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(ع) هرچه از مشخصات  يآوردند. حضرت عل يداشتند به محضر وك كودك ي يمادر ي(ع) دو زن را كه ادعا يدر زمان حضرت عل

 اد كردند!. از هر دو زن، شاهديد، هر دو زن درست جواب دادند. از هر دو زن، قسم جالله خواست. هر دو زن، قسم جالله يكودك پرس

د. يارن بگذيزم يد و روياوريشان فرمودند كه كودك را بيكردند. ا يامانهير حكيحضرت تدب ،خواست. هر دو زن، شاهد آوردند!. در انتها

 يميك نيكنم تا هريم ميشماست! پس او را به دو ن ين كودك متعلق به هر دويمعلومست كه ا"د و گفت: ير را كشيحضرت شمش

ن يست. حضرت فرمودند كودك را به هميد كه من دروغ گفتم و او فرزند من نياد كشياز زنها فر يكي. ناگهان "د!!ياز آن را سهم ببر

م شدن و كشته شدن فرزندش را ندارد لذا از حق يدن دو نيك مادر هرگز تحمل دين كودك است. يد كه او واقعا مادر ايزن بده

ن ينه و عداوت چنينشان نداد معلومست كه از سر ك يچ عكس العمليدوم كه ه زنده ماندن كودكش گذشت. اما زن يخود برا يمادر

  داد. يكرده و لذا حكم به مجازات و ييادعا

 كيدو مادر و «ه يران توسط دو گروه مختلف، مشابه قضيا ييايدر ير در تصاحب انجمن مهندسيتاسف آور سه سال اخ يايقضا

 ني خود نشدند! و ايبه گذشتن از حق مادر ين كشته شدن فرزند، راضيمادر در حك از دو يچ ين تفاوت كه هياست با ا» كودك

  دهد كه .... ينشان م

 ين راضيك از طرفيچيبه باد فنا رفت و ه ييايدر يساله انجمن مهندس 20ت و شرافت يثي، آبرو و حرياخ سه ساله يهادر كشاكش

يم قديمي (بخصوص تنها يد كه واقعا ايگزيكرد انگشت تاسف به دندان ميم ن مناقشه نگاهيرون به اياز ب يبه مصالحه نشدند. هر كس

ن انجمن نهفته است كه آنها يدر او غيرمالي  يهستند؟ مگر چقدر منفعت مال يبه دنبال چه منافع يك انجمن علمياز دل انجمن) 

و  ييايع دريوسعه صنات يبرا يو دلسوز يياينها به عشق خدمت به جامعه دريا واقعا ايكند؟ آير محكمه و دادگاه ميرا سه سال درگ

 شخص ثالثك ي مِيسل عقل ؟ان بوده استيدر م يگريا اغراض دي نطور باهم سرشاخ شدنديا يساحل ياز شهرها ييت زدايمحروم

ن كشاكش ياز ا ييايقلب هر عضو جامعه درمانده است؟  يباق ييايدر ياز اعتبار انجمن مهندس يزيا هم اكنون چيآ د؟يگويچه م

نامند مي» انجمن سهامداران دريايي«، »انجمن مهندسي دريايي«اي اين انجمن را بجاي عده است. مجروحآزرده و خسته و  ،كودكانه

  كه نشان از عمق سوء ظن جامعه دريايي نسبت به اتفاقات ساليان اخير انجمن دارد.

دن حذف شبدون بدون حاشيه و برگزار خواهد شد، هاي آينده كه در هفتهانجمن مهندسي دريايي انشاء اهللا مجمع عمومي بعدي 

و  ذشته را جاروب كرده!، فجايع سه سال گبدون حرف وحديثبا برگزاري يك انتخابات كامال قانوني و بتواند  برخي افراد و سازمانها

  اين مخروبه را از نو بنا نهد. انشاء اهللا.

  

  

  


