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تفسير ﴿سوره ي مباركه ي اعلی﴾

عکس
يادداشت حقوقی

آيت اهلل دكتر سيد مصطفی محقق داماد

بحران بيکاری، استيضاح و دولت يازدهم!

وجود روغن پالم در شير خشک كذب است

بقعه سيدجالل الدين مهدی در تکيه 
سادات

مجلس نهم فرجی دانا را بركنار كرد

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است

6

نظر به اینکه همه ساله به مناسبت روزخبرنگار یادداشتی در نشریه ارمغان درج می گردید فکر کردم امسال نیازی به 
تکرار طرح موضوع نباشد، اما با توجه به رخدادهای شهرستان به مناسبت این روز ناگزیر به طرح مسائل زیر هستم:
1. خبرنگار همچون سرباز فداکاری از جوهر وجودش و با سالح قلمش همواره در میدان مین قدم می نهد تا جامعه 

را از خطرات آگاه سازد.
2. خبرنگار باید به عنوان چشم و گوش و زبان جامعه عمل نماید نه اینکه صرفاً به انعکاس گزارش عملکرد در ادارات 

که وظیفه ذاتی و قانونی آنهاست بپردازد.
3. خبرنگار باید بدون حب و بغض و غرض ورزی ببیند و بنویسد.

4. چه زیباست که همانقدر به استقبال تمجید و تحسین می رویم، پذیرای انتقاد هم باشیم و قبول نمائیم جامعه 
بدون انتقاد مرده است.

5. پاسداشت روزخبرنگار نباید اختصاص به 17 مرداد و روز خبرنگار داشته باشد بلکه باید در طول سال این مقام 
را عماًل ارج نهیم و تعامل دو سویه بین مسئولین و خبرنگاران بر قرار باشد.

6. تمجید و قدر دانی از مقام خبرنگار نباید فقط در حوزه شعار و نمایش باشد بلکه باید عماًل از عمق وجود به جایگاه 

خطیر و رسالت حساس خبرنگار واقف باشیم برای نمونه نباید شاهد باشیم که در روزشنبه 18 مرداد یعنی درست 
فردای روز خبرنگار در جلسه شورای اداری شهرستان ازحضور خبرنگار جلوگیری نمایند.

7. در این روزها تعدادی ادارات از جمله شهرداری نطنز، شهرداری بادرود و اداره بهزیستی جلساتی برای قدر دانی 
از مقام خبرنگار برگزار کردند که از این جهت قابل تقدیرند ولی سئوال اینجاست که در مجموع خبرنگاران دعوت 

شده واقعاً چند خبرنگار نطنزی حضور داشتند.
امور مبتکر و  اینگونه  باید در  ارشاد اسالمی به عنوان متولی اصلی خبرنگاران  اداره فرهنگ و  8. بنظر می رسد 
پیشگام باشد ولی نه تنها جلسه ای به این منظور برگزار ننمود بلکه رئیس این اداره درهمه جلسات برگزار شده 

شرکت و به عنوان خبرنگار جایزه دریافت نموده.
9. اساساً رئیس اداره ارشاد که مسئولیت خطیر و مهمی بویژه در سال اقتصاد و فرهنگ به عهده دارد نباید وقت 
اضافی داشته باشد که بتواند به عنوان خبرنگار خبرگزاری فارس نیز انجام وظیفه نماید و پیشنهاد می گردد هر چه 
سریع تر از میان این همه جوان مستعد و عالقمند فردی برای این مسئولیت معرفی نماید. اینگونه عملکرد به مثابه 

این است که رئیس اداره آموزش و پرورش هم زمان مدیریت یک مدرسه را نیز به عهده گیرد.
10. رئیس اداره ارشاد باید بتواند نقش حمایتی و نظارتی و هدایتی نسبت به خبرنگاران داشته باشد. بویژه با رعایت 
اعتدال این مسئولیت خطیر خبرنگاری را بین نطنز و بادرود و سایر نقاط پر جمعیت نظیر خالدآباد ،طرق، ابیانه و 
غیره گسترش و توسعه دهد. زیبنده نیست که یک نفر مسئولیت خبرنگاری چند خبرگزاری را بر عهده بگیرد و 90 

درصد خبرنگاران فقط در یک منطقه مستقر باشند.
11. باید این دو رویکرد با اهتمام اداره ارشاد تغییر یابد که خبرنگارانی که صرفاً به تمجید از مدیران می پردازند 
محبوب و خودی و خبرنگارانی که به انعکاس مشکالت مردم و انتقاد دلسوزانه می پردازند مغضوب و غیر خودی 

محسوب گردند.
12. به رئیس اداره ارشاد پیشنهاد می گردد هر چه سریع تر در جهت تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران در شهرستان 

نطنز اقدام و برنامه ای حمایتی برای این قشر زحمت کش و پر خطر تدوین نماید.
13. بنظر می رسد هنوز بسیاری از مدیران ما با حقوق و تکالیف و حوزه اختیارات خبرنگاران و رسانه ها آشنا 
نیستند و این از وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی است که قوانین مرتبط را از قانون اساسی و قانون مطبوعات 

استخراج و رسماً طی نامه ای به همه ادارات ابالغ نمایند تا برای نمونه بدانند:
الف.  در اصل 24 قانون اساسی آمده است : نشریات و مطبوعات در بیان مطبوعات آزادند مگر آنکه مخل مبانی 

اسالم یا حقوق عمومی باشد.
ب. در فصل دوم قانون مطبوعات، رسالت مطبوعات را روشن ساختن افکار عمومی و باال بردن سطح معلومات و 

دانش مردم دانسته است.
ج. در فصل سوم قانون مطبوعات تصریح شده که : مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ، پیشنهادها و 

توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسالمی و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم بر سانند.
د. در ماده 4 قانون مطبوعات قید شده که : هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارند برای چاپ مطلب یا مقاله ای 

درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت نماید.
هـ. و از همه مهمتر در ماده 5 قانون مطبوعات تصریح شده که: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور 
افزایش آگاهی عمومی و حفظ منافع جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است. و در تبصره 1 ذیل 

این ماده مقامی که همکاری ننماید مستحق انفصال از خدمات دولتی دانسته است.
یعنی هر گاه خبرنگاری سوالی از یک مسئول پیرامون حوزه وظایف آن مدیر نماید یا تقاضای انجام مصاحبه داشته 
باشد مقام دولتی موظف است اطالعات مورد نظر را در اختیار خبرنگار قرار دهد. در چنین حالتی است که عماًل به 

مقام خبرنگار ارج نهاده ایم و از حوزه شعار خارج شده ایم.

به امید آن روز
مسعود کریمپور نطنزی - مدیر مسئول نشریه ارمغان

به قلم مدیر مسئول

مسعود کریم پور نطنزی

به بهانه روز خبرنگار



شماره 175 و 176سیاسیارمغان
email : info@armaghannews.comمرداد 1393

website : www.ARMAGHANNEWS.com2

استیضاح  برای  که  اسالمی  شورای  مجلس  دیروز  جلسه 
نخستین وزیر کابینه روحانی تشکیل شده بود با حاشیه هایی 

همراه بود که ذکر برخی از آنها خالی از لطف نیست.
به گزارش »تابناک«، جلسه ساعت 8 و 10 دقیقه صبح و با 
خواندن آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز شد و در حین قرائت 
اول  معاون  جهانگیری  ریاست  به  دولت  هیأت  اعضای  قرآن 
رئیس جمهور وارد صحن علنی مجلس شورای اسالمی شدند

کشور،  وزیر  رحمانی فضلی  عبدالرضا  نفت،  وزیر  زنگنه  بیژن 
حمید  دادگستری،  وزیر  پورمحمدی  مصطفی  حجت االسالم 
گودرزی وزیر ورزش و جوانان، هاشمی، صالحی، علی جنتی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سلطانی فر، ولی اهلل سیف رئیس 
معاون  انصاری  مجید  حجت االسالم  و  مرکزی  بانک  کل 
پارلمانی رئیس جمهور نیز به همراه جهانگیری و فرجی دانا در 

صحن علنی مجلس حضور پیدا کردند.
به خطه  استانی  سفر  دلیل  به  رئیس جمهور  روحانی،  حسن 
اردبیل در نشست استیضاح حضور نیافت اما به غیر از وزرای 
راه و شهرسازی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی تمام وزرا و 

معاونین رئیس جمهور در جلسه حضور داشتند.
از   همان آغاز ورود وزرا و استقرار آنان در صندلی های مجلس، 
شمار بسیاری از نمایندگان با مراجعه به وزرا در حال صحبت 
با آنان بودند که الریجانی، رئیس جلسه علنی مجلس چندین 
 بار از آنان  خواست  برای رعایت نظم و آغاز جلسه استیضاح 

نمایندگان بر سر جای خود بنشینند.
در طول نطق نخستین مخالف که زاکانی نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی بود، بار ها فریاد احسنت از سوی 

نمایندگان بلند شد.
پخش فیلم توفیقی  علیه وزیر علوم

مجلس  در  ورامین  مردم  نماینده  نقوی حسینی،  سیدحسین 

به  که  پارلمان  امروز  علنی صبح  نشست  در  اسالمی  شورای 
بررسی طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری اختصاص داشت، در حکم یکی از موافقان استیضاح 

صحبت کرد.
وی در میان سخنان  خود، فیلمی  به نمایش گذاشت که در آن 
برخی  معاونان کنونی وزارت علوم و یکی از رؤسای دانشگاه ها 

در جمع معترضان 88 حضور داشتند.
فرجی دانا  رضا  با  دانشجویی  تشکل های  نشست  از  فیلم  این 
در سوم تیرماه سال جاری گرفته شده و در آن دانشجویان، 
انتقاداتی را نسبت به انتصابات وزیر علوم در این وزارتخانه و 

برخی دانشگاه ها مطرح می کنند.
در این فیلم، دانشجویان نسبت به وضعیت دانشگاه های شهید 
چمران اهواز و اصفهان انتقاد کرده سرپرست کنونی دانشگاه 
را از حامیان فتنه می دانند و می گویند،  در دانشگاه اصفهان 
تا شش ماه پس از رخدادهای 88 با دستبند سبز در دانشگاه 
دانشجویان  این  به  پاسخ  در  هم  وزیر  که  می یافتند  حضور 
می گوید: متأسفم که سیستم اطالعاتی مملکت این قدر عقب 

مانده است!
گفته می شود، در بخشی از این فیلم، حضور رعایایی سرپرست 
تجمعات  در  که  ـ  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  کنونی 
را  تجمع  این  بیانیه  و  داشته  حضور   88 سال  اعتراض آمیز 

می خواند ـ دیده می شود.
در طول نطق های مخالفان و موافقان استیضاح، بار ها وزیر و 
برخی  نمایندگان نامه هایی  به الریجانی رئیس مجلس شورای 
به شوخی  الریجانی  که  کردند  ارائه  عنوان حکم  به  اسالمی 

گفت، در جلو  میز من یک خروار کاغذ انباشته شده است.
پخش فیلم محمد رضا خاتمی در مجلس

علوم،  وزیر  فرجی دانا  رضا  استیضاح  بررسی طرح  در جریان 

اظهارات محمد  فیلم  استیضاح  موافقان  فناوری،  و   تحقیقات 
روز  گرامیداشت  مناسبت  به  تهران،  دانشگاه  در  را  خاتمی 

دانشجو، پخش کردند.
در این فیلم خاتمی با مخاطب قرار دادن کسانی که آن ها را 
عامل حادثه 18 تیر می داند، می گوید: »این ها زور دارند، پول 
جریانات  از  کوچکی  بخش های  این ها  ندارند،  عقل  اما  دارند 

سیاسی هستند که نباید اصولگرایان را با آن ها یکی کنیم«.
مزه پراندن حداد به وزیر

رضا فرجی دانا در طول برگزاری استیضاح چندین  بار از واژه 
وی  از  تذکری  طی  حدادعادل  که  کرد  استفاده  لوکوموتیو 

خواستار استفاده از لفظ پیشران به جای این واژه شد.
فرستادن  با  نمایندگان  از  یکی  فرجی دانا  در طول سخنرانی 
فرجی دانا  برای  تا  خواست  نیز  نمایندگان  بقیه  از  صلوات 
صلواتی بفرستند که با استقبال تعدادی از نمایندگان روبه رو 

شد.
به عنوان  تهران که  نماینده مردم  نوباوه،  در طول سخنرانی 
اعتراض  با  می کرد  صحبت  علوم  وزیر  استیضاح  مخالف 
پیرموذن نماینده مردم اردبیل، فضای مجلس لحظاتی متشنج 

شد که با وساطت سایر نمایندگان مسأله حل شد.
علوم،  وزیر  فرجی دانا  رضا  استیضاح  بررسی طرح  در جریان 
اظهارات محمد  فیلم  استیضاح  موافقان  فناوری،  و   تحقیقات 
خاتمی را در دانشگاه تهران که به مناسبت گرامیداشت روز 

دانشجو بود، پخش کردند.
الریجانی برای مدت کوتاهی صحن علنی را ترک کرد و در 
طول برگزاری جلسه ساعتی حجت االسالم ابوترابی فرد ریاست 
جلسه را برعهده گرفت که بعد از مدتی الریجانی بار دیگر به 

صندلی ریاست بازگشت.
گنجینه اسرار

هم  نادران  اینکه  از  پس  اسالمی  شورای  مجلس  ریاست 
آقایان در  اصرار  امروز گنجینه  ما  به وی داد، گفت:  کاغذی 

مجلس شده ایم.
در هنگام سخنرانی نوباوه، فیلمی از شبکه های خبری غربی 
را قطع  آن  در صحن علنی مجلس پخش شد که الریجانی 
کرد و از نوباوه خواست بدون پخش این فیلم به سخنان خود 
ادامه دهد، زیرا چنین فیلم هایی تنها یکسری مزخرفات است.

بیانیه گروهی برخی از نمایندگان مجلس
از  مجلس  گروه های  از  برخی  استیضاح  خالل  در  همچنین 
جمله جانبازان و روحانیان مجلس، بیانیه هایی را بر له و علیه 

وزیر صادر کردند  که  هیات رئیسه مجلس آن را خواند.
فرجی دانا  استیضاح  از  مجلس  روحانیت  فراکسیون 

حمایت کرد
اکثریت  اعالم کرد،  بیانیه ای  فراکسیون روحانیت مجلس در 
اعضای این فراکسیون از استیضاح وزیر علوم حمایت می کند.

 بیانیه نمایندگان جانباز مجلس در حمایت از استیضاح 
فرجی دانا

بیانیه ای  طی  اسالمی  شورای  مجلس  جانباز  نمایندگان 
خواستار رأی قاطع مجلس به استیضاح رضا فرجی دانا شدند.

در متن این بیانیه آمده است: ما جانبازان انقالب اسالمی که 
اکنون در کسوت نمایندگی مجلس خدمتگزار مردم هستیم، 
وزارت  در  فرجی دانا  آقای  حضور  ادامه  که  می کنیم  اعالم 
انتظار می رود  علوم به صالح دولت محترم و مردم نیست و 

نمایندگان محترم به استیضاح وزیر علوم رأی قاطع بدهند.
خروج اعضای هیأت دولت از صحن

پس از پایان سخنان فرجی دانا رئیس مجلس از وزیر علوم و 
سایر مقامات دولتی خواست تا صحن علنی مجلس را ترک 

کنند تا رأی گیری انجام شود.
در پایان سخنان فرجی دانا الریجانی جمالتی را بیان کرد که 

برخی از نمایندگان آن را به نفع وزیر دانستند.
با جابجایی چند تن در وزارت علوم مشکل حل می شود
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با جابجایی چند 
تن در وزارت علوم خدشه ای به عالم وارد نمی شود گفت: با 

جابجایی چند نفر در وزارت علوم مشکل حل می شود.
از پایان اظهارات  علی الریجانی، رئیس شورای اسالمی پس 
وزیر علوم و پیش از رأی گیری نسبت به استیضاح فرجی دانا 
طی سخنانی اظهار داشت: از همه نمایندگان استیضاح کننده 
آقای فرجی دانا که خوب صحبت کردند و مطالب خود را  و 
در یک فضای آرامی مطرح کرد و دیگر اعضای هیأت دولت 

تشکر می کنم.
وی ادامه داد: شما مطالبی را به من فرستادید و گفتید فالنی 

نظر بدهد، من این مطالب را خواندم.
وزارت اطالعات غیر از یک نفر باقی افراد را تأیید کرده،  لکن 
چون من را حکم قرار دادید به نکته ای که شما گفتید اشاره 
کردیم  جمع بندی  را  موارد  که  جلسه ای  آن  در  که  می کنم 
به همه موارد پایبند باشید، از جمله اگر چند تن از برادران 
جابجا شوند در وزارت علوم ثلمه ای به عالم وارد نمی شود و 

فضا آرام تر می شود.
اگر نظر بنده من را بخواهید، نظرم این است که واقعا جابجایی 

این چند تن مشکل حل می شود و فضا آرام می شود.
الریجانی در هنگامی که اعضای هیأت دولت از صحن علنی 
خارج می شدند، گفت: آقای جهانگیری به بنده پیغام داده  که 
آن عمل می کنیم. پس  به  و  احترام می گذاریم  نظر شما  به 
رئیسه  هیأت  عضو  سبحانی نیا  حسین  االسالم  حجت  آن  از 
آقایان قادری، خانحمدی، محسنی ثانی، محجوب،  از  مجلس 
در  دادن  رأی  از  تا پس  کرد  دعوت  و غضنفرآبادی  پوالدگر 

جایگاه هیأت رئیسه برای شمارش آرا حضور یابند.
برکات  منشا  دیگری  جایگاه  در  فرجی دانا  امیدواریم   

باشد
اعتماد  رأی  عدم  اعالم  بعد  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مجلس به فرجی دانا، گفت: برای آقای فرجی دانا آرزوی توفیق 
می کنیم و امیدواریم وی در جایگاه دیگری منشا برکات باشد.

اعالم  از  پس  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
سخنانی  طی  فرجی دانا،  رضا  به  مجلس  اعتماد  رأی  عدم 
توفیق می کنیم و  آرزوی  آقای فرجی دانا  برای  اظهار داشت: 

امیدواریم وی در جایگاه دیگری منشا برکات باشد.
وزیر  هرچه  زودتر  خواست  دولت  از  اساس  همین  بر  وی 
پیشنهادی خود را برای تصدی وزرات علوم به مجلس معرفی 

کند.
پایان رأی گیری و اعالم آرا

ابقاء در  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رأی مجلس را برای 
پست خود کسب نکرد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جریان بررسی طرح استیضاح وزیر علوم با 110 رأی مخالف، 
از مجموع 270 رأی به  145 رأی موافق و 15 رأی ممتنع 

فرجی دانا اعتماد نکردند.
زمانی که فرجی دانا از وزارت عزل شد برخی از نمایندگان با 

فرستادن تکبیر به این مسأله واکنش نشان دادند.
شیطنت رسایی

در پایان جلسه حمید رسایی، نماینده مردم تهران کاغذی را 
باالی سر خود نگه داشته بود که باالی سر آن نوشته شده بود 

دوپینگ الریجانی هم جواب نداد.

استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،  که در 21 مرداد 
اعالم  مجلس  رئیسه  هیأت  سوی  از  و  امضا   51 با  ماه  ماه 
از سخنان موافقان و  امروز چهارشنبه پس  بود،  وصول شده 
مخالفان وزیر و همچنین شخص وزیر به پایان رسید و پس از 
رای گیری مشخص شد که وزیر علوم دولت روحانی نتوانسته 
است رای اعتماد مجدد مجلس را به خود جلب کند و از کار 

برکنار شد.
 ، وزیرعلوم  استیضاح  پایان جلسه  »تابناک«،  در  به گزارش 
تحقیقات و فناوری، وی نتوانست  رای مجلس را برای ابقاء در 
پست خود را کسب کند و  نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
رای   110 با  علوم  وزیر  استیضاح  طرح  بررسی  جریان  در 
مخالف ، 145 رای موافق و 15 رای ممتنع از مجموع 270 
رای به فرجی دانا اعتماد نکردند و بدین ترتیب فرجی دانا از 
کار برکنار  و رئیس جمهور باید در فرصت قانونی کاندیدای 

جدیدی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

مشروح مذاکرات مجلس در روز استیضاح وزیر علوم 
از  استیضاح، پس  آیین نامه داخلی مجلس در جلسه  پایه  بر 
از  به دفاع  بیانات استیضاح کنندگان، رئیس جمهور می تواند 
وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد. همچنین وزیر یا وزیران 
مورد استیضاح نیز می توانند از خود دفاع کنند؛ بیشترین وقت 
دفاع از استیضاح برای رئیس جمهور یا چند وزیر پنج ساعت و 

برای یک وزیر سه ساعت خواهد بود.
در این باره، وزیر یا وزیران مورد استیضاح می توانند حداکثر 
از  یا دو تن  از وقت دفاع خود را در اختیار یک  یک ساعت 

نمایندگان موافق گذارند.
بیانات استیضاح کنندگان و پاسخ آن ها در یک یا چند جلسه 
باید پی درپی باشد و استیضاح کنندگان مجاز نخواهند بود؛ در 
ضمن ارائه دالیل و توضیحات خود، درباره موضوعات دیگر که 

به مورد استیضاح مربوط نیست، بحث کنند.
پاسخ  یا  و  استیضاح  مورد  وزیران  یا  وزیر  پاسخ  از  پس 

رئیس جمهور از طرف هیأت وزیران مورد استیضاح، حداکثر 
توضیحات  دارند  حق  استیضاح کننده  نمایندگان  از  نفر  دو 
تکمیلی بدهند، به شرطی که صحبت هر کدام از ربع ساعت 
تجاوز نکند. رئیس جمهور می تواند حداکثر یک ساعت به دفاع 
استیضاح هم می تواند  مورد  وزیر  و  بپردازد  وزیران  از هیأت 

حداکثر نیم ساعت دوباره از خود دفاع کند.
در بخشی دیگر از آیین نامه آمده است،  پس از انجام استیضاح، 
به رأی می گذارد و در  را  یا وزیران  وزیر  اعتماد  رئیس عدم 
استیضاح در مجلس  مورد  وزیران  یا هیأت  وزیر  صورتی که 
حاضر نشوند، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می کنند 

و رئیس اعالم اخذ رأی عدم اعتماد می کند.
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  استیضاح  طرح  کامل  متن 

فناوری به این شرح است؛

بسم اهلل الرحمن الرحیم

هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی
با سالم و تحیت؛

محل  کشور  دانشگاه های  مستحضرید  که  همان گونه  احتراما 
کانون  و  دانشمند  و  متعهد  متخصص،  انسانی  نیروی  تربیت 
اصلی تولید علم و دانش در کشور است و به واسطه همین 
ارزش و اهمیت است که حضرت امام )ره( دانشگاه ها را کارخانه 
انسان سازی و ضامن استقالل کشور دانستند و رهبری معظم 
و  علم  تولید  و  شده  خواستار  را  آن  شدن  اسالمی  انقالب، 
ایران  اولویت های  از  را  علم  تولید  و  دانش اندوزی  در  تسریع 

اسالمی برشمردند.
با عنایت به شرایط ویژه ای کشور و ضرورت عبور عزتمندانه 
به رهبری  اقتصادی، نظام سلطه  با جنگ تحمیلی  از مقابله 
و  تنش  ایجاد  از  پرهیز  در  نظر  و دقت  آرامش  لزوم  آمریکا، 

افراط در محیط های علمی صدچندان می نماید.
باکمال تاسف شیوه مدیریت جناب آقای دکتر فرجی دانا وزیر 
محترم علوم، تحقیقات و فناوری خالف مصالح کشور و انتخاب 
رویه ای است که مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن 

با شعارهای  افراط است که  و  تندروی  دانشگاه ها در معرض 
عقب افتادگی  جز  حاصلی  و  دارد  تعارض  نیز  یازدهم  دولت 
کشور و بی ثباتی در حوزه علم و فناوری و ایجاد زمینه تنش 
آن  نشانه های  که  داشت  نخواهد  جامعه  در  التهاب آفرینی  و 

کامال آشکار است.
از این  رو ما امضاکنندگان، مطابق اصل 89 قانون اساسی به 
دالیل ذیل خواهان استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
مصالح  قانونی،  رویه های  به  ایشان  پایبندی  عدم  علت  به 
رای  زمان  در  شده  داده  وعده های  و  اعتدال  مشی  کشور، 
اعتماد مجلس و به تبع آن ایجاد و فراهم سازی بستر و ترویج 

افراطی گری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستیم.
قانونی  پذیرفته شدگان  سرگردانی  و  پذیرش  عدم  1ـ 
بورسیه های تحصیالت تکمیلی و متاسفانه ارائه مجوز پذیرش 
افراد رد صالحیت شده در این دوره ها علی رغم تأکید مراجع 
ذیصالح و قانونی در کشور و بازگرداندن برخی اساتید اخراج 
شده توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات و یا مراجع ذیربط 

دانشگاه ها
تندروی،  سوابق  دارای  بعضا  سیاسی  گروه های  اعزام  ـ   2
زمینه  که  دانشگاه ها  روسای  عملکرد  ارزیابی  کار شناسان، 
ایاد تنش را در دانشگاه ها فراهم نموده و تغییر شیوه انتخاب 
روسای دانشگاه ها برخالف رویه های جاری شورای عالی انقالب 

فرهنگی و خالف دستور صریح ریاست محترم جمهوری
3 ـ منصوب نمودن انصار دارای سوابق مشخص در فتنه 88 
در مسئولیت های مهم ستادی وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، 
متعهد و مدیر از برخی دانشگاه ها و نصب افراد دارای سوابق 

تند افراطی بویژه در مدیریت های میانی دانشگاه ها
و  ضدانقالب  سیاسی  تحرکات  با  درست  مواجهه  عدم  ـ   4
به  و میدان دادن  دانشگاه ها  فعال در  برخی عناصر  ضدنظام 
شدیدا  گرایشات  و  ضددینی  رویکرد  دارای  نشریات  برخی 
قومی و تجزیه طلبانه و یا الهادی در محیط های دانشگاهی و 

احیای برخی تشکل های افراطی و آشوب طلب
به گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس درخواست این استیضاح 

به امضای 51 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

شیطنت ها و خوشحالی رسایی پس از رأی عدم اعتماد!

مجلس نهم فرجی دانا را برکنار کرد
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تنها  باشیم که دولت  نظر داشته  نیز در  را  نکته  این  »باید 
بخشی از سیستم نظام حاکم در کشور است و تنها بازیگر 
موجود در این صحنه نیست. بلکه بازیگران دیگری هم در 
آنان هم بسیار مهم است.  بازی  این حوزه وجود دارند که 
اگر بازی اجزای دیگر حکومت با تالش های دولت مغایرت 
داشته باشد، بدیهی است که این تصمیم ها عملی نخواهند 
شد. برای مثال میتوان به استیضاح وزیر علوم و اخبارهایی 
مربوط به استیضاح دیگر وزیران کابینه اشاره کرد. اگر  قرار 
باشد افراد مشغول در کابینه دولت یازدهم هر از چندگاهی 
در این موقعیت قرار بگیرند، فرصت الزم برای پرداخت به 
امور و برنامه ریزی منتفی می شود. زیرا این شرایط به ناچار 
مسئوالن دولتی را وا میدارد تا نگاهی کوتاه مدت به مسائل 
و  مدت  طوالنی  هایی  برنامه  نتوانند  دیگر  و  باشند  داشته 

چهارساله برای معضالت موجود تدوین کنند.« 

به گزارش انتخاب نرخ بیکاری در کشور به 12 درصد و جمعیت 
بیکار به فراتر از 2 میلیون نفر رسیده است. وضعیتی که بسیاری از 
کارشناسان آن را بحرانی می نامند. چالشی که حال دولت یازدهم 

با آن درگیر است.  
کارشناسان بازار کار می گویند به دلیل هجوم متولدین دهه 60 به 
بازار کار و عدم امکان جذب تقاضای کار این گروه سنی، بازار کار 

هم اکنون در یک شرایط بحرانی و نامناسب قرار دارد. 
رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده که امروز جامعه ما از معضل 
آمار  که   کرده  اعالم  روحانی  می برد.  رنج  بیکاری  نام  به  بزرگی 
بیکاری در کشور تکان  دهنده است و از سال 86 تا 91 یک اشتغال 
خالص در کشور به وجود نیامده است به آن معنا که درست است 
بیکار  عده ای  نسبت  همان  به  اما  داشته  وجود  در کشور  اشتغال 

شده  اند و در مجموع اشتغال به صفر رسیده است. 
او گفته که اشتغال صفر یعنی فاجعه ای بزرگ برای کشور، بیکاری 
بزرگترین معضل جامعه امروز ما مثل خشکسالی، کم  آبی و معضل 
محیط زیست است و ما هیچ راهی جز اولویت  بندی معضالت و 

مشکالت و اولویت  بندی راه  حل  ها نداریم. 
آنان  ورود  و  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  نفری  میلیون   4.5 موج 
به بازار کار از جمله هشدارهایی بود که در گذشته از جانب وزیر 
اقتصاد و دارایی و زیر کار داده شده بود. چیزی که دولت امروز 

کشور با آن درگیر است و به نوعی بحران تبدیل شده است.  
 سال هاست درگیر بیکاری هستیم

دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس مسائل اقتصادی  گفت: »از 
نرخ 4 یا 5 درصدی بیکاری به عنوان بیکاری طبیعی یاد می شود 
که قابل قبول است اما بیشتر از این میزان یعنی اقتصاد به رکود 
دچار شده است. یکی از شاخص های اندازه گیری بحران اقتصادی 
بیکاری است؛ هر چه میزان بیکاری در کشور افزایش یابد یعنی 

اقتصاد کشور درگیر بحران شده است.« 
وی افزود: »البته تعریف جامعی که برای رکود بیان می شود آن 
است که شاخص تولید ناخالص داخلی برای دو دوره مالی پشت 
باشد. مانند سال 91 و 92 که  سر هم نرخ رشدی منفی داشته 
رشد اقتصادی ما به منفی رسید. اما اگر اشتغال را مبنا قرار دهیم، 
رکود  در  که  است  ای  طوالنی  های  سال  ما  کشور  که  میبینیم 

ساختاری قرار دارد؛ رکودی مزمن.« 
وی ادامه داد: »سالهای طوالنی است که میزان بیکاری با افزایش 
همراه بوده و طبیعی است که سطح درآمد اولیه خانوارهایی که 
شغل مناسبی ندارند پایین باشد. به این ترتیب درصد فقر نسبت 

به زمانی که این نرخ به 4 یا 5 درصد بود بیشتر است.« 
درآمدی،  بر جنبه  بیکاری گفت: »عالوه  تبعات  به  اشاره  با   وی 
بیکاری به لحاظ اجتماعی نیز در جامعه تاثیرگذار است. شغل فقط 
کارکرد تامین درآمد برای افراد شاغل را ندارد بلکه از لحاظ روانی 
نیز بر آنها تاثیر می گذارد. هنگامی که افراد مشغول کاری هستند 
احساس مفید بودن می کنند ولی وقتی شغل مناسبی ندارند و یا 
بیکار هستند، افسردگی و احساس پوچی ای چه در سطح فردی 
و چه در سطح کالن در کشور به وجود می آید. می توان گفت که 
تاثیر منفی  بیکاری در مجموع سالمت اجتماعی جامعه را تحت 

قرار می دهد.«   
دینی ترکمانی به بیان راهکارهای جلوگیری از بیکاری پرداخت و 
گفت: »سیاست هایی که در ادبیات و متون اقتصادی مطرح می 
با  است. دولت  مالی  و  پولی  انبساطی  شود معموال سیاست های 
استفاده از این سیاست ها حد مخارج خود و به دنبال آن میزان 
افزایش  بانکی،  افزایش می دهد. کاهش نرخ بهره، سود  تقاضا را 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و امثال این سیاست ها، راهکارهای 
را تحت کنترل  بیکاری در کشور  اقتصادی هستند که  کالسیک 

خود در می آورند.« 

وی ادامه داد: »عالوه بر این موارد، افزایش بهره وری عوامل تولید 
است که اهمیت بسیاری در کاهش میزان بیکاری در کشور دارد. 
به عبارتی استفاده بهینه از منابع موجود و جلوگیری از هدر رفت 
این منابع. آنچیزی که بارها در مقاله هایم از آن با عنوان »ارتقای 
ظرفیت جذب« یاد کرده ام. مشکل اصلی اقتصادی ما این است که 
ظرفیت جذب پایینی داریم. یعنی نمی توانیم منابع مالی موجود و 
امکاناتی که در اختیار داریم را به درستی به ظرفیت های تولیدی 
اقتصادی و میزان  مولد تبدیل کنیم. به همین دلیل سطح رشد 
کاهش  و  تغییر  تواند  نمی  هم  بیکاری  و  است  پایین  وری  بهره 

چندانی داشته باشد.« 
بتوانیم پروژه های  باید  ما  تر  به عبارت ساده  وی توضیح داد: » 
سرمایه گذاری را با سرعت بیشتر و منطبق با استاندارهای جهانی 
با  کار  این  کشور  در  متاسفانه  اما  برسانیم.  وری  بهره  مرحله  به 
سرعت بسیار پایینی انجام می شود و پروژه ها به صورت ناتمام در 
دستان اقتصاد باقی می مانند. درنتیجه این امر رشد اقتصادی و 

تقاضا برای کار هم با کاهش همراه است.« 
وی با تاکید بر اهمیت بهره وری در عوامل تولید گفت: »این که 
آیا ما توانایی افزایش بهره وری در تولید را داریم یا نه اندکی جای 
ما در تالش  بار نیست که دولتمردان  اولین  این  زیرا  بحث دارد. 
هستند تا میزان بهره وری در تولید را در کشور ارتقا دهند. طی 
سالهای گذشته و در قالب برنامه های مختلف بارها هدف گذاری 
افزایش  کشور  در  تولید  عوامل  وری  بهره  میزان  که  است  شده 

داشته باشد اما در عمل به موفقیت نرسیده است.« 
وی افزود: » افزایش بهره وری عوامل تولید خود مستلزم تغییر در 
دستگاه اداری کشور و رفع مشکلی است که من نام آن را »تو در 
توی نهادی« گذاشته ام. به این معنا که ما در اقتصاد ایران نهاد 
در نهاد تعریف کرده ایم، کاری که باعث می شود موازی کاری در 
کشور و تغییر و تحول در نظام اداری بسیار زیاد و در مقابل میزان 
مسئولیت پذیری بسیار پایین باشد. این امر در نهایت به شکست 
نظر  به  دلیل  به همین  انجامد.  در هماهنگ سازی سیاستی می 
من در این شرایط افزایش میزان بهره وری در کشور کاری بسیار 
سخت و مشکل است. برای رفع این مشکل باید اصالحاتی اساسی 
در نظام اداری ما صورت بگیرد و مشکل تو در توی نهادی در آن 
رفع شود. آن وقت است که می توانیم امیدوار باشیم که بهره وری 

در کشور افزایش یابد.«
دولت  رکود  از  خروج  بسته  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
که  بود  آن  رکود  از  خروج  بسته  تدوین  با  دولت  »هدف  گفت: 
بدون افزایش آثار تورم، اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند. 
انبساطی  اعتباری  و  پولی  نوعی  سیاست های  ارتباط  در همین 
به  را  ها  نرخ  توان  می  آن  از طریق  که  می شود  دیده  بسته  در 
وسیله قانونی کاهش و سرمایه بانک ها را افزایش داد. تمام این 
سیاست ها باعث می شوند که بانک ها توانایی بیشتری برای ارائه 
تسهیالت به مردم داشته باشند و به دنبال آن بخشی از کمبود 
نقدینگی بنگاه ها جبران و ساماندهی منابع مالی شان بهتر انجام 
باشد که دیگر  تواند آن  این سیاست ها می  نتیجه  شود. حداقل 
نیز  کار  برای  تقاضا  مقابل  در  حتی  و  نشود  اخراج  کاری  نیروی 

افزایش یابد.« 
یازدهم  »دولت  گفت:  و  نامید  مثبت  را  یازدهم  دولت  مسیر  وی 
جهت گیری اش به سمت و سویی است که تنش های خارجی را 
رفع کند. همین امر موجب می شود که اقتصاد سریع تر از موقعیت 
رکود تورمی خارج شود زیرا رفع تنش های خارجی موجب کنترل 
مالی  و  پولی  انبساطی  های  تورمی سیاست  اثر  و  انتظارات شده 
از محل  انتظارت تورمی  را به حداقل می رساند. یعنی وقتی که 
رفع تنش های خارجی کنترل شود تاثیر مثبت آن بیشتر بر روی 
خروج از رکود متمرکز شده و به کاهش تورم کمک شایانی می 

کند.« 
وی افزود: »به عنوان مثال ما میبینیم که نرخ دالر حدود یک سال 
است که در حدود مبلغ 3000 تومان باقی مانده است. زیرا همه بر 
این باورند که تنش های خارجی رفع خواهد شد و دیگر افزایشی 
فکر  اینگونه  همه  که  هنگامی  آمد.  نخواهد  پدید  دالر  قیمت  در 
کنند تقاضا در بازار دالر با کاهش رو به می شود و نرخ دالر ثابت 
باقی می ماند. اما اگر برعکس این شرایطی حاکم شود و مردم به 
این باور برسند که تنش ها مجددا بر بازار حاکم می شوند، قیمت 
دالر با افزایش رو به رو و بخشی از نقدینگی به دالر تبدیل می 

شود و قیمت آن هم رکورد می زند.«  
وی با تاکید بر عملکرد مثبت دولت افزود: »باید این نکته را نیز 
در نظر داشته باشیم که دولت تنها بخشی از سیستم نظام حاکم 
بلکه  نیست.  این صحنه  در  بازیگر موجود  تنها  و  است  در کشور 
بازیگران دیگری هم در این حوزه وجود دارند که بازی آنان هم 
های  تالش  با  حکومت  دیگر  اجزای  بازی  اگر  است.  مهم  بسیار 
ها  تصمیم  این  که  است  بدیهی  باشد،  داشته  مغایرت  دولت 
عملی نخواهند شد. برای مثال میتوان به استیضاح  وزیر علوم و 
اخبارهایی مربوط به استیضاح دیگر وزیران کابینه اشاره کرد. اگر  
قرار باشد افراد مشغول در کابینه دولت یازدهم هر از چندگاهی 
در این موقعیت قرار بگیرند، فرصت الزم برای پرداخت به امور و 
برنامه ریزی منتفی می شود. زیرا این شرایط به ناچار مسئوالن 
دولتی را وا میدارد تا نگاهی کوتاه مدت به مسائل داشته باشند و 
دیگر نتوانند برنامه هایی طوالنی مدت و چهارساله برای معضالت 

موجود تدوین کنند.«
منبع : انتخاب

ایران شده  اقتصاد  و رکود حاکم گریبانگیر  تورم مزمن 
است  ممکن  قشرهایی  است  حاکم  تورم  وقتی  است. 
سود ببرند، ولی در شرایط رکودی همه زیان می  بینند و 
شرایط باخت-باخت بر همه فعالیت  های اقتصادی حاکم 
است. به لحاظ مشکالت ساختاری در سیستم اقتصادی 
چاره  ساز  هم  پولی  و  مالی  سنتی  سیاست  های  اتخاذ 
بی  قاعده  اندازه    دولت،  بودجه  مزمن  کسری  نیست. 
نرخ  و  مالیاتی  نبود فرهنگ  بوروکراسی،  دولت و وجود 
سیاست  یک  از  را  اقتصاد  همواره  مالیات گریزی  باالی 
مالی بهینه محروم ساخته است. رشد نقدینگی، اقتصاد 
تنوع عملیات  بانکی و عدم  نظام  بانک محور، مشکالت 
سیاست  یک  بهینه  سازی  برای  هم  را  فرصتی  باز  بازار 
پولی ایجاد نمی  کند. مشکل زمانی دوچندان می  شود که 
نتوان ترکیبی از دو سیاست را برای تقویت ظرفیت  های 

اقتصادی کشور اعمال کرد.
از شرایط  برون رفت  عامل  موثرترین  انتخاب  گزارش  به 
سرمایه  گذاری  های  جذب  حاضر  حال  تورمی  رکود 
خارجی به  ویژه در قالب سرمایه  گذاری مستقیم خارجی 
برای  زمینه  تحریم  ها  لغو  از  بعد  اینکه  بر  عالوه  است، 
به  می  توان  متعددی  دالیل  به  دارد.  وجود  آنها  جذب 

حمایت از این مدعا پرداخت:
در  مالی(  و  )پولی  کالن  اقتصاد  سنتی  سیاست  های   -
اقتصاد ایران چندان اثربخش نیستند و بیشتر نقش یک 

مسکن را ایفا می  کنند.
رانت  های  تاثیر  تحت  که  داخلی  سرمایه  گذاری  های   -
بازارها  در  سوداگری  و  اقتصادی  نوسان  های  متعدد، 
ارتقای  به  قادر  نمی  شوند،  مالی  تامین  به درستی 

ظرفیت  های اقتصادی نیستند.
انرژی به ویژه بخش نفت و گاز نیازمند  - توسعه بخش 
در  است.  پیشرفته  تکنولوژی  و  خارجی  سرمایه  گذاری 
فقدان  دلیل  به  گاز  و  نفت  صدور  و  فرآوری  استخراج، 
از رقبای منطقه  ای و  انتقال تکنولوژی  و  سرمایه  گذاری 

جهانی خود عقب مانده  ایم.
و  سرمایه  گذاری  نیازمند  به شدت  کارخانه  ای  صنایع   -

فناوری مدرن هستند.
- اگر اعتقاد بر این است که تحرک در بخش مسکن و 
عمدتا ساختمان می  تواند تا حدودی زمینه  ساز برون رفت 
از شرایط رکودی شود، این بخش هم برای طراحی  های 
و  ساختمانی  مصالح  انرژی،  صرفه  جویی  های  در  نوین 
و  مهندسی  فنی  خدمات  ورود  به  زمین  عرضه     محدود 

فناوری مدرن نیاز دارد.
رقابت  پذیری  زمینه  ساز  خارجی  سرمایه  گذاری  ورود   -

صنایع داخلی است.
علمی  مطالعات  و  اقتصادسنجی  الگوهای  از  بسیاری   -
ورود سرمایه  گذاری خارجی  بودن  تورمی  بر ضد  تاکید 

دارند.
- آن نوع از سرمایه  گذاری خارجی مورد نیاز است که هم 
بازار داخلی را گسترش دهد و هم زمینه  ای برای توسعه 

صادرات غیرنفتی باشد.
به  منجر  خارجی  مستقیم  سرمایه  گذاری  جذب   -
سرریزهای کارآفرینی می  شود. به بیان ساده  تر در سایه   
به  هم  کارآفرینی  دانش  خارجی  سرمایه  گذاری  جذب 
واحدهای اقتصادی داخلی منتقل می  شود که کمک به 
از شرایط  برون رفت  آنها است.  تولیدی  افزایش ظرفیت 

رکود تورمی مستلزم رونق تولیدی بنگاه  ها است.
- سرمایه  گذاری خارجی از طریق سرریز  های دانش فنی 
زمینه  ساز  می  آورد،  به وجود  محلی  بنگاه  های  برای  که 
منطقه  کشورهای  به  مهندسی  فنی  خدمات  صدور 
دارای  رقابت  پذیر،  سرمایه گذاری  روش  این  که  است، 
برای  شغلی  فرصت  های  ایجادکننده  و  باال  ارزش  افزوده   

دانش  آموختگان تحصیالت عالی است.
تحرک  برای  ابزاری  که  کشور  مبادله  رابطه  بهبود   -
تجارت  و  سرمایه  آزادسازی  طریق  از  است،  تجارت 

خارجی امکان  پذیر است.
و  جهانی  اقتصاد  در  مشارکت  راه  های  مهم ترین  از   -
در سطح  اقتصادی  فعال  دیپلماسی  یک  از  برخورداری 
بین  الملل از طریق سرمایه  گذاری  های خارجی )از جمله 

سرمایه  گذاری مشترک( امکان پذیر است.
-   همان  طور که تلویحا اشاره شد، اشتغال  زایی نیروهای 
مستقیم  سرمایه  گذاری  طریق  از  داخلی  متخصص 

خارجی اتفاق می  افتد.
- به دلیل تعهدات بین  المللی در رقابت  پذیری، سرعت در 
اجرای پروژه و انضباط مالی، هزینه مبادله سرمایه  گذاری 
از  کمتر  مراتب  به  ما  اقتصاد  فعلی  شرایط  در  خارجی 

سرمایه  گذاری  های داخلی است.
- جذب سرمایه  گذاری مستقیم خارجی اثرات سرریزی 
در دانش فنی ایجاد می  کند که منجر به افزایش بهره  وری 

بنگاه  های محلی می  شود.
سرمایه گذاری  طریق  از  هم  تولید  مدیریت  دانش   -

خارجی وارد سازمان تولید کشور می  شود.
در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  آمادگی   -
بخش  های مزیت  دار و دارای محصوالت قابل تجارت مثل 

پتروشیمی، فوالد و گردشگری وجود دارد.

داخلی،  صنایع  اغلب  در  مالی  منابع  کمبود  دلیل  به   -
برون  رانی  به  منجر  تنها  نه  خارجی  سرمایه  جذب 
نمی  شود،  داخلی  سرمایه  گذاری   )Crowding- out(
سرمایه  گذاری  جذب  مکمل  و  منابع  تامین کننده  بلکه 

داخلی )Crowding- in( در کشور است.
- ورود سرمایه  گذاری مستقیم خارجی با کیفیت می  تواند 
به دلیل عدم برخورداری از آالیندگی  های هوایی و آبی به 

بهبود محیط زیست کمک کند.
در مجموع، جذب سرمایه  گذاری خارجی متضمن رشد 
بلندمدت  اقتصادی کشور در چشم  انداز  پایدار و توسعه 
از یک دوره   طوالنی مشکل رکود و تورم  تا پس  است، 

به طور ریشه  ای و ساختاری حل شود. 
منبع: دنیای اقتصاد

به نظر می  رسد ما وارد دوره ای در میان مدت می  شویم 
اقتصاد ما  که نفت نقش قبلی خودش را نمی  تواند در 
تولید نفت  باشد،  این پیش  فرض درست  اگر  ایفا کند؛ 
ما به دلیل محدودیت های بین  المللی کاهش پیدا کرده 
امکان   سادگی  به  قبلی  رقم  به  تولید  این  برگرداندن  و 
پذیر نیست. از طرف دیگر، چون مصرف انرژی در کشور 
افزایش پیدا خواهد کرد، بخش قابل توجهی از آن چه در 
گذشته اصل منبع دولت برای ایفای نقش خود بوده، از 
آن گرفته شده است. بنابراین از جهت برخورداری دولت 
از منابع گسستی نسبت به گذشته به وجود آمده است و 
اگر این گسست که خیلی هم بزرگ است، زود از سوی 
دولت درک و پذیرفته شود، مناسبات جدید بین دولت 
و بخش خصوصی می  تواند برقرار کند. اگر دولت بپذیرد 
که دیگر مثل گذشته نمی  تواند نقش پولدار بودن خود را 
ایفا کند و باید خود را در چارچوب جدیدی قرار دهد، ما 
می  توانیم برای اقتصاد برنامه  های خوبی داشته باشیم. 
ایفای  گروی  در  آینده  از  مثبت  انداز  یک چشم   تحقق 
نقشی موثر و سازنده از جانب دولت به عنوان ترکیبی از 
مدل اقتصادهای درحال گذار و اقتصادهای نوظهور است. 
در چهار مدلی که ذکر شد، مدل اول غیر قابل تکرار است 
ایران  در  پیشرفته،  کشورهای  مشکل  توانیم  نمی   ما  و 
کشورهای  مانند  نقشی  دولت  که  باشیم  داشته  انتظار 
غربی را ایفا کند و باید دولتی فعال داشته باشیم. چه در 
حوزه نرخ ارز، بازار انرژی یا تجارت خارجی، ما شبیه به 
اقتصادهای شوروی سابق، باید یک اقتصاد در حال گذار 
این  که  بیفتد  اتفاق  آن  در  تحوالتی  که  باشیم  داشته 
تحوالت باید به وسیله دولت رخ بدهد و از سوی دیگر، 
ویژگیهای اقتصادهای نوظهور باید رخ دهد. بنابراین بار 
خیلی سنگینی بر عهده دولتی گذاشته می  شود که از 
لحاظ توان خیلی ضعیف است اما از نظر نقشی که باید 
عهده داشته باشد، نقش بزرگی است. الزمه تحقق این 
منابع  برخورداری  مزیت  از  مندی  بهره   تبدیل  شرایط، 
آیا مدیران بخش  قابلیت است.  از  به مزیت برخورداری 
خصوصی وقتی که به یک مقام دولتی برخورد می  کردند، 
بیشتر به او به منزله فردی نگاه می  کردند که پول زیادی 
در اختیارش است، به جای این که قابلیت زیادی دارد؟ 
یعنی می  تواند مشکالت آنها را از طریق وضع سیاستهای 
درست حل کند یا این که به آنها منابع مالی را اختصاص 
دهد. به نظر می  رسد، اکثر مدیران بخش خصوصی به 
آنها به منزله کسی نگاه می کردند که می  توانسته منابع 
مالی برای کمک به بخش خصوصی اختصاص دهد. آن 
نفت  قابلیت محوری دولت های گذشته که درآمد  چه 
بوده، در حال حاضر از آنها گرفته شده است. اگر دولت 
بتواند این را با قابلیت اصیلی جایگزین کند، ما می  توانیم 
چشم انداز مثبتی از آینده ترسیم کنیم. در واقع، دولت 
بسیار  کارهای  باید  این که  میان مدت ضمن  آینده  در 
هم  خودش  توانمندسازی  به  باید  دهد،  انجام  بزرگی 
بپردازد. درک شرایط جدید و پذیرفتن آن، مستلزم قبول 
اقتضائات یک اقتصاد رقابتی است. برای این کار بخش 
خصوصی  هم باید در مناسبات خود با دولت، تغییر ایجاد 
کند. چندی پیش در اتاق بازرگانی گزارشی تهیه شده 
بود که انتظارات بخش خصوصی از دولت را به تفصیل 
ذکر کرده بود. به نظر من، در این گزارش، به جای این 
که بخش خصوصی بخواهد در هدفمندی یارانه  ها سهم 
تخصیص  اقتصادی  های  بنگاه   به  را  خصوصی  بخش 
بنگاه ها  باید  که  فعالیتی  کل  با  مقایسه  در  که   - دهد 
انجام دهند، رقمی محسوب نمی  شود - بیشتر به دولت 
حال  در  دولت  بیاورد.  فشار  رقابتی  محیط  ایجاد  برای 
اگر  و  بدهد  اختصاص  بخواهد  ندارد که  امتیازی  حاضر 
خود بخش خصوصی در تغییر مناسبات با دولت ابتکار 
عمل داشته باشد، می  تواند شروع کننده خوبی باشد. در 
صورتی که دولت شرایط جدید یا اقتضائات آن را نپذیرد 
و بخواهد بدون پول همان نقش های قبلی را ایفا کند، 
خودش نحیف می  شود و ممکن است که اقتصاد را هم 
با خودش از بین ببرد. بنابراین، الزمه این که بتوانیم این 
بخش  که  است  این  کنیم،  تبدیل  فرصت  به  را  شرایط 
خصوصی گفتمان خود را با دولت تغییر دهد و از دولت 
بخواهد که شرایط رقابتی برقرار کند و از دولت بخواهد 

که نقش جدید را بر عهده بگیرد.
منبع: خبرآنالین

جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی؟بحران بیکاری، استیضاح و دولت یازدهم!

موج 4.5 میلیون نفری فارغ التحصیالن دانشاگهی و ورود آنان به بازار اکر از جمله هشدارهایی بود 
که در گذشته از جانب وزیر اقتصاد و دارایی و زیر اکر داده شده بود. چیزی که دولت امروز کشور با آن درگیر 

است و به نوعی بحران تبدیل شده است.

اگر اعتقاد بر این است که تحرک در بخش مسکن و عمدتا ساختمان می  تواند تا حدودی زمینه  ساز برون رفت 
از شرایط رکودی شود، این بخش هم برای طراحی  های نوین در صرفه  جویی  های انرژی، مصالح 

ساختمانی و عرضه     محدود زمین به ورود خدمات فنی مهندسی و فناوری مدرن نیاز دارد.
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دکتر ماسارو ایموتو محقق ژاپنی با انتشار یافته های تحقیقات 
خود مدعی شد که مولکول های آب نسبت به مفاهیم انسانی 
از سوی  کنون  تا  که  ژاپنی  محقق  این  نظریه  پذیرند.  تاثیر 
قرار  تایید  مورد  شناسی  زیست  و  فیزیکی  علمی  موسسات 
گرفته است مبتنی بر بررسی نمونه های فراوانی از کریستال 
ایشان  با یکدیگر است.  های منجمد شده آب و مقایسه آن 
معتقدند که مفاهیم متافیزکی محیط بر روی ترکیب مولکولی 
آب تاثیر می گذارد. همان طور که شکل ظاهری آب نسبت به 
ظرف ها و مکان هایی که در آن قرار می گیرد تغییر می کند، 
پیرامون  شرایط  و  محیط  به  نسبت  هم  آب  مولکولی  شکل 
خودش تغییر می کند. آب هایی که راکد هستند مانند آب 
پشت سد ها و آب دریاچه ها به دلیل عدم تحرک و پویایی 
از لحاظ نمای مولکولی زشت و کریه هستند. همچنین آب 
هایی مانند آب رودخانه ها با وجود جاری بودن چون از میان 
شهرها می گذرند و اکثر مردم دارای افکار منفی هستند نمای 
مولکول  زشتی  باعث  سکون  هرگونه  کنند.  می  پیدا  زشتی 
بیرون می  از دل کوه  تازه  های آب می شود. آب هایی که 
اند  نگرفته  قرار  منفی  افکار  معرض  در  اینکه  دلیل  به  آیند 
نمای مولکولی زیبای خود را حفظ کرده اند. آب نه تنها از 
رفتار و افکار ما تاثیر می پذیرد بلکه نسبت به نوشته ها نیز 
واکنش نشان می دهد. دکتر ایموتو آب را در کنار ُگل ها قرار 
داد و متوجه شد که مولکول های آب خود را به شکل ُگل ها 

در می آورند. بنابراین احساس نشاط و شادمانی و انرژی که 
انسان از طبیعت می گیرد به دلیل این است که مولکول های 

بدن ما خود را به شکل طبیعت در می آورند. 
آیا تا به حال به شباهت میان انسان و آب فکر کرده اید؟ 

آب ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن است. مایع، روان، لطیف و 
متحرک.با وجود اینکه مایع سنگینی است اما خیلی از مواد 
روی آن سبک و روان می شوند. آب بر آتش غلبه می کند 
و از سویی سرشار از طراوت و امید است و هر وقت با مانعی 
برخورد می کند هرگز معطل و درگیر آن مانع نخواهد شد یا 
آن را میشکافد یا مسیر خود را برای رسیدن به هدف تغییر 
انسان های موفق نیز مانند این خصلت آب  می دهد، شعار 
است، یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت. اگر آب 
از سرچشمه خود جدا شود و راکد بماند به باتالقی تبدیل می 
انسان  فراری خواهند شد.  آن  از  نیز  دیگران  شود که حتی 
قدرتمند  است که  و جریان  در مسیر حرکت  مانند آب  هم 
که  است  روزگار  های  نشیب  و  فراز  و  تغییر  در   ، شود  می 
ذاتش  با درک  تواند  پیدا می کند، می  نمود  استعدادهایش 
آبراه هدایت  با درک حکمت،  بر جهل و هوس خود غلبه و 
دیگران نیز باشد از سوی دیگر همچون آب اگر از سرچشمه 
و  ناامیدی  باتالق  در  تواند  می  شود  جدا  آفرینش  هدف  و 
دیگران  و  تباه شده  و  ناتوان  و سرگردانی خویش  افسردگی 
را نیز از خود گریزان نماید. آب وقتی از بین ذرات سنگ و 
شن و ماسه عبور می کند به ذات اصلی خود چون چشمه ای 
زالل و شفاف و انرژی بخش و حیات بخش می گردد. انسان 
هم وقتی در مسیر رشد و زندگی از البه الی مشکالت و بالها 
با صبر و درایت و توکل عبور می کند نرم و مالیم و زالل به 
اصل خویش بازمی گردد. خالص می شود و انرژی جدیدی 
برای ادامه زندگی خود و دیگران پیدا می کند. آب به اشکال 
می  شکل  تغییر  گیرد  می  قرار  درونش  که  ظرفی  مختلف 
دهد هر چند شکلش به فرم محیط ظرف تبدیل می شود اما 
اصل و ذاتش ثابت است. آدمی هم می تواند با محیط های 
مختلف، شکل های مختلف سازگاری یابد و با حفظ اصالت 
ذات و فطرت خود اثرات مثبت محیط را جذب و بر آثار منفی 
فایق شود. آب خالص خاصیت پاک کنندگی دارد انسان نیز 
اگر روح پاک و فطری خود را بازیابد می تواند با رفتار، گفتار 
تواند  نماید. آب می  پاک  را هم  روانی اش دیگران  انرژی  و 
شیرین، تلخ یا شور باشد و آدمی نیز با خوش خلقی می تواند 

دیگران را جذب افکار و احساسات خود کند و یا با بدخلقی و 
تکرار مکررات و روزمرگی محیط شور و تلخی را برای خود و 
دیگران بسازد. آب با توجه به خاصیت و ظرفیتش می تواند 
گاه در آسمان ، گاه در زمین و گاه در اعماق زمین باشد. قطره 
ای بیش نباشد و یا دریایی بیکران . آب ذاتاً از بین نمی رود 
تنها می تواند از حالتی به حالت دیگر تبدیل شود. انسان نیز 
هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی توان تغییر رویه و رفتار 
مستمر را  دارد. گاه به اندازه قطره ای کوچک و حقیر و گاه به 
اندازه اقیانوسی عظیم و حیات بخش باشد.می تواند تا عرش 

خود را باال بکشد و یا تا اعماق جهالت خود را پایین بکشد. 
رنگی  که  حال  عین  در  آب  شود.  می  شکسته  آب  در  نور 
بوجود  آن  از  زیبا  رنگ  هفت  و  شکافد  می  را  نور  اما  ندارد 
می آورد. انسان هم می تواند با شناخت حقیقت و شکوفایی 
استعدادهای خدادای کارهای خارق العاده ای انجام دهد. آب 
قدرت شفادهی دارد. خالصش لطیف و زیباست و این توان را 
دارد که به بخار تبدیل شود و در آسمان اوج گیرد و وقت نیاز 
زمین خشک در هرجا خالصانه بر آن ببارد و حیات مجدد به 
آن دهد. انسان نیز می تواند انرژی شفادهی خود را بازیابد و 
به دیگران منتقل کند به شرط آنکه وقتی سختی می بیند 
در مسیر این تکامل و کسب حقیقت اصلی خود، صبر داشته 
باشد تا خالص و کامل شود آن وقت است که واقعا لطیف و 
بلورهای خالص  تاثیرگذار خواهد شد. همان طور که  و  زیبا 
آب تحت تاثیر خوبی و بدی و انرژی های اطراف، شکل های 
متفاوتی به خود می گیرد روح و جسم انسان نیز تحت تاثیر 
خوبی و بدی و انرژی افکار و هاله های اطرافش قرار می گیرد. 
آب زالل، تصویر حقیقی محیط پیرامونش را منعکس می کند 

و درون و بیرونش یک شکل و یک رنگ است. 
دو قطره آب اگر کنار هم قرار بگیرند چه می کنند؟

هم  به  و  دیده  خود  در  را  دیگر  قطره  تصویر  آنها   : جواب 
اگر  دهند.  می  تشکیل  را  بزرگتر  قطره  یک  و  پیوندند  می 
چند سنگ به هم نزدیک شوند چه می شود؟ آنها هیچگاه 
با هم یکی نمی شوند.شاید تصویر سنگ دیگر را تا حدودی 
در خود می بینند. هر چه سخت تر و قالبی تر باشید فهم 
دیگران برایتان دشوار تر و در نتیجه احتمال بزرگ شدنتان 
نیز کاهش می یابد. مهارتهایی که شما را در جهت آرامش، 
یاد  به  را  کرد  خواهد  کمک  شدن  تر  اجتماعی  و  بزرگوارتر 
داشته باشید: نرمی، بخشش، مدارا و پشتکار.حال به نظر شما 

چه چیز سخت تر و مقاوم تر است آب یا سنگ؟ اگر سنگی 
از کوه سرازیر شود و به مانعی برخورد ککند چه می کند ؟ 

1. اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور می کند.
2. اگر متوسط باشد آن را در هم می شکند. 

3. اگر بزرگتر باشد پشت آن می ایستد تا تقدیر بعدی چه 
باشد 

اما آب چه می کند ؟ 
ابتدا سعی می کند مانع را با خود همراه کند، اگر نتوانست 
می  روزنه  کوچکترین  از  فرار  دنبال   به  دردسر  بدون  آنگاه 
قوی  کافی  اندازه  به  تا  کند  می  صبر  نتوانست  اگر  و  گردد 
شود آن گاه یا از روی مانع عبور می کند و یا مانع را در هم 
می شکند. آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به 
مراتب سرسخت تر و و در رسیدن به هدف خود لجوج تر و 
مصمم تر است. سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد ولی 
آب راه خود را به سمت دریا می یابد. در زندگی باید معنای 
ولقعی سرختی و استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و 
گذشت جستجو کرد.گاهی الزم است کوتاه بیایی، گاهی باید 
نگاهت را به سمت دیگری بدوزی. صبور باید بود ، اما همیشه 

مصمم. حال که : 
تا 70% کره زمین را آب تشکیل می دهد

تا 60% وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد
تا 70% وزن ماهیچه های بدن انسان را آب تشکیل می دهد

تا 80% خون بدن انسان را آب تشکیل می دهد
و تا 90% ریه های انسان را آب تشکیل می دهد 

آیا وقت آن نشده که با اندیشه و تفکر در این کره آبی یکبار 
دیگر متولد شویم و از زندگی خود نهایت لذت را ببریم.یک 
سوم وجود هر انسان از آبی تشکیل شده است که خصوصیت 
تا ویژگی های  ذاتی آن موارد فوق است و وقت آن رسیده 
ذاتی آب را درون خود احیا کنیم و می توانیم انتخاب کنیم 

که .....؟!!! - به خود و دیگران عشق بورزیم.
- برای خود و دیگران دعا کنیم.

- از هستی خود و کسانیکه دوستشان داریم در سپاس باشیم.
- افکار مثبت را جایگزین افکار منفی نماییم.

- به خود نوازش دهیم.
- خود و دیگران را ببخشیم. 

-  و با خدای خود در صلح و آشتی باشیم.
محسن ابوطالبی

از  البته من مفصل آن را در بعضی  ارائه می دهم.  به حضور دوستان یک گزارش اجمالی 
جزوات نوشته ام. در ادبیات حقوقی امروز سه نگاه برای پیدا کردن حق و تکلیف وجود دارد. 
این سه نگاه به محیط زیست است. نگاه اول، نگاه سنتی و تاریخی است که تا دهه های اخیر 
در متون حقوقی رایج بود و آن ، نگاه انسان مدارانه یا نگاه انسان محور است. در این نگاه ، 
انسان محور است و معتقد است که همه چیز برای انسان آفریده شده است. او باید به خواست 
و امیال خودش برسد. او باید به هر شیوه ای که خواست التذاذ و بهره بگیرد. با توان و قدرت 
هر چه بیشتر ، هر چه را که می خواهد دست درازی و مصرف کند تا لذت بیشتری ببرد. اصل 
بر تمتع بشری است. جالب توجه این است که این نگاه به میان مفسرین دینی هم سرایت 
کرده است. یعنی مفسرین یهودی و مسیحی و اسالمی )ادیان ابراهیمی( ، که البته ادیان 
هندی این گونه نیستند. ادیان ابراهیمی تمام متون دینی را با این نگاه تفسیر می کرده اند. 
در تورات عباراتی وجود دارد که جهان برای بشر آفریده شده است. در انجیل نیز همینطور 
و در قرآن مجید نیز آیاتی وجود دارد که همین برداشت را از آن می کرده اند. )خلق لکم ما 

فی االرض جمیعاً :سوره بقره آیه 29، خدا برای شما هر چه که در زمین است را آفریده(.
در سوره انعام به صراحت گفته می شود که خداوند چهارپایان را آفریده است که سوارشان 
... این متون مقدس دقیقاً وسیله تفسیر  بشوند، گوسفند را برای کشتن و خوردن و غیره 
انسان و نگاه انسان مدار به جهان شده است. این نگاه به جایی رسید که در حقیقت وقتی 
که بشر مقداری آزاد شد و محیط های آزاد نقد دینی مطرح شد )بخصوص در اروپا( رسماً 
عده ای مانند توینبی فریاد زدند که ادیان ابراهیمی جهان را آلوده کرده اند، محیط زیست را 
از بین برده اند ، زندگی را برای بشر تنگ کرده اند. این نگاهی است که ادیان ابراهیمی ایجاد 
کرده اند و گفته اند که جهان برای بشر آفریده شده است و هر جوری که دلت می خواهد 
زندگی کن و به جان حیوانات و طبیعت بیفت. معیار حق فقط تو )انسان( هستی، تفسیر حق 
بر اساس تو می شود و هیچ چیزی به عنوان حق معنا ندارد جز خود تو! به اصطالح تعبیر 
عامیانه توینبی، ادیان ابراهیمی بشر را لوس کرده اند و انسان خودش را عزیز دردانه جهان 
می داند و این ادیان هستند که پدر جهان را درآورده اند. در دو سه دهه اخیر که نهضت 
ابراهیمی شده  ادیان  متوجه  بیشترین حمله  مطرح شده  زیست  محیط  و  حقوق حیوانات 
است. حتی متون مسیحیت بیشتر مورد حمله واقع شده است. واقعاً در متون مسیحی همین 
گونه است. دغدغه خاطر متون مسیحی نجات بشر است که بشر باید رستگار شود و معتقد 
است که به هر حال ، آدم گناه کرده است و این جهان تبعیدگاه بشر است و مثل یک زندان 
و شکنجه گاهی است که باید شکنجه ببیند تا از رنج نجات پیدا کند و در بعضی مکاتب 
مسیحی گفته می شود که با قربانی شدن بشر ، بشر نجات پیدا کرد و خدا بشر را پذیرفت و 
دیگر گناه بشر را آمرزید. ولی به هر حال ، جهان برای بشر است و دغدغه خدا این است که 
بشر نجات پیدا کند و در جهان فانی شود و طبیعت فانی بشود و همه از بین بروند. این نگاه 

در مسیحیت و افکار توینبی که فیلسوف بزرگی است به چشم می خورد.
نگاه دوم از اواخر دهه 1980 تا 1990 اوج گرفته است که نگاهی تند و افراطی است. در 
این نگاه ، محیط محور است و جهان را این گونه نگاه می کند که یک حقیقت واحد وجود 
دارد. جهان ، طبیعت ، کوه ،صحرا ، حیوانات ، اسب ، گاو ، موش ، همه و همه یک حقیقت 
است و بشر هم یکی از موجودات طبیعی این جهان است. این نگاهی است کاماًل طبیعی 
، هم طبیعت از بشر استفاده می کند و هم بشر از طبیعت. این نگاه که این یکی برای آن 
یکی آفریده شده است وجود ندارد. هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده است و به بشر هیچ 
اجازه نمی دهند که این کارهای تجاوز به طبیعت ، به کوه ، صحرا ، آب و دریا را انجام دهد. 
این نقد اکوسنتری است و بشر را از نظر اشرف مخلوقات بودن و کرامت بشری و همه اینها 
پایین آورده اند و او را یک موجود طبیعی می دانند. در این میان ، خانواده را منکر می شوند 
و خیلی از حقایق معنوی را انکار می کنند و می گویند همانطور که حیوان خانواده ندارد ، 
بشر هم خانواده ای ندارد و اصرار دارند که بشر هم باید برود به طرف طبیعت ، به این معنا 
که همچون موجودات حیوانی زیست کند و تکامل بشر آن است که به عنوان حیوان زندگی 
کند و هر چه تقید بکند ، جلوی آزادی بشر را می گیرد و بشر چون به خواسته های خودش 
نمی رسد بدبخت می شود. باید مثل حیوانات زندگی کرد و تقیداتی را که قانون به نام بشر 
درست کرده است کنار گذاشت. اآلن هم طرفداران این مکتب زیاد هستند و می گویند هر 
چه از طبیعی زندگی کردن دور شویم و از زندگی حیوانی فاصله بگیریم افول بشریت است 
نه تعالی آن. می گویند : باید بگردیم به طرف زندگی حیوانی و هیچ کس هم برای کسی 
آفریده نشده است. نگاه سوم ، نگاه تلفیقی است که خودم بیان کرده ام و طرفدار آن هستم و 
ساختار آن را بیان می کنم. آن نگاه این است که بله ، بشر اشرف مخلوقات است به دلیل قوه 
ناطقه و قوه تفکر و به دلیل واجد بودن روح الهی و امانت خدایی. این نگاه این گونه است که 

جهان خدایی دارد و جهان سویی دارد و سکه دورویی است. طبیعت یک سکه دورویی است. 
طبیعت جان دارد و بشر هم جان دارد ولی در بشر بُعد خاصی هست که در دیگران نیست و 
آن مسئله روح خدایی است. برای این روح خدایی، حقوقی وجود دارد که اگر از آن به حقوق 
روح خدایی تعبیر کنیم ، سخنی به گزاف نگفته ایم. حقوق روح خدایی این است که بشر 
حق بهره برداری از طبیعت را دارد ولی نه نامحدود. طبیعت جان دارد، طبیعت خدا را سجده 
می کند ، خدا را تسبیح می کند. مالصدرا دقیقاً می گوید که آیه شریفه )و ان من شیء اال 
یسبح بحمده و لکن ال تفقهون تسبیحهم ، سوره اسراء ، آیه 44 ، هیچ چیز نیست مگر آنکه 
به تسبیح خدا مشغول است و شما تسبیح آنها را نمی فهمید و متوجه نمی شوید( را باید 
)ال یفقهون تسبیحهم : نمی فهمند تسبیح خودشان را ( بخوانیم و ضمیر را به خود اینها 
برگردانیم. فرق انسان و حیوان این است که اگر چه هر دو تسبیح می کنند اما انسان می داند 
که دارد تسبیح می کند ولی حیوانات و موجودات دیگر نمی دانند. این نگاه سوم ، ترکیبی 
است و به بشر اختیار نامحدود نمی دهد. جهان برای انسان آفریده نشده است که آن را از 
بین ببرد تا خودش باقی بماند! در این نگاه ، آیات قرآن مجید به گونه ای دیگر تفسیر می 
شود. چون آیات قرآن مجید قابل اینگونه تفسیر هم هستند. در قرآن مجید آیات بسیار بسیار 
عجیبی نسبت به طبیعت وجود دارد. فرقی که اسالم و قرآن با مسیحیت دارد ، این است 
که دغدغه اش تنها نجات بشر و رستگاری بشر نیست. کاماًل از قرآن برمی آید که رستگاری 
بشر با رستگاری طبیعت رابطه تنگاتنگ دارد. طبیعت هم باید رستگار شود. بَر و بحر هم 
نباید فاسد شوند. )ظهر الفساد فی الَبر و البحر بما کسبت ایدی الناس ، سوره روم آیه 41( 
بر و بحر هم باید نجات پیدا کنند. رستگاری عمومی مورد نظر است. این یک سیر و رودخانه 
واحدی است که همه به سوی خدا می روند نه فقط انسان. )کل من علیها فان و یبقی وجه 
ربک ذوالجالل و االکرام ، سوره الرحمن آیه 26 و 27( کل من علیها فان یعنی چه؟ نه اینکه 
معدوم می شوند! یعنی همه در خدا فانی می شوند. این رودخانه واحد یعنی در درون آن از 
انسان کامل گرفته تا ذره و کرمی که در ته دریا غذا می خورد در این مجموعه قرار گرفته 
است. این رودخانه دارد حرکت می کند تا به خدا برسد. این تئوری عجیبی است که )کل 
من علیها فان و یبقی وجه ربک( یعنی با فناء طبیعت و انسان در خداوند و جه ربوبی تجلی 
پیدا می کند. گفتم رستگاری بشر با رستگاری دیگر موجودات تلفیق شده و در هم آمیخته 
است. در قرآن مجید ، در سوره شمس ، خداوند می فرماید : )والشمس و ضحیها و القمر اذا 
تلیها ، سوره شمس آیات 1 و 2( که خداوند از قسم به طبیعت شروع می کند تا به )و نفس 
و ما سواها ، سوره شمس آیه 7( می رسد که )فالهمها فجورها و تقویها ، سوره شمس آیه 8( 
تمام این سوگندهای به طبیعت مقدمه این است که نفس آدمی نیز یکی از پدیده های الهی 
در کنار خورشید و کوه و شتر و مار و عقرب و موش و غیره است و تفاوت آن این است که 
پشتیبانی تمام موجودات در ید قدرت الهی است و با قدرت الهی به طرف خداوند می روند. 
)ما من دابه اال هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم ، سوره هود آیه 56( یعنی به 
جبر تکامل پیدا می کنند. وقتی از )دابه( صحبت می شود تمام جنبنده ها را می گوید. اعم 
از گاو و موش و کوه و صحرا و دریا و غیره را به معنی جنبنده یعنی حیوانات. هیچ حیوانی 
نیست که پشتیبانی او در دست خداوند نباشد و همه بر صراط مستقیم حق قرار دارند و به 
جبر پیش برده می شوند و نمی توانند راهی را که باید نروند. اگر عقرب می گزد ، به امر الهی 
و به سنن تکوینی الهی این امر را انجام می دهد و باید هم انجام دهد. ولی به بشر به دلیل 
قوه ناطقه و روح الهی می گوید که )و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقویها( ، )قل هذه 
سبیلی ، سوره یوسف آیه 108( این راه من است. خوب و بد را به تو گفته ام. )اما شاکرا و 
اما کفورا ، سوره انسان آیه 6( خودت می دانی که کدام راه را انتخاب کنی. فرق بین همه ما 
با آن کرم کوچک ته دریا فقط همین است. او مثل مالئکه می ماند. یعنی از نظر وجودی با 
حیوانات که در اختیار خودشان نیستند و قدرت انتخاب ندارند یکی هستند. اما از این جهت 
که همه در جهت خدا حرکت می کنند و فانی در حق می شوند برابرند. پس بنابراین دغدغه 
با کوه و دریا و حیوانات ، سعادتی  انسان  قرآن مجید رستگاری مجموعه موجودات است. 
تنگاتنگ دارد. آقایان لطفاً به این آیات توجه کنید : )و لو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا 
علیهم برکات من السماء ، سوره اعراف آیه 96( یعنی چه؟ ما باید به عنوان مسلمان به اینها 
معتقد باشیم و اگر معتقدیم باید بفهمیم. اگر انسانها به اوامر ما اطاعت کنند و تقوا پیشه 
کنند برای آنها از آسمان برکات نازل می کنیم. یعنی مسائل تکوینی با عمل بشر ارتباط 
دارد؟ )عجیب است( قرآن مجید چندمین بار به این مطلب اشاره می کند. زلزله هایی که 
برای قوم عاد و ثمود آمده است به دلیل اعمالشان بوده است که ارتباطی مستقیم وجود دارد. 
)اذا کثر الزنا کثر الزلزال(. ادعای قرآن این است که مسائل طبیعی با اعمال انسان ارتباط دارد 
و من خودم هم این ارتباط را درست نمی فهمم! چرا قرآن به یک ناقه )بچه شتر( ، آیت اهلل 
اطالق می کند و می گوید اگر این را آزار دهید )بکشید( )فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها 
، سوره شمس آیه 14(. ربط بین یک تخلف نسبت به یک حیوان با آن همه عذاب الهی را 
باید فکر کرد و حکما باید بروند و روی آن بحث کنند. در دنیای جدید که اطاعت و دین و 
آیین نیست، پس عذاب چه می شود؟! من واقعاً نمی دانم. اینکه در سنت ما وجود دارد که 
اگر گناه کنید شیر گوسفندان کم می شود و زراعت خراب می شود خرافات نیست ، یک 

اعتقاد است و در قرآن نیز وجود دارد. )و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات 
من السماء( )و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوه الی 

قوتکم و ال تتولوا مجرمین ، سوره هود آیه 52(
به هر حال مسئله حقوق حیوانات در صورتی معنا می دهد که ما این نظر سوم را داشته 
باشیم. این نظریه است که برای حیوانات هم تکامل قائل است. این است که یکی از اصول 
اعتقادی ما در قرآن مجید ، حشر حیوانات است. )و اذا الوحوش ُحشرت ، سوره تکویر آیه 
5( وحوش که محشور می شوند ، کوه هم محشور می شود و زمین هم محشور می شود. 
)اذا زلزلت االرض زلزالها و اخرجت االرض اثقالها و قال االنسان مالها یومئذ تحدث اخبارها 
بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره 
و من یعمل مثقال ذره شرا یره ، سوره زلزال( اگر زمین و حیوان محشور می شوند ناشی از 
آن است که سعادت و رستگاری آنها با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. نجات طبیعت دو نجات 
و دو رستگاری نیست. بلکه جهان باید رستگار شود. )کل من علیها فان و یبقی وجه ربک 
ذوالجالل و االکرام( این معنای رستگاری کل طبیعت است. یک نکته را عرض می کنم. حق 
از نظر حقوقی همیشه به یک معنی نیست. یک حق است که به معنی حق داشتن است و 
یک حق به معنی حق بودن است. یک حق هم به معنی حق حمایت است. حق داشتن با 
حق بودن فرق می کند. حق بودن این است که خدا حق است. این خبر حق است. اآلن روز 
است ، حق است. اما حق داشتن حقی است مثل حق مالکیت ، حق بر منفعت و غیره. این 
حق قابل مطالبه است. یعنی شخص با اراده خودش مطالبه می کند. اما یک نوع حقی است 
که حق است ولو قدرت اراده ندارد که مطالبه کند. این حق طبیعت است. این حق دریا است. 
این حق کوه است. و این حق حیوانات است. اینها حق دارند ولی حق به معنی حق حمایت. 
یعنی ما مکلفیم به حمایت از آنها و نگذاریم که آنها را آزار دهند. آزار حیوانات خالف تکلیف 

است. ما افتخار می کنیم که در میان بزرگان ما افرادی مثل سعدی وجود دارند.
میازار موری که دانه کش است  / که جان دارد و جان شیرین خوش است

چون جان دارد پس حق دارد و حق مساوی است با وجوب تکلیف از طرف مقابل. هر موجود 
زنده ای حق بر حیات دارد. ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ 
وجه اجازه نامحدودی نداریم و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای 
تفریح به شکار برود. یکی از محرمات و گناهان کبیره همین است که روایات بسیار زیادی 
درباره اش وجود دارد. مثاًل بگوید من تیری پرتاب کنم ببینم به چه خوبی کبوتر را روی 
هوا می زنم. این یکی از گناهان بزرگ است. اگر کسی چنین کاری را کند سفرش سفر حرام 
است. نمازش را باید تمام بخواند. روزه اش را باید بگیرد و خدا این گناه را نمی آمرزد. به 
دلیل اینکه حیوان نمی تواند ببخشد. در روایات هست که گناهی که به انسان ها می شود 
اگر آن انسان ببخشد بخشیده می شود ولی حیوان که زبان ندارد که بگذرد. او فقط جان 
دارد که شما باید از او حمایت می کردید ولی نکردید. در قرآن مجید مکرر به این نکته توجه 

داده شده که به حیوانات احترام بگذارید. مثاًل احترام به هدهد.
در حدیثی است از کتاب )عیون اخبار الرضا علیه السالم( ، حضرت رضا علیه السالم که از 
پدرش و او از پدرش تا موال امیرالمؤمنین علیه السالم که همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم. 
دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند. او نیز ظرف خالی جای 
علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد. 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمودند ، حیوان را گول می زنید! هیچ کس ولو حیوان را نباید 
فریب داد. من در آخر یک اعتراف به گناه خودم می کنم و آن این است که در سیستم فقهی 
خودمان در قرن اول و دوم این نهضت انجام شده که روایات اخالقی تبدیل به کد قانونی 
شده است. اگر خیلی از کارها را امروز حرام می دانیم وقتی به تاریخ آن برمی گردیم هیچ 
کلمه حرام نمی بینید و فقط روایت است که این کار را انجام ندهید. مثاًل غیبت ، که خداوند 
در قرآن کریم انسان را از انجام آن نهی می کند و نهی داللت بر حرمت می کند و فتوای 
حرمت داده شده است. و بسیاری از چیزها. ولی بسیاری دیگر در همین حد روایات اخالقی 
مانده است و تبدیل به کد قانونی نشده است. ربا و غیبت و زنا ، مال مردم خوری تبدیل به 
کد قانونی شده است. در مورد طالق نیز حکم گرفتن از توصیه اخالقی به کد قانونی تبدیل 
شده است. شما اساتید حیوان شناس و مدافع حقوق حیوانات اول کارتان باید این باشد که 
به دستگاههای مختلف کشور فشار بیاورید که در آخر رساله های عملی ، حقوق حیوانات را 
از اخالق تبدیل به کد قانونی کنند و گرنه نسل آهو در کشور از بین می رود. نسل حیوانات 
متنوع از بین خواهد رفت. این تنوع حیوانات که دارد کم می شود به دلیل این است که 
این قانون ها را نداریم. در مورد پاکی و نجاست و طهارت حقوق داریم ولی در مورد حقوق 
محیط زیست در رساله ها چیزی وجود ندارد که باید وارد شود. یکی از این حقوق ها مسئله 

حیوانات است که باید از بعد اخالقی به کد قانونی تبدیل شود.

آرام ولی صمیمی 

حقوق حیوانات در اسالم

آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد
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این سوره 19 آیه دارد و در مکی یا مدنی بودن آن اختالف نظر است 

اما اکرث مفرسین نظر بر مدنی بودن آن دارند.

فضیلت تالوت : امام صادق)ع( : »بهشت بر تالوت کنندهی سورهی 

»اعلی« مباح است و روز قیامت به او گفته میشود از هر کدام از 

درهای بهشت که خواستی وارد شو.« و نقل از آن حرضت است که: 

ُصُحف  که  است  این  مانند  کند  تالوت  را  »اعلی«  سورهی  که  هر 

ابراهیم و موسی)علیهامالسالم( را تالوت کرده است، زیرا این سوره 

به صحف این دو پیامرب عظیاملشأن اشاره فرموده است.

محتوای سوره :

1- وصف خداوند متعال از طریق توحید افعالی.

2- بحث در مورد مؤمن و کافر و رسنوشت آنان.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَْعىٰل ﴾ ﴿١﴾

ترجمه: منزه شامر نام رّبت را که برتر و بسیار واال است. 

رشح: آیات الهی، پدیدههای آفاقی، اسامء حسنی و آیات رشیفهی 

قرآن همگی نشانههای خداوند هستند و نام رّب برترین نامهاست. 

به پیامرب)ص( به طور اخص و به متام پیروان قرآن به طور اعم، امر 

ذکر  و  واالست  بسیار  او  چون  شامر  پاک  را  رّبت  نام  که  میشود 

ِبَحمِدِه« که در سجده مناز گفته میشود، از  َو  َربَِّی األعلٰی  »ُسبحاَن 

این آیه اقتباس شده است.

اسامء  که  است  این  نشانههای خدا  تنزیه  و  پاک شمردن  از  منظور 

ایجاد  و صفات خداوند به گونهای است که هیچگاه در آن نقصی 

که  »حّی«  مثال  عنوان  به  ندارد.  راه  آن  در  عیبی  هیچ  و  منیشود 

است«  او  ذات  عین  حیات  و  بودن  زنده  که  »زندهای  معنای  به 

که  با حیات موجودات  این حیات  اما  است  اسامء خداوند  از  یکی 

انفعالپذیرند تفاوت دارد، زیرا مطلق حیات از آن اوست. هامنگونه 

که ابراهیم)ع( میفرماید: »رّب من آن است که مرا خلق و هدایت 

میکند، اطعام میکند و آبم میدهد، زمانی که بیامر میشوم او درمانم 

و  آثار  متام  ابراهیم)ع(  میکند.«   زندهام  و  میمیراند  مرا  و  میکند 

عوامل حیات را به خداوند متعال نسبت میدهد.  

عالمه طباطبایی)ره(: تسبیح یعنی منزه دانسنت خداوند از هر صفتی 

که در شأن او نیست. یعنی اگر میگوییم او »حّی« است پس باید 

او را از صفاتی مانند »عجز«، »ظلم« و »غفلت« عاری بدانیم، چون 

اینگونه صفات با »حی قیوم« که حیاتش مستقل است و از ناحیهی 

صفات  و  اسامء  شمردن  منزه  از  منظور  دارد.  مغایرت  نیست  غیر 

و  نکرده  مقایسه  خود  با  را  او  یعنی  همین.  یعنی  متعال  خداوند 

صفات او را به اقتضای وجود خود نگیریم زیرا خداوند بسیار واالتر 

تنها  او تصور میکنیم. تسبیح خداوند  از  از آنچه ما در ذهن  است 

نظری نیست بلکه در عمل نیز باید به گونهای رفتار کنیم که نشان 

»رزاق«  را  خداوند  اگر  مثاًل  داریم.  او  بودن  منزه  به  اعتقاد  دهیم 

میدانیم، توکل به غیر خدا و چاپلوسی رئیس و مدیر، دادن و گرفنت 

اثبات میکند. پس رزق  را  این عقیده  و... خالف  ربا  رشوه، خوردن 

سه  به  را  پروردگار  حسنای  اسامی  کنیم.  طلب  او  از  تنها  را  خود 

دسته تقسیم کردهاند: ذات، صفات و افعال که مقصود هامن توحید 

ذاتی، صفاتی و افعالی است. انسان در بعضی از صفات با خداوند 

متعال مشرتک است مانند صفت »رحامنیت« اما در بعضی از اسامء 

هیچکس با او مشرتک نیست و تنها خاص ذات او است مانند »جبار«، 

»متکرب« و »احد«.

برای اسامء خداوند درجاتی قائل شدهاند به این ترتیب:

• اسامی »اقدس« که مرتبهی باالتری دارند؛ شامل چهار اسم »اول«، 

»آخر«، »ظاهر« و »باطن« است. 

و  »رّب«  »رحیم«،  »رحمن«،  از؛  عبارتند  که  »مقدس«  اسامی   •

»مالک« که در بخش توحید نظری سورهی »حمد« آمده. 

هر که بخواهد با خواندن مناز خدا را بخواند باید این اسامی را در 

سورهی »حمد« قرائت کند. 

ٰى ﴾ ﴿2﴾  ﴿ الَِّذي َخَلَق َفَسوَّ

ترجمه: آن خدایی که آفرید سپس نظام بخشید. 

و  »اخالقی«  »اعتقادی«،  بخش:  سه  به  نوعی  به  قرآن  آیات  رشح: 

»اجتامعی یا احکام« تقسیم میشود. اما مهمرتین آیات، »اعتقادی« 

است. آیات »اعتقادی« در باب توحید »ذاتی«، »صفاتی« و »افعالی« 

است. این آیات کریمه را از اسامء خداوند میتوان شناخت. شامری 

از آیات به ذات و تعدادی به صفات و بسیاری از آیات نیز به افعال 

باریتعالی میپردازد. تعداد آیات مربوط به توحید »افعالی« به دلیل 

اینکه برای برش ملموسرت است از آیات ذاتی و صفاتی بیشرت است.

است،  که خلق موجودات  او  فعل  از طریق  را  فوق، خداوند  آیهی 

وصف میفرماید، یعنی ابتدا خلق میکند و سپس نظام میبخشد.

َر َفَهَدٰى ﴾ ﴿٣﴾  ﴿ َوالَِّذي َقدَّ

ترجمه: و آنکه اندازهگیری کرد سپس هدایت منود. 

رشح: خداوندی که به مقتضای حکمت خود آنچه را خلق میکند به 

حّد و اندازه میآفریند، اندازهای متناسب با ذات موجود و نوع فعلی 

که آن موجود باید انجام دهد. یعنی به هر موجود جهیزیهای متناسب 

با استعدادها و تواناییهای آن موجود را میدهد. ابتدا اندازهگیری و 

پا و سایر  انجام فعلش، دست،  برای  سپس هدایت میکند. در برش 

اندامها را خلق کرده و نیز عقل، فکر، قدرت و اراده عطا کرده سپس 

راهی که انتهای آن رستگاری است را از راهی که به سقوط او ختم 

میشود برایش مشخص میكند. قرآن : »خداوند انسان را از نطفه به 

وجود آورد و موزونش ساخت سپس راه را برایش هموارکرد.«  

در این سوره خداوند به چهار مرحلهی منظم و متوالی در آفرینش 

اشاره فرموده و این مراحل نه تنها انسان، بلکه متام مخلوقات عامل را 

در برگرفته؛ ابتدا خلق میکند، سپس برای آن نظم قرار میدهد، بعد 

قدر و اندازهها را  مشخص میکند و رسانجام هدایت مینامید. 

﴿ َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعٰى ﴾ ﴿٤﴾ 

ترجمه: و آنکه خارج کرد گیاهان و روییدنیها را. 

یک  به  نیاز  اما  میشوند  روییده  آب  و  خاک  از  ها  روییدنی  رشح: 

پرورشدهنده دارند؛ تا آنها را کنرتل کند و خداوند است که جامد را 

به نبات تبدیل میکند.

﴿ َفَجَعَلُه ُغَثاًء أَْحَوٰى ﴾ ﴿٥﴾ 

ترجمه: پس قرار داد آن را خشک و ِکِدر. 

رشح: خداوند آن روییدنی را که از خاک رویاند، خشک و کدر )سیاه( 

میشوند. خداوند  سیاه  و  عمر خشک  پایان  در  روییدنیها  متام  کرد. 

به چرخهی طبیعت اشاره فرموده که چنانچه در نظام طبیعت این 

حیوانات  گیاهان،  حیات  نداشت،  وجود  رزقی  نبود  موجود  گردش 

باید  بنابراین  منییافتند.  استمرار  نسلها  منیکرد،  پیدا  ادامه  انسانها  و 

کسی میبود و این برنامهریزی را انجام میداد. پس »ألَّذی« به »َسبََّح« 

برمیگردد. مقدس بشامر نام »الله« را که یکی از ویژگیهایش این است 

که نبات را از خاک خارج کرده و دوباره آن را به خاک برمیگرداند تا 

رزق مجموعهی موجودات فراهم شود. 

﴿ َسُنْقرُِئَك َفَل َتْنىٰس ﴾ ﴿٦﴾ 

نخواهی  فراموش  )پیامرب( پس  تو  بر  قرائت میکنیم  بزودی  ترجمه: 

کرد.

پیامرب)ص( آمده: »زبانت  به  این گونه خطاب  رشح: در قرآن شبیه 

تا به قرائت آن شتاب کنی چرا که  را به خواندن قرآن حرکت مده 

قرائت و جمعآوری آن بر عهدهی ماست، آنگاه که قرائت کردیم تو 

نیز آن قرائت را پیروی کن و توضیح آن نیز بر عهده ماست«  و یا : 

»در خواندن قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن 

و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای.« 

دارند،  نظر  دو  محققین  قرآن  قرائت  بر  پیامرب)ص(  شتاب  درمورد 

عدهای معتقدند زمانی که جربئیل آیهای را قرائت میکرد، ادامهی آن 

را پیامرب)ص( میخواند، به علت نگرانی از اینکه ممکن است بقیهی 

آیهی نازل شده مذکور را فراموش کند. گروه دیگر عقیده دارند به 

از شدت  به آيات علم داشتند،  پیامرب)ص( بطور مجمل  اینکه  دلیل 

اشتیاق صرب منیکردند تا آیه توسط جربئیل متام شود و زودتر ادامه 

آن را میخواندند زیرا قبل از نزول تدریجی، قرآن یکباره در شب قدر 

بر پیامرب)ص( نازل شده بود و ایشان مجملی از آیات وحی را با خرب 

بودند، بعضی از آیات را به یاد داشتند و قبل از وحی جربئیل قرائت 

میفرمودند. اینجاست که خداوند خطاب به پیامرب)ص( میفرماید: »به 

گونهای بر تو قرائت میکنیم که در وجودت تثبیت گردد و فراموش 

نکنی.« و پیامرب)ص( را آسوده خاطر میکند.

﴿ إِلَّ َما َشاَء اللَّـُه ۚ إِنَُّه َيْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفٰى ﴾ ﴿٧﴾ 

ترجمه: مگر آنچه خدا بخواهد محققاً او میداند آشکار و پنهان را. 

رشح: اگر چه تو فراموش نخواهی کرد اما قدرت ما مطلقه است و 

مقید نیست که تو هرگز فراموش نکنی. پس هیچگاه تصور نکن که 

از ما بینیاز میشوی. اگر ما به تو چیزی میدهیم به این معنا نیست 

که قدرت نداریم آن را پس بگیریم. بنابراین آیه در ارتباط با قدرت 

مطلق رّب العاملین و محدود بودن قدرت غیر اوست. پس این یک 

قید است. 

مثالی دیگر : آيا اگر خدا بخواهد آنها که در جهنامند میتوانند رهایی 

یابند؟ قطعاً جواب آری است. در مورد بهشتیان نیز این حکم صادق 

نیست  از خداوند  قدرت  نشانهی سلب  بهشت  به  رفنت  است چون 

از بهشت خارج کند. همه چیز در ید قدرت اوست  تا نتواند او را 

در  بهشتاند  در  که  آنان  نیازمندند، حتی  او  به  و همهی موجودات 

همهی شئون حیات طیبهی خود مستغنی از خدا نیستند و در متام 

لحظات به او نیازمندند. 

»إِنَُّه َيْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفٰى« خداوند آشکار و پنهان را میداند. او هم 

آشکار را میداند )جهر(، هم پنهان )رس( را و هم پنهانرت از پنهان را 

)اخفی(. اگر پیامرب)ص( وحی را آشکار یا پنهان کند تفاوتی ندارد هر 

دو در علم خداوند است و او میداند، نه تنها امور مربوط به وحی 

بلکه او همه چیز را میداند.

َُك ِلْلُيْسَٰى ﴾ ﴿٨﴾  ﴿ َوُنَيسِّ

ترجمه: و ما آسان کردیم بر تو قرآن را تا آسان شود )بر خلق(.

رشح: قرآن کالم خداوند و از ملکوت است که به گوش انساِن ضعیف 

مینشیند، بنابراین باید به قدری پایین آید تا برای او قابل فهم باشد. 

»ما آن را نازل کردیم«  پایین آوردیم، از آسامنهای باال به آسامن دنیا و 

مرحله به مرحله پایین آمده تا در حد فهم انسان برسد. روی پوست، 

چوب، کاغذ و به صورت نوار و لوح فرشده و غیره... درآید تا هم 

دسرتسی به آن و هم فهم آن برای انسان آسان شود.

ْكَرٰى ﴾ ﴿٩﴾  ْر إِن نََّفَعِت الذِّ ﴿ َفَذكِّ

ترجمه: پس تذکر بده که  تذکر سود میدهد. 

رشح: قرآن را به یاد دیگران بیاور، آن را منتقل کن که »ذکر همیشه 

سود میدهد«، زیرا ذکر هامن کالم خداوند است که صفحهی قلب 

را سوهان میزند. بندهای که توسط آفریدگارش هدایت فطری شده، 

حال بوسیلهی هدایت ترشیعی بار دیگر به او تذکر داده میشود تا آن 

عهد اولیه را به یاد آورد. این تذکر مانند آیینه است که اگر انسان آن 

را در مقابل قرار دهد درون خود را میبیند، به مسئولیتش پی میربد، 

میفهمد از کجا آمده و به کجا میرود، هدفش را میشناسد، بنابراین 

سعی میکند برای جهان آخرت آماده شود، از دلبستگی به دنیا دور و 

از تعلقاتش کم کند و خود را بیابد، پس ذکر حتاًم سود دارد.

ُر َمن َيْخىٰش ﴾ ﴿١٠﴾  كَّ ﴿ َسَيذَّ

ترجمه: به زودی پند خواهد گرفت کسی که خداترس است. 

رشح: آنکه خداترس است به رسعت و بالفاصله قرآن را با گوش جان 

شنیده و به آن عمل میکند. از خود مراقبت منوده و سعی  میکند 

او  بر  قرآن  آیات  نپوشانده،  را  قلبش  نگردد، حجابها  مرتکب خالف 

تأثیر گذارد و نگرشش را تغییر دهد. در مورد لفظ »خداترس« قابل 

رحمت  او رسارس  و  نیست  خوفناک  خداوند  وجود  که  است  توجه 

و مهربانی است اما یاد مرگ و قیامت و حساب و کتاب است که 

شخص مسئول را از ا نجام خطاها در محرض او میرتساند.

ُبَها اْلَْشقٰى ﴾ ﴿١١﴾  ﴿ َوَيَتَجنَّ

ترجمه: و دور میشود از آن تذکر هامن که شقیرتین است. 

رشح:  چون واژهی »اَشقی« را نقطهی مقابل »َمن َیخشی« قرار داده 

میتوان گفت »اَشقی« کسی است که ترس و خشیت در دلش نباشد. 

به حدی  او  بدبختی  آنکه  یعنی  نکند( »شقی«  )احساس مسئولیت 

است که قرآن بر او تأثیر نگذاشته و گوش جان به فرمان آن نسپارد 

لذا تاب تحمل آیات رسارس نور آنرا نداشته و از قرآن دور میگردد. 

﴿ الَِّذي َيْصىَل النَّاَر اْلُكْبٰى ﴾ ﴿١٢﴾ 

ترجمه: هامن که بیفتد در آتش بسیار بزرگ.

رشح: آنکه آیات قرآن، او را تغییر منیدهد و در جایگاه خود میامند. 

بزرگ  بسیار  آتشی  در  و  میخرد  جان  به  را  عذاب  بدبختی  چنین 

رسنگون میشود. »آتش بی نهایت بزرگ«، منظور آتش جهنم است 

و به صفت »کربی« وصف شده تا شدت عذاب را بیشرت نشان دهد.

لذا »بدبخترتین« است که بزرگرتین آتش را به جان خریده و از دنیا 

و امیالش دست برمنیدارد.

﴿ ُثمَّ َل َيُوُت ِفيَها َوَل َيْحيٰى ﴾ ﴿١٣﴾ 

ترجمه: سپس منیمیرد در آن آتش و زنده نیز منیامند.

آرزو میکند  به حدی است که فرد  رشح: شدت عذاب در آن آتش 

مبیرد تا از رش آن نجات یابد اما مرگی برای او نیست، بین مرگ و 

زندگی در عذاب جاودانه )سوختنی که هرگز مرگی در آن نیست و 

پایانی ندارد( تا ابد میامند. 

 ﴾١٤﴿ ﴾ ٰ ﴿ َقْد أَْفَلَح َمن َتَزكَّ

ترجمه: محققاً رستگار شد کسی که خود را رشد و منو داد. 

رشح: انسان با وجود رذایل قادر به رشد نیست. کسی به رشد و منو 

دست مییابد که عیبها و رذایل خود را بشناسد و آنها را از خود دور 

کند، مثاًل بداند افزون طلبی را دوست دارد و سعی کند از این رذیله 

دور، بلکه سخاومتند و گشاده دست شود. »بی شک هر که خود را 

تزکیه کرد رستگار شد.«  

زکات مال بدر کن که فضلهی َرز را           

ـُرد بیـشرت دهد انگـور  چو  باغـبان بب

امام صادق)ع(: »هنگامی که خداوند اراده کند که به بندهای خیر 

برساند، عیبهایش را به او نشان میدهد.« 

پس اگر بنده عیبهایش را شناخت، بايد بداند در معرض لطف خداوند 

متعال قرار گرفته که این فرصت به او داده شده تا به اصالح خود 

بپردازد.  پیامرب)ص(: »منازهای شام مورد قبول خداوند واقع منیشود 

مگر با حضور قلب و توجه به خدا.« 

یعنی اگر در مناز حضور قلب وجود داشته باشد، آن مناز عامل رشد 

و پاک شدن منازگزار از رذائل میشود. قرآن : »به درستی که مناز 

انسان را از اعامل زشت و ناشایست بازمیدارد.«  وگرنه با بودن رذائل، 

مناز هیچ سودی ندارد. شاید یکی از دالیل واجب شدن مناز به جهت 

از بین رفنت رذیلهی »تکرب« بوده است. 

علی)ع( : »خداوند مناز را برای از بین بردن تکرب واجب ساخت.« 

﴾١٥﴿ ﴾ ٰ ﴿ َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصىلَّ

ترجمه: و پیوسته رّبش را یاد کرد پس مناز گزارد.  

اهمیت  واژه  این  برای  قرآن  و  است  مقدس  بسیار  »ذکر«،  رشح: 

ویژهای قائل است تا حدی که آن را باالترین عبادت میداند. حتی 

و  شده  دین  ستون  به  تعبیر  آن  از  روایات  و  احادیث  در  که  مناز 

مرتبهای بس واال دارد، از ابزار »ذکر« است، چنانکه در قرآن از آن به 

»لَِذکُر اللِه اکرَب« تعبیر  میشود.  و خطاب خدا به موسی)ع( : »مناز 

بخوان تا مرا یاد کنی«  و به مریم)ع( : »خدا را زیاد یاد کن پیوسته 

و مداوم در شب و روز«  )ذکر به صورت مستمر( 

قرآن: اگر کسی از یاد ما دوری کند از او روی گردان، چنین کسی 

جز زندگی دنیا به چیزی دل نبسته« دلبستگی به زندگی دنیا عاملی 

باشد  رذیله  این  که دچار  یاد خداوند و کسی  از  برای دوری  است 

به  تأثیر میگذارد، به همین دلیل خداوند متعال  نیز  بر اطرافیانش 

پیامرب)ص( توصیه میکند از چنین فردی اجتناب کند تا به بالی دوری 

از »ذکر« گرفتار نگردد. و نیز »یاد کن رّبت را زمانی که او را فراموش 

به مرتبهی  امید است که رّب من مرا هدایت کند و  کردی و بگو: 

برتری از کامل برسم«  اهل نظر سه مرتبه برای »ذکر« قائل شده اند:

1- »ذکر ظاهری«:  توسط زبان و به صورت آشکار انجام میشود و 

بیشرت مخصوص عوامالناس است.

2- »ذکر خفی«: در دل انجام میشود و به زبان منیآید. پیامرب)ص( این 

نوع را بهرتین و یا »خیرالذکر« میدانند که مخصوص عارفین است. 

3- »ذکر حقیقی یا ذکر حق«: که شهود است. یعنی خدا را شهود 

را  که هیچگاه خدا  نورانی شود  الهی  به وجه  قدری  به  دل  کردن، 

از یاد نربد. 

غافل  خدا  یاد  از  را  آنها  ستد  و  داد  و  تجارت  که  »کسانی   : قرآن 

منیکند«  یکی از موانع ذکر و یا کمرنگ شدن آن در قلب »کفران« 

است.

یادتان کنم و شکر مرا بجا آورید و ناسپاسی  تا  : »یادم کنید  قرآن 

نکنید.«  »کفران« یعنی عدم درک نعمت یا عدم مرصف نعمت در 

جای خود. »حّد شکر« نیز این است که نعمت را در محلی که ُمنعم 

میخواهد مرصف کنیم، در غیر این صورت »کفران« است. 

«، واژهی »صّلی« به معنای خواندن منازهای یومیه و مستحبی  ٰ »َفَصلَّ

نیست بلکه پیوسته در حال نیایش بودن است، آنکه »همیشه روی 

دلش به سمت خدا است.« 

فغان  و  ناله  رسد،  او رش  به  اگر  است  شتابزده  غالباً  »انسان  قرآن: 

میکند و چون خیر رسد، بخل میورزد مگر منازگزارانی که دائم در 

منازند.«  یعنی آنان که دامئاً به یاد خدایند. 

خوشا آنان که دائم در منازند              بهشـت جاودان مأوایشان بی

ْنَيا ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿ َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّ

ترجمه: بلکه شام زندگی دنیا را ترجیح میدهید.

رشح: این آیه علت دوری از رّب و موانع ذکر را بیان میدارد.

شام نه تنها در حال ذکر و تزکیه نیستید بلکه زندگی دنیا را به آخرت 

ترجیح میدهید. آخرت را رها کرده، فدای دنیا میکنید. دنیای زودگذر 

کنید،  یاد خدا  منیتوانید  لذا  و  میدارید  مقدم  زندگی جاودانه  به  را 

چون این دو با هم جمع منیشوند.  علی)ع( : »دنیا و آخرت مانند 

دو کفهی ترازو هستند، مانند مرشق و مغرباند، به سمت هر کدام 

بروید از دیگری دور میشوید.«

دنیا  ندارد،  جاودانه  زندگی  و  حیات  دنیا  در  چون  »انسان  قرآن: 

و جاودانه  زندگی  »و خانهی آخرت جای  است.«   او  امتحان  محل 

است«  »زمانی که پروردگار انسان را در آزمایش قرار میدهد و اکرام 

او نعمت میدهد میگوید: خدایم مرا گرامی داشت و  به  میکند و 

چون امتحانش میکند و رزق را بر او تنگ میگیرد میگوید : رّبم مرا 

خوار کرد« میبینیم در هر دو حالت از واژهی »َما ابتاله« به معنای 

)آزمایش( استفاده شده. هم فقر و هم ثروت هر دو آزمایش است 

و هر که نعمت بیشرتی داشته باشد مسئولیتش بیشرت است، آنکه 

این مسئولیت را احساس کرد و دنیا را وسیلهی کسب آخرت و ذکر 

خداوند قرار داد، سود کرده و رستگار است.

﴿ َواْلِخرَُة َخْيٌ َوأَْبقٰى ﴾ ﴿١٧﴾ 

ترجمه: و آخرت بهرت و پایدارتر است.

رشح:  در این آیه مقایسه بین دنیا و آخرت را بیان میکند. از ابتدای 

سوره مقدماتی عنوان و در انتها نتیجهگیری میکند که آخرت بهرت از 

دنیا است، زیرا زندگی در دنیا توأم با سختی است، نعمتهایش آفت 

ندارد،  اما آخرت رنج و مصیبت  با مرگ است  دارد، حیاتش همراه 

بیامری و مرگ همراهش نیست، چیزی که مطابق با فطرت برش و 

طبع سلیم نباشد وجود ندارد، متاماً انبساط و نشاط است و همه چیز 

آن سالم و عاری از نقص و عیب است. 

ُحِف اْلُوَلٰ ﴾  ﴿١٨﴾  ـَٰذا َلِفي الصُّ ﴿ إِنَّ َه

ترجمه: قطعاً این مطالب در کتب پیشین آمده. 

رشح: مفاد و محتوای این سوره و حکمتهایی که به آن اشاره گردید، 

تنها مختص این کتاب نیست بلکه قبل از شام اّمتهای دیگری بودند، 

و خداوند آنان را نیز مانند شام هدایت میکرد و به همین منظور 

پیامربانی همراه با کتاب برای آنها ارسال شد، از آنجا که خدا یکی 

نیز حاوی همین مطالبی است که  ُکُتب  نیز یکی، آن  است و دین 

برای شام در این کتاب بیان میشود.

﴿ ُصُحِف إِْبرَاِهيَم َوُموىٰس ﴾ ﴿١٩﴾

ترجمه: کتابهای ابراهیم و موسی.

رشح: پس از ذکر کتب همهی پیامربان به طور عام به کتب »ابراهیم« 

و »موسی« )علیهامالسالم( به طور خاص اشاره منوده و نام این دو 

پیامرب و کتاب آسامنی آنان را تنها بعنوان منونهای از مصادیق کتب 

یا انبیاء الهی ذکر فرمود.

﴿ سوره ي مباركه ي اعلی ﴾
استاد خیرخواه
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سالمت نیوز: محققان عربستاني، راهکار موثري براي درمان آفت ارائه داده اند.
به گزارش روزنامه خراسان به نقل از سایت »MSN«، محققان وضعیت جسمي 

94 داوطلب مبتال به آفت دهاني را بررسي و به 3 گروه تقسیم بندي کردند.
گروه اول را با عسل معمولي، گروه دوم را با پماد موضعي کورتیکو استروئید 
و گروه سوم را با محصول »OTC« که تا زمان بهبود الیه محافظي روي آفت 
ایجاد مي کند، تحت درمان قرار دادند. داوطلبان زیر نظر محققان، روزي 3 بار 
از شیوه درمان تجویز شده استفاده مي کردند. در عرض تنها 4 روز، در گروهي 
که عسل مصرف مي کردند، تمام زخم ها از بین رفت، در حالي که در گروه 

هاي دوم و سوم تغییر زیادي مشاهده نشد.
عسل عالوه بر درمان آفت، باعث کاهش درد آن هم مي شود. پس از گذشت 
یک روز، گروه اول با 95.5 درصد کاهش درد مواجه شدند اما براي گروه دوم 
و سوم، 8 روز طول کشید تا درد ناشي از آفت برطرف شود. همچنین استفاده 
از عسل، درد سوختگي را در عرض 10 دقیقه آرام مي کند و مانع از ایجاد 
قرمزي و تاول مي شود. برخي از انواع عسل مانند عسل آویشن داراي خاصیت 

قوي ضدباکتریایي است.
در صورت آفت دهان، پس از صرف هر وعده غذا، با پنبه استریل خیس، زخم را 
تمیز کنید و سپس با استفاده از گوش پاک کن مقداري عسل روي آفت بمالید.

سالمت نیوز: در این مطلب عالئمی که نشان می دهد بدن شما به فیبر بیشتری نیاز 
دارد را عنوان می کنیم. با ما باشید.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از تبیان، بدن ما روزانه به 25 تا 30 میلی گرم فیبر 
نیاز دارد تا امورات خود را بگذراند. این فیبرها برای رفع یبوست، حفظ تناسب اندام 
و کنترل کلسترول و قند خون کاربرد دارند؛ اما متأسفانه در اغلب موارد ما فیبر 
کمی مصرف می کنیم. در این مطلب عالئمی که نشان می دهد بدن شما به فیبر 

بیشتری نیاز دارد را عنوان می کنیم. با ما باشید.
از یبوست رنج می برید

فیبرهای غیرمحلول در آب باعث راحتی دفع می شود. یکی از عالئم آشکار کمبود 
فیبر یبوست است. اگر به دلیل نفخ یا عدم تحمل فیبر از مصرف آن ها پرهیز می کنید 
بهتر است بدانید که با افزودن تدریجی فیبرها به برنامه ی غذایی و کارهای دیگری 
مانند افزودن زیره به حبوبات تا حد زیادی می شود از این مشکالت پیشگیری کرد.

کلسترول خونتان باالست
فیبرهای محلول در آب باعث کاهش کلسترول بد خون می شوند. این فیبرها مانند 
تله ای عمل می کنند که به کلسترول موجود در سیستم گوارشی چسبیده و آن ها را 

به طور طبیعی از بدن دفع می کنند.
45 دقیقه بعد از غذا گرسنه تان می شود

اگر بعد از صرف غذا بالفاصله احساس گرسنگی می کنید معنی اش این است که به 
میزان کافی فیبر جذب نمی کنید. فیبرها باعث سیری زودهنگام و طوالنی مدتی 

می شوند.
اضافه  وزن دارید

فیبرها به الغری کمک می کنند. فیبرهای محلول در آب در لوله ی گوارشی ژلی 
درست کرده و به چربی ها می چسبند و هضم کربوهیدرات ها را کندتر می کنند. به 
همین دلیل هم جذب کالری محدودتر می شود. عالوه بر این فیبرها جلوی ترشح 
زیاد انسولین را می گیرد. حتماً می دانید که ترشح انسولین زیاد باعث ذخیره سازی 

بیشتر چربی ها و چاقی می شود.
قلبی عروقی،  بروز مشکالت  باعث  فیبر کافی  باشید که عدم مصرف  توجه داشته 

چاقی، دیابت نوع 2 و سرطان کولورکتال خواهد شد
چند توصیه برای مصرف فیبر بیشتر

* تا حد امکان از میوه های ارگانیک استفاده کنید که سرشار از مواد مغذی هستند.
* سبزیجات تازه و خشک را فراموش نکنید.

* غالت کامل را جایگزین غالت تصفیه شده کنید.
* میوه های خشکی مانند خرما، زردآلوی خشک، انجیر، پسته، گردو و بادام و غیره 

را به برنامه ی غذایی تان اضافه کنید.
* حبوباتی مانند نخود، عدس، لپه، انواع لوبیاها و غیره فوق العاده هستند.

قلبی عروقی،  بروز مشکالت  باعث  فیبر کافی  باشید که عدم مصرف  توجه داشته 
چاقی، دیابت نوع 2 و سرطان کولورکتال خواهد شد. نتایج یک پژوهش آمریکایی 
که به مدت 9 سال روی 388122 داوطلب بین 50 تا 71 سال انجام شده نشان 
از  ناشی  و  زودهنگام  مرگ ومیر  خطر  غذایی  فیبرهای  منظم  مصرف  که  می دهد 
بیماری های قلبی عروقی، بیماری های تنفسی و بیماری های عفونی را به ترتیب به 

میزان 22، 34، 46 و 50 درصد کاهش می دهد.

سالمت نیوز: برخی از مواد غذایی ارزش غذایی باالیی دارند و برای سالمتی خوب 
آنها می شود ولی همین مواد غذایی سالم وقتی به  لذا توصیه به مصرف  هستند 

مقدار زیاد مصرف شوند برای بدن مناسب نیستند و سبب مشکالتی می شوند.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از سایت رژیم سالمتی، در این مقاله 7 ماده غذایی 
که مصرف مقدار زیاد آنها برای سالمتی مضر است که شما نباید بیشتر از حد مجاز 

مصرف کنید بیان می شود.
پرتقال و گوجه فرنگی

این محصوالت اساسی خوشمزه اما بسیار اسیدی می باشد می گوید افزایش مصرف 
اسید در ارتباط با خوردن بیش از حد پرتقال و یا گوجه فرنگی می تواند به ریفالکس 
منجر شود و در طول مدت زمان طوالنی، این می تواند سبب مری بارت، که یک 
اختاللی است که در آن ضایعات پیش سرطانی در پوشش مری تشکیل شود بیش از 
دو وعده پرتقال یا گوجه فرنگی در روز مصرف نکنید و در مجموع اگر شما در حال 

حاضر نشانه های ریفالکس دارید از این مواد غذایی اجتناب کنید.
کنسرو ماهی تن

کنسرو تن ماهی تن دارای جیوه باالتر از بسیاری از ماهی های دیگر است لذا مصرف 
بیش از حد جیوه می تواند سبب مشکالت بینایی، اختالل شنوایی و گفتار، عدم 
هماهنگی و ضعف عضالنی منجر شود اطمینان حاصل کنید که شما بیش از 3 - 5 
قوطی ماهی تن در هفته مصرف نکنید سعی کنید تن ماهی را با تن ماهی با جیوه 

پایین تر مانند ماهی آزاد، میگو تعویض کنید.
آب

در حالی که هیدراتاسیون کلید سالمتی مناسب است مصرف بیش از حد آب می 
تواند سبب مسمومیت با آب شود زمانی که مصرف آب شدید باشد سدیم در بدن 
به  منجر  تواند  می  می شودکه  طبیعی  غیر  نتیجه سطح سدیم خون  در  و  رقیق 
اختالل در عملکرد مغز و حتی مرگ شود. بطور معمول شش یا هشت لیوان یا ) 8 
اونس ( آب یا هر مایع دیگر را در روزبنوشید اما در برخی از افراد بزرگسال ممکن 
است بسته به میزان سالمت، مقدار ورزش و آب و هوایی گرم و خشک مقدار آب 
بیشتر یا کمتر نیاز داشته باشند شما ممکن است گاهی اوقات مثاًل در یک ورزش 
شدید ) به خصوص در آب و هوای گرم (، بیماری مانند ) آنفوالنزا ( و یا یک مشکل 
بهداشتی مانند عفونت ادراری، بارداری و شیردهی نیاز به نوشیدن آب بیشتر از حد 

معمول داشته باشید.
سویا

زمانی که سویا را در حد اعتدال مصرف کنید می تواند سطح کلسترول را کنترل و 
فشار خون را کاهش دهد و نیز جذب آهن را مهار می کند لذا مصرف بیش از حد، 
باعث کم خونی فقر آهن می شود همچنین، سویا حاوی ترکیبات شبه استروژنی 

هیپرپالزی  باعث  زیاد  مقدار  به  آن  مدت  طوالنی  مصرف  که  است   ) ایزوفالون   (
آندومتر، گسترش پوشش رحم که می تواند به سرطان رحم منجر شود.

اسفناج
این یک برگ سبز همه کاره و خوشمزه است و یک منبع عالی از پروتئین، فیبر، 
ویتامین ها و مواد معدنی مختلف است اسفناج دارای لوتئین باال، یک کاروتینوئید 
که ممکن است از دژنراسیون ماکوال وابسته به سن ) یک علت شایع از دست دادن 
بینایی و نابینایی ( جلوگیری کند با این حال، اسفناج دارای اگزاالت باال است، یک 
به  بنابراین منجر  تواند سبب شکل گیری سنگ کلیه شود  ترکیبی است که می 

سنگ اگزاالت کلسیم کلیه می شود.
آجیل برزیل

این میان وعده ترد یک منبع بزرگ از پروتئین، فیبر، اسیدهای چرب ضروری و 
سلنیم است. به عالوه، خوردن آجیل نشان داده شده برای پایین آوردن کلسترول 
سرم و فشار خون موثر است با این حال، شما نباید این آجیل را هر روز بخورید زیرا 
غنی از سلنیوم است و می تواند در مقادیر باال سمی شود. و مقدار زیاد آن سبب 
ریزش مو، شکنندگی یا از دست دادن ناخن ها، درماتیت، اختالالت عصبی و در 

موارد شدید، سبب مرگ می شود.
پروتئین حیوانی بدون چربی

اگر شما در درجه اول از گوشت کم چربی مثل سینه مرغ و یا سفیده تخم مرغ 
برای دوز روزانه خود استفاده می کنید باید بدانید که مصرف بیش از حد بسیاری 
شما  بدن  شود  می  سبب  زیرا  باشد  خطرناک  تواند  می  حیوانی  های  پروتئین  از 
هورمونی مشابه انسولین مانند فاکتور رشدIGF( 1-1 ( تولید کند که سبب ترویج 
پیری و خطر ابتال به سرطان به ویژه سرطان پستانرا افزایش می دهد در واقع، یک 
افزایش چهار برابر در خطر مرگ مرتبط با سرطان و افزایش 75 درصد در مرگ 
از پروتئین حیوانی  را  از کالری خود  افرادی که حداقل 20 درصد  و میر کلی در 
بدست آوردند لذا مصرف این نوع پروتئین را به 15 درصد یا کمتر برسانید و سعی 
کنید اکثر پروتئین خود را از گیاهان، مانند لوبیا، آجیل، دانه ها و غالت سبوس 

دار بدست آورید.

برای  مدت  طوالنی  نشستن  که  این  به  اشاره  با  آمریکایی  محققان  نیوز:  سالمت 
سالمتی از سیگار کشیدن مضرتر است اعالم کردند: به ازای هر یک ساعت نشستن 

دو ساعت از طول عمر انسان کم می شود.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از ایرنا، این مطالعه که توسط محققان کالج قلب و 
عروق قلب آمریکا انجام شد، نشان می دهد که نشستن طوالنی مدت خطر ابتال به 

بیماری قلبی، چاقی، دیابت، سرطان و حتی مرگ زودهنگام را افزایش می دهد و 
برای سالمتی از سیگار کشیدن خطرناک تر است.

دکتر »دیوید کوئن« متخصص قلب و عروق می گوید: سیگار کشیدن مطمئنا یک 
عامل بزرگ خطر ساز برای بیماری های قلبی و عروقی است و نشستن می تواند در 

بسیاری از موارد اثرات مشابه و حتی بدتر داشته باشد.
به گزارش هلث،این مطالعه همچنین نشان داد که هر یک ساعتی که انسان بر روی 

صندلی می نشیند، دو ساعت از طول عمر وی می کاهد.
بر اساس این گزارش، یک زن انگلیسی برای بررسی صحت این مطالعات تصمیم 

گرفت کارهای خود را به صورت ایستاده انجام دهد.
»لوییس ادکینسون« انگلیسی برای مدت یک ماه تمامی کارهای خود را حتی غذا 
از یک ماه بطور  انجام داد و پس  ایستاده  با دوستان به صورت  خوردن و مالقات 

حیرت انگیزی وی الغرتر شد.
این زن پس از یک ماه ایستاده کار کردن حدود نیم استون )3.17 کیلوگرم( وزن کم 
کرد و دو سانتی متر از محیط دور کمرش کم شد و از سایز 14 به سایز 12 رسید.

به گفته کارشناسان به ازای هر ساعتی که انسان به صورت ایستاده کار می کند 
42 کالری می سوزاند.

معاون وزیر بهداشت:

سالمت نیوز: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: مباحث مربوط به استفاده از روغن 
پالم در شیرخشک غیر واقعی و کذب است.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از مهر، دکتر رسول دیناروند با اشاره به اینکه 
دارای  باید  که  وارداتی  شیرخشک  پودر  از  نوزادان  شیرخشک  تولید  برای 
باشد،  داخل  تولید  صنعتی  شیرخشک  به  نسبت  باالتری  بسیار  استاندارد 
استفاده می شود، اعالم کرد: در مورد شیرخشک صنعتی که در کشور تولید 
می شود، نیز سازمان غذا و دارو اجازه استفاده از چربی های گیاهی را نداده و 

نظارتها در این خصوص جدی و مستمر است.
به گفته وی، مباحث مربوط به استفاده از روغن پالم در شیرخشک غیر واقعی 
ایجاد شده در  از فضای  استفاده  اخبار و سوء  اینگونه  انتشار  و  و کذب است 
خصوص فرهنگ سازی با هدف کاهش مصرف روغن، مصداق تشویش اذهان 

عمومی بوده و قابل پیگیری حقوقی است.
دیناروند در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو به شدت در خصوص امنیت غذایی 
حساس است و هر جایی که نیاز به اصالح فرایندها باشد، توسط این سازمان 

مداخالت و پیگیری ها صورت می گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این نظارتها تشدید شده است و 

امکان تخلف در فرآورده های غذایی حساس و حیاتی وجود ندارد.

4 عالمتی که نشان می دهد آفت دهان را با عسل درمان کنید
کمبود فیبر دارید

وجود روغن پالم در شیر 
خشک کذب است

زیاده روی در مصرف این 
غذاها خطرناک است

یک ساعت نشستن برابر 
با دو ساعت کاهش عمر
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شجره نامه آقاسید جالل الدین مهدی که مدفن آن در روستای تکیه سادات می 
باشد.با توجه به زیارتنامه )تقوی- رضوی-امام محمد تقی)ع((نسب آن حضرت با 

15 واسطه به امام نهم حضرت امام محمد تقی )ع( می رسد.
اقامتگاه موقت این بزرگوار در کنار کوه در جاده اصلی روستای چیمه محله پشته 
واقع شده است وداخل این بنا خانه محقر و کوچک  از سنگ و گل  که به دست 
خود امامزاده ساخته شده قرار گرفته که بعد از مدتی زندگی موقت در این خانه گلی 
به روستای تکیه سادات که در قدیم این روستا یکی از مزارع روستای فریزهند بوده 

مراجعت نموده  و  با دختر صاحب مزرعه ازدواج و در انجا مسکن  و تشکیل خانواده 
داده و تا پایان عمر در این روستا خدمت نموده است و هم اکنون مدفن این بزرگوار 
زیارتگاه خاص و عام می باشد و قدمگاه کوهی در ابتدای روستای تکیه سادات می 
باشدو مردم با نیتهای خاص خود به باالی آن سنگ می اندازند و بر این عقیده اند 
که اگر سنگ پایین نیاید به نیت خود می رسندو البته در میانه راه روستای تکیه 
سادات در کنار جوی آب جای پایی وجود دارد که قدیمیان آن را متعلق به سید 

جالل الدین مهدی می دانند.
قرار دارند که  این است که دو مرقد مطهر در داخل شبستان  قابل ذکر  از نکات 
متعلق به فرزند سید جالل الدین مهدی و دیگر مربوط به همسر ایشان می باشند.

  فردی  که چند سال است در این  بقعه مشغول انجام امورات است در خصوص تیر 

چوبی با قدمت بیش از 300 سال که در حال حاضر در محوطه زیارتگاه می باشد 
. اظهار داشت  .قدیمی ها در مورد ستون افقی معجزه ای نقل می کنند که از این 
قرار است.در زمان ساخت  قسمت  قدیمی  ساختمان وقتی کارگران می خواستند 
تیر چوبی افقی راروی ستون ها بگذارند با مشکل مواجه شدند ونتوانستند و کار را 
رها می کنند ومی روند و وقتی بر می گردند با کمال تعجب می بینند تیر چوبی  

ای که هیچ کس قادر به نصب آن نبود روی ستون ها قرار دارد.
اگر می خواهید به این منطقه خوش آب  وهوا سفر کنید ادرس از این قرار است 
: نطنز، پل هنجن، روستای تکیه سادات محل سکونت موقت حضرت سید جالل 

الدین مهدی علیه الرحمه میباشد. این مکان در روستای تکیه سادات می باشد.
منبع : بادرود رسانه

خبرگزاری ایمنا: آتشکده نطنز به عنوان کهن ترین آثار این باغشهر تاریخی مربوط 
به دوره ساسانیان است که در سال 1311 با شماره ثبت 187 در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است و امروزه نیازمند توجه مسووالن میراث فرهنگی استان 

و شهرستان می باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا در بادرود، آتشکده نطنز از جمله کهن ترین آثار این باغشهر 
تاریخی است که می تواند در کنار دیگر بناهای دیدنی موجود در بافت قدیمی این 
شهر به یکی از پر جاذبه ترین مراکز گردشگری نطنز تبدیل شود آتشکده ساسانی 
نطنز که یکی از آتشکده های چهارطاقی متعلق به دوره ساسانی است، از مهمترین 
محورهای گردشگری این شهرستان محسوب می شود و در راستای مسجد جامع، 

حسینیه تاریخی، گذر تاریخی و بازار نطنز واقع شده است.
هم اکنون این میراث ارزشمند با حاشیه نشینی در مرکز شهر، در آستانه تخریب 
قرار گرفته و با دلی پر درد و قلبی زخمی، تن خموده اش را برای گذران واپسین 

روزهای زندگی تاریخی خویش آماده می سازد.
این آتشکده مربوط به دوره ساسانیان است و در سال 1311 با شماره ثبت 187 در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
این بنا در نزدیکی مسجد جامع نطنز قرار گرفته و در حال حاضر نیز توسط خانه 

های مخروبه و یا خالی از سکنه و باغ های اطراف، احاطه شده است.
آتشکده نطنز 3 نگرانی مردم نطنز از عدم توجه مسوولین؛ آتشکده نطنز کهن ترین 
این ساختمان چهارتاقی بر روی سکویی به ارتفاع حدود5/2 متر از زمین قرار گرفته 

است. در حال حاضر دو جرز شمالی به صورت منفرد و دو جرز جنوبی همراه با یک 
تاق قرار دارند و بر روی آنها و در قسمت ساقه گنبد، گوشواره ها قرار گرفته اند.

در مجموع بنای آتشکده، محوطه ای در حدود 122 مترمربع را در بر گرفته است 
مواد و مصالح این بنا از قلوه سنگ رودخانه ای و مالت گچ و خاک بوده که از مناطق 

مجاور شهر نطنز تهیه شده است.
برای کالف کشی تاق ها از الوار چوبی و جهت پوشش نما از اندود گچ و کاهگل 
استفاده گردیده است. سالم ترین قسمت آتشکده ضلع جنوبی آن است که در آنجا 

دو گوشواره از چهارتاق و یکی از تاقهای چهارگانه باقی مانده است.
این بنا با این همه شکوه و قدمت یکی از مظلوم ترین جاذبه های گردشگری نطنز 
بوده و سال های طوالنی است که زیر آوار بی توجهی مسووالن کمر خم کرده و به 
حال خود رها شده است، متأسفانه باید اذعان کرد که اهمیت این اثر هنوز برای 
بسیاری از اهالی شهر نطنز هم مشخص نیست در ماه های اخیر بارش باران های 
شدید و نفوذ رطوبت، آسیب های فراوانی به سازه پی جرز های شمالی آتشکده وارد 
کرده است. مجاورت با مزارع کشاورزی، رویش درختان و عبور جوی های آبیاری 
است،  افزوده  و جرزها  فرسایش سکوها  بر شدت  آن،  نزدیکی  از  اطراف  های  باغ 
بادهای موسمی شدید که خاص مناطق کوهپایه ای کرکس می  همچنین وزش 

باشد نیز همواره سازه های این بنا، به ویژه جرزهای منفرد آن را تهدید می کند.
چند  بازدیدهای  علیرغم  طلبد،  می   را  امر  مسووالن  ویژه  توجه  لزوم  مسائل  این 
ماه قبل مسووالن میراث فرهنگی استان اصفهان از این بنا، متاسفانه این کارهای 

نمایشی مدیران نیز، دردی از پیکر نیمه جان این اثر ارزشمند دوا نکرد.
تاریخ  و  فرهنگ  هویت،  رفتن  بین  از  واقع  در  توان  می  را  نطنز  آتشکده  تخریب 

گذشته این شهر دانست.
ریشه  و  اعتبار  سند  و  منطقه  تاریخی  های  دارایی  مهمترین  از  باستانی،  اثر  این 
مردمان این دیار به شمار می رود، باید گفت چیزی به تخریب کامل این اثر تاریخی 
باقی نمانده و در صورت ادامه بی توجهی به آن، در ماه های آینده شاهد ریزش 

جرزها و طاق های این بنا خواهیم بود.
آتشکده نطنز 5 نگرانی مردم نطنز از عدم توجه مسوولین؛ آتشکده نطنز کهن ترین 

اثر تاریخی شهرستان در آستانه تخریب+عکس
حال باید دید مسوولین میراث استان و شهرستان جهت مرمت، احیاء و محافظت 
از این بنا اقدامات الزم و عاجل را انجام می دهند یا باز هم همانند گذشته، مسیر 
سکوت را به عنوان تنها راه حل مشکالت میراث فرهنگی نطنز در پیش می گیرند.
نیازمند مرمت در بخش  تاریخی  بناهای  با توجه به حجم باالی  به نظر می رسد 
مرکزی شهرستان نطنز، باید برنامه ریزی دقیقی در راستای تشکیل کارگروه استانی 

و شهرستانی ویژه ترمیم و نگهداری از این بناهای ارزشمند انجام شود.
بسیاری از این بناهای گردشگری در صورت مرمت می توانند کاربری اقتصادی نیز 
باغشهر  این مهم، زمینه ساز توسعه و سازندگی همه جانبه  پیدا کنند که تحقق 

تاریخی ایران خواهد شد.
منبع : بادرود رسانه

بقعه سیدجالل الدین مهدی در تکیه سادات

نگرانی مردم نطنز از عدم توجه مسوولین؛ آتشکده نطنز کهن ترین اثر 
تاریخی شهرستان در آستانه تخریب + عکس


