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درباره آن »قدم زدن« که »سطح 

خيريه سيد الشهداء مهابادتحليل دلواپسان« را رو کرد
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نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمريکای شمالی در پی 

حوادث اخير فرانسه

رحيمی محکوم امروز، چوب لج بازی 

ها و آبروريزی های شما را می خورد

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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آمده؟  کجا  از  محمد  نوجوانی حضرت  | عکس  ها  دانستنی 
سال هاست که تصویری به عنوان تصویر نوجوانی رسول خدا 
)ص( در ایران انتشار می یابد. بسیاری از مردم در عین نشان 
دادن عالقه شان به این تصویر، این پرسش را مطرح می کنند 

که تصویر یاد شده از کجا آمده است؟
شنیده شده است که کسانی در پاسخ می گویند این تصویری 
همراه  به  حضرت  که  سفری  در  راهب  بحیرای  که  است 
اما در  ابوطالب به شام داشت، آن را کشیده است.  عمویش 

واقع درستی این پاسخ در معرض تردید قرار دارد.
به گزارش سایت تاریخ ایران و اسالم؛ مقاله زیر کوششی است 

برای بازشناسی منبع اصلی این تصویر.
نویسنده استداللهای خاص خود را دارد و تالش کرده تا نشان 
دهد اصل این تصویر از کجا آمده است. شاید باب بحث در 

این باره همچنان باز باشد.
عجالتاً این مقاله را ترجمه و در اختیار خوانندگان عزیز قرار 

می دهیم. عنوان اصلی مقاله چنین است:
 The Story of Picture

 Shiite Depictions of Muhammad
 Pierree Centlivre & Micheline Centlivres-Demont

 2006 Spring 7 ISIM Review در مجله
شیعیان ایران سابقه دیرینه ای در به تصویر کشیدن اعضای 
اواخر  از  دارند.  ایشان  خود  و  محمد)ص(  حضرت  خاندان 
حضرت  تصویر  به  منقش  پرفروشی  پوسترهای  نود،  دهه 
حضرت  آنها  در  که  است  شده  چاپ  ایران  در  محمد)ص( 

محمد به صورت جوانی خوش چهره تصویر گردیده است.

ابزارها و  از فناوریهای روز و  با استفاده  این پوسترها امروزه 
ساختار  این،  وجود  با  گردند.  می  تولید  مختلف  تکنیکهای 
ای  آنها رنگ ساده  زمینه  تصاویر هنوز سنتی هستند، پس 
به  اند.  قرار گرفته  به سادگی در کنار یکدیگر  دارد و رنگها 
که  دارند  صفاتی  و  خصوصیات  همواره  تصاویر  این  عالوه، 
عنوان  به  سازد،  می  آسان  ها  عکس  دیگر  از  را  آنها  تمایز 
در  که  تصویری  اما  علی)ع(.  حضرت  لبه  دو  شمشیر  مثال 
با تصاویر قبلی متفاوت  اینجا بدان خواهیم پرداخت، اساسا 
با چشمانی لطیف و  این تصویر نوجوانی خوش قیافه  است: 
چهره ای دلنشین را نشان می دهد که تا حد زیادی یادآور 
نقاشیهای اواخر رنسانس است، به خصوص تصاویر نوجوانانی 
با  پسری  همچون  شده،  کشیده   Caravagio توسط  که 
گالری  رم،   Boy Carrying a Fruit Basket( میوه  سبد 
 Saint John The( و یا پدر جان تمهید دهنده )Borghese
نرمی مخمل شکل گونه  Capitole(. همان  موزه   Baptist
ها، همان دهان نیمه باز و همان نگاه نوازش گر. هرچند نسخ 
متفاوتی از این تصویر وجود دارد، اما همه آنها صورتی جوان 
آنها نوشته شده محمد  اغلب در زیر  را نشان می دهند که 
رسول اهلل و یا حتی اطالعات دقیق تری درباره دوره ای از 
زندگی محمد)ص( که این عکس بدان متعلق است و حتی 

منبع عکس داده شده است.
یک اکتشاف جالب

عکس  نمایشگاه  یک  از  بازدید  حین  در   ،2004 سال  در 
مختص به دو عکاس Lehnert و Landrock، تصادفاً موفق 
به کشف ریشه این پوستر ایرانی شدیم و آن عکسی بود که 
Lehnert بین سالهای 1904 و 1906 در تونس گرفته بود، 
و سپس در اوایل دهه بیست به صورت کارت پستال چاپ و 

توزیع شده بود.

اهل  که   1948  –  1878(  Radolf Franz Lehnret
جمهوری چک امروزی بود، در سال 1904 به همراه فردی 
به نام) Heinrich Landrock ) 1878 – 1966 آلمانی به 
ناشر و  به عنوان  به عنوان عکاس و دومی  اولی  تونس آمد، 
اقامتی  آن  از  پیش  سال  در   Lehnret که  آنجایی  از  مدیر. 
و  طبیعی  مناظر  به  زیادی  عالقه  داشت،  تونس  در  کوتاه 
ساکنان آنجا پیدا کرده بود. شرکت این دو )L&L( به صورت 
مصر  و  تونس  در  زیبا  مناظر  از  تصاویر  چاپ  به  تخصصی 
این مناطق  از  می پرداخت و هزاران عکس و کارت پستال 

چاپ نمود. Lehnert که در موسسه هنرهای گرافیکی وین 
تحصیل کرده بود، روابطی با اعضای جنبش pictorialist که 
عکاسی را به عنوان اثر هنری می دانستند، داشت. عکسهای 
Lehnert نه تنها بیابان، تپه های شن روان، بازارها و مناطق 
محلی تونس را نشان می داد، بلکه شامل تصاویری از پسران 
و دختران نابالغ جوان بود که سنی بین کودکی و نوجوانی و 

چهره ای بین زن و مرد داشتند.
تهیه  اروپایی  مشتریان  سلیقه  مطابق  معموال  تصاویر  این 
شرق  از  آمیز  وهم  و  انگیز  وسوسه  تصویری  که  بود  شده 
داشتند. Lehnret بدون شک در تهیه عکسها از این مساله 
استفاده نموده، ولی نبوغ قابل توجهی نیز به خرج داده است. 
عکسهای او به صورت چاپ نقره ای، گراورسازی شده و چهار 
رنگ چاپ شده است. اکثر این کارت پستالها از سال 1920 

در آلمان چاپ شده و در مصر پخش شده است.
چاپ ها و متن های منطبق

هیچ شکی نیست که کارت پستال نشان داده شده در شکل 
باال که براساس شماره گذاری L&L، شماره آن 106 است به 
عنوان مدل پوسترهای ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. 
به عالوه، نام کارت پستال شماره 106 محمد است، که این 
خود به تنهایی می تواند نشان دهد که چرا تصویرگران ایرانی 
آنرا به عنوان مدلی از حضرت محمد)ص( انتخاب نموده اند. 
از عکس  این عکس، همه  از  موجود  نسخ  بدون شک، همه 
شماره 106 الگوبرداری کرده اند با این تفاوت که نسخ اولیه 
به عکس اصلی شبیه ترند. بدین ترتیب، Lehnret ناخواسته 

در قلب یک اسطوره قرار گرفته است.
و  پیامبر  چهره  از  مرسوم  توصیف  بین  ارتباط  درباره  سوال 
تصویر  است.  مانده  پاسخ  بدون  هنوز  تونسی،  جوان  چهره 
نیمه  دهانی  با  است،  خندان  نوجوان  یک  چهره  نمایشگر 
بر گوش. همین چهره  یاسمنی  بر سر و گل  باز، عمامه ای 
در کارت پستالهای دیگری و تحت عناوین دیگری از قبیل 

احمد، جوان عرب و غیره تصویر شده است.
باعث گردیده تصاویر چاپ شده در دهه  کشف مسیری که 
بیست به دست ناشران تهران و قم در دهه نود برسد، برای 
ما ممکن نبوده است. اما این سوال وجود دارد که چه چیزی 
باعث شده که ناشران ایرانی شباهتی بین پیامبر اسالمی در 

سنین نوجوانی و تصویری یک جوان تونسی بیابند؟
 National قبل از جنگ جهانی اول، تصویر محمد در مجله
با  ای  مقاله  تحت  و   1914 سال  ژانویه  در   Geographic
آن  زیر  که  شد  چاپ  آفریقا  شمال  در  آنجا  و  اینجا  عنوان 
کارت  بیست،  دهه  در  گل.  یک  با  عربی  بود  شده  نوشته 
شمال  در  فرانسوی  سربازان  بین   L&L تونسی  پستالهای 
نود، کتب  و  بود. در دهه های هشتاد  آفریقا بسیار محبوب 
متعددی شامل عکس این نوجوان چاپ شد، ولی اغلب آنها 

عنوانی غیر از محمد به عکس داده اند.
در نسخ ایرانی فعلی، اصالحاتی روی تصویر انجام شده و از 
فریبندگی چهره نوجوان چیزهایی نگه داشته شده است ولی 

از زیبایی جذاب آن کاسته شده است. شانه سمت چپ اندکی 
با پارچه پوشانده شده است و دهان و چشمها اندکی اصالح 
شده است. به طور کلی می توان گفت که هنرمندان ایرانی 
سعی کرده اند جنبه های زیبا پسندانه تصویر Lehnert را 
کاهش دهند و تصویر را از حالت جذاب خارج نموده، به آن 

زیبایی مقدسی ببخشند.
است:  این  ایران  در  شده  چاپ  پوسترهای  از  یکی  عنوان 
تصویر روحانی حضرت محمد، در سن 18 سالگی در همراهی 
عمویش در یک سفر تجاری از مکه به دمشق. به عالوه ادعا 
شده است که این تصویر توسط یک کشیش مسیحی کشیده 

شده و تصویر اصلی آن در موزه رم قرار دارد.
ریشه مسیحی؟

نوشته ها  از  برخی  نیز گفته شد،  این  از  همانطور که پیش 
برای این اثر ریشه ای مسیحی قائلند، و نه یک ریشه اسالمی 
که این مساله مسلمانان را از گناه نگاه به صورت پیامبر و یا 
این موید  به عالوه،  تصویرگری چهره وی، مبری می سازد. 
در  را  ]ص[  محمد  حضرت  مسیحیان  که  است  مطلب  این 

همان سنین کودکی به عنوان شخصیتی الهی پذیرفته اند.
این داستان از یک کشیش مسیحی کاتولیک یا ارتدکس به 
نام بحیرا صحبت می کند که بر اساس داستان، در قرن نهم 
یا دهم میالدی، در حین گشت و گذار حضرت در سوریه وی 
را براساس نشانه پیامبری بین شانه هایش بازشناخته است. 
پیامبر آینده باید می گفته است: »هنگامی که من به آسمان 
و ستاره ها می نگرم خود را باالتر از ستاره ها می یابم«. به 
همین دلیل است که در بعضی عکسها ستاره هایی در پس 

زمینه عکس دیده می شود.  

محمد)ص(  چهره حضرت  درباره  توصیفی  هیچ  که  هرچند 
در  وی  چهره  از  توصیفاتی  ولی  ندارد،  وجود  نوجوانی  در 
بزرگسالی گفته شده است. گفته شده که وی پوستی سفید 
و  پرپشت  ابروان  صاف،  هایی  گونه  سیاه،  چشمانی  داشته، 
بوده  موجدار  کمی  مویشان  و  مرتب  دندانهای  گونه.  کمان 
در  شده  تصویر  نوجوان  مورد  در  خصوصیات  این  است. 
تصویری  این  حقیقت  در  شود.  می  دیده  ایرانی  پوسترهای 
از یک تصویر و نمایشی از یک نمایش است. به عبارت دیگر، 
انتخاب  را  محمد)ص(  حضرت  از  مدلی  ایرانی  تصویرگران 

کرده اند که نمایانگر زیبایی، جوانی و توازن است.
  منبع : آفتاب نیوز

عکس نوجوانی حضرت 
محمد از کجا آمده؟

سال هاست که تصويری به عنوان 

تصوير نوجوانی رسول خدا )ص( در ايران 

انتشار می يابد. بسياری از مردم در عين 

نشان دادن عالقه شان به اين تصوير، اين 

پرسش را مطرح می کنند که تصوير ياد 

شده از کجا آمده است؟ 
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عصرایران - در پی برخی اظهارنظرهای تنگ نظرانه بعضی افراد در حوزه فرهنگ و هنر که 
انقالب  )ره( و رهبر معظم  امام خمینی   ، بنیانگذار جمهوری اسالمی  خالف دیدگاه فقهی 
از روحانیون به  نامه ای که یکی  است، بی مناسبت نیست ماجرای یک استفتاء معروف و 
حضرت امام)ره( نوشت و پاسخ واقعاً تاریخی امام )ره( را در آستانه سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی بازخوانی کنیم تا مشخص شود اسالم مد نظر امام راحل)ره( ، هرگز با مظاهر تمدن 
مخالفت نداشته است ، کما این که در نامه امام تصریح شده است که اگر با تنگ نظری به 
اسالم و جامعه اسالمی نگریسته شود، باید » تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم 

کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.«
متن استفتاء از حضرت امام خمینی)ره( در خصوص شطرنج و آالت موسیقی 

1- از آنجا که آالت لهو و لعب استفاده های مشروع از قبیل نواختن سرودها را دارد، آیا خرید 
و فروش آن بی اشکال است  

خرید و فروش آالت مشترکه به قصد منافع محلله آن اشکال ندارد 
2- اگر شطرنج آالت قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون امرزه تنها به 

عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده میشود، بازی با آن چه صورتی دارد؟  
بر فرض مذکور اگر برد و باختی دربین نباشد اشکال ندارد. 

 1367/6/19
صحیفه نور/ ج 21 ص 129 
------------------------------------------------------------------------

نامه اول مرحوم آیت اهلل قدیری به حضرت امام )ره( درباره این دو استفتاء 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

خدمت حضرت مستطاب آیت اهلل العظمی امام خمینی- مّد ظلّه العالی 
با عرض سالم و ادب و احترام، اخیرا دو استفتاء منتشر شده که در یکی از خرید و فروش 
آالت لهو سوال شده و در جواب آمده که خرید و فروش آالت مشترکه به قصد محلله اشکال 

ندارد. در دیگری در سوال مفروض است که امروز شطرنج به کلی آلت قمار بودن خود را از 
دست داده و تنها به صورت ورزش فکری درآمده است و در جواب آمده است که در فرض 
عمل مزبور اگر برد و باختی در بین نباشد، اشکال ندارد. و آقای مورد اعتمادی نقل کردند 

که در بعضی روزنامه ها »برفرض مزبور« را ننوشته است.. 
در اینجا سواالتی مطرح است: 

1- خرید و فروش آالت مشترکه مانع ندارد مگر اینکه قصد منفعت حرام در بین باشد. پس 
چرا در جواب سوال اّول قصد حالل قید شده است؟ 

2- در سوال دوم سائل محترم از کجا ادعا میکند که امروز شطرنج آلت قمار بودن خود را به 
کلی از دست داده و تنها ورزش فکری شده است؟ 

3- دو روایت معتبره است از سکونی از حضرت صادق-علیه السالم 
اول: قال: قال رسو اهلل)ص( انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات. 

دوم: قال: نهی رسول اهلل)ص( عن اللعب بالشطرنج و النرد... 
زفن به معنی رقص است)مجمع البحرین(. مزمار، نامی است که مطلق نی را شامل میشود 
و نهی حضرت، حجت برتحریم است مگر حجتی بر خالف باشد و هر دو دلیل اطالق دارد. 
بنابراین استفاده میکنیم که نی زدن حرام است، چه نی آلت مختصه باشد یا مشترکه، وبازی 
شطرنج حرام است، چه آلت قمار را از دست بدهد یا نه. و دعوای انصراف منشأ صحیحی 

نیست.
نمودم، حجتی  مراجعه  هم  مکاسب حضرتعالی  به  و  فحص  ادلّه  در  خودم  حّد  در  البته  و 
برخالف اطالق مزبور نیافتم. ادلّه میسر و لهو تطبیق بر آالت منافاتی با اطالق ندارد و علت 

منصوصه ای هم در ادلّه نیست. 
و در هر صورت اگر ساحت قدس حضرتعالی از این گونه مسائل به دور باشد به نظر من بهتر 

است و ضرورتی در نشر آنها دیده نمیشود. دیگر هر طور صالح میدانید. 
از جسارت عذر میخواهم و از خداوند متعال دوام سایه بلند آن حضرت را مسألت دارم. 
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پاسخ حضرت امام خمینی )ره(به آیت اهلل قدیری)ره( 
جناب حجة االسالم قدیری دامت افاضاته 

پس از عرض سالم و قبل از پرداختن به دو مورد سوال و جواب، این جانب الزم است از 
برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. 

بنابر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است 
و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و »رهان« در »سبق« و 
»رمایه« مختص است و به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن، که در جنگهای سابق به کار 

گرفته میشده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و »انفال« که بر شیعیان »تحلیل« 
شده است امروز هم شیعیان میتوانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین 
ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سالمت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها 
انسان را به خطر بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدی 
که در خیابان کشیها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، 
نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت 
دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در 
صحراها زندگی نمایند. و اما راجع به دوسوال، یکی بازی با شطرنج و در صورتی که از آلت 
قمار بودن به کلی خارج باشد، باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک 
مرحوم آیت اهلل آقای حاج سید احمد خونساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز میداند 
و در تمام ادله خدشه میکند درصورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام علمیت و 

دقت نظرشان معلوم است. 
اما اینکه نوشته اید از کجا سائل به دست آورده است که شطرنج به کلی آلت قمار نیست، این 
از شما عجیب است، چون سوالها و جوابها فرض است و بنابراین آنچه را من جواب دادهام، 

در فرض مذکور است که اشکالی متوجه نیست و در صورت عدم احراز باید بازی نکنند. 
و عجیب تر آن که نوشته اید چرا به جای قصد حرام نباشد، قصد حالل نوشته شده؟ گویی 
عمل شخص متوجه و قاصد بدون قصد هم میشود، در این صورت قصد حالل مساوق است 

با نبودن قصد حرام. 
 و اما در قضیه خرید و فروش آالت مشترکه برای مقصد حالل، اشتباه بزرگی کرده اید که 
گمان کرده اید خرید و فروش برای منفعت حالل، یعنی استفاده حرام کردن و این بر خالف 

آنچه نوشته شده است میباشد.
البته در این زمینه ها مسائل زیادی است که حال و وقت من اجازه تعقیب آنها را ندارد. از 
جنابعالی که فردی تحصیل کرده و زحمت کشیده میباشید توقع نبود که این گونه برداشت 

کرده و آن را به اسالم نسبت دهید. 
شما خود میدانید که من به شما عالقه داشته و شما را مفید میدانم ولی شما را نصیحت 
و  نماها  مقدس  تأثیر  تحت  و  بگیرید  نظر  در  را  خدا  تنها  کنید  سعی  که  میکنم  پدرانه 
و  مقام  به  خدا  نشر حکم  و  اعالم  با  است  بنا  اگر  که  چرا  نشوید،  واقع  بیسواد  آخوندهای 
بگذار هرچه  بخورد،  ای  بیسواد صدمه  آخوندهای  و  احمق  نماهای  نزد مقدس  موقعیتمان 

بیشتر بخورد.
از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به اسالم و مسلمین چون گذشته خواهانم. 
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به  انتشار تصاویر توهین آمیز  و  فرانسه  در پی حوادث اخیر 
تشدید جریان  و  فرانسوی،  نشریه  یک  در  اسالمی  مقدسات 
رسانه های  و  مقامات  سوی  از  هراسی  اسالم  و  اسالمی  ضد 
غربی، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، 
نامه مهمی خطاب به جوانان در اروپا و امریکای شمالی مرقوم 
انگلیسی منتشر شد و متن ترجمه  کردند. این نامه به زبان 

فارسی آن به شرح زیر است:

بسم  اهلل الّرحمن الّرحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

از  دیگر  برخی  در  مشابه  وقایع  و  فرانسه  در  اخیر  حوادث 
مستقیماً  آنها  درباره ی  که  کرد  متقاعد  مرا  غربی  کشورهای 
قرار  خود  مخاطب  را  جوانان  شما  من  بگویم.  شما سخن  با 
ندیده  را  شما  مادران  و  پدران  که  علّت  این  به  نه  میدهم؛ 
می انگارم، بلکه به این سبب که آینده ی ملّت و سرزمینتان را 
در دستان شما میبینم و نیز حّس حقیقت جویی را در قلبهای 
به  نوشته  این  شما زنده تر و هوشیارتر می یابم. همچنین در 
سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم 
که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا 

کرده اند.
سخن من با شما درباره ی اسالم است و به طور خاص، درباره ی 
دو  از  میگردد.  ارائه  شما  به  اسالم  از  که  چهره ای  و  تصویر 

دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد 
جماهیر شوروی ــ تالشهای زیادی صورت گرفته است تا این 
دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک 
احساس رعب و نفرت و بهره گیری از آن، متأّسفانه سابقه ای 
طوالنی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمیخواهم 
القاء  به »هراس های« گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی 
مطالعات  بر  کوتاه  مروری  با  خود  شما  بپردازم.  است،  شده 
انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می بینید که در تاریخنگاری های 
با  غربی  دولتهای  مزّورانه ی  و  غیر صادقانه  رفتارهای  جدید، 
تاریخ  است.  شده  نکوهش  جهان  فرهنگهای  و  ملّتها  دیگر 
اروپا و امریکا از برده داری شرمسار است، از دوره ی استعمار 
مسیحیان  غیر  و  رنگین پوستان  بر  ستم  از  است،  سرافکنده 
که  خونریزی هایی  از  شما  موّرخین  و  محّققین  است؛  خجل 
به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملّیت و 
قومّیت در جنگهای اّول و دّوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً 

ابراز سرافکندگی میکنند.
از  نیز  من  هدف  و  دارد  تحسین  جای  به خودی خود  این 
بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، 
بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان 
عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی 
وجدان  در  بازنگری  چرا  شود؟  آگاه  و  بیدار  ساله  صد  چند 
جمعی، باید معطوف به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ 

با فرهنگ و  چرا در موضوع مهّمی همچون شیوه ی برخورد 
جلوگیری  عمومی  آگاهی  شکل گیری  از  اسالمی،  اندیشه ی 

میشود؟
شما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم 
سودجویی های  آن  تمام  مشترک  زمینه ی  »دیگری«،  از 
بپرسید  خود  از  میخواهم  من  اکنون  است.  بوده  ستمگرانه 
این بار  نفرت پراکنی،  و  هراس افکنی  قدیمی  که چرا سیاست 
با شّدتی بی سابقه، اسالم و مسلمانان را هدف گرفته است؟ 
امروز مایل است تفکر اسالمی  چرا ساختار قدرت در جهان 
در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی در 
منافعی  چه  و  است  بزرگ  قدرتهای  برنامه ی  مزاحم  اسالم، 
میگردد؟ پس  تأمین  اسالم،  از  غلط  تصویرسازی  در سایه ی 
این  انگیزه های  درباره ی  که  است  این  من  اّول  خواسته ی 

سیاه نمایی گسترده علیه اسالم پرسش و کاوش کنید.
سیل  به  واکنش  در  که  است  این  من  دوم  خواسته ی 
پیشداوری ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم 
و بی واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضاء 
و  میگریزانند  آن  از  را  شما  آنچه  بدانید  الاقل  که  میکند 
نمیکنم  اصرار  من  دارد.  ماهّیتی  چه  و  چیست  میترسانند، 
که برداشت من یا هر تلّقی دیگری از اسالم را بپذیرید بلکه 
دنیای  در  اثرگذار  و  پویا  واقعّیت  این  ندهید  اجازه  میگویم 
امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه 
به  را  خود  استخدام  تحت  تروریست های  ریاکارانه،  ندهید 
عنوان نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند. اسالم را از طریق 
منابع اصیل و مآخذ دست اّول آن بشناسید. با اسالم از طریق 
قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن )صلّی اهلل علیه وآله و سلّم( آشنا 
مستقیماً  خود  تاکنون  آیا  بپرسم  مایلم  اینجا  در  من  شوید. 
به قرآن مسلمانان مراجعه کرده اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسالم 
را  او  اخالقی  و  انسانی  آموزه های  و  )صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( 
مطالعه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه ها، پیام اسالم را از 
از خود پرسیده اید  آیا هرگز  منبع دیگری دریافت کرده اید؟ 
که همین اسالم، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طّی قرون 
متمادی، بزرگترین تمّدن علمی و فکری جهان را پرورش داد 

و برترین دانشمندان و متفّکران را تربیت کرد؟
من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن 
و سخیف، بین شما و واقعّیت، سّد عاطفی و احساسی ایجاد 
کنند و امکان داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که 
ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه 
ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگر 

چه هیچکس به صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را 
پر کند، اّما هر یک از شما میتواند به قصد روشنگرِی خود و 
محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافها 
شما  و  اسالم  بین  شده  طراحی  پیش  از  چالش  این  بسازد. 
جوانان، اگر چه ناگوار است اّما میتواند پرسش های جدیدی را 
در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تالش در جهت 
کشف  برای  را  مغتنمی  فرصت  پرسش ها،  این  پاسخ  یافتن 
این  بنابراین،  میدهد.  قرار  شما  روی  پیش  نو  حقیقت های 
فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسالم 
از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولّیت پذیری شما در قبال 
حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسالم را با 

آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند.

سّیدعلی خامنه ای
1/بهمن/1393

بازخوانی نامه تاریخی امام)ره( درباره موسیقی و شطرنج: با 
برداشت بعضی ها از اسالم مردم باید بروند در صحراها زندگی کنند

شماره 187 و 188
بهمن  1393 سیاسیارمغان

درباره  انگیزه های سیاه نمایی گسترده علیه اسالم کاوش کنید
لزوم شناخت مستقیم و بی واسطه از دین اسالم

آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، 
تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده 

و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.

نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی در پی حوادث اخیر فرانسه:
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به گزارش سرویس فضای مجازی فارس، خبرگزاری ایلنا نامه ای از قول محمدرضا 
نژاد  احمدی  به محمود  دولت دهم خطاب  در  رئیس جمهور  اول  معاون  رحیمی 
رئیس جمهور سابق منتشر کرده است که در بخشی از این نامه با اشاره به سوابق 
رحیمی  که  کرده اید  فراموش  است:شاید  آمده  نژاد  احمدی  با  رحیمی  همکاری 
محکوم امروز، چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می خورد. یادتان 
می آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید 

از مجاری قانونی، ماجرا پی گیری شود.
متن کامل نامه  رحیمی به احمدی نژاد که در اختیار ایلنا قرار گرفته به شرح ذیل 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم دولت های نهم و دهم
سالم علیکم

این مختصر را چگونه می توانم آغاز کنم جز آنکه بگویم: چون دوست دشمن است 
شکایت کجا برم؟

البته شما دشمن نبوده اید و مرا با شما دوستی و رفاقت دیرینه ایست که مربوط 
این مجال  اخیر نیست. نیک می دانید و دیگران هم خوب است در  به سال های 
مطلع شوند که رفاقت من و شما به سال های دوری بر می گردد که در کردستان 
و آذربایجان غربی بودید و سپس به اردبیل رفتید تا تقدیرمان این باشد که هر دو 
استانداری دولت ششم را تجربه کنیم. گذر زمان شما را به ریاست جمهوری و بنده 

را به خدمتگزاری در دیوان محاسبات کشور رساند.
از ابتدای آشنایی، هم من و هم شما همواره حق رفاقت بجا آورده ایم و در برخی 
مواقع هم اختالف دیدگاه هایمان مانع از تداوم رفاقت هایمان نشد، در همان دوره 
البته افراد منتقد با بهانه جمالت مقلوب شده جریان رسانه ای تخریب بنده را کلید 
زدند و متهم به اغراق و تملق شدم. چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت 
بپیوندم؛ پاسخم منفی بود با این استدالل که اگر در دیوان بمانم بیشتر منشأ کمک 
و خدمت به کشور خواهم شد. نپذیرفتید و بدون اطالع من حکمی صادر کردید و 
با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خالف مقررات بود. چاره 
ای نداشتم جز آنکه از دیوان محاسبات استعفاء بدهم و به همین خاطر باعث رنجش 
برخی از دوستان قدیمی و صمیمی ام شدم و آغاز رنجش ها هم از همانجا شروع شد. 
به دولت آمدم و آنچه در توان داشتم در طبق اخالص گذاشتم و در انجام وظایف 
محوله بویژه ترمیم روابط دولت و مجلس کوتاهی نکردم. در اواخر دولت نهم بود 
که به دالیلی که هنوز هم برخی از آنها برای من نامعلوم است، چند تن از اعضای 
دولت را کنار گذاشتید و حتما خاطرتان هست که من از باب مشورت مخالف بودم و 
دالیلی آوردم و وقتی نپذیرفتید، یادآوری کردم که دولت از نصاب می افتد و نیازمند 

رأی مجدد اعتماد مجلس می شود.
ماجرای معاون اولی پیش آمد. بعد از ناکامی گزینة اول، به بنده پیشنهاد دادید. 
و همان موقع گفتم که با وجود کینه های سیاسی و برخی زخم های کهنه، از من 

با عنادورزی به  بگذرید، زیرا عاقبت کار را می دانستم که برخی مخالفان سیاسی 
دنبال هتک حیثیت و بر باد دادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با تصمیم 

شما سخت بود.
آقای دکتر احمدی نژاد؛ دوست عزیز و قدیمی!

در دولت دهم همة اعضاء شاهد و گواهند که جز کار و کار به چیزی نمی اندیشیدم 
و 6 صبح تا 12 شب، حداقل زمانی بود که مصروف خدمت در دفتر کارم می کردم. 
و این جدیت در کار از نگاه منصف نمایندگان محترم وقت مجلس شورای اسالمی 
انتصاب شما اعالم  از  نفر تقدیر خود را  نا مه ای به امضاء 211  پنهان نماند و در 
از سال های  متفاوت  رفتارهایش  و  احمدی نژاد  رفته  رفته  و  زمان گذشت  نمودند. 
گذشته شده بود. هربار که به مشورت می نشستیم به سروش آسمانی کذایی بیشتر 
توجه می کردید تا مشورت های ناشی از تجربه های مختلف من. در سال آخر دولت 
اصرارتان بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام 
از  و جمعی  بنده  نظر  و  بشنوید  آن  از  غیر  حرفی  نبودید  حاضر  و  است  می شده 
همکارانم در دولت را نپذیرفتید و وقعی ننهادید تا جایی که اینجانب با همفکری 
برخی از اعضای کابینه چاره ای نداشتم جز اینکه در شرایط سخت عمل جراحی 
همسرم برای ثبت در آیندة تاریخ و برای دلگرمی همکارانم در دولت خطر کنم و به 
عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام نمایم تا به طور نمادین اختالف نظرم را 
با رویکرد شما بیان کنم و البته در نهایت باز هم به اصرار شما، بازی را بار دیگر در 

صحنة رفاقت باختم و باز هم حرفتان را گوش کردم و علیرغم میلم انصراف دادم.
آقای دکتر احمدی نژاد!

در جریان قهر شما پس از ماجرای آقای مصلحی بسیاری از دوستان شما تالش 
کردند که من هم کار را رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند 
آماده باشم برای عهده دار شدن کفالت ریاست جمهوری. اما گفتم حوصله کنید 
احمدی نژاد باید برگردد که من میانه او و خودم را با خدمت به نظام آزموده ام که:
ما را سریست با او که گر خلق روزگار      دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم.

از فایده نباشد. به یاد  ذکر یک نمونه دیگر از خاطرات تلخ این دوره شاید خالی 
دارید که خودم را در فضای سیاسی و رسانه ای سپر کردم تا خانم دکتر دستجردی 
شما  متاسفانه  اما  نشود؟  خارج  دولت  از  بود  کار  میدان  در  مردانه  و  پرتالش  که 
لجبازی کردید و به بهانه تعلل در عزل رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران که فردی 
توانمند و متعهد بودند، او را عزل کردید و مرا هم نزد رسانه ها و افکار عمومی سکه 
یک پول ساختید و البته همان موقع در جریان قرار گرفتم که با مشورت اطرافیان 
پیش نویس عزل بنده را هم آماده کرده بودید. و اما اینک که از هر سو مورد هجمه 
قرار گرفته ام و نا آگاهان نیز گمان کرده اند که درهای رحمت خدا به روی بندگان، 
راه در داالن های سیاست دارد و رسانه ها عرض و آبرو و حیثیت 3۵ ساله خدمت 
و امنیت و آسایش همسر بیمار و دختران رنجورم را به باد داده اند و بی آنکه اصل 
ماجرا را بدانند و تبیین کنند حدیث مدعی را با کینه بر سر بازار جار می زنند و بر 
سر تقسیم غنائم این آبروریزی و هتک حیثیت، مسابقه و مناظره راه انداخته اند. 
مقام  به ضرورت، در  از هر کسی می دانید که در ۵ سال گذشته، مگر  بهتر  شما 
پاسخگویی به رسانه ها برنیامده ام. مگر آنجا که استانداری کردستان، تراکتورهایی را 
که دولت به کشاورزان منطقه هدیه داده بود و با ابتکار خودشان بطور نمادین آرم 
مقدس اهلل مندرج در پرچم جمهوری اسالمی ایران را طراحی و به نمایش درآوردند 
و برخی رسانه های مغرض آن آرم مقدس را تعبیر به جمله ای از باب مداهنه نمودند، 

و تا امروز از سر جهل مرا مورد طعن و شماتت قرار می دهند، پاسخی داده ام؟!
آیا وقتی در حضور رئیس کمیسیون آموزش مجلس، وزیر علوم وقت و جمعی از 
اساتید دانشگاه از رساله دکتری خود دفاع کردم و فرد مدعی را به خاطر ادعای 

کذب در دادگاه محکوم نمودم، سخنی به رسانه ها کشاندم تا دفاعی کرده باشم؟!
آیا وقتی با تالش همکارانم در دیوان محاسبات، فساد موجود در بیمه ایران را افشاء 
با یک مهندسی معکوس، خود متهم آن شدم، جمله ای در دفاع بر زبان  کردم و 

آوردم؟!
یا وقتی برای نخستین بار مفاد قرارداد ننگین کرسنت را در حضور رسانه ها باالی 
دست گرفتم و آن را متوقف کردم، کسی در برابر انتقام گیری مخالفین، حتی آخ 

از زبان من شنید؟!
همه آنچه ظرف چندین سال بر من رفته است، یک طرف ماجرا است و البته این 
زخم وقتی »کاری« می شود که جنابعالی نیز مصلحت را در آن می جویید که دامن 

خود را از آن برچینید!
آقای احمدی نژاد؛ دوست عزیز و قدیمی!

آیا بهتر نبود با اطالعی که به صحت و سالمت زندگی من که از نزدیک با آن آشنا 
هستید داشتید، گواهی می دادید؟ و شهادت می دادید که من به بیت المال خیانت 
نکرده ام و زندگی ام به ریالی مال حرام آلوده نیست؟ آیا نباید می گفتید که رحیمی 

پس از عمری خدمت چون حقوق و مزایای بازنشستگی اش برقرار نشده، برای گذران 
زندگی به سختی افتاده است؟

پرونده  این  فراموش کرده اید که ماجرای  یا  نمی دانید  براستی  نژاد،  احمدی  آقای 
چیست؟

امروز، چوب لجبازی ها و آبروبری های  شاید فراموش کرده اید که رحیمی محکوم 
گاه و بیگاه شما را می خورد.

یادتان می آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید 
و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پی گیری شود. من با توکل بر خداوند و به گواه 
من  زندگی  سالمت  شاهد  و  نکرده  تغییری  که  زندگی ام  امروز  و  دیروز  وضعیت 
است تا لحظة آخر و تا جایی که قانون اجازه می دهد در پی اعاده حیثیت و اثبات 
اما شما نیز گویا مانند برخی رسانه های معاند  بی گناهی خود و خانواده ام هستم. 
آلود  غبار  فضای  که هرچه هست همین  رسیده اید  نتیجه  این  به  وناآگاه  خارجی 
رسانه ها و دعواهای سیاسی است؟ گیریم که امروز در منظر مردم محکوم و در آینده 
نیز با استناد به همین اخبار و اطالعات آمیخته حق و باطل و منازعات دور از حق و 
عدالت اصالح طلب و اصول گرا، تاریخ را نیز اینگونه نوشتند، اما دیر نخواهد بود که 
روزنامه اعمال ما نزد خدای متعال گشوده می شود و حق و باطل نمایان می گردد. 
از آنکه جاهل است و یا مغرض است، توقع و یا اعتراضی ندارم. بر رسانة ملی که با 
تغییرات جدید متاسفانه در پی جلب و جذب مخاطب به هر قیمتی، برآمده و به 
بهانه تبیین راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی، میدان هایی فراخ برای عقده گشایی 
علیه ارگان ها و نهادهای انقالبی و تریبونی برای تطهیر فتنه گران فراهم می آورد، 
هرجی نیست. اما از دوستی که از ۵ سال پیش در جریان رنج هایی که بر خود و 
از نزدیک اشک دختران، رنجوری همسر، سکتة منجر به  خانواده ام رفته است، و 
مرگ مادر، سکتة خواهری که افتخار دارد شهیدی را نثار انقالب اسالمی کرده است 
نیافته است را دیده، و من  التیام  از ترکش خصم  و اشک چشم برادری که هنوز 
بخاطر تداوم دوستی با او از خودگذشتگی ها کرده ام و تا امروز که بیانیه دو پهلویش 
انتظار  این  نیاورده ام،  زبان  بر  تضعیفش  در  کالمی  دیدم،  خودش  از  دفاع  در  را 
نمی رفت که از مضمون بیانیه دو صفحه ای اش، جز برائت از رحیمی، استنباط نشود.

آقای احمدی نژاد عزیز!
برای آگاهی ملت شریف ایران و یادآوری مجدد بار دیگر می گویم که:

همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری 
امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می گردد. در این راستا برای انتخابات 
بنا شد  از برخی چهره های اصولگرا برگزار و  مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل 
پشتیبانی  غیردولتی  کمک های  طریق  از  کشور  سطح  در  اصولگرا  کاندیداهای  از 
مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی 
برای  بود،  اینجانب معرفی شده  به  اجرایی  نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و 
کمک اعالم آمادگی نمود. بنده نیز به واسطة حساسیت و اطمینان خاطر از سالم 
بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست 
از  پس  که  کردم  استعالم  وی  خصوص  در  ذیصالح،  مجاری  از  محاسبات  دیوان 
اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمة پرونده است، برای دریافت کمک از وی 
اعالم آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می کنیم از 
محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً 
یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیة اسناد 
و کپی چک های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت 
شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین 
کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها 

پرداخت گردیده است.
آیا شما اطالع نداشتید که کل ماجرا همین است که متاسفانه در اثر اطالع رسانی 
نادرست و مغرضانه و نگاه سیاسی خصمانه به موضوع یک کالغ چهل کالغ کردند 
که فالنی برده است و خورده است. وقتی کمک کننده این یک میلیارد و دویست 
باید پرسید  لذا  و معلوم هستند،  نیز دریافت کنندگان، مشخص  و  تومان  میلیون 
ارتباط این موضوع با بنده چیست؟ و آیا به اندازه همه جرائمی که برای اینجانب 
تعیین شده است، می توان عمل مجرمانه از ماوقع آنچه گفته شد، استخراج نمود؟ 
تیراژ  در  گسترده  بطور  و  عمومی  افکار  در  گذشته  سال   ۵ ظرف  که  آسیبی  آیا 
میلیون ها بار در رسانه های داخل و خارج به خود و خانواده ام وارد شده است، کمتر 

از مجازاتی است که در این حکم برایم تعیین شده است؟
درپایان توفیق و عاقبت بخیری همگان را از خداوند متعال خواستارم.

والسالم
محمد رضا رحیمی

که  گفت  سخن  عاشورایی  درسی  از  جمهور  رئیس  پیش،  چندی 
اعتراضاتی را به دنبال داشت. به نظر وی، جایز بودن مذاکره با دشمن؛ 

یکی از مهم ترین درسهای عاشوراست.
اعتراضات بر این پایه بود که امام حسین)ع( مظهر قیام و مبارزه و 
از عاشورا درس سازش و مماشات  مقاومت است و چگونه می شود 

گرفت؟!
با  متعددی  جلسات  در  ما  شهید  امام  که  است  این  تاریخ  واقعیت 
عمرسعد ملعون مذاکره کرد و راهکارهایی برای جلوگیری از جنگ 
و قتال ارائه کرد تا حدی که نزدیک بود نتیجه دهد ولی مانع تراشی 

برخی، نگذاشت موثر افتد.
امام  که  آید  می  پیش  شبهه  این  تاریخی،  واقعیت  این  اساس  بر 
حسین)ع( که مظهر مقاومت و شهادت است چگونه حاضر می شود با 
فردی چون عمرسعد، برای حفظ جان خود و همراهانش مذاکره کند؟  
گره این مشکل در تعریف ما از مذاکره است. مذاکره نباید به معنی 
بکلی منقلب میشود. شاید  پیام کربال  باشد وگرنه  سازش و مداهنه 
همه ما معنای مذاکره را واضح و بدیهی بدانیم که مذاکره، می تواند 
سخن  به  اعتراضات  اما  باشد  سازشکارانه  یا  و  عزتمندانه  و  قاطعانه 
حسن روحانی نشان داد مفهوم مذاکره در ناخودآگاه بعضی ها، تسلیم 
غیر  یا  عزتمندانه  مذاکره  درباره  نیز  تعریفی  هیچ  است.  مداهنه  و 
عزتمندانه وجود ندارد. لذا ضروری است به جای بیانیه های سیاسی 
سراغ تعریف مبانی برویم. به نظر نگارنده این سطور، اصول مذاکره را 

نیز سیدالشهدا)ع( به ما آموخته است.
بن  حسین  امام  مذاکرات  در  دقت  مذاکره،   معنای  فهمیدن  برای 
علی)ع( بسیار ضروری است. در مذاکره اصولی و قانونمند، هر طرف، 

ناپذیر«  و »تغییر  به دو دسته »تغییرپذیر«  را  منافع خود  و  مسائل 
تقسیم می کند. امام ما اصولی تغییر ناپذیر دارد که به هیچ وجه قابل 
مذاکره نیست. »مثلی الیبایع مثله« که همان بیعت نکردن با یزید 
نمی  بیعت  یزید  با  به هیچ وجه  او  اوست  »تغییرناپذیر«  اصل  است 
کند؛ به هر قیمتی ولو خون خود و یاران و خانواده اش. اما تصمیماتی 

»تغییرپذیر« دارد که بر سر همان ها مذاکره می کند.
امام تصمیم به قیام در کوفه دارد اما از آن کوتاه آمده و اعالم می کند 
بازگشت هم مخالفت  با تصمیم  برمی گردد. عمرسعد  به مدینه  که 
می کند. امام حتی از تصمیم بازگشت به مدینه هم کوتاه می آید تا 
حدی که پیشنهاد می دهد راه او را باز کنند تا به سمت دیگری برود. 
عمر سعد که اصل تغییر ناپذیرش امارت ری است و کشتن امام، از 
اصول او نیست با ابن زیاد مکاتبه میکند تا پیشنهاد امام را بپذیرند. 
اما ظاهراً ابن زیاد در اثر سخنان شمربن ذی الجوشن نپذیرفته و حکم 

به بیعت یا قتال می دهد.
نهایتا هم امام)ع( بیعت نمی کند و عاشورا خلق می شود.

اگر  اما  اند،  گفته  ما  برای  کمتر  را  عاشورا  تاریخ  این صفحات  شاید 
کسی می خواهد مذاکره کند یا با آن موافقت کند یا حتی مخالفت 
کند باید این صفحات را بخواند. تا وقتی مفهوم مذاکره نزد ما، تسلیم 

و سازش باشد هیچ وقت نمی توانیم مذاکرات خوبی داشته باشیم. 
مذاکره ابزاری بزرگ و مهم در جهان جدید برای رسیدن به اهداف 
است و ما غافل از آن هستیم درحالی که اصول آن را سیدالشهدا)ع( 
هزارسال پیش برای ما تبیین کرده است. بر این اساس و با این مفهوم، 
با دشمن خود، عزتمدارانه مذاکره کرده  و حقاً  سیدالشهدا)ع( قطعاً 

است بی  آن که از اصول خویش کوتاه بیاید.

رحیمی محکوم امروز، چوب لج بازی 
ها و آبروریزی های شما را می خورد

درس های عاشورا برای مذاکرات سیاسی

شماره 187 و 188
بهمن  1393 اقتصادیارمغان



عصرایران - بعد از ماجرای قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا 
در ژنو، منتقدان دولت ابتدا سکوت کردند و بعد از آن که از ستاد 
بحران سازی دستور رسید، حمالت علیه محمدجواد ظریف را آغاز 
کردند که »چرا با وزیر خارجه آمریکا قدم زده است؟«و سپس یکی 
از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس شورای اسالمی هم خبر داد 
که »طرح سؤال سنگینی« از ظریف در راه است تا از او درباره این 

قدم زدن، پرسش شود.
درباره آن »قدم زدن« که »سطح تحلیل دلواپسان« را رو کرد

بیان  را  خود  نظر  ظریف،  این حرکت  منتقدان  از  گروهی  طبیعتاً 
کرده اند که از منظر حقوق شهروندی، نظرشان محترم است؛ لذا 
نقد حاضر متوجه آنان نیست بلکه روی سخن با افراد و گروه هایی 
تخریب  برای  که  بیان  آزادی  و  نظر  اظهار  منظر  از  نه  که  است 
مذاکرات و تضعیف مذاکره کنندگان ایرانی وارد گود شده اند و بی 
هیچ پروایی علیه تیم خودی شعار می دهند و کار شکنی می کنند!

در این باره نکاتی چند قابل تذکر است:
1 - ظریف به عنوان سرپرست تیم مذاکرات هسته ای، در حال یک 
»مأموریت ملی« است. این مأموریت، نیاز به عقبه و پشتیانی ملی 
دارد، درست مانند رزمندگانی که در »خط مقدم« هستند و »پشت 

جبهه«، باید از آنها حمایت کند.
بازی  همانند  را  ظریف  مأموریت سخت  گویا  گروهی  الوصف،  مع 
های جناحی داخلی می پندارند و با او همان گونه رفتار می کنند 

که با رقبای سیاسی داخلی شان!
بنابراین، نه تنها از تیم مذاکرات حمایت نمی کنند و دستی نمی 

گیرند بلکه پای مذاکره کنندگان را نیز می کشند!
ایران و عراق  نیز در جریان مذاکرات  و  در دوران جنگ تحمیلی 
به  ایرانی،  های  دیپلمات  هم  و  رزمندگان  هم   ،)۵98 )قطعنامه 
پشتیبانی های داخلی دلگرم بودند که حق مطلب هم همین بود 
ولی امروز در کمال شگفتی و شرمساری، شاهد آن هستیم که تیم 
کارزار  عازم  آن،  رهبری  و  نظام  تأیید  با  که  ایرانی  کننده  مذاکره 
دیپلماتیک شده است،هم با قدرت های بزرگ جهانی دست و پنجه 

نرم می کند و هم از پشت خنجر می خورد!
بی گمان، خنجر زنندگان داخلی، آرزوی شکست تیم کشورشان را 
دارند و این، از عجائب شرم آور روزگار است و تاریخ درباره آنها، چیز 

جز بدنامی نخواهد نوشت.
2 - برغم نامردی های موجود علیه تیم مذاکره کننده، باید تصریح 
داشت که »عالوه بر رهبری نظام ، اکثریت مردم ایران نیز حامی 
فرزندان و برادران خود در تیم مذاکره کننده هستند.« این، سرمایه 
باید  که  است  ایرانی  مظلوم  و  کنندگان سختکوش  مذاکره  بزرگ 
بعد از خدا، بدان دلگرم باشند و با قدرت به مأموریت تاریخی خود 

بپردازند.
3 -  و اما درباره قدم زدن: 

از سوی نظام دریافت کرده، مشغول یکی  با مأموریتی که  ظریف 
جزئیات  است.  ایران  معاصر  تاریخ  های  مأموریت  ترین  سخت  از 
مذاکرات نیز مستقیماً به شخص رهبر گزارش می شود و ایشان در 

جریان آنچه در این مذاکرات می گذرد هستند.
دلواپسان، در ابتدای کار بر اصل مذاکرات می تاختند ولی وقتی با 
حمایت صریح و بسیار قاطع رهبری از تیم مذاکرات مواجه شدند، 
به جای اطاعت از رهبری )آن طور که خودشان مدعی اند( روش 
کار را عوض کردند و این بار، به بهانه های بنی اسرائیلی جدیدی 
متوسل شدند و »شکل کار« را مورد هدف قرار دادند که چرا ظریف 

آنجا خندید و آنجا قدم زد و آنجا داد نکشید و ...؟!
گو این که از نظر این ها ، مهم ترین مسأله مذاکرات این است که 

ظریف و کری،در حال نشسته با هم حرف بزنند با ایستاده!
کسی هم نیست به این ها بگوید وقتی اصل مذاکرات، آن هم در 
این سطح، با تأیید و حمایت قاطع نظام در حال انجام است، این 

ایرادهای بنی اسرائیلی دیگر چیست؟
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران، از نفر به نفر افرادی که بر او 
خرده گرفته اند، بیشتر کار دیپلماتیک انجام داده و از همه شان 
مجرب تر است. بنابراین، اگر بخشی از مذاکره را به جای نشستن، با 
قدم زدن انجام داده، دالیل موجه داشته است که از آن جمله، دادن 
پیام به جهان و از جمله صهیونیست هاست که برغم تمایل آنها، 
مذاکرات خوب پیش می رود و نیز جلوگیری از شنودهای احتمالی 

در حساس ترین فراز مذاکرات.
حال دلواپسان داخلی، از کدام بخش این ماجرا ناخرسند هستند؟ از 
این که برخالف میل صهیونست ها ، مذاکرات خوب پیش می رود 
یا از این که امکان شنود از فراز حساس مذاکرات گرفته شده است؟! 

پاسخ به این سؤال، تکلیف خیلی از مسائل را روشن می کند.
4 - منتقدان پیاده روی ظریف و کری، با سخنان و بهانه جویی 
های خود، سطح تحلیل و عمق نگاه خود را به نمایش گذاشتند چرا 
که اگر تحلیل شان در سطح ملی رقم می خورد و عمق نگاهشان ، 
منافع ملی را می کاوید، به جای گیر دادن به ظواهر و امور شکلی، 
درگیر این پرسش بودند که این مذاکرات چگونه می تواند در لغو یا 
کاهش تحریم ها، بهبود اوضاع اقتصادی کشور، ارتقاء جایگاه بین 
المللی کشور، افزایش سطح رضایتمندی مردم از جمهوری اسالمی 

و ... اثر گذار باشد و چگونه می توان به مذاکره کنندگان ایرانی در 
این روند تاریخی کمک کرد؟ 

حال این دغدغه های بنیادین را بگذارید در کنار این بهانه جویی 
های سطحی که »چرا چند دقیقه با کری قدم زد؟!« تا بسیاری از 

مسائل روشن شود.
۵ - مذاکره کنندگان ایرانی »یک مأموریت سختی را بر عهده دارند 
و هیچ کس نباید مأموری را که مشغول کار است، تضعیف نماید.«

این جمله را رهبر معظم انقالب درباره تیم مذاکرات هسته ای به 
سرپرستی محمدجواد ظریف بیان کرده اند.

حال کسانی که راست می روند و چپ می آیند و علیه تیم مذاکرات 
شان  »والیتمداری«  شعار  با  را  خودشان  تکلیف  کنند،  می  عمل 
بزنند ولی  از والیت  ، دم  به دم  مشخص کنند. نمی شود که دم 
وقتی پای عمل به میان می آید، منویات سیاسی و جناحی شان را 

بر دستور صریح رهبری ترجیح دهند.
این افراد، حتماً سخنان دیگری از رهبر معظم انقالب در خصوص 
اینجا  در  یادآوری،  برای  که  اند  شنیده  ای  هسته  مذاکرات  تیم 

بازنشرشان می کنیم)+( تا بلکه به خود آیند:
به هیئت دیپلماسی ملت خوش بینم

ما از تحّرک دیپلماسی دولت حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم. در 
کنار آمادگی های همه جانبه ی ملّت ایران - چه از لحاظ اقتصادی، 
چه از لحاظ امنّیت داخلی، چه از لحاظ استحکام ساخت درونی نظام 
اسالمی، چه از لحاظ وحدت ملّی و چه از لحاظ نظامی - به تالش 
و تحّرک دیپلماسی هم چه در این قضایای سفر اخیر و چه غیر از 
انجام میدهد و تالشهای  از آنچه دولت ما  آن، اهّمّیت میدهیم و 
دیپلماتیک و تحّرکی که در این زمینه میکنند، حمایت میکنیم. ما 
به هیئت دیپلماسی ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین 
هستیم؛ البّته به آمریکایی ها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادی نداریم.

بنده معتقد به نرمش قهرمانانه هستم
ما مخالف با حرکتهای صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم؛ چه 
بنده معتقد  عالم سیاستهای داخلی.  ، چه در  عالم دیپلماسی  در 
»نرمش  شد  اسم گذاری  پیش  سالها  که  هستم  چیزی  همان  به 
بسیار خوب  است،  بسیار الزم  نرمش در یک جاهایی  قهرمانانه«؛ 
با حریف خودش  این کشتیگیری که دارد  اما  ندارد،  است؛ عیبی 
کشتی میگیرد و یک جاهایی به دلیل فّنی نرمشی نشان میدهد، 
چه  مشغول  که  نکند  فراموش  کیست؛  طرفش  که  نکند  فراموش 
کاری است؛ این شرط اصلی است؛ بفهمند که دارند چه کار میکنند، 
بدانند که با چه کسی مواجهند، با چه کسی طرفند، آماج حمله ی 

طرف آنها کجای مسئله است؛ این را توّجه داشته باشند.
بداند/  سازش کار  را  کننده  مذاکره  تیم  نباید  کس  هیچ 

ماموران دولت، فرزندان انقالب
سازش کار  را  ما  مذاکره کنندگان  مجموعه ی  این  نباید  هیچ کس 
بداند؛ این غلط است؛ اینها مأموران دولت جمهوری اسالمی ایران 
یک  انقالبند؛  بّچه های  هستند،  خودمان  بّچه های  اینها  هستند، 
بر  ]که [  کار سختی هم هست  میدهند.  انجام  دارند  را  مأموریّتی 
عهده ی اینها است؛ دارند با تالش فراوان آن کاری را که بر عهده ی 
آنها است انجام میدهند. بنابراین نباید مأموری را که مشغول یک 
کاری است و مسئول یک فرایندی است مورد تضعیف یا توهین یا 
بعضی از تعبیراتی که گاهی شنیده میشود - که اینها سازش کارند، 

و مانند اینها - قرار داد؛ نه، این حرفها نیست.
بنده در حمایت از تیم مذاکره کننده اصرار دارم

درباره ی مسائل اخیر و این بگومگوهایی که در صحنه ی سیاست 
حرفها  این  از  و  مذاکره  و  گفتگو  و  هسته ای  مسائل  و  خارجی 
هست، اّوالً بنده اصرار دارم بر حمایت از مسئوالنی که اجرای کار 
برعهده شان است، از همه ی دولتها بنده حمایت میکنم، از مسئوالن 
- مسئوالن داخلی، مسئوالن خارجی - حمایت میکنم و وظیفه ی 
بوده ام،  میدان  وسط  بوده ام،  اجرایی  مسئول  خودم  من  است.  ما 
کرده ام؛  احساس  وجود  همه ی  با  را  کار  سختی  و  کار  سنگینی 

میدانم که کار اداره ی کشور کار سختی است. 
لذا اینها به کمک احتیاج دارند، من هم کمکشان میکنم، حمایتشان 
میکنم؛ این یک طرف قضّیه است که قطعی است. از آن طرف اصرار 
دارم بر تثبیت حقوق ملّت ایران، از جمله مسئله ی حقوق هسته ای؛ 
عقب نشینی  قدم  یک  ایران  ملّت  حقوق  از  اینکه  بر  داریم  اصرار 
نباید بشود. ما البّته در جزئّیات این مذاکرات مداخله نمیکنیم؛ یک 
خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید 
رعایت بشود؛ این را گفتیم به مسئولین و موّظفند که این حدود 
را رعایت کنند؛ از هارت وهورت دشمنان و مخالفان هم واهمه ای 

نداشته باشند و ترسی به خودشان راه ندهند.
می  دفاع  ایران  ملت  از حقوق  کننده،  مذاکره  تیم  مطمئنم 

کند
یقیناً  مطمئّنیم  داریم.  اعتماد  مذاکره کننده مان  تیم  به  ما  البّته 
آنها به دست اندازی به حقوق کشور و حقوق ملّت و کرامت ملّت 
انجام  کاری  چنین  که  داد  نخواهند  اجازه  و  شد  نخواهند  راضی 
بگیرد. مسئله ی ظرفّیت غنی سازی یک مسئله است که خیلی مهم 
است؛ مسئله ی تحقیق و توسعه که قطعاً باید رعایت بشود؛ حفظ 
تشکیالتی که دشمن قادر به تخریب آن نیست. روی »فردو« تکیه 
میکنند، چون غیر قابل دسترسی است برای آنها؛ میگویند جایی 
که ما نمیتوانیم به آن ضربه بزنیم، نباید داشته باشید! این خنده آور 

نیست؟
حقا و انصافا ایستادگی می کنند

پرتالش و جّدی هستند؛  انصافاً  و  ما حّقاً  هیئت مذاکره کننده ی 
زور  بار حرف  زیر  زنند،  می  منطق حرف  با  کنند،  ایستادگی می 
نمی روند، دارند کار می کنند؛ این را هم همه توّجه داشته باشند. 
حاال جزئّیات و آنچه را در این گفتگوها میگذرد، غالباً مردم مّطلع 
نیستند؛ نه، با جّدیت، با منطق، با دلسوزی دارند کار می کنند و 

منطقی هم عمل می کنند.

درباره آن »قدم زدن« که »سطح تحلیل دلواپسان« را رو کرد

عصر ایران؛ مهرداد خدیر-  »به وزیر ارشاد تذکر می دهم که آقای وزیر ارشاد! به معاونت موسیقی تان تذکر بدهید 
که موسیقی در اسالم حرام است. شما نمی توانید موارد شبهه را تشخیص بدهید. تمسک به موارد شبهه موجب 
می شود آهسته آهسته مرزها را زیر پا بگذارید و به عنوان مشتبه در حرام بیفتید. تک خوانی زن بدون تردید 
حرام است. همه مراجع هم مخالف هستند، حتی همخوانی هایی که در بینش تک خوانی زن باشد هم حرام است. 

ترویج موسیقی اصوالً حرام است. «
همچنین این جمالت: »متأسفانه می بینیم وزیر ارشاد هر روز یک سری جشن ها برگزار می کند و هزینه هایی را 
بر بیت المال تحمیل می کند. آقای وزیر ارشاد! بدانید با این کارها محبوبیت خودتان را در پیش متدینین و مراجع 
معظم از دست خواهید داد. آقای وزیر! مراقب باشید، رانت پدرتان را از بین نبرید. اگر از رانت پدرتان به وزارت 
رسیده اید مراقب باشید به وظیفه خودتان عمل کنید و اگر به وظیفه تان عمل نکردید منتظر حمایت نباشید بلکه 
منتظر مخالفت باشید و بدانید با راهی که پیش گرفته اید فردا پس فردا اگر مراجع علیه شما چیزی بگویند در 

آینده هم نمی توانید زندگی درستی داشته باشید. من مدت هاست سکوت کرده ام...«
این عبارات تازه ترین سخنان آیت اهلل شیخ محمد یزدی است که به بهانه انتشاریک آلبوم موسیقی و به رغم 
توضیحات رسمی درباره آن، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را آماج اتهام و تحقیر و اهانت قرار داده است. ایشان در 
جایگاه افتا هم نشسته و گفته اند: »به معاونت موسیقی تان تذکر بدهید موسیقی در اسالم حرام است.« به عبارت 
دیگر فرمان صادر کرده اند »معاونت موسیقی و در واقع کل موسیقی را برچینید« چون اگر »حرام« باشد طبعا 
نباید و نمی تواند معاونت داشته باشد و معاون موسیقی و به تعبیر درست تِر اداری آن رییس دفتر موسیقی در 
معاونت هنری - که فردی مسلمان و مقید است - نمی تواند متکفل امر حرام باشد. به بهانه این اظهارات و بی آن 

که قصد ورود به حد و مرز شرعی در میان باشد چند نکته قابل یادآوری است:
1. تنها وزارت ارشاد دفتر موسیقی ندارد. صدا و سیما نیز مرکز موسیقی و سرود و نیز رادیو پیام و »رادیو آوا« دارد 
و ازشبکه های مختلف دیگر هم موسیقی پخش می کند. گروه ُکر هم دارد که زنان  و مردان در آن همخوانی می 

کنند و سرود جمهوری اسالمی ایران نیز با همخوانی شکل گرفته است. ارکستر سمفونی هم دارد. 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی هم واحد موسیقی دارد و ارتش نیز آموزش می دهد. برخی شبکه های 
تلویزیونی نیز به صورت تخصصی برنامه موسیقی دارند. چرا به رییس سازمان صدا و سیما تذکر نمی دهند که 
موسیقی را قطع کند؟ اگر تذکر دهند البته دو حالت دارد: یا با پاسخ واعتنایی از جانب آقای سرافراز رو به رو نمی 
شوند و آیا در آن صورت به او هم خواهند گفت به خاطر رانت پدرتان و برادر شهیدتان رییس صدا و سیما شده 

اید یا در این مورد این ادعا را تکرار نمی کنند؟ 
 اگر هم رییس سازمان صدا و سیما بخواهد موسیقی را تعطیل کند قضیه منحصر به یک شبکه رادیویی و یک 
برنامه تلویزیونی نیست. کل برنامه ها مختل می شود. چرا که رادیو و تلویزیون بدون موسیقی امکان ادامه حیات 

ندارد!

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی 
»ممنوعیت  انتخابات،  کلی  های  سیاست  تدوین  و 
ارتش، سپاه، نیروی  از  اعم  افراد نیروهای مسلح  ورود 
انتظامی و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی و سازمان 
بسیج در دسته بندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات 

و جانبداری از داوطلبان خاص« را تصویب کردند.
که  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  امروز  جلسه  در 
عالوه بر حضور روسای قوای مقننه و مجریه و اکثریت 
روسای  دادگستری،  و  اطالعات  کشور،  وزاری  اعضا، 
امنیت  و  امور داخلی کشور  و  کمیسیون های شوراها 
اسالمی، یکی  و سیاست خارجی مجلس شورای  ملی 
شورای  اجرایی  معاون  نگهبان،  شورای  حقوقدانان  از 
عالی امنیت ملی و برخی دیگر از کارشناسان مربوطه 
و  بررسی  داشتند،  حضور  نیز  ذیربط  های  دستگاه  از 
تدوین بندهای دیگری )بند 10 تا 12( از سیاست های 
کلی انتخابات ادامه یافت و موارد ذیل به تصویب رسید:

و  احزاب  مشارکت  سطح  ارتقاء  و  تسهیل  10ـ  بند 
تشکل های سیاسی قانونی در انتخابات به منظور:

ـ معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسالمی ایران 
و در چارچوب صالحیت های قانونی

ـ مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت 
در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم

قواعد  رعایت  و  مداری  قانون  و  پذیری  مسوولیت  ـ 
و  طرفداران  اعضا،  توسط  سیاسی  فعالیت  مقررات  و 

داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات
ـ حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش های انتخاباتی 
و استفاده مناسب و عادالنه از امکانات دولتی و عمومی 

در تبلیغات توسط احزاب
ـ پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضا و 

طرفداران در مراجع قانونی

و  تخصصی  های  پشتیبانی  برای  پذیری  مسوولیت  ـ 
طول  در  نمایندگان  های  شایستگی  ارتقای  و  حفظ 

دوران خدمت
حق  و  انتخابات  سالمت  و  آزادی  از  پاسداری  11ـ 
عنوان  به  مردم  آراء  از  وصیانت  افراد  آزادانه  انتخاب 
طرفی  بی  کامل  رعایت  و  قانونگذاری  در  الناس  حق 

در نظارت و اجرا
داوطلبان  انتخاب  در  مناسب  سازی  زمینه  12ـ 
مسوولیت های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و 
اسالمی  جمهوری  شایسته  تراز  در  اسالمی  شوراهای 
های  جایگاه  با  متناسب  هایی  ویژگی  دارای  و  ایران 

مربوطه از طریق
12/1ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص ها، برای احراز 
شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تأکید بر تعهد 
بویژه  اساسی  قانون  و  نظام اسالمی  انقالب،  اسالم،  به 
و  اقتصادی  اخالقی،  سالمت  فقیه،  والیت  به  التزام 

کارآمدی های متناسب با مسؤولیت های مربوطه
داوطلبان در مرحله  اولیه شایستگی  12/2ـ شناسایی 
ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با هر 

انتخابات
12/3ـ بررسی دقیق و احراز شرایط الزم برای صالحیت 
نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش بینی 
و  ذیصالح  مراجع  از  استعالم  طریق  از  کافی  زمان 

پاسخگویی مسؤوالنه و به موقع آنها
رساندن  حداقل  به  برای  الزم  ترتیبات  اتخاذ  12/4ـ 

ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل
ارتش،  از  اعم  مسلح  نیروهای  افراد  ورود  ممنوعیت  ـ 
و  اطالعاتی  های  دستگاه  و  انتظامی  نیروی  سپاه، 
و  بندیهای سیاسی  بسیج در دسته  و سازمان  امنیتی 

جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص.

آقای یزدی! این موسیقی همان 
مطربی نیست، هنر است
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مصوبه مهم مجمع تشخیص درباره انتخابات

نیز  و  نیز مرکز موسیقی و سرود  و سیما  ندارد. صدا  ارشاد دفتر موسیقی  تنها وزارت 
رادیو پیام و »رادیو آوا« دارد. گروه ُکر هم دارد که زنان و مردان در آن همخوانی می کنند 

و سرود جمهوری اسالمی ایران نیز با همخوانی شکل گرفته است.
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برخی  و  مدنی  را  آن  مفرسین  از  ای  عده  و  دارد  آیه   8 این سوره 

مکی می دانند.

: »تالوت سوره ی »زلزال« معادل کل  پیامرب)ص(   : فضیلت تالوت 

»سوره ی بقره« و اجرش برابر ثواب قرائت ربع قرآن کریم است.« 

امام صادق)ع( : »تالوت سوره ی »زلزال«، انسان را از مصائب دنیا به 

ویژه از زلزله محفوظ می دارد.«

محتوای سوره :

1. حوادث قیامت و وحشت مردم در آن روز.

2. شهادت و خرب دادن زمین از کردار بندگان.

3. محاسبه ی دقیق اعامل و تقسیم مردم به دو گروه خوب و بد.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ اِذا ُزلِزَلِت األرُض ِزلزاَلها ﴾ ﴿1﴾
ترجمه: زمانی که زمین شدیداً به لرزه درآید.  

که  ای  زلزله  دهد،  می  بسیار شدیدی  زلزله ی  از  یعنی خرب  رشح: 

عادی و مربوط به نقطه ای از زمین نیست بلکه کل زمین را در بر 

می گیرد و جایی از زمین نیست که این زلزله نیاید و خود یکی از 

عالئم قیامت است.

﴿ َو أَخرََجِت األرُض اَثقاَلها ﴾ ﴿2﴾
ترجمه: و زمین خارج می کند سنگینی های خود را.

رشح: حمل گناه بندگان برای زمین سخت است و آنها را بیرون می 

آید: »درحال  پیش می  این سؤال  اینجا  در  )منایان می سازد(.  ریزد 

عصیان  و  طغیان  و  گناه  به  همواره  مردم  که  شاهدیم  نیز  حارض 

مشغولند و حتی در زمانهای گذشته نیز به روایت تاریخ گناه مردم 

کمرت از االن نبوده، پس به چه علت زمین تحملش را از دست نداده 

و این زلزله ی مهیب واقع نشده؟« این امر دو علت دارد:

الف. اذن خداوند؛ تا خداوند اراده نکند، زمین قادر به چنین کاری 

نیست.

از  خالی  زمین  »اگر  روایات  طبق  حجت؛  از  زمین  شدن  خالی  ب. 

حجت خدا )امام معصوم( باشد، زمین اهلش را فرو می برد.«

وجود حجت، بسیار مهم است، در حقیقت موازنه ی بین خوب و 

بد برقرار می شود، اگرچه بیشرت بندگان طغیان و معصیت می کنند 

اما وجود حجت خداوند یعنی پیامرب یا امام به دلیل اینکه در پرده 

ی عصمت است، کوچکرتین گناه و ناسپاسی ندارد و اعامل ایشان به 

قدری نزد پروردگار ارزشمند است که ثواب یکی از اعاملشان اثر گناه 

متام افراد زمین را از بین می برد، همین امر مانع عذاب می شود. 

چنانکه خداوند خطاب به پیامرب)ص( می فرماید : »تا تو در بین آنها 

هستی من آنها را عذاب نخواهم کرد.«  

خداوند هنگام خلقت انسان خطاب به فرشتگان فرمود: »می خواهم 

خلیفه ای در روی زمین قرار دهم.« فرشتگان گفتند: »می خواهی 

را  تو  ما  اینکه  و حال  کند  گناه و خونریزی  که  قرار دهی  را  کسی 

تقدیس و تنزیه می کنیم. خداوند فرمود: »من چیزی می دانم که 

شام منی دانید.«  

کنند.  عبادت  مخلوقات  ی  همه  که  کرد  خلق  را  جهان  خداوند 

فرشتگان چون مجرداند، هوای نفس در آنان راه ندارد و معرفتشان 

نسبت به خداوند زیاد است، کوچکرتین عصیانی منی کنند اما با این 

حال مقامشان از انسان پائین تر است، ولی نه  از آن انسان که تابع 

هواهای نفسانی است و خود را آلوده می سازد. فرشته بدون داشنت 

هوای نفس، خدا را شناخت ولی انسان با داشنت هوای نفس نسبت 

به خداوند معرفت یافت. آنگاه که »خداوند به فرشتگان فرمود به 

رب  به  نسبت  انسان  شناخت  نوع  دلیل  به  کنند.«   سجده  انسان 

بود و آنجا بود که فرشتگان متوجه شدند که خداوند انسان را بهرت 

می شناسد. 

انساِن مسلط بر هوای نفس، حتی فرشتگان  موجودات دیگر غیراز 

منی توانند آنطور که شایسته ی مقام اوست او را بشناسند. انسان 

های معمولی نیز هر قدر عبادت کنند قادر به حمد خداوند نیستند، 

اما یک گروه خاص از انسانها این ویژگی را دارند. آنها »مخَلَصین« 

هستند که به سبب شناختشان هرلحظه خود را به خدا نیازمندتر می 

آنچه  از  »منزه است خداوند  فرماید:  آنها می  در مورد  قرآن  دانند، 

توصیف کنند، مگر بندگان مخَلص خدا«  این حمد به دلیل شناختی 

که حمد کننده از آن دارد، از هر حمدی باالتر است. امام سجاد )ع( 

که  بار  هر  زیرا  آورم  بجا  را  خدا  توانم حمد  »من منی  فرماید:  می 

حمد او را می گویم خود او به من توفیق داده، بنابراین الزم است 

حمد دیگری به جهت این توفیق بجا آورم.« پس او نسبت به خدا 

شناخت کامل دارد. 

انسانی از فرشته برتر است که با اینکه از جنس و اهل دنیا است اما 

برای رضای او به دنیا پشت پا می زند. شدت معرفتش نسبت به رّب، 

باعث شده از وسوسه های شیطان تأثیر نگیرد و از َمَلک باالتر رود.

خداوند می فرماید: »جهنم را از انس و جن ُپر می کنم.«  بنابراین 

بیشرت بنی آدم اهل دوزخ اند و تعداد کمی به بهشت می روند، آنان 

باشند.  می  او مشغول  عبادت  به  و  واقعی خداوند هستند  بندگان 

آنان اهل یقین اند لذا کسب »تقوی«، بسیار مشکل است و کار هر 

کسی نیست. پس اگر در طول تاریخ زمین تحمل َبدان را دارد به ُیمن 

وجود خوبان است. 

﴿ َو قاَل اإلِنساُن ما َلها ﴾ ﴿3﴾
ترجمه: و انسان می گوید: زمین را چه شده؟

همه  این  از  تعجب  حالت  در  انسان  که  است  پرسشی  این  رشح: 

همه  این  که  شده  چه  را  زمین  پرسد،  می  زمین  انفجار  و  طغیان 

عصبانی است و چنین حالتی به او دست داده؟ 

ُث أَخبارَها ﴾ ﴿4﴾ ﴿ َيْوَمِئٍذ ُتَحدِّ
ترجمه: در آن روز، زمین متام خربهایش را بازگو می کند. 

رشح: مفهوم آیات قبل آن است که زمین به انجام گناهان بندگان در 

پشت خویش آگاه بود اما قدرت افشای آن را نداشت تا بازگو کند. 

بود، خرب داشت لکن تحت  برایش سنگین  از چیزهایی که تحملش 

امر خداوند  اذن و  به  اما در قیامت  بردبار بود،  فرمان رب خویش 

گناهان بندگان را گواهی می دهد و تنها زمین نیست که در آن روز 

شهادت می دهد بلکه شهادت دهندگان دیگری نیز هستند از جمله : 

نامه ی اعامل  ، اعضاء و جوارح بدن انسان  ، فرشتگان  و ... .

﴿ ِبأَنَّ َربََّك أَْوحٰى َلَها ﴾ ﴿5﴾
ترجمه: به دلیل اینکه پروردگارت به او وحی کرده است. 

رشح: زمین، عمل افشاگری را نه رسخود بلکه به اذن پروردگار و به 

وحی او انجام می دهد.

ی  اراده  چون  یابد،  می  گفنت  سخن  قدرت  زمین  که  ندارد  تعجبی 

و  کند  اشاره  زمین  به  که  است  کافی  است،  جاری  عامل  بر  خداوند 

مشیت او به هر شیء تعلق گیرد، بالفاصله انجام می شود. هامنگونه 

که »در آن روز به اذن او آسامن پاره، پاره می شود.«  

﴿ َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشَتاًتا لُِّيَْوا أَْعَمَلُهْم ﴾ ﴿6﴾
ترجمه: در آن روز مردم به صورت گروههای پراکنده )از قربها( خارج 

می شوند تا اعاملشان به آنها نشان داده شود. 

رشح: در آن روز هرکس حال مخصوص به خود دارد، هرکس به شکل 

و رنگ عمل خودش است. آن که عمل زیباتری دارد، شادتر و آنکه 

عملش زشت تر است، اندوهناک تر و زشت چهره تر است. 

قرآن : »بعضی از چهره ها در آن روز سیاه و برخی سفید رنگ اند.«  

یا »چهره هایی متبسم اند چون رّبشان را می بینند.«  و افراد را به 

سه گروه تقسیم کرده  تا اعاملشان به آنها نشان داده شود، به عبارت 

دیگر اعاملشان را ببینند. 

تجسم یا رؤیت اعامل: روز قیامت از برای هر عملی یک پیکره ی 

مثالی تشکیل می شود که متثل مادی دارد بگونه ای که انسان خوب 

نوع  اما  شناسد  می  آنرا  و  بیند  می  خاص  صورتی  با  را  خود  بد  و 

دیدن مانند عامل ماده نیست، زیرا قرآن می فرماید: »آیا خدایی که 

بلی  کند؟  را خلق  انسان  مثل  نیست  قادر  آفرید  را  زمین  و  آسامن 

می تواند و او آفریدگار دانا است.«  بنابراین انسان روز قیامت مثل 

همین انسان است نه عین آن و معلوم می شود که اعاملش در دنیا 

نیز همراه اوست ولی عمل خود را منی بیند پس انسانها در آنروز 

افعال دنیای  آنها منایان در  اندام  لذا  اند و  پیکره های گوناگون  در 

آنهاست، به شکلی هستند که می توانند در آنروز تجسم اعامل خود 

را ببینند و بشناسند. 

لذا در برزخ و در قیامت، هرکس در یک پیکره ی جداگانه، اعامل 

خود را که در آنروز محارصه اش کرده اند و به خودش شباهت دارد، 

متاشا می کند و اندام برش در آن روز شبیه افعال آنهاست و افعالشان 

نیز از سنخ خودشان است.

را  نفس  اعامل،  شوند،  جدا  هم  از  نفس  و  بدن  که  مرگ  هنگام 

محارصه کرده و ما آنها را می یابیم. قرآن : »هر نفسی در گرو آن 

عملی است که انجام می دهد.«  زیرا اعامل بر نفس محیط شده 

و مجاور آن قرار می گیرند. به عنوان مثال گناهی که از انسان رس 

می زند، جلوی قلب او را گرفته و آنگاه که زیادتر شد، به صورت 

سّدی حجاب نفس و مانع رشد او می شود و این حجاب از بین منی 

رود و با تکرار گناهان، روز به روز حجم آن افزایش می یابد، تنها 

از  را  این رذائل  توان  نیک و مترین و مامرست می  اعامل  انجام  با 

نفس پاک کرد.

قابل ذکر است که روز قیامت، نفس خیلی از خوبیها را که در دنیا 

انجام داده منی بیند زیرا برخی از اعامل مانند رشک و ریا و ... باعث 

می شود که اعامل خوب از بین برود.  و یا بالعکس عمل خیر، عمل 

بد را پاک می کند. 

قرآن : »حسنات، سیئات را از بین می برند.«  

»اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید پرهیز کنید، گناهان 

کوچکتان را می پوشانیم.«  

با  مناز  خواندن  تدّبر(،  با  )همراه  قرآن  خواندن  والدین،  به  خدمت 

از بین  را  از گناهان  از جمله ی اعاملی هستند که بسیاری  حضور 

می برند. 

پیامرب)ص( : »اگر کسی کار خیری انجام دهد پاداش او مضاعف می 

شود تا بتواند در آخرت از ثواب آن متنعم شود.« فردی اندکی صدقه 

می دهد و در روز قیامت، آن را چند برابر درحد غیرانتظار می بیند 

و هراندازه عمل خالص تر باشد، توسعه ی آن بیشرت است. 

قرآن : »عمل خالص مثل درخت مرغوبی است که ریشه اش در زمین 

نفوذ کرده و شاخه هایش در آسامن بسط می یابد.«  اما عمل بد 

ریشه اش بیرون از زمین است )در منظر چشم خلق است و خالص 

برای خدا نیست( لذا متزلزل و از بین رفتنی است. »هرکه کار نیکی 

بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد و آنکه کار بدی انجام دهد جز به 

مانند آن کیفر نخواهد دید و ستمی بر آنان نخواهد شد.«  

﴿ َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًا َيرَُه ﴾ ﴿7﴾
را  آن  دهد،  انجام  خیر  ای  ذره  ی  اندازه  به  که  کسی  پس  ترجمه: 

می بیند.

﴿ َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة رَشًّا َيرَُه ﴾ ﴿8﴾
ترجمه: و کسی که به اندازه ی ذره ای بدی انجام دهد، آن را می 

بیند. 

رشح: اگر عمل خیر یا رش به اندازه ای کوچک باشد که حتی قابل 

قیامت  روز  و  نیست  پنهان  متعال  نظرخداوند  از  نباشد،  هم  وزن 

محاسبه می شود و انجام دهنده ی آن جزایش را می بیند. )البته از 

نظر علمی ذره شیء قابل توزین است( 

نقل است روزی شخصی تازه مسلامن خدمت پیامرب)ص( رسید و آن 

حرضت یکی از صحابه را مأمور آموخنت قرآن به او کرد. او نیز سوره 

ی »زلزال« را به او یاد داد تا اینکه به دو آیه ی آخر سوره رسید، آن 

شخص گفت: »همین دو آیه مرا بس است و به راه خود ادامه داد و 

رفت.« پیامرب)ص( که ناظر آنان بود فرمود: »این شخص رفت اگر چه 

یک فرد عامی بود اما دانشمندی برجسته گشت و رفت.«

این است تأثیر قرآن بر دلهای نرم 

﴿ سوره ي مباركه ي زلزال ﴾
استاد خیرخواه

فرا رسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی مبارک باد

تصاویر راهپیمایی مردم تهران در ۲۲ بهمن ۱۳۹۳



منبع : سالمت

جام  روزنامه  از ضمیمه سیب  نقل  به  نیوز  گزارش سالمت  به 
جم،در این مطلب دالیل رایج دل درد را بررسی می کنیم.

دل درد ناشی از عدم تحمل الکتوز
بنا به گزارش موسسه ملی دیابت، بیماری های کلیوی و گوارشی 
ایاالت متحده آمریکا، حدود 6۵ درصد مردم جهان به مشکل 
عدم تحمل الکتوز مبتال هستند. افرادی که این مشکل را دارند 
اسهال،  گاز،  نفخ،  لبنی دچار  و محصوالت  از مصرف شیر  بعد 
یبوست، کرامپ های عضالنی و... می شوند. به طور کلی مشکل 
روده  طریق  از  )که  الکتاز  کمبود  دلیل  به  الکتوز  عدم تحمل 
کوچک تولید می شود و به هضم غذا کمک می کند( یا به دلیل 
با  مقابله  روش  بهترین  می شود.  ایجاد  الکتوز  نامناسب  جذب 
این مشکل و دل درد ناشی از آن پرهیز از مصرف لبنیات مانند 
برای جذب  است  این صورت الزم  در  است.  کره  و  پنیر  شیر، 
بادام  برگ دار،  سبزیجات  مانند  دیگر  غذایی  مواد  الزم  کلسیم 

و... را جایگزین کرد.

دل درد ناشی از عدم تحمل گلوتن
در بیماری عدم تحمل گلوتن، فرد به پروتئین موجود در گندم، 
بیماری  با  نباید  مشکل  این  می شود.  حساس  چاودار  و  جو 
از عکس العمل  ناشی  بیماری  این  شود.  گرفته  اشتباه  کولیاک 
دستگاه ایمنی بدن به گلوتن است که ممکن است به جداره های 
در  شود.  مغذی  مواد  جذب  مانع  و  بزند  آسیب  کوچک  روده 
بروز  باعث  نیز  گلوتن  اندکی  میزان  دریافت  حتی  صورت  این 
مشکل  دچار  که  افرادی  اما  می شود.  شدید  دل دردهای 
غذایی  محصوالت  مصرف  از  بعد  هستند،  گلوتن  عدم تحمل 
کرامپ های  مانند  مشکالتی  دچار  چاودار  یا  جو  گندم،  حاوی 
دردناک در شکم، نفخ، گاز، اسهال، یبوست و خستگی می شوند.

دل درد ناشی از التهاب پانکراس یا لوزالمعده
التهاب لوزالمعده )غده پهن واقع در قسمت فوقانی شکم و پشت 
معده( باعث بروز دل درد، سوزش یا پیچش های شدید در شکم 
تهوع  مانند حالت  با عالئم دیگری  و  به سمت کمر می شود  و 
شدید و حتی استفراغ همراه است. به عقیده محققان بیمارستان 
الکل عامل  هنری فورد دیترویت آمریکا، زیاده روی در مصرف 
اصلی پانکراتیت حاد و مزمن است. توجه داشته باشید که امکان 

دارد این دو بیماری به درمان ها پاسخ ندهند و کشنده شوند.

دل درد ناشی از آندومتریوز
را  خانم ها  که  است  رحمی  دردناک  بیماری  یک  آندومتریوز 
سلول های  که  می کند  بروز  زمانی  بیماری  این  می کند.  مبتال 
و  لگن حرکت می کنند  مناطق خارجی  به سمت  رحم  جداره 
قاعدگی های  شکمی،  عضالت  دردناک  کرامپ های  بروز  باعث 
نامنظم، قطع خونریزی و حتی ناباروری می شود. برای تشخیص 
این بیماری به سونوگرافی لگن نیاز است. در صورت تشخیص 
بیماری، داروهای الزم از قبیل مسکن ها، درمان های هورمونی و 

در برخی موارد جراحی الزم  است.

دل درد ناشی از اولسرها یا زخم های گوارشی
انجام شده در آمریکا مشخص شده است  بر اساس بررسی های 
دچار  خود  زندگی  طول  در  آمریکایی ها  درصد   10 حدود  که 
دوازدهه،  معده،  )زخم های  دئودونوم  و  معده  اختالالت  مشکل 
گاستریت( می شوند. زخم های گوارشی معموال دردهای شدید و 
گزنده ای در شکم ایجاد می کنند. این درد غالبا بعد از خوردن 
غذا و زمانی که دراز کشیده اید بیشتر می شود و روی معده فشار 
می آورد. در برخی موارد وجود عفونت باکتریایی، مصرف برخی 
از داروها مانند آسپرین، مصرف الکل و دخانیات باعث افزایش 

اسید معده می شود و دلیل اصلی زخم معده است.

دل درد ناشی از سنگ کیسه صفرا
دردناک شکمی  التهاب های  بروز  باعث  سنگ های کیسه صفرا 
ریز و سفت  این سنگ ها که همان سنگ های  می شوند، چون 
در کیسه صفرا جمع  رنگدانه ها هستند  و  کلسترول  از  حاصل 
ارگانی  صفرا  کیسه  می شوند  صفراوی  مجاری  انسداد  باعث  و 
واقع در زیر کبد است که وظیفه تولید صفرا برای هضم مواد 
چرب را برعهده دارد. در صورت بروز سنگ کیسه صفرا بیمار 
درد شدیدی در قسمت راست و فوقانی شکم احساس می کند 

بیشتر  نیز  چرب  و  سنگین  غذای  خوردن  از  بعد  معموال  که 
از  و چاقی  غذایی چرب  مواد  که  باشید  داشته  توجه  می شود. 
جمله عوامل اصلی بروز سنگ کیسه صفرا هستند. البته نباید 
از عوامل ژنتیک، تولید استروژن، دیابت و کاهش وزن شدید و 

ناگهانی غافل شد.

دل درد ناشی از دیورتیکولیت
حفره های  در  آبسه  تشکیل  یا  دردناک  التهاب  دیورتیکولیت 
مدفوع  مانند  موادی  وقتی  است.  دیورتیکول  یا  کولون  دیواره 
این کیسه های کوچک مسدود و حجیم  از روده عبور می کند 
گرفتگی های  مانند  عالئمی  با  را  خود  دیورتیکولیت  می شوند. 
عضالنی دردناک، خونریزی مقعد، مدفوع خونی و آبسه نشان 
می دهد. در موارد شدید این بیماری، پزشک متخصص اقدام به 

عمل جراحی می کند.

دل دردهای ناشی از وجود انگل ها
اگر عادت دارید زیاد در آب دریاچه یا استخر شنا کنید، بیشتر 
دل درد،  بروز  باعث  که  می گیرید  قرار  انگل هایی  معرض  در 
تهوع،  حالت  اسهال،  نفخ،  شکم،  عضالت  دردناک  کرامپ های 
گاز و اختالالت گوارشی می شوند. بنا به گزارش مرکز پیشگیری 
و کنترل بیماری های ایاالت متحده آمریکا )CDC( انگل هایی 
در  آلودگی  از  هفته  یک  تا  روز  چند  از  بعد  ژیاردیا،  مانند 
مصرف  که  باشد  حواس تان  می شوند.  مستقر  گوارشی  مجاری 
سرکه سیب  مانند  غیرپاستوریزه  نوشیدنی های  آلوده،  آب های 
غیرپاستوریزه یا مصرف مواد غذایی آلوده و نپخته ممکن است 

شما را در معرض انگل ها قرار دهد.

دل دردهای ناشی از سندرم روده تحریک پذیر
سندرم روده تحریک پذیر باعث بروز کرامپ های عضالت شکمی، 
یبوست و در پی آن اسهال می شود و عالئم دیگری مانند گاز و 

نفخ شدید نیز ایجاد می کند.
متخصصان می توانند این بیماری را بعد از غربالگری )به منظور 
تشخیص  روده(  مزمن  التهابی  بیماری های  احتمال  حذف 
زخمی  کولیت  مانند  بیماری هایی  شامل  بیماری ها  این  دهند. 
التهاب،  بروز  باعث  است  ممکن  که  هستند  کرون  بیماری  یا 
توجه  شوند.  گوارشی  مجاری  در  دردناکی  انسدادهای  و  زخم 
داشته باشید که بیماری های التهابی مزمن روده با سندرم روده 
مایوکلینیک،  محققان  عقیده  به  است.  متفاوت  تحریک پذیر 
سندرم روده تحریک پذیر با حذف برخی مواد غذایی و مصرف 
مزمن  التهابی  بیماری های  اما  است؛  قابل کنترل  مسکن ها 
شدید،  وزن  کاهش  سوءهاضمه،  خستگی،  بروز  باعث  روده 
خونریزی های مقعدی، عفونت و در موارد شدیدتر سرطان هایی 

مانند سرطان کولون می شود.

دل دردهای ناشی از ریفالکس معده به مری
وقتی دریچه معده دچار مشکل شود اسید آن به سمت مری 
می رود و مشکل ریفالکس معده به مری بروز می کند. در واقع 
با شل شدن اسفنکتر، محتویات معده به داخل مری می رود و 
باعث سوزش معده و درد در قفسه سینه می شود و دل درد ایجاد 
می کند. ریفالکس معده با مصرف برخی مواد غذایی بویژه مواد 
غذایی چرب تشدید می شود. اما می توان عالئم آن را با مصرف 
داروهای ضداسید و آنتی هیستامین های H2 و همچنین کنترل 

وزن، اصالح تغذیه و خودداری از پرخوری کنترل کرد.

دل دردهای ناشی از مسمومیت غذایی
تاثیر  گوارشی  دستگاه  روی  بسرعت  غذایی  مسمومیت 
یا  سالمونال  مانند  باکتری هایی  ورود  با  مشکل  این  می گذارد. 
نفخ،  دل درد،  مانند  عالئمی  بسرعت  و  می کند  بروز  ویروس 
گاز، کرامپ های عضالنی، حالت تهوع، اسهال و استفراغ ایجاد 
می کند. عالئم مسمومیت غذایی معموال با عالئم گاستروآنتریت 
اشتباه گرفته می شود. اما باید بدانید مسمومیت غذایی معموال 
بعد از چند روز یعنی وقتی ماده غذایی مسموم از لوله گوارشی 
بین  در  غذایی  مسمومیت  البته  می رود.  بین  از  شود  دفع 
سالمندان، بچه های کم سن وسال و افرادی که دستگاه ایمنی 
ضعیفی دارند، جدی و حتی کشنده است و باید هرچه سریع تر 

تحت درمان قرار بگیرند.

از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
روزنامه همشهری، شاید تعجب کنید 
همچنین  و  میوه ها  این  بدانید  که 
و  گریپ فروت  پاپایا،   مانند  میوه هایی 
دارند.  را  قند  میزان  کمترین  طالبی 
بقیه  از  بیشتر  میوه ها  از  بعضی  اما 
قند دارند. هر 8۵ گرم توت فرنگی به 
طور متوسط 1/4 گرم قند دارد، ولی 
شیرین ترین میوه ها حاوی 8/13 گرم 

قند است.
چه  بفهمید  تا  بخوانید  را  زیر  مطلب 

میوه هایی بیشترین کالری را دارند؟
انجیر

قبول  بزنید.  گاز  را  تازه  انجیر  یک 
اندازه  این  تا  میوه ای  کمتر  که  کنید 
ردیف  هم  آن  شیرینی  است.  شیرین 

است.  انگور  یعنی  میوه،   شیرین ترین 
هر 8۵ گرم این میوه حاوی 62 کالری 

است که حتی بیشتر از انگور است.
انگور

صدر  در  قند،  میزان  نظر  از  انگور 
جدول است و هر 8۵ گرم آن حاوی 

8/13 گرم قند و ۵7 کالری است.
انبه

انبه، این میوه آبدار در هر 8۵ گرمش 
 60 و  است  قند  گرم   7/12 حاوی 

کالری دارد.
انار

و  قند  انار حاوی 6/11 گرم  8۵ گرم 
70 کالری است و به این ترتیب این 
میوه هم یکی از پرکالری ترین میوه ها 

است.

FoxNews :منبع

به گزارش سالمت نیوز به نقل از ایرنا، طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میزان ابتال به ویروس 
»ایدز/اچ.ای.وی« - HIV/AIDS - تا اول مهر امسال در کشور 28 هزار و 663 نفر بوده در حالیکه بیش از 60 هزار ایرانی 

از ابتال به این بیماری اطالعی ندارند.
سوال بسیاری از افراد بویژه جوانان شاید این باشد که از کجا بفهمند آیا به این بیماری مبتال هستند یا نه و آیا با با انجام 
آزمایش و مثبت بودن پاسخ آن، اطالعات بیماری شان به اطالع عموم و خانواده می رسد و آیا از پس هزینه های انجام 
این آزمایش ها برمی آیند و اصال هزینه این آزمایش ها چقدر است، آیا انجام این آزمایش ها درد دارد و انجام آن چقدر 

وقت می گیرد و اصال تشخیص زودهنگام ایدز چه منفعتی دارد؟
مسوول فنی آزمایشگاه ایدز غرب تهران در پاسخ به این سواالت می گوید: اولین چیزی که افراد باید بدانند این است که 
برای انجام آزمایش های ایدز، حتی نام آنان نیز پرسیده نمی شود و بدون ثبت هیچگونه اطالعات شخصی، آزمایش ها 
انجام می شود. دکتر »فرح بخارایی سلیم« می افزاید: آزمایش ایدز برای تشخیص این بیماری کامال رایگان بوده و هزینه 
ای از مراجعه کنندگان، دریافت نمی شود. وی خاطرنشان می کند: در آزمایش های دیگر از خون افراد نمونه وریدی 
گرفته می شود، درحالیکه انجام آزمایش ایدز بدون خونریزی و غیروریدی بوده و فقط یک نمونه کوچک خون گرفته می 
شود. مسوول فنی آزمایشگاه ایدز غرب تهران می گوید: انجام آزمایش تشخیص ایدز بسیار سریع بوده و فقط 20 دقیقه 

طول می کشد.
بخارایی سلیم می افزاید: تشخیص و درمان به موقع و سریع ایدز موجب می شود که بیماران طول عمر بیشتر و زندگی 
با کیفیت تری داشته باشند و از سوی دیگر از انتقال این بیماری به دیگر افراد خانواده یا جامعه جلوگیری می شود. وی 
تصریح می کند: به غیر از پرسنل پزشکی، افرادی که رفتارهای پرخطر جنسی و اعتیاد داشته اند یا حتی همسر معتاد 
دارند باید بدانند که ممکن است به ایدز مبتال شده باشند. به هرحال، ظاهر فرد نشان دهنده ابتال به ویروس ایدز نیست 
و تنها راه تشخیص، انجام آزمایش خون از نظر داشتن ویروس »اچ.آی.وی« است. مشاوره و آزمایش »اچ.آی.وی« نیز در 

پیشگیری و هم در مراقبت و درمان، اهمیت دارد.

برای آزمایش ایدز باید به کجا مراجعه کرد؟
اگر فردی مشکوک به ابتالی خود یا همسرش بوده یا درصورت نیاز به اطالعات بیشتر درباره ایدز می تواند به نزدیک ترین 
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری محل سکونت خود مراجعه کند. در این مراکز تمام خدمات شامل آموزش، مشاوره، 
آزمایش ویروس »اچ.آی.وی« و ارائه وسایل پیشگیری از انتقال بیماری به صورت رایگان و با حفظ رازداری ارائه می شود. 
مراکز مشاوره بیماری های رفتاری تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور فعالیت کرده و دسترسی همه 
افراد به این مراکز به راحتی امکانپذیر است. آدرس و شماره تلفن مراکز مشاوره بیماری های رفتاری با نام »مراکز مشاوره 

ایدز« در هر شهرستان از طریق سامانه 118 قابل دستیابی است.

چه میوه هایی بیشترین قند را دارند؟

دل درد و دل پیچه از آن دست مشکالتی هستند که زندگی را برای هر انسانی تیره وتار می کند. برای 
برطرف کردن و درمان این مشکل در گام اول باید دلیل اصلی آن مشخص شود. دل درد به دالیل متعددی 
بروز می کند و تقریبا تمام اعضای داخل شکم، از روده های کوچک و بزرگ گرفته تا کبد، پانکراس، کلیه ها، 

طحال و کیسه صفرا، در آن دخیل هستند.

فکر می کنید که از بین همه میوه هایی که وجود دارند، کدام یک بیشترین قند را دارند؟ 
توت فرنگی؟ گواوا؟ هندوانه؟

بیماری ایدز عالمت ندارد و مسووالن وزارت بهداشت می گویند، بیش از ٦٠ هزار نفر در کشور 
وجود دارند که از بیماری خود بی اطالع هستند، بنابراین افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی و 

معتادان، دو گروهی هستند که حتما باید آزمایش ایدز بدهند.

۱۱ دلیل
 رایج دل درد
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چه کسانی باید آزمایش ایدز بدهند
برای آزمایش ایدز باید به کجا مراجعه کرد؟
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در دین مبین اسالم به پرداخت صدقه و انفاِق بخشی از اموال 
تاکید فراوان شده است بطوری که  در قرآن بیش از هشتاد آیه 
به اهمیت این مسئله پرداخته است و تا جایی که یکی از صفات 
متقین و مومنین را انفاق کردن میداند )الذین یومنون بالغیب....

ومّما رزقناهم ینفقون( ) بقره 2(. همچنین پیامبرعظیم الشان 
اسالم )ص( و اهل بیت علیهم السالم سفارش و عمل به انفاق 
و صدقه را کاری پر ارزش شمرده اند.با این مقدمه کوتاه ابتدا 
نگاهی گذرا به ارزش و اهمیت صدقه در قرآن و روایات اشاره 

میکنیم:
1( اِن تُبدو الصدقاِت َفِنعما هی و اِن تُخفوها و تُو توها الُفقراء 
تَعملوَن  بما  وهلل  َسَیئاتِکم  ِمن  َعنکم  ـَر  یُکَفّ و  خیٌرلکم  َفهَو 
خبیر)بقره271(.اگر صدقات را آشکارکنید این کارخوبی است و 
اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید این برای شما بهتر 
است وبخشی از گناهانتان را می زداید و خداوند به آنچه انجام 

می دهید آگاه است.
رُهم و تَُزّکیهم بها وَصلَّ َعلَیهم اِن  2( ُخذِمن اموالهم َصَدقًة تَُطَهّ
َصلواتََک َسَکن لَهم واهلل سمیع علیم. از اموال آنها صدقه ای بگیر 
تا به وسیله آن پاک و پاکیزه شان سازی و برایشان دعاکن زیرا 

دعای تو برای آنان آرامشی است و خدا شنوای داناست.
3( و ما اَنفقُتم ِمن َشیئ َفُهو یُِخلُفُه و ُهَوَخیُر الراِزقین)سبا 39( 
او  پرمیکند  را  ان  انفاق کنید جای  او  راه  در  را که  وهرچیزی 

بهترین روزی دهندگان است.
ِمما  اَنَفقوا  و  الصلًوة  اَقاُمو  و  اهلل  الِکتاَب  یَتلوَن  اَلذیَن  اُن   )4
تَبوَر)فاطر29( کسانی  لَن  تِجاَرة  و َعالنیة یَرجوَن  رَزقناُهم ِسراَ 
که کتاب خدا را تالوت میکنند و نماز به پامیدارند و از آنچه خدا 
روزیشان فرموده پنهان و آشکار به فقیران انفاق می کنند و امید 

به تجارتی دارند که هرگز زیان و زوال نخواهد یافت.
فی  التقع  الصدقه  اَّن  ربّی  علی  السجاد)ع(:ضمنُت  عن   )5
یدالعبد و هوقوله هو یَقَبُل التوبََة َعن عباِدِه و یاُخُذالصدقاِت.امام 
سجاد)ع( فرمود: ضامنم که صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده 
برسد به دست خدا میرسدو این معنای کالم خداوند است که 

فرمود او توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را می گیرد.
باتوجه به آیات و روایات باال به بخشی ازفواید صدقه اشاره می 

کنیم:
1( باعث تقرب به خداوند است: و یَتِخذما یُنِفق ُقُربات عنداهلل 

.آنچه را انفاق می کنند مایه قرب به خدا می دانند.
2( انفاق نزد پروردگار ثبت می شود :وال یُنفقوَن نََفَقَة صغیرة و 

الکبیرة وال یَقَطعوَن وادیا اال ُکِتَب لهم.هیچ مال کم یا زیادی 
را انفاق نمی کنند مگر اینکه تمام این گامها و آن انفاقها برای 

آنها ثبت می شود.
3( امیرالمومنین علی)ع( میفرمایند:برترین وسیله تقرب بسوی 
خداوند سبحان ده چیزاست ازجمله:.....وصدقُةالَسَرفاِنهاتَُکفَرالخ
طیئه وَصَدَقه الَعالنیِة فانها تَدَفُع َمیَتَة السوَء.....وصدقه دادن که 
را  بد  مردن  آشکار  و صدقه  پوشاند  می  را  گناه  پنهانی  صدقه 

دفع میکند .
اِسَتنرلوا  میفرماید  )ع(  :علی  کند  می  زیاد  را  روزی  4( صدقه 

الرزَق بالصدقه  رسیدن روزی را باصدقه دادن بخواهید.
قال  آورد  می  بیرون  دستی  تنگ  از  را  انسان  صدقه   )5
شدید  تنگدست  بالَصَدقِة:هرگاه  فتاِجرواهلل  علی)ع(:اَذااَملَقتم 

باصدقه دادن باخدا سوداکنید تا بوسیله آن توانگرشوید.
علی)ع( قال  کند  می  حفظ  را  دهنده  صدقه  اموال  صدقه   )6

َحصنوااموالکم بالزکاة:اموال خود را بادادن زکات حفظ کنید.
7( صدقه سبب شفای مریضی است.قال رسواهلل :داووا مرضاکم 

بالصدقه بیماران خود را باصدقه دادن مداوا کنید.
رسول  بندد.قال  می  بدی  شرو  از  را  در  هفتاد  صدقه   )8
اهلل:الصدقه تسُد سبعین بابُامن الشر.صدقه هفتاد نوع گرفتاری 
از پیش امدهای دنیا را جلوگیری میکند. باهمه ی فوایدی که 
صدقه  دارد باید توجه کنیم که آن را تباه و ضایع نکنیم و آن 
درصورتی است که وقتی صدقه دادیم به دنبال آن منت بگذاریم 
و به نوعی صدقه گیرنده را اذیت و آزارکنیم که در این صورت 
که  ایم  شکسته  را  مومنی  دل  گذاردن  منت  با  براینکه  عالوه 
از کسی  رنجید  که  معروف)دل  .بقول  است  آن مشکل  جبران 

خرسندکردن مشکل است( قرآن میفرماید:
1( یا ایهاالذین آمنو التُبطلوا صدقاتکم بالمن واالذی .ای کسانی 
که.ایمان آورده اید صدقات خودرا بامنت گذاشتن و اذیت کردن 

باطل نکنید .
2( قال رسول اهلل:َمن اَسدی الی مومن معروفاَ ثَم اذاه بالکالم اَو 
به مومنی چیزی عطاکند  اَبطل صدقة.کسی که  من علیه فقد 
ابن  با  بر وی منت گذارد  یا  آزارنماید  باکالم خود  را  او  سپس 

عمل صدقه خود را باطل نموده است.
از خداوند منان مسئلت مینمایم که صدقه های ما را بپذیرد و 
مارا کمک نماید تا ازمنت گذاردن و اذیت کردن بعداز صدقه 

دور بدارد.
ومن اهلل توفیق

یادم می آد وقتی هفت،هشت ساله بودم در مسجد جامع 
مکبر  من  و  داشت  جماعت  نماز  اقابزرگ  حاجی  باد  مه 
بودم چه نمازی میخواندن،نمیدونم اون روزها مه باد چقد 
شد  پرمی  تقریبا  مسجد  یادم هس  فقط  داشت  جمعیت 
،بعضی ها دنبالش می آمدن و  آقا منزل میرفت  و وقتی 
دعایی  نباتی  یا  نقلی  به  هم  کردن،آقا  می  بیماری  اظهار 
میخوند و میداد به طرف و جالب که دردش خوب میشد.

و  داشتن  بزومیش  و  مرغ  چند  ای  هرخونه  روزها  اون 
بخشی از زندگیشون از همین راه تامین میشد،جوون ها 
و نوجوون ها وقتی از مدرسه می اومدن کمک پدرومادر 
میکردن علف میچیدن، بزمیچروندن،ا شترچرانی میکردن  
توباغ  و  رفتن  می  شابدالعظیم  به  کار  برای  مردها  بعضی 
سبزی کاری وسبزی چینی میکردن.خودمن هم یکی دوتا 
باغ کار میکردم و یادم میاداولین سوغات  تابستان تویک 
را از دست مزدم برای خانواده ام خریدم ،بعضی هم دنبال 
دام بودن نصف سال تو بیابون های مه باد  نصف سال هم 
درمنطقه فریدن رفت و آمد میکردن وقتی مردها دنبال 
سرپرست  وهم  بودن  قالیبافی  مشغول  هم  زنا  کاربودن  
خانواده و حاال که یادم میاد به اون زن ها و مادرهای اون 
اومد یه  از سفر می  افتخار میکنم وقتی شوهرشان  زمان 
بودن،یه صفا و صمیمیت خاصی  تومن و دوتومن  کرده 
بین آنها بود فامیل ها مرتب رفت و آمد  میکردن وقتی که 
دو هم جمع میشدن شب چرانی که شامل سنجد کشمش 
انجیرخشک و تخمه گل افتاب بود می اوردن و باهم گپ 
می زدند و کوچکترهای فامیل چه حرمتی برای بزرگترها 
قائل بودند،برادر کوچک تر بدون اجازه برادر بزرگتر کاری 
حمام  برای  راه  یک  میخواستیم  هس   یادم  نمیکردن  
حاجی متی  درست کنیم پیش اقای حاجی رضا خمسه 
رفتم و گفتم یک راه از حصارتونو بدین تا راه برای حمام 
حاج  برادرم  تا  صبرکن  روز  چند  فقط  چشم  گفت  باشه 
حسن تشریف بیارن چون او بزرگتره منه و درستش نیست 
که  روز  چند  از  بعد  اتفاقا  کنم  کاری  او  اجازه  بدون  که 
از حصارشونو  اومدن قسمتی  اقای  حاجی حسن خمسه 
برای حمام دادن، راستی اون روزها صحبت از اینکه دیوار 
باغم رو خراب نمیکنم  مگراینکه معوض بدین نبود فضای 
گذشت و حرمت داری چیز دیگه ای بود . اون روزگارا گله 
دارها وقت میش شوری و پشم چینی به همدیگر کمک 
االنو خبرندارم  بود  ایالت  تو  اتفاق خوبی  یک  و  میکردن 
که  است  این  گویای  شواهد  ولی  باشه  اینطور  امیدوارم 
هرکسی آتیش رو کماچ خود میکنه  ایل که پایین می اومد 
برای همسایه ها سوروسات )پنیر کشک دوقک  ماستینه(

میبردند نمیدونم االن هم این کارو میکنن یا نه لبنیات مه 
باد زبانزد درمنطقه بود و گوشت گوسفند مه باد را اطراف 
میبردن.کشاورزا وقت اویاری و زمین کنی بهمدیگه کمک 
میکردن و موقع برداشت محصول به سائلین که از اطراف 
که  هایی  همسایه  به  میدادن  سهمی  میومدن  باد  مه  به 
باغ نداشتن مقداری از محصول خودشونو میدادن فروش 
سبزی و شلغم و چغندر باب نبود و چه بسا بد میدونستن.
کنجد،ذرت،انج کشاورزی  محصوالت  انواع  که  میاد  یادم 

به  که  االن  وقتی  میشد   صادر  یر،انار،خربزه،کلوزه،پنبه 
سرسبزی  اون  رفت  کجا  میخوری  سرمیزنی حسرت  باغا 

و آبادی ،قالیبافی یکی از کارهای عمده خونگی بود و عده 
ای از این راه تامین معاش میکردن امروز قالیبافی تو مه 
باد افسانه شده ، وضعیت هنجار ها وناهنجارهای مه باد در 
چندین سال قبل باحاال خیلی فرق کرده اونایی که همسن 
بنده هستن یا کمی کوچکتر یا بزرگتر یادشون میاد اوایل 
انقالب تمام مساجد مهاباد مملو از جوون بود شب ها تا 
صبح بیدار بودن و بسیج خوبی راه انداخته بودن خالصه 
کردم  باز  که  را  مهدیه  کتابفروشی  من  بود.  آباد  مساجد 
نوارهای سخنرانی  اوردم و اعالمیه ها و  مرتب کتاب می 
حضرت امام خمینی )ره( رامی اوردم، نمیدونی با چه ذوق 
انها را میگرفتن و میخوندن رساله عملیه   و شوقی جوونا 
حضرت امام اون روزا بنام دیگری چاپ میشد و مردم با 
ذوق و شوق میخریدن .بچه ها ی مه باد حتی به شهرستان 
از  بعد  میبردن  اعالمیه  مخفی  طور  به  اردستان  و  نطنز 
اداره  را  بسیج  هم  و  میخوندن  هم درس  انقالب  پیروزی 
تعدادی  و  میرفتن  جنگ  های  جبهه  به  هم  و  میکردن 
آنها  از  گروهی  و  رسیدن  شهادت  رفیع  درجه  به  آنها  از 
مجروح شدن و اسیر ،قبولی های دهه ی اول و دوم انقالب 
سازی  دارو  پزشکی  چندتا  کنین  بررسی  ها  دانشگاه  در 
دندان پزشک، چندتا حقوق دان و چند نفر در رشته های 
دیگر در دانشگاه های دولتی قبول شدن ولی امروز شاهد 
مهاجرت بچه ها به اطراف هستیم و البته پدرو مادراشون 
حق دارن ،سرمایشونه.یکی از ویژگی های جوون های اون 
بسیاری  هم  هنوز  بود  ها  معلم  داشتن  نگه  حرمت  دوره 
حیای  و  حجب  هستند.   امور  مصدر  که  عزیزان  ازاون  
خاصی در مقابل معلماشون دارن ناگفته نماند بنده که13 
وعزیزجناب  بزرگ  معلم  بازنشسته شدم،وقتی  است  سال 
اله  احسان  سید  اقای  وجناب  سجاد  کاظم  سید  اقای 
هاشمی رو میبینم دستشون رو میبوسم و به خود اجازه 
خبر  معلمام  ی  بقیه  از  و  بشینم  مقابلشون  در  نمیدهم 
ندارم خدا عاقبتشون رو بخیر کنه،امروزو نمیدونم این قدر 
از معلما زودتر بیرون  میدونم که به محض خوردن زنگ 
به  باد  مه  آموزشی  وضعیت  درسته  خداییش  .ولی  میان 
اینجا بکشه که بچه های مظلوم مجبور بشن به زواره برن. 
اون روزها اعتیاد و قلیون وسیگار و...اونقدرا نبود6نفرمعتاد 
بودن ولی االن خبرها تکان دهنده است .خب اینارو نوشتی 
و گفتی براچی؟چی میخوای بگی میخوام بگم چیشده که 
اینطور شدیم.برای روشن شدن مطلب موقعیت جغرافیایی 
مه باد را با بادرود و زواره مقایسه کنیدو علت یا علت های 
ان را درمطالب زیر جستو جو کنین .                                                                                                

1(بی ایمونی مردم
2(بی توجهی مسئولین منطقه
3(بی توجهی پدرو مادرها     

4(نداشتن امکانات کافی
5(اختالف و دوگانگی بین مردم        

6(تبلیغات ضد اسالم
7(زندگی ماشینی

8(تجمل گرایی
خورا  زادگاه  و  میزنه  باد  مه  عشق  به  دلت  اگه  حاال 
بنظرت میرسه  یا دالیلی رو که  دوست داری  هر دلیلی 
:یداهلل  تا دور هم جمع بشیم و مصداق  یادداشت کن  رو 
مع الجماعة باشیم ودر آبادانی و پیشرفت شهرمون تالش 
کنیم .                                                                                 
به امید آن روز...
 مه باد و مه بادیا دوستون دارم 
اشرفی       

اشاره:
آقای محمد اشرفی فرزند مرحوم حسن درپانزدهم فروردین 
دوران  گشود   دنیا  به  چشم  مهاباد  در  1329شمسی  ماه 
و  اول  دوران  و  گذراند  مهاباد  رودکی  دبستان  در  را  ابتدایی 
 ) سابق  )پهلوی  امام خمینی  دبیرستان  رادر  دبیرستان  دوم 
درشهر اردستان به پایان برد و درخرداد ماه 1347 در رشته 
ادبیات و علوم انسانی دیپلم خود را اخذ نمود . سال 1353 در 
کنکورسراسری دانشگاه شرکت نمود ودررشته تاریخ  دانشگاه 
اصفهان پذیرفته گردید ودر سال 1357کارشناسی خود را در 
همزمان  اشرفی  آقای  التحصیلی  .فارغ  نمود  اخذ  رشته  این 
دانشجویی  و  مردمی  وتظاهرات  دانشگاهها  ناآرامی  با  بود 
در  فعال  دانشجویان  از  وی  پهلوی،  منحوس  رژیم  علیه  بر 
در  فعالی  و  موثر  نقش  دانشگاه  بر  عالوه  بودکه  عرصه  این 
مهاباد  در  شاه  رژیم  علیه  بر  مردمی  تظاهرات  گیری  شکل 
نوشت خود  در سال 1357 سر  ایشان  داشت.   زادگاه خود 
را به تعلیم و تربیت گره زد وشغل  معلمی را همانند شغل 
پیامبران برگزید  و به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در 
دبیرستان شهیدکامرانی مهاباد مشغول به کار شد و دلسورانه 
خدماتی را بیش از وظایف معلمی به امر تعلیم وتربیت دانش 
آموزان خطه خود  پرداخت که نتایج آن پذیرفته شدن تعداد 
درکنکورسراسری  ها  رتبه  بهترین  با  آموزان  ازدانش  زیادی 
منتقل  کرج  به  سال 1372  در  اشرفی  آقای  جناب  انجامید 
کرج شغل شریف  پرورش شهرستان  و  آموزش  مدارس  ودر 
معلمی را ادامه داد ودهه هفتاد مقطع کارشناسی ارشد را در 
رشته تاریخ از دانشگاه آزاد اخذ نمود . آقای اشرفی در کنار 
وظیفه تعلیم وتربیت، امور فوق برنامه زادگاه خود راهم  به 
با  پایگاه بسیج مهاباد  از جمله آن، موسس  عهده داشت که 
دوستان دیگراز جمله شهید عباسعلی غفاری ،موسس صندوق 
قرض الحسنه قائمیه مهاباد ، موسس نمایندگی بنیاد مسکن 

بود. وی  مهاباد  اسالمی  و عضواولین شورای  اسالمی  انقالب 
درسال 80 بازنشسته گردید و تا سال 1392 به امر تدریس 
بویژه کالس های کنکور آموزشگاهای آزاد تهران و کرج ادامه 
عنوان  به  پیشنهاد دوستان  آبان سال 92به  در  اینکه  تا  داد 
مدیرعامل در خیریه ی سیدالشهداء مهاباد به خدمت گذاری 
محرومین مشغول می باشد .به سراغ ایشان رفتیم تا از وظایف 

خیریه برای ما بگوید .
جناب اشرفی ضمن تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار 
خیریه  بفرمائید   سئوال  اولین  بعنوان  دادید  قرار  ما 

سیدالشهداء مهاباد چگونه تاسیس شد؟
آرزوی  برایتان  و  کنم  می  تشکر  شما  از  هم  من  خدا  بنام 
موفقیت می کنم ، خیریه سید الشهداء  درسال1373به همت 
خدمت  و  انقالب  به  مند  وعالقه  متدین  جوانان  از  گروهی 

رسانی به افراد نیازمند تاسیس شد.
انگیزه ی آمدن شما به خیریه چیست؟

بنده از سال های جوانی عالقه مند به خدمت رسانی به مردم 
شرکت  کارخیر  در  آمد  می  دست  به  فرصتی  هرجا  و  بودم 
مردم  به  میتوان  که  است  جاهایی  از  یکی  میکردم؛خیریه 

نیازمند خدمت کرد.
اهداف خیریه را مختصربیان کنید:

درماده 7 اساسنامه اهداف خیریه با بکار بستن دستورات قرآن 
)ع( بیت  اهل  وسیره  روش  و  اهلل)ص(  رسول  وسنت  مجید 

بشرح ذیل آمده است:
الف( کمک به ایتام و خانواده های بی سرپرست. ب( تهیه ی 
تمام یاقسمتی از جهیزیه دخترانی که بضاعت مالی نداشته 
و کمک به پسرانی که برای تامین مخارج ازدواج دچارمشکل 
آنان  درآمد  که  هایی  خانواده  به  باشند. ج( کمک  می  مالی 
کفایت مخارج زندگی را نمی دهد.  د( کمک به ابن السبیل.

بودجه خیریه چگونه تامین می شود؟

درآمد خیریه از3طریق تامین می شود
الف( صدقات مردمی که از جمع آوری وجوهات صندوق های 
صدقه به دست می آید  ب( هدیه تاج گل برای اموات  ج( 

کمک های مردمی و خیرین
فعالیت  خیریه  شما  ازحضور  قبل  تا  اشرفی  جناب 
خدمات  چه  جنابعالی  درزمان  نداشت  چشمگیری 

فرهنگی، اجتماعی انجام داده اید؟
بنده شرمنده مردم و افراد نیازمندهستم چون هنوز نتوانسته 
وجود  با  ولی  بدهم  انجام  گیر  چشم  و  اساسی  کاری  ام 

مشکالتی که خیریه دارد کارهای زیر انجام شده است:
1( توزیع کاال در دونوبت بین 170 نفرخانوار  2( کمک به 
تهیه بخشی از جهیزیه  3( پرداخت وام  4( دادن جایزه به 
و  احکام  کالس  تشکیل   )5 سراسری   کنکور  شدگان  قبول 
قرآن درماه مبارک رمضان  6( عزاداری سه شب آخرماه صفر

7( برگزاری عزاداری ایام فاطمیه  8( قبال250صندوق توزیع 
شده بود خوشبختانه امروز بیش از600صندوق توزیع شده و 

پیش بینی تا1000صندوق رامیکنیم
برای برنامه های آینده چه در نظر دارید؟

کارهایی که در دستورکار داریم و انشاء اهلل با کمک خیرین و 
اعضای محترم هیات موسس و هیات مدیره در صدد انجام آن 

هستیم به شرح ذیل ایست .
1( ادامه کارهایی که انجام شده  2( اشتغال زایی از طریق 
درآمدزایی خیریه و جذب سرمایه های مردمی  3( کارهای 
اسالمی4(  معارف  های  کالس  تشکیل  طریق  از  فرهنگی 
تشکیل جلسات مولودی و عزاداری چهارده معصوم)ع(  5( راه 
اندازی اتاق پزشک جهت معالجه بیماران در روزهای جمعه 
شما بعنوان مدیرعامل، حقوقی هم دریافت می کنید؟

درمحضر خداوند هستیم نه تنها حقوقی نمی گیرم بلکه  کمک 
نقدی هم می کنم

چالش های جدی در پیشرفت اهداف خیریه را چه می 
دانید ؟

یکی از چا لش های جدی  فعلی خیریه عدم توازن در آمد با 
هزینه می باشد که باید برای آن فرهنگ سازی کنیم.

برای اینکه از این چالش بیرون بیایید چه راهکاری مد 
نظر دارید؟

و  سازی  شفاف  و  سازی  اعتماد  فضای  ایجاد  با  من  نظر  به 
بیشتر  جذب  نتیجه   ، مردم  بین  در  خیریه  جایگاه  تببین 

خیرین  می گردد.
8. اگرمطلبی دارید بیان کنید.

در خاتمه از کسانی که خیریه سیدالشهداء را چه از طریق فکری و 
مالی یاری می کنند تشکرمی کنم و از کسانی هم که تا بحال به 
هر دلیل نتوانسته اند بنده را در امور خیریه کمک کنند تقاضا دارم 
که به ما کمک کنند تا بتوانیم بیشتر و بهتر درخدمت مردم باشیم و 
جهت اطالع مردم عزیز کل درآمد و هزینه خیریه را درطول 15 ماه 
اخیر بشرح ذیل اعالم میدارم  وان شااهلل در اولین فرصت تراز مالی 

خیریه را به اطالع عموم می رسانیم.
الف( درآمد:

1( درآمد وجوهات صندوق های صدقه 67608015ریال
2( درآمد اهداء تاج گل :23990000ریال

3( درآمد از کمک های مردمی:189584000ریال
جمع درآمد : 281182015 ریال 
ب( هزینه : 3361171774 ریال
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نشریه فرهنگي , اقتصادي , اجتماعي و سیاسي /بهمن 1393 / شماره 187 و 188- قیمت 200 تومان  )بخشی از عواید فروش این نشریه صرف ترویج قرآن  میشود(

مهاباد

idn_karimpour@yahoo.com

زمین خیریه  در تاریخ ۱۳۷۶ توسط شورای شهر و شهردار وقت جناب آقای عباس تقی زادگان اهداء  و هزینه 
ساخت توسط خیرین معزز و گرامی خانواده جعفریان ، مرحوم آقای حاج خلیل و حاجیه خانم شوکت جعفریان تامین 
و پرداخت  گردید که الزم است از فرزندان محترم مرحوم آقای حاج خلیل جعفریان تقدیر و تشکرگردد.خیریه از 
سال 1373 تا بحال کمک های قابل مالحظه ای به خانواده های نیازمند کرده است و امیدوارم که این کمک ها همچنان 

ادامه داشته باشد.                                                        

آقای علی يگانه موسس و مدير عامل سابق خيريه سيدالشهداء از تاريخچه خيريه می گويد:

چگونگی ساخت بنا و بهره برداری خیریه ی  سیدالشهداء

۱. آقای رضا افتخاری فرزند محمد« مشهور به 
احمد افتخاری«

2. آقای محمد اشرفی مهابادی فرزند حسن
۳. آقای عباسعلی تقی زادگان فرزند حسین

4. آقای رضا میرانیان فرزند یداله
5. آقای علی نظری فرزند حبیب اله

۶. آقای عباس قاسمی فرزند علی محمد
۷. آقای مهدی جعفری فرزند محمد
8. آقای علی بهرامیان فرزند حسین

9. آقای سهراب کریمی فرزند حسینعلی
۱0. آقای داوود میرک زاده فرزند حسن

۱۱. آقای تقی بهرامیان فرزند حسین
۱2. آقای محمد فائضی فرزند علی اکبر
۱۳. آقای حسن حیدریان فرزند مسلم

۱4. آقای ماشااله طحانیان زاده فرزند حسن
۱5. آقای محمد علی تقی زادگان فرزند حسین 

۱۶. آقای قاسم یداله زاده فرزند احمد
۱۷. آقای علیرضا یگانه فرزند حسن 

۱8. آقای خسرو تقی زادگان فرزند حسین 

۱9. آقای علی دقیق فرزند احمد 
20. آقای محمود ابراهیمی فرزند فرج اله

2۱. آقایمحمدرضا پورفتحعلی فرزند احمد
اله«مشهور  آقای رضا نظری فرزند حبیب   .22

به حاجی نظری«
2۳. آقای سعید عقیلی فرزند حسین

اسامی هیات مدیره و بازرسان:
۱. اقای عباسعلی تقی زادگان

2. اقای داوود میرکزاده
۳. اقای ماشااله طحانیان زاده 

4. اقای محمود ابراهیمی
5. اقای محمد فائضی مهابادی

۶. اقای تقی بهرامیان
۷. اقای علیرضا یگانه

8. اقای محمدرضا پورفتحعلی
اقای مهدی جعفری  بازرس

 اقای حسن حیدریان  بازرس
 اقای محمداشرفی  مدیرعامل

۱. جناب آقای دکترحسین اشرفیان
2. جناب آقای داریوش فائضی

۳. جناب آقای حسین زینلی )عباس(
4. جناب آقای مجید زینلی )عباس(
5. جناب آقای مهدی زینلی)عباس(

۶. جناب آقای علی زینلی)عباس(
۷. جناب آقای محسن اشرفیان
8. جناب آقای رضا تقی زادگان

9. سرکارخانم صدیقه تقی زادگان
۱0. جناب آقای رضا زنداور 

۱۱. جناب آقای دکتر محمد تقی زنداور
۱2. جناب آقای امیر زنداور

۱۳. جناب آقای حسین دقیق
۱4. جناب آقای علی دقیق

۱5. جناب آقای محمود ابراهیمی
۱۶. جناب آقای داوود میرک زاده

۱۷. جناب آقای محمدفایضی
۱8. جناب آقای صمدی 

۱9. جناب آقای مهدی اسماعیل زاده
20. سرکارخانم فریده انصاری

2۱. جناب آقای ماشااله طحانیان زاده
22. جناب آقای حسن کرمانی

2۳. جناب آقای حسین کرمانی
24. جناب آقای امین اله عرب

25. سرکار خانم معصومه غفاری
2۶. جناب آقای دکتر ابوالفضل زارعی

2۷. جناب آقای علی وزیری
28. جناب آقای سبحان نظری 
29. جناب آقای محمد اشرفی
۳0. شهرداری و شورای شهر

۳۱. جناب آقای احمد عسکریان
۳2. جناب آقای علی افتخاری

۳۳. جناب آقای علی کریمی
۳4. جناب آقای حسین پور ابراهیمی

۳5. جناب آقای محمد خمسه)علی اصغر(
۳۶. جناب آقای حمید حیدریان

۳۷. جناب آقای حسین عقیلی)اکبر(
۳8. جناب آقای محمد ایران دوست

۳9. جناب آقای دکتر علی فایضی
40. جناب آقای ابوالفضل دقیق

4۱. جناب آقای ناصر اشرفی)عباس(
42. خیریه امام علی)ع(

4۳. جناب آقای سید اصغر محمدی
44. سرکار خانم اکرم عسکریان

45. فطریه سال 9۳
4۶. جناب آقای احمد نجفی

4۷. جناب اقای حسین لشکری
48. مخصوص امام زمان

49. سرکار خانم سمانه اشرفی
50. جناب اقای آزادوار

5۱. جناب اقای عباس افتخاری
52. سید محسن سجاد

اعضای هيات موسس خيريه سيدالشهداء مهاباد

اسامی خيرين محترمی که به

 خيريه سيدالشهداء مهاباد کمک کرده اند

شرح حال 
اللّهم عّجل لولیک الفرج. باسالم به پیشگاه مقدس آقا امام زمان ارواحنافداه

و باسالم و درود به روح بلند امام خمینی )ره( و ارواح طیبه شهداء به ویژه شهدای گرانقدر شهر مهاباد و با دعای خیربرای خدمتگزاران به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به ویژه مقام معظم رهبری.

دوم  و  اول  دوران  و  گذراندم  مهاباد  رودکی  دبستان  در  را  ابتدایی  دوران  و  متولد شده  مهاباد  در  ونهم شمسی  بیست  فروردین  درپانزدهم 
دبیرستان را در اردستان به پایان بردم و درخرداد ماه ۱۳4۷ در رشته ادبی فارغ التحصیل شدم و درسال 5۳ وارد دانشگاه اصفهان شدم و 
در رشته تاریخ سال 5۷ فارغ التحصیل شدم و درهمان سال به استخدام آموزش و پرورش درآمدم و در دبیرستان شهیدکامرانی مشغول به 
تحصیل شدم و تا سال ۱۳۷2 در مهاباد به امر تدریس مشغول بودم.زمانی که در مهاباد به شغل معلمی مشغول بودم دو سال بعنوان شورای 
ده انجام وظیفه  کردم و سپس از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان اقدام به تاسیس شعبه بنیاد مسکن مهاباد نمودم که زمین های 
شهرک شهید سجاد و شهیدکریمی به متقاضیان واگذار گردید بعداز پیروزی و تشکیل بسیج مدت ده سال در پایگاه بسیج مهابادعضویت 
داشتم دوبار به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شدم ازجمله کارهایی که از دوران نوجوانی آرزوی شکل گیری آن را داشتم راه اندازی صندوق 
قرض الحسنه بود که با همفکری گروهی از دوستان صندوق قرض الحسنه قائمیه را تاسیس نمودیم که مدتی به مردم خدمت کرد ولی متاسفانه 
امروز فعالیتی ندارد.درسال ۱۳۷2علی رغم میل باطنی خود به تهران و سال بعد به کرج منتقل شدم و درسال 80 بازنشسته شدم و تا سال 
۱۳92 به امر تدریس بویژه کالس های کنکور آموزشگاهای آزاد تهران و کرج ادامه دادم تا اینکه در آبان سال 92به پیشنهاد دوستان به عنوان 
مدیرعامل در خیریه ی سیدالشهداء مهاباد مشغول کارشدم در اینجا برخود فرض میدانم از زحمات هیئت مدیره و مدیر عامل سابق خیریه 
تشکرکنم که در امر ساختن بنای خیریه سعی وافی نموده اند و برای بانیان آن مرحومه  حاجیه شوکت جعفریان و مرحوم حاج خلیل جعفریان 

طلب مغفرة و علو درجات مسئلت دارم.
محمد اشرفی                                                                                                 


