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فروش فراری ۸ ميلياردی در تهران!

باالخره فيس بوک و توييتر  بد هستند يا 
خوب؟

گفت وگوی تفصيلی ايسنا با سرمايه دار 
جنجالی

شگفت  انگيزترين ماجراجويان دنياناخن هايتان را چقدر مي شناسيد؟

موشک کاغذی بلند شد و  پدرم را به اشتباه انداخت 
پدرم داد زد: هواپیما... بمب روی قرارگاه انداخت 

پدر از روی صندلی افتاد، پا شد و گفت: »یاعلی«... افتاد 
سقف با بمب اولی افتاد او به باالسرش نگاه انداخت 

تانک از روی صندلی رد شد شیشه ی عینکم ترک برداشت 
یک نفر اسلحه به دستم داد طرفم چفیه و کاله انداخت 

خاکریز از اتاق خواب گذشت و من و او سینه خیز می رفتیم 
او به جز عکس خانوادگی اش هرچه برداشت بین راه انداخت...

به خودم تا که آمدم دیدم پدرم روی دست هایم بود 
یک نفر دوربین به دست آمد آخرین عکس را سیاه انداخت 

موشک آرام روی تخت افتاد زنی از بین چند دست لباس 
                           یونیفرم پلنگی او را روی ایوان جلوی ماه انداخت 

به یاد خالق » دایه دایه وقت جنگه«

دایه دایه هیچ ساز و برگی نداشت؛ یک صدای گرم و گیرا و یکی دو ساز 

تلفیق مولفه های  از  عالی  ای  زد. منونه  کارش موج می  در  محلی. سادگی 

گوناگون فرهنگ و هرن، رصف حداقل امکانات و بهره برداری حداکرث.همه 

اینها مرهون شناخت صحیح رضا سقایی از مردم جنگ دیده و رزمندگان دلیر 

و فرهنگ های محلی بود.

عرص ایران - فصلنامه ادبی »درگاه« که در لرستان منترش می شود و کیفیت 

و غنای آن با وزین ترین نرشیات مرکز برابری می کند، در شامره جدید خود 

فرهنگ  عرصه  آشنای  – چهره  احمد مسجد جامعی  از  یادداشتی خواندنی 

و رییس جدید شورای شهر تهران – درج کرده که در آن وزیر ارشاد دولت 

اصالحات به یاد اثر جاودانه » دایه دایه وقت جنگه« نوشته است.

عرص ایران به مناسبت سی و یکم شهریورماه – سی و سومین سالروز آغاز 

جنگ تحمیلی –  بخش دوم این منت را که از منظر فرهنگ، هرن و موسیقی 

به جنگ نگریسته از »درگاه« نقل می کند:

اجراهای  و  روانی  اجتامعی،  فرهنگی،  پشتیبانی  جنگ،  ملزومات  از  »یکی 

حامسی بود. موسیقی حامسی متکی به روحیه جنگاوری است. در این میان 

بود که سازهای برنجی و کوبه ای به ویژه دف و سنج جایگاه خود را میان 

مردم باز کردند. چیزی نگذشت که این سازها به رسعت به یکی از ژانرهای 

اصلی و مهم موسیقی تبدیل شدند. موسیقی یی که در ابتدا با فرم آشنای 

نوحه خوانی ارایه شده بود به رسعت حالت حامسی ها پیدا کرد. موسیقی 

جنگ شد فرهنگی مهیج و برانگیزاننده با ریتمی تند و کوبنده. صدای هیجان 

آور دف و چرخش و گردش زیبای آن فقط در جنگ و جبهه به کار نیامد که 

امروز هم چشم و گوش و دل مردم همراه آن است. کنرست های پر مخاطب 

و بی شامر و گروه های دف نوازی خود گواه این مدعاست.

دایه،  دایه  بیندازیم:  روزها  آن  از  روزها  آن  از  مانده  یادگار  آثار  به  نگاهی 

خلبانان، مّمد نبودی، گلربگ رسخ الله ها، شهیدان، چلچله، شهر خون، کربال 

سید  ماندگار  با صداهای  اجراهایی  و  ... رسودها  و  نوای حسینی  با  کربال، 

حسام الدین رساج، محمد گلریز، صادق آهنگران، غالم کویتی پور و محمد 

حسین توکلی اهل آباده )نوجوان(  یادگار آن دوران است که از آن میان تاثیر 

گذاری و ماندگاری »دایه دایه وقت جنگه« بر هیچ کس پوشیده نیست.

آهنگران بیشرت از ملودی های دزفولی و شوشرتی بهره می گرفت و کویتی 

پور بیشرتین توجه را به نغمه های بوشهری و دشتستانی داشت. عموم آنها 

نداشتند.  بودند، دعوی و دعوای هرنی  داشتنی  مردمانی دردمند و دوست 

مدرسه و مکتب را به هم آمیختند، رسی پرشور، صدایی گرم و دلی مهربان 

داشتند. نوا و نغمه شان آتشی بود از دل؛ اشکی از چشم و آهی از سینه.

و  بومی  گروه های  از  اند هرنمندانی  بوده  انگشت شامر  تاریخ معارص  در 

محلی که تاثیر ژرف و کاری بر فرهنگ شنیداری کشور داشته اند.

در میان این گروه استاد رضا سقایی چهره ای درخشان تر دارد. سقایی یکی 

ماندگار  نام های  از  یکی  او  است.  این رسزمین  ترین هرنمندان  برجسته  از 

مجموعه های فرهنگ غرب کشور است که کلیتی به نام قوم لر و لک  و 

کرد را رقم می زند. هرنمندانی مانند او، مناد و مناینده فرهنگ خود هستند. 

نهادهای رسمی و دستگاه های حکومتی، قرار دادها و بخشنامه ها کمرتین 

نقشی در ماندگاری یا حتی معرفی آنان ندارند.

او شاگرد طبیعت ناب غرب ایران بود. همه و همه چیز از الیه الیه خشت 

بلوط های  تا  گرفته  االفالک  فلک  کهنسال  و  استوار  قلعه  و سنگ های  ها 

پیر، گونه های وحشی، شبدرهای خودرو، الله های واژگون، چشمه سارهای 

بسرت  بر  جاری  آهنگین  نهرهای  کوهساران،  آبشارهای  زیبای  ترنم  بلورین، 

رودها، نغمه دل انگیز کبک، ترنم صمیمی بارش باران های قشالق، آهنگ 

غریب نی لبک چوپان ها، یال های شالل و افشان اسب ها و سم توامنند 

ستوران به به او مشق موزیک می داد.هرن او از دل طبیعت بیرون می آمد 

و صدایش از نایی بالکشیده برمی خاست. سقایی موفقیت های خود را بیش 

نیز مانند دیگر موسیقی  او  از همه مدیون جوشش و کوشش خودش بود. 

آکادمیک،  و  مراکز هرنی  رایج  بندهای  و  قید  از  فارغ  محلی،  گمنام  دانان 

موسیقی را همچون بهرتین ترجامن احساس پاک خود به کار می گرفت.با 

این که خانه به دوش بود و از کمرتین امکانات معیشتی بهره ای نداشت، 

از طبعی بلند برخوردار بود و بیامری  و جانبازی از او مردی سخت کوش و 

توان مند و استوار ساخته بود.بخش مهمی از محبوبیت سقایی نتیجه حضور 

جدی شعر و ترانه و ترنم و آواز و موسیقی از یک سو و حامسه و جوان 

مردی و آزادگی و دالوری و آیین و اخالق از سویی دیگردر الیه های گوناگون 

فرهنگ های اصیل و رنگارنگ ایران زمین است.در همه این سال ها او با آن 

که جانبازی استوار و یادگاری از فداکاری های دوران دفاع مقدس بود کار 

موظفی نداشت و به ناچار فعالیت چندانی منی کرد اما وقتی ُبغض فروخفته 

خود را بیرون می ریخت نوای آتشین او شوری از عشق و حامسه خلق می 

وقت  دایه  »دایه  نام  به  ای  جاودانه  که  بود  مردی  چنین  این  او  کرد.باری 

جنگه« در ذهن و زبان عشایر و شهروندان غرب کشور جاری شد و ادبیات 

آن پشتیبان حامسه های بسیاری شد.دایه دایه هیچ ساز و برگی نداشت؛ یک 

صدای گرم و گیرا و یکی دو ساز محلی. سادگی در کارش موج می زد. منونه 

ای عالی از تلفیق مولفه های گوناگون فرهنگ و هرن، رصف حداقل امکانات 

و بهره برداری حداکرث. همه اینها مرهون شناخت صحیح سقایی و مردم جنگ 

دیده و رزمندگان دلیر و فرهنگ های محلی بود، اثری که بعدها در شامر 

یکی از آثار موسیقایی یکصد سال اخیر به ثبت رسید البته در این میان سهم 

هرنمند ارجمند مجتبی میرزاده  در جای خویش کامال محفوظ است. نوای 

آتشین مرحوم سقایی یادآور حامسه آفرینان پرشور و زخم خورده و تلخ و 

شیرین دفاع مقدس است. منونه ای دل نشین با شعر و ملودی ساده که از دل 

فرهنگ عشایر و شهروندان غرب ایران برخاسته و سقایی را به چهره ماندگار 

هرن ایران تبدیل کرده است.با این حال سقایی پس از رسیدن به شهرت نیز 

هیچ گاه زادگاه خویش را ترک نکرد.اصابت مبب و درگیر شدن تن او با رنج و 

بیامری تا آخرین لحظه های حیات تقدیری بود که از گذر جنگ نصیبش شده 

بود. بدون آن که برایش نام و نانی بیاورد، با بیامری و بیکاری نربدی طوالنی 

تر داشت. سال های پس از جنگ به ویژه سال های آخر عمر بی رس و صدا 

خانه نشین شده بود. با همه اینها صفای باطن را – که مهم ترین و نخستین 

الزمه کار هرنی است – حفظ کرد و برای غلبه بر مشکالت توان فرسای خود 

تنها و تنها به دامان پرمهر خواهر پناه برد.حکایت بازی های روزگار و رنج 

تنهایی اش را باید از »ماه دولت« شنید که با همه دشواری های طاقت فرسا 

تا پایان راه با او باقی ماند. مردمی که هنوز به خاطر دارند که ترانه های 

محلی و حامسی چگونه روحیه مضاعف به رزمندگان و مادران و همرسان 

چشم به راه می بخشید.امروز عشایر و شهروندان غرب ایران به خاطر حضور 

و  هرنمند  فرزند  که  چرا  بالند  می  خود  به  شادمان  و  او رسخوش  کنار  در 

برومند آنها رسبلند ایستاد و تن به خفت زمانه و بازی های روزگار نداد و 

ما با خاطره امثال او، با حامسه، با درد، با دریغ به زندگی ادامه می دهیم.

پایان  گاه  هیچ  دایه«  »دایه  اما  شد  متام  فرودها  و  فرازها  با  جنگ  باری، 

نیافت.«

محّمد حسین ملکیان

یادداشتی از احمد مسجد جامعی

به مناسبت سالگرد آغاز دفاع مقدس

به گزارش فرارو، حسن روحانی در دوران جنگ ایران و عراق، مسئولیت های متعددی از جمله عضویت 
در شورای عالی دفاع، عضویت در شورای عالی پشتیبانی جنگ و رئیس کمیسیون اجرائی آن، معاونت 
کشور  کل  هوایی  پدافند  فرماندهی  و  خاتم االنبیاء  مرکزی  قرارگاه  ستاد  ریاست  جنگ،  فرماندهی 
به معاونت جانشین فرماندهی کل قوا منصوب شد.  تا ۱۳۶۸  بین سال های ۱۳۶۷  را برعهده داشت. وی 
روحانی در سال ۷9 مفتخر به دریافت نشان درجه یک نصر از دستان رهبر معظم انقالب شد. این نشان 
به عنوان مسؤول  واحد بسیج  مستضعفین  سپاه  و مسؤول  ستاد جذب  و هدایت  کمكهاي  مردمي  به وی 
اعطا شد. تصاویر زیر مربوط به سفرهای اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ و حسن روحانی معاون 

فرماندهی جنگ به جبهه های جنوب و غرب کشور است.

هفته دفاع مقدس گرامی باد

 حسینیه

 مرکزی

شهر نطنز

 جهت واریز کمک های نقدی به منظور ساخت
شبستان و مرکز فرهنگی - در حال ساخت

حساب های هیئت حضرت ابوالفضل العباس )ع)

بانک ملی نطنز : 0107912739000
بانک صادرات نطنز : 0103750640006
1620047550  : نطنز  تجارت  بانک 
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از »جیره خواران« تا دانشجویانی که برای »نمره« هر حرفی را گوش می کنند!
تصور کنیم کارمند و دانشجو از بیم کسر حقوق و اخراج و نمره حجاب را رعایت کنند 
اما نماز نخوانند و روزه نگیرند )چون قابل کنترل بیرونی نیستند( در این صورت می توان 

جامعه را اسالمی توصیف کرد؟
عصر ایران؛ سروش بامداد - » دولت باید از کسانی که انتهای ماه از او حقوق می گیرند 
قانون در  به حجاب اسالمی کند...اجرای  ملزم  را  افراد  این  و  آغاز کند  را  قانون حجاب 
کوچه و بازار و کنار دریا مشکل است اما در ادارات و بیمارستان و دانشگاه ها آسان است 
چون حقوق بگیر و جیره خوار دولت هستند...  دانشجویان در دانشگاه نمره می خواهند و 
برای کسب این نمره هر صحبتی را گوش می دهند، لذا می توان به آن ها این تذکر را داد 
که چنانچه حجابشان را رعایت کردند این اجرای قانون در نمره و انضباط آن ها تاثیرگذار 
است. با این شرایط مسلما آن ها این قانون را رعایت می کنند؛ چرا که زحمتی برای آن ها 
ندارد... «  آیت اهلل احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران )29 شهریور 92( با بیان 
این سخنان بار دیگر به موضوع حجاب خانم ها اشاره کرد با این تفاوت که مخاطب ایشان 
این بار نه خانم ها بودند، نه نیروی انتظامی و نه دستگاه قضایی و نهادهای فرهنگی بلکه 
از زاویه ای دیگر به این قضیه پرداخت. به این بهانه می توان به چند نکته اشاره کرد که 

هر چند بعضا مکررباشد:
1- خانم های کارمند به ویژه در نهادهای دولتی عمدتاً پوشش مناسب حجاب را رعایت 
می کنند . شکل محترمانه تر توصیه این بود که آیت اهلل جنتی از دستگاه های دولتی 
می خواستند نسبت به پوشش دقت بیشتری نشان دهند و اشاره به حقوق بگیری - و به 

تعبیر تحقیر آمیز ایشان- »جیره خواری« ضرورتی نداشت. 
هر چند که باز این پرسش پدید می آمد که مگر در ادارات چه خبر است؟ کارمندانی که 
به زحمت این پشت میز نشینی را به دست آورده اند و رنج کار بیرون و مسوولیت های 
خانه داری و مادری را توامان تحمل می کنند شایسته تکریم اند و به قدر کافی مشمول 
»تحدید« هستند تا نیاز به »تهدید« نباشد؛ با این وصف علی القاعده حجاب خود را رعایت 
می کنند و اساسا فضای ادارات و نوع مراودات خانم ها و آقایان کارمند با تصور آیت اهلل 
یا گزارش هایی که به ایشان داده اند منطبق نیست. ممکن است استثنائاتی وجود داشته 
باشد ولی در کلیت امر ، مشکل خاصی در ادارت دولتی از این بابت وجود ندارد که الزم 

باشد در خطبه های پایتخت بدان پرداخته شود.
2- کارمندان، شرافتمندانه کار می کنند و موی سپید می کنند و عمری بر جای می 

گذارند و در نهایت  حقوق می گیرند. آنان جیره خوار نیستند.

ندارد. در ساعات مشخص و مطابق  به »جیره«  آید و ربطی  واژه »حق« می  از   حقوق 
مقررات خدماتی ارایه می دهند و وجهی دریافت می کنند. از حقوقی که از قدرت خرید 
آن به لطف سیاست های دولت مورد تمجید آقای احمد جنتی هر سال کاسته شده،  گاه 

جز شرمندگی باقی نمی ماند. آیا این شرمندگی را می خواهند گرو بگیرند؟
3-  چه تضمینی  وجود دارد که کارمندی که در اداره از بیم کسر حقوق حجاب خود 
را به صورت کامل رعایت می کند در بیرون نیز چنین کند؟ حجاب که یک مقوله اداری 
نیست بلکه یک فریضه دینی است.منظور خطیب محترم این است که پوشش در محل کار 
معیار پرداخت حقوق باشد یا پوشش خانم کارمند در خیابان و بازار و میهمانی نیز معیار 
است؟ توصیه می کنند حقوق ماهانه را گرو نگه دارند یا به نسبت بد پوششی کسر کنند؟ 
این کار خود معیار و ضابطه می خواهد. خوب است ایشان مشخص کنند که منظورشان 
این است همین حقوق ناچیز را بلوکه کنند تا حجاب کامل شود یا دقیقا جریمه را مطابق 

جدول مشخصی اعمال کنند؟
4- نویسنده این سطور در هیچ اداره و سازمان دولتی زن »بی حجاب«ی ندیده و حداقل 
حجاب مقرر در قانون که تخطی از آن مستلزم مجازات اعالم شده رعایت می شود. آیت 
اهلل نیز که بعید است مراجعه کننده اداره ای باشند. پس این تصور که در ادارات و دانشگاه 
ها حجاب کامل نیست از کجا نشات گرفته است؟ آیا بهتر نیست از اساس در این انگاره 

تجدید نظر کنند؟
5- رعایت حجاب به خاطر کسب نمره در محیط آموزشی آیا به این معنی نخواهد بود 
که بعدتر که تهدیدی متوجه دانشجوی فارغ التحصیل شده نباشد الزامی به رعایت ندارد 
وآیا در این صورت یک توصیه مذهبی در حد آیین نامه و اجبار دولتی فرو نمی کاهد؟  
برای دانشجویی که به خاطر نمره حجاب را رعایت کند در غیاب این نیاز چه انگیزه ای 

باقی می ماند؟
وانگهی ، نمره دانشگاهی ، یک مقوله علمی است و قرار نیست به خاطر ظواهر فردی ، نمره 

بدهند یا کسر کنند. شأن حجاب برتر از نمره است.
تصور کنیم  کارمند و دانشجو از بیم کسر حقوق و اخراج و نمره حجاب را رعایت کنند 
اما نماز نخوانند و روزه نگیرند )چون قابل کنترل بیرونی نیستند( در این صورت می توان 
جامعه را اسالمی توصیف کرد؟ به بیان دیگر شرط اسالمیت جامعه تنها نمادها و نمود 
های بیرونی آن است یا مسلمانی آحاد مردم که به صورت طبیعی در نوع پوشش هم جلوه 
می کند؟ در این حالت این پرسش برای کسی که وارد استانبول در ترکیه می شود این 

است که آیا مردمان این سامان نیز از بیم نمره و حقوق پوشش دارند؟

6- آیت اهلل جنتی از »آغاز قانون« سخن به میان می آورند. حال آن که حجاب اجباری در 
ادارات و آموزشگاه ها از سال 1359 و در کل جامعه از سال 1360 و از تصویب مجازات 
برای بی حجابی از نیمه دهه 60 آغاز شده و نزدیک به 30 سال می گذرد و مگر می توان 
امری مسبوق به سابقه را دوباره و چند باره و ده باره آغاز کرد؟ راهی که ایشان پیشنهاد 

می کند ، سال ها پیش آزموده شده و جواب نداده است. 
7- حجاب ، یک دستور الهی است و عمل به آن ، فراتر از دستور العمل های دولتی و 
دانشگاهی و ... ، نیازمند ایمان افراد است. اگر در جامعه ، ضعف ایمان وجود دارد ، یکی 
از علت هایش این است که مبلّغان دین ، آن گونه که باید و شاید به وظیفه اصلی خود 
عمل نکرده اند و اغلب ، چنان غرق در امور اجرایی شده اند که فراموش کرده اند وظیفه 

ای بزرگ تر به نام هدایت معنوی جامعه دارند.
تا دینداری مردم ، تقویت نشود ، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و به زور و تهدید و 

مصویه و بخشنامه ، نمی توان کسی را نمازخوان یا محجبه کرد.
در این میان، آیت اهلل جنتی حرف خود را می زند و خانم ها نیز طی این همه سال یاد 
گرفته اند چگونه لباس بپوشند که نه از حقوق آنها کاسته شود و نه از نمره دانشگاهی 
شان. اکثریت زنان جامعه نیز بر اساس آیین و سنت و باورها و فارغ از تحدیدها و تهدیدها 
اهل مراعات بودند و هستند. نکته ای باقی نمی ماند جز انتظار برای توصیه های بعدی 

و مکرر در مکرر

اگر آن دالور مردان نبودند و در آن هنگامه، غیرتمندانه در مقابل دشمن 
متجاوز سینه سپر نمي کردند، اگر آن شیرمردان عرصه جهاد و شهادت 
و  از کیان دین  دفاع  میدان  به  پا  مردانه  آنچنان  و  باورمندانه  آنچنان 
میهن نمي گذاشتند، اگر آن مردان پوالدین اراده آنچنان جوانمردانه به 
صحنه کارزار دفاع از ناموس و وطن وارد نمي شدند، اگر آن خداباوران 
شهادت باور جان خود را سر دست نمي گرفتند و پا به عرصه دفاع از 
قرآن و عترت و انقالب نمي گذاشتند، اگر آن بزرگ مرداني که مرگ 
را به بازي گرفته بودند و جز خدا از هیچ کس و هیچ چیز واهمه اي به 
دل نداشتند پا به عرصه آن جنگ نابرابر نمي گذاشتند، اگر آن ها که 
سرهاشان با گلوله هاي توپ و خمپاره از تن جدا شد پا به میدان دفاع 
از عزت و استقالل و امنیت وطن نمي گذاشتند، اگر آن هایي که نور 
چشم هایشان را به ترکش و گلوله دشمن، قرباني آینده روشن ایران 
اسالمي کردند پا به میدان غیرت نمي گذاشتند، اگر آنان که ترکش 
هاي خمپاره در نخاعشان النه کرد و آنان را از خاک پاک جبهه ها راهي 
و مهمان همیشگي تخت بیمارستان و ویلچر کرد آن روزها عاشقانه به 
یاري و نصرت اسالم نمي شتافتند، اگر آن غیورمرداني که همچون قمر 
بني هاشم)ع( دست و پاي خویش را در کربالهاي ایران جا گذاشتند 
در میدان نبرد حق و باطل حاضر نمي شدند، اگر آن غیور رزمندگاني 
که در عنفوان جواني به علي اکبر حسین)ع( اقتدا کردند و دل هاي 
نازک و پرعاطفه شان را از پدر و مادر و خواهر و برادر، خانه و مدرسه 
از  به آوردگاه دفاع  بریدند، عاشقانه در رکاب حسین زمان  و دانشگاه 
دین قدم نمي گذاردند، اگر آن مردان عاشق و دلداده به خداوند که 
همسران باردار خود را به خدایشان مي سپردند و بریده از همه تعلقات 
دنیا پا به عرصه جهاد مي گذاشتند آن روزها نبودند، اگر آن بزرگوار 
پدران و مادران مخلص و دین باور که خود با رضایت لباس دفاع از دین 
و میهن بر تن نوجوانان و جوانان رشید خود مي کردند آن روزها مهر 
جگر گوشه هایشان را بر رضاي خدا و نصرت الهي مقدم مي داشتند و 
میدان نبرد مقابله با دشمن متجاوز را از این برومند جوانان خالي مي 
گذاشتند، اگر پدران و مادرانشان یک، دو، سه، چهار و حتي پنج فرزند 
خود را ابراهیم وار به مسلخ و قربانگاه دفاع از حق روانه نمي کردند، اگر 
آن ارتشیان و بسیجیان و سپاهیان و عشایر و مرزنشینان غیور و دالور 

آنچنان خداباورانه و شجاعانه و ایثارگرانه بازار دفاع از حق و حقیقت 
و استقالل و عزت ملک و میهن و بازار عزتمندي و غیرتمداري را گرم 
نمي کردند، آیا امروز ما صاحب پاره هاي عزیز تن ایران زمین، خرمشهر 
ما امروز  و اهواز و آبادان و سوسنگرد و خوزستان بودیم؟ و آیا اساساً 
شاهد وجود ایران در نقشه جهان بودیم یا از پس آن جنگ نابرابر اگر 
ایرانستاني  شاید  و  ماند  نمي  باقي  ایراني  بود  نمي  ها  دالورمردي  آن 
مقهور و ذلیل و خوار و خفیف در گوشه اي از نقشه جهان باقي مي ماند. 
اگر آن رشادت ها و ایثارها و شهادت ها و تا عرش خدا پرکشیدن هاي 
آن مردان خدا نبود آیا چیزي از عزت و استقالل و دین و میهن باقي 
قادر متعال و در هم کوبنده ستمگران  به لطف خداوند  اما  مي ماند؟ 
و جباران و متجاوزان و به برکت رشادت هاي دالورمردان ایران زمین 
با هر دین و مذهب و مرام و مسلک و کیش و قومیت و نژاد و گویش 
و هر آییني و به همت و غیرت آن مردان رزمنده سرافراز و با حمایت 
آن مادران و خواهران و همسران و زنان معامله کرده با خداي مهربان، 
امروز نه تنها خرمشهر مورد تجاوز و غصب دشمن و تمامي شهرهاي 
مورد تجاوز قرار گرفته و خوزستان عزیز به آغوش مام میهن بازگردانده 
شده و نه تنها ایران به ایرانستان تبدیل نشده بلکه بر خالف بسیاري از 
جنگ هاي گذشته تاریخ این سرزمین امروز حتي یک وجب از خاک 

وطن در چنگ دشمن باقي نمانده است. 
امروز به لطف خداوند و به برکت آن ایثارگري ها نه تنها امنیت بي بدیل 
در سراسر ایران زمین برقرار است بلکه ایران قدرتمند به امن ترین، مهم 
ترین، مقتدرترین و اثرگذارترین کشور در معادالت منطقه اي و حتي 
فرامنطقه اي تبدیل شده است. امروز نه تنها دشمن و حامیان جهاني 
و پرتعداد و قدرتمند و زورمدارش نتوانستند اراده مردم ایران زمین را 
در هم بشکنند و میهن مان را تکه تکه کنند و انقالب و نظام اسالمي 
را نابود کنند بلکه به لطف خداوند و به برکت آن شهادت ها و ایثارها 
و جوانمردي ها و اراده هاي مستحکم و خداباور، ملت و مملکت ایران 
به چنان قدرت تدافعي دست یافته است که نه تنها هیچ قدرت منطقه 
اي بلکه فرامنطقه اي جرأت تجاوز به حریم ایران را به خود نمي دهد. 
اما با وجود این همه واقعیت هاي انکار ناپذیر و بدیهي نمي دانم چرا 
بعضي ها این قدر زود و نامهربانانه و قدرناشناسانه یاد آن ۸ سال دفاع 

مقدس از دین و میهن را به تندباد نسیان و تاریکي فراموشخانه هاي 
اذهان غافل و ناروشن خود سپرده اند و برخي و بلکه بسیاري نه تنها 
از مرام و مسلک و سبک زندگي جوانمردانه و ایثارگرانه آن دوران پاک 
و مقدس بسیار فاصله گرفته اند گویا برخي حتي نام و یاد آن حماسه 
آفرینان و پیشکسوتان جهاد و شهادت که نزد خداوند و عرشیان بسیار 
معروف و عزیز و شناخته شده و عند ربهم یرزقون اند را فراموش کرده 
اند و برخي از مسئولین و برخي مردم قدرناشناسانه گویا حتي جانبازان 
و آزادگان و جوانمرداني که در آن برهه سخت تاریخي و سرنوشت ساز 
لباس پرافتخار دفاع از دین و میهن به تن کردند و در آوردگاه حق و 
آن  در  و حضور  رزمندگي  مدال  امروز  و  کردند  رزم  باطل جوانمردانه 
روزهاي سخت و بحراني را بر سینه دارند و یادگاران پرافتخار آن سال 
هاي سرنوشت ساز و تاریخ ساز ایران زمین هستند را فراموش کرده اند. 
اگر  این گونه شده است؟! آخر غفلت و قدرناشناسي حدي دارد!  چرا 
کساني این درد نوشته هاي نگارنده را قبول ندارند به خانه هاي این 
یادگاران پرافتخار دوران دفاع مقدس و یادگاران گرانقدر آن روزهاي 
سخت و سرنوشت ساز سري بزنند تا باور کنند هستند کساني از آن 
رزمندگان و دالورمردان و جانبازان و آزادگان که برخي از مسئوالن و 

حتي برخي مردم آنان را فراموش کرده اند!
کوروش شجاعی - بازنشر از خراسان

درباره  عادل  حداد  اظهارات  به  نسبت  یادداشتی  در  کالم  زیبا  صادق 
تغییرات دانشگاه آزاد در روزنامه بهار نوشت:

آزاد  دانشگاه  ریاست  تغییر  درباره  حدادعادل  آقای  گذشته  روز   
حرف هایی زده است که چند نکته درباره آن به ذهن می رسد. اولین 
شگفتی من از اظهارات او از این بابت است که آقای حداد یک شخصیت 
فرهنگی است و تعجب می کنم که چرا رفتار و گفتار فرهنگی ای را که 
از او انتظار می رود، انجام نمی دهد و با چنین سخنانی پیشینه فرهنگی 

خود را زیر سوال می برد.
موضوع دوم مربوط به داستان تصرف دولت آقای احمدی نژاد و بعضی 
اصولگرایان در دانشگاه آزاد است که در سال 90 اتفاق افتاد. نمی خواهم 
چندان وارد این قصه پیچیده شوم ولی سوالم از آقای حدادعادل این 
است که به نظر شما این درست است نهادی که از اول کارش ریالی پول 
از دولت بودجه نگرفته است، دولت یکباره آن را مصادره کند؟ آیا اتفاقی 
که در سال 90 افتاد و اصولگرایان دانشگاه آزاد را گرفتند، قانونی بود؟ 

اگر مثال دولت خانه شما را ضبط کند، قانونی است؟
استدالل آقای حداد و دیگر اصولگرایان در سال 90 این بود که دانشگاه 
آزاد از دولت تا به حال پولی نگرفته ولی دولت کمک هایی به آن کرده 

است، من هم این را قبول دارم ولی باز هم سوال اینجاست که آیا دولت 
این  اختیار  در  را  تسهیالتی  نمی کند؟ هیچ  به بخش خصوصی کمک 
بعضی سازمان های  برای  مالیاتی ای  معافیت های  نمی دهد؟  قرار  بخش 

بخش خصوصی در نظر نمی گیرد
پاسخ این است که دولت همه این ها را انجام می دهد ولی این موضوع 
به  واسطه کمک هایی که  به  نیست که دولت  این  برای  دلیل درستی 
بخش خصوصی می کند، کال در این بخش هم شریک و سهیم شود. آیا 
مثال اگر دولت به یک سازمان مربوط به کشاورزی کمک می کند، باید 

به یکباره آن را تصرف کند
حیرت من از آقای حداد اینجاست که چطور وقتی در سال 90 دولت 
به  نگفت.  هیچ  او  کرد،  تصرف  را  خصوصی  نهاد  یک  روشن  روز  در 
جای اعتراض به این موضوع، در کمال تاسف مصالح سیاسی را در نظر 
گرفت و سکوت کرد و حاال که دانشگاه آزاد دوباره به هیات موسس اش 
از  را  دانشجو  آقای  که  کسانی  می گوید  و  می کند  اعتراض  برگشته، 

ریاست دانشگاه آزاد برداشتند، پشیمان می شوند.
موضوع دیگر این است که اگر آقای حداد دقیق تر به این موضوع نگاه 
کند، متوجه می شود که اتفاقی که در حال حاضر در دانشگاه آزاد افتاده 

و دقیقا مانند همان اتفاقی است که در سال 90 افتاد؛ در آن سال 
هم هیات امنا برای تغییر رییس این دانشگاه رای گیری کرد، امسال هم 
همین اتفاق افتاده و شش نفر به تغییر فرهاد دانشجو رای داده  است، 
بنابراین ما از آقای حدادعادل می خواهیم که به ما بگوید کدام بخش 
دیروز  که  گفت وگویی  در  حدادعادل  است.آقای  غیرقانونی  اقدام،  این 
انجام داده، از انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی هم حرف به میان 
کشیده و گفته است که خیلی ها برای این انتخابات برنامه دارند. پاسخ 
اگر  باشید  مطمئن  که  است  این  هم  او  سخنان  از  بخش  این  به  من 
شورای نگهبان و اصولگرایان به سمت تیغ تیز نظارت استصوابی نروند، 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  را  قاطعی  رای  همین  اصالح طلبان 
از  آقای حداد  برنامه ریختن هایی که  این  به  نیازی  و  آوردند، می آورند 
اینجاست که  از طرف دیگر موضوع  نخواهند داشت.  او حرف می زند، 
اساسا انتخابات آینده مجلس چه ربطی به دانشگاه آزاد دارد؟ آیا تا به 
حال اصولگرایانی مانند آقای حدادعادل یک نماینده را پیدا کرده اند که 

جریانات دانشگاه آزاد در رای آوردن او موثر بوده باشد؟
آقای حداد و دیگر اصولگرایان بهتر از ما می دانند که آقای جاسبی از 
خیلی از منظرها یک اصولگرای تمام عیار است و در طول تمام سال های 
و  نداد  هیچ کسی  به  سیاسی  فعالیت  اجازه  کوچک ترین  مدیریتش، 
اصالح طلبان  دست  آزاد  دانشگاه  فردا  از  که  نیست  این طور  بنابراین 

بیفتد و باعث نگرانی اصولگرایان شود.
چنین  جای  به  که  است  این  حداد  آقای  به  من  پیشنهاد  بنابراین 
اظهارنظرهای سوگیرانه، از قانون دفاع کند و طبق شخصیت فرهنگی ای 

که دیگران از او می شناسند رفتار کن.

از  دولتی  های  شکایت  روحانی:  ویژه  دستور 
رسانه ها پس گرفته شود

»محمدرضا  خود،  مشاور  از  جمهور  رئیس 
ویژه  طور  به  را  موضوع  است  خواسته  صادق« 
پیگیری کند تا از روزنامه نگارانی که از این بابت 

تحت پیگرد هستند، رفع اتهام شود.
انتظار  ، در  از رسانه ها   بسیاری  در حالی که 
شکایات  دلیل  به  شان  محاکمه  موعد  رسیدن 
حسن  دکتر   ، هستند  قبلی  دولت  پرشمار 
روحانیروحانی،رئیس جمهور، دستور داده است 
گرفته  پس  ها  رسانه  از  دولتی  های  شکایت   ،

شوند. 
 ، دستور  این  اساس  بر   ، عصرایران  گزارش  به 
از  دولتی  های  دستگاه  که  هایی  شکایت  تمام 
رسانه ها کرده اند ، در صورتی که طبق قانون 

قابل بازپس گیری باشند ، منتفی می شوند.
توسط  متعددی  های  شکایت   ، اکنون  هم 
های  استان  و  تهران  در  دولتی  های  دستگاه 
در  محلی  و  کشوری  های  رسانه  علیه  دیگر 

جریان است.
از مشاور خود، »محمدرضا  صادقرئیس جمهور 
ویژه  طور  به  را  موضوع  است  خواسته  صادق« 
پیگیری کند تا از روزنامه نگارانی که از این بابت 

تحت پیگرد هستند، رفع اتهام شود.
نهاد  بین  نیز  هایی  نگاری  نامه  گفته می شود 
جریان  در  قضاییه  قوه  و  جمهوری  ریاست 
است تا تعداد این پرونده ها ، شاکیان، مراجع 
تعقیب  تحت  های  رسانه  و  کننده  رسیدگی 
مشخص شوند و بالفاصله ، اقدامات الزم برای 

بازپس گیری رسمی شکایات انجام شود.
از  همچنین به دستور رئیس جمهور ، شکایت 
و  مند  نظام  امید  و  تدبیر  دولت  در  ها  رسانه 
بسیار محدود به موارد خاص می شود تا روزنامه 
نگاران همانند دوره پیش ، مدام مورد شکایت 

های دولتی قرار نگیرند.

قدرناشناسانهفراموشکردهايم کلید
 »آقای حقوقدان« 

بر قفل شکایات دولتی

دانشگاه آزاد و چند سوال صادق زیباکالم از حدادعادل

7نکته  درباره راهکار آیت اهلل جنتی برای حجاب کارمندان و دانشجویان
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حال  درعین  و  دهد  می  ارائه  را  راهکار  پنج  تورم  مهار  برای 
کند.  مرکزی جستجو می  بانک  استقالل  در  را  راهکار  مهمترین 
می گوید باید مجلس عادت تصویب تسهیالت تکلیفی بانک ها را 
ترک کند. یعنی نه دولت و نه مجلس تصور نکنند که منابع بانک 
متعلق به دولت و یا تحت اختیار نمایندگان قرار گذاشته شده و 
بنابراین هر قدر می خواهند می توانند دستور بدهند از محل آن 

منابع برداشت کنند.
روند  مطالعات  موسسه  رییس  عادلی،  حسین  محمد  دکترسید 
با خبرآنالین که  بانک مرکزی در گفت وگو  اسبق  و رییس کل 
مشروح آن را در ادامه می خوانید، به اشتباهات اقتصادی دولت 
نهم ودهم اشاره می کند و درعین حال معتقد است: امروز کشور 

بیش از هر چیز دیگری به دیپلماسی اقتصادی نیازدارد.
آقای دکتر، با توجه به سابقه مدیریت شما در دوره اجرای 
برنامه تعدیل ساختاری و با توجه به تجربه حاصل از اجرای 
قانون هدفمندسازی یارانه ها، دالیل اصلی ناتوانی دو دولت 
سازندگی و دهم در مهار تورم چه بوده است؟ آیا ریشه های 
بروز تورم در این دو دوره همسانی داشته است؟ همچنین 
نوسان نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز در هر دو دوره 
مشاهده می شود. آیا علت تبعیت دو برنامه از یک الگوی 
فکری بوده یا علت این مشابهت ها عدم استفاده از تجربه 

مدیریت اقتصادی کشور در گذشته بوده است؟
البته  تورم در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران وجود داشته است. 
تورم  به  نسبت  همگی  دهم  دولت  جز  به  مختلف  های  دولت 
حساس بوده اند و توانسته اند گام هایی در جهت مهار آن بردارند. 
تورم دردوره سازندگی ابتدا به دلیل جنگ بسیار باال بود. در سال 
پایانی جنگ به باالی 30 درصد رسیده بود. علت اصلی آن هم 
کسر بودجه دولت بود که البته جنگ آن را توجیه می کرد. در 
ابتدای دوره سازندگی تمهیدات و ابتکاراتی به کار بسته شده که 
عبارت  اجرایی  های  سیاست  مهارکند.  را  آن  خوبی  به  توانست 
بود ازافزایش نرخ سود که در آن موقع حدود 7 درصد بود که به 
17 درصد رسید. سیاست دیگر کاهش کسری بودجه بود و عدم 
استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز دولت. 
این سه سیاست اثر بسیار خوبی بر کاهش تورم داشت. به طوریکه 
تورم به حدود 20 درصد کاهش پیدا کرد و در یکی دو سال به زیر 
20 درصدرسید. در دور دوم سازندگی و بعد از تغییرات سیاسی 
که در کابینه داده شد سیاست های به اصطالح تثبیت به معنی 
کنار گذاشتن اقتصاد آزاد مورد استفاده قرار گرفت و تورم افزایش 
توام  که  بود  آن  اصلی  دالیل  از  نفتی  های  درآمد  کاهش  یافت. 
افزایش  هامنجربه  سیاست  شد.این  واردات  سازی  آزاد  نوعی  به 
تورم شد. اما خوشبختانه دولت سازندگی فورا با اتخاذ تدابیر الزم 
مجددا تورم راظرف مدت کوتاهی و کمتر از یکسال مهار کرد. در 
دوران های دیگر هم ما شاهد افزایش تورم بودیم. ولی در دوره 
10تا12  مرز  به  و  شد  کنترل  خوبی  به  تورم  خاتمی  آقای  دوم 

درصد رسید و تحویل دولت نهم شد.
به نظرشما علت اصلی رشد تورم در دولت نهم و دهم چه 

بود؟
دولت نهم با آنکه از فراوانی منابع برخوردار بود و می توانست از 
درآمد های نفت بهره کافی ببرد ولی دست اندازی زیادی به منابع 
بانکها و بانک مرکزی کرد و نقدینگی را در حد و اندازه ای که در 
تاریخ سابقه ندارد افزایش داد و همین سبب تورم لجام گسیخته 

شد که اکنون به حدود 40 درصد رسیده است.
چه تفاوتی میان روند افزایش تورم در دولت احمدی نژاد با 
دولت های گذشته وجود دارد که باعث ایجاد حجم وسیعی 
از انتقادهای کارشناسان اقتصادی به این دولت شده است؟

تفاوت اساسی در تورم دولت دهم با دولت های دیگر در این است 
از کمبود منابع مالی و درآمد ارزی  که دولت های قبلی همگی 
رنج می بردند در حالیکه دولت دهم دارای بیشترین منابع مالی 
ارزی در تاریخ کشور بود. با این حال میزان استفاده از منابع تورم 
با  دولت  این  بود.  همه  از  بیش  دولت  این  در  مرکزی  بانک  زای 
آگاهی کامل و با ولع خاصی در پی استفاده از منابع بانکی بود. لذا 
چون این سیاست دولت بود بنابراین هیچ تالشی هم برای کاهش 
نقدینگی هم نمی کرد. تفاوت دیگر در این بود که در دولت های 
دیگر تورم یک حادثه یک یا دو ساله بود که فورا در پی درمان آن 
بر می آمدند. ولذا می بینید که در دولت سازندگی تورم همواره 
در حدود 20 درصد و کمتر کنترل می شد ولی یک سال تورم 
کارنامه  دارای  که  اصالحات  دوره  در  رسید.  درصد   35 بالی  به 
درخشانی است تورم به نزدیک 10 درصد تنزل پیدا کرد. تفاوت 
از تصمیم دولت  ناشی  این بود که تورم در دولت دهم  دیگر در 
بود. یعنی سیاست دولت دانسته یا نادانسته و از روی سوء تدبیر 
سیاستی تورمی بود. به عبارت دیگر تورم را عوامل بیرونی تحمیل 
نمی کردند بلکه خود دولت آن را بر اقتصاد تحمیل می کرد در 
حالیکه در دولت های دیگر تورم ناشی از عوامل بیرونی دولت بود 
و امری تحمیلی به شمار می آمد. و زمانی که دولت متوجه می 
شد بالفاصله دست به کار می شد تا آن را از بین ببرد و در این 
راه با توجه به اراده ای که داشت دست کم موفقیت نسبی پیدا 
می کرد. تا همین اواخر که همه زنگ های تورم به صدا درآمده 
از منابع تورم  به استفاده  با ولع  و  بازهم دولت دهم آگاهانه  بود 
زای بانکی ادامه می داد. لذا به هیچ راه حلی نمی شد امید بست. 
بقول ضرب المثلی قدیمی کسی را که خواب است می توان بیدار 

کرد ولی کسی که خود را به خواب زده را نمی توان بیدار کرد! 
در  تورم  نرخ  صعودی  روند  عامل  مهمترین  شما  نظر  به 
اقتصاد ایران چیست؟ اگر معتقد به تاثیرگذاری باالی رشد 
حجم نقدینگی در افزایش نرخ تورم هستید، چه راهکاری 

در شرایط فعلی برای مهار رشد آن پیشنهاد می کنید؟
مهمترین عامل تورم در ایران استفاده بی رویه دولت ها از منابع 
بوده است. دولت ها  بانک مرکزی  از منابع  بانکی و در راس آن 
از سالها  امکانات مالی و فیزیکی کشور در برخی  به  بدون توجه 
به تزریق منابع مالی به اقتصاد پرداخته اند. فرآیند این اشتباه از 
بودجه آغاز می شود. بودجه را هر بخش به طور جداگانه برآورد 
کرده واز برنامه ریز درخواست می کند. هزینه ها اغلب از درآمد ها 
باال می زند و موجبات کسری بودجه را فراهم می کند. گاه دولت 
ها این کسری را از منابع بانک مرکزی تامین کرده اند که این بر 

می گردد به سال های جنگ و سال های دولت های نهم و دهم. 
و گاهی نیز دولت ها از مجلس استفاده کرده و تسهیالت تکمیلی 
زیادی را به بانک ها تحمیل می کنند و موجب می شوند بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی از خط قرمز عبور می کند و پایه پولی 
را باال می برد. بنابراین ریشه تورم را اگر بخواهیم ساده تر بازگو 
کنیم بی انضباطی دولت ها در انجام هزینه های مالی بدون آنکه 

درآمد آن را داشته باشند.
خب در حال حاضر برای مهار تورم چه می توان کرد؟

اول باید مخارج دولت را کم کرد و آن را به مقدار درآمد دولت 
تکلیفی  تسهیالت  تصویب  عادت  مجلس  باید  دوم  کرد.  نزدیک 
به بانک ها را ترک کند. یعنی نه دولت و نه مجلس تصور نکنند 
که منابع بانک متعلق به دولت و یا تحت اختیار نمایندگان قرار 
دستور  توانند  می  خواهند  می  قدر  هر  بنابراین  و  شده  گذاشته 
بدهند از محل آن منابع برداشت کنند. سوم اینکه برای کاهش 
رشد نقدینگی بانک مرکزی باید از ابزار نرخ سود که مهمترین ابزار 
سیاست پولی است استفاده کنند. در شرایط حاضر که نرخ تورم به 
حدود 40 درصد رسیده باید نرخ سود را با اولویت نرخ سود کوتاه 
مدت باال برد. می دانم که این کار شجاعت فوق العاده می خواهد 
ولی امیدوارم دولت به اتفاق بتواند چنین شهامتی را نشان دهد. 
چهارم اینکه در مورد هدفمندی یارانه ها دولت همه آمارها را با 
مردم در میان بگذارد. و بگوید اگر بخواهد همان ارقام قبلی یارانه 
ها را به همان تعداد بدهد باید از جیب آنها بدهد و بر همه آنها 
تورم را تحمیل کند. بنابراین نمی تواند این کار را بکند و ترجیح 
می دهد که یارانه ها را به همان اندازه ای که درآمد دارد تقسیم 
کند. معنی این سخن هم این است که یارانه به همه ندهد و حتی 
به چند دهک پایین که می دهد بخشی نقدی و بخشی غیر نقدی 
بدهد. پنجم این است که از روش های تامین منابع مالی با کمک 
شرکت های تامین سرمایه و از بازار سرمایه برای پروژه های بزرگ 
استفاده کند و نرخ سود قابل قبولی را به مردم بدهد. همین 5 
راه کار خودش تحول بسیار زیاد و مثبتی را در اقتصاد بوجود می 

آورد و باعث ثبات می شود.
ارز را توصیه  در شرایط فعلی سیاست یکسان سازی نرخ 

می کنید؟ چرا؟
شرایط فعلی به گونه ای است که باید به سمت یکسان کردن نرخ 
حرکت کرد. شرایط برای یکسان شدن نرخ ارزمهیا نیست. در اثر 
نوسانات پی در پی و بعضا مشکوک نرخ ارز چنان آشفتگی بوجود 
فرآیند  بعد  و  داد  سامان  را  ها  آشفتگی  این  باید  ابتدا  که  آمده 
یکسان سازی را آغاز کرد. به گمان بنده باید برخی تحریم ها هم 

کاهش یابد تا وضع برای یکسان شدن فراهم شود.
سازی  فعال  امکان  چگونه  فعلی  شرایط  در  اقتصادی  دیپلماسی 
دارد؟ تقلیل تبعات تحریم از این منظر چگونه قابل دستیابی است؟

دیپلماسی اقتصادی سیاست بسیار مهمی است که می تواند کشور 
را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد. سیاستی است که تقریبا در 
همه کشورهای دنیا بجز چند کشور مانند کره شمالی مورد توجه 
ویژه است. در به کار گیری دیپلماسی اقتصادی مهمترین پیش 
فرض این است که هدف سیاست خارجی کشور تامین امنیت و 
این مهم بدون داشتن توسعه و  قدرت و استقالل کشور است و 
قدرت  افزایش  برای  باید  بنابراین  نیست.  میسر  اقتصادی  قدرت 
عمل  به  را  استفاده  حداکثر  خارجی  سیاست  ابزار  از  اقتصادی 
و  اقتصادی هدف و چارچوب روابط سیاسی  آورد. در دیپلماسی 
مراودات و مذاکرات تعیین شده و همه برای هدف نهایی توسعه 
کشور تالش می کنند و به سوی آن می روند. اقتدار سیاسی در 
دیپلماسی اقتصادی در چارچوب قدرت و توسعه اقتصادی تعریف 
می شود. لذا سیاست خارجی که نتواند منافع اقتصادی را تامین 
کند سیاست شکست خورده ای تلقی می شود.ما باید گام در این 
فرآیند بگذاریم و بدون آنکه عزت خود را نادیده بگیریم باید به 
است که  برویم. درست  اقتصادی خود  پایدار  منافع  تامین  سوی 
العاده ای برخوردار هستیم  از قدرت مادی و نظامی فوق  اکنون 
بر  مبتنی  بود که  ماندگار خواهد  و  پایدار  زمانی  این قدرت  ولی 
این  غیر  در  باشد  اقتصادی  قدرت  و  توسعه  استوار  های  ستون 
صورت قدرت نظامی کهنه و فرسوده می شود و کشور در خطر 
قرار می گیرد. اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند روی آوردن 
مخصوص  های  فرض  پیش  با  اقتصادی  دیپلماسی  رویکرد  به 
حال  در  که  هایی  تالش  با  که  هستم  امیدوار  بنده  هستیم.  آن 
صورت گرفتن است تحریم ها کاهش یافته و زمینه های شکوفایی 
استعداد ها و ظرفیت های اقتصادی کشور و سرمایه های انسانی 
آن فراهم شود و به تحقق اهداف چشم انداز برنامه نزدیک شویم.

و  ملی  با پالک  به صورت رسمی   Italia فراری مدل ۴۵۸  یک 
قیمت کهکشانی ۸.۵ میلیارد تومان در سایت های اینترنتی برای 

فروش گذاشته شد.
اتومبیل  این خودرو می گوید که  به گزارش قدس آنالین، صاحب 
این سوپر اسپرت  ایران است.  تنها فراری پالک شده در  مذکور، 
با کدام امضای طالیی وارد شده،  ایتالیایی که معلوم نیست  ناب 
پالک شده و اکنون برای فروش قیمت گذاری هم شده است. این 
خودرو هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می ارزد؛ ارزش گذاری 

که مبنای آن دلخواهی صاحبش است.
ایران شد همه به هم می گفتند  بازار  اولین باری که پورشه وارد 
ببینید خودروهای ۵۰۰ میلیونی آمدند. بعد از آن مدل های لوکس 
اسپرت ب ام و راهی ایران شد؛ مدل هایی ۶۰۰ و حتی ۷۰۰ میلیون 

تومانی. سپس شاهد حضور نسخه های لوکس مرسدس  بنز بودیم 
که تا مرز ۸۰۰ میلیون هم قیمت گذاری می شدند.

مازراتی که آمد همه  چیز عوض شد و ورق برگشت. این خودرو 
برای اولین بار در تاریخ ایران بود که به قیمت یک میلیارد تومان 
فروخته می شد. بر خالف تصور، فروش مازراتی بیش از پیش بینی ها 
کرد.  دیگری  مدل های  واردات  به  وادار  را  واردکننده اش  و  شد 
حضور مازراتی در باشگاه ۱ میلیاردی ها خیلی دوام پیدا نکرد. بعد 
از آن مرسدس بنز CL۵۰۰ و ب ام و سری ۶ گرن کوپه نیز عضو این 
این خودروها در شرایطی که مردم  باشگاه شدند.خرید و فروش 
با تورم ۴۰ درصد و رشد منفی اقتصادی دست به گریبان بودند، 
این حال فروشنده و خریدار  با  اما  بود  قابل توجیهی  پدیده غیر 
مراعات حال عموم مردم را می کردند و از سیاست چراغ خاموش 
و تخلف پشت  واردات می گذارد  بهره می بردند. دولت ممنوعیت 
تخلف صورت می گیرد. در فضای بدون بانی قیمت گذاری خودرو، 

هر کسی باب میل خود محصولش را می فروشد.
اتفاق اخیر قابل قبول  اینها در مقابل  به طرزی باورنکردنی همه 
با  به صورت رسمی   Italia فراری مدل ۴۵۸  فروش یک  است؛ 
پالک ملی در سایت های اینترنتی آن هم با قیمت کهکشانی ۸.۵ 
میلیارد تومان. ابتدا تصور می شد این یک شوخی است ولی بعدها 
با استعالم هایی که صورت گرفت معلوم شد داستان حقیقت دارد. 
ایتالیایی وارد شده، پالک شده و اکنون آماده  این سوپر اسپرت 
از فراری، در آن  این مدل  فروش شده است.گفتنی است قیمت 
سوی آب ها ۲۲۹ هزار و ۸۲۵ دالر است. اگر دالر را ۳۵۰۰ تومان 
و ۳۸۰  میلیون  معادل ۸۰۴  می شود  چیزی  بگیریم  نظر  در  نیز 
هزار تومان. با توجه به تاریخ ترخیص اگر عوارض را ۱۰۰ درصد 
میلیون  و ۶۰۸  میلیارد  آن یک  نهایی  قیمت  کنیم  محاسبه  نیز 

تومان می شود

در حالی که نوسان ارزش روپیه طی ماه های اخیر نگرانی و انتقاد 
کارشناسان نسبت به کاهش ارزش دارایی های ایران که با این ارز 
محلی در بانک های هند نگهداری می شوند و همچنین غیر قابل 
استفاده بودن آنها را در پی داشت، وزیر نفت در اقدامی مخالفت 
صادراتی  نفت خام  مالی  منابع  کل  تهاتر  به  نسبت  تهران  رسمی 

ایران با روپیه را اعالم کرده است.
کاهش  جبران  و  تحریم  با  مقابله  راستای  ایسنا؛در  گزارش  به 
درآمدهای ناشی از صادرات نفت به کشورهایی که ایران را تحریم 
کرده بودند،  ایران مبادله تجاری با کشورهایی مانند هند، ترکیه، 
چین و ... را افزایش داد و اقدام به فروش نفت با ارزهای محلی 
کرد در این بین هند یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است 
که پس از امارات و چین رتبه سوم واردات به ایران را نیز به خود 
اختصاص داده است.اما کاهش ارزش روپیه نگرانی هایی را نسبت 
در  ارز محلی  این  با  ایران  دارایی های  ارزش  کاهش  نگهداری  به 
پی داشت. بررسی روند تغییرات قیمتی روپیه طی یک سال اخیر 
پایان فروردین ماه سال  از آن دارد که نرخ روپیه هند در  نشان 
گذشته، ۲۲۷ ریال بوده و تا یازدهم تیرماه سال جاری در همین 
دوازدهم  از  است.اما  رسیده  ریال   ۲۰۸ به  و  کرده  تغییر  حدود 
تیرماه شاهد افزایش ۲ برابری ارزش روپیه بوده ایم. نرخ روپیه پس 
از این افزایش تا ۲۷ مرداد ماه بیش از ۴۰۰ ریال بود اما پس از آن 

روند نزولی گرفته و به ۳۹۵ ریال رسیده است.
در این زمینه چندی پیش محمد حسین عادلی،رییس اسبق بانک 
مرکزی با اشاره به این که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در 
بانک های هند به صورت روپیه نگهداری می شود و این در حالی 
است که ارزش روپیه طی ماه های اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش 
یافته است،گفته بود: اگر ارزش ذخایر ایران که به صورت ارزهای 
محلی کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن نگهداری می شود کاسته 

شود به معنی این است که ارزش دارائی ما کم شده است.

وی همچنین اعالم کرده بود: بدون اقدام برای رسیدگی مناسب به 
حل موضوع تحریم ها، شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که بتوان 
اقدامات قابل موثری برای حل مشکالت اقتصادی انجام داد لذا هر 
گونه اقدام اقتصادی باید با اقدامات دیپلماتیک برای حل موضوع 

تحریم ها توام باشد.
دارایی های  که  شد  باعث  شده  اعمال  تحریم های  دیگر  سوی  از 
ارزی ما قابل استفاده نباشند و امکان پرداخت بهای محصوالتی 
که از سوی ایران از کشورهای دیگر خریداری شدند ممکن نباشد.

اما در پی این نگرانی ها اخیرا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت گفته 
که ایران نمی تواند کل طلب نفتی خود از هند را صرفا با روپیه 
رییس  که  گفته  هند  سفیر  به  زنگنه  اساس  این  کند.بر  دریافت 
جدید بانک مرکزی ایران نسبت به مشکالت انتقال پول به یورو 
از هند به دیگر کشور ها برای پرداخت پول واردات مواد غذایی و 

دارو شکایت کرده است.
وی با بیان این که ایران برای حل مشکل دریافت ۵۵ درصد طلب 
از هند درخواست کرده که  احتیاج دارد،  به کمک  یورو  به  خود 
از بدهی  ایران را بررسی و بخش اعظمی  از  شرایط واردات نفت 
خود را به یورو پرداخت کند.به نظر می رسد این اقدام زنگنه گام 
بوده و در کنار  ایران  ارزش دارایی های  مثبتی در راستای حفظ 
رفع تحریم چندین بانک ایرانی می تواند تا حدودی کمکی به رفع 

مشکل نقل و انتقال پول باشد.

نخ  در  دولت  بیش  کما  که  دارد  امر  این  از  نشانی  اخیر  اتفاقات 
اجرای فاز دوم است، زیرا هم باید به درآمدهای خود چشم داشته 
باشد و هم رویکرد کلی بستر سازی برای اجرای هدفمندی است. 
بازی جدید دولت در این میان شیوه ای است که ناشی از الزامات 
توجه  جلب  بدون  میکند  تالش  گویا  دولت  و  است  امروز  خاص 
»اجرای  را  آن  اسم  باید  که  سناریویی  برد.  پیش  به  را  اهدافش 

نامتوازن یا ناپلئونی« هدفمندی یارانه ها گذاشت...
برخی  و  مجلس  نمایندگان  سوی  از  بارها  و  بارها  مسئله  این 
خداحافظی  زمان  تا  قبل  دولت  که  بود  شده  مطرح  کارشناسان 
اش هیچ تغیری در نرخ حامهای انرژی به وجود نیاورده است، و 
در نتیجه این امر، احتمال قریب به یقین افزایش نرخ ۳۸ درصدی 
برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را باید از حدود نیمه دوم 
سال جاری شاهد باشیم.حضور دولت در این فضا هم البته بویی 
از اجرای هدفمندی داشت. دمیدن دولت در شیپور کسری بودجه 
برای  انرژی  حاملهای  قیمت  افزایش  راهکارهایی همچون  ارائه  و 
با  بنزینی  از  از آن، و همچنین سخنان وزیر نفت  جبران بخشی 
قیمت ۳ هزار تومان، از همان ابتدا شمای کلی تصمیمات دولت 
را برای اجرای احتماال نامتوازن هدفمندی یارانه ها نشان میداد.

اجرای  بدون شک  آنکه  علیرغم  که  است  اینجا  در  اساسی  نکته 
و  تکلیف شده،  دولت  به  که  است  قانونی  دوم  فاز  در  هدفمندی 
افزایش نرخ حاملهای انرژی درواقع درآمدی است که دولت »حق« 
آن را دارد، اما گویا ترسی که در این میان از افزایش قیمتها در نرخ 
سوخت و به تبع آن سایر کاالهای دیگر وجود دارد از یک سو، و 
تجربه اجرای هدفمندی در فاز اول و واکنش عمومی به آن دولت 
را مجبور کرده است که یکسری »حرکات ناپلئونی« را در راستای 
همان »اجرای نامتوازن« به کار گیرد تا بدون سر و صدای زیاد، و 

تاثیرات یکباره هدفمندی را به اجرا بگذارد.
شاید  را  افتاد  اتفاق  نیز  گار  و  برق  قیمت  در  که  نسبی  افزایش 

این  از  پیش  که  راهی  دید.  و  کرد  تعریف  راستا  همین  در  باید 
سخنان  با  نفت  وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن  و  روحانی  اقتصاد  وزیر 
این  در  نیز  نوبخت  باقر  محمد  بودند.البته  کرده  مشخص  خود، 
میان نقشی پررنگ را ایفا میکند، هم در تالشهای مستمری که 
برای اصالح قانون بودجه و تبلیغات گسترده پیرامون ضرورت آن 
دارد، و هم در »پوششی« که به کار سایر همکارانش در دولت برای 
دوم هدفمندی  فاز  اجرای  برای  مردم  فضای ذهنی  آماده کردن 

یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای سوخت ایجاد میکند.
وی چندی پیش به صراحت اعالم کرد که: تا زمانی که دولت آثار 
جبرانی افزایش قیمت ها را بر زندگی مردم را بررسی نکند هیچ 
داشت  نخواهد  انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش  برای  ای  برنامه 
تامین  برای  انرژی  های  حامل  قیمت  درصدی     ۳۸ افزایش  و 
درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها به نحو 
این سخنان،  از  بعد  بودجه اصالح می شود.دو هفته  شایسته در 
چیت چیان اعالم کرد که علیرغم آنکه بودجه اجازه افزایش قیمت 
افزایش قیمت ها گرفته  برای  را داده است، هنوز تصمیمی  برق 
نشده است. البته گویا اینگونه هم نبود و افزایش ۳ تومانی عوارض 
برق از یک دوره قبل بر روی قبوض اعمال شده بود.دور روز بعد 
سال  بودجه  قانون   ۳ ماده   ۹ بند  براساس  که  شد  اعالم  آن  از 
جاری قیمت گاز مصرفی به ازی هر متر مکعب ۱۰ تومان افزایش 
در  برای سرمایه گذاری  عوارض  اسم  به  اینبار هم  و  است  یافته 
اساس  بر  برق و گاز  افزایش قیمتها در  این  زیرساختها.و طبیعتا 

بندهای همان بودجه ای است که دولت قصد اصالح آن را دارد!
شاید بتوان گفت، این امر نشان از یک سناریو یا طرح یا استراتژی 
و یا هر چیز دیگری که بتوان اسم آن را گذاشت، در دولت برای 
اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم دارد. طرح و استراتژی که 
ناپلئونی« هدفمندی  یا  متوازن  نا  را »اجرای  آن  نام  بتوان  شاید 

یارانه ها گذاشت.

پنج راهكار رئیس اسبق بانک مرکزی 
برای مهار تورم

فروش فراری ۸ میلیاردی در تهران!

گام مثبت دولت برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های ملی

حرکات ناپلئونی دولت برای اجرای هدفمندی
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روز دوشنبه بعد از ظهر توی میدان انقالب تهران دنبال یه کتاب مذهبی میگشتم که 
ناگهان چشمم افتاد به یه کتاب به نام نگاهی قرآنی به آزمونهای الهی« چاپ کانون 
اندیشه جوان و  البته نویسنده این کتاب جناب آقای احمد نطنزی با بررسی سوابق 
ایشون فهمیدم که وی روحانی گرانقدری که اکنون بر ویلچر نشسته است با وجود 
همه ناتوانی های جسمی و بیمارهای ناشی از جانبازی و قطع نخاعی بودن دست از 
تالش نکشیده و همچنان در حال تحقیق و تتبع در علوم دینی و تالش برای رفع 
شبهات دینی و پاسخگویی به سواالت شرعی است جانباز ۷۰ درصد نخاعی گردنی 
حجه االسالم حاج احمد نطنزی تاکنون کتب و مقاالت متعددی را تالیف و ترجمه و 

به چاپ رسانده و چند کتاب و مقاله نیز در دست تالیف دارند.
سالها قبل در جبهه های جنگ، هنگامی که در سنگرهای خط پاسگاه زید در گرمای 
طاقت  فرسا در ایام فراغت از اشتغاالت علمی لباس رزم پوشیده و با لباس خاکی 

بسیجی در خط مقدم جبهه حضوریافته بود.

در طول سالهای جنگ و دفاع مقدس این طلبه فاضل بارها و بارها در خط مقدم در کسوت بسیجی خاکی پوش حضوری مستمر 
داشت.

هرگاه از جبهه رزم برمی گشته است  در جبهه درس و علم مجاهدتی وافر می نمود بطوریکه در ضمن حضور در پای درس بزرگان حوزه 
و مراجع بزرگی همچون حضرت آیه اهلل فاضل لنکرانی ، آیه اهلل جوادی آملی، آیه اهلل استادی، آیه اهلل اشتهاردی و...... و کسب فیض از 
محضر بزرگان حوزه علمیه قم در سطح خارج فقه و اصول، به فراگیری زبان انگلیسی و عربی پرداخت و با تسلط بر این زبان به تالیف 

و ترجمه آثار دینی پرداخت. 
در سالهای پس از جنگ درحالیکه بسیاری از افراد به سر زندگی ،کسب و کار ، علم و تحصیل خود بازگشتند این طلبه فاضل احساس 
می کرد باید در صحنه مقابله رویاروی با استکبار جهانی همچنان حضوری فعال داشته و مروج رسالت جهانی انقالب اسالمی باشد .بدین 
لحاظ دست از مجاهدت نکشید و بدلیل آشنایی که به زبان های عربی و انگلیسی داشت از سوی سپاه برای آموزش نیروهای شیعه لبنانی 

به لبنان اعزام شد و مجاهدت خود را در این سنگر تداوم بخشید.
اما نکته قابل توجه پسوند فامیلی ایشون است.که نشان از مهاجرت نطنزی های عزیز به شهر های متفاوت ایران است.

این روحانی مجاهد در کنار تحقیق علمی و نوشتن کتب و مقاالت متعدد، از طریق سایت اینترنتی پرس وجو و شماره تلفن ۰۹۶۵۰ به 
سواالت دینی و شبهات اعتقادی افراد جواب می دهند

برای این جانباز سرافراز و افتخار آفرین و روحانی مجاهد آرزوی سالمت و سعادت و موفقیت روزافزون داریم.
و پدر  این عزیز جانباز شیخ زین العابدین نطنزی سرخه ای  میباشد.

نويسنده : حميدرضا کبيری رهنی

بابک زنجانی! این اسم طی چند سال گذشته هر از گاهی 
جنجال  و  حواشی  با  نیز  اغلب  و  شده  مطرح  رسانه ها  در 
مطالب  اینترنت  در  او  نام  جست وجوی  است.  بوده  همراه 
بعضا  که  می کند  ارائه  مخاطب  به  را  فراوانی  عکس های  و 

سوال برانگیز بوده و حتی قابل باور نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( نام 
وی بیشتر از زمانی که در لیست تحریم های آمریکا و اروپا 
قرار گرفت مطرح شد و همه می پرسیدند که وی کیست؟ 
فعالیت های  به  وابستگی  یا  و  است  دولتی  نیروهای  از  آیا 

دولت دارد؟
تاکنون به ندرت پیش آمده که اتحادیه اروپا و آمریکا یک 
فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را در فهرست تحریم های 
و  زنجانی  بابک  مورد  در  اتفاق  این  اما  دهند  قرار  خود 

مجموعه متعلق به وی رخ داده است.
در فهرست تحریم های اروپا با اشاره به تاریخ تولد 12 مارس 
حال  در  زنجانی  »بابک  است:  آمده  زنجانی  بابک   1971
کمک به نقض مقررات مربوط به تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه ایران و در حال فراهم کردن کمک های مالی به دولت 
ایران است. زنجانی یکی از عناصر کلیدی ایران در معامالت 
زنجانی  است.  ایران  نفتی  پول های  انتقال  و  نقل  و  نفتی 
مالک گروه سورینت در امارات بوده و برخی از شرکت های 
تحت مدیریت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی ایران 

مورد استفاده قرار می گیرند.«
تحریم های  فهرست  در  نیز   2013 آوریل   11 در  زنجانی 
آمریکا قرار گرفت. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا 
»ما  گفت:  باره  این  در  مالی  اطالعات  و  تروریسم  امور  در 
زنجانی  بابک  طریق  از  ایران  های  تالش  کردن  خنثی  در 

بیرحمانه اقدام خواهیم کرد.«
یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز گفت: »زنجانی و شبکه بین 
المللی شرکت ها و بانک هایش مسئول اختفای معامالتی به 
ارزش میلیاردها دالر هستند که از جانب ایران انجام داده 
اند. او از شرکت هایی مانند آی اس او در مالزی استفاده 
و  کند  خریداری  را  ایران  نفت  بشکه  ها  میلیون  تا  کرده 
به  اتکا  با  ایران  جانب  از  همچنین  او  کند.  عرضه  بازار  به 
نهادهای مالی خود میلیاردها دالر مبادله ارزی انجام داده 

است.«
یا  زنجانی  درباره  شده  منتشر  مطالب  از  زیادی  بخش  اما 
همان )ب.ز( با پسوند »گفته می شود« عنوان می شوند. این 
گفته ها و شنیده ها که شامل عبارت هایی مانند »میلیاردر 
ایرانی«، »دالل نفتی«، »بانکدار بزرگ«، »غارتگر بیت المال« 
و ... مطرح می شوند در فضای رسانه ای غیر رسمی کاربرد 

بیشتری دارند.
راه آهن  ورزشی  باشگاه  خرید  با  تازگی  به  که  وی  شهرت 
تهران و حضور در عرصه فوتبال بیشتر شده پیش از اینکه 
رد  را  آن  خودش  که  موضوعی  است،  نفتی  باشد  فوتبالی 

می کند.
و سوال ها سراغ  ابهام ها  این  از  بسیاری  روشن شدن  برای 
گفت وگویی  در  او  باشد.  پاسخگو  خودش  تا  رفتیم  وی 

شفاف کردن  بر  عالوه  کرد  تالش  ایسنا  خبرنگار  با  مفصل 
رسمی  رسانه   یک  در  بار  نخستین  برای  موضوعات  برخی 

درباره فعالیت های اقتصادی اش سخن بگوید.
مدیرعامل شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم که بیش 
یا دارد،  از تعداد سال های عمرش شرکت تاسیس کرده و 
از ساخته شدن داستان های پیچیده درباره اش اظهار تعجب 
کرده و تاکید دارد: »اگر از هر کدام از دوستان سوال شود 
شاید دو بار هم نتوانند آن داستان های ساختگی درباره من 

را دوباره تعریف کنند«.
و  مسائل  برخی  درباره  چند  هر  مصاحبه  این  در  زنجانی 
عکس ها از جمله دوستش که هم نام وزیر اسبق نفت است، 
کار  وزیر  استیضاح  هنگام  مجلس  در  او  از  فیلمی  پخش 
دولت دهم و مواردی از این دست سخن گفت اما تمایلی 
برای باز کردن برخی مسائل نداشت و بیشتر تالشش این 
به من زده  اتهام هایی که  از  بود که عنوان کند: »هیچ یک 
می شود پایه و اساس ندارد و تاکنون هیچ مرجع رسمی در 

این زمینه با من صحبت نکرده است.«
زنجانی  مرتضی  بابک  با  ایسنا  صریح  گفت وگوی  متن 
مدیرعامل شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم در ادامه 

می خوانید:
زده  شما  درباره  که  اتهام هایی  اگر  زنجانی  آقای 
باشید؟  زندان  باید  اکنون  باشد شما  می شود درست 

تحلیلتان از این ماجرا چیست؟
خوب این اتهامات همه ساخته افکاری است که هیچ کس 
که  طور  هر  کس  هر  و  ندارد  آن ها  برای  اثباتی  و  دلیل 
داغ ترمی تواند آن ها را عنوان می کند. خیلی از این اتهامات 
از سوی کسانی گفته شده که حتی اینجانب را یک بار هم 
سوال  اتهام ها  درباره  من  از  هم  بار  یک  وحتی  ندیده اند 
نکرده اند. فقط در اخبار و رسانه ها نقل سفره ها شده ام و به 

میلیاردها دالر سوءاستفاده متهم می شوم.
گونه  این  درباره شما  که  نیستند  فقط رسانه ها  البته 
نمایندگان مجلس  و حتی  برخی مسئوالن  می گویند 

هم اظهار نظرهای مشابهی در این باره دارند.
شبکه های  و  سایت ها  بر  عالوه  است.  همین طور  متاسفانه 
خارجی می بینم بعضاً مسئوالن تمام این اتهام ها و شنیده ها 
داستان  یک  نهایت  در  و  کرده  مستند  را  دهان  به  دهان 
دوستان  از  کدام  هر  از  اگر  که  کرده اند  درست  پیچیده ای 
سوال شود شاید دو بار هم نتوانند آن داستان های ساختگی 

را دوباره تعریف کنند.
چرا تا کنون درباره آنها سخن نگفته اید؟

دلیلی برای پاسخ نمی دیدم و فکر می کردم با بازگو و جواب، 
واقعیت ها  مایلم  اکنون  اما  می شوند  شاد  کشورم  دشمنان 
به سمت  بی دلیل  داستان های  این  شاید  تا  کنم  عنوان  را 
واقعی تر برود. در واقع الزم می دانم پرده از این همه اتهام 
بر دارم و ماجرا را روشن و شفاف کنم تا خدایی نکرده افکار 

عمومی به گناه و تهمت جهت پیدا نکند.
از  را  کارتان  ده ها شرکت هستید،  مالک  اکنون  شما 
کجا شروع کردید و چه شد این قدر سریع بین المللی 

شدید؟
من سال هاست که کار تجارت بین المللی و فعالیت اقتصادی 
پایین  باال و  بارها گرفتار شده و  این تجارتم  می کنم و در 
ایجاد  به  شروع  حرفه ای  صورت  به   1379 ازسال  شده ام. 
شرکت های داخلی و خارجی کردم تا جایی که سال 13۸1 
چیزی حدود 11شرکت ایجاد شده داشتیم که نیاز به منابع 
مالی داشت و تصمیم گرفتم موسسه مالی در خارج از ایران 
ایجاد کنم تا بتواند با جذب منابع ارزان قیمت شرکت های 
تحت پوششم را تامین مالی کند. این کار در امارات آغاز شد 
و با تاسیس یک موسسه مالی کلیه ال سی ها و انتقال پول و 
منابع با همکاری بانک های خارجی آغاز و منابع ارزان قیمت 
تهیه و در اختیار شرکت هایم قرار می گرفت تا جایی که در 
بیش از شش کشور سرمایه گذاری اساسی انجام شده بود و 
حتی نیازی به بانک های داخل کشور برای اخذ تسهیالت و 
هر گونه کمک نداشتم. تا اینکه جمع شرکت ها و موسسات 
تحت پوشش من به 64 شرکت داخلی و خارجی رسید و 
نیاز به یک شرکت هلدینگ برای ساماندهی و یکی شدن در 

کلیه شرکت ها بود که با ایجاد هلدینگ سورینت و انتقال 
سهام تک تک شرکت های ایجاد شده سمت و سوی بهتری 
گرفت که هم اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با 17 

هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم.
موسسات  و  شرکت ها  این  بین  در  که  می شود  گفته 
در  شما  آیا  دارد.  وجود  هم  خارجی  بانک  دو  یکی 

خارج از کشور بانک دارید؟
بانک هست اما من عضو هیات مدیره یک بانک در مالزی 
با سرمایه 104  بانک  این  بانک( هستم.  )فرست اسالمیک 
میلیون دالر فعالیت می کرد و فعالیتش هم نرمال و خوب 
نیستم. سهام هم  بانک صاحبش اصال من  این  بوده است. 
اندونزی  بانک دیگری در  بلکه صاحبش یک  ندارم.  در آن 
بود که به بانک دیگری سهامش را واگذار کرده بود که آن 
بانک هم سهامدارانش کسانی دیگری هستند. من تنها یکی 
تحریم ها  اینکه  تا  بودم  بانک  این  مدیره  هیات  اعضای  از 
علیه ایران روز به روز بیشتر شد و با توجه به اینکه انتقال 
شده  سخت  مردم  و  بیرونی  شرکت های  برای  مالی  منابع 
بود، تصمیم گرفتم به عنوان عضو هیات مدیره در یکی از 
بانک های خارجی در مالزی ورود پیدا کنم و موسسات مالی 
خود در امارات را که منابع پنج میلیارد یورویی بود را در آن 
به شکلی متصل و خدمات مالی ایجاد کنم که این امر هر 

روز مشتریان زیادی را جذب می کرد.
و احتماال راهی شد برای کمک به مراودات مالی دیگر 
شرکت ها و بانک ها که بر اثر تحریم دچار مشکل شده 

بودند؟
انتقال  به  قادر  که  داخلی  بانک های  مدتی  از  پس  دقیقا! 
پول های خود نبودند از طریق بانک مرکزی منابع خود را به 
این بانک انتقال واین بانک منابع را به مشتریان در خارج 
خارجی  خریدهای  و  ال سی  حتی  می داد.  انتقال  کشور  از 
انجام  به سرعت  داخلی کشور  و مشتریان  بانک ها  برای  را 
می داد تا جایی که 17.5 میلیارد یورو از منابعی که در خارج 
از کشور بود و مربوط به بانک ها بود با کارمزد هفت در هزار 
یعنی کمتر از یک درصد منتقل می کردیم و هر روز بانک ها 

و مشتریان بیشتری به این سیستم نزدیک می شدند.
قاعدتا بخش زیادی از این منابع مالی ناشی از فروش 
نفت بوده است. آیا این آغاز همکاری شما با مجموعه 

نفت نبود؟
نه! منابع مربوط به بانک ها بود و از بانک مرکزی می گرفتند 
اما اصل  آنها می داد!  به  را  نفتی  بانک مرکزی هم منابع  و 
نفت  حوزه  در  کاری  مستقیما  من  که  نیست  این  واقعیت 
خارجی  خبرگزاری های  است  وقت  چند  االن  می کردم. 
قرارداد  ایران  نفت  شرکت  با  زنجانی  بابک  که  می گویند 
بسته و نفت را 106 دالر گرفته و 90 دالر فروخته و پول 
آن را در بانک متعلق به خود در مالزی گذاشته  است. آقایان 
در داخل کشور هم همین اخبار را می شنوند و نسبت به آن 
واکنش نشان می دهند اما اصال مستنداتی از ما نمی خواهند 

و هیچ مستنداتی هم درباره اتهامات خود ارائه نمی کنند.
پس واقعیت چیست؟

یکی از مشتریان این بانک، شرکتی در هنگ کنگ بود که 
افتتاح  به  نیاز  و  داشت  نفت  فروش  از  حاصل  ارزی  منابع 
حساب در این بانک داشت. این شرکت یکی از شرکت های 
زیر مجموعه شرکت ملی نفت بود که در خارج از کشور در 
هنگ کنگ ایجاد شده بود تا فروش نفت ایران را انجام دهد 
اما چون بانکی حاضر نبود منابع آن را جمع کند به بانکی 
و  کردند  مراجعه  بودم  آن  مدیره  هیات  عضو  اینجانب  که 
مصوبه و اجازه ای برای افتتاح حساب در این بانک را داشتند 
که پنج وزیر و رییس کل بانک مرکزی مصوب کرده بودند 
سریعاً  آن شرکت  با  بانک ها  همکاری  عدم  به  توجه  با  که 
حساب خود را افتتاح و منابع خارجی حاصل از فروش نفت 
را در آن نگهداری کند من هم بدون اینکه به اعضاء هیات 
به کشورم  برای کمک  بیشتر توضیح دهم  را  مدیره ماجرا 
سریعاً هماهنگ کردم و حساب افتتاح و عملیات ارزی آن 

شرکت شروع به کار کرد.

و این گونه پای شما به معامالت نفتی باز شد؟
هم  را  نفت  مسئوالن  من  اصال  نیست  گونه  این  نه 
در  مرا  نام  که  شبهه هایی  از  یکی  شاید  نمی شناختم. 
االن  است.  بوده  اشتباه  همین  کرده  وارد  نفتی  معامالت 
توضیح می دهم که رابطه من با این شرکت ها و فروش نفت 

به چه صورت بوده است.
در بدو کار خریداران نفت از آن شرکت به بانک مراجعه و 
اگر  که  می کردند  بانک صحبت  مسئوالن  با  جلساتی  طی 
می توانیم  چگونه  ما  کنند  خریداری  را  نفت  این  بخواهند 
اینکه برای تعداد  تا  انجام دهیم  مدیریت منابعی برای آن 
از  روزه  تا 90  ال سی های مدت دار 60  نفت  هشت کشتی 
اینجانب آن را هماهنگ کردم  بانک ارسال و  به  مشتریان 
تایید شده و  ال سی ها همه  ابالغ شد.  به شرکت مذکور  و 
بدون اشکال بود و شرکت نفت هم همه آنها را بررسی و 
آماده  نفت(  فروشنده محصول )شرکت  و وقتی  تایید کرد 
بارگیری شد متوجه شدیم کشتی های آن در تحریم رفته 
و پرچم ندارد و نمی تواند حمل را انجام دهد. من هماهنگ 
کردم کشتی هایی تهیه و سریعاً به محل مورد نظر فروشنده 
منتقل شد و این بارگیری که در زمان خود بسیار حساس و 
خطرناک بود و تمام چشم  دشمنان دنبال جلوگیری از این 
کار بود با موفقیت انجام شد. به این ترتیب بیمه کشتی ها 
هم با این روش به مشتری و خریدار تحویل شد و بانک باید 
مدارک کشتی ها را معامله اسناد می کرد و پول را در مهلت 
در  که  می ریخت  خود  مشتری  حساب  به  و  وصول  مقرر 
مدارک ارسالی متوجه شدیم ارسال کننده بار شرکت ملی 
نفت ایران بوده و گیرنده آن در مدارک شرکت هنگ کنگی 
که این مدارک با توجه به اطالعات داخل آن قابل معامله 
نبود که با تالش و روش های بسیار سخت مدارک تعویض 
و معامله اسناد در بانک انجام شد. سپس آن ال سی ها باید 
در مهلت مقرر وصول و به حساب شرکت ریخته می شد و 
حدود 50 روز زمان نیاز بود. با توجه به نیاز مالی شرکت 
هنگ کنگی بر این اساس من مبلغ 240 میلیون دالر و یک 
میلیارد و 200 میلیون یورو وام در اختیار این شرکت قرار 
دادم تا مشکالتش را حل کند تا بعد از 50 روز که ال سی 

نقد شد از محل آن بازپرداخت انجام شود.
نفت  فروشنده  شرکت  که  کردید  کمک  شما  یعنی 
برای دریافت منابع دچار مشکل نشود، آیا ال سی در 

زمان مقرر نقد شد؟
بله، شرکت این منابع را برای خرید دارو و غذا و پیمانکاران 
استفاده کرد تا اینکه سررسید ا ل سی رسید و مبلغ ال سی ها 
و  شد  واریز  حساب  به  تاخیری  هیچ  بدون  خود  زمان  در 
بانک با توجه به اینکه تسهیالت داده شده اش هر چه بیشتر 
بابت  بگیرد طلبی  بیشتری  بماند سود  در حساب مشتری 
عودت تسهیالت خود طلب نکرد و قرار شد هشت درصد 
در سال سود بانکی دریافت کند. جمع کل بار نفتی فروخته 
شده شرکت هنگ کنگی که متعلق به شرکت نفت بود کاًل 

یک میلیارد و 300 میلیون یورو بود و بیشتر نبود.
ادامه دارد ..

روحانی و محقق جانباز نطنزی

گفت وگوی تفصیلی ایسنا با سرمایه دار جنجالی

بابک زنجانی : نه دالل نفتی ام نه رانتخوار، بسیجی اقتصادی ام



5اجتماعیارمغان نيمه دوم
شماره 154 شهریور 1392

با توجه به این که شبکه های اجتماعی در فضای مجازی اصلی ترین مکانیزم ارتباطی در سلسله اعصاب مجازی 
با  می تواند  نوجوانی  کاربر  می شود.هر  کشیده  که  است  بیهوده ای  زحمت  آنها  کردن  محدود  بنابراین  هستند، 
استفاده از فیلترشکن )وی پی ان( حتی با تلفن همراه خود وارد سایت های مورد نظرش بشود. در مطالعات رفتاری 
به این نتیجه رسیدم که شبکه های اجتماعی باعث باال بردن آستانه تحمل افراد می شود چرا که در اینگونه فضاها 
مثل فیس بوک و توییتر، کاربران چهره به چهره با مخاطبان قرار می گیرند و باید به سواالت و نظریاتشان پاسخ 
دهند. قدرت پذیرش انتقاد در اینگونه موارد باال رفته و در مدیریت فضای واقعی فرد به راحتی می تواند به تعامل 

رفتاری برسد.
متاسفانه عدم آموزش های ضروری توسط خانواده ها، نهادهای متولی و رسانه ها باعث کاربری منفی در مورد بعضی 
از افراد شده است که اینگونه اشخاص نباید مالک ارزیابی کلی باشند. حتی افرادی که عفت کالم و نجابت قلم را 

از دست می دهند با برخورد منطقی مجبور به اصالح رفتارشان می شوند.
همانطوری که پنج سال قبل عرض کردم که برداشتن آنتن های ماهواره روش مقابله درست و سازنده ای نیست 
چرا که ممکن است شبکه های فرستنده یا شرکت های الکترونیک ابزاری تولید کنند که برای گرفتن شبکه های 
ماهواره ای دیگر احتیاج به دیش و ابزار مشابه نباشد و دیدیم که این موضوع اتفاق افتاد و االن به سادگی می توانیم 
هشتصد کانال ماهواره را با یک وسیله بسیار کوچک به دست بیاوریم، درمورد فیلتر کردن نیز باید این واقعیت 
مشخص شود که روش مناسبی برای مقابله با فضای مجازی نیست و به راحتی می توان از هر فیلتری عبور کرد.

در این روزها دیده شده که حضور شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی را در شبکه های اجتماعی مورد سوال 
قرار داده اند و می پرسند اگر اینگونه شبکه ها مناسب نیستند پس این عزیزان در آنها چه می کنند؟ قبل از دولت 
دکتر روحانی بعضی از اشخاص درصدد تکذیب حضور خود برآمده و حتی صفحات ساخته شده را جعلی عنوان 

کردند ولی در حال حاضر دیگر نمی توان این حضور گسترده را ساختگی قلمداد کرد و درصدد انکار آن برآمد.
آیا بهتر نیست به جای کشمکش های لفظی و تالش های بی نتیجه تا دیرتر از این نشده فرهنگ سازی را شروع 
کنیم و نهادهای متولی، شبکه های اجتماعی را از فیلترشکن معاف کنند؟ با این حرکت اوال فضای دموکراسی و 
مردمساالری دینی برای چندمین بار در کشور به اثبات می رسد، دوم این که وقتی انواع نرم افزارهای تلفن همراه 
مثل وایبر، تانگو و امثال آنها به راحتی بر تلفن های همراه نشسته و حتی هنگام راه رفتن می توان با دنیای خارج 
ارتباط تصویری برقرار کرد و وارد شبکه های مختلف فضای مجازی شد دیگر در این شرایط فیلتر چه جایگاهی 
دارد؟ سوما با برداشتن فیلتر دست سازندگان وی پی ان را که از کاربران با دریافت مبالغ مختلف کاسبی قدرتمندی 
برای وی پی ان و  ایرانی میکنیم که حداقل پول  به کاربران  انداخته اند در پوست گردو می گذاریم و کمکی  راه 

فیلترشکن های دیگر هزینه نکنند.
و در مرحله آخر تعامل گسترده افراد با یکدیگر اجازه شایعه پراکنی، القای شبهه و ترور شخصیت را نداده و حتی 
می توان با برگزاری میزگردهای تلویزیونی، رادیویی و رسانه ای مسیر کاربری درست و منطقی را به جامعه منتقل 
کرده و آسیب ها و عوارض ناشی از رفتارهای نادرست و تخلفات را به افراد معدودی که فرهنگ استفاده از اینگونه 

شبکه ها را ندارند آموزش داد
وبالگ ابهری، مجید 

رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان سپاه از تعبیری در سخنان خود استفاده کردند 
که از دقت تاریخی، منطق شیعی و دینی متناسب با مقتضیات زمان برخوردار است. به 
راستی ایشان تعبیر »نرمش قهرمانانه« را از کدام منبع استخراج کرده اند و آیا این تعبیر 

تازه ای است؟
این تعبیر اگرچه شاید برای جامعه رسانه ای ما واژه ای تازه به ذهن بیاید اما 44 سال 
نوشته  الحسن«  آن »صلح  عنوان  که  کردند  ترجمه  را  کتابی  ای  اهلل خامنه  آیت  پیش 

»راضی آل یاسین« بود.
راضی آل یاسین از محققان معاصر نجفی تنها کتاب تحلیلی و تفصیلی را در موضوع صلح 
امام حسن) ع( نگاشته و آیت اهلل سید علی خامنه ای این اثر را به فارسی برگردانده است. 
شاید تصور کنیم انتخاب یک عنوان افزوده بر نام کتاب، گویای ذوق ادبی مترجم باشد. 
»صلح الحسن« به »صلح امام حسن« ترجمه شده و در عین حال آیت اهلل خامنه ای عنوان 

ادیبانه ی دیگری را ذیل آن آورده است: »پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ«.
روشن است که کاربرد قلم ادیبانه برای شرح حماسه های نظامی و نبردهای تند و تیز 
آسان است، اما در بیان حادثه ای که به صلح انجامیده، می بایست توانی دو چندان برای 

تبیین آن با استفاده از جمالت و تعابیر به کار برد. حاال این عنوان جالب و نگاه عمیق 
تبیین شده بر اساس صلح، مع االسف در همه این سال ها در پژوهش های جاری مورد 

بی توجهی قرار گرفته است.
امروز به ذهن می رسد که این کتاب مهم ترجمه شده توسط مقام معظم رهبری که منطق 
گفتاری ایشان مبتنی بر آن استوار است، ضرورتی تاریخی در عصر و زمانه ما باشد. فهم 
دقیق این مساله ما را وا می دارد تا یک بار دیگر به این کتاب رجوع کنیم. چنانکه ایشان 
در آن اشاره کرده اند : صلح در مدیریت جامعه اسالمی و در منطق شیعه یک »نرمش 
قهرمانانه« است و امام حسن )ع( در مقابل معاویه در شرائطی خاص قرار گرفت که برای 

مصالح حکومت اسالم و پابرجاماندن اصول اسالمی، از این منطق بهره گرفته است.
حال به بخش های مهم و تازه ای از سخنان امروز مقام معظم رهبری دقت کنید:

درخواست  و  لبخند  عرصه  دیپلماسی،  عرصه  است.  پیچیده  دیپلماسی  دنیای  امروز   *
مذاکره و مذاکره است اما همه این رفتارها باید در چارچوب چالش اصلی فهم و درک شود.

با  موافقیم. من  و داخلی  و منطقی در سیاستهای خارجی  با حرکت های صحیح  ما   *
مسئله ای که سال ها پیش »نرمش قهرمانانه« خواندم، موافقم. چرا که این حرکت در 

مواقعی بسیار خوب و الزم است اما با پایبندی به یک شرط اصلی.
* درک ماهیت طرف مقابل و فهم صحیح هدفگذاری ، شرط اصلی استفاده از تاکتیک 
نشان  نرمش  فنی  بدلیل  مواقع  برخی  نیز  فنی  گیر  ُکشتی  یک  است.  قهرمانانه  نرمش 

میدهد اما فراموش نمیکند که حریفش کیست و هدف اصلی او چیست؟

وبالگ محمدرضا اسدزاده

این مرقومه شرح حالي مختصر از زندگاني انساني 
شریف از تبار رسول اهلل است که رفتار محترمانه 
و مهربانانه او با مردم زبانزد خاص و عام مي باشد.

هشتم  امام  والیت،  آسمان  فروزان  خورشید 
شیعیان حضرت علي بي موسي الرضا)ع(؛ بنا به 
روایات معتبر ایشان در روز یازدهم ذیقعده سال 
مادربزرگوارشان  شدند.  متولد  مدینه  در  14۸ق 
از  حضرت،  تولد  از  بعد  که  داشت  نام  »تکتم« 
مادر  نام  گرفت.  نام  طاهره  کاظم)ع(  امام  طرف 
حضرت را »نجمه« نیز گفته اند. نام حضرت علی، 
الثانی و لقبشان رضاست.  ابوالحسن  کنیه ایشان 
امامت ایشان در سال1۸3 در سن 35سالگی آغاز 
انجامید. در رابطه  شد و 19 یا 20سال به طول 
با کرامات و ویژگی های شخصیتی ایشان روایات  
زیادی در تاریخ آمده است. احمد بن عمر حاّلل 
می گوید: مردی به نام أخرس در مکه بود که پی 
در پی نام شریف امام هشتم)ع( را به زبان جاری 
گفت.  می  ناسزا  و  فحش  دنبالش  به  و  کرد  می 
من وارد شهر مکه شدم و یک کارد برنده خریدم 
به  را  او  اولین فرصت  در  تا  نشان گرفتم  را  او  و 
بودم  ایستاده  راهش  برسانم. همین که سر  قتل 
تا به محض مشاهده او را بکشم ناگاه نامه ای از 
حضرت امام رضا)ع( به من رسید که در آن نوشته 
بر تو، متعرض  شده بود که: » تو را به حق من 
أخرس مشو پس بدرستی که خداوند تعالی، ثقه 

و معتمد من است و او را کافی است.« 
مهم ترین ویژگی های امام هشتم)ع( 

پرهیز از دنیا و ساده زیستي، برجسته ترین صفات 
که  القولند  متفق  راویان  تمام  بود.  رضا)ع(  امام 
هیچ  شدند  مأمون  ولیعهد  حضرت  آن  وقتي 
توجهي به جنبه ی قدرت و عظمت آن نداشتند. 
انکار  توان  دشمن  و  دوست  که  هشتم)ع(  امام 
شخصیت ملکوتي او را ندارند چند ویژگي خیلی 

مهم دارند؛  
زود  یعنی  هستند؛  رضا  و  راضی  اینکه  اول 
 « فرماید:  می  السالم  علیه  امام جواد  مي گذرند. 
پسندیده  که  چون  نامیده،  »رضا«  را  پدرم  خدا 
خدا در آسمان بود و رسول خدا و أئمه هدی در 
آیا  داشتند؛  عرضه  بودند«.  خوشنود  او  از  زمین 
همه پدران گذشته شما پسندیده خدا و رسول و 
ائمه نبودند، فرمود: چرا. پرسیدند: پس چرا تنها 
آن حضرت »رضا« نامیده شد، فرمود: »زیرا همان 
گونه که دوستان و موافقان وی از حضرت راضی 
بودند، دشمنان و مخالفان نیز از او راضی بودند. 
پدران حضرت  از  کدام  هیچ  برای  ویژگی  چنین 
وجود نداشت، و بدین سبب است که میان آنان، 

حضرت »رضا« نامیده شده است.  
امام  هستند؛  آل محمد)ص(  عالم  اینکه  دوم 
مقام  از  بزرگوارشان،  نیاکان  همچون  .ع.  هشتم 
که  آنجا  تا  بودند،  برخوردار  واالیی  علمي  بسیار 
ایشان را عالم آل محمد)ع( لقب داده اند. بیست و 
چند سال بیشتر نداشتند که در مسجد رسول ا...

و  بی کران  علمشان  مي نشستند.  فتوی  به  )ص( 

رفتارشان پیامبرگونه و حلم و رأفت و احسانشان 
شامل خاص و عام بود. دورانی که امام رضا)ع( در 
آن زندگي مي کردند عصر شکوفایی علم و سرازیر 
فرهنگی  تداخل  و  ملت ها  مختلف  علوم  شدن 
پیشرفت  زمان  این  در  بود.  روزگار  آن  مردمان 
و  انحرافی  عقاید  و  افکار  پیدایش  باعث  علوم 
مشرب های فکری گوناگون کالمي  و فلسفی شده 
بود که همین امر چالشی جدی در برابر عقاید و 
آموزه های ناب اسالمي  و شیعی به شمار مي رفت. 
از  تهدیدها  و  خطرات  این  درک  با  رضا)ع(  امام 
و  کردند  را  بهره برداری  نهایت  پیش آمده  فرصت 
عقاید  تبیین  زمینه  در  فراوان  روشنگری های  به 
اسالمی و نمایاندن راه مستقیم الهی دست زدند.

یاسر  هستند؛  مهربانی  و  رأفت  امام  ایشان  سوم 
خادم امام)ع( می گوید: آن بزرگوار به ما فرموده 
بود اگر باالی سرتان ایستادم و شما به غذا خوردن 
مشغول بودید برنخیزید تا غذایتان تمام شود. به 
همین جهت بسیار اتفاق می افتاد که امام ما را 
غذا  به  گفتند  می  او  پاسخ  در  و  کرد،  می  صدا 
خوردن مشغولند و آن حضرت می فرمود: بگذارید 

غذایشان تمام شود.

زندگی به سبک امام رضا علیه السالم 
بر شمردن ویژگی های اخالقی حضرت کار بسیار 
بزرگی است که از عهده چنین قلم و کالمی بر نمی 
آید.  در کتاب »اهل بیت عرشیان فرش نشین« در 
را  کسی  امام رضا)ع(   « است؛  آمده  ایشان  مورد 
با عمل و سخن خود نمي آزرد، تا حرف مخاطب 
هیچ  نمي کرد.  قطع  را  سخنش  نمي شد  تمام 
حضور  در  نمي گرداند.  باز  مأیوس  را  نیازمندی 
میهمان به پشتی تکیه نمي داد و پای خود را دراز 
نمي کرد. هرگز به غالمان و خدمه دشنام نمي داد 
کم  مي خورد. شب ها  غذا  و  مي نشست  آنان  با  و 
مي خوابید و قرآن بسیار مي خواند. اکثر شب هایش 
را از سر شب تا صبح بیدار بود. شب های تاریک در 
مدینه مي گشت و مستمندان را کمک مي کرد. در 

تابستان بر حصیر و در زمستان بر پالس زندگی 
مي فرمود  رعایت  حال  هر  در  را  نظافت  مي کرد. 
ارزان  کار مي برد. جامه  به  بسیار  بخور  و  و عطر 
برای  و  مجالس  در  ولی  مي پوشید،  خشن  و 
مالقات ها و پذیرایی ها لباس فاخر در بر مي کرد. 
غذا را اندک مي خورد و سفره اش رنگین نبود. در 
آگاه  وظایفشان  به  را  مردم  مقتضی،  فرصت  هر 

مي کرد«
کانون مهر و عاطفه به مردم 

امام رضا)ع( کانون مهر و عاطفه به مردم و مظهر 
عشق و محبت به آنان بود. از این رو، در زیارتنامه 
آن حضرت یکی از ویژگی هایش رأفت و مهربانی 
»السالم  مي خوانیم؛  چنین  و  است  شده  یاد 
علی االمام الرئوف«، سالم و درود بر امام و پیشوای 
باید  به راستی  با رأفت و مهربان )مفاتیح الجنان(. 
گفت این لقبی است که از سوی پروردگار به آن 
بزرگوار عنایت شده است. مهربانی، محبت و رافت 
یاور  ایشان  نیست.  پوشیده  بر کسی  آن حضرت 
درماندگان و پناه بی پناهان بود؛ چه بسا یتیمانی 
که گرمي  دست او را بر سر و صورت خود احساس 
کرده اند و چه بسیار مستضعفان و گرفتارانی که 
دست  خیری  به  او  رساندن های  یاری  سایه  در 

یافتند.
امام  نازنین  قلب  که  پیش  سال  واندي  هزار  از 
ابوالحسن الرضا)ع( از تپش ایستاد و از آن لحظه 
تیره سپردند  آغوش خاک  به  را  پاکش  پیکر  که 
گرداگرد  حضرتش  دوستداران  و  شیعیان  و 
جاودانه  او  عشق  مدار  در  بي قرار  مطهرش  قبر 
در  مبارکشان  حضور  امروز،  به  تا  مي گردیدند 
ایران و وجود مرقد مطهر و بارگاه ملکوتي ایشان 
و  برکت  مایه  همواره  رضوي  اقدس  ارض  در 
مباهات مردم ایران زمین بوده و این نعمتي بس 
بزرگ براي ایرانیان است که کسي در این میان 
همسایگي  درآید«.  به  شکرش  عهده  »از  نتواند 
عالم  و  مهرباني ها  امام  با  ایرانیان  مجاورت  و 
آل محمد حضرت رضا)ع( توفیق و نعمتي است که 
بي شک خداوند متعال از چگونگي بهره مندي ما از 
این فرصت در روز قیامت سئوال مي کند. مگر نه 
این است که براساس آموزه هاي دیني ما همسایه 
بر همسایه حقي دارد که باید نسبت به اداي آن 
اهتمام ورزد؟ پس اکنون که ایرانیان در همراهي 
فرهنگ  باید  داشته اند  توفیق  همسایه  بهترین  با 
رضوي را در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي 
خود جاري سازند و خود را در محضر امام ببینند 
آموزه هاي  با  را  کردار خویش  و  گفتار  و  رفتار  و 
ببالند  رضوي همسو و هماهنگ کنند و بر خود 
که امروز سایه امام هشتم)ع( بر سرزمین ایران و 

بر دل ایرانیان مستدام است: 

سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم
  کنون که سایه شمس الشموس بر سر ماست

مهدي یاراحمدي خراساني

باالخره فیس بوک و توییتر
 بد هستند یا خوب؟

منبع تعبیر »نرمش 
قهرمانانه« رهبری کجاست؟

زندگی به سبک امام رضا علیه السالم

مسعود مرعشی در بهار نوشت:
»آیا رییس جمهوری با اوباما دست می دهد یا خیر؟!« دوره آقای خاتمی شایعه شده بود، بیل کلینتون در سازمان ملل می خواسته با ایشان 
دست بدهد، اما آقای خاتمی برای پیشگیری از وقوع چنین پیشامدی، به دستشویی سازمان ملل پناه برده. حاال بعد از چرخش روزگار 
باز هم دست دادن یا ندادن، مساله آن است. نکته اذیت کننده ماجرا اینجاست که اوباما رییس جمهوری آمریکاست. اگر هیالری کلینتون 
رییس جمهورشان بود دیگر دغدغه دست دادن و دست ندادن نداشتیم و الزم نبود بنشینیم زل بزنیم به صفحه تلویزیون. به هرحال در 

همین راستا چند سناریو داریم که تقدیم حضور می کنیم:

حین دیدار:
1- در صحن سازمان ملل:اوباما از دور نزدیک می شود، روحانی هم از نزدیک دور می شود. به سمت هم می روند. باد می وزد و موهایشان 
را از این سو به آن سو می برد. موسیقی خوب، بد، زشت فضا را عطرآگین کرده. به هم که می رسند، در فاصله نیم متری هم می ایستند. با 
حرکت انگشتانشان پنجه ها را نرمش می دهند. دوربین روی صورت هر دو زوم می کند. قطره های عرق از گوشه پیشانی آنان می چکد و 
نگاه های مصمم شان به هم گره می خورد. آقای روحانی می گوید: »هی باراک«، آقای اوباما می گوید: »های حسن«! آقای روحانی دستش 
را به شدت حرکت می دهد. بر او راست خم می کند و چپ می کند راست، خروش از خم چرخ چاچی می خاید. آقای روحانی می گوید: 
»هی باراک! اون شعری که سردر سازمان ملل زدین برای ماست.« باراک می گوید: »آره می دونم. شما تمدنی غنی داشتین.« روحانی 
می گوید: »خب، پس بزن قدش!« 2- در صحن سازمان ملل:دقیقا همان اتفاقات باال تکرار می شود. روحانی درباره شعر سردر سازمان ملل 
صحبت می کند. باراک همان حرف را تکرار می کند. تا اوباما دستش را دراز می کند، روحانی دستش را 90 درجه می چرخاند و می گوید: 
»یه بچه آن قدری ندیدی؟« بعد قارت قارت می خندد و می رود. 3- در صحن سازمان ملل: دقیقا همان اتفاقات باال تکرار می شود. اوباما تا 
دستش را دراز می کند، روحانی می گوید: »آقا یه لحظه استوپ. من موچم. دستشویی کدوم وره؟! می خوام برم دستشویی، استرس دارم.« 

بعد از دیدار:
الف( اوباما به حالت خلسه ای فرو رفته، به دور دست نگاه می کند. هی به دستش خیره می شود. جان کری می گوید: »واتز د متر باراک؟ 

آر یو فاین؟« اوباما جواب می دهد: »هیز هند واز یه جوری. فنتستیک. آیو نور شیک هند ویث آن ایرانیان!« 
ب( روحانی متفکرانه دستش را نگاه می کند. از او می پرسند چه طور بود؟ می گوید: »من فکر می کردم وقتی کسی این همه سال با ما دشم

نی کرده و با ما تفاوت داشته حتما باید یه طور دیگه ای باشه. مثال سم داشته باشه، یا به جای پنج انگشت، چهارتا داشته باشه. ولی فرقی 
با ما نداشت. مثل خودمون بود. یکی شبیه ما.«

طنز * دو سناریو برای دست دادن روحانی و اوباما
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بچه که بودیم، جمعه ها برایمان روز دیگري بود. پدر و مادر، خواهرها و برادرها همگي کنار هم 
سرسفره مي نشستیم. صبح جمعه یا املت داشتیم یا نیمرو با سنگک داغ. ظهر بوي خورش 

قورمه سبزي مستمان مي کرد...
 اما دلیل خاص بودن این روز، بیش از غذاهایش، در کنار هم بودنمان بود. روزهاي دیگر هفته 
خیلي پدر را نمي دیدیم و براي آنکه به مدرسه برسیم، ظهر ها زودتر از دیگر اهل خانه غذا 
مي خوردیم. سال ها از آن روزها مي گذرد اما هنوز هم دلم به جمعه ها خوش است. گاهي فکر 
مي کنم اگر این دور هم بودن ها روزي فراموش شود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ دکتر مسعود 
انستیتو تحقیقات تغذیه کشور و دانشگاه  کیمیاگر، متخصص تغذیه و رژیم درماني و استاد 
علوم پزشکي شهید بهشتي، این هفته برایمان از اهمیت با هم بودن و غذاخوردن در کنار هم 

گفته اند.
سالمت: به نظر شما، غذاخوردن کنار هم چقدر اهمیت دارد؟

انسان موجودي اجتماعي است و با هم غذاخوردن از ویژگي هاي بارز اجتماعي بودن است. 
حتي مي توان گفت در بسیاري مواقع غذاخوردن، محور و بهانه اي براي با هم بودن و کنار هم 
جمع شدن است. بسیاري از مناسبت هاي ما با غذاخوردن عجین شده به طوري که غذا محور 

اصلي مراسم عروسي و حتي عزاست.
باشند وجود  کنار هم  را  تمام وعده ها  افراد  اینکه  امکان  امروز  سالمت: در جامعه 

ندارد. توصیه مي کنید کدام وعده را هماهنگ کنیم تا با هم غذا بخوریم؟
اما نباید  مسلما هرچه تعداد وعده هایي که کنار هم غذا مي خوریم بیشتر باشد، بهتر است 
کمتر از یک وعده در روز شود. این وعده براي برخي خانواده ها مي تواند صبحانه باشد زیرا 
در بیشتر موارد پدر خانواده وعده ناهار در منزل نیست و شب ها وقتي بازمي گردد که بچه ها 
خواب هستند. در برخي خانواده ها برعکس وعده شام مهم است زیرا پدر به خانه برمي گردد 
و تمام اهل خانه حضور دارند. برخالف تصور عموم، وعده شام مي تواند وعده مناسبي باشد 
به این شرط که بین صرف شام و خواب 2 ساعت فاصله بگذاریم. نه به این دلیل که ممکن 
است چاق شویم بلکه براي راحت تر خوابیدن. به هر حال الزم است حداقل براي یک وعده 
دور هم باشیم و از احوال هم مطلع شویم. این موضوع فقط در مورد خانواده ها صدق نمي کند؛ 
اگر دانشجو هستید یا شاغل، نشستن کنار دیگر دوستان و همکاران و غذاخوردن با آنها نیز 
مفید است به شرطي که هنگام غذا دیگر حرفي از کار و درس نزنیم بنابراین اگر وعده اي را 
نمي توانید در خانه و سرمیز با اهل خانواده باشید، از محیط کارتان فاصله بگیرید و دور از آن، 

غذا را با همکارانتان بخورید. به این ترتیب، بازده کاري بیشتري خواهید داشت.
نباید  غذا  موقع صرف  مي گویند  و  مي کنند  افراد سرسفره سکوت  برخي  سالمت: 

صحبت کرد. نظر شما چیست؟
البته حرف زدن موقع غذا خوردن مي تواند منجر به نفخ و سوءهاضمه شود ولي با این حال 
گفت وگوهاي دوستانه و خانوادگي سرسفره لذتبخش است و اگر در آن افراط نشود، چندان 
مشکل ساز نیست. حتما مي دانید که در بسیاري کشورها قراردادهاي سیاسي و اقتصادي نیز 

سرمیز غذا بسته مي شود.
سالمت: آیا محیطي که در آن هستیم نیز مهم است؟

بله، محیطي که در آن غذا صرف مي شود، بهتر است منظره خوبي داشته باشد، از تابلوهاي 
زیبا روي دیوار ها استفاده شده باشد و چشم نواز و گوش نواز باشد یعني موسیقي مناسبي در 
آن پخش شود یا صداهاي آرامش بخشي مثل صداي آب یا آواز پرندگان به گوش برسد. در 
بسیاري از کشورها، رستوران ها میزهایشان را در پیاده رو و محیطي دنج و خلوت در فضاي 
بیرون قرار مي دهند. حتي در کشورهاي سردسیري مثل آلمان بخاري هاي بلندي تعبیه شده 

تا افراد بتوانند راحت در فضاي باز غذا بخورند. در کشور ما نیز باغ رستوران وجود دارد
سمیه مقصودعلي، پرسشي از دکتر مسعود کیمیاگر

زماني در جامعه ما این باور رایج بود که زن باید با لباس سفید وارد خانه شوهر شود و با 
لباس سفید آن را ترک  کند. خیلي ها معتقد بودند باید با همه مشکالت سوخت و ساخت 
و تحمل کرد ولي امروزه این دیدگاه نزد بسیاري از مردم تغییر یافته و روزبه روز بر تعداد 
طالق ها افزوده مي شود و زوج ها حس مي کنند که مجبور نیستند تا آخر عمر همدیگر را 

تحمل کنند...
پدیده  موارد  از  بسیاري  در  روزها  این  نمي شود.  ختم  اینجا  به  چیز  همه  حال  این  با 
امکان پذیر  نیز  آن  باورکردن  قبل حتي  یا دو دهه  است که یک  از مسائلي  ناشي  طالق 
تعداد  مبداء  و  منشاء  دیگر  مسائل  از  بسیاري  و  دروغگویي  خیانت،  تنوع طلبي،  نبود؛ 
قابل مالحظه اي از طالق ها شده است. اما کم نیستند خانواده هایي که قبل از طالق قانوني، 

رویه طالق عاطفي را در پیش مي گیرند.
کم نیستند همسراني که بنا به دالیلي ترجیح مي دهند اسما زن و شوهر باشند ولي رسما 
و از نظر فیزیکي از هم جدا هستند و ممکن است ماه ها و حتي سال ها با همدیگر حرف 
نزده و رابطه زناشویي نیز نداشته باشند. بسیاري از دانشمندان، طالق عاطفي را مقدمه اي 
از  فردي  هر  و  نیست  سادگي  این  به  ازدواج  به  دادن  خاتمه  مي دانند.  قانوني  طالق  بر 
مراحلي عبور مي کند تا سرانجام به طالق قانوني برسد. دانشمندان از شروع طالق عاطفي 
این 5 مرحله معموال 3  قانوني 5 مرحله مجزا را در نظر مي گیرند؛  تا رسیدن به طالق 
سال طول مي کشد ولي ممکن است مدت آن در عده اي کمتر و در عده اي دیگر بیشتر 
باشد. این مراحل داراي ترتیب خاصي هستند و زوج ها به ترتیب از آنها عبور مي کنند تا 

به طالق قانوني برسند.
»شروع کننده«  است،  داده  درخواست طالق  یا  بگیرد  مي خواهد طالق  که  مردي  یا  زن 
مي نامند و فردي را که درخواست طالق نداده و نمي خواهد طالق بگیرد »غیر شروع کننده«. 
شروع کننده، اولین مرحله از طالق را تجربه مي کند آن هم درحالي که هنوز با همسر خود 
در یک جا زندگي مي کند، ولي غیرشروع کننده این مرحله اول را تجربه نمي کند. اولین 
مرحله بعد از شنیدن کلمه طالق، با جداشدن جسمي زوج ها از یکدیگر شروع مي شود. 
تفاوت در نوع شروع باعث تفاوت در مدت زماني مي شود که یک فرد آن را طي مي کند و 

به طالق قانوني مي رسد.
مراحل طالق عاطفي

دانشمندان مراحل مزبور در دوران طالق عاطفي را به شرح زیر طبقه بندي کرده اند:
مرحله اول؛ سرزنش: در مرحله اول، شروع کننده تمرکز خود را متوجه همسر مي کند و 
او را در تمام اتفاق هاي گذشته، حال و آینده مقصر مي داند. در این مرحله فرد داراي یک 
تصویر بد و نامناسب نسبت به خود است و ممکن است به راحتي آسیب ببیند. شروع کننده 
در بیشتر موارد افسرده و غمگین است و احساس کمبود انرژي مي کند و در نظر دوستان و 
خانواده هم بسیار آشفته به نظر مي رسد. خصوصیات و واکنش هاي رفتاري فرد در مرحله 
اول، با توجه به اینکه در زمره افراد شروع کننده یا غیرشروع کننده باشد، فرق مي کند. در 
چنین شرایطي مرد یا زني که درخواست طالق داده )شروع کننده( مي خواهد از یک زندگي 
پر از استرس به آرامش برسد چراکه دچار عصبانیت، افسردگي و ترس است ولي سعي 
مي کند همه چیز را عادي جلوه دهد. طرف غیرشروع کننده )کسي که درخواست طالق 

نداده( هم در این مرحله شروع کننده را فردي خیره سر و سمج مي نامد.
مستولي  شروع کننده  بر  فراوان  اندوه  و  غم  مرحله  این  در  سوگواري:  دوم؛  مرحله 
مي شود. به هر اظهارنظري واکنش تند نشان مي دهد و به شدت در افکار و احساسات خود 
غوطه ور مي شود. تمرکز حواس خوبي ندارد، به گونه اي که در انجام کارهاي روزمره اش با 
مشکالتي مواجه خواهد شد. در این مرحله اگر زوج داراي فرزند باشند، به تدریج در انجام 
مسوولیت هایشان سستي به خرج مي دهند و ممکن است یکي از والدین دست روي بچه 

بگذارد تا شاید همسر از دست داده را دوباره صاحب شود.
پیدا مي کند  تظاهر  از مراحل 5گانه  خشم: هرچند خشم در هر مرحله  مرحله سوم؛ 
ولي از خصوصیات بارز مرحله سوم است، به خصوص نسبت به دوستان و افراد خانواده و 
بیشترین بخش آن متوجه همسر مي شود. با این حال ممکن است مرد به تمام زن ها و حتي 
زن نسبت به تمام مردها حس خشم داشته باشد. در این مرحله شروع کننده خود را محق 
مي داند که عصباني شود و همسرش باید تاوان اعمالش را پس دهد و آزار و اذیت شود. 
حتي گاهي بي دلیل نسبت به فرزندان خود حساسیت هاي بي مورد دارد و به آنها پرخاش و 
توهین مي کند ولي با این حال در پشت این چهره، ترس هاي بسیاري نهفته است؛ چگونه 
مي توانم تنها زندگي کنم؟ توانایي گذران زندگي را دارم؟ مي توانم از خودم حمایت کنم؟ 

آیا موفق به پیدا کردن شخص دیگري خواهم شد؟ و...
مرحله چهارم؛ تنهایي: بسیاري از افراد بعد از دوران بلوغ، احساس مي کنند تنها هستند. 
نیازي به همسر  به تدریج شروع کننده شخصیت خود را طوري تطابق مي دهد که دیگر 
ندارد. مرد یا زن سعي مي کنند به خود اطمینان پیدا کنند و تصمیم نهایي را بگیرند. آنها 
از خود، نسبت به مرحله اول  بازسازي مي کنند و تصویرشان  این مرحله خودشان را  در 

خیلي بهتر مي شود.
فرایند طالق  از  مرحله  آخرین  زندگي  به  ورود مجدد  زندگي:  به  بازگشت  پنجم؛  مرحله 
قانوني است. مرد یا زن احساس مي کنند که دوباره کنترل بیشتري بر زندگي خود دارند. 
در این مرحله فرد مي تواند برنامه ریزي درازمدت انجام دهد. اگر هر دو در این مرحله قرار 
قانوني  فرایند طالق  و  قضایي کشیده مي شود  به محاکم  کارشان  به ندرت  باشند،  داشته 

بدون نیاز به دادگاه تکمیل مي شود.
طالق عاطفي کي رخ مي دهد؟

طالق عاطفي عموما در سال هاي نخست زندگي رخ نمي دهد. در سال هاي نخست هر چقدر 
هم که معیارهاي انتخاب همسر سطحي باشد، میان زن و شوهر کشش ها و عالیقي وجود 
دارد یا حتي اگر عالقه اي در این حد وجود نداشته باشد این امید وجوددارد که ممکن است 
شرایط تغییر کند. معموال طالق عاطفي از سال هاي پنجم و ششم زندگي شروع مي شود؛ 
یعني وقتي که افراد امید به تغییر همسر را از دست مي دهند و البته از طالق رسمي هم 
ناامید هستند و به تدریج فاصله میان آنها بیشتر و بیشتر مي شود. در طالق هاي عاطفي 
اینگونه نیست که لزوما دو نفر هیچ ارتباط عاطفي اي با یکدیگر نداشته باشند. در نوعي از 
طالق عاطفي با توجه به تغییر موقعیت، تغییرات خلقي و رواني که در افراد رخ مي دهد، 
ممکن است رابطه بین زوج بهبود پیدا کند یعني میزان عدم عالقه کاهش یا افزایش پیدا 
کند اما این بهبود موقت است و با تغییر شرایط دوباره وضعیت به حالت قبلي برمي گردد تا 
جایي که دیگر روابط زناشویي آنها حذف مي شود و آنها تنها به عنوان دو همخانه در کنار 

یکدیگر زندگي مي کنند.
تاثیر طالق بر میل جنسي

بیشتر طالق ها در سنیني اتفاق مي افتد که رابطه زناشویي براي فرد اهمیت زیادي دارد. 
محققان مي گویند در این گونه زو ج ها از مرحله طالق عاطفي تا رسیدن به مرحله طالق 

قانوني، فرد با نیازهاي جنسي خود 5 نوع برخورد خواهد داشت:
1. یکي از موارد مهم در ایجاد اختالل جنسي، مشکالت و مسائل رواني هستند. در گذر از 
5 مرحله فوق، یکي از زوج ها به شدت تحت فشار و زوج دیگر به شدت درگیر است و به این 
دلیل از میل جنسي به مقدار زیادي کاسته مي شود و نیازهاي جنسي چندان آزاردهنده 
نخواهد بود. عالوه بر این، در این مرحله گذار، بسیاري از زوج ها به دلیل افسردگي و سایر 
مشکالت رواني شروع به استفاده از داروهاي ضدافسردگي و... مي کنند که این داروها در 

شرایط عادي هم در 30درصد موارد باعث کاهش شدید میل جنسي مي شوند.

2. دومین نوع برخورد، سرکوب تمایل هاي جنسي است یعني فرد سعي مي کند ذهن 
خود را از رابطه زناشویي دور کند. اینگونه افراد گاهي در ازدواج بعدي به علت سرکوب 

تمایالت جنسي دچار مشکل مي شوند و نمي توانند رابطه زناشویي طبیعي داشته باشند.
3. گروه سوم به دنبال مواد پورنوگرافي )فیلم، عکس، داستان، مطلب و...( مي روند و سعي 

مي کنند نیازهاي جنسي خود را از این طریق برطرف کنند.
4. گروه چهارم، بهترین پاسخ را به نیازهاي جنسي در خودارضایي مي دانند و بسیاري از 
مردان و زنان که قبل از این تجربه خودارضایي نداشته اند چون رابطه زناشویي را تجربه 

کرده اند، از طریق خودارضایي به نیازهاي خود پاسخ مي دهند.
5. گروه آخر نیز نیازهاي جنسي خود را خارج از خانواده با برقراري قانوني یا غیرقانوني با 

جنس مخالف برطرف مي کنند.
البته شخصیت فرد، زمینه خانوادگي، سطح تحصیالت، شغل، سن و بسیاري از موارد دیگر 
مشخص مي کنند که فرد در دوران گذار از طالق عاطفي به طالق قانوني براي پاسخ به 

نیازهاي جنسي خود، دست به چه اقدامي بزند.
ریشه طالق عاطفي

اختالفات زوج هاي جوان دالیل متعددي دارد هرچند براي همه اختالف ها نمي توان عدم 
آموزش مهارت هاي زندگي به جوانان را به عنوان مهم ترین دلیل مطرح کرد اما مواردي 
چون رابطه صحیح کالمي و مهارت هاي الزم براي سخن گفتن و بیان خواسته ها از همسر 
از جمله موضوعاتي است که در قالب مهارت هاي زندگي قرار مي گیرند و بیشتر جوانان 
ما فاقد آن هستند و همین امر تاثیر فراواني در بروز اختالفات دارد اما بخش عمده اي از 
اختالف ها به دلیل انتخاب هاي نادرست است چون با وجود مد شدن زندگي رمانتیک! در 
بسیاري مناطق، هنوز هم ازدواج در ایران امري است که در دایره خانواده انجام مي شود 
و نه فرد و نه خانواده او هیچ آموزشي در این باره ندیده اند و همه براساس سلیقه خود در 

این باره اقدام مي کنند.
وابستگي هاي اقتصادي و اجتماعي زوج به یکدیگر و همچنین داشتن فرزند باعث مي شود 
دو نفر پس از آنکه پي مي برند براي هم ساخته نشده اند هم امکان خاتمه دادن به آن پیوند 
زناشویي را نداشته باشند. مثال زن خانه دار است و با خود فکر مي کند که اگر طالق رسمي 
بگیرد نمي تواند از نظر اقتصادي مستقل زندگي کند یا مي خواهد فرزندش آسیب نبیند، 
طالق نمي گیرد اما گاهي هم نگاه بدي که در جامعه نسبت به طالق وجود دارد و در برخي 

مناطق آن را عملي قبیح مي دانند، طرفین اقدام به طالق رسمي نمي کنند.
شاید فکر کنید حفظ چنین زندگي از هم گسیخته اي خیلي کم خطرتر از تجربه جدایي 
از طالق  اما حقیقت آن است که طالق عاطفي مي تواند بسیار خطرناک تر  واقعي است 
رسمي باشد. طالق عاطفي، فشار عاطفي زیادي به زوج وارد مي کند . این مشکل افسردگي، 
اضطراب، پریشاني را در پي دارد و بنیان خانواده را سست مي کند و احتمال خیانت به 

همسر را افزایش مي دهد.
در طالق عاطفي همسران هیچ حس، نشاط و درک متقابلي ندارند و در واقع به اجبار زیر 
یک سقف زندگي مي کنند. در چنین خانواده اي، زوج مجبورند بدون اینکه تفاهمي داشته 
باشند زیر یک سقف زندگي کنند، چون نیاز مالي، حضور بچه ها و ترس از قضاوت هاي 
بنابراین  مي شود،  زندگي  تکلیف  کردن  روشن  براي  جدي  تصمیم گیري  مانع  اجتماعي 
اختالف بین زوج به تدریج باعث دوري و سرخوردگي آنها مي شود و طالق عاطفي پیش 
مي آید. طالق عاطفي باعث مي شود میزان اعتماد افراد به یکدیگر کم و نسبت به یکدیگر 
دچار سوء تفاهم شوند. افراد خانواده مدام دچار اشتباه شده و به دلیل نداشتن تکیه گاه و 
مأمن جدي در زندگي احساس یأس و سرخوردگي مي کنند و با انواع بیماري هاي روان تني 

روبرو مي شوند. طالق عاطفي، فشار عاطفي زیادي به آنها وارد مي کند.
چه باید کرد؟

اگر درگیر چنین زندگي اي هستید، سعي کنید با مراجعه به مشاور مشکلتان را حل کنید. 
باید مشکل ریشه یابي و حل شود و زوج  به طرف تفاهم عاقالنه پیش  روند؛ یعني هر دو 
طرف بخواهند تغییر کنند و سطح انتظارات را پایین بیاورند. دست و پا زدن در تعلیق 
نتیجه اي جز اصطکاک و از بین بردن جسم و روان شما و فرزندانتان ندارد. پس حتما از 

دکتر محمدرضا صفري نژادمشاور کمک بگیرید.

زرد  باعث  بیشتر  مي توانند  کمرنگ  رنگ صورتي  با  از الک هایي  استفاده  شما،  نظر  به 
شدن رنگ ناخن ها شوند یا الک هایي به رنگ قرمز تیره؟ فکر مي کنم تقریبا بیشتر شما، 
قرمز تیره را انتخاب کرده اید و اگر اینطور است، باید بدانید که سخت در اشتباه هستید، 
هرچند که رنگ هاي نامرغوب به کار رفته در برخي الک هاي بي کیفیت مي توانند باعث 
رنگ گرفتن ناخن ها بشوند و عالوه بر آن، انواع الک اجازه رسیدن هوا به سطح ناخن ها 

را نمي دهد و به این ترتیب باعث زرد شدن آنها مي شود...
 حاال فرقي نمي کند رنگ الک به روشني آفتاب باشد یا به تیرگي شب. به همین دلیل 
خود  ناخن هاي  روي  روز  یک  از  بیشتر  را  الک  مي کنند  توصیه  متخصصان  که  است 
دارید  دوست  اگر  حاال  کنید.  پاک  الکل  بدون  محلول هاي  با  را  آن   حتما  و  نگه ندارید 
اطالعات خود را درباره سالمت ناخن هایتان کمي افزایش دهید، یک قلم و کاغذ بردارید 
و به سوال هاي این آزمون پاسخ دهید. در انتهاي آن هم مي توانید پاسخ هاي صحیح را 

مشاهده کنید.
پرسش ها 

1. کدام یک از موارد زیر مي تواند باعث ضعیف و پوسته پوسته شدن ناخن ها شود؟
الف( مصرف بیش از اندازه نوشیدني هاي حاوي کافئین  ب( دریافت ناکافي ویتامین هاي 

مختلف  ج( سوهان کشیدن نادرست ناخن ها
2. کدام یک از ترکیب هاي زیر مي توانند باعث حفظ بیشتر استحکام ناخن ها شوند؟

الف( فرمالدیید  ب( کلسیم   ج( نایلون
باعث  زمان  مرور  به  ناخن،  لوسیون هاي  از  استفاده  مي گویند  که  است  درست  آیا   .3

شکننده شدن ناخن ها مي شود؟
الف( بله   ب( خیر

4. همیشه ناخن هاي یک دست از ناخن هاي دست دیگر بیشتر رشد مي کنند.
الف( درست  ب( نادرست

5. وقتي براي مانیکور ناخن هاي خود به آرایشگاه مي روید و آرایشگر قصد دارد تا الیه هاي 
شاخي اضافي روي ناخن ها یا پوسته هاي اطراف آن را تمیز کند...

الف( باید از او بخواهید تا در این کار دقت کند.  ب( باید از او بخواهید فقط پوست هاي 
اضافي و الیه هاي شاخي را کنار بزند و سطح و اطراف ناخن ها را پاک کند.
6. هیچ ماده   خوراکي یا مکملي نمي تواند باعث استحکام استخوان ها بشود.

الف( درست  ب( نادرست
7. آنچه شما مي خورید، تاثیر مستقیمي بر شکل ناخن هایتان خواهد داشت.

الف( درست  ب( نادرست
پاسخ ها 

احتمال  نباشد،  کافي   B گروه  ویتامین هاي  مانند  ویتامین ها  برخي  دریافت  اگر  1. ب: 
ضعیف شدن بافت ناخن ها، پوسته پوسته شدن و ایجاد شیارهایي عمودي بر سطحشان 
وجود دارد. بهترین راه براي دریافت مقادیر مناسبي از ویتامین ها، این است که حتما 
منابع غذایي حاوي آن مانند حبوبات، غالت سبوس دار و سبزي هاي مختلف را در برنامه 

غذایي روزانه خود داشته باشید.
یا  نایلون  نام  به  پوششي  دادن  قرار  با  را  ناخن هایمان  بافت  استحکام  مي توانیم  ج:   .2
پروتئین سولفیدریل روي آن، بیشتر کنیم پس حواستان باشد هنگام خرید الک یا برق 
محصوالت  باشد.  برچسب  روي   Sulfhydryl Protein یا   Nylon ترکیب  نام  ناخن، 
از شکستن  و  بشوند  ناخن ها  استحکام  باعث  مي توانند  هم  فرمالدیید  یا  کلسیم  حاوي 

مداوم آنها جلوگیري کنند.

روغن هاي  مانند  نرم کننده  مواد  از  باالیي  حجم  که  کنید  انتخاب  را  محصولي  ب:   .3
گیاهي،  گلیسیرین یا حتي موم هاي مختلف در ترکیب آن وجود داشته باشد. تاثیر این 
لوسیون ها تا چند ساعت ابتدایي خوب و رضایت بخش است. به همین دلیل به افرادي 
که ناخن هاي شکننده اي دارند، توصیه مي شود روزي 5-4 مرتبه، ناخن هاي خود را با 

لوسیون مخصوص ناخن پوشش دهند.
4. الف: ممکن است شما در موارد بسیار زیادي، احساس کنید ناخن هاي یک دستتان، 
رشد بهتري نسبت به ناخن هاي دست دیگرتان دارند. هرچند که این اختالف رشد بسیار 
این است که معموال  اما حقیقت  اندک است و خیلي ها هم اصال متوجه آن نمي شوند 

ناخن هاي دست راست راست دست ها و دست چپ چپ دست ها، رشد بهتري دارد.
سطح  و  بزند  کنار  را  شاخي  الیه هاي  و  اضافي  پوست هاي  فقط  بخواهید  او  از  ب:   .5
مانند  مانیکور  سالن هاي  در  موجود  برنده  و  تیز  وسایل  کند.  پاک  را  ناخن ها  اطراف  و 
دیگر  فرد  به  فردي  از  ویروسي  و  عفوني  بیماري هاي  انتقال  باعث  مي توانند  ناخن گیر 
یا الیه هاي  کناري  پوسته هاي  یا جدا کردن  بریدن  اجازه  نباید  دلیل  به همین  بشوند. 

شاخي ناخنتان را با استفاده از این وسایل عمومي و مشترک بدهید.
باعث  حد چشمگیري  تا  مي تواند   B ویتامین  یا  بیوتین  خوراکي  منظم  مصرف  ب:   .6
محکم تر شدن بافت ناخن ها بشود. تحقیقات جدید نشان مي دهند کمبود بیوتین در بدن 

تا 25 باعث افزایش نازک و ضعیف شدن بافت ناخن ها مي شود.
7. الف: تمام افرادي که آهن و پروتئین کافي در طول روز مصرف نمي کنند، ناخن هایي 
نرم و قاشقي شکل خواهند داشت ناخن هایي که لبه هاي آنها به سمت داخل یا خارج، 

کمي خم است.
ترجمه : لیلي افروغ

چرا بايد دور هم غذا بخوريم؟ناخن هايتان را چقدر مي شناسيد؟

طالق عاطفي 5 مرحله دارد
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روزانهشايد و نیست دنیاکم دور به انجامسفرهایعجیب : باشگاهخبرنگاران 
افرادزيادیباشندکهبااستفادهازوسايلمختلفياحتیپیادهسفریرابهدوردنیا

آغازکنند.اينافرادمعموالحامالنپیامصلحيامامورينموسساتخیريهبینالمللی
هستندکهبهدوردنیاسفرکردهوبافرهنگآنهاآشنامیشوند.درمیانهمه

مسافراندوردنیاافرادینیزهستندکهدستبهکارهایعجیبزدهاند.درادامهبا
ماجراجويانشگفتانگیزدنیابیشترآشناخواهیمشد:

شگفت  انگیزترین ماجراجویان دنیا

استیو فوست 

ثور هیردال

ریچارد هانسن

 آمیر کلینک

جسی مارتین

»استو فوست« کسی است یک ماجراجوی امریکای که سال ها عمر خود را رصف پرواز با گالیدر، هواپیام وبالن کرد. او همچنین رکورد 

دار پرواز با این وسیله ها نیز هست. این مرد 5 بار برای دور زدن دنیا با بالن تالش کرد که البته بار آخر به آرزوی خود رسید و توانست 

این کارا را در 14 روز و 19 ساعت 51 دقیقه انجام دهد. او در سال 2007 در حال پرواز با هوایپامی شخصی اش بود که دچار سانحه 

شده و سقوط کرد. در این حادثه او جانش را از دست داد ولی همچنان رکوردهای آن پابرجاست. 

این مرد یکی از ماجراجویان به نام نروژی است که بیشرت شهرت خود را به خاطر گذرش از اقیانوس آرام دارد. این مرد در سال 1947 

تنها با ساخت قایقی از نی دل را به اقیانوس زد و وارد آب های آزاد شد. او قصد داشت با عبور از اقیانوس نشان دهد که میتوان با مواد 

اولیه ساده نیز وسیله های کاربردی ساخت. او توانست مسیر 6900 کیلومرتی خود را پس از 101 روز به پایان برساند. این مرد در سال 

2002 جانش را از دست داد ولی نامش درکتاب ماجراجویان باقی ماند. 

یکی از ورزشکاران پاراملپیکی کانادایی در سال 1985 سفری جالب را آغاز کرد تا با استفاده از ویلچر دور دنیا را طی کند. این مرد ابتدا کسی را به خود جذب نکرد اما پس از آن تصمیم گرفت تا با مصاحبه های جنجالی کارهای خیریه اش را گسرتش دهد. او مسیر 40 هزارکیلومرتی را 

به دور دنیا طی کرد و توانست پس از دو سال به مبدا خود بازگردد. او در این سفر 26میلیون دالر کمک های خیریه را برای بیامرانی که مشکالت پا و معلولیت داشتند جمع کند.

آمیر کلینک یکی از ماچراچویان برزیلی مشهور دنیا است که تا به حال 7 کتاب از سفرهای پررمز و رازش را نوشته است. این مرد به 

عنوان اولین کسی شناخته می شود که با استفاده از یک قایق وبدون هیچ کمکی دور قطب جنوب را طی کرده است. او این سفر خود 

را در 79 روز به پایان رساند. این مرد یکبار نیز تنها با قایق پارویی فاصله میان دو قطب را پیمود. این سفر او نیز 642 روز طول کشید. 

او به عنوان یکی از بهرتین و البته باتحربه ترین ماجراجویان دنیا شناخته می شود. 

در سال 1999 جسی مارتین توانست نام خود را به عنوان جوان ترین ماجراجویی که به دور دنیا سفر کرده است به ثبت برساند. او در 

این سال تنها 18 سال داشت و بدون هیچ کمکی سفر خود را با یک قایق بادبانی آغاز کرد. این قایق 10 مرتی تنها چیزی بود که در متام 

طول سفر به همراه داشت. او سفر 50 هزار کیلومرتی خود را توانست در مدت 328 روز به پایان برساند ولی تنها گینس رکورد او را 

رسمیت بخشید و فدراسیون قایقرانی آن را نپذیرفت.
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از اولین نقطه ای که    ، یا از جاده قدیم اصفهان وارد نطنز شوید  اگر از جاده قدیم کاشان و 

شهرمنایان می شود ) از فراز گردنه  ( به غیر از باغها و درختان رس بر هم نهاده  وکوههای صخره 

ای و زیبا  ، گنبدهای فیروزه ای شهر هستند که جلوه گری می کنند . این گنبدها که هر کدام  

به نوعی  تاریخ کهن ، مذهبی و فرهنگی این شهر زیبا را روایت می کنند ، جلوه هایی از هرن 

معامری و مذهبی  روزگاران گذشته  را با همه رمز و رازهایش  روایت می کنند .  کافی است 

رسی به آنها زده و لحظاتی را در آرامش فضای روحانی و معنوی آنها سپری کنی ، اینگونه است 

که ناخودآگاه  و با بال اندیشه به عمق تاریخ درخشان این خطه سفر کرده و چشم دل باز کرده 

و هر آنچه نادیدنی است آن بینی .

شهرستان نطنز دارای 39 بقعه متربکه می باشد . به غیر از امامزاده آقا علی عباس )ع( و شاهزاده 

محمد )ع(که در بخش امامزاده می باشد بقیه این بقاع در بخش مرکزی جای دارند .  فرصت را 

غنیمت داشته ، جهت اطالع عالقه مندان به اماکن تاریخی و مذهبی در این قسمت به  معرفی 

تعدادی از این بقاع  متربکه  در مرکز شهر نطنز و روستاهای مجاور پرداخته و انشاا... در فرصتهای 

بعدی  به معرفی بقیه  بقاع  متربکه در دیگر روستاهای شهرستان  می پردازیم .

1-     امامزاده عبدا... )ع( با گنبد فیروزه ای در مرکز شهر نطنز می باشد که نسب این امامزاده 

به روایت معتمدین و بزرگان شهر به امیر املومنین علی )ع( می رسد . این امامزاده رشیف  را  

درختان کهن و  باغستانهای زیبا محصور منوده که عالوه بر مکان زیارتی ، با تعمیرات اخیر و 

توسعه فضای سبز آن ، به مکانی تفریحی نیز تبدیل شده است .

2-     امامزاده بی بی رقیه خاتون )س( با گنبد نقره ای  بر فراز تپه ای بلند در مرکز شهر نطنز . 

به اعتقاد اهالی و بزرگان شهر  نسب این امامزاده به امام موسی بن جعفر )ع( می رسد . فضای 

این امامزاده نیز بسیار زیبا و مصفا بوده که عالوه بر مکان زیارتی مسافرین و گردشگران از آن  

برای تفریح نیز استفاده می کنند.

3-     امامزاده زین الدین و محمد )ع( با گنبد گچی  در مرکز شهر نطنز محله بامیر  .به روایت 

اهالی  نسب امامزاده زین الدین )ع(    به امام محمد باقر )ع( و نسب امامزاده محمد )ع( به 

حرضت امام موسی کاظم )ع( می رسد. این امامزاده نیز در میان باغستانها و درختان زیبا و کهن 

، فضایی روحانی و با صفا را برای زائرین و گردشگران فراهم منوده است .

4-     امامزاده سلطان سید محمد )ع( با گنبد فیروزه ای در مرکز شهر نطنزدر محله رسشک .  

نسب این امامزاده به روایت اهالی و معتمدین به حرضت امام سجاد )ع( می رسد . فضای  این 

امامزاده نیز محصور در میان درختان کهنسال و تنومند می باشد.

5-     امامزاده سید محمد )ع( با گنبد فیروزه ای در مرکز شهر نطنز محله وشوشاد نسب این 

امامزاده به اعتقاد و روایت بزرگان محل به حرضت امام جواد )ع( می رسد . محله وشوشاد نیز 

از محله هایی است که دارای باغ و بوستاهای سبز و مصفا است .

6-     امامزاده سید مراد )ع( با بقعه ای به رنگ  نقره ای  در مرکز شهر نطنز ، محله ریسه قرار 

دارد .   به روایت اهالی و معتمدین محل نسب این امامزاده رشیف به امام موسی بن جعفر 

)ع( می رسد.  

7-     امامزاده یحیی و طاهر )ع( . با گنبد طالیی رنگ در مرکز شهر نطنز محله مزید آباد . با 

توجه به اسناد موجود و روایت اهالی نسب این امامزادگان به امام موسی بن جعفر )ع( می رسد. 

این امامزاده نیز در فضایی با درختان کهن و قدیمی قرار دارد .

8-      بقعه شیخ عبدالصمد . با گنبد فیروزه ای  در مرکز شهرنطنز  و در محله بازار مناره ای 

رس به فلک کشیده قرار دارد که یادگار دوران ایلخانیان است . در جوار این مناره  گنبد هرمی و 

فیروزه ای  قرار دارد که صدها سال است یار و همنشین باوفای مناره زیبای شهر بوده و همراه 

با هم مناد و سنبلی زیبا از این شهر قدیمی ساخته و همه روزه مورد توجه و بازدید گردشگران 

و جهانگردان  زیادی از داخل و خارج کشور می باشند  . مسجد جامع نطنز نیز در جوار همین 

مناره قرار دارد .

9-     امامزاده گروه آباد با گنبدی  به رنگ سبز در روستای اوره در مجاورت شهر نطنز . بنا به 

روایت معتمدین عده و گروهی از امامزادگان در این مکان مدفون بوده و به همین دلیل نام این 

زیارتگاه را گروه آباد نامیده اند .  این امامزاده در دل کوهها و دره های کرکس قرار دارد   این 

مکان با موقعیت جغرافیایی ویژه  متامی بسرتهای الزم  را برای گردشگران و دوستداران معنویت 

و طبیعت فراهم منوده تا  ساعات و حتی روزهایی را در آرامش کوهستان از معنویات برخاسته 

از زیارتگاه بهره مند شوند . چشمه های  زالل و خنک جوشیده از دل صخره ها و سنگها  حتی در 

گرمرتین ماههای سال از مسافرین و زائرین با آب گوارا و خنک  خود پذیرایی میکنند. این مکان 

در فصول گرم سال همه روزه پذیرای تعداد زیادی از زائران و مسافران می باشد.

10-  بقعه سید حسن حسینی ) واقفی ( . با گنبد فیروزه ای درمرکز شهر نطنز محله باغ باد 

افوشته . ایشان از عرفای نامدار قرن نهم ه.ق بوده و در زمان تیموریان زندگی می کرده  و در 

این مکان مدفون می باشد.

11-  بقعه میر سید  با گنبد فیروزه ای در مرکز شهر نطنز محله افوشته .

12- بقعه صمدیه  در مرکز شهر نطنز با گنبدآجری

13-   امامزادگان چهار  بزرگوار با گنبدی از جنس استیل . در شهر طرق رود واقع در 35 کیلومرتی 

نطنز زیارتگاهی است با نام امامزادگان چهار بزرگوار . این زیارتگاه آرامگاه و بارگاه چهار امامزاده 

جلیل القدر) امامزادگان سید ابراهیم ، سید محمد ، میر سید علی و سید عبداله )ع( است که 

نسب رشیفشان به حرضت امام موسی بن جعفر )ع( می رسد .   

کیلومرتی   25 در  واقع  مزده  روستای  در  ای   فیروزه  گنبد  بزرگواربا  چهار  امامزادگان     -14

) حرضت  امامزادگان رشیف  این  . نسب  بزرگوار  امامزادگان چهار  نام  با  است  نطنززیارتگاهی 

و  روایت  به  )ع(  سلیامن  شاهزاده  و  یحیی  شاهزاده   ، اسامعیل  شاهزاده   ، شاهزاده شعیب 

دامنه  در  مزده  روستای  رسد.  می  )ع(  جعفر  بن  موسی  امام  به حرضت  محل  بزرگان  اعتقاد 

و  زائران  برای  مناسبی  تفریگاه  و  زیارتگاه  سال  گرم  فصول  در  و  گرفته  قرار  کرکس  کوههای 

گردشگران می باشد.

نطنز  شهر  کیلومرتی   15 فاصله  در  آباد  صالح  روستای  در  طالیی  گنبد  با  صالح  15-امامزاده 

زیارتگاهی است با نام امامزاده صالح )ع( نسب این امامزاده رشیف به روایت و اعتقاد اهالی 

از  یکی  نیز  آباد  روستای صالح  رسد.  )ع( می  بن جعفر  به حرضت موسی  روستا  معتمدین  و 

روستاهای تاریخی ، زیبا و باصفایی است که دارای باغات و درختان کهن سال بسیاری بوده و 

مورد توجه بسیاری از گردشگران نیز می باشد. 

 5 فاصله  در  ای  فیروزه  گنبد  با  )ع(  العابدین  زین  امام  ابن  محسن  ابن  احمد  امامزاده   -16

کیلومرتی نطنز و در محور اصفهان- نطنز بر فراز تپه ای زیبا زیارتگاهی قرار گرفته که مورد توجه 

اهل دل است . نسب این امامزاده بزرگوار به روایت بزرگان و معتمدین به حرضت امام زین 

العابدین )ع( می رسد. موقعیت خاص این امامزاده ) قرار گرفنت در مسیر اتوبان تهران - اصفهان 

( ، امکانات رفاهی و چشم انداز زیبای آن باعث شده که زائران و گردشگران زیادی از اقصا نقاط 

میهن اسالمی برای زیارت خود را به این مکان رشیف برسانند

17- امامزاده میر احمد سادات )ع( با گنبد سفید رنگ . در 4 کیلومرتی نطنز ،در روستای جاریان 

زیارتگاهی است با نام امامزاده میر احمد سادات )ع( . این امامزاده بزرگوار به روایت اهالی و 

معتمدین محل نسبشان به حرضت موسی بن جعفر )ع( می رسد. پسوند سادات به نقلی حاکی 

از آن است که سادات زیادی که در رکاب امامزاده میر محمد )ع( به شهادت رسیده اند در  این 

مکان مدفون می باشند.

18- امامزاده سید فاضل )ع( با گنبد فیروزه ای  در فاصله 5 کیلومرتی نطنز  واقع در روستای 

طامه زیارتگاهی است با نام امامزاده سید فاضل )ع(. نسب این بزرگوار به روایت از معتمدین 

محل به حرضت امام موسی بن جعفر)ع( می رسد.  قدمت  ساختامن این امامزاده   700 ساله 

بوده و به دوران تیموریان می رسد . زمینهای اطراف امامزاده را باغات و درختان زیادی در بر 

می گیرد. روستای طامه یکی از روستاهای بسیار زیبا و باصفای دامنه های کرکس است که در 

فصول گرم سال پذیرای گردشگران زیادی می باشد.

19- بقعه خواجه حافظ  با گنبد گچی در روستای طامه زیارتگاه دیگریست با نام بقعه خواجه 

حافظ. بقعه خواجه حافظ در واقع آرامگاه دو امامزاده جلیل القدر به نامهای سید ابوالحسن و 

سید ابوالقاسم از نوادگان امیر املومنین علی )ع( می باشند  و اطالق نام خواجه حافظ به این 

زیارتگاه به روایت معتمدین محل به دلیل محل دفن خادم این دو بزرگوار به نام خواجه حافظ 

بوده که البته در این بنا قرب و مزار خواجه حافظ دقیقا مشخص و معین نشده است . 

20- امامزاده سید علی )ع( با گنبد نقره ای در محله ریسه نطنز زیارتگاه است با نام امامزاده 

امام موسی بن جعفر  نوادگان حرضت  از  اهالی  به روایت  امامزاده رشیف  این  سید علی )ع( 

)ع( می رسد. 

نطنز شهر بقاع و گنبدهای فیروزه ای   

روز گردشگری طرق رود


