری و حمایـت از پژوهـشگران در امـر توسـعه علمـی مهـم                  
هـای بـاالی علمـی     ایران دارای پتانـسیل  کشور: باشد، تصریح کرد می

به توسعه مورد نیاز دست  ها توان با استفاده از این پتانسیل است که می
  .یافت

پژوهش در کـشور مـا    ه این امر که فرهنگاین مقام مسئول با اشاره ب
 پژوهش در ایران همواره به عنوان: هنوز جا نیفتاده است، ابراز داشت
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یک الگو از سایر کشورها کپی شده است و براسـاس همـین روش و                
   .ایم مدل در پژوهش گام برداشته

نـسبت بـه دانـشجو در       را  دکتر یافتیان تعـداد اعـضاء هیـأت علمـی           
اگـر تنهـا   : کمتر از میزان استاندارد دانست و افزود ورهای کش دانشگاه

تکمیلـی باشـد، آمـوزش دچـار      هدف ما رشد کمی مقطع تحصیالت
   .گردد رکود و نقصان می

مناسب نظام آموزشی را پایه و بستری  این استاد دانشگاه داشتن الگوی
 مدیران ،اعتبارات دغدغه کمبود: جهت توسعه پژوهش برشمرد و گفت

بودجـه،   ی را تبدیل به مدیران مالی کرده و با توجه به کمبوددانشگاه
  .ای از ابهام قرار گرفته است توسعه پژوهش و آموزش در هاله

هـا و   علـوم دانـشگاه زنجـان حـضور در کنفـرانس      رئیس دانـشکده 
هیأت علمـی بـه مراتـب     های علمی را در ارتقاء دانش اعضاء همایش

الزم جهـت   عالیت پژوهشی امتیازاتبدون ف: باالتر خواند و تاکید کرد
آید و بدون توجه به پژوهش قطعاً ارتقایی صورت           ارتقاء به دست نمی   

  .گیرد نمی
این مدرس دانشگاه داشتن تعریف مشخص از پژوهش، طرح سـواالت      

جامعه در آن در نظر گرفته شود، همگام شـدن بـا    اساسی که نیازهای
و در اختیار داشتن سیستم  توسعه علمی جهان، شناخت نیازهای جامعه

  .مناسب را در جهت عضویت در خانواده علمی جهان ضروری دانست
در صـورتی عـضو هیئـت علمـی قابـل پـشتیبانی             : دکتر یافتیان گفت  

متناسب با توانایی خود در اختیار داشـته باشـد و    باشد که امکاناتی می
  .استفاده نماید بتواند از این امکانات به نحو مطلوبی

 ها باید در مـسیری  دانشگاه: دانشکده علوم دانشگاه زنجان گفترئیس 
  .سوق داده شوند که نیازهای جامعه برایشان در اولویت باشد

محمدرضا یافتیان دارای سوابق علمی متعدد از  شایان ذکر است، دکتر
 سـال متـوالی،   3زنجـان در   جمله استاد نمونه دانشکده علوم دانشگاه

نمونـه   ، پژوهـشگر 81علمی و فرهنگی در سال های  چهره برتر فعالیت
 23 پروژه کارشناسـی،     15 سال متوالی، راهنمایی     2دانشگاه زنجان در    

 طرح پژوهشی در دانشگاه و یک 4کارشناسی ارشد، اجرای  پایان نامه
مقاله آموزشی، همکار  ISI ،6 مقاله 26طرح پژوهشی در استان، ارائه 

 58بـین المللـی،    ه در سـمینارهای  مقال10مجله آموزشی شیمی، ارائه 
  ژورنال بـین المللـی  5های علمی و داخلی و داور  مقاله در کنفرانس

  .باشد می
  

  
  

  هاها                    مناسبت                  مناسبت
  

   فروردین20
  قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا ش؛ 1359 -

بـه  (به پیشنهاد شورای فرهنگ عمـومی       شورای عالی انقالب فرهنگی     
های   و به پاس قدردانی از تالش     ) امگذاری روزهای سال  عنوان متولی ن  

مـاه را     میز دانشمندان جوان ایران اسالمی، روز بیستم فـروردین        آافتخار
آوری   روز ملی فن  "ای است، به عنوان       که مقارن با تکمیل چرخه هسته     

 1385شایان ذکر است در بیستم فروردین سـال         . تعیین کرد  "ای  هسته
و بـا   ) ع(الحجج امام رضـا       رگاه ملکوتی ثامن  طی مراسمی در جوار با    

 و سـایر مقامـات عـالی رتبـه          نژاد رییس جمهور    حضور دکتر احمدی  
ای انجام شد و کشور       کشور آخرین مرحله تکمیل چرخه سوخت هسته      

ای   آوری هـسته     صـاحب فـن    به لیست کـشورهای   طور رسمی     ایران به 
   .پیوست

   فروردین21
ا پهلوی در کاخ مرمر توسط رضا  ش؛ ترور ناموفق محمدرض1344 -

  آبادی و شهادت وی شمس
 ش؛ شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی از فرماندهان دوران دفاع 1378 -

  )توسط منافقین(مقدس و جانشین ریاست ستاد کل نیروهای مسلح 
  

   فروردین22
توسط ) یخچال امروزی( م؛ اختراع ماشین تولید سرمای مصنوعی 1859 -

  کاوه، صنعتگر فرانسویفردیناند 
 دان مـشهور فرانـسه ماشـین تولیـد           فریدناند کاوه، صـنعتگر و شـیمی      

این ماشـین کـه بـا اسـتفاده از گـاز            . سرمای مصنوعی را اختراع کرد    
کرد، پس از کامل شدن به صورت         آمونیاک سرمای مصنوعی تولید می    

 این اختراع نخستین گـام در راه جلـوگیری از         . امروزی درآمد  یخچال
تـا قبـل   . به خاطر استفاده از مواد غذایی فاسد بود ها  مرگ و میر انسان   

ها در نقاط مختلف جهان بـویژه         از این تاریخ هرساله بسیاری از انسان      
در مناطق گرمسیر بر اثر مسمومیت و فساد مواد غذایی جان خود را از              

  .دادند دست می
   فروردین23

   ش؛ سفر نخستین انسان به فضا1340 -
» گـا گـارین     یوری «1961 آوریل   12 ش برابر با     1340 فروردین   23در  

بـه مـدار    » 1رسـتک «فضانورد روسی اولین انسانی بود که با موشـک          
 دقیقه پیمود، وی در آن موقـع        108زمین رفت و دور زمین را به مدت         

 آوریـل بـه نـام کیهـان         12 سال سن داشت، به همین مناسبت روز         27
  .ستنوردی نیز نامگذاری شده ا

   فروردین24
  حرکت مظفرالدین شاه قاجار از تهران به قصد اروپا ش؛ 1279 -

مظفرالدین شاه پس از سیاحت مفصل در اغلب ممالک اروپا، در اوایل            
» کنترکس ویـل  «های معدنی شهر معروف       تابستان همان سال به چشمه    

فرانسه رفت و مشغول معالجه شد و در همین ایام بود که او سـینما را                
شـاه  «خوانیم که     در سفرنامه مظفرالدین شاه در این ارتباط می       . اختشن

میرزا ابراهیم خان عکاس باشـی   به اتفاق 1279روز یکشنبه هفدهم تیر  
ایـن  . رفته اسـت  » نترن ماژیک «و  » سینموفتوگراف«به تماشای دستگاه    

حادثه پنج سال پس از اختراع دستگاه نمایش فیلم توسط برادران لومیر            
  . آن در پاریس رخ داده استو رواج

   فروردین25
  روز بزرگداشت عطار نیشابوری -

  ) فروردین تا اول اردیبهشت25(آغاز هفته نجوم  -
) کـدکن ( ق در قریـه      537شیخ فریدالدین عطار نیـشابوری در سـال         

نیشابور به دنیا آمد، و چـون در آن شـهر بـه داروفروشـی و عطـاری                  
عطار در دکان داروفروشـی بـه      . اشتغال داشت، بدین لقب معروف شد     

پرداخت و به کسب علوم و درک صحبت مـشایخ و             درمان بیماران می  
الدین کبری و دیگران نیز روزگـار         شیخ نجم : بزرگان اهل تصوف مانند   

در این راه آنقدر پیش رفـت کـه خـود از پیـشوایان ایـن                . گذراند  می
حمد بلخـی   الدین م    و مقامش بجایی رسید که موالنا جالل        شد طریقت

مـا هنـوز    / هفت شهر عشق را عطار گـشت      : درباره او گفت  ) مولوی(
 در فتنه مغوالن در نیـشابور       627عطار در سال    . ایم  اندر خم یک کوچه   

ای عطار را در نظم و نثـر بـه عـدد            ه  ها و تصنیف    تألیف. به قتل رسید  
ـ : آنها عبارتست از  ترین    اند و معروف     دانسته 114های قرآن     ورهس ان ودی
نامـه    الهـی . های او که در حدود ده هزار بیـت اسـت            ها و غزل    صیدهق
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هـای بـسیار      نامـه و از مثنـوی       مصیبتخسرونامه، پندارنامه، اسرارنامه،    
الطیر است که نزدیک به هفت هزار بیت دارد و مراتب             مشهور او منطق  
 در طلـب  و رسیدن به حق و توحید را از زبان مرغان که  سیر و سلوک    

 عـشق،   ،طلـب (دارد و هفـت منـزل          مـی  کنند، بیان   میسیمرغ حرکت   
از  .دهـد   را در آن شـرح مـی      ) معرفت، استغنا، توحید، حیـرت و فنـا       

، کـه آن را     االولیاء است   های مهم شیخ عطار به نثر فارسی تذکره         تألیف
در آن شرح حـال نـود و شـش تـن از       که ق تالیف کرد117در سال   

شـیخ  . ه و شیوا نگاشته اسـت     پیشوایان طریقت تصوف را به نثری ساد      
عطار از شاعران بزرگ و از عارفان نامی است که مقام معنوی و تـأثیر               
وجود او در تاریخ تفکر معنوی ایرانیـان بـسیار بااهمیـت و در خـور                

  . مقبره وی در نزدیکی شهر نیشابور واقع است. باشد توجه می
   فروردین26

 از مشاهیر آلمانی و دلبسته »یوهان ولفکافک فون گوته« م؛ درگذشت 1832 -
  حافظ

گوته از مشاهیر نویسندگان و شعرای آلمانی است کـه بـه شـدت بـه                
 م به دنیا آمد     1749او در سال    . سرای ایران دلبستگی داشت     حافظ غزل 

هـایی    و عالوه بر ادبیات در علوم طبیعی نیز صاحب نظر بود و کتـاب             
تـرین    مهم. نوشته است را  » ها  تئوری رنگ «و  » تغییر حال گیاهان  «چون  

هـای رومـی،      فاوست، نامزدی کورنت، نغمـه    : آثار ادبی او عبارتند از    
 دیده از جهـان     1832 در سال    وی. دیوان شرقی، هرمان، دوروته، گوته    

  .فروبست
   فروردین27

تولد اسپنسر چاپلین معروف به چارلی چاپلین نابغه تئاتر، سیرک، م؛ 1889 -
  موسیقی و فیلم

  در مدینه منوره) السالم علیه(دت حضرت امام حسن عسگری  ق؛ وال232 -
نابغـه عـالم    » چارلی چـاپلین  «معروف به   » سرچارلز اسپنسر چاپلین  « -

 سالگی  5چارلی در سن    .  به دنیا آمد   1889سینما در شهر لندن در سال       
 صحنه تئاتر ظاهر شد و پس از آن در بازیگری نبوغ            دربار  برای اولین   

رغـم دشـواری      علی. و به شهرت جهانی دست یافت     خود را بروز داد     
های خـود را ایفـا        به خوبی نقش  های صامت او توانست       بازی در فیلم  

را کارگردانی کرد و پـس از       » الیم الیت « فیلم   1952چارلی در   . نماید
دولت امریکا چارلی را به سبب همدردی با        . آن به جهانگردی پرداخت   

های مواجه ساخت،     ر با محدودیت  فقرا و محرومان جامعه در این کشو      
هـای    فیلم. های سینمای آمریکا آلوده نشد      بند و باری    گاه به بی    اما اوهیچ 

میخته با اندوه و انتقادات صـبورانه و عـشق بـه    آچاپلین بیشتر از هزل   
جویندگان طال، عـصر    «توان به     مینها  آمشهورترین  از  و   انسانیت است 

»  ولگرد، دوش فنگ و سـیرک      جدید، زندگی سگی و دیکتاتور بزرگ،     
  . دیده از جهان فروبست1977 دسامبر 25چارلی در . اشاره کرد

مـری در سـامرا     ق 232الثانی سال      ربیع 8در  ) ع( امام حسن عسگری     -
اش   و مـادر گرامـی    ) ع( پدر بزرگوارش حضرت امام هادی       .متولد شد 
داشـت  ای به نام عسگر اقامـت         امام در سامرا در محله    . باشد  حدیثه می 

مـشهورترین القـاب آن     . که به همین جهت به عسگری شهرت یافـت        
 ساله بـود  22ایشان . است» ابومحمد«ه او ینو ک» قیت«، »زکی«حضرت  

 6که پدر بزرگوارش به شهادت رسید و مدت امـامتش پـس از پـدر                
االول    ربیع 8 سال بود و در      28این امام همام    عمر شریف   . باشد  سال می 
ــال  ــها260س ــه ش ــید ق ب ــضرت  . دت رس ــشان ح ــد ای ــا فرزن تنه
 6 در دوران کوتـاه      مامـا . باشد  می) عج(الحسن مهدی موعود      بن  حجت

معتـز، مهتـدی و معتمـد       (ساله امامت خویش با حکومت سه خلیفـه،         

معاصر بود و آنها امام یازدهم را تحت شـدیدترین فـشارها و             ) عباسی
 .به شهادت رسـاند ایشان را مسموم و  دادند و معتمد      ها قرار می    شکنجه

  .مرقد شریف این امام در شهر سامرا قرار دارد
   فروردین28

هن ایران میان تهران و شهر ری برداری از نخستین خط راه آ ؛ بهره ش1277 -
  )در دوره ناصرالدین شاه(

  

   فروردین29
  روز ارتش جمهوری اسالمی ایران -

  )ع( ق؛ وفات حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت 201 -
 توسط قزاقان )السالم علیه( ق؛ به توپ بسته شدن حرم مطهر امام رضا 1330 -

  متجاوز روسی
به همراه  ای از دشمنان مغرض انقالب         با پیروزی انقالب اسالمی عده     -

انحـالل  جمعی از دوستان ناآگاه نظام جمهوری اسالمی نغمه خطرناک          
ب اسـالمی بـه     رهبر فقیـد انقـال    ) ره(امام خمینی   . ارتش را سر دادند   

ترین حامی ارتـش پـای بـه میـدان نهـاد و طـی پیـامی،               عنوان بزرگ 
 یکپارچگی ارتش،    و ضرورت حفظ ارتش را اعالم و در جهت انسجام        

 فـروردین را روز ارتـش نامگـذاری         29فرمان مهمی را صـادر و روز        
مروری بر عملکرد ارتش جمهوری اسالمی ایران نـشان دهنـده          . کردند

از رژیم منحط پهلوی، پیوستن بـه       گسستن  . آن است کارنامه درخشان   
 ضـد    حضور پرثمر در مقابله بـا توطئـه       ملت، فرمانبرداری از رهبری،     

انقالب، دفاع از مرزهای زمینـی، هـوایی و دریـایی در دوران جنـگ               
تحمیلی و شهدای پرافتخار و حفظ آمادگی دفاعی و توان باالی رزمی            

سالمی ایران همگی مؤیـد ایـن       برای حراست از کیان نظام جمهوری ا      
  .باشند مدعا می

ــر ) س( حــضرت فاطمــه معــصومه - دخت
در ذیقعده سال   ) ع(گرامی امام موسی کاظم     

 قمری در مدینـه     183 قمری و به قولی      173
دوران زندگی  . منوره دیده به جهان گشودند    

این حضرت با مصیبت فراق پدر بزرگوار و        
ـ  ) ع( امام رضا    ،دوری از برادر   ایی از  در دنی

ایشان بانویی آگاه از    . غم و اندوه سپری شد    
ای سـخنور و معلمـی      حدثـه حوادث روز، م  

و شاگردان بسیاری تحت نظـر وی       توانا بود   
ــد  ــادگیری اصــول اســالمی پرداختن ــه ی . ب

همچنین کرامات بسیاری از ایشان نقل شده       
رفیـع آن   است که بیانگر روح بزرگ و شأن        

ه پروردگـار   بانوی مؤمن و دریادل در پیشگا     
 بـه نقـل از عالمـه مجلـسی    . باشد   می متعال

سـال پـس از      یـک ) س(حضرت معصومه   
به خراسـان بـه شـوق       ) ع(ورود امام رضا    

زیارت برادر بزرگوارشان رنـج سـفر را بـر          
خود هموار ساخت اما در راه بیمـار شـد و           

 17سرانجام در قم توقف نمود که به مـدت          
نی سـال   الثـا   روز ادامه یافت و در دهم ربیع      

 قمری در همین شهر وفات یافتند و در         201
صحن . همین مکان نیز به خاک سپرده شدند      

مطهــر ایــن بــانوی بزرگــوار در شــهر قــم 
  .است) ع(ها انسان عاشق و دلباخته اهل بیت  زیارتگاه میلیون
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