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نشريه فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي و سياسي
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تفسير سوره مبارکه ليل توسط 
استاد خيرخواه

عکس
بازديد مسعود کريم پور نطنزی از 

موزه شخصی کلوک نطنز

انتقاد پژويان : دولت ها در ايران، نقشه 
راه اقتصاد ندارند

با غذا چي بخوريم چي نخوريم؟

اولين همايش و جشنواره ملی طبيعت 
گردی، طب سنتی و گياهان دارويی در 

نطنز- از 23 الی 26 ارديبهشت1393

و  هنجارها  مختلف  فرهنگ های  در  معموالً 
نگه  زنده  نمادسازی  با  اجتماعی  ارزش های 
داشته شده و در پیِش چشِم شهروندان قرار 
مجسمه ی  گمنام،  سرباز  مقبره ی  می گیرد. 
مادر، یادبود های مختلف، روزها و جشن های 
خاص در سالنامه های ملی و ... از این قرارند. 
این کار در حقیقت تالشی است برای پایایی 
نام  به  روزی  وجود  اجتماعی.  ارزش های 
است  تالشی  مختلف  جوامع  در  مادر  روز 
مادر؛  با  درپیوند  ارزش های  نمادسازی  برای 
شده  تالش  ما  ملی  فرهنگ  در  که  چیزی 
با میالد فرخنده ی حضرت زهرا )س(  است 
بوی  و  رنگ  نوعی  به  و  شده  همزمان سازی 

دینی نیز به خود بگیرد.
با این حال، آنچه جای درنگ دارد آن است 
که  ارزش هایی  و  روز  این  شکوه  تمام  که 
بازسازی می کند در مجموعه ای رفتار فانتزی 
از قبیل خرید چند شاخه گل سرخ و یا لباس 
و زیورآالت فروکاسته شده است. » زن نمونه 
کیست؟ چه خصلت هایی  ما  جامعه ی  امروز 
دارد؟ ارزش های معطوف به زنان کدام اند؟« 
به راستی پاسخ این پرسش ها و شماری دیگر 
می داند؟  کسی  چه  را  پرسش  دست  این  از 
گمان نگارنده بر آن است که آنومی ارزشی 
نیز  و  جامعه  کل  برای  زمینه  این  در  حاکم 
است.  آزاردهنده  و  زنان کوشای آن گزنده 

این آزاردهنده است که صدا و سیمای ملی 
راننده  روزگار  جفای  که  زن،  یک  نمایش  با 
کامیونش کرده است به عنوان یک زن نمونه، 
دادن  نشان  در  را  خود  سردرگمی  و  نادانی 
زن نمونه و ارزش های مسلط زنانه به نمایش 
مردانش  هنوز  که  جامعه ای  در  می گذارد. 
جای  به  و  کنند  نامبر  را  زنانش  دارند  شرم 
»منزل«،  چون  القابی  با  آنان  به  نامشان 
»خانه«، »عیال«، »بچه ها«، »خانم«، »بانو«، 
می کنند،  اشاره   ... و  »ضعیفه«،  »مخّدره«، 
خریدن گل و لباس و شیرینی و طال، رفتاری 

فانتزی است.
در اینجا بجاست که میالد فرخنده ی حضرت 
زهرا )س( و روز زن و مادر را به  مادرم که 
سی سال است وقتی از او خداحافظی می کنم 
و به قم می آیم، رعشه ی دستانش اجازه نمی 
دهد آب را به آسودگی پشت سرم بپاشد، و 
نیز به همسرم که همواره همدل و همراه من 
است و نیز دخترم که بزرگی اش را آرزو دارم 
و نیز خواهرانم که جواهراتم هستند، شادباش 
بگویم. افزون بر آن ها این روز فرخنده را به 
همه ی خانم های دانشجو و دیگر خوانندگان 
و  گفته  شادباش  صمیمانه  وبالگ  این 
شیرین کامی  و  شادمانی  که  می کنم  آرزو 

همنشین شان باشد.

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه 
آیت اهلل  حضرت  رهبری،  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی بمناسبت آغاز 
سال ۱۳۹۳ هجری شمسی، با تبریک سال نو و نوروز به همه 
بخصوص  جهان  سراسر  در  عزیز  ایرانیان  و  میهنان  هم  ی 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مجاهدان راه اسالم 
و ایران، سال جدید را سال »اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و 

مدیریت جهادی« نامگذاری کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تقارن سال جدید با ایام 
شهادت بانوی بزرگ جهان اسالم حضرت فاطمه زهرا سالم 
اهلل علیها از خداوند متعال مسالت کردند: این تقارن، امکان 
بهره گیری مضاعف از انوار هدایت الهی و برکات فاطمی را 

برای ملت ایران فراهم سازد.
ایشان در ترسیم افق سال نو، دو مسئله ی اقتصاد و فرهنگ 
برای  کردند:  تاکید  و  بر شمردند  دیگر  از مسائل  تر  مهم  را 
با عزم ملی  تحقق شعار سال ۹۳ یعنی »اقتصاد و فرهنگ، 
و مدیریت جهادی« تالش مشترک مسئوالن  و آحاد مردم 

ضروری است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته 

و سازندگی کشور«  »زندگی  در  مردم  و حضور  ی مشارکت 
خاطرنشان کردند: هم در اقتصاد و هم در فرهنگ، کار بدون 
حضور مردم پیش نخواهد رفت و گروههای گوناگون مردمی 
باید با اراده و عزم راسخ مّلی در این عرصه ها نقش آفرینی 

کنند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: مسئوالن هم موظفند با توکل 
به خداوند و با تکیه ی بر مردم، در هر دو عرصه ی اقتصاد و 

فرهنگ، مجاهدانه وارد میدان عمل شوند.
داریم،  رو  پیش  جدید  سال  در  آنچه  کردند:  تاکید  ایشان 
مردم  و  مسئوالن  کمک  به  که  اقتصادی  از  است  عبارت 
شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با همت مسئوالن و مردم 
بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور و ملت ما را معین 

کند.
از  استفاده  ضرورت  بر  تأکید  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
آینده،  های  گیری  تصمیم  در  گذشته  عبرتهای  و  ها  تجربه 
حماسه  و  سیاسی  »حماسه  شعار  تحقق  کیفیت  ارزیابی  به 
اقتصادی« پرداختند و گفتند: در سال ۹۲، حماسه سیاسی 
مختلف  های  عرصه  در  مسئوالن  تالش  و  مردم  حضور  با 
نظیر انتخابات، راهپیمایی های بزرگ و عرصه های دیگر به 
بهترین شکل تحقق پیدا کرد و با دست بدست شدن قدرت 
اجرایی در کمال امنیت و آرامش، حلقه ی جدیدی از سلسله 
ی طوالنی مدیریت کشور شکل گرفت. رهبر انقالب مسئله 
با  و  مهم خواندند  ای  مسئله  و کشور  مردم  برای  را  اقتصاد 
اشاره به برخی تالشهای قابل تقدیر در زمینه ی حماسه ی 
اقتصادی افزودند: البته در سال گذشته حماسه اقتصادی به 
شکل مورد انتظار محقق نشد که الزم است این حماسه در 

سال جدید به وجود آید.
ایشان »سیاستهای اقتصاد مقاومتی« را زیر ساخت فکری و 
نظری تحقق حماسه اقتصادی خواندند و تأکید کردند: در پرتو 
این سیاستها اکنون زمینه ی الزم برای تالش مضاعف فراهم 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام نوروزی همچنین از 
عزیز، جوانان، خانواده  ایرانیان  برای همه ی  متعال  خداوند 
ها، کودکان و مردان و زنان این سرزمین پر افتخار، در سال 
جدید تِن سالم، شادابی، آرامش روحی، محبت، پیشرفت و 

تعالی و سعادت آرزو کردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی : برابری هميشه به معنای عدالت نيست مسئله 
اشتغال زنان مسئله ای درجه دو است

 دکتر مهراب صادق نیا

روزی به نام زن!
رهبر معظم انقالب سال 93 را به نام »اقتصاد و فرهنگ، 

با عزم ملی و مدیریت جهادی« نامگذاری کردند

   ویژه نامه ضمیمه ارمغان در شهرستان نطنز

6

سالروز تولد
 امام خمینی

بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی

 مبارک باد



2سیاسیارمغان

 جمعی از بانوان فرهیخته کشور ، در آستانه والدت حضرت 
زهرا )سالم اهلل علیها(، صبح امروز با رهبر انقالب دیدار کردند.

زهرا  حضرت  والدت  آستانه  در  نیوز،  فرهنگ  گزارش  به 
با  امروز  صبح  فرهیخته  بانوان  از  جمعی  )سالم اهلل علیها(، 

رهبر انقالب دیدار کردند.
گزیده ای از سخنان معظم له به این شرح است:

اگر  نیست/  تفکیک  قابل  خانواده  مسئله  از  زن  **مسئله 
کسی بخواهد مسئله زن را جدا از خانواده بحث کند دچار 

اختالل در فهم و تشخیص عالج خواهد شد.
**در پرداختن به مسئله اصلی زنان نباید به مسائل درجه 
دو پرداخت/ مسئله اشتغال زنان مسئله ای درجه دو است/ 
باید ببینیم عوامل سلب آرامش زنان در خانه چیست، اگر 
خانواده  مدیر  و  کدبانو  نمی تواند  باشد،  نداشته  آرامش  زن 

باشد. این مسئله اصلی است.
باید  نشویم  خطا  دچار  زن  مسئله  در  می خواهیم  اگر   **
ذهن را از حرف های کلیشه ای غربی ها به کلی خالی کنیم/

نمی گویم بی اطالع باشیم، اما آن افکار نباید مرجع باشد
نباید  زنان  اصلی  مسئله  به  پرداختن  در  رهبرانقالب:   **
به مسائل درجه دو پرداخت/مسئله اشتغال زنان مسئله ای 
درجه دو است/باید ببینیم عوامل سلب آرامش زنان در خانه 
چیست،اگر زن آرامش نداشته باشد نمیتواند کدبانو و مدیر 

خانواده باشد. این مسئله اصلی است.
** رهبر انقالب: یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسالمی 
این است که در سایه آن، این همه زن فرزانه و تحصیل کرده 
و خوش فکر و ممتاز در جامعه وجود دارند و تربیت شده اند.

** رهبر انقالب: مسئله زن از مسئله خانواده قابل تفکیک 
نیست / اگر کسی بخواهد مسئله زن را جدا از خانواده بحث 

کند دچار اختالل در فهم و تشخیص عالج خواهد شد.
* مشروح بیانات رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
امروز )شنبه( در دیدار صدها نفر از زنان فرهیخته و نخبه، 
تشکیل یک مرکز عالی فرا قوه ای را برای تدوین راهبردی 
ضروری  خانواده«،  و  زن  »مهم  مسئله  قبال  در  صحیح 
و  جانبه  همه  راهبرد  این  به  دستیابی  افزودند:  و  خواندند 
قابل اجرا، نیازمند سه مسئله است: پرهیز کامل از مرجعیت 
دادن به تفکرات »غلط، کلیشه ای و متحجر غربی« در امور 
به  پرداختن  و  اسالمی  ناب  معارف  و  متون  بر  تکیه  زنان، 

مسائلی که حقیقتاً مسائل اصلی زنان محسوب می شوند.
با تبریک میالد پربرکت حضرت فاطمه زهرا )سالم  ایشان 
با هفته زن و روز  را  این میالد خجسته  تقارن  اهلل علیها(، 
تکریم مادر، فرصتی برای درس گرفتن از زندگی بانوی دو 

عالم حضرت صدیقه کبری )س( برشمردند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به معصومیت و مقامات معنوِی 
افزودند:  جوانی  سن  در  هم  آن  حضرت  آن  برتر  و  عالی 
عالم،  زنان  ی  سیده  زندگی  به  دقیق  و  نو  نگاهی  با  باید 
طهارت،  عفت،  تقوا،  نظیر  ایشان  ی  برجسته  خصلتهای 
مجاهدت، شوهرداری، فرزندداری، سیاست فهمی و حضور 
در مهمترین عرصه های حیات یک انسان را به معنای واقعی 

کلمه، الگو قرار داد.
از  اسالمی  ایران  برخورداری  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
انبوه زنان فرزانه، تحصیلکرده، خوشفکر و ممتاز را از نعمات 
الهی و جزو بزرگترین افتخارات جمهوری اسالمی خواندند و 
خاطرنشان کردند: این واقعیت که در تاریخ ایران بی سابقه 
دیدگاههای  و  اسالم  پرطراوت  و  مبارک  نگاه  مدیون  است 

کارگشای امام خمینی )ره( است.
زن  مستقل  شخصیت  و  هویت  برجسته  کاماًل  بروز  ایشان 
دیگر  درخشان  نقطه  یک  را  مقدس  دفاع  عرصه  در  ایرانی 
برشمردند و از »عظمت و صبر و استقامت پرشکوه« مادران 

و همسران شهیدان و جانبازان تجلیل کردند.

برای  از جهات مختلف  را  زن  اسالمی مسئله  انقالب  رهبر 
جامعه بشری در خور فکر و تحقیق و پیگیری دانستند و سه 

جهت مهم را در این زمینه مطرح کردند:
اول: چگونه می توان از ظرفیت عظیم زنان، به شکل صحیح 

و سالم استفاده کرد؟ 
دوم: بهره گیری از مسئله ظریف و حساس جنسیت در روند 
تعالی و نه انحطاط بشر، چگونه امکان پذیر است. و سوم: 
باید  رفتاری  چه  مرد،  و  زن  طبیعی  تفاوتهای  به  توجه  با 
در جامعه بشری نهادینه شود که جلوی ظلم به زن را در 

خانواده و اجتماع بگیرد؟
ایشان در همین زمینه، زن و خانواده را دو مسئله غیر قابل 
تفکیک برشمردند و خاطر نشان کردند: هرکس اگر مسئله 
زن را جدا از مسئله خانواده مورد بررسی قرار دهد در فهم 

مسئله و تشخیص عالج آن، دچار اختالل می شود.
بررسی  و  به سواالت مطرح شده  پاسخ  برای  انقالب،  رهبر 
و خانواده، تشکیل مرکزی مطالعاتی  ابعاد مسئله زن  همه 
و کاری را الزم خواندند و افزودند: این مرکز فراقوه ای باید 
راهبردی صحیح و همه جانبه را درباره »زن«، تدوین کند و 

با پیگیری های الزم این راهبرد را اجرایی نماید.
در  را  زن  مسئله  به  پرداختن  و  راهبرد  این  تدوین  ایشان 
مهم  الزاماتی  به  پایبندی  نیازمند  مرکزی،  یا  دستگاه  هر 

برشمردند.
ابتدا، »پرهیز و دوری  الزامات،  این  انقالب در تبیین  رهبر 

کامل از فرآورده های غربی« را مورد تأکید قرار دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: غربی ها به 
اند اما همان فهم  دالیل مختلف، مسئله زن را بد فهمیده 
با هوچی  و  اند  دنیا کرده  رایج  را سکه  تباه کننده  و  غلط 
گری، مجال حرف زدن به دیگران و مخالفان را نمی دهند.

ابعاد  درباره  غربیها  دیدگاه  از  باید  البته  افزودند:  ایشان 
مختلف مسئله زن آگاه بود اما باید با ایستادگی در مقابل 
مرجعیت این افکار، ذهن را از این تفکرات »کهنه اما نو نما« 
این  که  چرا  کرد  تخلیه  دلسوزانه«،  ظاهراً  اما   »خائنانه  و 
بشری  و سعادت جوامع  تواند هدایت  نمی  مطلقاً  تفکرات، 

را به دنبال بیاورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نگاه مادی و غیرالهی به هستی 
زن  درباره  غربی  تفکرات  عمیق  انحراف  ریشه  را  جهان  و 
برشمردند و افزودند: نگاه کاسب کارانه به ظرفیت زنان در 
مسائل اقتصادی از جمله اشتغال و نگاه تحقیرآمیز به زن و 
تنزل دادن او به وسیله ای برای اطفای شهوات مردان، مبانی 
دیگری است که تفکرات غربی را درباره زنان، کاماًل ظالمانه 

و متحجرانه ساخته است.
در غرب  کتابهایی که  و  مقاالت  برخی  به  استناد  با  ایشان 
اگر  افزودند:  شود  می  منتشر  زنان،  واقعی  اوضاع  درباره 
دقیق  منطقی،  »سالم،  زن،  مسئله  به  ما  نگاه  خواهیم  می 
و راهگشا« باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال 

و برابری جنسی کاماًل فاصله بگیریم.
ایشان »برابری جنسی زن و مرد« را از جمله حرفهای کاماًل 
معنای  به  همیشه  برابری  افزودند:  و  خواندند  غرب  غلط 
گاه  برابری  اما  است،  حق  همیشه  عدالت  نیست،  عدالت 

»حق« است و گاه »باطل«.
با کدام منطق  را مطرح کردند که  این سؤال  انقالب  رهبر 
باید زنان، که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای 
منطقه ویژه ای از زندگی آفریده است در عرصه هایی وارد 

کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می کند؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر نگاه انسانی اسالم به 

از جمله سیر  از مسائل  بسیاری  در  افزودند:  زن  مسئله 
ندارد  وجود  مرد  و  زن  میان  تفاوتی  هیچ  معنوی  مقامات 
اما قالبها متفاوت است و این واقعیت در کنار عرصه های 
می  همراه  به  نیز  را  متفاوتی  های  عرصه  منطقاً  مشترک، 

آورد.
از  بسیاری  فکری  بنای  زیر  از  انتقاد  با  انقالب  رهبر 
ها  غربی  اصرار  کردند:  خاطرنشان  جهانی  کنوانسیونهای 
به  کند  می  تباه  را  بشری  جامعه  غلط،  زیربنای  این  روی 
همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از 

این مبانی برحذر بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین دومین الزام دستیابی 
بر متون اسالمی را  به راهبرد صحیح در مسئله زن، تکیه 

ضروری خواندند.
ایشان افزودند: در نگاه به مسئله زن نباید هر چیزی را که 
به نام دین بر سر زبانهاست قبول کرد اما باید اصولی را که 
و  سنت  و  »قرآن  از  استنباط  درست  شیوه  با  شایستگان 

حدیث« ارائه می کنند تکیه گاه اصلی قرار داد.
به مسائل  از مسائل فرعی و پرداختن  انقالب، دوری  رهبر 
اصلی را سومین الزام دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله 
زن خواندند و خاطرنشان کردند: مسئله خانواده بخصوص 
»سالمت، امنیت و آرامش زن در خانواده«، مسئله ای اصلی 

است که باید به آن پرداخت.
ایشان تأکید کردند: باید عوامل سلب آرامش و سکینه روحی 
زن در خانواده را جستجو کرد و با شیوه های گوناگون از 

جمله قانون و تبلیغ صحیح، این موانع را برطرف کرد.
در  اینکه  از  تأسف  ابراز  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
محیطهای قدیمی و جدید، زن موجودی درجه 2 و موظف 
به خدمتگزاری تصور می شود افزودند: این مسئله، درست 

نقطه مقابل نگاه فقه مترقی اسالم به زن است.
رهبر انقالب افزودند: متأسفانه برخی، چیزهایی را از اسالم 
می گیرند اما برای اینکه غربی ها بدشان نیاید مسائلی از 
غرب را هم به آن اضافه می کنند که این قابل قبول نیست.

رشد  و  تحصیل  فرصت  از  زن  برخورداری  انقالب  رهبر 
کردند:  خاطرنشان  و   برشمردند  ضرورت  یک  را  تعالی  و 
برخالف برخی دیدگاهها، اشتغال از مسائل اصلی مربوط به 
زنان نیست البته اشتغال و مدیریت مادام که با مسئله اصلی 

یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند، ایرادی ندارد.
ایشان با اشاره به مسائلی که درباره تحصیل زنان در برخی 
رشته های تحصیلی دانشگاهی مطرح شد افزودند: اگر در 
این مسئله تفاوتی هم باشد ضدعدالت نیست چرا که نباید 
رشته های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان 

نیست به آنان تحمیل شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اینکه زنان برخی مشاغل 
را برعهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست بلکه آن چیزی 

غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد.
فهمیده  زنان  سخنانشان،  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
پیگیری  برای  اشخاص  بهترین  را،  ممتاز  و  تحصیلکرده  و 
صحیح مسائل زنان خواندند و آنان را به تالش در این زمینه 

دعوت کردند.
پیش از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی خانم موالوردی 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گزارشی از 
و  سالمت  شاخص  لحاظ  به  گفت:  زنان  به  مربوط  مسائل 
منطقه  در  خوبی  بسیار  وضع  از  بانوان  اجتماعی  مشارکت 
برخورداریم و زنان جامعه نقش مؤثر و بی بدیلی در تحقق 
جهادی«  مدیریت  و  ملی  عزم  با  فرهنگ  و  »اقتصاد  شعار 

خواهند داشت.

رفع حصر خانگی در شرایط اصرار بر مواضع قبلی، مانند قبول ابطال انتخابات بدون مجوز قانونی 
است.

به  ای  نامه  ارسال  با  شیرازی  حایری  اهلل  آیت 
کروبی،  مهدی  و  موسوی  میرحسین  آقایان 
دام  در  افتادن  از  احتراز  درباره  تذکراتی  ضمن 
دشمنان، از آنها خواسته است که با عذرخواهی 
از  فتنه  رفع  زمینه  اسالمی،  جمهوری  نظام  از 
کشور را فراهم نمایند. متن کامل این نامه را با 

هم می خوانیم.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مهندس  آقای  جناب  ارجمند  برادران  حضور 
میرحسین موسوی و حجت االسالم و المسلمین 

مهدی کروبی )وفقهما اهلل لطاعته(
سالم علیکم،

می  آنچه  در  شما  باور  که  کنم  می  فکر  بنده 
کنید خدمت به اسالم و انسانیت در راه آزادی و 
کرامت انسانی است. آنکه در زاهدان با عملیات 
چهل  و  شوشتری  سردار  مرحوم  انتحاری 
همرزمش را شهید کرد و شصت نفر از ایشان را 
مجروح نمود، نیز قصدش جز خدمت به اسالم و 
مسلمین و نیل به درجات عالیه در بهشت برین 
چیز دیگری نبوده است. دعوت مردم به آمدن 
و  آمریکا  دامن  در  که  ایست  میوه  خیابان  در 
اسرائیل افتاده و با اصرار بر مشی گذشته باز هم 
خواهد افتاد. آنچه در مصر و اخیراً در اوکراین 
واقع شد، نمونه روشن آن است. لطف خدا بود 
که قضیه جمع شد. در انجیل برنابا آمده است 
که عیسی بن مریم علیه السالم ابلیس را تبلیغ 

توبه  چگونه  پرسید  ابلیس  کند  توبه  که  نمود 
خداوند  و  پرسید  خداوند  از  نیز  عیسی  و  کنم 
پشیمانم.«  کردم  بد  بگوید  کلمه  »یک  فرمود: 
و  رساند  ابلیس  اطالع  به  را  مطلب  عیسی)ع( 
ابلیس در پاسخ گفت: چرا من بگویم! چرا خدا 
پرونده  در  برادران!  پشیمانم!!  کردم  بد  نگوید 
را  انقالب  و  اسالم  به  بزرگی  خدمات  شما 
می توان مشاهده کرد. اگر این خوبی را بر خوبی 
های دیگر خود بیفزائید که: »وما ابري ء نفسي 
ان النفس الماره بالسوء اال ما رحم ربي ان ربي 
غفور رحیم« چه اشکال دارد؟! شما که همواره 
گفته اید و می گویید: »الهی التکلنی الی نفسی 
طرفه عین ابداً« و سال هاست می گویید »الهی 
با  و  ابدا«  منه  استنقذتنی  سوء  الي  التردنی 
خداوند مناجات می کنید که »الهی ال تسلبنی 
که  آرزومندید  و  ابدا«  علّی  به  انعمت  ما  صالح 
مصداق این آیه باشید »یاأیها الذین آمنوا کونوا 
أنفسکم«؛  علی  ولو  هلل  شهداء  بالقسط  قوامین 
خالصانه  های  نیایش  لوازم  به  عمل  با  بیایید 
این افتخار بزرگ را برای خود در دنیا و عقبی 
حفظ فرمایید. امام راحل وقتی مصلحت اسالم و 
انقالب و مردم را در قبول قطعنامه دید فرمود: 
آخرین  تا  و  نفر  آخرین  تا  گفتم  که  بودم  من 
قطره خون خواهیم جنگید، امروز میگویم صلح 
با صدام را میپذیرم و این صلح تاکتیکی نیست. 
من این جام کشنده تر از زهر را سر میکشم و 

مسئولیت این کار را شخصاً قبول میکنم. دیدید 
شد.  پیش  از  بیش  مردم  بین  در  امام  حرمت 
چون مردم طرفدار مظلوم هستند و چون امام را 
مظلوم دیدند محبوبشان شد. شما می فرمودید 
گفتند:  جواب  در  شود  منحل  باید  انتخابات 
هرچه که قانون انتخابات بگوید، و این کار را به 
عهده هرکس که گذاشتند، شما نپذیرفتید! و به 
مردم گفتید از آرایتان دفاع کنید! و به خیابان 
نفرمود:  تعالی  باری  خداوند  مگر  بریزید!  ها 
ُقواْ«. آیا به  تََفَرّ َوالَ  بَِحْبِل اهلّل َجِمیعاً  »َواْعَتِصُمواْ 
خیابان کشاندن مردم تفرق نبود؟! یا به خیابان 

آمدن اعتصام به حبل اهلل بود؟!
به  امام  هفت  و  پنجاه  بهمن  دوم  و  بیست  در 
مردم گفت به خیابانها بیایید و حکومت نظامی 
شاه را برچینید و مردم آن روز به خیابان آمدن 
را اعتصام به حبل اهلل دیدند. لذا همگی آمدند 
و انقالب پیروز شد. وقتی پس از انتخابات ۸۸ 
نه  کردید  در خیابانها دعوت  آمدن  به  را  مردم 
در  نظام  نه  و  بودید  راحل  امام  موضع  در  شما 

جایگاه شاه و ساواک و آمریکا و اسرائیل!!
و  بودید  انتخاباتی  رقابت  موضع  در  شما 
میخواستید برنده میدان باشید و نظام در موضع 
اجراي مو به موی قانون اساسی بود و آمریکا و 
در  بودند همانگونه که  نظام  مقابل  در  اسرائیل 
مقابل امام نیز بودند. درخرداد سال ۸۸ آمریکا 
بودند  انتخابات  ابطال  موضع  در  اسرائیل  و 
و  پنجاه  بهمن  دوم  و  بیست  در  که  همانگونه 

هفت در موضع حفظ رژیم ستم شاهی بودند.
خیلی ها با پافشاری بر امر باطلی از دنیا رفتند 
خوشنام  تاکنون  هم  مرگشان  از  بعد  حتی  و 
مانده اند و شاید مردمي هم آرزو دارند در قیامت 

جایگاه  جز  چیزی  اما  باشند  اینان  همنشین 
عذاب نصیب ایشان نخواهد بود. شما این مطلب 
را با جان و دل قبول دارید. باید از این محبوبیت 
های پس از مرگ ولو چندین هزار ساله، به خدا 
پناه برد!! امام همیشه می فرمود وقتی پای انجام 
وظیفه به میان بیاید، من با مردم کار ندارم. من 
با تاریخ کار ندارم. من بین خود و خدای خود 

تعهدی دارم که بدان عمل می کنم.
نظام  و  به خیابان ها کشاندند  را  مردم  گروهی، 
نکرد،  محاکمه  را  ایشان  مصلحت،  حفظ  برای 
گرچه کارشان را به شدت محکوم کرد. حال اگر 
نظام حرف خود را پس بگیرد تا آن ها قهرمان 
شوند، پس از این، نظام نسبت به موارد مشابه 
می تواند  چه  آورد  فرود  تسلیم  سر  آنکه  جز 
عدتم  »ان  موضع  در  است  ناچار  نظام  بکند؟! 
اهلل ال  فرماید »ان  باشد خداوند هم می  عدنا« 
تسلیم  بانفسهم«  ما  یغیروا  حتی  بقوم  ما  یغیر 
به  را  نظام  نشینی،  عقب  و  زور  برابر  در  نظام 
سیاسی  استخوان  نرمی  یا  سیاسی  راشیتیسم 
اصرار  می کشاند. رفع حصر خانگی در شرایط 
بر مواضع قبلی عیناً مانند قبول ابطال انتخابات 
این است  بدون مجوز قانونی است و معنی آن 
که نظام حکم به نفی خود نموده است و از هیچ 

نظامی نمی توان چنین انتظاری را طلب کرد.
با ادامه اصرار شما بر مواضع قبلی، فتنه انتخابات 
۸۸ آتش زیر خاکستر خواهد ماند و نظام نسبت 
به آن نمی تواند بی تفاوت بماند. جمع شدن فتنه، 
شدن  خاموش  و  است  مشعل  شدن  خاموش 
پذیرش  است.  شمعک  خاموشی  از  غیر  مشعل 
خواهد  خاموش  را  شما، شمعک  از طرف  خطا 
کرد. اجانب مصرند که این شمعک روشن بماند 

روشن  آن  با  را  مشعل  مقتضی  زمان  در  تا 
داشتن  نگه  روشن  همان  شما  اصرار  کنند، 
شمعک است و پذیرش خطا خاموش کردن آن؛ 
اینک این کار بزرگ فقط و فقط از دست شما بر 
می آید. پس از اجر عظیم آن نیز غافل نشوید. 
اجانب در صدد آنند که آن چه با صدام کردند با 
شما هم تکرار کنند. تا صدام سر کار بود همه 
آتش ها را به او افروختند و وقتی دستگیر شد، 
شد  آویز  حلق  نهایت  در  و  کردند  محاکمه اش 
بهره  حیاتش  از  کمتر  مرگش  از  نیز  امروز  و 
نمی برند. عراق روزمره قربانی می گیرد و عاملین 
از  پس  به  اجانب  ندارند.  صدام  جز  امامی  نیز 
مرگ شما می اندیشند که بیش از زمان حیاتتان 
از شما بهره ها ببرند. شما به چنین کاری راضی 
نبود!  خوبی  کار  قانون  به  تمکین  عدم  نشوید. 
بهتر  نبود!  به خیابان ها درست  کشاندن مردم 
آن بود که مردم را به آرامش دعوت می کردید 
و به مردم می گفتید، نافرمانی نکنید تا از طرق 
قانونی به حقوق خود و شما دست یابیم. در این 
صورت مردم آرام می شدند و شما فرصت پیدا 
می کردید تا در آرامش حقیقت را کشف کنید. 
مالحظه فرمودید که طرف مقابل شما سالها به 
انجام  که  کارهایی  با  و  خود  استانی  سفرهای 
توانسته رای مردم  تبلیغاتی خود  داده و شیوه 
را به دست آورد، لذا بحث بر سر شیوه تبلیغات 
از بحث بر سر جابه جا کردن میلیونی  به غیر 
آرا است!! عزیزان! تبعیت از حجت باطنی عقل 
همان تبعیت از خداوند متعال است و مخالفت 

با حجت باطنی، مخالفت با خداست.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
محی الدین حائری شیرازی

در نامه آیت اهلل حایری شیرازی به موسوی و کروبی مطرح شد
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شماره 167
و 168

رهرب معظم انقالب اسالمی: 

برابری همیشه به معنای عدالت نیست 
مسئله اشتغال زنان مسئله ای درجه دو است



3اقتصادیارمغان
شماره 167

و 168

این  طرح  با  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
پرسش که آیا وزرا حاضر هستند دارایی های شان 
را اعالم کنند گفت: اگر جواب خیر است، پس 
چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه 

اطالعات اقتصادی خود را دارند؟
الیاس نادران  به گزارش الف به نقل از فارس، 
برای  باید  دولت  اینکه  بیان  با  ثریا  برنامه  در 
شفافیت اقتصادی ابتدا از بدنه خود آغاز کند، 
اظهار داشت:  اکنون همه دستگاه ها و مسئوالن 
بر شفافیت اقتصادی تأکید دارند. وی افزود: اگر 
داشته  به طور جامع وجود  اطالعاتی  شفافیت 
در  کس  هیچ  برای  رانت خواری  امکان  باشد 

دولت وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت:  در نامه ای 
 ۶۵۰ اعتبار  ارائه  شاهد  شد  منتشر  اخیراً  که 
و  بودیم  شخص  یک  به  تنها  یورویی  میلیون 
امکان واردات با شرایط بسیار ویژه برای عده ای 
فراهم شد. وی افزود: متأسفانه به عنوان برخی 
زیرساخت ها که به اعتقاد من اثرگذاری برخی 
ایجاد  موجب  و  است  دولت  در  نفوذ  با  عناصر 

رانت های کالن شده است.
نادران با اشاره به جنگ سوریه گفت: بیش از 
2 سال سوریه با آمریکا، اسرائیل و متعهدانش 
در جنگی تمام عیار به سر می برد و به شدت 
نظام  اما  دارد  مشکل  سیاسی  قدرت  لحاظ  به 
ارزی سوریه به هم نریخته است. وی افزود: اما 
در ایران پس از اعالم قرار گرفتن بانک مرکزی 

در لیست سیاه بالفاصله نرخ ارز در کشور دچار 
وجود  عدم  از  ناشی  که  شد  شدیدی  نوسانات 

زیرساخت های مناسب ارزی است.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه باید مرکزی 
را  موارد  و  تأسیس  ارز  خروج  و  ورود  برای 
دارای  نهادهای  از  بسیاری  گفت:   کرد،  کنترل 
قدرت مانع از ایجاد مراکزی برای کنترل میزان 
با  نادران  می شود.  کشور  به  ارز  خروج  و  ورود 
اشاره به اینکه در روند اجرای هدفمندی صدها 
میلیون تراکنش ایجاد شد، گفت: هم اکنون در 
نظام بانکی میلیون ها تراکنش انجام می شود و 
نمی توان  آیا  جابه جا می شود؛  مبالغ  راحتی  به 
میزان  و  افراد  درآمد  میزان  از  اطالعاتی  بانک 

دارایی آنان ایجاد کرد.
سطوح  در  کافی  اطالعات  اکنون  گفت:  وی 
برای  مرکزی  اما  دارد  وجود  نهادها  مختلف 
اطالعات  بنابراین  نیست،  آنها  میان  هماهنگی 
نماینده  این  داشت.  نخواهد  تبادل  امکان 
در  ای  اراده  باید  اکنون  کرد:  تصریح  مجلس 
هم  الزم  اختیارات  که  کشور  اجرایی  مدیریت 
مختلف  بخش های  تا  شود  ایجاد  دارد،  وجود 

برای اقتصادی سالم هماهنگ عمل کنند.
بخش هایی  ثریا  تلویزیونی  برنامه  میانه  در 
انتخابات  از  پیش  جمهور  رئیس  سخنان  از 
شد  پخش  انتخابات  از  پس  و  یازدهم  دوره 
ایجاد  بر  روحانی  حسن  گزارش ها  این  در  که 
می کرد.  تأکید  شفاف  و  جامع  اطالعاتی  بنگاه 

همچنین روحانی در بخش هایی از این گزارش 
تلویزیونی از تدوین طرح های اجرایی در اقتصاد 

برای تحولی بزرگ در کشور سخن می گفت.
و  دولت  بدنه  از  باید  اطالعاتی  شفافیت  ابتدا 

سپس از مردم انتظار ارائه اطالعات کنند
رابطه  باید  دولت  اینکه  به  اشاره  با  نادران 
خوبی با مردم برقرار کند، افزود: ابتدا شفافیت 
اطالعاتی باید از بدنه دولت اجرا شده و سپس 

از مردم انتظار ارائه اطالعات کنند.
هزار  تا  میلیارد   ۸۰۰ بین  دولت  وزیر  چند 

میلیارد تومان ثروت دارند
 ۸۰۰ بین  دولت  وزیر  چند  اینکه  بیان  با  وی 
میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند ادامه 
را  دارایی های شان  هستند  حاضر  وزرا  آیا  داد: 
انصراف  توقع  چرا  پس  خیر،  اگر  کنند  اعالم 
مردم از دریافت یارانه و ارائه اطالعات اقتصادی 
به  اشاره  با  نماینده مجلس  این  دارند.  را  خود 
از  ۱۰۰درصدی  اطمینان  باید  حکومت  اینکه 
گفت:  دهد،  آنان  اطالعات  عدم  بابت  از  مردم 
دولت پس از ثبت نام خانوار قصد رصد گردش 

مالی بانکی افراد را دارد.
رویه دولت در خصوص حذف  از  انتقاد  با  وی 
در  دولت  چرا  گفت:  پردرآمد  اقشار  یارانه 
اجبار  عنوان  از  اینترنتی  ثبت نام  سیستم 
مجلس بر حذف یارانه خانوار استفاده می کند، 
افزایش 2۰  بر  آیا دولت مصوبه مجلس مبنی 
درصدی حقوق کارکنان را نیز به همین تناسب 

در فیش های حقوقی مجلس را اعالم می کند.
نادران گفت: آیا دولت در دفترچه های خدمات 
بیمه ای رایگان از عنوان اینکه مجلس اجازه و 
کرده  تصویب  و  گرفته  نظر  در  را  الزم  منابع 
برخی  در  دولت  بنابراین  کرد  خواهد  استفاده 
رفتارهای خود باید تجدیدنظر کند. وی افزود: 
هر کاری ابزار خود را می طلبد و دولت نسبت 
مختلف  ابزارهای  از  باید  خود  اقدامات  به 

استفاده کند.
یک  باید  کرد:  تأکید  دانشگاه  استاد  این 
مردم  یعنی  باشیم  داشته  کارآفرین  اقتصاد 
کار اقتصادی و تولیدی می کنند و دولت هم با 
دریافت مالیات بازتوزیع صحیحی داشته باشد.

 قیمت دو کاالی ارز و طال ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و متاثر از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی 
داخل و در عرصه بین المللی هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی متعارف این کاال ها باید متاثر از 

متغیر های اقتصادی و به ویژه رشد اقتصادی و کیفیت بهره وری عوامل در اقتصاد باشند.
 اما این متغیر ها خود متاثر از عوامل سیاسی و اجتماعی هستند. اینکه چرا کشور کره جنوبی که در 
۱۹۶۵ با تولید داخلی سرانه ۱۷۵ دالر در مقایسه با تولید سرانه 2۶۵ دالری ایران در همان  سال 
امروز با تزریق ارزی نصف منابع ارزی ایران از آن زمان تاکنون تبدیل به یک اقتصاد صنعتی پویا 
شده است و کشور ما با 2 برابر تزریق ارز به اقتصاد همچنان در تاروپود توسعه نیافتگی اسیر است 
و بازار های کشور جوالنگاه کاال های کره ای شده است تنها نمی توان با تمرکز بر متغیر های اقتصادی 

به تبیین این عقب ماندگی و آن رشد صنعتی پرداخت.
 عواملی مثل عزم سیاسی، فرهنگ تالش و سختکوشی، ابتکار و نوآوری، و کم مصرفی و پس انداز 
نیز نقش های جدی در این پیشرفت و آن عقب ماندگی ایفاء می کنند. هشت سال گذشته باالترین 
میزان درآمد های نفت و گاز کشور در تاریخ اقتصادی رقم خورد به طوری که ۵۶ درصد درآمد های 
ارزی کشور از سال ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۹۱ در هشت سال گذشته حاصل شده است و همزمان رشد 
اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۸ رسید و بزرگ ترین فساد های مالی تاریخ یکصد سال 
گذشته هم در همین هشت سال رخ داده است. سیاست های پولی طی ربع قرن گذشته همواره به 

عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است.
در دوره دولت های نهم و دهم عالوه بر تامین کسری بودجه دولت، حراست از ارزش سبد دارایی 
است.  افزوده شده  مرکزی  بانک  نگرانی های  فهرست  به  نیز  بانک های خصوصی  به ویژه  و  بانک ها 
هرگاه افزایش درآمد های نفتی حاصل شده است، انتظار می رود به دلیل افزایش تقاضا برای ریال 
پول ملی تقویت شود که بانک مرکزی مانع از تحقق آن شده است و اجازه نداده است که قیمت ارز 
کاهش پیدا کند؛ و هرگاه که بودجه با کسری مواجه بوده است بانک مرکزی با تضعیف پول ملّی 
و گران کردن ارز هزینه های سیاست های غلط دولت ها را از جیب مردم تامین کرده است. اکنون 
این پرسش مطرح است که آیا همه کاستی ها در سال ۱۳۹۳ مرتفع خواهند شد که انتظار بهبود 
وضعیت قیمت ارز را داشته باشیم؟ در سیاست های اعالم شده توسط دولت یازدهم به هیچ یک از 
این نابسامانی ها پاسخ داده نشده است با این وجود دلیلی وجود ندارد که شاهد بهبود قیمت ارز 

در سال ۱۳۹۳ باشیم.
اما دالیل متعدد دیگری وجود دارد که نشان می دهند قیمت ارز افزایش خواهد یافت. عمده ترین 
نشانه آن تداوم سیاست های اتالف منابع ملّی است که در دولت های نهم و دهم آغاز شد و عنوان 
آن را نام هدفمندی یارانه ها نهادند که عنوان واقع دقیق تر آن آزادسازی قیمت هاست. تبصره 2۱ 
بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب نمایندگان مجلس هم رسیده است اگر اجرایی شود کف قیمت 
ارز از ۳۰۰۰ تومان اعالم شده توسط رئیس بانک مرکزی در پایان سال آتی حداقل ۴۰۰۰ تومان 
خواهد بود که البته هر چه باالتر به سود اصحاب ثروت. درمورد قیمت طال هم نشانه های افزایش 

قیمت مشهود است.
دکتر حسین راغفر * استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
منبع: ارمان

وي گفت: دلیل نرسیدن به این جایگاه برخالف آنچه برخي معتقدند، تحریم نیست. 
نبود نقشه راه و مدیریت نادرست اقتصاد مهمترین دلیل بروز این مشکل است.

مرحله دوم ثبت نام براي هدفمندي یارانه ها در حال اجراست و دولت انتظار دارد 
فهرست یارانه بگیران ریزش قابل توجهي را تجربه کند.  هر چند نوبخت، معاون 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري اشاره کرده است که صدها هزار 
نفر در روزهاي اول ثبت نام از دریافت یارانه انصراف داده اند اما هیچ آمار مشخصي 

در این زمینه ارائه نشده است. 
 به گزارش »قانون« ،ثبت نام براي فاز دوم هدفمندي یارانه ها مقدمه اجراي فاز 
دوم هدفمندي یارانه هاست و در حالي دولت هنوز رسما اجراي فاز دوم هدفمندي 
و  گاز  و  و آب  برق  نظیر  برخي کاالها و خدمات  تعرفه  است که  نکرده  اعالم  را 
مکرر  تاکید  به  توجه  با  حال  است.   یافته  افزایش   . و..  انرژي  حامل هاي  برخي 
مسئوالن بر این نکته که شیب افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندي مالیم خواهد 
اقالم  تعرفه این  باز  آغاز رسمي اجراي این طرح  با  است  قرار  آیا  نیست  معلوم  بود 
گذشته  سال  ماه  بهمن  در  شده  اعمال  افزایش هاي  یا  شود  افزایش  دستخوش 
مالک قرار خواهد گرفت.   به هر روي ایران در حالي از پس سه سال تجربه سخت 
اجراي فاز اول هدفمندي یارانه ها به استقبال اجراي فاز دوم مي رود که اقتصاد از 

رکودي تورمي رنج مي برد و بنیان هاي اقتصادي با مشکالت فراواني دست و پنجه 
نرم مي کنند.  همین امر سبب شده است که برخي کارشناسان به تصمیم دولت 
براي اجراي فاز دوم هدفمندي با دیده تردید بنگرند و برخي نیز با این تحلیل که 
تکمیل برنامه دولت در قالب هدفمندي یارانه ها مي تواند مشکالت را کاهش دهد 

از اجراي آن استقبال کنند. 
در این خصوص جمشید پژویان که خود از موافقان اصلي اجراي برنامه هدفمندي 
معرفي  طرح  اجراي این  در  دهم  دولت  تئوریسین  را  وي  بسیاري  و  بود  یارانه ها 
اجراي طرح  ابتدایي  دوره  در همان  بسیاري  قانون گفت:  به خبرنگار   ، مي کنند 
معتقد بودند پرداخت نقدي یارانه ها ممکن است به افزایش نقدینگي منجر شود این 
و  بود  پول  جابه جایي  یک  برنامه  اجراي این  در  اصلي  هدف  که  است  حالي  در 

متاسفانه این طرح به درستي اجرایي نشد. 
از برآوردها  با اشاره به اینکه مبلغ یارانه نقدي پرداخت شده به مردم بیش   وي 
با  گفت:  کرد،  طرح ایجاد  اجراي این  عرصه  در  را  مشکالتي  مسئله  همین  و  بود 
همه این ها من معتقد هستم که اصالح قیمت ها در سال ۱۳۹۳ مي تواند سرآغاز 
یک تغییر مثبت باشد.   این کارشناس اقتصادي ادامه داد: در حقیقت تا چندي 
پیش مقامات دولت یازدهم با اصالح قیمت ها توافق چنداني نداشتند اما باالخره 

اقتصادي  مشکالت  از  بخشي  مي تواند  کاري  چنین  که  رسیدند  نتیجه  به این 
موجود را برطرف کند. 

اینکه: این تصمیم به منزله آن است که دولت یازدهم باالخره به این  با بیان  وي 
باید در حوزه اقتصاد  نتیجه رسید که عرصه عمل تنها میدان سیاست نیست و 
فاز  در  را  جوانب  همه  باید  دولت  حال  هر  به  گفت:  ببرد،  پیش  از  را  کاري  نیز 
تکرار  طرح  اجراي این  اول  دوره  اشتباهات  نگذارد  و  بگیرد  نظر  در  یارانه ها  دوم 
شود.  یکي از مهم ترین مولفه ها توجه به بخش هاي تولیدي و صنعتي و مصون 
به اینکه  اشاره  با  وي  است.   ناگهاني  و  شدید  تغییرات  از  حوزه ها  نگه داشتن این 
بررسي ها نشان مي دهد  از یک مشکل ساختاري رنج مي برد، گفت:  اقتصاد ایران 
بوده است  روبه رو  بنیادیني  با مشکالت  تمام دولت ها  اقتصادی ایران در  مدیریت 
و این اشتباهات در دولت هایي با ماهیت هاي مختلف سیاسي نیز رخ داده است و 
مدیریت اشتباه بزرگترین ضربه ها را بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده است.   رئیس 
سابق شوراي رقابت ادامه داد: در کشورهای پیشرفته دولت ها یک نقشه راه دارند. 
 این نقشه راه صرف نظر از ماهیت سیاسي دولت و با توجه به وضعیت اقتصادي و 
برنامه هاي دولت ها تدوین مي شود.  نبود یک نقشه راه در ایران به شدت احساس 
مي شود چرا که در غیاب آن نوعي سردرگمي در مدیریت اقتصادي کشور احساس 

مي شود.
برجسته  کارشناسان  پیشرفته  کشورهاي  در  افزود:  مطلب  توضیح این  در  وي   
افراد  این  است.  اقتصاد  رصد  آنها  اصلی  وظیفه  و  می شوند  شناسایی  اقتصادی 
تنها  و  هستند  فاقد سمت  هم  پارلمان  در  بلکه  ندارند  پستی  دولت  در  تنها  نه 
جمهور  رئیس  سوی  از  مي کنند.  فعالیت  اقتصادي  ارشد  کارشناسان  عنوان  به 
انتخاب می شوند تا نقشه راه را پس از مطالعات دقیق و ارزیابي هاي کارشناسي 
در اختیار دولت قرار دهند. اما در ایران با کمال تاسف مي بینیم که هر دوره با هر 
نوسان، مدیریت اقتصادي کشور دستخوش مشکالتي مي شود.  من مثال هایي براي 
روشن تر شدن بحث مي زنم تا معلوم شود چرا ایران با وجود برخورداري از منابع 

کافي نتوانسته است جایگاه الزم را در میان کشورهاي جهان از آن خود کند. 
وي گفت: دلیل نرسیدن به این جایگاه برخالف آنچه برخي معتقدند، تحریم نیست.  

نبود نقشه راه و مدیریت نادرست اقتصاد مهمترین دلیل بروز این مشکل است.
تحریم  سابقه ترین  بی  با  کشور   ۹۱ سال  در  داد:  ادامه  اقتصادي  کارشناس  این 
اقتصادی روبه رو شد که شوک تحریم باعث شد تا قیمت ها به صورت دقیقه ای روند 
فزاینده را طی کنند. این تحریم که در ۳۰ سال اخیر بزرگترین شوک اقتصادی را 
به کشور وارد کرد باعث افزایش تورم بی سابقه شد. در آن زمان اصالح قیمت ها به 
صورت نسبی انجام شده بود و همه جوانب در نظر گرفته شده بود تا مشکلی پیش 

نیاید اما این روند به دلیل تحریم ها بازماند و کشور با شرایط تازه اي روبه رو شد.
 وي با اشاره به بهبود فضاي سیاسي ادامه داد: مذاکرات ایران و غرب از سر گرفته 
شده است و همین موضوع سبب شده برخي به بهبود شرایط اقتصادي نیز امیدوار 
با موفقیت کامل همراه باشد نیز نمي توان توقع  شوند اما حتي اگر این مذاکرات 
داشت اوضاع اقتصادي به سرعت به حالت عادي بازگردد و براي آنکه مشکالت 
در این عرصه کاهش یابد الزم است نقشه راهي توسط کارشناسان تهیه شده و در 

اختیار دولت قرار گیرد تا مسیر حرکت در هر شرایطي مشخص باشد.

پیش بینی قیمت طال و ارز در سال 93وزرا حاضر به اعالم دارایی هایشان هستند؟

انتقاد پژویان : دولت ها در ایران، نقشه راه اقتصاد ندارند
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مسعود کریمپور نطنزی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه ارمغان، از موزه شحصی کلوک متعلق به جوان ترین موزه دار کشور، سعید محمد جواهری،بازدید نمود .
به گزارش خبرنگار ارمغان، کریمپور نطنزی، ظهر روز 8 فروردین، از موزه شخصی کلوک نطنز بازدید کرد. وی از کلیه اجناس و اشیاء آنتیک و قدیمی نطنزی که توسط سعید محمد جواهری تهیه شده بود دیدن کرد و اطالعاتی جامع و مفید توسط جوان 
ترین موزه دار  کشور داده شد. کریمپور نطنزی در پایان از زحمات بی دریغ حمید محمد جواهری و سعید محمد جواهری، پدر و پسری که عمر و زندگی و ثروت خود را در جهت اعتالی فرهنگ و آداب و رسوم قدیم نطنز صرف نموده اند تشکر و قدردانی کرد 

و به پاس زحمات آنان، کتاب نفیس نطنز را به جوان ترین موزه دار کشور هدیه نمود.

بازدید مسعود کریم پور نطنزی از موزه شخصی کلوک نطنز

بازدید از ستاد اسکان مسافران بازدید از روستای ابیانه نطنز
نوروزی و موزه باستان شناسی نطنز

بازدید از شهر طرقرود نطنز و 
دهکده رایان نطنز
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 8 روز  ظهر  بعداز   ، نطنزی  کریمپور  مسعود   ، ارمغان  خربنگار  گزارش  به 

فروردین از روستای تاریخی ابیانه نطنز بازدید منود. وی به محض ورود به 

روستای ابیانه مورد استقبال گرم عادلی، دهیار روستای ابیانه و سپس اعضای 

شورای روستای ابیانه قرار گرفت. سپس از ستاد اسکان و راهنامیی مسافران 

اعضای  و  دهیار  با  که  ای  جلسه  در  و  منود  بازدید  ابیانه  روستای  نوروزی 

شورای روستا داشتند ، اعضای شورای روستای ابیانه اطالعاتی از اهم فعالیت 

های خود در طول مدت خدمت خود و همچنین میزان ورود مسافران و 

گردشگران نوروزی به ابیانه و چگونگی خدمات رسانی به آنان نیز بیان شد.

هفتم فروردین مسعود کریمپور نطنزی ، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نرشیه 

ارمغان ، از موزه باستان شناسی نطنز بازدید کرد.

اولین  از  بازدید  نطنزی ضمن  ، مسعود کریمپور  ارمغان  به گزارش خربنگار 

موزه باستان شناسی استان اصفهان ، توسط مهندس یزدامنهر و عرب عامری ، 

توضیحاتی جامع راجع به قدمت ، جنس و کاربرد  کلیه اشیاء مکشوفه سایت 

از زحامت  نیز  پایان  در  داده شد. وی  ایشان  به  نطنز  اریسامن  و  میالجرد 

ریاست و پرسنل اداره میراث فرهنگی نطنز جهت ایجاد اولین موزه باستان 

 ، نیز است  استان و حتی کشور  استان اصفهان که باعث رسبلندی  شناسی 

تقدیر و تشکر به عمل آورد.

کریمپور  مسعود  فروردین   10 روز  بعدازظهر  ارمغان،  خربنگار  گزارش  به 

نطنزی، از دهکده گردشگری رایان نطنز واقع در روستای کشه بازدید منود 

. طی این بازدید، مرتضوی مدیریت دهکده، توضیحاتی راجع به آمار ورود 

گردشگر و مسافران نوروزی به این مکان توریستی بیان منود. کریمپور نطنزی 

در انتها از زحامت بی دریغ کلیه کارکنان و پرسنل رایان تقدیر و تشکر منود.

به گزارش خربنگار ارمغان ، مسعود کریمپور نطنزی ظهر روز 10 فروردین ، 

از شهر طرقرود نطنز بازدید منود و مورد استقبال گرم اهالی و اعضای شورای 

با اعضای شورای شهر داشت،  شهر طرقرود قرار گرفت. وی دیدار نوروزی 

انجام شده  از فعالیت های  این جلسه، شورای شهر طرقرود اطالعاتی  طی 

تا کنون و همچنین آمار ورود مسافر و گردشگران نوروزی به طرقرود بیان 

منودند. کریمپور نطنزی در پایان، به پاس خدمات شورای شهر، کتاب نفیس 

نطنز را اهدا منود.

7 فروردین  مسعود کریمپور نطنزی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نرشیه 

ارمغان، از ستاد اسکان مسافران نوروزی نطنز بازدید منود.

به گزارش خربنگار ارمغان، شب گذشته ساعت  1  بامداد، مسعود کریمپور 

نطنزی از ستاد اسکان مسافران نوروزی نطنز بازدید منود. وی اطالعاتی از 

آمار  به  راجع  و همچنین  اسکان   ستاد  رسانی  و خدمات  اسکان  چگونگی 

اسکان مسافران نوروزی در نطنز از 29 اسفند تا کنون کسب منود.  در پایان 

نیز از زحامت اعضای ستاد اسکان نطنز تقدیر و تشکر کرد.
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این سوره مدنی و 21 آیه دارد. 

فضیلت تالوت :  پیامرب)ص( : »هر که سوره ی لیل را بخواند خداوند 

به  را  او  و  او می بخشد که راضی شود  به  آنقدر  قیامت  در روز 

سختی نیندازد و بر وی آسان گیرد.«  

شأن نزول :  این سوره در شأن فردی از انصار نازل شده که در خانه 

اش درخت خرمایی داشت و یکی از شاخه های آن وارد خانه ی 

همسایه شده بود. او برای چیدن خرما و یا رسکشی به درخت بدون 

اجازه ی صاحبخانه وارد خانه ی او می شد و به قدری بخیل بود که 

اگر کودکان داخل آن خانه دانه ای خرما به دهان 

می گذاشتند و می دید، از دهانشان بیرون می کشید. صاحبخانه 

طلبید  را  درخت  آن حرضت صاحب  و  برد  پیامرب)ص( شکایت  به 

بهشت  در  باغی  مقابل  در  من  به  را  »درختت  فرمود:  او  به  و 

بفروش.« آن مرد قبول نکرد و گفت: »من درختان بسیاری دارم اما 

خرمای هیچکدام به خوبی این یکی نیست.« »ابودحداح« از یاران 

پیامرب)ص( در آنجا حارض بود، این سخنان را شنید و گفت: »اگر من 

این درخت را از این مرد خریداری کنم، هامن چیزی را که 

می خواستید به او بدهید به من هم می دهید؟« پیامرب)ص( فرمود: 

»آری«، سپس »ابودحداح« رفت و آن درخت را به مبلغ چهل نخل 

از او خرید و نزد پیامرب)ص( آمد و عرضه داشت: »یا رسول الله از 

را که وعده فرمودی عطا کن.«  باغ  آن  بگیر و  را  این درخت  من 

پیامرب)ص( فرمود: »برای تو در بهشت باغهایی است.« و خداوند 

سوره ی »لیل« را در این خصوص نازل فرمود.

محتوای سوره :  این سوره شامل؛

1. سوگندهای پی در پی به آفرینش است که هدفمند و از روی 

حکمت و عدل بنا شده،

2. موارد خاصی از ملکات و رذایل انسان است از جمله ملکه ی 

سخاوت و ُبخل که می فرماید عطا به وسعت و نعمت و بخل به 

سختی و مشقت تبدیل می شود،

تا رسانجام  نیفروزد  با دست خویش آتش  3. تهدید برش است که 

دامن خودش را بگیرد و کرثت اندوزی پایان خوبی ندارد.  

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ َواللَّْيِل إَِذا َيْغٰش ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: سوگند به شب آنگاه که می پوشاند. 

رشح: منظور از شب ظلمتی است از رذایل مانند »ُبخل« که بر قلب 

صاحب درخت پوشش ایجاد کرده است.

﴿ َوالنََّهاِر إَِذا َتَجّلٰ ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: سوگند به روز آنگاه که تجلی می کند و آشکار می سازد.

رشح: قسم به روز و نور آن، نوری از ایامن که در دل تجلی می 

کند و سیاهی را از بین می برد، مانند نوری که در دل »ابودحداح« 

تابید. خداوند متعال سوره را با دو َقَسم آغاز می فرماید. چرا او 

به این دو واژه َقَسم می خورد؟ به دلیل اهمیتی  که شب و روز 

در تولید رزق دارند، اما مفهوم کلی تر آیه بحث هدایت و ظلمت 

است. خداوند سبحان به این طریق بحث ظلمت و نور را در طول 

تاریخ مطرح می فرماید.

برای شب از فعل مضارع و برای روز از فعل ماضی استفاده شده 

است، به این دلیل که شب سایه می افکند و روز از بین برنده ی 

است،  گری  جلوه  روز  کار  و  سیاهی  ایجاد  شب  کار  است.  سایه 

شب تاریک کننده و روز روشنگر است، در بحث نور و ظلمت نیز 

ظلمت سطح قلب را به مرور زمان می پوشاند اما نور هدایت دفعتاً 

بتدریج دچار ظلمت و  را روشن می کند؛ یک جامعه معموالً  آن 

فساد می شود اما نور ناگهان از راه می رسد و َقَسم باید با موضوع 

متناسب باشد، بنابراین فعل را برای شب مضارع و برای روز ماضی 

آورده است! قرآن : »حمد از آن خدایی است که آفرید آسامنها و 

زمین را و قرار داد تاریکی ها و نور را.«  

در مورد آسامن و زمین از فعل »َخَلَق« و در مورد نور و ظلمت 

از فعل »َجَعَل« استفاده فرموده است زیرا تاریکی و نور از امور 

تبعی و جعلی هستند و آسامن و زمین از امور خلقی هستند و از 

عدم ایجاد می شوند. اگر نور نبود قطعاً ظلمت شناخته منی شد و 

اگر روز نبود شب مفهوم نداشت. بنابراین اصالت با نور است، به 

با دهانهایشان نور  همین جهت خداوند می فرماید: »قصد دارند 

خدا را خاموش کنند اما نورش آنقدر تجلی دارد که 

منی توانند این کار را انجام دهند.« 

َكَر َواْلُنثٰى ﴾ ﴿3﴾ ﴿ َو َما َخَلَق الذَّ

ترجمه: سوگند به آن که جنسیت را آفرید. 

رشح:  در این آیه با اینکه از ذوی العقول صحبت می کند، موصول 

که  کند  می  بیان  را  مبهمی  موضوع  زیرا  برد،  می  کار  به  را  »ما« 

آن بحث تضاد و یا اصل زوجیت در عامل است و چون با توجه به 

پیرشفتهای علمی دانش برش که نسبی است و تنها به زوجیت در 

انسان و حیوان دست یافته و هنوز بطور کامل به رضورت آفرینش 

ی  اشاره  قرآن  لذا  اند  نیافته  دست  موجودات  سایر  در  اصل  این 

مجملی به آن منوده. این آیه گویای بحث زوجیت و قدرتی است که 

این جریان را در نظام هستی قرار داده است که متام مخلوقات به 

صورت زوج آفریده شده اند؛ و اگرعلم در سه یا چهار قرن گذشته 

بخشی از این مهم را کشف کرده، قرآن در قرون پیش از آن به آن 

موضوع  اهمیت  برای  نیز  آن  به  سوگند  علت  است.  منوده  اشاره 

است. اگر در نظام هستی زوجیت نبود به تعبیری همه چیز تعطیل 

و  قدرت  به  را  انسان  نظر  تا  کند  می  یاد  قسم  خداوند  شد،  می 

عظمت خالق در خلق چنین نظام احسنی جلب کند.

﴿ إِنَّ َسْعَيُكْم لََشّتٰى ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: محققاً سعی شام متفاوت است.

رشح: پس از سوگندهای متفاوت در آیات قبل، در این آیه موضوع 

تفاوت سعی و تالش افراد برش بیان می شود. هامنطور که شب و 

روز با هم فرق دارند، هامن گونه که زن و مرد متفاوت هستند، 

سعی و عملکرد شام نیز مختلف است. بعضی در ظلمت و برخی 

در نور هستید، در برخی از افراد برش کفه ی نور سنگین تر و کفه 

در  که  بالعکس. هامنطور  بعضی  در  و  است  تر  سبک  ظلمت  ی 

اخالق و سلوک گوناگونید، عملکردتان نیز گوناگون است. 

آن   تا در  آفرید  انسان  پرورش  برای  را بسرتی  و روز  خداوند شب 

تالش کند و به جایگاه واالی خود برسد، اما در رسیدن به این هدف 

مسیری  این  در  شخص  نگاه  اگر  کنند،  می  عمل  متفاوت  انسانها 

که باید طی کند توحیدی باشد به آن جایگاه واال می رسد، وگرنه 

رهسپار رساشیبی سقوط خواهد شد.  سه آیه ی بعد در مورد فردی 

صحبت می کند که به سعی و تالشش بار توحیدی داده است. یعنی 

در مسیر عمل و خدمت، چه مالی و چه جانی تقوی پیشه کرده، 

عمل را با کرامت انجام می دهد، عملی که فقط رضای ُمنعم در 

آن ملحوظ است. 

ا َمن أَْعطٰى َواتَّقٰى ﴾ ﴿5﴾ ﴿ َفأَمَّ

ترجمه: اما آنکه بخشید و از درون خود را پاک کرد. 

که  مقدار  به هامن  یعنی  است،  نفسانی  مراحل رشد  تقوی  رشح: 

نفس اعتال و ارتقا می یابد، »متقی« احساس خطر کرده، از آلودگی 

می ترسد، اعتقادات خود را پاک می دارد، انفاق می کند، به آخرت 

نیز  »بقره«  ی  سوره  ابتدایی  آیات  در  چنانکه  دارد،  کامل  یقین 

ویژگی های »متقین« چنین بیان می شود : »آنان که به غیب ایامن 

می آورند و مناز برپا می دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم، انفاق 

می کنند و به آنچه بر تو نازل گردیده و آنچه پیش از تو نازل شده 

ایامن و به آخرت یقین دارند.«  آنکه از درون خود را پاک کرد، یعنی 

قلبش را از زنگار پاک کرد، پس با وجود چنین مرتبه ای متام ارسار 

عامل در آن جایگزین می شود )إِتَّقوا إِسَمعوا(. چون قلب از تعلقات 

مادی پاک شود، دریافتهای ملکوتی و فیوضات الهی در آن جای می 

گیرد و با ملکوت ارتباط می یابد. چنین قلبی بسان چراغی روشن 

است که هرگز نور آن خاموش نخواهد شد.

َق ِباْلُحْسنٰى ﴾ ﴿6﴾ ﴿ َو َصدَّ

ترجمه: و نیک ترین روش را باور داشت . ) معاد را تصدیق می کند(

رشح: این شخص امر نیک را چه در مسائل جزئی و چه در امور کلی 

)مانند اصول دین و به ویژه توحید و معاد( باور دارد و خود را ملزم 

به عمل به آن می داند و تصدیق فطری و قلبی می کند.

ُه لِْلُيْسٰى ﴾ ﴿7﴾ ُ ﴿ َفَسُنَيسِّ

ترجمه: به زودی رهنمونش شویم به سوی گشایش.

رشح: اگر شخص چه در ورود به عمل، چه حین عمل و چه هنگام 

خروج از آن، کار را با تصدیق قلبی انجام داد، به عبارت دیگر گویند 

کار با کرامت انجام پذیرفت و در او تحّول ایجاد شد و قلبش آن را 

تصدیق کرد. آنگاه نوبت ماست، ما نیز بسرتی برای او فراهم می 

سازیم که مسیر پروازش باز باشد، به آسانی اوج گیرد و به رشد و 

جایگاه توحیدی برسد. یعنی به او برهان می دهیم، حجابها را از او 

کنار می زنیم، چنان بسرتی برایش فراهم می کنیم که هیچ چیز جز 

حق در او تأثیر نگذارد تا جایی که از فرشتگان باالتر رود.

دراین آیات فرمول پرواز به سمت معشوق بیان می شود اما برای 

پرواز رسیعرت به موارد ذیل باید بیشرت توجه شود:

1. کرامت درعمل          

2. تقوی درعمل     

3. یقین در عمل )تصدیق قلبی(

ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغنٰى ﴾ ﴿8﴾ ﴿ َوأَمَّ

ترجمه: و اما آنکه بخل ورزید و از خدا روی گردانید و اعالم بی 

نیازی کرد. 

رشح: »ُبخل« درمقابل واژه ی »اعطا« که در آیات قبل استفاده شد 

آمده است. »بخیل« امساک می کند و تنگ نظر است، او هنگام 

بخل نعمت را از آن خود می داند و طغیان می کند. بخل تنها در 

امور مادی نیست و بدترین نوع آن در مورد علم و دانش است. 

َب ِباْلُحْسنٰى ﴾ ﴿9﴾ ﴿ وََكذَّ

ترجمه: و نیکی را تکذیب کرد.

را حجابها سیاه و  نیکی است و فطرتش  این شخص دشمن  رشح: 

ظلامنی کرده، وی نه تنها خود انفاق منی کند، بلکه انفاق دیگران 

نیز موجب ناراحتی او می شود.

ُه لِْلُعْسٰى ﴾ ﴿10﴾  ُ ﴿ َفَسُنَيسِّ

ترجمه: پس به زودی او را به مشقت سوق می دهیم.

رشح: این سه آیه در مورد فردی است که در مسیر سعی و تالش، 

جهت توحیدی را رعایت منی کند و فقط متوجه منافع دنیوی است. 

مقصود این است که وقتی انسان به مرحله ای رسید که احساس بی 

نیازی از خدا کرده و به اسباب تکیه کند، آغاز سقوط اوست. چنین 

فردی در عین اینکه توجه کاملش به دنیا است، ابتدا نیکوکاری و 

سپس معاد را تکذیب می کند. در این هنگام ما هم بسرت سقوط 

می  غرق  مشکالت  و  بدبختیها  منجالب  در  را  او  کرده،  فراهم  را 

کنیم. برایش بیشرتین امکانات را از ثروت، قدرت، مقام و... مهیا می 

سازیم تا به کلی خدا را فراموش کند و او را در مسیری صعب العبور 

قرار می دهیم اما منی داند چگونه آن را طی کند و منی تواند از آن 

باال رود و عبور کند، پس در سختی ماندگار است.

ٰى ﴾ ﴿11﴾  ﴿ َوَما ُيْغِني َعْنُه َماُلُه إَِذا َترَدَّ

ترجمه: و بی نیاز نکند او را مالش زمانی که سقوط کند.)به هالکت 

افتد(

رشح: آنکه در حال سقوط است، مال برایش سودی ندارد، به همین 

قیامت  در  را  شخص  این  »اگر  فرماید:  می  قرآن  که  است  دلیل 

مشاهده کنی می گوید: هر آنچه در دنیا وجود دارد، دو برابر آن 

را می دهم تا از سقوطم جلوگیری شود«  »و هنگام مرگ تقاضای 

کند.«  جربان  را  خود  ی  گذشته  اعامل  تا  دارد  را  دنیا  به  برگشت 

اما ندا می رسد: »امکان ندارد زیرا این کالمی است که او فقط با 

دهانش می گوید و عامل به آن نیست.« حتی این فرد در لب آتش 

هم تقاضای برگشت دارد چنانکه می فرماید:  »اگر آنها را هنگامی 

که در برابر آتش نگاه داشته می شوند می دیدی که در چه وضعی 

آیات  دیگر  و  شدیم  می  بازگردانده  کاش  ای  گویند:  می  هستند، 

از مؤمنان می شدیم.«  از  انکار منی کردیم و  پروردگار خویش را 

انسانها  و شجاعرتین  که هوشمندترین  یابیم  می  در  گذشته  آیات 

شود،  غالب  خود  نفسانی  هواهای  و  خواستها  بر  که  است  فردی 

گرفتار نفس نبوده و بخیل نباشد و در برابر خدای خویش بی نهایت 

احساس عجز و فقر کند.  قرآن: »فردی که بر بخل نفسش پاسداری 

کرد و گره و تعلق نداشت اهل نجات است.«  گذشنت از بخل به 

معنای گذشنت از متام هوسهاست.  پیامرب)ص( : »جاهل سخی نزد 

و  شفابخش  سخی  انسان  طعام  است.«  عزیزتر  بخیل  عامل  از  من 

غذای فرد بخیل ایجاد مرض می کند. 

مولوی : 

ما به فـلک  بوده ایم  َبر ز مـلک  بوده ایم

باز هامن جا رویم جمله که آن شهر ماست

خود   ز  ملک   برتریم  و  ز ملک افزونرتیم

زین   دو  چرا  نگذریم   منزل  ما  کربیاست

ْلُهدٰى ﴾ ﴿12﴾ ﴿ إِنَّ َعَلْيَنا للَ

ترجمه: هامنا بر ماست هدایت.

رشح: ما موجودات را آفریدیم، پس بر خود هدایت را واجب کردیم 

و این هدایت را از دو طریق انجام می دهیم:

الف. »فطرت یا هدایت تکوینی«  که مخصوص متام موجودات است 

نوع هدایتش  و... چون  و حیوان  انسان  تا  گرفته  گیاه  و  از جامد 

درونی و با الهام خدا در رسشت انسان ایجاد شده بی رنگ است 

»هدایت  بنابراین  گویند.  می  فطرت  آن  به  پس  خداست(  )رنگ 

در  را  خود  عشق  خداوند  یعنی  است،  »فطری«  هدایتی  عامه« 

دل هر موجودی قرار داده. چنانکه قرآن می فرماید: »فطرتی که 

خداوند مردم را با آن رسشته است.«  

گیرد.  می  انجام  رُُسل  و  کتب  توسط  که  هدایتی  »ترشیع«  ب. 

ی  سوره  در  چنانکه  است،  جن  و  انسان  مخصوص  »ترشیع«  

که  گروه  دو  »شام  معنای  به  الثََّقالن«  َها  »اَیُّ لفظ  با  »الرحمن« 

مسئولیتتان سنگین تر است« انسان و جن را مورد خطاب قرار می 

دهد. دیگر موجودات از یک اختیار نسبی برخوردارند و تنها این 

دو موجود کاماًل مختارند و می توانند حق را تکذیب کنند. هدایت 

اینان توسط پیامرب و کتاب بوده و می بایست اوامر خداوند را انجام 

داده و از نواهی او پرهیز کنند. خداوند با همه ی انسانها عهد بسته 

است، پس کسی منی تواند از هدایت رسباز زند، منی تواند عذر و 

بهانه آورد که من غافل بودم. ما راه را نشان دادیم اما اختیار هم 

دادیم که خود انتخاب کند. این خالصه ای از وجوب هدایت است 

که به آن اشاره شد.

ْلِخرََة َواْلُوىٰل ﴾ ﴿13﴾ ﴿ َوإِنَّ لََنا للَ

ترجمه: و هامنا برای ماست آخرت و دنیا. 

لذا  ماست  آِن  از  محدود  جهان  هم  و  نامحدود  جهان  هم  رشح: 

تصور نکنید که قانون هدایت را آورده ایم و شام را به اختیار خود 

رها کرده ایم و دیگر احاطه نداریم، بلکه اختیار هر دو جهان از آِن 

ماست. قوانین هر دو عامل در َیِد قدرت ماست و شام منی توانید ما 

را عاجز کنید اگرچه مختارید. این یک سنت و قانون است که 

به هر شکل به سوی ما باز می گردید و اگر سّنت جاری رحمت ما 

نبود محققاً همگی هالک می شدید.

را  است، هرطرف  ترازو  کفه ی  دو  مانند  »دنیا وآخرت   : علی)ع( 

که سنگین تر کنید از طرف مقابل کاسته می شود.« )دنیا وسیله و 

آخرت هدف است(

﴿ َفأَنَذرُْتُكْم َنارًا َتَلّظٰى ﴾ ﴿14﴾

ترجمه: پس می ترسانم شام را از آتشی که زبانه می کشد. 

دوستدارتان  من  بندگان،  »ای  فرماید:  می  رحامن  خداوند  رشح: 

هستم، پس شام را از آن آتشی که به سوی خود دعوتتان می کند 

می ترسانم.« این آتش هامن متایالت درونی فرد است. اعاملی که 

او و به گردنش آویزان  انجام می دهد جزء الینفک وجود  انسان 

است. هرکجا که نفس می رود عمل هم می رود. »بنابراین من از 

روی مهربانی شام را انذار می کنم تا عملی انجام ندهید که آتشش 

دامن گیرتان شود.«

﴿ اَل َيْصلٰيَها إاِلَّ اْلَْشقٰى ﴾ ﴿15﴾ 

ترجمه: آن آتش را کسی منی چشد مگر بدبخت ترین انسانها.

رشح: بدبخت ترین انسانها کیست؟ آیه ی بعد او را معرفی کرده و 

صفاتش را بیان می کند.

َب َوَتَوىّلٰ ﴾ ﴿16﴾        ﴿ الَِّذي َكذَّ

ترجمه: هامن که تکذیب کرد و روی برگرداند. 

رشح: »تکذیب کننده« حقیقت را می پوشاند و به نور و حق پشت 

می کند. او به علت حجابهایی که نفسش را فرا گرفته با حق عناد 

دارد و رویش را از خداوند و آیات او برمی گرداند و به این دلیل 

را  قرآن  که  زمانی  پیامرب  »ای   : قرآن  انسانهاست.   ترین  بدبخت 

ای  پرده  ندارند  ایامن  آخرت  به  که  کسانی  و  تو  بین  خوانی  می 

پنهانی )ِحجاباً َمستوراً( قرار داده ایم و بر قلبشان نیز پوششی که 

مانع فهمشان بوده و منی گذارد آیات ما بر آنها تأثیر گذارد و در 

به  را  پروردگار  قرآن  در  که  و هنگامی  است  گوشهایشان سنگینی 

یگانگی یاد کنی با نفرت پشت می کنند.«  

این حالت جرب نیست که خداوند بر قلب کسی حجاب قرار دهد، 

رذایل  به  تبدیل  ورزد،  غفلت  اگر کسی  که  است  ُسنت  یک  بلکه 

اخالقی و سپس حجاب قلب و عقل می شود و مانع قبول حق شده 

و آنرا تکذیب می کند. این گروه به علت حجابی که بر قلبشان قرار 

دارد آخرت را منی بینند، منی دانند به کجا می روند، منی دانند پس 

از مرگ زنده خواهند شد، از حساب و کتاب غافلند، روز محاسبه را 

منی شناسند، منی دانند با آنها چگونه رفتار خواهیم کرد، منی دانند 

»بابت هر نعمت که به آنها داده ایم باید جواب دهند.«  جواب 

می خواهیم که با دست، پا، چشم، گوش و دیگر اعضا چه کرده اید؟ 

با مال و همس و فرزند چه کردید؟ با فکر، جوانی، پیری، کتاب، 

رشیعت و... چه کردید؟ 

ُبَها اْلَْتقٰى ﴾ ﴿17﴾  ﴿ َوَسُيَجنَّ

ترجمه: و به زودی پرهیزکاران از آن )آتش( دور داشته خواهند شد.

رشح: اما متقی که لحظه ای از یاد خدا غافل نبود، عاشق رّب بود 

و مراقب خویش، »ما آتش را از او دور می کنیم«. سپس اینگونه 

توصیفش می کند.

﴿ الَِّذي ُيْؤِت َمالَُه َيَتَزّكٰ ﴾ ﴿18﴾ 

ترجمه: آنکه مالش را می دهد تا پاک شود. 

رشح: قرآن : »ما یحیی را رویانیدیم.«  به این معنا که بدی هایش 

را به او نشان داد تا رشد کند. صفت متقی این است که مال خود 

را به نیت رشد و پاک شدن می دهد. اگر صدقه می دهد، قصدش 

این است که رذیله ای را از خود دور کند و قرب به خدا جوید. 

﴿ َو ما ِلَََحٍد ِعندهُ ِمن ِنعَمٍة ُتجزٰی ﴾ ﴿19﴾ 

پاداشی  تا  کار خیرش  مقابل  در  ندارد  منظور  را  احدی  و  ترجمه: 

اخذ کند. 

انفاق می کند، به خاطر  را  رشح: کسی که به قصد تزکیه، مالش 

هیچکس این عمل را انجام منی دهد که از او توقع پاداش داشته 

باشد، بلکه تنها قصدش خداست. با اینکه از مالش می بخشد لکن 

به طمع پاداش نیست، پاداش او خداست، مال را به خاطر تفاخر 

و تکرب منی دهد. توقع ندارد به خاطر بخشش او را تکریم کنند و 

را می  نیز خود خدا  از خدا  گذارد،  مّنت منی  باشند،  سپاسگزارش 

اولیاء           ز  شناسم  می  گروهی  من  است.  بندگی  اوج  این  و  خواهد 

که نخواهند از خدا هم ُجز خدا

﴿ إاِلَّ اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه اْلَْعٰل ﴾ ﴿20﴾ 

ترجمه: پاداشی منی خواهد مگر دیدار پروردگار واالیش را.

رشح: او در مقابل کاری که انجام می دهد نقشی برای خود قائل 

نیست و پاداش  منی خواهد، بلکه تنها قصد دیدن روی او را دارد. 

مال را می بخشد تا آن منعمی که مال و نعمت را به او داده ببیند. 

او در جستجوی رّب بلند مرتبه ی خود است.

خداوند نیز می فرماید: »خودم را پاداش عمل بندگانم قرار دادم.«  

فرق است بین آنکه مال را به قصد پاک شدن دهد با آنکه قصد 

قصد  گروه  این  است.  همین  معامله  بهرتین  باشد.  داشته  پاداش 

او پیدا  از  بهشت ندارند، رب را می خواهند، می خواهند نشانی 

انسان است  ابرار در سوره ی  کنند، مصداق آیه ی مذکور وصف 

آنگاه که پس از سه روز روزه گرفنت افطارشان را اطعام کردند، با 

زبان حال گفتند: »ما برای دیدار خدا اطعام می کنیم، نه جزا می 

خواهیم و نه تشکری.«  

از دسـت زاهـد کردیم توبه             از فـعل عـابد استـغفـرالله

شوق لبت ُبرد از یاد حافـظ              درس شـبانه ورد سحرگاه

﴿ َولََسْوَف َيرىْٰض ﴾ ﴿21﴾ 

ترجمه: و هامنا به زودی خوشنود شود. 

رشح: این شخص به رسعت به خوشنودی می رسد. خوشنودی در 

دنیا و آخرت، اما خوشنودی حقیقی که از صفای جانش رسچشمه 

می گیرد در قیامت محقق و به خواسته اش که مالقات رّب است 

نائل خواهد شد. خوشا به حالش.

﴿ سوره ی مبارکه ی لیل  ﴾
استاد خیرخواه



دکتر محمدرضا وفا/متخصص تغذیه/ دانشيار دانشاگه علوم پزشکي ایران/مقایسه شور، ترشي، ماست، سبزي و ساالد

عادت  شما  سبزي خوردن؟  یا  ترشي  شور،  ماست،  ساالد، 
به خوردن کدام یک از این خوراکي ها با غذاهاي اصلي تان 
دارید؟ آیا مي دانید که در مورد هریک از این مواد غذایي، 
بدون  نمي توانید  شما  و  است  مطرح  نبایدهایي  و  بایدها 
کنار  در  را  آنها  خواست،  دلتان  که  هرچقدر  محدودیت، 
غذاي خود داشته باشید؟ در صفحه »سفره سالم« این هفته 
بشقابي ها  کنار  یا  چاشني ها  این  بدي  و  خوبي  بررسي  به 

مي پردازیم...
شور و ترشي

انواع شور و ترشي جزو خوراکي هاي طعم دهنده و اشتهاآور 
کمي  که  سالمي  افراد  حساب،  این  با  مي شوند.  محسوب 
بدغذا هستند و اشتهاي چنداني به خوردن ندارند، مي توانند 
با همراه کردن انواع ترشي ها و شورها با غذاهاي اصلي خود، 
اشتهایشان را تحریک کنند و غذاي بیشتري بخورند. البته، 
افراد الغر و کم غذا مطرح مي شود  این توصیه بیشتر براي 
و به طور حتم، افراد چاق با قرار دادن شور و ترشي در کنار 
بشقاب اصلي غذاي خود، پرخوري بیشتري خواهند کرد و 
به طور حتم،  مشکل چاقي و اضافه وزنشان هم تشدید خواهد 
و  هستند  باالیي  نمک  حاوي  شورها  دیگر،  طرف  از  شد. 
مصرفشان به افراد مبتال به فشارخون، بیماران قلبي و برخي 
برایشان  معالجشان  آنهایي که پزشک  و  بیماران کلیوي  از 
هم  است  گرفته  نظر  در  نمک  مصرف  در  محدودیت هایي 
توصیه نمي شود. ضمن اینکه پیشنهاد مصرف ترشي همراه 
غذا هم براي افراد مبتال به زخم هاي گوارشي چندان مطرح 
ترشي هاي  مصرف  با  بیماري  تشدید  احتمال  چون  نیست 
بیماراني، وجود خواهد  براي چنین  آبغوره  یا  حاوي سرکه 
داشت. هرگز فراموش نکنید حتي افراد سالم هم باید حجم 
مناسب و متعادلي از شوروترشي را با وعده هاي غذایي خود 
با حدود 2  برابر  متعادل مي تواند  این حجم  کنند.  مصرف 
شورها  مصرف  در  زیاده روي  باشد.  مرباخوري  قاشق   ۳ تا 
باعث وارد شدن حجم باالیي از نمک به بدن و کم آبي بدن 

مي شود.
ماست

ماست ها انواع مختلفي دارند؛ از ماست هاي ساده گرفته تا 
که  خیار  و  ماست  و  موسیر  و  ماست  یا  آنها  طعم دار  انواع 
منبع  ماست،  دارد.  ایراني ها  ما  بین  هم  زیادي  طرفداران 
هم  خیار  و  است  پروتئین  و  کلسیم  دریافت  براي  خوبي 
یک صیفي کم کالري و سرشار از آب محسوب مي شود. به 
این ترتیب، همراه کردن ظرف کوچکي از ماست و خیار با 
غذاهاي اصلي، مشکلي ایجاد نخواهد کرد. افرادي که مبتال 
و  ماست  یا  اضافه وزن هستند، مي توانند ساالد  و  به چاقي 

خیار خود را به جاي همراه غذا، قبل از غذا مصرف کنند. این 
کار باعث پرشدن حجمي از معده مي شود و از آنجا که یکي 
بنابراین  است،  معده  حجم  پرشدن  سیري،  واکنش هاي  از 
اشتهاي این افراد براي صرف وعده  اصلي غذایي کاهش پیدا 
مي کند و آنها غذاي کمتري مي خورند. البته، بهتر است این 
لبنیات، حاوي  مانند سایر  ماست ها  انواع  که  بدانید  را هم 
پروتئین هاي خاصي هستند که روي جذب آهن موجود در 
پروتئین ها حتي  نوع  این  منفي مي گذارند.  تاثیر  گوشت ها 
در جذب آهن »ِهم«، اختالل ایجاد مي کنند. از این رو، افراد 
مبتال به کم خوني، خانم ها و دخترخانم ها مي توانند ماست 
یا ماست وخیار خود را با فاصله اي از غذاي اصلي خود میل 

کنند و این خوراکي را درست، همراه با غذا نخورند.
سبزي و ساالد

ساالد  ایران،  در  پرطرفدار  کناربشقابي هاي  از  دیگر  یکي 
شیرازي است. شما مي توانید براي باال بردن ارزش تغذیه اي 
آبلیمو،  اصلي غذایي خود، مقداري  و وعده  ساالد شیرازي 
کنید.  اضافه  سنتي  ساالد  این  به  تازه  آب نارنج  یا  آبغوره 
ویتامین C فراوان موجود در لیمو، غوره و نارنج، به جذب 
کمک  آهن،  مانند  غذا  در  موجود  دوظرفیتي  عناصر  بهتر 
مي کند. با این حساب، افراد سالم مي توانند غذاهاي حاوي 
با ساالد شیرازي میل کنند. نکته مهمي که در  گوشت را 
مورد این ساالد وجود دارد، این است که با چاشني هاي ترش 
افراد مبتال به  طعم دار مي شود و مصرف آن مي تواند براي 
مشکل هاي گوارشي مانند زخم یا التهاب معده،  مشکل ساز 
بشود. از طرف دیگر، به افراد مبتال به ناراحتي هاي گوارشي 
توصیه مي شود رژیم غذایي کم فیبر هم داشته باشند. با این 
حساب، مصرف انواع ساالد )ساالد کاهو یا ساالد صیفي ها(، 
با  آنها  براي  باید  خوردن  سبزي  حتي  و  خیار  و  ماست 
محدودیت هایي همراه باشد. متاسفانه برخي افراد عادت به 
مایونز  با سس  یا حتي ساالد شیرازي  کاهو  مصرف ساالد 
فراوان دارند. این عادت اشتباه مي تواند به مرور زمان، باعث 
بشود.  خون  چربي  باالرفتن  یا  چاقي  و  اضافه وزن  به  ابتال 
مي توانند  ندارند،  اضافه وزن  یا  گوارشي  مشکل  که  افرادي 
مقدار  و  تازه  نارنج  آب  یا  آبلیمو  مقداري  با  را  کاهو  ساالد 

کمي روغن زیتون یا کنجد، طعم دار کنند.
نظر طب سنتي درباره مصرف ساالد با غذا

عضو  و  سنتي  طب  متخصص  چوپاني،  رسول  دکتر 
علوم پزشکي  دانشگاه  سنتي  طب  دانشکده  هیات علمي 
سنتي  طب  تخصصي  سمینار  دومین  در  بهشتي  شهید 
تداخل هاي  تاکید کرد که  زندگي،  اصالح سبک  زمینه  در 
غذایي باعث ایجاد اختالل در دستگاه گوارشي و سوءهضم 
انجام شده در طب سنتي  مي شوند: »براساس مطالعه هاي 
یکي از بدترین عادت هاي خوراکي این است که چند غذاي 
مختلف از نظر رنگ، طعم و کیفیت را در یک نوبت غذایي 
مصرف  که  است  بهتر  گفته،  این  براساس  کنیم.«  مصرف 
انواع ساالد  همراه غذاي اصلي تاحد ممکن محدود و مصرف 
ساالدها به کمي قبل یا بعد از صرف غذاي اصلي، موکول 
بشود. دکتر چوپاني به این نکته هم اشاره کرد که مصرف 
اما  نمي کند  ایجاد  مشکلي  غذا،  ساالد  همراه  بار  دو  یکي، 
این عادت، مي تواند مشکالت گوارشي مختلفي را  استمرار 
در درازمدت براي افراد به وجود بیاورد. وي تاکید داشت که 
دو غذاي سرد، گرم، لزج، نفاخ و قابض نباید همزمان باهم 
مصرف شوند. به عقیده این متخصص طب سنتي، تداخل 
غذاها با یکدیگر باعث هضم ناقص، ایجاد اختالل در هضم و 
در نهایت اثرهاي سوء بر دستگاه گوارش مي شود. از این رو، 
باید با مدیریت در مصرف غذا، شرایط ابتال به ناراحتي هاي 
گوارشي و عوارض ناشي از آن را براي خودمان ایجاد نکنیم.

سميه مقصودعلي/»ميزگردزیبایي« درباره حساسيت چشمي و عوارض ناشي از آن در یک خانم جوان 
با حضور دکتر بهروز باریک بين و دکتر مریم یوسفي متخصصان پوست

چند روز پیش کامال تصادفي صحبت هاي 2 نفر در تاکسي 
توجه ام را جلب کرد. دختر خانم جواني به دوستش مي گفت 
مدتي است خارش پلک امانش را بریده و به قدري دست 
روي چشمانش مالیده که دور آن چین و چروک افتاده و 

زیر چشمانش تیره و گود شده است...
شاکي بود که در اوج جواني مثل خانم هاي میانسال شده و 
نمي داند براي رفع مشکل پیش آمده چه باید بکند. انگار از 
پیش چشم پزشک برمي گشت و براي درمان، پزشک او را به 
متخصص پوست ارجاع داده بود. گله مي کرد که اصال اهل 
آرایش نیستم و با این حال چشم پزشکم توصیه کرده الک 
هم نزنم. از دوستش مي خواست متخصص پوست مجربي 
بتواند متوجه مشکلش شود  او معرفي کند که حداقل  به 
او را درمان کند. مسیر پرترافیک و هم صحبتي ما، کار  و 
زیبایي«  اکنون مهمان »میزگرد  او  به جایي رساند که  را 
مشکل  با  رابطه  در  را  پوست  متخصصان  نظر  است.  شده 

او جویا شده ایم.
هر تزریق پي آر پي چند روز اثر دارد

مسکن هاي  یا  آسپیرین  که  افرادي  در  پي آر پي  انجام 
عملکردي  پالکت هایشان  و  نمي کنند  غیرکورتوني مصرف 
فرد  از  منظور  این  براي  دارد.  مثبت  اثري  دارد،  طبیعي 
داوطلب خون گرفته مي شود و بعد از سانتریفیوژ،  پالکت 
را جدا کرده و به وسیله کانوال زیر چشم تزریق مي کنند. 
نوع تزریق بسیار مهم است و باید از کبود شدن پیشگیري 
شود.  بدتر  مشکل  است  ممکن  صورت،  این  غیر  در  کرد. 
تزریق پي آر پي نیز تا ۷۰ درصد باعث کاهش تیرگي دور 

چشم مي شود.
برخالف تصور، بهبود تیرگي با یک بار تزریق پي آر پي اتفاق 
نمي افتد و باید هر 2 تا ۳ ماه یکبار این کار را تکرار کرد تا 
فرد نتیجه دلخواه بگیرد و بعد سالي یک بار تزریق پي آر پي 
را ادامه داد. چون از نظر علمي هر بار تزریق پي آر پي اثري 
پي آر پي سرطان زا  مي ترسند  افراد  برخي  دارد.  روزه   ۳۰۰
بخواهند  که  نمي شوند  سلول   وارد  رشد  عوامل  اما  باشد 

باعث جهش ژني شوند و سرطان ایجاد کنند.
نگاه متخصص پوست
دکتر بهروز باریک بین

عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي
رابطه الک ناخن

و تیرگي دور چشم
نکته کلیدي که این خانم به آن اشاره دارند، خارش پلکشان 
است. یکي از مسائل شایع در افراد با زمینه آلرژي سرشتي، 
اگزماهاي اطراف چشم است که به طور شایع معموال پلک 
باال را درگیر مي کند اما در مواردي ممکن است پلک پایین 
و  قرمزي  آلرژي، خارش،  از جمله عالئم  هم درگیر شود. 

تورم و گاهي بروز تاول هاي ریز در ناحیه است.
زماني که فرد دچار آلرژي شد، باید هرچه سریع تر به فکر 
درمان باشد. قدم اول، تالش براي پیدا کردن عامل آلرژي 
گرچه  نیست،  راحت  چندان  عامل  این  پیداکردن  است. 
روش هاي تشخیص گوناگوني مثل تست هاي مختلف براي 
این منظور وجود دارد که »پچ تست« معروف ترین آنهاست. 
در این روش آلرژن هاي استانداردي را در ناحیه کمر روي 
تا  از چند روز بررسي مي کنند  پوست مي چسبانند و بعد 
مشخص شود فرد به چه ماده اي آلرژي دارد. البته این کار 
بسیاري موارد مثبت کاذب  چندان ساده نیست چون در 
واقعي  و منفي کاذب هایي وجود دارد که تشخیص عامل 
را مشکل مي کند. از جمله آلرژن هاي رایج مي توان به فلز 
نیکل اشاره کرد. افرادي که به نیکل حساسیت دارند اگر 
از گوشواره، النگو یا گردنبند یا حتي دکمه شلوار جین یا 
یا ریمل حاوي نیکل  آرایشي به خصوص مداد چشم  مواد 
استفاده کنند، دچار خارش و التهاب مي شوند. غیر از مواد 
آرایشي، الک ناخن هم مي تواند باعث آلرژي هاي چشمي 
شود. در واقع ماده حساسیت زا روي الک ناخن است و این 
خانم ها بدون آنکه آگاه باشند مرتب آن را با پلک در تماس 
قرار مي دهند. قدم بعد از تشخیص، حذف آلرژن و تالش 
التهاب است. فرد باید سعي کند تا  براي کم کردن میزان 
پوست  زیاد  خاراندن  زیرا  نخاراند  را  پلکش  ممکن  جاي 
بروز  ناحیه و  این  باعث ضخیم شدن پوست  پلک مي تواند 

چین  وچرک  و تیرگي و گودي زیر چشم  شود.
نگاه متخصص پوست

دکتر مریم  یوسفي
 عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي

۴ درمان تیرگي دور چشم
اگر مانند این خانم دچار آلرژي آتوپیک یا سرشتي هستید، 
زیر  گودي  و  تیرگي  و  چین وچروک  رفع  براي  اول  قدم 

چشم، کنترل آلرژي است.
رفع التهاب مي تواند تا حد زیادي باعث کاهش چین وچروک  
ناشي از خارش شود، اما براي درمان کامل باید از لیزرهاي 
غیرزخم کننده که اثر کمي دارند، استفاده کرد. پي آر پي هم 

مي تواند تا حدي موثر باشد.
در صورتي که زیر چشمتان گود رفته نیز تزریق چربي از 
خود فرد بهترین درمان است. اما براي درمان تیرگي زیر 
دچار  به صورت سرشتي  اگر  به خصوص  خانم،  این  چشم 
این تیرگي هستند، مي توان یکي از این روش ها را انتخاب 

کرد:
متخصص  به وسیله  باید  کار  این  شیمیایي:  پیلینگ   )۱
پوست انجام شود و مي تواند تا حد زیادي به کاهش تیرگي 
سبزه  پوستي  که  افرادي  در  آن  انجام  البته  کند  کمک 

دارند، ممکن است باعث بدتر شدن تیرگي شود.
فراکشنال  مثل  زخم کننده  لیزرهاي  از  استفاده  لیزر:   )2
co2 مي تواند باعث بهتر شدن تیرگي شود اما باز هم در 
افرادي که پوست تیره اي دارند ممکن است انجام این کار 

باعث بروز لک شود و وضعیت را بدتر کند.
به  که  افرادي  در  چشم:  دور  ضدتیرگي  کرم هاي   )۳
صورت سرشتي دچار تیرگي زیر چشم هستند، استفاده از 
کرم هاي رفع کننده تیرگي مي تواند مفید باشد اما در افراد 
مبتال به آلرژي این کار توصیه نمي شود زیرا کرم ها حاوي 
رتینول و عوامل الیه بردارند که پوست افراد مبتال به آلرژي 

را تحریک مي کند و باعث بروز مشکالت بیشتر مي شود.
۴( پي آر پي: استفاده از پالسماي غني از پالکت فرد یکي از 
بهترین روش ها براي رفع تیرگي زیر چشم است و حتي به 

افراد با پوست هاي تیره نیز توصیه مي شود

ترجمه: ندا احمدلو/با پرهيز از این عادت هاي ناسالم مي توان پيري 
پوست را به تاخير انداخت

خیلي از ما فکر مي کنیم با استفاده از محصوالت گران قیمت مراقبت از پوست، مي توانیم 
سالمت و زیبایي پوستمان را حفظ کنیم اما برخي عادت هاي روزمره،  مي توانند بالیي سر 

پوستمان بیاورند که هیچ کرم و محلولي هم نتواند آن را از بین ببرد...
اشتباه  عادت هاي  این  رایج ترین  از  عادت   ۵ معرفي  به  شماره   این  »پوست ومو«ي  در   

مي پردازیم و به اختصار به راه رهایي از هریک از آنها اشاره مي کنیم.
۱. اخم

دکتر دوریس دي، متخصص پوست مي گوید: »خیلي از ما خواسته یا ناخواسته، در طول 
روز اخم مي کنیم یا حالت ناراحتي به صورتمان مي دهیم. این حالت ها مي توانند شکل کنار 
لب ها،  پیشاني و کل صورت را تغییر بدهند و شما را زشت کنند«. بنابراین سعي کنید از 
اخم و ناراحتي فاصله بگیرید و چهره تان را با لبخند و خوشحالي شاداب کنید. دکتر دي 
معتقد است شما مي توانید براي رفع حالت ناراحتي از چهره تان،  گوش هاي خود را بدون 
باز هم سعي کنید.  نمي توانید،   اگر هم  بدهید.  آنها،  به سمت عقب حرکت  لمس کردن 
»محال است فردي بتواند در یک لحظه، هم اخم کند و هم گوش هایش را به سمت عقب 
حالت  نمي توانید  حتي  عقب،   سمت  به  گوش هایتان  دادن  حرکت  با  شما  بدهد.  حرکت 

ناراحتي  هم به چهره تان بدهید.«
2. آفتاب 

خیلي از افراد گمان مي کنند پیري پوست تاحد زیادي به ژنتیک بستگي دارد ولي نقش 
ژنتیک در چروک شدن پوست،  فقط ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد دیگر آن به خودمان 
بستگي دارد. مثال اگر هر روز و پیش از خروج از خانه کرم هاي ضدآفتابي با CCC ۳۰ به 

باال بزنید و هر 2 تا ۳ ساعت یکبار هم آن را تجدید کنید، مي توانید جلوي رسیدن اشعه هاي 
مضر CCC و CCC را به پوستتان بگیرید و به این ترتیب، پوست خود را در برابر یکي از 
مهم ترین عوامل ابتال به پیرپوستي، چروک هاي پوستي و سرطان پوست محافظت کنید. 
استفاده از کرم  هاي ضدآفتاب در طول رانندگي،  پیاده روي، خرید روزانه یا حتي باغباني در 

حیاط کوچک منزلتان هم نباید فراموش شود.
۳. شیریني 

که  افرادي  پوست  شدن  پیر  روند  است  معتقد  پوست،  متخصص  فاریس،  پاتریشا  دکتر 
که  است  افرادي  از  سریع تر  بسیار  مي خورند،  شیرین  خوراکي هاي  و  شکر  حد  از  بیش 
عالقه چنداني به مصرف شکر و شیریني ها ندارند. دکتر فاریس مي گوید:  »شکر به کالژن 
و االستین که پوست ما براي انعطاف پذیري و شادابي به آن نیاز دارد، حمله مي کند و این 
اگر  بنابراین  شود.«  پوست  شدن  شل  و  پوستي  چروک هاي  ایجاد  باعث  مي تواند  مساله 
تعادل  در مصرف شیریني ها، حد  باید  باشید،  داشته  زیبایي  و  پوست شاداب  مي خواهید 

را رعایت کنید.
۴. سیگار

سیگار کشیدن نه تنها سالمت قلب و ریه ها را به خطر مي اندازد، بلکه تهدیدي جدي براي 
سالمت پوست هم محسوب مي شود. ترکیب هاي شیمیایي و مضر سیگار،  تاثیري به شدت 
و  به سیگار  دیگر، پک زدن  از طرف  دارد.  پوست  و سالمت  بر شادابي  و مستقیم  منفي 
دمیدن دود آن به خارج از دهان هم مي تواند به مرور زمان باعث ایجاد خط هاي عمیق 
و زشت اطراف لب ها به دلیل حالت خاص پک زدن شود. دکتر پاتریشا فاریس در این باره 
مي گوید:  »سیگار کشیدن،  عالوه بر ایجاد چین وچروک و پیري زودرس پوست، مي تواند 
شانس ابتال به برخي از سرطان هاي پوست را هم تا حد چشمگیري باال ببرد. ضمن اینکه 
زخم هاي  سریع  بهبود  امکان  و  مي شود  تیره  و  کدر  زمان  به مرور  سیگاري،  افراد  پوست 
پوستي شان هم از بین مي رود.« عالوه بر اینها، افراد سیگاري، بیشتر از غیرسیگاري ها دچار 
عفونت هاي پوستي و جوشگاه آکنه  هم مي شوند. به همین دلیل متخصصان پوست آمریکایي 
به افراد سیگاري که مي خواهند پوست شاداب، زیبا و سالمي داشته باشند، توصیه مي کنند 

از همین حاال سیگارهایشان را خاموش و اراده هایشان را روشن کنند.

۵. کم خوابي
سلول هایش  ترمیم  براي  کافي  وقت  هم  پوستمان  مي خوابیم،  کافي  اندازه  به  وقتي 
خواهد داشت. از این رو، پوست افرادي که خواب کافي در طول شبانه روز ندارند، فرصت 
بیشتر چروک مي افتد. مطالعه هاي جدید  و  زودتر  و  نمي کند  پیدا  را  ترمیم سلول هایش 
ابتال به تیرگي دور چشم ها، ایجاد خط هاي عمیق روي صورت و کاهش  نشان مي دهند 
انعطاف پذیري در پوست افرادي که حداقل ۷ تا ۸ ساعت در طول روز نمي خوابند، بسیار 
بیشتر از کساني است که خواب کافي شبانه دارند. دکتر دي مي گوید: »زماني که بسیار 
مي شود.  مواجه  جت لگ  حالت  با  پوستتان  مي روید،   رختخواب  به  طبیعي  حد  از  دیرتر 
یعني ساعت بیولوژیک ترمیم سلول هایش به هم مي ریزد و دچار پف و گودي دور چشم 
مي شوید.« زماني که به اندازه کافي نمي خوابید، خون رساني مناسب به پوست صورت مختل 
مي شود، در این صورت، صبح ها رنگ پریده و بي روح به نظر مي رسید. یکي از فایده هاي 
داشتن خواب کافي و شبانه، افزایش گردش خون در پوست صورت و شادابي بیشتر آن 
هنگام روز است. محققان سوئدي طي پژوهشي، از یک گروه خواستند تا عکس هاي دو گروه 
از افرادي را که یک گروه آنها ۸ ساعت در طول شب مي خوابند و گروه دیگر دچار کمبود 
گفتند  عکس ها  مشاهده  از  پس  مطالعه  گروه  این  افراد  تمام  کنند.  نگاه  هستند،  خواب 
کساني که خواب کافي شبانه داشته اند، چهره هایشان سالمت تر، شاداب تر و زیباتر به  نظر 
مي رسیده و عکس گروهي که خواب کافي نداشتند، به  نظر خسته تر مي آمده و جذابیت 
بر  فاریس مي افزاید: »حالت خوابیدن مي تواند  ندارد. دکتر  براي مخاطب خود  کافي هم 
سالمت و شادابي پوست تاثیر بگذارد.« برخي افراد عادت دارند به پشت بخوابند و برخي 
دیگر به شکم یا پهلوها مي خوابند. افرادي که به شکم یا پهلوها مي خوابند، فشار بیشتري 
ایجاد  افزایش  باعث  و  مي کنند  وارد  خواب  زمان  مدت  طول  در  خود  صورت  پوست  به 
خط هاي چروک روي صورتشان مي شوند. این اتفاق براي آنهایي که صورتشان را در بالش 
فرو مي کنند، بیشتر و شدیدتر از سایر افراد مي افتد. اگر نمي توانید تمام شب را به پشت 
بخوابید، حداقل سعي کنید که با انتخاب حالت هاي مناسب تري براي خواب، فشار کمتري 

به پوستتان وارد کنید تا کمتر دچار چین  و چروک هاي ناشي از خواب بشوید.

با غذا چي بخوريم چي نخوريم؟ از بس چشمم را خاراندم دورچشمم چروک شد!
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دکتر محمودرضا فقیهی:

اولین همايش و جشنواره ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارويی در باغ شهر تاريخی نطنز- از ۲۳ 
الی ۲۶ ارديبهشت۱۳۹۳ برگزار می شود.

دکرت محمودرضا فقیهی، دبیر این هامیش گفت: در این هامیش، طبیعت گردی و 

گیاهان دارویی به عنوان برند گردشگری نطنز مطرح می شود.

وی گفت: شهرستان نطنز با متدنی بیش از ۵۰۰۰ سال با طبیعتی وصف ناشدنی 

در همجواری کویر و کوهستان رشایط اقلیمی خاصی را دارد که یکی از مناسب 

ترین زیستگاههای برش از نظر علمی می باشد.

دکرت فقیهی افزود: با عنایت به نظر مساعد مقامات محرتم سازمان میراث فرهنگی 

و وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی برای حامیت از برگزاری این رویداد 

ملی، اداره کل طبیعت گردی برای هر گونه همکاری اعالم آمادگی منودند. بدون 

تردید برگزاری اولین هامیش و جشنواره ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان 

فرصت  این  کشور  نقطه  ترین  مرکزی  نطنز،  در   ۹۳ ماه  اردیبهشت  در  دارویی 

ایران فعاالن عرصه های گردشگری  بار در  اولین  برای  تا  آورد  را فراهم خواهد 

سه  فرصتی  در  را  دیدگاههای خود  و  تجارب  مندان  عالقه  و  دارویی  گیاهان  و 

روزه به اشرتاک گذارند. مهمرتین حامیان اصلی این این رویداد تشکلهای صنفی 

و تخصصی هستند و تلفن های ۲۲۶۶۱۰۹۲ و ۰۹۱۳۴۰۹۰۷۰۳ پاسخگوی عالقه 

مندان به این رویداد طبی- توریستی هستند

کاشت درختان کاج در فضای سبز شهر نطنز و گلکاری 
میادین این شهر، به مناسبت اولین همایش و جشنواره 

ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی

آماده سازی قلعه ی کوهاب در نطنزآغاز شد 

مهمانسرای اداره ی میراث فرهنگی شهر نطنز، 
آمادگی خود را برای پذیرش میهمانان اعالم کرد 

همکاری اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز با اولین همایش و 
جشنواره ی ملی طبیعت گردی ـ طب سنتی و گیاهان دارویی

آماده سازی خانه ی میرترابی ها 
برای اولین همایش و جشنواره ی 
ملی طبیعت گردی؛ طب سنتی و 

گیاهان دارویی 

مسئول اجرایی همایش و جشنواره 
ملی طبیعت گردی اعالم کرد 

رونمایی از کتاب نطنز در 
اولین همایش و جشنواره ملی 

طبیعت گردی، طب سنتی و 
گیاهان دارویی در نطنز

جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز در خصوص اولین همایش و 
جشنواره ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی تشکیل شد

بنابر گزارش روابط عمومی شهرداری نطنز، با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری اولین 

هامیش و جشنواره ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی، کاشت حدود 400 

اصله درخت کاج از سوی این شهرداری در فضای سبز شهر آغاز شده است.

همچنین به منظور زیباسازی هر چه بیشرت، میادین و فضای سبز این شهرستان گلکاری 

و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

آثار  از  معاون سازمان میراث فرهنگی شهر نطنز اعالم کرد، قلعه ی کوهاب که یکی 

تاریخی شهر نطنز محسوب می شود، قرار است در ایام جشنواره گردشگران زیادی را در 

خود ببیند.از همین رو قرار است از سوی اداره ی میراث فرهنگی شهر نطنز، متیزسازی 

آن آغاز و تا قبل از افتتاحیه جشنواره رشایط الزم را برای پذیرش گردشگران داشته باشد.

بنابر گزارش معاون سازمان میراث فرهنگی شهر نطنز با توجه به تصمیامت گرفته شده 

در روزهای  اداره،  این  میهامنسای  است  قرار  نطنز،  فرهنگی شهر  میراث  اداره ی  در 

برگزاری اولین هامیش و جشنواره ی ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی در 

اختیار فیلمربداران و تصویربرداران قرار گیرد.

بنابر گزارش مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز، در جلسه ای که 

با حضور اساتید و هیات علمی در این واحد دانشگاهی برگزار شد، بحث در زمینه ی 

اطالع رسانی و برگزاری جشنواره نیز انجام گرفت. همچنین قرار شد اساتید این دانشگاه 

در زمینه ی پژوهش و تألیف مقاله همکاری الزم را با این جشنواره داشته باشند.

به گزارش معاون میراث فرهنگی شهرستان نطنز، آماده سازی خانه ی 

میرترابی ها که جزء میراث فرهنگی و مربوط به دوره ی قاجار است، 

آغاز شده است.

عنوان  به  جشنواره  برگزاری  مدت  طول  در  مکان  این  از  است  قرار 

منایشگاه عکس استفاده شود.

، طب  گردی  طبیعت  ملی  هامیش  و  جشنواره  دبیرخانه  گزارش  به 

سنتی وگیاهان دارویی؛محمد رضا رشیدی جزنی؛در خصوص طراحی 

پوسرت خاطر نشان کرد: طراحی پوسرت و مواد تبلیغاتی جشنواره در 

و  عکاس  هرنمندان   از  مهم  این  برای  که  است  سازی  آماده  دست 

خطاط نطنزی نیز مدد گرفته شده است .

آقای عباس دهقانیان در طراحی خط  کرد:  باره ترصیح  این  در  وی 

نوشته پوسرت تالش فراوانی داشته اند و خط اصلی پوسرت توسط ایشان 

برای این جشنواره به یادگار مانده است .

مسول  مدیر  و همچنین  بنام   و خطاط  نویسنده   ، شاعر  دهقانیان 

استقبال  تا کنون  ایشان  از طرحهای  انجمن اهل قلم نطنز است که 

چشم گیری صورت گرفته و با توجه به این موضوع سفارش چاپ 3 

تبلیغات توسط حامیان داده شده  این  از  ای  مجموعه 2000 نسخه 

است .

قرار است از کتاب باارزش و بسیار نفیس نطنز که شامل مجموعه ای 

اولین  در  می باشد،  نطنز  تاریخی  شهر  از  مختلف  عکس های  از 

هامیش و جشنواره ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی 

از آن رومنایی شود.

مهدی  کشورمان،  به نام  عکاسان  از  یکی  همت  به  که  کتاب  این 

نطنزی در زمستان 1392  به کوشش مسعود کریم پور  و  دهقانیان 

باارزش  تاریخ  و  معامری  فرهنگ،  نشان دهنده ی  رسیده  چاپ  به 

این  است  نطنز  شهرستان  نام  به  جایی  و  ایران  از رسزمین  بخشی 

کتابخانه ای  تحقیقات  در  مصور  مرجعی  به عنوان  می تواند  کتاب 

مورد استناد و استفاده قرار گیرد.

بنا بر گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز،جلسه 

اولین  خصوص  در  نطنز  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیسه  هیات 

هامیش و جشنواره ی ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی 

این  مسئولین  از  جمعی  و  دانشگاه  رئیس  ناصحی  دکرت  حضور  با 

دانشگاه در این واحد دانشگاهی تشکیل شد.

هدف از برگزاری این جلسه، بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری 

اولین هامیش و جشنواره ی ملی طبیعت گردی و طب سنتی و گیاهان 

دارویی بود.

دکرت ناصحی رئیس این دانشگاه با تأکید بر نقش دانشگاه در برگزاری 

هرچه بهرت این جشنواره نکاتی را خاطر نشان کرد و نیز در ارتباط با 

افتتاحیه ی این جشنواره، مواردی از سوی  ساماندهی نیروها در روز 

معاون مالی و اداری این دانشگاه مطرح گردید.


