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نسيم روح  بخش شعبان ، مهيا 
شدن برای ميهمانی خدا

اسامی 24 بازيکن تيم ملی 
فوتبال ايران در جام جهانی برزيل

در نشست هم انديشی 24 اقتصاددان 
و جامعه شناس مطرح شد: نگران فقر 

آموزشی کودکان هستيم

عده ای مدام غصه دين و آخرت مردم را 
می خوردند

چرا ميوه هاي قديم خوشمزه تر بودند؟

مقايسه قلعه کوهاب نطنز و 
کاروانسراي شاه عباسي مورچه خورت

اين بی مهری ها تازگی ندارد؛ بزرگان و ائمه ما چقدر از اين بی مهری ها داشتند 
نظر حضرت آقا در همان عکس العمل دو سال پيش ايشان کامال روشن است

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است

6

ماه محّرم 1342 که مصادف با خرداد بود فرا رسید. امام خمینی این فرصت را برای دعوت 
مردم به قیام علیه رژیم مستبد شاه غنیمت شمرد. روز عاشورا جمعیت صدهزار نفری در 
تهران با داشتن عکسهایی از امام به تظاهرات پرداختند و در مقابل کاخ مرمر )محل استقرار 
شاه( برای اّولین بار در پایتخت شعار »مرگ بر دیکتاتور« سر دادند. روزهای بعد نیز در 
دانشگاه و بازار و مقابل سفارت انگلیس تظاهرات گسترده ای در حمایت از قیام امام برپا بود.
در  شمسی(   1342 خرداد   13( قمری  هجری   1383 سال  عاشورای  عصر  خمینی  امام 
مدرسۀ فیضیه نطق تاریخی خویش را که آغازی بر قیام 15 خرداد بود ایراد کرد. بخش 
عمده ای از سخنان امام در بیان نتایج زیانبار سلطنت دودمان پهلوی و افشای روابط پنهانی 

شاه و اسرائیل اختصاص داشت. در همین سخنرانی بود که امام خمینی با صدای بلند
خطاب به شاه فرمود:

آقا! من به شما نصیحت می کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه! من به تو نصیحت می کنم؛ 
از این کارها. آقا! اغفال دارند می کنند تو را. من میل ندارم که یک روز اگر  دست بردار 
در  بخوان،  می گویند  و  می دهند دستت  دیکته  اگر  کنند...  همه شکر  بروی،  تو  بخواهند 
اطرافش فکر کن... نصیحت مرا بشنو... ربط مابین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت 

می گوید: از اسرائیل حرف نزنید... مگر شاْه اسرائیلی است؟
سخنان امام خمینی همچون پتکی بر روح شاه که جنون قدرت و تکّبر فرعونی او زبانزد 
را صادر کرد. نخست  قیام  فرمان خاموش کردن صدای  آمد. شاه  فرود  بود  عام  و  خاص 
جمع زیادی از یاران امام خمینی در شامگاه 14 خرداد دستگیر و ساعت سه نیمه شب 
)سحرگاه پانزده خرداد 42( صدها کماندوی اعزامی از مرکز، منزل حضرت امام را محاصره 
کردند و ایشان را در حالی که مشغول نماز شب بود دستگیر و سراسیمه به تهران برده و 
در بازداشتگاه باشگاه افسران زندانی کردند و غروب آن روز به زندان قصر منتقل نمودند. 
خبر دستگیری امام به سرعت در شهر قم و مناطق اطراف پیچید. زن و مرد از روستاها و 
منازل خویش در شهر به سوی منزل قائد خود حرکت کردند. شعار اصلی جمعیت »یا مرگ 
ابتدا  از تمام فضای قم به گوش می رسید. خشم مردم آنچنانبود که  یا خمینی« بود که 
مأمورین پلیس پا به فرار گذاشتند. آنها پس از تجهیز قوا به میدان آمدند. نیروهای کمکی 
نظامی نیز از پادگانهای اطراف به شهر قم گسیل شدند. هنگامی که سیل جمعیت از حرم 
حضرت معصومه بیرون آمدند، رگبار مسلسلها گشوده شد و تا ساعتی چند درگیری شدید 
ادامه داشت. حمام خون به راه افتاده بود. هواپیماهای نظامی از تهران به پرواز درآمدند و 
در فضای شهر قم برای ایجاد رعب بیشتر دیوار صوتی را شکستند. قیام با سرکوبی شدید 
کنترل شد. کامیونهای نظامی، اجساد شهدا و مجروحین را به سرعت از خیابانها و کوچه ها 

به نقاط نامعلومی بردند. غروب آن روز شهر قم حالتی جنگ زده و غمگنانه داشت.
و دیگر شهرها  تهران، مشهد، شیراز  به  انقالب  صبحگاه 15 خرداد خبر دستگیری رهبر 
تهران  به سوی  اطراف  و شهرکهای  ورامین  مردم  آورد.  پدید  قم  مشابه  وضعیتی  و  رسید 
سرازیر شدند. تانکها و ابزار زرهی و نیروهای نظامی برای جلوگیری از ورود معترضین به 
شهر در سه راهی ورامین با جمعیت درگیر شدند و جمع زیادی از راهپیمایان را به خاک 
با  و  آمده  گرد  نیز  مرکز شهر  و  تهران  بازار  در حوالی  انبوهی  و خون کشیدند. جمعیت 
شعار »یا مرگ یا خمینی« به سوی کاخ شاه به حرکت درآمدند. از جنوب شهر تهران نیز 
سیل جمعیت به سمت مرکز راه افتاده بود و در پیشاپیش آنها طیب حاج رضایی و حاج 
اسماعیل رضایی، دو تن از جوانمردان جنوب شهر تهرانبا گروه خود در حرکت بودند. این 
دو تن بعداز چندی دستگیر و در 11 آبان 1342 تیرباران شدهو هوادارانشان به بندرعباس 

تبعید گردیدند.
کارگیری  به  از  خاطراتش  در  فردوست  حسین  تیمسار  شاه،  همیشگی  ندیم  نزدیکترین 
و  قیام  سرکوب  برای  امریکا  امنیتی  و  سیاسی  مأمورین  زبده ترین  همکاری  و  تجربیات 
همچنین از سراسیمگی شاه و دربار و امرای ارتش و ساواک در این ساعات پرده برداشته 
و توضیح داده است که چگونه شاه و ژنرالهایش دیوانه وار فرمان سرکوب صادر می کردند. 
ارتشبد فردوست در توضیح وخامت اوضاع می نویسد: به اویسی )فرماندۀ لشکر گارد ویژه( 
این است که هر چه آشپز و نظافتکار و اسلحه دار و غیره در لشکرداری  راه  گفتم »تنها 
مسلح کنی« سرانجام مأمورین نظامی و پلیس شاه با تیراندازیهای گسترده و مستقیم و به 
کارگیری هرچه در توان داشتند بر قیام مردم فائق آمدند. اسداللّ  علم نخست وزیر شاه در 

خاطراتش از این روز خطاب به شاه می نویسد:
اگر ما عقب نشینی کرده بودیم ناآرامی به چهار گوشه ایران سرایت می کرد و رژیم ما با 
تسلیم ننگ آوری سقوط می کرد. در آن موقع حتی این را به شما]شاه[عرض کردم که اگر 
خود من هم از مسند قدرت به زیر کشانده شوم شما همیشه می توانید با محکوم کردن و 

اعدام من به عنوان مسّبب آنچه واقع شده خود را نجات دهید!
روز 15 خرداد در تهران و قم حکومت نظامی برقرار شد اما علی رغم آن، روزهای بعد نیز 

تظاهرات وسیعی برپا بود که در هر مورد به درگیری خونین انجامید.
15 خرداد 42 مبدأ انقالب اسالمی مردم ایران بود. امام خمینی پس از نوزده روز حبس در 

زندان قصر به زندانی در پادگان نظامی عشرت آباد منتقل شد.
شاه دو روز بعد از نهضت 15 خرداد، قیام مردم را بلوا و اقدامی وحشیانه، و نتیجه اتحاد 
همچون  کسانی  و  مرزها  از  خارج  به  را  آن  تا  کرد  سعی  و  نامید  سیاه  و  سرخ  ارتجاع 
برخالف  نبود.  پوشیده  کس  هیچ  بر  شاه  ادعاهای  سستی  دهد.  نسبت  جمال عبدالناصر 
قیام  این  در  مشارکتی  هیچ گونه  تنها  نه  کمونیستها  و  چپ  عناصر  شاه،  مکرر  ادعاهای 
نداشتند بلکه حزب توده و دیگر کمونیستهای ایران در نوشته ها و مواضع خویش به تکرار 
تفسیر رادیو مسکو و روزنامه های شوروی از وقایع 15 خرداد می پرداختند. حزب کمونیست 
شوروی، قیام 15 خرداد را حرکتی کور و ارتجاعی بر ضد اصالحات مترّقیانه شاه! می دانست.

ادعای کذب دیگر شاه )در مورد دخالت دولت مصر( نیز علی رغم تالش و دسیسه ساواک 
هیچ گاه از سوی احدی باور نشد. استقالل تمام عیار قیام 15 خرداد آنچنان برمال و فاحش 

بود که اینگونه انگها نمی توانست کمترین لطمه ای بدان وارد سازد.
ظاهراً  قیام   ،42 خرداد   15 روز  در  مردم  وحشیانه  کشتار  و  نهضت  رهبر  دستگیری  با 
سرکوب شد. امام خمینی در حبس از پاسخ گفتن به سؤاالت بازجویان، با شهامت و اعالم 
اینکه هیأت حاکمه ایران و قوۀ قضاییۀ آن را غیر قانونی و فاقد صالحیت می داند، اجتناب 
ورزید. حضرت امام در سلول انفرادی پادگان عشرت آباد نیز فرصت را از دست نداد و به 
آثار جواهرلعل  از  ایرانو کتابی  از آن جملهتاریخ مشروطیت  و  تاریخ معاصر  مطالعه کتب 
و  روحانیت  از سوی  اعتراضات گسترده ای  امام خمینی  از دستگیری  پرداخت. پس  نهرو 
جمعی  شدند.  خویش  رهبر  آزادی  خواستار  و  آغاز  کشور  سراسر  از  مردم  مختلف  اقشار 
از علمای برجسته کشور به نشانۀ اعتراض به تهران هجرت کردند. بیم سوء قصد به جان 
رهبر انقالب واکنش گسترده ای در مردم برانگیخته بود. تعدادی از علمای مهاجر در جریان 
یورش مأمورین ساواک دستگیر و برای مدتی زندانی شدند. شاه که وقایع 15 خرداد را 
لطمه ای به ثبات و تضمینهای داده شده به امریکا می دید، درصدد بود تا این وقایع را کم بها، 
و اوضاع را کنترل شده و عادی جلوه دهد. از سوی دیگر خشم مردم از ادامۀ بازداشت امام 
از  را  امام  تاریخ  11مرداد 1342 حضرت  ناگزیر شد در  این رو رژیم  از  بود.  به فزونی  رو 

بازداشتگاه به منزلی تحت محاصره نیروهای امنیتی در منطقه داوودیه تهران منتقل 
نماید. مردم تهران به محض اطالع از انتقال رهبر، به سمت داوودیه سرازیر شدند. ساعاتی 
پراکندن جمعیت و محاصرۀ علنی منزل،  از  ناگزیر  ازدحام جمعیت نگذشت که رژیم  از 
توسط نیروهای نظامی گردید. عصر سیزده مرداد، روزنامه های رژیم شاه خبری جعلی را 
مبنی بر تفاهم مراجع تقلید با مقامات دولتی منتشر ساختند. اطالع از خبر و تکذیب آن 
تفاهم  هرگونه  بیانیه هایی  انتشار  با  وقت  علمای  اما  نبود.  ممکن  امام خمینی  برای  خبر 
تند و  بسیار  العظمی مرعشی نجفی)ره(  آیت اللّ   این میان اطالعیه  را تکذیب کردند. در 
افشاگرانه و مؤثر بود. پس از این وقایع، امام خمینی تحت الحفظ مأموران رژیم به منزلی 
واقع در محله قیطریه تهران منتقل شد و تا روز آزادی و بازگشت به قم در 15 فروردین 

سال43  در همین محل محاصره شده اقامت داشت.
رژیم شاه در آغاز سال 1343 با این تصور که شدت عمل در ماجرای قیام 15 خرداد مردم 
را متنبه و مبارزین را وادار به سکوت کرده است، کوشش داشت تا وقایع سال گذشته را 
فراموش شده جلوه دهد. در شامگاه 16 فروردین 43 بدون اطالع قبلی، امام خمینی آزاد و 
به قم منتقل می شود. به محض اطالع مردم، شادمانی سراسر شهر را فرامی گیرد و جشنهای 
باشکوهی در مدرسه فیضیه و شهر به مدت چند روز برپا می شود. سه روز از آزادی امام 
نمی گذرد که نطق انقالبی آن حضرت مهر بطالنی بر همۀ تصورات و تبلیغات رژیم می زند. 

امام در این سخنرانی می گوید:
امروز جشن معنی ندارد. تا ملّت عمر دارد، غمگین در مصیبت پانزدۀ خرداد است.

رهبر انقالب در نطق خویش به تفصیل، ابعاد قیام 15 خرداد را برشمرده و در پاسخ به 
گزارش کذب روزنامه ها مبنی بر تفاهم ایشان با رژیم می فرماید:

در سرمقاله نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شده و روحانیون با »انقالب سفید« شاه و 
ملّت موافق هستند! کدام انقالب؟ کدام ملّت؟... خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد. 

با سرنیزه نمی شود اصالحات کرد.
ایجاد اختالف بین علما و مراجع،  از طریق  نیروهای مبارز در حوزۀ علمیه  تحلیل بردن 
ترفندی بود که ساواک پس از آزادی امام خمینی در پی آن بود. امام با آگاهی از این توطئه 

در نطق تاریخی خود در مسجد اعظم قم )26 فروردین 43( فرمود:
اگر کسی به من اهانت کرد، سیلی به صورت من زد، سیلی به صورت اوالد من زد، واللّ  
تعالی راضی نیستم در مقابل او کسی بایستد دفاع کند؛ راضی نیستم. من می دانم، من 
مجتمع  این  مابین  تفرقه  می خواهند  عمد  به  یا  جهالت  به  یا  افراد  از  بعض  که  می دانم 
بیندازند... من که اینجا نشسته ام دست تمام مراجع را می بوسم؛ تمام مراجع اینجا، نجف، 
سایر بالد، مشهد، تهران، هر جا هستند، دست همۀ علمای اسالم را من می بوسم. مقصد 
تمام  به  اسالم،  ملتهای  تمام  به  می کنم  دراز  برادری  من دست  آقا.  است  این  از  بزرگتر 

مسلمین دنیا؛ در شرق و غرب عالم.
امام خمینی در این نطق نیز علیه روابط پنهانی شاه و اسرائیل افشاگری کرد و فریاد کشید:
ای مردم! ای عالَم! بدانید ملت ما مخالف است با پیمان با اسرائیل. این ملت ما نیست؛ این 

روحانیت ما نیست؛ دین ما اقتضا می کند که با دشمن اسالم موافقت نکنیم.
امام از شاه با عنوان »َمرَدک« یاد کرده و خطاب به او فرمود:

اشتباه نکنید، اگر خمینی هم با شما سازش کند ملت اسالم با شما سازش نمی کند. اشتباه 
تمام تصویبنامه های مخالف اسالم که  با  بودیم، هستیم.  به همان سنگری که  ما  نکنید، 

گذشته است، مخالفیم؛ با تمام زورگوییها مخالفیم...
ملت عزیز شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند، و از دولتهایی که با اسرائیل سازش 

می کنند متنفر و منزجرند.
اّولین سالگرد قیام 15 خرداد در سال 1343 با صدور بیانیۀ مشترک امام خمینی و دیگر 
مراجع تقلید و بیانیه های جداگانۀ حوزه های علمیه گرامی داشته شد و به عنوان روز عزای 
عمومی معرفی شد. در تیر ماه سال 1343، مجاهد بزرگ آیت اللّ  طالقانی و آقای مهندس 
مهدی بازرگان از سران نهضت آزادی ایران که به حمایت از قیام 15 خرداد برخاسته بودند 
در دادگاههای نظامی شاه محاکمه و به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. امام خمینی 

بیانیه ای صادر کرد و در آن هشدار داد که:
رأی دهندگان باید منتظر سرنوشت سختی باشند.

همچنین امام خمینی پیشنهاد کرد به منظور پیگیری اهداف نهضت، روحانیت ایران در 
سراسر کشور جلسات هفتگی منظم داشته و قیام ملت را هدایت کنند.

خرداد و دستگیری امام خمینی:

والدت با سعادت امام حسین)ع( 
و حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
و امام سجاد)ع( بر تمام شیعان 

جهان تبریک و تهنیت باد.
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خبرنگار »انتخاب« به تصویری از درخواست حمید رسایی نماینده جبهه پایداری در مجلس، برای 
سفر به برزیل دست یافته است. به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری »انتخاب« ؛ حمید رسایی 
و فرد دیگری به نام »مهدی شافعی« که خود را »کارشناس و دبیر کمیته ارتقاء سالمت اداری« 
معرفی کرده ، طی نامه ای با سربرگ »اداره تشریفات مجلس شورای اسالمی« ، »به منظور حضور 
و  سیاسی، خدمت  های  گذرنامه  »تحویل  خواستار  برزیل«،  در  فوتبال  جهانی  جام  مسابقان  در 

یادداشت جهت اخذ روادید« شده اند.
این درخواست به امضا سید محمد یثربی »مدیرکل تشریفات مجلس« رسیده است.

این درخواست، در شرایطی انجام شده که حجت االسالم حمید رسایی همواره خود را به عنوان 
این  و  است  ساخته  مطرح  اقتصادی  جمله  از  مختلف  های  حوزه  در  دولت  ششدانگ  منتقد 
درحالیست که برخی بازیگران مطرح سینما، به احترام »وضعیت اقتصادی برخی مردم«، حاضر به 

سفر رایگان به برزیل نشده اند.
 این نماینده مجلس در شرایطی »دلواپس« تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی شده که تا همین 
چند روز پیش، او و دوستانش در جبهه پایداری ، نگران و »دلواپس« مذاکرات هسته ای بودند و 
مشخص نیست در صورت سفر وی به برزیل )که احتماالً از 22 خرداد تا 10 مرداد ماه خواهد بود( 
، چگونه او 50 روز بی خبر از مذاکرات حساس آتی هسته ای در وین، به تشویق تیم ملی فوتبال 

ایران در جام جهانی خواهد پرداخت؟
آیا  ایشان به چه عنوان در برزیل خواهند بود؟  کاش جناب رسایی پاسخ دهد که اساساً حضور 
ایشان صرفاً به عنوان یک تماشاگر تشویق کننده و یار دوازدهم تیم ملی بر سکوهای بازی های 
تیم ملی به برزیل خواهند رفت؟ آیا ایشان برای بررسی »سالمت اداری« برخی ادارات برزیل راهی 
این کشور می شود؟ آیا به دعوت فدارسیون به برزیل می روند؟ آیا جناب رسایی به عنوان مبلغ 
دینی، به مسابقات جام جهانی می روند؟ اساساً ربط ایشان ، کمسیون اصل نود و سوابق ایشان با 

مسئله فوتبال و جام جهانی چیست؟ 

رییس دفتر مقام معظم رهبری به نمایندگی از ایشان در کنگره بزرگداشت »مجتهد کمره« گرامیداشت آیت الل شهید سید مصطفی موسوی -پدر 
حضرت امام خمینی - که 7و 8 خرداد 93 در در خمین برگزار شد، حضور یافت و ضمن ابالغ سالم رهبر معظم انقالب به مردم و شرکت کنندگان 

در این همایش بین المللی به ایراد سخن پرداخت.
به گزارش انتخاب؛ این گفت و گو درحاشیه این حضور با ایشان انجام شده است.

مایلیم درابتدا از نحوه آشنایی شما با حضرت امام خمینی)س( واینکه از چه زمانی نام مبارک ایشان را شنیدید بشنویم ؟
رابطه من با حضرت امام )رضوان الل تعالی علیه( مربوط به پدران من می شود. این طور نیست که من این رابطه را داشتم. جد من آقای آیت الل 
حاج میرزا محمدمهدی محمدی از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بود. ایشان وقتی از دنیا رفت در قبرستان نو یا قبرستان حاج شیخ در قم دفن 
شد. مرحوم امام تلقین میت )جد من( را خوانده بودند. خودشان آمدند آن جا. پدرم می گفت:»زیر بازوی من را گرفته بود و مدام سعی می کرد من 

را از روی قبر بلند کند. مدام می فرمود: عاش سعیداً مات سعیداً، عاش سعیداً مات سعیداً.« رابطه ما این طوری بود.
من قبل از رهبری حضرت آقا در دفتر مشاورت امام نیروی هوایی بودم. آن جا توفیقاتی داشتم. یک وقت مقام معظم رهبری به من گفت:»من 
تعریف تو را پیش امام کردم. خدمت امام عرض کردم که فالنی چنین و چنان است. تعریفت را کردم. امام فرمود: تو پدرش را ندیده بودی. پدرش 
را ندیده بودی.« یکی دو بار این را تکرار کرده بودند. مثاًل ایشان از خمین به منزل جد من در گلپایگان می آمدند. رابطه این طوری داشتند. بعد 

هم که انقالب پیروز شد.
از فعالیت های خود در دوران مبارزات و نیز از فعالیت های پس از انقالب بگویید؟

البته در دوران مبارزه به سهم خودم فعالیت هایی داشتم. بعد از پیروزی انقالب اولین مأموریتم از طرف حضرت امام بود. در یکی از شهرهای لرستان 
اختالف شدیدی در حد خطر کشت و کشتار در گرفته بود. دو طایفه به هم ریخته بودند. امام به بنده و آقای محسنی گرکانی مشترکاً مأموریت 
دادند که شما بروید و این جا را اصالح کنید. نامه اش هم االن هست. رفتیم پانزده روز در این شهر ماندیم. حتی خطر این که به ما هم صدمه بزنند 
بود.منتها دیگر ایستادگی کردیم و بحمدالل رفع فتنه کردیم و آمدیم. بعد هم نماینده امام در پایگاه هشتم شکاری، پایگاه شهید بابایی کنونی،شدم. 

نماینده امام بودم. آن جا یک سال بودم. اوج فتنه گری های منافقین بود.
با شعار فریبنده »ارتش بی طبقه توحیدی«در ارتش و نیروی هوایی نفوذ کرده بودند. می گفتند اصاًل درجه یعنی چه. داستان هایی با این هاداشتیم. 
مرکز فتنه هم همین پایگاه هشتم بود. آن زمان هنوز جنگ شروع نشده بود ولی خطر این که به هواپیماهای اف.14 صدمه بزنند وجود داشت. مثاًل 
ممکن بود شبانه این ها را آتش بزنند. بنده نماینده امام بودم ولی لباس شخصی می پوشیدم و با چند تا از دوستان همدل و رفیقم در آن پایگاه، 
که حاال هم بعضی هایشان هستند، با لباس شخصی تفنگ به دوش می گرفتیم و زیر طیاره ها پست می دادیم تا یک وقت صدمه ای نخورند. چون 
یکی از نقشه های دشمن این بود که این طیاره ها،که در جنگ نقش اساسی داشت، را از بین ببرد. اگر جزیره خارک در دوران جنگ موفق شد با 

چنگ و دندان نفت صادر کند، به خاطر پاسداری این طیاره ها بود. در این باره شهید هم داشتیم. 
از جمله شهید آل آقا، خلبانی ورزیده و بسیار ارزشمند،که برای صرفه جویی در مصرف موشک به هواپیمای دشمن خیلی نزدیک شد و آن ها او را 
زدند. هواپیمایش داخل آب سقوط کرد و تا االن پیدا نشده. این طیاره ها خیلی نقش داشتند. همین االن هم در پاسداری از حریم هوایی بوشهر 

و مناطق نفتی ما خیلی نقش دارند.
به هر حال یک سال آن جا بودم. دیگر خسته شده بودم. در این پایگاه با گروهک ها خیلی درگیری داشتیم. آن زمان بنی صدر خیلی نفوذ داشت. 
آن بنده خدا در اصفهان اعالمیه داد و گفت من به بنی صدر رأی می دهم. اصاًل کسی جرأت نمی کرد حرفی بزند. بعد منتقل شدم تهران و مسئولیت 

عقیدتی-سیاسی کل نیروی هوایی را به من دادند. یک سال هم آن جا بودم.
وجه امتیاز امام نسبت به همه بزرگان در طول تاریخ چیست؟

خاطره ای از شهید مطهری، که در یکی از کتاب هایش نقل می کند؛ را برایتان بگویم. بعد از این که امام هجرت کردند و رفتند پاریس، ایشان هم 
از تهران به پاریس رفت. بعد که برگشت، دوستانش سؤال کردند: »امام را چگونه یافتی؟« خیلی نکته حساسی است. می گوید: »من دوازده سال 
شاگردی امام را کردم و شاگرد ایشان بودم. ولی وقتی رفتم جز این که ایمانم به این شخص اضافه شد، چیزی نبود. من ایشان رادر چهار آَمَن 
یافتم. ایشان به چهار چیز ایمان داشت. یک: آَمَن بربه. ]همان طور که قرآن می فرماید: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه«[ دو: آَمَن بقومه / به 
ملتش ایمان داشت. سه: آَمَن بهدفه / به هدفش کاماًل ایمان داشت. و چهار: آَمَن بسبیله / به راهی که انتخاب کرده بود هم ایمان داشت.« البته 

بعد ایشان تفسیرش را مفصل می گوید.
به هر حال در دوران مبارزه، خیلی ها که خیرخواه و عالقه مند به امام بودند؛ به ایشان می گفتند که آقا یک خرده یواش تر، این طور نمی شود، مشت 

و آهن که جور در نمی آید. ایشان می فرمود:»شما این مردم را نمی شناسید.«
امام یادگاری های زیادی برایمان گذاشتند. از جمله مواریث امام، بیت شریف و یادگاران ایشان است. گاهی نسبت به این بیت شریف 

و عترت پاک مخصوصا حاج حسن آقای خمینی بی مهری و کم لطفی می شود. توصیه شما در این باره چیست؟
چنین چیزهایی در اسالم سابقه دارد. این بی مهری ها و این چیزها تازگی ندارد. بزرگان و ائمه ما چقدر از این بی مهری ها داشتند.

مقام معظم رهبری وقتی این صحنه ها و این اهانت ها را می بینند چه عکس العملی و چه نظری دارند؟
 نظر حضرت آقا، در همان عکس العملی که دو سال پیش اتفاق افتاد، که)حاج حسن آقا( را بغل کرد و بوسید، کاماًل روشن است.

خرداد
1393 
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رئیس دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به چرایی بی مهری به بیت امام:تصویر نامه »درخواست حمید رسایی« برای سفر به برزیل

این سئوال از جناب رسایی مطرح است که حضور ایشان به چه عنوان 
به عنوان یک تماشاگر تشویق کننده  در برزیل خواهند بود؟ آیا ایشان صرفاً 
برزیل  به  ملی  تیم  های  بازی  سکوهای  بر  ملی  تیم  دوازدهم  یار  و 
خواهند رفت؟ آیا ایشان برای بررسی »سالمت اداری« برخی ادارات 
برزیل راهی این کشور می شوند؟ آیا جناب رسایی به عنوان مبلغ دینی ، 
به مسابقات جام جهانی می روند؟ اساساً ربط ایشان ، کمسیون اصل نود و 

سوابق ایشان با مسئله فوتبال و جام جهانی چیست؟

چنین چیزهایی در اسالم سابقه دارد. این بی مهری ها و این چیزها تازگی ندارد. بزراگن و ائمه ما چقدر 
از این بی مهری ها داشتند. نظر حضرت آقا، در همان عکس العملی که دو سال پیش اتفاق افتاد، که)حاج 

حسن آقا( را بغل کرد و بوسید، اکمالً روشن است

این بی مهری ها تازگی ندارد؛ بزرگان و ائمه ما چقدر از این بی مهری ها داشتندرسایی »دلواپس« تیم ملی فوتبال در برزیل شد
نظر حضرت آقا در همان عکس العمل دو سال پیش ایشان کامال روشن است

شماره
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آیت الل هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری می گوید: 
در عزاداری و هر کار خوبی اعتدال شرط است، خدا برای هر مسئله 
نیکوست. اندازه  که  دار  نگه  اندازه  درواقع  کرده،  تعیین  اندازه  ای 

است، دیگر  بوده  زنجانی هم همین  آیت الل شبیری  شاید مقصود 
این  مسئله ای نیست که آدم بخواهد در مقام پاسخگویی در بیاید.

پایگاه خبری  با خبرنگار   گفتگو  در  رهبری  مجلس خبرگان  عضو 
»انتخاب« بیان داشت: نباید با زور، نعره و دعوا از مردم دعوت کنیم، 

در مقابل باید با زبان مهربانی با آنها برخورد کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد واکنش احمد خاتمی به سخنان 
آیت الل شبیری زنجانی در مورد افراط در عزارداری گفت:  بنده از 
اینکه آیت الل شبیری چه گفته اند و اینکه در برابر حرف ایشان چه 
گفته شده اطالع ندارم، اما باید بگویم، آیت الل شبیری زنجانی مرجع 
تقلیدی باتقوا هستند و هر جه بگویند فتواست و نظر مرجعیت است. 

آیت الل هاشم زاده هریسی افزود: ایشان بر اساس گزارش های مورد اعتمادی که به اطالعشان می رسد، سخن می گویند و حرف 
بی اساس نمی زنند. وی اضافه کرد: آیت الل شبیری زنجانی مرجعی الهی و ارداتمند اهل بیت هستند و از عزاداری ها حمایت 

می کنند و اگر چنین مطلبی گفته باشند حتما مشکالتی به نظرشان وجود دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این مسئله قابل پاسخگویی نیست و نباید درقامت پاسخگویی ایشان در آمد. هر مسئله 
ای کمش شیرین تر است و در هر موضوعی اعتدال شرط است حتی در عبادت. ما حتی در کتب روایی فصلی به نام اعتدال در 

عبادت داریم که در آن گفته شده عبادت ها نباید تحمیلی، مالل اور، زیاد و خستگی آور باشد.
وی گفت: در عزاداری و هر کار خوبی اعتدال شرط است، خدا برای هر مسئله ای اندازه تعیین کرده، درواقع اندازه نگه دار که 
اندازه نیکوست.شاید مقصود آیت الل شبیری زنجانی هم همین بوده است، دیگر این  مسئله ای نیست که آدم بخواهد در مقام 
پاسخگویی در بیاید. آیت الل هاشم زاده هریسی در ادامه خواستار حفظ حرمت مراجع و فقاهت شد و گفت: اگر متولی امامزاده 
حرمت آن را نگه ندارد، دیگران آن را از بین می برند. بنابراین، خود روحانیت باید حرمت مراجع را نگه دارد و حتی اگر مسئله 

ای هست باید با احترام به حضورشان بروند و طرف مقابل هم می تواند مسئله را توضیح دهد. 
وی افزود: ارائه توضیحات مشکلی ندارد، اما اینکه مسئله را تریبونی کنیم و حرمت مراجع را نگه نداریم کار بدی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سئوال خبرنگار »انتخاب« در مورد سخنان رئیس جمهور در مورد به زور به بهشت 
فرستادن مردم و واکنش ها به آن گفت: راهنمایی، هدایت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر امر خوبی است، پیامبران هم 
برای هدایت امده اند و فلسه ارسال رسوالن و کتاب های نازل شده براساس هدایت و ارشاد است. این کار خوبی است اما نباید 
توام با زور باشد چراکه اثر معکوس، منفی و تحمیلی می گذارد. وی افزود: با این نوع اقدامات، دین امری تحمیلی جلوه داده می 
شود. در مقابل باید با زبان نرم و مهربانی از مردم دعوت شود، آدم با مهربانی و احترام کسی را دعوت می کند نه با تشر و لحن 
زشت. هدایت و دعوت خیلی خوب است اما این امور باید با احترام، ادب و نرمش دین همراه باشد، این نوع دعوت است که اثرگذار 
خواهد بود. آیت الل هاشم زاده هریسی تصریح کرد: همانطور که قرآن می فرماید، با مردم به نیکو سخن بگویید، در واقع این آیه 
تنها مربوط به دوستان و مومنان نیست بلکه باید با غیر مومنان و دشمنان نیز با نیکی و زیبایی سخن بگوییم. وقتی که خداوند 
حضرت موسی )ع( و حضرت هارون )ع( را پیش فرعون فرستاد، گفت که او را با ادب و زبان نرم به سوی یکتاپرستی دعوت کنید 
نه خشونت. عضو مجلس خبرگان ادامه داد: اگر فردی را با مهربانی دعوت کردید و قبول نکرد و اثر نگذاشت، حداقل با او اتمام 
حجت شده چراکه با مهربانی از او دعوت شده اما او قبول نکرده، در عین حال اگر با زور،دعوا، نعره و بی ادبی اقدام به دعوت 
کنید، فرد قبول نکرده و اتمام حجت نمی شود. وی اضافه کرد: هر کاری راهی دارد، اینها منطق قرآن است و آقای روحانی هم 
منظورش این است. آیت الل هاشم زاده هریسی توصیه کرد: هر مسئله ای قاعده ای دارد، قاعده ی اصولی و اخالقی این است که 
هر کسی سخنی به زبان آورد یا عملی انجام داد وجه بهتر، خوب و مثبت آن را در نظر بگیرید و بگویید نظر ایشان این معنای 
خوب بود نه آن معنای بد. وی افزود: در اینجا باید بگوییم آقای روحانی می خواسته بگوید که با مردم به نرمی سخن بگویید و 
آنها را با مهربانی دعوت کنید. عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن انتقاد شرایط اخالقی جامعه گفت: این مسائل، عقلی، شرقی 
و اخالقی است و همه چیز را نباید با هم فرو بریزیم. وی افزود: برخی مسائل اخالقی و شرعی را بهم می ریزند تا یک نفر را به 
زمین بکوبند یا یک نفر را باال ببرند، متاسفانه در جامعه ما اینگونه مسائل زیاد شده است. آیت الل هاشم زاده هریسی تصریح 
کرد: برای باال بردن یک نفر و زمین زدن یک نفر همه میزان های شرعی اخالقی اصولی عقلی را با هم فرو می ریزیم. این کار 
درستی نیست، حاال هر کسی هم می خواهد باشد. عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: این سخنان غلط، اشتباه و گناه است 
و جامعه را آلوده می کند. وی در واکنش به سخن برخی از افراد مبنی بر اینکه رئیس جمهور راه جهنم را برای خود صاف می 
کند گفت: این مسئله را خدا می داند، هیچ کس نمی تواند قاضی خدا باشد، این خداست که قاضی و داور است و من هرچه در 
رابطه با خدا قضاوت کنم و اینکه بگویم خدا شما را به جهنم و بهشت می برد، داوری شخصی من است و به خدا هیچ ربطی ندارد. 

آیت الل هاشم زاده هریسی افزود: خدا هیچکس را قاضی و وکیل خودش قرار نداده است.

رییس جمهور تصریح کرد: عده ای مدام غصه دین و 
آخرت مردم را می خوردند در حالی که نه می داند،  
دین چیست و نه آخرت. اما همیشه غصه آخرت را 

می خورند.
به گزارش انتخاب، حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
در دیدار کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای مدنی 
به  تبریک  با  شد،  انجام  زیست  محیط  جهانی  روز  آستانه  در  که 
مناسبت میالد با سعادت امام حسین، قمر بنی هاشم و امام سجاد و 
حضرت ولی عصر که در پیش رو است، گفت: ماه شعبان ماه پیامبر 
)ص( است و در این ماه روحمان را برای عبادت واقعی در حق در 
اهمیت محیط زیست  به  اشاره  با  آماده می کنیم. وی  ماه رمضان 
اظها رکرد: روزگاری بشر در آغاز صنعتی شدن مشکالت و آثار منفی 
آن را در زندگی خود متوجه نمی شد و حتی افتخار می کردند که 
در طبیعت مداخله می کنند و مدعی بودند مداخالتشان زیبا آفرین 
است و زندگی را برای مردم سهل می کند. روحانی با بیان این که 
آسان  بشر  برای  را  زندگی  علمی شرایط  پیشرفت های  از  بسیاری 
کرده است، اما باید اقدامات جبرانی هم در کنار آن انجام می دادیم، 
خدادادی  بزرگ  نعمت  را  اتومبیل  زمانی  مثال  طور  به  افزود: 
از  اشکال  اما  بود،  آمده  پدید  صنعت گران  توسط  که  می دانستند 
اینجا شروع شد که وقتی سوار ماشین شدیم پیاده روی را به نحو 
در  این که  بیان  با  همچنین  جمهور  رییس  نکردیم.  جبران  دیگر 
مکان یابی برای مسکن،  صنعت و جاده سازی خطا کرده ایم، تصریح 
کرد: باید مکانی را برای مسکن سازی و صنعت انتخاب می کردیم 
که کمترین صدمه به محیط زیست را بزنیم، اما زمین های زراعی 
و باغ ها را به مسکونی تبدیل کردیم و اشکال از همین جا آغاز شد.

وی با بیان این که حتی در مدرنیته هم اموری از سنت را باید به 

شکل جدید حفظ کنیم، تصریح کرد: در صورتی می توانیم راحت 
زندگی کنیم که جنگل و دریاچه ، تاالب و رودخانه و غیره داشته 
باشیم. روحانی با اشاره به این که قوانین مربوط به محیط زیست در 
ایران از شکاربانی شروع شده است، اظهار کرد: اولین قانون برای 
سازمان  اسم  و  شد  وضع  دریا ها  در  صید  و  شکاربانی  دادن  نظام 

محیط زیست از حدود سال 1350 مطرح شد.
روحانی با اشاره به این که اصل 50 قانون اساسی در رابطه با محیط 
زیست است گفت: در قانون اساسی راه به روشنی بیان شده است 
که نباید محیط زیست را تخریب و آلوده کنیم؛ چرا که آلودگی و 
تخریب محیط زیست را تهدید می کند. وی با اشاره به این که در 
به  راجع  بودم  داده  قول  که  همانطور  یازدهم  دولت  جلسه  اولین 
دریاچه ارومیه بحث شد، گفت: خوشحالم دولت کارش را با مسائل 
محیط زیست آغاز کرد، اما معتقدم دولت در هیچ یک از مسائل 
تنهایی نمی تواند مشکالت را حل کند،  به  مهم اجتماعی خودش 
بلکه دولت می تواند تسهیالت الزم را فراهم کند و مردم را حمایت 
کند چرا که این مهم، کار مردم است. رییس جمهور در بخش دیگر 
از سخنانش با بیان این که دولتی دینی خوب است، اما در مورد دین 
دولتی باید بحث کنیم اظها رکرد: دین را نباید به دست دولت داد، 
دلسوزان  و  نظران  ، صاحب  کارشناسان، علما  چون دین در دست 

است و آنها باید دین را تبلیغ کند و دولت باید حمایت کند.
رییس جمهور با بیان این که تنها با تصمیم دولت یک فیلم خوب 
و  آید  میدان  به  هنرمند  باید  کرد:  نشان  خاطر  نمی شود،  ساخته 
دولت از او حمایت کند پس با جوشش هنر از ذوق هنرمند است که 
یک فیلم خوب ساخته می شود همچنین در ساختن اقتصاد و عبور 
از رکود و ایجاد رونق اقتصادی مردم باید به صحنه بیایند و دولت 
موانع را از پیش پای مردم بردارد و چارچوب های آینده اقتصاد را 
ترسیم کند و هرچه صنعت به مردم واگذار شود سرعت بیشتری 

به سمت هدف خواهیم گرفت. وی در ادامه گفت: در دوره ی هنوز 
همه به این باور نرسیده بودند که باید روی محیط زیست حساب 
نگاه  همینطور  هم  بهداشت  به  گذشته  در  مثال  طور  به  کرد  باز 
می شد و زمانی می خواستیم در خزانه ها دوش آب بیاوریم عده ای 
می گفتند نصف دین از بین می رود و به خاطر دارند در دو رابطه در 
قم مسئله  جدی مطرح شد یکی در مورد حمام ها بود یکی در مورد 
عوض کردن ساعت. که عده ای می گفتند فاجعه ای بزرگ است 
و دین از بین می رود. روحانی با بیان این که بعضی بیکار هستند و 
دچار توهمات می شوند، خاطر نشان کرد: عده ای مدام غصه دین و 
آخرت مردم را می خوردند در حالی که نه می داند،  دین چیست و 

نه آخرت. اما همیشه غصه آخرت را می خورند.
در سالهای  تهران گفت:  آلودگی هوای  به  اشاره  با  رییس جمهور 
اخیر هوای تهران راه رفتن را برای مردم سخت کرده بود همچنین 
مسئله دریاچه ارومیه به مشکل بزرگ تبدیل شد که البته قدم هایی 
برای حل این مشکل برداشته شده و شرایط جوی نیز تا حدی کمک 
کرده است چون اگر به دریاچه رسیدگی نشود زندگی 14 میلیون 
نفر به خطر می افتد و اگراین دریاچه خشک شود طوفان های نمک 

شروع می شود که زندگی مردم را به خطر می اندازد.
و  روزها آب  این  برخی می گویند  این که  بیان  با  ادامه  در  روحانی 
البته  گفت:  است،  خدا  کار  این  و  است  شده  خوب  تهران  هوای 
باد و باران از نعمت های خداوند است و حتی اگر دولت توفیقاتی 
پیدا می کند از رحمت ها خداوند است، اما دولت بر مسئله محیط 
زیست به عنوان مسئله اصلی برای سالمت و زندگی سالم مردم به 
عنوان اولویت بسیار مهم تاکید می کند و در این راستا برای عوض 
کردن بنزین در وزارت نفت کارهای خوبی انجام شد که خانم ابتکار 
هم واقعا در این رابطه احساس مسوولیت می کنند اقدامات مفیدی 
که  می بینیم  تهران  در  امروزه  را  بنزین  تغلیظ  آثار  و  دادند  انجام 

البته باد هم به آن کمک کرده است. وی با بیان اینکه برای حل 
مشکالت محیط زیستی اولین قدم فرهنگ است خاطر نشان کرد: 
باید از دبستان برای فرهنگ سازی جوانانمان کار کنیم که آموزش 
و پرورش در این رابطه وظیفه سنگینی دارد چون همه باید زندگی 
با زیست سالم را بیاموزند. رییس جمهور با تاکید بر این که برای 
آغاز کنیم  فرهنگ  از  باید  را  اساس  زیستی  حل مشکالت محیط 
که  چرا  کرد؛  شروع  دبستان  از  باید  را  فرهنگ  کرد:  نشان  خاطر 
بچه ها می توانند پدر و مادر خود را هدایت کنند. رییس جمهور با 
اشاره به این که در دوره ای شاهد مشکالتی در آب آشامیدنی مردم 
دریاچه  دیدیم که روی  پیگیری کردیم  وقتی  بودیم گفت:  تهران 
حدود  و  می کنند  زندگی  و  ساخته اند  شناور  خانه های  کرج  سد 
بود که من  240 خانه شناور روی دریاچه سد کرج ساخته شده 
نمی گویم که متعلق به چه کسانی بود اما همه را جمع کردیم و 
در آن زمان به عنوان شورای عالی امنیت ملی وارد عمل شدیم و 
را تخریب کردیم و خانه های روی  لبه دریاچه  همه رستوران های 
دریاچه را جمع کردیم و به خاطر دارم که در آن روزها تلفن دفترم 
زنگ می خورد که چرا این اقدامات انجام می شود اما بعد از اینکه 
یکسال خون دل خوردیم همه آنها را از بین بردیم. وی با اشاره به 
نقش صدا و سیما و رسانه ها در فرهنگ سازی برای حفظ محیط 
اهمیت  از  این مشکل  برای حل  نیز  زیست گفت: مشارکت مردم 
نهاد  مردم  های  سازمان  راستا  این  در  و  است  برخوردار  ای  ویژه 
بسیار تاثیرگذارند. رییس جمهور با تاکید بر این که نباید مردم را 
افزود: دولت و مقامات دولتی در هر مقام نوکر  دست کم بگیریم 
مردم هستند، چون کشور حکومت و نظام متعلق به مردم است و 
دین همه زندگی به مردم است همچنین عشق به خانواده رسالت 
بیایند و دولت وظیفه  باید به صحنه  در دل مردم ما است ، پس 

دارد که کمک کند.

امام جمعه مشهد بدون نام بردن از رئیس جمهور از سخنان اخیر او که گفته بود »نمی خواهیم با شالق مردم را به 
بهشت ببریم« انتقاد کرد و گفت: شالق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند 
خواهیم ایستاد. به گزارش انتخاب؛ حجت االسالم احمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد با اشاره 
به آیه 12 و 13 سوره انعام افزود: آنچه در این دو آیه بیان شده است، می گوید ما برای هر پیغمبری دشمنی از انس 
و جن قرار داده ایم، جریان التقاطی بین دشمنان پیغمبر یک جریان التقاطی و ابزار دشمنی با پیغمبر است و این 
یعنی اینکه یک جریانی می خواهد افراد بی ایمان را استخدام کند و وقتی دل های بی ایمان در مقابل این جریان سر 
خم کنند اینها هر کاری بخواهند می توانند انجام دهند و اگر نتوانند کسی را پیدا کنند و از آنها تاثیری بپذیرند نمی 

توانند دشمنی اشان را اجرا کنند.
علم الهدی تاکید کرد: بار دیگر تذکر می دهم ما در مقام تضعیف دولت نیستیم چرا که این کار درستی هم نیست 
و اینها کارگزاران نظام هستند که حکم تنفیذ ولی فقیه را دارند، اما این به آن معنا نیست که ما پرچم پاسداری را 
کنار بگذاریم، ما باید در عرصه پاسداری از انقالب همچنان بایستیم. وی اظهار کرد: بنده با حمله، مسخره و استهزا 
جا نمی زنم و همچنان سر جایم ایستاده ام و می گویم شبکه های اجتماعی و ماهواره بایستی کنترل و یا ممنوع شوند.

امام جمعه مشهد افزود: این کالم خداوند در قرآن است که در سوره انعام می گوید دشمنان پیغمبر با شبکه ارتباطی 
که برخی به برخی دیگر القا می کنند دشمنی اشان را با پیغمبر اجرایی می کنند و مصداق آن هم همین شبکه های 
اجتماعی است. علم الهدی افزود: صاحب فیس بوک یک صهیونیست است و صیهونیست ها بی دلیل میلیارد دالر پول 
برای یک شبکه اجتماعی پرداخت نمی کنند. وی با بیان اینکه ما شبکه اجتماعی را می فهمیم و آن را حالی مان 
می شود گفت: یک شبکه اجتماعی که کارش دشمنی با پیغمبر است شما باید در مقابل این چه کاری انجام بدهید. 
امام جمعه مشهد افزود: شما باید زمانی شبکه اجتماعی بگذارید که مدیریتش در دست خود شما باشد و بتوانید 
مسائل زیانبارش را از بین ببرید. علم الهدی با تاکید بر اینکه ما قصد تضعیف کسی را نداریم گفت: این درست نیست 
حرف هایی که زمانی ادبیات کسانی بود که قصدشان این بود یک عده بی دین را دور هم جمع کنند و پشت سرشان 

راه بیاندازند و جریان فتنه را بوجود بیاورند و شعار نه غزه نه لبنان سر بدهند را به زبان بیاوریم.
ببریم درست نیست چرا که اصال مسیر فطری  با شالق مردم را به بهشت  اینکه می گوییم نمی خواهیم  افزود:  وی 
انسان ها بهشت است و اگر انسان ها با مسیر فطری خودشان حرکت کنند حتما به بهشت می روند و کار پیغمبر هم 
مبارزه با کسانی بود که قصد جلوگیری از رفتن مردم به بهشت را داشتند. امام جمعه مشهد تاکید کرد: شالق که سهل 

است با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد.
علم الهدی افزود: اینکه برخی می گویند زمان رسانه های تک صدایی گذشته باید به آنها گفت این حرف را برای چه 
کسانی می زنید مگر بی بی سی و تایمز تک صدا نیستند و آیا تایمز تک صدا یک صهیونیست نیست و این تک صدایی 
که می گویید این برای این نیست که از شما راضی باشند. وی افزود: آیا این حرف ها را برای یک عده غربی تک صدا 
می زنید و ما اگر در نماز جمعه نهی از منکر می کنیم می گویید وقت تک صدایی گذشته است و فکر می کنید با این 
حرف هایی که می زنید چه کسانی به دنبال شما راه می فتند، جز یک عده هوس باز که می خواهند به اوج لذت مستانی 
اشان برسند، اینها که جز ضرر چیزی نگذاشته اند. این سخنان امام جمعه مشهد درحالی مطرح شد که رئیس جمهوري 
هفته گذشته و در همایش بیمه سالمت همگاني با بیان اینکه »بگذاریم مردم در سالمت روحی باشند«، از دخالت 
در زندگي افراد به بهانه هاي مختلف، انتقاد کرد و گفت: این قدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر 
دلسوزی، بگذاریم مردم راه بهشت را انتخاب کنند. روحاني در ادامه با بیان اینکه »به زور و شالق نمی شود مردم را 
به بهشت برد« به »بشیر و نذیر« بودن پیامبر اشاره کرد و با تاکید بر اینکه »پیامبر شالق در دستش نبود و به مردم 
امید می داد«، گفت: ما مردم را سر مسائل کوچک و جزئی، بی خود، بی جهت و بی دلیل یا به دالیل واهی، به بهانه های 

واهی در واقع اسمش را دلیل هم نمی شود گذاشت....؛ بگذاریم مردم راحت باشند

خرداد
1393 
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در عزاداری و هر اکر خوبی اعتدال شرط است، خدا برای هر مسئله ای اندازه تعیین 
کرده، درواقع اندازه نگه دار که اندازه نیکوست.شاید مقصود آیت هللا شبیری زنجانی هم همین بوده 

است، دیگر این مسئله ای نیست که آدم بخواهد در مقام پاسخگویی در بیاید.

امام جمعه مشهد بدون نام بردن از رئیس جمهور از سخنان اخیر او که گفته بود »نمی خواهیم با 
شالق مردم را به بهشت ببریم« انتقاد کرد و گفت: شالق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی 

که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد.

پاسخ علم الهدی به روحانی: شالق که سهل است، با همه قدرت 
جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد

آیت اهلل هاشم زاده هریسی 

خدا هیچکس را وکیل خود معرفی نکرده که می گویند جاده جهنم را برای خودتان صاف 
نکنید/ نباید با زور، نعره و دعوا از مردم دعوت کنیم/باید با آنها با مهربانی احترام برخورد کنیم نه 

تشر و لحن زشت/مسائل اخالقی و شرعی را بهم می ریزند تا یک نفر را به زمین بکوبند



خرداد
1393 
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اقتصاددان  با حضور 24  بود که  این جمله شعار نشستی  به گزارش خبرآنالین، 
شد.  برگزار  شریف  دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  در  جامعه شناس  و 
شرکت کنندگان این نشست، منتخبی از بالغ بر یکصد اقتصاددان و جامعه شناسی 
خواهان   )16/2/93 و   12/12/92( علنی  نامه  دو  انتشار  با  پیش تر  که  بودند 

غیربودجه ای  و  بودجه ای  راهکار های  طراحی  برای  مجلس  و  دولت  »همکاری 
کاهش فقر آموزشی کودکان« شده بودند.

در این نشست که چهارشنبه 7 خرداد 93 و یک روز پس از مبعث رسول اکرم 
و  دانشکده مدیریت  )بنیان گذار  اقتصاددانانی چون علینقی مشایخی  برگزار شد، 

اقتصاد دانشگاه شریف(، حسین عبده تبریزی )مدرس اقتصاد دانشگاه های شریف، 
امام صادق )ع( و شهید بهشتی(، مهدی عسلی )رئیس اسبق دفتر اقتصاد کالن 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی(، علی دینی ترکمانی )هیات علمی مرکز مطالعات 
میثم  شریف(،  دانشگاه  اقتصاد  علمی  )هیات  مدنی زاده  سیدعلی  بازرگانی(، 
هاشم خانی )پژوهشگر اقتصاد اجتماعی(، خسرو نورمحمدی )پژوهشگر اقتصادی( 

و رحمت الل علی رحیمی )پژوهشگر اقتصاد اسالمی( حضور داشتند.
حوزه  در  موجود  پژوهش های  شدید  فقر  از  تاسف  ابراز  ضمن  اقتصاددانان  این 
فقر آموزشی، به بیان دغدغه های خود درباره مشکالت بودجه ای و غیربودجه ای 
فقر  بازتولید  بر  آموزشی  فقر  این  تاثیر  و  کودکان  آموزشی  فقر  تشدیدکننده 
اقتصادی و اجتماعی در بزرگسالی و نیز گره های »اقتصاد سیاسی« تشدیدکننده 

این فقر آموزشی پرداختند.
در این نشست جامعه شناسانی چون سعید معیدفر )استاد جامعه شناسی دانشگاه 
تهران(، علی اصغر سعیدی )هیات علمی برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران(، 
پویا عالءالدینی )هیات علمی برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران( و سپیده 
اکبرپوران )هیات مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش( نیز حضور داشتند.

آموزشی  فقر  تبدیل  زمینه  در  موجود  موانع  به  ارجاع  جامعه شناسان ضمن  این 
کودکان به یکی از نگرانی های مهم جامعه، به نکاتی چون اهمیت احیای جایگاه 
نیز  و  در کشور  آموزشی«  به ویژه »سیاست گذاری  و  اجتماعی«  »سیاست گذاری 
اشتباه بودن اولویت بخشی افراطی سیاست گذاران به آموزش دانشگاهی در عوض 

آموزش ابتدایی و دبیرستان اشاره کردند.
در پایان این نشست، حاضران توافق کردند که با تشکیل کارگروه هایی تخصصی، 
تا هفته نخست مهرماه پیشنهادهایی شفاف را در زمینه راهکارهای بودجه ای و 
مجلس  و  دولت  اختیار  در  کودکان  آموزش  عدالت  وضعیت  بهبود  غیربودجه ای 

قرار دهند.
الزم به ذکر است دومین نشست هم اندیشی اقتصاددانان و جامعه شناسان پیرامون 

فقر آموزشی کودکان، چهارشنبه 28 خرداد برگزار خواهد شد.

»ما حامیان فرصت های یکسان، برای دانش آموزان ایران هستیم«

در نشست هم اندیشی ۲۴ اقتصاددان و جامعه شناس مطرح شد: نگران فقر آموزشی کودکان هستیم

این سوره 5 آیه دارد و مکی است و از جمله سوره های بسيار مهم 

قرآن است که خواندن آن در مناز تأكيد شده است.

شود،  منی  ديده  الهی  احكام  از  يك  هيچ  قدر  ی  سوره  در  اگرچه 

لکن اهمیت آن و تأکید بر تالوت آن بدین جهت است که نقطه ی 

عطف تاریخ برش و ظرف ظهور قرآن است پس باید توجه داشت که 

مظروف چقدر قداست دارد که ظرفش اینگونه قیمتی است.

فضیلت تالوت : 

با روزه داشنت در متام ماه  برابر  : »تالوت سوره ی قدر  پيامرب)ص( 

مبارك رمضان است و برای کسی که این سوره را بخواند ثواب احیای 

شب قدر را می نویسند.« و فرمودند: »خواندن سوره ی قدر با صدای 

بلند در روز، مانند جهاد در راه خدا و خواندن آن با صدای آهسته يا 

در شب، مانند جان دادن در راه خدا می باشد.«

محتوای سوره : 

درخصوص عظمت شب قدر )زمان مناسبی برای تطهیر و آمرزش و 

بازگشت انسان( و اهمیت وحی )قرآن( است. 

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

دِر ﴾ ﴿1﴾ ﴿ إِّنا أَنزَلناُه فی لَيَلِة الَقَ

ترجمه: به درستی که ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم.  

گرفته  صورت  دفعی  و  تدریجی  مرحله،  دو  طی  قرآن  نزول  رشح: 

سال طول   23 تدریجا  کریم  قرآن  »تنزیل«   : تدریجی  نزول  است:  

كشيد، 13 سال در مكه و 10 سال در مدينه، چنان که می فرمايد: 

»قرآن را آيه به آيه بر تو فرستاديم كه تو نيز بر امت به تدريج قرائت 

كنی و نازل كرديم آن را نازل كردنی.«  

مبارك  ماه  در  و  قدر«  در »شب  نیز  آن  دفعی  نزول   : دفعی  نزول 

پیامرب)ص(  قلب  بر  باره  يك  قرآن  معارف  ی  همه  که  بود  رمضان 

نازل و امور کلی عامل، مطابق با حکمت پروردگار تنظیم شد. شبهای 

»قدر« تداعی هامن شب نزول هستند. 

: »رزق و روزی، مرگ و حيات، سعادت و  عالمه ی طباطبایی)ره( 

شقاوت و حيات مادی و معنوی در طول يك سال، از يك شب قدر تا 

شب قدری ديگر به اذن خدا توسط فرشتگان اندازه گريی مي شود.«

»شب قدر« به نوعی شبیه »لوح محفوظ« است. در »لوح محفوظ« 

متام امور عامل ثبت شده اما در »لوح محو و اثبات« در زمانهای بعد 

مطابق با اعامل انسانها کم و زیاد می شود. در »شب قدر« نیز متام 

رسنوشت یک سال ثبت می شود و در طی یک سال ممکن است بر 

اثر اعامل انسان در آن دگرگونی انجام شود، مانند »اجل مسمی و 

اجل مکتوب«، که اگر مثاًل در »لوح محفوظ« مقدر شده باشد که 

دهد  انجام  را  نیکی  عمل  آن شخص  و  باشد  سال  فردی چهل  عمر 

ممکن است چهل سال دیگر هم عمر کند و این عمر اضافه در »لوح 

افتد  اتفاق می  این نیز  اثبات« ثبت می شود. گاهی عکس  محو و 

و آن زمانی است که ممکن است عمر فرد در اثر گناه از هشتاد به 

چهل سال تقلیل یابد.

﴿ َوما اَدرٰيَك ما لَيَلُةُ الَقدِر ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: و تو چه می دانی شب قدر چیست؟

رشح: خداوند می فرماید: »ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن 

و می  است  يافته  بركت  قرآن  نزول  به سبب  و  است.«   نازل شده 

را در شبی  ما آن  به درستی که  به کتاب روشنگر،  فرماید: »سوگند 

است  مبارك  قرآن  نزول  سبب  به  قدر  شب  کردیم.«   نازل  مبارک 

آن  ميزان  كه  خیری  است،  انتها«  بی  »خريی  معنای  به  »مبارك«  و 

مانند  است.  قرآن  نزول  به سبب  برکت  این  و  نيست  قابل محاسبه 

و  اکرم )ص(  نبی  زادگاه  و  »کعبه«  دلیل وجود  به  که  »مکه«  شهر 

وجود مناسک ابراهیم)ع( مقدس شده. کوه »طور« به سبب وجود 

موسی)ع( و پیراهن »یوسف« به علت تقوای »یوسف)ع(« مقدس 

اند. بنابراین ارزش مکان و زمان و اشیاء به سبب وجود افراد است. 

»شب قدر« ظرف و »قرآن« مظروف است و باید 

»شب قدر« را قدر بدانیم. 

خداوند خطاب به پيامرب)ص( مي فرمايد: حتی تو هم كه رسول ما 

هستی قادر به درک عظمت »شب قدر« نیستی! در واقع عظمت اين 

شب برای قرآن است که در آن نازل شده است. قرآن »ثقل اكرب« است 

و اگر متام انبياء و اولياء در يك مكان جمع گردند، منی توانند عظمتی 

برابر با عظمت قرآن داشته باشند. 

پيامرب)ص( : »به درستی که در عامل گاهی نسيم های رحمت خدا می 

وزند و يكی از اين نسيم ها در شب قدر می وزد.« انسان هر اندازه 

كه ظرف دل خود را آماده ی پذيرايی از نسيم ملكوتی كند، به هامن 

اندازه نفحات الهی بر آن می وزد و نورانی می شود.

شب قدر شب احيای دل ها و ارتباط عامل طبيعت با ماوراء الطبيعه 

است. اين شب ُپلی بني عامل ملك و ملكوت است. در رابطه با اعامل 

شب قدر، روايات زیادی نقل شده، از جمله تأکید شده که در شب 

قدر »هيچ عملی باالتر از كسب علم و معرفت نيست.«

﴿ لَيَلُة الَقدِر َخرٌي ِمن أَلِف َشهٍرٍ ﴾ ﴿3﴾

ترجمه: شب قدر از هزار ماه بهرت است.

رشح: اهل نظر در مورد این آیه می گویند:

1- »أَلف« به معنای »هزار« در مورد »كرثت« بکار می رود، يعنی 

شب قدر بهرت از هزاران هزار ماه است و منی توان برای آن حد و 

حرصی تعیین کرد.

يك  عمر  میانگین  كه  شود  می  سال   80 حدود  تقريباً  ماه  هزار   -2

انسان است یا درک شب قدر چه بسا بهرت از يك عمر زندگی است.

﴿ َتَنزَُّل املاَلِئَكُة َو الّروُح فيها ِباِذِن َربِِّهم ِمن ُكلِّ أَمٍر ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: در اين شب فرشتگان و روح با اجازه خداوند، هر فرمان )و 

دستور الهی و رسنوشت و مقدرات خلق( را نازل می گردانند.  )تا به 

مرحله ی اجرا درآید( 

را  آن  توان  مادی است و منی  امر بسیط و فوق  رشح: »روح« یک 

تجربه کرد، نه از لحاظ فیزیکی و نه شیمیایی منی توان آن را آزمایش 

کرد. »ارواح« آفریده ی خدا موجوداتی ملکوتی و مراتب مخصوص 

دارند )روح قرآن، روح برش، روح هستی، روح االمین(. خداوند قرآن 

را »روح« معرفی کرده،  رسول خود را که بسوی مریم)س( رفت روح 

دانسته ، جربئیل را وصِف به روح االمین کرده است  و ... .

قرآن، »روح« است و روِح قرآن آن اثری است که بر نفس انسان می 

گذارد و به او حیات معنوی می دهد. قرآن »روح« را دارای مقام می 

داند، »روز قیامت مالئکه و روح در برابر خداوند صف می کشند.«  

پس »روح« یک موجود ملکوتی است که به عامل ماده هم می آید اما 

ماهّیت مادی می گیرد تا انسان قادر به دیدن او باشد. مقرب ترين 

مالئكه »جربئيل« است که قرآن او را »روح االمني« خطاب مي كند. 

َمَلک و »روح« دو وجود مختلف هستند، جربئیل از جنس َمَلک است 

اما به »روح« مّتصف شده. »روح« از ملک عظیم تر است. جربئيل 

که يك ملك بود در مقام عبوديت آنقدر رشد كرد تا به مقام »روح« 

رسيد و متام فرشتگان تحت تبعيت و فرمان او می باشند زيرا مقام او 

از متامی فرشتگان باالتر است.

امر است و فوق طبیعت و »أمر« به موضوعی می  از عامل  »روح« 

گویند که در علم خداوند است و وقوع آن در عامل ماده بستگی به 

الهی  نسیم  و  رایحه  نوعی  »روح«  افاضه ی  دارد.  اراده ی خداوند 

است که انسان را زیرورو و متحول می کند. قرآن : »بعضی بندگان را 

به وسیله ی روحی از ناحیه ی خود تأیید می کنیم«  و یا می فرماید: 

»ای پیامرب از تو درباره ی روح می پرسند، بگو روح از امر پروردگار 

من است و به شام از علم به روح جز مقداری اندک داده نشده«  پس 

روح یک امر ماوراءالطبیعه است و برش بجز مقداری اندک توانایی 

علمی درک آن را ندارد. 

﴿ َسالٌم ِهَي َحّتي َمطَلِع الَفجِر ﴾ ﴿5﴾

ترجمه: شبی است رسشار از سالمت و بركت تا طلوع سپيده.  

رشح: »سالم« پيامی است که از جانب خداوند در اين شب به وسيله 

ی فرشتگان و روح به اهل اميان داده می شود. 

در اين شب تا سپيده ی صبح، سالمی از سوی خدا توسط فرشتگان 

به برش فرستاده می شود. مالئکه و روح از ناحیه ی خداوند سالم می 

دهند که امشب شبی است که امنیت و آرامش خود را می توانید 

تضمین کنید. فرشته تا سپيده ی صبح اين ندا را رس می دهد كه ای 

برش! اگر می خواهی در امن و آسايش قرار بگريی، امشب را درك 

كن و از آن استفاده منا زيرا كه امشب، شب پرهيز از خطر و شب 

نجات است.

مولوی :

گفت پيغمرب كه نفحت های قدر
اندر اين ايام مي آرد سبق   

گوش هُش داريد اين اوقات را
در رباييد اين چنني نفحات را

نفحه آمد مر مشا را ديد و رفت
هر كه را مي خواست جان خبشيد و رفت 

نفحه ی ديگر رسيد آگاه باش
تا از اين هم وا مناني كاش كاش

نفحه ی قدر است قدرش را بدان
يك شب است از سي هزارش ِبه بدان

قدسيان در خاك پَر بگشوده اند
رو به روی خاكيان بنموده اند

پای بر بال ملك داری عزيز
گوش جان را اندر اين شب دار تيز

يار امشب خودمنايي مي كند
بيشرت ناز خدايي مي كند

بيشرت رخساره را كرده عيان
بيشرت جنوا كند در گوش جان

امشب او از كوچه ی دل می رود
گاه آسان گاه مشكل می رود

سوز و اشك آسان كند ديدار را
خريگی مشكل منايد كار را

خواهی ار نازی منايد ساز ده
تا طلوع فجر هی آواز ده

از زبان جان خود فرياد ده
هستی خود را مهه بر باد ده

آن َقدَر يا رب و يا رب گو و گو
تا سفريی آيدت از كوی او

بنده ی من، من تو را خبشيده ام
آنچه را ديدم ز تو پوشيده ام

گام را آهسته نِه روی زمني
زير پا داری پَر روح االمني

هم نشني اشك و يار آه شو
قدر خورشيد است تو چون ماه شو

خوان تو انّا وآنگه انزلناه را
چشم جان را باز كن بني راه را

ليلة القدر ار سيه بينی و تار
داری از وابستگی بر دل غبار

پاك كن ز آيينه ی دل خاك را
پاك كن خود را كه بينی پاك را

﴿ سوره ي مباركه ي قدر  ﴾
استاد خیرخواه
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ماه شعبان زمانی برای حرکت تکاملی انسان به سوی خدا و 
یکی از بهترین ماه های سال است و برای آن جایگاه بزرگ 
و پر فضیلتی در احادیث و روایات اسالمی از سوی پیشوایان 

دینی گزارش شده است.
آسمان  ستارگان  از  که  ارزشمندی  و  بزرگ  شخصیت های 
والیت و امامت به شمار می آیند در ماه شعبان دیده به جهان 
گشوده اند مانند حضرت اباعبدالّل الحسین )ع( در روز سوم، 
العباس )ع( در روز چهارم، حضرت سجاد  ابالفضل  حضرت 
یازدهم و  اکبر )ع( در روز  )ع( در روز پنجم، حضرت علی 
همچنین والدت پر برکت قطب عالم امکان حضرت ولیعصر 

)عج( که در نیمه این ماه اتفاق افتاده است.
خداوند به وسیله امام زمان )عج( به هر مظلومی از اولیاء و 
انبیاء و اصفیاء خویش از زمانی که پدر ما حضرت آدم )ع( به 
زمین آمده، وعده نصرت عطا فرموده و وعده داده که زمین 
را پس از آنکه از ظلم و ستم و بی عدالتی پر شده، از عدل 

و داد پر کند.
ماه  این  نیمه  روایات  برخی  ذکر شده طبق  موارد  بر  عالوه 
شب قدر به شمار آمده که پیشوایان دینی به احیاء و شب 
شعبان  ماه  زیرا  اند،  کرده  تأکید  و  سفارش  آن  داری  زنده 
ماهی بسیار شریف بوده و منسوب به پیامبر اکرم )ص( است.

شعبان فرصتی برای مهیا شدن
نسیم خوش ماه مبارک شعبان وزیدن گرفته، ماه مبارک و پر 

برکتی که سرشار از زیبایی ها و لطافت هاست.
بوده  ماه رمضان  بزرگ  از مهمانی  قبل  شعبان آخرین گام، 
و در فضیلت و اعمال ماه شعبان آمده است که شعبان ماه 
)ص(  انبیاء  سید  به حضرت  منسوب  و  بوده  شریفی  بسیار 
است و آن حضرت این تمام ماه را روزه می گرفتند و به ماه 
مبارک رمضان وصل می کردند و می فرمودند شعبان ماه من 
است و هر که یک روز از ماه من را روزه بدارد بهشت بر او را 
واجب شود. و نیز در حدیث دیگری می فرمایند: ماه شعبان 
ماهی است که اعمال انسان ها باال می رود در حالی که مردم 

از آن غفلت می کنند.
از حضرت صادق )ع( روایت است که چون ماه شعبان داخل 
می شد حضرت امام زین العابدین )ع( اصحاب خود را جمع 
می نمود و می فرمود: ای گروه اصحاب من می دانید که این 
چه ماهی است؟ این ماه شعبان بوده و جدم حضرت رسول 

اکرم )ص( می فرمود که شعبان ماه من است.
و  پیغمبر خود  برای محبت  و  ماه  این  در  بدارید  روزه  پس 
برای تقرب به سوی پروردگار خود بحق آن خدایی که جان 
علی بن الحسین به دست قدرت اوست سوگند یاد می کنم 
که از پدرم حسین بن علی )ع( شنیدم که فرمود شنیدم از 
برای  را  شعبان  و  دارد  روزه  که  هر  که  )ع(  منین  امیرالمؤ 
محبت پیغمبر خدا و تقرب بسوی خدا دوست دارد و خدا 
او را نزدیک گرداند و از کرامت خود در روز قیامت و بهشت 

برای او واجب گرداند.
را  ماه شعبان  به درستی که رسول خدا )ص( هرگاه هالل 
می دید امر می فرمود منادی را که ندا می کرد در مدینه: ای 
اهل مدینه من رسولم از جانب رسول خدا )ص( بسوی شما 
به درستی که شعبان ماه من است،  باشید  و می گفت آگاه 
پس خدا رحمت کند کسی را که یاری کند من را بر ماه من 
و آن را روزه بدارد. از امام صادق )ع( نقل است که امیرالمؤ 
منین )ع( می فرمود فوت نشد از من روزه ماه شعبان از زمانی 
که شنیدم منادی رسول خدا )ص( سفارش کرد به روزه این 
ماه و فوت نخواهد شد از من تا مدتی که حیات دارم انشاء 
الل، پس روزه دو ماه شعبان و رمضان از جانب خدا توبه و 
مغفرت است. از حضرت صادق )ع( روایت شده است که از 
آن حضرت درباره فضیلت روزه رجب سؤ ال کردند و ایشان 
فرمودند: چرا از روزه شعبان غافلید؟ راوی عرض کرد: یابن 
رسول الل چه ثوابی دارد برای کسی که یک روز از شعبان 

ثواب  به خدا قسم بهشت  ایشان فرمودند:  بدارد؟ و  را روزه 
اوست، راوی عرض کرد: یابن رسول الل بهترین اعمال در این 

ماه چیست؟ امام صادق فرمودند: تصدق و استغفار.
عرفا و بزرگان نیز توجه ویژه ای به ماه شعبان داشته و دارند، 
بزرگداشت  بر  فراوانی  تأکید  نیز  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
پیرامون  ایشان  داشتند،  ماه  این  فرصت های  از  استفاده  و 
فضیلت ماه شعبان می فرمایند: ماه رمضان، ماه نبوت و ماه 

شعبان، ماه امامت است.
ماه رمضان مبارک بوده برای اینکه لیله القدر را دارد و ماه 
ماه  دارد،  را  شعبان  نیمه  اینکه  برای  است  مبارک  شعبان 
مبارک رمضان جلوه لیله القدر بوده زیرا تمام حقایق و معانی 
در او جمع است و ماه شعبان، ماه امامان بوده که ادامه همان 

راه است.
در ماه مبارک رمضان، مقام رسول اکرم )ص( به والیت »َکلَّی 
اِلهی بِاالَصالَه« تمام برکات را در این جهان بسط داده و ماه 
شعبان که ماه امامانمان است و به برکت والیت مطلقه به تبع 

رسول الل همان معانی را ادامه می دهد.
و  را دریده  ها  پرده  تمام  ماهیست که  ماه رمضان هم  پس 

جبرئیل امین بر رسول خدا )ص( وارد شده است.
به عبارت دیگر وارد شده که پیغمبر اکرم )ص( جبرئیل امین 
را در دنیا، و ماه شعبان ماه والیت است و همه این معانی را 

ادامه می دهد.
ماه رمضان مبارک بوده، زیرا قرآن بر او وارد شده و این کتاب 
بشر  مایحتاج  تمام  و  بوده  معارف  تمام  بر  مشتمل  آسمانی 
است و ماه مبارک شعبان هم که ماه امامان بوده زیرا ادعیه 
ائمه اطهار )ع( در او وارد شده است و ادامه همان حقیقت و 

معانی در تمام دوره هاست.
شعبان درمانی برای انسان های گمشده در دنیای مدرن
امروزی دقت  اجتماعی جامعه  زندگی  روند  اگر مقداری در 
کنیم، همه چیز در مسیر پیشرفت و سبقت و کمال است، 
ولی در این میان یک چیز گویی که به فراموشی سپرده شده، 
کسی که تمام عالم هستی برای او تشکیل شده بود انسان 

گمشده ای در دنیای مدرن است.
روزی انسان را اشرف مخلوقات خطاب کردند، ولی این انسان 
بیماری های مهلک  با خود کاری کرده که به سخت ترین 
دچار شده، تا جایی که از اشرف مخلوقات تنزل پیدا کرده و 
ُمّ الُْبْکُم الَّذیَن ال  َواِبّ ِعْنَد الَلّ الُصّ مصداق واقعی» إَِنّ َشَرّ الَدّ
یَْعِقُلوَن، بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی هستند 

که اندیشه نمی کنند« )سوره مبارکه انفال، آیه شریفه 22(.
مهیا شدن برای ماه میهمانی خدا

ای  ویژه  عنایت  باید  ماه  این  در  که  از چیزهای  دیگر  یکی 
نسبت به آن داشت، آماده کردن روح و جان و جسم برای 
که  ماهیست  رمضان،  مبارک  ماه  خداست،  ماه  به  ورود 
فرشتگان و اولیای الهی منتظر روئیت آن هستند، ماهی که 
درهای بهشت در آن باز می شود و شیاطین به غل و زنجیر 
کشیده می شوند و ماه مبارک شعبان بهترین فرصت برای 

معصیت  و  گناه  سیاهی های  از  جان  و  روح  سازی  پاک 
است.

اعمال عبادی ماه شعبان
التَّْوبََۀ«  اَْسَئُلُه  َو  »اَْسَتْغِفُراللَ  ذکر  مرتبه  هفتاد  روز  هر  1ـ 

گفته شود.
اِلَه ااِّل ُهَو  الَّذی ال  2ـ هر روز هفتاد مرتبه ذکر »اَْسَتْغِفُراللَ 
حیُم، الَْحیُّ الَْقّیُوُم َو اَتُوُب اِلَْیِه« گفته شود و در  ْحمُن الرَّ الرَّ
حیُم«  الرَّ ْحمُن  »الرَّ از  پیش  الَْقیُّوُم«  »الَْحیُّ  روایات  بعضی 
است و عمل به هر دو خوب بوده و از روایات استفاده می شود 
که بهترین دعاها و ذکرها در این ماه استغفار بوده و هر کس 
در هر روز این ماه هفتاد مرتبه استغفار کند مثل آن بوده که 

هفتاد هزار مرتبه در ماه های دیگر استغفار کند.
دانه  نصف  اندازه  به  اگرچه  ماه  این  در  دادن  صدقه  3ـ 
خرمایی باشد، خوب است و خداوند بدن صدقه دهنده را بر 
آتش جهنم حرام می کند، از حضرت صادق )ع( سؤال شد 
یابن رسول الل بهترین اعمال در این ماه چیست؟ و ایشان 
شعبان  ماه  در  کس  هر  استغفار،  و  دادن  صدقه  فرمودند: 
صدقه دهد، خداوند آن صدقه را رشد دهد همچنان که یکی 
تا آن که  را تربیت می کند  تازه متولد شده ای  از شما شتر 
در روز قیامت به صدقه دهنده برسد در حالتی که به اندازه 

کوه احد شده باشد.
4ـ در کل این ماه هزار بار ذکر »ال اِلَه ااِل الُل َوال نَْعُبُد ااِّل اِیّاُه 
الُْمْشِرُکوَن« را که ثواب بسیار  َکِرَه  لَُو  َو  الّدیَن  لَُه  ُمْخلِصیَن 
نامه  دارد؛ گفته شود و از جمله آنکه عبادت هزار ساله در 

عملش نوشته می شود.
5ـ در هر پنجشنبه این ماه دو رکعت نماز اقامه شود و در 
هر رکعت بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید و بعد از سالم 
تعالی هر حاجتی که  تا حق  فرستاده شود  بار صلوات  صد 

دارد را برآورد.
چه در امور دنیوی و یا در امور معنوی و نیز روزه این ماه 
پنجشنبه  روز  هر  در  که  روایت شده  و  دارد  بسیار  فضیلت 
عرض  مالئکه  پس  می کنند،  زینت  را  آسمان ها  شعبان  ماه 
می کنند خداوندا بیامرز روزه داران این روز را و دعایشان را 
مستجاب گردان و در روایت نبوی آمده است که هر که روز 
دوشنبه و پنجشنبه شعبان را روزه بگیرد حق تعالی بیست 
حاجت از حوائج دنیا و بیست حاجت از حاجت های آخرت 

او را برآورده می کند.
6ـ در این ماه صلوات بسیار فرستاده شود.

7ـ خواندن مناجات شعبانیه امیرمؤمنان حضرت علی )ع( که 
در طول ماه سفارش شده و مورد توجه حضرت علی )ع( و 

سایر امامان بوده است.
عالوه بر اعمالی که ذکر شد و مشترک میان همه ایام این ماه 
است،  اعمالی نیز مخصوص برخی از ایام از جمله روز اول و 
سیزدهم و نیمه ماه شعبان و شب و روزهای پایانی سفارش 
شده و در کتب ادعیه موجود است و ارادتمندان به مطالعه 

این کتب توصیه می کنم

الف( طرح بحث:
گزارش زیر را بخوانید:

در  »گوگل ترند«  آمار  آخـرین  اساس  بر  جوان،  گزارش  به 
»محدودشده«  فضای  در  ایرانیان  میالدی،   2014 سال 
آهنگ،  دانلود  فیلم،  دانلود،  عکس،  واژه های  خود  اینترنت 
را  چت  و   Google آهنگ ،  دانلود  اندروید،  آهنگ،   بازی، 
واژه های  کنار  واژه ها جست و جو کرده اند. در  از سایر  بیشتر 
یارانه،  شاهگوش،  یارانه،  کاال،  ثبت نام  سبد  چون  دیگری 
میزان  نظر  از  که  مانتو  مدل  و  سجاد،  هواشناسی  سامانه 
نیز  واژه مستهجن  فزاینده ای داشته اند، دو  جست و جو رشد 

به چشم می خورد.
واژه های  بیشترین  تاکنون  میالدی  جاری  سال  ابتدای  از 
جست و جو شده ایرانیان در محتوای تصویری فضای اینترنت 
نیز واژه های عکس، دختر، زن، لباس،  hot،  girl، زیبا،  فیلم  
و عکس در کنار یک واژه مستهجن بوده است. همچنین در 
سال 2014 و در سایت فیلتر شده یوتیوب ایرانیان بیش از 
هر چیز واژه های girl، hot ، ایرانی، love، iran ، دختر، 
شماری  نیز  و  رقص   ،dance  ، girls، music شاهگوش 
واژه ها جست و جو  از سایر  بیشتر  را  واژه های مستهجن  از 
واژه ها  این  از  برخی  کاربردی  محتوای  که می توان  کرده اند 
را به وضوح حدس زد. در این بین شماری از کاربران نیز از 
فیلترشکن استفاده می کنند و از این حیث از دید گوگل به 

عنوان کاربران خارج از ایران در نظر گرفته می شوند.
شاید شما هم خبرهایی از این دست را بارها و بارها شنیده 
باشید. در نماز جمعه هفته گذشته تهران بزرگ امام جمعه 
محترم بیان می کند که در مناطقی از شهر، زنان کال روسری 

ها را برداشته اند و...
پاسخی که می  ترین  و دم دستی: ساده  رایج  کار  ب(چاره 
توان برای این اخبار و گزارشات داشت تاثیر مخرب فرهنگ 
نفوذ  های  راه  پیش  از  بیش  کردن  مسدود  لزوم  و  مهاجم 
فرهنگ بیگانه و برخورد شدیدتر با مظاهر این فرهنگ منحط 

و... دانست.
حکومت  خود  که  انقالب  از  پیش  در  چرا  سوال:  یک  ج( 
محرک جوانان به بی بند و باری بود و فرصت هر نوع فسادی 
را فراهم می کرد و به نحوی توسط دولت ارزش شمرده می 
شد مردم به همه این زشتی ها نه می گویند و به خواست 
امروزه علی رغم  انقالب اسالمی شکل می گیرد ولی  مردم 
همه آموزه های مستقیم و غیر مستقیم که اخالق محور و 
دین مدار است و به هر طریق ممکن با مظاهر فساد برخورد 

شده نتایج چندان دلچسب نیست؟
د( خالصه یک پایان نامه: چند سال قبل پایان نامه دکترایی 
دین  و  آمریکا  کشور  در  دینی  گرایشات  موضوع»علت  با 
گریزی در اروپا« را می خواندم که خالصه آن این بود که در 
جنگ شمال و جنوب آمریکا زمانی که سفید پوستان برای 
گلوله  به  را  آنان  سیاهان  بخش  آزادی  نهضت  از  جلوگیری 
می بستند کلیساهای این کشور به حمایت از سیاهان رفته 
در  کلیسا  کارکرد  ولی  بود  معترض  مأمن سیاهان  کلیسا  و 
انقالب کبیر فرانسه کامال عکس آن بود و کلیسا در جنگ 
را  حکومت  جانب  فرانسه  پادشاه  »لویی«  و  انقالبیون  بین 
گرفته و علیه مردم شد و این امر در حافظه تاریخی این دو 
ملت جا گرفت و آثار آن را می توان در عملکرد متفاوت دو 

جامعه دید.
ه( تصور مردم از اسالم در ابتدای انقالب: مردمی که از بی 
عدالتی در کشور و وابستگی خود به کشورهای غربی به تنگ 
به  و  دیدند  راستین  اسالم  از  دوری  در  را  همه  بودند  آمده 
پیروی از مرجعیت دینی عدالت و آزادی و خود باوری و..... 
را در دنباله روی از دین دیدند این شد که خود مشتاقانه به 

جان  به  را  دستوراتش  و  رفتند  دینی  معرفت  کسب  دنبال 
خریدند. در آن زمان رهبران نهضت بیشتر به »زیبایی های 
دین« از جمله »آزادی خواهی و عدالت طلبی« اشاره داشتند 
ومردمی که آن را با فطرت خود همسو می دیدند داوطلبانه 
دین را پذیرفتند همانگونه که در صدر اسالم مردم اینگونه 

گرایش به دین پیدا کردند.
و( سؤال دوم: آیا تصور امروز مردم از حاکمیت دینی همان 
تصوری است که سال 57 نسبت به آن داشتند؟ آیا همان 
همان  امروز  داشتند  رحمانی  دین  از  مردم  که  تصوری 

احساس وجود دارد؟
برای پیدا کردن پاسخ باید فرق کاریکاتور را با عکس واقعی 
تصویر  واقعی  ابعاد  و  اعضا  های  اندازه  کاریکاتور  در  بدانیم. 
تغییر می کند. بعضی از اعضاء جایشان عوض می شود بعضی 
از قسمت ها پررنگ تر از سایر اعضا و بعضی از اعضاء تا حد 

زیادی محو می شوند.
ز( مقایسه دو حکم الهی در قرآن:

این عبارت  با  تصور کنید مسئله ای مانند حجاب در قرآن 
آمده است:

»ای پیامبر)ص( به همسران و دختران و زنان با ایمان بگو 
که روسری هایشان را به خود نزدیک سازند این برایشان بهتر 
است تا به نیکنامی شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار 

نگیرند« احزاب 59
حاال به مسئله ربا خواری در قرآن توجه کنید:

»ای کسانی که ایمان آوردید پروای الهی پیشه کنید وآنچه 
از ربا باقی مانده است رها کنید پس اگر این کار را نکردید 
بدانید پیکاری از جانب خدا و پیامبر بر ضد شما بر پاست.« 

بقره 279-278
به  خداوند  اول  آیه  در  کنید:  دقت  آیه  دو  سیاق  به  خوب 
بانوان اشاره دارد  نرمی ضمن بیان حکم به منافع آن برای 
ولی در آیه دوم خداوند رباخواری را مستقیما جنگ با خود 
و پیامبرش دانسته است. نکته مهم اینجا است که بدحجابی 

گناه کبیره نیست و رباخواری گناه کبیره است.
در  مراجع  همه  تایید  به  که  رباخواری  با  کنید  توجه  حاال 
به  برخورد می شود.  یافت می شود چگونه  وفور  به  جامعه 
جز توصیه های اخالقی که هر از گاهی مرجع تقلیدی از سر 
دلسوزی به زبان می آورد کدام نهاد پیگیر ازبین بردن آن 
است کدام روحانی در عزای آن عمامه از سر برداشت و کدام 
ناهی از منکری آن را منکر دید و.... اما مسئله حجاب همه 
ساله موضوع خطبه های نمازجمعه است و همه ساله هزینه 
های کالن انسانی و اقتصادی می پردازیم تا این معضل حل 
برخوردهای غلط مجریان مستمسکی  بعضا  بسا  شود و چه 

برای زیر سوال رفتن همه چیز می شود. کافی است در 
گوگل برخورد با بدحجابی و برخورد با رباخواری را مقایسه 

کنید.
واقعیت این است که اهم و مهم دین را ما به دلخواه خود 
عوض کرده ایم و بزرگترین امر به معروف که در روایت از 
آن به عنوان » نصیحه االئمه« یاد شده متروک شده است. 
را  روی سعادت  آمده جامعه  روایات  در  نکنیم که  فراموش 
زبان حق  لکنت  بدون  بتواند  رعیت  آنکه  مگر  دید  نخواهد 

خود را از حاکم بخواهد.
جوان ما می بیند عده ای در هر شرایطی ویژه شمرده می 
شوند در تحصیل، سربازی، استخدام، ارتقای شغلی و... و این 
با فطرت عدالت جوی آنان سازگار نیست. جوان ما می بیند 
چندین  معوق شدن  برای  بخواهد  کارگرش  پدر  روزی  اگر 
ماه حقوقش اعتراض و راهپیمایی کند به عنوان سد معبر و 
انجام راهپیمایی بدون مجوز دستگیر می شود ولی عده ای 
اجازه دارند که هر وقت خواستند به خیابان بریزند و حرکت 
خود جوش و مردمی داشته باشند. سخنرانی ها و مجالس 
را به هم بزنند به سوی رئیس مجلس مهر پرتاب کنند عضو 
نماز  بزنند. در مسیر  با کلت  را در روز روشن  شورای شهر 
جمعه انگشت وزیر را بشکنند و در نهایت اگر پیگیری کنی 
تا دادگاهی برگزار شود درون دادگاه به احترام ورود متهم 

صلوات بگیرند.
مثال از این دست فراوان داریم: خداوند در قرآن می فرماید: 
به بتهای بت پرستان دشنام ندهید و در روایت داریم خداوند 
وقت  آن  است  بیزار  شنونده  فحش  و  دهنده  فحش  هر  از 
شخصی در مسند امام جمعه مخالفین خود را »بزغاله« می 
خواند و ما گمان می کنیم برای حفظ اسالم فحاشی امری 
دیگران  اطراف ریش  تراشیدن  به  است در حالی که  عادی 
اعتراض می کنیم. دروغ گویی که به سخن پیامبر خدا کلید 
همه گناهان است حتی در کالم مسئولین امری عادی شده 
است. آن را مصلحتی می خوانیم و کسی اعتراضی نمی کند 
تهمت زدن و غیبت کردن، تکبر و خود بزرگ بینی امری 
می  استفتاء  مراجع  از  کراوات  بستن  برای  ولی  عادی شده 

گیریم.
اگر  است.  دین  شدن  کاریکاتوری  همان  این  من  نظر  به 
جوانان به دینداری ما به دیده شک نگاه می کنند و عکس 
به  دیگر  بار  باید یک  نشان می دهند  از خود  منفی  العمل 
رفتارمان توجه کنیم. اگر جوانان صداقت و راستی ما را باور 
کنند بدون هراس بدانیم که به دین گرایش خواهند یافت 
و اگر بر رفتار خود اصرار کنیم باید هر روز شاهد رفتارهای 

دین گریزانه بیشتری باشیم. والسالم

نسیم روح  بخش شعبان ، مهیا شدن برای میهمانی خدا

آیا جوانان ما دین گریز شده اند؟!

حجت االسالم حسین مهدوی پارسا
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منبع : سالمت

»میوه ها، سبزي ها و صیفي هایي که حاوي بقایاي کودهاي شیمیایي، آفت کش ها، سموم یا نیترات 
هستند،  حجم باالیي ویتامین، امالح و آنتي اکسیدان  هم دارند...

اما  بمانند، ریزمغذي هایشان کمتر مي شود  هرچه میوه ها و سبزي ها بیشتر 
حجم سموم موجود در آنها کاهش نمي یابد. به  همین دلیل توصیه مي شود 
میوه ها و سبزي ها را روزانه و نه هفتگي و ماهیانه بخرید. به عبارت ساده تر،  
از  بخشي  اینها  شود«.  خریداري  زیاد  دفعات  در  و  کم  در حجم  باید  میوه 
بیوتکنولوژي و اصالح درختان و  گفته هاي دکتر عباس یداللهي، متخصص 

عضو هیات علمي دانشگاه تربیت مدرس درباره خوب و بد میوه ها بود.
در »صنایع غذایي« این هفته، در ادامه این گفت وگو، اطالعات بیشتري در 

این زمینه به دست مي آورید.
سالمت: چرا میوه هاي امروزي، عطر و طعم کمتري در مقایسه با میوه هاي 

قدیمي دارند؟
و  میوه ها  با  مقایسه  در  امروزي  صیفي هاي  و  میوه ها  طعم  و  عطر  کاهش 
مثال  است؛  بازار  به  آنها  جدید  گونه هاي  ورود  به  دلیل  قدیم،  صیفي هاي 
خیارهایي که در حال حاضر در بازار وجود دارد، انواع اصالح شده اي هستند 
که عطر و بوي چنداني ندارند، یعني ژن تولید بو یا آروما در آنها یا وجود 
باشد،  یا صیفي، بوي کمي داشته  یا بسیار کم است. زماني که میوه  ندارد 
طعم آن هم تحت تاثیر قرار مي گیرد و از نظر مصرف کننده، چندان مطلوب 
به نظر نمي رسد. به طور کلي، بسیاري از میوه هاي امروزي مانند انواع مرکبات 
یا برخي از سبزي ها و صیفي ها، جزو گونه هاي اصالح شده هستند و با اینکه 
درشت تر، شکیل تر و متقارن تر از میوه هاي قدیمي اند، عطر کمتري دارند و 

طعم آنها هم تغییر کرده است.
ارزش  شکیل تر،  و  درشت تر  صیفي هاي  و  میوه ها  که  ادعا  این  آیا  سالمت: 

تغذیه اي کمتري هم دارند، درست است؟
نه، نمي توانیم ادعا کنیم میوه هاي درشت تر، ارزش تغذیه اي کمتري دارند. 
این روزها در تمام بازارهاي جهاني، میوه هایي که ظاهر و رنگ بهتري داشته 
ایران  در  بیشتر  میوه ها،  و طعم  عطر  به  توجه  و  پسندیده مي شوند  باشند، 

مطرح است.
سالمت: آیا باور استفاده از کود و سم بیشتر براي تولید میوه هاي درشت تر، 

صحت دارد؟
معموال اینطور نیست. در میان میوه هاي مختلف، برخي از ارقام آنها جزو ارقام 
درشت هستند و شکل ظاهري آنها ربط چنداني به نوع پرورششان ندارد. مثال 
پاملو که از خانواده مرکبات و شبیه پرتقال است، گونه درشتي است و امکان 
دارد وزن هر یک عدد از آن به 2 کیلوگرم هم برسد و این مساله ربطي به 
استفاده از کود و سم ندارد. معموال رسیدگي بهتري به میوه هاي درشت تر در 

زمان پرورش آنها شده است.
سالمت: پس شما نظریه استفاده از هورمون براي پرورش میوه هاي درشت تر 

را هم رد مي کنید؟
امکان استفاده از هورمون فقط براي پرورش کیوي و انگور، وجود دارد. گاهي 
مي کنند  استفاده  درشت تر  کیوي هایي  تولید  براي  سایتوکینین  هورمون  از 
که البته استفاده از این هورمون براساس قوانین بهداشتي کشور ما، مجاز و 
قانوني نیست. برخي از ارقام انگور را هم با استفاده از هورمون جیبرلین، در 

اندازه هاي درشت تري پرورش مي دهند.
سالمت: استفاده از جیبرلین هم غیرمجاز است؟

انگورها  برخي  پرورش  براي  در سایر کشورهاي جهان هم  این هورمون  نه، 
استفاده مي شود و مصرف آن در ایران هم منع قانوني ندارد.

سالمت: استفاده از این هورمون ها باعث به خطر افتادن سالمت مصرف کننده 
نمي شود؟

جیبرلین که مشکلي ندارد اما هورمون سایتوکینین ممکن است خطرهایي را 
براي سالمت مصرف کننده ایجاد کند.

هورمون  به  را  کیوي   بودن  آلوده  مي توانند  مصرف کننده ها  آیا  سالمت: 
سایتوکینین تشخیص دهند؟

نه ولي نباید کیوي هاي خیلي بزرگ را بخرند چون امکان آلوده بودن آنها به 
هورمون وجود دارد.

سالمت: کمي هم در مورد میوه هاي پیوندي توضیح مي دهید؟
بیشتر مردم گمان مي کنند برخي میوه هاي جدید مانند شلیل بشقابي، پرتقال 
قرمز یا هلو انجیري که در حجم انبوه تولید و روانه بازار مي شوند، پیوند بین 
دو میوه مختلف است اما اینها خودشان نوع خاصي از میوه هستند. چنین 
محصوالتي،  حاصل اصالح ژنتیکي اند و این اصالح ژنتیک هم لزوما مصنوعي 
نبوده است. از طرف دیگر، اصالح ژنتیکي میوه ها، به هیچ عنوان مشکلي براي 
طبیعي  موارد  بیشتر  در  اصالحات،  این  چون  نمي کند  ایجاد  مصرف کننده 
استفاده  به  زمانه،  ناچار  و  این دوره  در  بدانید  است  بهتر  به طور کلي  است. 
را  بازار  نیاز  نمي توانند  قدیمي،   ارقام  چون  هستیم  اصالح شده  میوه هاي  از 

تامین کنند.
سالمت: حرف آخر؟

به محض  توصیه مي شود  است،   زیاد  ما  میوه در کشور  آنجا که ضایعات  از 
خرید میوه و انتقال آن به منزل، حتما آنها را دسته بندي  و آنهایي که خراب 
در  میوه ها  بیشتر  ماندگاري  زمان  مدت  کنید.  زدگي هستند، جدا  داراي  و 
اثر شستن، پایین مي آید بنابراین بهتر است که آنها را نشسته اما در نایلون 
هیچ گاه  که  نکنید  فراموش  بگذارید.  یخچال  داخل  دربسته اي  یا ظرف هاي 
میوه ها،  مصرف  دور  آفت کش ها،  و  سموم  بقایاي  احتمالي  وجود  خاطر  به 
سبزي ها و صیفي ها را خط نکشید. این گروه از موادغذایي باید همیشه در 
سبد کاالي خانواده ها جاي داشته باشند. استفاده از انواع سبزي ها و صیفي ها 
در فصل هاي گرم سال براي پیشگیري از کم آب شدن بدن، به شدت توصیه 
انواع میوه ها و صیفي هاي حال حاضر  مي شود. بد نیست بدانید که در میان 
بازار ما،  هندوانه،  خربزه و طالبي، جزو بهترین ها هستند و باز هم در میان 
آنها، هندوانه از سالمت بیشتري برخوردار است. معموال براي پرورش هندوانه 
به  دلیل رشد سریعي که دارد، از سموم کمتري استفاده مي شود و از طرفي 
هم این صیفي آبدار، ویتامین ها،  آنتي اکسیدان ها و امالح فراواني دارد بنابراین 
گنجاندن آن در سبد خرید میوه ها و صیفي ها در فصل هاي گرم سال به همه 

خانواده ها توصیه مي شود.
ندا احمدلو/پرسشي از دکتر عباس یداللهي متخصص بیوتکنولوژي و اصالح درختان

این روزها پیتزاهاي آماده و نیمه آماده منجمد در بیشتر 
فروشاگه هاي بزرگ عرضه مواد غذایي به چشم مي خورند...

از این محصوالت منجمد، منفي 18 درجه   بهترین و مطلوب ترین دما براي نگهداري 
براي  هم  را  درجه  منفي 15  دماي  با کمي چشم پوشي،  مي توان  که  است  سانتي گراد 
امکان رشد در دماي  قابل قبول دانست. میکروارگانیسم هاي مختلف،  آنها  از  نگهداري 
مناسب  دماي  رعایت  بر  دلیل  به همین  و  ندارند  را  تا 18 درجه سانتي گراد  منفي 15 
نگهداري از محصوالت منجمد ضروري است. از طرف دیگر، انواع پیتزا حاوي ترکیب هاي 
این نظر،  از  مختلفي مانند کربوهیدرات ها، مواد پروتئیني و حتي سبزیجات هستند و 
شرایط رشد میکروارگانیسم ها در آنها و فساد میکروبي شان در صورت نگهداري نامناسب، 

بسیار فراهم و ممکن است.
نکته دیگر درباره نحوه نگهداري از پیتزاهاي گرمي است که تکه هایي از آنها را مصرف 
مواد غذایي  باقیمانده  درباره  قانون کلي  مانده اند.  باقي  آنها هم  از  تکه هایي  و  کرده ایم 
این است که شما حجم غذاي مصرفي خود را به اندازه اي انتخاب کنید که چیزي از آن 
باقي نماند و شما هم مجبور به گرم کردن و استفاده مجدد از غذاي مانده نباشید. با این 
حال،  تکه هاي باقیمانده پیتزا را باید بالفاصله پس از خنک شدن داخل ظرف دربسته اي 
بگذارید و آن را درون یخچال نگهداري کنید. قرار دادن غذاهاي باقیمانده در ظرف هاي 
دربسته، از بو گرفتن آنها در یخچال یا در معرض هوا قرار گرفتن ترکیباتشان جلوگیري 
مي کند. حواستان باشد که تکه هاي باقیمانده پیتزا را تنها یک بار دیگر مي توانید گرم و 
مصرف کنید بنابراین اگر 5 تکه پیتزا باقي ماند و شما در وعده بعدي دوست داشتید که 
تنها 3 تکه از آن را بخورید، همان 3 تکه را گرم کنید. پیتزا هم مانند سایر مواد غذایي 
پخته و باقیمانده آن مي تواند تنها 48-24 ساعت داخل یخچال نگهداري بشود. هرچند 
دماي مطلوب یخچال براي نگهداري از مواد غذایي مختلف، حدود 4/4 درجه سانتي گراد 
باالي صفر است، اما مي توان تا دماي 7 درجه سانتي گراد باالي صفر را هم براي یخچال، 

قابل قبول دانست.
نظر کارشناس/دکتر آراسب دباغ مقدم/ متخصص بهداشت مواد غذایي

در دنیا یک سوم بارداري ها ناخواسته اتفاق مي افتد و دوپنجم زنان باردار تصمیم مي گیرند سقط عمد انجام دهند. این اکر در برخي کشورها قانوني و در بسیاري دیگر غیرقانوني 
است اما حتي غیرقانوني بودن آن تاثیري در اکهش این اقدام نداشته است...

از هر 46 میلیون سقط که ساالنه در سراسر جهان انجام مي شود، 20میلیون مربوط به کشورهایي است که در آن سقط 
غیرقانوني است. در این کشورها زنان براي انجام سقط، به روش هایي غیر از روش هاي پزشکي معمول روي مي آورند و نتیجه 
آنکه هر 9 دقیقه، زني در اثر عوارض ناشي از سقط پرخطر، جان مي بازد. شاید فکر کنید قانوني شدن سقط عمد مي تواند 
جلوي مرگ و میر ناشي از این اقدام را بگیرد اما آمارها نشان مي دهد این طور نیست و این عمل به خودي خود عوارض 
بسیاري دارد که حتي با قانوني  انجام شدن آن برطرف نمي شود. دکتر ابوالفضل مهدي زاده، متخصص زنان و زایمان و استاد 
دانشگاه علوم پزشکي ایران و رئیس بخش زنان بیمارستان رسول اکرم)ص( با تاکید بر این موضوع که اگر خواهان فرزند 
نیستید، باید از بارداري پیشگیري کنید و سقط راه حل مناسبي نیست، از عوارض جسمي کوتاه مدت و بلندمدت سقط جنین 

برایمان مي گوید.
سالمت: خانمي که سقط مي کند، در کوتاه مدت ممکن است دچار چه عوارضي شود؟

سقط جنین غیر قانوني یا جنایي معموال پنهاني و به وسیله افرادي انجام مي شود که اطالعات کافي در این زمینه ندارند و 
همین موضوع باعث مي شود زنان زیادي در این راه جان ببازند. براي انجام سقط باید دهانه رحم باز شود و براي این کار 
ممکن است افراد ناآگاه از وسایلي استفاده کنند که باعث ایست قلبي و مرگ مي شود. متاسفانه این اتفاق نادر نیست و 
بسیاري از زنان در مراکز غیرقانوني به این دلیل فوت مي کنند. حتي اگر سقط غیرقانوني در مطب یا درمانگاه به وسیله پزشک 
یا ماما هم انجام شود، خونریزي شدید و عفونت پس از آن رایج است. این اتفاق گاهي به دلیل سقط ناقص و باقي ماندن 
قسمت هایي از جنین یا ابزار در رحم، مي افتد. استفاده از قرص هاي سقط کننده نیز مي تواند باعث عفونت شود. این نوع 
عفونت گاهي بسیار خطرناک و عامل مرگ مادر است. درصورتي که سقط جنین با بیهوشي عمومي همراه باشد، ممکن 
است باعث تشنج، حمله قلبي و حتي مرگ شود و اگر با بیهوشي نباشد، ممکن است دهانه و گردنه رحم به شدت آسیب 
ببیند. زخم، پارگي و آسیب هاي دهانه رحم و چسبندگي هم باعث خونریزي و عفونت رحم و لگن و سایر مشکالت مي شود.

سالمت: آیا ممکن است این سقط باعث ناباروري دائم هم شود؟
علت نیمي از ناباروري ها در زنان، سقط جنین است. دلیل این موضوع مي تواند عفونت لوله هاي فالوپ، چسبندگي رحم 
به دلیل ایجاد زخم پس از کورتاژ یا بازشدن بیش  ازحد دهانه رحم باشد. گاهي نیز در اثر استفاده از ابزار، رحم به شدت 
صدمه مي بیند به طوري که الزم است با جراحي آن را کامال خارج کرد. گاهي نیز سایر ارگان ها از جمله روده آسیب مي بیند 

و خونریزي داخلي باعث مرگ بیمار مي شود. در برخي شرایط هم در اثر استفاده از دستگاه هاي مکنده، لوله ها و... زخم هاي 
دائمي روي دیواره رحم به وجود مي آید. حتي اگر سقط باعث ناباروري نشود، خطر بارداري خارج رحمي یا زایمان پیش از 

موقع یا سقط غیرعمدي جنین در بارداري هاي بعدي افزایش مي یابد.
سالمت: استفاده از داروهاي سنتي براي سقط هم عارضه دارد؟

بیشتر موارد معلوم نیست و نمي توان در موردشان نظر داد. حتي داروهاي شناخته شده شیمیایي  این داروها در  ماهیت 
که در سقط هاي قانوني و به دالیل منع پزشکي در بیمارستان زیرنظر پزشک استفاده مي شود هم مي تواند عامل مشکالت 
قلبي- تنفسي، آسم، آلرژي و افزایش فشار خون و خونریزي هاي مغزي شود. مصرف خودسرانه این داروها به شکل تزریقي 

یا شیاف پرخطر است.
سمیه مقصودعلي/گفت وگو با دکتر ابوالفضل مهدي زاده درباره عوارض سقط جنین

تکه هاي باقیمانده پیتزا را چرا میوه هاي قدیم خوشمزه تر بودند؟
فقط یک بار گرم کنید

دلیل نیمي از ناباروري هاي زنان
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اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل توسط اکرلوس کی روش اعالم شد.
به گزارش ایرنا از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کارلوس 
کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال اسامی 24 بازیکن تیم 
در  را  برزیل   2014 جهانی  جام  رقابتهای  به  اعزامی  ملی 
حالی اعالم کرد که فردا بعد ازظهر و پس از دریافت آخرین 
وضعیت پزشکی هاشم بیگ زاده، بازیکن بیست و سوم از 
بین بیگ زاده و خانزاده اعالم خواهد شد اما در عین حال 
و در صورت انتخاب هاشم بیگ زاده نیز محمدرضا خانزاده 

به برزیل سفر می کند.
اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

دانیل  و  حقیقی  علیرضا  احمدی،  رحمان  بانان:  دروازه 

داوری.
پژمان  زاده،  بیگ  هاشم  آشور،  بیت  مهرداد  مدافعان: 
امیر حسین صادقی، احمد  منتظری، سید جالل حسینی، 

آل نعمه، مهرداد پوالدی و حسین ماهینی.
هافبک ها: آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، قاسم حدادی 

فر، رضا حقیقی، بختیار رحمانی و احسان حاج صفی.
مهاجمان: خسرو حیدری، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، 
و  فرد  انصاری  کریم  جهانبخش،  علیرضا  نژاد،  قوچان  رضا 

محمدرضا خانزاده.
بازیکنان باید ضمن به همراه داشتن لوازم شخصی خود از 

جمله کفش های مربوط به بازی در شرایط بارانی و عادی، 
در  ماه  روز دوشنبه 12 خرداد  دقیقه  راس ساعت 15:30 

محل هتل آزادی خود را به کادر فنی معرفی کنند.
بر  ماه(  ژوئن )13 خرداد  روز سوم  نهایی  نفر  فهرست 23 
اساس درخواست فیفا اعالم خواهد شد. سردار آزمون، سوشا 
مکانی، محمدرضاخلعتبری، مهدی شریفی،علیرضا بیرانوند 
تیم  این  از  پیش  تا  بازیکنانی هستند که  ورضانوروزی هم 
می  همراهی  اتریش  و  جنوبی  آفریقای  دراردوی  را  ملی 

کردند و برای جام جهانی فوتبال از تیم ملی خط خوردند.
شنبه  سه  روز  صبح   5 ساعت  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 

راهی برزیل می شود.
مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل از 23 خردادماه 

آغاز می شود.
تیم ملی فوتبال ایران با تیم های آرژانتین ،نیجریه و بوسنی 
و هرزگوین در گروه F رقابت های جام جهانی فوتبال 2014 

برزیل همگروه است .
تیم ملی فوتبال ایران در 26 خرداد سال 1393 به مصاف 
مصاف  به  خرداد   31 در  سپس  و  رفت  خواهد  نیجریه 
آرژانتین و در بازی پایانی گروه نیز در 4 تیرماه به مصاف 

تیم ملی بوسنی و هرزگوین خواهد رفت.

اسامی 24 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل اعالم شد
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حمام افوشته نطنز

idn_karimpour@yahoo.com

با اینکه قلعه کوهاب نطنز )کاروانسراي ابوالمعالي برزي وزیر شاه عباس( از نظر هنر معماري و دارا بودن چهار دهلیز در چهار گوشه آن و داشتن حدود سي اطاق 
وشاه نشین و غیره از جمله جاري بودن آب روان در کنار آن وموقعیت آب و هواي بسیار مطلوب و فضاي سبز اطراف آن، قابل مقایسه با کاروانسراي مورچه خورت 
نیست ولي متولیان امر در مورچه خورت با داشتن تدبیر و برنامه ریزي مبادرت به تعمیر و بازسازي آن نموده اند که باعث جذب گردشگران فراواني شده است ولي 
کاروانسراي تاریخي نطنز که قابلیت هاي بسیار فراواني دارد بر اثر خمودي و بي تفاوتي و غفلت متولیان امر در حال ویراني است، این مکان در صورت همت و هماهنگي 
مسولین مربوطه مي تواند با مشارکت بخش خصوصي به محلي تبدیل گردد براي برگزاري نمایشگاه ها وهمایش هاي ملي ومستقر نمودن غرفه هاي صنایع دستي 
از کلیه استان ها و عرضه صنایع دستي نطنز و مهمانپذیر و دایر نمودن رستوران قهوه خانه سنتي و دهها طرح و برنامه دیگر ودر نهایت مکاني براي جذب و اسکان 

گردشگر، بار دیگر این دو عکس را با هم مقایسه نمایید تا تفاوت مدیر بي تفاوت و خنثي با مدیر فعال و خالق بیشتر روشن شود.

مقایسه قلعه کوهاب نطنز و کاروانسراي شاه عباسي مورچه خورت

قلعه کوهاب نطنز کاروانسراي شاه عباسي مورچه خورت


