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اعالم آمادگی 128 فرهيخته برای 
انصراف از دريافت  يارانه نقدی

ما در کشور مناظره بسيار کم داريم دولت يازدهم مردمی است  مذاکره کنندگان 
حقوق مردم را حفظ خواهند کرد

طول عمر مهم تر است يا عرض زندگي؟

مردم اشتباهات زندگی 
خود را روی هم می ریزند
و از آنها غولی بوجود می 
آورند که نامش تقدیر 

است . . .

ضرورت  و  امتیاز  یک  فرهنگ   ها  همه   برای  آن ها  با  درپیوند  آیین های  و  اعیاد 
و  اجتماعی  همبستگی  افزایش  در  باید  را  اعیاد  اصلی  کارکرد  هستند.  فرهنگی 
گردهم  با  روزها  این  در  مردم  دانست.  فرهنگی  ارزش های  و  هنجارها  بازآفرینی 
آمدن، دید و بازدید و هم یابی، در حقیقت بر باورها و ارزش های اجتماعی و نیز 
پیوندهای مشترک خود تأکید می کنند و ضمن یادآوری آن ها به یکدیگر بر التزام 
اخالقی و تعهد خود به فرهنگ خویش پای می فشارند و بدین سان بر انسجام و 

همبستگی گروه و جامعه  خویش می افزایند.
را  نقش  این  دارد که  فراوانی وجود  و مناسک  اعیاد  ایرانی  در فرهنگ اسالمی- 
با پیشینه ای  امروزه  نوروز است که  این جشن ها،  از مهمترین  ایفا می کند. یکی 
سه هزار ساله  کهنسال ترین عید ملی در دنیاست که هنوز باقیمانده و از عوامل 
پایداری فرهنگ ایرانیان است. چون آیین های آن در تمام این سال ها دگرگونی 
پذیرش سنت های  و  این سرزمین  به  اسالم  آمدن  با  است. حتی  نیافته  چندانی 
دینی اسالمی، هنوز هم نوروز برای ایرانیان مسلمان با همان آیین های چند هزار 

ساله پابرجاست.
 چالش زندگی در دو تقویم دینی و ملی

این  تمام  در  اسالم شده اند.  پذیرای  نهاد  پاک  و  ایرانیاِن خوش پسند  قرن هاست 
قرن ها آشتی و همدلی غریبی میان فرهنگ ملی و دین در این سرزمین وجود 
با دو گاهشمار دینی و ملی زندگی  ایرانیان عماًل  با پذیرش اسالم  داشته است. 
ثبات  و  قمری(  )گاهشمار  یکی  بودن  متغیر  دلیل  به  گاهشمار  دو  این  کرده اند. 
دیگری گاه به ظاهر تزاحم آیین داشته اند؛ به گونه ای برابر یک تقویم باید رفتاری 

داشت که براساس دیگری آن رفتار در آن روز ناپسند است. برای مثال در این 
قرون متمادی بارها نوروز با عاشورا همسایه شده است. دو مناسبت که یکی شادی 
می جسته و دیگری غم و سوگ. این حالت می تواند یک چالش فرهنگی باشد و 
در نهایت سبب شود که یک تقویم آسیب ببیند. با این حال، ایرانیان با سلیقه و 
تدبیر ذاتی و هنرمندانه  خود میان این دو تقویم آشتی برقرار کرده و از این چالش 
گذشته اند.  آنان توانسته اند این دو گاهشمار را به هم به گونه ای نزدیک کنند که 
با سنت های  محرم  هم  که  باشند  گونه ای سنت دار  به  و  نبیند  آسیب  هیچکدام 
دینی و ملی اش باقی بماند و هم نوروز. مردم ایران بی آن که از یک نهاد رسمی و 
برابر یک منشور مصوب رفتار کنند و حتی بی آن که مورد حمایت متولیان فرهنگ 
اجتماعی باشند )در دوران پیش از انقالب( همواره به گونه ای رفتار کرده اند که در 

هیچ شرایطی بر دینداری شان خدشه ای وارد نشود.
 داد و ستدهای نوروز و سنت دینی

اسالمی  دینی  فرهنگ  و  نوروز  میان  فراوانی  ستدهای  و  داد  دیگر،  زاویه ای  از   
وجود دارد. از یک سو، سنت اسالمی با تأییدهای خاص و عام سنت های نوروزی 
به آداب و رسوم ملی مشروعیت دینی داده است و از سوی دیگر نوروز محل احیا 
و پاسداشت آداب و اخالق دینی شده است. برای نمونه روایتی معروف به روایت 
معلی بن خنیس از حضرت امام صادق)ع( است که گفته است: نوروزی به خدمت 
حضرتش رسیدم، فرمود: »می دانی امروز چه روزی است؟ « عرض کردم: »روزی 
است که ایرانیان آن را بزرگ می دارند و در آن برای یکدیگر هدیه می برند.« و بعد 

ادامه می دهد که امام )ع( فرمودند:
»به خدای مکه سوگند که مبارکی این روز دالیلی به قدمت جهان دارد که به تو 
می گویم تا بدانی...« آن گاه امام )ع( دالیلی مبنی بر میمنت نوروز بیان کردند و از 
آن جمله فرمودند: »نوروز روزی است که خورشید برای نخستین بار طلوع کرد و 
بادها به حرکت درآمدند. روزی است که خداوند از انسان پیمان گرفت که بندگی و 
عبودیت او را گردن گذارد و به پیامبرانش ایمان آرد. نوروز، روزی است که سفینه 
نوح)ع( پس از نشستن توفان، بر کوه جودی )آرارات( قرار گرفت. روزی است که 
فرشته  که  است  روزی  نوروز  درهم شکست.  را  بتکده  بت های  ابراهیم خلیل)ع( 
وحی بر پیامبر)ص( فرود آمد. روزی است که علی)ع( پا بر شانه پیامبر)ص( نهاد 
و بت های کعبه را فرود آورد. نوروز روزی است که پیامبر )ص( یارانش را به بیعت 
با علی)ع( فرمان داد و خالصه نوروز روزی است که »قائم« ما در آن روز ظهور 
خواهد کرد. هیچ نوروزی نیست مگر آن که ما در آن روز انتظار »فرج« داریم زیرا 
این روز، از روزهای ما و شیعیان ماست که ایرانیان آن را حفظ کردند و شما اعراب 
آن را ضایع ساخته اید.« البته به نظر می رسد در روایت فوق، در تطبیق بعضی از 

موارد یادشده جای تأمل بسیار دارد.
روشن است که این روایت که مورد قبول علمای صاحبنام شیعه است و روایت هایی 
نظیر آن، به نوروز و جشن هایش مشروعیت دینی می دهند و مردم را برای شرکت 

در این جشن ها به معنای شرکت در یک کنش دینی ترغیب می کنند.
را به شکل خاص در سنت دینی اسالمی مهم و  نوروز  تأییدها که  این  در کنار 
مشروع می کنند، این روز با ادبیات عام تری هم به وسیله  آیات و روایات حمایت 
و  تجلی قدرت خدا شمرده شده  روز  و تحویل سال،  نوروز  نمونه  برای  می شود. 
به همین دلیل اهمیت می یابد. روزی که خداوند زمین مرده را جان می دهد و 
زمین خشک و یخ بسته به امر خدا و تدبیر او جانی تازه می گیرد. به گونه ای که 
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »اِذا َرأَیُتم الربیَع َفَأْکِثروا ِذکَر النشوِر؛ هر وقت بهار را 
دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید«. این گونه معنایابی از نوروز به معنای تأیید عام 
آن توسط روایت و سنت دینی است. در آیات قرآن کریم، خداوند به این زمان ها 
سوگند خورده است، »والعصر«، »واللیل«، »و الضحی« و... قسم به زمان ها به دلیل 
آن است که تجلیگاه قدرت خدا هستند. روی همین اصل هم نوروز دارای اهمیتی 

فراوان است.
از سوی دیگر نوروز هم با سنت های متراکمش به بازآفرینی و نیز احیای سنت 
سبب  فرهنگی اش  سنت های  با  نوروز  که  بیان  این  به  است.  کرده  کمک  دینی 
می شود تا نرخ دینداری مردم به فزونی گراید و به اصطالح دینی رفتار کنند. مردم 
ایران سفره های هفت سین خود را به قرآن کریم مزین و مبارک می کنند، بزرگترها 
عیدی خود را به نیت تبرک از البه الی صفحه های قرآن درآورده و اهدا می کنند، 
هنگام تحویل سال تالش می کنند آراسته باشند و با وضو و طهارت کامل، قرآن 
سال  آغاز  با  گیرند،  قرار  زیارتی  و  مذهبی  مکان های  شریف ترین  در  یا  بخوانند 
تحویل دعای »یا مقلب القلوب و االبصار« بخوانند و با خدای خود نجوا کنند، به 
دیده بوسی و دست بوسی بزرگترها بروند و... این ها همه، بخشی از آن چیزی است 
نوروز موعد آشتی  ایرانی در پاسداشت و تکریم سنت های دینی دارد.  نوروز  که 
برادری، زدودن کینه ها، نظافت دل و منزل، صله  ارحام، سفر و تفریح، نشاط  و 
اخالق  نوروز  آمدن  با  است.  اسالم  تأکید  مورد  فضایل  از  و مجموعه ای  و شادی 
اسالمی متراکم می شود، رغبت به اخالق و آموزه های دینی باال می رود و این به 

معنای کمک به پایایی اخالق و آداب دینی در جامعه ایرانی است.
 عالقه  شورمندانه به دین و فرهنگ

زندگی در دو تقویم دینی و ملی که پیش تر از آن به عنوان یک چالش فرهنگی 
اشاره کردم، ممکن است گروهی را وادارد که در نفی یکی به سود دیگری بکوشند. 
به این معنا که فرهنگ اصیل و ناب ایرانی را به ناهماهنگی با آداب اسالمی و تقویم 
دینی محکوم کنند یا برعکس، فرهنگ غنی و متعالی دینی را به خیال ناهماهنگی 
یک  این  نگارنده  نگاه  از  کنند.  نفی  و  انگاشته  نادیده  ملی  فرهنگ  با  تزاحم  و 
بدسلیقگی است، افزون بر آن که امکان پذیر نیست. در این میان صدا و سیمای 
ملی نقشی پررنگ تر دارد. باید قبول کرد در روزگاری که هیچ کس دل نگران این 
تعارض نبود )پیش از انقالب( و شاید برعکس تالش می کردند تا فرهنگ ملی را 
بر فرهنگ دینی غالب کنند، باز هم مردم با پاسداری و آشتی هنرمندانه این دو، 
هر دو را پاس داشته و زنده نگه داشته اند. امروز هم بدسلیقگی است که از سر 
دلسوزی برای یکی به نفی دیگری بپردازیم. امسال که شهادت حضرت زهرا)س( 
در روزهای آغازین سال جدید قرار دارد، ممکن است این دغدغه بیشتر شود و 
این تعارض نمایان تر گردد، اما باز هم معتقدم باید به شعور و هنر ایرانی اعتماد 
کرد و یقین داشت که این مردم با عالقه  شورمندانه به دین و فرهنگ به گونه ای 
به  هم  و  دهند  نشان  دین  به  را  تعلقشان  هم  نهایت،  در  که  کرد  رفتار خواهند 

فرهنگ ملی. 
جامعه شناس دین، عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

جان اولیور هاینز

بابک  زنجانی صداقت ندارد 

کشتی گيران ايران بر بام جهان

عید نوروز مبارک باد
نمایی زیبا از شکوفه های بهاری شهرستان نطنز

روزی که معبود از عاشقش پیمان گرفت

 دکتر مهراب صادق نیا

تحلیلی پیرامون سنت های نوروز و پیوندش با آموزه های دینی
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مهرداد بذرپاش عضو جبهه پایداری و معاون احمدی نژاد 
را  کابینه  تحرکی  کابینه، خطر کم  معرفی  زمان  در  گفت: 
تحقق  از  را  دولت  مسیر  این  که  گفتیم  و  کردیم  گوشزد 

شعارهایش بازمی دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مهرداد بذرپاش درنشست 
علنی امروز) یکشنبه 25 اسفند ماه( در نطق میان دستور 
نمونه  تنها  کاال  سبد  و  شهرها  در  رسانی  گاز  خود،گفت:  
کشور  مشکالت  مهار  در  دولت  اجرایی  قدرت  از  کوچکی 
دولت  که  کرد  کاری  باید  است  نشده  دیر  هم  است.هنوز 

پویاتر و کارآمدتر باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
وقت  و  کابینه  تقویت  با  باید  دولت  افزود:  اسالمی  شورای 
گذاشتن بیشتر و دقت کافی در امور به حل و فصل مشکالت 
کشور همت گمارد نه اینکه با دو قطبی سازی های ارتجاعی 
کردن  مخفی  و  دادن  پوشش  در  سعی  فرهنگ  حوزه  در 
ضعف های خود در حوزه اقتصادی، اجرایی و معیشت مردم 

داشته باشد.
فرهنگ  وزیر  بیگاه  و  گاه  ماجرای صحبت های  افزود:  وی 
و بعضاً خود رئیس جمهور از این جنس است؛ القای اینکه 
مشکالت فرهنگی کشور از مسیر برخی اقدامات خاص مانند 
Face book   و آزادسازی ماهواره حل خواهدشد اقداماتی که 
حتی سردمداران غرب مانند اوباما نیز به مخرب بودن برخی 
استفاده ها از آنها اذعان دارند یا اظهارنظرهایی در این باره 
این که هنرمند غیر ارزشی نداریم ، تصمیمات اباحه گرایانه 

در برخورد با محصوالت فرهنگی و.. از این جنس است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به نظر 
می رسد اکثر این مانورها با هدف ایجاد فضای دوقطبی در 
شود  می  انجام  محدودیت  قطب  و  آزادی  قطب  به  جامعه 
در  دولت  اجرایی  و  اقتصادی  ناکارآمدیهای  از  بسیاری  که 
پس آن پنهان می شوند.البته این امر از کسانی که خود را 
فرزند حوزه می دانند و کسی که متصل به بیت وارسته عالم 
جلیل القدر و انقالبی همچون حضرت آیت اهلل جنتی است 

بعید است که از طریق بازی با دین مردم کسب محبوبیت  
کنند کاری که فکر می کنیم محبوبیت ظاهری دارد ولی 
در عمل چیزی جز خسران دنیوی و عقاب اخروی نداشته 
و ندارد؛ چراکه در دوران اصالحات از افراطی ترین روش ها 
برای دین زدایی و ترویج شل دینی در جامعه استفاده شد 
ولی در انتخابات های بعدی نه تنها باعث جذب آرای مردم 
نشد بلکه شکست های پیاپی را برای ایشان در پی داشت.

باید دید که تقی زاده این دولت کیست البته مشخص است 
ولی زمان همه چیز را مشخص تر خواهدنمود اگر تقی زاده 
توانست منویات شل دینی و بعضاً بی دینی خود را در جامعه 

ایرانی و اسالمی تحمیل کند دیگران هم خواهندتوانست.
به  متعلق  و  دانشگاه ملی  آزاد یک  دانشگاه  بذرپاش گفت: 
اموال بیت المال است و باید مدیریت آن از دست یک فرد 
یک  به  متعلق  را  آن  که  است  نگاهی  این چه  خارج شود. 
خاندان بدانیم؟ آیا مردم شریف که با خون دل شهریه برای 
تحصیل فرزندانشان پرداخت نموده اند می پذیرند که چند 
صد هزار میلیارد سرمایه  که از امکانات عمومی و بیت المال 
و منابع پرداختی توسط دانشجویان این مرز و بوم و حمایت 
نظام ایجاد شده متعلق به یک خاندان باشد و آن را ملک 
طلق آنها بدانیم؛ آقای رئیس جمهور! توقع ملت اینست که 
از دست یک خاندان  و  بازگردانید  به ملت  را  آزاد  دانشگاه 
میلیاردتومان  هزار  چندصد  از  کنید.صحبت  خارج  خاص 
آقای  با  رودربایستی   نکند  است،  ملت  یک  ملی  سرمایه 
مردم  اعتماد  به  دارد؛  باز  مهم  امر  این  از  را  شما  هاشمی 

پاسخ دهید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
تحمل  کم  باید  را  انقالب  تاریخ  دولت  ترین  امنیتی  گفت: 
ترین آن هم دانست چراکه افراد حاضر در دولت اکثرشان 
دارای سوابق طوالنی امنیتی می باشند  ) البته این جمله 
نافی زحمات و مجاهدت های نیروهای خدوم جامعه امنیتی 
کشور نیست  که اگر آن ها نبودند معلوم نبود چه بر سر 
کشور می رفت( ولی الزمه امنیتی بودن، صبر و وقار بیشتر 

است.
به گواه اسناد  از رسانه ها  افزود: فله ای شکایت کردن  وی 
می  اگر  الاقل  دهد  نمی  مخالف  تحمل  از  نشان  حاضر 
خواهیم این گونه رفتار کنیم فرار به جلو نکنیم و صادقانه 
با مردم سخن بگوئیم نه اینکه در یک جشنواره غیررسمی 
برانیم که 180 درجه خالف  زبان  به  را  نکاتی  فرمایشی  و 
واقعیت است.اینکه منتقدان را کم سواد، اندک و بی پشتوانه 
از رأی مردم نشان دهیم و سعی کنیم برای آن ها پرونده 
کارتیستی  مک  روحیه  نوعی  دهد  می  نشان  کنیم  سازی 
در حال شکل گرفتن است، دولت نباید به پرونده سازترین 
یک  یادآوری  جهت  ولی  شود  ملقب  انقالب  از  بعد  دولت 
نکته راجع به میزان پشتوانه آرای مردمی باید عرض کنم: 
خوب است به انتخابات مجلس هفتم، هشتم و نهم نگاهی 
بیاندازیم و لیست اعضای کابینه فعلی را مالحظه و آرای آن 
ها را نگاه کنیم بعد به آرای دیگران بتازیم چراکه بسیاری از 
وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران در همین انتخابات 

اخیر هم نتوانستند به مجلس راه یابند.
با طرح چند  معادن مجلس  و  این عضو کمیسیون صنایع 
الگویی  چه  از  دولت  این  خارجی  سیاست  مدل  که  سوال 
تبعیت می کند؟ گفت: کمک گرفتن از طرف خارجی برای 
فرض درست  این  اگر  داخل:  در  زنی  چانه  قدرت  باالبردن 
این  آیا  است.  فرض  این  تأیید  در  همه  اطالعات  که  باشد 
مبنای دیپلماسی خمینی کبیر بود؟ آیا سفر برخی وزرای 
خارجه اروپایی و دیدار آن ها با زندانیان امنیتی و بعد هم 
یک تذکر ساده شبیه به شوخی از طرف سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی کمک گرفتن از طرف خارجی جهت افزایش چانه 

زنی این عزیزان در داخل نیست.
بذرپاش افزود: رسمیت دادن به مداخالت کشورهای غربی 
در امور داخلی ایران: هنوز ماجرای اوکراین در پیش چشمان 
این  جمله  از  غربی  کشورهای  مسئولین  چگونه  که  ماست 
خانم تازه سفر کرده به کشور ما، چگونه استقالل آن کشور 
را به مخاطره انداختند و کودتایی عجیب رقم زدند این که 
دستگاه دیپلماسی اقدامی درخور در مقابل این کارها انجام 
ندهد و موضعی نگیرد دو احتمال پیش می آید: اوالً اینکه 
با  اینکه  ثانیاً  باشد وا اسفا  و  این  اگر  نبوده که  حواسشان 
هماهنگی بوده است که اگر این باشد پس دستگاه سیاست 
کشورهای  مداخالت  به  دادن  رسمیت  دنبال   به  خارجی 

غربی در امور ایران است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
موضوعات  همه  در  غربیها  برای  باید  اینکه  پذیرش  گفت: 
دانیم  می  بشر: همگان  از جمله حقوق  کنیم  اعتمادسازی 
در  آبروترین کشور  بی  ازطرف  بشر مطرح شده  که حقوق 
موضوع حقوق بشر برای طرف ایرانی در درجه اول، تعطیلی 
بسیاری از احکام اسالم و در درجه بعد، تطهیر براندازان و 
منافقان داخلی است کدام یک از این دو موضوع را دولت 
قصد دارد انجام دهد؟ به نظر هیچ کدام ولی در عمل چیز 
النه جاسوسی  بازگشایی  آیا  کنیم.  می  مشاهده  را  دیگری 
دیگر به اسم دفتر اتحادیه اروپا را در این مسیر نمی بینیم؟

وی با طرح این سوال که آیا به وزیر خارجه ما اجازه مالقات 
با یک مجرم نه امنیتی بلکه مواد مخدر را هم در کشورهای 
غربی می دهند؟ آیا به وزیر خارجه ما اجازه مالقات با یک 
می  را  غربی  کشورهای  های  زندان  بند  در  ایرانی  مجرم 
دهند؟ گفت:  راستی دستگاههای اطالعاتی ما کجا هستند 
است؟  دادن  رخ  حال  در  کشور  در  اتفاقات  گونه  این  که 
همگان می دانیم هدف این 3 الی 4 کشور غربی برای کشور 

دنبال  مرحله  دو  در  را  آن  که  نیست  براندازی  جز  ما، 
برای فتنه گران و  تولید مصونیت  اول  : مرحله   می کنند 
براندازان و مرحله دوم ایجاد شبکه و زیرساخت های داخلی 

برای برهم زدن اوضاع داخلی کشور.
بذرپاش گفت: فرض اینکه مذاکرات ما برد- برد باید باشد، 
این فرض بر این مبنا استوار است که ما حقی را از طرف 
غربی گرفتیم و حال باید جبران کنیم و یک امتیاز ما باید 
بدهیم و یک امتیاز باید بگیریم آیا ما حقی از کشوری ضایع 
کردیم؟ آیا ما به کشوری تعرض نمودیم؟ آیا ما کشوری را 
در  معناست؟  چه  به  برد  برد-  بازی  پس  نمودیم؟  تحریم 
صورتی که سیاست ما نه تنها در این مقطع بلکه در جنگ 
تحمیلی و همه زمان هایی که دشمن بر ما فشار وارد می 

کرد سیاست دفع متجاوز و دفع شر بوده است.
در  افزود:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
موضوع هسته ای هم مرتباً هشدارهایی از طرف دلسوزان ، 
داده می شود؛ ولی از آنجا که در دولت محترم کمتر گوش 
شنوایی را می توان یافت که صدای منتقدان را با مالیمت 
بشنود و پاسخ دهد نه با توهین و تهدید - دولتی که با سبد 
توزیع کردن نشان داد چه میزان از تدبیر برخوردار است-  
حال چه تضمینی است که در مذاکرات که سرنوشت یک 

ملت است هم شاهد چنین مدیریتی نباشیم؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس  
گفت: فساد و برخورد با آن امری بسیار پسندیده است ولی 
و 650  آزاد  دانشگاه  و  اویل  استات  و  از کرسنت  چه خبر 
میلیون یورو و شهرام جزایری و ... بگذارید مردم این شعار 
شما را صادقانه بدانند نه یک امر تبلیغاتی  برای از میدان 
به در کردن رقبا و در مورد زنجانی نیز قوه قضائیه سریعاً 
زنجانی  این  که  برساند  مردم  اطالع  به  و  کرده  رسیدگی 

زائیده چه دورانی است و به چه کسانی منتسب است 

دادستان کل کشور از صدور قرار مجرمیت برای 
یکی از مسووالن دولت گذشته خبر داد و دلیل 
صداقت  عدم  را  زندان  در  زنجانی  بابک  ماندن 

او و به نتیجه نرسیدن بازپرسی ها عنوان کرد.
اژه ای،  محسنی  غالمحسین  االسالم  حجت 
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری 
برای  نوروزی  مرخصی  و  عفو  از  خود  امروز 
مناسبت  به  گفت:  و  داد  خبر  زندانیان  برخی 
رافت  جهت  در  و  محکومان  برای  جدید  سال 
است.  شده  پیش بینی  مرخصی  و  عفو  اسالمی 
به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و در جهت 
طی  قضاییه  قوه  محترم  رییس  اسالمی،  رافت 
دستورالعملی به سازمان زندان ها ابالغ فرمودند 
سال  تعطیالت  در  شرایط  واجد  زندانیان  که 

جاری از مرخصی استفاده کنند.

او گفت: همچنین لیست عفوی به مناسبت 12 
مقام  تقدیم  که  شده  تهیه   ۹3 سال  فروردین 
عفو  این  البته  که  شد  خواهد  رهبری  معظم 
اعم از عفو مابقی حبس، کل حبس، بخشی از 
در  نباید  زندانیان  است.  نقدی  یا جزای  حبس 
رفتار  شوند،  خالفی  کار  مرتکب  مرخصی  ایام 
زندانیان برای مرخصی های بعدی و بحث آزادی 

مشروط مهم است.
80 گذشت پای چوبه دار

دادستان کل کشور همچنین آماری از گذشت 
بسیار خوبی  اقدام  داد: در سال ۹2  اولیای دم 
توسط رییس قوه قضاییه انجام شد و آن اینکه 
نسبت به پرونده های قصاص تعیین تکلیف شد 
قصاص  به  محکوم  که  کسانی  اکثر  تکلیف  و 
بودند مشخص شد. اقدام بسیار خداپسندانه ای 
از طرف اولیای دم نیز انجام شد به طوری که 
اولیای دم آمدند از حق قصاص گذشت کردند و 

این اقدام بسیار خوبی است.
او گفت: شاید در همین ماه های اخیر در بیش 
و  آمدند  دم  اولیای  قصاص،  حکم  مورد   80 از 
بسیار خداپسندانه ای  کار  این  و  گذشت کردند 

است.
از  می دانم  الزم  گفت:  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
مجلس  و  دولت  از  خودم  و  قضاییه  قوه  طرف 
تشکر  بودجه  الیحه  تصویب  به  نسبت  محترم 
کنم. دولت در فرصت قانونی الیحه را تنظیم و 
به مجلس ارسال کرد و مجلس هم با کار فشرده 

ابالغ شد و  بودجه  را تصویب کرد و الیحه  آن 
این امر برکات زیادی خواهد داشت. االن تکلیف 
االن  از  می توانم  و  است  روشن  دستگاه ها  همه 
برنامه ریزی کنم و این جای تقدیر و تشکر دارد.

بر  مبنی  آملی الریجانی  دستور  به  اشاره  با  او 
ظرفیت های  احصای  برای  کارگروهی  تشکیل 
اقتصاد  کردن  عملیاتی  جهت  در  قضاییه  قوه 
مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در  گفت:  مقاومتی، 
اهمیت  لحاظ  به  قضاییه  قوه  محترم  ریاست 
عملیاتی شود  کار حقیقتا  این  اینکه  و  موضوع 
و در حد شعار باقی نماند، عالوه بر اینکه ابالغی 
به من دادند و من موظف به پیگیری امور در این 
باره شدم، دستور دادند کارگروهی تشکیل شود 
عملیاتی  جهت  در  قضاییه  قوه  ظرفیت های  تا 
کردن اقتصاد مقاومتی احصا شود و اگر نیاز به 

قانون است، لوایحی تهیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه به انجام وظایف از سوی 
نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر سازمان 
و  کرد  اشاره  اداری  عدالت  دیوان  و  بازرسی 
وظایف  قضاییه،  قوه  رییس  گفت: طبق دستور 
بیرونی  دستگاه های  در  قضاییه  قوه  نمایندگان 
مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، 
بخش های  بسیاری  و  تملیکی  اموال  سازمان 
از  که  مهم  امر  این  تا  باید شفاف تر شود  دیگر 
شده،  ثابت  آن  ضرورت  هم  کارشناسی  لحاظ 

عملی شود.
حق ماموریت 12 میلیاردی در شیراز بود

خبرنگاری  پاسخ،  و  پرسش  بخش  شروع  در 
رییس  که  میلیاردی   12 ماموریت  حق  درباره 
اژه ای  از  کرد  اعالم  بازرسی کل کشور  سازمان 
پرسید؛ روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور 
از دریافت 12 میلیارد تومان حق ماموریت برای 
فردی در یکی از استان های کشور خبر داد، آیا 

در رابطه با این پرونده دستگاه قضایی ورود پیدا 
کرده؟

سخنگوی قوه قضاییه دراین باره گفت: تا زمانی 
که پرونده به مرحله حکم برسد صحیح نیست 
پرونده  این  کنیم.  مطرح  را  مبلغ  بخواهیم  که 
آن  با  رابطه  در  که  شده  تشکیل  شیراز  در 
سنگین  وثیقه  قرار  با  برخی  و  بازداشت  برخی 
بخشی  برای  کیفرخواست  البته  شده اند،  آزاد 
از پرونده نیز صادر شده است. اصل این ماجرا 
نفر  پنج  چهار،  رابطه  این  در  که  است  صحیح 
این  تعداد  است  ممکن  البته  و  بازداشت شدند 

افراد تغییر کند.
پرونده بابک زنجانی

درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی  از  دیگر  سوال 
پاسخ  در  بود.  زنجانی  بابک  پرونده  سرنوشت 
گفت:  زنجانی،  بابک  پرونده  درباره  سوالی  به 
ایشان  پرونده  می رویم  جلوتر  چه  هر  متاسفانه 
از  قول  و  نقل  اساس  بر  می شود.  پیچیده تر 
که  می کنم  عرض  محترم  بازپرس  و  دادستان 
صداقت  خودش  چون  و  ندارد  صداقت  ایشان 
ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری های بیرونی 
رسیدگی  زمان  شود  انجام  کارشناسی  کار  و 
مقداری دارد طوالنی می شود. ما خیلی امیدوار 
ماه  دو  که  اول  بازداشت  مدت  در  که  بودیم 
بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و 

بازداشت موقت او تمدید شد.
اژه ای گفت: هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی 
اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود 
پول در بانک SIIB بررسی هایی انجام داد و در 
در  موجودی ای  چنین  که  شد  مشخص  آنجا 
اسناد  هیات  این  اما  ندارد،  وجود  بانکی  چنین 
و مدارکی را با خود آورده است که بسیار کمک 
اسناد  این  می کند.  پرونده  با  رابطه  در  موثری 

امیدواریم  و  می شود  بررسی  دارد  مدارک  و 
بانک  آن  در  پول ها  این  اگر  که  شود  مشخص 
ردیابی  برای  اقدام  این  و  کجاست  در  نیست 

پول ها موثر است.
اقدامات دیگری  ادامه داد:  دادستان کل کشور 
هم با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و بعضی 
دستگاه های دیگر دارد انجام می شود و ما امیدوار 
هستیم که با گزارش تکمیلی که از ناحیه بانک 
مرکزی و به خصوص وزارت نفت می آید اسناد و 
ارائه شود و همان طور که تاکنون  مدارک الزم 
داشته  را  کامل  همکاری  کرده اند،  همکاری 
باشند تا سریعتر به نتیجه برسیم. در حال حاضر 
مرتب دارد از ایشان تحقیق می شود و اسناد و 

مدارک هم جمع آوری می شود.
او گفت: قبال گفتم که یکی از اولویت های این 
پرونده این است که وجوه نقد در داخل و خارج 
از وزارت نفت  آنچه که  و  کشور مشخص شود 
و بحث دیگر  وزارت مسترد شود  این  به  رفته، 
این است که چه نوع اتهامی متوجه ایشان است 
و احیانا چه کسی یا کسانی معاون یا شریک او 
هستند. در همین رابطه اموال ایشان به شدت 
از چند کانال دارد پیگیری و شناسایی می شود. 
غیرمنقول  و  منقول  از  اعم  توجهی  قابل  اموال 
شناسایی شده است و شناسایی همچنان ادامه 

دارد.
دستور  تهران  دادستان  فعال  اژه ای  گفته  به 
شوند  تعیین  کارشناسی  گروه  یک  که  داده 
اموال  این  از  بسیاری  امالک:  این  تعیین  برای 
باید  و  شده  تهیه  اخیر  سال های  همین  در 
و کارشناسی شود که  را دید  آنها  اسناد ملکی 
احیانا  اگر  تا  دارند  قیمتی  چه  حاضر  حال  در 
پرداخت  را  خود  بدهی های  نشد  حاضر  ایشان 
کند اموال شناسایی و قیمت گذاری شده باشد 

حمله بذرپاش به آیت اهلل هاشمی و دولت روحانی

بابک  زنجانی صداقت ندارد ، قرارمجرمیت 
برای یکی از مسووالن دولت گذشته

اسفند 1392
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 128 اقتصاددان، جامعه شناس و هنرمند در نامه ای رسمی 
از  داوطلبانه  چشم پوشی  برای  رییس جمهوری  به  خطاب 

دریافت یارانه ها اعالم آمادگی کردند.
نامه  این  ایران)ایسنا(، در  به گزارش خبرگزاری دانشجویان 
 24 و  جامعه شناس   24 اقتصاددانان،   80 امضای  به  که 
الزم  شرایط  شده  خواسته  دولت  رییس  از  رسیده  هنرمند 
یارانه  از  نوع دوست  داوطلبانه شهروندان  برای »چشم پوشی 
»گزارش های  ارائه  و  کشور«  محروم  مدارس  نفع  به  نقدی 
مالی شفاف و منظم در زمینه چگونگی هزینه شدن منابع 

مالی حاصله« مهیا شود.
متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران 

قرار گرفته، به شرح زیر است:
» جناب دکتر روحانی، رییس جمهور محترم

با سالم و آرزوی موفقیت
همان طور که مستحضرید، با وجود پیشرفت های مناسب سه 
بسیاری  هنوز  آموزش وپرورش،  کمی  توسعه  در  اخیر  دهه 
فضای  در  را  خود  کودکی  روزهای  سرزمین مان  کودکان  از 
فاقد  و  نازیبا  و  فرسوده  مدارس  یا  سپری  مدارس  بی نشاط 
از  بسیاری  در  متاسفانه  می گذرانند.  اولیه  آموزشی  امکانات 
شدید  فقر  برخوردار،  کمتر  و  حاشیه نشین  مناطق  مدارس 
شاهد  را  ورزشی  و  تفریحی  و  پرورشی  و  آموزشی  امکانات 

هستیم.
بنابه گزارش معاونت عمرانی وزارت آموزش و پرورش، حدود 
یک چهارم کالس های درس کشورمان غیرایمن هستند و نیاز 
به مقاوم سازی یا تخریب و نوسازی دارند؛ به گونه ای که هر 
لحظه بیم وقوع حادثه ای دلخراش برای آنها می رود. بسیاری 
از فرزندان سرزمین مان در کالس هایی درس می خوانند که 
هنوز نور کافی،  سرویس بهداشتی، حداقل امکانات ورزشی، 
به  ندارند؛ چه رسد  و کتابخانه  استاندارد  بخاری  آبسردکن،  
امکانات آموزشی مناسبی که بتواند آنها را به نسلی توانمند 

و بالنده تبدیل کند . . .
چه بسا دانش آموزانی که به علت نبود مدرسه در روستا یا 
روستای نزدیک ،  مجبور به ترک تحصیل شده اند. در برخی 
مناطق به علت نبود مدرسه، دانش آموزان به ویژه دختران از 
آموزشی  این ها، عدالت  حق تحصیل محروم می شوند.  همه 
را برای کودکان کمرنگ می کند که قطعا مورد رضایت ملت 

عدالت خواه ایران و دولت تدبیر و امید نیست.
همچنین در شرایطی که بنابه گزارش »سازمان جهانی غذا« 
ارائه  برای  را  برنامه هایی  دنیا  کشور   60 حدود   )WFP(
وعده غذایی رایگان در مدارس مناطق محروم اجرا می کنند، 
متاسفانه حتی برنامه ارائه شیر رایگان در مدارس دولتی ما، 
درآمده  تعلیق  به  بودجه ای  محدودیت های  دلیل  به  بارها 

است.
دولت تدبیر و امید نیز در گزارش 100روزه خود به تنگنای 
که  داشته  اظهار  و  کرده  اشاره  آموزش وپرورش  بودجه ای 
ایمن سازی  و  زیباسازی  و  نوسازی  برای  موجود  بودجه  کل 
مدارس، اجرای برنامه های پرورشی در مدارس، تهیه امکانات 
ورزشی برای مدارس، برگزاری اردوهای تفریحی و آموزشی 
دانش آموز  هر  برای  تومان  فقط 27.000  ساالنه  امثالهم،  و 

ایرانی است.
در کنار این ها ما می دانیم که مشکالت پیش روی آموزش 
و پرورش زیاد است و دولت با توجه به محدودیت های مالی 

سنگین فعلی، توان رفع همه این مشکالت را ندارد.
جناب دکتر روحانی؛

دانشگاه،  اساتید  از  ما، جمعی  بیان شده،  به مطالب  توجه  با 
پژوهشگران و اهالی فرهنگ و هنر، از جناب عالی تقاضا داریم 
داوطلبانه  »چشم پوشی  تشویق  و  ترغیب  برای  را  شرایطی 
و  نقدی«  یارانه  تمام  یا  و  قسمتی  از  نوعدوست  شهروندان 
هزینه کردن شفاف منابع مالی آزادشده برای تبدیل مدارس 
محروم کشور به محیطی پرنشاط و بالنده فراهم سازید. قطعا 
ارائه گزارش های مالی منظم و شفاف در مورد جزئیات کامل 
دولت  سوی  از  اقدام  این  از  حاصل  مالی  منابع  هزینه کرد 
عدالت خواه  و  نوع دوست  مردم  بیشتر  انگیزه  باعث  محترم، 
نفع  به  یارانه  از  داوطلبانه  »چشم پوشی  برای  ایران زمین 
موثر  مشارکت  افزایش  به  و  شده  محروم«  مناطق  کودکان 
قوت بخشی  و  ملی  انسجام  بهبود  زمینه ها،  سایر  در  مردم 

سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
برای  باشد  پربرکت  سرآغازی  اقدامی  چنین  امیدواریم 

گام هایی پرافتخار در جهت شادابی و بالندگی بیشتر کودکان 
ایران زمین.

اساتید/پژوهشگران اقتصاد:
شهید  حسابداری  علمی  )هیات  غالمحسین  اسدی،   .1

بهشتی(
شهید  مالی  مدیریت  )مدرس  سعید  بیدگلی،  اسالمی   .2

بهشتی(
3. افشاری، زهرا )استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(

دانشگاه  اقتصاد  دکترای  )دانشجوی  محمد  اکبرپور،   .4
استنفورد(

5. اکبری، نعمت اهلل )هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان(
6. الحسینی، صادق )پژوهشگر اقتصادی(

عالمه  دانشگاه  اقتصاد  علمی  )هیات  لطفعلی  بخشی،   .7
طباطبائی(

8. بخشیانی، رضا )پژوهشگر اقتصادی(
۹. برادران شرکا، حمیدرضا )دانشیار بازنشسته اقتصاد عالمه 

طباطبایی و معاون سابق ریاست جمهوری(
عالمه  اقتصاد  علمی  )هیات  محمدمهدی  بهکیش،   .10

طباطبایی(
11. بهنیا، مهران )پژوهشگر اقتصادی(

12. پورشیرازی، حسین )پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش(
13. پیله فروش، میثم )پژوهشگر اقتصادی(

14. توحیدی، حسین )پژوهشگر حوزه مدیریت استراتژیک(
15. جبل عاملی، پویا )مدرس و پژوهشگر اقتصادی(

16. حسنی، محمد )هیات علمی پ ژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش(

17. حقیقی، ایمان )هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی(
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  )دانشیار  محمود  ختایی،   .18

طباطبایی(
1۹. خدارحمی، بهروز )مدرس حسابداری تربیت مدرس(

20. خرمی، سیامک )پژوهشگر توسعه پایدار(
21. خضری، محمد )هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب(

اقتصاد  دکترای  )دانشجوی  میالد  خطیب شهیدی،   .22
)LSE دانشگاه

23. خیرخواهان، جعفر )هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد(
24. خیری، علیرضا )پژوهشگر اقتصاد مالی(

25. دادپی، علی )مدرس اقتصاد دانشگاه ایالتی »کالیتون«(
26. دادگر، یداله )استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی(

دکتری  )دانشجوی  محمدرضا  سید  داودالحسینی،   .27
اقتصاد دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا(

28. داودی، آزاده )پژوهشگر حوزه اقتصاد فقر(
و  تهران  دانشگاه  اقتصاد  )دکترای  حسین  درودیان،   .2۹

پژوهشگر اقتصادی(
30. دل انگیزان، سهراب )هیأت علمی اقتصاد دانشگاه رازی 

کرمانشاه(
موسسه  اقتصاد  علمی  )هیات  علی  ترکمانی،  دینی   .31

مطالعات بازرگانی(
دانشگاه  اقتصاد  علمی  )هیات  محمدحسین  رحمتی،   .32

شریف(
33. رئیس جعفری، رسول )پژوهشگر اقتصادی(

34. زمان زاده، حمید )پژوهشگر اقتصادی(
35. زمانی، شیوا )هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف(

اقتصاد دانشگاه عالمه  ابوالفضل )هیات علمی  36. زندی نیا، 
طباطبایی(

37. ساسان، سید عبدالحسین )هیات علمی اقتصاد دانشگاه 
اصفهان(

38. سرزعیم، علی )پژوهشگر اقتصادی(
و  برنامه ریزی  معاونت  علمی  )هیات  خسرو  سلجوقی،   .3۹

نظارت راهبردی ریاست جمهوری(
40. سوری، داود )هیات علمی موسسه عالی بانکداری(

41. شاکری، عباس )رئیس دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی(
دانشگاه  اقتصاد  )استاد  جواد  اصفهانی،  صالحی   .42

»ویرجینیاتک«(
دانشگاه  اقتصاد  )استاد  هادی  اصفهانی،  صالحی   .43

)Illinois
مطالعات  مرکز  ارشد  )پژوهشگر  شوان  صدرقاضی،   .44
)UNU MERITاقتصادی_اجتماعی دانشگاه سازمان ملَل

45. طبیبیان، محمد )معاون اقتصادی اسبق سازمان برنامه 
و بودجه(

46. طیبی، سید کمیل )مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه 
اصفهان(

دانشگاه  اجتماعی  اقتصاد  علمی  )هیات  جعفر  عبادی،   .47
تهران(

بلومزبرگ_ دانشگاه  اقتصاد  )مدرس  حسین  عباسی،   .48
پنسیلوانیا(

4۹. عبده تبریزی، حسین )مدرس اقتصاد دانشگاه های شهید 
بهشتی، امام صادق و شریف(

50. عسلی، مهدی )رئیس سابق موسسه مطالعات بین المللی 
انرژی(

51. عظیمی، میترا )پژوهشگر برنامه ریزی شهری(
52. علی رحیمی، رحمت اهلل )پژوهشگر اقتصاد اسالمی(

بوعلی  اقتصاد دانشگاه  53. عیسی زاده، سعید )هیات علمی 
همدان(

54. عینیان، مجید )پژوهشگر اقتصاد خانوار(

55. فاضلی، حبیب اله )هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران(
عالی  موسسه  اقتصاد  علمی  )هیات  غالمعلی  فرجادی،   .56

پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی(
57. فرحبخش، علی )پژوهشگر اقتصادی(

58. فطرس، محمدحسن )هیات علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی 
همدان(

5۹. فیضی، مهدی )هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی(
60. کاظمی، مرتضی )پژوهشگر اقتصادی(

61. کاوه، سپیده )پژوهشگر اقتصادی(
بوعلی  دانشگاه  اقتصاد  علمی  )هیات  حمید  کردبچه،   .62

همدان(
63. کریمی، زهرا )هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران(

64. کهولی، رضا )دبیر انجمن نخبگان آذربایجان(
65. کهولی، هادی )پژوهشگر اقتصاد مالی(

دانشگاه  مدیریت  دکترای  )دانشجوی  فرشید  گلزاده،   .66
»شفیلد«(

67. الری، هادی )پژوهشگر حوزه مدیریت مالی(
68. مجتهد، احمد )رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی(

6۹. محمودی، وحید )استاد مدیریت دانشگاه تهران(
دانشگاه  اقتصاد  علمی  )هیات  علی  سید  مدنی زاده،   .70

شریف(
71. مدیری، وحید )پژوهشگر اقتصادی(

دانشگاه  اقتصاد  پسادکتری  )محقق  محمد  مروتی،   .72
استنفورد(

73. مشایخی، علینقی )بنیان گذار موسسه عالی پژوهش در 
برنامه ریزی و توسعه(

74. ملکشاهی، محمد )پژوهشگر اقتصادی(
75. موسویان، سید عباس )هیات علمی اقتصاد دانشگاه امام 

صادق )ع((
دانشگاه  اقتصاد  )مدرس  سیدمحمدرضا  میرحسینی،   .76

)Northern Illinois
77. میرزاخانی، علی )سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد(

دانشگاه  اقتصاد  دکترای  )دانشجوی  عطیه  وحیدمنش،   .78
ویرجینیاتک(

7۹. هاشم خانی، میثم )پژوهشگر حوزه اقتصاد اجتماعی(
80. یوسفی، کوثر )دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس/آستین(

81. یارمحمدیان، ناصر )پژوهشگر اقتصادی(
اساتید/پژوهشگران جامعه شناسی:

1. اکبرپوران، سپیده )پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش(
رفاه  سیاست گذاری  حوزه  )پژوهشگر  رضا  امیدی،   .2

اجتماعی(
اجتماعی  علوم  علمی  )هیئت  حسین  جرجامی،  ایمانی   .3

دانشگاه تهران(
4. آذرمند، زینب )پژوهشگر حوزه سیاست_گذاری(

دانشگاه  جامعه شناسی  علمی  )هیات  تقی  ارمکی،  آزاد   .5
تهران(

رفاه  سیاست گذاری  حوزه  )پژوهشگر  یاسر  باقری،   .6
اجتماعی(

رفاه  سیاست گذاری  حوزه  )پژوهشگر  محسن  جعفری،   .7
اجتماعی(

اجتماعی  علوم  علمی  )هیئت  محمدرضا  یگانه،  جوادی   .8
دانشگاه تهران(

۹. حج فروش، احمد )پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش(
عالمه  ارتباطات  علوم  علمی  )هیات  هادی  خانیکی،   .10

طباطبایی(
11. درودیان، عاطفه )پژوهشگر علوم اجتماعی(

12. دهقان، حسین )رئیس انجمن جامعه شناسی آموزش و 
پرورش(

تربیت  جامعه شناسی  علمی  )هیئت  محمد  رضایی،   .13
مدرس(

رفاه  برنامه ریزی  علمی  )هیات  علی اصغر  سعیدی،   .14
اجتماعی دانشگاه تهران(

15. سلیمانیه، مهدی )پژوهشگر حوزه جامعه شناسی دین(
مطالعات  پژوهشکده  علمی  )هیئت  آمنه  صدیقیان،   .16

فرهنگی و اجتماعی(
17. عبدی، عباس )پژوهشگر علوم اجتماعی(
18. عزیزی، فروغ )پژوهشگر مطالعات زنان(

1۹. غفاری، غالمرضا )هیات علمی گروه برنامه ریزی اجتماعی 
دانشگاه تهران(

و  پژوهش  موسسه  علمی  )هیدت  مقصود  فراستخواه،   .20
برنامه ریزی آموزش عالی(

21. قانعی راد، محمد )رئیس انجمن جامعه شناسی(
22. قربانی، ساناز )پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی(

23. محمودی، مریم )پژوهشگر علوم اجتماعی(
بین المللی  مرکز  ارشد  )پژوهشگر  محمود  مسکوب،   .24

مطالعات اجتماعی دانشگاه روتردام(
هنرمندان:

1. ارشادی، همایون 2. اصالنی، فرهاد 3. انصاری، سیامک
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به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، آیت اهلل »محمدرضا مهدوی 
کنی« روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه پانزدهمین اجالس 
و  مسووالن  که  طور  همان  افزود:  رهبری  خبرگان  مجلس 
اند در مقام حفظ اصول و  تیم مذاکره کننده عنوان کرده 
از خطر قرمزها عبور نخواهند  ایران هستند و  حقوق ملت 
کرد. مهدوی کنی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم مردمی و 
اسالمی است، گفت: این دولت مسلما حقوق مردم را حفظ 

خواهد کرد و ما هم همین توقع را داریم.
انقالب  با پشیبانی رهبر معظم  ابراز امیدواری کرد که  وی 
بوده و عقب نشینی  تیم مذاکره کننده مستحکم  و مردم، 
نکند. آیت اهلل مهدوی کنی با بیان اینکه تفسیری که رهبر 
معظم انقالب درمورد اقتصاد مقاومتی فرمودند این است که 
خود را متکی به کمک خارجی ها ندانیم، گفت: روسای قوا 
باید برنامه عملی و اجرایی برای تحقق شعارها دنبال کنند تا 

مردم آثار آنها از جمله اقتصاد مقاومتی را ببینند.
نقش  به  توجه  با  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
آفرینی مردم در حماسه سیاسی سال 13۹2 تحریم ملت 
حماسه  تحقق  از  پس  داد:  ادامه  وی  شد.  تشدید  ایران 
کشور  در  اقتصادی  حماسه  گیری  شکل  برای  سیاسی 
اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شد. وی با بیان این که مجلس 
خبرگان رهبری در جایگاه صیانت و حفاظت از بیانات رهبر 
معظم انقالب بر اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی تاکید دارد، 
یادآور شد: شعارها و برنامه های هر ساله که از سوی معظم 
برگزاری  معمولی،  های  برنامه  به  نباید  شود  می  بیان  له 
همایش ها، سمینارها و سخنرانی ها بسنده و محصور شود.

برگزاری  کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
جلسات متعدد سخنرانی ها و همایش ها و حتی میزگردها 
و نشست های رسانه ای به رغم خرج ها و هزینه های بسیار 

نتیجه ای ندارد.
آیت اهلل مهدوی کنی با یادآوری تاکید روسای سه قوه برای 
سوی  از  که  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  کردن  اجرایی 
رهبر معظم انقالب ابالغ شد، خاطرنشان کرد: تفسیری که 

معظم له بر اقتصاد مقاومتی فرمودند این است که خود را 
متکی به کمک خارجی ها ندانیم، البته این بدان معنا نیست 

که ما نیاز به خارج نداریم.
ایران  ملت  همانند  ملتی  بنابراین  کرد:  خاطرنشان  وی 
های  سرمایه  انسانی،  مادی،  امکانات  همه  این  خداوند  که 
است،  داده  قرار  آنها  اختیار  در  انسانی  و  مالی  اجتماعی، 
حوزه  علما،  فداکار،  جوانان  به  باید  هستند.  کشور  سرمایه 

های علمیه و دانشگاه های کشور تکیه کرد.
رییس مجلس خبرگان رهبری افزود: ملت ما در 35 سال 
اخیر نشان داد که عالقه مند به کشور و خواهان آزادی و 
سرمایه  این  به  اتکا  با  است،  دیگران  دخالت  از  جلوگیری 
عظیم، دولت می تواند از این سرمایه بهره ببرد و وابستگی 
ها را قطع کند. آیت اهلل مهدوی کنی یادآور شد: این مطالب 
تقاضا و تاکیدی است و خواسته مردم هم این است که این 
مساله با شعار و همایش و نمایش پیگیری نشود، برداشت ما 

این است که شعاردادن را شروع کرده ایم.
شعار  به  اگر  که  است  داده  نشان  تجربه  اظهارداشت:  وی 
ناامید می شوند، بنابراین بنده تذکرم به  اکتفا کنیم مردم 
مسووالن این است که مسایل را جدی بگیرند و ما دعاگوی 
اثری  علما  دعای  شوند؛  موفق  امیدواریم  و  هستیم  آنها 
واقعی دارد. رییس مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت: 
بنابراین بنده تصور می کنم رجزخوانی در جنگ خیلی مفید 
بوده و تقویت کننده است اما در کارهای زیربنایی تنها رجز 
به  تنها  کافی نیست و سربازانی که می خواهند کار کنند 

رجز اکتفا نمی کنند.
آیت اهلل مهدوی کنی اظهارامیدواری کرد که رییس جمهوری 
و سایر قوا با کمک، همراهی و هماهنگی با یکدیگر کاری 
کنند که کشورهایی که امید بسته اند با تحریم ها و فشارها 

به آنها وابسته می شویم، ناامید شوند.
وی با یادآوری این که این کشورها امید دارند که مردم از 
اخیر  ما در 35 سال  ناامید می شوند، گفت: مردم  انقالب 
نشان دادند که عالقه مند به کشور هستند و چنانچه در این 
سال ها فراز و نشیب هایی وجود داشته که برای آزادی هر 

ملت سختی هایی وجود دارد.
رییس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان 
خود از مردم خواست ضمن همراهی و صرفه جویی به دولت 
در  گذشته  روز  افزود:  کنی  مهدوی  اهلل  آیت  کنند.  کمک 
روزنامه ای خواندم که مصرف انرژی در کشور ما به اندازه 
کشور چین و تمام اروپا است و عمال می بینیم که در این 
زمینه خیلی اسراف می کنیم که شاید علت این باشد که 

خداوند نعمت های زیادی به ما داده است.
** مسووالن برای حفظ حدود الهی الزام داشته باشند

رییس مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به موضوع فرهنگی و بحث آزادی، گفت: آزادی نعمت 
بزرگی است اما معنای آن این نیست که اعالم کنیم هر چه 

می خواهید بکنید.
از  که  بزنیم  حرف  ای  گونه  به  نباید  کرد:  تصریح  وی 
مسوولین بشنوند که آزادید و هرگونه که می خواهید عمل 

کنید. اینگونه اعالم آزادی ها درست نیست.

وی با یادآوری حکم مهدور الدم بودن سلمان رشدی که از 
امام )ره( مطرح شد، اظهار داشت: اگرچه در دنیای  سوی 
امروز این موضوع قابل پذیرش نبود، اما امام فرمودند جایی 

که به پیامبر توهین شود، سکوت نخواهیم کرد.
مهدوی کنی ادامه داد: این شخص در خارج از کشور بود، 
مسووالن  شود.  شکسته  ها  حریم  این  نباید  داخل  در  اما 
در این باره اتفاق نظر دارند که ما نباید خودمان به دست 
تصریح  خبرگان  مجلس  رییس  بشکنیم.  را  ها  حریم  خود 
کرد: عده ای به دنبال بهانه هستند، باید در حفظ حریم ها 
تعصب داشته باشیم، اگرچه حفظ مصالح اجتماعی موضوع 

دیگری است.
** مردم شادی های خود را تقسیم کنند

رییس مجلس خبرگان رهبری همچنین به فرارسیدن ایام 
نوروز نیز اشاره کرد و گفت: مردم شادی های خود را تقسیم 
کنند. وی با بیان اینکه وجود تفاوت ثروت در جامعه طبیعی 
است، ادامه داد: اما این به معنای آن نیست که خانواده ای 
انباشت  چیزی برای خوردن نداشته باشد و در جای دیگر 

ثروت را شاهد باشیم.
باید  مردم  و  علما  اینکه  بر  تاکید  با  کنی  مهدوی  اهلل  ایت 
کمک کنند تا خانواده ها خوشحال شوند، افزود: علت فقر 
ممکن است جهل، ظلم و یا تنبلی باشد، اما در هر حال باید 

ضرورت اولیه زندگی برای همه فراهم باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که اوضاع اجتماعی به گونه ای شود 
خبرگان  مجلس  رییس  باشیم.  نداشته  فقیر  کشور  در  که 
فقر  کنی  ریشه  برای  اسالمی  نظام  انشااهلل  گفت:  رهبری 

الگویی برای همه کشورهای جهان شود.
** قناعت روحیه عزت جامعه را افزایش می دهد

با  است  نیاز  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  خبرگان  مجلس  رییس 
کنیم،  اصالح  را  خودمان  ابتدا  باید  کنیم،  مبارزه  اسراف 
گفت: من بسیاری از ادارات را دیده ام که شب ها نیز چراغ 

اداراتشان روشن است.
انرژی ها  اینکه ما در مصرف آب، برق و سایر  بیان  با  وی 
میلیون   75 جامعه  انرژی  مصرف  افزود:  کنیم،  می  اسراف 

نفری ما به اندازه مصرف انرژی چین و اروپا است.
مهدوی کنی با تاکید بر اینکه خداوند اسراف کاران را دوست 
ندارد، تاکید کرد: نباید نعمت های خدا را حرام کنیم چرا 
که خداوند محبت خود را از جامعه مسرفان برخواهد داشت.

وی خطاب به اعضای خبرگان گفت: هم به شکل عملی و 
هم با گفتار، مردم را به اصالح مصرف و سبک زندگی که 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب نیز بوده است، دعوت کنیم.

رییس مجلس خبرگان با بیان اینکه حتی اگر ثروت کافی 
داشته باشیم کمی باید قناعت را پیشه کنیم، اظهار داشت: 
اگر درآمد ما زیاد باشد می توانیم آن را به دیگران بدهیم 
مردم  و روحی  قناعت سالمت جسمی  که  بدانیم  را  این  و 
را ارتقا می دهد. مهدوی کنی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به نزدیک بودن ایام نوروز و ایام فاطمیه گفت: 
ایام نوروز با ایام فاطمیه برخورد می کند؛ مردم ما آداب و 
رحم  صله  و  ها  خوشحالی  آمدها،  و  رفت  و  دارند  رسومی 
حرام نیست و هیچ کس رفت و آمد و دید و بازدید را منع 
نمی کند، اما شیعیان همیشه حریم ایام عزاداری را حفظ 
سال  در  افزود:  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس  کنند.  می 
های متمادی در 35 سال اخیر این حوادث را داشتیم که 
اما در نوروز مسلمانان  با عید مقارن شده بود،  ایام عاشورا 

این حریم ها را حفظ کردند.

انجام  به تناسب  باید  امری در جای خود  وی گفت: هر 
شود که حریم چیز دیگر شکسته نشود.

رییس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیاتی از کالم اهلل 
مجید، گفت: مامعتقدیم اگر انسانی از ما کمک بخواهد و ما 
کمک نکنیم، مسلمان نیستیم ؛ کمک اقسام مختلفی دارد؛ 
کارهای  شود؛  می  انجام  مرکزی  آفریقای  در  که  کارهایی 

عصر حجری است.
تروریست  پاکستان  افغانستان و  ادامه داد: در میانمار،  وی 
ابراز نفرت داریم  از آن  انجام می دهند که ما  ها کارهایی 
و برائت می کنیم و اگر از ما بربیاید باید کمک کنیم. آیت 
لبنان،  سوریه،  بحرین،  در  کرد:  تصریح  کنی  مهدوی  اهلل 
می  بیرون  ها  خانه  از  را  مسلمانان  پاکستان  و  افغانستان 
ابراز  خبرگان  مجلس  عنوان  به  ما  که  کشند  می  و  کنند 
به  توان  حد  در  خواهیم  می  دولت  از  و  کنیم  می  برائت 

کسانی که گرفتارند، کمک کند.
از مردم برای حضور در  وی در بخش دیگر از سخن خود 
راهپیمایی 22 بهمن ماه تشکر کرد و گفت: من از مردم که 
بیشتر از آن سال های پیش حضور پیدا کردند و علت آن 
احساس خطر بود، تشکر می کنم. ایرانیان هر گاه احساس 

خطر کنند با هر سلیقه ای با یکدیگر هماهنگ می شوند.
وی در ادامه اظهار کرد: یادی می کنیم از بعضی برادران، 
آیت اهلل طاهری خرم آبادی که در جمع ما نیستند که ان 

شاءاهلل روحشان شاد باشد.
آیت اهلل مهدوی کنی در پایان سخنان خود به قرائت بخش 
هایی از منشور روحانیت امام خمینی )ره( پرداخت و گفت: 
امام خمینی )ره( در این منشور می فرمایند: ما نباید غفلت 
شاءاهلل  إن  که  نماییم  حرکت  سمتی  به  باید  واقعاً  بکنیم، 
تمام رگه های وابستگی کشورمان از چنین دنیای متوحشی 
اینکه  از  است  کرده  تصور  شاید  غرب  استکبار  شود.  قطع 
ما  بیاورد  میان  به  را  اقتصادی  حصر  و  مشترک  بازار  اسم 
از اجرای حکم خداوند بزرگ صرف نظر  و  درجا می زنیم 
به  این  که  است  انگیز  شگفت  و  جالب  خیلی  نماییم.  می 
ظاهر متمدنین و متفکرین وقتی یک نویسنده مزدور با نیش 
قلم زهرآگین خود احساسات بیش از یک میلیارد انسان و 
مسلمان را جریحه دار می کند عده ای در رابطه با آن شهید 
می شوند برایشان مهم نیست و این فاجعه عین دموکراسی 
اما وقتی بحث اجرای حکم و عدالت، حکم  و تمدن است 
انسان دوستی سر  و  رأفت  نوحه  آید،  به میان می  قصاص 
می دهند. ما کینه دنیای غرب را با جهان اسالم و فقاهت 
از همین نکته ها به دست می آوریم. قضیه آنان قضیه دفاع 
و  از جریان ضد اسالمی  از یک فرد نیست، قضیه حمایت 
و  انگلیس  و  صهیونیستی  های  بنگاه  که  است  ضدارزشی 
آمریکا به راه انداخته اند و با حماقت و عجله خود را رو به 
باید ببینیم که  البته  اند.  روی همه جهان اسالم قرار داده 
بعضی دولت ها و حکومت های اسالمی چگونه با این فاجعه 
بزرگ برخورد می کنند. اینکه دیگر مسئله عرب و عجم و 
از  به مقدسات مسلمانان  اهانت  بلکه  ایران نیست  فارس و 
صدر اسالم تاکنون و از امروز تا همیشه تاریخ است و نتیجه 
نفوذ بیگانگان در فرهنگ مکتب اسالم است که اگر غفلت 
کنیم این اول ماجراست و استعمار از این مارهای خطرناک 

و قلم به دستان اَجیر شده در آستین فراوان دارد.
امروز  از صبح  اجالس مجلس خبرگان رهبری  پانزدهمین 
به ریاست آیت اهلل مهدوی کنی در ساختمان سابق مجلس 

شورای اسالمی آغاز به کار کرد.

سبک  مرور  به  خود  شماره  ترین  تازه  در  تماشاگران  نامه  هفته 
سرمایه داری اسداهلل عسگراوالدی با بابک زنجانی پرداخته است.

اسداهلل عسگراوالدی کیست؟
شاخص ترین رفتار سیاسی او در دو مقطع زمانی رخ داد. اولین بار 
در میانه دهه 30 و دومین بار در پایان دهه 50 اسداهلل پایش به 
محافل مهم سیاسی باز شد. بار اول هنگامی که قصد ازدواج داشت، 
مراسم  به  را  بندش  در  برادر  تا  برد  زندان  به  را  عروسیش  کارت 
عروسی دعوت کند. این رفتار او با واکنش تند ساواک مواجه شد. 
پاریس  لندن در  به  تهران  از  راه تجارت پسته  بار هم در  دومین 
توقف کرد و برای مدتی کوتاه میهمانان مبارزان ساکن لفل لوشاتو 
که  آورد  تهران  به  را  ای  بسته  نیز  فرنگ  راه  از  بازگشت  در  بود. 
در آن لیست سران کمیته تنظیم اعتصابات به مهر امام مشخص 
شده بود. پس از این دو اتفاق اسداهلل عسگراوالدی دو گزینه پیش 
رویش قرار گرفت. تجارت پسته و زیره اولین و مهمترین کارش 
شد و حضور در اتاق ایران نیز زمان های اضافه زندگیش را پر می 
از جایگاه محبوب ترین ها به  او  نیز  کرد. طی سی سال گذشته 
جایگاه غیرمحبوب ترین ها در اتاق ایران تنزل کرده است. در سال 
های پرحاشیه و التهاب جنگ و حتی دوران سازندگی به سادگی 
ولی  گرفت  می  جایی  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  اعضای  میان  در 
هنگامی که در دوره دولت عدالت ورز قصد ریاست براتاق را کرد، 
با کمترین رای از سوی بخش خصوصی پس زده شد. پس از آن 

تمامی زندگی اسداهلل عسگراوالدی خالصه تجارت، امور خیریه و
را طی  عسگراوالدی خود  اسداهلل  ای شد.  رسانه  گوهای  و  گفت 

تمامی سال های گذشته »کاسب جزء« معرفی کرده است.
بابک زنجانی کیست؟

روایت های متفاوت در مورد زندگی او در یک نقطه به اشتراک می 
رسند. بابک زنجانی پیش از دوره دولت نهم و دهم جایگاهی در 
فضای سیاسی و اقتصادی ایران نداشته است. او اولین بار در گفت 

نوربخش  دکتر  راننده  را  خود  آسمان  شده  توقیف  نشریه  با  وگو 
سوی  از  مصاحبه  انتشار  از  پس  روز  هفت  ادعا  این  کرد.  معرفی 
همسر مرحوم نوربخش و مدیران کارگزارانی بانک مرکزی تکذیب 
شد. نزدیکان زنجانی نقل می کنند او پس از اوج گیری تحریم ها 
روابطی در دل حاکمیت و نهادهای پرقدرت سیاسی پیدا کرد. این 
می  مناسب  انتخابی  ها  تحریم  زندن  دور  برای  را  زنجانی  نهادها 

دیدند. دالرهای نفتی نیز زنجانی
را از زمین بلند کرد و به آسمان رساند. اگر اسداهلل عسگراوالدی 
تحریم«  »کاسب  توان  می  را  زنجانی  بابک  باشد،  جزء«  »کاسب 

معرفی کرد.
چه کسی بیشتر پول دارد؟

شلوار  و  کت  اندروید،  سامسونگ  همراه  تلفن  گوشی  سفید،  بنز 
کیف  بدون  پرشمار  کاغذهای  و  ها  پوشه  البته  و  جامعه  پوشاک 
تازگی و پس  به  را می سازند.  تمامی ظاهر اسداهلل عسگراوالدی 
از آنکه توان رانندگی در خیابان های پرترافیک تهران را از دست 
داد، راننده ای جوان نیز به فهرست امکانات عسگراوالدی افزوده 
شده است. مهمترین پایگاه تمرکز اقتصادی اسداهلل عسگراوالدی، 
دفتری 120 متری در ساختمانی فرسوده واقع در خیابان مطهری 
تهران است. 5 مرد میانسال و کهنسال نیز کارمندان او به حساب 
می آیند. دفتر همچنان به سبک همان حجره های قدیمی اداره 
کوچکی  فرش  دفتر  کارمند  نزدیکترین  میزهای  روی  شود.  می 
در  و  ریخته شده  دیگری  میز  روی  ها  پسته  است،  انداخته شده 
ابزار  ترین  نیست. مدرن  اینترنت  و  رایانه  از  کل مجموعه خبری 
است. صندلی های چوبی،  اسداهلل  تلفن  و گوشی  ارتباطی فکس 
تابلوهای چینی و وسایل اداری کل تزئینات اتاق او را می سازند. 
اسداهلل عسگراوالدی طی 34 سال گذشته هر روز ساعت 6 صبح 
به مقصد همین دفتر ترک  را  تهران  خانه اش در خیابان فرشته 
می کند. »شرکت حساس« بزرگترین دارایی مالی او به شمار می 
آید که حداقل 5 بار برنده جایزه صادراتی شرکت نمونه سال شده 
است. صادرات زیره، پسته و دیگر نمونه های خشکبار طی تمامی 
به  است.  گرفته  صورت  دفتر  همین  طریق  از  گذشته  های  سال 
ضروری  و  مهم  توصیه  دو  نزدیکانش  حتی  و  کارمندانش  تمامی 
دارد:» بیش از 25 درصد از دارایی های خودتان را وام ندهید. صبح 
ها زودتر از همه از خواب بلند شوید و از خانه بیرون بروید. در همه 

کارها خدا در یادتان باشد.« می گوید با همین سه توصیه موفق 
اسداهلل  است.  شده  ایران  بزرگ  ثروتمند  هفتمین  رتبه  کسب  به 
عسگراوالدی هیچ جنسی را بدون تخفیف نمی خرد و هیچ کاالیی 
تجارت  سال   60 از  بیش  شهرت  این  فروشد.  نمی  تخفیف  با  را 
از تجارت خشکبار مالک خانه ها و زمین های  به غیر  او  اوست. 

بسیاری در تهران است. دفتر روزنامه زن متعلق به
منازل  از  یکی  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  دختر  هاشمی  فائزه 
مسکونی اسداهلل بود. دفتر روزنامه رسالت ارگان راست سنتی نیز 
دیگر ملک متعلق به اسداهلل عسگراوالدی است. دفتر اولیه تشکیل 
جلسات اقتصاد اسالمی با حضور چهره های مانند آیت اهلل بهشتی، 
آیت اهلل مطهری و نخست وزیر جنگ در دهه 60 نیز دیگر ملکی به 
شمار می آید که سندش به نام اسداهلل عسگراوالدی خورده است. 
او در ثبت اطالعات گذشته بی رقیب به نظر می رسد به طوری 
که همچنان چک ودیعه 2 میلیون تومانی فائزه هاشمی برای دفتر 
روزنامه زن را در گاوصندوق دارد. او می گوید:» اول نمی خواستم 
خانه را بدهم ولی فائزه بخش مهمی از دارایی های عسگراوالدی 
به زمین و خانه تبدیل شده است. اما حداقل با اتکاء به گفته های 
او جایگاهش هفتمین ثروتمند ایران است. او به میلیاردر بودنش 
افتخار می کند ولی طی دو سال گذشته برای حفاظت بیشتر از 
دارایی هایش مجبور شد در شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
صندلی برای خود انتخاب کند. البته که تاکید می کند:» حضورم 
به اصرار دوستان بود وگرنه من اصال سیاسی  در موتلفه اسالمی 
نیستم.« او 100 میلیون دالر صادرات انجام می دهد. کل دارایی 
های عسگراوالدی از سوی چندین بانکدار معتبر نزدیک به 400 
شده  برآورد  تومان   1.200.000.000.000 معادل  دالر  میلیون 
هزار   464 و  میلیون   85 سالیانه  ایران  پسته  صادرات  کل  است. 
و 332 کیلوگرم به ارزش 6۹۹ میلیون و 7۹4 هزار و 585 دالر 
تعلق  به عسگراوالدی  این صادرات  از یک چهارم  است که کمتر 
دارد. صادرکننده دیگری از کرمان نیز نفر دوم صادرات پسته ایران 
این محاسبات درآمد سالیانه اسداهلل عسگراوالدی  براساس  است. 
حدود 300.000.000.000 تومان است. البته این رقم به صورت 

تخمینی محاسبه شده و درصد خطای باالیی دارد.
بابک زنجانی چقدر پول دارد؟

وزرای  ترین  دست  پاک  از  یکی  عنوان  به  را  زنگنه  نامدار  بیژن 
تازگی  به  او  شناسند.  می  گذشته  های  سال  تمامی  طی  دولتی 
در گفت و گویی با روزنامه توقیف شده آسمان اعالم کرده بخش 
مهمی از دارایی های بابک زنجانی در آنسوی مرزها انبار شده است. 
میزان دارایی های او در ایران 25 هزار میلیارد تومان برآورد شده 

است. او مالک شرکت هواپیمایی قشم، مالک هلدینگ سورینت، 
مالک باشگاه راه آهن، مالک First Islamic Bank مالزی، مالک 
بانک »ارزش« تاجیکستان، مالک موسسه مالی اعتباری در امارات، 
سهامدار شرکت هواپیمایی »انور« ترکیه، هتل چهار ستاره مریم 

کیش و هتل پنج ستاره سورینت کیش،
پرژه ایران زمین در 16 هزار متر مربع واقع در شهرک غرب، پروژه 
دولت با زیربنای 4 هزار و 200 متر مربع، مرکز تجاری اداری ونک 
در تقاطع خیابان ولیعصر و شهید خدامی، پروژه 301 آپارتمان و 
ویالی ساحلی کیش، پروژه تفریحی و گردشگری تهران قدیم در 
کیش،  آرایشی  محصوالت  مربع،  متر   60750 مساحت  به  کیش 
کنت،  بهداشتی  محصوالت  کارخانه  کنت،  ساختمانی  شرکت 
شرکت خدمات هواپیمایی ومسافرتی سورینت پرواز، موسسه مالی 
و  ترکیه  انوار  هواپیمایی  شرکت  سهامدار  امارات،  در  اعتباری  و 
مالک یک هزار و 500 تن طال است. بابک زنجانی طی سال های 
گذشته حداقل 12 کشتی نفت به ارزش 24 میلیون بشکه نفت 
زنجانی  بابک  های  دارایی  لیست  است.  فروخته  ایران  برای  خام 
نشان می دهد که او ثروتی افسانه ای بدست آورده و رقم دارایی 
هایش با افرادی مانند اسداهلل عسگراوالدی فاصله بسیاری دارد. در 
نیز به لیست دارایی ها  از کشور زنجانی  اموال خارج  صورتی که 

افزوده شود، او به جایگاه اول ثروتمندان ایران نزدیک می شود.
تفاوت های رفتاری

بابک زنجانی در استودیوهای شخصی خود ویالون می زند، به شکار 
می رود، با زنان ترکمن می رقصد، کت و شلوارهای گرانقیمت و 
ساعت 150 میلیون تومانی بدستش می بندد و البته مجرد است. 
اما اسداهلل عسگراوالدی مراسم افطاری ماه رمضان برپا می کند، 
در مجلس عزاداری بازاری ها مشارکت می کند، عضو حزب موتلفه 
صنفی  تشکیالت  در  دارد،  الحسنه  قرض  صندوق  است،  اسالمی 
اتاق ایران حضور دارد و البته دو لیسانس زبان انگلیسی و تاریخ 
هم گرفته است. تفاوت های اسداهلل عسگراوالدی و بابک زنجانی 
اسداهلل عسگراوالدی خود در  است.  و روغن  تفاوت آب  از جسن 
این مورد می گوید:» من اینها را نمی شناسم. بخش مهمی از این 
که  بودند  افرادی  ثروتمند شدند،  بعد  به  در دهه 70  افرادی که 
بزرگ  مردان  به دوران رسیده هستند.  تازه  اینها  نداشتند.  ریشه 
اقتصاد ایران افرادی دیگر هستند.« بررسی رفتاری این دو گروه 
نشان می دهد که راه عسگراوالدی به عافیت نزدیک تر بوده است. 
او اکنون بین خیابان فرشته، خیابان مطهری و پکن در تردد است 
ولی بابک زنجانی از اتاق بازجویی زندان اوین به سلول انفرادی و 

از سلول انفردی به اتاق بازجویی می رود.

دولت یازدهم مردمی است
 مذاکره کنندگان حقوق مردم را حفظ خواهند کرد
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این  که  است  پرسشی  این  ندارد؟«  یا  دارد  وقت  »دولت 
روزها برخی چهره های سیاسی و اقتصادی مطرح کرده اند. 
از آن سو »حسن روحانی« از دانشگاهیان خواسته به میدان 
بیایند و در اظهارنظر و نقد سیاست های دولت به ویژه حوزه 
سیاست خارجی فضا را از »کم سوادان« بگیرند و نظر خود 
سریع القلم«،  »محمود  سراغ  به همین دلیل  کنند.  بیان  را 
صاحب نظر و استاد روابط بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی 

رفته ایم و درارتباط با این دو موضوع گفت وگو کرده ایم.
به  سریع القلم  با  شرق  پاسخ های  و  پرسش ها  کامل  متن 

شرح زیر است: 
بحث هایی اخیرا به ویژه از سوی برخی اقتصاددانان مطرح 
برخی  بتواند  اینکه  برای  دولت  وقت  اینکه  بر  مبنی  شده 
تغییرات را در جامعه ایجاد کند و از آن سرمایه اجتماعی 
ایجاد شده بعد از انتخابات استفاده کند محدود است. شما 
خارجی  سیاست  حوزه  در  به ویژه  نگاه  این  با  میزان  چه 
وعده هایش  به  عمل  در  دولت  برای  تعجیلی  آیا  موافقید 
قایل  هسته ای  پرونده  رساندن  سرانجام  به  در  به خصوص 

هستید؟
تصور می کنم هر دولت یا شخص و گروهی در خرداد 92 
انتخاب می شد با همین موضوعات فعلی روبه رو بود. به طور 
طبیعی، مسوولیت اصلی دولت ها، مدیریت کارآمد اقتصاد 
کشوراست. در شرایط فعلی کشور ما، حل وفصل بخشی از 

مسایل سیاست خارجی تسهیل کننده وضع اقتصادی کشور 
است. از منظر تاریخی ایران همیشه وابسته به درآمدهای 
نفت بوده اما تحریم ها درحدی بوده که دولت نمی توانسته 
در  نفت  درآمد  بفروشد. چون  نفت  باید،  که  میزان  آن  به 
نفت  ما  از  کشورها  خیلی  و  نمی گرفت  قرار  دولت  اختیار 
نمی خریدند برای همین فکر می کنم هر دولتی که روی کار 
اما یک طرف  باید به سیاست خارجی می پرداخت،  می آمد 
قضیه ایران است و طرف دیگر اگرچه می گویند 1+5 است، 
ظاهر  هرچند  هستند.  همراه  بقیه  و  آمریکاست  عمال  اما 
از مسایل  انباشتی  با  ما  اما  موضوع مسایل هسته ای است 
را  خودشان  اینها  که  هستیم  روبه رو  آمریکا  و  ایران  بین 
می کنم  فکر  می دهد.  نشان  مذاکرات  فرآیند  و  محتوا  در 
و  بود  نخواهد  سهل  مذاکرات،  رساندن  سرانجام  به  مسیر 
فرازونشیب هایی خواهد داشت. این در حالی است که دولت 
تازمانی که نتواند تولید نفت خامش را به مقدار سال های 
مدیریت  برای  کافی  درآمد  به  نمی تواند  برساند،   89-90
افزایش  برای  عمرانی  پروژه های  تامین  و  کشور  کارآمد 
اقتصاد آن روی سکه  برسد.  تجارت  و  تولید  درآمد سرانه 
سیاست خارجی ماست. به نظر من آن اقتصاددانانی که شما 
به آنها اشاره کردید به سیاستگذاری ها و به ویژه انسجام در 
با  در سیاست خارجی  ما  داشته اند.  اشاره  سیاستگذاری ها 

چالش های جدی روبه رو هستیم.
در  دولت  اگر  اینکه  و  موافقید؟  گفته شده  که  تعجیلی  با 
خارجی  سیاست  در  ملموس  نتیجه  به  نتواند  کوتاه مدت 

برسد با مشکل روبه رو می شود؟
مزیت غرب در مذاکرات این است که آنها تعجیلی ندارند. 
ما عالقه مند  دارد. چون طبعا کشور  ایران است که عجله 
به شرایط عادی در  ما  و  برداشته شود  است که تحریم ها 
تصور  برگردیم.  و...  نفت  صادرات  کشتیرانی،  بیمه،  حوزه 
می کنم به موازات این مذاکرات یک دستور کار دیگری هم 
اندازه  تا چه  اینکه در کشور ما  در غرب وجود دارد و آن 
اجماع داخلی وجود دارد و من این اجماع داخلی را خیلی 

کلیدی می دانم.
به نظر شما االن برداشت غرب از وضع ما چیست؟ متوجه 

وجود اجماع در داخل شده است؟
فکر می کنم درسطح حاکمیت اجماع هست. رسانه ها انتقاد 
اینکه  به  نسبت  حاکمیت  در  می کنم  فکر  ولی  می کنند 

مذاکرات ادامه یابد یا به نتیجه برسد، اجماع وجود دارد.

مسیر  و  ندارد  تعجیلی  ایران  مانند  غرب  که  گفتید  شما 
پرچالش و دشوار است، در این صورت اگر روند مذاکرات به 
درازا بینجامد و ما شاهد نتایج تغییرات زودهنگام در داخل 
نباشیم ممکن است با سطح فزاینده انتظارات یا گسترش 
به  روبه رو شویم.  برخی مخالفان دولت در داخل  انتقادات 
اعتقاد شما دولت باید چه تمهیدات یا پیش بینی هایی انجام 

دهد؟
در این شرایط وزارت خارجه باید اطالع رسانی کند و شرایط 
سخت را به اطالع مردم برساند و هرچقدر آگاهی عمومی 
نسبت به شرایط دشوار مذاکرات بیشتر شود طبیعی است 
که همراهی مردم بیشتر می شود و منتقدان هم با اطالعات 
بیشتری که دارند شاید با انصاف و جامعیت بیشتری با این 

مباحث روبه رو شوند من این را شرایط هر دولتی می دانم.
از  بیش  ایشان  که  می کنند  مطرح  ایشان  منتقدان  البته 
با سیاست خارجی  برنامه های دولت خود را  نامزدها  دیگر 
گره زده بود برای همین سطح توقع از ایشان بیشتر است.

من فکر می کنم به خاطر الزامات مدیریت اقتصادی کشور، 
هر دولتی می آمد باید به سیاست خارجی می پرداخت. اگر 
متوقف  پروژه های عمرانی همه  نداشته  باشیم  نفت  درآمد 
می شود و کشور اگر بخواهد با محیط بین المللی ارتباطات 
معقول داشته باشد باید بانکداری و کشتیرانی اش کار کند 
و این مساله کوتاه مدت هم نیست. میان مدت و درازمدت 
است. تحریم های اصلی به سرمایه گذاری خارجی در صنعت 
نفت  استخراج  افزایش  بازمی گردد. چون  ایران  گاز  و  نفت 
نیازمند  کشور  در  گاز  صنعت  گسترش  و  باالتر  میزان  در 
سرمایه گذاری خارجی است. من فکر می کنم اینها سرمایه 
عموما  انتخاباتی  نامزدهای  شعار  از  مستقل  و  است  ملی 
زمانی که همه شان به قدرت می رسیدند با مسایل مشترکی 
از سوی  اهتمام  این  این است که  تلقی من  بودند.  روبه رو 
دولت وجود دارد که به کار سرعت ببخشد اما طرف دیگر 
قضیه یعنی طرف خارجی شاید این اهتمام را نداشته باشد. 
همین که توافقنامه اولیه هم در عرض چندماه آماده شد 

نشان می دهد که اتفاق بزرگی رخ داده است.
به نظر شما مثال اگر آقای جلیلی هم انتخاب شده بود هیچ 
گریزی از طی کردن این مسیر نداشت؟ در آن شرایط هم آیا 

به اعتقاد شما سطح انتظارات از دولت در همین حد بود؟
این است  از وضعیت عمومی کشور دارم  من شناختی که 
خارجی  سیاست  سراغ  باید  می آمد  سرکار  دولتی  هر  که 

می رفت و مساله هسته ای هم مهم ترین بخش آن است.
به نظر می رسد که سیاست خارجی همزمان به »فرصت« و 

»تهدید« پیش روی دولت تبدیل شده است.
باید دید که طرف خارجی چه برنامه و راهبردی دارد. باید 
آن را هم در نظر گرفت. فرض کنید که االن عربستان و 
ایران اشتراکات الزم را در سطح منطقه ای ندارند درحالی که 
از بحران های خاورمیانه همکاری  برای حل وفصل بسیاری 
تا جایی که اطالع دارم  االن  ایران و عربستان الزم است. 
عربستان  با  را  جدی  مذاکرات  که  است  عالقه مند  ایران 
شروع کند اما از آن طرف عالقه  کافی وجود ندارد. حداقل 

تا به امروز.

اینکه چرا تعجیل ما را طرف مذاکره در پرونده هسته ای 
ندارد جای سوال نیست؟

کنگره  می بینید.  مختلفی  بازیگران  هم  طرف  آن  در 
فعالند  و...  عربی  البی های  )ایپک(،  اسراییل  البی  آمریکا، 
که در یک فضای پیچیده چندبعدی عمل می کنند. برای 
نسبت  ایران  در سطح حاکمیت  فکر می کنم  است  همین 
به پیچیدگی های مذاکرات شناخت هست و از این فرآیند 
حمایت می شود. آن طرف خیلی پیچیدگی ها بیشتر است 
اروپایی ها  می بینید.  را  مختلف  منافع  و  بازیگران  چون 
خیلی عالقه مند هستند که با ایران همکاری کنند و روابط 
اقتصادی، سیاسی شان با ایران گسترش پیدا کند. اما شاید 

این مورد وثوق بازیگران دیگر نباشد.
برخی معتقدند همین که جزییات پیش نویس اولیه مطرح 
شده باعث شده که سطح انتظار از دولت باال برود و بهانه 
به دست منتقدان بدهد و در جزییات آن چون و چرا کنند 
بعدا دولت  انجام می شد  نهایی  توافق  بود  بهتر  درحالی که 

اطالع رسانی می کرد. با این نگاه موافقید؟
من  که  است  اطالع رسانی  آن  از  این هم جزیی  به هرحال 
فکر می کنم در حوزه مسوولیت وزارت خارجه قرار می گیرد. 
اولیه در اختیار عموم  طبیعی است که نمی شد آن توافق 
برد  پیش  برای  است  مقدمه ای  آن  هرچند  نگیرد.  قرار 
مذاکرات و شکستن سازمان تحریم ها. اینها به راهبردهای 
نتیجه  این  به  طرفین  برمی گردد.  تاکتیک ها  و  مذاکراتی 
رسیدند که باید قدم اولیه را بردارند تا اینکه بعدا جزییات 

آن را استخراج کنند.
به نظر شما دولت چه راه حلی برای گذر از این شرایط دارد. 
یعنی حفظ سرمایه اجتماعی برآمده از انتخابات در کنار به 

سرانجام  رساندن پرونده هسته ای.
اطالع رسانی های فنی و سیاسی نهادی مانند وزارت خارجه، 
اطالع رسانی خود نهاد ریاست جمهوری به مردم که آگاهی 
عمومی نسبت به شرایط کشور، منطقه و بین المللی افزایش 
یابد تا انتظارات به واقعیت نزدیک شود. مردم باید بدانند 
که هر دولتی سرکار می آمد با فهرستی از مسایل اقتصادی، 
آنها  باید  که  بود  روبه رو  وضعیتی  با  بود.  روبه رو  اجتماعی 
انتخابات چه  دوران  در  اینکه  از  فارغ  می کرد.  مدیریت  را 

دستور کار و تبلیغاتی داشت.
آقای روحانی گفته بودند که ما از دانشگاهیان انتظار داریم 
به جای اینکه افراد کم سواد در این حوزه ها اظهارنظر کنند 

آنها وارد این قضیه بشوند و اظهارنظر کنند.
اتفاق  این  باید  طبیعی است که در رشته های علوم انسانی 
فکر  را مطرح کنند. من  نظراتشان  و  بیایند  افراد  و  بیفتد 
که  باشد  داشته  وجود  کشور  در  گرایش  این  اگر  می کنم 
سیاست ها نقد شود و مناظره انجام شود همه بهره می برند. 
ما در کشور مناظره بسیار کم داریم. در مسایل اقتصادی 
را  تمایل  این  باید  انجام می شود.  مناظره  دیدم که  بیشتر 
را  خود  نقش  بیشتر  دانشگاهیان  کرد.  ایجاد  دانشگاه  در 
در حوزه صرف آکادمی تعریف می کنند و کمتر در صحنه 

عمومی نقشی برای خود قایل هستند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

سریع القلم :

ما در کشور مناظره بسیار کم داریم
برای مذاکرات هسته ای در سطح 

حاکمیت اجماع وجود دارد 

این سوره 8 آیه دارد. 

اسامی دیگر آن »رشح« و »أمل َنرشح« می باشد. سوره ی انرشاح به 

دنبال سوره ی ضحی نازل شده و مفرسین آن دو را با هم یك سوره 

می دانند كه بایستی ابتدا ضحی و سپس انرشاح بویژه در مناز با هم 

خوانده شوند. فضیلت تالوت : پیامرب)ص( : »آنکه این سوره را تالوت 

کند ثوابی دارد معادل ثواب آنکه مرا از غم برهاند.«

است  پیامرب)ص(  بر  گانه  سه  های  نعمت  بیان   : سوره  محتوای 

ترغیب  و  او  اعطای رشح صدر، وعده ی گسرتش رشیعت  همچون 

ایشان به تالش مداوم و خستگی ناپذیر. 

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

ْح لََك َصْدرََك ﴾ ﴿1﴾ ﴿ أَلَْم َنرْشَ

ترجمه: آیا ما سینه ات را برایت گشاده نساختیم؟ 

نامالیامت  تحمل  قدرت  و  وحی  دریافت  ظرفیت  آیه  این  رشح: 

ای  گونه  به  را  پیامرب  خداوند  زیرا  فرماید،  می  بیان  را  پیامرب)ص( 

تربیت كرده كه واجد استعداد قبول این فیض عظامی الهی است. 

می توان »رشح صدر« را دو گونه تعبیر کرد. 

الف. ما سینه ی تو را فراخ كردیم تا پذیرای مصائب، نامالیامت و 

فشارهای وارده از طرف مردم باشی. در واقع منظور تحمل و صرب 

زیاد و وصف ناپذیر پیامرب)ص( است، چنانچه قرآن می فرماید: »و به 

تحقیق می دانیم آنچه را كه می گویند دل تو را به تنگ آورده اند.« 

وحی  كه  زیرا  كردیم  باز  وحی  دریافت  برای  را  تو  ی  سینه  ما  ب. 

سنگین است، باید گنجایش این رسالت آسامنی و ملكوتی را داشته 

باشی. قرآن : »ما به زودی سخن سنگینی )قرآن( را بر تو القا خواهیم 

کرد.« اصل هدایت و بندگی بر رشح صدر مبتنی است، »هر که را 

خداوند قصد هدایت داشته باشد، ابتدا برای بندگی به او رشح صدر 

می دهد.«  یعنی ظرفیت او را باال می برد، چنانچه خداوند خطاب 

به پیامرب)ص( می فرماید: »برای حكم خدای خود صرب پیشه كن و 

مثل یونس كم طاقت مباش.«  

﴿ َوَوَضعنا َعنَك ِوزرََك ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: و سنگینی تو را از تو برداشتیم. 

رشح: مقصود سنگینی بار رسالت است كه غیر قابل تحمل و موجب 

نگرانی تو بود، برایت آسان ساختیم تا بتوانی وظیفه ات را به خوبی 

وقوع  اقتصادی،  تحریم  ناسزاها،  متسخرها،  ها،  تهمت  دهی.  انجام 

جنگ ها، توطئه ها و... همچون بار سنگین بر ادای رسالت تو بود که 

ما تحمل این رشایط را بر تو آسان ساختیم تا بتوانی از پس آن بر آیی. 

﴿ اَلَّذی اَنَقَض َظهرََك ﴾ ﴿3﴾

ترجمه: آن باری كه پشت تو را شكست.

رشح: این آیه شدت سنگینی این مسئولیت را بیان می فرماید، گویی 

این سنگینی پشت پیامرب)ص( را شكسته است. 

فشار بر پیامرب)ص( و اهل ایامن به حدی زیاد شد كه از پروردگار 

سؤال می کردند: چه موقع یاری خداوند می رسد؟ و قرآن پاسخ می 

دهد: »آگاه باشید كه یاری خداوند نزدیك است.«  

وضعیت  بیانگر  هم  دنبال  به  سوره  اول  در  آیه  سه  این  ترتیب 

پیامرب)ص( در اوایل تا اواخر بعثت ایشان است، زیرا در انتها به این 

آیه : »اِنَّ َمَع الُعرِس ُیرساً« وصل می شود که نوعی دلگرمی و امید 

به پیامرب)ص( است.  

﴿ َو رََفعنا لََك ِذكرََك ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: و یاد تو را در عامل رفعت دادیم.

»نام« هنگامی رفیع می گردد كه در قلب مردم جای گرفته  رشح: 

باشد، در غیر این صورت تنها در مقطعی از زمان در ذهن ها می 

ماند و سپس  فراموش می شود. خداوند منزلت و مقامی به تو داد 

كه نام و یاد تو در قلب انسان های با ایامن عزت، رشف و مرتبه ی 

بلند یافت و این »ترفیع ذکر« است. برخی دیگر گفته اند كه خداوند 

نام تو را در جهان و در تاریخ گسرتش داد و آن را بر بام های مساجد 

ردیف و قرین  نام خود قرار داده و رفعت بخشید. 

﴿ َفإِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسًا ﴾ ﴿5﴾

ترجمه: پس به تحقیق با هر سختی آسانی است. 

رشح: این آیه نتیجه ی آیات قبل است. زیرا از ابتدای سوره، رشح 

صدر پیامرب)ص( را بیان فرمود. سینه ی ایشان به علت وجود فشارهای 

زیاد، تنگ بود و به لطف رب وسعت یافت. مصائب ناگواری که بر 

اثر آغاز دعوت )چه دعوت مخفی و چه علنی( بر وجود مبارکشان 

تحمیل می شد؛ مانند اینکه مردم بر رس و صورت ایشان سنگ پرتاب 

کرده و شکمبه ی گوسفند می ریختند، مانع انجام منازشان می شدند 

و یا تازه مسلامنان را در حضور قلب رقیق و روح لطیفشان به قدری 

زیر  »سمّیه«  و  »یارس«  مانند  آنان  از  برخی  که  کردند  می  شکنجه 

شکنجه به شهادت رسیدند، حتی قصد كشنت پیامرب)ص( را داشتند تا 

آنجا كه ایشان مجبور به ترك مكه و هجرت به مدینه شدند. پس از 

آن همه سختی نوبت به مثر رسیدن نهال نوپای دین اسالم و بشارت 

به مسلمین شد، اگرچه هنوز سختیها به پایان نرسیده و هر روز با 

توطئه و فتنه و جنگ جدیدی، چه از طرف مرشکین و یهود و نصاری 

و چه از جانب منافقین مواجه بودند. در مدینه حكومت اسالمی را 

مرحله به مرحله بنیان نهادند، پس از آن فتح مكه و غلبه ی اسالم 

در جزیرة العرب و انتشار آن به بیرون از عربستان رخ داد تا جایی 

از بام های مساجد  با نام خداوند آزادانه  كه نام پیامرب)ص( همراه 

شنیده شد. با مطالعه ی تاریخ اسالم به خوبی متوجه مفهوم این آیه 

می شویم که چگونه مسلامنان پس از سختیهای فراوان به گشایش و 

عزت و رسبلندی رسیدند، اما چرا قرآن کریم واژه ی »مع« به معنای 

»با« را به کار می برد؟ شاید به این دلیل است که سختی و آسانی با 

هم هستند. انسان هامن زمان كه در فشار و سختی است باید بداند 

كه اگر بردباری كند، قطعاً هامن تحمل سختی معادل پیروزی است. 

و در هامن لحظه ی تحمل سختی، پیروز است نه پس از آن. مانند 

باغبانی كه سختی را تحمل می كند تا دانه ی بالقّوه را به میوه ی 

بالفعل تبدیل کند و او می داند كه همزمان با تحمل سختی، حاصل 

خود را به دست آورده است. 

قرآن : »به درستی که خداوند با صرب كنندگان است.«   

﴿ إِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسًا ﴾ ﴿6﴾

ترجمه: به تحقیق با هر سختی آسانی است.

رشح: و اما نظر مفرسین درباره ی این آیه : الف. برخی معتقدند 

تأكید مجدد بر مطلب است، یعنی همین تکرار آیه نشانه ی تأکید 

است كه هر كس سختی را تحمل كند حتام به آسانی خواهد رسید 

آیه  این  از مصادیق  یكی  است.  بردبار  و  انسان صبور  با  پیروزی  و 

پیامرب)ص( است كه با صرب خود به آسانی دست یافت. ب. بعضی 

بعنوان  که  دانسته  نگری  کلی  و  حکمت  نوعی  را  آیه  تکرار 

قانون یا سنت الهی است و نظرشان این است که آیه ی قبل خاّص 

پیامرب)ص( است و آیه ی تکرار شده به سّنت، نظام و قانون هستی 

اشاره دارد. زیرا در طول تاریخ كسانی كه نامالیامت را تحمل كردند، 

با پیروزی قطعی مواجه شدند و انجام امور با تكیه بر خدا منتج به 

پیروزی است. قرآن مکرراً صرب را تأکید فرموده، از جمله: »خداوند 

صابرین را دوست دارد.«  پیامرب)ص( : »همراه صرب پیروزی و همراه 

سختی گشایش است.« و فرمودند: »صرب كلید پیروزی است.«   

﴿ َفاِذا َفَرغَت َفانَصب ﴾ ﴿7﴾

ترجمه: پس زمانی كه فارغ شدی، تالش کن. 

معتقدند  الف.گروهی   : آیه  این  مورد  در  مفرسین  نظرات  رشح:  

خطاب آیه به پیامرب)ص( است كه پس از ابالغ رسالت و امتام وحی، 

شخصی را به عنوان جایگزین خود منصوب كن و راه اسالم را پس 

از خود تثبیت منا. منظور واقعه ی غدیر خم و انتصاب علی)ع( به 

عنوان وصی پیامرب)ص( است. ب. مخاطب این آیه تنها پیامرب)ص( 

نیست و روی سخن با آحاد مسلمین است که زمانی که از سختی 

ها فراغت یافتی برای کسب رضای خداوند و جربان متام الطافی که 

در حق تو داشته، تالش کن. با میل و اشتیاق به سختی ها تن بده و 

جدیت کن و اگر از یک کار به نتیجه نرسیدی از روش دیگری آن را 

حل کن. یعنی چنانچه در راهی به بن بست رسیدی موجب نشود 

که به دنبال راه حل دیگری برای آن نباشی. پایان هر كار مهمی را 

مدار.  بر  دست  تالش  از  هیچگاه  و  ده  قرار  دیگری  مهم  كار  آغاز 

سخت کوش باش و هرگاه از انجام كاری خسته شدی، به كار دیگری 

از تالش و مجاهدت دست نكش و عمر خود را به  بپرداز و هرگز 

بطالت نگذران.

﴿ َو اِلٰی َربَِّك َفارَغب ﴾ ﴿8﴾

ترجمه: و همیشه مشتاق به سوی خدای خود باش. 

از قبیل نیت،  انجام کاری می کنید متام امور  رشح: آنگاه که قصد 

برنامه ریزی، آغاز، انجام و به پایان رسانیدن كار را پیوسته با قصد 

شام  به  كه  است  آن  شام  پروردگار  دهید.  انجام  خداوند  به  تقرب 

حیات و روزی عطا كرده و همه ی اسباب و علل را در اختیار شام 

قرار داده است. میل و اشتیاق خود را نسبت به او نشان دهید تا به 

او نزدیک شوید. تشنه ی مالقات پروردگار خود و فقیر الی الله باشید 

تا به آسانی طی طریق كنید و به او برسید، برای رسیدن به خداوند 

نباید از موانع موجود در این راه حتی از به مخاطره انداخنت جان و 

مال و آبروی خود، واهمه داشته باشید.

گـر مرید راه عشـقی فکر بد نـامی مـکن
شیخ صنعان خرقه رهن خانه َخمّار داشت                                                                                                                
»حافظ« 

﴿ سوره ي مباركه ي انشراح  ﴾
استاد خیرخواه

شماره 165
و 166
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واقعیت هاي  از  یکي  عزیزان،  دادن  دست  از  غم  و  مرگ 
دست  از  تجربه  که  افرادي  تمام  است.  زندگي  انکارناپذیر 
در  معموال  که  مي دانند  داشته اند،  را  خود  اطرافیان  دادن 
این شرایط سخت و بحراني، افراد عزادار تمایل چنداني به 

خوردن غذا ندارند...
 از طرف دیگر، سرو دسرهایي مانند حلوا و خرما در مراسم 
براي  رایج است. حاال سوال هایي که شاید  ایران  سوگواري 
خرما؟  و  حلوا  چرا  که  است  این  بیاید،   پیش  ما  از  خیلي 
افراد  اینکه بهترین غذاها و خوراکي هایي که مي توان به  و 
عزادار  داد، چیست؟ آیا منع مصرف غذایي براي کساني که 
در بحران رواني قرار دارند،  وجود دارد؟ دکتر محمدحسن 
دانشگاه  تغذیه  گروه  مدیر  و  تغذیه  متخصص  انتظاري،  
علوم پزشکي اصفهان در »سفره سالم« این شماره به این 

پرسش ها پاسخ مي دهند.
یا  حلوا  مانند  شیریني  خوراکي هاي  معموال  چرا  سالمت: 

خرما در مراسم عزاداري پخش مي شود؟
ندارند.  غذا  خوردن  به  چنداني  تمایل  معموال  عزادار  افراد 
به همین دلیل امکان ایجاد افت و نوسان قند خون در آنها  
بسیار باالست. نوسان قندخون هم عالئمي مانند اضطراب، 
 استرس،  کم حوصلگي و کم طاقتي را به دنبال دارد بنابراین 
و  عزادار  افراد  قندخون  افت  جبران  براي  مي شود  توصیه 
پیشگیري از ایجاد عوارض آن، حتما خوراکي هاي آرام بخش 

و شیریني مانند حلوا و خرما به آنها داده شود.
خوراکي ها  این  بودن  آرام بخش  از  منظورتان  سالمت: 

چیست؟
باعث  مي توانند  خرما،   و  حلوا  مانند  شیریني  خوراکي هاي 
ترکیبي  سروتونین،   شوند.  مغز  سروتونین  سطح  افزایش 
آرام بخش است که افزایش ترشح آن در مغز،  کمک فراواني 
بنابراین سرو  استرس مي کند  کاهش  و  آرامش  افزایش  به 
خوراکي هایي مانند حلوا و خرما در مراسم عزاداري، عالوه بر 
پیروي از رسم و رسوم،  توجیه علمي دارد. ضمن اینکه خرما 
و حلوا خوراکي هاي نرمي هم هستند و پذیرش مصرف آنها 
براي افرادي که از نظر رواني در شرایط چندان مساعدي به 
سر نمي برند، ساده تر از خوراکي هاي دیگري مانند غذاهاي 

معمول و سنگین است.
سالمت: آیا درست است که کم شدن آب بدن در شرایطي 

که اضطراب یا بحران داریم، باعث تشدید بحران مي شود؟
کرده  دقت  اگر  دارد.  علمي  توجیه  هم  مساله  این  بله. 
باشید،  معموال افراد روزه دار  در ساعت هاي پایاني روز کمي 
افت  تاحدي  کم حوصلگي،   این  علت  مي شوند.  کم حوصله 
در  دقیقا  اتفاق،   این  است.  بدن  قندخون  و  مایعات  سطح 
مورد افراد عزادار هم مي افتد. یعني زماني که این افراد در 
یا  غذا  به  لب  کمتر  عزیزان خود  دادن  از دست  اثر شوک 
حتي آشامیدني ها مي زنند، بدنشان با کمبود آب و مایعات 
مواجه مي شود بنابراین حس غم آنها باالتر مي رود. مصرف 
انواع آبمیوه ها، آب ساده یا نوشیدني هاي گرمي مانند چاي 
کمرنگ،  مي تواند به کاهش تألم عزاداران تاحد زیادي کمک 

کند.
سالمت: اگر افراد عزادار تمایلي به مصرف غذاهاي معمول و 
رایج نداشته باشند،  اطرافیان آنها باید به فکر تهیه چه نوع 

غذاهایي برایشان باشند؟
معموال بیشتر افرادي که دچار استرس هاي خفیف تا مالیم 
به  بیشتري  میل  خود  استرس  سرکوب  براي  مي شوند، 
مصرف غذاهاي مختلف پیدا مي کنند و غذا خوردن،  نوعي 
بروز  هنگام  اما  مي شود  محسوب  آنها  براي  آرام بخش  کار 
اتفاق  ماجرا  این  عکس  درست  شدید،  تألم هاي  و  استرس 
مي افتد. یعني ممکن است فرد افسرده یا عزادار، براي چند 
را  غذا  مزه  یا حتي  امتناع کند  غذا  از خوردن  متوالي  روز 
افراد  اطرافیان  است  بهتر  شرایط،  این  در  نکند.  احساس 
زودهضمي  و  نرم  گرم،  غذاهاي  آنها  به  غمگین،  و  عزادار 
مانند حلیم،  شیربرنج، شله زرد یا فرني که نیاز چنداني به 
جویدن ندارد و در عین حال، مغذي و پرانرژي هم هستند، 
در  عزاداري  مراسم  در  حلیم  سرو  فلسفه  شاید  بدهند. 

زمان هاي گذشته هم همین بوده است.

بیماران در حال درمان، به خصوص وقتي مراحل درمان یک 
بیماري حاد را مي گذرانند، مدام از اطرافیان خود مي شنوند 
این جمله  از  مردم  اغلب  برداشت  کنند.  پایداري  باید  که 
آن است که یعني به هر قیمت باید درمان را ادامه داده و 

عوارض آن را تاب بیاورند...
به  دیگر  راهي  از  را  شجاعت  مک کینلي  الیزابت  دکتر  اما 
نمایش گذاشت؛ او درمان را رها کرد. این پزشک 53 ساله 
17 سال با سرطان پستان جنگید و وقتي فهمید سرطان 
برابر پیشنهادهاي  باز کرده، در  به کبد و مغز  را  راه خود 
پزشک خود براي گذراندن یک دور دیگر شیمي درماني با 
کوتاه  عمر  بقیه  مي خواهد  که  گفت  باز  و چشم  قاطعیت 
با آرامش سپري کند و بین اعضاي خانواده و در  خود را 
به  و  داد  پایان  درمان ضدسرطان  به  او  بمیرد.  خانه خود 
که  روش هایي  یعني  آورد،  روي  آسایشگاهي  مراقبت هاي 
زندگي  حیات،  پایاني  مراحل  در  مي کند  کمک  بیمار  به 

باکیفیتي داشته باشد.
بي تردید وقتي زمان مردن فرا رسد پزشکان فرقي با بقیه 
زندگي  به  قلبشان  و  تمام وجود  با  آنان هم  ندارند،  مردم 
چنگ مي اندازند. اما پزشکان یک برتري بر سایرین دارند؛ 
بهتر درک  را  را مي شناسند، گزینه هاي پیش رو  راه مرگ 
مي تواند  حد  چه  تا  درمان  و  دارو  مي دانند  و  مي کنند 
کمکشان کند. انبوه اطالعات پزشکان به آنان کمک مي کند 

تا راه بهتر مردن را عاقالنه تر از سایرین انتخاب کنند.
آمريکايي ها خوب نمي میرند

بر اساس آمارها 75درصد از آمریکایي ها آرزو دارند در خانه 
ببندند  دنیا  از  دارند چشم  دوستشان  که  آنان  کنار  در  و 
آرزوي  آخرین  این  به  آمریکا  مردم  از  25درصد  فقط  اما 
اطاق هاي  در  درصد   50 از  بیش  و  مي رسند  زندگیشان 
لوله ها،  و  سیم ها  انبوه  بین  در  گرفتار  ویژه،  مراقبت هاي 
زیر  و  مي دهند  آزارشان  غذادهنده  لوله هاي  حالي که  در 
آسایشگاه هاي  در  یا  غریبه  پزشک  یا  پرستار  یک  چشم 
سالمندان به پایان راه مي رسند، یعني به رغم پیشرفت هاي 
چشمگیر علم پزشکي در ایاالت متحده، آمریکایي ها خوب 
نمي میرند، یا به بیان بهتر آنگونه که مي خواهند نمي میرند.

آمارهاي دقیقي وجود ندارد که بر اساس آنها بتوان ثابت 
کرد کیفیت زندگي پزشکان در مراحل پایاني حیات بهتر 
از بقیه مردم است اما به طور قطع مي توان گفت آنان براي 

پایان راه برنامه ریزان هوشیارتري هستند.
به بیمار راست بگويید

اقتصادي  هزینه هاي  همواره  آنان  خانواده هاي  و  بیماران 
مي کنند.  تقبل  دشوار  مرگ هایي  براي  گزافي  عاطفي  و 
و  گردآوري  را  درمان  داده هاي  که  دارتموث  اطلس  طرح 
تحلیل مي کند، مي گوید ساالنه 17 درصد از بودجه 550 
بیماراني  براي  سالمندان(  )بیمه  مدیکر  دالري  میلیارد 
را مي گذرانند.  ماه آخر زندگي خود  هزینه مي شود که 6 
نتوانسته ایم  ارشد طرح مي گوید: »ما  پژوهشگران  از  یکي 
هزینه هاي مراقبت هاي پایان عمر بیماران را کاهش دهیم. 
هزینه هاي مراقبت هاي ویژه همچنان در حال افزایش است. 
 2 براي  مدیکر  که  پولي   2011 تا   2007 سال هاي  بین 
سال پایاني عمر بیمه شدگان خود هزینه کرده، 13 درصد 
بیشتر شده و در حال حاضر براي هر بیمار به 70 هزار دالر 
این وضعیت  رسیده است. شواهد نشان مي دهند مي توان 
بیماران  اولویت هاي  پزشکان  که  در صورتي  داد،  تغییر  را 
خود را محترم بدارند و اطالعات درستي درباره پیش آگهي 
و گزینه ها و نتایج درمان در اختیار آنان بگذارند. گاه حتي 
پزشک با علم به اینکه شانس بهبودي پس از درمان فقط 
20درصد است به بیمار امیدهاي واهي مي دهد و او را گمراه 
مي کند.« متخصصان طب تسکیني مي گویند حتي بیماران 
بافرهنگ هم اگر داده هاي درستي از آنچه قرار است پس 
باشند ممکن است  نداشته  بیفتد  اتفاق  برایشان  از درمان 
درباره فواید و نتایج روش هاي مداوا به اشتباه دچار شده و 
در نهایت حیاتشان به گونه اي ناخوشایند تمام شود؛ یعني 

در سي سي یو. یک بیمار باید بداند که »باشد! یک دور دیگر 
شیمي درماني را تحمل مي کنم« یا »فالن روش درمان را 

هم امتحان مي کنم« یعني چه.
دو  هم  و  بوده  پزشک  پدرش  هم  که  زایسلر  کنت  دکتر 
بیماران سرطاني  تمام  پزشک هستند، 30 سال  فرزندش 
مغزي  تومور  به  خود  برد  پي  اینکه  تا  مي کرد  درمان  را 
مبتالست و جراح معالجش توانست تومور را خارج کند. 18 
سال بعد که عارضه دوباره عود کرد، دکتر زایسلر سخت با 
عمل جراحي دوباره که ممکن بود باعث فلج شدن نیمي 
از آن پس  اما چند ماه بعد  از بدنش شود، مخالفت کرد. 
بدن  از  نیمي  نتوانست  دیگر  ساده  بیوپسي  یک  انجام  از 
خود را حرکت دهد. وي در این باره با عصبانیت مي گوید: 
نداي  اين  به  همیشه  بودم،  بیمارانم  پزشک  »وقتي 
دروني گوش مي دادم و سعي مي کردم بیمار را به راه 
آزمايش ها يا درمان هاي پرمخاطره نیندازم. اما خودم 
نتوانستم به صداي غريزه ام گوش بدهم و بگويم نه! 
زایسلر  دکتر  اما  نمي دهم.«  انجام  را  بیوپسي  اين  من 
خود مي داند که گفتن »نه« تنها به معناي پایان یک روند 
درماني نبود، با گفتن »نه« وي در واقع در برابر خانواده اش 
براي  را  تالشش  تمام  داشتند  انتظار  او  از  که  مي ایستاد 

درمان و براي بیشتر ماندن با آنان به کار گیرد.
»گاه  مي گوید:  براون،  پزشکي  دانشکده  استاد  تنو،  دکتر 
بین  گفتگو  از  زایسلر  خانواده  مانند  خانواده هایي  حتي 
خود و با پزشک معالج درباره جوانب مرگ اجتناب ناپذیر 
هر  »ما  مي دهد:  ادامه  و  مي کنند.«  خودداري  بیمارشان 
در  زنده ماندن  بیشتر  روز  يک  براي  را  هزينه اي 
براي  اما  مي کنیم  تقبل  ويژه  مراقبت هاي  بخش 
فهماندن تبعات احتمالي روش هاي درمان در مراحل 
براي  پزشکان  به  نمي کنیم.  هزينه اي  حیات  پاياني 
اما براي  درمان هاي پیچیده بي فرجام پول مي دهیم 
گفت وگو با بیمار به منظور روشن کردن نتايج درماني 

پیش از شروع پولي پرداخت نمي شود.«
رفتن به سوي مرگ باافتخار

گزینه هاي  درباره  آمریکا  جامعه  باورهاي  مي رسد  به نظر 
مراحل پایاني حیات آرام رو به تغییر است. آمارهاي مدیکر 
نشان مي دهند از حدود یک دهه قبل تعداد آمریکایي هایي 
کمتر  درصد   10 حدود  کرده اند  فوت  بیمارستان  در  که 
نسبي  افزایش  خانگي  مراقبت هاي  در  همزمان  و  شده 
دیده مي شود. در کنار این دگرگوني حوزه هاي عمل طب 
تسکیني با انجام خدماتي که بیشتر بیمارستان بزرگ ارائه 

کرده اند گسترش یافته است.
برخي سیاستگذاران حوزه سالمت عقیده دارند با اجرایي 
شدن »برنامه عمل درمان قابل پرداخت« و نیز وضع برخي 
پایان عمر  جریمه ها مي توان کیفیت مراقبت هاي پزشکي 
اقدامات  برخي  انجام  با  مي گویند  آنان  بخشید.  بهبود  را 
و  بیشتر  آرامش  با  را  پایان حیات خود  بیماران مي توانند 
به  فرهنگي هم  نظر  از  بیمارستان سپري کنند.  از  بیرون 
نظر مي رسد تغییراتي رخ داده باشد؛ از جمله آنکه هر روز 
فعالیت  به  تعداد سازمان ها و سایت هاي غیردولتي که  به 
در زمینه مراحل پایاني حیات بیماران روي مي آورند اضافه 

مي شود.
دکتر مک کینلي که خود مي دانست چیزي به پایان عمرش 
و دوستان  بیماران  روز  بود. هر  افراد  این  از جمله  نمانده 
زیادي به در خانه او مي آمدند تا درباره تجربه مشترکشان، 
که  او  کنند.  گفت وگو  هم  با  مرگ،  سوي  به  رفتن  یعني 
نمي خواست حتي به قیمت چند روز زندگي پردرد و رنج 
بیشتر در شرایط دشوار بیمارستان به آخر راه برسد به خانه 
آمد تا با مردم حرف بزند، در کنار خانواده اش باشد، بنویسد 
در یک کالم همانگونه که  و  بدهد  گلدان هایش آب  به  و 
مي خواست بمیرد. وي هرگز از تصمیمش پشیمان نشد و 

در نوامبر سال گذشته در خانه خود از دنیا رفت.

منبع: نیویورک تایمز، 20 نوامبر 2013
ترجمه: مرجان یشایایي/اقدام دکتر مک کینلي باعث شد 
این سوال در فضاي جامعه پزشکي طنین انداز شود

و  هواي شهر  و  از حال  هم  که مي رسیم،  آخر سال  ماه  به 
براي  خانم ها  به خصوص  افراد  تالش  از  هم  و  خرید  مراکز 
امسال  اما  مي زند  شعله  وجودم  در  خوبي  خانه تکاني حس 

این تجربه خوشایند را متفاوت تر از همیشه لمس مي کنم...
و  کوچک  مهمان  یک  بهار،  ورود  با  همزمان  و  باردارم  من 
حس  این  داشت.  خواهیم  خانه مان  در  هم  دوست داشتني 
توصیف  زباني  هیچ  به  نمي شود  را  لذت بخش  و  خوشایند 
هم  دلهره اي  و  دغدغه  خوشي،  همه  این  کنار  در  اما  کرد 
خانه  کردن  آماده  و  خانه تکاني  زدید؛  حدس  درست  دارم؛ 
براي ورود همزمان دو نعمت خدایي، بهار و فرشته کوچک 
عزیزم. در »بارداري و زایمان« این هفته با نکته هایي درباره 

خانه تکاني در دوران بارداري آشنا خواهید شد.
باید رعایت کنید، این است که نباید  اولین نکته اي که   1
بخورید  حرص  و  بنشینید  اینکه  بیاورید.  فشار  خودتان  به 
بلند  نمي توانم  یا چرا  نکردم  تمیز  را  این قسمت  چرا هنوز 
براي سالمت شما  تمیز کنم،  را  به سرعت همه جا  و  شوم 
و جنینتان مضر است. یادتان باشد کارهاي خانه را همیشه 
مي شود انجام داد اما اگر خداي نکرده با یک اقدام نسنجیده 
اتفاقي براي شما و بچه تان بیفتد، حتي افسوس هم جبرانش 

نخواهدکرد.
دهید،  انجام  مي خواهید  که  کارهایي  همه  از  فهرستي   2
تهیه کنید و ببینید کدام یک را مي توانید تنهایي و سر فرصت 
شروع کنید. بهتر است کارها را زودتر از معمول که از نیمه 

اسفند به بعد است، شروع کنید.
عالقه  مورد  بیشتر  که  کنید  آغاز  لذت بخش  کارهاي  از   3
از  را  آشپزخانه  نظافت  کار  دارید  دوست  اگر  شماست. 
بیاورید  بیرون  را  وسایلشان  آرام  و  کنید  شروع  کابینت ها 
دوروبرتان  اینکه  بدون  روز  هر  است  خوب  کنید،  مرتب  و 
دلتان  هم  اگر  کنید.  مرتب  را  کابینت  یک  کنید،  شلوغ  را 
بیرون  یکي یکي  را  کشوها  بروید،  اتاق ها  سراغ  مي خواهد 

بریزید و داخلشان را مرتب کنید.
4 در برنامه ریزي، اولویت شما باید سالمت خودتان و بچه 
باشد. مدام به خود یادآوري کنید که خانه تکاني امسال براي 
من و اهل خانه برنامه شاد و مفرح است، نه کاري که باید 

یک روزه انجام شود.
5 هنگام مرتب کردن کشو ها و ظروف، حواستان به خودتان 

باشد چون زیاد نباید در یک حالت ثابت بمانید، تا مي توانید 
و حداقل ساعتي یک بار دراز بکشید و پاهایتان را باالتر از 

سطح زمین بگذارید.
بروز  احتمال  پزشک  و  نیست  طبیعي  بارداري تان  اگر   6
زایمان زودرس یا عارضه دار را برایتان داده است یا ترس و 
دلهره دارید، بهتر است امسال کال از خیر خانه تکاني بگذرید 
چون اگر حس خوبي حین انجام کار نداشته باشید، به دلیل 
راضي  کار  نتیجه  از  جسم،  بر  روان  سالمت  مستقیم  تاثیر 

نخواهید بود.
همه  موردنظر،  محل  کردن  تمیز  و  کار  شروع  از  قبل   7
دسترستان  در  را  شوینده  و  دستمال  مثل  موردنیاز  وسایل 

قرار دهید که مجبور نشوید مدام جابجا شوید.
مي خواهید  نمي کند  فرقي  بپوشید؛  دستکش  باید  اول   8

گردگیري یا کابینت را مرتب کنید یا چیزي بشویید.
9 اگر قرار است بایستید و وسایل و ظروف را بشویید، یک 
چهارپایه کوتاه زیر پایتان بگذارید و آن را هر 5 دقیقه یکبار 
بین پاي راست و چپ جابجا کنید. بهتر است بیش از 15 
دقیقه در این وضع نمانید. براي خود زمان استراحت در نظر 
پذیرایي کنید. راحت روي  از خود  فاصله  این  و در  بگیرید 
یا پشت میز بنشینید و یک میان وعده، میوه، چاي و  مبل 
بیسکویت بخورید. حتي مي توانید در این زمان به موسیقي 

هم گوش دهید تا حس خوشایندتان تکمیل شود.
و  آن  نصب  و  پرده ها  درآوردن  مثل  کارهایي  براي   10
و حتي  اجسام  جابجایي  و  یا چهارپایه  نردبان  از  رفتن  باال 
تمیز کردن سرویس بهداشتي، باید از دیگران کمک بگیرید. 
درست است که گاز، یخچال، مایکروفر، ماشین ظرفشویي و 
لباسشویي بهتر است از جایشان خارج شوند و پشتشان را 
تمیز کنید اما هرگز خودتان تنهایي این کار را انجام ندهید.

و  نکنید  فراموش  کارها  البه الي  را  غذایي  وعده هاي   11
هر وقت احساس خستگي کردید، دست از کار بکشید. مدام 

وقت استراحت خود را یادآوري کنید.
12 مایعات زیاد بنوشید.

13 آماده کردن اتاق نوزاد و خانه تکاني را همزمان انجام 
دهید تا بعد مجبور نشوید دوباره کاري کنید

ماشین  در  و  دربیاورید  را  پرده ها  اول  است  بهتر   14
که  موقعي  تا  بدهید(  به خشکشویي  )یا  بریزید  لباسشویي 
کارهایتان تمام شد، خشک شده باشند و بعد از اتو، نصبشان 

کنید.
فاصله  آن  اطراف  از  مي آیند،  پایین  پرده ها  وقتي   15
بگیرید و در زیر آن نایستید چون گردوغبار پرده ها در فضا 
یا  کند  ایجاد  تنفسي  مشکل  دارد  امکان  و  مي شود  پخش 

باعث اگزماي پوستي شود.
شهره نوزاد

طول عمر مهم تر است یا عرض زندگي؟چرا در عزا حلوا مي خورند؟

خانه  تکاني و بارداري جور درمي آیند ؟
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پرونده چهل و چهارمین دوره رقابتهای جهانی کشتی آزاد 
در حالی در بوداپست مجارستان در حال بسته شدن است 
که تیم ملی ایران موفق شد با درخشش جوانترین آزادکار 
از  پس  و  خارج  روس ها  چنگ  از  را  قهرمانی  عنوان  خود، 
نزدیک به نیم قرن در خارج از کشور روی سکوی قهرمانی 

بایستند.
در این رقابت ها، برای ایران حسن رحیمی )55 کیلوگرم( و 
رضا یزدانی )۹6 کیلوگرم( مدال طال گرفتند، عزت اهلل اکبری 
)74 کیلوگرم( به مدال نقره رسید، مسعود اسماعیل پور )60 
برنز  مدال  به  کیلوگرم(   84( لشگری  احسان  و  کیلوگرم( 
و  شد  دهم  کیلوگرم(   120( قاسمی  کمیل  یافتند،  دست 
مهدی تقوی )66 کیلوگرم( به مقام بیست و یکم قناعت کرد.

جهان  قهرمانی  آزاد  کشتی  رقابت های  پایانی  روز  در 
در  این  رفتند.  میدان  به  کیلوگرم   74 وزن  کشتی گیران 
حالی بود که روس ها تا پایان 6 وزن اول 7 امتیاز از ایران 
پیش بودند و قهرمانی ایران در آن زمان چیزی شبیه معجزه 
بود اما این اتفاقات یکی یکی رخ داد تا با پیروزی 4 بر 3 
عزت اهلل اکبری مقابل رشید قربان اف ازبکستانی و راه یابی 
این کشتی گیر به فینال و حذف کشتی گیر روسیه، ایران 
توانست سرانجام فرمانروایی روس ها را سرنگون کند و پس 

از 11 سال دوباره آقای کشتی جهان شود.
آخرین باری که ایران قهرمان جهان شده بود به سال 2002 
 11 از  پس  حاال  و  بازمی گشت  تهران  جهانی  مسابقات  و 
سال جام قهرمانی دوباره به خانه برمی گردد. این، پنجمین 
تیم  همچنین  است.  جهان  آزاد  کشتی  در  ایران  قهرمانی 

ایران پس از 48 سال در خارج از خانه قهرمان جهان شد.
مسابقه های جهانی 1۹61 یوکوهاما، 1۹65 منچستر، 1۹۹8 
تهران و 2002 تهران چهار عنوان قهرمانی پیشین ایران در 

مسابقه های جهانی هستند.

رقابتهای  دوره  چهارمین  و  چهل  تیمی  بندی  رده  در 
جهانی که روزهای 25 تا 27 شهریورماه در شهر بوداپست 
مجارستان برگزار شد، پس از تیم ایران، روسیه با کسب 44 
امتیاز به مقام دوم رسید و تیمهای گرجستان و اوکراین با 
تیم  با  زیاد  بسیار  امتیاز  اختالف  و  امتیاز  کسب 2۹ و 27 

ایران به ترتیب با 2۹ و 27 امتیاز سوم و چهارم شدند.
رده بندی اوزان هفت گانه:

آمیت   -2 رحیمی)ایران(،  حسن   -1 کیلوگرم:   55
سزار  و  اسرافیلوف)روسیه(  نریمان   -3 کومار)هند(، 

اکگول)ترکیه(
والدیمیر   -2 گویگریف)روسیه(،  بخان   -1 کیلوگرم:   60
و  پور)ایران(  اسماعیل  مسعود   -3 دوبوف)بلغارستان(، 

بارجانگ بارجانگ)هند(
لیوان   -2 صفریان)ارمنستان(،  دیوید   -1 کیلوگرم:   66
مانداراخان  و  قربان علیف)روسیه(  ماگومد   -3 لوپز)کوبا(، 

گانزوریک)مغولستان( ... 21- مهدی تقوی)ایران(
عزت اهلل   -2 باروفس)آمریکا(،  جردن   -1 کیلوگرم:   74
علی  و  قربانف)ازبکستان(  رشید   -3 اکبری)ایران(، 

شاباناو)بالروس(
رنیرس   -2 آلداتوف)اوکراین(،  ابراهیم   -1 کیلوگرم:   84
استفان  و  لشگری)ایران(  احسان   -3 ساالس)کوبا(، 

ورب)مجارستان(
ختاگ   -2 یزدانی)ایران(،  رضا   -1 کیلوگرم:   96
آنزور  و  اولینیک)اوکراین(  پاولو   -3 گازیموف)آذربایجان(، 

بولتوکایف)روسیه(
گاتسالوف)روسیه(،  مراد  حاجی   -1 کیلوگرم:   120
گنو  و  آکگول)ترکیه(  طاها   -3 زاسیف)اوکراین(،  آلن   -2

پتریاشویلی)گرجستان( ... 10- کمیل قاسمی)ایران(
رده بندی تیمی:

1- ایران 46 امتیاز )2 طال، یک نقره و 2 برنز(
2-روسیه 44 امتیاز )2 طال و 3 برنز(

3- گرجستان 2۹ امتیاز )یک برنز(
4- اوکراین 27 امتیاز
5- آمریکا 25 امتیاز

6- هند 23 امتیاز
7- کوبا 1۹ امتیاز

8-مغولستان 1۹ امتیاز
۹- ارمنستان 18 امتیاز

10- ترکیه 18 امتیاز

کشتی گیران ایران بر بام جهان

سفر خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحاده اروپا به ایران و دیدار با 
برخی زنان از جمله نرگس محمدی )از محکومین دستگاه قضائی( و گوهر عشقی 
این  داشت  به همراه  فراوانی  اتریش حاشیه های  در سفارت  بهشتی  مادر ستار 
اولین بار نبود که چنین اتفاقاتی در جریان سفر مقامات اتحادیه اروپا به ایران رخ 
می داد. چندی قبل نیز در جریان سفر هیأت پارلمانی اروپا به ریاست خانم ناریا 
گرونبرگ دیدار با نسترن ستوده و جعفر پناهی، خبر ساز شد. دیدار با این دو 
نفر در محل سفارت یونان صورت گرفته بود و در نهایت مشخص نشد کدام نهاد 
هماهنگ کننده این اقدام بوده است. چند نکته در این خصوص قابل توجه است:

ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات  هماهنگی  و  اطالع  با  دیدارها  این  اینکه  1.در 
صورت هیچ شکی نیست. چرا که اگر بدون نظارت و اطالع وزارت امور خارجه یا 

وزارت اطالعات صورت گرفته باشد، عذر بدتر از گناه است.
2.حال باید دید چرا این دیدارهای حاشیه ای آنقدر مهم جلوه داده می شود که از 
متن پر رنگ تر شده است. یعنی نظام مردمی جمهوری اسالمی که در دل آحاد 
از چنین رخدادهایی بهراسد.  مردم ریشه دوانده آنقدر سست و لرزان شده که 

نظامی که با یک ندای رهبرش، میلیون ها، جوان عاشق ملک و دین به صحنه می 
آیند باید از دیدار یک مقام خارجی با دو زن آنقدر اظهار نگرانی کند به طوری که 
ریاست قوای مقننه و قضاییه و مقامات کشوری و لشگری و نمایندگان مجلس و 
ائمه جمعه به میدان بیایند و همگی تقبیح این اقدام را در دستور کار خود قرار 
دهند دها بیلبورد در سطح شهر تهران که قطعاً میلیون ها تومان هزینۀ آن می 
شود مزین به عکس مونتاژ شده خانم اشتون و صدام شد؟ آیا جهانیان این بی 

ظرفیتی ما را به سخره نخواهند گرفت؟
3.در دیدار قبلی،  دکتر جواد الریجانی مشاور بین الملل قوه قضاییه و رئیس ستاد 
حقوق بشر اعالم نموده بود که این دو نفر محکومیت خود را سپری نموده اند و 
دیگر دستگاه قضایی با آنها کاری ندارد. یعنی مانند یک شهروند عادی می باشند.

که  مارس   8 روز  در  اشتون  خانم  سفر  زمانی  هم  بخاطر  تصادفاً  زن  دو  4.این 
که   بوده  بشر  فعال حقوق  یکی  دیدار می شوند.  به  موفق  است  زن  روز جهانی 
محکومیت خود را گذرانده و در حقیقت مجازات اقدامات خود در جریان انتخابات 
88 را تحمل نموده و نمی توان تا ابد وی را از کلیه حقوق اجتماعی اش محروم 
نمود مگر به حکم قانون .دیگری مادر سالخورده ای است که جوان خود را از دست 
داده است . ستار بهشتی یک فرد عادی بود که وبالگ نویسی را شروع کرده بود 
و شاید مخاطبین وی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد. ولی با ندانم کاری 
جهانیان  نمای  انگشت  که  کردیم  کاری   ، انتظامی  مأمورین  و  قضائی  مسئولین 
شدیم. چرا که کسی مسببین اینگونه اقدامات که آبروی کشور را در سطح بین 
الملل از بین برده اند مؤاخذه نمی کند؟ چرا که ما خودمان مدعی نمی شویم تا 
دیگران کاسه داغ تر از آش نشوند. چرا بجای استمالت و عذر خواهی از این مادر 
داغدار از در تهدید و ارعاب وارد می شویم و وی را معلوم الحال و فتنه گرمعرفی 

می کنیم .
5.بخاطر دارم زمانی که در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی خدمت 
می نمودم، گزارشی در خصوص ماجرای پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبار 
تبعه کانادا که در زندان اوین فوت نموده بود تهیه کردم. پیشنهاد کردم: قدرمسلم 
این است که این زن در حالی که در سالمت کامل بوده وارد این زندان شده و 
بلوک سیمانی  به  اصابت سرش  به علت  است  نموده  فوت  فاصله 24 ساعت  در 

دچار خون ریزی مغزی شده و فوت کرده ما نمی توانیم منکر اصل ماجرا شویم و 
صورت مسأله را پاک کنیم. پس بهتر است برای جلوگیری از حساسیت های بی 
مورد بین المللی، خودمان وارد عمل شویم و به خون خواهی وی اقدام نمائیم. 
مسببین را شناسایی و محاکمه کنیم. به راحتی می توانستیم سربازی که وی 
را هل داده بود و یا حتی شخص سعید مرتضوی دادستان وقت را به عنوان قتل 
غیر عمد محاکمه و به دنیا نشان دهیم برای جان انسان ها ارزش قائلیم. طبیعی 
می  راحتی  به  بنابراین  نبود  که  مقصرین  اعدام  به  راضی  بشری  جامعه  که  بود 
بار نرفت و نتیجه آن شد که کانادا  شد مساله را حل نمود ولی هیچ کس زیر 
پرچمداردشمنی و عداوت  با ایران شد و از آن روز تا کنون حداقل توانسته اند 
دهها قطعنامه در سازمان ملل علیه ملت ایران به تصویب برساند. واقعاً چه کسی 

جوابگوی این همه خسارت وارده از این باب به ایران است؟
6. اساساً معلوم نیست چرا ما باید همواره انفعالی عمل کنیم. چرا اجازه می دهیم 
برای نمونه مگر نمی شد در  انتقاد.  به  بعداً شروع کنیم  بیفتد و ما  اتفاقی  یک 
همین سفر ترتیبی می دادیم که چند نفر از خانواده معظم شهدای دانشمندان 
ترور  استکبار جهانی  و  ها  ایادی صهیونیست  توسط  ناجوانمردانه  که  ای  هسته 
شدند و یا تنی چند از جانبازان شیمیایی که با کمک اتحادیه اروپا به رژیم بعثی 
صدام به این حال و روز افتاده اند به مالقات خانم اشتون بروند تا این روی سکه 

راهم ببیند.
مخالفین  با  نیویورک  به  خود  سفر  بار  هر  در  دهم  و  نهم  دولت  رئیس  7.مگر 
حکومت امریکا مالقات نکرد و در مجامع آن ها سخنرانی نکرد و عکس یادگاری 
نگرفت. پس چگونه است که آستانه تحمل ما آنقدر پائین آمده است. باور کنید 
ما مشکالت مهم تری پیش رو داریم. برای هر دقیقه وقت نماینده مجلس 15 
میلیون تومان هزینه می شود غافلید برای همین موضوع چقدر وقت نمایندگان و 
وزارت خارجه صرف شده است ما باید به دنیا ثابت نمائیم که حکومت ما پشتوانه 
مردمی دارد و بیدی نیست که با این بادها بلرزد . محکم و استوار استاده ایم و 
با قامتی بر افراشته و با صالبت به اینگونه اعمال لغو بهائی نمی دهیم. چرا که 

آموخته ایم:
اذا َمرّوا باللغو ، مرّوا کراما
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