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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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قیام خونین 17 شهریور 1357

﴿ سوره ي مباركه ي شمس ﴾   قسمت سوم

گزارش کنکره جهانی زنبور عسل - کره جنوبی

عالیم هشداردهنده کمبود پروتئین در بدن

16 مکان دیدنی که قبل از مرگ باید دید

نادیده گرفتن علم و عقل، مخالفت با توسعه عادالنه اژه ای: پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات و 44 متهم دیگر به دادگاه رفت
است / نباید از عدل اخالقی غفلت کنیم

6

نیمه اول و نیمه دوم شهریور 1394 شماره 201 و 202

قرار  اسالمی  شورای  دستورکارمجلس  در  انتخابات  قانون  شدن  استانی  طرح  است  مدتی 
گرفته است. البته این طرح قباًل نیز در مجلس هفتم مورد بررسی و تصویب قرارگرفت ولی 
شورای محترم نگهبان درسال 86 به دالیل متعدد با آن مخالفت و در نهایتاً منجر به رد 

شدن طرح گردید.
بگذریم از اینکه معموالً در هر دوره مجلس در سال پایانی نمایندگان به دالیلی که غالباً 
منافع شخصی خود را در نظر می-گیرند در صدد اصالح قانون انتخابات برمی آیند و به همین 
را  الحاق  و  اصالحات  بیشترین  این کشور  در  انتخابات  قانون  نمود  ادعا  بتوان  جهت شاید 
تاکنون با خود همراه داشته است. این طرح های عجوالنه دقیقه90 اغلب ره به جایی نمی برد 
و باألخره باید وزارت کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه های ذیربط به فکر 

تصویب یک قانون جامع برای انتخابات کشور باشند. 
طرح استانی شدن انتخابات دارای یک سری نقاط قوت و ضعف بوده و موافقان و مخالفانی 

دارد. موافقان می گویند:
1ـ با تصویب این طرح، نمایندگان از بخش نگری نجات یافته و بیشتر به منافع و مصالح ملی 

و استانی می اندیشند.
2ـ نمایندگان با قابلیت ها و توان ها و شایستگی های بیشتری وارد میدان رقابت می شوند.

3ـ از راه یافتن نمایندگانی با حداقل توان مندی که براساس حساسیت های قومی و منطقه ای 
به مجلس می آیند جلوگیری می شود.

4ـ اختالفات بعداز رقابت های انتخاباتی که بعداً منجر به نزاع و درگیری و ایجاد کینه بین 
دو محل یا منطقه یا شهر می شود کاهش می یابد.

5ـ همبستگی بین اقوام و مناطق و سالئق مختلف را افزایش می دهد.
6ـ انگیزه برای تخلفات و تقلبات و استفاده از آراء وارداتی از بین می رود.

یعنی  خود  اصلی  وظایف  به  که  می آید  بوجود  زمینه  و  فرصت  این  نمایندگان  برای  7ـ 
قانون گذاری و نظارت براجرای قوانین و عملکرد دستگاه هابیشتر بپردازند. برای مثال می توان 
به نمایندگان تهران اشاره نمود که چون زیاد درگیر مسائل حوزه انتخابیه خود نیستند در 

مطالبه گری عمومی موفق ترند.
8ـ در شرایط فعلی نمایندگان دچار روزمرگی بوده و اغلب وقت خود را مصرف رسیدگی به 
مشکالت ریز و درشت حوزه انتخابیه خود می نمایند. در حقیقت مسئول تدارکات منطقه 
خود شده اند. برای اینکه رضایت موکلین خود را فراهم سازند در یک مسابقه غیرمنطقی با 
سایر نمایندگان سعی در جذب اعتبارات بیشتر برای شهر خود و گسیل نمودن پروژه هایی 
فاقد هرگونه توجیه اقتصادی به منطقه خود دارند. چه بسا برای گرفتن یک امتیاز از وزیر 
را  ملی  منافع  نماینده حاضرند  نظر  مورد  مدیر  انتساب  یا  مالی  از کمک های  اعم  مربوطه 
معامله  وزیر  استیضاح  یا  بر سر سئوال  و  بپوشانند  وزیر  تخلفات  بر  و چشم  گرفته  نادیده 
پتروشیمی،  احداث کارخانجات  برخی سدها،  احداث  ارومیه،  نمایند. خشک شدن دریاچه 
فوالد، ماشین-سازی و قطعات خودرو، فرودگاه ها، تصرف اراضی دواتی، تسهیالت بانک ها و 

بدهی های معوقه، ده ها پروژه نیمه تمام در آثار شرایط فعلی و عدم انجام وظایف نمایندگان 
در ابعاد نظارتی می باشد.

9ـ مقدمه اجرای طرح استانی شدن انتخابات، به راه اندازی و تقویت احزاب در کشور است. 
علمی  برنامه های  کشور  اداره  برای  مجبورند  برسند  خود  واقعی  جایگاه  به  احزاب  وقتی 
با  افراد  روی  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  و  نمایند  ارائه  دفاع  قابل  و  شده  کارشناسی  و 
بویژه  و  مجلس  نیاز  فراخور  و  نموده  مطالعه  مختلف  تجارب  و  شایستگی ها  و  تخصص ها 
کمیسون های تخصصی مجلس لیست های مورد نظر خود را به مردم ارائه می نمایند و اینطور 
بلکه حزب  نباشد،  نماینده به محض ورود به مجلس دیگر پاسخ گوی هیچ کس  نیست که 
برعملکرد وی نظارت و وی نیز مجبور است در چارچوب اهداف حزب فعالیت نماید و در 

پایان دوره نیز احزاب باید پاسخگوی عملکرد نمایندگان خود باشند.
مخالفان طرح استانی شدن انتخابات منتقدند:

این طرح مردم شهرهای کوچک ضرر می کنند. و دیگر کسی نیست که به  با تصویب  1ـ 
مشکالت آن ها رسیدگی نماید.

2ـ میزان مشارکت مردم در انتخابات کاهش می یابد.
3ـ افرادی می توانند وارد مجلس شوند که دارای پشتوانه باالی مالی و سیاسی باشند.

4ـ هزینه انتخابات باال می رود و هرکس برای نماینده شدن باید میلیاردها در سطح شهرهای 
یک استان هزینه نماید.

5ـ به اختالفات قومی و مذهبی دامن زده می شود.
طرفی  از  و  دارند  دسترسی  خود  شهر  نمایندگان  به  راحتی  به  مردم  فعلی  شرایط  در  6ـ 
نقایص  حل  صدد  در  و  می شوند  مطلع  مردم  مشکالت  از  مردم  بین  حضور  با  نمایندگان 

برمی آیند ولی در صورت استانی شدن انتخابات این انگیزه در نمایندگان ازبین می رود.
قطع نظر از اینکه حق با کدام طرف است و اینکه آیا تصویب طرح استانی شدن انتخابات 
مسلم  آنچه  می افزاید.  برمشکالت  یا  و  است  کشور  نفع  به  و  می کاهد  موجود  مشکالت  از 
است شرایط موجود مورد قبول هیچ فرد منطقی نیست و ضرورت تجدیدنظر در رویه فعلی 

احساس می شود. معایب شرایط موجود چیست؟ 
که  شرایط  حداقل  با  هرفردی  دارد.  فراوان  اشکاالت  انتخابات  سازوکار  و  مکانیزم  1ـ 
در  موجود  وضعیت  با  که  می باشد  رشته ای  هر  در  لیسانس  فوق  داشتن  آن  سخت ترین 
راحتی آب-خوردن  به  آن  عالی تحصیل  آموزش  مراکز  و سایر  نور  پیام  آزاد،  دانشگاه های 
است می تواند وارد عرصه رقابت شود. هروعده و شعار انتخاباتی که بخواهد به خود و مردم 
می دهد. هرگونه هزینه ای که صالح بداند خود یا حامیان سرمایه دار وی می نمایند. به لحاظ 
اینکه در کشور ما برخالف کشورهای عقب افتاده نظیر افغانستان و عراق هنوز کارت الکترال 
برای افراد تهیه نمی شود و شمارش آراء به صورت سنتی و دستی صورت می-گیرد، بنابراین 
هنوز احتمال تقلب، تخلف، خرید و فروش آراء، سوءاستفاده از امکانات دولتی، استفاده از 
آراء وارداتی، استفاده از شناسنامه اموات و افراد دیگر وجود دارد. چرا مسئولین کارت الکترال 
برای مردم تهیه نمی کنند تا از قبل مشخص باشد در هر محله یا روستا یا شهر چند فرد حائز 
شرایط رأی دادن داریم، تا مطابق با مقدار افراد اقدام به تخصیص صندوق أخذ رأی و ارسال 
برگه های رأی و سایر ملزومات نمود. در این صورت جلوی بسیاری از تخلفات از جمله آراء 
تکراری، آراء وارداتی و استفاده از شناسنامه دیگران گرفنه می شود. چرا مجلس، وزارت کشور 
و شورای نگهبان با پیشرفت تکنولوژی هنوز مقدمات شمارش آراء به صورت الکترونیکی را 
در دستور کار خود قرار نمی دهند و به دلیل همین نقائص است که برخالف سایرکشورها در 
هردوره شاهد ابطال آراء چندین حوزه انتخابیه می باشیم. این ابطال ها هزینه  های زیاد مادی 

و معنوی برای نظام و سرخوردگی و ناامیدی برای مردم در پی خواهد داشت.
2ـ در شرایط فعلی که احزاب فعال نیستند مهم نیست که کاندیدا دارای چه پشتوانه اجرائی 
شهرهای  در  موارد  خیلی  در  دارد.  شایستگی  و  توان-مندی  میزان  چه  و  بوده  سیاسی  و 
کوچک مشاهده کرده ایم که یک کاندیدا حداکثر 100 رأی یا کمتر داشته باشد. در اکثر 
کشورهای پیشرفته هرفردی که می خواهد کاندیدا شود قباًل موظف است لیستی حاوی هزار 
تا دوهزارنفر از حامیان خود را به مسئولین ثبت نام ارائه دهد. ضمن اینکه در صورت عدم 

توفیق باید جریمه بپردازد.
3ـ چون در کشور ما تحزب و تشکل جایگاهی ندارد. در ایام انتخابات عده ای بدون مشخص 
بودن هویت، سوابق، اهداف و برنامه ها با خلق یک عنوان ثبت نام جمعیت، انجمن، جامعه، 
جبه، بنیاد، هواداران، پیروان و غیره قارچ گونه سبز می شوند و لیستی ارائه می دهند که در 

آن بده بستان های مالی نیز صورت می گیرد و فردای انتخابات نیز ازبین می روند.
وقتی یک حزب واقعی با کارنامه و مردم نامه مشخص وارد میدان شود موظف است کلیه 
برنامه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را ارائه نماید و فرد معرفی شده از 
سوی این حزب نیز موظف است در دوره نمایندگی از این سیاست ها پیروی و حمایت نماید 

و در پایان دوره نیز حزب باید پاسخگو بوده و مسئولیت مشکالت احتمالی را بپذیرد.
4ـ وقتی احزاب در انتخابات دخالت داشته باشند سعی می کنند مطابق اهداف و برنامه های 
باتوجه به توانایی و شایستگی هایی که  افراد را آنالیز نمایند و فرد مورد نظر خود را  خود 
مرتبط با نیازهای کمیسیون های تخصصی مجلس است معرفی نماید. بدین ترتیب طبق نیاز 
مجلس افراد وارد مجلس می شوند. برای مثال کمیسیون بهداشت مجلس به 23 پزشک یا 
تخصص های مشابه و کمیسیون اقتصاد مجلس یا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیاز به 
23 نفر اقتصاددان و تخصص های مشابه و یا کمیسیون کشاورزی مجلس نیاز به حضور 23 
مهندس کشاورزی و کمیسون قضایی مجلس نیاز به حضور 23نفر حقوق دان و کمیسیون 
آموزشی، آموزش عالی، عمران و سایر کمیسیون ها به ترتیب نیاز به افراد متخصص دارند. 
در شرایط فعلی هیچ تناسبی بین نمایندگان و کمیسون های تخصصی مجلس وجود ندارد. 
ممکن است 70نفر پزشک وارد مجلس شوند که فقط 23نفرآن ها در کمیسیون بهداشت 
می توانند مثمرثمر واقع شوند. بیاد دارم در زمانی که در دوره چهارم عضوکمیسیون اصل 
نود بودم که یک پزشک جراح معروف و مشهدی نیز به لحاظ اشباع بودن کمیسون بهداشت 
به ناچار عضو کمیسیون اصل نود شده بود و بارها اعتراض می کرد که شرعاً نمی دانم چه 
پاسخی داشته باشم. نظام سرمایه زیادی صرف بنده کرده ولی در این کمیسیون که مستلزم 
داشتن دانش حقوقی است نمی توانم کارآیی مورد نظر را داشته باشم. یا برای نمونه ممکن 
است 60نفر معلم وارد مجلس شوند. کمیسیون های آموزش وپرورش و آموزش عالی مگر 
چند معلم نیاز دارند. مابقی آن ها مجبورند در مجلس وقت خود را تلف نمایند. در چنین 
و  می شود  عمران  عضو  ناگزیر  فارسی  ادبیات  کرده  تحصیل  معلم  یک  که  است  شرایطی 
در خصوص سیستم حمل و نقل،سازمان های شهری مسکن سازی، راه و ساختمان و ده ها 
مقوله تخصصی باید اظهار نظرکند. جالب است که در پاره ای موارد اینگونه افراد به عنوان 
نمایندگان جمهوری اسالمی به سفرهای خارجی و بازدید از پروژه ها اعزام می شوند آیا نتیجه 

کار جز تمسخر و تعجب کشور میزبان و اتالف بیت المال خواهد بود؟
5ـ نمایندگان در شرایط فعلی از 365 روز سال تقریباً 100 روز جلسه رسمی در مجلس 
دارند و انتظار می رود از دوسوم وقت خود که آزادند صرف نظارت بر عملکرد دستگاه های 
یا مطالعات الزم در جهت تهیه  قوانینی که تصویب نموده اند و  اجرائی و چگونگی اجرای 
طرح و لوایح دولت بنمایند ولی شرایط به گونه ای است که نمایندگان نمی توانند برای دو 
وظیفه اصلی خود یعنی قانون گذاری برنظارت وقت کافی بگذارند. اگر نظارت مجلس کافی 
بود و به فضای واقعی در رأس امور قرار داشت. نباید شاهد این همه نابسامانی های اقتصادی 

و فرهنگی در کشور باشیم.
در خاتمه توصیه نگارنده این است که وضع موجود مطلوب نیست و باید هرچه سریع تر هم 
در سازوکارهای قبل از انتخابات یعنی چگونگی و شرایط ورود کاندیداها به میدان رقابت، 
چگونگی أخذ رأی و شمارش آراء و آتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از تخلفات و هم پس 
از ورود نماینده به مجلس و نحوه عملکرد وی در طی دوره چهارساله تجدیدنظر اساسی 

به عمل آید.
آسان ترین راه حل برای نظارت برعملکرد نماینده تشکیل کارنامه برای هرنماینده در طول 
دوره نمایندگی شامل نحوه حضور فیزیکی نماینده در صحن علنی و کمیسیون ها، میزان 
دخالت وی در تهیه طرح ها و بررسی لوایح و مخالفت ها یا موافقت های نماینده با طرح ها و 
لوایح، نحوه نظارت نماینده در قالب تذکر، سئوال، استیضاح یا حضور در هیئت های تحقیق و 
تفحص، سفرهای خارجی نماینده و دولت و دست آوردهای وی و موارد مشابه بوده به نحوی 

که در پایان هرسال یا هردوره قابل ارائه به مردم باشد.
 طرح استانی شدن انتخابات در صدد رفع برخی از این مشکالت بود که به هرحال با طرح 
پنج ایراد اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و بعید است با دستور کارمجلس از قبیل 
برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 فرصتی برای رفع ایرادات شورای نگهبان برای مجلس 
فراهم شود و احتماالً ادامه آن به مجلس دهم خواهد رسید. ولی رفع مشکالت یادشده حتی 

با قوانین موجود ودور از دسترس نیست.
مسعود کریم پور نطنزی - مدیر مسئول نشریه ارمغان

طرح استانی شدن انتخابات 
سرمقاله ..
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درباره  ها  رسانه  با  پنجم خود  و  نشست خبری هشتاد  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
بابک  مسایل روز دستگاه قضایی و پرونده هایی مانند زمین خواری، دریاخواری، 

زنجانی، سعید مرتضوی و مدیرعامل سابق بانک صادرات )جهرمی( توضیح داد.
این بار نشست خبری غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه و معاون 
اول رئیس این قوه بالفاصله با سئواالت خبرنگاران آغاز شد. البته در بین توضیحات 
اژه ای، یکی از خبرنگاران از پافشاری او بر قانون، ذوق زده شد و با صدای بلند گفت: 

شما باید رئیس جمهور شوید تا قانون در این کشور اجرا شود!
محمود  اجرایی  معاون  بقایی  حمیدرضا  پرونده  درباره  قضا  دستگاه  اول  معاون 
احمدی نژاد در پاسخ به خبرآنالین گفت: قرار بازداشت موقت ایشان تمدید شده و 

او آزاد نشده و در زندان است.
خالصه پرسش و پاسخ نشست خبری هشتاد و پنجم سخنگوی قوه قضاییه:

پرونده بازداشت آقای بقایی، معاون محترم رئیس جمهور سابق به کجا رسید؟
بیان جزئیات را معذورم. هنوز ایشان بازداشت است و قرار بازداشت موقت ایشان 
تمدید شد. برخی از مطالب که ایشان چند میلیارد به خارج برده، صحت ندارد. اصال 
در پرونده چنین مسایلی مطرح نیست. اگر از لحاظ قانونی معذور نبودم شخصا بدم 

نمی آید اینها گفته شود.
قضیه موسسات مالی و اعتباری میزان و پدیده شاندیز که تبدیل به معضلی چند 

وجهی شده و از مسایل مالی فراتر رفته قرار است چه زمانی اصالح شود؟
قوه قضاییه مگر می تواند در پرونده ای که چندین جنبه قضایی، سیاسی و اجتماعی 
پیدا کرده به تنهایی ورود کند. امکان ندارد همه اینها را قوه قضاییه بتواند رتق و 
فتق کند. در استان و در یک بخش هم قوه قضاییه است که عضو آن ستاد مقامات 
قضایی استان است. هر جا الزم باشد پرونده ای تشکیل می شود. امما همه بحث 
قضایی نیست. یک مطلب نیز مردم توجه کنند اینها پولشان را سپرده اند و بهره 
باالیی گرفته اند و پولشان را اضافه کرده اند. بدون اینکه ببینند این معتبر است یا 
نه. یک بخش نیز االن آماده اند سرمایه گدذاری کرده اند و ملک خریده اند و به 
رکود بازار خورده اند و میزان سهم آنها مشخص نیست. قیمت را قوه قضاییه باید 
تعیین کند؟ نه! قیمت سهمی یک از شرکتها به صورت کاذب و حبابی ظرف مدت 
کوتاه به ۱۲ هزار تومان رسانده اند. افراد امیدوار شده اند قیمت سهام ما ۱۲ هزار 
تومان است و این چیزی نیست که قوه قضاییه بتواند به تنهایی حل کند. هم وزارت 
کشور مسئول شده و هم استاندار ستاد تشکیل شده و تالش می شود سرمایه و 
قابل اصالح  و  بعد هم ساماندهی شود مسایل خالف  و  نرود  بین  از  سپرده مردم 
جمع و جور شود. موسسه میزان، اعضا بازداشت شدند ولی همه کسانی که سرمایه 
گذاری کردند به پولشان می رسند؟ نه، کسانی به این موسسات پول گزاف داده اند 
و توجهی به عواقبش ندارند. قوه قضاییه برای فرد متخلف و مجرم برخورد می کند 

ولی متولی سایر مسایل قوه قضاییه نیست. امیدواریم مشکل مردم بیشتر نشود.
تصرفات از زمین خواری به دریاخواری در کیش و بندرعباس و قشم رسیده. اقدام 

شما چیست؟
درباره مسایل محیط زیست و منابع طبیعی و دریا و سواحل آن و حریم رودخانه ها، 
مکرر صحبت شده. در مرتبه اول امیدواریم مسئوالن اجازه این تعرض را ندهند. اگر 
تعرضی شد تا جایی که جزء اختیارات خود است جهت رفع تعرض اقدام کنند یا در 
زمان خودش موضوع را به دستگاه قضایی منعکس کنند. قوه قضاییه نیز به شدت 
نسبت به این موضوع حساس است. دادستانها نیز به وظایف خود عمل می کنند. 
یادآورمی شوم برخی طرحها و مصوبات دستگاه ها نسبت به این موضوعات وجود 
دارد. مثال طرح یک دستگاه رسمی اجرایی روی آن است. مسئول بعدی می گوید 
این طرح غلط است. باید این مجوز و طرح به صورتی ابطال شود. اگر هم مطابق با 
مقررات است باید مصوبه ای باشد ونمی توان سلیقه ای عمل کرد. در دو مورد از این 
موارد، پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه ای هم ندارند. در دو مورد نیز نه در این 
مصداق، اما در آن مناطق از مدتها دو پرونده مطرح و در حال رسیدگی است. یک 
مورد نیز طرح است و این اختالفی است تا ببینیم این طرح قبول یا ابطال می شود.
دو صنف دالالن  مسکن و خودرو باعث گرانی می شوند. اقدام قوه قضایی در این 

باره چیست؟
به نظر نمی رسد دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم. ممکن است در هر صنفی 
دو صنف خالفکارند، شاید صحیح  بگوییم  اینکه  ولی  باشد  و خاطی  متخلف  فرد 
نیست. تورم و مشکالت اقتصادی راد نمی توان گردن این دو صنف گذاشت و حرف 
و اصالح  باید آسیب شناسی  این زمینه مشکالتی است،  اگر در  نیست.  صحیحی 

شود. مصادیقی اگر دارید مطرح کنید.
آیا ترکان اعالم کرده بابک زنجانی هنوز همکاری نمی کند. آخرین اقدام در این زمینه 

چیست؟ علنی بودن دادگاه چه می شود؟
هیچ کس حق ندارد ولو به یک متهم، توهین کند. برخی مطالب که این روزها از 
تریبونها از سوی مسئوالن نسبت به متهمان گفته می شود، صحیح نیست و اگر 
این متهمان شاکی شوند، گویندگان قابل تعقیب هستند. گفته شده ممکن است 
عمومی  اذهان  تشویش  و  ناصحیح  حرف  این  بکشند.  را  ایشان  بخواهند  کسانی 
است. نکند کسانی که این حرفها را می زنند چنین قصدی را دارند. از ابتدا القا می 
کنند و چنین قصدی را دارند. در سیستم اطالعاتی و قضایی این حرف زده نشده. 
کسانی که این حرف را می زنند، تشویش اذهان عمومی است. دادستان حتی می 
تواند مدعی این افراد شود. اگر هم خودشان قصد دارند و می خواهند فردا اتفاق 

افتاد، ذهنها را متوجه کس دیگری کنند. نمایندگان محترم نیز به قوانین واقفند. 
تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن محکمه با قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی باشد 
انتشار مطالب آن متاسفانه با وجودی که من مدافع انتشار اخبار دادگاه های علنی 
هستم، اجازه داده نمی شود تا زمانی که حکم قطعی شده باشد. درباره اموال نیز از 

سوی متهم وکالت به شرکت نفت داده شده.
برخی از افراد در سیستمهای دولتی هستند و علیه شرکای سابق خود در شرکتهای 

خصوصی سواستفاده رسانه ای می کنند. نظر شما در این باره چیست؟
و  اند  یافته  که  و سمتی  باشد  شان  حقوقی  موقعیت  و  جایگاه  از  سواستفاده  اگر 
شرکت شاکی باشد، قابل تعقیب باشد. اگر هم شرکت شاکی نباشد و این سواستفاده 
از موقعیت خود کرده، یا جرم است که دادستان وارد می شود. اگر هم تخلف باشد، 

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دنبال می کنند.
اخیرا ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز کشف شده. چه تعداد پرونده تشکیل شده؟

آمار مستقیم را وزارت نیرو اعالم می کند. این که چاه غیرمجاز همه ش صاحب 
قدرت باشد، اینطور نیست. ممکن است فردی چاه غیرمجاز زده و مکنت و قدرت 
هم ندارد. بله، پرونده هایی در سال اخیر سال قبل که خشکسالی بود، این چاه های 
غیرمجاز به تشخیص وزارت نیرو، تعداد قابل توجهی پرونده تشکیل شده و بعضا 
پلمب شده و برخی پر شده. برخی موقت تعطیل شده و برخی برداشت اصالحی 

داشتند.
فعالیتهای موسسه بدر طوس بدون مجوز با خرید ملک در مقابل دریافت وجه با سود 

۲۲ درصد می کند. آیا دادستانی بر اعمال این موسسات نظارت می کند؟
بانک  عهده  بر  اصلی  مسئولیت  و  مسئله  داریم  اعتقاد  اعتبار  های  تعاونی  درباره 
مرکزی است. درست است زمانی اینها مجوز از بانک مرکزی نگرفته اند و از تعاونی 
به  نسبت  هم  و  کنند  می  دخالت  پولی  امور  درباره  وقتی  ولی  اند.  گرفته  اعتبار 
مشکالتی که بر خالف مجوزهای خود دارند، کار شبه بانکی می کنند، باید بانک 
مرکزی اقدامات عاجل کند. قوه قضاییه نیز حاضر به همکاری است. بانک مرکزی 
نیز در ماه های اخیر جدی وارد شده. لیکن تعداد سپرده گذاری در موسسات زیاد 
است. اینها برخی پولها را تبدیل به ملک کرده اند و ملک قابل فروش نیست. بانک 
به تعداد  با توجه  نیز در کارگروه مربوطه دارد ساماندهی می کند. لیکن  مرکزی 

و سپرده و کمبود نقدینگی، کاری نیست بشود ظرف یکماه و دوماه به پایان برد.
قوه  عملی  اقدام  بود.  ها  بورسیه  درباره  پیش  نیم  و  یکماه  آقا  حضرت  سخنرانی 

قضاییه چه بود؟
اعالم شد مشکلی  بورس  کمیته  در  توجهی  قابل  تعداد  یکی  که  است  مسئله  دو 
ندارند و در اول سیاسی کار شد. تعدادی نیز گفتند مشروط به دادن پول، تحصیالت 
خود را ادامه دهند. تعداد معدودی نیز شرایط نداشتند و بورسیه طبق قانون نبوده 
و نمی توانند ادامه دهند. یکی مسایلی که آن روزها از طریق مسئوالن وزارت علوم 
و برخی رسانه ها اعالم شد. کسانی نیز فضاسازی کاذبی کردند و انگشت اتهام را 
متوجه اشخاص خاصی کردند. اوایل نیز گفتیم کسی شکایت کند قابل رسیدگی 
است. در دادسرای تهران نیز شکایات مطرح شده. این شکایت ارجاع به بازرپرسی 
شده، ولی از جهتی که بورسیه دارای شرایط هستند یا نه، دستگاه قضایی تصمیم 
نمی گیرد. وزارت علوم و کمیته مربوطه تصمیم می گیرد و اگر کسی درباره بورسیه 

مطلب  دارد از آن طریق اقدام می کند.
در البرز تعدادی از معلوالن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پرونده تشکیل شده؟

بله، دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند و چند نفر تحت تعقیب هستند و پرونده 
نشدند.  داده  تشخیص  بازداشت  حد  در  ابتدا،  در  اینها  است.  رسیدگی  حال  در 

تحقیقات بعدی مشخص کرد تقصیر اینها باالست و منجر به بازداشت شد.
امضاهای طالیی در حوزه زمین خواری یا دریاخواری یا کوهخواری و واردات خودرو 

دیده می شود. راه برخورد با این افراد چیست؟
فسادی که به بار می آید یک طرف مشتری و کسی است که زیاده خواه است. طرف 
دیگر کسانی هستند که به او کمک و مساعدت می کنند. اگر کسانی در دستگاه 
های حکومتی نقش دارند، مقصرتر از دیگران هستند. فرد مسئولی که این موافقت 
اصولی را بدهد و با زد و بند موافقت می دهد، این فرد مستحقتر از مجازات است. 
گاهی به دلیل موانع بروکراتیک فرد نمی تواند کار خود را انجام دهد و متوسل به 
خالف می شود. وقتی فردی به حق خودش قانع نیست و غیرقانونی رفتار می کند. 
اینها تا حد زیادی کارشناسی شده. اگر ما افراد فاسدی که زیاده خواه است و قانون 
را برنمی تابد و عالما و عامدا حق دیگران را ضایع می کنند، محاکمه علنی کنیم، 
اصالح  دنبال هستیم.  را  این  است.  نقدی  مجازات  و  از حبس  تر  بازدارنده  بسیار 
این سیستم را اصالح نکنیم و  اگر  نیز راه دیگری است.  اداری و اجرایی  سیستم 
موانع را رفع نکنیم تخلفات به وجود می آید. سیستم بانکی را همه دولتها می گویند 
باید اصالح شود. نمی شود فقط با برخورد قضایی جلوی مفاسد را گرفت. در منطقه 
گردشگری حیران، از سال ۸۲ ساخت و ساز داشتیم. حدود ۵۰۰ ساختمان ساخته 
شده، عمدتا مسکونی و ویالست. از این ساخت و سازها ۳۲ مورد مجوز ندارد، الباقی 
همه مجوز دارد. برخی از مجوزها ۱۵ امضا دارند و ۱۵دستگاه ساخت و ساز را تایید 
کردند. ما مصمم به برخورد با خالف هستیم و معاونت پیشگیری قوه قضاییه نیز 
فعال است ولی در برخی از موارد چون مجوز دارد نمی توان برخورد قضایی کرد. 
تعداد زیادی حکم قلع و قمع اجراشده که قابل اجرا نیست. از استان البرز هم شروع 
شده که با کسانی که مجوز غیرقانونی دادند برخورد می شود و ۹ نفر از مسئوالن 

اجرایی که مجوز خالف مقررات داده بودند، دادستان آنها را احضار کرده و برایشان 
پرونده تشکیل داده است. همین امر در جاهای دیگر هم توسعه می یابد و خالف 

مقررات اگر کسی مجوز داده باشد با آنها برخورد می شود.
از نامه شما به وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ می گذرد. برنامه قوه  یکسال است 

قضاییه برای این موضوع چیست؟
آن موقع که نامه نوشتم رئیس کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه فضای مجازی 
بودم. در این کارگروه ۶ نفر از دولت و یک نفر از شورای انقالب فرهنگی و یک نفر 
از دستگاه قضایی که دادستان کل کشور و رئیس کارگروه است. ۷ رای نزدیک به 
هم هستند. اعتقاد ما بر این بوده و هست که تالش شود از فضای مجازی مردم 
استفاده خوب کنند و هم از فساد در این فضا جلوگیری شود. وقتی نامه نوشته شد، 
آقایان گفتند فرصت بدهید. فرصت داده شد تا مصادیق مجرمانه پاالیش شود. این 
مدت یکی دو بار تمدید شد و گفتند ما هنوز نتوانستیم ولی در تالش هستیم و 
هزینه زیادی می کنیم پاالیش هوشمند کنیم. االن دیگر در آن کارگروه نیستم و 
از جزئیات خبر ندارم. امیدوارم با شروع مجدد شورای عالی فضای مجازی مسئوالن 

جهت سیاستگذاری در موضوعات فضای مجازی، اقدام کنند.
در پروژه جزیره کیش به نام گلشهر، تشکیل شد و زمین ۱۰۰۰ میلیاردی به ۴۰ 

میلیارد تومان فروخته شده. این پرونده شده؟
پرونده تشکیل شده و در جهت اصل مبلغ اختالف فاحش بین مبلغ واقعی زمین و 
پرداختی بوده. مبلغ نیز در مدت زمان بسیار طوالنی قرار است پرداخت شود. پرونده 

به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است.
این  به  چرا  است.  مطرح  میلیاردی  ۳هزار  فساد  موضوع  در  بانک  مدیران  پرونده 

پرونده رسیدگی غیابی نمی شود؟
درباره تتمه پرونده ۳ هزار میلیاردی متهمان متعدد دارد و برخی نیز وقفه به دلیل 
تغییر قاضی ایجاد شد. رفتن آقای سراج به بازرسی کل کشور پرونده محاکمه غیابی 
را دچار وقفه کرد. پرونده سنگین است و وقتی قاضی میاید یا وکیل عوض می شود، 
زمان می برد. االن ۴۵ نفر از مدیرعامل بانک صادرات تا بقیه متهم هستند که با 
قرار آزاد هستند و در حال محاکمه هستند. همه متهمانی که محاکمه نشده بود 
در حال محاکمه هستند. ۳ جلسه دادگاه فقط کیفرخواست خوانده شد. به تدریج 
نیز متهمان دعوت و احضار و محاکمه می شوند. الزم نیست در هر جلسه ۴۵ نفر 

حضور داشته باشند و به تناسب نیاز، احضار می شوند.
پرونده ای درباره رئیس دفتری در دادگاه محالتی که ۱۷ میلیارد تومان رشوه گرفته 

تشکیل شده؟
باشد  تومان رشوه گرفته  میلیارد  باشد و ۱۷  اینکه مسئول دفتر  به عنوان  فردی 

نداریم.
درباره سیل اخیر دادستانی نامه ای نوشته، آیا کسی تحت تعقیب قرار گرفته؟

اگر چنانچه دستگاه نظارتی مانند بازرسی کل کشور گزارش دهد و کسی را مقصر 
اعالم کند که به لحاظ کوتاهی او، سبب جرم شده باشد، دستگاه قضایی وارد می 
شود. درباره سیل چندی پیش، بازرسی کل کشور گزارش داد ولی اعالم جرم نکرد 
و گفت تخلف صورت گرفته که به دولت اعالم شده. اگر اعالم شود و جرمی واقع 

شده باشد، دستگاه قضایی وارد می شود.
در پرونده مرتضوی چرا حکم اجرا نمی شود؟

اگر محکوم علیه اعتراض نکند، ظرف ۲۰ روز حکم قطعی می شود و احیانا تا ۲۰ 
روز می شود به قولی وقت کشی می شود. از زمان ابالغ اگر ۲۰ روز اعتراض نکند، 

حکم قطعی می شود. لذا وقت کشی در اینجا به نفع متهم نیست.
چرا برخی از اعضای حزب مشارکت بازداشت شدند؟

از بیان جزئیات معذورم. برخی با قرار دیگری بازداشت می شوند و قرار وقتی تامین 
شد، فرد آزاد می شود. ممکن است تا زمان سپردن وثیقه، یکی دو روز تا آماده 

شدن مسئله، بازداشت شود. 
پرونده جیسون رضاییان چه شد؟

امروز هم پرسیدم. حکم هنوز ابالغ نشده. دنبال می کردم این حکم امضا شده و 
ابالغ  گفتند حکم  پرسیدم  زندان  از  کنم.  قاضی صحبت  با  نتوانستم  نشده.  ابالغ 

نشده. دسترسی به قاضی نداشتم ببینم حکم امضا شده یا نه.
درباره تبادل آقای جیسون رضاییان این مسئله صحت دارد؟

این  نداریم ولی در برخی محافل  این مسئله طرح نشده و نظری  در قوه قضاییه 
مطالب بیان شده.

آزادی آقای جیسیون رضاییان را تایید می کنید؟ 
در بیان جزئیات معذوریم. هنوز در دستگاه قضایی موضوع آزادی موردمطرح نشده 

ولی در محافل خارج از قوه قضاییه چنین چیزهایی شنیده ام.
پرونده دادستان سابق تهران چه شد؟

یکی حکم  و  کیفرخواست صادر شده  یکی  یکی حکم صادر شده.  بود.  مورد  سه 
صادر شده ولی قطعی نشده که امکان اعتراض دارد. نمی  دانم ظرف این ۲۰ روز 

اعتراض می کند یا نه.
دادگاه بابک زنجانی ۱۱ مهر است یا به تعویق می افتد؟

تا االن به تعویق نیفتاده. اگر بعدا عقب بیفتد نمی دانیم. تا امروز با این درخواست 
موافقت نشده.

درباره نامه خانم عفت مرعشی توضیح بدهید چرا به دادستان ارجاع شده؟
مطلبم روشن است و چیز جدیدی ندارم. نخواستم جوابش را بدهم. به دادستان 

ارجاع دادم الزم دانست جواب بدهد یا پیگیری کند.
کمپین حمایت از آقای طاهری عرفان حلقه، در این باره چه نظری دارید؟

قبل از قطعیت حکم مجاز به بیان نیستیم. منتظریم دیوان عالی کشور حکم را نقض 
می کند و پرونده را بفرستد. یا نقص بگیرد و به همان شعبه بدهد. یکی هم تایید 
کند. نمی دانیم چه اقدامی می شود. اما این که فضاسازی می کنند مردم توجه 
دارند و اگر کاذب باشد، نتیجه عکس می دهد. دادگاه رسیدگی کرده و دیوان عالی 
اثر معکوس دارد و  باید رسیدگی کند ببینیم چه می شود. گاهی فضاسازیها  نیز 

قاضی را تحت فشار دادن کار صحیحی نیست. 
یک فعال کارگری به نام شاهرخ زمانی در زندان بوده و حبس ۵ ساله مرخصی به او 
نداده اند. االن جسدش پیدا شده. دلیل ندادن مرخصی به او چه بوده و اطالع دارید 

مرگ او به چه عنوان بوده؟ چون سکته مغزی تایید نشده؟
هنوز نظر داده نشده که مرگ مغزی تایید نشده. کسانی که در زندان هستند نیز 
دچار مشکل می شوند، حتی بیشتر هم ممکن است دچار مشکل شود. مگر افراد 
آزاد سکته نمی کنند یا مریض نمی شوند؟ ایشان از لحاظ شکل ظاهری، سکته 
کرده. اما اینکه علت و سبب چه بوده در حال بررسی است و باید پزشک نظر بدهد 
و مسئوالن زندان نمی توانند نظر بدهند. اقدامات قضایی الزم درباره علت سکته 
در حال بررسی است. درباره مرخصی رفتن یا نرفتن او نیز اطالعی ندارم. شورای 
زندان تشخیص می دهد او می تواند به مرخصی برود یا نه. در موارد خاص قاضی 
یا دادستان می گوید برود مرخصی یا آزادی مشروط بگیرد. ولی نوعا توسط شورای 

زندان این تصمیمات گرفته می شود.
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دکتر فرشاد مومنی که در این سال ها همواره بر لزوم 
داشته  تاکید  بهشتی  شهید  های  اندیشه  به  بازگشت 
است، در آستانه سالروز واقعه هفتم تیرماه و ترور اتاق 
فکر انقالب که آیت اهلل دکتر بهشتی را از ایران گرفت، 
دیدگاه  از  عدالتخواه  برای جامعه  کلیدی  لوازم  به ذکر 
آنهایی که شعار عدالت  شهیدبهشتی پرداخت و گفت: 
می دهند، اما بی اخالقی می کنند، به مردم دروغ می 
انسان ها هتاکی می کنند و غیر خودی ها  به  گویند، 
را  تحقیر می کنند از دیدگاه شهید بهشتی صالحیت 
اخالقی  عدل  از  نباید  ندارند.  عدالت  برپایی  توانایی  و 
به  بازگشت  از طریق  ندارم که  تردید  غفلت کنیم. من 
اندازهای  چشم  توانیم  می  بهشتی  شهید  های  اندیشه 
بسیار روشن تر و امیدوارکننده تری را برای کشورمان 

در نظر بگیریم.
عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  مومنی،  فرشاد  دکتر 
به  اشاره  با  شفقنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  طباطبایی 
حادثه هفتم تیر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی 
در  که  مهم  بسیار  های  پرسش  از  یکی  کرد:  اظهار 
که  است  این  کند،  می  خطور  ذهن  به  تیر  هفتم  ایام 
آیت  بزرگ  روح  به  دین  ادای  برای  روش  مناسبترین 
اهلل شهید دکتر بهشتی چیست؟ برداشت شخصی من 
این است که مناسبترین راه، معرفی بنیان های فکری و 
اندیشه ایست که از سیدمحمد بهشتی، سید الشهدای 
باید نشان داد که همه پس  انقالب اسالمی را ساخت. 
افتادگی ها، ناهنجاری ها و بحران های کوچک و بزرگ 
کشور،  در  موجود  اخالقی  حتی  و  اجتماعی  اقتصادی 
ریشه در برخورد سهل انگارانه با بنیان های اندیشه ای 
شهید بهشتی دارد و با عدول از آن اصول و موازین در 
کانون  فساد،  و  ربا  و  رانت  که  ایم  گرفته  قرار  مسیری 
کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  مناسبات  از  توجهی  قابل 

شده است.
های شهید  اندیشه  و  آثار  از  عمیق  بازخوانی  یک  باید 

بهشتی در دستور کار قرار بگیرد
او ادامه داد: اگر چنین شود، می توان به طور اصولی یک 
راه حل بنیادی برای رفتن به سمت بهبود وضعیت ارائه 
کرد؛ مضمون آن راه حل هم این است که یک بازخوانی 
عمیق از آثار و اندیشه های شهید بهشتی در دستور کار 
قرار بگیرد. شاید مناسبترین نقطه عزیمت در این مسیر، 
نگاه به اندیشه های شهید بهشتی از زاویه آرمان عدالت 
این مساله چند  به  پرداختن  است.  اسالم  اجتماعی در 
وجه اهمیت برجسته دارد. یکی از آنها این است که در 
دوره سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در عین حال که شعار 
محوری دولت وقت، عدالت اجتماعی بود، به بی سابقه 

ترین شکل مشاهده شده از عدالت بد دفاع شد.
در  نتوانستند  آنها  چون  کرد:  تصریح  اقتصاددان  این 
بهشتی  دکتر  شهید  اهلل  آیت  فکری  اسلوب  چارچوب 
و  سیاسی  اقتصادی،  اصول  در  شکل  بهترین  به  که 
ای  برنامه  است،  منعکس شده  اساسی  قانون  اجتماعی 
برای برپایی عدالت عرضه کنند، در مسیری قرار گرفتند 
که به بدترین شکل ممکن از عدالت دفاع کردند. همه 
کمابیش می دانیم که بد دفاع کردن بسیار مخرب تر از 
خوب حمله کردن است؛ ای کاش دولت قبلی به جای 
بد دفاع کردن از عدالت، همانطور که در عمل نشان داد، 
آن صورت  در  قطع  طور  به  کرد.  می  حمله  عدالت  به 

اوضاع و احوال کنونی ایران بهتر می شد.
گویی دولت می ترسد درباره عدالت حرف بزند

با  کرد:  اظهار  دیگر  اهمیت  حایز  نکته  توضیح  در  او 
همه  با  و  قایلیم  جدید  دولت  برای  که  احترامی  همه 
در  داریم،  آنها  زدایانه  تنش  های  تالش  از  که  سپاسی 
عین حال این انتقاد بزرگ و اساسی به آنها وارد است 
که مطلقا درباره عدالت سخنی بر زبان جاری نمی کنند. 
در صورت حمل بر صحت کردن این رفتار می توان این 
گونه تفسیر کرد که آنها به دلیل مشاهده اینکه در دوره 
قبل  به طرز غیرمتعارفی از عدالت بد دفاع شده است، 

گویی می ترسند درباره عدالت صحبت کنند.
مومنی با بیان اینکه به طور منطقی چون دولت درباره 
عملیاتی  اجرایی  صورت  به  کند،  نمی  صحبتی  عدالت 
هم کاری در زمینه عدالت به صورت سیستمی و مبتنی 
بر برنامه عرضه نمی کند، گفت: به این طریق از مساله 
بسیار اساسی مشارکت فعال مردم در برپایی عدالت هم 
محروم می مانند. به نظر می رسد که این انفعال هر چند 
قبلی  دولت  نادرست  و  مخرب  های  سیاست  در  ریشه 
داشته باشد، اما این موضوع چیزی از خطرات غفلت از 

عدالت اجتماعی را کم نمی کند.
دولت بجای غفلت از عدالت، طریقه خوب دفاع کردن از 

آن را در دستور کار قرار دهد
آشنایی  و  ارادت  از  شخصا  اینکه  به  توجه  با  افزود:  او 
رییس جمهور محترم با سطح صالحیت های اندیشه ای 
آیت اهلل شهید دکتر بهشتی آگاهی دارم، امیدوارم که 
هم ایشان و هم همکارانشان این را به عنوان هدیه ای از 
جانب من تلقی کنند که به جای برخورد انفعالی، نادیده 
گرفتن مساله عدالت و اتخاذ جهت گیری ها و سیاست 
های موضعی کم ثمر  و بی ثمر در این زمینه روی این 
عدالت،  از  غفلت  بجای  و  کنند  اصولی  تمرکزی  مساله 
قرار  کار  دستور  در  را  آن  از  کردن  دفاع  خوب  طریقه 
دهند. این روش هم برای خود آنها حیثیث ایجاد خواهد 
کرد، هم هزینه های نظام ملی را کاهش خواهد داد و 
هم می تواند به شرحی که در اقوال معصومین ذکر شده 

است، منشا برکات بسیار بزرگ برای جامعه ما باشند.
شخصا  که  آنجایی  تا  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
در آثار شهید بهشتی در این زمینه مرور کرده ام و از 
این زاویه فکر می کنم بازگشت به اندیشه های شهید 
بسیار  ایران  برای  تواند  می  کنونی  شرایط  در  بهشتی 
ثمربخش باشد، بحثم را آغاز می کنم. آیت اهلل شهید 
ای  روی مجموعه  عدالت خود  نظریه  در  بهشتی  دکتر 
آنها کانون  از  اند که هر کدام  از مسایل، متمرکز شده 
های اصلی گرفتاری های نظام جمهوری اسالمی است و 
شاید در هیچ دوره ای به اندازه شرایط کنونی بازگشت 
به اندیشه های شهید بهشتی برای کشورمان ثمربخش 

نباشد.
نمونه  جامعه  یک  ساختن  اسالم،  برای  تبلیغ  بهترین 

مبتنی بر موازین اسالمی است
او با بیان اینکه با مراجعه به نظریه عدالت شهید بهشتی 
مشاهده می شود ایشان بر این باور هستند که هم در 
و  زندگی  کیفیت  بهبود  و  رفاه  آخرت،  در  هم  و  دنیا 
نه  و  شود  می  داده  بها  به  جاودان  بهشت  به  دستیابی 
بهانه، گفت: ایشان بهای آن را هم عمل انسان ها می 
دانند. نکته دیگری که ایشان از این زوایه به طرز خارق 
که  است  این  اند،  کرده  شرح  خود  آثار  در  ای  العاده 
حتی قیامت را هم تجلی گاه عمل انسان ها معرفی می 
کنند. به این معنا که گفته می شود آنچه در قیامت به 
میزان گذاشته می شود، عمل انسان هاست. به همین 
خاطر هم هست که گفته می شود نظام تبلیغاتی یک 
بگیرد  باور شکل  این  براساس  باید  هم  اسالمی  جامعه 
که بهترین تبلیغ برای اسالم، ساختن یک جامعه نمونه 
مبتنی بر موازین اسالمی است، وگرنه ما حرف بزنیم و 
در عمل کارهای دیگری انجام دهیم، برای اسالم بیش 
از آنکه جنبه تبلیغ داشته باشد، جنبه ضد تبلیغی دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به رفتارهای دولت قبلی از 
این زاویه خاطرنشان کرد: دولت پیشین در تریبون های 
بین المللی که در اختیار داشتند، نکته های اخالقی و 
دینی جذابی را مطرح می کردند، اما چون در عمل، کار 
را در مسیری انداخته بودند که رانت و ربا و فساد مسلط 
تا  ایران  دوره،  آن  های  از سال  بعضی  در  و   بود  شده 
حدود شصت رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای 
دنیا را تجربه کرده بود، طبیعتا کسی آن حرف های زیبا 
را جدی نمی گرفت. اگر نگوییم که حتی بعضی ها به 
سخره می کرفتند که اگر شما این مطالب را می دانید، 
شما،  عمل  دیدن  از  بعد  ما  تا  کنید،  عمل  خود  ابتدا 

بتوانیم بر حرف هایتان حساب کنیم.
این رویکرد آیت اهلل  اینکه  بیان  با  دکتر فرشاد مومنی 
»نظریه  عنوان  با  را  ربا  مساله  به  بهشتی  دکتر  شهید 
است،  کرده  مفهومی  بندی  صورت  ربا«  یافته  تعمیم 
بهشتی،  این معنا که وقتی در دیدگاه شهید  به  گفت: 
اصل بنیادی تناسب میان برخورداری ها و صالحیت ها 
مخدوش می شود، به هر شکلی که این خدشه وارد شده 
ایشان می فرمایند  این ترتیب  به  باشد، حکم ربا دارد. 
دالل  های  خواهی  زیاده  رباخواری،  این  یک شکل  که 
ها و سوداگرهاست. از نظر ایشان اصل واسطه گری در 

ضروری  و  شده  پذیرفته  پدیده  یک  اقتصادی  فعالیت 
است، اما برخورداری دالل ها و واسطه ها باید متناسب 
با سطح صالحیت های فکری و تجربی و میزان زحمتی 
باشد که آنها کشیده اند؛ هر قدر که واسطه ها فراتر از 
آن برخوردار می شوند، از نظر شهید بهشتی حکم ربا 

دارد.
مومنی با بیان اینکه شاید در حال حاضر دور از دسترس 
به نظر برسد، اما در همین تاریخ جمهوری اسالمی می 
توان دوره هایی را در این راستا سراغ گرفت، گفت: دوره 
و  دلبستگی  اعتبار  به  که  جنگ  های  سال  مثل  هایی 
پایبندی عملی بیشتر به آموزه عدالت از دیدگاه شهید 
بهشتی، شرایطی را تجربه کرده ایم که سهم رباخواری 
است.  بوده  رسیده  صفر  نزدیک  به  ایران  اقتصاد  در 
اگربخواهیم به زبان عدد و رقم صحبت کنیم، براساس 
گزارش های رسمی بانک مرکزی، ۵۴ درصد کل سپرده 
هایی که در دوره جنگ در اختیار سیستم بانکی بوده 
است، سهمی معادل صفر در هزینه های تولیدکنندگان 
داشته است و بار هزینه های این بالغ بر نیمی از سپرده 

ها برای کل اقتصاد ملی هم صفر بوده است.
نیست،  خیال  و  مساله خواب  این  اینکه  بر  تاکید  با  او 
عالمانه  نگرش  یک  از  است  عبارت  مساله  کرد:  اظهار 
مبتنی بر اسلوب روش شناختی شهید بهشتی، یک اراده 
صادقانه برای عمل بر اساس آموزه های اسالمی و یک 
سازماندهی مناسب برای حرکت به آن سمت است. به 
این دلیل که ما در عمل شاهد بودیم که بخش بزرگی 
از این مساله اتفاق افتاده است، می توان امیدوار بود که 
اینکه  بر  بهشتی عالوه  اندیشه های شهید  به  بازگشت 
روشنگری های نظری خارق العاده دارد، دست آوردهای 

عملی خارق العاده ای هم برای ما به همراه دارد.
کمک  هم  بهشتی  شهید  مالکیت  نظریه  به  بازگشت 

بسیاری به اقتصاد ایران خواهد بود
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دقیقا با همین اسلوب 
که گفته شد، بازگشت به نظریه مالکیت شهید بهشتی 
هم می تواند به ما بسیار کمک کند، گفت: از این زاویه 
اتفاق  ایران  سیاستگذاری  نظام  در  بزرگی  های  غفلت 
از  افتاده است. نظریه عدالت در دیدگاه شهید بهشتی 
در  ایشان  خورد.  می  گره  مالکیت  نظریه  با  کانال  پنج 
کتاب بسیار ارزشمند »اقتصاد اسالمی« این موارد را با 
جزییات توضیح داده اند و من تنها عناوین آنها را مطرح 
می کنم. امیدوارم که بتوان این موارد را به شکل مبسوط 
دهیم.  قرار  ایران  و  اسالم  به  مندان  عالقه  اختیار  در 
تعیین  مسوولیت  از  عبارتند  ها  کانال  این  از  تعدادی 
مسوولیت  افزوده،  ارزش  خلق  از  انسان  سهم  و  نقش 
تعیین سهم هر نسل از مواهب خدادای موجود، تعیین 

ارزش مبادله و مساله قیمتگذاری.
او یکی از گرفتاری های بزرگ در اقتصاد سیاسی کنونی 
بازیگران  برای  قیمت  نبودن  برونزا  متغیر  یک  را  ایران 
ساخت  براساس  ما  بازیگران  افزود:  و  دانست  اقتصادی 
سلسله مراتبی قدرت و سهمی که در بازار دارند، خود 
عهده  بر  را  گذاری  قیمت  نقش  راسا  که  هستند  قادر 
بگیرند و چون بخش بزرگی از آنها هم فعالیت های غیر 
مولد دارند، این گونه در حال تخریب ریشه های توان 
اقتصادی ایران هستند. اگر ما هم به اسلوبی که شهید 
مطرح  زمینه  این  در  اسالمی  اقتصاد  کتاب  در  بهشتی 
کرده اند برگردیم، می توانیم به سادگی اقتصاد ایران را 
نجات دهیم. این به سادگی به معنای وضوح و قابل دفاع 
بودن علمی نظریه مالکیت ایشان است. گرچه گروه های 
پرنفوذ رانت جو، رباخوار و فاسد در یک اقتصاد سیاسی 
به طور  دارند،  باالیی  بسیار  زنی  قدرت چانه  رانتی که 
یقین در برابر اقدامات اصالحی مبتنی بر اسالم حقیقی 

مقابله خواهند کرد.
دست  مولدها  غیر  و  فاسدها  رباخواران،  خواران،  رانت 

باالی اقتصاد ایران را دارند
از اهرم آگاهی بخشی به مردم و  اینکه  بیان  با  مومنی 
می  اسالمی  موازین  به  گانه  سه  قوای  عملی  پایبندی 
نباشد،  مهیا  ها  اهرم  این  تا  گفت:  کرد،  استفاده  توان 
با آن گروه ها مبارزه کرد. کمااینکه تاکنون  نمی توان 
گانه  سه  قوای  که  بزرگی  و  کوچک  های  تالش  هم 
اندک  بسیار  ثمربخشی  اند،  کرده  عدالت  برپایی  برای 
داشته است. واقعیت این است که عامه مردم و مولدها 
دست باال را در اقتصاد ایران ندارند، بلکه رانت خواران، 
باالی  ها دست  مولد  غیر  در کل  و  فاسدها  رباخواران، 

اقتصاد ایران را دارند.
او در توضیح مولفه پنجمی که شهید بهشتی در راستای 
مطرح  مالکیت  و  عدالت  نظریه  بین  موجود  پیوندهای 
کرده اند، گفت: این مولفه، مساله بسیار سرنوشت ساز 
شروع  از  متاسفانه  که  آنچه  است.  مصرف  در  عدالت 
ایران  برای  امروز  تا  ساختاری  تعدیل  بار  فاجعه  برنامه 
فاجعه های بزرگ و عقب گردهای بسیار پرهزینه ایجاد 
کرده است. باالخره به تعبیر ایشان با لحاظ کردن پویایی 
های مراحل تاریخی، مساله تعیین سهم کار و سرمایه 
افزوده هم یک رکن بسیار مهم  ارزش  فرایند خلق  در 

دیگر از ین ماجراست.

دانست  یکی  پایدار  توسعه  با  را  عادالنه  توسعه  مومنی 
است  عدالت  پایداری،  اصلی  محرکه  نیروی  افزود:  و 
تا  دنیا  در  امروز  عادالنه  توسعه  که  دالیلی  از  یکی  و 
است  خاطر  این  به  گرفته،  قرار  توجه  مورد  اندازه  این 
امکانپذیر  عادالنه  مناسبات  براساس  فقط  پایداری  که 
پایدار  توسعه  از  که  درکی  هم  خاطر  همین  به  است. 
وجود داشت که ابتدا صرفا بر مالحظات محیط زیستی 
اقتصادی،  پایداری  به  را  امروز جای خود  بود،  متمرکز 
محیط  پایداری  کنار  در  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 

زیستی قرار داده است.
مهمترین  از  اسالمی  آزاداندیشی  بهشتی  دید شهید  از 

لوازم برای نیل به توسعه عادالنه است
شهید  دیدگاه  از  لوازم  مهمترین  از  یکی  داد:  ادامه  او 
که  ایست  پدیده  عادالنه،  توسعه  به  نیل  برای  بهشتی 
ایشان آزاداندیشی اسالمی به مثابه زیربنای جهانی بودن 
دعوت به اسالم مطرح می کنند. این ایده را ایشان در 
کتاب بسیار ارزشمند و منحصر به فرد »حق و باطل از 
از  به طور مثال  ایشان  اند.  دیدگاه قرآن« مطرح کرده 
طریق بازگشت به سوره اعراف، آیه ۱۵۸ که از قول نبی 
مکرم به صراحت این ایده را مطرح کرده اند که مخاطب 
پیام قرآن، مطلق ناس هستند یعنی همه انسان ها در 
همه زمان ها و همه مکان ها. شهید بهشتی می فرمایند 
که این مساله لوازمی دارد و باید آن لوازم را فراهم کرد.
با  مخالفت  عقل،  و  علم  گرفتن  نادیده  بهشتی  نگاه  در 

عدالت و توسعه عادالنه است
مومنی با بیان اینکه ایشان یکی از آن لوازم را آزاداندیشی 
اسالمی مطرح می کنند، گفت: ایشان در چارچوب این 
آزاداندیشی اسالمی تصریح می کنند که راه قرآن، راه 
شهید  دیدگاه  از  بنابراین  است،  عقل  و  علم  بر  مبتنی 
نادیده  عقل  و  علم  که  وقتی  عنوانی  هر  تحت  بهشتی 
گرفته می شود، این یک نوع مخالفت با عدالت و توسعه 

عادالنه است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در ماه های گذشته 
مجادله سیاست زده ای در ایران شکل گرفت که کسی 
حق دارد کسی را به زور به سمت بهشت ببرد یا خیر، 
اهلل شهید دکتر  آیت  بسیار صریح  موضع گیری  گفت: 
بهشتی در این عبارت قابل مشاهده است و کاش مردم 
ما این توفیق را پیدا می کردند که این کتاب ارزشمند 
تا ببینند که در هم تنیدگی  با دقت بخوانند،  را یکبار 
تمام عیار میان عدالت و آزادی در اسالم راستین که در 
به چه شکل  اندیشه های شهید بهشتی متجلی است، 
مایه  تواند  می  چگونه  و  شده  عرضه  زیبایی  صورت  و 
بازگرداندن همه آنهایی که از جمهوری اسالمی دلسرد 
آینده  به  آنها  کردن  بین  خوش  و  اسالم  به  اند،  شده 

ایران باشد.
برای نیل به توسعه عادالنه فرایندهای تصمیم گیری و 

تخصیص منابع باید بر علم و عقل مبتنی باشند
عنوان  به  کلیدی  متغیرهای  آن  از  یکی  کرد:  تاکید  او 
لوازم گرایش به توسعه عادالنه این است که فرایندهای 
بر علم و عقل مبتنی  تصمیم گیری و تخصیص منابع 
با دولت و  با مردم، مردم  باشند، مناسبات میان دولت 
مردم با مردم هم براساس آزادی مبتنی بر علم و عقل 

استوار شده باشد.
مومنی با بیان اینکه نکته بسیار خارق العاده دیگری که 
در این زمینه وجود دارد که می تواند برای امروز ایران 
ما در شرایط کنونی شاهد  باشد، گفت:  آموزنده  بسیار 
بیداد  ما  اقتصاد  در  فساد  و  ربا  رانت،  که  هستیم  این 
می کند. از دیدگاه شهید بهشتی این مساله از دو زاویه 
قابلیت استفاده و صورت بندی دارد. یک زاویه این است 
که ما چون از موازین عادالنه فاصله گرفته ایم و آزادی 
مورد  بایسته  نحو  به  را  اساسی  قانون  در  مصرح  های 
ایم، دچار رانت و ربا و فساد شدیم و  توجه قرار نداده 
یک زاویه دیگر نیز این است که در عرصه سیاستگذاری، 
لوازم غیر اقتصادی حل و فصل کردن رانت، ربا و فساد 
از لوازم اقتصادی آن به شدت مهم تر و سرنوشت سازتر 

هست.
تدوین برنامه ششم توسعه، برنامه را در کادری که آیت 
اهلل شهید بهشتی نظریه عدالت خود را ارائه کرده اند، 
قرار دهد و لوازم آن را هم پیگیری کند، شخصا تردیدی 
ندارم که حق جامعه ما و مردم ما این نیست که وضعیت 
شاخص  آن  در  که  وضعیتی  باشند.  داشته  را  کنونی 
فالکت جزو باالترین شاخص های فالکت در دنیا باشد، 
۶۰ درصد مردم قادر به مشارکت در سرنوشت اقتصادی 
خود نباشند و رانت و ربا و فساد حرف اول را بزند. این 
حق جامعه ما نیست و به گمان من اگر به میراث اندیشه 
توانیم  می  برگردیم،  بهشتی  دکتر  شهید  اهلل  آیت  ای 
آنطور که ایشان فرمودند جامعه ای بسازیم که بزرگان 
انقالبمان وعده داده بودند و مردممان هم با جان و دل و 
یک مشارکت بالغ بر نود درصدی در آن نقش ایفا کردند 
و هزاران خون پاک شهیدان نثار این مسیر شده است. 
اندیشه های  به  بازگشت  از طریق  ندارم که  تردید  من 
روشن  بسیار  اندازهای  توانیم چشم  می  بهشتی  شهید 
تر و امیدوارکننده تری را برای کشورمان در نظر بگیریم
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حادثه تظاهرات ۱۷ شهریور که به جمعه سیاه معروف 
فقیر  محالت  در  تظاهرکنندگان  کشتار  واقعه  به  شد، 
توسط  ژاله،  میدان  همچنین  و  تهران  جنوب  نشین 
نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی گفته می شود که در 
هفدهم شهریور ۱۳۵۷ و در جریان ناآرامی هایی که به 

پیروزی انقالب ایران در این سال انجامید، رخ داد.
 ۱۷ شهریور

رکس  سینما  آتش سوزی  واقعه  از  پس  چندروز  تنها 
آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، دولت جمشید آموزگار که با 
شعار دولت فضای باز سیاسی روی کار آمده بود، مجبور 
به استعفا گردید و در روز ۴ شهریور، محمدرضا پهلوی 
از جعفر شریف امامی که فرزند روحانی و رئیس مجلس 
سنا بود و به برخی مخالفت ها با دولت هویدا مشهور بود، 

دستور داد تا دولتی با شعار آشتی ملی تشکیل دهد.
اندکی بعد و در روز سیزدهم شهریور، راهپیمایی بزرگ 
عید فطر در تپه های قیطریه تهران، تبدیل به تظاهرات 
بر ضّد حکومت شاهنشاهی شد. به دنبال این تظاهرات، 
ناآرامی های دیگری نیز تا روز شانزدهم شهریور به وقوع 

پیوست.
شهریور  هفده  روز  راهپیمایی  اصلی  کننده  دعوت 

فرد  این  بود.  نوری  یحیی  عالمه  نام  به  روحانی ای 
صورت  به  که  بود  شاهنشاهی  نظام  برضد  مبارزین  از 
بود.  انفرادی عمل می نمود و ساکن اطراف میدان ژاله 
از اولین ساعات صبح روز جمعه، مردم برای شرکت در 
نوری  یحیی  عالمه  امامت  به  جمعه  نماز  و  راهپیمایی 
 ۶ ساعت  از  آنکه  از  غافل  گردیدند.  ژاله  میدان  راهی 
ارتشبد  تهران  فرماندار  توسط  نظامی  حکومت  صبح، 
غالمعلی اویسی اعالم و درحال اجرابود و اجتماع بیش از 
سه نفرهم  ممنوع بود. اعالم دیرهنگام حکومت نظامی 
)ساعت ۶ صبح همان روز( از دالیل شلوغی این تظاهرات 

بود.
فرماندهان نظامی ابتدا چندبار با بلندگو از مردم خواستند 
که متفرق شوند و وقتی با بی تفاوتی مردم روبه رو شدند، 
به سوی آنان آتش گشودند. گلوله باران توّسط نظامیان، 

برای چند دقیقه بیشتر به طول نینجامید.
تعداد کشته شدگان

فرمانداری نظامی تهران آمار ۸۷ کشته و ۲۵۰ مجروح 
اعالن داشتند که  اما مخالفان حکومت،  نمود.  تأیید  را 
در این روز بیش از ۴۰۰۰ نفر کشته شده اند و تعداد 
کسانی که تنها در میدان ژاله جان باخته اند ۵۰۰ نفر 

است. سالها بعد عماد الدین باقی طی تحقیقی با توجه 
به دسترسی اش به آمار بنیاد شهید انقالب اسالمی و 
منابع دیگر تعداد کشته شدگان ۱۷ شهریور را ۸۸ نفر 
ذکر می کند که ۶۴ نفر آنها در میدان ژاله کشته شدند.

  ۱۷ شهریور
این واقعه خونین دارای پیامدهایی نیز بود که اینک به 

آنها خواهیم پرداخت.
۱ـ تردید و تزلزل در اراده رژیم در رویارویی با ملت:

به دنبال کشتار ۱۷شهریور اراده و عزم رژیم در رویارویی 
با ملت سخت به تردید و تزلزل افتاد. چرا که شیوه های 
موسوم اعم از سرکوب و سازش در عمل شکست خورده 
نظریه  اساس  بر  که  نظامی  حکومت  طرح  اجرای  بود، 
مشاوران امنیتی و ساواک، بهترین سیاست ممکن جهت 
برقراری امنیت تلقی می شد، نتیجه عکس بخشید. و لذا 
شاه برای یافتن یک راه حل فوری و ضربتی برای پایان 
دادن به اوضاع آشفته و انقالبی کشور با صاحب نظران 
امور ایران و کارشناسان داخلی ،رایزنی نمود. حاصل این 
گفت و گوها شاه را به این نتیجه رساند که ریشه همه 
نارضایتی ها در توسعه فساد و سوء استفاده های کالن 
مادی نهفته است. اما وضعیت کشور به حدی آشفته بود 
که رژیم سخت سر در گم شده بود و سرانجام آمریکا با 
پیام شفاهی برانسکی از طریق اردشیر زاهدی ـ سفیر 
ایران در آمریکا ـ شاه را بار دیگر به سوی سیاست مشت 
کابینه  تشکیل  آن  نتیجه  که  ساخت  متمایل  آهنین 

نظامی به رهبری ارتشبد ازهاری بود.
فرمانداری نظامی تهران آمار ۸۷ کشته و ۲۵۰ مجروح 
اعالن داشتند که  اما مخالفان حکومت،  نمود.  تأیید  را 
در این روز بیش از ۴۰۰۰ نفر کشته شده اند و تعداد 
کسانی که تنها در میدان ژاله جان باخته اند ۵۰۰ نفر 
است. سالها بعد عماد الدین باقی طی تحقیقی با توجه 
به دسترسی اش به آمار بنیاد شهید انقالب اسالمی و 
منابع دیگر تعداد کشته شدگان ۱۷ شهریور را ۸۸ نفر 
ذکر می کند که ۶۴ نفر آنها در میدان ژاله کشته شدند

۲ـ تزلزل ارتش:
حوادث ۱۷شهریورو ادامه حکومت نظامی،انسجام ارتش 
را متزلزل و اراده آن را با تردید مواجه ساخت.استقرار 
طوالنی مدت ارتش در میدان ها و مراکز مهم شهر که 
می بایست همانند نیروهای انتظامی با انقالبیون مقابله 
کند،از کارآمدی ارتش و توان آن کاست.چرا که ارتش 
اساسا به منظور حفظ امنیت مرزها و پاسداری از کشور 
در برابر تهدیدات خارجی به وجود آمده بود.اما اکنون 
نظامی  های  فرمانداری  فرمان  تحت  بایست  می  ارتش 
شورای امنیت استان عمل کند که خواه ناخواه با هیات 
فرامین  اجرای  و  نحوه  در  قدرت  مراکز  سایر  و  دولت 
با  واقعیت  این  یافت.  نظر می  اختالف  نظامی  حکومت 
عمیقی  شکاف  که  شاهنشاهی  ارتش  ساختار  به  توجه 
نظر  نقطه  از  مسلح  نیروهای  با  فرماندهی  کادر  میان 
وجود  مذهبی  و  ملی  تمایالت  و  سیاسی  های  گرایش 
داشت موضع ارتش را به عنوان سرکوبگر مخالفان سخت 

تضعیف می کرد.
  قیام ۱۷شهریور

۳- تعمیق شکاف بین مردم و حکومت پهلوی :
۱۷شهریور ۱۳۵۷ جدایی میان ملت و حکومت را عمیق 
بین  از  را  یا سازش  پیوستگی  نوع  امکان هر  و  تر کرد 
برد. همچنین مشی مبارزه مسالمت آمیز در چار چوب 
قانون اساسی به منظور احیای نظام مشروطه به شدت 

زیر سوال رفت و روحیه تندروی و افراط گرایی در میان 
طیف های گوناگون مبارز و مخالف فرا گیر شد و تالش 
و  آمیز  قهر  شکلی  به  پهلوی  رژیم  سرنگونی  برای  ها 

انقالبی مورد حمایت قرار گرفت.
۴- تشدید سر در گمی آمریکا در برابر مسائل ایران :

شهریور،   ۱۷ واقعه  و  اوضاع  بحرانی شدن  با  زمان  هم 
روسای جمهور مصر، اسرائیل و آمریکا روز ۱۹ شهریور 
با شاه گفت و گو کردند. شاه در گفت و گو با کارتر واقعه 
۱۷ شهریور را یک طرح شیطانی از سوی کسانی دانست 
که از برنامه ایجاد فضای باز سازی کشور بهره مند شده 
و از آزادی های اعطا شده علیه وی سوءاستفاده کردند. 
او خواستار ادامه حمایت های آمریکا شد .کارتر نیز در 
از جهات گوناگون  را  او  به در خواست های شاه  پاسخ 
اقدامات  از  را  خود  صریح  حمایت  و  ساخت  مطمئن 
سرکوب گرانه شاه اعالم کرد.دو روز پس از حادثه ۱۷ 
با   – آمریکا  در  ایران  سفیر   – زاهدی  اردشیر  شهریور 
وارن کریستوفر – معاون وزارت امور خارجه آمریکا – در 
واشنگتن دیدار نمود. کریستوفر ضمن تاکید بر حمایت 
دولت آمریکا از ایران، خواستار رعایت اعتدال در اجرای 
کمونیست  کرد،  اعالم  زاهدی  اما  شد.  نظامی  حکومت 
های سازمان یافته تظاهرات را ترتیب می دهند و دولت 
آمریکا همراه با نیروهای اپوزیسیون توطئه براندازی شاه 
را تدارک دیده است. کریستوفر این اتهام را ناروا خواند 
و اظهار داشت تضعیف اعتماد به نفس شاه در این زمان 
مهم ترین عامل بروز و گسترش شورش هاست. به هر 
حال، حقیقت این است که تا وقوع حادثه ۱۷ شهریور 
هیچ یک از سران کاخ سفید در ریاست جمهوری، وزارت 
نگران  و  جدی  را  ایران  بحران  سیا،  سازمان  و  خارجه 

کننده نمی دانستند.
شهریور  هفده  روز  راهپیمایی  اصلی  کننده  دعوت 
فرد  این  بود.  نوری  یحیی  عالمه  نام  به  روحانی ای 
صورت  به  که  بود  شاهنشاهی  نظام  برضد  مبارزین  از 
بود.  انفرادی عمل می نمود و ساکن اطراف میدان ژاله 
از اولین ساعات صبح روز جمعه، مردم برای شرکت در 
نوری  یحیی  عالمه  امامت  به  جمعه  نماز  و  راهپیمایی 

راهی میدان ژاله گردیدند
از همین زمان گروهی از سران آمریکا به بررسی دقیق 
تر و بازنگری کارشناسانه در حوزه مسائل ایران ترغیب 
شدند که ماحصل این بررسی ها چیزی جز سردرگمی 

هر چه بیشتر آمریکا در امور ایران نبود.
نتیجه گیری:

یکی  عنوان  به  توان  را می  قیام ۱۷شهریور  تردید،  بی 
رژیم  علیه  ایران  مسلمان  ملت  مبارزات  نقاط عطف  از 
ابعاد عظیم کشتار و سرکوب مردم بی  پهلوی دانست. 
گناه در این روز باعث شد تا انقالبیون و رهبران آن ها 
در حرکت خود مصمم تر گردند و در این بین رهبری 
به سزا داشت.  نقشی  امام خمینی)ره(  مدبرانه حضرت 
حمایت های سران به اصطالح دموکرات آمریکا از رژیم 
پهلوی در سرکوب مبارزین نیز باعث گردید تا ادعاهای 
بین  به اصطالح حقوق بشری و دموکراتیک آن ها در 
مردم رنگ ببازد و ماهیت اصلی آنان برای مردم ایران 
قیام  گفت  باید  مجموع  در  گردد.  نمایان  بیشتر  هرچه 
مبارزات  تشدید  در  موثر  عاملی  شهریور   ۱۷ خونین 
مردمی و تسریع در سقوط رژیم پهلوی به شمار می رود.

فرآوری:طاهره رشیدی
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

قیام خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷

  

داستان زیر، داستان عشق شهریار که عشقی جان گداز و سوزناک است را روایت 
آسمان  در  شهریار  خیال  که  زمانی  و  است  عاشقانه  و  زیبا  بسیار  که  می کند 

جوانی هایش بال می گشاید و می گوید:
وقتي که در کشاکش میدان عشق مغلوب شدم و اطرافیان نامرد معشوقه ام را به 
قدرت  برابر  در  همه  هنرم  و  و عشق  آزادگي  و  جواني  و  و حسن  ربودند  نامردي 
بر  را  خشکیده ام  الشه  که  گویي  شکستم،  خویشتن  در  شدند  تسلیم  سیم  و  زر 
شانه های منجمدم انداخته و به هر سو می کشاندم. بهارم در لگدکوب خزان، تاراج 
طوفان ناکامي شده بود و نیشخند دشمنانم، چونان خنجر زهرآلود دلم را پاره پاره 
می کرد. روزگار طاقت سوزي داشتم، آواره شهرها شده بودم، از ادامه تحصیل در 
دانشگاه طب وا مانده بودم و از عشق شورآفرینم هیچ خبري نداشتم، ازدواج کرده 
بود نمی دانستم خوشبخت است یا نه؟ تقریباً سه سال پس از این شکست سنگین 
به تهران سفر کرده بودم، روز سیزده بدر دوستان مرا براي گردش به باغي واقع در 
کرج بردند تا باهم انبساط خاطري شود. در حلقه دوستان بودم اما اضطرابي جانکاه 
را می فشرد،  قلبم  و  انداخته  به سینه ام چنگ  بنیان کن  مرا می فرسود، تشویشي 
یاد  به  و  نشستم  تنها  درختي،  زیر  خلوتي  کنج  در  رفتم  گرفتم،  فاصله  یاران  از 
گذشته های شورآفرین تهران اشک ریختم، پر از اشتیاق سرودن بودم، ناگهان توپ 
دخترکي  کرد،  پاره  را  افکارم  رشته  و  خورد  پهلویم  به  رنگي  صورتي  پالستیکي 
بسیار زیبا و شیرین با لباس های رنگین در برابرم ایستاده بود و با تردید به من و 
توپ می نگریست، نمی توانست جلو بیاید و توپش را بردارد، شاید از ظاهر ژولیده ام 
می ترسید، توپ را برداشتم و با مهرباني صدایش کردم، لبخند شیریني زد، جلو آمد 
دستي به موهایش کشیدم، توپ را از من گرفت و به سرعت دوید. با نگاه تعقیبش 
کردم تا به نزدیک پدر و مادرش رسید و خود را سراسیمه در آغوش مادر انداخت. 
فاصله ای  و آسمان دیگر  زمین  بین  احساس کردم  ناگهان سرم گیج رفت،  واي... 
نیست... او بود... عشق از دست رفته من... همراه با شوهر و فرزندش...! آري... او بود... 
کسي که سنگ عشق بر برکه احساسم افکند و امواج حسرت آلود ناکامیش، مرزهاي 

شکیباییم را ویران ساخت و این غزل را در آن روز در باغ سرودم:

يار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدي مادر و من با همه پيري پسرم
تو جگرگوشه هم از شير بريدي و هنوز

من بيچاره همان عاشق خونين جگرم

خون دل می خورم و چشم نظر جام
جرمم اين است که صاحب دل و صاحب نظرم

من که با عشق نراندم به جواني هوسي
هوس عشق و جوانی است به پيرانه سرم
پدرت گوهر خود را به زر و سيم فروخت

پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم
عشق و آزادگي و حسن و جواني و هنر

عجبا هيچ نيرزيد که بی سيم و زرم
هنرم کاش گره بند زر و سيمم بود
که به بازار تو کاري نگشود از هنرم

سيزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سيزدهم کز همه عالم به درم
تا به ديوار و درش تازه کنم عهد قديم
گاهي از کوچه ی معشوقه ی خود می گذرم
تو از آن دگري رو که مرا ياد تو بس

خود تو داني که من از کان جهاني دگرم
از شکار دگران چشم و دلي دارم سير

شيرم و جوي شغاالن نبود آبخورم
خون دل موج زند در جگرم چون ياقوت

شهريارا چه کنم لعلم و واالگهرم

استاد گاریچي ای داشته که شهریار را این طرف و آن طرف مي برده، بعد از مرگ 
شهریار گاریچي خاطره جان سوزی را تعریف می کند: داستان از این قرار بوده که 
شهریار همیشه سر یک کوچه ای به گاریچي مي گفته اینجا توقف کن تا من بروم 
توی کوچه و بیایم. یک روز گاریچي شک می کند که استاد توی کوچه پشتي چه 
کار می کند؟ یک روز بدون این که استاد بفهمد وقتي سر همان کوچه نگه می دارد 
رو  زند، کف کوچه  قدمي مي  استاد در کوچه  و می بیند که  استاد می رود  دنبال 
او  از  ظاهراً  و  می شود  گاریچي  متوجه  شهریار  جا  همان  بازمی گردد!  و  می بوسد 
درخواست می کند این داستان را بازگو نکند. وقتي گاریچي از استاد سبب کار را 
می پرسد استاد پاسخ می دهد: »این کوچه معشوقه من بوده که بارها باهم از آنجا 

عبور کردیم«

وقتی شهریار معشوقه اش 
را در سیزده به در دید
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این دنیا مثل گردوی پوک است. تو چون درون آن 

هستی به نظرت خیلی شیرین است، اما اگر از دور، 

آن را ببینی، درک می کنی چقدر بی ارزش است.

دست کــورانـه  بـه حبـل الله  زن

جـز به امر و نهی یزدانی  َمنت 

از علـی آمــوز  اخـالص عمــل 

شیر حق  را  دان منزه از َدَغل 

آنچنـان بــرگشته از اجـالل حـق

کاندرو هم ره نیابـد آل حق 

آن قدر علی)ع( از تجلیات الهی پر شده که اهل حق 

هم منی توانند او را بشناسند.

نفس اژدرهاست او کی ُمرده است 

از غــم بـی آلتـی افســرده است 

اگر می بینی نفس آرام است، به این دلیل است که 

خاصی  جایگاه  در  اگر  ولی  ندارد  دست  در  ابزاری 

قرار گیرد و امکاناتی پیدا کند چه ها که منی کند.

نفس  آنکه  است،  کردن  تعدیل  معنای  به  »سّوی« 

انسان را آفرید همه ی اعضاء و جوارح، ُقوا و امیال 

مانند قوه ی غضبیه، شهویه، وهمیه، محبت، عقل و 

تفکر، عواطف و احساسات و... را در جای خود قرار 

داد. )َسّویها( 

به  میل  است.  گوناگون  بسیار  امیال  دارای  انسان 

زیبایی و میل به مبدأ خلقت و به اصل خویش، از 

خداگرایی  و  خدادوستی  اوست.  نیازهای  مهمرتین 

از متام امیال در انسان قوی تر و شدیدتر است، اما 

این  از  شده،  اشتباه  دچار  شناخت  در  چون  انسان 

میل گریزان است. او گرایش به فرزند، همرس، مال، 

مقام، میز و دیگر امیال پست دنیایی را که عشقهای 

مجازی هستند جایگزین عشق حقیقی یعنی عشق 

به خداوند کرده است. مالصدرا می گوید جوانی که 

عاشق می شود در حقیقت دنبال خداست، عشق او 

مجازی از یک حقیقت است. 

مرغ، در باال و پران سایه اش 

می دود در کوه و دره مرغ وش

پرواز می کند  مرغ  مجازها،  سایه،  و  مرغ، خداست 

زمین  روی  متنوع  زیبایی های  و  امیال  سایه اش  و 

هستند که همواره همراه اویند.

ابلهی دنبـال آن  سایـــه  رود

می دود  چندانکه  بی مایه شود

دچار  را  انسان  نفس  دنیوی  پست  خواسته های 

اشتباه می کنند و به دنبال خود می کشند. لذا انسان 

امتام  به  عزیزش  عمر  تا  می رود  سایه  دنبال  آنقدر 

رسد. عمری به دنبال زراندوزی و انواع خطاها...!

بی خرب کاین عکس آن مرغ هواست 

بی خرب که اصل آن سایه کجاست 

به جای اینکه دنبال اصل )خدا( باشد دنبال سایه ها 

است.  

چنین  این  را  نفس  که  کسی  آن  و  نفس  به  »قسم 

علی)ع(  بن  حسین  سخن  است  زیبا  چه  آراست.« 

خطاب به خداوند: »هر چه می بینم نیست جز 

اینها  توست.«  نشانه ی  عامل  همه  تو،  جلوه ی 

به  اگر ما قسم  انسان  ای  تو هستند.  از  سایه هایی 

خورشید و ماه، روز و شب، آسامن و زمین خوردیم 

این است که تو خود را بشناسی و بدانی که  برای 

از خواب  پس  کرده ایم.  تو خلق  برای  را  چیز  همه 

بیدار شو!

﴿ َفأَلْهَمَها ُفُجورََها َو َتْقَوٰيَها ﴾ ﴿8﴾

ترجمه: پس خداوند الهام کرد )تعلیم داد( به نفس 

مفهوم بدی ها را و خوبی ها را. 

رشح: قرآن »تقوی« را به منزله ی لباس در نظر گرفته 

دنیا  در  ما  آدم  فرزندان  »ای  می فرماید:  چنانکه 

لباسی برای شام فرستادیم که هم زشتی های شام را 

می پوشاند و هم زینت شام است اما لباس تقوی بهرت 

است. ای فرزندان آدم مبادا شیطان شام را به فتنه 

بیرون  از بهشت  را  پدر و مادر شام  اندازد چنانکه 

کرد و لباس آنها را از تنشان برکند تا زشتی شان را بر 

آنها منایان کند.«  

به  شیطان  است.  ما  بیداری  برای  آیات  این  بیان 

بیرون  را  آنها  بندگی  لباس  و  آمد  حوا  و  آدم  رساغ 

آورد تا بدی هایشان را به آنها نشان دهد. یعنی آنها 

این  اگر  پس  منی دیدند  خودشان  ولی  داشتند  بدی 

است.  زشت  خیلی  رود  کنار  انسان  از  ظاهر  لباس 

روز قیامت انسان باید به لباس تقوی آراسته باشد 

تا عیوب باطنی او پنهان باشد. اگر لباس تقوی در 

آن روز پاره باشد زشت تر و رسوایی شدیدی بدنبال 

دارد. نفس، بسیط و از سنخ ماوراءالطبیعه است و 

مجموعه ای است از قوا، استعدادها، امیال و غرایز، 

 ... و  کشمکش  خوابیدن،  خوردن،  به  میل  مانند 

عوامل بیرونی مانند شیطان و وسوسه هایش بر نفس 

انسان  به  را  نفس  اعتدال  خداوند  می گذارند.  اثر 

گذاشته  اختیارش  در  را  نفسانی  قوای  داده،  تعلیم 

و راه را به او الهام فرموده. بسیاری از مصائبی که 

انسان دچارش می شود به دلیل عدم تسلط بر قوای 

یا  و  افراط  یا   قوا  آن  در  که  است  نفس  مختلف 

تفریط می کند. بطور مثال محبت خوب است لکن 

نسبت  شدید  خشم  یا  و  فرزند  به  افراطی  محبت 

به دشمن خارج از حد رشیعت، افراط در غریزه ی 

جنسی یا عدم استفاده از این غریزه مانند کشیشان 

و  خوردن  در  افراط  شدن(،  دنیا  )تارک  مسیحی 

آشامیدن و خوابیدن و... سبب عدم تعدیل نفس و 

دین  از  خروج  عامل  و  شده  نفس  قوای  در  تزلزل 

می گردد. لذا انسان باید حد اعتدال نفس را بشناسد 

که حد اعتدال نفس درک درست الهامات رحامنی و 

القائات شیطانی است. 

نفس مانند یک ساعت منظم است که اگر در قوایش 

تعادل نباشد در آن اخالل ایجاد می شود.

»رّب ال َتکلنی الی َنفسی طرَفة َعیٍن ابداً«

ٰيَها ﴾ ﴿9﴾ ﴿ َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّ

رستگار  داد،  رشد  را  قوا  این  آنکه  قطعاً  ترجمه: 

می شود. 

رشح: یکی از عمده ترین تالشهاي انسان پرداخنت به 

نفس خویش است که بر اساس آیه ی قبل خداوند 

فرمود همه ی بدیها و خوبیها را به برش الهام کردم 

کند  تقویت  را در خود  بشناسد، خوبیها  را  آنها  تا  

از بدیها اجتناب  و متصف به ملکات نیک گردد و 

کند تا در قیامت گریبانگیرش نشود، این خالصه ای از 

تربیت و منو و پرورش نفس است که موضوع بسیار 

دامنه داریست. 

ٰيَها ﴾ ﴿10﴾ ﴿ َو َقْد َخاَب َمْن َدسَّ

ترجمه: و قطعاً از لطف رّب محروم شد آن کسی که 

خاک کرد آن را. 

رشح: »قد خاب«، به معنای محروم شدن از رحمت 

نداد  را رشد  رّب و لطف خاص اوست. چون نفس 

شد.  محروم  پروردگار  عطای  از  کرد،  دفنش  و 

استعدادها را بدون کوچکرتین شکوفایی، بالقوه در 

مانند  نرساند.  فعلیت  به  و  داشت  نگه  وجود خود 

رسمایه داری که از رسمایه اش بهره ای نربد. حال کدام 

رسمایه مهمرت از رسمایه های وجودی و استعدادهای 

پیچیده ای  رسمایه های  دارای  انسان  خدادادیست؟ 

بذرهای محبت  کرده،  او عطا  به  که خداوند  است 

پیچیده ی  الیه های  آنکه  ای  پاشیده.  او  دل  در  را 

وجودی ُپر از بذر داری، خود را رشد بده. 

پیامرب)ص( : »مناز دانه ی عشق است.«  

اگر این دانه را رشد ندهی، سودی ندهد اما اگر رشد 

به همه چیز می رسی.  پس  به خدا می رسی.  دهی 

این سوره، بعد از سوگندهای متعدد به نفس قسم 

خورده و چگونگی استفاده از امیال و استعدادهای 

وجودی آنرا مطرح کرده. ابتدا )َو َنفٍس َو ما َسّويها( 

و  رسمایه  عنوان  به  که  می فرماید  مطرح  را  نفسی 

استعدادهای فطری به انسان عطا شده و سپس راه 

)َفاَلَهَمها  می دهد  نشان  را  رسمایه  این  از  استفاده  

ُفجورَها َو َتقویها(. خوشا به حال آنکه آن را منو داد 

اگر آن را رشد نداد، بدا به  َزّکیها( و  اَفَلَح َمن  )َقد 

حالش )َو َقد خاَب َمن َدّسیها( و راه رشد هامن حد 

وسط و اعتدال امیال است. )حق مداری( 

َبْت َثُوُد ِبَطْغَوٰيَها ﴾ ﴿11﴾ ﴿ َكذَّ

به  را(  ما  )آیات  ثود  قوم  کردند  تکذیب  ترجمه: 

سبب طغیان نفس. 

نوح)ع(  از  پس  که  است  قومی  نام  »ثود«  رشح: 

نوح، عاد و ثود  این که قرآن سه قوم  می زیستند. 

به رشح  مختلف  آیات  در  و  می زند  مثال  بیشرت  را 

علت  این  به  است  ممکن  می پردازد،  آنان  داستان 

باشد که آنان اولین اقوام در طول تاریخ بودند که 

طغیان کرده، از حد اعتدالشان خارج شده و ناسپاسی 

کردند. عذاب اّمتها از زمان نوح)ع( رشوع شد. قوم 

که  قومی  دومین  شدند.  غرق  طوفان  توسط  نوح 

دچار عذاب شدند قوم عاد بود که بوسیله ی باد و 

رفتند.  بین  از  با صاعقه  که  ثود  قوم  قوم،  سومین 

پیامرب قوم ثود  پیامرب قوم عاد، حرضت هود)ع( و 

حرضت صالح)ع( بود. 

پنجاه  و  نهصد  نوح)ع(  ارشاد  و  دعوت  و  تبلیغ 

سال طول کشید، این قوم ساده  اندیش ترین اقوام و 

آنقدر جاهل بودند که وقتی نوح)ع( آنان را موعظه 

می گذاشتند  خود  گوش  در  را  انگشتانشان  می کرد، 

یا عبای خود را به رس می کشیدند تا حرفهای او را 

برای  دلیلی  علمی  و  عقلی  لحاظ  از  نشنوند، چون 

نپذیرفنت سخنان مدّلل نوح)ع( نداشتند و این یکی 

کرده  یاد  آن  از  قرآن  که  است  برش  جهل  موارد  از 

است. 

﴿ إِِذ اْنَبَعَث أَْشَقٰيَها ﴾ ﴿12﴾

ترجمه: زمانی که منتخب شد شقی ترین آن افراد. 

رشح: این قوم شقی ترین خودشان را مبعوث کردند، 

»قّدار ابن سلف« آنکه ناقه ی صالح را ِپی کرد. اگر 

چه این شخص ناقه را پی کرد ولی همه قوم در این 

جرم رشیک بودند، زیرا وی مناینده ی آنان بود. وقتی 

خداوند شرتی از دل کوه بیرون آورد، آنان با چشم 

خود این امر عظیم و مقدس را که از معجزات الهی 

بود دیدند، اما نه تنها ایامن نیاوردند بلکه شرت را پی 

کردند.او شرت را پی کرد، در حالی که شقی ترین افراد 

باورهای  به  نسبت  آنها  متعصب ترین  یعنی  بوده، 

غلط خود، مانند »ابن ملجم«. 

﴿ َفَقاَل لَُهْم رَُسوُل اللَِّه َناَقَة اللَِّه َو ُسْقَيَٰها ﴾ ﴿13﴾

ترجمه: پس گفت از برای آنها رسول خدا: این ناقه ی 

خداست و باید به آن آب داده شود. 

رشح: دستور خداوند این بوده که هم از شیر »ناقة« 

بنوشند و هم به آن آب دهند.

خداوند  که  است  برهانی  و  آخرین حجت  معجزه، 

استنباط  حّد  نازلرتین  و  می کند  ارائه  قومی  برای 

خدا  حجت های  در  که  است  کسانی  برای  عقلی 

تا الاقل  را می آورد  تعقل منی کنند. خداوند معجزه 

به وسیله ی حّس در  ببینند و تعقل کنند، در واقع 

ایجاد شود. اگر بعد از معجزه  افراد تحرک عقالنی 

ایامن نیاورند آنگاه عذاب نازل می گردد. 

بعد از طوفان نوح که آن قوم از بین رفتند، قوم عاد 

و ثود به وجود آمدند. بعد از عذاب قوم نوح که 

عذاب اول بود، عذابهای بعدی آمد. خداوند حجت 

را نشان می داد، مهلت می داد و وقتی قوم طغیان 

می کردند، عذاب نازل می شد. 

اینکه  مگر  نبوده ایم  کننده  عذاب  ما  »و  قرآن: 

عذاب  را  قومی  بخواهیم  چون  و  بفرستیم.  رسولی 

کنند،  فسق  می داریم  وا  را  آنها  متنفذین  کنیم 

نازل می کنیم و آن را یکرسه در هم  را  پس عذاب 

می کوبیم.«  ابتدا رسول می فرستیم تا برایشان دلیل 

و حجت بیاورد، اگر گوش نکردند و هدایت نشدند 

و متنفذین شان به فسق و فجور ادامه دهند، آنگاه 

عذاب نازل می کنیم. 

ِبَذْنِبِهْم  ُهْم  َربُّ َعَلْيِهْم  َفَدْمَدَم  َفَعَقُروَها  ُبوُه  َفَكذَّ  ﴿

ٰيَها ﴾ ﴿14﴾ َفَسوَّ

ترجمه: پس تکذیب کردند او را، و پی کردند ناقه را، 

ویران کرد بر آنها رّبشان به سبب گناهانی که از آنها 

رس زد، پس مسطح کرد متام قرصها و ساختامنهای 

آنها را. 

امر  کرده،  تکذیب  را  صالح)ع(  پیامربشان  رشح: 

را  او  و  گرفتند  نادیده  ناقه  مورد  در  را  خداوند 

کشتند. خداوند هم عذاب نازل فرمود و رسزمین شان 

زندگی  آن  در  که  را  ساختامنهایی  و  کرد  ویران  را 

فرو  رسشان  بر  بود  محکم  بسیار  اگرچه  می کردند 

ریخت. حرضت صالح)ع( به آنها خرب داد که آب بین 

شام و این ناقه تقسیم می شود، هر گروهی باید در 

نوبت خود برای استفاده از آب حارض شود. بعضی 

ناقه  به  متعلق  روز  یک  بخش شد،  دو  آب  گویند: 

و یک روز مردم. خداوند امر فرمود: روزی که ناقه 

باید آب بخورد هیچ کس حق استفاده ندارد، مبادا 

به این ناقه کوچکرتین آزاری برسد که اگر چنین کنید 

کرد.  خواهم  بزرگی  شکنجه ی  را  شام  قیامت  روز 

مردم نتوانستند این امر را تحمل کنند و با صالح)ع( 

درگیر شدند. وقتی آنها ناقه را پی کردند، صالح)ع( 

به مردم گفت: سه روز دیگر عذاب نازل می شود.« 

خداوند مهربان به آنها سه روز مهلت داد تا باز هم 

فرصت توبه و استغفار داشته باشند. رسانجام عربت 

نگرفته و صاعقه آنان را در برگرفت و هالک کرد. 

﴿ َو ال َيخاُف ُعْقَبَٰها ﴾ ﴿15﴾

کردن  ویران  این  عاقبت  از  خداوند  و  ترجمه: 

منی ترسد.

رشح: 

و  عذاب  یا  و  عملی  انجام  از  که  کسی  تنها  یعنی 

انتقامی خوف ندارد خداوند است. او صاحب قدرت، 

حکمت و رحمت است و عذاب برای این قوم نشانی 

از رحمت و حکمت او بوده است.

او  با  و  کرد  اقامه  دعوت  مردم  این  برای  صالح)ع( 

چنین کردند، خداوند هم عذابشان کرد. 

چرا  که  کند  سؤال  خدا  از  منی تواند  »کسی   : قرآن 

چنین کردی؟«  

»به درستی که  خداوند هر کاری بخواهد می کند.«  

»خداوندا ما را به جهل خودمان مؤاخذه مفرما 

و با لطفت راهنامیامن باش«

﴿ سوره ي مباركه ي شمس ﴾   قسمت سوم
استاد خیرخواه
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منبع : سالمت نیوز

به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه خراسان، ضربان قلب سریع و ناگهاني مي تواند نشانه بیماري قلبي باشد. تپش قلب 
یک احساس غیرعادي در قفسه سینه است که طي آن قلب تند یا آهسته مي زند.

اما به نقل از سایت »Prevention« تپش قلب مي تواند به علت مصرف نیکوتین، مصرف مشروبات الکلي، قهوه، مصرف 
شیشه، داروهاي آمفتامین و کار بیش از حد باشد. تپش نامنظم قلب را مي توان از چند طریق کاهش داد. )البته نمي توان 
این روش ها را بدون مشورت با پزشک توصیه کرد. بنابراین اگر به بیماري قلبي مبتال هستید حتماً قبل از انجام این روش 

ها با پزشک معالج خود مشورت کنید.(
دارچین

این ادویه حاوي مواد مغذي از جمله منگنز و پتاسیم است که براي قلب مفید است. این ادویه جریان خون را بهبود مي 
دهد و مانع از تجمع بیش از حد کلسترول مضر مي شود. کافي است یک قاشق چاي خوري پودر دارچین را با یک لیوان 

آب ولرم مخلوط و میل کنید.
ایجاد تعادل در الکترولیت ها

باال یا پایین بودن میزان الکترولیت ها در بدن مانند پتاسیم، کلسیم، سدیم و منیزیم مي تواند باعث افزایش تپش قلب شود. 
بنابراین با مصرف متعادل مواد غذایي حاوي این امالح میزان مناسب الکترولیت در بدن حفظ مي شود.

عسل و لیمو
عسل ماده غذایي عالي است زیرا به آساني جذب مي شود. مصرف یک لیوان آب با یک قاشق غذاخوري عسل و آب نصف 

لیمو قبل از خواب، مي تواند تپش قلب را درمان کند.
آب سرد

با خوردن یک لیوان آب سرد، ضربان طبیعي قلب تنظیم مي شود. عالوه بر آن سرگیجه، اضطراب و استرس کاهش پیدا مي 
کند. با شستن صورت با آب سرد یا گرفتن دوش آب سرد، ریتم طبیعي قلب تنظیم مي شود.

دکتر پروانه صفایی مقدم، در گفت و گو با سینا به اهمیت دادن هدیه به همسر در زندگی زناشویی اشاره کرد و گفت: 
هدیه دادن و گرفتن در فرهنگ ما یک عادت بسیار خوب و زیبا تلقی می شود که می تواند آغازی خوب برای یک 
زندگی مشترک باشد و از بین برنده سوء تفاهم یا ختم دعوای زناشویی باشد که در تمامی موارد این کار زیبا موجب 

بهبود زندگی زناشویی است که باید بیشتر از این ها در فرهنگ کشور نهادینه شود و به صورت یک عادت درآید.
وی تاثیر دادن هدیه در روز غیر مناسبتی را دارای ارزش زیادی خواند و خاطرنشان کرد: هدیه دادن در هر حالتی 
بسیار خوب و ارزشمند است اما چه بهتر که این عمل زیبا همیشه در روز مناسبت خاصی داده نشود و در برخی 
موارد زوجین با دادن یک هدیه بدون هیچ گونه مناسبتی می توانند همسر خود را غافلگیر و به اصطالح امروزی 

سورپرایز کنند.
نباید به مناسبت روز تولد یا روز خاصی  ایران تصریح کرد: هدیه دادن به همسر حتماً  عضو انجمن روان شناسی 
باشد، بلکه در غیر مناسبت هدیه دادن نیز تاثیر بیشتری بر روح و روان یک فرد دارد و این را می توان با راهکار های 

آموزشی در جامعه نهادینه کرد.
صفایی مقدم، ابراز خوشحالی از بابت دریافت هدیه را در قشر زنان باال تر از مردان دانست و افزود: خانم ها عالقه 
بیشتری به دریافت هدیه از سوی همسر خود دارند و این در حالی است که آقایان کمتر ذوق و عالقه به این موضوع 
پیدا می کنند و با توجه به نقش حمایتی که در زندگی دارند معموال آقایان بیشتر برای دادن هدیه عالقه نشان 

می دهند.
این روان شناس ادامه داد: هدیه دادن از سوی آقان به همسر می تواند در پیشرفت زندگی شان تاثیر به سزایی بگذارد، 
هر چند یک کادوی کم ارزش بسیار تاثیرگزار خواهد بود و توصیه من به زوج  ها به خصوص آقایان این است که 

خرید هدیه هر چند کم ارزش را نیز هر چند وقت یکبار فراموش نکنند.
وی ادامه داد: برخی ها تصور می کنند که هدیه ای که می خواهند تقدیم همسرشان کنند باید بسیار با ارزش و قیمتی 
باشد تا اینگونه همسرشان خوشحال شود، در صورتی که یک هدیه ناقابل و بدون مناسبت و با ابراز عشق و محبت 
تقدیم کردن، ارزش دو چندان برای یک خانم نسبت به هدایای قیمتی دارد؛ گر چه دادن هدیه قیمتی هم بسیار 

سودمند است اما دادن یک هدیه کوچک و البته مداوم نیز ابراز رضایت را برای خانم ها در زندگی به همراه دارد.
عضو سازمان علوم شناختی ایران افزود: برخی همسران نباید توقع زیادی بابت دریافت هدیه از سوی همسرشان 
داشته باشند و باید موقعیت مالی همسر خود را درک کنند و این عمل پسندیده را به عهده خود اهدا کننده بگذارند 

که این امر پسندیده تر است.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از ضمیمه سیب روزنامه جام جم، در دنیای امروز 
هر  که  دارد  وجود  و گوشت خواری  گیاه خواری  از جمله  غذایی  مختلف  رژیم های 
کدام با توجه به تمرکزی که روی مصرف برخی غذاهای خاص دارند، ممکن است 
بدن فرد را با کمبود انواع ویتامین ها و مواد معدنی الزم مواجه کند. تعداد زیادی 
از گیاه خواران از خوردن گوشت قرمز خودداری می کنند ولی در رژیم خود گوشت 
از سالم ترین  این که یکی  با وجود  را می گنجانند. رژیم گیاه خواری  یا ماهی  مرغ 
باشد  به دنبال داشته  را  رژیم های غذایی به شمار می رود، می تواند کمبود پروتئین 

که عوارضی را برای فرد ایجاد می کند. امروزه مردم آنقدر درگیر فعالیت های روزمره 
خود هستند که فرصت زیادی برای خوردن و لذت بردن از آنچه می خورند، ندارند و 
صرفا غذایی می خورند تا سیر شوند و بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند. همین 
نداشتن یک تغذیه سالم می تواند خطر کمبود بسیاری از مواد معدنی و ویتامین ها 
را در بدن باال ببرد. پروتئین از جمله مواد مغذی ضروری برای بدن محسوب می شود 
که در بافت ها، ماهیچه ها، تاندون ها و ارگان های بدن تجمع می  کند. برای ساخت 
عضله و داشتن بدنی سالم باید به مقدار کافی از مواد پروتئینی مصرف کنیم. اگر 
شما هم جزو گیاه خواران هستید یا مقدار کافی پروتئین در رژیم غذایی خود ندارید 

باید نسبت به برخی عالئم هشداردهنده آگاه باشید.
خستگی بیش از حد

بیشتر افراد گیاه خوار معتقدند نسبت به زمانی که گوشت مصرف می کردند، انرژی 
بیشتری دارند. اما در این میان، احساس خستگی و خالی شدن بدن از انرژی در آنها 
یکی از عالئم اولیه کمبود پروتئین در بدن به شمار می رود. خواب آلودگی در طول 
روز یا عصر که در واقع یک خستگی غیرمعمول تلقی می شود. این نوع خستگی تنها 
یک حالت جسمی نیست بلکه فقدان انگیزه ذهنی نیز می تواند با کمبود پروتئین 

مرتبط باشد.
ضعف هنگام فعالیت بدنی

وقتی بدن با کمبود پروتئین مواجه می شود، ماهیچه ها توانایی الزم را برای ترمیم 
و بازیابی توان خود بعد از انجام فعالیت ندارند. در چنین حالتی، ورزش و فعالیت 

شدید می تواند زیان آور باشد و بدن ضعیف تر می شود.
ماهیچه ها

کمبود پروتئین تنها روی عملکرد و کاهش قدرت ماهیچه ها اثر نمی گذارد بلکه از 
حجم و اندازه آنها نیز کاسته می شود. وقتی بدن با کمبود پروتئین مواجه می شود 
و نمی تواند آن را از مواد غذایی مصرفی تأمین کند، از هر جایی از بدن که بتواند 
آن را برمی دارد و ماهیچه ها اولین نقطه ای از بدن هستند که پروتئین خود را از 
دست می دهند و بافت ماهیچه ای بدن شل می شود و حالت طبیعی خود را از دست 

می دهد.
تأخیر در ترمیم

کاهش روند بهبودی جراحات و زخم های بدن و طوالنی تر شدن فرآیند درمان یکی 
بافت های  برای ساخت  پروتئین  به شمار می رود.  بدن  پروتئین در  از علل کمبود 
جدید الزامی است بنابراین در صورت کمبود، بدن قادر به ترمیم خود نخواهد بود.

ریزش مو
ارتباط ریزش مو با کمبود پروتئین شاید در ظاهر عجیب به نظر برسد ولی زمانی 
که با کمبود این ماده مواجه می شوید، بدن در حالت مقاومت و صرفه جویی قرار 
می گیرد و سعی می کند کمترین مقدار پروتئین را مصرف کند، بنابراین پروتئین 
زیادی را در ساخت مو و ناخن استفاده نمی کند؛ در نتیجه، موها و ناخن ها حالت 

شکننده به خود می گیرند و لطافت و نرمی خود را از دست می دهند.

بیمار شدن مرتب
به طور قطع، پروتئین باعث فعال نگه داشتن سیستم ایمنی بدن می شود. وقتی بدن 
نداشته  رژیم غذایی وجود  در  کافی  پروتئین  و  مواجه می شود  پروتئین  با کمبود 
مبارزه  ویروس ها  و  باکتری ها  چون  مهاجمانی  با  که  بدن  در  پروتئین هایی  باشد، 
می کنند، از بین رفته و برای سوخت و ساز بدن مورد استفاده قرار می گیرند. در 
با سختی  با عفونت ها  ترمیم زخم ها و جراحات بدن دشوارتر شده، مبارزه  نتیجه 

انجام می شود و فرد سریع تر دچار سرماخوردگی می شود.
اگر همیشه احساس گرسنگی می کنید و نمی توانید دست از خوردن غذا بکشید، 
ممکن است بدنتان از کمبود پروتئین رنج ببرد. مقدار کافی پروتئین در بدن باعث 
کاهش مصرف کالری بیش از حد می شود. گنجاندن حدود 20 درصد مواد پروتئینی 
در هر وعده غذایی از قبیل یک تکه مرغ، یک تکه ماهی و تخم مرغ باعث می شود 
کم کالری  رژیم های  می کند.  پرخوری جلوگیری  از  و  کنید  احساس سیری  زودتر 
معمول که برای کاهش وزن مورد استفاده قرار می گیرند، شاید در ظاهر مؤثر باشند 
رژیم های  افرادی که  به همین دلیل  ماهیچه ای می شود.  باعث کاهش حجم  ولی 
الغری را دنبال می کنند معموال ماهیچه های شل و افتاده  و بدنی استخوانی دارند.

در واقع، با حفظ مقدار الزم پروتئین در رژیم غذایی روزانه، می توان مانع از بین 
رفتن حجم عضالنی شد.

چه باید کرد
بلکه  نیستند  پروتئین  دارای  گوشتی  و  حیوانی  منابع  فقط  افراد،  تصور  برخالف 
برخی مواد غذایی از قبیل سویا، انواع لوبیا، دانه های خوراکی مانند آجیل، غالت 
محسوب  پروتئین ها  از  خوبی  منابع  اسفناج  و  بروکلی  چون  سبزیجاتی  حتی  و 
می شوند. استفاده از مکمل های پروتئینی از دیگر راهکارهایی که می تواند کمبود 
پروتئین بدن را برطرف کند. شاهدانه، نخود، برنج و پودر پروتئین سویا همگی جزء 

سبزیجات حاوی پروتئین هستند.
روز می تواند  بدن در طول  برای  اسیدآمینه های ضروری  انواع  از مصرف  اطمینان 

پروتئین کافی را تأمین کند.
به طور کلی مقدار نیاز پروتئین روزانه برای هر فرد متغیر است و هر شخص با توجه 
به قدرت بدنی و فعالیتی که دارد، مقدار خاصی پروتئین نیاز دارد. از این رو، خود 
افراد نیز می توانند این مقدار را محاسبه کنند و مراقب مصرف این ماده مغذی در 
طول روز باشند. افراد ورزشکار چنانچه وزن خود را به کیلوگرم در 4.3 گرم ضرب 
کنند، می توانند مقدار پروتئین الزم در طول روز را محاسبه کنند. به عنوان مثال 
اگر فردی 80 کیلوگرم وزن داشته باشد، براساس این فرمول، باید روزانه 272 گرم 
باید وزن  افراد عادی  این میان،  نیاز بدنش رفع شود. در  تا  پروتئین مصرف کند 
خود را در عدد 2.2 ضرب کنند که برای یک فرد 80 کیلوگرمی، مقدار نیاز روزانه 

پروتئین به 176 گرم می رسد.

روش هاي خانگي بهبود بي نظمي تپش قلب بدون مناسبت به همسرتان هدیه بدهید

عالیم هشداردهنده کمبود 
پروتئین در بدن

تپش قلب مي تواند به علت مصرف نيکوتين، مصرف مشروبات الکلي، قهوه، مصرف شيشه، 
داروهاي آمفتامين و کار بيش از حد باشد. تپش نامنظم قلب را مي توان از چند طريق کاهش داد. 
البته نمي توان اين روش ها را بدون مشورت با پزشک توصيه کرد. بنابراين اگر به بيماري قلبي 

مبتال هستيد حتماً قبل از انجام اين روش ها با پزشک معالج خود مشورت کنيد.

عضو انجمن سازمان نظام روان شناسی ايران گفت: هديه دادن به همسر حتماً نبايد به 
مناسبت روز تولد يا روز خاصی باشد، بلکه در غير مناسبت هديه دادن نيز تاثير بيشتری بر 

روح و روان يک فرد دارد و اين را می توان با راهکار های آموزشی در جامعه نهادينه کرد.

 نداشتن يک تغذيه سالم می تواند خطر کمبود بسياری از 
مواد معدنی و ويتامين ها را در بدن باال ببرد. پروتئين از جمله 
مواد مغذی ضروری برای بدن محسوب می شود که در بافت ها، 

ماهيچه ها، تاندون ها و ارگان های بدن تجمع می  کند. برای ساخت 
عضله و داشتن بدنی سالم بايد به مقدار کافی از مواد پروتئينی 
مصرف کنيم. اگر شما هم جزو گياه خواران هستيد يا مقدار کافی 
پروتئين در رژيم غذايی خود نداريد بايد نسبت به برخی عالئم 

هشداردهنده آگاه باشيد.
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۱6 مکان دیدنی که قبل از مرگ باید دید
پياده روی در کنار آبشارهای خيره کننده ايگوازو - 

آرژانتين، پاراگوئه و برزيل 
در اين منطقه زيبا بهترين جايی که می توان رفت آب های 
»گلوی شيطان« است که آرژانتين و برزيل را از هم جدا 

می کند. قطعا شما از ديدن اين آبشارهای زيبا لذت خواهيد 
برد. طبيعت بکر منطقه انسان را به فکر فرو می برد. 

تاريخ را در آکروپوليس ورق بزنيد - يونان 
آکروپوليس به معنای »شهر مرتفع« است، ولی آکروپوليس 
يونان با بقيه متفاوت است. هزاران سال است که »سنگ 
مقدس« آتن برای پاسداشت خدايان يونان باستان ساخته 

شده است. برای درک شکوه و عظمت آن بهتر است اول صبح 
به آنجا برويد تا گردشگران مانع لذت شما نشوند. 

ديواره بزرگ مرجانی 
اگر می خواهيد ترکيب رنگ های جديد و متنوع را در کنار هم 

ببينيد، حتما ديواره بزرگ مرجانی را امتحان کنيد. می توانيد با 
قايق هايی که در کف آن اتاقک شيشه ای تهيه شده، بزرگترين 

آبسنگ های مرجانی را از نزديک ببينيد. همچنين می توانيد کپسول 
تنفسی را برداريد و خودتان در آنجا غواصی کنيد. اصال نترسيد، 

ماهی ها با شما دوست خواهند بود. 

جشنواره برنينگ من - اياالت متحده 
جشنواره برنينگ من يا مرد سوزان هر سال در صحرای نوادا 

ميزبان هنرمندان، هيپی ها و انواع و اقسام آدم های ديگر 
است. شرکت کنندگان در اين جشنواره يک هفته تفريح تکرار 

نشدنی ای دارند. در پايان هر جشنواره يک مرد حصيری 
سوزانده می شود و به همين دليل به آن جشنواره مرد سوزان 

گفته می شود. 

پيمايش قله کوه کليمانجارو – تانزانيا 
برف هميشه بر روی قله وجود دارد و در ماه های گرم 

سال مقداری از آن کم می شود. چشم انداز زيبای باالی 
اين کوه تجربه ای بی نظير برای شما خواهد بود. اين 

تجربه از دست ندهيد، زيرا کليمانجارو مرتفع ترين کوه 
قاره آفريقا است. 

تاج محل - هند 
هر گام که به تاج محل نزديک تر می شويد، عظمت و 
شکوه آن بيشتر موجب حيرت و شگفتی شما خواهد 

شد. طراحی زيبايی تاج محل به شکلی است که تقريبا 
تمام سال گردشگران را جذب می کند و شلوغ است. 

به نيويورک برويد 
نيويورک شهری زيبا است، اما يکی از بهترين تفريحات شما 

در نيويورک اين است که پای تلويزيون خود بنشينيد و 
برنامه های زيبای آن را مشاهده کنيد. در تمام ساعات روز 

حتما برنامه موردعالقه شما پخش خواهد شد. البته شايد اين 
تفريح برای »تلويزيون دوستان« مناسب باشد. 

گنگ توکيو در کمين شما است! 
توکيو شهری شلوغ است، ولی نقاط ديدنی کم ندارد. در 
جشنواره کوزپلی گنگز در توکيو می توانيد در جای جای 
شهر بچرخيد و انواع لباس های عجيب را ببينيد. حتی 

شما می توانيد لباس های پاره و دورانداختنی خود را در 
اين زمان به تن کنيد.

جشنواره ادينبرو - اسکاتلند 
اسکاتلندی های سرخوش را در ذهنتان بياوريد! آن ها تمام 

دوستان خود را در يکی از بزرگ ترين جشنواره های دنيا گرد 
هم جمع می کنند و يک هفته ی تمام به شادی و کارهای خنده دار 
می پردازند. جشنواره فرينج واقعا زيبا است. همه چيز در اين 
شهر قرون وسطايی پيدا می شود؛ »ادينبرو« شهری که هرگز 

نمی خوابد. 

خرسواری در گرند کنيون - آمريکا 
گرند کنيون يک دره است که در ميان آن رود کلرادو 
جريان دارد. اين دره بزرگ در ايالت آريزونای آمريکا 

واقع شده است. بر روی يک االغ بنشينيد و گرند 
کنيون را بپيماييد. نگران نباشيد، آن ها کار خودشان را 

بلد هستند. 

کارست آهکی در خليج هالونگ را از دست ندهيد - ويتنام 
فرقی نمی کند که از رستوران ساحلی اين منظره را می بينيد 
يا سوار يک اتوبوس قراضه شده ايد و از ديدن اين منظره 
لذت می بريد، در هر حال بايد چندين بار به اينجا بياييد تا 

رنگ های متنوع سنگ های آهکی را ببينيد؛ چون ارزشش را 
دارد! 

آب بازی در کو فی فی تايلند 
يکی از بهترين نقاط جهان برای غواصی و شنا همين جزيره است. 

آب  اصال خروشان نيست و تنوع رنگی در اين جزيره بسيار 
زياد است. مطمئن باشيد که اصال از بودن در اين جزيره سير 

نمی شويد. يکی ديگر از تفريحات رايج اين منطقه »غواصی سطحی 
با لوله تنفسی« است. زيرا مرجان های رنگارنگ کف آب فاصله 

زيادی با شما ندارند. 
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دانش را فرا گیرید، گرچه در چین باشد؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى 
واجب است. حضرت محمد )ص(

کنگره جهانى زنبور عسل )اپى موندیا( در شهر دای جون کره جنوبى 
از 103 کشور  نفر  از ده هزار  برگزار شد. در این رخداد بى نظیر بیش 
جهان شرکت کرده بودند و روز اول با ثبت نام شرکت کنندگان و مراسم 
افتتاحیه شروع شد و پس از چهار روز بر گزاری کنفرانس علمى و در 
کنار آن برگزاری نمایشگاه )وسایل و فرآورده های زنبور عسل( و در 

روز آخر با مراسم اختتامیه بسیار با شکوه به پایان رسید. 
کشور ما )ایران( با یک تیم 60 نفره از کارشناسان، زنبور دارن، محققین 
و مسئولین از بین بیش از 74 هزار زنبوردار ایرانى در کنگره شرکت 

نمودند.
تور  مسابقه،  علمى،  کنفرانس  نمایشگاه،  بخش  پنج  در  کنگره  این 

تخصصى و همچنین میز گردهای اختصاصى برگزار شد.

در بخش نمایشگاه مساحتى بالغ بر 30هزار متر مربع آماده شده بود 
ارائه مى  را  از کشورهای مختلف جهان محصوالت خود  که 160 غرفه 
دادند. در این قسمت کره با 41 غرفه کشور چین، برزیل، ترکیه هرکدام 
31 - 10 - 16 غرفه از فعالترین کشورهای بودند. کشور ما نیز برای اولین 

بار صاحب یک غرفه بود.
در بخش کنفرانس علمى مجموعًا 681 مقاله ارائه گردید که 426 مقاله 
در  درآمد.  نمایش  به  پوستر  بصورت  مقاله   255 و  سخنرانى  بصورت 
بخش علمى ایران دارای شش سخنرانى و هفت پوستر بود. در بخش 
مسابقه مقوله هایى همچون بهترین عسل، بهترین و شیک ترین بسته 
کتاب،  بهترین  صنعت،  در  نوآوری  ارائه  غرفه،  تزیین  عسل،  بندی 
بهترین مجله، بهترین سایت، بهترین فیلم آموزشى، بهترین فرآورده 

های آرایشى و... به رقابت گذاشته شد.
از اتفاقات جالب این کنگره عظیم جهانى تغییر ریاست آن پس از 10 
سال بود. در پایان کنگره آقای جیلیس ریتیا از فرانسه جای خود را به 

آقای فلیپ مک کاپ از ایرلند داد.
میان  از  که  بود   2019 کنگره  میزبان  انتخاب  کنگره  مهیج  قسمت  از 
)شهر  کانادا  کشور   ) کانادا  و  آمریکا  )کشورهای  انتخاباتى  نامزد  دو 

مونترال( برگزیده شد.
از  روز  چند  مدت  به  ایرانى  گروه  نمایشگاه  پایان  از  پس  ضمن  در 
کلنى  از  بخشى  همچنین  و  صنعتى  و  مدرن  بندی  بسته  کارخانه ی 
گروه   . نمودند  بازدید  و سیاحتى شهر سئول  دیدنى  مراکز  و  زنبورها 
مدبر ایرانى از بخش های مختلف نمایشگاه، کارگاه بسته بندی پیشرفته 
همراه با تکنولوژی روز دنیا و وسایل مدرن آن فیلم و عکس گرفتند که 
با توجه به تحقیقات و یافته های جهانى، تا  محققین عرصه زنبور داری 
اندازهای آینده  برای مشکالت موجود داخلى و چشم  ارائه راهکار  به 

صنعت زنبور داری ایران مورد استفاده قرار دهند.

گزارشگر حسن فخری از شهرستان نطنز

گزارش چهل و چهارمین کنگره جهانی زنبور عسل - کره جنوبی در شهر دای جون ۲۴ تا ۲9 شهریور ماه 9۴ 
عسل فخر نطنز در کنگره جهانی زنبور عسل


