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اعتراف به قتل همسر دکتر داروساز سیرجانی

خبـر

ضرب المثل

آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد

ناصرالدین شاه سالی یک بار آش نذری میپخت و خودش در
مراسم پختن آش حضور مییافت تا ثواب ببرد .رجال مملکت
هم برای تهیه آش جمع میشدند و هر یک کاری انجام میدادند.
خالصه هر کس برای تملق و تقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول
کاری بود .خود شاه هم باالی ایوان مینشست و قلیان میکشید و
از باال نظاره گر کارها بود.
سر آشپز ناصرالدین شاه در پایان کار دستور میداد به در خانه هر
یک از رجال کاسه آشی فرستاده میشد و او میبایست کاسه آن
را از اشرفی پر کند و به دربار پس بفرستد.
کسانی را که خیلی میخواستند تحویل بگیرند روی آش آنها
روغن بیشتری میریختند ،آن کس که کاسه کوچکی از دربار
برایش فرستاده میشد کمتر ضرر میکرد و آن که مثال یک قدح
بزرگ آش که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت میکرد
حسابی بدبخت میشد.
به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی با یکی از اعیان یا وزرا
دعوایش میشد به او میگفت :بسیار خوب بهت حالی میکنم
دنیا دست کیه؟ آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.

دادستان سیرجان اطالعات جدیدی از حادثه مرگ دکتر
الهام عباسلو پزشک داروساز سیرجانی ارائه داد.
دکتر الهام عباسلو که در سال  97در سیرجان به طرز
مشکوکی در منزل مسکونی اش جان باخته بود و همان
موقع اعالم شد که این متخصص داروسازی از طریق خفگی
جان باخته و از آنجا که هیچ شیء یا اشیائی در اطراف
جسد او که نشان دهد به وسیله آن خفه شده دیده نشده
لذا احتمال خودکشی در همان زمان منتفی و احتمال نقش
شخص ثالثی در مرگ او تا حدودی وجود داشت .کمیسیون

پزشکی قانونی هم علت مرگ را خفگی اعالم کرد.
سه ماه پس از حادثه ناگوار مرگ این دکترای داروساز
سیرجانی همه گمانه زنی های قبلی احتمال خودکشی را
متصور میدانستند اما شکایت خانواده و پیگیری موضوع از
سوی پلیس آگاهی و دستگاه قضایی و بررسیهای پزشکی
قانونی مسیر پرونده را تغییر داد .باتوجه به محتویات
پرونده ،نظر پزشکی قانونی و اظهارات افراد مطلع ،این
پرونده به اتهام قتل پیگیری شد و همچنین در خصوص
پرونده اتهامی قتل دکتر عباسلو یک نفر بازداشت شد.

امام جمعه سیرجان با بیان اینکه ما همواره ثابت کردهایم اگر با
هم باشیم در همه مشکالت با وحدت و همراهی مردم و مسئوالن
موفق و پیروز میشویم گفت :نباید هرگز متکی به بیگانه شویم
بلکه باید رونق و جهش تولید را همواره مد نظر قرار دهیم.

حجت االسالم سید محمود حسینی روز یکشنبه در خطبه های
نماز عید فطر سیرجان افزود :عید فطر روز اهل خیر و احسان است
تا پس از یک ماه روزه داری جان و روح به تقوای کامل رسیده
و باید فیوضات ماه مبارک رمضان حفظ شود تا انسان را برای
همیشه از معصیت و گناه دور نگه دارد و فلسفه اصلی روزههای
یک ماه اخیر برای آن بود که جامعه انسانی و اسالمی به تقوا برسد
و در جامعه متقی دیگر گناه نخواهد بود.
وی به شیوع ویروس کرونا در جهان نیز اشاره و تصریح کرد :اگر
کشور در عرصه مدیریت و نابودی این ویروس موفق بود قسمتی

از این موفقیت را مدیون مردمی است که با مسئوالن همراهی
می کنند.
امام جمعه سیرجان به سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر پرداخت
و یاد شهدای این پیروزی بزرگ را گرامی داشت و گفت :تمام
پیروزی های ملت ایران با اراده خداوند بوده و خواهد بود و خدا را
شاکریم ملت و مملکت ما چنین جوانان برومندی داشته و دارد.
حجت االسالم حسینی کمک های مومنانه در ماه های شعبان
و رمضان را دارای اهمیت خاص و سند اثبات همدلی و همراهی
مردم دانست و افزود :بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در

نیمه شعبان کمکهای مؤمنانه آغاز شد و اوج گرفت لذا باید از
ستاد مقابله با کرونا در شهرستان سیرجان ،استان ،کشور ،وزارت
بهداشت ،مجموعه علوم پزشکی و مدافعان سالمت تشکر کنیم که
با همراهی و همدلی خود خلق حماسه کردند و امروز نزد ملت
ایران سربلند هستند.
امام جمعه سیرجان اظهار داشت :خیلی وقت ها انسان در بالها
رشد می کند و بسیاری از زیباییها از درون بالها خود را نشان
میدهند.
امام جمعه سیرجان همچنین افزود :گرچه نتوانستیم روز قدس
را برگزار کنیم اما ما شعار مرگ بر آمریکا و اسرئیل را فراموش
نمی کنیم و من از همین تریبون فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر
اسرائیل را سر می دهم.

سرپرست اداره تبلیغات اسالمی شهرستان سیرجان :

 40مسجد در شهرستان سیرجان میزبان نمازگزاران و روزه داران بودند
حجت االسالم سعید شهابی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردم
شهرستان سیرجان اظهار کرد :با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و
ی شهرستان قادر به برگزاری نماز
محدودیتهای ایجاد شده ،امسال در مصل 
عید سعید فطر نبودیم.
به همین دلیل با هماهنگیهای صورت گرفته از طرف متولیان امر و جلسات متعدد
در فرمانداری سیرجان که با حضور امام جمعه محترم ،سرپرست فرمانداری ،ریاست
محترم اداره اوقاف و امور خیریه ،فرماندهی محترم بسیج سپاه شهرستان ،فرماندهی
محترم نیروی انتظامی و ریاست محترم کمیته امداد خمینی (ره) برگزار شد ،نماز

عید فطر به صورت محله ای  ،در مساجدی که توانایی و ظرفیت برگزاری این آئین
را داشتند ،اقامه شد.
سرپرست اداره تبلیغات اسالمی بیان کرد :بر این اساس  40مسجد در شهرستان
سیرجان میزبان نمازگزاران و روزه داران بودند که با ائمه جماعات این مساجد در دفتر
امام جمعه محترم ،جلسات هماهنگی و هم اندیشی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه قبل از برگزاری نماز ،مساجد کامل ضد عفونی شدند اذعان کرد:
رعایت بهداشت فردی و استفاده از دستکش و ماسک حفظ رعایت فاصله یک متری
نمازگزاران از یکدیگر ،اجتناب از حضور بیماران خاص و مبتالیان بیماریهای

زمینهای ،همچنین خردساالن و سالمندان و استفاده از مهر ،سجاده و چادرنماز فردی
توسط نمازگزاران الزامی بود که الحمدهلل مردم فهیم و مومن شهرستان سیرجان تمام
نکات بهداشتی را رعایت فرمودند.
در پایان ایشان از تمام مومنین و مومنات ،ائمه جماعات که برگزاری نمازهای عید فطر
را متقبل شدند و همچنین مسئولین مربوطه خصوصا امام جمعه محترم شهرستان که
همکاری الزم را با این اداره داشتند ،صمیمانه قدردانی و تشکر کردند و خاطر نشان
کردند امیدواریم با دعای خیر مومنین هرچه سریعتر نمازهای جماعات در مساجد
اقامه شوند.

روایتی از حماسه آزاد سازی خرمشهر

رب خرمشهر ،خرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد
بسم َّ
سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر در سال 1361است .این روز در تقویم
جمهوری اسالمی ایران به عنوان روز مقاومت ،ایثار و پیروزی نام گذاری شده است.
در سراسر سالهای پر افتخار دفاع مقدس روزهای بزرگی به ثبت رسیده که عظمت
واقعیت آن همواره باقی خواهد ماند .سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر در خالل
جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی صدام معدوم عراق علیه ایران نیز از همین
افتخارات دوران هشت سال دفاع مقدس است.
حماسه آزاد سازی خرمشهر در همه ابعاد آن اعم از نظامی ،حماسهای و فرهنگی
نقطه عطف مهمی در تاریخ انقالب اسالمی ایران است و روحیه سلطه ستیزی ملت
ایران امروز قوی تر و مستحکم تر از پیش همچنان در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد.
سوم خرداد نه فقط یادآور آزادی خرمشهر است بلکه یادآوری فداکاری ها و ایستادگی
های تحسین برانگیز مدافعان ایران اسالمی در برابر نیروهای متجاوز.
آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد سال 1361به عنوان مهم ترین هدف عملیات
بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران به
فرماندهی شهيد بزرگوار( علی صیاد شیرازی) و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
فرماندهی محسن رضایی انجام گرفت و در شب دهم اردیبهشت ماه سال 1361
پس از نبردی  34روزه به پیروزی رسید.

خرمشهرها در پیش است

این عملیات با چند هدف عمده استراتژیک و تاکتیکی از جانب نیروهای ایران دنبال
می شد که عبارت بودند از

 _1بيرون راندن نیروهای متجاوز به پشت مرزهای بین المللی
-2نشان دادن برتری قدرت سیاسی نظامی واجتماعی جمهوری اسالمی به عراق

وحامیان او در منطقه.
آزاد سازی خرمشهر در حقیقت از اهداف چهارم عملیات بیت المقدس بود که در
ساعت  22:30شامگاه شنبه 1خرداد ما هم 1361این عملیات با اعالم رمز یا محمد
ّ
عبدالل (ص) شروع شد.
بن
نتایج نظامی به دست آمده از عملیات بیت المقدس واقعا شگفت آور بودند ،نتایجی
مانند آزاد سازی 5400کیلو متر مربع از خاک کشور عزیزمان از جمله خرمشهر ،و
تأمین  180کیلومتر خط مرزی19 ،هزا اسیر ،و16هزار کشته از دشمن.
درساعت 2بعد از ظهر 3خردادماه خرمشهر به طور کامل آزاد شد و پرچم جمهوری
اسالمی ایران بر فراز مسجد جامع و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز درآمد و
بدین ترتیب این شهر مقاوم که پس از 37روز پایداری مقاومت که در چهار آبان ماه
1359به اشغال دشمن درآمده بود ،پس از  578روز (19ماه) اسارت آزاد شد.
امام خمینی (ره) فرمود :خرمشهر را خدا آزاد کرد
حاال نوبت ما جوانان است که از خرمشهر های که در پیش داریم دفاع کنیم و نگذاریم
که خرمشهر دیگری سقوط کند.
جوانان عزیز! بچه های عزیز من!
فردا مال شماست ،آینده مال شماست ،شمائید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ
نگه دارید ،شمائید که این بار مسئولیت را بر دوش دارید.
خرمشهرها در پیش است نه در میدان جنگ نظامی .دیگه میدانی که از جنگ نظامی
سختتر است.
( مقام معظم رهبری)

دکترای مشاوره و خانواده درمانی در گفتگو با صفحه اینستاگرام معراج اندیشه:

فرزندان در روابط مثلثی بیش از همه آسیب می بینند

پنجمینقسمتازسلسلهکارگاههایخانوادهدرمانیسیستمیباعنوانمقدمهایبرخانواده
درمانی با حضور دکتر عباس باباصفری دکترای مشاوره و خانواده درمانی دانشگاه اصفهان
به صورت زنده از صفحه اینستاگرام موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر پخش شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه ،در قسمت پنجم این مبحث از خانواده
درمانی سیستمی عباس باباصفری الفبای درمان را بحث مثلثها دانست و در خصوص
مثلث سازی گفت :همه ما از بدو تولد در روابط مثلثی گرفتار هستیم و اگر به درجاتی از
تمایزیافتگی برسیم می توانیم خیلی سریع تر خود را از این روابط رها کنیم .وی افزود :یکی
از اقداماتی که والدین انجام می دهند فرزندان خود را در بن بست مضاعف یا دو طرفه قرار
میدهند .در این بن بست فرزند طرف هر یک از والدین را که بگیرد تنبیه شده و آسیب
روانی می بیند .در اینجا از یک استعاره به نام عجوزه استفاده میکنم .بچه که در رقابت بین
والدین گیر میکند وقتی یک والد فرزند را دعوا میکند والد دیگر ممکن است به فرزند باج
دهد و از این شرایط سوءاستفاده کند.

در روابط مثلثاتی سه نفر درگیر هستند و نفر سوم هست که خیلی آسیب میبیند .وی اضافه
کرد :معموالً در روابط عاطفی به احتمال زیاد نفر سوم وجود دارد .اولین رابطه مثلثی را در
رابطه پدر و مادر و فرزند تجربه میکنیم و بعد گسترش پیدا میکند در تمام ابعاد زندگی.
کاری که درمانگر در این مرحله انجام می دهد استفاده از نامثلث سازی است .این مشاور
خانواده و درمانگر در خصوص نتایج روابط مثلثی گفت :اضافه کردن یک فرد به رابطه ممکن
است ثبات و بی ثباتی ایجاد کند .همچنین حذف نفر سوم هم ممکن است ثبات و بی ثباتی
ایجاد کند که باید هر کدام در مراحل خود مورد بررسی قرار بگیرند .باباصفری خاطرنشان
کرد :افراد ،اشیا ،فعالیت ها و حیوانات در روابط مثلثی می توانند بسیار تاثیرگذار باشند .مث ًال
عالقه بیش از حد یکی از زوجین به موبایل ،ماشین یا حیواناتی مثل سگ ،گربه و ...یا حتی
رفیق باز بودن یکی از زوجین میتواند به روابط مثلثی دامن زده و سیستم را دچار اختالل
نماید .اما معموالً در یک خانواده افرادی که از قدرت خیلی زیادی برخوردار باشند به سراغ
روابط مثلثی نمی روند.

هافبک گلگهر :باید روند خوب قبل از کرونا را حفظ کنیم
هافبک تیم فوتبال گلگهر سیرجان گفت :باید روند خوبی که پیش از وقفه لیگ
داشتیم را حفظ کنیم و از جمع تیمهای انتهای جدولی جدا شویم.
میالد کمندانی در مورد ادامه مسابقات لیگ برتر ،گفت :این وقفه در مسابقات
فوتبال سرتاسر دنیا رخ داد و تنها مربوط به ایران نبود .االن هم به عنوان یک
فوتبالیست خوشحالم که از بالتکلیفی خارج شدیم و مانند سایر مردم به شغل
خودبازگشتیم.
وی افزود:سالمت مردم و جامعه از همه چیز مهمتر بود و امیدوارم هر چه زودتر
این ویروس ریشه کن شود .بالتکلیفی برای ادامه لیگ ما را اذیت میکرد و االن
خوشحالیم که از این وضعیت خارج شدیم.
هافبک تیم فوتبال گلگهر سیرجان در مورد وضعیت فعلی خود ،اضافه کرد :در این

مدت سعی کردم تمریناتم را به صورت انفرادی دنبال کنم و از نظر بدنی شرایط
چندان بدی ندارم اما طبیعی است که تمرینات تیمی تاثیر به مراتب بیشتری دارد.
امیدوارم تا شروع مسابقات با تدابیر کادر فنی به شرایط خوبی از نظر بدنی برسیم و
با قدرت مسابقات لیگ را ادامه دهیم.
کمندانی در خصوص کار سخت گلگهر در ادامه مسابقات لیگ برتر ،گفت :هیچ
حریف آسانی در لیگ نداریم .ما روند خوبی را پیش از شیوع ویروس کرونا در پیش
گرفته بودیم و توانستیم با کسب نتایج خوب از انتهای جدول جدا شویم اما این
ویروس باعث شد تا مسابقات متوقف شود .باید همان روندی را که پیش از تعطیلی
بازیها داشتیم را حفظ کنیم و از منطقه خطر خارج شویم چرا که با توجه به کادر
فنی خوب و بازیکنانی که داریم میتوانیم به جایگاه خوبی در جدول برسیم.

مث ًال در جوامعی که مردساالری زیاد است این امر به خوبی قابل مشاهده است.
وی وفاداری دو نیم شده را یکی از موضوعاتی مطرح کرد که در بحث مثلث سازی وجود
دارد و گفت :معموالً بچه ها بین روابط پدر و مادر گیر می کنند و در یک وفاداری دو نیم
شده قرار میگیرند .گاهی در جبهه مادر هستند و گاهی در جبهه پدر و تکلیفشان مشخص
نیست .این فرزندان از نظر روانی بسیار آسیب می بینند.
یکی از نشانه های ضعیف بودن والد این است که در مورد همسر و خانواده همسرش با
فرزندش درد و دل می کند و در واقع به این اقدام فرد تجاوز عاطفی گفته میشود.
پدر و مادر و خانواده هایشان ریشههای فرزند هستند و والدین حق ندارند حس فرزند را در
مورد هر کدام از آنها خراب کنند .والدی که قوی است فرزند خود را به این ارتباط تشویق
میکند .باباصفری تصریح کرد :در پروسه درمان برخی از درمانگرها که از تمایزیافتگی باالیی
یدانند که این باعث می شود
برخوردار نباشند طرف یکی از زوجین را گرفته و او را محق م 
یک رابطه مثلثی ناسالم ایجاد شود .در صورتی که اگر از تمایزیافتگی برخوردار باشیم حین

درمان بیطرف خواهیم بود و مشکل را رفع خواهیم کرد .این مشاور خانواده در خصوص
تکنیک هایی که در نامثلث سازی استفاده میشود گفت:
معموالً به ضرب المثل زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند اشاره می کنم و نفر سوم برای
این که خود را ابله نداند از دخالت در دعوای زوجین دوری می کند .وقتی رابطه را از حالت
مثلثی خارج و به رابطه دوتایی تبدیل می کنیم و پشتیبان فرد را در این رابطه از او می گیریم
رابطه خیلی تغییر می کند و فردی هم که در مثلث گیر افتاده از فشار روانی رها میشود.
وی افزود :معموالً توصیه میکنیم زوجین خارج از دید فرزندانشان دعوا کنند .رویه کار در
حالت کلی این است که بچهها را از مداخله کردن در روابط والدین دور میکنیم .بعضی مواقع
بچه ها بادیگارد یکی از والدین می شوند که هم نقش محافظ و هم نقش حمله کننده دارد
این بادیگارد .در این حالت به فرزند میگوییم از والدی که از او حمایت میکنی حق الزحمه
بگیر .این کار باعث میشود تا از روابط مثلثی بیرون بیایند.

همزمان با عید سعید فطر؛ کمک مومنانه بسیج دانشجویی شهرستان سیرجان به نیازمندان
مسئول بسیج دانشجویی شهرستان سیرجان
از مرحله دوم رزمایش و توزیع یکصد بسته
کمکهای مومنانه بسیج دانشجویی شهرستان
سیرجان به نیازمندان ،همزمان با عید سعید
فطر خبر داد.
علی سلیمی دریابیگی افزود :پیرو دعوت رهبر
معظم انقالب در نیمه شعبان مبنی بر انجام
کمکهای مومنانه و در گام نخست۷۰،بسته
حمایتی و ۱۰هزار ماسک را دربین مردم
نیازمند توزیع کردند.

علی سلیمی دریابیگی عنوان کرد :در مرحله
دوم ارائه کمکهای مومنانه بسیج دانشجویی
شهرستان سیرجان ،یکصد بسته معیشتی در
آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر تهیه شدکه
دانشجویان بسیجی شهرستان بسته های
حمایتی را در روز عید سعید فطر به نیازمندان
توزیع کردند.
مسئول بسیج دانشجویی شهرستان سیرجان
ادامه داد :ارزش ریالی بستههای کمک مومنانه
در این مرحله دوم  ۳۰۰میلیون ریال بود.

سهشنبه
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قصد برگزاری کارگاه های انسان شناسی و خودشناسی در سیرجان را دارم

دکتر الهام عباسلو  31ساله ،دارای یک پسر  5ساله و
صاحب داروخانه در خیابان شهید نصیری شمالی بود که
 20شهریور امسال در منزل مسکونیاش به علت نامشخصی
جان باخت.
دادستان سیرجان بیان کرد :پس از بررسی های کارشناسی
و تالش ماموران پلیس آگاهی ،متهم پرونده قتل پزشک
داروساز سیرجانی لب به اعتراف گشود و پرونده جهت سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد .گفتنی است که
این متهم همسر دکتر الهام عباسلو می باشد.

امام جمعه سیرجان:
مشکالت با وحدت مردم و مسئوالن برطرف میشود

شماره 77

از مسائل مهم انسان و شايد مهمترين آنها،
شناخت خود انسان است .آدمي قبل از آنكه
به شناخت جهان پيرامون خود و نيك و بد آن
بپردازد ،بايد خود را بشناسد و گنجينه هاي
فطرت و نهاد خود را كشف نمايد و آنها را به
كمال برساند و اميال نفساني و شهواني خود را
تعديل كند .در اين صورت است كه به بزرگ
ترين سعادت نائل مي شود .اما اگر غفلت بورزد و
استعدادهاي خود را نيابد و شكوفا نسازد و فقط
نيازهاي مادي و اميال نفساني و حيواني خود
را بر آورد ،گرفتار خسران مي گردد و از مرتبه
انسانيت به حيوانيت تنزل مي كند.
دعوت به شناخت انسان از توصيه هاي مهم
پيامبران الهي ،عالمان اخالق ،عارفان و
فيلسوفان است و انسان خود نيز اهميت آن را
احساس مي كند .البته آدمي از جهات مختلف
موضوع شناخت و علوم گوناگون است.
مریم محمودآبادی ،جوان سیرجانی و نویسنده
کتاب « شخصیت و شاکله انسان» برای مان از
مالک های شخصیت سالم و مفاهیم خودشناسی
می گوید ،نویسنده ای که موفق به چاپ اولین
کتاب تخصصی خودش در سن  21سالگی شده
است و در حال بازتعریف مفاهیم روانشناسی
براساس تعالیم قرآن است.
روانشناسی اسالمی چقدر در دانشگاه
ها ترویج دارد و آموزش داده می شود؟
از زمانیکه وارد رشته ی روانشناسی در دانشگاه
شدم همیشه یکی از دغدغه های من این بوده
که روانشناسی ای که در کتب ما وجود داره
چقدر هم خوانی با روحیه و فرهنگ و اعتقادات
ما داره! خب هر ترم که جلوتر میرفتم بیشتر
متوجه فاصله بین این دو میشدم و روانشناسی
اسالمی برای من روز به روز سوالی بزرگتر
میشد !.این سردرگمی وجود داشت تا زمانیکه
با کلیپ های صوتی و تصویری از سخنرانی های
علیرضا پناهیان مواجه شدم حتی یادم هست
به حدی از صحبت های ایشون خوشم اومده
بود که وقتی خواستم پیج اینستای خودم رو
بزنم جمله ای از حرف هاشون رو در بیوی پیجم
نوشتم».اول خودت باش،بعد خوب باش» درسته
که ایشون روحانی هستند اما با توجه تحصیالت

و مطالعاتی که در زمینه روانشناسی دارند زاویه
دید عمیق ونگاه جدیدشون به جهان و انسان من
رو به سمت پیگیری مباحث ایشون جذب کرد
.کما اینکه سال  97در سمینار ها و کارگاه های
اساتیدی چون علیرضا آزمندیان شرکت میکردم
و خب احساس میکردم همه یک هدف مشترک
دارند ،شاید شیوه های بیان فرق کند اما هدف
خودشناسی هست.چرا که خودشناسی آغازمسیر
رشد و موفقیت است.
از چه زمانی شروع به نویسندگی در
حوزه روانشناسی کردید ؟
ایده ی نوشتن کتاب رو مدیون پویا ودایع یکی
از مدرسین مطرح در حیطه ی فنون مذاکره و
زبان بدن هستم اما اینکه محتوای کتاب چی
باشه موضوعی بود که باید میگشتم تا بفهمم که
تو چه موضوعاتی دغدغه دارم ،حتی یادم هست
اوایل سال  98یک کتاب هفتاد صفحه ای نوشتم
اما موضوعش اون چیزی نبود که من رو راضی
کنه  .به پیشنهاد یکی از دوستان به گروه جمعی
از نویسندگان در حیطه ی روانشناسی اضافه
شدم و قرار بر این بود که کتابی تحت عنوان
هدف و شیوه ی هدف گذاری تالیف بشه با اینکه
پژوهش ها انجام شده بود و کار کمی جلو رفته
بود اما قسمت نشد که اون کتاب به چاپ برسه.
تا حدودی بیخیال نوشتن شده بودم اما دغدغه
هام منو رها نمیکردن.سال پیش کارگاه چندروزه
ای تحت عنوان انسان شناسی از دیدگاه استاد
پناهیان در شیراز برگزار شد که مشتاق شدم
با یکی از دوستانم در اون شرکت کنیم  .بعد
از پایان کارگاه با دکتر علی میری از اساتی ِد
این دوره در ارتباط بودم در خیلی از مباحث
و موضوعات از ایشون کمک گرفتم خصوصا
موضوعاتی دررابطه با آسیب های شخصیتی...
و همین آغازگر فعالیت شما در این
رابطه بود؟
بله ،و این شد که خواستم در مورد شخصیت
انسان بیشتر بدونم ،شخصیتی که رفتار انسان
را شکل و جهت می بخشد .خدارو شاکر هستم
که من رو از لطف بینهایت خودش سرشار کرد و
این توفیق به من داده شد که بتونم به شخصیت
انسان ازدو نگاه روانشناسی و اسالم بپردازم و
چاپ کتاب شخصیت و شاکله انسان حاصل
محبت خدا و تالش خودم در این زمینه شد.
چه برنامه هایی برای ادامه این سیر
مطالعاتی در آینده دارید؟

من این رو رسالت خودم میدونم که به امید خدا
و کمک امام زمان (عج) مسیری رو که درجهت
تولید و افزایش آگاهی و مرتبط با رشته ی
تحصیلیم است طی کنم.
در آینده انشاا ...قصد دارم کارگاه هایی مرتبط با
محتوای این کتاب و انسان شناسی و خودشناسی
برگزارکنم ،امید دارم بتونم بخشی از زحمات
پدرومادر عزیزم رو جبران و برای دادن زکات
اندک علمی که از اساتیدم دریافت کردم راه رو
درانتقال آن ها به دیگران میدانم.
چرا این موضوع در کنار روانشناسی؟
من اگر همین االن هم متوجه بشم چیزی در
روان انسان یا رفتار انسان کشف شده که 1400
سال پیش در دین ما و در کالم ائمه معصومین
(ع) بهش اشاره ای نشده همین امروز دست از
دین اسالم برمی دارم!.
اعتقاد همه ی ما بر این است که کاملترین
دین کاملترین دستورالعمل برای زندگی در
این دنیا در دست کسی است که این جهان و
موجودات روخلق کرده پس شکی نداریم که خود
او شناخت وآگاهی بیشتری نسبت به همه ی
اینها دارد پس اعتماد کردیم به خداوندی که هر
لحظه متوجه ماست و نشاط بیشتر در زندگی
نتیجه اش نزدیکی بیشتر به خداوند است!.
نشاط رو میتوانیم در زندگی افرادی ببینیم که
شخصیت متعادلی دارند و سبک زندگی عالی ای

رو در پیش گرفتند در کتاب» شخصیت و شاکله
انسان» به شخصیت از دیدگاه اسالم مفصل
ترپرداخته شده .
اسالم دین فطرت است و هر رفتاری از آن
سرچشمه گیرد رفتاری است شایسته ی انسان
است و زمانی که رفتار انسانی با تعالیم اسالم
سازگار باشد راهی به سوی سالمت روان ایجاد
میشود و وقتی که سالمت جسمی وجود دارد که
از شرط های اساسی سالمت روان است سالمت
روانی نیز تامین میشود.
شخصیت هر انسانی همان چیزی است که
رفتارانسان را شکل و جهت میبخشد شخصیت
دارای ساختاری کلی و منسجم است ساختاری
که در رفتار شخص تبلور پیدا میکند.
شاخصه های شخصیت متعادل از دید
روانشناسی چیست؟
روانشناسان هنگام بحث درباره شخصیت تعادل
یافته ،تنها به عوامل جسمی بیولوژیک توجه می
کنند و جنبه روانی انسان را نادیده میگیرند و
از آن غافل میماند البته کار موافق روش آنها
در پژوهش های علمی است ،روشهایی که
تنها موضوعاتی را مورد تحقیق قرار میدهد که
مشاهده و کاوش آن در آزمایشگاههای علمی،
امکانپذیر است به همین دلیل روانشناسان
جدید ،جنبه معنوی و تأثیر آن بر روی شخصیت
انسان را مورد بررسی قرار نمیدهند.

مروری بر خاطرات یک ماه بندگی
رمضان هم رفت  ...مظلومانه می آید و مظلومانه می رود.
در انتظار این مهمانی هستی و بسته شدن شیطان تا
گناهانت را بسوزانی ،بر خالف مهمانی ظاهری که ممکن
است با رنج ،سختی و حتی برهم خوردن آرامش همراه
باشد ،مهمانی خدا ،آرامش و لذت خاصی درونش نهفته
است ،در این مهمانی به اندازه همتت به خدا نزدیک

می شوی اما عید می شود ،میان نمازگزاران نشسته ای،
هنوز طعم رمضان روی لب هایت نشسته است ،باور نمی
کنی که دیگر این ماه تمام شده است .مبهوت جمعیت
می شوی ،در فکر فرو می روی ،انگار همین دیروز بود
که اولین روزش را انتظار می کشیدی ،همین دیروز بود
که نسیم سحر ،شمیم خوش بیداری را برایت به ارمغان
می آورد و بانگ دلنشین ربنا ،جانت را به لقمه ای از

باشگاه گل گهرسیرجان در پی مثبت اعالم شدن تست کرونا تعدای از بازیکنان این تیم
بیانیه ای صادرکرد
پس از مثبت شدن تست کرونا چند بازیکن تیم فوتبال گل گهرسیرجان ،این باشگاه طی
شدن اخذِ تست از تمامی
بیانیه ای ضمن ارائه پیشنهادی به سازمان لیگ مبنی بر الزامی
ِ
تیمها ،در آزمایشگاههای معتبراعالم داشت که همچنان بر اساس پروتکلهای وزارت
بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان عمل خواهد کرد.
متن کامل بیانیه باشگاه گل گهر سیرجان ،پیرامون ابتال تعدادی از اعضای تیم فوتبال گل
گهر به شرح ذیل است:
به نام خدا ،در پی درج خبری در رسانههای کشور ،مبنی بر ابتالی تعدادی از بازیکنان تیم
فوتبال گل گهر به ویروس کرونا ،باید به اطالع مردم خوب و ورزش دوست کشورمان برسانیم؛

عشق و افطار مهمان می کرد و چقدر عشق می کردی
که به خاطر حضرت دوست لب را بسته ای بر هر چه
غیر اوست .سفره های زمینی تعطیل بود و در عوض،
دلت بر سفره های رنگین آسمان مهمان بود .بر سفره ای
مهمان بودی ،از جنس عشق که عطر و بوی مائده های
آسمانیش مدهوشت می کرد .معطر بودی به عبادت و
بندگی و طعم زیبای یا علی و یا عظیم .کم حال و هوای

پس از انجام تست کرونا توسط یکی از معتبرترین آزمایشگاههای کشور به باشگاه گلگهر
اعالم شد که متاسفانه تعدادی از بازیکنان و کادر فنی تیم به ویروس مذکور مبتال هستند.
از آنجا که سالمت بازیکنان ،کادر فنی و خانواده ایشان مهم ترین دغدغه باشگاه گل گهر
است ،بالفاصله تمرینات تیم فوتبال گلگهر تعطیل شد و کلیه بازیکنان و کادر فنی نیز
قرنطینه شدند .متعاقب این ماجرا با تصمیم پزشک تیم مقرر شد که یکبار دیگر از همه ی
اعضای تیم تستهای الزم گرفته شود.

همزمان با عید سعید فطر ،ویژهنامه الکترونیکی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در  ۳۰صفحه منتشر شد
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر ،در این ویژهنامه
گفتوگوهایی با دکتر غریبپور معاون وزیر و رئیس
هیئت عامل ایمیدرو ،مهندس مالرحمان مدیرعامل
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر،مهندس کرمی

شاهرخی رئیس هیئت مدیره شرکت گلگهر،
مهندس عتیقی معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع
گلگهر و گفتوگوهایی با معاونین و مدیران این
شرکت در حوزههای مختلف انجام شده است.

نگاهی مختصر بر مجموعه اقدامات بومی سازی شرکت سنگ آهن گهرزمین از زبان مهندس علی زهرودی ،مدیر بومی سازی این شرکت

شرکت سنگ آهن گهر زمین ،در راستای
اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه
اقتصاد مقاومتی ،فرایند بومیسازی را در قالب
راهبرد «تولید وتوسعه بر محور بومیسازی»،
مورد توجه جدی قرار داده است .فعالیتهای
بومیسازی در این شرکت ،بهصورت بنیادی
و با راهکارهای بدیع ،مبتنی بر همکاری
و همیاری فنی بخشهای مهندسی کارفرما با پیمانکار و با پذیرش ریسکهای عدم
موفقیت توسط کارفرما ،بحمدا ،...توانسته است ،منتج به ساخت قطعات و تجهیزات
اساسی مورد نیاز شرکت با سطح کیفی قابل مقایسه و در مواردی ،برتر از نمونههای
غربی ،برای اولین بار در ایران و پیشرو در بومیسازی در سطح شرکتهای معدنی گردد.

عملیاتی بومی سازی ،تاکنون منتج به
شایان ذکر است ،ماحصل اجرای پروژههای
ِ
جلوگیری از خروج سالیانه ارز قریب به  3.9میلیون یورو در سطح شرکت گردیده و در
صورت بهرهبرداری در شرکتهای همتراز ،قابلیت حدود  31.6میلیون یورو جلوگیری از
خروج سالیانه ارز در سطح ملی را فراهم میآورد .ضمناً ،برخی از مهم ترین پروژههای
عملیاتی اجرا شده در این بخش عبارتند از:
 طراحی و ساخت غلطکهای آسیابهای فشار باال ()HPGR طراحی و ساخت قطعات تکنولوژیک کاربیدتنگستنSTUD، EDGE-BLOCKو  CHEEK-PLATEویژه آسیابهای HPGR
 طراحی و ساخت لولههای ضد سایش انتقال اسالری پایه راب ِر با عمر عملکردی بسیار باال بازطراحی پمپهای انتقال اسالری -طراحی و تولید داخل ورقهای مورد نیاز ساخت پوسته آسیاب گلولهای (بالمیل)

از دیدگاه روانشناسان ،افرادی که توانسته روابط
خود با هستی ،خویشتن و دیگران را به خوبی و به
نحو مناسبی تنظیم کنند ،از مالکهای شخصیت
سالم و متعادل برخوردار هستند .چنین شخصی
تبعاً رفتارهای مناسب و بهنجار دارد تالشهای
فراوانی صورت گرفته و نظریهپردازان شخصیت
هریک به گونهای از سالمت روان و معیارهای
رفتار سالم و ناسالم سخن گفتهاند .نظامهای
زیستینگر ،سالمت روانی را در کارکرد صحیح
اندامها و دستگاه عصبی بدن میدانند .نظام
روان تحلیلگری ،سالمت روان را در کنش
موزون سه پایگاه شخصیت (نهاد ،من و فرامن)
میبیند و نظام رفتارگرا ،سالمت روانی را در
رفتارهای سازشیافته و آموختهشده در محیط
تعریف میکند .انسانگراها سالمت روان را در
ارضای نیازهای اساسی و رسیدن به مرحله
خودشکوفایی و تحقق خویشتن میدانند.
در مبانی اسالمی و دینی مالک های
شخصیت سالم چه می باشد؟
قرآن کریم مالکهای شخصیت سالم را بهطور
دقیق و واضح مشخص نموده است؛ بنابراین اگر
پیروان قرآن در اثر فشار موقعیتهای زندگی دچار
مشکالت رفتاری شوند ،به سرعت میتوانند با
پیروی از دستورها و راهنماییهای آن ،شخصیت
خود را اصالح نمایند؛ اما مالکهای شخصیت
سالم از دیدگاه روانشناسان در موارد بسیاری،
بهصورت کلی بیانشده است .علیرغم تالشهای
بسیار روانشناسان برای ارائه و دستهبندی
مالکهای شخصیت سالم ،این مالکها بهصورت
دقیق و جزئی و یا دارای دستهبندی مشخص و
مورد قبول قاطبه روانشناسان نیست.
براساس تعالیم قرآن ،شخصیت متعادل و سالم
دارای جهانبینی خاصی است که براساس
آن چنین شخصیتی ،نه مجذوب زیبایی های
فریبنده دنیا میشود نه گرفتار رهبانیت نه به
آنچه دارد دل میبندد و زیادی شاد میشود ونه
به آنچه از دست رفته غمگین میگردد او نه اسیر
گذشته خویش است ونه نه در حسرت آمال
و آرزوهای دست نایافتنی میسوزد  ،نه تکبر
میورزد و نه احساس زبونی میکند او افزون بر
آنکه به خود می اندیشد و با خویشتن خویش
رابطه ای پسندیده و متعادل دارد از رابطه ای
صحیح با خدا همنوعان و حتی طبیعت برخوردار
است.

خوش داشتی ،به صفای شب های قدر هم مزین شدی.
از زمین جدایت کردند و تا نزدیکی های خدا پروازت
دادند و تازه دلت گرم آن همه نور شده بود که گفتند
تمام شد ،تازه عادت کرده بودی به آسمان ،که گفتند
عید رمضان آمد و همه شاد بودند ،با آن لب های به هم
چسبیده و خشک شده به تماشا جمعیت اقامه کنند
می نگری و در قنوت اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل
الجود و الجبروت می خوانی ،و تمام؛ تو از خانواده ات
فاصله می گیری و چشم هایت بی اختیار گرم می شوند
و شروع به چکیدن می کنند .با خودت فکر می کنی حاال
چه می شود بعد از مهمانی ،چه باید کرد تا همچنان این

گلگهر :از همه تیم ها تست معتبر بگیرید

گفت و گو
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یادداشت

ترس مقدس
برای حفظ تقوا الزم است دامهای شیطان را بشناسیم
تا اسیر آنها نشویم .در سوره الرحمن آمده است:
کسی که تقوی داشته باشد و از خدا بترسد به آغوش
خدا میرود و بهشتهای خدا به او هدیه میشود.
شاید در اینجا سوال پیش آید ترس از خدای رحمان
و رحیم چه دلیلی دارد؟ ترس از خدا به گناهان ما بر
میگردد .اگر کسی از خدا خجالت کشد و خداوند را
حاضر و ناظر بر اعمالش ببیند آلوده گناه نمیشود،
برای بندهای که فرصت و موقعیت گناه پیش میآید
اما به خاطر ترس خدا ،از گناه دوری میکند فقط به
خاطر شرم حضور خداست.امام صادق(ع) فرمودند:
از خدا بترس ،طوریکه یقین داشته باشی اگر چه
تو خدا را نمیبینی اما او تو را میبیند .ترس از
خدا همین است ،تمام ترسها بد است اما ترس
مقدسی داریم و آن حساب بردن از خداست که
اسیر گناه نشویم .وقتی باور کنیم در محضر خدا
هستیم پس بی ادبی و بیحرمتی نمیکنیم .وقتی
ما در مسیر الی اهلل قرار بگیریم تمام گناهانی که ما
انجام دهیم چه صغیره و چه کبیره ،همه دهن کجی
به ساحت مقدس خداست .در محضر خدا ،گناه،
کوچک و بزرگ ندارد اما وقتی گناهان را نسبت به
خود گناه بسنجیم کوچک و بزرگی گناه مشخص
میشود وقتی انسان آلوده به گناه میشود شیطان
مدام القا میکند که دیگر کار تو تمام است و به
ورطه نابودی افتادهای و مدام یاس و ناامیدی را به
انسان القا میکند .یکی از گناهان کبیره این است
که انسان نسبت به رحمت خداوند به حالت ناامیدی
برسد .در قرآن آمده است تنها کسانی کافر هستند
از رحمت خدا ناامیدند .ریشه یاس و ناامیدی عدم
شناخت انسان از خداوند است .وقتی به حق تعالی
معرفت پیدا کنیم و او را با عظمت یاد کنیم گرفتار
ناامیدی نخواهیم شد .پس مهدی فاطمه را واسطه
قرار دهیم و از آن وجود نورانی بخواهیم تا راه ورود
رحمت الهی را بر قلبهایمان باز کند تا بتوانیم بندگی
کنیم و اسیر دامهای شیطانی نشویم.

حال خوش آسمانی را داشت ،با آن صورتی خیس به
آسمان می نگری و با خدای خود قرار می گذاری ،قراری
از جنس یک سال انتظار و عاشقی که دوباره خوب باشی،
دوباره حال دلت خوش باشد ،خوش به دوستی و رفاقتت
با خدا ،و نگذاری میان این رفاقت را کسی شکر آب کند،
و بیچاره پرنده دلت که گوشه ای کز کرده و غمگین
است؛ آری رفت ،رفت ماه عاشقی و تو را سوزاند ،و تو
ماندی یک سال انتظار که سخت است ،به آسمان دستی
تکان می دهی و خداحافظ ماه خدا و از خدا می خواهی
که تو برگردی و من باشم.

این اطمینان خاطر را به کلیه همشهریان و همراهان باشگاه گل گهر میدهیم که همچنان
بر اساس پروتکلهای وزارت بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان عمل خواهیم کرد،
چراکه همواره مهمترین رسالت باشگاه گل گهر ،تالش در جهت افزایش سطح سالمت جسمی
همیاران خود در سراسر ایران اسالمی بوده است.
و روحی تمامی مخاطبان و
ِ
شدن اخذِ تست از تمامی تیمها،
اما پیشنهاد باشگاه گل گهر به سازمان لیگ ،پیگیری الزامی
ِ
در آزمایشگاههای معتبر است که در صورت استفاده همهی تیمها از یک آزمایشگاه واحد،
«صحت» و «اعتبار» نتایج تستها تضمین خواهد شد.
در پایان یادآور می شود که اخبار و تصمیمات جدید این باشگاه ،از طریق درگاههای رسمی
اطالعرسانی باشگاه گل گهر به سمع و نظر مخاطبان خواهد رسید.
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دومین نفتکش ایرانی وارد آبهای ونزوئال شد
عکس :جواد درفشی

فارس :ساعاتی بعد از رسیدن اولین نفتکش ایرانی به مقصد خود در بندر «ال پالیتو» در شمال ونزوئال،
دومین نفتکش حامل بنزین ایران هم با نام «فارست» وارد آبهای این کشور شد.
خبرنگار شبکه «تله سور» گزارش کرد دومین نفتکش ایرانی با نام  Forestوارد آبهای ونزوئال شده
است و همانند نفتکش  Fortuneتوسط نیروی دریایی ونزوئال تا رسیدن به مقصد اسکورت میشود.
پیش از این شبکه روسی «راشا تودی» از رسیدن نفتکش «فورچون» به مقصد نهایی آن در بندر «ال
پالیتو» در شمال ونزوئال خبر داده بود .قرار است این دو نفتکش و سه نفتکش دیگر ،در مجموع بیش
از یک و نیم میلیون بشکه بنزین را از ایران به این کشور که علیرغم داشتن ذخایر نفتی ،به دلیل
تحریمهای آمریکا با بحران انرژی روبروست ،حمل کنند.
«نیکالس مادورو» ،رئیس جمهور ونزوئال پیش از این در حساب توئیتری خود با تشکر از ایران برای ارسال بنزین به این کشور با انتشار تصاویری از
کشتی ایرانی حامل بنزین ،نوشت« :پایان ماه رمضان برای ما ورود کشتی  Fortuneرا به ارمغان آورد؛ نشانهای از همبستگی میان مردم جمهوری
اسالمی ایران و ونزوئال .در جایی که کشورهای امپریالیستی میخواهند با زور احکام خود را تحمیل کنند ،فقط برادری میتواند مردمان آزاد را نجات
دهد .متشکرم ایران».
وی همچنین از ملت ایران به خاطر همبستگی با مردم ونزوئال ،پشتیبانی از کاراکاس و شجاعت در تصمیم گیری قدردانی کرد.

سردار حاجی زاده :مشکل امروز کشور اقتصاد است
مشرق :فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت:آمادگی دفاعی ما در باالترین سطح بعد از پیروزی انقالب اسالمی است
و از این بابت جای هیچ نگرانی برای مردم نیست.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه نماز عید سعید فطر
درباره میزان آمادگی نظامی و دفاعی کشور ،گفت :آمادگی دفاعی ما در باالترین سطح بعد از پیروزی انقالب اسالمی
است و از این بابت جای هیچ نگرانی برای مردم نیست.
وی افزود :هم اکنون بزرگترین و مهمترین جبهه ای که داریم و الزم است که مردم و مسئوالن در کنار هم به این
سمت بشتابند و آن را سامان دهند جبهه اقتصاد است و هیچکس نباید نگران حوزه دفاعی کشور باشد.
وی در پایان گفت :الحمدهلل ایران قدرتمند است و دشمن از این موضوع نگران است و ما نگران نیستیم.

برپایی نماز عید در  40نقطه شهرستان

معاون کل وزارت بهداشت :فعال همه مشاغل بازگشایی نمیشوند
ایسنا :معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه همه مشاغل فعال بازگشایی نمیشوند ،گفت :سیاست ما حداکثر
بازگشاییها برای تامین اقتصاد و معیشت مردم است.
دکتر ایرج حریرچی با اشاره به بازگشاییهای صورت گرفته ،تاکید کرد :همه مشاغل فعال بازگشایی نمیشوند و سیاست
ما حداکثر بازگشاییها برای تامین اقتصاد و معیشت مردم است.
وی با بیان اینکه همه مشاغل و اصناف برای فعالیت باید به سامانه وزارت بهداشت ( )salamat.gov.irوارد شوند
و بارکد مخصوص خود را دریافت کنند ،افزود :تا کنون  86درصد اصناف این بارکد را دریافت و پروتکلهای مربوطه را
دریافت کردهاند .اصناف بعد از دریافت پروتکلها ،مجاز به بازگشایی هستند.
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد :صنوفی که بارکد نگرفتهاند نمیتوانند بازگشایی داشته باشند.

بازگشایی حرم امام رضا(ع) پس از  ۷۰روز
فارس :درهای حرم مطهر امام رضا علیهالسالم پس از مدتها به روی زائران و مشتاقان آن
حضرت باز شد.
حرم مطهر امام رضا علیه السالم پس از  ۷۰روز که به علت شیوع ویروس کرونا بسته شده بود
صبح دوشنبه  ۵خرداد به روی زائران بازگشایی

صد و هفتادوششمین غواص روایتی منحصر به فرد از مظلومیت شهدای غواص
پنج سال پیش در چنین روزهایی ،یک ایران به سوگ  ۱۷۵شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس نشست
که در یک ویژگی مشترک بودند؛ آنها با دست بسته در یک گور دستهجمعی به شهادت رسیده بودند.
جنایت ناجوانمردانه رژیم بعث عراق که پس از سی سال ،جان یک ملت را به آتش کشیده و عطر و بوی
شهادت را دوباره در کشور زنده کرده بود.
«صد و هفتاد و ششمین غواص» آزادهای به نام محمدرضا یزدیان است که از نزدیک شاهد این واقعه
هولناک بوده و روایاتی دسته اول از آن نقل کرده است.
این آزاده سرافراز دست به قلم شده و آن لحظات غریب را اینگونه به تصویر کشیده است:
«واقعا چه قیامتی بر پا شد .حدود سی یا چهل متر ما را روی زمین میکشاندند و غلت میدادند و
میزدند .با چوب و کابل و مشت و لگد و هرچه دم دستشان بود...
ناگهان متوجه شدم لودر ها دارند روی اسیران درون گودال خاک میریزند .مشاهده این همه شقاوت و
جنایت امانم را برید و تمام رمقم را گرفت .دیگر چیزی ندیدم و از هوش رفتم».
این اثر خواندنی که در  ۳۰۰صفحه ،با جزئیات دقیق اسارت مظلومانه آزادگان میهن در زندانهای صدام
را شرح داده ،به همت نشرستاره ها به چاپ رسیده است.
گیرایی روایتها ،طراحی زیبای جلد و قطع مناسب کتاب ،آن را در زمره کتبی قرار داده که با استقبال
کتابدوستان مواجه میشوند.

