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اگر اميرالمومنين به دفاع از 

فاطمه زهرا، شمشير می کشيد چه 

اتفاقی می افتاد؟

حضور وزير تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهرستان نطنز

بيماری قندخوری ايرانيان
تفسير ﴿ سوره ي مبارکه ي 

علق ﴾ توسط استاد خيرخواه

قطار جشنواره سی و سوم به 

ايستگاه پايانی رسيد

۴۷ سناتور آمريکايی اوباما و ايران را تهديد کردند
نقش قوه قضائيه

در توسعه اقتصادی

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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آخرین دفاع دکتر مصدق در دادگاه نظامی پس از کودتای ۲۸ مرداد: آری تنها گناه من و 
گناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال 
نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراتوری های جهان را از این مملکت برچیدم از آنچه 
برایم پیش آورده اند، هیچ تاسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا حد امکان 
انجام داده ام. عمر من و شما و هر کس دیگر چند صباحی دیر یا زود به پایان میرسد، ولی 

آنچه می ماند حیات و سرفرازی یک ملت مظلوم و ستمدیده است. 

شماره ۱۸۹ و ۱۹۰

نيمه اول و نيمه دوم 

اسفند ۱۳۹۳

عکسی که دکتر محمد 

مصدق به مردم ايران 

هديه کرد

به کسانی که وقتی پای مصالح 
مصالح  از  آید  میان  به  عموم 
شخصی  نظریات  و  خصوصی 
کسانی  به  می کنند؛  نظر  صرف 
اهل  مملکت  سیاست  در  که 
سازش نیستند و تا آنجا که موفق 
شوند، مرد و مردانه می ایستند و 
به خرج می دهند؛ و  یک دندگی 
به آن کسانی که در راه آزادی و 
از همه چیز  ایران عزیز  استقالل 
خود می گذرند، این عکس ناقابل 
آبان   - احمدآباد  می شود.  اهدا 

ماه ۱۳۴۱

مصدق ... نفت ... کودتا

سال ۱۳۹۴ سال فاطمی 
بر هموطنان عزیز مبارک باد

چیدنی! مهیای  که  شنیده ام  گل  ای 
خریدنی خود  با  تو  برای  آورده ام 
نه! خاطره هایی شنیدنی نان و نمک 
چکیدنی گالبی  و  زالل  کوثر  از 
چشیدنی دریا  حضرت  برای  هستی 
رسیدنی شد  زندگی ات  بهار  هجده 
ای مادری که رو به زوال و خمیدنی
دویدنی؟ گرم  معرکه  میان  روزی 
وزیدنی هر  از  می شود  زیاد  دردت 
پریدنی؟! روز  عاشق  چقدر  بانو 
آفریدنی هر  بهانه ی  تو  آنکه  با 
دیدنی« »عید  آمده ام  سالم،  مادر 

دیدنی« »عید  آمده ام  سالم،  مادر 
از کوچه باغ روضه کمی گل خریده ام
را اسیر  و  فقیر  و  یتیم  بده!  عیدی 
بهشت ساقی  و  گل  باغ  خاطرات  از 
ابد تا  که  عشقی  زمزم  عبور  آن  تو 
باغ چیده ای از  تو  با پنج میوه ای که 
مادر اجازه هست کمی درد و دل کنم:
از کوچه ها درست شنیدم که جان به لب
حجم شکسته ی بدن و زخم بی حساب
می روی انگار  ولی  نمی کنم  باور 
قدر تو را مدینه نمی داند ای بهشت
... تو  قبر  انگار  ولی  آمدم،  من  مادر 
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هشدار  سرگشاده  ای  نامه  در  آمریکایی  سناتور   ۴۷
دادند که هرگونه توافقی با ایران فقط تا پایان ریاست 

جمهوری اوباما معتبر است.
به گزارش فارس، یک گروه ۴۷ نفری از سناتورهای 
جمهوری خواه آمریکا در یک نامه سرگشاده به رهبران 
ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته ای که با 
امضا  به  آمریکا  رئیس جمهور  اوباما«  »باراک  دولت 
درآید بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما معتبر 
بلومبرگ،  گزارش  داشت.به  نخواهد  ادامه  و  نیست 
این نامه سرگشاده که توسط »تام کاتن« سازماندهی 
شده بود و به امضای رهبر حزب جمهوری خواه سنا 
احتمالی  نامزدهای  از  روبیو«  »مارکو  همچنین  و 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، »تد کروز« و »رند 
دولت  کردن  منصرف  هدف  با  بود،  درآمده  پائول« 
اعمال  همچنین  و  هسته ای  توافق  امضای  از  ایران 
فشار به کاخ سفید برای دادن اختیار به کنگره برای 

نظارت بر توافق هسته ای با ایران نوشته شده بود.
است  توجه  جالب  است:  آمده  نامه  این  متن  در 
نظارت  خود  دولت  با  شما  مذاکرات  بر  حالیکه  در 
داریم می بینیم که شما به طور کامل از نظام قانون 
اساسی ما آگاهی ندارید……هرچیزی که مورد تأیید 
و  است  اجرایی  توافق  یک  تنها  نگیرد،  قرار  کنگره 
آن  قلم  یک حرکت  با  می تواند  بعدی  رئیس جمهور 
را ابطال کند و کنگره آینده می تواند در هر برهه از 

زمان مفاد توافق را اصالح کند.
تسلیحات  کنترل  حامیان  که  است  حالی  در  این 
که  کرده اند  استدالل  ایران  با  مذاکره  طرفداران  و 
یا  تغییر  در  آمریکا  بعدی  کنگره  و  رئیس جمهور 
لغو هرگونه توافق هسته ای با ایران با مشکل مواجه 
خواهند بود، به ویژه آنکه اگر توافق احتمالی با ایران 

از نظر منطقی یک توافق خوب باشد.
که  امیدوارند  کنگره  جمهوری خواهان  از  بسیاری 

تأیید  بدون  مدت  طوالنی  توافق  اینکه  بر  تأکید  با 
کنگره، یک توافق شکننده خواهد بود، دولت ایران را 
با ۵+۱،  متقاعد کنند که در خصوص امضای توافق 

بیشتر تأمل کنند.
از  قبل  باید  ایرانی  مقامات  که  کرد  تصریح  کاتن 
هرگونه توافق هسته ای باید بدانند که هرگونه توافق 
اجرایی یکجانبه، توافقی است که خطرات خود را به 

همراه خواهد داشت.
انتخابات  کمپین  از  بخشی  همچنین  موضوع  این 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا شده است به طوریکه 
جمهوری خواه  نامزدهای  از  یکی  بوش«  »جب 
احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در 
ماه گذشته خود در شورای شیکاگو علیه  سخنرانی 

توافق هسته ای با ایران صحبت کرد.
»ریک پری« فرماندار سابق تگزاس و از سیاستمداران 
جمهوری خواه آمریکایی نیز ضمن انتشار یک ویدئو 
نظارت  خواستار  و  کرد  انتقاد  هسته ای  مذاکرات  از 

کنگره بر توافق هسته ای بر ایران شد.
که  تسلیحات  کنترل  توافق  یک  کرد:  تأکید  پری 
وارد  آسیب  ما  امنیت  به  بگیرد،  نادیده  را  کنگره 
قرار  خطر  معرض  در  را  ما  همپیمانان  و  می کند 
می دهد و بنابراین رئیس جمهور آینده آمریکا باید در 
خصوص آن تجدیدنظر کند. طبق این گزارش، این 
نامه جمهوری خواهان، جدیدترین تالش سناتورهای 
برای  می آید  حساب  به  جمهوری خواه  و  دموکرات 
اینکه تأکید کنند که کنگره می بایست درباره زمان و 

احتمال توافق هسته ای با ایران اظهارنظر کند.
و  کین«  »تیم  گراهام«،  »لیندسی  کورکر«،  »باب 
دولت  که  کرده اند  آماده  را  الیحه ای  منندز«  »باب 
بر  نظارت  اجازه  کنگره  به  می کند  ملزم  را  آمریکا 
هرگونه توافق هسته ای با ایران را دهد که این الیحه 
برای سلب حق وتوی اوباما به ۶۷ رأی سناتورها نیاز 

دارد.
خارجه  امور  وزیر  ظریف«،  »محمدجواد  اینحال،  با 
و   ۵+۱ احتمالی  توافق  که  است  کرده  اعالم  ایران 
ایران در خصوص موضوع هسته ای در یک قطعنامه 
فصل هفتمی منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید 
قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و 

الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود.

فرمانده ناجا با اشاره به حادثه تلخ کهریزک، وقوع این حادثه را باعث بیداری پلیس 
عنوان کرد و افزود: ما در برابر این حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم.

به گزارش تسنیم، سردار اسماعیل احمدی مقدم در دهمین نشست روسای پلیس 
پیشگیری کشور ضمن رونمایی از سامانه ارتباطی میان قوه قضائیه و پلیس، افتتاح 
این سامانه را گامی برای ارتقای خدمت رسانی به مردم عنوان کرد و اظهار داشت: 
مردم ما شایستگی دریافت بهترین خدمات را دارند و افتتاح این سامانه گرچه گامی 
برای ارتقای خدمات دهی به مردم است ولی گام های بعدی باید با سرعت بیشتری 
برداشته شود. لذا در نظر داریم تا پایان سال ۹۴ این ارتباط الکترونیکی را در سراسر 

کشور به صورت فراگیر اجرایی کنیم.
و  آمد  و  رفت  از  بخشی  تا  می شود  باعث  سامانه  این  کارگیری  به  داد:  ادامه  وی 
نظارت  دیگر  از سوی  و  برود  بین  از  و کالنتری ها  دادسراها  بین  مردم  سرگردانی 

الکترونیکی ما را بر فعالیت های کالنتری ها ارتقا دهد. 
گفت:  انتظامی  نیروی  در  کالنتری ها  مینیاتوری  نقش  به  اشاره  با  ناجا  فرمانده 
کالنتری ها یک ویترین تمام نما است وظایف نیروی انتظامی هستند و از این رو با 

توجه به نقش شان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. 
احمدی مقدم با بیان این که یک سوم از پرونده های متشکله در کالنتری های کشور 
به صورت ریش سفیدی خاتمه می یابند، افزود: برای پررنگ تر شدن نقش کالنتری ها 
باید بر منزلت اجتماعی پلیس افزود چرا که به هر میزانی منزلت اجتماعی پلیس 

افزایش یابد، بر قدرت میانجی گیری پلیس نیز افزوده خواهد شد. 
پلیس  و گسترده تر شدن وظایف  افزایش جمعیت  رابطه مستقیم  به  اشاره  با  وی 
نیز بیش تر می شود و  انتظامی  افزایش جمعیت وظایف نیروی  با  خاطرنشان کرد: 

پلیس باید بر قدرت پاسخ دهی خود نسبت به مردم بیفزاید. 
تمامی سیاست های  از یک سو  این شرایط در حالی است که  ناجا گفت:  فرمانده 
کشور به دنبال کاهش هزینه های دولت بوده و از سوی دیگر نیاز به تامین امنیت هر 
روزه افزایش می یابد. ولی این دو هدف تنها با تکیه بر قدرت اجتماعی، بهره گیری 

از فناوری روز دنیا و افزایش بهره وری ممکن خواهد بود. 
برای  انتظامی تنها  افزایش هر ساله بودجه نیروی  اینکه  بر  با تاکید  احمدی مقدم 
گذر از تورم ساالنه است، افزود: مجموعه سهم هزینه های پلیس در سبد دولت در 
سال های اخیر نه تنها افزایش نداشته بلکه با اندکی کاهش نیز روبرو بوده است ولی 
ما از این موضوع گالیه مند نیستیم چرا که معتقدیم هنر آن است که با امکانات 

کمتر بهترین خدمات را ارائه دهیم.
* در برابر حادثه تلخ کهریزک زبانی جز عذرخواهی نداریم

بر  تأکید  با  و  کرد  اشاره  کهریزک  حادثه  تلخ  موضوع  به  سخنانش  ادامه  در  وی 
عبرت گیری از آن حادثه خاطرنشان کرد: ما باید از حوادث تلخ پیش آمده همچون 
عذرخواهی  جز  زبانی  حادثه  آن  برابر  در  امروز  و  گیریم  عبرت  کهریزک  داستان 

نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم. 
فرمانده ناجا ادامه داد: داستان تلخ کهریزک باعث بیداری در پلیس شد و پس از آن 

ما به سمت توجه بیشتر به حقوق شهروندی پیش رفتیم. 
از مطالبه های  از آن حادثه یکی  افزود: بحث حقوق شهروندی پس  احمدی مقدم 
اصلی شورای عالی امنیت ملی بود و من در آن جلسه قول دادم که ظرف مدت ۲ 

سال وضعیت بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه های پلیس را سامان دهم و این ساماندهی 
حتی به بهانه نبود اعتبارات نیز متوقف نشود. 

وی با بیان این که امروز شاهد تحول در وضعیت حقوق بشر در تحت نظرگاه های 
و بازداشتگاه های پلیس هستیم، گفت: امروز که ما در روزهای پایانی سال ۹۳ قرار 
داریم ارزیابی های ما نشان از کسب رتبه ۸۶ تا ۸۷ از سطح دارد و امیدواریم نواقص 

باقی مانده نیز در طرح تکمیلی مکنا در سال ۹۴ مرتفع شود. 
از تجهیزات  استفاده درست  با  پلیس  تلفات ساالنه  از  تا ۶۰ درصد   ۵۰ *

ایمنی قابل مدیریت است
مأمور  تا ۷۰  به شهادت ساالنه ۶۰  این نشست  از  ناجا در بخش دیگری  فرمانده 
پلیس در کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه یکی از نقاطی که از آن آسیب های 
فراوانی خوردیم موضوع سطح ایمنی مأموران پلیس بود چرا که ساالنه ۶۰ تا ۷۰ 
نفر مأموران نیروی انتظامی در سراسر کشور به شهادت می رسند و این در حالی 
است که ۵۰ تا ۶۰ درصد این موارد با ارتقای تجهیزات ایمنی و استفاده صحیح از 

آن ها قابل مدیریت است. 
از  پلیس  مأموران  اگر  گلپایگان  مثال در حادثه  به عنوان  داد:  ادامه  احمدی مقدم 
جلیقه ضد گلوله استفاده می کردند، تلفات آن حادثه بسیار کم تر می شد و متأسفانه 
باید قبول کنیم که ما در استفاده از تجهیزات ایمنی پلیسی، دچار مشکل فرهنگی 

هستیم.
وی افزود: فرماندها پلیس باید توجه داشته باشند که انجام مأموریت های پلیسی 
به  ملزم  را  نیروهای خود  باید  رو  این  از  و  روبه روست  مخاطرات جدی  با  همواره 
پوشیدن جلیقه ضد گلوله و استفاده از تجهیزات ایمنی کنند و دیگر نباید شاهد 
آن باشیم که جلیقه های ضدگلوله در صندوق عقب خودروها قرار گیرد بلکه این 

تجهیزات برای استفاده مأموران تهیه شده است.
وی با تأکید بر این که که شهادت در نیروی انتظامی یک افتخار بزرگ است، گفت: 
گر چه شهادت از ارزش باالیی در میان ما برخوردار است اما باید سعی کنیم برای 

حفظ جان مأموران و ارتقای اعتبار پلیس از حوادث ناگوار و تلخ جانی بکاهیم.
* ۳۵ هزار پلیس افتخاری در سال آینده نیروی انتظامی را یاری می دهند

فرمانده ناجا در پایان خاطرنشان کرد:  برای نوروز امسال در نظر داریم از پلیس های 
افتخاری در تأمین امینت شهرها و محالت استفاده کنیم و اقدامات الزم برای به 
کارگیری ۳۵ هزار پلیس افتخاری در سال آینده انجام شده است. همچنین به دنبال 
آن هستیم تا پایان برنامه فعلی تعداد نیروهای پلیس افتخاری را به اندازه تعداد 

کارکنان موجود در پلیس برسانیم. 

علیرضا دقیقی یکی از شاکیان پرونده اعطای نشان درجه یک خدمت به محمدرضا 
رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، گفت: احمدی نژاد برای اعطای نشان 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  جلوی  رحیمی،  محمدرضا  به  یک خدمت  درجه 

ایستاد. او با این کار برای رحیمی و شایعه فساد مالی اش، حاشیه امن ایجاد کرد.
این وکیل دادگستری در گفت و گو با »الف« ادامه داد: قبل از اعطای این نشان، 
براساس فرمایش آقای اژه ای مراتب فساد مالی رحیمی به ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی اعالم شد، اما آقای احمدی نژاد نه تنها بر اعطای این نشان پافشاری کرد، 
بلکه به این ستاد گفت که حق ندارند رحیمی را مورد بازجویی قرار دهند یا دستگیر 

کنند. درحقیقت احمدی نژاد با این کار برای رحیمی حاشیه امن درست کرد.
افرادی که  بگیرد. حتی  پرونده صورت  این  برای  باید  افزود: رسیدگی قضایی  وی 

تحت فشار آقای احمدی نژاد بدون اینکه پاکدستی رحیمی برایشان اثبات شود با 
اعطای نشان درجه یک خدمت به وی موافقت کردند دچار تخلف شده اند و باید به 

وضعیت آنان در دیوان تخلفات اداری کارکنان رسیدگی شود. 
این وکیل دادگستری درباره قواعد حقوقی این شکایت گفت: طبق مصوبات هیئت 
وزیران، اعطای این نشان به یک کارمند دولت باید طبق اصول و مبنایی باشد که 

اگر رعایت نشد می شود این نشان را باطل کرد و آن را پس گرفت.
دقیقی افزود: ازجمله این اصول این است که کارمند، از ابتدا پاکدستی مالی اش 
را حفظ کند، موازین کارمندی را به طور دقیق رعایت کند و بعد از آن اگر خدمت 
شایسته  داد  انجام  هم  را  مستضعفین  و  محرومین  جامعه  به  کمک  مثل  خاصی 
گرفتن این نشان می شود. ولی محمدرضا رحیمی در همان قدم اول که پاکدستی 

است، مردود شده بود.
علیرضا دقیقی در پاسخ به این سوال که اکنون این پرونده درچه مرحله ای قرار 
دارد اضافه کرد: ما شکایت را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ایم ولی از ما یک 
شماره مقرری خواستند که در مجموعه قوانین نبود. چهارشنبه هفته گذشته این 

شماره مقرری را هم تعیین کردیم و به دیوان عدالت اداری رساندیم.

گفتگو از نعیمه موحد

دادگستری و دستگاه های امنیتی باید به واقعه اخیر شیراز ورود پیدا کند
اینکه چند ده نفر با موتور و خودرو در فرودگاه اجتماع کنند و ما تصور کنیم مسئوالن 
امنیتی شیراز از آن بی خبر بوده اند، نهایت عجز آنان از انجام وظیفه نشان می دهد و 

اگر می دانستند، بخش حفاظت داخلی دستگاه های امنیتی نیز باید ورود کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید برلزوم شناسایی عامالن حمله به علی مطهری 
با جدیت موضوع را بررسی کنند، و اجازه  باید  در شیراز، گفت: سازمان های ذیربط 

تکرار چنین اقداماتی را ندهند.
ایلنا، افزود: برای ارعاب در قانون مجازات سختی در نظر  با  احمدتوکلی درگفت وگو 
گرفته شده است و اگر این ارعاب در مورد نماینده مجلس انجام شده باشد مجازات 

خیلی سخت تر خواهد بود.
نماینده مردم تهران ری و شمیرانات و اسالمشهر با بیان اینکه صرف نظر از موافقت یا 
مخالفت من با مواضع آقای مطهری در مجلس موضوع حمله به یک نماینده مردم باید 
سریعا بررسی شود افزود: دادگستری و وزارت اطالعات و اطالعات سپاه باید به مسئله 
حمله و سوء قصد نسبت به هر فردی در جمهوری اسالمی ایران از جمله حمله اخیر 
به  آقای مطهری در شیراز ورود پیدا کند و عامالن را شناسایی و نسبت به مجازات 

آن ها اقدامات الزم صورت گیرد. چراکه امنیت شهروندان از هر امری مهم تر است.
خواهد  دوچندان  موضوع  ابعاد  شود،  نماینده  یک  متوجه  ناامنی  این  اگر  افزود:  وی 
شد؛ چون قانون اساسی برای اظهارنظر نمایندگان ملت حق ویژه ای در اصل ۸۶ قائل 

شده است.
توکلی در پایان یادآور شد: عالوه بر مجازات عامالن این ناامنی، اینکه چند ده نفر با 
موتور و خودرو در فرودگاه اجتماع کنند و ما تصور کنیم مسئوالن امنیتی شیراز از 
تجمع و قصد فاسد این تجمع کنندگان بی خبر بوده اند، نهایت ناتوانی و عجز از انجام 
وظیفه آنان را نشان می دهد و اگر می دانستند) که این فرضیه محتمل تر است( ، بخش 
حفاظت داخلی دستگاه های امنیتی نیز باید به موضوع ورود کنند و مسئوالن قاصر و 

یا مقصر نیز تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند.
مورد  احتمالی  تعلل  به  نسبت  باید  نیز  استان  اجرایی  مسئوالن  کرد:  تاکید  وی 

بازخواست قرار گیرند.
گفتنی است سخنرانی علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی چندی 
به  بدلیل حمله برخی عناصر خودسر در فرودگاه شیراز و خیابان های منتهی  پیش 
آن لغو و این حادثه منجر به وارد آمدن جراحاتی به این نماینده مردم تهران در خانه 

ملت شد. 

۴۷ سناتور آمریکایی اوباما و ایران را تهدید کردند

حادثه تلخ کهریزک باعث بیداری پلیس شد

احمدی نژاد برای رحیمی حاشیه امن درست کرد

تاکید بر آزادی 
اظهارنظر برای 

نمایندگان مجلس:

شماره ۱۸۹ و ۱۹۰
اسفند  ۱3۹3 سیاسیارمغان

شاکی اعطای نشان دولتی به رحيمی در گفتگو با »الف«:
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
دست  و  مسئوالن  دیدار  در  )یکشنبه(  امروز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
زیست  مشکالت  و  مسائل  حل  زیست،  محیط  حفظ  و  طبیعی  منابع  اندرکاران 
محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به جنگل ها و مراتع 
و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت 

دستگاههای مرتبط دانستند.
ایشان تأکید کردند: حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیه 
سند ملی محیط زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و 
صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، 

عمل شود.
با اشاره به دیدگاه اسالم در خصوص اهمیت حفظ زمین و  انقالب اسالمی  رهبر 
ثروت های عمومی کره خاکی گفتند: اسالم و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس 
مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تأکید کرده 

اند زیرا عامل اصلی بروز مشکالت زیست محیطی بر هم خوردن این تعادل است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، چالش زیست محیطی را چالشی فراگیر در سراسر جهان 
بلندمدت مسائل زیست محیطی، خاطرنشان کردند:  آثار  به  اشاره  با  و  برشمردند 
زیستی  از مشکالت محیط  بسیاری  نشان می دهد  تجربه های کشورهای مختلف 

قابل پیشگیری و دارای راه حل هستند.
ایشان به عنوان نمونه به موضوع آلودگی هوا در کالن شهرها و پدیده ریزگردها 
اشاره و تأکید کردند: این مشکالت، با صبر و حوصله و تدبیر و پیگیری الزم، قابل 

حل هستند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، 
مسئله ی این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه 
موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکالت مرتبط با آن، همه دست 

به دست یکدیگر دهند.
رهبر انقالب اسالمی هوا، آب و خاک را سه عنصر اصلی در محیط زیست برشمردند 
و گفتند: برای حل مسائلی همچون آلودگی هوا در کالن شهرها، و پدیده گرد و 

غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تالش 
جدی و پیگیری مستمر انجام داد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی 
شهرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع 
طبیعی بخصوص در شمال کشور ابراز تأسف شدید کردند و افزودند: دستگاههای 
مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب 
گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاِت به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.

ایشان پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر 
مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات 
جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی 
قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی 

هم بشدت برخورد شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی 
است افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه 
طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، پاالیش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری 
تخریب محیط زیست، و تقویت نظارت های بی اغماض از مهمترین راهکارها برای 

حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون شکنان است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نقش آفرینی مردم برای حفظ محیط زیست و فرهنگ 
و خاطرنشان کردند: مطالبی  ارزیابی  را مهم  ملی  بوسیله رسانه  سازی در جامعه 
که باید بیان شوند، امروز گفته شد و از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام 
دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها 

برای حفظ محیط زیست، تالش و اقدام الزم را انجام نمی دهند.

اقتصاد مقاومتی توسط  اعالم سیاست های  اواخر سال ۹۲ شاهد  در 
تشخیص  مجمع  بررسی های  و  بحث ها  از  پس  انقالب  معظم  رهبر 
مصلحت نظام بودیم و نیز شاهد سخنرانی ایشان در حضور مسئوالن 
نظام در تبیین این سیاست ها بودیم. رهبر انقالب اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی را که می توان آن را سیاست های کالن نظام در توسعه 
اقتصادی دانست، از هر سه قوه مطالبه نمودند. نقش مهم دولت به 
در  مجلس  مهم  نقش  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  مجریه  قوه  عنوان 
اصالح قوانینی که احیاناً مانع توسعه اقتصادی هستند )و یا در صورت 
ممکن  اما  است؛  روشن  همگان  بر  نیز  قوانین جدید(  تصویب  لزوم، 
آیا قوه قضائیه نیز نقش  است این سؤال به ذهن ها متبادر شود که 

قابل توجهی در این امر دارد؟
به  بار  اولین  برای  پیش(  سال   ۱۵ )یعنی   ۲۰۰۰ سال  در  اینجانب 
آمریکا برای شرکت در کنفرانس علمي رفتم و بعد از دو هفته وقتی 
به جمع دانشجویانم در دانشگاه برگشتم، در جواب این سؤال که در 
آنجا چه دیدی گفتم در آنجا دیدم که یک قوه قضائیه سالم و با درایت 
تا چه حد می تواند در توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر باشد. جمله ام 
برای دانشجویان عجیب بود، تأکید می کردم بله در توسعه اقتصادی. 
نقش قوه قضائیه در توسعه عدالت در جامعه بر کسی پوشیده نیست 
اقتصادی شاید توضیح الزم داشته  ولی نقش قوه قضائیه در توسعه 

باشد.
۱- الزمه توسعه اقتصادی، رقابت سالم است. برادرم وقتی از مدیران 
می کنیم  استخدام  را  متخصصي  وقتی  ما  می گفت  بود  اینتل  ارشد 
که قباًل در AMD )رقیبمان( کار کرده و از آنجا خارج شده است نه 
تنها به او نمی گوییم آخرین دستاوردها و برنامه های AMD در حوزه 
حق  که  می گیریم  تعهد  او  از  بلکه  چیست  پردازنده  ریز  تراشه های 
ندارد به هیچ وجه دانش فنی شرکت رقیب را به شرکت بیاورد چون 
می دانیم اگر شائبه چنین اقدامی از سوی ما به وجود آید و AMD به 
دادگاه شکایت کند کارمان ساخته است. هم او می گفت وکالیی در 
آمریکا وجود دارند که تخصص آن ها حقوق در حوزه میکروالکترونیک 
است و لذا بررسی اینکه یک دانش فنی آیا مستقاًل ایجاد شده و یا از 
شرکت دیگری کپی برداری شده به راحتی صورت می گیرد. حمایت 
در  چه  و  تکنولوژی  و  دانش  حوزه  در  چه  معنوی  مالکیت  حق  از 
حوزه هنر و ادبیات به شدت جدی گرفته می شود. قوانین ضد انحصار 
ناجوانمردانه  رقابت  و  رقیب  به شدت جدی گرفته می شود. تخریب 

مجازات های سنگینی را در پی دارد.
۲-الزمه توسعه اقتصادی آن است که فرصت های برابر در مقابل آحاد 
جامعه برای فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. وجود رانت خواری 
بدون  که  می کنند  حس  افراد  می افکند.  جامعه  در  را  ناامیدی  بذر 
از طریق دادن  ایجاد سمپاتی  یا  پارتی در دستگاه حاکمه و  داشتن 
رشوه امکان فعالیت اقتصادی ندارند و راه ها بر روی آن ها بسته است. 
مقابله با فساد نقش موثری در ایجاد امید برای آحاد فعاالن اقتصادی 
فساد  با  مقابله  درایت، همین  عدم  در صورت  دیگر  از سوی  و  دارد 
کند،  پیش  از  بیش  را  ناامیدی  که  گیرد  صورت  نحوی  به  می تواند 
طوری که این احساس را بوجود آورد که اصوالً انجام فعالیت اقتصادی 
بزرگ فی نفسه جرم تلقی می شود. توجه کنید هرچند این احساس 

خواهد  جامعه  برای  مهلکی  سم  احساس  این  وجود  نباشد،  عقالیی 
بود. ما باید همواره این اطمینان خاطر را در جامعه بوجود آوریم که 
فعالیت های بزرگ اقتصادی تا زمانی که در مسیر سالم و حالل قرار 
دارند مورد حمایت ما هستند ولی جلوی هرگونه فساد را می گیریم و 
با آن مقابله می کنیم. به راستی راه مقابله چیست؟ آیا اولویت، مقابله 
با آن مسئول دولتی است که برای اخذ فالن مجوز مبالغی پول گرفته 
و یا اولویت، مقابله با آن فعال اقتصادی است که پول پرداخت کرده 

است؟
یک  ساخت  مثل  کوچکي  اقتصادی  فعالیت  حتی  که  جامعه ای  در 
آپارتمان ده واحدی را به سختي بتوان بدون پرداخت زیرمیزی جلو 
برد )واال با ماه ها تأخیر مواجه  شوید که منجر به عدم سودآوری پروژه 
 شود( آیا می توان از سازنده یک مجتمع تجاری بزرگ انتظار داشت 

که پرداخت زیرمیزی نداشته باشد؟
چنین  با  وقتی  که  اقتصادی  فعاالن  از  قلیلی  می شوند  پیدا  البته 
اقتصادی  فعالیت  آن  انجام  خیر  از  می شوند  مواجه  صحنه هایی 
می گذرند یا ماه ها پیگیری مجدانه را بر دادن رشوه ترجیح می دهند 
)خودم رنج این گونه پي گیری ها را کراراً و مراراً تحمل کرده ام( ولی 

آیا می توان از قاطبه جامعه چنین انتظاری داشت؟
اگر هر فعالیت اقتصادی ولو کوچک که با مثاًل گمرک سروکار دارد با 
پلیدی زیرمیزی آلوده باشد آیا می توان از بازرگان عمده انتظار ندادن 
رشوه داشت؟ اگر گرفتن وام کوچکی از بانک با پلیدی زیرمیزی آلوده 
باشد آیا می توان از کسی که وام چند هزار میلیارد تومانی می گیرد 

انتظار عدم پرداخت چنین مبالغی را داشت؟
بودن  جرم  صرفاً  اقتصادی  فعال  چنین  با  برخورد  که  اینجاست  در 
فعالیت اقتصادی بزرگ را به ذهن متبادر می کند چون می بینیم که 
عین همان کارها )مثاًل گشایش L/C از شرکت خودت برای شرکت 
خودت( بارها و بارها از سوی غالب فعاالن اقتصادی کشور )به دلیل 
دارد( صورت می گیرد  قرار  راه  بر سر  ناحق  به  موانعی که  دور زدن 
و  باشد  شده  بزرگ  ابعادت  که  می شود  دادگاهی  زمانی  فقط  ولی 
کسی نیست که به داد تو برسد که اصاًل چرا باید ناچار باشی برای 
مراحل مختلف یک فعالیت اقتصادی زیرمیزی بدهی و کسی نیست 
مسند حاکمیت  در  که  است  کسانی  با  مقابله  اولویت،  دریابدکه  که 
خود  حاکمیتی  منصب  محل  از  بردن  سود  فکر  به  ولی  نشسته اند 
هستند. شعاری که دولت چین دنبال می کند این است که باید بین 
قدرت و ثروت یکی را انتخاب کنید و اگر هر دو را با هم بخواهید به 

جوخه اعدام سپرده می شوید.
اما بگذارید بیان یک نکته را نیز خاتمه عرضم قرار دهم. می گویند 
سال ها پیش به ملکه انگلیس اطالع داند که فساد کشور را فرا گرفته 
آیا  از مردم رشوه می گیرند. وي  پرسید  انحاء مختلف  به  و حاکمان 
قضات نیز اهل رشوه شده اند؟ پاسخ دادند  نه قوه قضائیه سالم است. 
ملکه گفت پس جای نگرانی نیست اگر قوه قضائیه سالم باشد بقیه 
حاکمیت را سالم می کند. ولی به قول معروف وای به روزی که بگندد 

نمک!
با کتمان حقایق و گفتن اینکه همه چیز در قوه قضائیه ما عالی است 
انتقادی  اندک  را که  یافت. می توانیم هر کس  بهبود نخواهد  چیزی 
به قوه قضائیه نمود به دادگاه بکشیم و نفس ها را در سینه ها حبس 
کنیم ولی به این ترتیب قوه قضائیه ما بهبود نمی یابد. ضمن تقدیر از 
قضات شایسته که بحمداهلل تعدادشان کم نیست، کافی است خود قوه 
قضائیه از آحاد مردم که سرو کارشان به قوه قضائیه افتاده است نظر 
خواهی کند تا دریابد قضاوت مردم از میزان »سالمت« در قوه قضائیه 
و از میزان »درایت« در قوه قضائیه چیست؟ روشن است که با نقطه 

مطلوب هنوز فاصله قابل توجهی داریم.
آری »سالمت« گرچه بسیار مهم است ولی به تنهایی کافی نیست و 
قوه قضائیه باید مظهر »درایت و عقالنیت« هم باشد. بروز واکنش های 
احساسی از قوه قضائیه برای رساندن پیام صالبت به جامعه در مقابله 
با زورگیری یا رساندن پیام مقابله شدید با فساد معموالً نتایج عکس 
به بار آورده و مردم را بی اعتماد می کند. قوه قضائیه باید مظهر دوری 
از احساس و تکیه بر عقالنیت و محور قرار دادن قانون و ثبات رویه 

باشد.
دکتر محمدمهدی نایبی
*اساتید گروه مخابرات دانشگاه صنعتی شریف

اینجا تهران است
سندي هر روز به هتل ۵ ستاره حیوان هاي خانگي 
سپرده مي شود او به همراه سگ و گربه های دیگر 
در زمان اشتغال صاحبش، چند ساعتی در این هتل 

لوکس سر مي کند!
سندي هر روز پس از استحمام و آرایش موهایش به 
کالس آموزشي مي رود، امروز پس از کالس او قصد 
هم  مجلل  هتل  این  همسریابي  خدمات  از  تا  دارد 
استفاده نماید، راستش در این هتل قسمتي جهت 
به مشتریان هم در نظر  این گونه سرویس ها  ارائه 
گرفته شده است، مسئول این قسمت با آلبوم بزرگ 
از حیوان های نر و ماده و از انواع نژادها وارد مي شود 
و پس از اخذ نظر مثبت حیوان و صاحبش به عنوان 

جفت حیوان میهمان انتخاب می شود.
خرید  براي  را  جوانش  زوج  و  او  سندي  صاحب 
عروسي به فروشگاه هتل مي برد، لباس های رنگارنگ 
با برند هاي معروف کمپاني هاي خارجي  حیوان ها 
لباس،  بر  عالوه  است.  شده  آویزان  چوب رختی  به 
و  انواع  و  دارد  وجود  آنها  برای  متنوعی  کفش های 
اقسام اسباب بازی ها و سرگرمی های موردنیاز حیوان 
نیز به قیمت هاي نجومي در آنجا به فروش می رسد.

پس از خرید زمان سرو غذا فرا مي رسد سندي به 
همراه زوج جوان و سایر دوستانش از غذاهاي با برند 

هاي آلمانی مورد پذیرایي قرار مي گیرند.
بنا بر گزارش روزنامه شهروند »هزینه نگهداری در 
این هتل هاي لوکس به روزی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان 
می رسد. این قیمت ها برای نگهداری سگ و گربه ها 
وضع شده اند. نگهداری جوندگان و پرندگان هزینه 

دیگري دارد.
عالوه بر کیفیت نگهداری، جثه حیوان نیز در تعیین 
قیمت ها اثرگذار است. حیوان ها براساس وزن شان به 
زیر ۱۵ کیلوگرم و باالی ۱۵ کیلوگرم تقسیم بندی 
می شوند. در پانسیون ها حیوان های بزرگتر به دلیل 
هزینه  بیشتر  مصرفی  غذای  و  نگهداری  فضای 
باالتری دارند. با این حساب می شود گفت، شاغالن 
مالک حیوان خانگی، به صورت ماهانه حداقل ۶۰ هزار 
برای  تومان  ۱۰۰ هزار  و  ۲ میلیون  حدود  حداکثر  و 

نگهداری حیوان هایشان هزینه می کنند. 
آموزشي و کالس  نرخ سواي هزینه هاي  این  البته 
کالس های  نرخ  شود،  پرداخته  باید  که  است  هایي 
مقدماتی که دوره یک ماهه دارند ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار 
تومان است و هزینه آموزش در کالس های پیشرفته 
تا   ۲۰۰ و  یک میلیون  است  جلسه   ۱۲ شامل  که 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. »
کمتر  یا  بیشتر  انسان  بدن  جاي  یک  اگر  معموال 
ناقص  انسان  گویند  مي  کند  رشد  دیگر  جاهاي  از 
الخلقه است، انساني که به واسطه نارسایي و بیماري 
به این شکل درآمده باشد قطعا عمر زیادي نخواهد 
داشت اگر هم داشته باشد از زندگي راحت و معمولي 

برخوردار نخواهد بود.
بي عدالتي زماني در یک جامعه رشد مي کند که 
تبعیض و فساد امکان توزیع عادالنه ثروت را از بین 
ببرد و امکانات و دارائي هاي یک ملت را به سمت 
عدم  با  حالت  این  در  دهد،  اقلیت سوق  طبقه  یک 
درد  بي  مرفحه  و  کیسه  نو  اي  دسته  جامعه  توازن 

خواهیم داشت و اکثریتي فقیر و تهي دست آن زمان 
شاهد این اتفاقات خواهیم بود هتل هاي مجلل براي 
حیوانات خانگي گروهي ثروتمند و در مقابل کساني 

که محتاج حتي نان شب فرزندان خود هستند.
به نظر شما انگشت اتهام به سوي کدامین متهم باید 

دراز کنیم؟
کجاي کار را اشتباه رفته ایم؟

و براي برون رفت از این وضعیت باید چه کنیم؟
یک میلیون و پانصد هزار تومان رقمي که تنها براي 
تهران،  شمال  در  سگ  یک  آموزش  ماهانه  هزینه 
هزینه مي شود، تقریبا دو برابر حداقل دستمزد ي 
با  کارگر  یک  دستمزد  براي  ما  مسئولین  که  است 

چهار سر عائله در نظر مي گیرند.
قطعا مردمي که دغدغه نان دارند در دراز مدت نمي 
در  آشکار  هاي  اجحاف  قبیل  این  به  نسبت  توانند 

جامعه بي تفاوت باشند.
افزایش شکاف طبقاتي آشکار بین مردم پدیده بسیار 
باید توسط مدیران ارشد دولت  خطرناکي است که 

تدبیر و امید مورد توجه جدي قرار بگیرد.
مدیراني که متاسفانه، بعضا حرف و عملي متناقض با 
هم دارند. در حرف و شعار طرفداري از مستضعفین 
را فریاد مي زنند و بر روي کاغذ لوایح و مصوباتي به 
نفع طبقه سرمایه دار صادر مي کنند. در ظاهر بنا 
بر حمایت از کارگر دارند و در عمل با تالش براي 
تغییر قانون کار در صدد ایجاد راهکاري براي اخراج 

کارگران توسط کارفرمایان هستند.
آنان  ناچیز کاالي  توزیع سبد  در جایي دیگر وعده 
از  اي  عمده  بخش  هدف  جامعه  کاهش  تدبیر  با 
این حمایت  از  را  بگیران جامعه  و حداقل  کارگران 
ها محروم مي سازد و در برابر نسبت به حذف یارانه 
بیش از ده میلیون ثروتمند شناسنامه دار و شناسایي 

شده هیچ اقدامي صورت نمي گیرد.
از یک طرف با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدي قیمت نان 
سفره  کردن  کوچکتر  بر  تورم  به  زدن  دامن  ضمن 
افزایش  با  دیگر  از طرف  و  افزایند  مي  مردم  خالي 
نرخ  برابر  در  بگیران  اقلیت  هاي  دستمزد  ناچیز 
وضعیت  بهبود  براي  راهکاري  ایجاد  دنبال  به  تورم 

اقتصادي مردم هستند.
نیست  داران  از سرمایه  بناي دولت در حمایت  اگر 
آنان  مالیاتي  فرار  از  جلوگیري  خصوص  در  چرا 
آنان  یارانه  یا در خصوص حذف  نمي شود،  اقدامي 
اقدامي نمي شود، چرا در برابر حقوق و پاداش هاي 
نجومي بعضي از مدیران دولتي اقدامي کاري صورت 
نمي گیرد، آیا در دنیاي مدرن هم شاهد این شکاف 
عظیم بین اختالف پرداخت ها بین کارکنان هستیم.

از محرومان جامعه  بر حمایت  بناي دولتمردان  اگر 
است، چرا نسبت به جمع آوري و حمایت از کودکان 

کار و دست فروش جامعه کاري صورت نمي گیرد.
عامل  بزرگترین  اقتصادي،  فساد  نگارنده  اعتقاد  به 
که  عاملي  است،  کشور  در  طبقاتي  شکاف  افزایش 
باید هر چه سریعتر جلوي آن گرفته شود، البته نه 
خرید  قدرت  به  توجه  ضمن  باید  دولت  حرف،  در 
فاصله  به کاهش  نسبت  تواند  آنجا که مي  تا  مردم 
اقدام  و  ریزي  برنامه  مردم  مختلف  اقشار  طبقاتي 

نماید.

حل مشکل آلودگی هوا و ریزگردها بیشتر 
از تبلیغات، کار و پیگیری جدی می خواهد

هشدارنسبت به خطر افزایش شکاف طبقاتينقش قوه قضائیه در توسعه اقتصادی

شماره ۱۸۹ و ۱۹۰
اسفند  ۱3۹3 اقتصادیارمغان
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سیدمصطفی  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
گفتگو  در  مذهبی  مسائل  کارشناس  میرلوحی 
با باشگاه خبرنگاران؛ به برخی سئواالت پیرامون 
بانوی دوعالم حضرت زهرا)س( پاسخ گفتند که 

در ادامه می خوانیم:
با  سنت  اهل  کتب  در  موجود  مدارک  س: 
شهادت  درباره ی  روایی  و  مستند  دالیل 

حضرت زهرا )س( چیست؟
فاطمه ی  کبری  صدیقه ی  شهادت  ابتدا  در  ج: 
و  عالم  مسلمانان  همه ی  به  را  )س(  زهرا 
عرض  تسلیت  )س(  زهرا  فاطمه ی  دوستداران 
محضر  به  همه  از  قبل  خصوصا  کنیم،  می 
بن  حجة  االعظم،  اهلل  بقیة  حضرت  فرزندشان 
الحسن المهدی ارواحنا فداه و نائب بر حقشون 
مقام معظم رهبری و همه ارادتمندان و دوستان 
یک  زهرا  فاطمه ی  مساله  فاطمیه  عزاداران  و 
مساله ای است که ده ها بعد مختلف و در این ایام 
فاطمیه  از جهات مختلف باید به مسئله فاطمه  
زهرا پرداخت، شناخت و معرفت جایگاه فاطمه 
و  عصمت  درخاندان  او  جایگاه  و  منزلت  زهرا، 
عبا  آل  تن  پنج  در  او  محوری  جایگاه  طهارت، 
که در حدیث کساء دارد هم پنج نفری که مرکز 
و  ابوها  و  فاطمه   هستند؟  کسانی  چه  عالم اند، 
بعلها و بنوها فاطمه و پدرش پیامبر و شوهرش 
امیر المومنین و فرزندانش حسنین محور فاطمه 
اهل  رجس  عنکم  لیذهب  یریدا  انما  زهراست. 
آیات دیگری که در  و  تطهیرا.  و یطهرکم  بیت 
فاطمه ی  با  محوریتش  است،  بیت  اهل  شان 
این  حاال  است.  رفیعی  جایگاه  زهراست. خیلی 

یک بحثی است.
است،  بحثی  یک  بزرگوار،  آن  خدمات  بحث 
بحثی  یک  ایشان  خانوادگی  سیره ی  بحث 
است، بحث سیده سیاسی شان یک بحثی است. 
بحث مصائب ایشان هم یک بحثی است. اما، ما 
نپردازیم  ترجیح می دهیم که خیلی به مصائب 
حقائق  از  بعضی  گفتن  که  است  ممکن  چون 
برای بعضی از دوستان تلخ باشد و دشمن سوء 
را  مسائل  خیلی  که  همانطور  کند،  استفاده 
امیرالمومنین و فاطمه  زهرا هم نگفتند. حقشان 
که  بود  حقشان  امیرالمومنین  خود  مثل  بود 
بیایند خالفتی که خدا تعیین کرد، پیغمبر غدیر 
ابالغ کرده بود، به عهده بگیرند. اما به خاطر این 
که وحدت بین صفوف مسلمانان درست شود به 
خاطر حفظ مصالح، امیرالمومنین کوتاه آمدند، 
کوتاه  هم  دیگر  ائمه  آمدند،  کوتاه  زهرا  فاطمه 
آمدند، االن مراجع ما، امام ما رهبر ما می گویند 
باید کوتاه آمد، به خاطر مصلحت مهتر که ماندن 
اصل اسالم است ما بعضی چیزها را نمی گوییم. 
خیلی حقایق است که از زمان امیرالمومنین تا 
و  صبرت  فرمودند:  حضرت  مانده  ناگفته  حاال 
الحلق  فی  و  خوار(  ما  چشم  غزا)در  العین  فی 
آن  می توانم  نه  گلوست(  توی  )استخوان  شجا 
را فرو بدهم و نه می توانم آن را برگردانم . این 
امام  تا  بگوییم،  نمی توانیم  ما  است که  مسائلی 
یک  فقط  مختصری  اندازه  به  اما  بیایند  زمان 
ما  شیعی  غیر  برادران  عواطف  هم  که  اشاره 
تحریک نشود، که دشمن می خواهد ما به جان 
هم بیفتیم و یهود و نصاری و آمریکا و اسرائیل 
چیزها  خیلی  ما  بنابراین  بکنند.  را  استفاده اش 
را نمی گوییم در مقام تبلیغ ولی برای کسی که 
باشد،  حقیقت  مهم  دنبال  باشد  تحری  دنبال 
آن  و  اسالم  تاریخ  درباره  بداند  واقعا می خواهد 

برای  را  این مطالب  بداند  را  پیدایش  نا  زوایای 
صدا  و  سر  بدون  باشد،  تحقیق  اهل  که  کسی 
بدون تحریک عواطف، بدون جریحه دار کردن 
اهانت و  احساساتشان، علمی و بدون توهین و 

آرام بیان می کنیم.
پس االن خطاب من یک خطاب تبلیغی نیست 
بلکه برای کسی است که اهل تحقیق و مطالعه 

است.
شهادت  یا  رحلت  از  بعد  که  قطعی  مصائب  از 
یکی اش  وارد شد  اسالم  در  اکرم )ص(  پیغمبر 
و  ما شیعه  قدر  این  است،  زهرا  فاطمه  مصائب 
سنی نقل داریم که من نمی توانم اصال در این 
به  فقط  و  بیاورم  اسناد  شما  برای  کوتاه  زمان 
۴ یا ۵ روایتی که اهل سنت نقل کردند اشاره 
می کنم واال به اندازه هزار صفحه مطلب و سند 

داریم.
روایت ابن ابی شیبر متوفی ۲۳۵ است، با سند 
و مستند کافی، روایت عالمه بال ذوری متوفی 
۲۷ و روایت ابن قطیبه ی دین وری که کتابش 
است،  مشهور  هم  خیلی  که  والسیاسه(  )االمام 
از دنیا رفتند،  ایشان هم در سال ۲۷۶ هجری 
در  متولد  و  می کرده  زندگی  سوم  قرن  یعنی 
ده ها  و  طبرانی  روایت  است،  بوده  دوم  قرن 
روایت دیگری که علما و بزرگان اهل سنت نقل 

کرده اند.
قصه این است که پیغمبر فرمودند به امر الهی 
انزل الیک من بربک، در  الرسول بلغ ما  ایها  یا 
کنند،  بیعت  علی  با  گفتند  به همه  غدیر،  عید 
فرمودند: خدا گفته که علی موال و ولی و امام 
که  فرمودند  همه  به  و  است  مسلمین  همه ی 
رسول  رحلت  از  بعد  اما  کنند،  بیعت  و  بیایند 
خدا، عده ای صالح اندیشی کردند و گفتند علی 
جوان است، بهتر است بزرگترها، پیرمردترها و 
ریش سفیدها بیایند و زمام حکومت را به دست 

بگیرند.
طبیعتا توقع داشتندکه همه بیانید و با آنها بیعت 
کنند امیرالمومنین و جمع زیادی از بزرگان بنی 
هاشم، مثل زبیر و خیلی از بزرگان دیگر دیدند 
در  آنها  رفته،  پا  زیر  پیغمبر  که صریحا دستور 
که  فرمودند  امیرالمومنین  ماندند  خانه هایشان 
ما حاضر نیستیم با این بدعت همراهی کنیم و 
بعد دستگاه خالفت، چند نوبت دستور داد. که 
بروید و این تحصن را بشکنید و اینها را از خانه 
بیعت  و  بیایند  وادارشان کنید  و  بیرون بکشید 
کنند، نمی شود که خلیفه بگوید که من خلیفه ام 
گونه  است، این  خلیفه  علی  که  بگویند  اینها  و 
نظم بهم می خورد صالح و مصلحت این نیست 
و چند بار این هجوم انجام شد و خیلی هم دلیل 
دارد اصل مساله هجوم به خانه فاطمه زهرا امری 
اصلی بدیعی است دوم مساله احراق)آتش زدن 
در( که این هم اسناد فراوانی دارد سوم مساله 
دخان که خیلی ها آن نزدیکی ها نبودند، از دور 
چهارم  دارد  فراوان  نقل  هم  این  دیدند  را  دود 
مساله کشاندن امیرالمومنین به مسجد، این هم 
یک بحثی است مساله بعدی که از همه تلخ تر 
فاطمه زهرا)س(  و جانسوزتر است، کتک زدن 
است، چون حضرت پشت در آمده بودند که این 
هم در اسناد موجود است مثال ابن ابی الحریر 

در شرح نهج البالغه آورده است.
احراق  هجوم،  مساله  مسائل،  این  از  کدام  هر 
به  امیرالمومنین  کشاندن  دود،  زدن(  )آتش 
توسط  گرفتن  باالی سرشان  و شمشیر  مسجد 

خالدبن ولید و به زور بیعت گرفتن و بعد کتک 
زدن فاطمه زهرا و کشته شدن جنین حضرت و 
شکسته شدن پهلوی آن حضرت و مجروح شدن 
دست شان و بعد هم رفتن فاطمه زهرا به طرف 
فرستادن  و  نفرین  برای  پیغمبر  پدرشان  قبر 
برگرداندن  برای  امیر  حضرت  سوی  از  سلمان 
خانم و منصرف کردن ایشان از نفرین، اینها همه 
از مسلمات تاریخ اسالم است و بعد هم غصب 
فدک و اینکه فاطمه زهرا با آن حال نزار و بیمار 
خواندند)و  آمدند مسجد، خطبه  و کتک خورده 
قابل  اصال  نقل کردند که  قدر  آن  را  خطبه اش 
انکار نیست( اینها همه از قطعیات و مسلمات و 

بدیعیات تاریخ اسالم است.
حضرت  شهادت  روز  دلیلی  چه  به  س: 
زهرا)س( تاریخ مشخصی ندارد، عده ای آن 
را به ۴۵روز بعد از رحلت رسول خدا )ص( 
می داند  روز   ۹۵ وعده ای  روز   ۷۵ برخی  و 

دلیل ان را بیان بفرمایید؟
ج: مساله این است که نه فقط حضرت زهرا)س( 
غالب ائمه و بزرگان ما این اختالف هست، دالیل 
مختلفی دارد که بعضی از آنها کلی و بعضی از 

آنها موردی و جزئی است.
اوال بعضی از ائمه ما مخصوصا این ائمه مظلوم 
آخری ما، اصال این طوری که باید و شاید توجهی 
بهشان نمی شد، یعنی مورخین دستگاه طاغوت، 
ائمه  نبوده،  ائمه  به  دستگاه خالفت، حواسشان 
برای ما مهم هستند برای آنها خیلی مهم نبودند 
انها و لحاظ سالطین بودند مورخ درباری بودند 
پادشاه  بودند  پادشاه  بودند دنبال  اهاوک  تاریخ 
عطسه می کند سرفه می کند تشریف بردند انجا 
می نوشتند  را  اینها  کردند  سرفه  کردند  عطسه 
می نوشتند  را  خلفا  شراب  جام های  تعداد  مثال 
اسم ندیمه ها و شعرهایی را که می خواندند عرق 
و ورقی که بازی می کردند دنبال نوشتن وصف 
ائمه بودند قرارشان این بود که ائمه را له کنند 
سیاست  بنای  واقع  در  کنند  محو  را  نامشان  و 
را کسی  ائمه  را مهجور کنند  ائمه  بود که  این 
دوستدار  و  طرفدار  ائمه  نمی خواستند  نشناسد 
تعداد  می کشتند  را  آنها  باشند، یاران  داشته 
زیادی از یاران ائمه توسط معاویه و حجاج کشته 
شدند آنها حتی به خود ائمه رحم نمی کردند به 
طوری که امام حسین)ع( و یارانش را آن گونه 

به شهادت رساندند.
قضایا  بودن  مخفی  زهرا،  فاطمه  خصوص  در 
بود  فاطمه زهرا  این تصمیم خود  بیشتر است، 
دفنشان  شبانه،  تکفینش  شبانه،  تغسیلش  که 
شبانه، نماز میتش شبانه، محل قبرش مخفی، 
یک  عنوان  به  می خواست  حضرت  را  این ها 
که  بگذارد  تاریخ  در  عطفی  نقطه  یک  عالمتی 
یک  فقط  رفت  عظمت  این  با  پیغمبری  یک 
این  با  و  یادگاری،  یک  ماند.  باقی  او  از  دختر 

یادگاری چه کردند؟
آن حضرت می خواستند با این مخفی بودن یک 
مسائلی  چه  که  باشد  تاریخ  در  تلنگری  نقطه 
اتفاق افتاد و چه بالهایی سر این دختر  آمد، که 

همه چیزش مخفی است.
کرده  پیغمبر  که  سفارش هایی  تمام  چون 
شما  از  مزدی  و  اجر  هیچ  من  مردم  که  بودند 
چه  مودة  القربی«؛  فی  »مودة  اال  نمی خواهم 
کسانی هستند؟ پاره تن رسول خدا فاطمه زهرا 

است، دوست داشتن فاطمه و بچه هایش.
یعنی پیغمبر دائم سفارش می کرد، مردم از در 
خانه علی و فاطمه دور نشوید اگر در خانه علی 
و فاطمه بسته شود، در خانه ضاللت و گمراهی 

و نفاق باز می شود.
آن ها به جای اینکه به این در بچسبند، دری که 
فاطمه  خانه  در  مقابل  در  پیغمبر ۹ماه می آمد 
البیت  اهل  یا  علیک  »السالم  می فرمود:  زهرا 
النبوة، انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و یطهرکم تطهیرا« این در را آتش زدند، 
شکستند و آن ها کار را کردند فاطمه زهرا حتی 
شب ها و نیمه شب ها با امیر المومنین می آمدند 
در خانه مهاجر و انصار و اتمام حجت می کردند 
و واقعه غدیر را یادآوری می کردند. خب آن ها 
علی  مدافع  هست،  زهرا  فاطمه  تا  می دیدند 
هست، پس باید یک جوری محو می شد و کنار 
آن حضرت  که  کردند  کاری  آن ها  می شد  زده 
چند ماهی بیشتر بعد از پدر زنده نماند و همین 
آن   مصائب  همه  گویای  زهرا  فاطمه  بیت  یک 
حضرت می باشد. »صحبت علیه مصائب، لوان ها 
صحبت علی ایام سرن لیالی« )آن قدر مصیبت به 
سر من ریختند، اگر همه مصیب های مرا تقسیم 
عالم  روزهای  همه  می کردند،  عالم  روزهای  به 

شب می شد، از ظلمت و سختی و تاریکی اش(
حضرت چون می خواست اختالف و نزاعی وجود 
نداشته باشد، این سختی ها را تحمل کرد، اگر 
از  دفاع  به  می کشید  شمشیر  امیرالمومنین 

فاطمه زهرا، چه اتفاقی می افتاد؟
مسلمان  تازه  بودند،  جدیداالسالم  مردم  اکثر 

دین  سابقون  و  بزرگان  می گفتند:   بودند  شده 
بر سر قدرت اختالف دارند، پس معلوم شد که 
در اسالم هم مسئله خدا و الهی نیست، مسئله 
قدرت و زور است، این ها هم به دنبال ریاست و 
پست هستند اصحاب خود پیامبر، سر قدرت ها 
و حضرت  امیر  بنابراین حضرت  دارند،  اختالف 
هم  کامال  اینکه  برای  اما  کردند،  سکوت  زهرا 
حق مخفی نماند و آیندگان هم ندانند که چه 
سفارش  زهرا  فاطمه  افتاده،  گذشته  در  اتفاقی 
کرد خوب طبیعی است که دختر با این عظمت، 
یادگار محبوب پیغمبر، وقتی که وصیت می کند 
و  شود  کفن  شبانه  شود،  داده  غسل  شبانه 
شبانه دفن شود، این تا روز قیامت می ماند، در 
دختر همچین  می بایست  قاعدتا  می ماند  تاریخ 
و  لشگری  فرماندهان  بزرگان،  )تمام  پیغمبری 
کشوری از دنیا بروند همه می آیند و در تشییع 
دنیا  از  زهرا  وقتی حضرت  او شرکت می کنند( 
و شلوغ  بهم می خورد  باید مدینه  رفت طبیعتا 
مظلومیت  این  می خواست  حضرت  آن  می شد، 
دیده  بارها  مدینه  مردم  چون  بماند،  تاریخ  در 
جلوی  را  دخترشان  دست  پیامبر  که  بودند 
ابنتی  »اما  بود که  بارها گفته  مردم می بوسید، 
و  االولین  نساء العالمین من  فهی سیدة  فاطمه، 
بانوی  بزرگ  یک  او  فاطمه  االخرین«)دخترم 
بانوان همه عالم از اولین تا آخرین است( ، »فهی 
جگر  و  است  من  تن  پاره  منی«)زهرا  بضعته 
)میوه  فوادی«  ثمرة  ، »فهی  است(  من  گوشه 
دل من است( ، »روحی التی بین جنبین«)جان 
من که بین دو پهلوی من است( »وقتی زهرا را 
می بینم بوی بهشت را از او استشمام می کنم« 
است«   من  بهشتی  گل  و  بهشتی  سیب  )زهرا 
خدمت  در  اصحاب  تمام  روزی  است  روایت 
فاطمه  وقت  همان  بودند،  نشسته  خدا  رسول 
وارد می شود حضرت رسول اکرم)ص( به سمت 
خانم می دوند و ایشان را تکریم می کنند، عایشه 
می گوید من حسادت داشتم به فاطمه و مادرش 
»قام  پیامبر  می شد  وارد  فاطمه  وقتی  خدیجه 
الیها و قلبها و حب  بها« پیامبر تمام قامت جلوی 
زهرا بلند می شود و در آغوشش می گرفت و به 
مجلس« و  فی  »اجلس  و  می گفت  خوشامد  او 
چنین  یک  می نشاند.  خودش  جای  در  را  زهرا 
همه  و  می رود  دنیا  از  این عظمت  با  فاطمه ای 
کار حضرت عمدی  این  است،  او مخفیانه  چیز 
بوده و آن بانو می خواستند این مسئله به عنوان 

یک عالمت سوال در تاریخ بماند.
نزولشان  که شأن  قرآن  آیات  درمورد  س: 
بر می گردد  به حضرت زهرای مرضیه)س( 

توضیحاتی بفرمایید؟
ج: بحث فضایل فاطمه زهرا خیلی بحث مفصلی 
است و من به عزیزانی که عالقمند هستند در 
ایام فاطمیه در این جهت مطالعه کنند می گویم 
که بعضی از کتاب ها هست که به صورت آ ماده 
نیز می باشد  و در دسترس  بندی کردند  دسته 
یک  مثال  هستند،  خوان  آسان  نیز  کتاب ها  و 
خانم بزرگواری کتابی نوشتند به نام »گوشه ای 
منابع  در  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  فضایل  از 
اهل سنت« نام نویسنده ی  کتاب هم معصومه 
فاطمه  فضایل  این  از  بخشی  یک  است  عاملی 
شده  نازل  حضرت  شأن  که  است  آیاتی  زهرا 
ثلث  که  داریم  بیت  اهل  از  فراوانی  روایات  در 
روایات  بیت است. یکسری  اهل  قرآن در فضل 
داریم که اهل سنت هم نقل کرده اند هرجا که 
مومنین  خطاب  آمده  آمنو  یاایهاالدین  درقرآن 
فرمود:  کیست؟  منظورش  خطاب  این جا  است 
علی امیر و شریف ها در رأس مومنین چه کسی 
فضیلت  در  آیه  این  می گوید  علی  دارد؟  قرار 
فضیلت  در  که  است  درست  است  مومنان 
؟ وکمکش کیست؟  ولی مصداق  است  مومنان 
حسین  و  زهرا  فاطمه  و  بن ابی طالب  علی 
می کند  صحبت  مجاهدین  مورد  در  درجایی 
همه  بر  که  است  درست  و...  مجاهدین  فضل 
مجاهدین داللت می کند ولی در رأس مجاهدین 
مجاهدترین اصحاب پیامبر چه کسانی هستند؟ 
خدا،  رسول  از  بعد  صدراسالم  یک هایی  درجه 
مورد  در  بودند،  زهرا  فاطمه  و  امیرلمومنین 
سابقون الی  االسالم امیرالمومنین و حضرت زهرا 
حرف برای گفتن دارند. در هر فضیلتی که قرآن 
صحبت کرده در هر خیراخالقی، علمی، تقوا که 
قرآن را باز می کنیم یک آیه در مورد اهل بیت 
موجود است. در مورد نماز باالترین اقامه کننده 
نماز کیست؟ علی! باالترین روزه؟ علی. و لذا در 
روایات داریم که ثلث قرآن در فضیلت اهل بیت 
است. در حدود ۲۰۰۰ آیه در فضیلت آنهاست 
من جمله امیرالمومنین و فاطمه زهرا اما آیاتی 
که بالخصوص در رابطه با آنهاست در حدود ۲۰ 
پیامبر  آیه مباهله  این خانم جا آورده  را  تایش 
نجرانی  انصرافی  خوردن  قسم  و  مباهله  برای 
را نفسکم  انفسنا  بیاوریم،  را  گفتند چه کسانی 
یعنی جا نمایان را وسط بیاوریم یعنی علی که 

جان پیامبراست نساء فاطمه زهرا است ابناء نا 
و ابناکم پسرهایمان را بیاوریم که حسین بودند 
و آیه تطهیر، نمایر لیذهب عنکم و حبس اهل 

بیت ویطهرکم تطهیرا. 
همان آیه ای که پیامبر جلوی خانه فاطمه زهرا 
۹ ماه خواندند در حدیث کساء هم این آیه بیان 
شده است آیه قربی )االموده فی القربی( آیه ۳۲ 
طهف سوره اهل اتی )سه روز را اهل بیت روزه 
گرفتند ویطعیون الطعام علی...( در آیه اهل دکر 
آیه  آیه خمس  البحرین،  مرج  آیه  فرقان  سوره 
۳۷ بقره، آیات ۳۷ و ۴۲ آل عمران، آیات مائده، 
آیه ۲۶ سوره اسراء سوره فرقان سوره نور آیه ۵۷ 
احزابف سوره حشر، آیه ۵ سوره ضحی و سوره 
بزرگان  از  یکی  رازی  فخر  امام  حتی  که  کوثر 
در شأن  این سوره صریحا  می گوید  اهل سنت 

فاطمه زهرا است. 
به برکت فاطمه زهرا و کوثر صدیقه طاهره این 
کرد  پیدا  ادامه  امیر المومنین  پیغمبر  رسالت 
علی  فرزندان  توسط  علی)ع(  حضرت  از  بعد  و 
به  پس  می یابد.  ادامه  قیامت  قیام  تا  فاطمه  و 
به  و  شد  کامل  پیغمبر  رسالت  امامت،  وسیله 
امامت  و  رسالت  این  زهرا،  فاطمه  کوثر  وسیله 
حضرت  فرزندشان  هم  االن  و  کرد  پیدا  ادامه 
از  زمین  قیامت  روز  وتا  هستند  زنده  می تواند 
جهت که از فرزندان فاطمه زهرا هستند خالی 

نمی شود. 
و  زهرا  فاطمه  فضیلت  در  آیه   ۸۰ از  بیش 
تعابیرش وجود دارد اگر کسی گفت ۲۰۰ آیه در 
فضیلت حضرت فاطمه داریم درست است و اگر 

گفت ۸ تا هم داریم درست است. 
در  که  زهرا)س(  فاطمه  مصحف  در  س: 
چه  است  )ع(  حجت  حضرت  دستان 

مطالبی بیان شده است؟
ج: مسأله مصحف فاطمه زهرا نیز بحث مهمی 
آن  به  کافی  اصول  شریف  کتاب  در  که  است 
اشاره شده و این حدیث را من از زبان حضرت 
امام هم شنیدم در حدیث آمده است که فاطمه 
روزها  که  کردند  عرض  امیرالمومنین  به  زهرا 
زهرا خیلی گریه  فاطمه  پیغمبر،  از رحلت  بعد 
روزها  که  فرمودند:  علی)ع(  به حضرت  می کرد 
و  می آید  من  نزد  ملکی  پیغمبر  رحلت  از  بعد 
می زند  حرف  من  با  و  می گوید  تسلیت  من  به 
آینده و  امیرفرمودند: در مورد قضایای  حضرت 
اینکه سرنوشت اوالد من تا قیامت چه می شود؟ 
حضرت  می گوید  را  آینده  تا  گذشته  وقایع  از 
بگو  من  به  آمد  که  وقتی  فرمودند:  علی)ع( 
که  شد  گونه  این  و  بنویسم  را  مطالب  و  بیایم 
حضرت زهرا مطالب را می گفت و حضرت امیر 

می نوشت. 
و برخی متأسفانه می گویند این مصحف فاطمیه 
افترایی  این  که  حالی  در  است.  شیعیان  قرآن 
بیش نیست و آن همان قرآنی است که در دست 
و  سوره   ۱۱۴ شامل  که  است  مسلمانان  سایر 
آیه  آوردن یک  به  قادر  است و کسی  ۳۰ جزء 
فاطمیه  مصحف  که  حالی  در  نیست.  آن  مثل 
در اختیار کسی نیست، بعد از حضرت زهرا در 
اختیار امیرالمومنین و پس از ایشان در اختیار 
اکنون  هم  و  گرفت  قرار  ایشان  از  بعد  امامان 
ائمه  که  است  )عج(  مهدی  حضرت  اختیار  در 
گاهی به کتاب مادرشان استفاده می کردند. پس 
بنابراین این کتاب، کتابی است از وقایع و اسرار 

آل محمد)ص( و هیچ ربطی به قرآن ندارد. 
حجت  حضرت  نزد  در  مصحف  چرا  س: 
حضرت  حکومت  بر  آن  اثرات  و  قراردارد 

مهدی را بیان فرمایید. 
ج: همانطور که عرض کردم این کتاب از ودایع 
سری اهل بیت است و از یک امام به امام دیگری 
ارث رسیده و االن در اختیار حضرت مهدی)عج( 
امام  اختیار  در  که  چیزهایی  جمله  از  است 
موسی)ع(،  حضرت  عصای  است  زمان)ع( 
عبای  عیسی)ع(،  معجزات  موسی)ع(  معجزات 
امام  شمشیر  پیغمبر،  عصای  خدا،  رسول 
انبیا گذشته وجود  از  و... دایعی که  حسین )ع( 
داشته در اختیار ائمه بود و همین طور بخشی 
از آن هیزم نیم سوخته ای که در خانه مادرشان 
از  یکی  نیز  خاطی  مصحف  کتاب  و  سوزاند  را 
دایع مخفی و سری است که ائمه از این کتاب 
استفاده می کردند مانند کسی که که به کتاب 
برای  گاهی  می کند  مراجعه  مرجع  و  منبع 

تصمیم ؟ از این کتاب راهنمایی می گرفتند. 
می فرمایند:  می کنند  ظهور  حضرت  که  وقتی 
این انقالب و نهضت جهانی است و الگوی من 
مادرم فاطمه زهرا است ولی فتنه رسول... اسوه 
الحسنه برای من اسوه و سرمشقم مادرم فاطمه 
روایات  برحسب  زهرا  فاطمه  از  و  است  زهرا 
حجه علی ؟ هستند. یعنی ائمه خودشان حجت 
برای  زهرا حجت خدا  مادرشان  و  خدا هستند 

آنهاست ایشان )خانم( استاد اساتید هستند. 
ادامه صفحه بعد ...

اگر امیرالمومنین به دفاع از فاطمه زهرا، 
شمشیر می کشید چه اتفاقی می افتاد؟
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اکثر مردم جدیداالسالم بودند، با شمشیر کشیدن امام علی می گفتند:  بزرگان و 
سابقون دین بر سر قدرت اختالف دارند، پس معلوم شد که در اسالم هم مسئله 

قدرت و زور است، بنابراین حضرت امیر و حضرت زهرا سکوت کردند.
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این سوره 19 آیه دارد و مکی است. نام دیگر این سوره  »إقرأ« است 

و به نظر مفرسین اولین سوره ای است که بر پیامرب)ص( نازل شده و 

یکی از چهار سوره ی قرآن است که سجده ی واجبه دارد.

فضیلت تالوت : پیامرب)ص(: »فضیلت تالوت این سوره در حد ثواب 

بخواند  را  است. هرکه سوره ی »علق«  و شهادت  راه خدا  در  جهاد 

شهید نبوده اما ثواب شهید را دارد.«

محتوای سوره :

اینکه خداوند  بیان می کند؛  را  انسان   1- عظمت و شگفتی خلقت 

از  با متام پیچیدگی های ظاهری و باطنی شگرف و عظیم،  انسان را 

نطفه خلق می کند. 2- به دو عامل مهم در رشد انسان اشاره دارد؛ 

»خواندن و نوشنت« و نیز »تعلیم خواندن و نوشنت« که هر دو، اهرم 

رشد انسان و حائز اهمیت می باشند. 3- کفران انسان را مطرح می 

به ودیعه  او  که در وجود  پیچیدگی و عظمتی  این همه  با  که  کند؛ 

کرده  فراموش  را  خلقتش  از  هدف  و  است  غفلت  در  شده  گذاشته 

است.4- به موضوع تسلیم و بندگی اشاره فرموده است.

شأن نزول : غار »حراء« در چند کیلومرتی مکه واقع شده. محّمد)ص( 

نقل شده  داشت.  نیایش  با خدای خویش  غار  این  در  بعثت  از  قبل 

او  به  که  کرد  مشاهده  برشی  صورت  به  را  جربئیل  متثل  ناگهان  که 

گفت: »به نام خداوند بخشنده ی مهربان، بخوان، به نام پروردگارت.«  

محّمد)ص( از هیبت وحی و مالقات جربئیل بر خود لرزید و به رسعت 

به سوی خانه ی خود رسازیر شد. در بین راه مشاهده کرد متام اشیاء 

او سالم کرده، رسالتش را تصدیق می کنند. وقتی به خانه رسید،  بر 

کرد. حال عجیبی داشت،  بازگو  برای همرسش  بود  داده  را رخ  آنچه 

احساس رسما و لرزش می کرد و در بسرتی آرمید. پس از بیدار شدن 

همراه همرسش خدیجه نزد پرسعموی او »ورقة بن نوفل« که شخص 

عاملی بود رفته، ماوقع را برایش رشح دادند. »ورقة« سؤال کرد: وقتی 

منادی گفت بخوان، چه خواندی؟ محّمد)ص( آیاتی از سوره ی »علق« 

و سوره ی حمد را قرائت کرد. »ورقة« گفت: تو هامن پیامربی هستی 

که عیسی )ع( بشارتش را داده بود. نقل است که پیامرب)ص( سالیان 

برزخ در حالت  را در  او  نوفل« فرمود:  بن  از مرگ »ورقة  بعد، پس 

نورانی و روحانی دیدم.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

رشیفرتین  الرحیم«  الرحمن  الله  »بسم  قرآن،  آیات  ی  مجموعه  از 

آنهاست. نقل است که خالصه ی قرآن است. »رحامن« نشان از رحمت 

ی  همه  خداوند،  عام  رحمت  اوست.  خاّص  رحمت  »رحیم«  و  عاّم 

هستی را در برمی گیرد و رحمت خاص او، مخصوص اهل ایامن است. 

)کسانی که خدا را با متام وجود باور دارند.( گناهکار که مرتکب گناه 

اگر  و  کند  می  استفاده  رحامن  عام  رحمت  مظاهر  از  نیز  شود  می 

رحمت عام نباشد، گنهکار قادر به انجام گناه نیست و لذا قرآن می 

فرماید: »کسی که گمراهی را انتخاب می کند رحامن کمکش می کند.«  

الله الرحمن الرحیم« در بردارنده ی رحمت عام و خاص  پس »بسم 

خداوند است. و به عبارتی دیگر مجرم و مؤمن در متام مراحل زندگی 

خود از رحمت عام خداوند بهره می گیرند. حرکت و نیروی آنان از 

انجام  به  قادر  فردی حتی  هیچ  اینصورت  غیر  در  ناحیه ی خداست 

هیچ فعلی نخواهد بود و اما »رحیم«، رحمت خاص خداوند را گویند 

و  فرد  قابلیت  به  بنا  این رحمت  و  است  ایامن  اهل  شامل  فقط  که 

استحقاقی که از خود نشان می دهد، نصیب او می گردد. 

رحمت عام الهی شبیه به نور خورشید است که به همه جا می تابد 

و همه ی موجودات از این نور بهره مندند و رحیمیت خداوند چون 

نسیمی می وزد و هر انسانی از آن بهره مند منی شود تنها افرادی که 

در مسیر صدق و راستی و یا در مسیر اینگونه رحمتند و شایستگی آن 

را دارند بهره مند می گردند پس جذب رحمت خاص منوط به قابلیت 

و نشان لیاقت و بندگی است. بنابراین ستمگر اگر ستم می کند نیروی 

 : ندارد. قرآن  پرتو لطف رحامن است و خودش قدرتی  از  او  مأخوذ 

»متام آنان که بدی می کنند منی توانند با خدا مسابقه دهند.«  

زیرا خداوند خیر محض است و رحمت عامه را برای بندگان قرار داده 

تا وسیله ی خیر گردد، اما مجرمین آن را وسیله برای رّش قرار می دهند 

و مرتکب گناه می شوند. امید است در بخشهای بعدی کتاب بطور 

مرشوح به بحث درباره ی این دو نوع رحمت بپردازیم. 

﴿ إِقَرأ ِباسِم َربَِّک الَّذی َخَلَق ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: بخوان به نام رّبت )پروردگارت( که تو را آفرید. 

آغاز هر  در  یا  و محفلی  در هر مجلس  اگر  آمده:  در حدیث  رشح: 

کاری نام رب را ذکر نکنیم آن کاری که قصد انجام آن را داریم رسانجام  

نام  بدون  را  هرکاری  انسان  پس  است.  نامتام  و  ابرت  نداشته،  خوبی 

پروردگار رشوع کند ناقص است. بردن نام رب به منظور استمداد و 

طلب برکات و خیرات است. هامنطور که در قرآن خداوند به نوح)ع( 

ساحل  به  کشتی  وقتی  و  شو  کشتی  سوار  خدا  نام  »با  فرماید:  می 

نشست باز بگو بسم الله.«  ما معموالً در رشوع کار »بسم الله« می 

گوییم در حالی که قرآن می فرماید: هم در رشوع و هم در پایان با 

»بسم الله« همراه باشد و متام ُسَور قرآن با »بسم الله الرحمن الرحیم« 

رشوع می شود تا خداوند ما را از هرگونه رشک و وساوس شیاطین و 

آلودگی و انحراف مصون دارد که به بیراهه نرویم و در مسیر سلوک 

و کامل ربوبی قرار گیریم نه در مسیر نفس و وسوسه ی شیطان و نه 

هیچ چیز دیگر. چنین عملی خالص برای خدا بوده و پوچ و بی معنی 

تلقی منی شود. »بسم الله الرحمن الرحیم«، به انسان نگرش و دید می 

بخشد و به اعامل جهت می دهد و یادآوری می کند که مجموعه ی 

نعامتی که در عامل است باید در جهت ُمنعمی مرصف شود که آنها 

را افاضه کرده. بسم الله می گوید ولی اگر عمل جهت نداشته باشد، 

اگر گوسفندی ذبح گردد و گوشت آن بین  نتیجه نخواهد داد. حتی 

فقرا تقسیم شود، چنانچه جهت توحیدی نداشته و بدون تقوی باشد 

اثری ندارد. 

قرآن: »گوشتها و خونها به خدا منی رسد بلکه تقوای شام به خدا می 

رسد.«  »ِباسِم َرّبَک اّلِذی َخَلق« ، »بخوان به نام رّبی که جهان آفرینش 

اسامی  از  اسم  دو  آیه  این  در   : طباطبائی)ره(  عالمه  کرد«.  خلق  را 

رب به هم پیوند خورده، »ربوبّیت« و »خالقّیت«. »إقرء باسم ربک« 

ربوبیت )توحید افعالی است به این معنا که هر کاری که می خواهی 

از  »َخَلَق« خالقیت است. نشان  نام رب رشوع کن( و  با  رشوع کنی 

یکی بودن خالق و رب است زیرا اعتقاد مرشکین بر این بود که خالق 

از رب جداست و این نقطه ی عطف بسیاری از انحرافات برشی است 

که خداوند در آغاز وحی به آن اشاره دارد و این آیه خطای عقیده ی 

مرشکین را اثبات می کند و رب را هامن خالق می داند و هر دو را 

یکی می داند. یعنی بخوان بنام آنکه تو را آفرید، جهیزیه ی الزم به تو 

عطا کرد، آنگاه به پرورش و تأمین نیازهایت پرداخت. 

﴿ َخَلَق االِنساَن ِمن َعَلِق ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: انسان را از خون بسته آفرید.  

رشح: مراد از خون بسته، اتصال و انعقاد دو نطفه است که در رحم 

زن قرار می گیرد. زمانی که سلول تخم از ترکیب دو سلول نر و ماده 

بنابراین »علق«،  به آن »علق« می گویند.  در رحم تشکیل می شود 

در  بالقوه  به صورت  نطفه  است.  انسان  بنای جسم  اولین مرحله ی 

اما قابلیت رشد ندارد و تنها زمانی که  وجود مرد و زن نهفته است 

فرماید  آیه می  این  در  یابد.   استعداد کامل می  مبّدل شد،  به علق 

خداوند انسان را از علق خلق کرده و اما در آیه ی دیگری نیز قرآن 

می فرماید:  »خلق کرد انسان را از نطفه.«  ودرجای دیگر: »از آیات 

خاک،  لفظ  سه  هر  آفرید.«   خاک  از  را  شام  که  است  این  خداوند 

نطفه و علق یکی است اما مراحل مختلف دارد. آنجا که می فرماید 

انسان را از خاک خلق کردیم به خلقت آدم ابوالبرش اشاره دارد زیرا 

آن زمان نطفه ای در کار نبود، پس آدم را از خاک آفرید و تعبیر به 

»ِگل قدیمی« کرده.  و بعد از خلقت آدم و حوا و در اثر پیوند این 

دو، مرحله ی دوم خلقت که نطفه است آغاز می شود، نطفه ای که 

بالقوه در وجود مرد و زن نهفته شده و در مرحله ی سوم، از ترکیب 

دو نطفه، علق ایجاد شده که آیه رشیفه به آن اشاره دارد. لذا در صدر 

آیات قرآن به بحث »علق« اشاره فرموده تا ربوبیت خالق را یادآوری 

کند. یعنی خدایی که انسان را آفریده، در آغاز علم داشته که مراحل 

کامل او را مرحله به مرحله ربوبیت کند و پرورش دهد و از صورتی به 

صورتی دیگر درآورد. برخالف آنچه مرشکین می گفتند که »ربوبیت« 

بر  اعتقادشان  و  تنها خلق می کند  از »خالقیت« است و خالق  غیر 

او نیست در تدبیر امور  این بود خداوند آنقدر واالست که در شأن 

عامل دخالت کند و این امور جزئی را به ربها که واسطه ی بین خالق 

و مخلوق هستند سپرده است. اینجاست که می فرماید: »آیا کسی که 

می آفریند علم به آفرینش خود ندارد بلکه او بسیار بسیار ریز بین و 

آگاه است.«  پس در خدا »خلق« و »علم« توأمانند، نه اینکه خلق از 

علم جدا باشد. خداوندی که می آفریند به آغاز تا پایان آفرینش خود 

آگاه است. بارزترین مصادیق این موضوع شگفتیهای آفرینش انسان 

است که در کالم ُگهربار امام حسین)ع( در مناجات روز عرفه می توان 

یافت : »چگونه شکرگزار تو باشم درترسیم خطوط صفحه ی پیشانی، 

رخنه های تنفس، نرمه های تیغه ی بینی، آوازگیرهای پرده ی گوش، 

آنچه دو لب را بر هم می چسباند، حرکات تلفظ زبان، گردشگاه آرواره 

ی دهان، محل روییدن دندانها، بارگیری مغز رس، لوله ی بلع، درون 

چنربه ی گردن، آنچه درون چال سینه است، حامیل رشته ی رگ، آویزه 

خمیدگیهای  درون  آنچه  جگر،  کنار  ی  گوشه  های  پاره  دل،  ی  پرده 

دنده ها و گودیهای مفاصل است، اطراف انگشتان، گوشت، مو، خون، 

پوست، ِپی، استخوان، مغز، رگ و متام این اعضاء را تو در من ایجاد 

فرمودی و حکمتی داشته و من از حکمت آن بی خرب بودم پس ای 

منعم من اگر متام اعصار و دوران تاریخ عمرم وفا کند و تالش کنم تا 

شکر یکی از این نعمتهای بی شامرت را بجا آورم، قادر نخواهم بود.«  

) ُروحی ِفداُه فی راِئَحة َکالَمُه َو َدُمُه ِعربَتی فی َجهِل َمقاَمُه (

قابل توجه است که با متام پیرشفتی که برش در علم و تکنولوژی کرده 

هنوز بدن انسان ناشناخته مانده و پیچیدگی های این شاهکار خلقت 

به درستی کشف نشده، در حالیکه باطن او به مراتب از ظاهرش 

پیچیده تر و عجیب تر است. خالق هستی چنین شاهکاری را از نطفه 

ای پست و متعفن ایجاد کرده. نقاش هستی، اثر شگفت و بی نظیر 

خود را درون تاریکیهای رحم نقاشی کرده است. 

هرکو نکند  فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش نخرم ار خود صورتگر چین باشد 

  »حافظ«

قرآن: »آیا از نطفه ای که در رحم می ریزید آگاهید؟ آیا شام آن را می 

آفرینید یا ما؟«  شام فقط براساس لذت، منی را از خود جدا می کنید. 

آیا شام آن را به صورت و پیکره ی انسان در می آورید یا ما؟ آیا مژه 

ها را شام به چشم می دهید؟ یا خداست که به خاطر حساس بودِن 

را درون کاسه ی رس قرار می دهد؟  آنرا درون حدقه و مغز  چشم، 

آیا شام یک تکه گوشت مخلوط به هم را درون مغز ایجاد کرده اید 

)ُمخچه( که تعادل متام بدن به آن وابسته است و با رسیدن کوچکرتین 

رضبه ای به آن، تعادل انسان از دست می رود؟

با متام آنچه گفته شد که خود ذره ای از خروار است فردی که با آگاهی 

به این مواهب از عبودیت رب خویش اعراض می کند بسیار ناسپاس 

و جسور است. 

﴿ إِقَرأ َو َربَُّک األکرَُم ﴾ ﴿3﴾

ترجمه: بخوان بنام پروردگارت که کرامتش بی انتهاست. 

او  مخلوقات  کند،  می  عطا  آنچه  یعنی  است  »اکرم«  خدا  رشح: 

است  عطا  آن  حِق  داشنت  معنای  به  استحقاق  ندارند.  را  استحقاقش 

و حقوق در انسانها متقابل است. اما هیچ کس بر خدا حقی ندارد و 

خداوند بر همه ی بندگانش حق دارد. پس خداوند از خود  نعمت عطا 

می کند نه اینکه بنده حق آن نعمت را داشته باشد.  

او  تربیت  مسیر  دارد،  تربیت  والدین حق  بر  فرزند   : متقابل  حقوق 

باید درست باشد و عامل خطای فرزند نشود، او را به بیراهه نکشاند. 

بر  از فرزند را دارند. معلم  نیز حق نیکی و احرتام و تواضع  والدین 

شاگرد حق دارد چون او را پرورش می دهد، متعلم نیز بر معلم حق 

با اوست و  بنا به رشایط خاصی که فراهم می کند و متناسب  دارد 

این رابطه بین متام انسانها برقرار است اما رابطه ی خداوند با انسان 

یکطرفه است، هیچ کس از خدا طلبکار نیست، هیچکس بر گردن خدا 

حقی ندارد، هیچکس از خود چیزی ندارد که به خداوند عطا کند و 

در مقابِل آن حقی به گردن خدا داشته باشد. لذا مخلوقات، استحقاق 

»اکرم«  او  در حالیکه  کنند  از خدا چیزی طلب  توانند  و منی  ندارند 

است و بدون استحقاق عطا می کند هم به آنکه از او طلب می کند 

کارش  خورشید  دهد.  می  کند،  منی  درخواست  او  از  آنکه  به  هم  و 

نورافشانی است و هیچکس را از نور خود محروم منی کند. 

دعای ماه رجب: »ای کسی که عطا می کنی، به کسی که می خواهد و 

ای کسی که عطا می کنی به کسی که حتی از تو درخواست منی کند.« 

﴿ اَلَّذی َعلََّم ِبالَقَلِم ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: آنکه برش را به وسیله ی قلم تعلیم منود.

رشح: رّب »اکرم« به انسان تعلیم می بخشد و »بیان«  را تعلیم می 

دهد.  بیان است که آگاهی ایجاد می کند نه سّنت و عادت. »تقوا« 

شده  نیرومند  »بیان«  ی  بواسطه  تقوا  پس  است.  آگاهی  رهین  نیز 

حسد، تکرب و غرور را می شکند و نفس را ملزم به ُکرنش و بندگی می 

کند. تقوا حجابهای نفس را از بین می برد و به انسان می فهامند که 

هیچ است و هر چه دارد متعلق به خداست. تقوا ندیدن خود است، 

آگاهی  و  آگاهی  رهین  قداستش  متام  با  تقوا  پس  است.  شدن  آگاه 

رهین قلم و بیان است. قلم و بیان ابزار آگاهی است که به عمل شام 

جهت می دهد. خداوند می فرماید: اگر عمل بدون آگاهی باشد و بار 

اندیشه ی توحیدی نداشته باشد، به من منی رسد و به عبارت دیگر 

مثری ندارد. حال که تقوا و اندیشه مالک سعادت است باید بدانیم که 

این دو واژه ی مقدس نیز مولود علم و آگاهی و خود علم نیز فرزند 

خلف قلم است که قرآن به آن سوگند یاد کرده و آنرا مقدس شمرده 

و در آیه ی فوق نیز آنرا عامل آگاه شدن دانسته و در صدر قرآن ذکر 

فرموده است. بی جهت نیست که امام حسین)ع( در پرتو آگاهی 

دست  کدام  با  بازگردم  بخواهم  و  کنم  گناه  اگر  »بارالها  فرماید:  می 

بیایم؟ دستم متعلق به توست، با کدام پا آیم؟ پایم متعلق به توست، 

با کدام زبان آیم؟ زبانم متعلق به توست.«  

﴿ سوره ي مباركه ي علق ﴾
استاد خیرخواه

قسمت اول

حضرت  شخصیت  ناپیدای  جلوه های  مورد  در  س: 
فاطمه )س( که برای ؟ بیان نشده بفرمائید.

ج: آن قسمتی که زندگی معمولی حضرت به دنیا آمدن شان، 
با  خانوادگی شان  زندگی  بچه داری شان،  کردنشان  ازدواج 
اینها را  پدرشان، مادرشان و همسرشان و بچه هایشان را ما 
ایشان  از صحنه های سیاسی  بعضی  دیدیم حتی  و  شنیدیم 
مهاجر  درخانه  به  شبانه  مسجد،  در  خواندن  خطبه  مانند 
والیت  و  غدیر  از  دفاع  و  کردن  استدالل  و  رفتن  انصار  و 
این ها  اما  دیدیم.  و  شنیدیم  را  این ها  کردن،  امیرالمومنین 
بحث ظاهری زندگی حضرت فاطمه زهرا است یک شخصیتی 
خانم دارد که آنها را باید بزرگان بیان کنند با آن مدارک و آن 
بیانی که در اختیار بزرگان است آن جلوه ملکوتی فاطمه زهرا 
را روشن کنند که این خیلی جنبه بسیار مهم و عمیق فاطمه 
زهرا است که مگر این بانو کیست که در روایت داریم از امام 
صادق )ع( که فرمودند: ما تکاملت النبوت النبی حتی اقدور با 
فضل ها و فضیلت ها ) تا انبیا با عصمت زهرا بیعت نمی کردند 
فراتاج بزرگ رسالت و آخرین درجه را به ایشان نمی داد.( این 
مسأله فقط یک مسأله عاطفی نیست واقعا فاطمه زهرا استاد 
یک  در  می گرفتند  یاد  درس  مادرشان  از  آنها  و  است  ائمه 
حدیث قدسی آمده است که خدا می گوید: »یا احمد، لوکاک 
ماخلقت افالک و لوالهی بی خلقتک و اوال فاطمه لما خلقتکم 
)حدیث لولماک( )اگر تو نبودی افالک را خلق نمی کردم و 
اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود شما دو 

تا را خلق نمی کردم.( 
بعضی های می گویند یعنی حضرت فاطمه از پیغمبر و حضرت 
علی باالتر است، این ها غلو مبالغه و خرافات است. نه، همان 

طور که قرآن مجید در آیه غدیر و آیه تبلیغ می گوید ابالغ 
کن والیت علی را و اگر ابالغ نکنی، تمام زحمات ۲۳ ساله 
رسالت تو نابود می شود، دین ابتر می ماند، سفره دین جمع 
می شود، چگونه این دین باقی می ماند؟ با والیت علی و با 
امامت علی اکمل می شود، پس اگر علی نبود، رسالت پیامبر 
کامل نمی شد و اگر فاطمه نبود، بعد از علی دین تمام می 
شد، پیغمبری و امامت تمام می شد، کوثر فاطمه زهرا باعث 
شد ائمه اثنی عشر تا قیام قیامت باقی بمانند، پس به برکت 

فاطمه زهراست که دین دوام پیدا کرد.
س:ماجرای فدک و خطبه فدک که در نهایت منجر به 

شهادت حضرت شد را توضیح دهید.
در  توانیم  نمی  است که خیلی  از آن چیزهایی  این هم  ج: 
مورد آن صحبت کنیم، چون باعث تحریک عواطف برادران ما 
بشود و فقط به آن اشاره کوتاهی می کنیم. در زمان حیات 
پیامبر اکرم )ص( اگر جنگی رخ می داد ، هرآنچه که از آن 
جنگ به دست می آمد غنیمت نام می گرفت و باید بین همه 
مسلمین تقسیم می شد و اگر دشمن جنگ نمی کرد، چیزی 
را به عنوان نوعی هدیه به پیامبر می بخشید که آن اختصاص 
یهودیان مدینه  از  بود  ای  باغ فدک هدیه  پیامبر داشت،  به 
به پیامبر اسالم و پیامبر این نحله را به فاطمه زهرا بخشیده 
گذاشته  جا  آن  در  را  خودشان  اعمال  زهرا  فاطمه  و  بودند 
بودند و آن جا کار می کردند و بعد از رحلت پیامبر آنها فدک 
را به زور تصرف کردند و عمال حضرت را از آنجا بیرون کردند 
و اموال آن حضرت را غارت کردند. به بهانه اینکه خلیفه اول 
حدیثی نقل کرد که هیچ احدی هم تائید نکرد و بیان داشت 
نداریم و هرچه مال داریم به  انبیاء ارث  که پیامبر گفته ما 

بچه هایمان ارث نمی رسد و بعد هم چون پیامبر فدک را 
به فاطمه ارث داده بود، براساس یک حدیث جعلی که فدک 
اصال ارث نیست و بایستی دولت آن را مصادره کند و فاطمه 
زهرا در خطبه مفصلی که در مسجد خواندند و با آیات قرآن، 
نقشه دشمن را نقش بر آب کردند و این خطبه از خطبه هایی 
است که سند محکمی از والیت و مظلومیت امیرالمومنین و 
اهل بیت است، ولی باز هم دنبالش را ادامه ندادند تا جنگی 
گریه  صدای  کردند  ناله  گفتند  را  مظلومیت  بگیرد،  صورت 
جمعیت بلند شد و بعد مظلومانه رفتند و در خانه نشستند 
فدک  آنها  بفهمند.  بگذار  فهمیدند،  مردم  وقت  در  گفتند  و 
دنیا  نوش  و  عیش  به  کنند،  دنیاطلبی  تا  خواستند  نمی  را 
بپردازند چون آنها کسانی بودند که حتی قرص نان شان را 

به سائل می دادند.
بهترین  را  ایشان  که  زهرا  ویژگی های حضرت  از  س: 
الگو زنان جهان قرار داده به خصوص برای دختر و زنان 

جوان امروز جامعه چست؟
والدت  از  الگوست،  )س(  زهرا  فاطمه  زندگی  همه  ج: 
و  پدر  با  برخورد  نحوه  از  جوانی،  تا  کودکی  از  شهادت،  تا 
داری، همسایه  فرزندانشان، همسر  تربیت  نحوه  تا  مادرشان 

داری، فرزندداری و همه زندگی آن حضرت الگوست.
یکی از مهمترین اسوه ها و الگوهای فاطمه زهرا برای دختران 
جوان و خانم های عزیزی که می خواهند حضرت را به عنوان 
الگو قرار بدهند، حجاب و عفاف و آن سیره ای که فاطمه زهرا 
عمال به ما یاد داده است، در چند جا پیامبر فرمودند: فداها 
ابوها: پدر به فدایت، در جاهایی که حضرت در مورد حجاب 
و عفاف شان یک برجستگی بیشتری نشان دادند، پیامبر این 

جمله را بیان داشتند: فاطمه زهرا از پدرشان تقاضا کرد که 
کارهای خانه را خودشان انجام بدهند و همسرشان کارهای 

بیرون.
نه، حتی  نامحرم  با  نه، گفتن و خندیدن  نامحرم  با  اختالط 
فاطمه زهرا آخرین حرکتشان برای حجاب و عفاف الگو بود. 
روز آخر به اسماء فرمود: اسماء بعد از سفر حبشه گفتی آنجا 
می  استفاده  تابوت  نام  به  ای  وسیله  از  اموات  تشییع  برای 
از تخته پاره ای برای این  کنند، برعکس ما حجازی ها که 
کار استفاده می کنیم. دوست دارم برای من نیز یک تابوت 
با  نباشد.  مشخص  بدنم  مرگم حجم  از  بعد  تا  کنی  درست 
اینکه دفن ایشان در نیمه شب و در تاریکی و با جمعیت فوق 
العاده کم صورت می گیرد، بازهم حضرت دوست ندارد حجم 

بدنشان مشخص باشد.
اینها برای ما درس است، خانم های مومن نباید نامحرم حجم 
بیرون،  موهای  تنگ،  مانتوهای  و  لباسها  ببینند،  را  بدنشان 
دل  زهراست،  فاطمه  سیره  برخالف  اینها  همه   ... و  آرایش 

فاطمه زهرا را به درد می آورد.
فاطمه زهرا را نصف شب ۷ تا پیرمرد ۷۰…۶۰ ساله آمدند و 
جنازه را تشییع کردند، نه مرد جوانی است، نه چراغ روشنی، 
روی  خواهد  نمی  دلش  مخفیانه،  شب،  دل  در  تاریکی،  در 
تخته پاره ای، پارچه ای رویش بیاندازند، می خواهد داخل 
تابوتی باشد که درش بسته باشد که حتی حجم بدن فاطمه 
بعد از شهادت ایشان دیده نشود، اینها سیره فاطمه زهراست، 

باشد که رهروان خوبی برای آن حضرت باشیم



منبع : سالمت

به گزارش ایرنا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ، دکتر افشین منیری، افزود: هر 
جهان  در  جدید سل  مورد  ۱۰میلیون   ، سال 

بروز می کند.
در  گفت:  عفونی  های  بیماری  متخصص  این 
زمان حاضر بیش از ۲۰میلیون تن به بیماری 
سل مبتال هستند و در هر چهار ثانیه یک تن 
به سل مبتال می شود و در هر۱۰ ثانیه یک تن 

از این بیماری جان خود را از دست می دهد.
سل  همانند  دیگری  بیماری  هیچ  گفت:  وی 
به اقتصاد جامعه لطمه نمی زند، بیماری سل 
معیار  اساس  بر  جهانی  هفتم  مرتبه  دارای 
وضعیت  که  سالمت  فاصله  شاخص   (DALY
سالمت یک جمعیت را با جمعیت ایده آلی که 
در آن هر فرد تا کهن سالی بدون بیماری زنده 

می ماند، مقایسه می کند( است.
ادامه  در  عفونی  های  بیماری  متخصص  این 
که  است  عفونی  بیماری  نوعی  سل  گفت: 
سلی  های  مایکوباکتریوم  مجموعه  اثر  در 
 ) آفریکانوم  و  بوویس  ندرتا  و  )توبرکلوزیس 
ایجاد می شود.سل تمام اعضای بدن را مبتال 
می کند ولی شایعترین نوع بیماری، سل ریوی 

است.
سل  عفونت  انتقال  راه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دو  به  سل  بیماری  است.  تنفسی  راه  همواره 
ریه  ،پارانشیم  بیماری  که   ( ریوی  سل  شکل 
را درگیر کرده است و ۸۰ رصد ابتال را شامل 
سایر  ابتالی   ( ریوی  خارج  سل  و  شود(  می 
شود.  می  دیده   ) ها  ریه  از  غیر  بدن  اعضای 
است  تنفسی  راه  همیشه  عفونت  انتقال  راه 
است.  انتقال  قابل  بندرت  ریوی  خارج  سل  و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
سل  بیماری  شدت  درباره   ، بهشتی  شهید 
اظهار داشت: شدت این بیماری بر اساس تعداد 
باسیل، وسعت بیماری، محل آناتومیک تعیین 
می شود. استادیار بخش عفونی مرکز پزشکی 
بیماری سل  داد:  ادامه  دانشوری  دکتر مسیح 
حالتی است که در آن یک یا چند ارگان بدن، 
بیمار می شوند و ابـتال را با بروز عالیم و نشانه 
های بالینی متظاهر می کنند که دلیل این امر 
آن است کـه باسیل های سل موجود در بدن 
می  حـدی  بـه  تعدادشان  و  تکثیر  به  شروع 

رسـد که بر دفاع بدن غلبه می کنند.
سل  بیماری  عفونت  منبع  مهمترین  منیری 
کـه سرفه می  ریوی  به سل  مبتال  را شخص 
معموال  شخص  این  گفت:  و  ،دانست  کند 
سـرفه  و  اسـت  مثبـت  خلط  گسترده  دارای 
کوچک  ذرات  ایجاد  سبب  فـردی  چنـین  در 
ترشحات  از  ذرات  این  که  شود  می  عفونی 
تنفسی با قطری معموال کمتر از پنج میکرومتر 

و حاوی باسیل های سل تشکیل شده اند.
این عضو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
قـادراست  هرسـرفه  اظهارداشت:  همچنین 
این  کند.  تولید  را  عفونی  ذره  هزار  سه  تا 
ذرات  افزود:این  عفونی  های  بیماری  پزشک 
طریق صحبت  از  توانند  می  همچنین  عفونی 
کردن، عطسه، بیرون انداختن آب دهان و آواز 
خواندن در هوا منتشر شوند و مدت ها بصورت 
معلق در هوا باقی بمانند. این عضو هیات علمی 
های  باسیل  بردن  بین  از  درخصوص  دانشگاه 
سل گفت: تابش مستقیم نور خورشید به مدت 
کشد؛اما  می  را  سل  های  باسیل  دقیقه  پنج 
در  ها  مدت  توانند  می  ها  ارگانیسم  ایـن 
تاریکی زنده بمانند.به همین دلیل است انتقال 
بیماری درمکان های بسته صورت می پذیرد. 

منیری درباره چگونگی از بین رفتن میکروب 
سل گفت: میکروب سل در خلط کاماًل خشک 
شده و یا در گرد و غبار معلق پس از هشت تا 
۱۰ روز از بین می رود. این میکروب در خاک 
سرد و سایه دار حداقل ۶ ماه زنده می ماند و 
در خلط در حال پوسیدن و تجزیه، هفته ها 
آلوده  اطاق  هوای  لذا  دارد؛  مقاومت  ها  ماه  و 
به میکروب سل توسط بیمار، می تواند حتی 
در زمان غیاب بیمار نیز موجب انتقال بیماری 

شود.
به  شده  یاد  عفونی  ذرات  عموما  افزود:  وی 
های  مکانیسم  از  هستنـدکه  کوچک  قـدری 
عبور می  تنفسی  و مجاری  ها  برونش  دفاعی 
کنند وبـه آلوئـل هـای ریوی یعنی محلی که 
درآن تکثیرباسیل ها و عفونت آغاز می شود ، 
راه می یابند. این استادیار بخش عفونی مرکز 
خصوص  در  دانشوری  مسیح  دکتر  پزشکی 
به  میکروب سل  انتقال  از  راه های جلوگیری 
سل  میکروب  که  داد  هشدار  بیمار  اطرافیان 
خنده   ، عطسه  سرفه،  طریق  از  بیمار  توسط 
می  پراکنده  اتاق  فضای  در  کردن  صحبت  و 
شود.ضمن اینکه سل غیر ریوی )خارج ریوی(، 
بودن  مسری  و  سل  میکروب  انتقال  نظر  از 
نمی  ایجـــــاد  مشکلی  خود  اطرافیان  برای 
کند. دکتر منیری ادامه داد: همچنین در سل 
ریوی، قدرت سرایت بیماری معموالً پس از دو 
هفته از شروع درمان دارویی ضد سل ریوی از 

بین می رود.
میکروب  انتقال  کاهش  مورد  در  پزشک  این 
ساخت  خاطرنشان  اطرافیان  به  بیمار  از  سل 
اوایل شروع درمان سل توصیه می شود  : در 
که در محیط های بسته کمتر صحبت، خنده، 
عطسه و یا سرفه شود؛ در چند هفته اول درمان 
دارویی باید همواره به ویژه در فضاهای بسته 
غیرکاغذی  الیه  چند  دهانی  بینی،  ماسک  از 
های  بیماری  متخصص  این  شود.  استفاده 
باید  بیمار  اتاق  کرد:  توصیه  ادامه  در  عفونی 
حال  عین  در  و  باشد  داشته  کمی  رطوبت 
آفتاب گیر و با تهویه مناسب هم باشد به گونه 
اتاق  داخل  به  ساختمان  داخل  از  هوا  که  ای 
و از داخل اتاق به فضای باز بیرون ساختمان 
مرکز  عفونی  بخش  استادیار  باشد.  جریان  در 
آفتاب  مستقیم  نور  دانشوری،  مسیح  پزشکی 
در کشتن میکروب سل را بسیار موثر دانست 
و خاطرنشان کرد: باید اتاق بیمار مبتال طوری 
انتخاب شود که حداکثر زمان آفتاب گیری را 

داشته باشد.
وی در عین حال افزود: البسه، ظروف غذا، در 
سل  میکروب  انتقال  در  نقشی  اتاق،  دیوار  و 
ندارند بنابراین نیازی به جدا سازی آن نیست و 
آنها را می توان بطور معمول نظافت و شستشو 
کرد؛ ولی توصیه می شود که از تکاندن البسه 
و ملحفه بیمار قبل از شستشو خودداری کنید 
و در صورت ریختن خلط بر روی سطوح اشیا 
و یا کف زمین باید کمی ماده ضدعفونی نظیر 
)نظیر  البسه  کننده  سفید  مایع  یا  و  ساولن 
وایتکس( بر روی آن ریخته شود و آن را طبق 

معمول تمیز کرد.
عفونت  به  نسبت  کرد:کودکان  تاکید  منیری 
از  توصیه می شود  سل، حساس هستند،پس 
نزدیک شدن فرد مبتال به آنها و یا ورود اطفال 
جلوگیری  جدا  مبتال  شخص  اتاق  داخل  به 
بهداشت روز ۲۴ مارس  شود. سازمان جهانی 
روز  بعنوان  را  ماه  فروردین  با چهارم  مصادف 

جهانی مبارزه با سل انتخاب کرده است. 

این مطالعات  از هلث،  به نقل  ایرنا و  به گزارش 
با  مرتبط  حافظه  مشکالت  که  دهد  می  نشان 
این  و  است  زنان  از  شدیدتر  مردان  در  پیری، 
موضوع هیچ ارتباطی با ژن مرتبط با آلزایمر )ژن 

APOE ε4 ( ندارد.
این تحقیقات بر روی ۱۲۴۶ داوطلب و با استفاده 
با تجمع  این ژن  ارتباط  و   MRI از تصویربرداری 

آمیلویید و بیماری آلزایمر انجام شده است. 
تمام این موارد نشان می دهد که حافظه مردان با 
افزایش سن، آسیب پذیر تر از حافظه زنان است؛ 
البته این موضع ارتباطی به بیماری آلزایمر ندارد.

بیماری پیش رونده آلزایمر شایع ترین نوع زوال 

و  تفکر  در حافظه،  اختالل  باعث  که  است  عقل 
از  معموال پس  بیماری  این  فرد می شود.  رفتار 
۶۰ سالگی بوجود می آید ولی دلیل آن همیشه 
سکته  ژنتیکی،  عوامل  و  نیست  سن  کهولت 
به  منجر  توانند  می  نیز  عاطفی  شوک  و  مغزی 

این بیماری شود.
آلزایمر  به  نفر  یک  ثانیه،   ۶۷ هر  در  آمریکا  در 
مبتال می شود و در حال حاضر بیش از ۵ میلیون 

نفر در آمریکا به این بیماری مبتال هستند.
 JAMA Neurology نتایج این تحقیقات در نشریه

منتشر شده است.

ایرنا  با  گو  و  گفت  در  صادقی  محمدرضا  دکتر 
افزود: طبق استانداردهای جهانی هر فرد در روز 
شکر  یا  و  قند  گرم   ۵۰ مصرف  نیازمند  حراکثر 

است.
اکنون در  این در حالی است که هم  وی گفت: 
برابر این میزان قند و شکر مصرف  ایران تا سه 
می شود و در ایام تعطیالت نوروز نیز بیش از این 

افزایش می یابد. 
بیماریهای  با  مبارزه  و  پیشگیری  گروه  مدیر 
را  دیابت  شیوع  رضوی  خراسان  بهداشت  مرکز 
از عوارض مصرف باالی قند و شکر عنوان و بیان 
کرد: هم اکنون حدود ۱۰ درصد افراد باالی ۳۰ 

سال در کشور مبتال به دیابت هستند. 
با  همراه  شکر  و  قند  مصرف  افزایش  افزود:  وی 
کم تحرکی شیوع بیماری دیابت را افزایش داده 

است. 
به  ابتال  شیوع  درصد   ۸۰ گفت:  صادقی  دکتر 
بیماری دیابت در جهان مربوط به کشورهای در 

حال توسعه است. 
وی در ادامه اظهارداشت: نیمی از افراد مبتال به 
دیابت از بیماری خود بی خبر هستند در حالی 
که ۴۷ درصد از مرگ و میرهای زیر سنین ۶۰ 
گزارش  دیابت  بیماری  از  ناشی  جهان  در  سال 

شده است. 
بیماریهای  با  مبارزه  و  پیشگیری  گروه  مدیر 
قلبی  بیماریهای  رضوی  خراسان  بهداشت  مرکز 
از  را  اندامها  قطع  و  کلیوی  چشمی،  عروقی،  و 
کنترل  کرد:  بیان  و  ذکر  دیابت  بیماری  تبعات 
وزن، آزمایش قند خون هر شش ماه یکبار، پیاده 
روی روزانه، اصالح شیوه زندگی و کاهش مصرف 

غذاهای آماده از راهکارهای کنترل و پیشگیری 
از دیابت هستند. 

 ۱۲۰ از  باالتر  ناشتا  خون  قند  داد:  ادامه  وی 
در  دیابت  دهنده  نشان  لیتر  دسی  در  میلیگرم 
فرد است و اگر میزان قند خون بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
میلیگرم در دسی لیتر باشد فرد در معرض ابتال 

به این بیماری قرار دارد. 
دیابت بیماری ناشی از میزان باالی قند محلول 
افزایش قند خون زمانی رخ می  در خون است. 
دهد که لوزالمعده هورمون انسولین ترشح نمی 
کند و یا اینکه مقدار ترشح آن ناکافی و بی تاثیر 

است. 
انسولین هورمون محرک سلول بوده و آن را وادار 
به جذب و یا ذخیره قند خون می کند. بر این 
اساس اگر انسولین کافی برای جذب و یا ذخیره 
گلوکز)قند( وجود نداشته باشد میزان قند خون 
به  نتیجه منجر  در  و  رفته  باال  بطور غیرطبیعی 

بیماری قند یا دیابت می شود. 
عالئم باال رفتن غیرطبیعی قند خون شامل ادرار 
زیاد است که  زیاد، ضعف، خستگی و گرسنگی 
بر  معالجه  در صدد  و  نشود  آن  متوجه  فرد  اگر 
نیاید در دراز مدت تبدیل به بیماری قند کامل 
و کنترل نشده خواهد شد که صدمات و عوارض 
جدی قلبی، عروقی، کلیوی و چشمی به دنبال 

دارد. 
عنوان  به  قند  بیماری  یا  دیابت  مجموع  در 
نوع یک و دو  به دو  اختاللی متابولیک در بدن 

تقسیم می شود. 
دیابت نوع یک از سنین کودکی ایجاد و به دالیل 
ارثی و ژنتیکی سبب اختالل در عملکرد هورمون 

انسولین در بدن فرد می شود. 
از  ناشی  نیز  بزرگساالن  دیابت  یا   ۲ نوع  دیابت 
افزایش وزن و مصرف باالی قند و  کم تحرکی، 
شکر است که خود را از سن ۳۰ سالگی به بعد 

نشان می دهد. 
در این بیماری سرعت و توانایی بدن در استفاده 
از  و  یافته  و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش 
این رو میزان قند محلول در خون بدون آنکه به 

مصرف سلولها برسد افزایش می یابد.

مشکالت حافظه با افزایش سن در مردان شدیدتر از زنان می شود

بیماری قندخوری ایرانیان

برای مبارزه با چاقی، کلم و هویج بخورید

 ، : بیماری سل  استادیار بخش عفونی مرکز پزشکی مسیح دانشوری گفت 
شایعترین عامل کشنده بالغین )حتی بیشتر از ایدز وماالریا( در دنیا به شمار 
می آید و تاکنون یک سوم جمعیت جهان به میکروب سل آلوده شده اند.یک 

سوم جمعیت جهان به میکروب سل آلوده هستند.

مطالعات محققان کلینیک مایو در آمریکا نشان می دهد که کاهش عملکرد حافظه بر اثر افزایش سن، در مردان شدیدتر از 
زنان است.مشکالت حافظه با افزایش سن در مردان شدیدتر از زنان می شود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت خراسان رضوی 
گفت: مصرف قند، شکر و شیرینی در ایران سه برابر استانداردهای جهانی 

است.بیماری قندخوری ایرانیاندکتر محمدرضا صادقی روز چهارشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق استانداردهای جهانی هر فرد در روز حراکثر 

نیازمند مصرف 50 گرم قند و یا شکر است.

نیازی نیست تا یکی از افراد عالقه مند سبزی ها باشید تا از مزایای آن ها بهره مند شوید، حتی کسانی که روزانه مقدار 
کمی سبزی مصرف می کنند زندگی سالم تری دارند. یکی از ویژگی های حیرت آور سبزی ها نقش آن ها در کاهش وزن است.

یک سوم جمعیت جهان به 
میکروب سل آلوده هستند
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به گزارش سالمانه به نقل از دیلی میل، مصرف روزانه 
حتی مقدار کمی از برگ های سبز و نارنجی سبزی ها 
دارای  کودک  ابتال  احتمال  شگفت انگیزی  نحو  به 
اضافه وزن یا چاق به برخی بیماری ها مانند دیابت نوع 
۲، مشکالت قلبی و ریوی را کاهش می دهد. فارغ از 
انجام شده نشان داده است سبزی ها  اینکه تحقیقات 
حتی در کاهش وزن هم اثرگذار هستند، نکته مهم و 

حیاتی انتخاب نوع سبزی مصرفی است.
مانند  سبزی هایی  مصرف  افزایش  اساس،  همین  بر 
خطر  کودکان  برای  هویج  و  بروکلی  کلم  اسفناج، 
بروز چاقی های بیمارگونه در آن ها را از بین می برد. 
عالوه بر این میزان انسولین خون کودکان چاقی که 
افزایش  می کردند  استفاده  شده  گفته  سبزیجاتی  از 
منظم  به صورت  که  کودکانی  داشت.  چشم گیری 
سبزی ها غیر نشاسته ای می خوردند خود را در برابر 

برخی بیماری ها به خصوص دیابت ایمن می کردند.
تغییراتی که در اثر استفاده از سبزی ها غیر نشاسته ای 
مشهود  آن چنان  می شود  ایجاد  کودکان  سالمت  در 
همراه  آن ها  می کنند  پیشنهاد  متخصصان  که  است 
غذای ظهرشان حتماً یک ظرف ساالد استفاده کنند.
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به گزارش ارتباطات و اطالع رسانی سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، 
مرسم اختتامیه جشنواره در برج میالد با اعالم اسامی برگزیدگان جشنواره به پایان 

رسید.

اسامی برگزیدگان جشنواره به شرح زیر است:
بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر

بخش فیلمنامه
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به رویا محقق برای نگارش فیلمنامه فیلم »دوران 

عاشقی« رسید.
فیلم  فیلمنامه  نگارش  برای  عبداللهی  اصغر  به  فیلمنامه  بهترین  افتـخار  دیپـلم 

»خداحافظی طوالنی« اهدا شد.
بهترین کارگردانی

بلورین بهترین کـارگردانی به ابوالحسن داوودی برای فیلم »ُرخ دیوانه« اهدا شد.
دیپلم افتخـار بهترین کـارگردانی به بهـرام تـوکلی برای فیلم »من دیه گو مارادونا« 

هستم اهدا شد.
بهترین بازیگر نقش اول زن

با تقدیر از بازی لیال حاتمی در فیلم »دوران عاشقی« و مهتاب کرامتی در فیلم 
»عصر یخبندان« هیأت داوران در این بخش یک دیپلم افتخار و یک سیمرغ بلورین 

اهداء کرد.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به بـاران کـوثـری برای فیلم »کوچه 

بی نام« اهدا شد.
دیپلم افتخـار بهترین بازیگر نقش اول زن نیز به لیال زارع برای فیلم »شیفت شب« 

رسید.
بهترین صدابرداری و صداگذاری

سیمرغ بلورین بهترین صـدابرداری به محـمود سـماک باشـی برای فیلم »من دیه 
گو مارادونا هستم« رسید.

سیمرغ بلورین بهترین صـداگذاری نیز به بـهمن اردالن برای فیلم »ُرخ دیـوانه« 
رسید.

بهترین فیلمبرداری

با تقدیر از استاد علیرضا زرین دست برای فیلمبرداری فیلم »مزارشریف«، سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمبرداری به علیرضا بـرازنده برای فیلم »دوران عاشقی« اهدا شد.

بهترین فیلم

»رخ  فیلم  کنندگی  تهیه  برای  منـصوری  بیـتا  به  فیلم  بهترین  بلورین  سیمرغ 
دیوانه« اهدا شد.

بهترین موسیقی فیلم
فیلم »مـزار  برای  بهزاد عـبدی  به  فیلم  بهترین مـوسیقـی متـن  بلورین  سیمرغ 

شـریف« اهدا شد.
بهترین بازیگر نقش مکمل زن

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن به سحـر دولـتشاهـی برای بازی در 
فیلم »عصر یخبندان« اهدا شد.

در این بخش از بازی مینـا سـاداتی در فیلم »عصر یخبندان« نیز تقدیر شد.
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به هـومن سیـدی برای فیلم »من 
دیه گو مارادونا هستم« اهدا شد.

بهترین تدوین
سیمرغ بلورین بهترین تـدوین به نیـما جعفری جوزانی برای فیلم »عصر یخبندان« 

اهدا شد.
بهترین جلوه های بصری

سیمرغ بلورین بهترین جلوه های بصری در بخش سودای سیمرغ به وحید قطبی 
زاده برای فیلم »ُرخ دیوانه« اهدا شد.

همچنین دیپـلم افتـخار بهترین جلوه های بصری به امیـررضا معتمـدی برای فیلم 
»مـزارشریـف« رسید.

هیأت داوران در این بخش برای جلوه های ویژه میدانی نامزدی را معرفی نکرد.
بهترین طراحی صـحنه

سیمرغ بلورین بهترین طراحی صـحنه به محـسن نصراللهی برای فیلم »اعترافات 
ذهن خطرناک من« اهدا شد.
بهترین طراحی لباس

جـهانگیـر  به  سیمرغ  سودای  بخش  در  لباس  طراحی  بهترین  بلورین  سیمرغ 
میـرزاجـانی برای فیلم »خـداحافـظی طوالنی« رسید.

بهترین بازیگر نقش اول مرد

بازیگر فیلم سینمایی خداحافظی طوالنی به عنوان بهترین بازیگر مرد بخش سودای 
سیمرغ جشنواره فجر انتخاب شد.

فیلم  برای  آقاخانی  سعـید  به  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سـیمرغ 
»خـداحافـظی طوالنی« اهدا شد.
جایزه ویژه هیات داوران

سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران به جواد نوروزبیگی برای تهیه کنندگی سه 
فیلم »بهمن«، »اعترافات ذهن خطرناک من« و »من دیه گو مارادونا هستم« رسید.

دیپـلم افتخار جایزه ویژه هیأت داوران در بخش سودای سیمرغ به نیـکی کـریمی 
برای مجموعه بازی وی و کارگردانی فیلم »شیفت شب« اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در بخش سودای سیمرغ به رویا محقق نویسنده 

فیلم »دوران عاشقی« اهدا شد.

اصغر  به  سیمرغ  سودای  بخش  در  فیلمنامه  بهترین  افتـخار  دیپـلم  همچنین 
عبداللهی برای نگارش فیلمنامه »خداحافظی طوالنی« اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی
دیوانه«  »ُرخ  فیلم  برای  داوودی  ابوالحسن  به  کـارگردانی  بهترین  بلورین  سیمرغ 

اهدا شد.
برای فیلم  بهـرام تـوکلی  به  این بخش  نیز در  بهترین کـارگردانی  افتخـار  دیپلم 

»من دیه گو مارادونا هستم« اهدا شد.
رخ دیوانه بهترین فیلم جشنواره

فیلم سینمایی »رخ دیوانه« عنوان بهترین فیلم سی و سومین جشنواره فیلم فجر 
را بدست آورد.

اسامی برگزیدگان بخش نگاه نو نیز اعالم شد که اسامی برگزیدگان 
به شرح زیر است:

بهترین کارگردان
با تقدیر از مصطفی احمدی برای کارگردانی فیلم نزدیکتر تندیس بهترین کارگردانی 
بخش نگاه نو به وحید جلیلوند برای کارگردانی فیلم »چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت« 

رسید.
بهترین فیلم بخش

تندیس بهترین فیلم بخش »نگاه نو« به محمد حسین لطیفی برای کارگردانی فیلم 
»چهارشنبه ۱۹اردیبهشت« رسید.

بهترین فیلمنامه بخش
هیأت داوران در این بخش به جای تندیس بلورین دو دیپلم افتخار اهداء کرد.

دیپـلم افتـخار بهترین ” فیلمنامه اصـلی ” به مـریـم مقـدم و بهتـاش صـناعی ها 
برای فیلم »احـتمال باران اسیـدی« اهدا شد.

و  طباطبایی  نـاهید  به   ” اقتباسی  فیلمنامه   ” بهترین  افتـخار  دیپـلم  همچنین 
حمیدرضا قطـبی برای فیلم »جـامه دران« اهدا شد.

تندیس بلورین داوران
تندیس بلورین »جـایزه ویـژه هیأت داوران« بخش نگاه نو به امیـرحسیـن عسـگری 

برای فیلم بـدون مـرز اهدا شد.
تقـدیر دبیر جشنواره از دو اثر در نگاه نو

از آقایان حـامد جعفـری و هـادی محمدیان برای تهیه کنندگی  علیرضا رضاداد 
و  امامـی  نجفـی  عـلی  و  روم  شاهزاده  سینمایی  و  پویانمایی  فیلم  کارگردانی  و 
محمدرضا نجـفی امـامی برای تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم پویانمایی و زنده 

“مـبارک” تقدیر کرد.
*در بخش نگاه نو بنا به پیشنهاد هیأت انتخاب از دو فیلم پویانمایی این دوره از 
جشنواره که به دلیل عدم امکان داوری با سایر آثار این بخش در خارج از مسابقه به 

نمایش درآمده اند از سوی دبیر جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت.

اسامی برگزیدگان بخش مستند )سینمای حقیقت(
تندیس بلورین بهترین فیـلم

تندیس بلورین بهترین »فیـلم« سینما حقیقت به آقای معین کریم الدینی برای 
تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم آتالن اهدا شد.

بهترین کارگردانی
تندیس بلورین بهترین»کـارگردانی سینما حقیقت« به مهدی گنجی برای فیلم می 

خوام شاه بشم اهداء شد.
آقای  تهیه کنندگی جناب  و  به کارگردانی  آتالن  فیلم  به  ویژه  توجه  با  همچنین 
معین کریم الدینی، دیپـلم افتـخار بهترین »کـارگردانی سینما حقیقت« به محمد 

کارت برای فیلم »بختـک« اهداء شد
جـایزه ویژه هیأت داوران

تندیس بلورین »جـایزه ویژه هیأت داوران« بخش سینما حقیقت به فرشاد افشین 
پور برای تصویربرداری فیلم »سفر به آمادای« اهداء شد.

بهترین پژوهش و متن فیلم مستند
تندیس بلورین بهترین” پژوهش و متن فیلم مستند” به محمد علی شعبانی برای 

فیلم »سمفونی استیضاح« رسید.
اسامی  بخش هنر و تجربه

تندیس ویژه فیلم در بخش هنر و تجربه به امیرحسین ثقفی برای فیلم سینمایی 
»مردی که اسب شد« اهدا و تندیس بهترین فیلم در بخش هنر و تجربه به فائزه 

عزیزخانی برای فیلم سینمایی »روز مبادا« اهدا شد.

منبع : سایت جشنواره بین الملل فیلم فجر
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قطار جشنواره سی و سوم به ایستگاه 
پایانی رسید/ اسامی کامل برگزیدگان

سینما
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امامزاده عبد اهلل و آرامگاه میر احمد نخعی نطنز

idn_karimpour@yahoo.com

به گزارش خبرنگار ارمغان، پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه، دکتر 
هیات  همراه  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر  ربیعی 
همراه به شهرستان نطنز سفر کرد.  وی پس از ادای احترام 
به گلزار شهدای گمنام، در جلسه شورای اداری شهرستان 
ائمه  نیز  اداری شهرستان  یافت. در جلسه شورای  حضور 
سخنرانی  ایراد  نماینده  و  فرماندار  بادرود،  و  نطنز  جمعه 
بزرگترین  نطنز،  جمعه  امام  امینی  نمودند. حجت االسالم 
دانست  آب  بحران  رفع  را  منطقه  این  مردم  درخواست 
تبدیل  منطقه  این  مردم  برای  ساله  چند  مشکل  به  که 
شده است. وی همچنین در همین راستا، پیگیری دولت 

دانست.  را ضروری  نطنز  به  رود  زاینده  آب  انتقال  جهت 
تبدیل  خواستار  سخنانی  طی  نیز  نطنز  فرماندار  حسنی 
نظنز به قطب صنعتی و گردشگری در استان شد. وی در 
فاضالب  تکمیل شبکه  “در  نظنز گفت:  فاضالب  خصوص 
قصد داریم با تجدید نظر در این پروژه، از پسآب آن برای 
تاکنون حدود ۴۵ درصد  و  استفاده کنیم  امور کشاورزی 

پیشرفت کار داشته است.”
قمصر،  و  نطنز  انتخابیه  حوزه  نماینده  فیروزی  ادامه  در 
هسته ای  تاسیسات  سود  درصد  یک  اختصاص  خواستار 
نطنز به این شهرستان شد. وی همچنین خواستار انتقال 

آب زاینده رود به شهرستان شد. فیروزی نیز، با توجه به 
معادن  واگذاری  در  گذشته  سال های  در  که  بی برنامگی 
وجود داشته، محیط زیست نطنز در حال زوال و نابودی 
این  دولت  صحیح  برنامه ریزی های  با  امیدواریم  که  است 
مشکل بزرگ نیز مرتفع گردد. قاسمی امام جمعه بادرود 
نیز طی سخنانی طبق روال گذشته خواستار تبدیل بخش 
به  پاسخ  در  ربیعی  دکتر  که  شد  شهرستان  به  امامزاده 
و  اصول  نیازمند  این موضوع  عنوان کرد که  این خواسته 
روش های خاص خود میباشد ولی درعین حال پیام شما را 

به هیات دولت منتقل خواهم کرد.

حضور وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی 
در شهرستان نطنز

کاریکاتور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی توسط محمدعلی رجبی 

از هرنمندان کاریکاتوریست به نام کشوری به وی اهدا شد.

مجتمع سنگ آروین نطنز متعلق به مهندس قصاعی نطنزی مدیر عامل چینی زرین ایران، از جمله پروژه های 

افتتاحی بود. این مجتمع عظیم در مساحتی ۳۰ هزار مرت مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال در شهر 

نطنز احداث شده است.

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی بادرود افتتاح ساختامن شهرداری خالدآباد

بازدید دکرت ربیعی از مجتمع مهتاب بافت واقفبازدید دکرت ربیعی از مجتمع مهتاب بافت واقف


