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تفسير ﴿ سوره ي مباركه  غاشيه ﴾

عکس )محرم(
حضور جهانی »فرزند چهارم« در دو 

جشنواره بين المللی

حکايت اقتصاد ايران

غذاهای كنسروی تا چند روز قابل مصرفند؟

نمايشگاه نطنز در كاخ سعدآباد

مطهری به جنتی نامه نوشت

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است

6

از »نخبگان  انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار صدها تن  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
جوان دانشگاهها و برگزیدگان المپیادها و جشنواره های جهانی و داخلی«، با تأکید بر ضرورت ایجاد یک زنجیره 
کامل و شبکه عظیم تولید علم در دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی افزودند: ایران را باید با اتکای به منابع روی 
زمین یعنی هوش و استعداد جوانان و نخبگان کشور اداره کرد نه با تکیه بر درآمد پرنوسان منابع زیرزمینی و نفتی.

آینده روشن  نوید دهندگان  با »جوانان نخبه و  ایشان دیدار  پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری،  به گزارش 
کشور« را، بسیار شیرین خواندند و به همه جوانان توصیه کردند خانه پرافتخار میهن را با نیروی فکر و عزم و اراده، 

به گونه ای بسیازید که شایسته این ملت و این تاریخ پرافتخار باشد.
رهبر انقالب با دعوت از همه نخبگان برای تفکر و تعمق درباره »اصل نخبگی و مفهوم حقیقی آن« افزودند: نخبگی 
مجموعه ای از سه ویژگی »هوش و استعداد«، »همِت برجسته برای مطالعه و کار و تالش«، و »حوصله تحسین 
برانگیز برای پیگیری و مداومت« است و نگاه عالمانه و حکیمانه به این ویژگی ها، روشن می کند که همه آنها 

نعمت و رزق الهی است.
ایشان با استناد به آیات قرآن شریف مبنی بر انفاق رزق الهی تأکید کردند: رزق دانش و نخبگی را باید در راه خدا 

و برای خیر بندگان خدا، انفاق کرد و آن را در خدمت حال و آینده »جامعه، ملت و کشور« قرار داد.
هدایت  کنید،  انفاق  را  نخبگی  الهی  نعمت  اگر  کردند  خاطرنشان  جوان  نخبگان  به  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
پروردگار نیز شامل حالتان می شود یعنی هم ویژگی های نخبگی در شما بیشتر خواهد شد و هم خداوند شما را 

به عرصه هایی هدایت می کند که به علم و دانش شما نیاز حقیقی وجود دارد.
رهبر انقالب، حضور تأثیرگذار شهید چمران در دفاع مقدس و فعالیت شهید شهریاری در عرصه هسته ای را دو 

مصداق از انفاق نخبگی برای جامعه و کشور و »دو نمونه بارز هدایت الهی نخبگان«، خواندند.
ایشان با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور در یک دهه اخیر، بار دیگر استمرار حرکت علمی پرشتاب را نیازی واقعی 
برشمردند و افزودند: همانگونه که در حکم اخیر شورایعالی انقالب فرهنگی تأکید شد حرکت علمی نباید به هیچ 

دلیلی دچار وقفه شود چون هر وقفه ای، عقب گرد به همراه می آورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مسابقه جهانی و پرسرعت ملتها و کشورها در عرصه علم و دانش را یادآور شدند و 
افزودند: با وجود شتاب پیشرفتهای علمی، عقب ماندگی ها به قدری زیاد است که ایران هنوز نتوانسته به جایگاه 
شایسته اش دست یابد بنابراین الزم است حرکت علمی با همه لوازم و ضرورتها از جمله تقویت شرکتهای دانش 

بنیان و اقتصاد دانش بنیان، ادامه یابد.
ایشان نجات کشور و آینده روشن ملت را در گرو تقویت بنیه علمی دانستند و خاطرنشان کردند: همانگونه که رئیس 
بنیاد نخبگان به درستی گفت در اقتصاد متکی بر منابع زیرزمینی، هیچ نیازی به شناسایی، جذب و فعالیت نخبگان 

احساس نخواهد شد و کشور هم، عماًل پیشرفت حقیقی نخواهد داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر زیرزمینی را به »بچه پولداری ملی« تشبیه کردند 
و افزودند: بچه پولدارها، قدر پول خود را نمی دانند و آن را بیهوده خرج می کنند که اداره کشور برمبنای فروش 

نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست.
رهبر انقالب، اتکای برنامه ریزی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی را سپردن اقتصاد ایران به سیاستگذاران کالن 
جهانی خواندند و با اشاره به نوسانات شدید قیمت بین المللی نفت افزودند: کشوری که اقتصاد خود را اینگونه برنامه 

ریزی کند، آینده اش معلوم است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به واقعیات یاد شده تأکید کردند: ایران بجای تکیه بر درآمدهای نفتی باید با 
اتکای به نیروهای درونی و ذخائر روی زمین یعنی هوش و استعداد جوانان و تولید علم و دانش اداره شود که در 

اینصورت هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود اقتصاد کشور را به بازی بگیرد.
رهبر انقالب همچنین با اشاره به ضرورت تفکیک تولید علم با تولید مقاله افزودند: البته تولید مقاالت مرجع و با 
ارزش علمی با ارزش است اما این همه قضیه نیست. ایشان توصیه کردند: مقاالت علمی تولید شده به ثبت ابداع 

بیانجامد و ناظر به نیازهای درونی کشور باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش برای پیشرفت علمی را مسئولیت همه دستگاهها و وزارتخانه ها خواندند و افزودند: 
نقشه جامع علمی کشور می تواند وظایف همه بخشها را در این روند مشخص کند.رهبر انقالب در جمع بندی این 
بخش از سخنانشان افزودند: باید با تالش برنامه ریزی شده همه دستگاهها، یک زنجیره کامل و یک شبکه عظیم 

تولید علم ایجاد شود که همه بخشها و اجزای آن مکمل یکدیگر باشند و هم افزایی کنند.
ایشان با توصیه به نخبگان جوان برای تقویت ارتباط با پروردگار کریم افزودند: دلهای پاک و نورانی شما جوانان، 

عامل ارزشمندی در جلب رضایت و افزایش نعمات الهی است.
رهبر انقالب همچنین با تحسین سخنان بسیار خوب دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد ملی نخبگان افزودند: پدر شهید ایشان نیز عالوه بر نخبگی در ذهن و فکر و عملیات، از لحاظ انگیزه و ایمان 

و حضور در صحنه های دشوار نیز حقیقتاً یک نخبه بود.
در ابتدای این دیدار دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان، در سخنانی 
برخورداری از ایمان، اعتماد به نفس، اخالص، از خودگذشتگی و میهن دوستی را از خصوصیات برجسته نخبگان 
کشور برشمرد و افزود: نخبگان به میهنی که برایشان هزینه داده، مدیون هستند و نخبه کسی است برای مردم و 

کشورش بیشترین داشته های خود را هزینه کند.
رییس بنیاد ملی نخبگان هدف اصلی این بنیاد را توانمندسازی نخبگان خواند و با اشاره به لزوم اصالح برخی روشها 
در اقتصاد کشور گفت: در یک اقتصاد نفتی که پایه های تولید ثروت بر اساس نفت خام، منابع زیرزمینی و معادن 

است، نخبگان پرورش نمی یابد.
معاون علمی رییس جمهور با بیان اینکه نخبگان کشور در کوتاه مدت می توانند جهت گیری اقتصادی کشور را 
تغییر دهند، افزود: جهت گیری اقتصادی کشور باید به سمت اقتصاد دانش بنیان تغییر یابد و این کار تنها با ابتکار 

و تالش امکانپذیر خواهد بود.
آقای ستاری، اصالح آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان، چهار برابر شدن ورودی های این بنیاد از مهرماه سال جاری، 
اجرای طرح شهاب با همکاری وزارت آموزش و پرورش، تحول جدی در حوزه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان، استفاده 
از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، و برنامه ریزی برای تربیت دانشمندان در حوزه های مورد نیاز کشور را از جمله 

فعالیت ها و برنامه های بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد.

رهبر انقالب در دیدار نخبگان جوان کشور:

این اقتصاد مثل »بچه پولدار ملی« است
 که قدر پول را نمی داند

آیت اهلل مهدوی کنی یک عالم دینی سیاست 
مدار صادق و انقالبی صریح بود.
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دبیر  جنتی،  آیت اهلل  به  سرگشاده ای  نامه  در  مطهری  علی 
برنامه  یک  در  وی  اخیر  به سخنان  اشاره  با  نگهبان  شورای 
فاقد  را  کروبی  و  موسوی  حبس«  شبیه  »حصر  تلویزیونی، 
توجیه قانونی و شرعی و اخالقی و خالف اصول متعدد قانون 

اساسی دانست.
نماینده  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
عنوان  نامه  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم 
کرده که تا زمانی که عملکرد دو طرف حوادث سال 88 در 
دادگاهی صالح رسیدگی و نتیجه اعالم نشود وجدان جامعه 

آرام نمی گیرد.
متن این نامه که مطهری آن را در اختیار خبرنگار پارلمانی 

ایسنا قرار داده، به شرح زیر است:
»آیت اهلل جنتی دامت برکاته

دبیر محترم شورای نگهبان
با اهداء سالم، در برنامه شناسنامه مورخ 93.7.25 شبکه 3 
آقایان موسوی و کروبی فرمودید  سیما مطالبی در خصوص 
می کردند  شکایت  شما  علیه  و  نبودند  محبوس  آنها  اگر  که 
بعید بود که پاسخ قانع کننده ای برای دادگاه صالح می داشتید. 
فرموده اید »حرکت آنها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و 

اسرائیل بوده است.«
این که پس از برخورد خشونت آمیز با یک اعتراض آرام مدنی 
معترضان  از  اسرائیل  و  آمریکا  بحران،  یک  به  آن  تبدیل  و 
حمایت کرده  باشند، دلیل بر این نمی شود که آن حرکت از 
ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. جناب عالی 
آنها  کنید  اعتراض  اسالمی  جمهوری  در  رویه ای  به  اگر  هم 
پشت سر شما قرار می گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از 
فرصت ها برای براندازی نظام جمهوری اسالمی بوده و هستند، 
اقتصادی که در  و  از بحران های اجتماعی  ما  همان طور که 
غرب پدید می آید به نفع خود و در جهت تضعیف آنها استفاده 

می کنیم.
فرموده اید: »مسئله، براندازی نظام بود به اسم تقلب.« سؤال 
می کنم اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض 
داشتند و احساس کردند که مسئوالن با برگزاری جشن ملی 
برای پیروز انتخابات مسئله را تمام شده تلقی کرده اند، چگونه 
باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راه پیمایی 
به  آن  پایان  چگونه  که  این  اما  دادند،  انجام  میلیونی  آرام 

خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است.

عادل  قاضی  هیچ  بود  اینها  محاکمه  به  بنا  »اگر  فرموده اید: 
و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی کرد.« اوال چرا 
اینها  محاکمه  از  قدر  این  چرا  نیست؟  اینها  محاکمه  به  بنا 
هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی 
حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟ 
برایشان  را بشنوید  آنها  آنکه دفاعیات  ثانیا جناب عالی بدون 
حکم اعدام صادر کرده اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سؤال 
نمی برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون 
محاکمه  را  آنها  چرا  دارند  خود  محاکمه  به  اصرار  آنها  که 
نمی کنید و عالقه مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه 
قانونی و شرعی و اخالقی ندارد و خالف اصول متعدد قانون 

اساسی است.
جالب تر این است که آقایان موسوی و کروبی را با موسولینی 
دیکتاتور و فاشیست ایتالیا قیاس کرده اید که همان طور که 
موسولینی را بدون محاکمه و فقط با شناختن او اعدام کردند، 
اینها نیز باید بدون محاکمه اعدام شوند. قطع نظر از این قیاس 
مضحک که »از قیاسش خنده آمد خلق را« اساسا مگر معیار 
در  ما  رفتار  و  عمل  الگوی  آیا  و  نیست؟  عدالت  ما  قضاوت 
فالن  یا  هستند  علیه السالم  علی  و  اسالم  پیغمبر  حکومت، 
می کنید  رد  را  غربی ها  کارهای  همه  که  شما  ایتالیا؟  قاضی 
چطور این جا طرفدار آنها شده اید؟! آیا جز این است که به 
مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟ و این یعنی خلل در 

عدالت ما.
فرمودید در ماه های اول پیروزی انقالب به امر شهید مطهری 
برای قضاوت به خوزستان رفتم. امیدوارم در آن دوره این گونه 

قضاوت نکرده باشید.
انتخابات سال  نگهبان در  اعضای شورای  رفتار برخی  درباره 
انتقاد  برخی  و  کردند  حمایت  خاص  کاندیدای  از  که   88
کرده اند، فرموده اید »این یک مغالطه است،  مهم این است که 
این طرفداری خود را در رأی خویش اثر ندهند.« اما از یک 
نکته غفلت ورزیده اید و آن این که این گونه اعالم حمایت ها 
اعتماد مردم و کاندیداها به قاضی و داور را به شدت کاهش 
او  اگرچه  برد  زیر سؤال می  را  او  و حتی صالحیت  می دهد 
اتفاقی که در  تمایل قلبی اش را در رأی خود دخالت ندهد، 

سال 88 افتاد.
در پایان به عرض می رسانم که انتقادات اینجانب به سخنان 
را  دو محصور  آن  که  نیست  معنی  این  به  امثال جناب عالی 
مبّرا از خطا می دانم، بلکه مسئله، اجرای عدالت است که ُقتل 
امیرالمؤمنین لشدة عدله، و الحق القدیم الیبطله شیء، و تا 
صالح  دادگاه  در   88 سال  فتنه  دو طرف  عملکرد  که  زمانی 
رسیدگی و نتیجه اعالم نشود وجدان جامعه آرام نمی گیرد، 
است پس هیچ یک  محاکمه  بر عدم  بنا  قول شما  به  اگر  و 
از دو طرف نباید در حصر باشند و البته آنها پس از آزادی، 
مصالح کشور و انقالب را رعایت خواهند کرد. مسئله، فراتر از 
این دو نفر، اصالح یک رویه براساس عدالت است. امیدوارم 
این  به حل  اختالف،   طبل  بر  کوبیدن  جای  به  حضرت عالی 
کمک  می کند  تهدید  را  اسالمی  انقالب  آینده  که  معضل 

نمایید.
با تقدیم احترام

علی مطهری« 

عضو حزب موتلفه اسالمی گفت: مطهری راهی به خطا رفته 
و باید به زودی به افکار عموم پاسخ دهد چون مردم بر فرض 
رای  وی  به  می گیرد  نظر  در  را  ملی  مصالح  و  منافع  اینکه 

داده اند.
باشگاه  احزاب  خبرنگار  گفتگوبا  در  انبارلوئی«  »محمدکاظم 
جنتی  آیت آهلل  به  مطهری  علی  نامه  به  اشاره  با  خبرنگاران 
در  را  خود  رأی  مشروعیت  مدت هاست  مطهری  علی  گفت: 
بین متدینین از دست داده به دلیل اینکه رأی ملت را نادیده 

گرفته و از سران فتنه بدون شک حمایت می کند.  
وی تصریح کرد: نماینده تهران راهی به خطا رفته و باید به 
اینکه  فرض  بر  مردم  دهد چون  پاسخ  عموم  افکار  به  زودی 

منافع و مصالح ملی را در نظر می گیرد به وی رای داده اند.
در  مطهری  علی  اینکه  بیان  با  اسالمی  موتلفه  حزب  عضو 
همگرایی اهل فتنه نشان داد که به بیراهه رفته و مردم در 
او را خواهند داد اظهار  این بی مهری  آینده ای نزدیک پاسخ 
داشت: وی تاکنون پاسخ نداده است که کسانی که در فتنه 
برآمده اند  مردم  رأی  با  مقابله  و  نظام  براندازی  مقام  در   88
مستحق دلسوزی و کمک  نیستند. مطهری با توجه به اینکه 
در مجلس شورای اسالمی سوگند یاد کرده است باید از نظام 

و مردم حمایت کنند و دست از سران فتنه بکشند.
وی افزود: نامه مطهری در پاسخ غیرمنطقی به مباحث آیت اهلل 
جنتی نمونه ای از بیراهه رفتن اوست امیدواریم هرچه زودتر 

متوجه بن بست راه خود شود.  
 انبارلویی در پایان با بیان اینکه اگر مطهری هنر و مهارتی 
از  دست  که  کند  مجبور  را  فتنه  سران  می بایست  دارد 
با  همسو  باید  مطهری  کرد:  نشان  خاطر  بردارند،  فتنه گری 
خط نظام باشد نه اینکه برای رهایی آن دو فتنه گر به نظام 
فشار می آورد چرا که آنها در سال 88 منافع ایرانمان را زیر 
پا گذاشته و دشمن را تشویق و اقتدارمان را زیر سوال بردند.  

سیاست - احزاب و شخصیت ها - روزنامه »جوان« در یادداشتی در نقد نامه »علی مطهری« به رئیس جمهور نوشت:
به  دهد،  قرار  رسانه ها  معرض  در  را  خود  جنجالی  اظهارات  با  می کوشد  که  مجلس  نماینده  مطهری،  علی  سرگشاده  نامه 

رئیس جمهور حاوی نکاتی است که در خور تأمل و بررسی است:
1- وی در ابتدای این نامه با اشاره به حصر سران فتنه می کوشد در مبنای حصر آنها تشکیک ایجاد کند و با عبارات »ممکن 
است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت 
- مثاًل یک ماه - و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت 
قانونی، شرعی و اخالقی ندارد و خالف فصل سوم قانون اساسی است. « حکم حصر دو فرد نامبرده را زماندار معرفی می کند. در 
حالی که این ادعایی بیش نیست و علی مطهری هیچ دلیلی برای اثبات این ادعای خود نمی آورد. جالب اینجاست که وی خود 

در این فراز از واژه »ممکن است« بهره می برد که به خوبی عدم قطعیت و تردید خود مدعی را نیز نشان می دهد.
2- وی در ادامه به همین بسنده نمی کند و پا را فراتر می نهد و زبان طعن به نظام اسالمی می گشاید. »اصوال این یک سنت 
غلط در جمهوری اسالمی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقالب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای 
رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. « بازهم مغالطه ای از سوی کسی که خود با اصول 
منطق بحث آشناست، صورت گرفته و بر اساس دو مصداق ناقص یک قاعده کلی انتاج شده است. مطهری در این فراز با به کار 

بردن واژه »اصوال« می کوشد ادعای بی مبنای خود را تعمیم دهد.
3- مطهری که پیش تر در قامت یک فلسفه خوانده، عدم پایبندی به منطق صحیح را نمایان ساخته بود، در ادامه خود را در 
قامت یک حقوقدان می پندارد و تالش می کند با برداشت های سطحی از چند اصل قانون اساسی چنین ادعا کند که نه تنها 
ادامه حصر سران فتنه، قانونی نیست، بلکه این حصر از ابتدا نیز بدون مبنای حقوقی بوده است. او در همین راستا به اصل 
یکصد و شصت و هشتم استناد می کند که بر طبق آن »رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت 
منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.« البته مطهری به این سؤال مهم پاسخ نمی دهد که آیا اقدامات ضدامنیتی سران 
فتنه که به ایجاد و گسترش ناامنی در کشور انجامید چه سنخیتی با موضوعی همچون جرائم سیاسی دارد؟ یا اینکه در کجای 

دنیا اقدام علیه امنیت کشور به مثابه جرم سیاسی تلقی می گردد؟
4- در ادامه این نامه جنجالی او می کوشد ردای یک معلم اخالق به تن کند و از آنچه هتک حیثیت و حرمت سران فتنه 
می خواند، ابراز انزجار می کند. او به این سؤال مهم پاسخ نمی دهد که اوالً اگر واقعاً سران فتنه از آمریکا و انگلیس بیزار بوده اند 
که اتهام اتصال آنها به این قدرت ها توهین تلقی شود، چرا در همان زمان که سران نظام سلطه به حمایت های آشکار از اینها 
پرداختند، راه خود را از آنها جدا نکردند و ثانیاً مگر کسی می تواند گناه بزرگ فتنه گران در جسارت به ساحت حضرت اباعبداهلل 

)ع( و حضرت امام )ره( را فراموش کند، که علی مطهری به دنبال تشکیک در آن است؟
5- مطهری که خود حکم شورای عالی امنیت ملی را نمی پذیرد و با استناد به اصول قانون اساسی، آن را فاقد وجاهت می انگارد، 
آنگاه خود را دادستان پنداشته و به صدور قرار روی می آورد. در همین راستا وی رئیس جمهور سابق و نهادهای حکومتی را 
متهم فتنه معرفی می کند. او حتی پا را فراتر نهاده و در قامت یک قاضی حکم صادر می کند و از منشأ فتنه سخن به میان 

می آورد. آیا نباید پرسید مطهری چگونه چنین صالحیتی را در خود یافته که در چنین جایگاهی قرار گیرد؟
6- نامه مذکور مشحون از ادعاهای بی اساس و گاه مضحکی است که معلوم نیست نویسنده محترم بر چه مبنایی آنها را ارائه 
کرده است. نویسنده در عبارتی شگفت آور و البته بی اساس ادعا می کند »فتنه 88 در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا 
را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه ها و عوامل گوناگون 
آن را ندارد. « آیا نویسنده محترم از خود نمی پرسد اگر در جمهوری اسالمی حق انتقاد وجود ندارد یا موضوعی همچون فتنه 
88، مشابه هولوکاست در غرب است، چگونه شخصی همچون علی مطهری این اجازه را یافته که در طول پنج سال گذشته 
رسماً تحلیلی کاماًل متفاوت و البته وارونه از فتنه 88 ارائه کند که البته بر مبنای این تحلیل مسئوالن قانونی کشور، مسبب 
فتنه شمرده می شوند و در خالل این سال ها او آزادانه به کار خود ادامه داده است؟ آیا خواننده بی طرف و منصف حق ندارد 
از نویسنده بپرسد اگر واقعاً در نظام جمهوری اسالمی آزادی انتقاد و به اصطالح دگراندیشی نیست، چگونه شما مجال همین 
اقدام را یافته اید. آیا این چیزی جز مغالطه  آشکار دیگری در ادعای نویسنده نیست؟ آیا نباید به خاطر همین ادعای بی اساس 

در کلیت این ادعاها تردید کرد؟
همانگونه که از سابقه مطهری پیداست اظهارات جنجالی وی، فاقد هرگونه ارزش تعمق و پاسخگویی اساسی است، اما تجربه 
نشان داده این اظهارات خوراک رسانه ای ضدانقالب را تا چند روز تأمین می کند. آیا نباید از مطهری پرسید که در حال ریختن 

آب به آسیاب چه کسی است

چهار سوال اساسی از آقای علی مطهری
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. 

بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
بعد از مطالعه ی نامه آقای علی مطهری نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسالمی به آیت اهلل جنتی سواالت مهمی در ذهن 

خواننده ایجاد می شود که امیدوارم آقای مطهری کمک کنند تا به پاسخ آن ها برسیم:
الف( اگر دادگاهی برگزار شود و رأیی صادر شود و مورد اعتراض متهمان واقع شد و دوباره بعد از بررسی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان 
عالی کشور، حکم نهایی صادر شد، آیا آقای مطهری تعهد و تضمین می دهند که به آن رأی احترام گذاشته شود؟ یعنی آیا کسی 
که شورای نگهبان را قبول ندارد می تواند دادگاه انقالب را قبول داشته باشد؟ چه تضمینی وجود دارد که کسی که یکبار عهدشکنی 

کرده است، مجددا تکرار عهدشکنی نکند؟
دو( آقای مطهری در انتهای نامه شان نوشته اند: »... و البته آن ها پس از آزادی، مصالح کشور و انقالب را رعایت خواهند کرد.« آیا 
ایشان می توانند ضمانت دهند که این دو نفر پس از آزادی، مصالح کشور و انقالب را رعایت خواهند کرد؟ و اگر آن ها پس از آزادی، 

مصالح کشور و انقالب را رعایت نکردند با آنها چه رفتاری باید بشود؟
سه( اگر آقایان قالیباف و جلیلی پس از انتخابات سال 92، ادعای تقلب می کردند و نتایج انتخابات را صحنه آرایي و شعبده بازي 
می نامیدند و مشروعیت آقای دکتر حسن روحانی را زیر سوال می بردند، و در اعتراض طرفدارانشان، اتوبوس و اماکن عمومی آتش 
زده می شد و وقایعی مشابه وقایع سال 88 تکرار می شد، آیا برخورد با ایشان الزم بود و یا نبود؟ در حالیکه آقای روحانی تنها با 25۰ 
هزار رای بیشتر رییس جمهور شده بودند و سال 88 اختالف آرا یازده میلیون بود و بقول آقاي مصطفی تاج زاده که خودش روزی 
برگزارکننده انتخابات بود، حتي احتمال یک میلیون تقلب هم محال است چه رسد به این اختالف. آیا دفاع از رای آقای روحانی 

وظیفه ی شورای نگهبان نمی بود؟
چهار( قبال از آقای مطهری نقل شده است که رهبری در پاسخ به درخواست محاکمه آقایان موسوی از سوی ایشان فرموده اند: »من 
قبال درباره بصیرت صحبت کرده ام و این که نباید راه شهدا و راه انقالب را گم کنیم. جرم این ها بزرگ است و اگر امام )ره( بودند 
شدیدتر برخورد می کردند. اگر این ها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به 

اینها مالطفت کرده ایم«. آیا اگر حکم سنگینی برای آقایان موسوی و کروبی بریده شود، آیا ایشان راضی خواهند بود؟

مطهری به جنتی نامه نوشت

پاسخ غیرمنطقی مطهری به آیت اهلل 
جنتی نمونه بیراهه رفتن اوست

روزنامه جوان به نامه علی مطهری به رئیس جمهور پاسخ داد 
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چند روز پیش گزارش مختصری از برخی فعالیت های قرارگاه 
و  خبری  های  پایگاه  برخی  روی  بر  االنبیاء  خاتم  سازندگی 
تحلیلی قرار گرفت که در نوع خود کمتر سابقه داشته و شاید 
سپاه  اقتصادی  های  فعالیت  از  انتقادها  برخی  به  واکنشی 

ارزیابی شود.
اینکه از ظرفیت لجستیک و حتی انسانی نیروهای مسلح برای 
آبادانی کشور استفاده شود، امری منطقی و قابل قبول است. 
در  نیز  االنبیاء ص  خاتم  سازندگی  قرارگاه  تشکیل  از  هدف 
واقع همین است. حرکت های جهادی و خالصانه پاسداران در 
ایام جنگ و بعد از آن که از جمله کمک به کشت و برداشت 
کشاورزان یا کمک به احداث جاده های روستایی بود، همچنان 

تحسین بر انگیز در اذهان جامعه ثبت شده است.
االنبیاء در  قرارگاه سازندگی خاتم  فعالیت های  از جنگ  بعد 
وارد  قرارگاه  پررنگ شد. در دولت هاشمی،  بخش مهندسی 
پروژه های عمرانی کشور شد که از جمله آن سد سازی بود. 
این دوره سکوی پرشی برای قرارگاه شد و آن را به یک نهاد 
اقتصادی قدرتمند تبدیل کرد. در دولت خاتمی هم فعالیت 
به  نژاد  احمدی  دولت  در  یافت.  ادامه  اما  شد  کمتر  قرارگاه 
دلیل تحوالت اقتصاد سیاسی، حوزه فعالیت های قرارگاه خاتم 
توسعه یافت تا حدی که در حال حاضر از پروژه حرم تا حرم 
و فاز 15 و 16 عسلویه تا پروژه انتقال آب خزر، بزرگراه صدر 
و خط متروی تهران در دست این نهاد قدرتمند قرار گرفته و 
حجم پروژه های آن تا بیش از 8۰ هزار میلیارد تومان برآورد 

می شود.
البته واقعیت این است که با شدت یافتن تحریم ها در سال 
های گذشته شرکت های خارجی از سرمایه گذاری در میادین 
این  در  نیز  خاتم  قرارگاه  اگر  و  گرفتند  کناره  پارس جنوبی 

حوزه  در  پیشرفتی  هیچ  امروز  احتماال  نمی شد،  وارد  عرصه 
بهره برداری از میادین نفت و گاز به وجود نمی آمد.

مقام معظم رهبری از ابتدا تاکید داشته و دارند که سپاه در 
هیچ عرصه  اقتصادی که بخش خصوصی میتواند فعالیت کند، 
وارد نشود. از این رو به گفته مسئوالن قرارگاه خاتم، از سال 
9۰ سپاه تصمیم گرفت که در پروژه های کمتر از 1۰۰ میلیارد 

تومان درگیر نشود.
خاتم  قرارگاه  در  گرفته  صورت  فعالیتهای  از  بسیاری  گرچه 
هم  هایی  چالش  و  نقایص  متاسفانه  اما  است،  تحسین  قابل 

وجود دارد که امیدواریم برای رفع آن چاره اندیشی شود:
ماموریتی  گستره  دارای  است  انقالب  پاسدار  که  سپاه   -1
امنیت  از آن در حوزه  توجهی  قابل  است که بخش  وسیعی 
های  سپاه  و  بسیج  سپاه،  اطالعات  سازمان  است.  داخلی 
قدرتمند  واقعی  معنای  به  ماموریت،  همین  دلیل  به  استانی 
وقتی  مسلح  نیروهای  ذاتی  قدرت  این  هستند.  نفوذ  ذی  و 
با فعالیت اقتصادی گره می خورد، می تواند مفاسد و تبعات 
جبران ناپذیری به دنبال بیاورد. بسیاری از افراد سودجو آرزو 
می کنند که همواره فعالیت های اقتصادی سپاه پا بر جا باشد 
تا بتوانند در سایه آن، امورات خویش را پیش ببرند. پرونده 

بابک مشتی نمونه خروار است.
به  را  خود  نمی تواند  گاه  هیچ  خصوصی  بخش  اساساً   -2
از یک  این مسابقه  این است که  برساند. علت  قرارگاه خاتم 
تمرکز  از  استفاده  با  قرارگاه  است.  نشده  شروع  برابر  نقطه 
شرایط  دلیل  )به  سپاه  در  شده  انباشت  لجستیک  امکانات 
فاصله  می گذرد  هر چه  و  می دود  جلوتر  ها  فرسنگ  جنگ( 
قرارگاه  اینکه  ضمن  گیرد.  می  خصوصی  بخش  از  بیشتری 
خاتم از امتیازات ویژه  ای نظیر معافیت مالیاتی برخوردار است 

که فعالیت های اقتصادی آن را تسهیل می کند. دیگر از نفوذ 
که  دولت  اقتصادی  ستاد  و  دولتی  های  دستگاه  در  قرارگاه 
پروژه  یا  برداشته شود  پا  پیش  قانونی  موانع  باعث می شود 
اینکه قرارگاه  ها کانالیزه شود، بگذریم. شاید مهمتر از همه 
مزاحمت دستگاه های  از  اقتصادی  فعاالن  مانند دیگر  خاتم 
نظارتی رنج نمی کشد. طبق قانون دیوان محاسبات، سازمان 
بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه های نظارتی )حتی سازمان 
اطالعات سپاه( حق ورود و سرکشی به فعالیت های قرارگاه 
ندارند! تنها مرجع نظارت بر قرارگاه خاتم، سازمان حفاظت 
سپاه است که حتی اگر بخواهد، اساساً برای نظارت در حوزه 
اقتصادی ساخته نشده و حتی نمی تواند یک حسابرسی و یا 
ردیابی مالی از عملکرد قرارگاه داشته باشد! در چنین محیطی 

وقوع فساد چندان دور از انتظار نیست.
3- توان مالی قرارگاه این امکان را فراهم آورده تا پروژه های 
عمل،  در  متاسفانه  اما  کند.  تقبل  را  دولت  اقتصادی  کالن 
قرارگاه نقش یک واسطه را ایفا می کند. پروژه ها فوراً به چند 
یا چندین پروژه کوچکتر خرد شده و در ازای دریافت سهم 
بخشی  باالخره  می شود.  واگذار  خصوصی  بخش  به  قرارگاه 
هم  کالن  پروژه های  مدیریت  است؛  طبیعی  موضوع  این  از 
خودش گرفتاری هایی دارد که از عهده هر کسی برنمی آید. 
که  چرا  برمی گردد.  دولت ها  به  بیشتر  اشکال  این  هم  شاید 
بجای تعریف پروژه های خرد، خیال خود را راحت کرده )بدون 
با طرف های متعدد(، همه پروژه ها را در  چک و چانه زدن 
قالب یک پروژه کالن تعریف می کنند که طبیعتاً به کسی جز 

قرارگاه نمی رسد.
به منظور رفع نقایص فوق پیشنهاد می شود:

اوالً همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، سپاه فقط 
داخلی  بخش  و  مانده  زمین  کشور  کار  که  مواردی  در  باید 
هم  پروژه  البته  و  نیستند  پروژه  انجام  به  حاضر  خارجی  و 
قابلیت تعریف به پروژه های کوچکتر نیست، وارد شود. قطعاً 
در صورت توجه به منویات ایشان، حوزه عمل قرارگاه وسعت 

فعلی را پیدا نمی کرد.
آلودگی  شبهه  و  آلودگی  ایجاد  از  پرهیز  منظور  به  ثانیاً 
اقتصادی  فعالیت های  شود  داده  اجازه  سپاه،  در  اقتصادی 
قرارگاه خاتم همانند بخش های اقتصادی دولت تحت نظارت 
همه دستگاه های ذی صالح نظیر دیوان محاسبات، سازمان 
بازرسی و وزارت اطالعات قرار گیرد. اساساً عموم فعالیت های 
اقتصادی قرارگاه جنبه محرمانه و امنیتی ندارد و دلیلی هم 
ندارد که نظارت بر آن انحصاراً بر عهده سازمان حفاظت باشد.
کرده،  آغاز  اخیراً  که  حرکتی  ادامه  در  خاتم  قرارگاه  ثالثاً 
همانند دیگر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور گزارش 
های نوبه ای و کامل از فعالیت های اقتصادی خود منتشر کند 
از دشمن  را  روانی  عملیات  مجال  رسانی درست  اطالع  با  و 
به  توجه  با  میتواند  گزارش  این  انتشار  است  بدیهی  بگیرد. 
تا کار دشمن را برای تحریم  مالحظات تحریم صورت گیرد 

شرکت های پنهان قرارگاه آسان نکند.

اسناد  ثبت  از  من  گفت:  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
استعالم کردم و به طور غیررسمی نام 2۰ شرکت را ذکر کردند 

که نعمت زاده در این شرکت ها عضو هیات مدیره است.
و  برنامه  کمیسیون  عضو  توکلی  احمد  تسنیم،  گزارش  به 
الیحه  کلیات  با  مخالفت  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با 
اشاره به تذکر قبلی خود گفت: این الیحه کلیات ندارد؛ چراکه 
می خواهید با این کار، 5۰ قانون کشور از جمله قانون مالیات 
بر ارزش افزوده، قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون آیین 
قانون  مشارکت،  اوراق  انتشار  نحوه  قانون  کیفری،  دادرسی 
به  خدمات رسانی  جامع  قانون  مناقصات،  برگزاری  چگونگی 

ایثارگران و... را تغییر دهید.
داد:  ادامه  ندارد،  کلیات  الیحه،  این  که  این  بر  تاکید  با  وی 
طبق  مشخص  موضوع  یک  که  است  مطرح  زمانی  کلیات 
ناچار  به  من  اما  شود.  رعایت  الیحه  در  ماده 135  آیین نامه 

برخی مسائل را در این رابطه عرض می کنم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که سرعت تدوین 
و بررسی این الیحه غیرمنطقی است، خاطرنشان کرد: علت 
این مساله این است که الیحه ای که می خواهد 5۰ قانون را 
مثال  برای  است.  وسیع  کارشناسی  کار  نیازمند  دهد،  تغییر 
در خصوص مناسبات دولت و نفت، ما در قانون نفت مصوب 
این  چرا  می زند.  را  حرف ها  همین  که  داریم  موادی   ،139۰

حرف ها را تکرار می کنیم؟
توکلی با بیان این که ما متخصص تولید انبوه قانون شده ایم، 
تصریح کرد: این کار فقط شبهات را افزایش می دهد و راه های 
فرار از اجرای قانون را باز می کند. مساله دیگر این است که 
پیشنهادهایی در این الیحه مطرح است که به منافع گروه های 
پتروشیمی  قیمت گذاری محصوالت  نحوه  دارد.  تمایل  خاص 
منافع گروه خاصی را به شدت تامین می کند که من در زمان 

مناسب خود این مساله را توضیح خواهم داد.
وی افزود: بنده براساس ماده 221 از دیوان محاسبات سوال 
کردم که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت 
از ثبت اسناد در  پتروشیمی عضو هیات مدیره هستند؟ من 
اما  این رابطه استعالم کردم که به من جواب رسمی ندادند 
به طور غیررسمی نام 2۰ شرکت را ذکر کردند که ایشان در 
این شرکت ها عضو هیات مدیره هستند. البته در مورد برخی 
از آنها توضیحاتی ارائه کردند اما در خصوص 14 شرکت دیگر 

ابهام باقی است.
دیگر  مطلب  داشت:  اظهار  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
فروش  برای  افراطی  تمایل  الیحه  این  در  که  است  این 
تمام طرح ها  مایملک دولت وجود دارد. ماده 6 می گوید که 
و مجتمع های هنری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی به مزایده 

گذاشته می شود.
حوزه  در  یعنی  گفت:  مجلس  نمایندگان  به  خطاب  توکلی 
بدوند،  توپ  به دنبال  می خواهند  که  بچه هایی  شما  انتخابیه 
کاربری  تغییر   ،7 ماده  بدهند.  پول  خصوصی  بخش  به  باید 
زمین  حالی که  در  می کند؛  توصیه  را  دولت  زمین های 
کمیاب ترین عامل تولید است. اگر امروز دولت این ها را حراج 
کند چه اتفاقی می افتد؟ می گویند مازاد بر نیاز است؛ مازاد بر 

نیاز امروز یا فردا؟ ما باید فردا را هم ببینیم.
آینده  باشد و بخواهد در  نداشته  اگر دولت زمین  افزود:  وی 

مدرسه بسازد، باید چه کار کند؟ اگر امروز این زمین ها را به 
بند،  و  زد  با  و  بخرند  را  زمین ها  این  عده ای  بگذارند،  حراج 
و  بزنند  جیب  به  پول  میلیارد  هزاران  دهند،  کاربری  تغییر 

بی عدالتی اجتماعی را توسعه دهند، باید چه کنیم؟
در  که  سوال  این  طرح  با  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
بسازد  پاسگاه  و  درمانگاه  بخواهد  دولت  اگر  شرایطی  چنین 
چه باید بکند، تصریح کرد: ماده 36 هم به همین بال گرفتار 
صورت  به  اختصاصی،  بودجه های  گسترش  و  توسعه  است. 
دائمی در اینجا صورت می گیرد. بودجه اختصاصی از نظر فن 
بودجه ریزی اشتباه است و نباید افزایش یابد. پیوند هزینه و 
درآمد کاری غلط، غیرعلمی و خالف قواعد بودجه ریزی است.

به  که  است  این  دیگر  مهم  مورد  داشت:  اظهار  توکلی 
دستگاه های دولتی اجازه استقراض می دهد. تاکنون فقط خود 
دولت و شرکت های دولتی بدهکار می شدند، اما از این به بعد 
ادارات آموزش و پرورش هم می توانند از بانک ها وام بگیرند و 

بدهکار شوند. این یک فاجعه برای آینده کشور است.
فساد  کردن  محدود  یا  گسترش  با  را  مواد  این  نسبت  وی 
و  دانست  نامعلوم  مبتالست،  آن  به  کشور  که  سیستماتیکی 
تاکید کرد: برخی از دوستان می گویند که فساد سیستماتیک 
همه  که  می کنم  عرض  قاطع  ضرس  به  بنده  اما  نیست 
این  دچار مشکل شده اند.  کم وبیش  نیز  نظارتی  دستگاه های 
این  نکنیم،  توجه  دردها  این  به  ما  اگر  نیست؛  سیاه نمایی 

سیاهی ها قسمت های سفید دیگر را می خورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: آخرین نکته این 
است که ما به دنبال پیشرفت عادالنه هستیم. رهبری تصریح 
کردند که هر طرح و الیحه ای که به این مساله توجه نکند، 
به درد ما نمی خورد. نسبت این مواد با گسترش بی عدالتی یا 

محدود کردن بی عدالتی چیست؟
توکلی خاطرنشان کرد: این الیحه باید به چند الیحه تفکیک 
شود و به مجلس تقدیم شود تا حقوق نمایندگان ضایع نشود. 
یکی از دوستان گفتند که اعضای کمیسیون های فرعی نظر 
دادند در حالی که آنها فرعی نیستند و برخی از آنها بر حسب 

مورد، اصلی هستند و حقوق شان ضایع شده است.
وی اظهار داشت: به این دالیل که این قانون الیحه ای است 
که می خواهد 5۰ قانون بسیار متفاوت و در طیف های گسترده 
را اصالح کند، کار کارشناسی به این شکل امکان پذیر نیست، 
نتیجه کار مثبت نیست و نسبت مشخصی با عدالت و فساد 
ندارد، من خواهش می کنم که به کلیات رای ندهید تا دولت 
این الیحه را به چند الیحه تفکیک و به مجلس تقدیم کند 
تا کمیسیون های اصلی کار کارشناسی بیشتری در این رابطه 

انجام دهند و امر پخته تری انجام شود. 

ساده،  مریضي  یک  نه  اما  است.  مریض  ایران  اقتصاد   -1
کرده  دشوار  را  درمان  که  مختلف  بیماري  چند  از  ترکیبي 
از  کدام  هر  هم  اقتصاددانان  و  مجلسي ها  دولتمردان،  است. 
زاویه اي به آن نگاه مي کنند و نسخه میپیچند. این نسخه ها 

بعضا 18۰ درجه با هم مغایرت دارد!
2- گروهي از اقتصاددانان )پزشکان( دولت مثل دکتر نوبخت 
و دکتر سیف معتقدند اول باید تب تورم بیمار کنترل شود. 
زیاد(  )نقدینگي  باال  خون  فشار  از  ناشي  را  تورم  تب  اینها 

مي دانند و فعال در این رابطه نسخه مي پیچند.
از نظر برخي پزشکان دولت نظیر وزیر کشاورزي مرض   -3
که  است  این  مساله  بلکه  نیست.  تورمي  تب  اقتصاد،  اصلي 
تولید  بخش  همان  که  محرکه  قواي  به  )خون(  نقدینگي 
نقدینگي  باید  شرایط  این  در  معتقدند  اینها  نمي رسد!  است 
به مریض  تولیدي(  براي بخشهاي  )فقط  به صورت هدفمند 
به  دالر  میلیارد   4 پشتوانه  بدون  تزریق  شاید  شود.  تزریق 
این  سیاستهاي  از  ناشي  یازدهم  دولت  در  کشور  پولي  پایه 
دکتر  نظیر  پزشکان  از  برخي  نیز  نهم  دولت  در  باشد!  گروه 
صمصامي و دکتر جهرمي همین نسخه )تزریق نقدینگي به 
تولید( را از طریق کاهش دستوري نرخ بهره و وامهاي خود 

اشتغالي پیگیري مي کردند!
4- دکتر ربیعي و برخي دیگر از پزشکان دولت معتقدند دولت 
باید قبل از هر کار، جراحتي که پزشکان دولت هاي قبل در 
معتقدند  گروه  این  شود.  درمان  زده اند  بیمار  پاي  و  دست 
ایران، خصولتي شدن  اقتصاد  مهمترین علت زمینگیر شدن 
بنگاههاي تولیدي است و مهمترین درمان هم واگذاري زودتر 

اقتصاد به بخش خصوصي واقعي است.
5- برخي پزشکان نظیر وزیر اقتصاد )و دکتر پژویان در دولت 
و  مي دانند  مصنوعي  قیمت هاي  را  امراض  همه  ریشه  قبل( 
معتقدند قبل از هر کار باید یارانه ها اصالح شود. صندوق بین 

المللی پول هم از این نسخه حمایت می کند!
از پزشکان دولت دواي  6- جناب نعمت زاده و برخي دیگر 
مي کنند.  جویي  چاره  اقتصاد  رهاسازي  در  را  دردها  همه 
نسخه هاي این گروه بیشتر در مسیر حذف اهرم هاي نظارتي 
شبنم  کد،  ایران  حذف  براي  تالش  است.  اقتصاد  در  دولت 
اقدامات است. آزادسازي  این  از جمله  ثبت سفارش  و اخیراً 
واردات و صادرات و رفع هر گونه قید و بند نظارتي در این 
بسته  در  اتفاقاً  که  است  زاده  نعمت  نسخه هاي  از  رابطه 

اقتصادي دولت هم به چشم مي خورد.

نیلي  جناب  نظیر  پزشکان  از  دیگر  گروهي  و  نفت  وزیر   -7
اساساً نسخه نمي پیچند و دنبال تغییر فضاي پیراموني بیمار 
دیگري  اتاق  به  تحریم  اتاق  از  بیمار  اگر  معتقدند  هستند. 
نیاز به نسخه و  منتقل شود، بیماري کاماًل خوب مي شود و 
درمان نیست. این گروه دست به تیغ جراحی نمي برند و فقط 
براي وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده هسته اي دعا مي کنند!

8- علي رغم تناقض نسخه ها، تقریباً تمامي پزشکان اقتصادي 
فوق در یک موضوع متفق القول هستند: آنها اساساً کاري به 
ساختار نهادهاي اقتصادي ندارند! از نظر این گروه اینکه قلب 
اقتصاد یعني بانک چه مي کند و تسهیالت را به چه بخشهایی 
پمپاژ مي کند به پزشک ارتباط ندارد! به همین ترتیب معوقات 
مافیاي  و  فسادزا  ساختارهاي  قاچاق،  مالیاتي،  فرار  بانکي، 
واردات و انحصارات تولید هم جزو عوارض بیماري برشمرده 
کاپیتالیست،  پزشکان  نظر  از  نیست!  مرض  خود  و  مي شود 
بیماري این است که مکانیزم بازار عمل نکند و اگر بازار عمل 
باید  فقط  دولت  و  مي شود  درست  چیز  همه  وقت  آن  کند، 
مراقب حرکت هماهنگ نرخ بهره و نرخ ارز با نرخ تورم باشد!
9- تیم پزشکي دولت بر بالین بیمار )اقتصاد( حاضر است اما 
اینکه  مداوایي صورت نمي گیرد! شاید بتوان گفت علي رغم 
هیچگاه  اما  شده،  شناخته  ایران  اقتصاد  امراض  همه  تقریباً 
فقدان  است.  نداشته  قرار  جراحان  تیغ  هدف  اصلی  امراض 
واردات  به  وابستگی  و  نفت  به  وابستگی  اقتصادی،  شفافیت 
سه بیماری اصلی اقتصاد از نظر سیاستهاي اقتصاد مقاومتی 
است که اتفاقاً چندان مورد پذیرش تیم پزشکی دولت نیست!

حباب  یازدهم،  دولت  آمدن  کار  روي  با  حال  هر  به   -1۰
به   36۰۰ مرز  از  دالر  نرخ  و  شد  تخلیه  ارز  بازار  در  رواني 
حدود 3۰۰۰ تومان کاهش یافت. ارزاني ارزي از طریق اقالم 
وارداتي و انتظارات به سایر بازارها تسري یافت و خوشبختانه 
موجب آرامش در اقتصاد شد و نهایتاً نرخ تورم را کاهش داد. 
به  را  مثبت  تحوالت  این  مي تواند  و  دارد  حق  دولت  گرچه 
اقتصادي  این است که وقایع  اما واقعیت  بزند،  نام خود رقم 
در یکسال اخیر بیش از آنکه ناشي از سیاستها و نسخه هاي 
با  بازار است. امري که  انتظارات رواني  از  دولت باشد، ناشي 
شوک  نوع  هر  و  نفت  قیمت  کاهش  یا  و  مذاکرات  شکست 
ارزي دیگر در کوتاهترین زمان از بین مي رود. به عبارت دیگر 
پایین آمدن تب و لرز اقتصاد ایران پایدار نیست و بیشتر اثر 

آرام بخش ها و مسّکن های مقطعی است!
دکتر علي یحیي زاده

در حاشیه گزارش اقتصادی قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه

تکلیف عضویت وزیر صنعت در 14 شرکت پتروشیمی روشن نیست
 فساد در دستگاه های نظارتی

حکایت اقتصاد ایران
یک بیمار با چند مرض و چندین پزشک!

توکلی در صحن علنی: 
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مهر، ای دخترک شاد و خندان با موهای بلند زرد و نارنجی 
که گیسوانت نقش بر پیاده روها،سنگفرش عبور رهگذرهاست، 

سالم.
رسیدنت بخیر،در کوله بارت خاطرات کودکی ام را جا گذاشته 
نو سرمشق های”  از  دوباره  باید  بودم،دفتر مشقم کجاست؟ 
خانم گلی« معلمم را بنویسم.بگذار مداد رنگی هایم را در آورم 
تا برایت کوه و دریا بکشم.راستی گفته باشم جای من هنوز 
هم در ردیف اول کالس است،هنوز هم می خواهم در زنگ 
تفریح با گچ های رنگی روی تخته سیاه،ابرهای سپید نقاشی 

کنم.می خواهم یکبار دیگر شیطنت کنم و بازیگوش باشم.
خانم معلم،اجازه هست سر کالس درست بنشینم و از دوباره 

کودکی کنم؟
دوستان و همراهان صمیمی،درود بر شما

سالم ویژه پاییزی خود را نثار معلمان،مدیران و تمامی زحمت 
باشد. به کامتان  ایام  امیدوارم  و  راه مدرسه می کنم  کشان 

در آستانه بازگشایی مدارس این بار سری به اولیا،معلمان و 
بانشاط داشته  با یاری  یکدیگر مدارس  تا  مدیران می زنیم 
باشیم.همان طور که همه ما می دانیم مدرسه محل شکوفایی 
و پرورش استعدادهای فرزندان ما است؛مکانی که دانش آموز 
بخش زیادی از زمان خود را در آن سپری می کند و از این رو 
این محیط تاثیر چشم گیری در شکل گیری ضمیرناخودآگاه 

و  مرز  این  نوجوانان  و  کودکان  زندگی  های  نویس  پیش  و 
بلند  زنانی  و  مردان  به  نیاز  ما  عزیز  کند.ایران  می  ایفا  بوم 
در  عزیزان  این  معنادار  حضور  اولین  که  دارد  توانا  و  همت 
اجتماع از ورودشان به مدرسه آغاز می شود. برای داشتن یک 
کتاب  مطالعه  برای  ما  بزرگوار  معلمین  باید  بانشاط  مدرسه 
های مناسب روانشناسی جهت آشنایی با روحیات کودک و 
نوجوانان وقت بگذارند.مراحل رشد اریکسون و مطالب بسیار 
زیادی در حوزه چگونگی ارتباط موثر با دانش آموز به شناخت 
دارد.مدرسه  بسزایی  نقش  آموزش  کیفیت  سطح  پیشبرد  و 
بانشاط مدرسه ای است که مدیر بانشاط و خالق داشته باشد.

دوستان بزرگوار، شادابی و سرزنده بودن پرسنل مدرسه در 
روحیه دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.اگر کودک درون شما 
مسلماً  باشد  نشده  احیا  هستید  مدرسه  اولیای  که  عزیزانی 
نمی توانید دانش آموزان خالق،سرزنده و بانشاطی را پرورش 
دهید.همان طور که همیشه سر کالس هایم گفتم دست دو 
قشر جامعه را می بوسم؛عزیزانی که در حرفه کاری من برای 
سالمتی و بهبود بیماران اعتیاد زحمت می کشند و معلمین 

دلسوز و بزرگوار.
این یک واقعیت است که در مدرسه ای که کادر آموزشی آن 
دچار تنش،کسلی و خمودگی هستند نمی توان توقع شادابی 
و امنیت روانی دانش آموزان را داشت.لذا از شما می خواهم که 
کمی هم به کودک درون خود بپردازید،به استخر بروید،زمینه 
ای برای تفریح و استراحت خود فراهم آورید تا در گذر زمان 
دچار خستگی و کسالت نشوید.رشد و شکوفایی فرزندان ما در 
گرو سالمتی و شادابی شما است،اگر بخواهید فقط به دیگران 
سرویس بدهید و نیازهای خود را نادیده بگیرید هم به خود 
آسیب خواهید زد و هم نخواهید توانست رسالت حرفه خود 
را به درستی به پایان برسانید.خواهش می کنم از تنبیه بدنی 
و توهین به شخصیت بچه ها خودداری کنید،چیزی که خود 
کلماتی  داشتم.از  رنجش  بسیار  آن  از  دوران مدرسه  در  من 
به  تنبل هستی«،«تو  تو همیشه  نمیشی«،«  مثل«تو هیچی 
نمایید.رفتار  خودداری   ... و  خوری«  نمی  کاری  هیچ  درد 
که  کلماتی  ندهید.مراقب  تعمیم  او  شخصیت  به  را  شاگرد 
استفاده می کنید باشید.گاهی اوقات کوچکترین کلماتی که 
تاثیر  مقابل  طرف  ضمیرناخودآگاه  در  برید  می  کار  به  شما 
عمیقی خواهد داشت،شاید شما فراموش کنید اما یک نوجوان 
هیچ گاه کلمات و رفتار شما را فراموش نخواهد کرد و چه 
بسا تا مدتها احساس به درد نخور بودن و بی کفایتی داشته 

باشد.همانطور که در مقاالت »چهره خوانی و زبان بدن« به 
سمعی،بصری،لمسی  دسته   4 به  ها  انسان  کردم  اشاره  آن 
می  یاد  شنیدن  با  ها  شوند.سمعی  می  تقسیم  جنبشی  و 
گیرند،بصری ها با دیدن،جنبشی ها هنگام درس خواندن راه 
می روند و لمسی ها با نوشتن می توانند یادگیری موثرتری 
داشته باشند.لذا اگر می خواهید حین تدریس،دانش آموزان 
شما حداکثر سطح یادگیری را داشته باشند برای هر نوع تیپ 
شخصیتی شرایطی را مهیا نمایید که بتواند به راحتی مطالب 
از پاورپوینت و عکس های رنگی  شما را درک کند.استفاده 
برای بصری ها،سی دی های صوتی برای سمعی ها،جزوه و 
رفتن در حین  راه  و  ها  لمسی  برای  نویسی  و خالصه  برگه 
کند.در  می  کمک  جنبشی  های  بچه  یادگیری  به  تدریس 
مقابل مشکالت دانش آموزان حساس باشید.با اولیای دانش 
مختلف  به مشکالت  و  باشید  داشته  نزدیکی  ارتباط  آموزان 
خانوادگی او از قبیل فقر،درگیری خانوادگی،اعتیاد یا بیماری 
گرفتن  درنظر  با  توانید  می  نمایید.شما  توجه   ... و  والدین 
از  دور  به  و  امن  محیطی  در  آموزان  دانش  فردی  تفاوتهای 
قضاوت فرصت شکوفایی استعدادها را به آنها بدهید.برای آنها 
فرصت یادگیری و تشویق ایجاد نمایید.موضوعی که در کارگاه 
های تحلیل رفتار متقابل)کودک درون( از آن به نام نوازش 
ها یاد می کنم.با دادن نوازش های مثبت به آنها فرصت تکرار 
رفتارهای مثبت و سازنده را به آنها خواهید داد.چقدر خوب 
به صورت موزیک های بدون کالم و  است که زنگ مدرسه 
آرامش بخش باشد تا در ضمیر ناخودآگاه دانش آموز تداعی 
از مدرسه  از لحظات ورود و خروج  خاطره خوب و شیرینی 
باشد  نه اینکه بچه ها برای خروج از مدرسه لحظه شماری 
بجای  را  درسی  های  کالس  بزرگوار  پرورشی  کنند.معاونین 
عدد و رقم با نام گل ها یا اسامی با معنا و زیبا نامگذاری کنند 
من  زمانیکه  آید  می  کند.یادم  ثبت  آنها  از  دلنشین  اسم  تا 
مدرسه می رفتم یکی از درس های کتاب کالس اول دبستان 
یا خوشبختانه  متاسفانه  بود،  داد«  نان  بابا   – داد  آب  بابا   «
اغلب  ناخودآگاه  ضمیر  در  ساده  ظاهر  به  جمله  یک  همین 
همه  مسئولیت  ایفای  تداعی  من  و سال  های هم سن  بچه 
جانبه زندگی توسط پدر و یا مادر در سنین نوجوانی و جوانی 
را داشت.خداوند را شاکرم که این درس از کتاب اول دبستان 
حذف شد و بسیار خوشحال ترم که نمرات درسی از مدارس 
ما برداشته و رفته رفته حس رقابت جویی اشتباه از ذهن بچه 
ها و والدین حذف شد.متاسفانه یکی از اولین استرس هایی 

که فرد در سنین بسیار کم با آن مواجه میشد،همین اضطراب 
ناشی از نمرات امتحان و توقع بیش از حد خانواده ها بود.

در  را  پذیری  مسئولیت  حس  کم  سنین  همان  از  بیایید 
فرزندان خود تقویت کنیم،یک محیط مشارکتی در مدارس 
ایجاد کنیم و سمت شهردار مدرسه،گروه خبرنامه،انتظامات 
و ... را در اختیار بچه ها قرار دهیم.با تفویض اختیار به خود  
آنها  به  پذیری  مسئولیت  برانگیختن حس  بر  عالوه  ها  بچه 
در  تا  کنند  را کشف  استعدادهایشان  تا  داد  فرصت خواهیم 
آینده برای پیدا کردن موقعیت شغلی مناسب خود به مشکل 
نخورند.برون داد و خروجی یک مدرسه بانشاط دانش آموزانی 
است که از نظر روانی سالم،از لحاظ روحی بانشاط،عالقمند 
به فعالیت های اجتماعی و در مجموع سالمت روان  آنها در 
حال و آینده تامین می گردد.دانش آموزانی که به بهداشت 
روان دست یافته اند می توانند توانایی هایشان را بازشناسند 
قادر خواهند بود با استرس های معمول زندگی تطابق حاصل 
کند،از نظر تحصیلی و شغلی و شخصی مفید و سازنده باشندو 

به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت داشته باشند.
و در آخر مدرسه در بستری شاد  و بی دغدغه می تواند توانایی 
نقادانه،توانایی  خالق،تفکر  مسئله،تفکر  گیری،حل  تصمیم 
برقراری روابط بین فردی سازگارانه، توانایی آگاهی از خود، 
توانایی همدلی،تفویض مسئولیت را در بستری شاد و دوستانه 

به فرزندان این مرز و بوم فرا دهد.
شاد و پیروز باشید.

محسن ابوطالبی
سرپرست کلوپ روانشناسی ورزش های آبی ایران

فیلم سینمایی »فرزند چهارم« به کارگردانی وحید موسائیان در ششمین جشنواره 
بین المللی فیلم بغداد و هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مذاهب امروز به نمایش 

در می آید.
وحید  کارگردانی  به  چهارم  فرزند  سینمایی  فارس،فیلم  خبرگزاری  گزارش  به 

موسائیان در ششمین جشنواره بین المللی فیلم بغداد به نمایش در می آید.
این فیلم همزمان با حضور در بخش رقابتی »کشف تفاوت ها« در جشنواره مذهب 
بین المللی  بلند در ششمین جشنواره  فیلم های  ایتالیا، در بخش مسابقه  در  امروز 

فیلم بغداد نیز به روی پرده خواهد رفت.
ششمین جشنواره بین المللی فیلم بغداد از 23 تا 27 مهر ماه سال جاری در کشور 

عراق برگزار می شود.
براساس این گزارش، همچنین »فرزند چهارم« که در نخستین نمایش بین المللی، 
کشور  در  باتومی  در  هنری  های  فیلم  جشنواره  از  را  زن  بازیگر  بهترین  جایزه 
گرجستان دریافت کرده بود، در هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز 

در بخش رقابتی »کشف تفاوت ها« به نمایش در می آید.
سینمای کشورمان در این رویداد سینمایی با فیلم های بلند »با دیگران« ساخته 
ناصر ضمیری و »سر انگشتان یک فرشته« ساخته محسن آقالر و فیلم های کوتاه 
»تمام زمستان هایی که ندیده ام« ساخته امید خوش نظر، »و اینک انسان« ساخته 
ایرج محمدی رزینی، »رقص بادکنک ها« ساخته سید سجاد موسوی، »لبیک« وحید 
امیرخانی، »زمزمه های گل شمعدانی« ساخته حمید رضا مزرعه خطیری و »رنگان 

99« ساخته تیام یابنده حضوری چشمگیر دارد.
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز از 18 تا 29 مهر ماه سال جاری 

در کشور ایتالیا برگزار می شود.

جان فراچ منتقد سینمایی سایت تی اچ آر گنج نقش برتر براد پیت را در کارنامه 
وی به صورت زیر آورده است:
اوکلند اتلتیک در »مانی بال« 

پیت در فیلم مانی بابل نقش مربی اوکلند اتلتیک را دارد که یک مربی ورزشی 
با موسیقی جاز صحنه های  و  واقعگرا است  فیلم در گونه کمدی  است. داستان 

هیجان انگیز آن به اوج می رسد.
العاده ای را ارائه می دهد و در نقش یک ورزشکار  پیت در این فیلم بازی فوق 
باتجربه دو و میدانی چنان فرو رفته که تماشاگران بازیگر بودن وی را در طول 

فیلم فراموش می کنند.
مرد متافیزیکی در »درخت زندگی«

بازی در یک نقش کامال متفاوت تگزاسی در دهه پنجاه میالدی چهره جدیدی از 
پسرک موطالیی هالیوود بر جا گذاشت.
یک مرد آرام فکور با بازی درونی پیت.

مرد مالیخولیایی در »1۲ میمون«

انگلیسی به کارگردان فیلم های عجیب غریب معروف است و برای  تری گیلیام 
همین وقتی بروس ویلیس و براد پیت در نقش بیماران روانی در فیلمی از وی بازی 

کنند فیلم عجیبتر هم خواهد شد.
به خوبی  عصبی  و  شلخته  پرحرف  کاراکتر  یک  نقش  پس  از  فیلم  این  در  پیت 

برآمده است.
برای همین بازی اولین نامزدی اسکار را در کارنامه خود وارد می کند.

کابوی جوان در »تلما و لوییز«

نقشی کوتاه در فیلم تلما و لوییز در سال 1992 اما به یاد ماندنی از پیت جوان.
کابویی که در کشاکش یک اثر فمینیستی به کارگردانی تونی اسکات پوزخندی 

بزرگ به زندگی می زند و گویی دارد به خود فیلم و تماشاگر هم می خندد.
یک تجربه در بازیگری برای براد کم تجربه ای که خوب بازی می کند.

کاراگاه کم تجربه در »هفت«

هفت را بهترین فیلم پیت می دانند و چندان هم به بیراهه نمی روند. برای اولین 
بار وی جای کمک گرفتن از بدن عضالنی و چهره فتوژنیک بازی ای عالی ارائه 
می کند که البته حضور دیوید فینچر و بازی در کنار مورگان فریمن در ایفای ان 

بی تاثیر نیست.
کمتر تماشاگری است که سکانس تعقیب قاتل زیر باران یا از هم فروپاشی روانی 

پیت در پایان فیلم را از یاد ببرد.

مدارس شاد

حضور جهانی »فرزند چهارم« 
پنج نقش چشمگیر براد پیت کدامند؟/ از »مانی بال« تا »هفت«در دو جشنواره بین المللی

بهترین بازی های یک بازیگر به انتخاب »تی اچ آر«

سینماپرس: براد پیت از مشهورترین بازیگران سینماست که نقش های متفاوتی را 
تا کنون ایفا کرده اما سایت تی اچ آر بازی وی در پنج فیلم را چشمگیرتر می داند.

حمیدرضا )مجید( 
مزرعه خطیری
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این سوره مکی است و 26 آیه دارد. 
کند،  تالوت  را  غاشیه  سوره ی  که  »هر  پیامرب)ص(:  تالوت:  فضیلت 

خداوند حسابش را آسان گرداند.«  

محتوای سوره: این سوره به سه اصل مهم دین : یعنی توحید، معاد 
و نبوت می پردازد.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ َهْل أَتٰيَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة ﴾ ﴿١﴾

ترجمه ١: آیا آمده تو را حادثه ی قیامت؟ 
ترجمه 2: )ای پیامرب( آیا داستان قیامت را شنیده ای؟

رشح: منظور از »غاشية« حادثه ی قیامت می باشد و به قدری عظیم 
است که متام مسائل دیگر را تحت پوشش قرار می دهد. در آن روز 

انسان از شدت وحشت و اندوه جز به وضع و حال خود به هیچ چیز 

دیگری منی اندیشد. پس به دلیل مهم جلوه دادن حادثه به صورت 

سؤال عنوان شده.  

قرآن : »مردم آن را دور می بینند و ما آن را نزدیک می بینیم.«  
بدانید  اگر  اما  است  دور  زمانی  فاصله ی  جهت  از  قیامت  چه  اگر 

آن روز، چه روزی است و چگونه حسابرسی می کنند و چگونه باید 

جواب یک یک اعاملتان را بدهید، شام هم آن را نزدیک می بینید. 

و  مسئولیت  احساس  چون  می بینند  نزدیک  را  قیامت  خدا  اولیاء 

لذا در  باالیی است و  قیامت در حد بسیار  به  آنها نسبت  معرفت 

مسیر سلوک، خلوص دارند و مراقب خود هستند و احکام خدا را به 

خوبی رعایت می کنند.

علی)ع( : »مؤمن هر لحظه مرگ را می بیند« و نیز : »برای آخرت 
به گونه ای زندگی کن که گویی هر لحظه مرگت می رسد و برای دنیا 

به گونه ای باش که گویا هزار سال عمر می کنی.«

قرآن : »ای کسانی که ایامن آورده اید آیا شام را به تجارتی راهنامیی 
کنم که از عذابی دردناک رهایتان کند؟ به خدا و رسولش ایامن آورید 

و در راه خدا با جانها و اموالتان جهاد کنید. این )گذشت و فداکاری( 

برایتان بهرت است چنانچه آگاه باشید.«  

﴿ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة ﴾ ﴿2﴾ 

ترجمه: چهره هایی در آن روز رشمگین و ترسناکند. 
رشح: در آن روز چهره هایی را َگرد مذلت و خواری فرا گرفته و در 
منعم خود  بنده رشمسار  که  است  بد  و چه  محرض رب رشمسارند 

اعامل  از  پاره ای  واسطه ی  به  را  »تو  بگوید:  او  به  اگر  حتی  باشد. 

نیکت بخشیدم«  و بداند که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است، 

باز منی داند با رشمندگی در برابر رب خود چه کند! 

﴿ َعاِمَلٌة نَّاِصَبٌة ﴾ ﴿٣﴾ 

ترجمه: کسی که رسارس وجودش در رنج و اندوه است.
از شدت  کند متوجه می شود  نگاه  به چهره ی مجرم  که  رشح: هر 
در  رفته  فرو  و  رنجور  گرفته،  فرا  غم  را  وجودش  رسارس  وحشت، 

خویش است. 

﴿ َتْصَلٰ َناًرا َحاِمَيًة ﴾ ﴿٤﴾ 

ترجمه: هم اکنون باید در آتش بسیار سوزان وارد گردد.
رشح: آتشی که راه گریزی از آن نیست. چنین فردی که به ُمنعم 
خویش گستاخی و جسارت کرده باید رسارس وجودش را غم بگیرد و 

در آتش سوزان جای گیرد. 

﴿ ُتْسقٰى ِمْن َعْيٍ آِنَيٍة ﴾ ﴿٥﴾ 

آن  نوش  زمان  که  جوشانی  از چشمه ی  می شود  نوشانیده  ترجمه: 
رسیده و برایش مهیا کرده باشند.

رشح: این چشمه ی جوشان از قبل برای او تهیه شده بود، از آن زمان 
که در دنیا اعامل زشت مرتکب می شد و حال زمان آن رسیده که از 

محصول خود بهره مند گردد. 

بخواهد  هرکه  پس  است.  پروردگارتان  جانب  از  حق  »بگو   : قرآن 
ایامن می آورد و هر که بخواهد انکار می کند. به درستی که ما برای 

سو  هر  از  را  آنان  پرده اش  رسا  که  کرده ایم  آماده  آتشی  ستمگران 

احاطه کرده است و اگر فریادرس بجویند آبی به آنها می نوشانند که 

چهره هایشان را چون مس گداخته بریان می کند و چه بد نوشیدنی و 

چه جایگاه زشتی دارند.«  اگر این گروه منکران حق از شدت عذاب، 

استغاثه کنند پاسخشان نوعی آب است که از شدت حرارت گداخته 

آنان  روی  به  را  جوشان  آب  این  عذاب  مأموران  دوزخ  در  و  شده 

می ریزند، طوری که رس و صورتشان بریان می شود و این آب، بد نوع 

نوشیدنی و بد نوع همراهی برای کافر است.

يٍع ﴾ ﴿6﴾  ﴿ لَّْيَس َلُهْم َطَعاٌم إِلَّ ِمن َضِ

ترجمه: نیست از برای این گروه هیچ خوردنی مگر خوراکی تلخ. 

﴿ لَّ ُيْسِمُن َوَل ُيْغِني ِمن ُجوٍع ﴾ ﴿٧﴾ 

ترجمه: )با خوردن آن( نه فربه و نه بی نیاز از گرسنگی می شود.  
رشح: هر چه می خورد سیر نشده، بلکه حرصش افزون می شود کنایه 
اندوزی  مال  و  از شدت طمع  که  است  دنیا  این  در  فرد  از حاالت 

شدت  از  دنیا  در  منی شد.  سیر  و  نبود  قانع  خود  حق  به  هیچگاه 

دلبستگی و تبعیت از هواها و امیال نفسانی به قدری حریص بود که 

هیچگاه از مظاهر مادی و نعم دنیوی سیر منی شد و حال متام افعالی 

که در دنیا انجام داده، حتی نیات، دیدگاهها، امیال و آرزوهای او و... 

در آخرت نزدش منعکس خواهد شد. 

فعل تو چون زاید از جان و تنت        
همچو   فـرزندی   بگیرد   دامنت 
                                     »مولوی«

﴿ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِعَمٌة ﴾ ﴿٨﴾ 
ترجمه: چهره هایی در آن روز غرق در رسور و نعمت اند. 

در  غرق  است،  نشاط  از  وجودشان رسشار  گروه رسارس  این  رشح: 
شعف بوده و از درون انبساط دارند، شادی آنان بقدری است که آثار 

نشاط از چهره هایشان منایان است. 

قرآن : »در صورتهایشان رسور به سبب حّظ از نعمتها را تشخیص 
می دهی.«  

﴿ لَِّسْعِيَها َراِضَيٌة ﴾ ﴿٩﴾ 

ترجمه: زیرا از کار خود خوشنودند.
رشح: »راضية« آنکه اعامل خیر انجام داده، به پدر و مادر خدمت 
کرده، صابر بوده و در برابر سختیها، مشکالت و نامالیامت هرگز لب 

به گله و شکایت باز نکرده، وقت خود را بیهوده هدر نداده، مناز را 

به پا داشته و واجبات را انجام داده، گره از کار گرفتاران باز کرده و 

نسبت به جایگاه رّب خود معرفت داشته، مسلاًم در آن روز چنین 

از تالش  او دوری جسته  از نهی  اوامر خدا بوده و  فردی که مطیع 

خود راضی است.

﴿ ِف َجنٍَّة َعاِلَيٍة ﴾ ﴿١٠﴾ 

ترجمه: چنین فردی در بهشت های بسیار متعالی جای دارد.
رشح: جایگاه این فرد در بهشت های بسیار واال و در باغهایی است 

که هرگز نظیر آنها را ندیده. 

﴿ لَّ َتْسَمُع ِفيَها َلِغَيًة ﴾ ﴿١١﴾ 

ترجمه: )ای پیامرب( در آن بهشت سخن لغو منی شنوی.
انسان  فطرت  با  که  است  سخنی  یا  بیهوده  سخن  »لغو«؛  رشح: 
ناسازگار است. این ویژگی، مخصوص دنیا است که در آن لغو بسیار 

بیهوده ی  مسائل  ناخواسته  دنیا  در  اوقات  از  گاهی  مؤمن  و  است 

زیادی را برای خدا تحمل می کند. 

از  با کرامت  لغوی می رسند  به  آنگاه که  »بندگان مؤمن من  قرآن: 
کنار آن عبور می کنند«  اما در جهان آخرت همه چیز بر وفق مراد 

آنهاست.

﴿ ِفيَها َعْيٌ َجاِرَيٌة ﴾ ﴿١2﴾ 
ترجمه: در آن باغهای بهشتی چشمه هایی روان است. 

رشح: منظور از روان بودن چشمه این است که هیچگاه در بهشت 

حالت رکود وجود ندارد و انسان در آنجا پیوسته در حال رشد معنوی 

و کامل و شدن است.

رُْفوَعٌة ﴾ ﴿١٣﴾  ٌر مَّ ﴿ ِفيَها ُسُ
ترجمه: در آن )بهشت ها( بر تخت هایی رفیع مقام یافته اند.

رشح: انسان صالح در بهشت آنقدر مقام واال و جایگاه رفیع دارد که 
بهشتیان او را تکریم می کنند. 

قرآن: »بهشتیان بر تختهایی تکیه زده اند که با بهرتین و زیباترین 
پارچه های سبز پوشانیده شده است«  و یا »بهشتیان بر تختهایی تکیه 

کرده و رودرروی یکدیگر قرار دارند.«  نسبت به یکدیگر حرست منی 

برند و به مقام شخص مقابل غبطه منی خورند. 

چون آنان در این دنیا تکیه گاهشان خدا بود، در بهشت هم بهرتین 

تکیه گاه را دارند. در این دنیا آرامش داشتند در بهشت هم آرامش 

دارند پس بهشت را با خودشان از دنیا آورده اند.

ْوُضوَعٌة ﴾ ﴿١٤﴾  ﴿ َوأَْكَواٌب مَّ
ترجمه: و جام های چیده شده. 

رشح: بوسیله ی جامهای مخصوص زرین و غیر قابل وصفی از آنان 
پذیرایی می شود.

﴿ َوَنَاِرُق َمْصُفوَفٌة ﴾ ﴿١٥﴾
ترجمه: و بالشها و پشتی های منظم و مرتب. 

از  رشح: این چند آیه که در وصف بهشت است تنها مثالی است 
آنچه ما در دنیا نظایرش را داریم نه اینکه خود آنها باشد. نه چشمه 

آن چشمه، نه تکیه گاه آن تکیه گاه، نه بالش آن بالش و نه جام آن 

جامی است که ما می شناسیم و در عامل مادی منونه اش را دیده ایم، 

بلکه فوق تصور برش است.

﴿ َوَزَراِبُّ َمْبُثوَثٌة ﴾ ﴿١6﴾ 
ترجمه: و فرشهایی فاخر و گسرتده. 

رشح: خداوند به این وسایل اشاره دارد تا مخاطب را متوجه کند که 
هیچ کم و کاستی وجود ندارد و برای بهشتیان همه چیز آماده است. 

قرآن : »نوجوانانی با قدحها و کوزه ها و جامهایی از رشاب بهشتی 
که  است  مؤمنین  حال  این رشح  می گردند.«   آنان  گرداگرد  پیوسته 

جوانان بهشتی تشنه ی خدمت به آنان اند و به تعبیر امروز قربان آنها 

می روند و دورشان می گردند زیرا عبد خالص خدا بوده اند.

هر فردی در مورد آخرت تالش کند و اعاملش را با دقت و خلوص 

قرار  خداوند  تشکر  مورد  اینگونه  و  دارد  عاقبتی  چنین  دهد  انجام 

می گیرد، درحالی که در اصل بنده است که باید شاکر خداوند باشد. 

عظیم  فضل  »این  می گوید:  آیه  این  ذیل  در  طباطبایی)ره(  عالمه 

است. این فضل بعد از فضل است که خداوند هم پاداش می دهد و 

هم شکر می کند.«

که  اثبات می کند  افعالی«  »توحید  از طریق  را  »معاد«  آیات  آنگاه 

یکی از راههای شناخت خداوند است. خداوند قرآن را برای متام مردم 

نازل فرموده بگونه ای که این کتاب زندگی برای همه از هر قرش و با 

هر سطح سوادی قابل فهم باشد، اکرث آیاتی که در مورد توحید است، 

معنای  به  افعالی«  »توحید  شده.  انتخاب  افعالی«  »توحید  نوع  از 

است. فعل خداوند  باریتعالی  آفرینش و مخلوقات  دقت در جهان 

به  به خداست. خداوند  رسیدن  آفرینش  از  و هدف  است  هدفدار 

طرق مختلف نقش افعالش را بارها برای برش در قرآن بیان فرموده و 

این کتاب را »ُهدًی لِلّناس«  نام نهاده.

﴿ أََفَل َينُظُروَن إَِل اْلِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت ﴾ ﴿١٧﴾ 
ترجمه: پس به شرت منی نگرند که چگونه آفریده شده؟ 

رشح: به دلیل ارزش اقتصادی شرت و نقش این حیوان در معیشت، 
اعراب اهمیت زیادی برای آن قائل بودند. به همین دلیل در موارد 

و موقعیتهای مختلف اسامی متعددی برای آن انتخاب کرده و این 

حیوان را با آن نامها می خوانند، مانند: »اِِبل، َجَمل، ناِقه، َبعیر« لکن 

ذکر این حیوان با هر نام در قرآن حکمت خاصی دارد. 

قرآن: »کسانی که آیات ما را تکذیب و در مقابل آن تکرب ورزیدند 
سوزن  سوراخ  از  شرت  اینکه  مگر  شد  نخواهند  بهشت  وارد  هرگز 

عبورکند.«  

از آنها متمتع  قرآن مکرر بحث حیواناتی را مطرح فرموده که برش 

ایشان  برای  با دستان خود  »آیا منی بینند که خلق کردیم  می شود.  

چهارپایانی که آنها را در اختیار دارند و آنها را رام کردیم تا در خدمت 

انسان باشند که هم بر آنها سوار شوند و هم از گوشت آنها بخورند.«  

هر حیوانی با ویژگی و منفعت خاصی خلق شده اما در میان متام آنها 

برکت شرت بیش از سایرین مشهود است. زیرا بر آن سوار می شوند، 

شیرش را می نوشند، گوشتش را می خورند، از پشمش استفاده می کنند 

و در مناطق کویری که هیچ حیوانی قادر به عبور از آن نیست، شرت 

به دلیل نوع خلقت توان حمل بار در آن گرمای طاقت فرسا را دارد. 

دو ویژگی مهم این حیوان که عامل توان زیاد او در مناطق کویری 

است، یکی پهن بودن کف پا است که مانع از فرو رفنت آن در شنهای 

گوارش،  دستگاه  ساختامن  براساس  اینکه  دیگر  و  می شود  کویری 

می تواند آب را ذخیره کند به طوریکه تا هفده روز هم آب نخورد و 

از آب ذخیره شده ی قبلی، دهان خود را مرطوب مناید. 

َمِء َكْيَف ُرِفَعْت ﴾ ﴿١٨﴾  ﴿ َوإَِل السَّ
ترجمه: و به آسامن )چرا نگاه منی کنند( که چگونه برافراشته شده؟

رشح: خداوند »آسامن« را رفیع خلق کرده به طوریکه یک طبقه بر 
باالتر  آسامنهای  و  پیاز(  الیه های  )مانند  است  دیگر محیط  طبقه ی 

وسعت بیشرتی دارند. 

تو در رفتارت  تا  داد.  قرار  این وسعت آسامنها نظم  : »و در  قرآن 
نظم را رعایت کنی.«  

﴿ َوإَِل اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت ﴾ ﴿١٩﴾ 
ترجمه: و به کوهها )چرا نگاه منی کنند( که چگونه روی زمین نصب 

شده؟

به عبارتی »اوتاد« زمین اند.   نگاه دارنده ی زمین و  رشح: »کوهها« 
عملکرد  هامن  »کوه«  عملکرد  و  است  »میخها«  معنای  به  »اوتاد« 

رخ  کمرت  زلزله  است  زیاد  »کوه«  که  مکانهایی  در  و  است  »میخ« 

می دهد. ویژگی دیگر کوه این است که هوا را در سطح زمین تصفیه 

می کند و نیز معادن زمین را که وسیله ای برای حیات برش است 

در خود جای داده و همچنین بسرت مناسبی برای چرای حیوانات و 

انسان است. کوهها هستند که در  امرار معاش  نتیجه تغذیه و  در 

زمستان باران و برف را در دل خود ذخیره و در فصل تابستان خنک و 

گوارا به شکل چشمه، آبشار و رودها به برش عرضه و تقدیم می کنند.

﴿ َوإَِل اْلَرِْض َكْيَف ُسِطَحْت ﴾ ﴿2٠﴾ 
ترجمه: و به زمین )چرا نگاه منی کنند( که چگونه مسطح شده؟

رشح: زمین کروی است و خداوند آن را در عین کروی بودن مسطح 
کرد تا موجودات بر آن قرار گرفته، آرامش داشته و تکاپو و حیات 

به سهولت انجام گیرد.

ٌر ﴾ ﴿2١﴾  َا أَنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ ﴿ َفَذكِّ
دهنده  پند  تو  تحقیقاً  که  کن  یادآوری  پس  پیامرب(  )ای  ترجمه: 

هستی. 

و  ارتباط  و  نظم  تا  کند  می  خطاب  پیامرب)ص(  به  خداوند  رشح: 
هامهنگی در آفرینش و هدفمند بودن جهان را به برش یادآور شود. 

قرآن نیز »ذکر« است تا انسان از آن پند گیرد. قرآن ، نعمتهای متعدد 

را از جمله آنچه در چند آیه ی قبل به آن اشاره شد به انسان یادآور 

می شود تا انسان در پرتو آنها خدا را ببیند.

او  به  را  انفس(  و  )آفاق  انسان  و درون  بیرون  است،  قرآن »ذکر« 
معرفی می کند و به او یادآور می شود که تو را تنها برای خوردن و 

لذت بردن از دنیا نیافریدیم بلکه هدف واالتری داری اگرچه بعضی 

از انسانها »مانند چهارپایان بهره می جویند و چون آنان می خورند.«  

قرآن هدف از آفرینش انسان را شناخت خودش و شناخت جهانی 

که در آن زندگی می کند و نیز شناخت آفریدگار و درک نعمتهایش 

و در نتیجه هدفمند بودن آفرینش او دانسته و برای او راهی معین 

فرموده که باید براساس موازین فطری گردن نهد و برای او آغاز و 

پایانی منظور فرموده است چنانچه بیان می دارد: »و جن و انس را 

نیافریدم مگر برای بندگی.«  ای انسان به تو حق انتخاب دادیم پس 

خود را دریاب.

﴿ لَّْسَت َعَلْيِهم ِبَُصْيِطٍر ﴾ ﴿22﴾ 
ترجمه: نیستی تو )ای پیامرب( سلطه گر بر خلق. 

رشح: ای پیامرب نقش تو تنها ابالغ و یادآوری است و هرگز منی توانی 
بنده ای را به اجبار هدایت کنی، زیرا هدایت فقط بر عهده ی خداوند 

است و بس. او هدایت خلق را بر خود واجب کرده و حق انتخاب 

داری  را که دوست  تو منی توانی کسی  داده. »محققاً  بندگان  به  را 

هدایت کنی« 

ٰ وََكَفَر ﴾ ﴿2٣﴾  ﴿ إِلَّ َمن َتَولَّ
ترجمه: مگر آن که روی برگرداند و کفر ورزید.

رشح: آنکه »کفر«  می ورزد، حق را می پوشاند و حال اینکه می داند 
حق است تکذیب می کند. آنکه نسبت به نعم الهی ناسپاس باشد، 

حقیقت را بپوشاند و سخنان تو را انکار کند، قابل هدایت نیست. 

برای متام خلق است مگر آن كه می داند حق  قرآن، کتاب هدایت 

و  برمی گرداند  او  آیات  از  را  رویش  حق  به  علم  با  و  است  کدام 

محروم  خدا  کتاب  هدایت  از  را  خود  عامدانه  و  نیست  شکرگزار 

انسانی منحرف است و اهل هدایت نیست و عذابی  کرده، چنین 

وصف ناشدنی در انتظارش می باشد. 

ُبُه اللَّـُه اْلَعَذاَب اْلَْكَبَ ﴾ ﴿2٤﴾  ﴿ َفُيَعذِّ

ترجمه: پس خداوند او را عذاب می کند عذابی شدیدکه قابل وصف 
نیست. 

رشح: آنکه نه تنها نعمتهای خداوند را نادیده بگیرد، بلکه نسبت به 
آنها گستاخی کرده و احساس مسئولیت نکند و فقط به دنبال کسب 

لذت باشد، مستحق عذاب است. مانند آنان که نظام اجتامع را به 

هم می ریزند و در زمین فساد 

می کنند، به ویژه رسدمداران حکومتهای ستم پیشه و رسان کفر که به 

عذاب گرفتار خواهند شد.  

َياَبُهْم ﴾ ﴿2٥﴾  ﴿ إِنَّ إَِلْيَنا إِ

ترجمه: محققاً به سوی ما است بازگشتشان.
او  است.  خداوند  به  متعلق  تدبیر  و  فرمانروایی  و  ُملک  رشح: 
برنامه ریزی  هرگونه  و  کرده  برنامه ریزی  کرده،  تقدیر  کرده،  تنظیم 

و  بازبینی  آنرا  اجرای  نوع  رسانجام  تا  می گردد  بر  برنامه ریزش  به 

حسابرسی کند. »حکومت آسامنها و زمین و آنچه بین آنها است از 

آِن خداوند و بازگشت بسوی اوست.«  

حارض  ما  نزد  آنها  همگی  اینکه  جز  شام  از  هیچکس  نیست  »و 

خواهند شد.«  

پادشاه  و  فقیر  عجم،  و  عرب  کوچک،  و  بزرگ  از  دنیا  در  همگی 

به  نزد ما حارض خواهند شد و  آینده  قباًل زندگی می کردند در  که 

اعاملشان رسیدگی می شود. اینگونه نیست که جهان عبث خلق شده 

باشد، هر موجودی مسئولیتی دارد. هیچ چیز این جهان بی حکمت 

نیست. 

قرآن: »آیا انسان گامن می کند بیهوده رها می شود؟« 

﴿ ُثمَّ إِنَّ َعَلْيَنا ِحَساَبُهم ﴾ ﴿26﴾

ترجمه: سپس محققاً بر ما است حساب آنها.
رشح:  پس از آنکه به سوی ما بازگشتند، رسیدگی به اعامل و افکاری 
که در دنیا داشتند بر ما واجب است تا به حساب آنها دقیقاً رسیدگی 

مسئولیتش  حیطه ی  و  استعداد  مطابق  را  که  هر  خداوند  و  شود 

بازخواست خواهد کرد، ذره ای از نیکی و بدی آنان از نظر او دور 

منی ماند. »هر که به اندازه ی ذره ای کار نیک انجام دهد، پاداش آن 

را می بیند و هرکه به اندازه ی ذره ای عمل زشت و ناپسند از او رس 

زند، کیفرش را خواهد دید«  

آنها آنچه  به  »روزی که خداوند مبعوثشان می فرماید خرب می دهد 

که  حالی  در  می شامرد  را  اعامل  آن  خداوند  داده اند،  انجام  که  را 

خودشان یادشان نیست و خداوند بر هر چیزی گواه است.«   

﴿ سوره ي مباركه  غاشیه ﴾
استاد خیرخواه



منبع : سالمت

شماره 179 و 180سالمتارمغان
email : info@armaghannews.comمهر 1393

website : www.ARMAGHANNEWS.com6

در ایران امروز، شایعترین ماده مخدر صنعتي، متامفتامین یا شیشه است. شیشه در همه جاي دنیا به عنوان مخدري 
با درجه تخریب باال شناخته مي شود اما در ایران به جز عوارض جسمي و رواني براي مصرف کننده، رد پاي این ماده 
در ماجراهایي چون جنون، از کار افتادن سیستم عصبي معتاد و گاهي پرونده هاي قتل دیده مي شود. آمار مرگ و میر 
ناشي از مصرف مواد مخدر طي 5 ماهه اول سال جاري یک هزار و 188 نفر گزارش شده است. درصد باالیي از این 

مرگ و میرها به خاطر مصرف مواد مخدر صنعتي هستند.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار تولید کنندگان شیشه که معروف به آشپزخانه دار هستند، شیشه را از 
چند راه و با فرمول هاي مختلف تولید مي کنند. شیشه اي که در ایران به فروش مي رود متامفتامین نیست و از نظر 
شیمیایي ماده اي که تحت نام شیشه خرید و فروش مي شود با شیشه متفاوت است. متامفتامین از احیاء پسودوافدرین 
با فسفر قرمز ساخته مي شود.پسودوافدرین در بازار جهاني گرانتر از آن است که تولید کننده وسوسه شود به صورت 
قاچاق آن را وارد کند. آشپزخانه دارها دنبال راه هایي جایگزین رفتند اکثر آنها با علم شیمي آشنا هستند و متکاتینون) 

افدرون ( ماده اي است که آنها به جاي متامفتامین استفاده مي کنند.
یکي از رایجترین مخدرهاي کریستالي شکل مورد استفاده در کشور روسیه و لیتواني و افریفا و ایران افدرون است، 
افدرون به راحتي با قرص هاي OTC ساخته مي شود. OTC مخفف over-the-counter است. این اصطالح براي 
داروهایي به کار برده مي شود که خرید آنها بدون تجویز و نسخه پزشک مانعي ندارد. این داروها عموما براي تسکین 
درد و یا برطرف کردن عالئم سرماخوردگي - آنفلوآنزا و حساسیت بکار میرود. با مراجعه به داروخانه ها بدون در دست 
داشتن نسخه مي توان قرص هایي مانند آنتي هیستامین، ایبوبروفن، ناپروکسن، پزو افدرین یا استامینوفن را خریداري 
کرد. مهمترین این قرص ها قرص پزودوافدرین است. یکي از متصدیان داروخانه اي در تهران مي گوید: » بعد از خرید 
هاي عمده ي این قرص توسط مشتري ها مدتي است که ما بدون نسخه پزودوافدرین نمي فروشیم«. با اکسید کردن 
پزودوافدرین ماده مخدر کریستالي شکلي ساخته مي شود که به آن افدرون مي گویند. دکتر یزداني پزشکي که این 
شیشه را در آزمایشگاه بررسي کرده مي گوید: » پرمنگنات پتاسیم شامل دو ماده پتاسیم Kو منگنز MNO است و به 

عنوان یکي از مواد شیمیایي براي ساخت مخدر ها به خصوص مخدر متکاتینون )افدرون ( استفاده مي شود.
اثرات مضر مغزي مصرف شیشه ایراني )افدرون ( بیشتر از کریستال متامفتامین است.این شیشه به خاطر استفاده از 
سفید کننده هاي شیمیایي در ساخت آن به شیشه وایتکسي هم معروف هست. باقي ماندن امالح منگنز در مخدر 
شیشه ایراني )افدرون ( باعث بروز ضایعات عصبي و مغزي و از بین رفتن هوش و بیماريManganism مي شود: فرد 
مبتال به این بیماري در ابتدا دچار تحریک پذیري و عصبانت و اختالل در خلق و خو مي شود در ادامه مصرف طوالني 
مخدر شیشه ایراني معتاد دچار لرزش در زمان استراحت و عالئمي مشابه با بیماري پارکینسون مي شود.مهمترین تاثیر 

منگنز بر دستگاه تنفس و مغز است.عالئم مسمومیت با منگنز شامل توهم، فراموشي و آسیبهاي عصبي است.
همچنین منگنز باعث بیماري پارکینسون، و آب آوردن ریه ها و برونشیت میشود. اگر مردان براي مدت زمان زیاد تحت 
تاثیر منگنز قرار گیرند، ممکن است توانایي جنسي خود را از دست دهند. سندرمي که بر اثر عملکرد منگنز در بدن 

انسان اتفاق مي افتد داراي عالئمي مانند شیزوفرني، کسالت، ضعف عضالت، سردرد و کم خوابي است«.
متکاتینون )افدرون( را مي توان از چند راه سنتز نمود یکي از آنها فنیل پروپانوالمین و یا فنیل استون است. این مواد 
از  از سازندگان شیشه  به صورت قانوني در فروشگاه هاي محصوالت شیمیایي و داروخانه ها موجود هستند. بعضي 
ماده فنیل استون یا پروپانوالمین براي تهیه ماده متکاتینون استفاده کرده و آنرا به جاي شیشه مي فروشند و مصرف 
کننده هم که فقط به دنبال نشئگي مواد است متکاتینون)افدرون( را به جاي متامفتامین مي خرد و طبیعتاً هیچ گونه 
تفاوتي را هم احساس نمي کند.ماده فنیل پروپانوالمین که در داخل قرص هاي انتي هیستامین است مي تواند بجاي 

متامفتامین استفاده شود.
آنچه در دنیا ابتدا به نام آیس ice مشهور شده ماده مخدر 4 متیل امینو رکس است، این ماده بسیار ارزان بوده و در 
قرص ها و شربت ها ي ضد حساسیت به مقدار زیاد وجود دارد و بعضي آشپزخانه دارها براي ساخت شیشه این مخدر 
را از داروها استخراج مي کنند. البته آنهایي که دست به این کار مي زنند بعد از مدتي بجاي استخراج این ماده از قرص 
هاي انتي هیستامین، شروع به وارد کردن ان به صورت قاچاق مي کنند.زیرا قیمتش ارزانتر از پسودوافدین است و منع 
قانوني خرید و فروش هم ندارد. ماده مخدر ایس -4 متیل آمینورکس قویتر از متامفتامین – شیشه. ساخت آن و مشابه 
با ماده مخدر امفتامین است و مي توان با قرص هاي انتي هیستامین و کمي سیانید و بروم آنرا تهیه کرد. اثرات آن 
قویتر از شیشه )متامفتامین ( است.این ماده قبال به جاي داروي ریتالین و آمفتامین مورد استفاده بود و باعث کاهش 

اشتها مي شود.

 

محققان آمریکایی می گویند: برای سوزاندن کالری یک قوطی 
نوشابه باید چهار مایل )6.437 کیلومتر( دوید.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از ایرنا، به گفته محققان دانشکده 
اطالعات  آمریکا، درج  بلومبرگ جان هاپکینز  بهداشت عمومی 
برای  به روشی که  بر روی بسته های غذایی  به کالری  مربوط 
اغلب افراد قابل فهم باشد می تواند آنها را به تغییر رفتار ترغیب 
کند. آنها می گویند:چاپ اطالعات مرتبط با میزان کالری مواد 
اما درج اطالعات کالری  افراد بی معنا است  اغلب  برای  غذایی 
به صورت اطالعات ورزشی برای مثال دویدن چهار مایل برای 
سوزاندن کالری ناشی از مصرف یک قوطی نوشابه روشی کارآمد 

است. محققان با درخواست درج اطالعات ورزشی برای سوزاندن 
مقدار کالری ناشی از مصرف هر ماده غذایی، افزودند: برای مثال 
است  کالری  نوشابه حاوی 21۰  لیتری  میلی  بطری 5۰۰  یک 
که این میزان بیش از یک دهم میزان کالری توصیه شده برای 

مصرف یک زن در روز است.
محققان می گویند، اگر به مردم گفته شود که برای سوزاندن 
این میزان کالری به 4.2 مایل )6.75 کیلومتر( دویدن و یا 42 
دقیقه پیاده روی الزم است ممکن است آنها در مصرف این مواد 

غذایی بیشتر تامل کنند.
به گفته این محققان، نوجوانان با توجه به اطالعات ورزشی برای 
سوزاندن کالری که بر روی نوشیدنی ها چاپ شده بود، نوشیدنی 

های سالم تر و یا بطری های کوچکتر را انتخاب می کردند.
این محققان همچنین خواستار اتخاذ همین رویکرد در رستوران 

های فست فود شدند.
آنها می گویند، اگر در فهرست غذاهای رستوران ها نوشته شود 
از مصرف یک عدد »دبل چیز  ناشی  برای سوزاندن کالری  که 
برگر« به 5.6 مایل )9.۰1 کیلومتر( پیاده روی الزم است بیشتر 
انتخاب کنند  افراد ترجیح می دهند که یک همبرگر کوچکتر 
که برای سوزاندن کالری آن به 2.6 مایل )4.18 کیلومتر( پیاده 

روی الزم است.
آمریکایی  در مجله  مطالعه  این  یافته های  به گزارش ساینس، 

Public Health منتشر شده است.

یک متخصص تغذیه با بیان اینکه خوردن 2 فنجان قهوه در روز 
سبب تمرکز و آرامش افراد می شود گفت: مصرف چندین لیوان 

قهوه در روز می تواند اختالل ذهنی ایجاد کند.
درمان  و  بداشت  خبرنگار  با  گفت وگو  در  صفوی  مرتضی 

خبرگزاری فارس از خاصیت آرامش بخشی کافئین خبر داد.
ایجاد  افراد  وی گفت: مقدار کم و مناسب کافئین می تواند در 

آرامش کند و تمرکز آنها را افزایش دهد.
این متخصص تغذیه یادآور شد: خوردن 2 تا 3 فنجان قهوه در 
روز می تواند تمرکز کارمندان در هنگام فعالیت را باال برده و به 

آنها آرامش می دهد.
وی با هشدار نسبت به مصرف بیش از اندازه کافئین گفت: مقدار 
زیاد آن می تواند اختالل ذهنی ایجاد کند و برای کودکان بیش 

فعال بسیار بسیار خطرناک باشد.
صفوی همینطور در مورد نوشابه های سیاه گفت: این نوشابه ها 

به علت داشتن کافئین و کوال هم می توانند آرام بخش باشند.
وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که کافئین و کوال اعتیاد 
آور هستند و فردی که نوشابه سیاه زیاد مصرف می کند، به نوعی 
معتاد شده و بسیار سخت تر از مصرف کنندگان نوشابه های زرد 

موفق به ترک می شود.

 رییس هیات مدیره انجمن جراحان عمومی ایران با بیان اینکه 
از هر چهار زن ایرانی یک نفر به سرطان سینه مبتال می شود، 
گفت: طی سال های اخیر شاهد افزایش آمار مبتالیان به سرطان 

سینه در کشور بوده ایم.
دکتر بهزاد رحمانی در گفت و گو با ایرنا به کاهش سن ابتال به 
سرطان سینه در جامعه زنان ایرانی اشاره کرد و گفت: قبال به 
طور متعارف، برای سن زیر 3۰ سال احتمال کمی برای سرطان 
سینه متصور می شدیم و به خانم ها توصیه می کردیم از 3۰ 
سالگی، اولین ماموگرافی و سونو گرافی را انجام دهند و بعد از 
آن، ماموگرافی ها و سونوگرافی های ساالنه براساس آن سنجیده 

می شد.
اما االن حاشیه امنیتی که با سن 3۰ سال برای ما  افزود:  وی 
حتی  و  ندارد  وجود  سینه  سرطان  برای  دیگر  بود  شده  ایجاد 
مواردی از این نوع سرطان در خانم هایی با 22 یا 23 سال سن 

هم مشاهده می کنیم.
کشور  در  سینه  سرطان  به  ابتال  فعلی  داد:آمار  ادامه  رحمانی 
حدود 25 درصد است به این معنی که اگر همه زنان 8۰ سال 
عمر کنند یک نفر از هر چهار نفر به سرطان سینه مبتال می شود 

درحالیکه این آمار قبال بسیار کمتر بوده است.
وی توضیح داد: براساس یافته های پزشکی، یک انسان در طول 
زندگی خود هزار بار سرطان می گیرد اما این سیستم ایمنی فرد 

است که این هزار بار سرطان را کنترل می کند
شد:  یادآور  ایران  عمومی  جراحان  انجمن  مدیره  هیات  رییس 
به زبان ساده تر، آزمایشات پزشکی انجام گرفته نشان می دهد 
که اگر یک فرد معمولی، سیستم ایمنی نداشته باشد در طول 
هشتاد سال عمر، هزار بار سرطان می گیرد که سیستم ایمنی 
بدن، این سرطان ها را کنترل می کند و می توان گفت یکی از 

دالیل مهم ابتال به سرطان، ضعف سیستم ایمنی است
گفت:  سرطان  به  افراد  ابتالی  بر  تاثیرگذار  عوامل  درباره  وی 
متاسفانه به دلیل ضعف بار تحقیقاتی نمی توان به طور مشخص 
گفت که چه عواملی دقیقا در ابتال به سرطان سینه تاثیر دارند 
ولی می توان بررسی کرد که چه عواملی موجب ضعف سیستم 

ایمنی می شود.

بسیار  عوامل  از  یکی  عنوان  به  استرس  از  این جراح متخصص 
موثر در تضعیف سیستم ایمنی بدن یاد کرد و گفت: به عنوان 
تحمیلی  جنگ  در  تهران  که  زمانی  گویم  می  ریه  جراح  یک 
بمباران می شد، صبح روز بعد تعداد زیادی از مریض های آسمی 
من مراجعه می کردند و استرس ناشی از بمباران هوایی، تاثیر 

منفی زیادی بر سیستم ایمنی بیماران داشت.
وی همچنین به نوع تغذیه و استفاده از مواد نگهدارنده در غذاها، 
عوامل  دیگر  عنوان  به  سیگار  مصرف  و  هوا  در  بنزن  ترکیبات 
تاثیرگذار در ضعف سیستم ایمنی و ابتالی افراد به سرطان نام 

برد.
رحمانی افزایش مصرف سیگار در میان زنان ایرانی را با افزایش 

آمار سرطان سینه در کشور مرتبط دانست.
وی درباره تاثیر قلیان در ابتالی زنان به سرطان سینه، اظهار نظر 
مستقیم نکرد و گفت: در این زمینه اطالعات کافی ندارم چون 
نوع دودی که در قلیان تولید می شود با سیگار فرق دارد و کاغذ 
بنابراین  آرسنیک می کند  و  تولید دود  به خودی خود  سیگار 

نمی دانم قلیان به تنهایی چقدر می تواند موثر باشد.
تاثیر  درباره  ایران  عمومی  انجمن جراحان  مدیره  هیات  رییس 
آلودگی هوا در افزایش سرطان نیز بیان داشت: تا االن بررسی 
دقیقی در رابطه با تاثیر دقیق آلودگی های محیطی بر افزایش 
سرطان صورت نگرفته است اما می دانیم ترکیباتی که در بنزین 
های ماحصل پتروشیمی وجود دارد مانند ترکیبات بنزن و سه 
حلقه ای ها، برخی سرطان ها از جمله سرطان ریه و پوست را 

افزایش می دهند.
سرطان  به  ابتال  و  پارازیت  احتمالی  رابطه  درخصوص  رحمانی 
نیز ابراز بی اطالعی کرد و گفت که این موضوع در حوزه کاری 

وی نیست.
سطح  افزایش  بر  عالوه  کرد  توصیه  زنان  به  جراح  پزشک  این 
اطالعات خود درباره سرطان سینه نسبت به معاینه خود به طور 

مرتب اقدام کنند.
روش کشف سرطان  ترین  دقیق  و  ترین  کرد:سریع  تاکید  وی 
سینه، معاینه ای است که خود زنان انجام می دهند و اگر در 
این زمینه خوب آموزش ببینند زودتر از هر دستگاهی قادر به 

تشخیص سرطان سینه خواهند بود.

غذاهاي کنسروي که خیلي از جوانان عالقه زیادي به آن دارند، مي تواند مضر باشد. با باز کردن در قوطي، محتویات 
آن در معرض آلودگي هاي بیرون قرار مي گیرد.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه خراسان، هرچند با قرار دادن کنسرو باز در یخچال رشد باکتري ها کند مي 
شود اما همچنان قادر به تکثیر هستند. اغلب غذاهاي کنسروي را مي توان بین 2 تا 7 روز پس از باز شدن مصرف کرد. 

کنسرو ماهي تنها تا 2 روز پس از باز شدن و کنسرو میوه تا یک هفته ماندگاري دارد.

عواملي که در رشد باکتري تاثیر مي گذارد
کنسروهاي خانگي و بازاري، هر دو مي تواند حامل باکتري باشد که باعث بیماري مصرف کننده مي شود. کنسروهاي 
بازاري به طور کلي حاوي ماده نگه دارنده است که خطر رشد باکتري را کاهش مي دهد، در حالي که کنسروهاي خانگي 
این ماده را ندارد. در غذاهایي مانند گوشت، مرغ، غذاهاي دریایي و سبزیجات نسبت به غذاهاي با اسیدیته باال مانند 
میوه، خطر رشد باکتري بیشتر است. دمایي که غذاي کنسروي باز شده در آن قرار دارد، در رشد باکتري تاثیرگذار 
است. بنابراین، براي کاهش رشد باکتري، غذاهاي کنسروي باز شده را در دماي کمتر از 4 درجه سلسیوس قرار دهید.

آلودگي باکتريايي
شیوه استریل کردن، طوري طراحي شده است که تمامي باکتري هاي موجود در روند تولید از بین برود اما باکتري مي 
تواند روي وسایل آشپزخانه از جمله در بازکن رشد کند. هنگامي که با دست هاي نشسته به کناره قوطي دست مي 
زنید، قوطي را با باکتري آلوده مي کنید که خیلي سریع تکثیر مي شود و غذا را آلوده مي کند. قوطي یا شیشه غذاهاي 
کنسروي خانگي که درست استریل نشده باشد، پس از کنسرو کردن مي تواند حامل باکتري شود. به محض باز کردن 
قوطي کنسرو و قرار دادن آن در معرض هوا، باکتري ها با سرعت تکثیر مي شوند. اغلب باکتري ها براي تکثیر شدن 
به هوا نیاز دارند البته باکتري هایي که بوتولیسم و... ایجاد مي کنند در محیط بدون اکسیژن تکثیر پیدا مي کنند. 
باکتري هایي که باعث مسمومیت غذایي مي شود شامل اي کوالي، شیگال، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونال و... است.

عاليم بیماري
عالیم مسمومیت غذایي اغلب 2 تا 6 ساعت پس از مصرف غذاي آلوده ظاهر مي شود. اغلب غذاهاي آلوده عالیم معده 
روده اي ایجاد مي کند از جمله حالت تهوع، استفراغ، درد معده یا اسهال. برخي عالیم مي تواند تاثیر سیستماتیک 

مانند تب، لرز، سردرد و ضعف شدید ایجاد کند.
حالت تهوع و اسهال شدید مي تواند به کم آبي بدن منجر شود به ویژه در کودکان، بزرگساالن و افرادي که بیماري 

هاي تضعیف کننده دارند.

کاهش خطر
در صورت کپک زدن غذا یا داشتن ظاهر و بوي نامطبوع، غذا را دور بیندازید. قبل از باز کردن قوطي، دست ها و در 
بازکن را با آب گرم و مایع شست وشو بشویید. با قاشق دهاني یا قاشقي که قبال استفاده شده، مواد داخل قوطي را 
خالي نکنید. هرگز مستقیما از قوطي غذا نخورید مگر این که قصد داشته باشید تمام آن را بخورید. باقي مانده کنسرو 

باز شده را در یک ظرف دردار قرار دهید و در یخچال نگه دارید.
به دستورات درج شده روي کنسرو به طور جدي توجه کنید.

تولیدکنندگان شیشه ماده اولیه خود را از کجا مي آورند؟

غذاهای کنسروی تا چند روز قابل مصرفند؟برای سوزاندن کالری یک قوطی نوشابه چقدر باید بدویم؟

قهوه برای کودکان بیش فعال خطرناک است؟

یک نفر از هر چهار زن 
ایرانی به سرطان سینه 

مبتال می شود
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محرم آمد و شور عزا آمد
صدای گریه ازعرش خدا آمد

به دشت نینواروزی چنین امروز
ندابرعالم خاکی زعرش کبریاآمد
حسین وآل اواین شاه مظلومان

اسیر فتنه و درد و بال آمد
یزید وشمروملعونان همه باهم

به تارا ج تن آ ل عبا آ مد
بتازیداوبه نامردی ستوران را

به پیکار شه شاهان حسین آمد
علمدار سپه سقا ی مظلو مان

جوانمردانه جنگیدوبه دامان فرات آمد
علی اکبرخروشان همچوموالیش

به ذات اقد س باال فرود آمد
علی اصغرهمان طفل دوچندروزه

گلوگاهش به نیزه درهوا آمد
درآن هنگامه آتش میان خیمه ها

صدا ی گریه طفل و ثنا آمد
زشمشیر حسین و نعره عبا س
شجاعت در دل اهل وال آمد

یزیدان درشگفت ازاینهمه مردانگی
زدشت کربالآه وزکوفه الوداع آمد
مریدان غافل از حق در فراموشی
بسا ط ظلمت و جهل و جفا آمد

رها بنموده اوالد پیمبررا به تنهایی
کزین محشرحد یث کربال آمد

دریغاآن زمان یاران که ترسیدند
به برق زور و زر شرک وریاآمد

زهفتاد ودوتن عا لم همه حیران
که از شور جوانان این قیا م آمد

برا ی حفظ آزا د ی به د نیا
پیا م شاه د ین اینگو نه آمد
محرم آ مد و شور عزا آ مد
صدای گریه ازعرش خداآمد

روح اله کريم پور نطنزی

محرم
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زیارتگاه امامزاده فاضل، روستای طامه نطنز

مهدی )ناصر( توسلیان هنرمند خود آموخته نطنزی موفق گردید نمایشگاه 
بازار قدیم نطنز را همراه با تعدادی از صنایع دستی، تابلو ها و ماکت های معماری 
نطنز را در محل موزه هنرهای زیبای کاخ سعدآباد دایر نماید. این نمایشگاه به 
برگزار   12/7/93 تا   29/6/93 تاریخ  از  آموخته  خود  هنرمندان  انجمن  دعوت 
گردید و مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرارگرفت. در این نمایشگاه 
بازار قدیم نطنز در مغازه هایی به همان  مجموعه مشاغل نطنز واقع در راسته 
عطاری،  شیلنگری،  خراطی،  قبیل  از  مشاغلی  بود،  شده  بازسازی  قدیم  سبک 
نانوایی، بزازی، سلمانی، لحاف دوزی، قصابی، میوه فروشی همراه با همان ابزار 
و ادوات قدیمی در مقیاس یک پنجاهم به نمایش گذاشته شد. استاد توسلیان 
نوه مرحوم حاج عبداهلل توسلیان هنرمند نقاش نطنزی است و عموی وی مرحوم 
این  بود.  دست  چیره  سفالی  ظروف  و  گلدان  ساخت  در  نیز  توسلیان  محمود 
هنرمند بدون حمایت از سوی بخش های دولتی و صرفاً با عشق و انگیزه خدمت 
به نطنز مدت بیش از ده سال از عمر خود را صرف ساخت اشیاء و ابزار و لوازم 
این نمایشگاه با اندازه های بسیار کوچک و با قابلیت همان کارکرد نموده است. 
وی در بسیاری از همایش ها و جشنواره ها و مناسبت ها و اعیاد و مراسم مذهبی 
برای ساخت ماکت و نمادها و صحنه آرایی حضور فعالی داشته است. اینکه یک 
فرد در مدت دو هفته بدور از خانواده در شهر تهران برای برپایی این نمایشگاه 
وقت بگذارد و کلیه هزینه های حمل و نقل و اقامت و خورد و خوراک را شخصاً 
تقبل نماید جز عشق به نطنز و شناساندن هویت تاریخی آن هیچ معنایی ندارد. 
بنابراین بر متولیان فرهنگی و گردشگری نطنز و استان و کشور الزم است با تمام 

وجود از اینگونه هنرمندان حمایت های جدی معنوی و مادی بنمایند.

نمایشگاه نطنز در کاخ سعدآباد
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