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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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رفع تحریم های بین المللی برای
اقتصاد کشور مفید است

﴿سوره ي مباركه ي شمس﴾ قسمت اول

نخستین جلسه هم اندیشی ))خوانش وجوه 
یگانگی در معماری ایران(( در نطنز

5 دلیل پیری زودرس در خانم ها

از حضور والیبالیست ه تا اهداء 
پیراهن های علی کریمی به کودکان

خالصه محورهای جمع بندی مذاکرات تشکر رهبرانقالب از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای
منتشر شده توسط وزارت خارجه ایران
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نیمه اول و نیمه دوم تیر 1394 شماره 197 و 198

شهید بهشتی
نام پدر : سید فضل اهلل

محل شهادت: ساختمان حزب جمهوری اسالمی
محل تولد : شهر اصفهان

مزار شهید: گلزار شهدای بهشت زهرا تهران
سید محمد در روز دوم آبان ماه سال 1307 در محله لومیان شهر اصفهان متولد شد. پدرش 
سید فضل اهلل مردی روحانی و متقی بود و در هفته دو روز را به روستاهای اطراف می رفت 
تا آنان نیز بتوانند نماز را به جماعت بخوانند. سید در سن 4 سالگی آموختن را آغاز نمود. 
در سن 7 سالگی برای رفتن به مدرسه آماده شد و چون کودکی تیز و باهوش بود در کالس 

چهارم ثبت نام کرد. سال ششم ابتدایی به عنوان نفر دوم شهر معرفی گشت.
سپس به دبیرستان سعدی راه یافت. هنوز دو سال نگذشته بود که به مطالعه علوم دینی 
عالقمند شد. در سال 1321 مدرسه را رها کرد و در جست و جوی نکته های آئین محمدی 
)ص( در مدرسه صدر اصفهان به تحصیل پرداخت. بعد از آموختن فقه و پایان دوره ی سطح 
در سال 1325 به قم مهاجرت نمود و در مدرسه حجتیه ساکن شد و از محضر آیت اهلل داماد، 
اردکانی یزدی، امام خمینی )ره(، آیت اهلل بروجردی، آیت اهلل حجت، آیت اهلل سیدمحمدتقی 

خوانساری و ... کسب فیض نمود. 
در سال 1327 در امتحانات متفرقع دبیرستان شرکت کرد و بعد از اخذ مدرک دیپلم ادبی به 
دانشگاه الهیات و معارف راه یافت. او که زبان فرانسه را در دبیرستان فرا گرفته بود، به علت 
عالقه به زبان انگلیسی، کتاب » ریدر « را خواند و برای تکمیل آن در تهران یک دوره کالس 
فشرده رفت. سال سوم دانشگاه در تهران ساکن شد اما در سال 1330 به قم بازگشت و در 
مدرسه ای به عنوان معلم زبان انگلیسی مشغول به کار شد. در همین سال مدرک کارشناسی 
خود را از دانشگاه دریافت کرد. سپس درمحضر عالمه طباطبایی اسفار و فلسفه را فرا گرفت.
در سال 1333 در قم دبیرستانی با شیوه ی جدید به نام دبیرستان دین و دانش تاسیس 
کرد و در اردیبهشت ماه سال 1331 با صبیه مکرم یکی از روحانیون ازدواج نمود و صاحب 4 
فرزند شد. سال 1336 سیدمحمدحسینی بهشتی مدرک دکترای فلسفه خود را از دانشگاه 
انگلیسی، عربی، علوم طبیعی را در  تهران دریافت کرد و در سال 1338 کالس های زبان 

دبیرستان دین و دانش به منظور تحصیل طالب حوزه علمیه به راه انداخت. در سال 1339 
برنامه  با طرح یک  از اهم فعالیت های خود دانست. و  سازمان دادن به حوزه علمیه قم را 
منسجم و همیاری آیت اهلل گلپایگانی در سال 1342 مدرسه حقانی از جمله مدارس نمونه 
علوم حوزوی شد. بعد از سخنرانی دکتر بهشتی در جشن مبعث دانشگاه تهران و چاپ آن 
در مجله مکتب تشّیع یک هسته تحقیقاتی به وجود آمد که قرار شد پیرامون حکومت در 

اسالم تحقیق و مطالعه شود.
وی از سال 1341 به رهبری امام )ره( مبارزات خود را آغاز کرد و در سال 1342 بر اثر فشار 
و تهدید ساواک به تهران انتقال یافت و با جمعیت هیئت های مؤتلفه ارتباط پیدا نمود. در 
این زمان به پیشنهاد شورای مرکزی، امام )ره( یک گروه چهار نفری به عنوان شورای فقهی 
و سیاسی برای آنان تبیین کرد که این شورا متشکل از آقایان استاد مطهری، انواری، موالیی 
و دکتر بهشتی بود. در سال 1343 مسلمانان هامبورگ برای مسجد تازه تأسیس خود که به 
دست مرحوم آیت اهلل بروجردی ساخته شده بود، تقاضای یک روحانی کردند و با اصرار آیت 
اهلل میالنی و حائری، دکتر بهشتی رهسپار آلمان شد و در آن جا هسته انجمن های اسالمی 

دانشجویان گروه فارسی زبان را تاسیس کرد.
دکتر در این مدت زبان آلمانی را نیز فرا گرفت و در سال 1349 از این کشور خارج شد. 
او سفرهایی به لبنان، سوریه، عربستان) مکه مکرمه( و ترکیه برای دیدار امام موسی صدر 
دوست دیرینه سال های تحصیل در قم داشت. زمانیکه به ایران بازگشت، دولت او را ممنوع 
الخروج نمود. لذا در سال 1350 کالس تفسیر قرآن برپا کرد تا اینکه در سال 1354 دستگیر 
و چند روز در زندان کمیته مرکزی محبوس گشت. بعد از رهایی دیگر نتوانست این کالس 

را ادامه دهد.
اما به همراهی دکتر باهنر در بخش برنامه ریزی کتاب وزارت آموزش و پرورش به تهیه و 
تدوین کتاب دینی برای مداری اقدام کرد و از این طرق فکر دینی و آشنایی با قرآن را وارد 
کتب درسی نمود. دکتر در روز اول بهمن ماه سال 1354 از رساله ی دکترای خود تحت 
راهنمای  استاد  که  مطهری،  استاد  راهنمایی  با   » قرآن  در  مابعدالطبیعه  مسایل   « عنوان 
ایشان بود دفاع کرد. چرا که تا آن زمان به علت انجام فعالیت های فرهنگی سیاسی نتوانسته 
بود آن را به پایان برساند. در سال 1357 بار دیگر برای چند روز به زندان افتاد و بعد از 

رهایی به دیدار امام )ره( در پاریس رفت و هسته اصلی شورای انقالب که متشکل از آقایان 
استاد مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، باهنر و شخص خود ایشان بود، را با 
نظر امام )ره( تشکیل داد. آیت اهلل بهشتی با پیروزی انقالب به عنوان دبیر شورای انقالب 
معرفی گشت و بعد از تعیین اعضای مجلس خبرگان به انتخاب مردم تدوین قانون اساسی 
را بر عهده گرفت و با آوردن دالیل و براهین مستند اصل والیت فقیه را در مجلس خبرگان 
به تصویب رساند. دکتر در این سال ها حزب جمهوری اسالمی را به یاری دوستان و افراد 

حزب اللهی تأسیس کرد.
چندی بعد امام )ره( مسئولیت دیوان عالی کشور را در اسفندماه سال 1358 به وی سپرد تا 
عدل و قسط در جامعه رواج یابد. سرانجام این یاور بزرگ امام )ره( در روز هفتم تیرماه سال 
1360 در سن 53 سالگی از میان خاکیان رخت بربست و ایران اسالمی را داغدار خود نمود. 
انفجار بمب توسط منافقین کوردل در ساختمان حزب جمهوری اسالمی او و 72 الله سرخ 

ایثار و اخالص را پرپر ساخت.

وصیت نامه
وصیت  اصفهان  از   133707 شماره  شناسنامه  دارنده  بهشتی،  حسینی  محمد  اینجانب 
می کنم به همسر وفرزندانم و سایر بستگانم که در زندگی بیش از هر چیز به فروغ الهی که 
در دل انسان هاست اهمیت می دهند و با ایمان به خدای یکتای علیم قدیر سمیع بصیر، 
ائمه  از  رحمان و رحیم و پیمبران بزرگوارش و پیروی از خاتم پیمبران و کتابش قرآن و 
معصومین )ع( و اهتمام به ذکر و یاد خدای و نماز با حضور قلب و روزه، عبادات دیگر و انفاق 
و ایثار و صدق و جهاد بی امان در این راه و حضور پیگیر در جماعت و انس با مردم، راه 

سعادت را به روی خود بازگردانند.
و وصیت می کنم که پس از ارتحال من به سوی خدا، یک سوم از خانه مسکونی ام در تهران، 
عزت الشریعه  خانم  به همسرم،  متعلق  اثاث  و   9 و   8 منطقی  کوچه  تورج،  خیابان  قلهک، 
مدرس مطلق است و از خدای متعال برای او و فرزندانم سعادت در راه زیستن را خواستارم.
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توافقی  می کنیم  احساس  مجموعاً  گفت:  ایران  خارجه  وزیر 
صورت گرفته که حتماً تمام خواسته های هیچ یک از طرف ها 
را ندارد ولی به اندازه ای متوازن است که می تواند مبنای یک 

اقدام مثبت برای حل و فصل این مشکل باشد.
خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد  فارس،  گزارش  به 
با  ایرانی  خبرنگاران  جمع  در  خبری  نشست  در  کشورمان 
گفت:  دعاهایشان  و  حمایت ها  خاطر  به  مردم  از  قدردانی 
یقین دارم همه مردم صرفنظر از گرایش سیاسی برای ما دعا 
کردند و آثار دعا و مقاومت مردم که بزرگترین پشتوانه تیم 
توان  ما  به  آنچه  و  را حس می کردیم  ایران است  دیپلماسی 
می داد در مقابل ۶ کشور دنیا از حقوقمان دفاع کنیم توکل به 

خدا و اعتماد به قدرت مردم بود.
وی از مقام معظم رهبری که با حمایت هایشان از تیم آنها را 
فرزندان انقالب خواندند و ریاست جمهوری و سایر مسئوالن 
اعالم  امروز  که  توافقی  افزود:  ظریف  کرد.  قدردانی  کشور 
شد، نتیجه سال ها مقاومت و ۲۲ ماه مذاکره بسیار فشرده و 
سنگین بود. حتماً توافقی است مبتنی بر بده بستان سیاسی 
و نکات مهمی در توافق است که دستاوردهای بسیار مهمی 

برای ایران دارد.
وی با بیان اینکه شورای امنیتی که به برنامه هسته ای ایران 
تحریم هایی  و  می پرداخت  اشاعه  عدم  مشکل  یک  عنوان  به 
بار  اولین  برای  شاید  امروز  بود،  کرده  تحمیل  ایران  علیه  را 
در تاریخ خود - روزی که قطعنامه را تصویب کند - برنامه 
غنی سازی یک کشور را به رسمیت می شناسد، اظهار داشت: 
این دستاورد بزرگی است. هیچ یک از برنامه های هسته ای ما 
لغو خواهد شد همه دستاورد  تحریم ها  نخواهد شد،  متوقف 
به  می تواند  که  پذیرفتیم  را  محدودیت هایی  است.  بزرگی 

عنوان یک فرصت تلقی شود.
وزیر خارجه کشورمان با یادآوری اینکه بدون حضور علی اکبر 
مجموعاً  داد:  ادامه  نبود،  توافق  به  رسیدن  امکان  صالحی 
تمام  حتماً  که  گرفته  صورت  توافقی  می کنیم  احساس 
اندازه ای  به  ولی  ندارد،  را  طرف ها  از  یک  هیچ  خواسته های 
متوازن است که می تواند مبنای یک اقدام مثبت برای حل و 

فصل این مشکل باشد.
از مردم به خاطر کوتاهی ها عذرخواهی کرد و گفت:  ظریف 
از  بتوانیم  تازه شروع شده  این مسیر دشوار که  امیدوارم در 

منافع این مردم و کشور و انقالب اسالمی حمایت کنیم.
وی گفت: امسال که سال همدلی و همزبانی است امیدوارم 
این توافق باعث همدلی و همزبانی بین گروه های کشور شود 
و انشاءاهلل با موفقیت از این مرحله مهم و دشوار خارج و منافع 

و حقوق خود را نهادینه کنیم.
یکی  گفت:  سؤالی  به  پاسخ  در  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
تمام  که  است  خاطر  این  به  بود  دشوار  توافق  که  دالیلی  از 
و  نیست  مبهمی  نکته  تقریباً  و  کردیم  توافق  را  جزییات 
دهد  انجام  کاری  چه  زمانی  هر  در  کس  هر  است  مشخص 
تضمین  بهترین  همین  و  است  متناظر  و  متوازن  اقدامات  و 
است که ما اطمینان حاصل کنیم همه طرف ها به تعهداتشان 
به  کشورها  امیدواریم  داد:  ادامه  ظریف  هستند.  پایبند 
عنوان کنشگران عقالنی نخواهند ۲۲ ماه مذاکره را با برخی 
گرایش ها و وابستگی ها بر هم بزنند. مردم ایران نشان دادند 
نمی دهند  اجازه  و  کرده  مقاومت  عهدی  و خالف  بدقولی  با 
حقوقشان پایمال شود. مردم ایران مردم بزرگواری هستند و 

این امکان را فراهم کردند که بتواند آینده خوبی رابرای دنیا 
و منطقه فراهم سازد.

رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص قطعنامه شورای امنیت 
بود.  خواهد  منشور   ۲۵ ماده  براساس  قطعنامه  گفت:  نیز 
ظریف ادامه داد: ماده ۴۱ در متن قطعنامه مورد اشاره قرار 
ارتباط  اجرایی  بخش  در  پاراگراف ها  از  تعدادی  گرفته چون 
و  دائم  اعضای  که  گفت  وی  تحریم ها.  نحوه  با  می کند  پیدا 
امنیت  شورای  به  قطعنامه  این  آینده  روز  چند  آلمان ظرف 

ارائه می کنند.
امروز  مذاکره کننده ارشد هسته ای در خصوص جمع بندی 
که در وین انجام شد و اینکه بعد از تایید توافق تلقی می  شود، 
گفت: بعد از اینکه شورای امنیت برنامه جامع اقدام مشترک را 
به تایید برساند که ظرف چند روز آینده خواهد بود، می شود 
روز نهایی شدن توافق و یک فاصله دو تا سه ماهه داریم که 

کشورها اعالم کنند آماده اجرای توافق هستند.
وی درباره توافقی که با آژانس امضا شد نیز افزود: در توافقی 
که با آژانس امروز امضا کردیم اقداماتی را پیش بینی کردیم 
که در این مدت اتفاق بیفتد که بین ما و آژانس است. بعد از 
روز توافق که دو ماه و بستگی دارد به اینکه کنگره آمریکا رای 
بدهد، بعد از آن روز اجرایی شدن را داریم که ایران و طرف 
مقابل باید اقدامات متناظری را انجام دهند. شبکه گسترده ای 
از تحریم ها ایجاد شده که خروج از آن نیاز به توجیه و مقررات 

اجرایی دارد.
اقدامات، خود  این  آزمایی  راستی  داد: سازوکار  ادامه  ظریف 

ما هستیم.
وزیر خارجه گفت: در روز اجرایی شدن همه تحریم ها بدون 
نیاز به تصمیم جدیدی لغو می شود و آژانس هم تایید می کند 
که ایران اقدامات کمی را انجام داده و همه براساس خطوط 

قرمزی است که مقام معظم رهبری فرمودند.
ظریف تأکید کرد: همکاران ما با توجه به اینکه تا لحظات آخر 
در حال مذاکره بودند و گروه های کاری مختلف ما در حال 
مذاکره بودند امروز صبح هنوز متن نهایی به زبان انگلیسی را 
نداشتیم و کم کم دوستان ترجمه ها را از سایر ضمایم آماده 
می کنند که این را روی سایت وزارت خارجه برای مردم قرار 
دهند. وزیر خارجه تصریح کرد: ما چیزی برای پنهان کردن 
وزارت  سایت  روی  تا ضمائم  توافق  اصل  از  نداریم.  مردم  از 
خارجه قرار می گیرد. قرار بود فارسی و انگلیسی روی سایت 
همزمان قرار گیرد، ولی متاسفانه از جای دیگر متن انگلیسی 

آن درز کرد.
این  اجرای  به  متعهد  ما  همه  که  است  این  مهم  گفت:  وی 

توافق هستیم.
اظهارات  و  تحریم ها  لغو  پروسه  خصوص  در  خارجه  وزیر 
توافق  این  که  روزی  از  کرد:  عنوان  نیز  زمینه  این  در  کری 
اجرایی شود یا از روز توافق که بعد از دو سه ماه اولی است 
اجرا می شود. االن پیش  اقدامات  که روند داخلی طی شود، 
زمان طول می کشد.  این  که چقدر  است  متفاوتی  بینی های 
ما  می کشد  طول  ماه   ۶ تا   ۴ می کنند  فکر  آمریکایی ها  اگر 
فکر می کنیم زمان کمتر از این می برد. آنها هم باید اقدامات 

محتوایی انجام دهند.
ظریف خاطرنشان کرد: ما اطالع داریم از اینکه سرعت انجام 

کارها برای لغو تحریم ها چقدر است.
وی در خصوص حل موضوع پی ام دی و اینکه آیا روز اجرای 

خواهد  دی  ام  پی  درباره  آژانس  گزارش  به  بستگی  توافق 
داشت؟ گفت: آنچه در برنامه زمانبندی پیش بینی کردیم این 
است که آژانس تمام اقداماتی که نیاز دارد و با ایران توافق 
از  اقداماتی،  از آن ما شروع کنیم به  انجام دهد و بعد  کرده 

جمله در مورد سانتریفیوژها.
اینکه  براساس  الزم  ضمانت های  تمام  خارجه  وزیر  گفته  به 
این کار براساس روند درست خود پیش برود در نظر گرفته 

شده است.
نیز قدردانی کرد و  از عراقچی و روانچی دو معاونش  ظریف 
گفت: ما تنها کشور در این مذاکره نبودیم و هر یک از ۵+۱ 

مواضع خود را داشتند.
وی بار دیگر گفت: کل توافق را دوستان ترجمه اش را نهایی 

می کنند و در اختیار همه قرار خواهد گرفت.
نیز  مقابل  طرف  تعهد  نقض  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
خاطرنشان کرد: هر یک از طرفین از تعهدش شانه خالی کند، 
تدوین شده طرفین،  که  از یک سازوکاری  بعد  مقابل  طرف 
طرف  امیدواریم  باشند.  داشته  پذیری  بازگشت  می توانند 
تحریم هایی که ۳۰ سال  ببرد که  پی  واقعیت  این  به  مقابل 
گسترده تر  را  آن  امنیت  شورای  با  سال   ۸ و  داشته  آمریکا 

کردند هیچ تاثیری بر مردم ما ندارد.
وی گفت: ما نیازی به اطمینان حاصل کردن از برنامه ای که 

همواره صلح آمیز است نداریم.
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: شورای امنیت ظرف 
هسته ای  موضوع  به  رسیدگی  شرطی  هیچ  بدون  سال   ۱۰
ایران بسته خواهد شد.  پرونده  را خاتمه خواهد داد و  ایران 
اقداماتی که زمان دارد بیشتر براساس برنامه های خود ماست.

و  بوده  پایبند  تعهداتش  همه  به  همواره  ایران  گفت:  ظریف 
سابقه ای پیدا نمی کنید که ایران نقض یک تعهد بین المللی 
کرده باشد. ۱۰ سال که در این توافق تعیین شده به عنوان 
و  داده  خاتمه  را  موضوع  بررسی  امنیت  شورای  که  زمانی 
پرونده را مختومه اعالم می کند زمانی است که می تواند قابل 

توجه باشد.
وی درباره جزییات مذاکرات نیز عنوان کرد: نتیجه مذاکرات 
در این ورقه است. حاصل مذاکرات ما همین توافق برجام است 
که علنی است و متن انگلیسی آن علنی است، امیدوار بودیم 
همزمان متن فارسی منتشر شود. اینکه یک مقدار تسریع شد 
به این خاطر بود که الوروف می خواست به ازبکستان سفر کند 
و به همین خاطر در عکس نهایی نبود. مجبور شدیم بسیاری 
از کارهای لجستیکی برای ترجمه و غلط گیری و هماهنگ 

کردن سندها را بعد از جلسه انجام دهیم.
ظریف گفت: تا آخر امروز ان شاءاهلل ترجمه آن منتشر خواهد 

شد.
وزیر خارجه کشورمان در خصوص تحریم  تسلیحاتی نیز گفت: 
سازوکار جدیدی درست می شود محدودیت هایی خواهد بود 
طول  سال   ۵ روند  این  و  بود  نخواهد  تحریم  شکل  به  که 
می کشد و بعد متوقف می شود. این نه به این دلیل است که 
ایران به دنبال خرید سالح است. ما نیازهای تسلیحاتی خود 
را تامین کرده ایم. بودجه نظامی و هزینه های نظامی ما یک 
پنجم همسایگانمان است. روندی را طی می کند و در مدتی 
تحریم ها  تمام  سال   ۵ پایان  در  هم  بعد  و  می شود  محدود 

متوقف می شود.
وی گفت: نقض قطعنامه شورای امنیت نقض توافق نیست.

روند  شدن  آزاد  خصوص  در  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
تحریم  توافق،  شدن  اجرایی  از  بعد  گفت:  ایران  دارایی های 
آزاد  ایران  دارایی های  و همه  نخواهد داشت  اقتصادی وجود 

خواهد شد.
وی افزود: ۷۰۰ میلیون دالری که طبق توافق ژنو ماهانه آزاد 

می شد، ظرف دو ماه تا زمان اجرای توافق آزاد خواهد شد.
تعهد غربی ها که سؤال خبرنگاری  نقض  ظریف در خصوص 
بود گفت: براساس توافقی که صورت گرفته سازوکاری در نظر 
گرفته شده اگر این کشورها نقض عهد کنند ایران می تواند به 
سرعت به برنامه خود بازگردد. سرعت بازگشت ایران به برنامه 
های قبلی خود و کنار گذاشتن تعهدات به هیچ وجه کمتر 

از سرعتی که طرف مقابل می توانند بازگردند نخواهد بود.
امیدوارم همه همکارانم  ادامه داد:  رئیس دستگاه دیپلماسی 
بیش از آنکه راجع به نقض توافق صحبت کنند به این توجه 

کنند که روی این توافق ۲۲ ماه زحمت کشیده است.
وی گفت: یقین دارم آمریکا و سایر اعضای ۱+۵ می دانند که 
اگر تحریم ها مجدداً برقرار شود که به این سادگی نخواهد بود؛ 
تحریم ها نمی توانند هیچ فایده سیاسی برای آنها داشته باشند.

ظریف با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه ایران خطاب به 
طرف غربی گفت: مردم ایران مردم بزرگوار و مقاومی هستند 
که در مقابل تحریم و فشار مذاکره می کنند و در برابر تکریم 

نیز با احترام برخورد می کنند.
در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  ظریف  گزارش،  این  براساس 
خصوص چرخش مواضعی که در طول مذاکرات انجام می شد 
و توئیت هایی که این مدت منتشر می کرد نیز گفت: تفاوت ها 
و فراز و نشیب هایی در موضع گیری ها بود که نیاز بود تذکرات 

الزم داده شود.
وزیر خارجه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه آیا 
دیگر  موضوعات  خصوص  در  آمریکایی ها  با  مذاکرات  امکان 
وجود دارد نیز گفت: آمریکایی ها یک فرصت استثنایی دارند 
که با اقدامات خودشان بی اعتمادی متراکمی که مردم ما از 
با  ۲۸ مرداد تا حمایت آمریکا از رژیم صدام را به یاد دارند 

حسن اجرای این توافق کاهش دهند.
خاطرنشان  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  وی 
کرد: اگر آمریکایی ها به درستی عمل کنند این امکان وجود 
دارد که سایر موارد را بررسی کنیم و اگر درست عمل نکنند 

فرصت تاریخی است که از دست می دهند.
ظریف در خصوص سایر موارد نیز گفت: بستگی به این دارد 
که مقامات عالی نظام چه چیزهایی را در جهت مصالح کشور 
تشخیص دهند و ما همه به عنوان مجریان سیاست خارجی 

در این زمینه هماهنگ کنیم.
سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
فشارو  ساعت  صدها  صفحه   ۱۵۰ این  پشت  گفت:  نیز 
گفت  و  نوشت  شود  نمی  جا  هیچ  است.   ... و  اعصاب  جنگ 
بودید. صدها ساعتی که شما  صدها ساعتی که شما منتظر 
محصول  ۱۵۰ صفحه  و  کردید  تالش  عکاسان  و  خبرنگاران 
رسانه ای  مدیریت  در  اینبار  نیز هست.  شما  تالش های  همه 

خیلی خوب عمل کردیم.
معاون وزیر از افخم و همه خبرنگاران نیز تشکر کرد و افزود: 
دیپلماسی رسانه ای در کنار دیپلماسی هسته ای خوب عمل 

کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر امروز در دیدار رمضانی 
راهگشای  فرمان  از  فرازهایی  تبیین  و  شرح  با  وزیران  هیأت  و  جمهور  رئیس 
عامل  فکری،  و  معنوی  روحی،  پشتوانه  کردند:  تأکید  اشتر،  مالک  به  امیرمؤمنان 
اصلی حل همه مشکالت است و تأمل و تدبر در نهج البالغه موالی متقیان، چنین 

پشتوانه ای را فراهم می سازد.
رهبر معظم انقالب با اشاره به سخنان رئیس جمهور در ابتدای این دیدار درباره 
نتایج مذاکرات هسته ای، از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای 

قدردانی و تشکر کردند.
نزد  اشتر  مالک  خاص  جایگاه  شخصیتی  های  ویژگی  به  اشاره  با  سپس  ایشان 
امیرمؤمنان افزودند: حضرت علی بن ابیطالب )ع(، فرمان خود را خطاب به چنین 

شخصیتی صادر فرمودند که این نکته جای تأمل دارد.
اشتر،  مالک  به  امیرمؤمنان  فرمان  در  مسئوالن  وظایف  بیان  در  انقالب  رهبر 

افزودند: »گرفتن مالیات و حقوقی که مردم نسبت به دولت دارند«، دفاع از مردم و 
سرزمینشان، سوق دادن جامعه به صالح و رستگاری و آبادانی و سازندگی کشور، 
۴ مأموریت اصلی است که موالی متقیان در نامه به مالک، بر دوش حاکمان می 

گذارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »توصیه حاکمان اسالمی به تقوای الهی در هر شرایط 
و موقعیت«، »جدیت کامل در انجام دادن فرائض و سنن و مستحبات«، »نصرت 
پروردگار در قلب و در زبان و در عمل«، »و مهار کردن نفس در مقابل همه شهوات« 
را از فرامین مهمی برشمردند که موالی متقیان در زمینه خودسازی به مالک اشتر 

نگاشته اند.
قضاوت منصفانه درباره مسئوالن قبلی از دیگر نکاتی بود که رهبر انقالب با استناد 

به فرازهایی از فرمان امام علی )ع( به مالک اشتر مورد تأکید قرار دادند.
ایشان عمل صالح را بهترین ذخیره دوران مسئولیت هر فرد برشمردند و افزودند: 
مردم در »قضاوتهاِی با فکر و تأمل و جمع بندی شده«، اشتباه نمی کنند بنابراین 
از اینگونه قضاوتهاِی مردم می توان فهمید که کدام مسئول صالح است و کدام نه.

»مراقبت حریصانه و بخیالنه از نفس برای جلوگیری از انحراف و ضایع شدن آن«، و 
»ترجیح دادن تکلیف الهی به هر چیز دیگر«، دو توصیه دیگری بود که رهبر انقالب 
هنگام بازخوانی فرمان حکومتی امیرمؤمنان، بیان کردند و افزودند: امام راحل عظیم 

الشأن، مظهر عمل به این توصیه های الهی بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »دوست داشتن مردم از صمیم قلب« و »محبت و مدارا 
به دستور  افزودند:  و  مالک خواندند  به  امام همام  آن  فرامین  دیگر  از  را  آنان«  با 
امیرمؤمنان، باید از لغزشها و خطاهای مردم گذشت کرد البته به جز مواردی که 
حدود الهی زیر پا گذاشته می شود و یا پای محاربه با اسالم و حکومت اسالمی در 

میان است.
ایشان در پایان فرمان حضرت علی بن ابیطالب )ع( به مالک را از ذخائر فوق العاده 

فرهنگی خواندند و با قدرشناسی از زحمات اعضای دولت، برای آنان آرزوی توفیق 
کردند.

پیش از سخنان رهبر انقالب، حجت االسالم روحانی رئیس جمهور با اشاره به نتایج 
هدایتهای  و  علت حمایتها  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  از  ای،  مذاکرات هسته 
ابراز امیدواری کرد این  ایشان نسبت به دولت و تیم مذاکرات هسته ای تشکر و 
جمهوری  علیه  دشمنان  ناروای  اتهامات  رفع  و  فشارها  پایان  ساز  زمینه  مسأله 

اسالمی باشد و حرکتی جدید در مسیر پیشرفت کشور را بوجود بیاورد.
رئیس جمهور در ادامه گزارشی از اقدامات دولت بیان کرد.

روحانی با اشاره به دستاوردها و همچنین مشکالت دولت در دو سال اخیر، روابط 
نزدیک با همسایگان و اهتمام به تداوم مذاکرات هسته ای را از جمله اقدامات دولت 
افزود: در شزایطی که منطقه درگیر آشوب  و  برشمرد  در حوزه سیاست خارجی 
معضل  دچار  که  منطقه  کشورهای  از  ایران  اسالمی  جمهوری  است،  تروریسم  و 

تروریسم هستند حمایت کرده و این راه را ادامه خواهد داد.
به  اقتصادی  منفی  تبدیل رشد  رکود،  از  عبور  اقتصادی،  در عرصه  رئیس جمهور 
رشد مثبت، کنترل تورم، کاهش واردات گندم و افزایش صادرات غیر نفتی را از 
مسئله  در  مشکالت  از  عبور  برای  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  دولت  دستاوردهای 

اشتغال و رشد اقتصادی نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم.
های خصوصی، مشکالت  و شرکت  مرکزی  بانک  به  بدهی سنگین  روحانی  آقای 
ناشی از یارانه نقدی، بیکاری، بهره وری پایین، فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، 
زیست  مسائل  زیرزمینی، خشکسالی،  منابع  کاهش  و  آب  کمبود  بانکی،  معوقات 

محیطی و کاهش قیمت نفت را از جمله مشکالت پیش روی دولت بیان کرد.
با تاکید بر بکارگیری همه توان دولت برای رفع مشکالت مردم و  رییس جمهور 
کشور گفت: برای حل مشکالت نیازمند همکاری قوای سه گانه هستیم تا گامهای 

باقی مانده را با شتاب بیشتری طی کنیم.
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توافق، همه خواسته های طرفین را ندارد اما متوازن است
توکل به خدا به ما جرات داد تا مقابل 6کشور ایستادگی کنیم

تشکر رهبرانقالب از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای/ پشتوانه روحی، معنوی و فکری، عامل اصلی حل همه مشکالت است

ظریف در نشست خبری:

در دیدار هیات دولت مطرح شد؛
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جمهوری اسالمی ایران و دولت های عضو گروه ۱+۵ )شامل آمریکا، آلمان، انگلیس، چین، 
فرانسه و روسیه( همراه با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، پس از ۲۲ ماه 
مذاکره سخت و فشرده، سرانجام در روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴ برای رفع سوء تفاهم ها در مورد 
ایران و همزمان لغو تحریم های ظالمانه  برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی 
علیه ملت ایران تفاهم نمودند. در نتیجه این تفاهم که با رعایت چارچوب ها، دستورالعمل 
ها و خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده است، دستاوردهای زیر در حوزه 

هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گردید.
مولفه هایی که در پی خواهند آمد خالصه ای از برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 
۱+۵ می باشد که در تاریخ ۲۳تیر ۱۳۹۴ بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای ۵+۱ 

مورد توافق واقع گردید. در نتیجه این برجام:
- قدرت های جهانی برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت 
شناخته و اعمال حقوق هسته ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین المللی محترم 

می شمارند؛
- برنامه هسته ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت 
بین المللی معرفی شده بود، اکنون به موضوعی برای همکاری بین المللی با سایر کشورها 

در قالب استانداردهای بین المللی تبدیل می گردد؛
ای  هسته  برنامه  از  برخوردار  و  ای  هسته  فناوری  دارای  قدرت  یک  عنوان  به  ایران   -
صلح آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد 

شناسایی قرار می گیرد؛
- قطعنامه  های تحریمی ناعادالنه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل کلیه تحریم 
های اقتصادی و مالی تحمیل شده علیه کشورمان، در قالب یک چارچوب مورد تفاهم و 

از طریق صدور یک قطعنامه جدید به یکباره لغو خواهند شد؛
- با صدور قطعنامه جدید ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد، ضمن اشاره به ماده ۴۱ منشور 
صرفاً در بندهای مربوط به لغو تحریم های گذشته، تحول ماهوی در نحوه برخورد شورای 

امنیت با ایران ایجاد خواهد شد؛
- همه تاسیسات و مراکز هسته ای ایران به کار خود ادامه خواهند داد. بر خالف خواسته 

های اولیه طرف مقابل، هیچ کدام نه برچیده می شوند نه تعطیل؛
ادامه  ایران  غنی سازی  برنامه  خورد؛  شکست  ایران  سازی  غنی  از  جلوگیری  سیاست   -

خواهد یافت؛
- زیرساخت هسته ای ایران حفظ خواهد شد. هیچ سانتریفیوژی از بین نخواهد رفت و 
 ،۴-IR کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله

IR ،۵-IR-۶ و IR-۸ادامه می یابد؛
- راکتور آب سنگین اراک به عنوان یک راکتور آب سنگین باقی مانده و ضمن مدرن 
سازی و اضافه کردن قابلیت ها، آزمایشگاه ها و تاسیسات جدید به آن با همکاری صاحبان 
پیشرفته ترین و امن ترین فن آوری های روز جهانی، خواسته های اولیه برای برچیده 

شدن یا تبدیل آن به راکتور آب سبک به کنار گذاشته شده اند؛
- ایران به عنوان یک تولید کننده محصوالت هسته ای، به خصوص دو محصول راهبردی 
بازارهای جهانی خواهد شد و تحریم ها و  »اورانیوم غنی شده« و »آب سنگین«، وارد 
محدودیت ها علیه صادرات و واردات مواد هسته ای – که بعضا ۳۵ سال در جریان بود 

-- بی تاثیر می گردد؛
پتروشیمی،  گازی،  نفتی،  مالی،  بانکی،  های  حوزه  در  مالی  و  اقتصادی  های  تحریم   -
تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا که به بهانه برنامه 

هسته ای ایران وضع شده است، در ابتدای اجرای توافق به طور یک جا لغو می شوند؛
- الزام بر ممنوعیت فعالیت موشکی کشورمان از جمله در حوزه موشک های بالیستیک 
به محدودیت هایی در حوزه موشک های طراحی شده برای سالح هسته ای که جمهوری 

اسالمی ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، تبدیل خواهد شد؛
با برخی محدودیت ها جایگزین خواهد شد، به نحوی  لغو و  ایران  - تحریم تسلیحاتی 
این  گردید.  فراهم خواهد  موردی  به صورت  دفاعی  اقالم  یا صادرات  واردات  امکان  که 

محدودیت ها نیز بعد از ۵ سال به طور کامل لغو خواهد شد؛
- ممنوعیت خرید اقالم حساس با کاربرد دومنظوره لغو و تامین نیازهای ایران از طریق 

کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ تسهیل خواهد شد؛
- تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای به طور کامل 

لغو خواهد گردید؛
- برای اولین بار پس از سه دهه تحریم غیرعادالنه، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری 
مرتفع و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها فراهم خواهد گشت؛

- ده ها میلیارد دالر از درآمدهای ایران که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم های 
ظالمانه در خارج از کشور مسدود شده است آزاد خواهد شد؛

- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، کشتیرانی جمهوری اسالمی، شرکت ملی نفت 
ایران، شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک 
از شمول  ها و موسسات کشورمان )در مجموع حدود ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی( 

تحریم ها خارج می شوند؛
- دسترسی بیشتر ایران به حوزه های تجاری، فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد؛

- ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرصه ها از جمله 
سرمایه گزاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و سایر زمینه ها مرتفع خواهد شد؛

- و باالخره در حوزه انرژی صلح آمیز هسته ای زمینه همکاری های گسترده بین المللی 
با ایران در حوزه ساخت نیروگاه های جدید هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی و پیشرفته 

ترین حوزه های صنعت هسته ای ایجاد می گردد.
*گفتنی است این متن را وزارت خارجه ایران منتشر کرده است.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا عصر امروز در یک کنفرانس خبری در وین 
: این توافق  در خصوص توافق حاصل شده بین ایران و گروه ۵+۱ اظهار کرد 

خوبی است که ما به دنبال آن بودیم .
وزیر خارجه آمریکا در این نشست مطبوعاتی افزود : این توافق به صورت مرحله 

ای اجرا می شود.
وی درباره سطح مجاز غنی سازی اورانیوم در ایران بر اساس توافق ، گفت : این 

سطح از غنی سازی اورانیوم برای استفاده های صلح آمیز کافی است.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود : ایران با توقف فعالیت دستگاه های سانتریفیوژ 

پیشرفته موافقت کرده است.
وی افزود : ایران همچنین فعالیت هسته ای را در تاسیسات فردو متوقف خواهد 

کرد.
معادن  از  ای  هسته  مختلف  های  بخش  از  توانند  می  بازرسان  وی،  گفته  به 

اورانیوم گرفته تا مراکز هسته ای بازرسی کنند.
جان کری گفت : ما هیچ گاه با ملت ایران نزاع نداشته ایم و به برکت این توافق 
مسائل تغییر خواهد کرد و با توجه به تعهداتی که ایران پذیرفته است تحریم 
های ایران لغو می شود. وقتی ایران به تعهدات خود عمل کند تحریم های این 

کشور به تدریج لغو می شود.
وی ادامه داد: این توافق سرآغاز تعامل بین ایران و جامعه بین المللی خواهد بود.

و  خواند  احترام  مورد  و  میهن دوست  و  سخت  مذاکره کننده ای  را،  ظریف  وی 
گفت: حتی وقتی کار سخت می شد آخر جلسات را با لبخند ترک می کردیم.

وزیر خارجه آمریکا درادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران با بیان اینکه ما تعامل 
عمیقی با کنگره خواهیم داشت و با آن ها صحبت خواهیم کرد تصریح کرد: فکر 
نمی کنم مردم آمریکا حاضر شوند که آمریکا به دنیا پشت کند. این فرصت به 
وجود آمده که ما رابطه را بهتر کنیم. این فرصت و امکان به وجود آمده که ایران 

برنامه صلح امیز هسته ای داشته باشد و بتواند سالح بگیرد.
چه  در  که  است  مهم  ایران  مردم  برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کری  جان 
پروسه ای تحریم ها علیه کشورشان لغو خواهد شد و اینکه چه تضمینی وجود 
این تعهد پایبند باشد گفت: همان طور که اشاره  دارد دولت بعدی آمریکا به 
کردم در این توافق یک سری گام های مشخصی قید شده و ایران قبول کرده که 

آن ها را بپذیرد و فرصتی برای ایران جهت اعتمادسازی به وجود آمده.
وی با اشاره به برخی از تعهدات ایران در این توافق گفت: ۶۰ روز دیگر بررسی 
این موضوع در کنگره به پایان می رسد و چند ماه بعد سازمان بین المللی انرژی 

اتمی گزارش خود را در ارتباط با فعالیت های ایران تکمیل می کند.
به سرعت  بستگی  تحریم ها  رفع  زمان  اینکه بحث  بیان  با  آمریکا  وزیر خارجه 
ایران دارد تصریح کرد: عمیقا معتقدم که اگر ایران به صورت کامل این توافق 
را انجام دهد کسی فکر نمی کند به این توافق پشت کند که ایران بار دیگر به 

سمت غنی سازی برود.
رییس دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه ایران دو سال است 
اقدامات خود را در راستای اینکه نمی خواهند بمب اتم بسازند آغاز کرده است 
گفت: هرکسی که رییس جمهور آمریکا شود حکمت این توافق را خواهد دید و 

اجازه می دهد که این توافق بماند.
رییس تیم مذاکره کننده آمریکا در جریان مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در پاسخ 
اعالم  آمریکا  به  را نسبت  بدبینی اش  بارها  این سوال که آیت اهلل خامنه ای  به 
کرده و از سوی دیگر شما از کجا این تضمین را دارید که ایران به مانند سال 
۲۰۰۹ برخالف توافق انجام شده عمل نکند گفت: اول از همه من نگفتم که این 
اطمینان را دارم و من به روشنی به شما گفتم که نفس امضای این توافق به این 
معنا نیست که به خودی خود تمام چالش های پیش رو از بین می برد و من به 
شما نگفتم که همه چیز بدون هیچ گونه سوءتفاهمی به سمت شفافیت می رود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای توافق گفت: مذاکره کنندگان به خصوص در این 
۲۴ ساعت گذشته به ما اطمینان دادند که با تایید و حمایت کامل رییس جمهور 

و رهبر ایران با ما تعامل می کنند.
کری با تاکید بر اینکه ما منتظر این هستیم که ایران تعهدات خود را اجرایی کند 
بار دیگر تاکید کرد: ما اینجا نمی ایستیم که این تضمین و تعهد را بدهیم که هر 
قدمی که ایران برمی دارد در راستای اجرای توافق است. ما ساز و کار کافی برای 
پاسخگو کردن ایران پیش بینی کرده ایم و معتقدیم که این توافق منافع و امنیت 

را تامین می کند و انتظار داریم که در روزهای آینده این جریان به راه افتد.
یادتان  پایان سخنان خود در پاسخ به سواالت مکرر خبرنگاران گفت:  وی در 

باشد که من هرگز به این میزان سر پا نایستاده بودم.

باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در یکی از نخستین واکنش ها 
نسبت به جمع بندی توافق هسته ای در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در 
پاسخ به منتقدانی که دارایی های آزاد شده ایران ناشی از توافق هسته ای را پول 
باداورده می دانستند اعالم کرد که این پولها پول بادآورده نیست و بلکه پولهای 
خود ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده و به اعتبار دولت امریکا 
راه دستیابی ایران به آنها بسته شده یا اصطالحا بلوکه شده است. وی رقم این 

پول را ۱۵۰ میلیارد دالر اعالم کرد.
آنطور که نسیم گزارش داده؛ در ایران اما واکنشها نسبت به دارایی های بلوکه 
شده کشور بسیار متفاوت بود. بعد از جمع بندی توافق هسته ای نخستین اظهار 
نظر در خصوص این مسئله از سوی رئیس کل بانک مرکزی بیان شد. ولی اله 
سیف در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران میزان دارایی 
در  مرکزی  بانک  اموال  از  از  ناشی  دالر  میلیارد   ۲۳ را  ایران  بلوکه شده  های 
کشورهای ژاپن، کره و امارات دانست و تصریح کرد که با ۶ میلیارد دالر درآمدی 
که ایران از محل فروش نفت در هند دارد میزان دارایی های بلوکه شده ایران 

چیزی در حدود ۲۹ میلیارد دالر خواهد شد.
واکنش بعدی را علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان روز و در 
به  تحریمها  رفع  که  این  بر  تاکید  با  اقتصاد  وزیر  کرد.  بیان  خبرنگاران  جمع 
تنهایی مشکالت اقتصادی را حل نمی کند، گفت که عدد ۱۲۰ میلیارد دالری 

که برخی رسانه ها در خصوص دارایی های بلوکه شده ایران مطرح می کنند 
صحت ندارد. وی گفت که حدود ۳۵ میلیارد دالر از این دارایی ها در شرکت 
نیکو سرمایه گذاری شده و مربوط به طرح های شرکت ملی نفت ایران است. 
حدود ۲۲ میلیارد دالر هم در چین به عنوان وثیقه های فاینانس موجود است. 
طیب نیا تاکید کرد که ارزیابی این اعداد رقم مورد نظر ولی اله سیف رئیس کل 

بانک مرکزی را تایید می کند.
حدود یک ماه قبل سید حسین هاشمی استاندار تهران در اظهار نظری درباره 
پولهای بلوکه شده گفت که ۱۸۰ میلیارد دالر از پولهای کشور در خارج بلوکه 
شده است و از آنجا امکان جا به جایی نداریم بنابراین کاالها را ۱۵ تا ۲۰ درصد 

گران تر می خریم.
حدود یک سال و نه ماه قبل هم کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس 
عدد ۶۰ میلیارد دالر به عنوان میزان سرمایه های بلوکه شده ایران در بانکهای 
خارجی دانست. رئیس مجلس شورای اسالمی هم در همین دوران و درآستانه 
توافق ژنو در سفری که به چین داشت گفت که میزان دارایی های بلوکه شده 

ایران تنها در پین ۲۲ میلیارد دالر است.
روزنامه وال استریت ژورنال هم بعد از توافق ژنو اعالم کرد که ۱۰۰ میلیارد دالر 
از پرداختها به ایران برای واردات نفت در حسابهایی در کشورهای مشتری نفت 

ایران مسدود شده است.
با نسیم  بانک مرکزی در گفتگو  الملل سابق  بین  در همین خصوص مدیرکل 
اظهار کرد: کشور ما در حال حاضر پول بلوکه شده ای در اروپا ندارد و حدود 
۵ تا ۶ میلیارد دالر پول بلوکه شده ناشی از بدهی شرکتهای انگلیسی بریتیش 
پترولیوم و شل به شرکت ملی نفت ایران است که احتماال بعد از توافق پرداخت 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: میزان داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور چیزی 
در حدود ۱۵۰ میلیارد دالری است که رئیس جمهور آمریکا هم به آن اشاره 

کرده و شاید رقمی جزئی با آن تفاوت داشته باشد.
حمید صافدل معاون وزیر سابق صنعت و رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت 
هم در روزهای پایان مسئولیت خود در این سازمان اعالم کرده بود که ۱۰۰ 
میلیارد دالر از پولهای بلوکه شده ایران ناشی از فروش نفت در خارج از کشور 

بلوکه شده است.
ابهامات فراوان در میزان دارایی های بلوکه شده ایران به همین جا ختم نشد و 
مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی هم در صفحه 
اینستاگرام خود با انتقاد از اظهار نظر سیف در خصوص میزان دارایی های بلوکه 
بلوکه  استاندار تهران دارایی های  را مطرح کرد که چرا  این سوال  ایران  شده 
شده ایران را ۱۸۰ میلیارد دالر اعالم کرده بود و در حدود یک ماه این رقم به 

۲۹ میلیارد دالر کاهش یافت.
به نظر می رسد برخی از مسئوالن حتی از میزان دارایی های که کشور ما در 
خارج از کشور دارد بی خبر هستند و مشخص نیست بعد از توافق هسته ای در 

ماه های آتی چه میزان از دارایی های بلوکه شده کشور آزاد خواهد شد
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منبع : عصر ایران و الف

خالصه محورهای جمع بندی مذاکرات 
این همان توافق خوبیست که به دنبالش بودیم/ این توافق غروب نداردمنتشر شده توسط وزارت خارجه ایران

آیا کسی می داند ایران چه میزان پول بلوکه شده
در خارج از کشور دارد؟

پرسش و پاسخ جان کری با خبرنگاران درباره توافق؛



است  مفید  کشور  اقتصاد  برای  بین المللی  تحریم های  رفع 
اقتصاد  آینده  وضعیت  آنچه  اما  شمرد،  مغتنم  را  آن  باید  و 
کشور را رقم می زند، ساختار موجود، وضعیت نهادها، جایگاه 
بخش ها در شرایط کنونی و نوع نگاه و برنامه ریزی ما برای 
چند  به  کنونی  تشدیدشده  تحریم های  اساسا  است.  آینده 
آثار  هم  سال  چند  همین  در  و  می شود  مربوط  اخیر  سال 
و  ضعیف  شرایط  اما  است،  گذاشته  جا  بر  محدودکننده ای 
کارکرد ُکند اقتصاد، سابقه ای حداقل چنددهه ای دارد؛ رشد 
اقتصادی ما در ۲۵ سال گذشته حدود ۳,۳  درصد بوده است، 
به طور  تورم  درصد،    ۳۰ حدود  دوره  این  در  نقدینگی  رشد 
مستمر باال و نوسانی و بی کاری به طور مستمر مسئله اصلی 
و  داشته  استمرار  تولید،  کندی  و  ضعف  است.  بوده  کشور 
به تازگی حالت تزاید به خود گرفته است، در مقابل بخش های 
نامولد روزبه روز قوی تر شده اند، فعالیت های سوداگرانه مالی 
و غیرشفاف و مزاحم به ویژه در دهه اخیر بسیار شدت گرفته 
و  مالی  مؤسسات  و  خصوصی  بانکداری  که  به طوری  است. 
نامولد، مزاحم،  اهرم مالی فعالیت های  به  اعتباری قارچ گونه 
بازار  بی ثبات کننده  اقدامات  مسکن،  سوداگرانه  فعالیت های 
سهام، تغییر کاربری اراضی، قاچاق کاال و داللی های اختالل زا 
تبدیل شده اند. اکنون بخش مسکن به دلیل جوالن بیش ازحد 
زمین گیر  سوداگرانه،  نقدینگی  باالی  رشد  و  مؤسسات  این 

شده است و تحوالت، بی ثباتی ها و پرش های قیمتی آن در 
است.  داده  قرار  تحت فشار  را  اقتصاد  کل  گذشته  سال های 
حاشیه رودخانه ها، دامنه کوه ها و ارتفاعات، باغ ها، جنگل ها 
تغییر  و  وسیع  ساخت وساز  معرض  در  زراعی  زمین های  و 
کاربری هستند. قاچاق کاالهای وارداتِی رقیب تولید داخل، 
خام  مواد  صادرات  است.  کرده  فلج  را  داخلی  تولید  تقریبا 
غیرشفاف  واردات  مقابل  در  و  تشدید شده  و  یافته  استمرار 
کاالهای رقیب داخلی به شدت افزایش یافته است. برای نمونه 
واردات پوشاک از ترکیه براساس آمار گمرک ترکیه )صادرات 
گمرک  که  است  چیزی  آن  برابر  چند  ایران(  به  کشور  آن 
به  از چین هم وضعیت  واردات  ما ثبت کرده است. درباره  
مولد  عوامل  )سهم  درآمد  تابعی  توزیع  است.  منوال  همین 
است. سهم  نامناسب  بسیار  تولیدشده(  واقعی  محصوالت  از 
نامرتبط  و  نامولد  عوامل  به  تولیدشده  محصوالت  از  زیادی 
بانکی و مالی،  با تسلطی که در حوزه  آنها  و  تعلق می گیرد 
ابتدا  کرده اند،  پیدا  اقتصاد  بر  برج سازی  و  مسکن  و  تجاری 
را  حقیقی  بخش  در  تولیدشده  محصوالت  از  باالیی  سهم 
و  سود  به عنوان  می ماند  باقی  آنچه  و  می کنند  تصاحب 
بنابراین  توزیع می شود،  مولد  عوامل  میان  اجاره  و  دستمزد 
نه انگیزه ای برای عوامل مولد باقی گذاشته و نه مازادی برای 
سرمایه گذاری مانده است. فساد هم سکه رایج اقتصاد است. 

از دید ما این وضعیت تصادفی ایجاد نشده، بلکه دقیقا مولود 
یک نگاه و نگرش خاص و سطحی به اقتصاد است...

 که در کنار بی تدبیری های اجرائی و مدیریتی و جوالن شدید 
دست های منفعت طلب و رانت جو اقتصاد را به این روز انداخته 
ضعف های  همه  بر  چشم بستن  با  نگرش  و  نگاه  این  است.  
نهادی، ساختاری و مقتضیات بخش های مولد در این سه دهه 
به طور مستمر بر سیاست های بی ثبات ساز قیمتی تأکید کرده 
و همه این شوک ها و بی ثباتی ها را به عنوان تعدیل و تثبیت 
به  است. خصوصی سازی ها  داده  انجام  اقتصادی  اصالحات  و 
مجرای توزیع رانت و شکل گیری انحصارات منجر شده است 
و انحصارات اکنون حرف اول را در اقتصاد می زنند. بانکداری 
جان  بالی  به تمام معنا،  امروزه  که  انداختیم  راه  خصوصی 
اقتصاد شده، به طوری که حتی اصالحات محدود اقتصادی در 
توسط  توصیه شده  نسخه های  است.  بانکی  نظام  اصالح  گرو 
این تفکر به تغییر قیمت های کلیدی محدود و منحصر بوده 
قیمت های  مارپیچ  یک  در  اقتصاد  است  شده  باعث  این  و 
از  برون رفت  دیگر  به طوری که  شود،  گرفتار  تورم  کلیدی 
با  اقتصاد  آن بسیارمشکل شده است. جالب است که وقتی 
بی ثباتی های  شد،  مواجه  اخیر  ظالمانه  و  شدید  تحریم های 
ارزی به عنوان ثمره توصیه  این گروه، کل  اقتصاد را بی ثبات 
و  اعتباری  مالی  مؤسسات  و  بانک های خصوصی  تمام  کرد، 
بسیاری از مردم وارد عرصه خریدوفروش ارز شدند و به بهانه 
تعدیل ارز نسبت به تورم ضربه ای به اقتصاد زدند که تا سال ها 
متعاقب  کاالها  قیمت  چندبرابرشدن  با  نیست.   قابل اصالح 
به شدت  کاالها  از  بسیاری  برای  مردم  تقاضای  رخداد  این 
صنایع  از  بسیاری  کنونی  مشکل  به طوری که  یافته،  کاهش 
به  سوداگرانه  هجوم  اگر  بنابراین  تقاضاست.  و  بازار  مشکل 
مدیریت  ارز  تحریم  شرایط  به عنوان  و  می شد  منع  ارز  بازار 
بعد  تفکر  نمی کشید. همین  اینجا  به  اقتصاد کارش  می شد، 
از ارز بر باالبردن نرخ های سود بانکی تأکید کرد و نرخ سود 
تسهیالت را در دو سال اخیر تا ۱۰  درصد افزایش داد. تنها 
استداللش هم این بود که چون تورم باالست، باید نرخ سود 
بانکی را باالتر از تورم نگه  داشت و این اقدام خود فشار بر 
تولید را تشدید کرد و دست عوامل نامولد را بازتر گذاشت. 
تأکید ما در مقابل این دیدگاه این است که تبیین و تحلیل 
عمیق تر  خیلی  آن  از  منبعث  سیاستی  اشارات  و  اقتصادی 
بنابراین  است.  و جزئی نگر  ساده  تناسب های  از  پیچیده تر  و 
جزئی نگر  تفکر  این  حاصل  بیشتر  کنونی  نامناسب  شرایط 
و  منفعت طلب  و  رانت جو  دست های  با  که  است  سطحی  و 
اگر  اخیر  تحریم های  است.  ائتالف کرده  کوته نگری دولت ها 
آثار محدود کننده  تدبیر همراه می شد،  و  تثبیت  با مدیریت 
بسیارکمتری بر جای می گذاشت. بنابراین مشکل ما قبل از 
اینکه محدودیت های تحریم باشد )که مسلما هست(، مشکل 
ائتالف تفکر سطحی نگر با دست های منفعت طلب و رانت جو و 

عوامل فساد است که بعد از توافِق خوب و میمون انجام شده 
تجربه شده  نوع  )از  آزادسازی ها  و  ارز  نرخ  بهره،  نرخ  برای 
قبلی( توصیه و نسخه ارائه می دهند و نه برای عدم تعادل های 
شدید در بخش های حقیقی و تولید.  باید توجه داشت که اگر 
ما یکه تازی انحصارات مالی، تجاری و برج و پاساژ را محدود و 
مدیریت نکنیم و برای محدودکردن بخش های نامولد فکری 
خارجی  سرمایه گذاری  افزایش  و  خارجی ها  آمدن  نکنیم 
کشور  در  خارجی  کاالهای  مصرفی  بازار  گسترش  به  فقط 
حل  کشور  توسعه  و  رشد  از  مشکلی  هیچ  و  می شود  منجر 
سرمایه گذاری  حوزه  در  خارج  دنیای  با  ما  تعامل  نمی شود. 
و تجارت برای اقتصاد یک ضرورت است و فرصت خوبی هم 
به  را نسبت  نگاه مان  باید  اما  ایجاد شده است،  اقتصاد  برای 
ارائه  کشور  توسعه  با  مناسب  برنامه  کنیم،  تصحیح  اقتصاد، 
کرد، مشکالت فعلی را به رسمیت شناخت و آسیب شناسی 
را  فسادآمیز  و  نامولد  و  مزاحم  فعالیت های  زمینه  و  کرد 
سالم سازی  از  بعد  داد.  ارتقا  را  تولید  فضای  و  کرد  محدود 
با  تعامل  و  خارجی  مشارکت های  که  است  اقتصاد  فضای 
دنیای خارج و رفع تحریم های ظالمانه می تواند نتایج خوبی 
داشته باشد.  بنابراین باید نگاه ها را تصحیح کرد، روش های 
برنامه ریزی را اصالح کرد و این طور نباشد که خط مشی های 
پستوی  در  منفعت طلب  دست های  توصیه  به  بنا  اقتصادی 
بعضی رسانه ها تهیه و تنظیم و تحمیل شود. ما آرزو و تأکید 
و  سطحی  نگاه های  اقتصادی  و  اجتماعی  هزینه های  داریم 
که  مردمی  نه  کنند  پرداخت  آن  را صاحبان  فساد  به  آلوده 
سال هاست گرفتار عدم تعادل، بی کاری و رکود و تاخت وتاز 
عوامل نامولد هستند. وقتی بارها ثابت شده که فعال ترکردن 
را  نسبی  قیمت های  نه تنها  تورم  کلیدی  قیمت های  مارپیچ 
بی ثباتی ها  و  عدم تعادل ها  و  اختالالت  بلکه  نمی کند  اصالح 
عده ای خاص  برای چندمین بار  بازهم  اما  می کند  تشدید  را 
متغیر  چند  به  اقتصادی  اصالحات  منحصرکردن  به  اصرار 
کلیدی مثل نرخ ارز و نرخ سود و... دارند، این حدس قوی 
رویه ها صرف دیدگاه  این  ایجاد می شود که دیگر  انسان  در 
پشت  منفعت طلب  و  رانت جو  بلکه دست های  نیست  محض 
هزینه های  به  خود  منافع  تداوم  به خاطر  که  هستند  قضیه 
گزاف همین رویه های سیاستی و کارکردی را ادامه می دهند. 
االن یک مالک کلی در واقعیت های موجود اقتصادی ما این 
از  نامولد، خام فروش ها، دالالن و سوداگران  است که عوامل 
سودهای بسیار باالتر از بخش های مولد برخوردارند و این رمز 
تداوم رشد پایین، تورم، بی کاری و فقر است. رفع تحریم ها 
تنها قدری از این مشکالت را کاهش می دهد و چه بسا اگر 
نامولد،  عوامل  نسبی  جایگاه  نشود  اصالح  رویه ها  و  نگاه ها 
زیان  به  اقتصاد  در  رانت طلبان  و  تجاری  و  مالی  انحصارات 

بخش مولد ارتقا یابد.

روزنامه آرمان- جواد مرشدی: یکی از تاریخ شناسان بزرگ علم یعنی توماس کوهن از تعبیری 
به این مضمون استفاده می کند که وقتی شرایط بحرانی شد، باید به بنیادها بازگشت. این 
بازگشت به بنیادها در شرایط کنونی برای ایران از جنبه های گوناگون اهمیت دارد؛ چنانکه 
با  فرشاد مومنی، اقتصاددان، معتقد است: »آمیزه ای از دانش ناکافی و منافع غیر هم راستا 
مصالح توسعه ملی به ویژه طی یک دهه گذشته یکی از غم انگیزترین کارنامه ها را رقم زده 
است.« و بر همین اساس در گفت وگو با »آرمان« می گوید: »در بازگشت به بنیادها ابتدا باید 
قرار گیرد؛  بازنگری  و  ژرفکاوی  آنها، مورد  از  فهم مسلط  و  و سرنوشت ساز  مفاهیم کلیدی 
آمار  نظام  کارآمدسازی  و  تجربیات  ثبت  نظام  مانند  مقدمات  فراهم ساختن سایر  با  سپس 
و اطالعات و... می توانیم به روش علمی در مقام توصیف واقعیت ها قرار بگیریم.« متن این 

گفت و گو را در ادامه می خوانید:
 یکی از مشکالت اقتصادی ایران این است که وجود نوعی ساختار رانتی دستیابی به ادراک 

مطابق با واقع از مسائل را بسیار دشوار کرده است. نظرتان در این باره چیست؟
واقعیت ها گاه دستکاری شده اند، همان طور که مفاهیم هم همین وضعیت را دارند. یکی از 
این مفاهیم کلیدی اقتصاد است و یکی از گرفتاری های بنیادی اداره اقتصاد در ربع قرن اخیر 
این بوده که به این مساله مهم توجه نشده است که مفهوم اقتصاد یک مشترک لفظی درباره 
سه سطح تحلیلی متفاوت است و حسب هر یک از آن سطوح، حتی نگرش علمی، ادراک و 
تحلیل و رهنمودهای به کلی متفاوت به دست می دهد. ما از بابت این بی دقتی هزینه های 
بسیار سنگینی را پرداخته ایم. نمونه مشخص و فاجعه آمیز آن تالش برای حل وفصل مسائل 
سطح توسعه از طریق ابزارهای سطح خرد است که طی ربع قرن اخیر در قالب شوک نرخ ارز، 
شوک قیمت حامل های انرژی و... بارها مشکل زا بوده است. مفاهیم کلیدی متعدد دیگری در 
اقتصاد وجود دارند که این گونه برخوردهای سهل انگارانه با آنها هم صورت می پذیرد، مانند 
استقالل، آزادی، عدالت، توسعه و...  که همه آنها نیازمند بازنگری های ژرف هستند. دوستانی 
که بحث های مرا دنبال می کنند، می دانند که در ارزیابی های خود از مسائل اقتصادی کشور 
همیشه روی گزارش ها و آمار رسمی تکیه و تاکید می کنم. دلیلش این است که دلم می خواهد 
با سیاست گزاران کشور گفت وگوی سازنده و اصالح گر داشته باشیم و یکی از مقدمات الزم 
منتشر  قرار دهیم که رسماً  را همان چیزی  مبنای گفت وگو  است که  آن  این مساله  برای 
کرده اند. اگر مساله ای در یک گزارش رسمی تایید شده باشد، با توجه به اینکه گزارش رسمی 
معموالً  گزارش خوشبینانه و بسیار محافظه کارانه است، دیگر به اصل وجود آن مساله می توان 
استناد کرد. گزارش های رسمی می گوید که در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا امروز از محل صادرات 
نفت، گاز و غیر اینها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دالر به این اقتصاد تزریق شده، اما اثر عملی آن 
این است که تعداد جمعیت شاغل در ایران تقریباً بالتغییر باقی مانده و این یکی از حادثه های 
ملی  توسعه  دغدغه دار  که  آنها  نمی بینیم  می شود.  محسوب  جهان  اقتصادی  تاریخ  بزرگ 
هستند، درباره این حادثه تکان دهنده، به اندازه اهمیتی که دارد، حرف بزنند. ما نیاز داریم که 
با تکیه بر روش و اسلوب علمی درباره آنچه بر سر اقتصادمان آمده بحث کنیم و کمک کنیم 
این حادثه ها دیگر تکرار نشود. در عین حال، مساله فقط این نیست که این رقم تزریق شده 
و تقریباً چیزی به رقم جمعیت شاغل ایران افزوده نشده است. همچنین در همین دوره ای 
اتفاق افتاده، کشورمان در مقیاس جهانی و نسبت به کشورهای دیگر از نظر مالی  که این 
نزدیک به ۶۰ رتبه و از نظر کیفیت محیط زیست حدود ۴۷ رتبه سقوط کرده است. همه این 
موارد بر اساس گزارش های رسمی است. در این دوره با میزان منابع تزریق شده به اقتصاد 
بر اساس محاسبات بانک جهانی جمعیت فقیر ایران ۴/۵ برابر افزایش پیدا کرد و شاخص 
فالکت در ماه های پایانی دولت قبلی دو برابر این شاخص در ماه های شروع به کار این دولت 
بوده است. متاسفانه حتی وقتی در مقام توصیف در گزارش های رسمی به چنین واقعیت های 
تکان دهنده ای اذعان می شود، در مقام تحلیل به جای کوشش در فهم علمی و روشمند چرایی 

وقوع چنین مسائلی و البته به اقتضای ساخت رانتی بیشتر دوست داریم به افراد بند کنیم و 
رفتار آنها را زیر ذره بین قرار دهیم و ایرادها و حتی تنبیه ها را هم عمدتا متوجه آنها کنیم. 

 البته نباید نقش افراد را نیز در این خصوص نادیده گرفت.
من نقش افراد را انکار نمی کنم. با این همه، به صراحت می گویم به اعتبار مبانی نظری کامال 
افراد مهم تر  از نقش  اجازه چنین رفتارهایی را می دهد،  قابل دفاع، نقش آن ساختاری که 
است و ما چون مرتباً سهم و نقش افراد را برجسته می کنیم، در عمل دائما به دنبال حذف 
افراد و حداقل جابه جاکردن آنها می رویم. بعضا هم دیری نمی گذرد که از کرده خود پشیمان 
با قدرت  افراد را پی درپی حذف کرده ایم، اما مشکالت همچنان  می شویم؛ چراکه می بینیم 
بر  به روش علمی  و  تاریخی  این زمینه کافی است مروری  برقرار است. در  بیشتر  و شدت 
ماجراهای فاضل خداداد، شهرام جزایری، بابک زنجانی و.... داشته باشیم. ما به یادگیری نیاز 
داریم. بارها و بارها تالش کرده ایم برای جابه جاکردن افراد و بعد دیدیم که اوضاع بسامان 
است که یک بار هم  این  است،  تعیین کننده  بسیار  به گمان من  آنچه  بنابراین  است.  نشده 
نابسامانی های شدت یابنده را بررسی  که شده، بیاییم منطق های رفتاری شکل گیری چنین 
با اصالح ساختار نهادی  تا  از ظرفیت های دانایی و توانایی این جامعه مدد بگیریم  کنیم و 
تسهیل کننده یا شکل دهنده به آن منطق های رفتاری کاری کنیم چنین مسائلی تکرار نشود. 

 اگر نقص اطالعات به انتخاب های نادرست منجر می شود، چرا کارنامه ها متفاوت است؟
یکی از مفاهیمی که در ادبیات توسعه از مجرای آن درک جهانی از این مساله ارائه می شود، 
مفهوم یادگیری است. می گویند انسان ها با نقص اطالعات روبه رو هستند و آنها که اطالعات 
اندک دارند، در انتخاب های خود در معرض خطا قرار می گیرند؛ اما وقتی همه انسان ها و جوامع 
در معرض خطا در جوامع مختلف یکجا مورد بررسی قرار می گیرند، می بینیم که کارنامه های 
متفاوتی دارند، اما در پاسخ به این سوال باید گفت: تفاوت در بنیه یادگیری افراد و جوامع 
است؛ به این معنی که همه خطا می کند، اما آنهایی که از خطاهای خود عبرت می گیرند و 
در برابر تکرار آن با سازوکارهای نهادمند و عالمانه مقاومت می کنند، اندک هستند. تا آنجا 
که به تجربه کشورمان مربوط می شود، حتی اگر نخواهیم به دوره های زمانی خیلی دور نظر 
بیفکنیم، حداقل در ۱۰ سال گذشته ۱۰ مطالعه جدی دانشگاهی نشان داده است که بیش از 
۸۵ درصد اشتباهات سیاستی که در شوک اول نفتی اتفاق افتاده، عینا در شوک آخر نفتی از 
سال ۸۴ به بعد تکرار شده است. در این فاصله تعداد اعضای هیات علمی رشته اقتصاد چند 
ده برابر و تعداد دانشجویان رشته اقتصاد چند صد برابر شده اند. اگر تعداد متخصص هایمان را 
اضافه  کنیم و بار دیگر عینا همان اشتباهات گذشته را تکرار  کنیم، می توانیم یک پیام بزرگ  
از آن ناحیه دریافت کنیم و آن اینکه یادگیری اگر بخواهد اثر عملی داشته باشد، باید هویت 
جمعی پیدا کند و دانایی، شرط الزم بهبود عملکردهاست، اما شرط کافی آن تغییر و اصالح 
نهادهاست. اینکه تک افرادی در گوشه هایی چیزهایی بدانند، الزم هست، ولی کافی نیست. 
باید به عنوان مسئولیت اجتماعی و در  مساله اساسی که در این زمینه وجود دارد و همه 
سطح توان سهمی در آن  به خود اختصاص دهیم، این است که مساله توسعه از نظر تئوریک 
در یک اقتصاد رانتی با یک پارادوکس بزرگ روبه روست و آن پارادوکس این است که اقتصاد 
رانتی به صورت منسجم در سطح تصمیم گیری و تخصیص منابع همه چیز و همه کس را به 
سمت کوته نگری می کشاند. برخی فکر می کنند کوته نگری یک عبارت اهانت آمیز است، ولی 
باید دانست این یک ترم تئوریک است و به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابعی اشاره دارد 
که به صورت سیستمی مالحظات بلندمدت را قربانی مالحظات کوتاه مدت می کند. از این 
زاویه یکی از گرفتاری های بزرگی که در سطح کارشناسی وجود دارد، این است که هرگاه 
در کوتاه مدت خطاهای سیاست گذاری را گوشزد می کنید، غیر از واکنش های استاندارد که 
تکذیب و نفی و انکار است، یکی دیگر از دستاویزها این می         شود که می گویند: دیدی آنچه 
فهم  نشد؟ در غیاب  انتظاری خبری  از مشکالت حاد  اما  انجام شد،  شما خطا می دانستید 
عالمانه و دوراندیش تصویر روشنی وجود ندارد که در کوتاه مدت چه خبری باید بشود. مثال 
فرض کنید دولت محترم به رغم تجربه دولت احمدی نژاد باز در سال ۱۳۹۳ قیمت حامل های 
انرژی را به طور متوسط ۵۵ درصد افزایش داد و در مقام انتقاد وقتی نکاتی مطرح شد، واکنش 
دولت در بهترین حالت این بود که شیب کارهای نادرستی را که دولت قبلی می کرد، خیلی 
کاهش دادیم،  درحالی که بحث این بود که شما در فعالیت انتخاباتی تان وعده متوقف کردن 
فعالیت های نادرست دولت قبل را می دادید و شما اصال نگفتید که کار دولت قبل را می خواهم 

ادامه دهم با شیب کمتر. این نقض عهد است. 
تعداد  تا ۱۳۹۲  فاصله سال های ۱۳۸۸  اشتغال فقط در  اعالم دبیرخانه شورای عالی   طبق 
اثر کدام  در  این حادثه  نظر شما  به  برابر شده،  ایران ۷/۵  در  تولیدی  بنگاه های مشکل دار 

اشتباهات سیاستی رخ داده است؟
گزارش های رسمی می گوید در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ کسری بودجه خانوارهای 
ایرانی ۴/۵ برابر افزایش پیدا کرده است. شما می دانید این تحول چه بار انسانی- روحی و 
عاطفی منفی شدیدی در میان سرپرستان خانواده ها ایجاد می کند و مهم تر اینکه چه تصویری 
ذهنی از چشم اندازهای کشور می سازد؟ در هر حال آنچه می توانم بگویم، این است که در 
کنار همه این نابسامانی ها یک نقطه قوت وجود دارد و آن هم به عنوان یکی از بزرگ ترین 
افتخارات دوران جمهوری اسالمی این است که نسبت به هر دوره تاریخی دیگری در دوره 
که  معناست  بدان  این  و  بیشتر شده  انسان ها  دانش ورزی  روی  ایران سرمایه گذاری  معاصر 
ظرفیت های نرم افزاری و علمی کافی برای حل مشکالت کشور وجود دارد؛ یعنی شرط الزم 
وقتی  نمونه،  عنوان یک  به  دارد.  وجود  آن  تایید  در  بسیاری  و شواهد  مهیاست  درمجموع 
سیاست های نادرست اقتصادی در زمینه شوک درمانی در قیمت حامل های انرژی مطرح شد، 
عواقب و پیامدهای آن را با ضریب باالی ۹۵ درصد کارشناسان ایران پیش بینی کرده بودند. 
پس ذخیره دانایی کشور برای اداره بهتر امور کفایت می کند. آنچه شدیداً کمبود داریم، این 
است که علم در ایران یک نیروی اجتماعی موثر نیست و این یک وظیفه همگانی است. همه 
ما باید تالش کنیم در امور تخصصی، علم فصل الخطاب باشد. این ذخیره دانایی وجود دارد، 
اما در اقتصادهای رانتی معموال زور غیرعلم در ساخت سیاسی از زور علم بیشتر است و اصالح 
و بهبود این شرایط یک مجاهدت همگانی می طلبد. مساله مهم دیگر این است که در هر 
دوره ای در ۱۰۰ ساله اخیر که مردم احساس مشارکت و احساس تعلق بیشتری نسبت به 
سرنوشت جامعه داشتند، با اینکه ایران زیر شدیدترین فشارها بوده، کارنامه عملکرد کشور در 
آن دوره ها درخشان ترین نمونه ها بوده است. از این زاویه احتیاج داریم کارهای مطالعاتی قوی 
کنیم؛ به ویژه واکاوی تجربه های تاریخی کشور در چند ساله قبل و بعد از انقالب مشروطیت، 
چند ساله نهضت ملی شدن نفت و ده ساله اول پس از انقالب. ما هزینه های این تجربه ها 
را پرداختیم. به هر دلیل باید پذیرفت در صورت بندی دقیق آنها و شکل دادن به یادگیری 
جمعی از آن تجربه ها کوتاهی کرده ایم و بنابراین نتوانسته ایم درس بگیریم. نکته مهم دیگر 
این است که در عین حال که روی شانه های پیشینیان قرار می گیریم و از تجربیات آنها یاد 
می گیریم، باید بر این سازه ذهنی کوتاه نگر که به طرز غیرعادی عمومیت دارد و سیطره و 
نفوذ آن در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی به مراتب بیشتر است، غلبه پیدا کنیم. 
و راه آن هم این است که به مطالعات جامعه شناختی اقتصادی و مطالعات اقتصاد سیاسی، در 
کنار بررسی های عمیق تاریخ اقتصادی دامن بزنیم. در کنار همه این ها و شاید مهم تر از همه 
باید تکلیف شرایط کنونی را بر بلندای آینده هم نگاه کنیم تا اقتضائات امروز خود را بهتر 
بفهمیم. اینها خالهای معرفتی بزرگی است که بر سر راه توسعه ایران وجود دارد. شخصاً در 
زمره کسانی هستم که از تالش های تنش زدایانه دولت کنونی بارها و بارها سپاسگزاری کرده 
ام؛ اما در عین حال بر این مساله هم تاکید کرده ام که تنش زدایی در بهترین حالت یکی از 
شروط الزم برای برون رفت از گرفتاری های موجود را فراهم می کند. شروط دیگری هم وجود 
دارد، ازجمله اینکه بعد از درک واقعیت به تحلیل آن بپردازیم، یعنی به روش علمی بتوان 
افتاد. متاسفانه مسئوالن اقتصادی کشور از تحلیل چرایی رقم  اتفاق ها  توضیح داد چرا آن 
خوردن کارنامه اقتصادی ایران در دوران دولت گذشته طفره می روند. شاید یکی از دالیل این 
باشد که راه دیگری بلد نیستند و فقط می خواهند یا می توانند شیب سیاست های مخرب را 
کاهش دهند؛ درحالی که به شرحی که گفته شد، به تعبیر خواجه شمس الدین محمد، کار 
بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. سیاست اصولی تنش زدایی در شرایط کنونی ایران نقش 
شمشیر دودم را بازی می کند. اگر تنش زدایی صورت بگیرد و کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا 
نکند و توان رقابت اقتصاد ملی ارتقا پیدا نکند، صدای تندروها بلندتر خواهد شد و اگر این 
اتفاق افتد هم دولت و هم ملت هزینه می پردازند. بنابراین یکی از خالهای بزرگ معرفتی و 
یکی از ضرورت های حیاتی شرایط کنونی آن است که باید اصحاب تخصص کمک کنند که 
دولت به این بلوغ فکری و گستاخی عملی برسد که سیاست های نادرست را متوقف کند و از 

این حالتی که پشت به توسعه کرده ایم، رها شویم.

رفع تحریم های بین المللی برای اقتصاد کشور مفید است

کار بد مصلحت آن است که 
مطلق نکنیم
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این سوره مکی است و  15 آیه دارد. 

فضیلت تالوت: 

پیامرب)ص( : »هر که این سوره را تالوت کند مانند 

این است که به تعداد متام اشیائی که خورشید و 

ماه به آنها تابیده صدقه داده است.« هامن گونه 

که صدقه بال را دور و مصائب را برطرف و عمر 

را طوالنی می کند، تالوت این سوره نیز این مثرات 

را دارد. 

محتوای سوره :

- تهذیب نفس را تعلیم می دهد.

- عاقبت نفوس خوب و پاکیزه و نفوس ناپاک را 

در قیامت بيان می کند که هر کدام چه رسنوشتی 

خواهند داشت.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

ْمِس َوُضَحٰيَها ﴾ ﴿1﴾ ﴿ َوالشَّ

ترجمه: سوگند به خورشید و تابشش. 

رشح: خداوند به خورشید و تابش آن قسم خورده 

نقش  و  عظیم  ستاره ی  این  اهمیت  نشانه ی  که 

آن در عامل آفرینش است، قرآن موضوعات مهم و 

مفیدی را عنوان می کند تا توّجه انسان را به برکات 

داده  قرار  مخلوقات  در  یکتا  خالق  که  خیراتی  و 

جلب کند و پی به عظمت پروردگار خود بربد، لذا 

این سوگندها نوعی عالمت هشداردهنده به برش 

آن  نقش  و  موجودات  کل  بر  خورشید  اثر  است. 

در چرخه ی حیات و گردش آب و ایجاد باران و... 

ذکر  غیرقابل  برکات خورشید  و  است  شده  اثبات 

هزار  سیصد  و  میلیون  یک  خورشید  حجم  است. 

برابر زمین است و نور آن در 8 دقیقه و 7 ثانیه 

به زمین می رسد. در حالی که رسعت نور در هر 

را  زمین  وخداوند  است  کیلومرت  سیصدهزار  ثانیه 

از نظر موقعیت مکانی و فاصله ی آن تا خورشید 

مرکز  که  ستاره  این  از  تا  کرده  تنظیم  گونه ای  به 

منظومه شمسی است منتفع شود. 

قرآن: »این نظم از ناحیه ی توانای دانا است«  

کهکشانها،  سیارات،  وخورشید،  ماه  منظم  گردش 

است  قدرت خداوند  دهنده ی  نشان  و...  آسامنها 

تا در خدمت انسان قرار گیرد و این نشانه ی توجه 

خداوند به قدر و منزلت انسان است. 

﴿ َواْلَقَمِر إَِذا َتَلٰيَها ﴾ ﴿2﴾

پس  از  می آید  که  زمانی  ماه  به  سوگند  ترجمه: 

خورشید. 

رشح: اعجاز علمی قرآن که ماه از خورشید تبعیت 

می کند و تحت قوه ی جاذبه ی آن قرار دارد، قابل 

توجه است. ماه با نظمی خاص در مداری به دور 

زمین و زمین به دور خورشید می گردد. لذا ماه نیز 

با یک واسطه به دور خورشید می چرخد. این آیه 

نیروی جاذبه را اثبات می کند.

یکی از مهمرتین اثراتی که ماه در زندگی برش دارد 

در تعیین وقت برش است، قرآن قرنها قبل به این 

پدیده اشاره می کند: 

»ای پیامرب از تو سؤال می کنند چرا شکل ماه تغییر 

می کند؟ بگو تا از آن وقت شناسی کنند.«  

زمین بین خورشید و ماه حائل می شود، به گونه ای 

بتابد  ماه  به  کامل  به طور  که خورشید منی تواند 

از  که  است  ماه  از  مقدار  آن  ماه،  هالل  شکل  و 

آن  به  خورشید  نور  و  شده  خارج  زمین  سایه ی 

اینکه زمین و ماه و خورشید  تابیده است. ضمن 

هرسه می چرخند، اما به صورتی تنظیم شده اند که 

هر شب مقدار بیشرتی از ماه در معرض تابش نور 

خورشید قرار می گیرد تا هالل بزرگرت شود.

قوانین نظام هستی رسارس اعجاب و ُپر از رمز و 

نقشی  و  آن خورشید  بارز  منونه ی  یک  است.  راز 

که  ماه  دیگری  و  دارد  حیات  ایجاد  در  که  است 

اوقات ما را تعیین می کند.

ابر و باد و َمه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به َکف آری و به غفلت نخوری

َهاِر إَِذا َجلَّٰيَها ﴾ ﴿3﴾ ﴿ َو النَّ

ترجمه: سوگند به روز که تجلی گاه خورشید است. 

رشح: سوگند به روز و نقش آن که تأثیر مهمی در 

حیات برشی دارد، روشنی خورشید و جلوه های آن 

را تداعی می کند و مناد یا مناینده ای از نور خورشید 

است.

﴿ َوالَّْيِل إَِذا َيْغَشٰيَها ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: سوگند به شب زمانی که نور خورشید را 

می پوشاند و بر آن پرده و سایه می افکند.

رشح: حرکت وضعی زمین به دور خود 24 ساعت 

طول می کشد و مولود آن ایجاد شب و روز است.

َمِء َو َما َبنٰيها ﴾ ﴿5﴾ ﴿ َو السَّ

را  آن  که  کسی  و  آسامن  به  سوگند  ترجمه: 

برافراشت. 

رشح: بعضی »ما« در »َبنٰيها« را به عنوان عالمت 

آنکه  به  سوگند  یعنی  می دانند،  مجهول  استفهام 

آسامن را برافراشت و منی توان او را شناخت. هم 

و  سازنده  به  هم  و  شده  خورده  قسم  آسامن  به 

عجب  ساخت.  مصالح  بدون  را  آسامن  معامرش. 

معامری! ما به عظمت او و به عجز خود اعرتاف 

می کنیم. پس خداوند اراده کرد بسازد و ساخت. 

و  کردیم  بنا  قدرمتان  دست  با  را  »آسمن  قرآن: 

پیوسته گسرتش می دهیم.«   

انسان  خلقت  از  زمین  و  آسمنها  خلقت  »قطعاً 

بزرگرت است ولکن بیشرت مردم منی دانند.«  

خلقت انسان بسیار پیچیده است. خداوند جسم او 

را از نطفه خلق کرده و انواع و اقسام پیچیدگی ها 

را در آن قرار داده، سپس به خلقتی از سنخ دیگر 

است  ملکوت  سنخ  از  و  است  »َنفس«  خلق  که 

تربیک  و  تحسین  را  او خود  آفرینش  در  و  اشاره 

گفته. 

بهرتین  که  خدایی  است  برکت  و  »پرخیر  قرآن: 

آفرینندگان است«  

زیرا این دو سنخ متضاد را به هم ارتباط داده و 

با اتصال بین نفس ملکوتی و مادی که از دو عامل 

آفریده  را  موجود  شگفت انگیزترین  مختلف اند، 

است، موجودی مادی که حقیقت آن غیرمادی و 

روح است.

روح می پرسند.  به  راجع  تو  از  پیامرب  »ای  قرآن: 

بگو روح از امر خداست و شم از دانش آن جز 

اندکی داده نشده اید.«  

آن  حقیقت  از  برش  علمی،  پیرشفت  همه ی  با  و 

مطلع نخواهد شد. 

﴿ َو اأَلرِْض َو َما َطحٰيَها ﴾ ﴿6﴾

ترجمه: سوگند به زمین و خدایی که آن را گسرتد. 

شده.  گسرتده  که  بوده  ثقیلی  جرم  زمین  رشح: 

صورت  به  و  دارد  باال  بسیار  حرارتی  زمین  مرکز 

مذاب می باشد. خداوند آن را گسرتد و سطح این 

کره ی مذاب را قابل حیات کرد. 

از  و  آفرید  را  آسمن  هفت  که  »خداست  قرآن: 

زمین نیز مثل آن را«  

احاطه  را  همدیگر  پیاز  الیه های  مانند  آسامنها 

می شوند،  وسیع تر  روند  باالتر  چه  هر  و  کرده اند 

به طوری که آسامن دنیا )آسامنی که ما می بینیم(، 

مانند دانه ی عدسی در مقابل آسامن هفتم است. 

که  است  طبقه  هفت  آسامنها  مانند  نیز  زمین 

هر طبقه، طبقه ی دیگری را احاطه کرده و با آن 

جهان  پرسیدند  صادق)ع(  امام  از  دارد.  تفاوت 

جهان  »نسبت  فرمود:  کجاست؟  و  چگونه  آخرت 

مادر  رحم  به  دنیا  نسبت  مانند  دنیا  به  آخرت 

است.« وقتی انسان در بطن مادر است از عظمت 

از  دنیا  در  مقیاس  این  بر  و  ندارد  خرب  دنیا  این 

آخرت بی خرب است. 

ٰيَها ﴾ ﴿7﴾ ﴿ َو َنْفٍس َو َما َسوَّ

ترجمه: سوگند به نفس آدمی و آنکه آن را تعدیل 

و تنظیم کرد. 

رشح: خداوند در این سوره به خورشید و تابش آن، 

ماه و گردش آن، روز و انعکاس نورش، شب و پوشش 

آن، آسامن و معامرش، زمین و گسرتش دهنده آن 

قسم می خورد. پس از این 6 َقَسم می فرماید : »و 

ساخت.«  تعدیل  را  آن  که  آن  و  َنفس  به  سوگند 

سوگند هفتم که مهم ترین آنهاست به نفس انسان 

است. در اکرث ُسَور دارای قسم این ترتیب رعایت 

شده، آنجایی که خداوند به پدیده های عامل سوگند 

او می پردازد.  انسان و حال  به  بالفاصله  می خورد 

گویا نظام تکوین چون بسرتی گسرتده محیا شده تا 

انسان که از نظام ترشیعی برخوردار است میهامن 

گردند،  میزبان  نیز  دیگر  مخلوقات  و  نظام  این 

به  نعمتها  این  از  برداری  بهره  میهامن  این  نقش 

نحو احسن است بی آنکه کفران کند. 

قرآن  برای نفس سه مرحله قائل است:

1. قبل از آنکه به عامل ماده بیاید و صورت مادی 

پیدا کند.  )نفس مجرد(

مأنوس شد.  بدن  با  و  آمد  ماده  عامل  به  وقتی   .2

چنانکه خطاب به موسی)ع( می فرماید: »تو نفسی 

را کشتی«  )نفس با قالب بدن( 

برزخ  عامل  به  و  می شود  خارج  بدن  از  وقتی   .3

می رود. )نفس برزخی یا مثالی، ماده ی لطیفی به 

از  آنچه  به  نیز  خواب  هنگام  انسان(  بدن  شکل 

)نفس مجرد  بدن جدا می شود نفس اطالق شده 

مرگ  هنگام  را  نفس  »خداوند  خیالی(.  ُصَور  در 

هنگامی که در خواب اگرچه منرده است به متامی 

باز می ستاند.«

نفس باقی و جاودانه است و از بین رفتنی نیست.

در سوره ی »یس« داستان قومی است که سه پیامرب 

برای هدایتشان آمدند و دین خدا را ابالغ کردند، 

پس از اینکه پیامرب سوم ارسال شد و قوم قصد قتل 

او را داشتند، شخصی از بین خودشان آمد و گفت: 

ای قوم از پیامربانی تبعیت کنید که از شام مزدی 

منی خواهند و به ما راه راست را نشان می دهند. 

تبعیت  از دیگری  من جز خدایی که خلقم کرده 

منی کنم، خدایی که به سوی او بازخواهم گشت و 

اگر جز او الهی بگیرم در گمراهی خواهم بود و 

گفت من از این پیامربان پیروی می کنم و به پیامربی 

آنان شهادت داد و سپس گفت: »ای پیامربان من 

را  او  بالفاصله  او  قوم  آوردم.«  ایامن  رّب شام  به 

بهشت  »وارد  که:  شد  گفته  او  به  کردند.  شهید 

شو.«  او در حین دفاع از پیامربان کشته شد، لکن 

خدا جهان آخرت را آنقدر نزدیک نشان داده که 

وقتی جسد آن مرد به زمین افتاد، به او گفته شد 

که وارد بهشت شو، در حالیکه جسدش روی زمین 

است در جهان برزخ سخن گفت : »ای کاش قوم 

من می دانستند که خدا مرا بخشید و چه جایگاه 

رفیعی به من داده.« چند لحظه پیش جمله ی قبل 

را در دنیا و بالفاصله جمله ی بعدی را در برزخ و 

با کالبد برزخی می گوید! 

این داستان نشان می دهد بدن انسان قالبی بیش 

نیست و حقیقت انسان هامن نفس اوست. بدن 

و  همراه  نفس  با  مادر  رحم  در  لباس  یک  مانند 

می شود  دیگر  جهان  وارد  نفس  که  مرگ  هنگام 

مدت  که  مسافریست  بدن،  می گردد.  جدا  او  از 

کوتاهی با نفس همراه شده و نقشی در آن ندارد، 

تنها یک ابزار است که خداوند در اختیار نفس قرار 

ماهیتی  بدن شود  وارد  اینکه  از  قبل  نفس  داده. 

با بدن همراه  مجرد داشته و برای مدتی محدود 

شده و سپس از آن جدا می شود.  

قالبهای  خود  مسیر  در  و  است  باقی  نفس  پس 

متعدد و گوناگون می پذیرد. قالب قبل از آفرینش 

در رحم، قالب بعد از مرگ در برزخ و قالب قیامت 

و مواقیت قیامت. 

قالب از ما هست شد ِنی ما از او

باده از ما مست شد ِنی ما  از  او

                                  »مولوی«

تو  می کنی حقیقت  فکر  تو  انسان  »ای  علی)ع(: 

در  کوچک؟  بسیار  جرم  این  است.  بدن  همین 

غیرقابل  آنچه  هر  و  هستی  جهاِن  خدا  حالیکه 

وصف است را در تو پیچیده، تو یک کتاب بسیار 

متامی  تو  حرفهای  وسیله ی  به  که  روشنی هستی 

ارسار عامل می تواند آشکار شود.«  

عظمت نفس و مراتب آن:

تا  رفت  او  می فرماید  موسی)ع(  مورد  در  قرآن 

و  کند  رسالت  دعوی  اقامه ی  فرعون  حضور  در 

عنوان  به  می شد  اژدها  به  تبدیل  که  را  عصایش 

معجزه معرفی کرد. فرعون گفت: این ساحر بسیار 

مرص  تجربه ی  با  ساحران  متام  پس  است،  دانایی 

در  تا  داد  قرار  موسی)ع(  مقابل  و  کرد  جمع  را 

سحر و ساحری او را شکست دهند. جادوگران از 

پیروز شویم، مزد  ما  اگر  که:  فرعون سؤال کردند 

مزد  تنها  نه  گفت  می دهی؟  ما  به  توجهی  قابل 

من  مخصوص  مشاورین  از  شام  بلکه  می دهم 

انجام  بزرگی  بسیار  ِسحر  جادوگران  شد.  خواهید 

در  ما  که  قسم  فرعون  عزت  به  گفتند:  و  دادند 

این مسابقه برنده ایم. ِسحر آنان آنقدر عظیم بود 

که موسی)ع( هم در دلش ترسید که مبادا مردم 

متوجه تفاوت ِسحر آنها و معجزه او نشوند. وقتی 

موسی)ع( عصا را انداخت، در یک حرکت، وسایل 

ِسحر و جادوی متام آنها را بلعید ...

... ادامه دارد

﴿ سوره ي مباركه ي شمس ﴾   قسمت اول
استاد خیرخواه

شماره 197 و 198
تیر  1394 معارفارمغان



منبع : سالمت نیوز

عطر  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  اعتمادزاده  سیدحسن  دکتر 
کمتر  خالص  عطر  و  هستند  شیمیایی  مواد  از  رده ای  دارای  ادکلن  و 
وجود دارد، گفت: این محصوالت آرایشی به دلیل وجود هر یک از مواد 

شیمیایی و طبیعی می توانند واکنش پوستی و حساسیت ایجاد کنند.
بالقوه  شیمیایی  مواد  تمام  و  ادکلن  عطر،  مواد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  در مصرف عطر  کند، گفت:  ایجاد  کهیر  و  آسم  می تواند حساسیت، 
ادکلن باید از معتبر بودن مارک آن اطمینان حاصل کرد؛ زیرا در غیر 
این صورت می تواند به شکل بالقوه منجر به برخی از بیماری ها مانند 

سرطان شود.
این متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه مصرف طوالنی مدت عطر و 
ادکلن و قرار گرفتن در معرض مواد آرایشی می تواند در فرد مشکالت 
ایجاد  درصد  شده،  انجام  مطالعات  طبق  گفت:  کند،  ایجاد  پوستی 
حساسیت آن رده از مواد آرایشی که بیشتر و به صورت مکرر استفاده 

می شود، باال است.
اعتمادزاده در خصوص نحوه صحیح مصرف عطر و ادکلن اظهار کرد: در 
مصرف این نوع از لوازم بهداشتی باید نکاتی مانند عدم برخورد مستقیم 
عطر با پوست بدن رعایت شود و بهتر است که عطر و ادکلن را به لباس 

خود بزنید تا از بروز مشکالت پوستی جلوگیری کنید.
حساسیت  زمینه  که  افرادی  کرد:  بیان  مو  و  پوست  متخصص  این 
بیشتری دارند باید از مواد آرایشی مانند عطر و ادکلن با مقدار و دفعات 
کمتری نسبت به سایرین استفاده کنند. به عنوان مثال یکبار در روز از 

عطر و ادکلن بر روی لباس خود استفاده کنند.
اعتمادزاده در پایان خاطر نشان کرد: بعضی مواد آرایشی باید در سنین 
پایین محتاطانه تر استفاده شوند و به همین دلیل عطر با داشتن محرک 

بهتر است که از نوجوانی به باال استفاده شود.

کسی  از  چیزی  وقتی   :۱ رفتار 
می خواهید، بگویید، »لطفاً«.

رفتار ۲: وقتی چیزی از کسی می گیرید، 
بگویید، »متشکرم«.

رفتار ۳: هیچوقت بین صحبت بزرگترها 
نپرید مگر اینکه کارتان خیلی مهم باشد. 
مطمئن باشید وقتی حرفشان تمام شد 
متوجه شما شده و جوابتان را می دهند.

توجه  فوراً  که  است  نیاز  اگر   :۴ رفتار 
کسی را به خودتان جلب کنید، از عبارت 
»عذر می خواهم« استفاده کرده و پشت 

سر آن بقیه حرفتان را بزنید.
تردید  کاری  انجام  برای  اگر   :۵ رفتار 
باعث  اینکار  بگیرید.  اجازه  اول  دارید، 

می شود بعداً پشیمان نشوید.
فرقی  هیچ  دیگران  برای   :6 رفتار 
از چه چیزهایی خوشتان  نمی کند شما 
برای  را  منفی تان  نظرات  نمی آید. 
خودتان نگه دارید یا فقط با دوستانتان 

مطرح کنید.
خصوصیات  درمورد  هیچوقت   :۷ رفتار 
برای  مگر  ندهید  نظر  دیگران  ظاهری 

تحسین کردن آنها.
را  حالتان  شما  از  کسی  وقتی  رفتار ۸: 
می پرسد، پاسخ داده و شما هم حالشان 

را بپرسید.
دوستتان  خانه  در  وقتی   :۹ رفتار 
حتماً  رفتن  موقع  باشد  یادتان  هستید، 

از پدر و مادرش تشکر کنید.
اتاقی  وارد  وقتی می خواهید  رفتار ۱۰: 
شوید که در آن بسته است، ابتدا در زده 
وارد  و  کرده  باز  را  در  اینکه  از  قبل  و 
اتاق شوید، منتظر بمانید که کسی اجازه 

دهد.
رفتار ۱۱: وقتی به جایی تلفن می کنید، 
حتماً ابتدا خودتان را معرفی کرده و بعد 
حرف  موردنظرتان  فرد  با  که  بخواهید 

بزنید.
رفتار ۱۲: وقتی کسی هدیه ای به شما 
تشکر  و  قدردانی  او  از  حتماً  می دهد، 
با یک  را  این کار  کنید. حتی می توانید 

ایمیل تشکر انجام دهید.
از  بزرگترها  جلو  هیچوقت   :۱۳ رفتار 
بزرگترها  نکنید.  استفاده  زشت  کلمات 

همه این کلمات را بلدند و اصاًل برایشان 
جذابیتی ندارد.

فحش  کسی  به  هیچوقت   :۱۴ رفتار 
ندهید.

را  کسی  دلیلی  هیچ  به   :۱۵ رفتار 
نشان  دیگران  به  اینکار  نکنید.  مسخره 

می دهد که آدم ضعیفی هستید.
به  یا جمعی  بازی  اگر  رفتار ۱6: حتی 
بنشینید  آرام  آمد،  نظرتان خسته کننده 

و تظاهر کنید که برایتان جالب است.
با کسی  رفتن  راه  موقع  اگر  رفتار ۱۷: 
عذرخواهی  بالفاصله  کردید،  برخورد 

کنید.
یا سرفه کردن  موقع عطسه  رفتار ۱۸: 
در  هیچوقت  و  بگیرید  را  دهانتان  جلو 
تمیز  را  بینی تان  عمومی  مکان های 

نکنید.
رفتار ۱۹: وقتی می خواهید از دری رد 
بشوید، نگاه کنید شاید الزم باشد در را 

برای کسی نگه دارید.
یا  معلم  والدین،  دیدید  اگر   :۲۰ رفتار 
همسایه تان مشغول انجام کاری هستند، 
از آنها سوال کنید که می توانید کمکشان 
کنید یا نه. اگر پاسخشان مثبت بود آن 
است  ممکن  چون  دهید  انجام  را  کار 

کاری جدید یاد بگیرید.
شما  از  بزرگتری  اگر   :۲۱ رفتار 
غر  بدون  دهید،  انجام  کاری  می خواهد 

زدن و با لبخند آن کار را انجام دهید.
کمک  شما  به  کسی  وقتی   :۲۲ رفتار 
باعث  اینکار  کنید.  تشکر  او  از  می کند. 
باز  باشد  می شود آن فرد دوست داشته 

هم به شما کمک کند.
درست  غذاخوری  وسایل  از   :۲۳ رفتار 
بلد  خوب  را  اینکار  اگر  کنید.  استفاده 
نیستید، از والدینتان بخواهید به شما یاد 
بدهند یا به آنها نگاه کرده و یاد بگیرید.

رفتار ۲۴: موقع غذا خوردن روی پایتان 
از  لزوم  صورت  در  و  بیندازید  دستمال 
آن برای پاک کردن دور دهانتان استفاده 

کنید.
رفتار ۲۵: برای برداشتن چیزی از روی 
میز غذا خم نشوید، از دیگران بخواهید 

آن را به شما بدهند.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه خراسان، این روش نیاز به مهارت هاي زیادي 
ندارد. تمرین روزانه مي تواند در انتقال هاي عصبي تغییراتي ایجاد و در نتیجه فرد را 
مانند  ببندید. جمله هایي  را  بنشینید و چشم هاي خود  به استرس مقاوم کند. صاف 
»احساس آرامش مي کنم« را تکرار و آن را با تنفس خود هماهنگ کنید. اگر فکري به 

ذهن شما مي رسد، به آن توجه نکنید.
نفس هاي عمیق بکشید

به گزارش سایت »Readers Digest«،این روش همانند مدیتیشن عمل مي کند. این 
روش میزان ضربان قلب را کند مي کند و فشارخون را نیز پایین مي آورد؛ در نتیجه 
با استرس مقابله مي کند. صاف بنشینید و چشم هاي خود را ببندید. از طریق بیني 
آرام هوا را به داخل ریه ها بکشید. توجه داشته باشید نفس باید از ناحیه شکم شروع 
شود بعد به قسمت باالي بدن برسد و سپس خارج شود. براي باز دم این عمل را وارونه 

انجام دهید.
روي يک موضوع تمرکز کنید

با تمرکز کردن مي توانید استرستان را کاهش دهید. 5 دقیقه روي یک موضوع تمرکز 
کنید. این تمرکز مي تواند روي طعم غذایي باشد که مي خورید یا احساس کوبیدن کف 

پا به زمین هنگام راه رفتن.
با دوستانتان صحبت کنید

یک راه خوب کم کردن استرس این است که در خود فرو نروید. صحبت کردن با دیگران، 
از نزدیک یا تلفني مي تواند نگراني شما را کم کند.

به عاليم بدن خود توجه کنید
گاهي نمي فهمید استرس و تنش فیزیکي کجاي بدن قرار دارد؛ اما با یک اسکن ذهني 
مي توانید تأثیر روزانه استرس روي مفصل ها، عضله ها و استخوان ها را بفهمید. صاف 
بنشینید یا به پشت قرار بگیرید. از شست پا شروع کنید و آن قسمت را که شل یا سفت 

است، حس کنید.
نعمت ها و توانمندي هايتان را به خود يادآوري کنید

یادآوري نعمت هایي که در اختیار دارید، خیلي از نگراني ها و فکرهاي منفي شما را از 
بین مي برد. براي این کار، یک دفترچه تهیه کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا 
تمامي چیزهایي که به دست آورده اید، افرادي که به آن ها عشق مي ورزید و مهارت ها 
و احساسات خود را به خاطر بسپارید. هنگامي که احساس استرس مي کنید، به نوشته 
که چه چیزهایي  بفهمید  تا  کند  به شما کمک مي  کار  این  کنید.  مراجعه  هاي خود 

اهمیت دارد.
با ماساژ يا کمپرس بدن را تسکین دهید

به مدت 10 دقیقه گردن، شانه، صورت، قسمت باالي سینه و عضالت پشت را با آب 
ولرم کمپرس کنید.
بخوانید و بخنديد

خندیدن روي خلق و خوي فرد تأثیر مي گذارد زیرا میزان کورتیزول را کاهش مي دهد 
و آندروفین را در بدن رها مي کند. کورتیزول هورمون استرس و آندروفین ماده شیمیایي 

است که از طریق مغز براي بهبود خلق و خو تولید مي شود.
ورزش کنید

ورزش راه دیگري براي رهایي از استرس است. الزم نیست که ورزش هاي شدید انجام 
دهید. فعالیت هایي مانند پیاده روي و یوگا مي تواند اضطراب و افسردگي را کاهش دهد.

غذاهايی که نبايد بخوريد
به گزارش سالمت نیوز به نقل از تبیان، همه ی ما می دانیم که 
مواد غذایی نقش مهمی در سالمتی بدن و عملکرد ارگان های 
بد  عادت های  ما  همه   حال  این  با  اما  می کنند.  ایفا  مختلف 
غذایی زیادی داریم که روند پیری را به سرعت می اندازد. یکی 
از این عادت های نادرست مصرف زیاد آردهای تصفیه شده ای 
است که به صورت شیرینیجات صنعتی و یا غذاهای آماده و 
بخصوص برای وعده  شام مصرف می کنیم. فراموش نکنید که 
به صورت  پرکالری هستند و در بدن  این قبیل مواد غذایی 
چربی یا کلسترول تجمع می کنند. بنابراین الزم است که تا 

حد ممکن از مصرف مواد غذایی زیر خودداری کنید:
از  بیش  و  زیاد  باشد که مصرف  یادتان  مواد غذایی شیرین: 
اندازه  قند و مواد قندی کالژن پوست را از بین می برد و باعث 

پیری سلول ها می شود.
می زند.  آسیب  کبد  به  الکل  مصرف  الکلی:  نوشیدنی های 
این ارگان مسئولیت سم زدایی از بدن را دارد. در نتیجه اگر 
می خواهید پوستی سالم و شاداب داشته باشید از مصرف این 

قبیل نوشیدنی ها بپرهیزید.
مواد غذایی خیلی شور: بدون شک مصرف اسنک ها، چیپس 
یا میوه های خشک شور و غیره برای خیلی از ما هوس انگیز 
مضر  سالمتی  برای  غذایی  مواد  این  حال  این  با  اما  است. 
دشمنان  بدترین  از  یکی  نمک  که  نکنید  فراموش  هستند. 
بدن است که جزو عوامل اصلی تشکیل سلولیت )همان بافت 
پرتقالی شکل تجمع یافته در ران ها، باسن و غیره( محسوب 

می شود.
همبرگرها  کالباس،  سوسیس،  شده:  فرآوری  گوشت های 
سرعت  را  پیری  روند  که  هستند  سولفیت ها  حاوی  غیره  و 

می دهند.

گوشت قرمز: گوشت قرمز حاوی رادیکال های آزاد است. این 
مولکول ها به کالژن پوست آسیب  زده و باعث پیری سلول ها 

می شود.
نوشیدنی های گازدار: نوشیدنی های گازدار نیز جزو دشمن های 
سالمتی و پوست هستند. تا جایی که می توانید دور این قبیل 

نوشیدنی ها را خط قرمز بکشید.
باعث  اسیدهای چرب  ترانس:  چربی های  حاوی  غذایی  مواد 
بروز التهاب و احتباس آب شده و پوست ما را نسبت به نور 
خورشید حساس و آسیب پذیر می کنند. این چربی ها همچنین 

باعث بروز بیماری های قلبی می شوند.
مواد  و  قند  اندازه ی  از  بیش  و  زیاد  مصرف  که  باشد  یادتان 
قندی کالژن پوست را از بین می برد و باعث پیری سلول ها 

می شود
عدم مديريت استرس

می شود  گرفته  نادیده  اغلب  که  پیری  فاکتورهای  از  یکی 
تحت  آقایان  از  بیشتر  خانم ها  که  بدانید  باید  است.  استرس 
استرس بوده و آسیب پذیری بیشتری نیز دارند. توجه داشته 
روزمره  استرس های  و  منفی  احساسات  با  نتوانیم  اگر  باشید 
روحی  مشکالت  به  تبدیل  مرور  به  کنیم  برخورد  درست 
سلول ها  زودهنگام  پیری  باعث  استرس  شد.  خواهند  روانی 
معروف  استرس  هورمون  به  که  کورتیزول  هورمون  می شود. 
قبیل  از  جدی  مشکالت  و  قلب  ضربان  افزایش  باعث  است 
تصلب شرایین شده و به سالمت مغز آسیب می زند. استرس 
عالوه بر کورتیزول، هورمون اپی نفرین نیز ترشح می کند که 
به نام آدرنالین شناخته می شود و اکسایش سلول ها را افزایش 
می دهد. این هورمون در کار سنتز مواد مغذی اختالل ایجاد 
کرده و باعث افزایش چربی خون می شود. استرس همچنین 
به  آن  نتایج  که  می شود  بدن  ایمنی  سیستم  تخریب  باعث 

بنابراین  می کند.  بروز  پوست  روی  زودهنگام  پیری  صورت 
برای جوان ماندن باید آرامشتان را حفظ کنید و یاد بگیرید 

که استرس هایتان را کنترل کنید.
مصرف کم آنتی اکسیدان ها

پیری  بروز  اصلی  عوامل  از  یکی  آنتی اکسیدان ها  مصرف کم 
زودهنگام است. عدم جذب کافی آنتی اکسیدان ها سلول ها را 
در برابر رادیکال های آزاد آسیب پذیر کرده و کالژن پوست به 
اگر می خواهید جوان و شاداب  به خطر می افتد.  طور جدی 

بمانید تا می توانید از مواد غذایی زیر میل کنید:
آب لیموترش )ترجیحاً به صورت ناشتا(

کیوی
توت فرنگی

انبه
طالبی
پرتقال

بروکسل
هویج

اسفناج
کلم کیل

گوجه فرنگی
پاپایا

کدوحلوایی
یک فنجان چای سبز در روز

ماهی دو مرتبه در هفته

از جذب کلسیم غافل می شويد
افراد  همه ی  که  است  مفید  معدنی  ماده ی  یک  کلسیم 
بخصوص خانم ها در تمام مراحل زندگی خود به آن نیاز دارند. 
متأسفانه خانم ها بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار دارند. 
این بیماری تأثیر منفی روی زندگی افراد می گذارد. در واقع 
عدم جذب کلسیم کافی در طول روز باعث افزایش روند پیری 

در خانم ها می شود.
از همین  زیر  افزایش مصرف مواد غذایی  با  توصیه می کنیم 

امروز با فرا رسیدن پیری استخوان هایتان مقابله کنید:
ماست طبیعی بدون قند

شیر )اگر نسبت به الکتوز حساسیت دارید و نمی تواند شیر 
گیاهی  نوشیدنی های  از  کنید می توانید  را درست هضم  گاو 

مانند شیر بادام استفاده کنید(

توفو )پنیر سویا( در ساالد
روزانه ۳ عدد بادام و ۳ عدد گردو

اگر یکی از اعضای خانواده تان از پوکی استخوان رنج می برد 
برای  الزم  دستورات  تا  کنید  مشورت  پزشک  یک  با  حتماً 
تأمین نیازهای بدن و جذب کلسیم کافی و یا مصرف مکمل 
را در اختیارتان بگذارد. توجه داشته باشید که مشکالت ناشی 

از پوکی استخوان باعث پیری پوست نیز می شود.
بیش از اندازه در معرض نور خورشید قرار می گیريد

تبیان نوشت: نور خورشید برای سالمتی بدن الزم است. به 
خاطر اینکه باعث سنتز ویتامینی مانند ویتامین – می شود که 
باعث بهبود خلق وخوی و تقویت استخوان ها و غیره می شود. 
معرض  در  بدون حفاظت  و  افراطی  گرفتن  قرار  این حال  با 
پوست  پیری  روند  تسریع  مهم  عوامل  از  یکی  خورشید  نور 
پوست  عمق  تا  خورشید  بنفش  ماورای  اشعه های  می باشد. 
آسیب رسان  رادیکال های  شدن  فعال  باعث  و  کرده  نفوذ 
معرض  در  ساعت ها  که  هستید  افرادی  جزو  اگر  می شوند. 
آفتاب قرار دارید و یا عالقه ی زیادی به برنزه شدن دارید باید 
حواستان به اثرات مضر نور خورشید نیز باشد. توصیه می کنیم 
حدود نیم ساعت قبل از خارج شدن از منزل کرم ضدآفتاب با 
شاخص محافظتی مناسب )SPF باالی ۳۰( بزنید. در ساعات 
گرم در معرض آفتاب قرار نگیرید و عینک آفتابی و کاله را 

فراموش نکنید.

برخورد مستقیم عطر و ادکلن 
با پوست، ممنوع!

۲۵ رفتاری که باید به کودکانتان 
آموزش دهید

 ۹ پیشنهاد براي کاهش استرس

۵ دلیل پیری زودرس در خانم ها

یک متخصص پوست و مو با تاکید بر اینکه از برخورد 
مستقیم عطر و ادکلن با پوست بدن جلوگیری کنید، 

گفت: از هر هشت نفر مصرف کننده مواد آرایشی و عطر 
به صورت مکرر، پنج نفر ممکن است در معرض انواع 

حساسیت و بیماری ها قرار گیرند.

راه هاي آساني وجود دارد که با استفاده از آن مي توان استرس را 
کاهش داد و به آرامش رسید. با انجام برخي از این روش ها در روز، 

استرس به میزان چشمگیري کاهش پیدا مي کند.

پیری یک پدیده ی طبیعی است و باید با آرامش روان و خوش بینی با آن مقابله کرد. مدت هاست که علم و 
محققان به نتایج جدیدی در خصوص مقابله با رد پای گذشت زمان دست نیافته اند. با این حال به نظر می رسد 
که برخی عوامل دخالت زیادی در پیری زودهنگام دارند و در عین حال داشتن سبک زندگی سالم باعث جوان 

نگه داشتن بافت ها می شود.
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به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، ضیافت 
شب،  دوشنبه   بلوکات  لیال  خیریه  افطاری 
مبارک  ماه  شب  دوازدهمین  با  همزمان 
رمضان در سالن همایش های رایزن با حضور 
افراد  و  ورزشکاران  و  هنرمندان  از  تعدادی 
خیر برای کودکان معلول، بیمارهای سرطانی 
و کودکان بی سرپرست برگزار شد. این برنامه 
نوجوان   و  کودک  صد  چهار  از  بیش  برای 
به همراه  مربی ها تدارک دیده شده  معلول 

بود.
بازیگران،  پرتعداد  حضور  مراسم  این  در 
علی  جمله  از  ورزشکاران  و  خوانندگان  
کریمی، حامد حدادی، سعید معروف، مهدی 
قائمی  فرهاد  میرزا جانپور،  مهدوی، مجتبی 
برای افراد حاضر در سالن بسیار جذاب بود. 
یک شب  از  بعد  والیبال  بازیکنان  اینکه  هم 
برای  افطار   مراسم  در  سخت   و  پرتالش 
و  ارزشمند  بسیار  شدند  حاضر  کودکان 
جذاب بود. این مهم را هنرمندان نیز به آن ها 
پرتعدادشان  حضور  از  و  کردند  می  گوشزد 

تشکر کردند. 
شب گذشته بازار سلفی با حضور هنرمندان و 
ورزشکاران داغ بود . قبل و بعد از افطار گروه 
گروه هنرمندان، خوانندگان و ورزشکاران  سر 
میزهای کودکان و نوجوانان قرار می گرفتند 
حامد  حضور  کردند.  می  صحبت  آن ها  وبا 
میان  در  کشورمان  بسکتبالیست  حدادی 
جمعیت بسیار دیدنی بود او با قدی بیش از 

۲ متر سر میز اکبر عبدی حاضر شد و با او 
احوالپرسی کرد . اکبر عبدی نیز با دیدن قد 

و قامت او تنها گفت »ماشاءاهلل« .
فضایی دوستانه و صمیمی در سالن همایش 
ها حاکم بود برخی از چهره ها از جمله امیر 
جعفری، رامبد جوان بعد از ضیافت افطار و 
شام به مراسم رسیدند اما در جمع کودکان 

حاضر شدند و به آن ها روحیه دادند.
فرهاد اصالنی هنرمند کشورمان در کنار یکی 
او  با  و  قرار گرفت  از جوانان معلول جسمی 
خوش و بش کرد . وقتی از او درباره حضورش 
در این مراسم پرسیدم تاکید کرد: ماه مبارک 
می  نظرم همه خوشحال  به  و  است  رمضان 

شوند بتوانند فردی را خوشحال کنند.
چهره  دو  مهدوی  مهدی  و  معروف  سعید 
به  افطار  از  قبل  کشورمان  والیبالیست 
سالن  جو  با حضورشان  شدندکه  وارد  سالن 
و  ها  آن  به  هنرمندان  همه  شد.  متفاوت 
سر  و  گفتند  تبریک  غیرتمندانه شان  بازی 
میز شان بسیار شلوغ بود . آنها متواضعانه در 
کنار کودکان و نوجوانان حاضر در سالن قرار 
گرفتند . کودکان با ادای کلمه »عمو« از آن 
ها می خواستند تا در کنارش عکس بگیرند.

کودکان که بازی هنرمندان سینما و تلویزیون 
را از طریق دیدن سریال های تلویزیونی و فیلم 
هایشان دنبال می کردند حضور پرتعدادشان 
را غنیمت می شمردند و  به سرعت خواهان 
هنرمندان  کثیر  تعداد  بودند.  عکس  گرفتند 
باعث شد تا با یک ترتیب خاص در کنار بچه 
ها قرار بگیرند و آن ها نیز به راحتی بتوانند 
با هنرمندان مورد عالقه شان دیدار کنند و از 

حضورشان انرژی بگیرند.
با  برنامه ای شاد  افطار و شام،  از مراسم  بعد 
اجرای جواد رضویان در سالن همایش ها در 
نظر گرفته شد که اکثر هنرمندان روی سن 
حاضر شدند و با اجرای خوب جواد رضویان 
ساختند.  جاری  کودکان  لبان  بر  را  خنده 
تغییر  را  سالن  جو  هم  جوان  رامبد  حضور 
ورزشکاران  هنرمندان،  کودکان،  همه  و  داد 

می  تشویق  را  محبوبشان  خوانندگان  و 
های  فوتبالیست  از  کریمی  علی  کردند. 
خود  پیراهن  صد  از  بیش  کشورمان  خوب 
لیال  و  کرد  اهدا  حضار  به  امضایش  با  را 
بلوکات روی سن از حضور شهردار منطقه ۱ 
مهندس یزدانی و تیم همراهشان تشکر کرد. 
بازیگر خوب  بلوکات  لیال  توسط  مراسم  این 
سینما و تلویزیون تنها برای شاد کردن دل 
کودکانی که به هر دلیل از بیماری رنج می 
برند تدارک دیده شده بود.  دختران سندرم 
بچه  دکتر شریعتی،  توانبخشی  موسسه  دان 
موسسه  سرپرست  بی  و  بدسرپرست  های 
فصل  سرطانی  کودکان  سبز،  یاوری  خیریه 
پنجم و معلولین آسایشگاه فیاض بخش شب 
خاطره انگیزی را سپری کردند و با هدایای 

شهرداری به محل اقامت خود بازگشتند.
اصالنی،  فرهاد  عبدی،  اکبر  مراسم  این  در 
پرستو  باک،  بی  مهدی  پورسرخ،  پوریا 
زاده  حاجی  مسعود  کریمی،  علی  صالحی، 
مهدی  و  عبداللهی  فرزاد  تکواندو(  )قهرمان 
خدابخشی )قهرمانان تکواندو(، حامد حدادی 
)بسکتبالیست(، سعید معروف، فرهاد قائمی، 
فرحبخش،  حسین  میرزاجانپور،  مجید 
سولماز صارمی، فریبا کوثری، امید حاجیلی، 
جوان،  رامبد  ماهانی،  مهدی  عرب،  سعید 
آناهیتا  تیموریان،  رویا  گودرزی،  فاطمه 
همتی، علیرضا امینی، مسعود رایگان، شقایق 
دهقان، سیاوش خیرابی، امیر جعفری، بهرام 
خانی،  قاسم  مهراب  کبودوند،  سام  تشکر، 
جواد رضویان، علی اوجی و... حضور داشتند. 
بلوکات   لیال  که  سالهاست  گزارش،  بنابراین 
میان  در  را  دوستانه  انسان  فعالیت های 
فعالیت هنری خود گنجانده است و حمایت 
از بیماری های سرطانی، سندرم دان، کودکان 
زنان  از  حمایت  یتیم  کودکان  معلول، 
وظایف  جزء  را  بدسرپرست  و  بی سرپرست 
انسانی و اجتماعی خود می داند. وی همزمان 
عنوان»سفیر  به  اس«   »ام  بیماران  روز  با 

سالمت جهانی ام اس« منصوب شد. 

در ادامه شماره قبل ...
و  شده  سینما  عاشق  کند،  کار  دارد  دوست  خودش  فرد  حاال 
افراد  همه  ادای  خانه  در  برسد  سینما  به  تا  رفته  را  هرراهی 

خانواده را در می آورد اما تنها ادا درآوردن بازیگری است؟
بسیاری کشیدم  از ۲۵ سال که زحمات  بعد  به شخصه  من 
تازه فهمیدم که چگونه باید راحت جلوی دوربین قرار بگیرم. 
حضور در سینما زمانبر است، تالش بسیار می خواهد و همان 
اصطالح معروف خاک صحنه خوردن است و به تدریج جلو 
آمدن است. االن اگر فرد ده تا پله را طی کند دو پله باالتر 
سقوط می کند دراین حرفه نمی توان یک شبه ره صدساله 
رفت. باید تجربه کسب کرد و زحمت کشید و صبر هم باید 
داشت. افراد غیرحرفه ای هم کار عوامل حرفه ای را خراب 
می کنند و هم سینما را دچار لغزش می کنند. متاسفانه در 
شرایط فعلی عوامل حرفه ای خانه نشین شدند زیرا عوامل 
غیرحرفه ای با قیمت پایین تر کار می کنند. برخی افراد راه 
چه  به  بر  میان  این  اما  زنند  می  بر  میان  را  ساله  چندین 
قیمیتی است؟ هم به عوامل حرفه ای آسیب می زنند ، هم 
به خودشان، به سینما هم لطمه می زنند. در سالهای اخیر 
افراد حرفه ای ما در سینما بیکار در خانه هستند اما عوامل 

ناچیزحاضر هستند کار کنند جای  با دستمزد  غیرحرفه ای 
افراد حرفه ای را می گیرند. چرا باید این اتفاق رخ دهد.

کارهای  فیلم،  تله   ، کوتاه  وارد سینمای  باید  وارد  تازه  افراد 
دانشجویی شوند تجربه کسب کنند، بازیگر باید مدام در حال 
ارایه کار باشد و ایرادها را به درستی رصد کنند تا وقتی وارد 

سینما شدند، حرفه ای عمل کنند.
من به خاطر می آورم حدود ۲۵سال گذشته، هنوز سینمای 
خانگی وجود نداشت و همه برای دیدن فیلم به سالن سینما 
بزنم  حرفی  صحنه  سر  ترسیدم  می  شخصاً  من  رفتند.  می 
خراب  اش  یا حس  بریزد  هم  به  حرفه ای  بازیگر  تمرکز  که 
در  بودند.  قائل  یکدیگر  کار  برای  زیادی  احترام  همه  شود. 
حال حاضر اینطور نیست بازیگر حس گریه دارد مجری گریم 
پودر می زند! احساس می کنم حرفه ای بودن تنها در ارایه 
کار  در  ای  حرفه  اخالق  بلکه  شود  نمی  درست خالصه  کار 
سینما بسیار مهم است. اخالق حرفه ای یعنی همین احترام 
گذاشتن به کار یکدیگر است . وقتی من به عنوان بازیگر به 
کارگردان  کار  به  عوامل  همه  بگذارم  احترام  کارگردان  کار 
احترام خواهند گذاشت و همین امر باعث می شود کارگردان 
بتواند درست تر کار را مدیریت کند. اما اگر من بی احترامی 
انجام  را درست  کارشان  و  کنند  احترامی می  بی  کنم همه 
نمی دهند ما که عوامل حرفه ای هستیم باید به این موارد مهم 
هم  غیرحرفه ای  عوامل  به  باشد.  و حواسمان  بدهیم  اهمیت 

باید اخالق حرفه ای سینما را یاد بدهیم.
چند درصد از سینماگران ما این حرفه ای گری را رعایت کرده 

و به دیگران انتقال می دهند؟
ما سالهاست که سینما کار می کنیم تا سال ۸۹ یا ۹۰ هم 
شاهد این رفتارها و احترام ها بودیم در چند سال اخیر ورود 
عوامل غیرحرفه ای پررنگ تر شده و همه چیز به هم می ریزد.

مخاطب دلزده شده است/سرعت شهرت بیشتر از محبوبیت 
است

جوان های عالقمند چگونه باید به سینما ورود پیدا کنند؟
کالس های آموزشی بسیاری وجود دارد باید پله پله راه را طی 
کنند. در حرفه خودم بازیگری باید به این مهم اشاره کنم اگر 
افراد مستعد عالقمند به حضور در این رشته هستند باید تئاتر 
کار کنند. تا بفهمند بازیگری چه مفهومی دارد. بعد از این که 
موارد مورد نیاز را آموزش دیدند در مدیوم سینما و تلویزیون 

حس بازیگری خود را کنترل کنند. وقتی حس بازیگری اش 
در تئاتر غلیان می کند باید آن را در کادر تلویزیون و سینما و 
به صورت مونتاژشده ببینیم و در حس های منقطع ببینیم و 
یک راکورد برای نقش حفظ کنیم که بتوانیم مثل یک نمایش 
تئاتر از اول تا آخر بتوانیم به درستی آن را روایت کنیم . این 
موارد همه با کسب تجربه و کسب دانش الزم ، استاد خوب به 
دست می آید. باید زحمت بکشند و دوره ببینید این قدر به 
فکر زود ستاره شدن نباشند. متاسفانه یک شرایطی به وجود 
آمده است که مخاطب بازیگر را دنبال نمی کند. مخاطب در 
دوران گذشته بازیگر مورد عالقه اش را دنبال می کرد و در 
در  اما  همینطور.  را  خواننده  بود،  اش  ستاره  وجوی  جست 
شرایط فعلی به گونه ای عمل شده که مخاطب دلزده شده 
است نباید این اتفاق بیافتد باید فرصت به مخاطب بدهیم تا 
بازیگر محبوبش را پیدا کند، باید به او زمان بدهیم که درگیر 
بشود. اگر قرار است بازیگر محبوب و مشهور شود باید زمان 
به مخاطب بدهید تا خودش مجال یافتن داشته باشد. مدت 
ها زمان می برد تا یک هنرمند برای مخاطب محبوب شود. 
یافتن  و  محبوبیت  اما  شود  مشهور  سرعت  به  است  ممکن 

جایگاه برای تماشاچی نیاز به زمان دارد.
مردم عالقمندند بیشتر من را در قالب طنز ببینید

بیشتر  را  شما  نقش  کدام  مردم  با  مواجهه تان  به  توجه  با 
دوست دارند؟

استثناء  بدون  پسندیدند.  بسیار  را  »اخراجی«ها  نقش  مردم 
بهترین نقش من را اخراجی ها می دانند. خب همه دوست 
های  نقش  نه من  بگویم  کنم  مخالفت  توانم  نمی  دارند من 
روشنفکرانه ای هم داشتم . شاید بسیاری از فیلم هایم قوی 
با مردم  انتخاب  اما  باشم  بازی کرده  از نقش اخراجی ها  تر 
برایشان  نقشی  و  کنیم   می  کار  مردم  خاطر  به  ما  و  است 
ماندگار شده است و غالب نقش برایشان جذاب بوده است. یا 
دوست دارند بیش از آنکه در غالب جدی مرا ببینید در نقش 
های طنز ببینند و به من انتقال می دهند من هم در انتخاب 
هایم نظرات مردم را در نظر می گیرم اما به دنبال نقش های 
شوم  تکرار  کمدی  های  نقش  در  اگر  و  هستم  هم  متفاوت 
برایشان جذاب نخواهد بودو مرا به عنوان کمدین می پذیرند.

بیژن در »اخراجی ها« خالقیت خودم بود/ ده نمکی باهوش 
است/ بسیاری مرا از بازی در اخراجی ها منع کردند

برای  پیشنهاد  بفرمایید  رسیدیم  »اخراجی « ها  به  که  حال 
ایفای هرچه بهتر »بیژن« در کار ارایه دادید؟

نقش بیژن بیشتر خالقیت خودم بود که باعث بروز و ظهور 
بازیگری  تیم  نمکی  ده  آقای  »اخراجی ها«۱  در  شد.  بیژن 
خیالش راحت بود که تیم پشت دوربین کار خودشان را می 
شناسند و جبهه را تجربه کردند و  از موقعیت ها به درستی 

آگاه هستند. ما نگران این بخش از کار نبودیم. ما فقط نگران 
موقعیت کاری خودمان بودیم که به درستی نتیجه گرفتیم و 

نتیجه کامال مثبت بود.
و  دادند  می  نظر  نقش شان  روی  بازیگران  و  دوستان  همه 
آقای ده نمکی  بود.  همین ها هم کمک می کرد و کارگشا 
هم فرد باهوشی بود که نظرات را می گرفت و در کار از آن 
با هم همراه شد و  استفاده می کرد. همین باعث شد گروه 
اخراجی ها ۱ اتفاق افتاد. بسیاری به من گوشزد می کردند 
نکن. صحبت هایی که همیشه هست.  بازی  کار  این  در  که 
و  شدم  مواجه  نمکی  ده  آقای  با  بار  اولین  وقتی  خودم  من 
برخورد کردم دیدم فرد رو راستی است و داستان هم کامال 
مشخص است و همه مواردی که نیاز است بداند را می داند و 
کار خودش را به خوبی می شناسد و از ما هم می خواهد کار 

خودمان را به درستی انجام دهیم.
اولین حضور  در  نمکی  ده  آقای  کارگردانی  نحوه  برای  تردیدی 

سینمایی اش نداشتید؟
بعد  بودند  کرده  کار  مستند  ها(  )اخراجی  کار  این  از  قبل 
فیلم بلند سینمایی کار کردند. تیم فیلمبرداری که آقای پویا 
بودند بسیار کار بلد بودند. آقای شریفی نیا و عوامل حرفه ای 
حضور داشتند و همه کنار هم جمع شده بودند و به کارگردان 
اعتماد کردند که یک کار خوب شکل بگیرد. مهم این بود که 
کارگردان این قدر توانایی داشت که تیمی حرفه ای را دور هم 
جمع کند تا یک کار خوب ارایه دهد. همین انرژی که آقای 
ده نمکی داشت و عوامل پشت دوربین و جلوی دوربین خوبی 
را کنار هم قرارداد تا بتواند یک کار خوب ارایه دهد خودش 
یک نعمت است که باید قدرشان را دانست. اخراجی های ۲ و 

۳ هم در خدمت شان بودم.
پیشنهاد رابین هودی برای اخراجی ها ۲ داشتم

در قسمت های بعدی اخراجی ها، پیشنهادات بازیگران از جمله 
شما هم ادامه داشت؟

.من  داشتم   ۲ اخراجی های  برای  هودی  رابین  پیشنهاد  من 
گفتم مثل رابین هود از عراقی ها دزدی کنیم و برای بچه های 
هم  اشکالی  و  بودم  دزد  که شخصیت  من  بیاوریم.  خودمان 
موقعیت  از  و  دربیاروند  بازی  اون ها هم الت  نمی آمد.  پیش 
پیش آمده برعلیه عراقی استفاده کنیم اما داستان هایی که 
خود آقای ده نمکی داشتند و هواپیماربایی صورت می گرفت 
گفتند داستان طوالنی می شود و نمی توانیم به این بخش اول 
بپردازیم. اما به نظرم پیشنهادات بدی نبود. تماشاگر با ما یک 
را دنبال کرده بود و به نظرم دوست داشت ما را در اخراجی 
داستان های  خواست  می  نمکی  ده  آقای  اما  ببیند.   ۲ ها 
دیده  اسراء  و  شود  دیده  افراد  های  خانواده  و  هواپیماربایی 

شوند.

7
از حضور والیبالیست ها در ضیافت افطار تا اهداء 

پیراهن های علی کریمی به کودکان

مردم بهترین نقش مرا در »اخراجی ها« می دانند/ سرعت 
شهرت از محبوبیت بیشتر است/ »بیژن« خالقیت خودم بود

ضیافت افطار »لیال بلوکات« 
در سالن همایش های رایزن با 
حضور بیش از 400 کودک و 
نوجوان بیمار و بی سرپرست 
با حضور پرتعداد بازیگران، 

خوانندگان، بازیکنان بسکتبال، 
والیبالیست ها، قهرمانان 

تکواندو برگزار شد.
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معماری  در  یگانگی  وجوه  »خوانش  اندیشی  هم  جلسه  نخستین   94/۳/1 جمعه  ارمغان،  خبرنگار  گزارش  به 
ایران« در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر محمد منصور فالمکی از اساتید برجسته معماری کشور، خانم مهندس کزازی رییس 
انجمن بانوان نظام مهندسی استان تهران، سرکار خانم کالنتری مدیرگروه معماری دانشگاه آزاد تفرش، دکتر 
شهرداری  عمرانی  فنی  معاونت  جانشین  کیا  سلیمی  محمد  و  قم  آزاد  دانشگاه  معماری  مدیرگروه  عبداللهی 

پاکدشت برگزار شد.
دکتر زهرا عباسی مدیرگروه معماری و مسئول انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد نطنز طی مصاحبه ای به خبر 
نگار ارمغان گفت: به دلیل رویکرد کیفی ای که ریاست محترم دانشگاه تمایل داشتند در رشته ی معماری حاکم 
شود، از سال گذشته دستور تشکیل انجمن علمی معماری را صادر کردند. وی افزود: امروز در نشست خوانش 
وجوه یگانگی در معماری ایرانی توانستیم میزبان دکتر فالمکی باشیم که ایشان از چهره های ماندگار و از اساتید 
برجسته معماری کشور هستند. در مدت زمانی که از تأسیس انجمن می گذرد، این نشست را میتوان شاخص 

ترین فعالیت های این انجمن اعالم کرد.
مسئول انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد نطنز عنوان کرد: در این نشست میزبان حدود ۲۰۰ نفر مهمان از 
قم ، تهران، اصفهان، کاشان و شهرهای همجوار بودیم که این خود می تواند نقطه عطفی برای این مرکز باشد.

در پایان جلسه نیز گواهی حضور در نشست به حضار در جلسه اهدا گردید.

نخستین جلسه هم اندیشی ))خوانش وجوه یگانگی در معماری ایران(( در نطنز برگزار گردید


