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صادرات نفت بيشتر چرا؟

بخش عمده شريعت دادن حقوق 
عمومی توسط حاکميت است

دليل اختالف احمدی نژاد با ناطق نوری 
و الريجانی

برترين عکس های سال 2013تقويت »حافظه« با چند ماده جادويی

یاک و ما تعتذر منه ، فإن املؤمن ال یسیء و ال یعتذر، و 

املنافق کل یوم یسیء و یعتذر

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی 
، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه 

به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه 
بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.

) بحار االنوار، ج 75، ص120 (

حال که از سوز و گداز واقعه دلخراش کربال مدتی گذشته، بی مناسبت نیست که کمی هم به فلسفه 
این قیام بپردازیم و با گذر از شعار به شعور برسیم. این واقعه پرواز بشریت به کمال بود و اصالح 

امت و امر به معروف دو بال این پرواز بود. ساالر شهیدان در هنگام شروع حرکت خود فرمود:
َخَرجُت لََطلب االصالح فی امة جدی

من بر خاستم که امت جدم را به مسیر درست باز گردانم، جدم برای کمال بخشیدن به حسن اخالق 
مبعوث شد. ) انی بُِِِِِعُثت الُتمم مکارم االخالق(. جدم پیامبر رحمت آمد که سنگ دل ها را آب کند، 
که مهربانی را رواج دهد، که راستی و درستی را تجسم ببخشد، که حسن خلق را به کرسی بنشاند، که 
نگاه ها را با هم آشنا بگرداند، که ریشه حقد و حسد و تنگ نظری و بد خواهی را بسوزاند، که مردم را 
نسبت به هم مهربان گرداند. اکنون باورهای مردم نسبت به دین جدم، سست شده و کاروان امتش، 
از صراط مستقیم، منحرف گردیده، من کمر همت بسته ام که به تجدید این بنای مصدوم و مظلوم 
بپردازیم نه آن که ویرانش سازم  و من آمده ام که مردم را احیاء کنم نه آن که بمیرانم، من آمده 
ام که این کاروان به خواب رفته را بیدار کنم و به مسیر رستگاری و سعادت بر گردانم. من آمده ام 

تا امر به معروف ونهی ازمنکر را احیاء کنم.
)اال ترون اََن الحق ال یُعَمُل بِه اَن البِاطَل ال ینهی عنه(. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی گردد و از 
باطل اجتناب نمی شود؟ آیا نمی بینید که فضایل اخالقی در میان امت اسالم، مضمحل شده و جای 
خود را به رذائل بخشیده؟ آیا نمی بینید که قبح رذیلت ها ریخته و فضیلت ها متروک و مهجور و 
منزوی شده؟ آیا نمی بینید که دروغ، تهمت، نفاق، خدعه، فریب، فساد و هر چه زشتی و منکر، ارج 
و اعتبار یافته و در جایگاه قدرت و حکومت نشسته؟ در چنین شرایطی، اولین و ابتدائی ترین قدم، 
امر به معروف و نهی از منکر است. پس من از جا بر می خیزم تا حکام فاسد و ستمگر را سر جایشان 
بنشانم. اگر بتوانم ابتدا آنان را به راه صالح و فالح فرا می خوانم و از عقوبت اعمال شیطان مدار  و 
از هالکت آثارشان میترسانم. ) اُرید ان آِمر با لمعروف و انهی عن المنکر و اُسُیر بسیرِة جدی و ابی 
علی ابن ابی طالب ( من تالش می کنم که کاروان امت جدم را به صراط مستقیم بازگردانم. تالش 
می کنم که در امتداد رسالت جدم و سیره پدرم، خوبی ها را احیا کنم و با بدی ها به ستیز برخیزم 
تالش می کنم که سنت امر به معروف و نهی از منکر را در میان امت جدم احیا و تثبیت و ترویج کنم 
تالش می کنم که با بلند ترین صدا در گوش تاریخ فریاد بزنم و این پیام را به گوش آیندگان اعم از 
پیروان و غیر پیروان برسانم که: نسبت به حکام و زمام دارانتان بی تفاوت نمانید و آنان را به حال 
خود رها نکنید، این حکامند که اکثریت مردم و عوام از خالیق را به سعادت می رسانند یا به تباهی 
می کشانند چرا که عامه مردم، خواه و نا خواه و دانسته و ندانسته از حکام خود رنگ می گیرند و تأثیر 
می پذیرند. پس لحظه ای نگاهتان را از حکامتان بر ندارید و کمتر از آنی، این دو سالح برنده و این 
دونعمت تعیین کننده امر به معروف و نهی از منکر را زمین نگذارید. چه اگر چنین کنید یعنی این دو 
صالح را به دست فراموشی بسپارید، چنان که پدرم امیر مومنان می فرمود : » خداوند بدترین شما 

را بر شما حاکم خواهد ساخت و زمام امورتان در اختیار شرورترین تان قرار خواهد گرفت و خواری 
و ذلت، سرنوشت محتومتان خواهد بود » امر به معروف و نهی از منکر، حقی است که خداوند متعال 
به امت اسالم عطا فرموده تا حکام و زمام دارانشان را در مسیر صالح و سداد و عدالت نگاه دارند 
و مراقبت کنند و در صورت بروز انحراف و ارتکاب خالف با عزت و اقتدار به انذار و اصالحشان 
بپردازند، این حق، توسط جدم پیامبر اکرم، تبیین شده و توسط پدرم علی ابن ابی طالب جامعه عمل 
پوشید. اما... اما از این پس، بدل به تکلیف خواهد شد و آنان که مرا امام خود می دانند و تبعیت از 
مرا فریضه می شمرند، در چنین شرایطی موظفند که همانند من عمل کنند »ولکم فی اسوه« اگر موفق 
شوند که آنان را از خالف وانحراف و ظلم و اجحاف باز دارند که به تکلیف خودعمل کرده اند و خیر 
و سعادت هر دو جهان را به کف آورده اند، و اگرموفق نشدند حق ندارند تن به ذلت دهند و دست 
بیعت در دست ستمگران بگذارند. ) ال و اهلل، ال اعطیکم بیدی و اعطاء الذلیل و ال افَر فرارالعبید( نه، 
به خدا سوگند که نه حاضرم دست بیعت و ذلت به دست شما بسپارم و نه چون بردگان ازمقابلتان 
بگریزم » انسان مومن در این وضع و حال شهادت را برزندگی خفت بار ترجیح میدهد و مشتاقانه 

به دیدار پروردگارش می شتابد.
مـن بـه هـر زبانـی کـه بتوانم فریـاد می زنـم تـا مـردم را از این خـواب خطر نـاک بیـدار کنم. از 
ایـن ظلمـت مهلـک برهانم و بـه مأمن فطرت، بازشـان گردانم. من قـول داده ام که بشـریت را در 
دنیـا و آخـرت، دسـتگیری کنـم ایـن جماعتی کـه اکنون مقابـل من صف کشـیده اند قصـد جان و 
خونـم را کـرده انـد، بخـش بسـیار اندکی از بشـریت انـد آنقدر کم اند کـه به هیچ مـی مانند و این 
جـا هنـوز دنیاسـت. اینـک من با همـه بضاعـت و توانم، مـردم را به سـوی حقیقت مـی خوانم. این 
مـردم، هـر چه نداشـته باشـند - حتی عقـل و ایمان- دل که دارند.کدام انسـانی اسـت که وجودش 
تهـی از عاطفـه و مهربانـی باشـد؟ من با همـه توانم دل های این مـردم را از جا مـی جنبانم  و آنان 
را بـه سـوی حقیقـت فـرا می خوانـم، اگر شـده همه ذخائر شکسـتنی ام را پیش گوششـان بشـکنم، 
اگـر شـده آینـه تمـام نمـای پیامبر را پیش چشـمم، قطعـه قطعه ببینم، اگر شـده تمام دلـم را پیش 
عاطفه شـان قربانی کنم،اگر شـده بی سـالح و سـپر در برابر شـان بایسـتم و اشـتهای تیرهایشـان 
را در کمـان جهالتشـان بـر انگیـزم، اگـر شـده سـنگ هـای نادانـی آنـان را به بهای سـر وسـینه و 
پیشـانی ام از آنان بسـتانم، اگر شـده به بهانه آب و عطش، دلشـان را بسـوزانم، اگر شـده دسـت 
هـای بـی بدیـل بـرادرم را - برادرتریـن بـرادرم را – بریده ببینم، اگر شـده کودک شـیر خـواره ام 
را بر سـر دسـت بگیرم ودرمعرض تیرهایشـان بنشـانم ، تا  حرف های آسـمانی ام را به آسـمانی 
تریـن بخـش دل هایشـان برسـانم، بخـدا قسـم کـه لحظه و آنـی تردید نمـی کنم. من بـه یقین می 
دانـم کـه هدایـت مردم بـه زور محقق نمی شـود. دعوت به اسـالم و مسـالمت با اعمال خشـونت، 
مغایـرت دارد ، رسـتگاری مـردم بـا ریختـن خونشـان، سـامان نمـی گیـرد. رشـد و کمال مـردم با 
کشتنشـان، تحقـق نمـی پذیـرد. امـا هم آن چه با کشـتن به دسـت نمی آید با کشـته شـدن محقق 
مـی گـردد. هـم آن چـه بـا ریختـن خـون حاصل نمـی شـود، با خـون دل خـوردن و از خـون خود 
گذشـتن بـه دسـت مـی آیـد. پـس:) ان کاِن دین محمـٍد لَم یسـتقم اال بقتلـی، فیا ُسـیوف ُخذینی ( 
اگـر کـه دیـن محمد جز با شـهادت من، اسـتقرار و اسـتحکام نمـی یابد، ای شمشـیرها مـرا دریابید.

و این است رمز جاودانگی و پایداری عاشورا و فلسفه 
کل یوم عاشورا و کل ارض کربال

امام حسین )ع(

به مناسبت اربعین حسینی

زبان حال امام حسین )ع(
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اولين بار ۵ سال پيش پيمان حاج محمود عطار به همراه ديگر اعضاي كميته هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه از سعيد مرتضوي شكايت كردند.
او وكيل پايه يك دادگستري از مركز امور مشاوران حقوقي و وكالي قوه قضائيه است. عطار مشاور حقوقي كميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه بود كه 

بعدها به همراه پاليزدار و اعضاي هيات دستگير شد. حاال او شكايت جديدي را به جرم حيف و ميل اموال عمومي توسط مرتضوي تقديم دادگاه كرده است.
محمود عطار در توضيح سابقه شكايات خود از سعيد مرتضوي به خبرنگار الف گفت: در تابستان ۱۳۸۷، در پي انتشار كميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه، به 
دستور آقاي مرتضوي بنده و آقاي پاليزدار دستگير و پس از مدت هاي طوالني بازداشت در سلول انفرادي، از زندان آزاد شديم. در همان زمان ما عليه سعيد مرتضوي و 
همكاران وي در دادسراي انتظامي قضات و دادسراي كاركنان دولت شكايت كرديم. پس از تعليق آنان از سمت قضايي درحال حاضر پرونده در شعبه پانزدهم دادسراي 

كاركنان دولت عليه آقاي مرتضوي تحت عنوان مشاركت در بازداشت غيرقانوني مطرح و در حال رسيدگي است.
شكايت دوم، شكايت ما عليه وي به اتهام افترا و نشر اكاذيب تحت اين عنوان كه نامبرده همه ما را باند ضدامنيتي خطاب نموده بود، صورت گرفت.

شكايت سوم نيز كه اينجانب و همكارم مصطفي ترك همداني )وكيل آقاي عباس پاليزدار( به دادسراي كاركنان دولت داديم، شكايت از سعيد مرتضوي بابت اختالس و 
تصرف غيرقانوني اموال سازمان تامين اجتماعي است. چون ما وكالي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه هستيم و حق بيمه خود را به سازمان تامين اجتماعي واريز 
مي كنيم، بنابراين به عنوان بيمه گذار سازمان تامين اجتماعي مي توانيم نسبت به حيف و ميل اموال اين سازمان شكايت نماييم. از همين رو امروز اين كار را انجام داديم. 

اين شكايت به سرپرست دادسرا تقديم و قرار شد ظرف ۴۸ ساعت آينده شعبه مربوط به آن مشخص
گردد. ولي چون همه اتهامات سعيد مرتضوي در شعبه ۱۵ بازپرسي ادغام شده است، قاعدتاً اين شكايت نيز با آنها تجميع خواهد شد.

اين وكيل دادگستري درباه سرنوشت اولين شكايتش از مرتضوي گفت: منتظر احضار آقاي مرتضوي به دادگاه هستيم، بابت شكايت دوم نيز ايشان يك بار احضار شده 
و جلسه رسيدگي با حضور طرفين در شعبه بازپرسي تشكيل شد و منتظر تصميم بازپرس هستيم. اما درباره شكايت اول، هنوز آقاي مرتضوي احضار نشده است. بابت 

شكايت دوم كه جلسه اي تشكيل شد، آقاي پاليزدار و همسر ايشان حاضر شدند.
به گفته  محمود عطار، همسر پاليزدار نيز به خاطر اهانت هايي كه سعيد مرتضوي در زمان بازداشت همسرش، به او داشته از اين فرد شكايت كرده و در دادگاه حاضر 

شده بود.
مشاور حقوقي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه خواهان رسيدگي به اتهام محمود احمدي نژاد نيز هست و مي گويد: به نظر مي رسد چون مرتضوي با دستور محمود 
احمدي نژاد و به رغم تعليق وي از سمت قضايي به مديريت سازمان تامين اجتماعي گمارده شد و چندين مرحله هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، انتصاب مرتضوي 
توسط احمدي نژاد و وزير مربوطه را خالف قانون اعالم كرد، بايد در دادگاهي كه به اتهامات مرتضوي ناشي از حيف و ميل اموال سازمان تامين اجتماعي رسيدگي مي كند، 

محمود احمدي نژاد نيز به عنوان متهم تحت پيگيرد قرار گيرد.
وي افزود: با كمال تاسف شاهد هستيم كه بيش از ۵ سال از بازداشت غيرقانوني ما و در پي آن شكايت عليه سعيد مرتضوي و قضات متهم در اين پرونده گذشته است، 
اما دادگستري نسبت به يكي از اين قضات بدون توجه به مستندات موجود قرار منع تعقيب صادر كرده، و نسبت به بازپرسي كه دستور بازداشت موقت ما را صادر كرده 
بود، دادگاه بدون دليل قانوني اتهام وي را از بازداشت غيرقانوني به رفتار خالف قانون تغيير داده و مجازات بازپرس مجرم را به جاي حبس به ۵ ميليون تومان جريمه 

تبديل كرده است. افزون بر آن به رغم اين همه سال هنوز درباره سعيد مرتضوي قوه قضائيه تصميمي نگرفته
است. اين درحالي است كه انگيزه آقاي مرتضوي از دستگيري پاليزدار و همكاران وي در هيات تحقيق و تفحص مجلس، به انحراف كشاندن پرونده اتهامي خودش در 
فروش سئواالت كنكور دانشگاه آزاد بود. لذا با اين دستگيري و پرونده سازي بي اساس، موفق شد فضاي تهديد و ارعاب در نمايندگان مجلس پديد آورد و مجلس شوراي 

اسالمي از پي گيري پرونده اتهامي مرتضوي در فروش سئواالت دانشگاه آزاد خودداري كرد.
مرتضوي امروز با همين نيرنگ قصد دارد مجلس و نمايندگان را از پي گيري گزارش حيف و ميل اموال سازمان تامين اجتماعي منع كند و مي بينيم كه به رغم گذشت 
چندين روز از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و لزوم ارسال گزارش به قوه قضائيه، هنوز به اين مرجع واصل نشده كه اين تأخير جاي تأمل 

و بررسي دارد.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا نگران افشاگري از سوي مرتضوي نيست، توضيح داد: اگر مرتضوي عليه تمام افرادي كه به عنوان شاكي خصوصي وي طرح شكايت 
كرده اند يا عليه نمايندگان مجلس و ساير مسئوليني كه مدعي واگذاري امتياز يا پرداخت به آنها شده ، بخواهد افشاگري نمايد، اين اقدامات وي نمي تواند و نبايد موجب 
انحراف مسير دادرسي به اتهامات وي گردد. دادگستري موظف است صرف نظر از اين كه مقام اعالم كننده اتهامات وي چه كسي است، به اتهامات بسيار زياد و گسترده 

نامبرده كه موجب وهن نظام اسالمي گرديده، يك بار براي هميشه رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سوابق روحانيت 
حكومت ها،  و  مردم  بين  تعارضات  در  گفت:  ايران،  تاريخ  در 
مظلومان  پناهگاه  علما  بيوت  و  بوده  مردم  با  هميشه  روحانيت 

محسوب شده است.
طالب،  جمع  در  رفسنجانی  هاشمی  اكبر  ايسنا  گزارش  به 
روحانيون، علما و فضالی استان كرمان، اعتماد مردم به روحانيت 
را سرمايه ارزشمندی برای تعميق اعتقادات دينی سطوح مختلف 
جامعه دانست و تاكيد كرد: هركس دانسته يا ندانسته ارزش اين 
قشر مورد احترام مردم را مخدوش كند، مرتكب گناهی نابخشودنی 

می شود.
وی با اشاره به يك اتفاق تاريخی در زمان حضرت يوسف كه كسی 
با ادعای دروغين مردم را منحرف كرد و پس از مدتی پشيمان شد، 
خاطرنشان كرد: خداوند به حضرت يوسف فرمودند كه برای قبولی 

توبه بايد همه كسانی را كه منحرف كرده، آگاه كند.
جامعه دينی، حساب روحانيت اصيل را از مدعيان جدا می داند

اين عضو مجلس خبرگان رهبری با ارائه تحليلی از اتفاقات تاريخی 
برخی  متأسفانه  گفت:  نيز  ايران  اسالمی  در جمهوری  اخير  دهه 
طريق  ناشناخته،  جريان  يك  از  حمايت  در  روحانيت  بزرگان  از 
تقديس پيمودند و بالطبع تمام عملكرد منفی آن جريان به حساب 

روحانيت و حوزه علميه نوشته شد.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به جايگاه هميشگی روحانيت در جامعه 
اسالمی اظهار كرد: مردم ايران پس از تخريب ها و توهين ها عليه 
از ميان شخصيت های موجه و مورد  انتخابات اخير  روحانيت، در 
می دهد  نشان  كه  دادند  رأی  روحانی  نامزد  تنها  به  نظام،  تاييد 

جامعه دينی، حساب روحانيت اصيل را از مدعيان جدا می داند.
اصول ورود به معامالت جهانی را رعايت كنيم

وی در بخش ديگری از صحبت های خود به نعمت های خداوندی 
در سرزمين ايران اشاره كرد و گفت: خداوند در كنار عنايت منابع 
غنی و جغرافيای راهبردی، عشق به اسالم و مكتب اهل بيت را نيز 

در دل مردم جاودان كرد.
دريای  و  زمين  و  آسمان  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
خطوط  هواپيماها،  عبور  برای  جهان  ارتباطی  راه  چهار  را  ايران 
برای  افزود:  و  دانست  كشتی ها  و  نوری(  )فيبر  ارتباطی  و  انرژی 
به معامالت  بايد اصول ورود  امتيازات،  اين  از  بهره برداری درست 

جهانی را در ادبيات و رفتار ديپلماتيك رعايت كنيم.
عليه خويش  را  ديگران  نسنجيده،  با حرف های  اخير  سالهای  در 

تحريك كرديم
هاشمی رفسنجانی ادامه داد: اگرچه در چند سال اخير با حرف های 
تحريك  خويش  عليه  را  ديگران  شعاری،  رفتارهای  و  نسنجيده 
تغيير  اميد، شرايط  و  تدبير  با روی كار آمدن دولت  كرديم، ولی 

كرد و دنيا خواهان تجديد روابط با ايران است.
اول  شرط  را  اقتصادی  و  سياسی  تصميمات  در  تدبير  وی، 
اگر  كرد:  تصريح  و  دانست  اسالمی  ايران  برای  مسئوليت پذيری 
را  خود  دنيا  می رسانديم،  فعليت  به  را  كشور  بالقوه  ظرفيت های 

مسئول حفط امنيت ايران می دانست.
دوران تصويب صدها طرح در يك جلسه دو ساعته گذشته است

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگری از سخنان 
علميه  حوزه های  ايران،  تاريخ  در  كرمانی  روحانيون  خود، حضور 
كشور و شهرهای مختلف استان را بسيار برجسته دانست و گفت: 
صراط  در  همچنان  كه  هستند  جعفری  آيت اهلل  قشر،  اين  نمونه 

مستقيم انقالب و بدون گرايش های سياسی منشاءخدمت است.
با  استان  مسئوالن  و  علما  اميدوارم  افزود:  رفسنجانی  هاشمی 

عقالنيت برای توسعه متوازن استان كرمان تصميم گيری و عمل 
ساعته  دو  جلسه  يك  در  طرح  صدها  تصويب  دوران  كه  كنند 

گذشته است.
مردم گناهان افراد مدعی را به حساب دين و نظام نمی گذارند

در  كارگر  زحمتكش  قشر  بويژه  بيت المال،  غارت  همچنين،  وی 
سازمان تأمين اجتماعی را كاری بسيار زشت و به دور از فرهنگ 
مديريتی دانست و گفت: هيچ توجيهی پذيرفته نيست كه از حقوق 

بازنشستگان مظلوم، به داليل مختلف حاتم بخشی كنند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتشار تدريجی برخی اسناد 
مربوط به فساد اداری در دولت گذشته و اعتراف يكی از مسئوالن 
برای پرداخت كارت هديه به مسئوالن قوای مختلف را تأسف بار و 
به دور از شأن نظام اسالمی دانست و اظهار كرد: خدا را شكر كه 
مردم هوشيار ايران اشتباهات و گناهان افراد مدعی را به حساب 

دين و مذهب و نظام نمی گذارند.
سيديحيی  آيت اهلل  ديدار  اين  آغاز  در  گزارش،  اين  اساس  بر 
جعفری نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه كرمان و عليرضا 
هاشمی  آيت اهلل  به  خيرمقدم  با  كرمان،  استاندار  رزم حسينی 
استان،  سياسی  و  فرهنگی  اوضاع  از  گزارشی  ارائه  و  رفسنجانی 
از  دوری  وحدت،  تعميق  برای  استان  آينده  برنامه های  بيان  به 

جناح بازی و توسعه پايدار پرداختند.
حجت االسالم رستگاری نيز در اين ديدار با اشاره به در پيش بودن 
ايام اربعين، به اهميت صبر و تحمل نامهربانی های بزرگان و علما 
القصص  احسن  اساس  بر  گفت:  و  پرداخت  اسالم  اعتالی  راه  در 
قرآن كريم، حضرت يوسف مصداق كامل بی مهری برادران و صبر و 

گذشت است كه پاداش آن صبر عزيز شدن در جامعه بود
پايگاه خبری تحليلی انتخاب

»اینجا تهران است. صدای راستین ملت ایران. صدای انقالب...«
این جمله آشنا برای همه آنان که لحظه پیروزی انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن 1357 
را درک کرده اند یا بعدتر این صدا را در فیلم های مستند شنیده اند خاطره انگیز است. اما 
درباره صاحب صدا روایت های مختلفی وجود دارد. به گزارش عصر ایران،  اگر این پرسش 
پدید آمده که چرا در پایان آذرماه سراغ مناسبتی رفته ایم که به قاعده در ماه بهمن باید 
بحث آن پیش آید به اندکی تامل توصیه می کنیم تا پاسخ این پرسش هم روشن شود. 
روایت نخست این است که صدای مرحوم شیخ فضل اهلل محالتی است. روایت دوم اما دو 
سال پیش در مقدمه گفت و گوی یک روزنامه با علی مطهری - به بهانه فهرست«صدای 
ملت« در انتخابات مجلس شورای اسالمی- نشست. آنجا که ادعا شد اول بار صدای علی 
مطهری بود که بعد از پیروزی انقالب از رادیو پخش شد و گفت: این صدای انقالب اسالمی 
ایران است. روایت سومی هم هست که بهانه این گفتاراست و دلیل یادکرد در روزهای 
پایانی آذربه جای بهمن. ماجرا از این قرار است که کارکنان سازمان رادیو وتلویزیون ملی 
ایران در اعتصاب بودند و 22 بهمن آخرین گوینده باقی مانده که ظاهرا تقی رحمانی بود 
نواری می گذارد و ساختمان رادیو را ترک می کند. اعتصابیون اما باز می گردند و پس از 
کسب تکلیف از آیت اهلل طالقانی، یکی از آنان به نام احمد کسیال – شاعر و مجری و گوینده 
برنامه های ادبی- پشت میکروفون می رود و بعد از ظهر همان روز تاریخی اعالم می کند: 

»اینجا تهران است. صدای راستین ملت ایران. صدای انقالب. امروز به همت مردانه ملت، 
واقعی  بود؛ صدای  رادیو  این آخرین ها همین  از  یکی  فروریخت.  استبداد  آخرین دژهای 
استبداد. ملت به ما نیرو داد و راهمان را هموار کرد تا بتوانیم همچون پاره ای کوچک از 
پیکر عظیم مردم صدای راستین انقالب را به گوش ها برسانیم.« با این حال این حکایت به 
اینجا ختم نمی شود. چرا که حجت االسالم شیخ فضل اهلل محالتی) هم او که بعدها نماینده 
امام در سپاه شد( نیز به همراه دکتر فریدون سحابی ) پسر دکتر یداهلل و برادر عزت اهلل 
نزدیکی چهارراه سید  در  رادیو  ایستگاه  بودند:  رادیو  ایستگاه های  از  یکی  راهی  سحابی( 
خندان مشهور به ایستگاه بی سیم. یک متخصص مخابرات نیز همراه آنان بود ویک ساعت 
پس از پخش آن صدا این ایستگاه در اختیار آنان قرار گرفته بود تا این بار حجت االسالم 
محالتی بگوید: » بسم اهلل الرحمن الرحیم. این صدای انقالب اسالمی ایران است« و تا شب 
به همراه فریدون سحابی یکی می گفت و دیگری می نوشت و گاهی به عکس. آن سو تر هم 
احمد کسیال با اصغر واقدی گفت و گو می کردند و هر دو ذوق زده بودند. صاحب آن صدای 
اولیه - احمد کسیال- یک ماه پیش در تهران درگذشت اما هیچ گاه رادیو صدای او را پخش 
نکرد. بر این پایه می توان گفت روایت شهید محالتی که گفته است او اول بار اعالم کرد 
» این صدای انقالب اسالمی ایران است« نیز درست است اما نه از محل اصلی رادیو و این 

روایت که نخستین اعالم کننده » این صدای راستین ملت ایران است« 

رادیو پخش شده.  از مرکز  و  به یک ساعت تقدم زمانی دارد  نزدیک  نیز درست است و 
) حکایت تلویزیون و اولین گوینده پس از پیروزی انقالب -علی حسینی- البته داستان 
دیگری دارد و این گفتار درباره رادیو است( احمد کسیال متولد 30 دی 1318 بود و بیشتر 
به عنوان نویسنده و شاعر شناخته می شد تا گوینده و خود نیز چنین می پسندید. او در 
18 آبان 1392 در پی سکته مغزی درگذشت. از نویسندگان حال حاضر که با او رفاقت و 
ارتباط داشته و خود روزنامه نگاری بازنشسته اما همچنان در حال نوشتن است علی اصغر 
شیرزادی است که با نقل این خاطره چندان که اقتضای تاریخ معاصر ایران است سخن 

گفته تا این نکته پنهان نماند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

هاشمی: دوران تصویب صدها طرح در یک جلسه دو ساعته گذشته است

در گفتگوی الف با یکی از شاکیان مطرح شد؛

سومين شكايت عضو كميته تحقيق و تفحص از مرتضوی

چه کسی »اولین مجری انقالب« شد؟ 
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 ۶۰۰ و  میلیارد  یک  میزان  به  مبلغی  زنجانی  »بابک  گفت:  وي 
میلیون دالر به وزارت نفت بدهکار است و چنان چه این مبلغ را 
 ۹۰ اصل  کمیسیون  در  وی  پرونده  کند  پرداخت  نفت  وزارت  به 

مختومه خواهد شد )فارس ۱۶آذر(
حساب  به  زودی  به  زنجاني[  بابک  ]بدهي  پول  »این  گفت:  وي 

وزارت نفت واریز می شود« )تسنیم، ۱۶آذر(
وي گفت: »من در مورد پرونده بابک زنجانی هنوز مستنداتی مبنی 
بر تخلف ایشان ندیده ام. باید کمک کرد مساله ایشان حل شود« 

)روزنامه شرق، ۱۸آذر(
وي گفت: »]بابک زنجاني[ یک تفاهم نامه چهار میلیارد یورویی با 
تامین اجتماعی داشته که تعدادی از شرکت های تامین اجتماعی 
را خریداری کند. براساس گواهی هایی که صادر شده بود در یکی از 
بانک ها در خارج از کشور حسابی افتتاح می شود و آن بانک اعالم 
می کند آن وجه واریز شده و در این حساب موجود است یعنی 
گواهی رسمی از بانک در این رابطه صادر می شود. بعد از آن ایشان 
اجتماعی  تامین  از طرف  تعهدات  انجام  و  اقدامات  جهت تضمین 
انجام  حسن  ضمانت  عنوان  به  میزان  همین  به  چک  فقره  چهار 
تعهد دریافت می کند که اگر انجام شد آن را برگرداند«)مصاحبه 

با ایسنا، ۲۲آذر۹۲(
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسید: »برایتان سوال نیست 

بابک زنجانی هم در پرونده فروش نفت هست و هم در  که اسم 
تامین اجتماعی و حاال هم مشخص شده که در برخی نهادهای دیگر 
هم ردپای ایشان به چشم می خورد؟« گفت: » شما مسایل را با هم 

قاطی و احساسی برخورد می کنید«)روزنامه شرق، ۱۸آذر(
از  یکی  به  را  نفت  وزارت  به  بدهی اش  زنجانی  »آقای  گفت:  وي 
حساب های این وزارتخانه واریز کرد که این مسئله به تایید بانک 
مرکزی هم رسیده است« )فارس، ۲۳آذر( )بانک مرکزي اعالم کرد 

واریز این بدهي را تایید نمي کند(
وي گفت:»بابک زنجانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را به یکی 
ازشعبه های خارجی بانک های داخلی پرداخت کرده و این موضوع 
توجه  با  زنجانی  است...  گرفته  قرار  بانک  این  رییس  تایید  مورد 
به حساب  را  پول  این  از طریق خاصی  تحریم های کشورمان  به 
یکی از شعبه های خارجی بانک های داخلی پرداخت کرده است« 

)ایرنا، ۲۳آذر(
از مصاحبه هاي مکرر فردي است که  جمالت فوق، بخش هایي 
طي ۸روز، حداقل ۶مصاحبه با رسانه هاي اصلي کشور درباره بابک 

زنجاني انجام داده است.
مدیر  یا  زنجاني  بابک  آقاي  وکیل  فرد،  این  کنید،  مي  تصور  اگر 
روابط عمومي شرکت توسعه هلدینگ سورینت قشم است، اشتباه 
رئیس  پورمختار  محمدعلی  فوق،  جمالت  گوینده  کنید،  مي 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی است. کمیسیوني که 
طبق اصل نودم قانون اساسي باید مرجع نهایي تظلم و رسیدگي به 

شکایات شهروندان ایراني از طرز کار قواي سه گانه باشد.
جواني که بطور معجزه آسا به ثروتي افسانه اي رسیده، در جلسه به 
شدت مشکوك فاضل الریجاني و سعید مرتضوي ) موضوع فیلمي 
وزیر کارش در مجلس  استیضاح  روز  رئیس جمهور سابق در  که 
مدیریت  تحت  اجتماعي  تامین  با  و  بوده  آفرین  نقش  داد(  نشان 
به کمیسیون اصل۹۰  است،  داشته  عادي  معامالت غیر  مرتضوي 
دعوت مي شود و بعد از مدتي، رئیس این کمیسیون در گفتگوهاي 
مکرر با رسانه ها، رسما و علنا تالش مي کند بدهي این سوپرمالتي 

میلیاردر را کم اهمیت و در حال حل شدن جلوه دهد؟!!!
جریان چیست؟! آیا رئیس کمیسیون اصل۹۰ براي حل مشکالت 
سایر شهروندان )که اتفاقا به دستگاه هاي حکومتي بدهي ندارند اما 

از آنها شکایت دارند( هم اینطور مجدانه پیگیري مي کند؟

این  گاز  صادات  برای  کرسنت  قرارداد  که  سلمان  میدان 
سهم  است.  مشترك  امارات  با  است،  شده  بسته  میدان 
ایران دو برابر امارات است. برای صادرات گاز این میدان با 
کرسنت قراردادی بسته شد و بعد از مدتی ایران به دلیل 
ارزان فروشی و فساد طرف ایرانی حاضر به اجرای آن نشد.

اما روی دیگر ماجرا؛
۱- امارات از برداشت یکطرفه گاز این میدان، سالیانه ۲.۵ 

میلیارد و تا حاال ۳۱ میلیارد دالر درآمد داشته است.
۲-ایران با برداشت صفر از میدان، ۳۰ میلیارد دالر تا امروز 

عدم نفع داشته است.
۳- ایران تا به حال ۵ میلیارد دالر در این منطقه سرمایه 

گذاری کرده است که بالاستفاده و معطل است.
توانیم  می  کنیم  برداشت  به  شروع  امروز  همین  اگر   -۴
یک چهارم حق خودمان را برداشت کنیم. یعنی نهایتاً ۱۵ 

میلیارد دالر.
حاال؛

بخش مالنصرالدینی ماجرا این است که طرف ایرانی فساد 
کرده است و به بهانه برخورد با فاسد به امارات جایزه داده 
برد و یک  از سلمان گاز می  آفتاب  به  آفتاب  ابوظبی  اند. 
لیوان آب هم رویش و جمهوری اسالمی جدای از ۵ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری بی فایده ، ۳۰ میلیارد دالر عدم نفع 
داشته و میدان را هم از دست داده و حاال هم باید بین ۸ تا 

۳۵ میلیارد دالر ضرر دهد.
و مهمتر اینکه؛

این عدد و رقم ها مهم نیست. مهم این است که کسی به 
فکر نیست که این میزان ضرر تکلیفش چه می شود. ماجرا 
را رسیدگی کنند.  فعاًل حساب کشی سیاسی است. فساد 
دزد و فاسد و رشوه گیر و دالل را هم بی حیثیت کنند. اما 

خب؟ پایان ماجرا چیست؟ سلمان چه میشود؟
کرسنت  منتقدین  مهمترین  از  امروز  میرکاظمی  آقای 
در  یکبار  ایران  سوال؟  یک  اما  قبول.  خیرش  است.  شده 
دادگاه به خاطر شکایت کرسنت محکوم شده است. آقای 
به  را  پرونده  این  مدیریت خود،  زمان  در  چرا  میرکاظمی 

سرانجام نرساند؟ چرا در دادگاه در جهت اثبات فساد شکل 
گرفته در قرارداد کاری نکرد تا ایران محکوم نشود؟ هزینه 
کم کاری برادر میرکاظمی قابل برآورد است. هزینه این کم 

کاری را چه کسی می دهد؟

اوپک،  اجالس  در  نفت  وزیر  زنگنه،  آقای 
می  که  کردند  اعالم  آذرماه   ۱۳ چهارشنبه 
در  بشکه  میلیون   ۴ به  را  نفت  تولید  خواهند 
روز برسانند و به عبارت دیگر ایران می خواهد 
سهم خود را در سازمان اوپک باز پس بگیرد و 
لذا احتماالً عربستان و عراق باید از تولید خود 
کم کنند. همچنین اعالم شد که وزارت نفت از 
کمپانیهای بزرگ و معتبر نفتی از جمله توتال، 
اویل  اکسون موبیل،کونوکو،داچ شل،انی،استات 

و بی پی دعوت کرده است.
موضوع بازپس گیری سهمیه ایران و مانورهای 
جدید  سیاستهای  آمدهای  پی  و  دیپلماتیک 
دیگر  و  المللی  بین  عرصه  در  ایران  نفتی 
قابل  و  جالب  خود  جای  به  مرتبط  موضوعات 
بحث است ولی سعی من در این مطلب کوتاه 
بحث در ارتباط با افزایش تولید، و درآمد نفتی 
و لزوم آن برای ایران است. چرا که اگر تولید و 
صادرات بیشتر منافعی برای ایران نداشته باشد 
موضوع سهم ایران در اوپک مطلبی ثانویه است. 
با  ارتباط  باشد در  این شروع بحثی  امید است 
این موضوع که آیا تولید و درآمد نفتی بیشتر 

در  است  هدفی  تحریمها  رفع  صورت  در  البته 
جهت منافع ملی و باید به دنبال آن رفت؟

میلیون  ایران حدود ۲.۵  تولید  در حال حاضر 
میلیون   ۱.۵ تقریبی  بطور  است،  روز  در  بشکه 
بشکه آن برای مصرف داخلی و ۱ میلیون برای 
صادرات، سئوال این است حتی با رفع تحریمها 
را حفظ  تولید  ما همین سطح  نیست که  بهتر 
کنیم؟ و در غیر اینصورت چرا باید تولید خود را 
افزایش دهیم؟ در اینجا بحث فنی مسأله را فعاًل 
کنار می گذاریم و انشاءاهلل متخصصان مربوطه 

در ارتباط با آن توضیح خواهند داد.
اما به جهت اقتصادی و سیاسی استدالل برای 
سئواالت  باید  بیشتر  صادرات  و  تولید  افزایش 
بسیاری از جمله سئواالت زیر را مورد توجه قرار 

دهد.
۱. آیا ما برنامه داریم تا دوز اعتیاد ایران و بودجه 
دولت را به نفت افزایش دهیم و دولت فعلی به 
نهم  دولتهای  بخصوص  و  قبلی  دولتهای  مانند 
نهادهای  ایجاد  جای  به  است  صدد  در  دهم  و 
الزم برای کسب درآمد و تقلیل هزینه های زائد 
از درآمد  از درآمد نفت به مقداری بیش  خود، 

صادراتی یک میلیون بشکه در روز وابسته گردد 
ها  دهه  متأسفانه  که  را  توزیعی  نقش  همان  و 

دولتها ایفا می نمایند ادامه دهد.
۲. آیا تجربه نزدیک به ۹۰ ساله نفتی ما نشان 
آن  خرج  و  نفت  بیشتر  درآمد  که  دهد  نمی 
اقتصادی  انقالب  از  بعد  و  قبل  دولتها  بوسیله 
به  پایدار  توسعه  مناسب  ساختاری  با  و  محکم 

وجود نیاورده است؟
۳. آیا همواره یکی از اهداف اصلی دولتها در قبل 
و بعد از انقالب اتکاء کمتر به درآمدهای نفتی 
که  دهد  نمی  نشان  ما  به  تجربه  است؟  نبوده 
درآمد نفتی که به دست بیاید با توجه به شرایط 
ایران  اقتصادی  و  سیاسی  نهادهای  و  سیاسی 
حتماً پس انداز و سرمایه گذاری درست نخواهد 
به یک  نزدیک  تجربه  این  به  توجه  با  آیا  شد؟ 
که  نیست  بهتر  وابستگی  کردن  کم  برای  قرن 
اصوالً نفت و درآمد نفتی را کنترل کنیم و برای 
نسلهای بعد به جای صنایع ناکارا و مریض)چون 
و  پرستیژی  عمدتاً  های  پروژه  و  خودروسازی( 
نظامی و بدون توجیه و نیمه کاره در قبل و بعد 
از انقالب، همان منابع ارزشمند را باقی بگذاریم.

۴. آیا آنها که خواستار افزایش تولید و صادرات 
متوسط  آینده  در  کنند  می  فکر  هستند،  نفت 
قیمت نفت برعکس آنچه در دهه های گذشته 
بر  اینکه  بوده است نزولی خواهد شد؟ علیرغم 
اساس نظر بسیاری از کارشناسان ما هم اکنون 
از نقطه اوج تولید جهانی نفت گذشته ایم و یا 
در کمتر از یک دهه دیگر حداکثر آنرا پشت سر 

خواهیم گذاشت.
۵. آیا ما باید نفت تولید و صادر کنیم و درآمد 
کنیم)تجربه  هزینه  اقتصادی  توجیه  بدون  آنرا 
قبل و بعد از انقالب( و اقتصاد خود را دچار مرض 
هلندی و آسیب پذیر نمائیم )تجربه تحریم های 
یا  دارد؟و  احتیاج  ما  نفت  به  بازار  اخیر(، چون 
ما می خواهیم دومین تولیدکننده اوپک باشیم 
تأثیرگذاری  و  قدرت  ابعاد  بر  جهت  این  از  و 
خود در اوپک و بازار جهانی نفت بیافزائیم؟ اگر 
گذشته  )که  باشد  درست  تصوری  چنین  حتی 
نمی  نشان  را  چیزی  چنین  اخیر  دهه  چند  و 
دهد. برای مثال ما نه توانستیم از سقوط قیمت 
در سالهای ۱۹۸۵ و در زمان جنگ جلوگیری 
کنیم و همچنین نه توانستیم بجز اولین سالهای 
تأسیس اوپک ریاست آنرا بگیریم( هزینه چنین 
هزینه  گر  توجیه  سیاسی  مانور  قدرت  افزایش 

های اقتصادی آن خواهد بود؟
من مطمئن هستم سئواالت و بحث های فراوان 
قصد  رسید.  خواهد  صاحبنظران  بنظر  دیگری 
به  اکنون  این مختصر شروع است. زیرا هم  در 
دلیل تحریمها اعتیاد اقتصاد ما ناخواسته و البته 
تصمیم  در صورت  است  شده  کم  فشارهائی  با 

بازگشت به شرایط قبلی خوبست دقت بیشتری 
حال  در  که  شود  توجه  حال  عین  در  و  شود 
است  ارزی  درآمد  در  شدید  کمبود  اگر  حاضر 
بیشتر به جهت انتقال درآمدهای نفتی است که 
انشاءاهلل پس از لغو تحریمها و از هم اکنون نیز 
صادرات  بنابراین  گرفته،  هائی صورت  گشایش 
یک میلیون بشکه بهبود نسبی نسبت به شرایط 
میلیون  یک  صادرات  ارزی  درآمد  دارد.  فعلی 
بشکه نفت حدود ۱۰۰ میلیون دالر )بر اساس 
پیش بینی مقدماتی بودجه ۹۳ قیمت هر بشکه 
نفت حدود ۱۰۰ دالر تخمین زده شده است.( 
می  ساالنه  دالر  میلیارد  از ۳۵  بیش  و  روز  در 
شود، این درآمد بجز سالهای دولت نهم و دهم 
از متوسط درآمد ساالنه نفتی در بیشتر سالهای 
قبل و بعد از انقالب بیشتر است. بنظر من موقع 
تر  راهی جدی  در  نمائیم  رسیده که سعی  آن 
قدم بگذاریم و سعی در بهبود و منطقی کردن 
برای  باشیم  داشته  توجه  بنمائیم.  خود  اقتصاد 
مثال ترکیه بدون داشتن ذخایر نفتی و با وجود 
اینکه نزدیک به ۵۰ درصد درآمد ارزی خود را 
برای واردات انرژی هزینه می کند اقتصادی به 

مراتب قابل توجیه تر از اقتصاد ما دارد.
ناکارا،  آیا فساد، رانت خواری، صنایع وابسته و 
دهها  و  غیرواقعی  قیمتهای  توزیعی،  دولت 
بدون  سیاسی  بعضاً  و  ایران  اقتصاد  مشکل 
پایدار  است؟ رشد  پذیر  امکان  رانت  کم کردن 
و  سیاسی  قوی  نهادهای  به  احتیاج  اقتصادی 
اقتصادی دارد و بنظر نمی رسد چنین نهادهائی 
باشد.  پذیر  امکان  فراوان  نفتی  رانت  حضور  با 
مقطع  دو  در  حداقل  ایران  تاریخی  تجربه 
نشان می  و دهم  نهم  و دولت  انقالب  ۱۳۵۳تا 
دهد افزایش درآمدهای نفتی و رانت به نهادهای 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی صدمه زده است، 
در دوره اول به انقالب رسیدیم و در دوره دوم 
تحت فشارهای شدید بین المللی قرار گرفتیم. 
زمانیکه اقتصادمان وابسته تر، غیر رقابتی تر، با 
تورم باال شهرهایمان رشدی غیر منطقی کردند. 
و  تولید  جای  رانتی  خصوصی  بخش  و  داللی 
و  گرفت  را  نوآور  و  کارآفرین  خصوصی  بخش 
هزاران مورد دیگر که الحمدهلل به خوبی بوسیله 
های  نخبه  و  نویسندگان  اساتید،  از  بسیاری 
ایرانی و جهان بخصوص در چند سال اخیر به 
در  آنرا  روز  هر  ما  و  است  شده  کشیده  تصویر 
جامعه و اقتصاد می بینیم و حس می کنیم. و 
اصوالً امروز نظریه اقتصاد سیاسی مصیبت منابع 
این  در  خوبی  ادبیات  و  است  افتاده  جا  بسیار 
زمینه به فارسی نیز ترجمه شده است از جمله 
به کتاب »معمای فراوانی« و یا کتاب داون عجم 
اغلو و جیمز رابینسون، »چرا کشورها ناکام می 
مانند« و دهها کتاب دیگر می توان اشاره نمود 

که  است  این  در  بیشتر  بحث  دیگر  امروز  و 
کرد  اجتناب  مصبیت  این  از  توان  می  چگونه 
و در این زمینه مطالعات جدیدی انجام گرفته. 
موضوع  این  با  ارتباط  در  مطالعاتی  مثال  برای 
که چگونه می توان یک بخش خصوصی ملی و 

تولیدی درکشورهای رانتیه ایجاد کرد.
یاری می کند آن  نویسنده  آنجا که بضاعت  تا 
وجود  منابع  مصیبت  با  ارتباط  در  که  اجماعی 
از  بسیاری  و  ندارد  وجود  آن  از  گذر  در  دارد 
بنظر می رسد  اما  پیشنهادها غیر عملی است. 
تا  است  این  آن  و  دارد  کلی وجود  اجماع  یک 
زمانیکه نهادهای الزم سیاسی و اقتصادی وجود 
بود.  باشند درآمد نفت مصیبت خواهد  نداشته 
به  باشد  نفت  فراوان  درآمد  زمانیکه  تا  شاید  و 
وجود آمدن چنین نهادهائی ضرورتشان احساس 
در  رابینسون  و  اوغلو  عجم  که  همانطور  نشود. 
کتابشان نشان می دهند کشورهائی مانند نروژ 
نفت  بر درآمد  آنها مقدم  در  نهادهای الزم  که 
دولت  و  اقتصادی  بالیای  از  بسیاری  از  بودند، 
رانتیه در امان ماندند و توانسته اند از این درآمد 
بخوبی در جهت رفاه، جامعه خود استفاده کنند. 
پس بنظر چندان غیرمنطقی به نظر نمی رسد 
که با توجه به همه مختصری که در باال اشاره 
شد، ما راهی میانه را برگزینیم، یعنی نه یکباره 
درآمد نفتی خود را قطع کنیم که امکان پذیر 
با  و  دلیلی  هر  به  که  حال  اینکه  نه  و  نیست 
و  است  شده  نصف  نفتی  درآمد  ای  هزینه  هر 
خود آن باعث شده که تحت فشار به موضوعات 
اقتصادی جدی تر فکر کنیم ودولتی متفاوت بر 
بهبود در  برای  ای  امده و شاید زمینه  سر کار 
نهادهای الزم مانند نهاد مالیات به وجود آمده 
بار دیگر فقط از موضوع رفع تحریمها در جهت 
افزایش در آمد نفت، خیز برنداریم و در بهترین 
حالت برگردیم به آنچه چندین دهه تجربه کرده 

ایم.
هیچ دلیل، نظریه خوبی و اجماعی وجود ندارد 
از گذشته  آینده متفاوت  نشان دهد تجربه  که 
برای  تضمینی  اصوالً  و  بود  خواهد  ایران  برای 
چنین خوش باوری وجود ندارد، بهترین تضمین 
وقتی  است.  سرمنشاء  از  نفت  درآمد  کنترل 
باندبازی،البی  رقابت،  نداشت،  وجود  درآمدی 
گری و هزاران فساد دیگر برای دست اندازی به 
آن شکل نخواهد گرفت و دولت زیر فشار مجبور 
به هزینه کردن هر چه بهینه تر درآمدی است 
که در دست دارد، هرچه دولت دارای مدیریت 
تر و هرچه حضور مردم و  تر و تخصصی  قوی 
به  سریعتر  ما  باشد،  بیشتر  نظارتی  نهادهای 
سمت آینده ای که همگان آرزو داشتیم حرکت 
خواهیم کرد و درآمد نفتی هر روز موهبتی بهتر 

برای ما خواهد شد.

ايشان وكيل بابك زنجاني هستند

 يا روابط عمومي سورينت؟!

ماجرای مالنصرالدینی کرسنت

صادرات نفت بیشتر چرا؟
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دبيركل جمعيت ايثارگران گفت:  من يكی از عوامل رأی نياوردن 
اصولگراها را در انتخابات يازدهم، رفتار و كردار آقای احمدی نژاد 
رأی  برای  را  فضا  آخر  2سال  در  وی  مديريتی  مواضع  می دانم، 

نياوردن مهيا كرد.
حسين فدايی دبيركل جمعيت ايثارگران انقالب اسالمی در ابتدای 
برنامه شناسنامه اظهارداشت: در ايام پيروزی انقالب ما در زندان 
باز شد و ما  بوديم، ظهر روز 22 بهمن درب زندان توسط مردم 
از  و مبهم  اجمالی  زندان خيلی  باز شدن در  از  قبل  آزاد شديم؛ 
وضعيت كشور باخبر بوديم. از ۱9 بهمن بود كه در زندان حس 

كرديم صدای تيراندازی و رگبار در اطراف زندان قطع نمی شود.
وی گفت: صدای تظاهرات مردم هم از خيابان شنيده می شد. آن 
شب برخالف اينكه چند ساعت به چند ساعت نگهبان ها عوض 
می شدند، تا صبح هيچ شيفتی تغيير نكرد و ما متوجه شديم كه 

اتفاقاتی افتاده است.
با  اينكه  تا  نكردند  باز  را  ادامه داد: صبح هم در سلول ها  فدايی 
كمك دوستان و استفاده از ميلگرد در سلول و بعد در اتاق افسر 
نگهبان را باز كرديم و ديديم كسی در اتاق افسر نگهبان نيست، 
مسائلی كه شاهد آن بوديم نشان می داد اتفاقات جدی در حال 

وقوع است اما نمی دانستيم اين اتفاقات در چه موردی است.
اظهار  شدنش  زندانی  علت  مورد  در  مجلس  سابق  نماينده  اين 
لو  اين گروه  داشت: ما گروهی مسلحانه تاسيس كرده بوديم كه 

رفته بود و در نهايت محكوم به زندان شديم.
وی همچنين گفت: وقتی از زندان آزاد شديم، از چند منبع مختلف 
به ما اطالع دادند حضرت امام)ره(، زمانی كه در پاريس بوده اعتقاد 
اين خبر  باهم يكی شوند.  بايد  داشتند گروه های مسلح مسلمان 
كه آمد، تحقيق كرديم و ديدم حرف صحت دارد. به همين دليل 
بنيان  تا  بودند  شده  جمع  هم  دور  امام  توصيه  به  كه  دوستانی 
مجاهدين انقالب اسالمی را بگذارند ما را هم دعوت كردند. ما هم 

رفتيم و در نهايت سازمان مجاهدين انقالب اسالمی تشكيل شد.
درون  متوجه يك سری مشكالت  اول  اينكه سال  بيان  با  فدايی 
سازمانی شديم گفت: متوجه شديم كه اين سازمان يك دست و 
يكپارچه نيست. برخی ها امام را رهبر و ولی فقيه خود می دانند 
اما بعضی ديگر انتخاب امام را سياسی كردند. از همان جا اختالف 
نظرها مشخص شد. اما وجود منافقين و گروه های ضد انقالب كه 
اوايل پيروزی انقالب هر گوشه ای از ايران فعاليت های خرابكارانه 
خود را پيگيری می كردند، فرصت نمی داد كه به اين مسائل توجه 
چندانی شود و روح و وجود بچه ها بيشتر متوجه برخورد با فعاليت 

های خرابكارانه ضد انقالب و جهاد سازندگی بود.
همه  گفت:  همچنين  اسالمی  انقالب  ايثارگران  جمعيت  دبيركل 
گروه ها اطراف آقای بنی صدر جمع شده بودند و دفتر پناهندگی 
كه ايشان در استان ها تاسيس كرده بودند به كانون اقدامات ضد 
مردمی تبديل شده بود. بچه های انقالب هم با الهام از ديدگاه های 
امام و روحانيت برای سازندگی كشور و كار كردن بسيج بودند. اما 
وقتی حادثه ۷ تير و متعاقب آن فرار منافقين و بنی صدر پيش 
آمد كم كم در بين نيروهای انقالب وحدتی ايجاد شد و فرصتی 

به دست آمد كه اين نيروهای انقالبی به خودشان هم بپردازند.
افتاد و  اتفاق  اين  ادامه داد: در درون سازمان مجاهدين هم  وی 
به مسائل درون سازمانی بيشتر پرداخته شد. آقای راستی كاشانی 
و  رفتم  قم  به  من  كه  بودند  مجاهدين  سازمان  در  امام  نماينده 
خدمت ايشان اشكاالتی را كه در درون سازمان می ديدم مطرح 
كردم و گفتم من عازم جبهه هستم و وظيفه خودم می دانستم 

شما به عنوان نماينده امام از اوضاع باخبر باشيد.
فدايی همچنين گفت: اختالف اصلی ما با طيف آقای نبوی بود. 
زمانی كه در جبهه بوديم شهيد اخوت به منطقه آمد و از طرف 
آقای راستی برای ما پيغام آورد. از قرار معلوم حضرت امام فرموده 
بودند جبهه شما اينجاست، برگرديد. ما هم بنا به فرمايش امام از 
منطقه برگشتيم و در سازمان فعاليت خود را ادامه داديم تا مسائل 
داخلی سازمان را به سرانجام برسانيم. در نهايت طيف آقای نبوی 

مجبور شدند مسيری كه ما گفته بوديم را قبول كنند.
وی گفت: آنها در ابتدا اعالم همراهی كردند اما بعد از مدتی به 
صورت دسته جمعی از سازمان استعفاء دادند و رفتند و سازمان 
زاده،  تاج  آقای  الويری،  آقای  نبوی،  )آقای  ها  آن  شد.  يكدست 
آقای آرمين و...( از بيرون كارهای تخريبی انجام دادند. نوع نگاه 
ولی فقيه و روحانيت و  با ما تفاوت داشت. اين ها اساساً  اين ها 
اسالم را طوری كه ما می گوييم و قبول داريم، قبول نداشتند. آن 
اين مسائل  توانستيم  نمی  ما  و  داشتند  اصرار  مواضع خود  بر  ها 

را بپذيريم.
وی افزود: البته اين مسائل در ابتدا به بهانه ديدگاه اقتصادی ظهور 
و بروز داشت. آن ها می گفتند ما طرفدار محرومان و مستضعفين 
هستيم و به ما اتهام طرفداری از سرمايه داران را می زدند. اين در 
حالی كه ما می گفتيم اسالم را بايد مد نظر قرار داد، البته مسائل 
بعضی  كرد.  پيدا  بروز  بيشتر  بعدها  كه  داشت  وجود  هم  جنبی 
ديدگاه ها از روزهای اول نسبت به برخی افراد و شاخص آن ها 

وجود داشت كه آيا آن ها سالمت سياسی دارند يا خير، از موضع 
رفتار سياسی و اعتقادی شان ديديم كه آن ها با ديدگاه های اصيل 

جنگ فاصله دارند.
حسين فدايی در مورد حضور در ستاد فوريت های جنگ هم گفت: 
ستاد فوريت های جنگ در منطقه بود كه مقر اصلی آن در شهر 
اهواز بنا شده بود. اين ستاد فوريت های مهندس- صنعتی جنگ 
را فراهم می كرد. مثاًل نصب پل خيبر، سكوهای توپ، سنگرهای 
بتنی در منطقه، كنترل از راه دور بولدوزرها و... از جمله فعاليت 
از  بود و در برخی موارد كارها  باال  تنوع كار  بود.  اين ستاد  های 
سطح فنی بااليی برخوردار بودند و بايد كار سنگين مهندسی در 

جنگ انجام می شد.
برای ما بن  ادامه جنگ هم گفت: هيچ چيز  وی در مورد مساله 
زيادی  پول  بايد  كه  بود  ما طوری  نمی شد. سيستم  تلقی  بست 
وارد آن می شد تا بتوانيم برای امور مختلف هزينه كنيم اما بارها 
اتفاق افتاد كه حتی يك ريال هم در حساب من نبود اما هيچ وقت 
نشده بود كه ما گير كنيم. شرايط سخت بود اما راه باز می شد و 
به وضوح مشخص بود كه خدا راه را باز می كند. ما وسيله بوديم 

و راه خدايی باز می شد.
رفتارهايی كرده  بلكه  بود  نشده  ها خالی  داد: جبهه  ادامه  فدايی 
اثراتی داشت. در مجلس سوم فضا خيلی  ها  بودند كه در جبهه 
وارداتی  های سياسی  بندی  اين جناح  ريشه  سياسی خطی شد. 
بود و با برنامه صورت گرفت. به نظر من عده ای تالش می كردند 
اختالفات سياسی در كشور اوج بگيرد تا بر مسائل مختلف از جمله 

جبهه و جنگ سايه بياندازد.
وی گفت: در شرايطی كه تالش و نظر امام روی وحدت و انسجام 
تالش  سياسی  قدرت  به  رسيدن  برای  ای  عده  بود  يكپارچگی  و 
می كردند. چه كسانی فضای جنگ را با همان فضای موجود اداره 
كردند و چه كسانی فضای جنگ را آلوده كردند؟ خط و نظر امام 
جنگ، جنگ تا پيروزی و جنگ، جنگ تا دفع فتنه از عالم بود و 
روحيه بسيجی و مردم هم همين بود اما عده ای از خواص كه موثر 
و تصميم گير بودند تالش كردند جنگ را با تحليل سياسی اداره 
كنند و در نهايت هم به اين نتيجه رسيدند كه ديگر نمی توانيم 
به گفتمان  امام، شروع  از گفتمان  به همين دليل هم  و  بجنگيم 

سازی كردند. می گفتند ما می جنگيم تا به يك
نقطه پيروزی دست پيدا كنيم و از اين پيروزی برای پايان دادن به 
جنگ استفاده كنيم. اين حرف امام و مردم و... نبود. مردم پيروی 

امام بودند و شعارشان هم شعار امام بود.
تاثير  هم  فضای جنگ  بر  نگاه  نوع  اين  آثار  گفت:  همچنين  وی 

گذاشت.
حسين فدايی در بخش ديگری از مصاحبه تلويزيونی خود گفت: 
من اساساً تقسيم بندی چپ و راست را قبول ندارم و اين را يك 
نوع توطئه و وارداتی می دانم. اين جناح بندی ها ربطی به جبهه 
به  راست  و  چپ  آرايش  بندی  تقسيم  ندارد.ريشه  امام  نيروهای 
معادالت قدرت در جهان باز می گردد كه اين تقسيم بندی در بين 
مسلمانان وجود ندارد. من فكر می كنم با تحميل و فريب اين چپ 
و راست را وارد كشور ما كردند. متاسفانه اين تقسيم بندی ها بعداً 
تئوريزه شد. يكی از مشكالت جدی و اساسی كه ما به تيم آقای 
بهزاد نبوی گرفتيم اين بود كه اختالفات را تئوريزه می كرد و در 
كشور صف آرايی بين نيروهای انقالب درست می كرد كه اين صف 
آرايی منجر به فرسايش نيروهای انقالب و به حاشيه رانده شدن 

مسائل اصلی انقالب می شد.
بقايای اين تقسيم بندی ها وجود دارد.  افزود: متاسفانه هنوز  وی 
تمام كسانی كه كشور و انقالب را دوست دارند بايد دورهم جمع 
سليقه  تفاوت  البته  بزنند.  را  ها  بندی  تقسيم  اين  ريشه  و  شوند 

وجود دارد و كسی نمی تواند آن را انكار كند.
از »شناسنامه« در مورد تشكيل شورای  فدايی در بخش ديگری 
هماهنگی نيروهای انقالب هم اظهار داشت: بعد از ۱۸ تير ۷۸ كه 
قائله راه  و...  عده ای تحت عنوان توسعه سياسی و جامعه مدنی 
انداختند )كه به نظرم يك نوع كودتای نرم بود كه فتنه ۸۸ ادامه 
آن است.( مقام معظم رهبری شورای مركزی گروه های مختلف 
آقا مطالبی را مطرح  را احضار كردند و مطالبی را مطرح كردند. 
كردند از جمله اينكه مسائل و اختالفات به كشور آسيب می زند، 
اين اختالفات را جمع كنيد. تمام كسانی كه می گويند ما اسالم، 
انقالب، امام و ولی فقيه و... را قبول داريم دور هم جمع شوند و 
از اختالفات برداريد. در اين جلسه وقتی فرمايشات آقا به  دست 
پايان رسيد، همانجا با هم پيمان بستيم كه حرف آقا را پيگيری 
را  وفاق  گروه  هم  با  كه  بوديم  نفری  دوازده  گروه  يك  لذا  كنيم. 

تشكيل داديم.«
دو  اينكه طی  بيان  با  اسالمی  انقالب  ايثارگران  دبيركل جمعيت 
سال نزديك به ۸0 مالقات با مسولين سياسی زمان داشتيم، گفت: 
تمام اين افراد به اتفاق حرف ما را تاييد كردند و گفتند بايد دست 
به دست هم دهيم و اختالفات را كنار بگذاريم. حتی آقای خاتمی 
بايد يك جلسه  بودند گفتند من  رئيس جمهور  زمان  آن  در  كه 

بگذارم و عقال را دور هم جمع كنم تا يك كاری انجام دهيم  اما 
اين  ما  نگرفت.  اقدام عملی صورت  از 2 سال هيچ  بعد  متاسفانه 
موضوع را خدمت آقا گزارش داديم، آقا فرمودند منتظر بقيه نشويد 
و آن هايی كه قبول دارند دور هم جمع شوند. آنجا بود كه هسته و 

ريشه شورای هماهنگی نيروهای انقالب شكل گرفت.
آقای  باهنر،  آقای  توكلی،  ناطق،آقای  آقای  گفت:  همچنين  وی 
عسگراوالدی من هسته اصلی اين شورا بوديم و دوستان ديگری 
اضافه  مورد  برحسب  هم  و..  الريجانی  رضايی،  تقوی،  آقای  مثل 

می شدند. 
حسين فدايی در بخش ديگری از مصاحبه تلويزيونی خود گفت: 
وقتی شورای هماهنگی شكل گرفت، در سطح كشور گسترش پيدا 
كرد. اين يك نياز گمشده بود كه به وسيله آن بچه های انقالب 
يكديگر را پيدا كردند و دور هم جمع شدند. واقعاً بنا نداشتيم كه 
را تشكيل  بازی  به همين دليل فضای  باشيم  رفتار حزبی داشته 
داديم كه افراد وفادار به نظام بتوانند دور هم جمع شوند. بنای ما 
اين بود كه كه كار فكری و گفتمانی انجام بديم و تصميمی برای 
بد  آنقدر  خرداد  دوم  جريان  اما  نداشتيم.  سياسی  كارهای  انجام 
عمل كرد و در اصول و ارزش ها ساختار شكنی كرد كه ما مجبور 

شديم وارد صحنه شويم.
وی افزود: ما در شورای هماهنگی يكسری سياست داشتيم. مثاًل 
اينكه تصميم داشتيم چهره های سياسی معروف شده ای كه تعلق 
سياسی پيدا كرده بودند را به صحنه سياسی نياوريم و چهره های 
جديدی را معرفی كنيم. ما به اين اعتقاد داشتيم كه نبايد حزبی 
مورد  ها  سياست  و  اصول  اين  كرد.  جوانگرايی  بايد  و  كرد  عمل 
توافق همه بود و روی آن اجماع وجود داشت. البته برخی از آقايان 
كه حتی بعدها به شورای مركزی و هماهنگی ما هم آمدند، از اين 
موضوع نا اميد بودند و می گفتند با آمدن دوم خرداد ديگر كسی 

به فكر ارزش ها و دين نيست و بايد فاتحه انقالب را خواند.
فدايی ادامه داد: آرام آرام مشخص شد كه اينطوری نيست و تحليل 
ها اشتباه بوده، عملكرد بد افراد باعث شده بود رغبت مردم كاهش 
پيدا كند. مردم دين دار هستند و اسالم و رهبری و شهدا را می 
خواهند اما شمای مسئول كه بد عمل كردی را نمی خواهند! اين 
كه تو را نمی خواهند معنايش اين نيست كه اسالم را نمی خواهند، 
را می خواهند  اسالم  يعنی  نمی خواهند  را  تو  مردم  اينكه  اتفاقاً 
بود كه  اين مباحث فكری  با اسالم تنظيم نيست.  تو  چون رفتار 

بايد بازسازی می شد.
وی اظهار داشت: باهمين ديدگاه وارد بحث شوراها شديم. در ابتدا 
در  اما  كنند.  وارد  را  حزبی  افراد  كردند  تالش  دوستان  از  برخی 
انجام شد فكر می كنم شورای خوبی  نهايت با صحبت هايی كه 
انتخاب و تشكيل شد. شورای دوم نسبت به شورای اول اصاًل قابل 
قياس نبود و بچه هايی وارد شدند كه واقعاً می خواستند كار كنند 
و  آدم های اجرايی بودند. در مورد انتخاب شهردار هم بايد با همان 
فكر شهردار انتخاب می شد. در آن زمان ليست بلند بااليی برای 
شهرداری تهران وجود داشت و افرادی مثل آقای رضايی، توكلی، 
اين ليست وجود  نژاد و... در  واليتی، الريجانی، قاليباف، احمدی 
انتخابات شوراها مسئول  در  نژاد  احمدی  آقای  اما چون  داشتند. 

شورای هماهنگی تهران بود دوستان ايشان را می شناختند.
انقالب دستاوردهای  نيروهای  ادامه داد: شورای هماهنگی  فدايی 
خوبی داشت اما نتوانست روی اصول و مواضع طراحی شده بايستد 
ناخودآگاه  كردند،  عدول  مواضع  و  اصول  اين  از  برخی  چون  و 
اسالمی  انقالب  ايثارگران  جمعيت  شد.دبيركل  وارد  هايی  آسيب 
در بخش ديگری از مصاحبه تلويزيونی خود در مورد انتخابات نهم 
رياست جمهوری گفت: ابتدا كه می خواستيم برای معرفی كانديدا، 
بررسی های خود را آغاز كنيم به يك ليست ۱۴ نفره رسيديم. البته 
نامزد  به  برای رسيدن  را طراحی كرديم كه  فرآيندی  از آن  قبل 
نهايی بايد چه مراحلی را طی كنيم و چه زمانی نامزد مورد نظر 
خودمان را معرفی كنيم. در بررسی های اوليه از بين آن ۱۴ نفر 
به ۷ نفر رسيديم. يكی از آن ۱۴ نفر هم آقای هاشمی بود كه به 
اجماع به اين جمع بندی رسيديم كه مصلحت نيست ايشان باشد.

عنوان  به  كنيم  آغاز  را  ها  بررسی  اين  اينكه  از  قبل  گفت:  وی 
رفتيم  هاشمی  آقای  ديدار  به  ايثارگران  جمعيت  مركزی  شورای 
و تحليل يك ساعته ای را خدمت ايشان ارائه داديم و گفتيم به 
نظر ما با حضور نسل اول انقالب بايد كادرسازی كنيم. نيروهای 
جوان را بياوريم تا تجربه كنند و از اين طريق برای آينده كشور 
بگيرد؛  و قدرت صورت  نخبگان  تا چرخش  سرمايه گذاری كنيم 
آقای هاشمی در آن جلسه گفت تمام تحليل شما را قبول دارم. 
معنای حرف ما هم اين بود كه امثال شما بايد فضا را برای ديگران 
آماده كنيد و اين يعنی ما فردا برای انتخابات رياست جمهوری از 

شما حمايت نخواهيم كرد.
ماند،  باقی  ليست  در  نامشان  افرادی  گفت:  همچنين  فدايی 
آقای حداد عادل، آقای رضايی، آقای واليتی، آقای توكلی، آقای 
الريجانی، آقای احمدی نژاد و آقای قاليباف بودند. ما جدولی را 
طراحی كرديم كه سه مولفه اصلی داشت. مقبوليت مردم، ويژگی 

ها و صالحيت های فردی، كارآمدی و امكان رای آوری اين سه 
مولفه اصلی بود. بخش كارآمدی به برنامه و تيم فرد برمی گشت 
كه قرار شد اين افراد بيايند و برنامه خود را در شورا ارائه دهند و 

در نهايت با بحث و جمع بندی به تصميم نهايی برسيم.
از  يكی  كرد  تالش  آقايان  از  يكی  اول  روزها  در  داد:  ادامه  وی 
نامزدها را به عنوان نامزد خود معرفی كند و تاكيد داشت نام او 
به عنوان نامزد نهايی در بيايد. از طرف ديگر آقای واليتی موضع 
موضع  اين  آيم.  نمی  بيايد من  هاشمی  آقای  اگر  كه  كرد  گيری 
آقای  مورد  شود.در  تضعيف  شورا  در  موقعيتش  شد  باعث  گيری 
اين بحث مطرح شد  بودند در شورا  حداد هم كه رئيس مجلس 
كه چون رياست مجلس به عهده ايشان است، مصلحت نيست كه 
نامزد شوند و بهتر است مجلس را اداره كنند كه اين موضوع هم 
مورد توافق قرار گرفت. پس از بين آن ۷ نفر،  ۵ نفر باقی ماندند. 
قرار شد اين دوستان به جلسه دعوت شوند تا برنامه های خود را 
مطرح كنند و در ادامه همان مسير از پيش طراحی شده را طی 
آن  در  كه  كرديم  برگزار  آذر   2۷ تاريخ  در  هم  ای  جلسه  كنيم. 
ها  استان  هماهنگی  اعضای شورای  برای  را  نظرات خود  نامزدها 

بيان كردند تا دوستان ديگر هم با اين نامزدها آشنا شوند.
ما  گرفت.  صورت  جلسه  اين  در  خباثتی  يك  افزود:  فدايی 
فيلمبردار و خبرنگار به اين جلسه دعوت نكرديم و فقط عكاسی 
و فيلمبرداری داخلی داشتيم اما يكی از آدم های سياسی كه در 
ايران  به  و  بود  انگليس  در  ها  مدت  و  داشت  زيادی  نقش  فتنه 
از اين بچه ها ۷ ميليون تومان  برگشت، عكس جلسه را از يكی 
شورای  طريق  اين  از  تا  بود  داده  شرق  روزنامه  به  و  بود  خريده 

هماهنگی را به عنوان جناح راست معرفی كنند.
وی ادامه داد: تعجيل برخی از دوستان باعث شد داخل تشكيالت 
اينكه  ايجاد شود. متاسفانه علی رغم  با اختالف و چالش  و شورا 
رويكرد عمومی مردم نسبت به اصولگراها مثبت بود اما در نهايت 

تفاهم روی يك فرد صورت نگرفت و چهار نامزد بيرون آمد.
فدايی در بخش ديگری از »شناسنامه« گفت: اختالف آقای ناطق 
و آقای احمدی نژاد از همين جا آغاز شد و ما هم از دست احمدی 
نژاد ناراحت شديم. قرار اين بود كه همه دست به دست هم دهيم 
كه يك نفر معرفی شود و همه به نفع يك نفر كنار روند و كمك 
اما  انتخاب شود  از بين چهار نفر يك نفر  باز هم قرار شد  كنند. 

بازهم اين اتفاق نيفتاد.
وی ادامه داد: نقطه اختالفی آقای احمدی نژاد و آقای الريجانی 
البته  آمد.  به وجود  اين شكاف ها  و  از سال ۸۴ كليد خورد  هم 
تالش های زيادی برای كم كردن اين شكاف ها انجام شد. شايد 
بخش زيادی از انرژی ما در مجلس هفتم برای ايجاد وحدت و وفاق 
بين نيروها گرفته شد. ما هشت سال به صورت شبانه روزی تالش 
می كرديم اختالفات به حداقل برسد و به وحدت و وفاق برسيم. 
نقش افراد مختلف در اين شكاف ها متفاوت است. آقای احمدی 
امكانات  و  بود  بود و 9۵ درصد كشور دست وی  قوه  رئيس  نژاد 
انتخابات  در  مثاًل  باشد.  موثر  توانست  بيشتر می  و  زيادی داشت 
مجلس هشتم ما با نظر ايشان جلسه ای را تشكيل داديم و گروه 
دادند!  ای  جداگانه  ليست  خودشان  ايشان  اما  گرفت  ۵+6 شكل 

خب اين موضوع بی اعتمادی و آسيب زيادی ايجاد كرد.
گروه  تعامل  مورد  در  اسالمی  انقالب  ايثارگران  جمعيت  دبيركل 
آقای  جمهوری  رياست  سال  هشت  در  اصولگرا  مختلف  های 
احمدی نژاد گفت: يكی از كسانی كه آقای احمدی نژاد از ليست 
تحت حمايتشان برای مجلس هشتم درآوردند نام من بود اما ما 
هيچ وقت اين موضوعات را به روی ايشان نياورديم و حتی در افكار 
عمومی اينطور جا افتاده بود كه ما هر دو، يكی هستيم. ما برای 
خدا و مصلحت كشور اين كار را انجام می داديم اما ببينيد با ما و 

امثال ما چطور رفتار شد.
از عوامل  از »شناسنامه«گفت: من يكی  فدايی در بخش ديگری 
رای نياوردن اصولگراها را در انتخابات يازدهم، رفتار و كردار آقای 
احمدی نژاد می دانم. مواضع مديريتی ايشان در يكی دو سال آخر 
فضا را برای نياوردن مهيا كرد. ايشان تصوير خوبی از اصولگرايی 

ارائه ندادند.
اتفاقات سال  انقالب اسالمی در مورد  ايثارگران  دبيركل جمعيت 
۸۸ هم گفت: آيا می توان بحث از امامت كرد و سقيفه و غدير و 
افتاده و طی آن ظلم  اتفاق  عاشورا را مطرح نكرد؟ يك واقعيتی 
آسيب  انقالب  و  نظام  اعتبار  و  جايگاه  و  ما شده  ملت  به  بزرگی 
برای كشور مشكالت  ايجاد كرد،  تفرقه  بين مردم  فتنه ۸۸  ديد. 
اقتصادی ايجاد كرد و دشمن را عليه ما جری كرد. خب ما بيايم 
و بگوييم چون به دنبال وحدت هستيم اين اتفاقات نيفتاده است؟ 
اتفاقاً ما می گوييم اگر می خواهيم وحدت اتفاق بيفتد، نبايد كاری 
كنيم كه وحدت بهم بخورد. چه چيزی وحدت را بهم زد؟ تبعيت 

نكردن از قانون.
وی ادامه داد: فتنه مديريت شده و برنامه ريزی شده بود. از داخل 
يك عده ای فكر می كردند می توانند ظرفيت نظام سلطه را برعهده 
بگيرند و آن را مديريت كنند. اما در نهايت اين نظام سلطه بود كه 
آن ها را مديريت كرد. حاال كسانی كه در اين ماجرا نقش داشتند، 

به جای توبه از مردم طلبكار شده اند؟
نيروهای  خادم  عنوان  به  من  گفت:  هم  برنامه  پايان  در  فدايی 
خدمتگزار نظام و مردم می گويم بايد به اين سواالت جواب داد كه 
اگر در اين سی و چند ساله پيشرفت داشته ايم به خاطر دعواها 
اين چند سال هرجا اختالف  يا همبستگی؟ در  و اختالفات بوده 
كرده ايم ضعيف شده ايم يا قوی؟ دشمن از اين اختالفات استفاده 
كرده يا مومنين؟ اين انقالب به بركت خون شهدا و عنايت الهی 
درست شده و ما بايد تقوای الهی را پيشه كنيم نه اينكه به دنبال 

قدرت باشيم.
وی ادامه داد:  قدرت ابزاری است برای انجام وظيفه و تكليف. اگر 
قدرت باعث شود من از اصول و ارزش ها دست بردارم كه با اهداف 
ما در تضاد است. اگر ما معيارهای دينی و ارزشی را در نظر بگيريم 
اختالفی به وجود نمی آيد. اگر ما به ارزش های دينی و تبعيت از 
دين و عمل كردن در مسير واليت گام برداريم مشكلی پيش نمی 
آيد. مشكل فاصله گرفتن از اين ارزش هاست. وقتی فاصله گرفتيم 
اختالف پيش می آيد، البته بين دنياگرايان تفاهم می شود كه اين 

تفاهم و توافق مانا نيست
پايگاه خبری تحليلی انتخاب

دلیل اختالف احمدی نژاد با ناطق نوری و الریجانی



5اجتماعیارمغان شماره 159 آذر 1392
و 160

مقدمه : 
آزمون  یارانه  دریافت  از  جامعه  درآمدی  دهک  سه  حذف 
اقتصادی دولت تدبیر و امید است که می بایست تصمیم گیری 
در مورد آن با لحاظ کلیه شرایط جامعه شناسانه و دیدگاه علمی 

و براساس تجربیات انجام گیرد0
موضوع این مقاله ارائه دیدگاههای مختلف و مخالفت با حذف 
های  حل  راه  و  پیشنهادات  ارائه  و  جامعه  دهک  سه  یارانه 

جایگرینی است0 
 از جنبه های مختلف می توان نادرستی تصمیم حذف سه دهک 
اثبات  )با قید زمان و شرایط خاص کنونی(  درآمدی جامعه را 
نمود و گرنه از جنبه های عدالت منشانه و اخالق هیچ کس نمی 

تواند منکر حمایت از دهک های کم درآمد جامعه شد0 
ذیاًل دیدگاههای مختلف در این خصوص مورد تبیین قرار می 

گیرد : 
تقسیم  های  شاخص  ترین  کلی  براساس   : فقهی  دیدگاه   -1

بندی، و مبتنی بر آیات قرآن ، روایات ، اموال و دارا یی های 
جامعه ، برخی به بیت المال تعلق دارد که بطـور مساوی بین 
آحاد جامعه تقسیـم می شود  در این مـورد حتی فقرا به لحاظ 
قانونی نمی توانند حق بیشتری مطالبه کنند که در این مورد 
به حادثه درخواست عقیل برادر حضرت علی )ع( از ایشان برای 
سهمیه بیشتر از بیت المال که با پاسخ آتشین مواجه شد می 
به  جامعه  های  دارائی  و  اموال  برخی  نیز  و   ، کرد  رجوع  توان 
عنوان انفال محسوب شده که خداوند  در آیه )1( سوره انفال 
للرسول  ، قل االنفال هلل و  می فرماید :» یسئلونک عن االنفال 
.... « از تو در باره انفال می پرسند بگو انفال از آن خدا و پیامبر  
اوست . بنابراین انفال امـوال خدا و رسول خدا و به عبارتی اموال 
در  اختیـار ولی فقیه می باشد0 بهرحال یارانه از دو منظر فقهی 
شود  تقسیم  تساوی  به  باید  کنیم  تصور  المال  بیت  را  آن  چه 
و هست که  بود  فقیه  ولی  اختیار  در  بدانیم  انفال  را  آن  و چه 
در سلسله مراتب نظام جمهوری اسالمی این مسئله با تفویض 
قانونی  بر اساس  ، و  اختیار به مجلس شورای اسالمی و دولت 
که  قباًل تصویب شده است باید به طور مساوی به مردم پرداخت 
قانون قبلی چندان منطقی  این مورد ملغی نمودن  گردد و در 

بنظر نمی رسد0 
رشد  بر  جامعه  اقتصادی  نظام  پویائی   : اقتصادی  دیدگاه   -2
بهره وری کار و سرمایه بنیان می گردد و این رهنمود در تمام 
برنامه های سی ساله و پنج ساله و بودجه سالیانه کشور تأکید 
شده است و بهتر است دولتمـردان با تأکید بر این نوع پویائی 
کاهش  با  آنکه  نه  بپردازند  کشور  اقتصادی  مشکالت  حـل  به 
و  ها(  )یارانه  اند  داده  عادت  آن  به  را  مردم  که  هایی  پرداخت 
ظاهراً آسانترین راه ممکن برای آنان است قصد حل مشکالت و 
از جمله مشکل کسری بودجه را داشته باشند0  دولت باید به 
دنبال آن باشند که  آیا سه دهک باالی جامعه مالیات قانونی  
اتفاقی  درآمدهای  از  که  آنها  آیا  نمایند؟  می  پرداخت  را  خود 

هنگفت برخوردار می شوند مالیات می پردازند ؟
آیا قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی - مالیات گریزی 
– احتکار – رانت های بیشمار کارکرد مؤثری داشته است0 آیا 
قوه مقننه در تصویب قوانینی که نظام اقتصادی را شفاف کرده 
و بتواند زمینه های بروز بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی را 

کاهش دهد چه اقداماتی کرده است؟ 
آیا قوه مجریه در افزایش بهره وری کار و سرمایه ، حمایت از 
تولید ، اجرای اصل 44 قانون اساسی و کوچک نمودن ساختار 
دولت ، اقدامات مؤثری را انجام داده است0 بدیهی است که در 
این نظام اقتصادی با این نواقص بسیاری از رانت ها در جریان 

است و رانت داران در موقعیت های مختلف با تکیه بر اطالعات 
و قدرت از آن سود می برند0 بطور نمونه حتی هنوز می توان 
باالی  رانت دهک های  به عنوان  ریال  لیتری 4.000  بنزین  از 
توجیه  عدم  برای  اقتصادی  دلیـل  مهمترین  برد0  نام  جامعه 
حـذف یارانه سه دهـک باالی جامعه آن است که پرداخت یارانه 
ها با اعالم عمومی و تصویب قانون در قبال افزایش هزینه های 
خانوارها بوده است0 قانون هدفمندی یارانه ها بنا به نظر اکثریت 
مسئولین اجرائی و دست اندرکاران و صاحب نظران  اشکاالت 
متعدد داشت که یکی از آنها بحث کسری منابع آن است که در 
پرتو این اشکال ، اشکاالت متعدد اقتصادی دیگر آن نمی بایست 
نادیده گرفته شود که از جمله عدم پرداخت یارانه به تولید بود 
که در صورت اجرا می توانست به افزایش تولید و در نتیجه به 
افزایش درآمد دولت از طریق مالیات ها و درآمد شاغلین بخش 

تولیدی کمک شایانی نماید0
البته شناسائی سه دهک باالی جامعه نیز از نظر وضعیت دارائی 
این  با مشکالت جدی مواجه است و  افراد نیز  ها و درآمدهای 
مسئله به فرهنگ خاص این کشور برمی گردد که مردم سعی در 
پنهان کردن دارائی ها و درآمدها به دالئل مختلف می نمایند و 

تمایل دارند خود را کم درآمد جلوه دهند0  
3-دیدگاه جامعه شناسی و روانشناختی 

از نظر جامعه شناسی و روانشناختی ، افراد وابسته به دهک های 
باالی جامعه عموماً تولیدکنندگان ، سرمایه گذاران ، کارآفرینان 
اندک  چند  هر  آنها  نارضایتی  و  هستند  جامعه  متخصصان  و 
تأثیرسوئی در روند ساختار اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی جامعه 
خواهد داشت0 البته این مسئله از این جنبه حائز اهمیت است 
که اوالً قانون ، پرداخت این یارانه را به این گروهها تصویب کرده 
هایشان  دارائی  و  درآمدها  در سبد  تأثیری  هر چند  نیز  آنها  و 
نداشته اسـت اما به آن عـادت کرده و عـدم پرداخـت آنها را یک 
خالء تصـور می کنند0 درست مثل انسانها که هزاران  نعمت 
اما اگر  نادیده می گیرند و ناسپاسند  خداوند در وجود خود را 
کوچکترین نعمت آنها بعللی مثل بیماری دچار نقصان شود به 

زمین و آسمان شکایت می برند0
آقای دکتر فروغ جامعه شناس برجسته نیز طی مصاحبه ای هر 
چند گفته اند که حذف پولدارها نارضایتی اجتماعی ایجاد نمی 
ایشان می   ، اند  با شرط و شروطی همراه کرده  را  اما آن  کند 
باشند که درآمد  اقشار جامعه شاهد آن  گویند » در صورتیکه 
حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف تولید می شود خود به خود 
اصل موضوع را درک می کنند « بهر حال ایشان معتقدند که 
اگر نتیجه این کار بهبود خدمات و رفاه اجتماعی باشد این کار 

مورد استقبال قرار می گیرد0 البته واضح است که با وجود 
ساختارهای ناقص اقتصادی و اجتماعی و قوانین ناکارآمد تأثیر 
بسیار  مردم  امور  بهبود  بر  یارانه های سه دهک جامعه  حذف 
مطول و در کوتاه مدت ناممکن خواهد بود چرا که همه هم و غم 
دولتمردان و هدف آنها برای اینکار ، تأمین کسری بودجه است0    

4-دیدگاه اخالقی 
دیدگاه اخالقی می تواند به روند حل مشکالت جامعه و انسان 
و عقالئی  قانونی  امور  بعنوان مکمل  و در هر حال  کمک کند 
به  اخالق  فلسفه  در  عدالت  اینکه  به  توجه  با  کند0  می  عمل 
دیدگاه  این  لذا  شود  می  شناخته  ها  فضیلت  برترین  عنوان 
منطبق بر دیدگاه عدالت منشانه می شود0 حال حتی اگر فرض 
به  بیشتر  یارانه  پرداخت  بحث  مورد  مسئله  مورد  در  که  شود 
دهک های پائین جامعه و یارانه کمتر و یا صفر به دهک های 
باالی جامعه عادالنه و بر فضیلت عدالت منطبق باشد0می توان 
تصور کرد که انتقال مستقیم  یارانه سه دهک باالی جامعه که 
پائین جامعه دیدگاهی  ، به دهک های  قصد حذف ان رادارند 

اخالقی است0 
از نقطه نظر این دیدگاه حذف یارانه های سه دهک باالی جامعه 
زمانی مورد پذیرش مردم قرار می گیرد که دولت آن را مستقیماً 
به اقشار فرودست جامعه و تحت عنوان افزایش یارانه های این 
قشر پرداخت نماید نه آنکه کسری بودجه دولت و هزینه های 
هدف  و  طرح  که  دانیم  می  و  شود  تأمین  محل  این  از  دولت 
سه  )حذف  کار  این  لذا  و  نیست  چنین  مقطع  این  در  دولت 
توجیه  نیز  اخالقی  دیدگاه  از  یارانه(  پرداخت  از  جامعه  دهک 

پذیر نمی باشد0  
پیشنهادات : 

از دولت تدبیر و امید این انتظار می رود که تصمیماتی که در 
هر زمینه از جمله درخصوص مسائل اقتصادی اتخاذ می نماید 
بر محور تدبیر و حکمت و نیز بر محور امید به اقشار مختلف 
این  مسلماً  باشد0  دولت  اجتماعی  و خدمات  رفاه  بهبود  برای 
تصمیمات عموماً نمی تواند در کوتاه مدت به هدف خود برسد0 
برای نمونه دولت از هم اکنون باید به بودجه سال آینده و برنامه 
پنج ساله ششم کشور بیندیشد و تمهیدات الزم را فراهم نماید0 
ادامه  را  فعلی  روال  بایست  دولت می  نیز  ها  یارانه  درخصوص 
دهد و هر گونه تصمیم جدید در این زمینه را همراه با اجرائی 
نمودن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نماید0 اما اگر 
دولت مصمم به حذف یارانه سه دهک باالی جامعه است بشرط 
شناسائی دقیق و علمی این گروهها باید این یارانه ها را به سه 
دهک یا پنج دهک پائین جامعه نقدا پرداخت کند  به عبارتی 
یارانه این گروهها افزایش یابد تا امید را به اذهان قشر فرودست 
جامعه تزریق نماید0 دولت تدبیر و امید که تمام بی انضبا طی 
های مالی دولت قبل را از بی تدبیری   میداند باید در این مسیر 
خود پیشقدم شده و از طریق کاهش هزینه های دولت و انضباط 
مالی کسری بودجه یارانه ها را تامین کندو اولین گام امید را 

این گونه بردارد  .
منبع : دنیای اقتصاد 92/9/26

قرآن ،همیشه بهترین معلم وآموزگاروتعلیم دهنده بشر بوده وهست وما انسانها 
باید از قرآن برای تمامی امور خود خصوصاً امور تعلیمی وتربیتی وفرهنگی کمک 
ودرزمان  است  آور  وسکر  کننده  مست  نوشیدنی  شراب  که  دانیم  ،می  بگیریم 
قبل از اسالم بسیار مورد مصرف قرار می گرفته است . نوشیدن شراب عوارض 
وضررهای بسیاری به دنبال دارد از جمله : از دست دادن عقل وبه دنبال آن به 
هر کاری دست زدن،در زبان عربی از شراب با عنوان )خمر( یاد می شود،خمر به 
معنای پوشش است وچون شراب روی عقل را می پوشاند به آن خمر گفته می 

شود.با زایل شدن عقل هر گناه دیگری صورت می گیرد از
جمله:دزدی،زنا،قتل وغیره.  به همین سبب اسالم شراب راحرام اعالم می کند،اّما 
یکباره  کردن  کردند،حرام  می  استفاده  سال  سالیان  را  شراب  که  مردمی  برای 
شراب ودست کشیدن از آن بسیارسخت بود،لذا قرآن در4 مرحله ازشراب صحبت 

می کند وبه تدریج آن راحرام می شمارد.)المیزان،عالمه طباطبایی(
1-درمرحله اّول سوره نحل آیه 67 می فرماید:

َوِمَن الّثمراِت الّنخیِل َواالعناب تَتَِّخذوَن منه َسَکرا َوِرزقاً حسنٌا اِّن فی ذلَِک َلیٌَة 
لَِقوٍم یَعِقلون

واز میوه های درختان خرما وانگور،مسکرات وروزی خوب وپاکیزه می گیرید در 
این نشانه روشنی است برای گروهی که می اندیشند.

پس درمرحله اّول شروع به تعریف ازدومیوه خرما وانگور وفواید آن برای نوع بشر 

می کند واین دو میوه رابسیار مفید برای انسانها می شمارد،چه به صورت خالص 
مصرف شوند ویا شیره آنها گرفته شود،هر دونوع آن دارای فایده هستند وحّتی 

ازنوشیدنی سکرآور آن هم تعریف میکند.
2-درمرحله دّوم سوره نساء آیه 43 می فرماید: 

یا ایّها الّذیَن اَمنوا ال تقَربوالّصلوَة َواَنُتم ُسکاری حّتی تَعلموا ما تَقولون
ای مومنان در حال مستی به نمازنزدیک نشوید تا بدانید چه می گویید.

دراین مرحله به مومنان می گوید در موقع خواندن نماز مست نباشید زیرا شراب 
عقل رازایل می کند وانسان در موقع نماز نمی فهمد که چه چیزی می گوید وبا 

چه کسی سخن می گوید
3-درمرحله سوم سوره بقره آیه 219 می فرماید:

أکَبُرِمن  َوإثُمهما  لِلّناس  َکبیرَوَمنافُِع  إثٌم  فیهما  َوالَمیسرُقل  الخمر  یَسئلونََک عِن 
نَفِعهما

است  بزرگی  دو،گناه  درآن  وقمار،بگو  شراب  درباره  پیامبر(  پرسند)ای  می  ازتو 
ومنفعتهایی نیز برای مردم دارد ولی گناه آن بزرگترازنفع آن دو است.دراین آیه 
شروع به گفتن منافع وضررهای شراب می کند ومی گوید با اینکه شراب ممکن 
اّما ضرر وگناه آن بیشتر از منافع آن است،پس  است منافعی در برداشته باشد 

ازشراب وقمار دوری کنید.
4-در مرحله چهارم سوره مائده آیات 90و91 می فرماید:

الّشیطان  َعَمِل  ِمن  ِرجٌس  واالزالُم  انّماالَخمُرَوالَمیسرَواالَنصاُب  اَمنوا  یاایّهاالّذیَن 
َفاجَتِنبوُه لََعلُّکم تُفلِحون)90(إنّما یُریُد الّشیطاُن أن یوقَِع بَیَنُکم الَعداَوَة َوالَبغضاَء 

لوِة َفَهل أنُتم ُمنَتهون. ُکم َعن ِذکِراهلل َوَعِن الصَّ فی الَخمِرَوالَمیسرَویَُصدَّ
شیطان  عمل  واز  پلید  آزمایی  وبخت  وبتها  وقمار  شراب  مومنان،همانا  ای 

بوسیله  خواهد  می  شوید.شیطان  تارستگار  کنید  دوری  آنان  از  هستند،پس 
شراب وقماردرمیان شما عداوت وکینه ایجاد کند وشما را ازیاد خدا واز نماز باز 

دارد آیا خودداری ازآنها خواهید کرد)با این همه زیان وفساد ونهی اکید(
دراین مرحله به طور کل شراب را نهی وحرام اعالم می کند ونهی های قرآنی 

همه حرام به حساب می آید.
جدید  قوانین  گرفتن  کار  وبه  تربیت  برای  قرآن  روش  ازاین  باید  مسلمانان  ما 
درجامعه کمک بگیریم پس امکان ندارد فرهنگی راکه سالیان متمادی درجامعه 
ای جا افتاده است را به یکباره کنار بزنیم ومردم پذیرای آن شوند پس درابتدا 
فرهنگ وعرف اشتباه رادر ظاهر می پذیریموپ ودرمراحل بعد محاسن ومعایب 
آن رابازگو می کنیم ودرآخرین مراحل به کمک عقل آن را کنار می زنیم تامورد 

پذیزش جامعه واقع شود
مانند همان روشی که حضرت ابراهیم)ع( برای انتخاب خدای خود در نظر می 
گیرد ابتدا خورشید وماه وستاره رابه عنوان خدای خود می پذیرد وبعد با استدالل 
منطقی آنها را رد می کند.به امید اینکه ما مسلمانان نیز با تأسی ازقرآن درتمامی 
مراحل تربیتی وفرهنگی وتعلیمی جامعه از جمله:رعایت قوانین رانندگی،قوانین 
به  حجاب،امانتداری،راستگویی،احترام  ودانشگاههاوآموزش  ومدارس  شهری 
مراحل  این  از  و....بتوانیم  کردنها،صبوربودن  ،قضاوت  واساتیدوبزرگترها  والدین 
تربیتی قرآن کمک بگیریم تا به آن مدینهفاضله که مورد نظراسالم است برسیم 

انشاءاهلل
آذردخت سروش
کار شناس ارشد فقه وحقوق

آیت اهلل محقق داماد در پیامی به همایش بررسی منشور حقوق شهروندی در پرتو قانون 
اساسی که دیروز برگزار شد، فصل ممیز جمهوری اسالمی از دیگر حکومت ها را حاکم 

ساختن شریعت خواند که بخش عمده آن احقاق حقوق عمومی توسط حاکمیت است.
متن پیام آیت اهلل محقق داماد به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم .حسبنا اهلل ونعم الوکیل. نعم المولی ونعم النصیر
با سالم وتحیات حضور سروران کرام ایدهم اهلل تعالی

درخشد  می  برتارکش  اسالم  مقدس  نام  که  است  مفتخر  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
وفصل ممیزخودراحاکم ساختن شریعت غراء احمدی و فقه محمدی با قرائت علوی اعالم 
به »شریعت«  و  آموزه های اسالمی عرض عریضی دارد  پیداست که  ناگفته  میدارد.ولی 
محدود نمیشود و شریعت نیزتنها به بخش خصوصی و اجرای جزائیات آن منحصر نمی 
مسئول  و  مخاطب  را  که حاکمیت  است  عمومی  عمده ی شریعت حقوق  .بخش  گردد 
واجرای دقیق آن توسط  موازین واصول حقوق عمومی  با رعایت   . اجرای آن می سازد 
قدرت وحاکمیت است که شهروندان زندگی در سایه عدالت راتجربه می کنند،طعم آزادی 
را می چشند،کرامت انسانی رالمس وامکان شکوفائی ظرفیت ها واستعدادهای خودرا در 
می یابند، رایحه معطر برابری دربرابر قانون را استشمام ورفاه ، آرامش ،دوستی ومهربانی 

را برای همگان فراهم می بینند.
کوتاهی  رغم  ،به  است  اسالمی  حکومت  ومقتدای  کامل  نمونه  که  علوی  مدیریت  در 
تاریخ  برای  شهروندی  حقوق  دقیق  اجرای  از  درخشانی  نمودهای  آن  بودن  ومستعجل 
برای راس قدرت  ارزش  تنها  است.  نهاده شده که موجب غروربشریت گشته  ارمغان  به 

یعنی حضرت مولی علی )علیه السالم( نسبت به حکومت ، آن است که حکومت وسیله 
ای برای اجرای عدالت، احیای ارزش های الهی و پاسداری از حرمت وکرامت انسانی باشد. 
به قول استاد شهید مرتضی مطهری» در حکومت علوی از آنجا که امام و حکمران امین 
و حافظ حقوق مردم و در برابر آن ها مسئول است، اگر بناست یکی برای دیگری باشد، 
این حکمران است که برای توده مردم است، نه توده مردم برای حکمران.)سیری در نهج 

البالغه، مرتضی مطهری/ص128(
بیت  اهل  ورهنمود  اسالمی  تعلیمات  از  گیری  بهره  با  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
عصمت )ص( در فصل سوم حقوق ملت را به تفصیل برشمرده و با توجه به تضمین حقوق 
مزبورو رای آری ملت ایران مشروعیت یافته است.اینک که دولت جمهوری اسالمی ایران 
براساس سوگندی که برای حفاظت وپاسداری ازحقوق اساسی شهروندان یاد کرده برآنست 
که با انتشار منشور حقوق شهروندی ضمن متنبه ساختن شهروندان به حقوق حقه خویش 
بار دیگربر تعهد والتزام خودنسبت به اجرای آن تاکیدنماید،این اقدام را بفال نیک میگیریم 
وبرای دست اندکاران ومسئوالن امور از درگاه حضرت حق متعال توفیق روز افزون مسئلت 
پی  مادر  میگفتند  که  اسالمی  انقالب  کفنان  گلگون  آرمان  روزکه  امیدآن  به  مینماییم 
آزادی ومعراج انسانیم، تحقق یابد.برای همه عزیزان وذوات ارجمندحاضر ،حامیان عدالت 
خواستارم.  علیم  درگاه حق  از  مستدام  وعزت  مدام  توفیق  ملت  حقوق  حریم  ومدافعان 

والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته
برادر شما -سیدمصطفی محقق داماد-92/9/13

مراحل حرام شدن شراب درقرآن

 رحمت الله علی رحیمی 

مرور جنبه اخالقی و فقهی قطع یارانه پر درآمدها
هیچ »تدبیر و امیدی« در قطع یارانه ها نیست 

آیت اله دکتر محقق داماد : 

بخش عمده شریعت دادن حقوق عمومی توسط حاکمیت است
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در  تغذيه  متخصص  بخش  فرح  پيام  دكتر  خبرنگاران:  باشگاه 
مثل  ميوه هايی  گفت:  حافظه  تقويت  برای  راهكارهايی  خصوص 
آلو، انگور، كشمش، آلبالو، زغال اخته، سير، اسفناج، تربچه، انواع 

كلم، گوجه و انواع توت ها به حافظه كمك می كنند.
وی در ادامه افزود: درعوض مصرف چربی های اشباع و مواد غذايی 
كه جذب آهن را در بدن پايين می آورند از قبيل اسنك ها كه با 
روغن فراوان سرخ می شوند يا مصرف مواد غذايی كه حاوی آهن 
عدم  دليل  به  نمی كنند  كه گوشت مصرف  كودكانی  در  نيستند 
دريافت آهن باعث ايجاد اختالل در تمركز و توجه در آنها می شود.

اين متخصص با بيان اينكه تغذيه نقش موثری روی حافظه افراد 
می گذارد صرف وعده ی صبحانه را در افزايش حافظه تمركز و 

توجه مفيد دانست.
تغذيه ای داشته  اينكه چگونه  به  توصيه  تغذيه در  اين متخصص 
بايد  افراد  گفت:  بگذارد  عميقی  تاثير  مان  تمركز  روی  تا  باشيم 
به  و  كنند  دريافت  كامل  طور  به  را  غذايی  های  گروه  ی  كليه 
كنند  سعی  نروند  وزن  كردن  كم  برای  خاصی  رژيم های  دنبال 

بين وعده های غذايی شان تعادل برقرار كنند و حتماً در غذايشان 
سبزيجات و ميوه های تازه را جای بدهند و از انواع مغز ها كمك 

بگيرند كه مواد معدنی خوبی هستند.
وی در ادامه افزود: در بين گروه های غذايی نقش غالت به خاطر 
خاصيت آنتی اكسيدانی برای تقويت حافظه بسيار مفيدند.به گفته 
جذب  جلوی  اكسيدانی  آنتی  خاصيت  خاطر  به  ها  سبوس  وی 

چربی را می گيرند.
آنتی اكسيدان موجود در غالت به دستگاه گوارش كمك می كند 
 B اثر زيادی می گذارد و به دليل ويتامين روی تمركز و توجه 

بيشترين كمك را به افزايش يادگيری به فرد می كند.
يافت  ماهی  در  بيشتر  كه   ۳ امگا  داشت:  اظهار  بخش  فرح  پيام 
می شود بهترين منبع است كه بر ذهن افراد اثرگذار است و باعث 

افزايش هشياری و فعاليت ذهنی می شود.
وی در رابطه خاصيت امگا ۳ بر ذهن گفت: امگا ۳، چربی بسيار 
مفيدی است همانطوركه مغز آدمی از جنس چربی است وقتی ما 
مصرف امگا ۳ را باالتر می بريم و مصرف امگا ۳ را پايين می بريم 

با نسبت واقعی كه از لحاظ علمی تاييد شده است به نسبت سه 
بر يك باعث تسهيل عبور واسطه مغزی می شود كه اين امر باعث 

بهبود تمركز و توجه می شود.
وی امگا ۳ را در ماهی های سالمون، خال ما خالی،  ماهی آزاد و 
آنچه كه در ايران فراوان ديده می شود ماهی قزل آال بيشترين منبع 
اما تاكيد كرد منابع گياهی می تواند پيشتاز های  امگا ۳ دانست 

امگا۳ را فراهم كنند.
به گفته ی وی بعضی از گياهان مثل گردو، كلزا و كانوال می تواند 

به خودی خود در بدن »امگا ۳ »بسازند.
از روغن های  اين مطلب كه بعضی  بيان  با  اين متخصص تغذيه 
خوراكی از قبيل روغن جامد هيدروژنه، كره، روغن های حيوانی 
سطح  مصرفی  مواد  اين  گفت:  زند  می  هم  به  را  چربی  دريافت 

چربی اشباع را باال می برد و تاثير منفی روی مغز می گذارد.
وی برای افراد باالی پنجاه سال كه با باال رفتن سن امكان ابتال 
به آلزايمر در آنها می رود جدا از مصرف مدام آنتی اكسيدان ها 
مكمل های غذايی باالی پنجاه سال، مصرف مواد طبيعی مثل كلم 
بروكلی، كشمش، مويز را ضروری دانست كه به اين طريق بتوان از 

جذب اين بيماری در افراد جلوگيری كرد.
وی در پايان نقش لبنيات را در كنار ساير مواد غذايی در تقويت 

مغز، افزايش تمركز و هوشياری حياتی و مهم دانست.

از قرار دادن بطری های آب پالستيكی)يك بار مصرف( در فريزر يا جايخی يخچال 
و استفاده از آب يخ زده آنها به شدت خودداری كنيد.

فارس: از قرار دادن بطری های آب پالستيكی)يك بار مصرف( در فريزر يا جايخی 
يخچال و استفاده از آب يخ زده آنها به شدت خودداری كنيد.

به گزارش  وزارت بهداشت، نسرين عليزاده، مسئول بهبود تغذيه معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی با اعالم اين مطلب گفت: در شرايط خاصی 
كه دسترسی به آب آشاميدنی سالم وجود ندارد نظير زندگی در اردوگاه ها، هنگام 
سفر و در شرايط بحرانی و اضطراری مصرف آب آشاميدنی بطری شده ضرورت 
می يابد. عليزاده افزود: آب سالم و بهداشتی بهترين نوشيدنی برای رفع تشنگی 
و تأمين كننده نياز بدن برای انجام سوخت و ساز طبيعی مواد است كه به تعادل 

مواد در بدن كمك می كند.
وی تصريح كرد: آب همچنين تعديل كننده حرارت بدن است و در هنگام تعريق 

اين حرارت كنترل می شود.
وی با بيان اينكه انتقال برخی ويتامين ها در بدن از طريق حل شدن در آب انجام 
می شود، تأكيد كرد: از مصرف آب يا خريد بطری هايی كه به مدت طوالنی در 

مجاورت نور آفتاب و حرارت قرار گرفته است به شدت خودداری كنيد.
نظير  معدنی  های  آب  در  امالح  برخی  بودن  باال  دليل  به  داشت:  اظهار  عليزاده 
فشار  نظير  عروقی  قلبی  و  كليوی  های  بيماری  به  مبتال  افراد  است  سديم الزم 
خون باال در مصرف اين آبها احتياط و در اين زمينه با پزشك خود مشورت كنند.

وی با اشاره به اينكه مصرف مداوم آبهای معدنی توصيه نمی شود، اضافه كرد: از 
پر كردن مكرر بطری های پالستيكی يكبار مصرف با آب و نوشيدن چندباره از آن 

به دليل خطر وجود آلودگی های ميكروبی خودداری كنيد.
وزارت بهداشت البته در اين خبر اعالم نكرد كه چرا نبايد بطری های آب معدنی 

را در فريزر قرار داد

باشگاه خبرنگاران: با سرد شدن هوا، بيماری هايی مانند سرماخوردگی و عفونت گلو شيوع می يابد. با داشتن اين 2 ناراحتی، تب نيز بروز می كند. برای از 
بين بردن اين احساس ناراحتی بايد دارو مصرف كنيد تا مانع از بروز عاليم سرماخوردگی از جمله گلودرد شويد.

بدون شك شنيده ايد كه نوشيدنی های ترش، گلودرد را تشديد می كند اما اين گونه نيست. در اين مطلب به چند نوشيدنی مفيد برای رفع گلودرد اشاره 
شده است. اين نوشيدنی های طبيعی در عرض ۳ روز گلودرد را درمان می كند به شرطی كه آب، شير يخ يا يخ به آن افزوده نشود.

آب ليمو: اين نوشيدنی به صورت ولرم در رفع عفونت موثر است و گلودرد را التيام می بخشد.
زنجبیل: برای رفع خارش گلو، نصف پيمانه از اين نوشيدنی را مصرف كنيد. خاصيت ضدباكتری اين نوشيدنی، هر نوع باكتری موجود در گلو را از بين می برد.

آب هویج: هويج سرشار از ويتامين C است كه هر نوع عفونت گلو را از بين می برد.
آب زغال اخته: گفته شده اگر گلودرد در مرحله اول باشد آب زغال اخته بهترين راه درمان آن است.

آب پرتقال: ويتامين C موجود در آن برای گلودرد مفيد است.
آب آلوئه ورا: برای رفع گلودرد و هر نوع عفونت، آب آلوئه ورا با كمی ميخك مصرف شود.

آب گوجه فرنگی: مصرف روزی 2 بار آب گوجه فرنگی با مقداری نمك درمان مناسبی برای گلودرد است.
آب نعناع: همانند سير و زنجبيل، خاصيت ضدباكتری دارد كه عفونت گلو را از بين می برد.

آب آناناس: آنزيم موجود در آن به نام برملين خاصيت ضدالتهابی دارد كه ناراحتی گلو را كاهش می دهد.
آب کیوی: پروتئين موجود در آن، سرفه های خشك را از بين می برد.

آب موز: پتاسيم موجود در آن، درمان طبيعی گلودرد است. برای پيشگيری از سرماخوردگی و سرفه، روزانه موز بخوريد.
آب هندوانه: با آبرسانی به بدن، خشكی گلو را رفع می كند و آن را التيام می بخش

يك متخصص مغز و اعصاب با بيان اينكه شايع ترين عالمت ام اس، بی حسی و گزگز دست و پا 
است، گفت: در اين بيماری دست و پا دچار بی حسی، يخ كردن يا داغ شدن به صورت حاد شده و 
در طی مدت ۱ تا 2 روز بی حسی به صورت سوزن سوزن شدن ادامه می يابد تا حدی كه حس اين 

اعضاء از بين می رود.
به گزارش ايسنا، دكتر مهدی وحيد دستجردی با اشاره به اينكه ام اس، بيماری اتوايميون است، 
گفت: در بيماری های اتوايميون سلول های دفاعی بدن، سلول های بدن خود فرد را مورد تهاجم قرار 

می دهند.
وی گفت: در بيماری ام اس، سلول های دفاعی، سلول های چربی موجود در مغز و نخاع را از بين 

می برند و عاليم بيماری در فرد نمايان می شود.
با بيان اينكه شايع ترين عالمت ام اس، بی حسی و گزگز دست و پا  اين متخصص مغز و اعصاب 
است، گفت: در اين بيماری دست و پا دچار بی حسی، يخ كردن يا داغ شدن به صورت حاد شده و 
در طی مدت ۱ تا 2 روز بی حسی به صورت سوزن سوزن شدن ادامه می يابد تا حدی كه حس اين 

اعضاء از بين می رود.
به سمت  ناحيه مچ  بيماری، بی حسی در  اين  پا در  و  از بی حسی دست  يادآور شد: منظور  وی 
انگشتان است كه اصطالحا ناحيه دستكش و جوراب گفته می شود. در اين حالت با گرفتن دست يا 

پا، زير آبگرم يا سرد، هيچ حسی وجود ندارد.
وحيد دستجردی تاكيد كرد: اگر بی حسی به صورت مداوم و به مدت ۱ تا 2 روز ادامه يابد، فرد بايد 

هر چه سريعتر توسط پزشك متخصص مورد ارزيابی قرار گيرد.
وی بی حسی يك طرفه بدن را از ديگر شكايات بيماران ام اس در مراحل ابتدايی بيماری عنوان كرد 
و افزود: اگر به مدت چند ساعت بی حسی ادامه يابد، می تواند به عنوان زنگ خطر بيماری تلقی شود.

وحيد دستجردی خاطرنشان كرد: هر عالمت جسمی عصبی كه فرد قبال به آن ها مبتال نبوده، ولی 
در او ايجاد شده مانند خواب رفتگی دست و پا، سرگيجه، دوبينی، اختالل در حركت كه قبال فرد 
نداشته می تواند نشانه ای باشد و فرد بايد به متخصص مغز و اعصاب مراجعه كنند تا پزشك با معاينه 

بالينی دريابد كه فرد دچار عالمت گذرا شده يا بيمار است

مفيد  بدن  برای سالمتی  راحت  داشتن خوابی  تاريك ضمن  در فضای  خوابيدن 
است.

باشگاه خبرنگاران: احمد اصغری، روان شناس گفت: خوابيدن در تاريكی مطلق 
برای سالمتی بدن مفيد است از اين رو برای داشتن خواب راحت و راضی بودن از 

كيفيت خواب به هنگام بيدار شدن در صبح رعايت نكات زير الزامی است.
ايجاد اختالل  با  تواند  نور می  باشد زيرا  بايد در حد معمول  اتاق  نور  افزود:  وی 
در ترشح هورمون خواب منجر به كاهش ترشح اين هورمون شده از اين رو اگر 
تمام شب نور چراغ زياد باشد باعث عدم ترشح هورمون می شود و فرد از خواب 

رضايت نخواهد داشت.
وی توصيه كرد: بايد محل خواب افراد تاريك باشد اما اگر فردی مجبور به استفاده 
از چراغ خواب است بايد از چراغ خوابی كه نور كمتری دارد استفاده كند و البته 
از چشم  توانند  قرار گيرد همچنين می  نزديك رختخواب  نبايد در  چراغ خواب 

بند نيز استفاده كنند

تقویت »حافظه« با چند ماده جادویی

بطری های یکبار مصرف 
را در فریزر نگذارید

گلو درد خود را طبیعی درمان کنید

خواب رفتگی دست و پا را جدی بگیرید چرا خوابیدن در تاریکی بهتر است؟
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برترین عکس های سال 2013

سانحه برای بوئینگ 777 امریکایی در سان فرانسیسکو. عکس از رویرتزفستیوال »سن ورمین« در پمپلونای اسپانیا. عکس از رویرتز

مسابقات قهرمنای بوکس در »ماکائو«. عکس از رویرتز

انجال مرکل در کمپین انتخاباتی حزب حاکم در انتخابات پارملان این کشور. عکس از اسوشیتدپرس

نربد معرتضان و نیروهای دولتی در »ریودوژانیرو«. عکس از رویرتز

کودک افریقای جنوبی در شب درگذشت ماندال. عکس از رویرتز

هوادارن موسیقی راک در کنرست ساالنه راک در صحرای نوادا. عکس از رویرتز 

محل حامیت و نگهداری از پانداها در »شنگ ژو«. عکس از رویرتز

پرواز »جت من« بر فراز کوه«فوجی« در ژاپن. عکس از رویرتز

تصویری از توفان »هایان« فیلیپین از فراز جو زمین. عکس از اسوشیتدپرس
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امامزاده احمد بن محسن بن زین العابدین واقع در خفر نطنز

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛ آتشکده ساسانی مربوط به دوره 
ساسانیان است و در نطنز، خیابان مالک اشتر، کوی مسجد جامع، محله قصبه 
واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۱۱ با شماره ثبت ۱۸۷ به عنوان یکی 
از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. آتشکده نطنز از آتشکده های چهارتاقی 
بنا در کوچه  .این  به دوران ساسانیان نسبت میدهند  را  است که قدمت آن 
پشت مسجد جامع نطنز در باغی موسوم به باغ امام جمعه قرار دارد . تا چندی 
قبل توسط خانه های خالی از سکنه اطراف احاطه شده و چون مسئولین مربوطه 
در آن را برای هر کسی باز نمی کردند ، راه رسیدن به آن دشوار و از داخل 
باغها بود .که البته پس از پیگیری های مکرر نشریه ارمغان در خصوص علت 
به  مبادرت  امر خوشبختانه  متولیان  بر روی گردشگران،  بودن آتشکده  بسته 
خرید خانه های اطراف و خراب کردن آنها نموده اند که به راحتی آتشکده 
قابل رویت است ولی می طلبد که مسئولین میراث فرهنگی هرچه سریعتر با 
جذب اعتبارات الزم نسبت به محوطه سازی این منطقه و ترمیم چهار تاقی 
که در شرف تخریب است اقدام نمایند . البته از روی بام خانه ها میتوان فقط 
از  همچنین  و  جامع  مسجد  بام  باالی  از   . شد  نزدیک  آن  باالیی  قسمت  به 

کنار مسجد به راحتی میتوان بقایای گنبد فرو ریخته آن را دید . بقایای بنای 
چهارتاقی بر روی سکویی به ارتفاع حدود ۲/۵ متر از زمین قرار گرفته است 
. در حال حاضر دو جرز شمالی بصورت منفرد و دو جرز جنوبی همراه با یک 
تاق قرار دارند . بخش جنوبی بنا به دیوار خانه های مجاور چسبیده است و در 
دیوار غربی آن هنوز آثار در یکی از منازل که به آن متصل بوده دیده می شود 
. بخش شمالی و غربی اما بصورت آزاد مانده و توسط باغ و زمین کشاورزی 
احاطه شده است . چهارتاقی محوطه ای در حدود ۱۲۲ متر را اشغال کرده است 
. از چهارتاق ، چهار جرز آن بر روی دو سکو ، که یکی بر فراز دیگری ساخته 
شده دیده می شود . ارتفاع مجموع دو سکو ۲/۱۵ متر و ابعاد حرزها ۲/۶۷ در 
۲/۷۸ می باشد که هر کدام پس نشستگی به ابعاد ۶۷ سانتیمتر دارد و بر روی 

آن در قسمت ساقه گنبد ، گوشواره قرار گرفته است .
سالم ترین قسمت بنا ضلع جنوبی آن است که در آنجا دو گوشواره از چهارتاق 
، و یکی از تاقهای چهارگانه باقی مانده است . مصالح به کار رفته در این بنا از 
قلوه سنگ رودخانه ای و مالت گچ و خاک می باشد . برای کالف کشی تاق ها 
الوار چوبی به کار رفته و از اندود گچ و کاهگل در پوشش بنا استفاده گردیده . 

آثار موریانه حاکی از حمله آنها به الوارها است که با از میان رفتن الوارها ، 
بر اثر تکان زلزله گنبد تخریب شده است . بر روی الیه نازکی از گچ آثار رنگ 
آمیزی وجود دارد . در زیر این الیه گچی اندود کلفتی از کاهگل وجود دارد و 
کاه درون اندود را موریانه خورده است . احتماال این آثار رنگ آمیزی متعلق 
به دوره های بعدی بوده که آتشکده کاربرد اولیه خود را از دست داده بوده 
است . در واقع شاید بتوان گفت مربوط به زمانی است که مسجد دوره آل بویه 
در نزدیکی آن ساخته شد . نزدیک بودن آتشکده و مسجد حاکی از آن است 
از  نقل  به  . کهنساالن محل  اراضی آتشکده ساخته شده است  که مسجد در 
پیشینیان اظهار داشته اند که در داخل محوطه آتشکده آثار قبوری وجود داشته 
که مالکین زمین های اطراف آنها را محو نموده اند . پس بعید نیست که از این 
مکان در دوران آل بویه به عنوان آرامگاه استفاده شده باشد . در سال ۱۳۲۰ 
هنگام نوسازی خانه شخصی به نام حاج جعفر مهربانی واقع در جنوب آتشکده 
انتهایش  ابتدا و  . این چاه به کانال زیر زمینی که  ، چاهی در حیاط حفر شد 
نامعلوم بود برخورد کرد و در گود برداری حیاط نیز به گودالی با پوشش گچ 

مواجه گردیدند که مجددا آن را با خاک پر کردند 

گردشی در آتشکده نطنز با قدمت ساسانی


