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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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بازخوانی نامه تاریخی امام)ره( درباره 
موسیقی و شطرنج

نقش توجه به رجوع الی الله در آرامش روحی

بزرگ مردی که از میان ما رفت

بیشتر گام بردارید تا بیشتر عمر کنید

درس زنان به مردان از جنس فوتسال

استیضاح وزیر راه رای نیاوردمتن نامه رهبر معظم انقالب به روحانی در موضوع برجام منتشر شد
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- اساسا تا زمانی که زیرساخت ها و روش های انتخاباتی ما اصالح نشود، نمی توان انتظار ورود 
نمایندگانی کارآمد و شایسته را به مجلس داشت. در کشور ما تحزب جدی گرفته نشده 
به نحوی که در ایام انتخابات قارچ گونه سبز شده و پس از مدتی محو می گردند. بنابراین 
افراد بر اساس نیاز مجلس وارد مجلس نمی شوند. کمیسیون های تخصصی مجلس مشخص 
هستند و هر کمیسیون به تعدادی نماینده متخصص نیاز دارد؛ ولی حزبی در کار نیست که 
بتواند بر اساس نیازهای مجلس، افراد متخصصی را بر اساس شایستگی در لیست خود قرار 
دهد و در آینده از عملکرد آنها دفاع نماید و خود را مسوول و پاسخگو بداند. سازوکار ورود 
نمایندگان به مجلس و شیوه های تبلیغاتی مبتنی بر پول و نفوذ، شکل گیری ائتالف هایی که 
مصلحت جناح سیاسی خود را به حل مشکالت مردم و مبارزه با مفسدین ترجیح می دهند، 
به هیچ  نمایندگان  این گونه  است.  قانونی  وظایف  انجام  در  ناکامی مجلس  عامل  مهم ترین 
انتخاباتی حتی  نظر سیستم  از  ما  نیستند. کشور  چهارساله خود  عملکرد  پاسخگوی  وجه 
به  آراء  شمارش  هنوز  نداریم؛  الکترال  کارت  هنوز  است؛  عقب تر  نیز  عراق  و  افغانستان  از 
صورت سنتی و دستی صورت می گیرد؛ احتماال تخلف و تقلب با این روش ها بسیار فراوان 
است. گویی عده ای تعمد دارند وضعیت موجود تداوم داشته باشد؛ نه در مجلس عزمی برای 
اصالح روش وجود دارد و نه در دولت؛ مجلس نهم نیز با این ابزار به روی کار آمد. به ویژه 
اینکه دولت وقت برای انتخاب نمایندگان مورد نظر خود در مجلس نهم هزینه های زیادی 
کرد و حتی معاون اول دولت دهم به همین اتهام محاکمه شد. با چنین ترکیبی نمی توان 
انتظار معجزه از مجلس نهم داشت و شاید بتوان به نوعی آن را ضعیف ترین مجالس بعد از 
قوانین بدون توجه  انبوه  تولید  نظارتی مجلس،  به وجوه  اهتمام  انقالب توصیف کرد. عدم 
به نیازها و اولویت ها و عدم انجام تحقیق و تفحص ضروری، ترجیح دادن منافع سیاسی و 
گروهی بر مصالح ملی در تذکرات و استیضاح ها از جمله ایراداتی است که بر مجلس نهم 
وارد است. این مجلس در بعد تصویب قوانین مورد نیاز جامعه از جمله رفع معضالت بیکاری، 
اشتغال، اعتیاد، تعطیلی صنایع، مبارزه با قاچاق کاال و ارز، رانت خواری، تخریب محیط زیست، 
اجرای  در یک کالم  و  اقتصادی  مفاسد  با  برخورد  معادن،  رویه  بی  از گسترش  جلوگیری 
فرمان هشت ماده ای مورخ ۸۰/۲/۱۰ مقام معظم رهبری توفیق چندانی نداشته است. نداشتن 
عزم جدی  و  باور  عدم  اقتصادی،  مفاسد  با  مبارزه  برای  کارشناسی شده  و  مشخص  برنامه 
نمایندگان، نداشتن اولویت بندی در ارائه طرح ها به مجلس، منافع برخی نمایندگان در تداوم 
وضعیت موجود، فشار دستگاه ها و اشخاص متنفع از فساد مالی و روزمرگی و سرگرم شدن به 
مشکالت حوزه های انتخابیه از ویژگی های مجلس نهم می باشد. در کمیسیون های تخصصی 
این مجلس، افراد متخصص کمتر حضور دارند. در کمیسیون اصل ۹۰ که یک مرجعی برای 
نفر حقوق دان  که چند  بررسی شود  است،  قوای سه گانه  کار  و طرز  به شکایات  رسیدگی 
حضور دارند؟ آیا اسامی نمایندگانی که از کمک های دولتی برخوردار شده اند، افشاء گردید؟ 
در کمیسیون عمران فردی با تحصیالت ادبیات فارسی با سابقه صرفا تدریس در هنرستان 
برای گفتن  نمی توانند حرفی  در یک کمیسیون تخصصی  افراد  اینگونه  قطعاً  دارد.  حضور 
داشته باشند، جالب اینجاست که این افراد برای بازدید از واحدهای صنعتی به سایر کشورها 
جز  نتیجه ای  کشور  از  خارج  تخصصی  مجامع  در  افراد  اینگونه  حضور  آیا  می شوند.  اعزام 
دادند  اجازه  خود  به  مجلس  نمایندگان  داشت؟  خواهد  درپی  بیت المال  اتالف  و  استهزاء 
تفکرات  نوع  این  و  باشند  نگهبان مستثنی  نظارت شورای  از  نمایند که  را تصویب  طرحی 
تبعیض آمیز در سایر مصوبات مجلس خودنمایی می کند. در مجموع مجلس نهم نتوانسته پا 
به پای نیازهای واقعی جامعه گام بردارد و دلواپسی های خود را معطوف مسائل اساسی مردم 

نکرده و کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نداده است.
شنیده شده برای هر دقیقه وقت مجلس و نمایندگان مبلغ ۱۵ میلیون تومان هزینه می شود. 
تا  نهم  مجلس  اوال  آید.  عمل  به  طالیی  فرصت های  این  از  استفاده  حداکثر  باید  بنابراین 

نیز  به ۵۳۰ جلسه  دوره  پایان  تا  احتماال  و  داشته  شهریور ۹۴ حدود ۳۵۱ جلسه رسمی 
خواهد رسید. یعنی در مجموع ۱۴۶۰ روز دوره چهارساله حدود یک سوم آن را جلسه دارد 
را صرف مسائل  ایام  این  تمام  اگر  ندارند،  نمایندگان جلسه علنی  روز آن  از هزار  و کمتر 
حوزه های انتخابیه خود نمایند معلوم نیست چه وقتی را برای وظایف اصلی یعنی تفکر و 

مطالعه برای قانون گذاری و نظارت تخصیص می دهند.
ثانیاً؛ مجلس نهم ظاهراً تنها مجلسی است که اقلیت آن صدایی رساتر از اکثریت دارد. برای 
اعتماد به چند وزیر معرفی شده  اوقات گرانبهای مجلس صرف رای  از  نمونه وقت زیادی 
وزارت علوم گردید و سرانجام نیز گزینه موردنظر ریاست جمهوری موفق به کسب رای اعتماد 
شد؛ یعنی اتالف وقت و هزینه. ثالثاً؛ مجلس نهم وقت زیادی را مصروف بررسی برجام نموده 
و می نماید. یک بار ۷۰ نماینده خواستار توقف مذاکرات می شوند. بار دیگر تعداد زیادی از 
تیم مذاکره کننده هسته ای تشکر می کنند، آنچه مهم است فعالیت های مجلس باید در قالب 
لوایح و طرح ها صورت گیرد. حال مشخص نیست این کمیسیون ویژه چه طرح و الیحه ای را 
بررسی می کند و مجلس می خواهد به چه چیزی رای بدهد. آیا اگر دولت حاضر نیست الیحه 
ای در این خصوص به مجلس تقدیم کند، مجلس نمی تواند در قالب طرح به موضوع برجام 
نمایندگان  اتالف وقت  این خصوص  تا کنون در  اقدامات صورت گرفته  ایا  رسیدگی کند؟ 

محترم مجلس نیوده است؟
- گلوگاه های فساد عبارت است از: عدم شفاف سازی و اطالع رسانی، استفاده از رانت ها، عدم 
روان سازی و ساده سازی قوانین، موازی کاری دستگاه ها، استثناء کردن برخی دستگاه ها از 
نظارت و معافیت های مالیاتی، معضل قاچاق ارز و کاال، دخالت دستگاه ها دولتی و واحدهای 
یک  هیچ  در  که  مسوولین  پاسخگویی  عدم  اقتصادی،  فعالیت های  در  انتظامی  و  نظامی 
فرمان  در  رهبری  معظم  است.مقام  نیندیشیده  را  الزم  تدابیر  نهم  مجلس  فوق  موارد  از 
هشت ماده ای فرموده اند:» در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و 
هیچ نهادی نباید استثناء شود؛ هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا 
دیگر مسووالن کشور خود را از حساب کشی معاف بدارد، با فساد در هرجا و هر مسندی باید 
برخورد یکسان صورت گیرد«. مالحظه می شود که مجلس راهکار مناسبی برای حساب کشی 
از نهادهای مختلف، قراردادهای نفتی و نهادهایی که موقع گرفتن بودجه خود را دولتی و در 

حساب پس دادن خود را خصوصی حساب می کنند، ترسیم نکرده است.
مجلس باید قوانینی تصویب کند که هر مسوولی پاسخگوی تصمیمات خود باشد؛ یکی از 
معضالت ما این است که وزیر یا مسوولی تصمیم غلط و غیرکارشناسی می گیرد، میلیاردها 
مالحظه کاری  وی  مسوولیت  زمان  در  می سازد،  وارد  آسیب  مردم  اعتماد  و  بیت المال  به 
به  بدبینی مردم  و موجب  نظام  با وی تضعیف  برخورد  توجیه می کنیم که  کرده و چنین 
نظام می شود. بعد از چند سال اگر فساد کشف شود می گوییم وی دیگر مسوولیتی ندارد و 
به راحتی از کنار خطای وی می گذریم. باید به گونه ای باشد که هر مسوولی حتی پس از 
ده ها سال بازهم پاسخگوی تصمیمات خود باشد. اقلیت موجود در مجلس نهم سعی وافر 
نیاید و حتی آن را به حساب  از اختالس های دولت قبل به میان  دارند که هیچ صحبتی 
تسویه حساب های جناحی می گذارند. مجلس می تواند بدون حب و بغض سیاسی و جناحی 
اگر در مواردی  آنالیز و موشکافی قرار داده و  اختالس های صورت گرفته در سابق را مورد 
نظیر بابک زنجانی، مه آفرید خسروی، پدیده شاندیز، مناطق آزاد، دکل های نفتی یا گردنه 
حیران و زمین خواری و کوه خواری ، بدهکاران بانکی، خشک شدن دریاچه ارومیه، قاچاق های 
سازمان یافته و ده ها مورد دیگر دست مسوولین دولتی در کار بوده، اوالً به جای مبارزه با 
معلول ها با علت ها مبارزه کند و ثانیاً راهکارهای مناسب برای عدم تکرار این مفاسد بیندیشد.

می توان  نیز  موجود  قوانین  همین  با  بعضا  دارند،  وجود  حدودی  تا  قانونی  مکانیزم های   -
با تخلفات اقتصادی برخورد کرد. ولی باید به یاد داشته باشیم قانون خوب، مجری خوب 
با  مبارزه  ستاد  مسوول  وقتی  کرد.  پاک  را  شیشه  نمی توان  کثیف  دستمال  با  می خواهد. 
مفاسد اقتصادی خود متهم به فساد شناخته می شود، نمی توان انتظار کم شدن مفاسد را 
داشت. » الناس علی دین ملوکهم« یعنی باید اصالح از باال شروع شود. مجلس حق و تکلیف 
قانونی دارد از کلیه قراردادهای خارجی و نفتی، خودروسازی، واگذاری پروژه های سنگین 
و وام های کالن بانکی و صندوق ارزی، تصرف اراضی دولتی، معادن مافیایی که در برخی از 

آنها مسوولین دولتی و نمایندگان مجلس دخیل هستند، تحقیق و تفحص به عمل آورد .
حضرت علی)ع( در دوران خالفت خود آن چنان پای بند به اجرای عدالت و قطع ید مفسدان 
از بیت المال بودند که حتی در برابر قصور نزدیکان خود نیز اغماض نمی کردند؛  اقتصادی 

ایشان در فرازی از نامه خود به مالک اشتر درباره چگونگی مبارزه با افراد خائن و مفسدان 
اقتصادی می فرمایند:» گریبانش را بگیر و به خاک مذلت و خواری اش بنشان؛ داغ خیانت را 
بر او بزن و قالده بدنامی و ننگ را بر گردنش بیفکن)نامه ۵۳(؛ پس چگونه است که مجلس 
تالشی برای افشای هویت مفسدین ندارد و احتماالً انتشار اسامی را مصادف با تضعیف نظام 

و بی اعتمادی مردم به مسوولین می شمارد.
یکی از مشکالت مجلس این است که در هنگام تصویب بودجه اشراف و آگاهی کامل نسبت 
اطالعی  عمومی  و  دولتی  فعالیت شرکت های  از  ندارد،  پیوست ها  و  ردیف ها  و  به جزئیات 
ندارد، حتی از تعداد آنها نیز بی خبر است. رقم عمده ای از مفاسد در همین شرکت ها رقم 
می خورد و مجلس به رغم در اختیار داشتن دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی بخوبی 
نتوانسته از این ابزار استفاده کند. همچنین نمایندگان مجلس به خاطر بخشی نگری به جای 
انتخابیه خود  رفع معضالت حوزه  فکر  به  ملی کشور عمدتاً  منافع  و  به مصالح  اندیشیدن 
هستند و به همین دلیل شاهد اجرای پروژه های فراوانی در شهرستان های مختلف هستیم 
که فاقد هرگونه توجیه اقتصادی می باشند. اگر نماینده ای با حمایت برخی جریان های وابسته 
به زر و زور و از طریق پول و نفوذ یا خدای ناخواسته تقلب و تخلف پا به مجلس بگذارد و 
معاون اول دولت برای ورود به مجلس سرمایه گذاری کند، چگونه می تواند به مبارزه با همین 

جریانات به پا خیزد؟
وقتی یک نماینده می تواند آزادانه به وظایف اصلی خود یعنی قانون گذاری و نظارت بپردازدکه 
خود را مدیون جریانات زر و زور نداند، خود را از پیله بخشی نگری و مدیر تدارکات بودن 
انتخابیه برهاند، برای مثال نمایندگان تهران در مجلس که کمتر خود را موظف به  حوزه 
پاسخگویی به حوزه انتخابیه می دانند در مطالبه گری عمومی توفیقات بیشتری دارند. ممکن 
است یک نماینده از روی احساس وظیفه اقدام به استیضاح وزیر نماید ولی بعد بالفاصله 
برای حل مشکل حوزه انتخابیه یا انتساب یک مدیر مورد نظر حاضر شود با ویز معامله نماید 

و بدین تریب منافع ملی فدای مصالح حوزه انتخابیه گردد.
اگر نمایندگان محترم به معامالت سیاسی نپردازند و صرفاً به منافع ملی فکر کنند به راحتی 
می توانند محیط کشور را برای مدیران فاسد ناامن نمایند. مگر مشخص نیست چه کسانی 
خاوری را که بازنشست شده بود و از سیستم اداری کنار رفته بود به اصرار برگرداندند و 
بازخواست نمی شود؟ مگر  آنها  از  او سپردند. پس چرا  به  را  بانک کشور  سکان بزرگ ترین 
مشخص نیست وام های کالن به دستور چه کسانی پرداخت شده است؟ مگر مشخص نیست 
چه وزرایی دستور مساعدت های مالی همه جانبه برای مه آفرید خسروی و پنجاه شرکت وی 
داده اند؟ مگر مشخص نیست قراردادهای منعقده با بابک زنجانی به دستور چه کسانی بوده 
است؟ چرا فقط یک طرف قضیه را گرفته اند؟ مگر کسانی که مجوز بهره برداری از معادن را 
به صورت مافیایی به افراد واگذار کرده اند یا کسانی که به زمین خواران اجازه ساخت و ساز و 
تصرف در زمین های دولتی و منابع طبیعی داده  اند، مشخص نیستند، چرا سراغی از عاملین 
گرفته نمی شود؟ مگر پدیده شاندیز و پروژه های مشابه که یک شبه رشد کرده اند، مسوولین 

دولتی هیچ نقشی در توسعه آنها نداشته اند؟
مجلس می تواند گام هایی در راستای متناسب بودن جرم با مجازات بردارد، به گونه ای نباشد 
که مدیرعامل وقت یک سازمان دولتی بعد از هزاران صفحه گزاراش تحقیق و تفحص به 
تحمل شش ماه حبس محکوم گردد و یک هنرمند کاریکاتوریست به خاطر کشیدن یک 

نقاشی به تحمل ۱۲ سال حبس!
- معموالً مردم در انتخابات ریاست جمهوری هر دوره به نوعی ترکیب مجلس بعدی را نیز 
روشن می کنند. آنچه در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ رخ داد پیروزی گفتمان اعتدال بر افراط و 
تفریط بود. مردم به شعارهای دولت تدبیر و امید دل بسته اند و بین گزینه های مختلف به 
جریان جبهه پایداری، اصول گرایان و اصالح طلبان و مستقل ها یعنی آقایان قالیباف، جلیلی، 
رضایی، والیتی، غرضی و روحانی اکثریت مردم نشان دادند که از افراط و تفریط خسته شده  
بود،  میانه رو و اصالح طلبان معتدل  از اصول گرایان  برخی  اعتدال که شامل  به جریان  و 
اعتماد نمودند؛ لذا به نظر می رسد همین ترکیب در مجلس دهم تکرار شود؛ یعنی اکثریت 
گرفت.  خواهد  قرار  معتدل  طلبان  اصالح  و  رو  میانه  اصول گرایان  اختیار  در  دهم  مجلس 
پایداری و  با موانعی نظیر نظارت استصوابی شورای نگهبان مواجه نشوند. جبهه  اگر  البته 
اصول گرایان تندرو و منتسبین به دولت نهم و دهم نیز با اسامی و عناوین ثانوی در تابلوهای 
جدید با صرف هزینه های زیادی قصد ورود دارند که هرچند موانعی برای حضور ندارند، ولی 

احتماًل در اقلیتی محض خواهند بود.

سرمقاله ..

کارنامه
مجلس نهم



Email : info@armaghannews.com
website : www.ARMAGHANNEWS.com2

حاج مرتضی باقری ار مدیران باسابقه حج که سالهای متوالی 
تجربه حضور در مناسک حج را داشته و عمدتا کاروان حجاج 
ایرانی مقیم خارج از کشور را مدیریت می کند، در گزارشی 
اساس  بر  آن  ارزیابی  و  منا  خونین  حادثه  از  مشاهداتش  به 

تجربیات گذشته اش پرداخت.
به گزارش مهر، متن کامل این گزارش بدین شرح است:

باسمه تعالی
از  حاجیان  معمول،  طبق   ۱۳۹۴ مهر   ۲ قربان  عید  امروز 
بسمت  سپس  و  نموده  حرکت  منی  بسمت  مشعرالحرام 

جمرات محل سنگ زدن به شیطان راهی انتهای منی شدند.
علیرغم اینکه امسال تعداد حاجیان کمتر از سنوات گذشته 
است ولی طبق تجربه بیش از ۳۰ سفر حضور در حج احساس 
طبیعی  غیر  کامال  ازدحام  و  است  عادی  غیر  شرایط  کردم 
است. در مسیر جمرات در چند نقطه بخاطر ازدحام متوقف 
شدیم. گرمای شدید هم مزید بر علت بود. بنده سریعا نفرات 
بجلو  جمعیت  شکافتن  با  و  کرده  بقطار  را  گروهم  حاجی 

حرکت کردیم و در واقع از معرکه خارج شدیم.
خیلی  شرایط  رسیدیم  بزرگ(  عقبه)شیطان  جمره  به  وقتی 
سخت تر از سنوات قبل نبود یعنی اینکه ازدحام مسیر یک 

اتفاق غیر عادی و ناهماهنگ با اطراف جمرات بوده است ...
در خیابانی که عمدتا ایرانیها، افریقاییها. هندی ها. پاکستانی 
ها به سمت جمرات حرکت میکنند کامال وضعیت غیر عادی 
محسوس بوده و بهم خوردن حال حجاج از ازدحام، ترافیک، 
خیابان  خروجی  راههای  بودن  بسته  و  اشامیدنی  آب  نبود 
اتفاق وحشتناک کشتار حجاج  بسمت جمرات شرایط ایجاد 

را رقم زد.
برای  هلیکوپتر  و  هوایی  نیروی  از  عربستان  انکه  علیرغم 
خدمات رسانی به حج بهره می برد هیچگونه نظارتی بر این 
است  مناسک حج  بخش  ترین  شلوغ  و  مهمترین  که  بخش 
جمعیت  ازدحام  وقتی  هوایی  نظارت  با  واال  نگرفت  صورت 
را قطع و جمعیت  توانستند عقبه جمعیت  مشاهده شد می 
را به خیابانهای اطراف و همچنین محل کاروانهای مصری و 

افریقایی اطراف خیابان هدایت کنند.
تمام نیروهای پلیس از افراد با سن کم تشکیل شده و فقدان 

تجربه و پختگی در برخورد به بحران مشهود بود.
شد،  نمی  مشاهده  عربستانی  نیروهای  در  آمادگی  کمترین 
بطوریکه با تاخیر چند ساعته صرفا بانتقال کشته ها پرداختند 
مرگ  زنده  زنده  ها  کشته  بین  در  مجروحین  از  بسیاری  و 

دلخراش را تجربه کردند.
افرادی که عصر برای شناسایی جنازه ها به مناطق  سخنان 
مختلف رفته اند از نفس کشیدن مجروحان و استفراغ خون 

حکایت دارند.

اتفاق تقریبا ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه صبح رخ داد ولی ساعت ۴ 
عصر نبض مرده ها و مجروحان را می گرفتند.

عربستان سابقه مختومه ساختن چنین پرونده هایی را دارد 
تونل  در  کشتار   و ۱۳۶۸  مکه  کشتار  از جمله سال ۱۳۶۶ 

معیصم در منی.
بعد از ظهر نیروهای باتجربه و مسن تر وارد صحنه شدند که 

البته کمی به جمع کردن صحنه کمک کرده است.
و  ترس  و  خراب  بشدت  حجاج  بین  در  و  مکه  عمومی  جو 
استرس حاکم شده است احتمال اتفاقات بعدی از جمله در 

مسجدالحرام می رود.
یعنی با مختصر سر و صدا مردم وحشت زده پا بفرار گذاشته و 

له و کشته شدن زیر دست و پا اتفاق مورد توقع است.
بنظر حقیر حداقل ماجرا از اهمال کاری و عدم دقت نیروهای 
در  ازدحام  با  هوا  گرمی  شرایط  تالقی  به  توجه  با  عربستان 
دادن  و پوشش  اعمال حج صورت گرفته  ترین بخش  شلوغ 
این نقض حرمت شهر مکه و منی که جزء حرم محسوب می 

شود به قضا و قدر الهی فقط یک خیانت است.
حقیر امروز بر جنازه هایی اشک ریختم که دیروز در سرزمین 

عرفات در مقابل خداوند سبحان دست به تضرع بودیم ...

مرتضی باقری
آخرین لحظات روز دهم ذی الحجه معروف به عید قربان

اشاره  با  نامه  این  در  خامنه ای  علی  سید  اهلل  آیت  حضرت 
شورای  مجلس  در  برجام  مسئوالنه  و  دقیق  بررسی های  به 
از  این موافقتنامه  امنیت ملی و عبور  اسالمی و شورای عالی 
مجاری قانونی، دستورات مهمی را در خصوص رعایت و حفظ 

منافع ملی و مصالح عالیه کشور صادر کردند.
ایشان با برشمردن تأکیدات و الزامات ۹ گانه در اجرای برجام، 
مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیت ملی را 

با رعایت این موارد و الزامات، تأیید کردند.
متن نامه رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقاي روحاني

رئیس جمهور اسالمي ایران و رئیس شوراي عالي امنیت ملي 
دامت توفیقاته

با سالم و تحیت،
از بررسي هاي  به برجام پس  اکنون که موافقتنامه ي موسوم 
دقیق و مسئوالنه در مجلس شوراي اسالمي؛ کمیسیون ویژه 
و دیگر کمیسیون ها و نیز در شوراي عالي امنیت ملي سرانجام 
اینجانب  انتظار اعالم نظر  از مجاري قانوني عبور کرده و در 
است، الزم مي دانم نکاتي را یادآور شوم تا جنابعالي و دیگر 
دست اندرکاران مستقیم و غیرمستقیم آن، فرصت هاي کافي 
در  عالیه ي کشور  مصالح  و  ملي  منافع  و حفظ  رعایت  براي 

اختیار داشته باشید.
۱ ـ پیش از هر چیز الزم مي دانم از همه ي دست اندرکاران 

این فرآیند پرچالش، در همه ي دوره ها
نقاط  توضیح  در  که  اخیر  کننده ي  مذاکره  هئیت  جمله:  از 

مثبت و در اصل تثبیت آن نقاط همه ي سعي ممکن خود را 
به کار بردند، و نیز از منتقداني که با ریزبیني قابل تحسین، 
از  مخصوصاً  و  شدند  یادآور  ما  همه ي  به  را  آن  نقاط ضعف 
رئیس و اعضاء کمیسیون ویژه ي مجلس و نیز از اعضاي عالي 
مقام شوراي عالي امنیت ملي که با درج مالحظات مهم خود 
رئیس  از  سرانجام  و  دادند،  پوشش  را  خالء  نقاط  از  برخي 
طرحي  تصویب  با  که  اسالمي  شوراي  مجلس  نمایندگان  و 
از  نیز  و  ارائه کردند،  به دولت  را  اجرا  راه درست  محتاطانه، 
همه ي  با  که  کشور  مطبوعات  نویسندگان  و  ملي  رسانه ي 
موافقتنامه  این  از  کاملي  تصویر  مجموع،  در  نظرها  اختالف 
در برابر افکار عمومي نهادند، قدرداني خود را اعالم دارم. این 
مجموعه ي پر حجم کار و تالش و فکر در مسأله ئي که گمان 
مي رود از جمله ي مسائل به یاد ماندني و عبرت آموز جمهوري 
به  است.  خرسندي  مایه ي  و  تقدیر  خور  در  باشد،  اسالمي 
الهي براي  با اطمینان مي توان گفت که پاداش  همین دلیل 
این نقش آفریني هاي مسئوالنه، مشتمل بر نصرت و رحمت 
و هدایت ذات حضرت حق خواهد بود ان شاءاهلل، زیرا وعده ي 

نصرت الهي در برابر نصرت دین او تخلف ناپذیر است.
مسائل  متن  در  حضور  دهه  چند  سابقه ي  با  جنابعالي  ـ   ۲
ایالت امریکا در  دانسته اید که دولت  جمهوري اسالمي طبعاً 
قضیه ي هسته ئي و نه در هیچ مسأله ي دیگري، در برابر ایران 
رویکردي جز خصومت و اخالل در پیش نگرفته است و در 
آینده هم بعید است جز این روش عمل کند. اظهارات رئیس 
جمهور امریکا در دو نامه به این جانب مبني بر اینکه قصد 
براندازي جمهوري اسالمي را ندارد، خیلي زود با طرفداریش 

جمهوري  معارضان  به  مالي  کمک  و  داخلي  فتنه هاي  از 
اسالمي، خالف واقع از آب درآمد و تهدیدهاي صریح وي به 
حمله نظامي ـ و حتي هسته ئي که مي تواند به کیفر خواست 
ـ  منتهي شود  بین المللي  دادگاه هاي  در  علیه وي  مبسوطي 
پرده از نیت واقعي سران آمریکا برداشت. صاحبنظران سیاسي 
تشخیص  وضوح  به  ملت ها  از  بسیاري  عمومي  افکار  و  عالم 
مي دهند که عامل این خصومت تمام نشدني، ماهیت و هویت 
جمهوري اسالمي ایران است که برخاسته از انقالب اسالمي 
است. ایستادگي بر مواضع بر حق اسالمي در مخالفت با نظام 
سلطه و استکبار، ایستادگي در برابر زیاده طلبي و دست اندازي 
به ملت هاي ضعیف، افشاي حمایت امریکا از دیکتاتوري هاي 
از  قرون وسطائي و سرکوب ملت هاي مستقل، دفاع بي وقفه 
و  منطقي  فریاد  میهني،  مقاومت  گروه هاي  و  فلسطین  ملت 
دنیاپسند بر سر رژیم غاصب صهیونیست، قلم هاي عمده ئي را 
تشکیل مي دهند که دشمني رژیم ایاالت متحده امریکا را بر 
ضد جمهوري اسالمي، براي آنان اجتناب ناپذیرکرده است. و 
این دشمني تا هنگامي که جمهوري اسالمي با قدرت دروني 

و پایدار خود، آنان را مأیوس کند ادامه خواهد داشت.
امریکا در مسأله ي هسته ئي و  چگونگي رفتار و گفتار دولت 
نیز یکي  این  داد که  نشان  مذاکرات طوالني و مالل آور آن، 
جمهوري  با  آنان  عنادآمیز  دشمني  زنجیره ي  حلقه هاي  از 
اظهارات  میان  دوگانگي  در  آنان  فریبکاري  است.  اسالمي 
اولیه ي آنان که با نیت قبول مذاکره ي مستقیم از سوي ایران 
انجام مي شد، با نقض عهدهاي مکّرر آنان در طول مذاکرات 
و  رژیم صهیونیستي  خواسته هاي  با  آنان  همراهي  و  دوساله 
دیپلوماسي زورگویانه ي آنان در رابطه با دولت ها و مؤسسات 
اروپائي دخیل در مذاکرات، همه نشان دهنده ي آن است که 
ورود فریبکارانه ي آمریکا در مذاکرات هسته ئي، نه با نیت حل 
و فصل عادالنه، که با غرض پیشبرد هدف هاي خصمانه ي خود 

درباره ي جمهوري اسالمي صورت گرفته است.
بیشک حفظ هوشیاري نسبت به نّیات خصمانه دولت آمریکا و 
ایستادگي هایي که بر اثر آن در طول مسیر مذاکرات از سوي 
موارد  در  توانست  رفت،  کار  به  اسالمي  جمهوري  مسئوالن 

متعّددي از ورود زیان هاي سنگین جلوگیري کند.
با این حال محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته 
است دچار نقاط ابهام و ضعف هاي ساختاري و موارد متعددي 
به لحظه،   است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه 
کشور  آینده ي  و  حال  براي  بزرگي  به خسارت هاي  مي تواند 

منتهي شود.
۳ـ بندهاي نه گانه قانون اخیر مجلس و مالحظات ده گانه ي 
ذیل مصوبه ي شوراي عالي امنیت ملي، حاوي نکات مفید و 
مؤثر است که باید رعایت شود، با این حال برخي نکات الزم 
دیگر نیز هست که همراه با تأکید بر تعدادي از آنچه در آن 

دو سند آمده است،  اعالم مي گردد.
اوالً: از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوي ایران اساساً با هدف 
لغو تحریم هاي ظالمانه اقتصادي و مالي صورت گرفته است 
و اجرایي شدن آن در برجام به بعد از اقدام هاي ایران موکول 
گردیده، الزم است تضمین هاي قوي و کافي براي جلوگیري از 
تخلف طرف هاي مقابل، تدارک شود، که از جمله ي آن اعالم 
لغو  بر  مبني  اروپا  اتحادیه ي  و  امریکــا  رئیس جمهور  کتبي 
تحریم ها است. در اعالم اتحادیه ي اروپا و رئیس جمهور امریکا 
باید تصریح شود که این تحریم ها به کلي برداشته شده است. 

هرگونه اظهاري مبني بر این که ساختار تحریم ها باقي خواهد 
ماند، به منزله ي نقض برجام است.

ثانیاً: در سراسر دوره ي ۸ ساله وضع هرگونه تحریم در هر سطح 
و به هر بهانه اي )از جمله بهانه هاي تکراري و خودساخته ي 
طرف  کشورهاي  از  یک  هر  توسط  بشر(  حقوق  و  تروریسم 
موظف  دولت  و  شد  خواهد  محسوب  برجام  نقض  مذاکرات، 
است طبق بند ۳ مصوبه ي مجلس اقدام هاي الزم را انجام دهد 

و فعالیت هاي برجام را متوقف کند.
ثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدي آمده است، تنها 
هنگامي آغاز خواهد شد که آژانس پایان پرونده ي موضوعات 

حال و گذشته )pmd( را اعالم نماید.
رابعاً: اقدام در مورد نوسازي کارخانه ي اراک با حفظ هویت 
سنگین آن، تنها در صورتي آغاز خواهد شد که قرارداد قطعي 
و مطمئن درباره ي طرح جایگزین و تضمین کافي براي اجراي 

آن منعقد شده باشد.
برابر کیک  اورانیوم غني  شده ي موجود در  خامساً: معامله ي 
زرد با دولت خارجي در صورتي آغاز خواهد شد که قرارداد 
مطمئن در این  باره همراه با تضمین کافي منعقد شده باشد. 
معامله و تبادل مزبور باید به  تدریج و در دفعات متعدد باشد.

سادساً: مطابق مصوبه ي مجلس،  طرح و تمهیدات الزم براي 
روش  شامل  که  اتمي  انرژي  صنعت  میان مدت  توسعه ي 
پیشرفت در مقاطع مختلف از هم اکنون تا ۱۵ سال و منتهي 
به ۱۹۰ هزار سو است،  تهیه و با دقت در شوراي عالي امنیت 
ملي بررسي شود. این طرح باید هرگونه نگراني ناشي از برخي 

مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.
سابعاً: سازمان انرژي اتمي،  تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف 
را در مقام اجرا به گونه اي ساماندهي کند که در پایان دوره ي 
۸ ساله هیچ کمبود فناوري براي ایجاد غني سازي مورد قبول 

در برجام وجود نداشته باشد.
طرف  برجام،  تفسیر  سند  ابهام  موارد  که  شود  توجه  ثامناً: 

مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.
تاسعاً: وجود پیچیدگي ها و ابهام ها در متن برجام و نیز گمان 
نقض عهد و تخلفات و فریبکاري در طرف مقابل بویژه امریکا، 
براي  هوشمند  و  آگاه  و  قوي  هیئت  یک  که  مي کند  ایجاب 
تحقق  و  مقابل  طرف  تعهدات  انجام  و  کارها  پیشرفت  رصد 
آنچه در باال بدان تصریح شده است،  تشکیل شود. ترکیب و 
وظائف این هیئت باید در شوراي عالي امنیت ملي تعیین و 

تصویب شود.
مورخ   ۶۳۴ جلسه  مصوبه ي  شد،  ذکر  آنچه  به  توجه  با 
با رعایت موارد یاد شده  ۱۹/۵/۹۴ شوراي عالي امنیت ملي 

تأیید مي شود.
و  جناب  آن  به  متعدد  جلسات  در  که  همان طور  خاتمه  در 
به  عمومي  جلسات  در  و  شده  یادآور  دولتي  مسئوالن  دیگر 
مردم عزیزمان گوشزد کرده ام، رفع تحریم ها هر چند از باب 
ایران کار الزمي است، لیکن  رفع ظلم و احقاق حقوق ملت 
گشایش اقتصادي و بهبود معیشت و رفع معضالت کنوني جز 
مقـاومتي  اقتصاد  جانبـه ي  همه   پیگیري  و  گرفتن  با جدي 
این  که  شود  مراقبت  که  است  امیـد  شـد.  نخـواهد  میسر 
تقویت  به  بخصوص  و  شود  دنبــال  تمام  جدیت  با  مقصود 
تولید ملي توجه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمائید که 
بي رویه  واردات  به  تحریم ها،  شدن  برداشته  از  پس  وضعیت 
از  مصرفي  مواد  هرگونه  کردن  وارد  از  بخصوص  و  نینجامد، 

امریکا جداً پرهیز شود.
توفیقات جنابعالي و دیگر دست اندرکاران را از خداوند متعال 

مسألت مینمایم.
سّیدعلي خامنه اي
۲۹/مهرماه/۹۴
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گزارش یک شاهد عینی از حادثه منا

متن نامه رهبر معظم انقالب به روحانی در موضوع برجام منتشر شد
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ادامه فعالیت در وزارت راه و شهرسازی  برای  از مجلس  بار دیگر  عباس آخوندی 
رای اعتماد گرفت.

به گزارش عصرایران، جلسه رای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز 
سه شنبه در مجلس برگزار شد که با سخنان نمایندگان موافق و مخالف و نیز وزیر 

و بعد از انجام رای گیری،عباس آخوندی در این سمت ابقا شد.
نمایندگان با 7۲ رای موافق، ۱7۵رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ رای 

اخذ شده با برکناری وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی 
اتمی ، علی جنتی وزیر ارشاد، فانی وزیر آموزش و پرورش، گودرزی وزیر ورزش و 
جوانان، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، زنگنه وزیر نفت و صادق از دیگر اعضای دولت 

نیز در جلسه علنی امروز حضور دارند. 
قدوسی،  کریمی  نبویان،  ثروتی،  بیرانوند،  حاجی،  کوچک زاده،  رحماندوست، 
حسینیان، رسایی، سامری، موسوی الرگانی، اخوان، آلیا و طبیب زاده، اجرا نکردن 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  عمومی  حوزه  مشکالت  اعتماد،  رای  اخذ  زمان  تعهدات 
نقل  و  حمل  حوزه  مشکالت  روستایی،  و  شهری  مسکن  و  زمین  حوزه  مشکالت 
کشور و مشکالت حوزه مالی وزارت خانه را پنج محور استیضاح خود اعالم کردند. 
برشمردن  با  اسالمی  در مجلس شورای  بجنورد  مردم  نماینده  ثروتی  موسی الرضا 

دالیل استیضاح وزیر راه گفت که این استیضاح سیاسی نیست.
مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران نیز در مجلس با تاکید بر این که هیچ 
در  مشکل  عمده ترین  گفت:  نمی بینم  همکارانم  و  خودم  کار  در  سیاسی  شائبه 
عملکرد وزیر مربوط به ایثارگران است که تاکنون قوانینی را که در این خصوص 

وجود دارد اجرایی نکرده است.
حجت االسالم موسوی الرگانی یک عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت تاکید 
کرد: قسم می خورم استیضاح وزیر راه و شهرسازی سیاسی و جناحی نیست. وی 
به عنوان یکی از متقاضیان استیضاح راه و شهرسازی با بیان این که هدف از این 
آنها  باید صدای رسای  نمایندگان  استیضاح احقاق حقوق ملت مظلومی است که 
باشد گفت: امروز من و شما نمایندگان به واسطه قسمی که خورده ایم برای رایی 
که می دهیم باید پاسخگو باشیم. بنده خود عضو فراکسیون رهروان هستم و این را 
می گویم که این استیضاح ربطی به پایداری و فالن گروه ندارد استیضاح را سیاسی 

نکنید. 
رسایی که به عنوان موافق استیضاح و علیه وزیر راه و شهرسازی سخن می گفت، 
در بخشی از سخنان خود،گفت: آخوندی - وزیر راه - یک بار تنها با اختالف یک 
رأی از گرفتن کارت زرد از مجلس فرار کرد که بعداً هم معلوم شد آن یک رأی هم 

درست نبوده است.
بعد از سخنان رسایی، علی الریجانی ، رئیس مجلس با تکذیب سخن رسایی گفت: 

آنچه آقای رسایی گفته ، صحت ندارد و اتهامی است که به هیات رئیسه می زند.

رئیس  که  دهد  پاسخ  رابطه  این  در  الریجانی  به  می خواست  رسایی  بین  این  در 
مجلس ادامه داد: آقای رسایی تخلف نکنید،  شما اتهامی را به هیأت رئیسه زدید و 

حاال هیأت رئیسه جواب شما را می دهد. 
مهدی کوچک زاده موافق دیگر استیضاح وزیر راه اظهار کرد:  این استیضاح از نظر 
من که آن را امضاء کرده ام صد در صد در خدمت منافع یک جماعت و در مقابله 
با منافع یک جماعت دیگر است. این استیضاح فریاد بی خانمان ها و بیقوله نشینانی 
است که از دست مالکان به ستوه آمده اند و به امید سرپناهی همه دارایی خود را 
در مسکن مهر سرمایه گذاری کردند. البته بر اساس قراردادی که از امضاء کنندگان 
آن جمهوری اسالمی است و نه آقای آخوندی و همان شارالتان های رسانه ای حرف 

بیجای آن مبنی بر مزخرف بودن این طرح را تکرار می کنند.
فریاد  کننده  منعکس  می خواهد  استیضاح  این  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
پابرهنگانی باشد که می گوید اگر برای آسفالت کردن فضای بین بلوک های مسکن 
آقای  ویالی  دم  تا  زرد  کوشکه  روستای  ابتدای  از  چطور  نیست  بودجه  هشتگرد 

جهانگیری بودجه است؟ 
سیدمهدی هاشمی نیز در موافقت با استیضاح اظهار کرد: آقای وزیر راه پاسخگو 
باشید که چرا چرخ هواپیماها باز نمی شود و آمار سوانح هوایی در زمان مدیریت شما 

افزایش یافته و ۲۲۰ درصد باالتر از استاندارد جهانی است؟
به  با توجه  استیضاحش  راه و شهرسازی در جلسه  ادامه عباس آخوندی وزیر  در 
تایید چهارگانه اش توسط مجلس در گذشته گفت: یک بار روز رای گیری و سه بار 
در جلسه سوال از وزیر موفق به قانع کردن نمایندگان شدم. با این وجود به جریان 
برنامه های  بلکه  نمی کنم  اقدام  به  تظاهر  دارد.  سوال  جای  بنده  استیضاح  افتادن 

واقعی نوشته و آنها را در دست اجرا دارم.
آخوندی در جلسه  استیضاح امروز خود در دفاع از عملکردش سخنانش را در چهار 
محور رویکرد استراتژیک در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مسکن مهر، و مبارزه با فساد 
و حفظ حقوق شهروندی در دستگاه متبوعش تقسیم کرد و افزود:  وزارت مسکن 
۵۶ هزار کارمند و دهها هزار پیمانکار و مشاور دارد. همانطور که می دانید با مطرح 
شدن استیضاح کل زیر مجموعه متاثر از استیضاح می شود اما بنده به هیچ وجه 
اجازه ندادم سر سوزنی عملکرد همکارانم تحت الشعاع این استیضاح قرار بگیرد. در 
حال حاضر بستر جذب ۲۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری جدید را با زحمت زیاد و 

قانع کردن تک تک سرمایه گذاران در دست اجرا داریم. 

خبرگزاری مهر: وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه ای مشترک به رئیس جمهور 
با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر 

تصمیم ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
شورای اطالع رسانی دولت نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع را به 

رئیس جمهور تایید کرد.
در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان 
است:  آمده  جمهور  رئیس  روحانی  به حسن  دفاع   و  کار  صنعت،  اقتصاد،  وزرای 
»همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحوالت 
و متغیرهای کالن بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کاالی اساسی 
از جمله فلزات و همچنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ 
دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی 
ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ 
درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد 
از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲  بازار  تومان را شاهد است. )ارزش 
امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است( و امروز در پی دستاورد بسیار 
ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی 

فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.«
در این نامه می خوانیم: »براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار 
بورسی در  واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف  سرمایه موجود است و 
برهه کنونی اگر به صورت ضرب االجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران 
بی  آنگاه  و  بحران  به  تبدیل  رکود  این  که  رود  می  آن  بیم  نگردد،  تصمیم  اتخاذ 

اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت الزم الشد.«

امروز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دریایی سپاه  نیروی  کارکنان  و  فرماندهان  دیدار  در  )چهارشنبه،مورخه۹۴/7/۱۵( 
پاسداران انقالب اسالمی حاضر و تأکید کردند: دشمنان به دنبال تغییر محاسبات 

بیدار  و  هوشیار  باید  همه  و  هستند  جوانان  به ویژه  مردم  افکار  تغییر  و  مسئوالن 
باشند.

رهبر انقالب اسالمی، هم افزایی نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش را بسیار 
ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: امروز بزرگترین خطر برای دنیا، نفاق و ریا و 

دروغ گویی مدعیان حقوق بشر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به طرح برخی مسائل از جانب افراد سهل اندیش و 
سهل انگار درخصوص مذاکره با آمریکا، گفتند: این افراد می گویند چگونه است که 
حضرت علی علیه السالم و حضرت امام حسین علیه السالم با دشمنان خود مذاکره 

کردند اما اکنون با مذاکره با آمریکا مخالفت می شود؟
ایشان در پاسخ به این شبهه افزودند: چنین تحلیلی درخصوص مسائل تاریخ اسالم 
و  زبیر  با  علیه السالم  زیرا حضرت علی  است  نهایت ساده اندیشی  و مسائل کشور، 
حضرت امام حسین علیه السالم با عمربن سعد، مذاکره به معنای امروز یعنی معامله 
نکردند بلکه هر دوی این بزرگواران به طرف مقابل خود نهیب زدند و آنها را نصیحت 

به خداترسی کردند.
جمهوری  مذاکره ی  توجیه  برای  عده ای  متأسفانه  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
اینگونه مسائل را در روزنامه ها،  با نگاهی عوامانه،  با شیطان بزرگ،  ایران  اسالمی 

سخنرانی ها و فضای مجازی مطرح می کنند، که کاماًل اشتباه است.
با اصل مذاکره با  با تأکید بر اینکه ایران هیچ مخالفتی  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
کشورها، اعم از اروپایی و غیراروپایی ندارد، خاطرنشان کردند: اما در مورد آمریکا 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  مذاکره  از  که  تعریفی  آنها  زیرا  است  متفاوت  موضوع 

کرده اند، به معنای نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است.
در  نفوذ  برای  مسیر  کردن  باز  معنای  به  آمریکا  با  مذاکره  کردند:  تأکید  ایشان 

عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور است. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مذاکرات اخیر هسته ای گفتند: در این مذاکرات، 
طرف مقابل، تالش داشت، از هر فرصتی برای نفوذ استفاده کند و حرکتی بر خالف 
منافع ملی کشور انجام دهد، البته مذاکره کنندگان ایرانی، حواسشان جمع بود، اما 

باالخره آمریکایی ها در جاهایی فرصت پیدا کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: مذاکره با آمریکا ممنوع است زیرا این مذاکره نه 

تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضررهای بیشماری نیز دارد.
رهبر انقالب گفتند: شرایط کنونی از لحاظ فعالیت ها و تالش های دشمنان جمهوری 
اسالمی که ما بر آنها احاطه ی اطالعاتی نیز داریم، مقطع مهمی است زیرا آنها به 
دنبال تغییر محاسبات مسئوالن و تغییر افکار مردم درخصوص مسائل انقالبی، دینی 

و مصالح ملی کشور هستند.
ایشان با تأکید بر اینکه در موضوع تغییر افکار مردم، هدف اصلی جوان ها هستند، 
جوانان را به هوشیاری بیش از پیش فراخواندند و افزودند: البته به لطف خداوند 
جوانان ما در دانشگاه ها و همچنین در نیروهای مسلح بیدار و پای کار هستند و من 

از این جهت هیچ نگرانی ندارم.
اسالم  پیامبر  ایستادگی  و  مباهله  سالروز  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
صلی اهلل علیه و آله و سلم و خاندان مطهر ایشان در مقابل جریان کفر، خطاب به جوانان 
انقالبی کشور، تأکید کردند: همان گونه که در قضیه ی مباهله در صدر اسالم، همه ی 
ایمان در مقابل کفر قرار گرفته بود، امروز نیز در جمهوری اسالمی ایران، همه ی 
زمان صفای معنوی  و همانگونه که در آن  قرار گرفته است  مقابل کفر  ایمان در 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و خاندان ایشان توانست دشمن را از میدان خارج کند، 

امروز هم ملت ایران با اقتدار معنوی خود، دشمن را از میدان خارج خواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان خود خاطرنشان کردند: اگر برای یاری دین 
خدا آماده و پا به رکاب باشیم، قطعاً وعده ی الهی مبنی بر نصرت یاری کنندگان دین 
خدا، محقق خواهد شد و بدخواهان نظام اسالمی در طرح ها و برنامه های امنیتی، 

نظامی، اقتصادی و فرهنگی شکست خواهند خورد.
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منبع : الف

استیضاح وزیر راه رای نیاورد

نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهور/ تصمیم ضرب االجل اقتصادی بگیرید

بیانات رهبر انقالب در مورد ممنوعیت مذاکره با آمریکا و جلوگیری از نفوذ دشمن

رسایی می خواست به الریجانی در این رابطه پاسخ دهد که 
رئیس مجلس ادامه داد: آقای رسایی تخلف نکنید.

وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب االجل 
اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
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منبع : عصر ایران 

مردی از اهالی ایالت »آالباما«ی امریکا که در سال ۱۹۵۲ کتابی را از کتابخانه مدرسه خود به امانت گرفته بود، 
پس از ۶۳ سال آن را بازگرداند.

به گزارش ایبنا به نقل از سایت »آالباما نیوز«، »بابی رایس« که اخیران در میان کتاب هایش کتابی را با عنوان 
»لیدیا بیلی« )Lydia Baild( یافت که ۶۳ سال پیش از کتابخانه مدرسه اش به امانت گرفته بود، آن را پس 

فرستاد.
با وجود این وی گفته است: »خواستم کتاب را بازگردانم اما حاضر نیستم جریمه دیرکرد آن را بپردازم.«

وی افزود: »من خود یک معلم بازنشسته هستم و فکر کردم که با این کار دانش آموزان من هم اگر کتابی به 
امانت دارند آن را بازگردانند.«

دالر   ۱۵۰۰ کتاب  بازگرداندن  برای  دیرکرد  جریمه  که  است  کرده  عنوان  مدرسه  کتابدار  الرسون«،  »الیشابا 
می شود. هر چند وی اظهار کرد که تصمیم گرفته است تا »رایس« را ببخشد.

این کتابدار گفت: »من واقعا درباره این که محتوای کتاب چیست و این چه کتابی است کنجکاو بودم. برایم بسیار 
جالب بود زیرا احتماال این کتاب چاپ نخست از نوع خود است.«

 کتاب »لیدیا بیلی« رمانی است که در سال ۱۹۴7 درباره انقالب در کشور »هایتی« منتشر و در سال ۱۹۵۲ نیز 
فیلمی برگرفته از آن ساخته شده است.

تحت تأثیر همین القائات -به عالوه رؤیاپردازی های کودکانه- است که از هر دانش آموزی بپرسی که می خواهی چه کاره 
شوی، فوراً شغل آینده اش را می گوید و اتفاقاً هم اکثرشان می خواهند پزشک شوند )با تعیین تخصص(، یا مهندس، یا 

معلم یا خلبان.
عصرایران ؛ جعفر محمدی - بسیاری از پدر و مادرها، رؤیاهای محقق نشده خود را در آینده فرزندان شان جست و جو می 
کنند. خیلی ها هم معتقدند که چشم انداز زندگی بزرگسالی فرزندان شان را باید از دوران کودکی برایشان ترسیم کرد تا 

»بچه، هدف داشته باشد.«
به همین دلیل است که خیلی از پدر و مادرها، شغل آینده فرزندان خود را تعیین و به وی ابالغ می کنند! 

این ابالغ می تواند مستقیم باشد: تو باید پزشک شوی... مهندس که بشوی باید خانه جدیدمان خودت درست کنی... آرزو 
دارم تو هم مانند عمویت خلبان خوبی بشوی... .

یا غیر مستقیم: می بینی پزشک ها چقدر خوب پول در می آورند؟... همیشه آرزو داشتم یک خلبان بشوم ولی نتوانستم ... 
خوش به حال همسایه! پسرش توانست در آزمون وکالت قبول شود... .

تحت تأثیر همین القائات -به عالوه رؤیاپردازی های کودکانه- است که از هر دانش آموزی بپرسی که می خواهی چه کاره 
شوی، فوراً شغل آینده اش را می گوید و اتفاقاً هم اکثرشان می خواهند پزشک شوند )با تعیین تخصص(، یا مهندس، یا 

معلم یا خلبان.
و بدین ترتیب سال های کودکی و نوجوانی در رؤیای شغلی سپری می شود که هیچ دورنمای مشخصی برای رسیدن به 

آن وجود ندارد.
فراتر از دورنما، اساساً هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه تحت عنوان شغل آینده در ذهن فرزندان بارگذاری می شود، با 
مختصات فکری، ذهنی، جسمی و عالیق فردی آنها در آینده همخوانی خواهد داشت یا خیر؛ و نیز مشخص نیست که آیا 

شرایط الزم برای رسیدن به آن هدف، محقق خواهد شد؟ 
در واقع بزرگ ترها و مشخصاً پدر و مادرها رؤیایی را در ذهن فرزندان شان می کارند که به احتمال قوی محقق نمی شود که 
اگر قرار بود محقق شود، به جز اندکی، همه بزرگساالن امروز - کودکان دیروز - یا پزشک بودند یا مهندس، یا خلبان یا معلم!

واقعیت این است که تعیین یک شغل مشخص در ذهن کودکان و نوجوانان، آنان را از فرصت های زیادی که می توانند 
بدانها بیندیشند و در آینده انتخاب کنند، باز می دارد. تعیین شغل آینده فرد در کودکی، در واقع یک »تله ذهنی« ایجاد 

می کند و فرد در آن می ماند.
خانم تیناسیلیگ، از مدرسان حوزه کارآفرینی دانشگاه استنفورد آمریکا در این باره می گوید: القائات بزرگ ترها درباره شغل 
و رشته تحصیلی فرزندان، خط مشی ذهنی او را تشکیل می دهند و یک گره روانی را در مغز آنان ایجاد می کنند تا فرد 
نتواند در خصوص رشته یا شغل، جهت درست را انتخاب کند.* آینده، سرشار از موقعیت های جدیدی است که هیچ کدام 
از ما خبری در آنها نداریم. وقتی تمام آینده فرزندمان را در یک تله ذهنی متوقف می کنیم در واقع او را از موقعیت ها و 
فرصت های زیادی که در زندگی هر فرد پیش می آید محروم می کنیم، بدین گونه که او به گزینه های دیگر فکر نمی 
کند یا اگر هم فکر کند، با احساس کدورت است. همچنین کودک، نوجوان و جوانی که گرفتار یک تله ذهنی است و تمام 
زندگی و رؤیاهایش حول یک شغل یا رشته تحصیلی خاص می چرخد، به احتمال قوی، فرصت های زیادی را از زندگی 

اش خط می زند.
به عالوه، خیلی ها وقتی به آنچه بزرگ ترها برایش تصویر کرده اند نمی رسند )که اغلب هم همین طور است(، تا آخر عمر 
احساس ناکامی خفیفی با آنها همراه است، حتی اگر از شغلی که االن دارند رضایت داشته باشند. تا بدین جای بحث مشخص 
شد که بهتر است از ترسیم یک نقطه خاص و شغل معین به طور جدی خودداری کنیم. حال سوال اینجاست که در برابر 

پرسش کودکان خود که »وقتی بزرگ شدم چه کاره بشوم؟« چه پاسخی دهیم؟
بهتر است به فرزندمان بگوییم که همه شغل ها خوب و ضروری هستند و فرقی نمی کند که چه شغلی داشته باشی. مهم 
این است که هر شغلی که داری سعی کنی در آن بهترین باشی، مثاًل یک پرستار خوب ، بهتر از یک پزشک متوسط است 
و یک پزشک خوب هم بهتر از یک پرستار متوسط است. در همین مثال، خود پزشکی و پرستاری مورد قضاوت قرار نمی 

گیرد که کدامش بهتر است، بلکه مالک قضاوت این است که کدامشان در شغل خود بهتر هستند.
اگر فرزندمان با این ذهنیت بزرگ شود، درگیر این نخواهد بود که »اگر فالن رشته را که بدان عالقه مندم انتخاب کنم 
شاید اطرافیانم ناراضی باشند« بلکه انتخابی که بدان عالقه دارد را در پیش می گیرد و سعی می کند در مسیر انتخابی 

اش، بهترین باشد.
اگر فهرستی از ۱۰ انسان موفق که در سطح جهانی یا ملی یا در اطرافیان تان می شناسید را ردیف کنید، خواهید دید که 
آنان تحصیالت و مشاغل گوناگونی دارند و آنچه متمایزشان کرده، نه شغل و تحصیالت خاص که بهترین بودن در حرفه 
ای است که بدان مشغول اند. حتی بسیاری از این افراد تحصیالت دانشگاهی موفقی نداشته اند و بعضاً اخراجی دانشگاه یا 

محل کارشان بوده اند.

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

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

همیشه در صحراها زندگی نمایند.«

خصوص  در  خمینی)ره(  امام  حضرت  از  استفتاء  متن 
شطرنج و آالت موسیقی 

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

اشکال است  
بسمه تعالی 

خرید و فروش آالت مشترکه به قصد منافع محلله آن 
اشکال ندارد 

۲- اگر شطرنج آالت قمار بودن خود را به طور کلی از 
دست داده باشد و چون امرزه تنها به عنوان یک ورزش 
صورتی  چه  آن  با  بازی  میشود،  استفاده  آن  از  فکری 

دارد؟  
بسمه تعالی 

اشکال  نباشد  دربین  باختی  و  برد  اگر  مذکور  بر فرض 
ندارد. 

 ۱۳۶7/۶/۱۹
صحیفه نور/ ج ۲۱ ص ۱۲۹ 

  
)ره(  امام  به حضرت  قدیری  اهلل  آیت  مرحوم  اول  نامه 

درباره این دو استفتاء 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

خدمت حضرت مستطاب آیت اهلل العظمی امام خمینی- 
مّد ظلّه العالی 

با عرض سالم و ادب و احترام، اخیرا دو استفتاء منتشر 
شده که در یکی از خرید و فروش آالت لهو سوال شده 
به  فروش آالت مشترکه  و  آمده که خرید  و در جواب 
قصد محلله اشکال ندارد. در دیگری در سوال مفروض 
است که امروز شطرنج به کلی آلت قمار بودن خود را 
درآمده  فکری  ورزش  صورت  به  تنها  و  داده  دست  از 
است و در جواب آمده است که در فرض عمل مزبور اگر 
برد و باختی در بین نباشد، اشکال ندارد. و آقای مورد 
اعتمادی نقل کردند که در بعضی روزنامه ها »برفرض 

مزبور« را ننوشته است.. 
در اینجا سواالتی مطرح است: 

۱- خرید و فروش آالت مشترکه مانع ندارد مگر اینکه 
قصد منفعت حرام در بین باشد. پس چرا در جواب سوال 

اّول قصد حالل قید شده است؟ 
ادعا میکند که  از کجا  ۲- در سوال دوم سائل محترم 
از دست  امروز شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی 

داده و تنها ورزش فکری شده است؟ 
۳- دو روایت معتبره است از سکونی از حضرت صادق-

علیه السالم 
اول: قال: قال رسو اهلل)ص( انهاکم عن الزفن و المزمار و 

عن الکوبات و الکبرات. 

و  بالشطرنج  اللعب  عن  اهلل)ص(  رسول  نهی  قال:  دوم: 
النرد... 

زفن به معنی رقص است)مجمع البحرین(. مزمار، نامی 
حضرت،  نهی  و  میشود  شامل  را  نی  مطلق  که  است 
حجت برتحریم است مگر حجتی بر خالف باشد و هر دو 
دلیل اطالق دارد. بنابراین استفاده میکنیم که نی زدن 
حرام است، چه نی آلت مختصه باشد یا مشترکه، وبازی 
شطرنج حرام است، چه آلت قمار را از دست بدهد یا نه. 

و دعوای انصراف منشأ صحیحی نیست.
مکاسب  به  و  فحص  ادلّه  در  خودم  حّد  در  البته  و 
اطالق  برخالف  حجتی  نمودم،  مراجعه  هم  حضرتعالی 
مزبور نیافتم. ادلّه میسر و لهو تطبیق بر آالت منافاتی 
با اطالق ندارد و علت منصوصه ای هم در ادلّه نیست. و 
در هر صورت اگر ساحت قدس حضرتعالی از این گونه 
مسائل به دور باشد به نظر من بهتر است و ضرورتی در 

نشر آنها دیده نمیشود. دیگر هر طور صالح میدانید. 
از جسارت عذر میخواهم و از خداوند متعال دوام سایه 

بلند آن حضرت را مسألت دارم. 
والسالم علیکم و ورحمة اهلل و برکاته 

صفر ۱۴۰۹ محمد حسن قدیری 
صحیفه نور- ج ۲۱- ص ۱۴۹ 

 
پاسخ حضرت امام خمینی )ره(به آیت اهلل قدیری)ره( 

جناب حجة االسالم قدیری دامت افاضاته 
پس از عرض سالم و قبل از پرداختن به دو مورد سوال و 
جواب، این جانب الزم است از برداشت جنابعالی از اخبار 

و احکام الهی اظهار تأسف کنم. 
و  فقرا  مصارف  برای  تنها  زکات  جنابعالی  نوشته  بنابر 
که  اکنون  و  است  رفته  ذکرش  که  است  اموری  سایر 
مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و 
»رهان« در »سبق« و »رمایه« مختص است و به تیر و 
کمان و اسب دوانی و امثال آن، که در جنگهای سابق 
همان  در  تنها  هم  امروز  و  است  میشده  گرفته  کار  به 

موارد است. 
و »انفال« که بر شیعیان »تحلیل« شده است امروز هم 
شیعیان میتوانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی 
جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سالمت 
محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان 
را به خطر بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد 
مانع آنها باشد، منازل و مساجدی که در خیابان کشیها 
برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد 

احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. 
روایات  و  اخبار  از  جنابعالی  که  گونه  آن  بالجمله  و 
برود  بین  از  باید  کلی  به  جدید  تمدن  دارید،  برداشت 
و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها 

زندگی نمایند. 
و اما راجع به دوسوال، یکی بازی با شطرنج و در صورتی 
که از آلت قمار بودن به کلی خارج باشد، باید عرض کنم 
المدارک مرحوم  که شما مراجعه کنید به کتاب جامع 
با  بازی  که  خونساری  احمد  سید  حاج  آقای  اهلل  آیت 
شطرنج را بدون رهن جایز میداند و در تمام ادله خدشه 
میکند درصورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز 

مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است. 
اید از کجا سائل به دست آورده است  اینکه نوشته  اما 
که شطرنج به کلی آلت قمار نیست، این از شما عجیب 
است، چون سوالها و جوابها فرض است و بنابراین آنچه 
را من جواب دادهام، در فرض مذکور است که اشکالی 
متوجه نیست و در صورت عدم احراز باید بازی نکنند. 

اید چرا به جای قصد حرام  و عجیب تر آن که نوشته 
شخص  عمل  گویی  شده؟  نوشته  حالل  قصد  نباشد، 
این صورت  در  بدون قصد هم میشود،  قاصد  و  متوجه 

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

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

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

بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد.
از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به اسالم 

و مسلمین چون گذشته خواهانم. 
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته 
۲-7-۶7 روح اهلل الموسوی الخمینی

برگشت کتابی به کتابخانه پس از 
63 سال!

شغل آینده فرزندان و اشتباه فراگیر پدر و مادرها

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

بروند در صحراها زندگی کنند
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مراسم  در  داماد  محقق  مصطفی  سید  دکتر  آیت اهلل 
بین  حقوق  استاد  نیا  قربان  ناصر  دکتر  مرحوم  تکریم 
الملل دانشگاه مفیدقم که در حادثه منا درگذشت، در 
محل خانه اندیشمندان علوم انسانی سخنانی ایراد کرد 

که از نظرتان می گذرد:
مساله رجوع جهان

الی اهلل در واقع موضوع محوری در عرفان اسالمی ودر 
چندین  مجید  وقرآن  است.  مالصدرا  متعالیه  حکمت 
ربک  الی  است:ان  فرموده  بیان  مختلف  عبارات  به  بار 
)النجمر۴۲(  المنتهی  ربک  الی  وان  الرجعی)علقر۸( 
دیگر  تعبیر  به  لمنقلبون)الزخرفر۱۴(ویا  ربنا  الی  وانا 
ذوالجالل  ربک  وجه  ویبقی  فان  علیها  من  :کل  مانند 
واالکرام)الرحمنر ۲۶-۲7(َو ال تَْدُع َمَع اهلَلّ إِلهاً آَخَر ال إِلَه 

إاِلَّ ُهَو ُکُلّ َشیْ ٍء هالٌِک إاِلَّ َوْجَهُه لَُه الُْحْکُم َو إِلَْیِه
تُْرَجُعوَن )۸۸رقصص(

وجهان  الهی  بینی  امتیاز جهان  نقطه  شاید  هرحال  به 
بینی مادی همین است که در جهان بینی الهی جهان 
با حرکت ازوئی وبسوی اوئی تبیین می گردد ودرجهان 

بینی مادی چنین نیست .

من دراینجا نمی خواهم به بیان فلسفی حکمت متعالیه 
دراین زمینه اشاره کنم وبیش ازاین دراین بحث درنگ 
نمایم . بحث من در نکته دیگری است. وآن اینکه قرآن 
مجید که همانطورکه گفتیم این موضوع را به بیان های 
مختلف مطرح کرده در یک آیه به نکته ای افزون برآن 
تاکید نموده وآن موضوع نقش آرام بخشی توجه به این 

حقیقت است.قرآن در آیه زیر چنین می فرماید:
َن اْلَْمَواِل  َن الْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمّ َو لََنْبُلَونَُّکم بِشیَ ٍْء ِمّ

ابِرِیَن)۱۵۵ر بقره( ِر الَصّ َمَراِت َو بَِشّ َو اْلَنُفِس َو الَثّ
إِلَْیِه  إِنَّا  َو  هلِلَّ  إِنَّا  َقالُواْ  ِصیَبٌه  ُمّ أََصابَْتُهم  إَِذا  الَِّذیَن 

َراِجُعوَن)۱۵۶(
و بی گمان شما را با چیزی از بیم و گرسنگی و کاستی 
دارایی ها و کسان و فرآورده ها می آزماییم، و شکیبایان 

را نوید بخش!
همان کسان که چون بدیشان مصیبتی رسد می گویند: 
»انّا هلّل و انّا الیه راجعون« )ما از آن خداوندیم و به سوی 

او باز می گردیم(.
ونه  است  کردن  وتامل  توجه  معنای  به  گویند  واژه 
در   . را  صابران  باد  بشارت  یعنی  لفظ.  به  گفتن  فقط 
تعریف صابران می فرماید: صابران چنین اند که وقتی با 
مصیبتی مواجه می شوند دراین حقیقت تامل می کنند 
که انا هلل وانا الیه راجعون وبا معرفت ودرک این حقیقت 

آرام می شوند.
حال جای این سئول است که چرا وبا چه تحلیلی درک 

این حقیقت آرامش می دهد؟
به نظر می رسد پاسخ سئوال این است که از نظر روانی 
شود ؟  می  وناراحت  افسرده  زده  مصیبت  شخص  چرا 
آنچه انسان را متاثر می کند ترس از معدوم شدن است 
در  انسان  دیگر  شدن  عدم  از  پس  که  است  درست   .
ظرف احساسی ندارد تا نگران باشد. ولی در ظرف وجود 
از معدوم شدن نگران است . اما شخص مومن چنانچه 
ارتباط انسان با خدارا درک کند واین حقیقت را بچشد 

که انسان نه خدا که برای
خدا ست وبه او باز می گردد هرگز مرگ را عدم نمی 

پندارد. مرگ را رجوع الی اهلل می داند نه عدم شدن.
مولوی این معنا را در این ابیات بیان می کند:

گوهری بودم، نهــان اندر صدف
در کف دریای خلقــــت بی هــدف

موجی از عشق آمد،از جایم بکند
گاهی اینســـو، گاهی آنسـویم فکند

مدتی در سینــــه اش جایم بداد
آنگه افکنــــدم در آغوش جمــــاد

ازجمادی مردم ونامی شدم
وزنما مردم زحیوان سرزدم

مردم از حیوانی وآدم شدم
پس چه گویم کی زمردن کم شدم

یعنی هرگزمن با مردن ، کم نشدم ، عقب گرد نکردم 
،معدوم نشدم ، تغییر زندگی دادم.

بعد می گوید:
بار دیگر از ملک پران شوم

آنکه اندر وهم ناید آن شوم
وز ملک هم بایدم جستن ز جو

کل شیء هالک اال وجهه
پس عدم گردم عدم چون ارغنون

گویدم کانا الیه راجعون
منظور از عدم در کالم موالنا همان فنا ء فی اهلل است 
. حضور در دریای جان عالم که عبارت است از حضور 
الهی . دقیقا همان که در کالم حافظ دیدن رخ او تعبیر 

شده است.
آن جان عاریت که به حافظ سپرددوست

روزی رخش ببینم وتسلیم وی کنم
حافظ انا هلل را حضور انسان در مالکیت خدا معنا کرده 

وجان را ازو دانسته که به عاریت به انسان داده است .
بنابراین بایستی برای احساس آرامش به حقیقت رجوع 
زیبا  هم  سعدی  را  حقیقت  این  کنیم.  توجه  اهلل  الی 
سروده است. مصیبت دیده باید چنین فکر کند با خود 

گوید:
ما کاروان آخرتیم از دیار عمر

او مرد بود پیشتر از کاروان برفت
فهم ودرک حضور در مالکیت الهی آدمی را نه تنهاآرامش

می بخشد که شاید یک نظام اخالقی وسیع عنایت می 
کند .

توجه به این صفت که همه چیز مال خداست اثر تربیتی 
مهمی در انسان ها دارد، زیرا هنگامی که انسان بداند 
عنوان  به  روزی  چند  و  نیست  خودش  از  دارد  آنچه 
امانت به دست او سپرده شده این عقیده به  یا  عاریت 
به  تجاوز  از  بلکه  آرامش  تنها  نه  را  انسان  مسلم،  طور 
حقوق دیگران و استثمار و استعمار و احتکار و حرص و 

بخل و طمع نیز باز می دارد.
اینک خطاب من به همه خانواده های داغدیده در فاجعه 
مناست . عرض می کنم که ما غم واندوه شما را به مغز 
استخوانمان درک می کنیم وهمدرد شما هستیم . شما 
همسر ، پدر ،برادر وفرزند از دست داده اید. جای خالی 
اندوه  دانیم که حتی  .ما می  زند  راآتش می  آنان شما 
شما از داغ شهیدان میدان جنگ به مراتب بیشتر است 

. زیرا کسی که جوانش را به میدان جنگ می فرستد 
است  جنگ  میدان  زیرا  هست  او  داغ  چشیدن  آماده 
وهمین آنتظار ازآنست. ولی شما منتظر بودید که حاجی 
شما برگردد با او تجدید دیدارکنید. اگر همراه او بودید 
با  مقبولی حج  برای  وفامیل  برگردید  باهم  آرزوداشتید 
شادی به دیدارتان بیایند.همه اینها پذیرفتنی است . اما 
شما تربیت شدگان مکتب قرآنید که به شما آموخته به 
حقیقت رجوع الی اهلل توجه کنید وبگویید انا هلل وانا الیه 

راجعون . ما برای خدائیم وبه خدا بازمیگردیم .
شما که در دامان توحید تربیت شده اید وتوحید شمارا 
به زیارت حق دعوت کرده وبرای طواف گرد کعبه رفته 
اید ، در عین اعتراض و مطالبه حقتان از عموم مقصران 
وبه   . نکنید  ترک  را  صبوری  هرگز  اسفبار  حادثه  این 

واقعیت انا هلل وانا الیه راجعون توجه نمایید.
را  صبرتان  اجروزیبائی  که  است  آن  شما  از  ما  انتظار 
حفظ کنید. قرآن مجید صبررا زیبا توصیف کرده است . 
وقتی خبر فرزند یعقوب را به پدر دادند قرآن می گوید 
زیبا  صبر  یعنی  یوسف(  )سوره   . جمیل  فصبر   : گفت 
است. زیبائی انواعی دارد . زیبائی گل زیبا ست صدای 
داودی زیباست . اما مهربانی نیز زیباست . صبوری نیز 

زیبا ست.
به آستانش  باید  لذا  و  ایام شهادت سرورشهیدان است 

عرض ادب کنیم که ال یوم کیومک یا ابا عبداهلل .
ابن  پاسخ  در  کبری  زینب  جمله  که  رسد  می  نظر  به 
به  کربالرا  قافله  دارد.وقتی  اشارت  معنا  همین  به  زیاد 
داراالماره کوفه وارد ساختند ابن زیاد خواست زخم زبان 

بزند.
َفَقاَل َکْیَف رَأَْیِت ُصْنَع اللَِّه ِبأَْهِل َبْیِتِک. َقاَلْت َما رَأَْیُت  إِلَّ 

َجِمیًل َهُؤَلِء َقْوٌم ُکِتَب َعَلْیِهُم اْلَقْتُل َفَبَُزوا إَِل َمَضاِجِعِهْم .) 

بحارالنوار، ج ۴۵، ص ۱۱۶(
دیدی؟  چگونه  را  خاندانت  با  خدا  کار  گفت:  زیاد  ابن 
حضرت فرمود: من جز جمیل چیزی ندیدم . نفرمود جز 
جمال چیزی ندیدم ولذا نباید ترجمه شود جز زیبائی 
صفت  وجمیل  است  مصدر  اسم  .جمال  ندیدم  چیزی 
از خدا  که  آنست  ومعنایش  مشبهه وحاوی ضمیراست 
جز احسان ندیدم. صنع به صنعا جمیال در عربی یعنی 
قرینه  به  پاسخ حضرت  در  واقع  در  کرد.  احسان  او  به 
اال  اهلل  رأیت صنع  ما  است:  تقدیر  در  کلمه  سؤال یک 
جمیال. یعنی گناه تو و شمر بر خدا نیست و خدا محسن 

است وجز نیکی کاری نمی کند .
رفتند  ما  میان  از  دیگرعزیزان  همراه  عزیز  این  خدایا 
برقلب  صبررا  خودت  پروردگارا  آرمیدند،  تو  جوار  ودر 

داغدیدگانشان نازل بفرما - آمین

.در دیداری که بین وزرای خارجه ایران و عراق در نیویورک در دوران تبعید امام 
صورت گرفت، تصمیم به اخراج ایشان از عراق گرفته شد. روز اول مهر ۱۳۵7 منزل 
امام در نجف به وسیله قوای بعثی محاصره گردید. انعکاس این خبر با خشم گسترده 
مسلمانان در ایران، عراق و دیگر کشورها مواجه شد. رئیس سازمان امنیت عراق در 
دیدار با امام خمینی گفته بود که شرط ادامه اقامت ایشان در عراق دست کشیدن 
از مبارزه و عدم دخالت در سیاست است و امام نیز با قاطعیت پاسخ داده بودند که 
به خاطر مسئولیتی که در مقابل امت اسالم احساس می کنند حاضر به سکوت و 

هیچ گونه مصالحه ای نیستند.
امام تصمیم به هجرت تاریخی خود  امام، حضرت  در پی فشارهای رژیم عراق بر 
گرفتند. هجرتی که تکمیل کنندۀ سیر طوالنی و پرفراز و نشیب مبارزات آن حضرت 
بود. هجرتی که به گونه ای شگفت انگیز در اندیشه امام خطور کرد و باعث شد تا 
آرمانها و فریاد حق طلبانه یک مرجع دینی و شیعی در قلب اروپا و جهان غرب نیز 
طنین افکن شود. امام خمینی از عامل این تصمیم چنین یاد می کنند: »... خیال 
ما هم این بود که به کویت و سپس به سوریه برویم... هیچ برنامه ای هم نداشتیم 

به پاریس برویم.شاید مسائلی بود که هیچ ارادۀ ما در آن دخالت نداشت و هرچه 
بود – و از اول هم هرچه بود – اراده خدا بود... فقط خواست خدا بود که باید عملی 
می شد« از سوی دیگر بنا به اعتراف فرمانده هوانیروز کرمانشاه و همچنین اسناد 
موجود، ساواک به محض اطالع از تصمیم امام مبنی بر ترک نجف، آماده می شود تا 
در صورت ورود به مرزهای ایران، آن حضرت را ربوده و به مرکز منتقل و از آنجا به 
نقطه نامعلومی ببرند. مقدم، رئیس ساواک به ریاست ستاد مشترک ارتش امریه ای 
را صادر کرده و می نویسد: »نظر به اینکه احتمال دارد نامبرده باال )روح اهلل خمینی( 
از طریق یکی از مرزهای هوائی یا زمینی وارد کشور گردد و در این صورت خود 
و همراهانش بایستی بالفاصله و بدون فوت وقت با هواپیما با هلیکوپتر نظامی به 
مرکز اعزام شوند. خواهشمند است دستور فرمائید به فرماندهان پادگانهای نظامی 
و پایگاههای هوایی و فرمانداریهای نظامی شهرهائی که دارای مرز هوایی و زمینی 
و  اطالعات  سازمانهای  با  الزم  هماهنگی  زمینه  این  در  تا  نمایند  اعالم  می باشند 

امنیت محل معمول دارند«. 
آن  منزل  امام،  با  عراق  امنیت  سازمان  مسئولین  نتیجه  بدون  مالقاتهای  از  بعد 

حضرت در نجف توسط نیروهای بعثی محاصره شد. امام از مواضع خود عقب نشینی 
نکردند و سرانجام تصمیم شورای فرماندهی حزب بعث عراق )قیادۀالثوره( مبنی 
بر اخراج امام از عراق ابالغ گردید. حضرت امام تصمیم گرفتند به کویت عزیمت 
دولت  گفتند.  ترک  مرز کویت  به قصد  را  نجف  امام خمینی  مهر،  روز ۱۲  کنند. 
کویت با اشاره رژیم ایران از ورود امام به این کشور جلوگیری کرد. دولت کویت پس 
از ساعتها معطلی اجازۀ ورود نداد. امام و همراهان ناگزیر به بصره باز گشتند. قباًل 
صحبت از هجرت امام به لبنان و یا سوریه بود اما اجازه ورود از سوی مقامات سوری 
و یا امکان فعالیت سیاسی در آنجا مشخص نبود. امام پس از مشورت با فرزندشان 
)حجة االسالم حاج سید احمد خمینی( تصمیم به هجرت به پاریس گرفتند. توقف 
کوتاه امام در فرانسه می توانست فرصتی برای ابالغ پیام امام به مسلمانان اروپا و 
تهیه مقدمات سفر به کشور بعدی باشد. امام پس از بررسی پیشنهاد و بحث در مورد 
وضعیت دیگر کشورها، تصمیم سفر به پاریس را اعالم داشت و سرانجام صبحگاه ۱۳ 
مهرماه ۱۳۵7 حضرت امام به همراه جمعی از یاران خویش بغداد را به سوی پاریس 
ترک کردند. در روز ۱۴ مهر ایشان وارد پاریس شدند و دو روز بعد در منزل یکی از 

ایرانیان در نوفل لوشاتو) حومه پاریس( مستقر شدند. 
در بدو ورود به پاریس، نمایندگان کاخ الیزه با امام مالقات کرده و پیام رسمی دولت 
را مبنی بر ممانعت از هرگونه فعالیت سیاسی ابالغ کردند. امام در پاسخ با همان 
قاطعیتی که به مسئولین عراقی برخورد داشتند، فرمودند که این گونه محدودیتها 

خالف ادعای دموکراسی است: 
»ما فکر می کردیم که اینجا مثل عراق نیست. من هر کجا بروم حرفم را می زنم. من 
از فرودگاهی به فرودگاه دیگر و از شهری به شهر دیگر سفر می کنم تا به دنیا اعالم 
کنم که تمام ظالمان دنیا دستشان را در دست یکدیگر گذاشته اند تا مردم جهان 
به دنیا خواهم  را  ایران  را نشنوند. ولی من صدای مردم دلیر  ما مظلومان  صدای 

رساند. من به دنیا خواهم گفت که در ایران چه می گذرد«.
که  است  نوشته  خویش  خاطرات  در  فرانسه  وقت  جمهور  رئیس  ژیسکاردستن، 
دستور اخراج امام از فرانسه را صادر کرده بود ولی در آخرین لحظه ها نمایندگان 
سیاسی شاه که در آن روزها در نهایت درماندگی قرار داشت، خطر واکنش تند و 
غیر قابل کنترل مردم را گوشزد کرده و در مورد عواقب آن در ایران و اروپا از خود 

سلب مسئولیت کرده بودند. 
در پی اخطار دولت فرانسه، سیل تلگرافها و نامه های شخصیتهای سیاسی و مذهبی 
و جمعیت ها و دانشجویان و علمای داخل و خارج کشور برای ژیسکاردستن رئیس 
جمهور و مقامات فرانسوی سرازیر شد که مصرانه خواستار آزادی عمل رهبر انقالب 
افکار عمومی سبب شد تا مسئولین فرانسوی بدون  امام و فشار  بودند. محبوبیت 

آنکه رسماً موضع خود را اعالم کنند، در عمل از فشارهای خود کم کردند.
حضرت امام در نوفل لوشاتو در حومه پاریس بجز ساعات محدودی، تمام وقت کار 
می کردند. در مدت اقامت چهار ماهه امام در پاریس، نوفل لوشاتو مهمترین مرکز 
خبری جهان بود و مصاحبه های متعدد و دیدارهای مختلف امام دیدگاههای ایشان 
بازگو می کرد.  را در زمینه حکومت اسالمی و هدفهای آتی نهضت برای جهانیان 
به این ترتیب جمع بیشتری از مردم جهان با اندیشه و قیام ایشان آشنا شدند و از 
همین جا بود که بحرانی ترین دوران نهضت را در ایران رهبری کرد. مسائل ایران و 

انقالب اسالمی در این ایام در صدر اخبار جهان قرار داشت. 

منبع: مقدمه کوثر، ص ۴۶- ۴۸ و حدیث بیداری، ص:۱۰۱ و

نقش توجه به رجوع الی اهلل در آرامش روحی

هجرت تاریخی امام خمینی)س( از عراق به پاریس

آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد :



منبع : سالمت نیوز

به گزارش سالمت نیوز،حسن اهلل صادقی در گفت وگو با فارس با اشاره به 
آالینده هایی که در منزل وجود دارند، گفت: تعدادی از آالینده هایی که 
به ریه آسیب می زنند، مربوط به فضای داخل خانه است و افراد به طور 
وسایل  از  ناشی  آالینده  مواد  مثال  دارند؛  نقش  آن  ها  ایجاد  در  مستقیم 
گرمایشی خانه، مصرف دخانیات در فضای بسته منزل و همچنین پخت  و 

پز نیز می توانند باعث آسیب به ریه ساکنان در منزل شوند.
وی ضمن توضیح درباره روش هایی برای کاهش این آالینده ها در منزل، 
آالینده ها  این  کنترل  برای  خاصی  دستورالعمل های  به طورکلی  گفت: 
ارائه شده است؛ مثاًل باید با ایجاد سیستم تهویه مناسب در فضای منزل و 
قرار دادن قسمت ورود و خروج هوا، به جریان داشتن هوا در منزل کمک 
از ورود  کرد و در هنگام نصب کولر فیلترهایی بر روی آن قرار داد که 
آالینده ها جلوگیری کند و هوای پاک را به داخل منزل بفرستد؛ همچنین 

نصب هود در باالی اجاق خوراک پزی و استفاده مداوم از آن برای تصفیه 
هوا بسیار کمک کننده است.

صادقی گفت: افرادی که در منزل دخانیات مصرف می کنند، بدانند که 
آالینده های موجود در هوای خانه ای که در آن دخانیات مصرف می شود 
تا ۱۰ برابر بیشتر از آلودگی هوای تهران است و می تواند برای ساکنان 

منزل آسیب جدی به دنبال داشته باشد.
این فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی، ادامه داد: اما بخشی از آالینده های 
موجود در منزل منجر به آلرژی می شوند و انسان هیچ نقشی در ایجاد 
آن ها ندارد؛ مثاًل می توان به رشد کنه مایت در مبلمان اشاره کرد که از 
شایع ترین دالیل ایجاد آلرژی در افراد است، همچنین میزان رطوبت باال 
در منزل باعث می شود تا قارچ های خاصی شروع به رشد و تکثیر کنند 

که بعدها منجر به بروز آسم و آلرژی در ساکنان می شوند.
گفت:  مایت ها،  بردن  بین  از  و  کنترل  برای  روش هایی  به  اشاره  با  وی 
از آنجایی که تنها حرارت و گرما حشره مایت را از بین می برد، توصیه 
منزل،  داخل  فضای  در  آن  تکثیر  و  رشد  از  جلوگیری  برای  می شود 
ملحفه ها را هر هفته ۸ ساعت در معرض آفتاب قرار دهند یا با استفاده از 
اتو و آب داغ آن ها را شسته و ضدعفونی کنند؛ اما افرادی که از آلرژی های 
سالیانه رنج می برند با تهیه ملحفه های ضد مایت، شدت ناراحتی و آلرژی 

خود را کاهش دهند.
وی افزود: سطح مبلمان های کرکی و پشمی را با فرچه جاروبرقی کاماًل 
داخلی  فضای  در  خانگی  حیوانات  نگه داشتن  از  همچنین  و  کرده  تمیز 

خانه خودداری کنید.
این متخصص ریه در پایان گفت: رطوبت مطلوب و تأییدشده برای فضای 
بیماران تنفسی  باید بین ۴۰ تا ۶۰ درصد باشد، مخصوصاً  داخلی خانه 
بخار  ایجاد  دلیل  همین  به  بکشند؛  نفس  مرطوب  فضای  در  دائم  باید 
می تواند  بخور  دستگاه  از  استفاده  با  یا  کتری  از  استفاده  با  هوا  در  آب 

کمک کننده باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ سلول های مرده پوست، حیوانات خانگی و 
انسان وجود  همچنین حشرات، قارچ ها، کپک و... که در محیط زندگی 

دارند و همگی باعث آلودگی هوای خانه می شوند.
رنگ ها، شوینده ها، حشره کش ها و آفت کش ها، چسب، دستگاه های پرینتر 
و فتوکپی، ماژیک و برخی لوازم منزل و مصالح ساختمانی هم در آلوده 
کردن هوای داخل منزل نقش زیادی دارند و می توانند آثار گوناگونی مثل 
سوزش و خارش چشم، بینی، گلو تا سر درد و تهوع و بیماری های جدی تر 
مثل سرطان و آسیب به سیستم عصبی مرکزی را به همراه داشته باشند.

به گفته کارشناسان، فیلتر کربن اکتیو موجود در دستگاه های تصفیه هوا 
در از بین بردن آالینده های داخل منزل بسیار مؤثر است.

عفونت ها
روزنامه  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
خراسان، نتایج بررسی های جدید که در نشریه 
»Plos One« چاپ شده است، نشان می دهد 
سیستم  به  مربوط  های  واکنش  یا  ها  عفونت 
فرد  هوش  روی  منفی  تأثیر  تواند  می  ایمنی، 
پایین  باعث  شدید  های  عفونت  البته  بگذارد. 
آمدن هوش می شود. بررسی محققان دانمارکی 
نشان داد بیمارانی که مشکل عفونی پیدا کرده 
بودند و نیاز به بستری شدن داشتند، نسبت به 
بیمارانی که نیاز به بستری شدن نداشتند، در 
تست توانایی شناختی ۱.۷۶امتیاز بیشتری به 
دست آوردند. از طرفی هرچه روزهای بستری 
می  پیدا  افت  نیز  کیو  آی  شود،  اضافه  شدن 
بیشتر  ۱۰بار  عفونت  علت  به  که  افرادی  کند. 
بودند،  شده  بستری  بیمارستان  در  دیگران  از 
شناختی  های  تست  در  دیگران  به  نسبت 
۵.۵۶نمره کمتر به دست آوردند. محققان می 
گویند، افت قدرت مغز به علت واکنش سیستم 
روش  التهاب  است.  عفونت  برابر  در  ایمنی 

ارتباط سلول ها با مغز را تغییر می دهد.
بیماری الیم

محققان می گویند، برای محافظت از آی کیو 

بهتر است قبل از پیاده روی در پارک، از اسپری 
ضدحشرات استفاده کنید. خستگی مفرط، درد 
عالیم  از  تواند  می   ... و  مفصل  درد  و  عضله 
بیماری الیم باشد. این بیماری در عملکرد مغز 
از جمله هوشیاری، تمرکز، حافظه و عدم قدرت 
می  ایجاد  تداخل  هم  با  کار  چند  دادن  انجام 
کند. افزایش فشار در سر که همان علت سردرد 
شدید است، در بیماری الیم دیده می شود. این 
فشار جریان خون به مغز را محدود و از رسیدن 
اکسیژن کافی به مغز که برای عملکرد درست 

به آن نیاز دارد، جلوگیری می کند.
بی خوابی

عالوه  اما  است  اختالل  یک  اگرچه  خوابی  بی 
آسیب  باعث  بدخلقی،  و  خستگی  ایجاد  بر 
ناپذیر سلول های مغز  دیدگی فیزیکی جبران 
به  شود.  می  مغز  های  سلول  رفتن  بین  از  و 
ویژه آن دسته از سلول ها که برای هوشیاری 
نمونه  روی  ها  آزمایش  این  اگرچه  است.  الزم 
در  تواند  می  اما  است  بوده  آزمایشگاهی  های 
مورد انسان ها نیز صحت داشته باشد. کاهش 
به  که   )Sir T3(  ۳ نوع  سروتونین  پروتئین 
کند،  می  عمل  ها  نورون  برای  محافظ  عنوان 
و  کافی  خواب  بدون  است.  دخیل  امر  این  در 
مناسب، این نورون ها فرصت کافی برای بازیابی 

پیدا نمی کنند.
سرطان

هوش  روی  مستقیم  طور  به  سرطان  اگرچه 
تأثیر نمی گذارد اما درمان آن تأثیرگذار است. 
نتایج بررسی ها نشان می دهد، شیمی درمانی 
می  اول  مرحله  در  سینه  درمان سرطان  برای 
تواند باعث کاهش عملکرد شناختی شود. زنانی 
گیرند،  می  قرار  درمانی  معرض شیمی  در  که 
در تست های شناختی از جمله حافظه و روند 
پردازش نسبت به زنانی که هرگز شیمی درمانی 
اثر  این  گیرند.  می  کمتری  نمره  اند،  نشده 
منفی روی مغز، ۲۰سال بیشتر باقی می ماند. 
اگرچه علت تأثیر شیمی درمانی روی عملکرد 
شناختی واضح نیست اما تغییر ساختاری ماده 
مغزی که در معرض شیمی درمانی قرار گرفته 

است، در آن نقش دارد .
ضربه خوردن

تواند  می  زنان  در  ویژه  به  سر  خوردن  ضربه 
تأثیر منفی روی حافظه بگذارد. محققان تایوانی 
آسیب  با  زنانی  دریافتند  خود  مطالعات  در 
آسیب  که  زنانی  به  نسبت  سر  جزئی  دیدگی 
مردانی که آسیب  یا حتی  بودند  ندیده  مغزی 
مغزی دیده بودند، در تست حافظه نمره پایین 
تری دریافت کرده بودند. به گفته آن ها، در این 
دیرتر  و  پذیرترند  آسیب  مردان  از  زنان  زمینه 

خوب می شوند.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از زندگی آنالین، همه ما بارها و بارها در 
تمرکز،  افزایش  در  آن  تاثیر  و  کودکان  در  اهمیت خوردن صبحانه  مورد 
و  شنیده  بسیاری  مطالب  خو  و  خلق  بهبود  همچنین  و  یادگیری  قدرت 
می دهد  نشان  جوامع  از  بسیاری  در  شده  انجام  تحقیقات  اما  خوانده ایم؛ 
در  و  نمی کنند  مصرف  را  صبحانه  وعده  کودکان  درصد   ۴۰ از  بیش  که 
بین کودکانی هم که صبحانه می خورند، آن را با ترکیب بهینه و در زمان 
مناسب دریافت نمی کنند. این امر نشان می دهد که والدین و کودکان کمتر 
با راهکارهای عملی دریافت صبحانه مغذی در زمان مناسب آشنا هستند و 

آن را در برنامه زندگی تمرین کرده اند. 
به عبارتی می توان گفت، توصیه های علمی در مورد فواید صبحانه به عادت 
و ر فتار تغذیه ای ماندگار در بسیاری از خانواده ها تبدیل نشده است. در 
این مقاله به راهکارهای عملی برای خوردن صبحانه سالم به منظور تامین 
نیازهای تغذیه ای روزانه می پردازیم؛ به نحوی که در کنترل وزن و رفتار 
تغذیه ای صحیح در طی روز کمک کند. در حقیقت کودکان کم ورن و الغر 
انرژی مورد  در صورت عدم مصرف صبحانه در طول روز قادر به دریافت 
نیاز نیستند. همچنین نخوردن صبحانه در کودکانی که افزایش وزن دارند، 
باعث پرخوری بیش از حد آنها در ساعات بعدی روز می شود. از آنجایی که 
سوخت و ساز بدن هنگام صبح افزایش می یابد، انتظار ما از یک صبحانه 
تا۶۰۰   ۵۰۰ )حدود  روزانه  نیاز  مورد  انرژی  کل  سوم  یک  تامین  خوب، 
کالری( و دریافت کافی امالحی چون کلسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین ها 

مانند ریبو فالوین، ویتامین C.A.B12 و فوالت است.
برانگیختن میل به صبحانه در کودکان

بی میلی مهم ترین عامل صبحانه نخوردن کودکان است. والدین عزیز باید 

بدانند که هرگونه استرس و عجله باعث از بین رفتن اشتها و طفره رفتن 
از خوردن صبحانه می شود. بعالوه تکراری و یکنواخت بودن صبحانه هم 
سبب بی میلی می شود. غذاها و نوشیدنی های جدید را هرچند وقت یکبار 

به برنامه صبحانه اضافه کنید تا از یکنواختی جلوگیری شود.
والدین غیرشاغل

خودتان با کودک صبحانه بخورید تا او هم صبحانه بخورد. مراسم صبحانه 
را دل انگیز و شاد کنید. شکل صبحانه، حتی شکل و رنگ ظرف ها می تواند 
در اشتیاق کودکان برای خوردن صبحانه موثر باشد. اگر کودک شما تمایلی 
به خوردن صبحانه ندارد، می توانید خیار، گوجه، تخم مرغ یا پوره را به شکل 
حیوانات تزئین کرده و به شکل مطلوب همراه با تعریف داستان او را تشویق 
به خوردن آنها کنید. توجه به ذائقه کودک راهنمای بسیار خوبی است و به 
افزایش اشتها کمک می کند؛ اما ذائقه کودک با افزایش سن تغییر می کند.
غذاهای  اگر کودک شما  بگذارید؛  کنار  را  کهنه  رسوم  و  رسم  است  بهتر 
ناگهان  کودک  اگر  کنید.  امتحان  را  دیگری  غذای  نمی خورد،  را  معمول 
او  به  را  آن  زور  به  امتناع کرد،  قبال دوست داشت،  از خوردن غذایی که 
ندهید. برای مدتی آن را کنار بگذارید و سپس به تدریج و با ظرافت دوباره 
به برنامه غذایی او اضافه کنید. برای صبحانه روی غذاهای مشخصی تعصب 

نداشته باشید.
کودکان خوردن غذاهای گرم مانند انواع ساندویچ، عدسی، پوره سیب زمینی 
خواسته  این  به  توجه  می دهند.  ترجیح  معمول  صبحانه های  انواع  به  را 
برای  مناسب  راهکاری  خود  وعده،  این  برای  غذاها  انواع  تهیه  و  کودکان 
ایجاد تمایل به مصرف صبحانه است. هنگام صرف صبحانه، با کودک تان 
بیشتر دوست باشید. طی این مدت می توانید بازی کنید، نقاشی بکشید و 
او را تشویق کنید؛ البته نه با چیزی که ارزش غذایی ندارد بلکه با چیزی 

که عادت خوب غذایی را در او بیدارتر کند.
بهترین زمان خوردن صبحانه

)نیم  صبح   ۷-۹ ساعت  بین  دبستانی  پیش  کودکان  برای  زمان  بهترین 
ساعت تا یک ساعت بعد از بیدار شدن( و برای کودکان سنین مدرسه، قبل 
از رفتن به مدرسه است. تحقیقات نشان داده است کودکانی که ۲۰ دقیقه 
قبل از آغاز کالس، صبحانه میل می کنند، نسبت به گروهی که یک ساعت 

قبل صبحانه مصرف کرده اند، تمرکز بهتر و نمرات باالتری دارند.
والدین شاغل

صبح  هنگام  خوردن  صبحانه  برای  نمی توانند  ندارند،  کافی  فرصت  چون 
توصیه می شود ظرف صبحانه کودک  مادران  این  به  تالش خاصی کنند. 
خود را مثل ناهار از شب قبل آماده کنند. این ظرف صبحانه باید از نظر 
مانند  آبدار  ترکیب  یک  حاوی  حتما  و  کودک  عالقه  مورد  رنگ  و  شکل 
پوره میوه و چند مغزدانه و یک نان شیرمال یا نانی غنی )مانند نان تست 
فرانسوی که دستور آن در زیر داده شده است(، فرنی کاکائویی سفت به 
همراه مغزدانه، ترکیب سیب زمینی، تخم مرغ، هویج و ماست به عنوان پوره 
مقوی باشد. با در نظر گرفتن ذائقه کودک یک صبحانه متنوع با ظاهری 
منزل  در  که  روزهایی  شاغل  مادران  کنید.  محیا  جذاب  و  پسند  کودک 
الگو قرار دادن خود در صرف صبحانه کودکان را به  با  هستند، می توانند 

این امر تشویق کنند.
ترکیب صبحانه

انواع نان های شیرمال و کیک های پنیری، به ویژه تهیه شده از آرد سبوسدار 
پوره  و  عدسی  حلیم،  هستند.  انرژی  تامین  منبع  آماده  صبحانه  غالت  و 
میوه ها باید به طور گردشی در برنامه صبحانه کودک باشند. برای کودکانی 
در  مواد  این  از  می کنند  مقاومت  شیر  و  تخم مرغ  خوردن  به  نسبت  که 
به  می توانید  همچنین  را  شیر  کنید.  استفاده  پنکیک  و  فرنی  و  پودینگ 
همراه میو ه های خنک و بستنی یا کمی آب میوه و خامه در مخلوط کن 

بریزید و به صورت معجونی با طعم و رنگ بهتر به او بدهید.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از ایرنا از شماره روز پنج شنبه گاردین، شرکت کنندگان در این تحقیق 
افرادی کم تحرک با میانگین سنی ۵۹ سال بودند.

به گفته پروفسور تری دوایرتهیه کننده گزارش تحقیق، در ابتدای اجرای این مطالعه که مشروح آن 
در مجله PLOS ONE منتشر شد، یک دستگاه گام شمار در اختیار هر یک از شرکت کنندگان قرار 

داده شد تا هر روز تعداد قدم هایی را که برمی دارند، ثبت کنند.
در این مطالعه مشخص شد در افراد کم تحرکی که هر روز هفته را پیاده روی کردند و تعداد گام 
های روزانه خود را از یک هزار به ۱۰ هزار افزایش دادند، احتمال مرگ و میر ۴۶ درصد کاهش یافت 
. حتی در کسانی که پنج روز هفته پیاده روی کردند و هر روز سه هزار گام برداشتند، احتمال مرگ 

۱۲ درصد کاهش یافت.
دوایر گفت که ارتباط میان تعداد گام های برداشته شده در هر روز با میزان مرگ و میر تا حد زیادی 

جدا از فاکتورهایی همچون شاخص توده بدنی و سیگار کشیدن است.
وی افزود: این مطالعه نخستین موردی است که ارتباط میان ورزش و کاهش مرگ را در طی زمان و 

در افرادی که در ابتدای تحقیق سالم هستند، با استفاده از ابزار گام شمار بررسی کرد.
براساس نتیجه این تحقیق، پیاده روی روزانه و افزایش گام ها ارتباط عکس با احتمال مرگ و میر دارد 

و از این رو، الزم است که ورزش یک زمینه ساز مهم افزایش طول عمر تلقی شود.

هوای منزل افراد سیگاری تا 10 
برابر آلوده تر از هوای تهران است

بیماری هایی که روی
آی کیو تأثیر می گذارد

بهترین زمان صبحانه دادن به کودکان

بیشتر گام بردارید تا بیشتر عمر کنید

:فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی گفت: هوای منزل 
افراد سیگاری تا 10 برابر آلوده تر از هوای تهران است.

سالمت نیوز: هوای منزل افراد سیگاری تا 10 برابر 
آلوده تر از هوای تهران است

شکی نیست که ارتباط بین ذهن و 
بدن قابل تفکیک نیست؛ اخیرا نتایج 
تحقیقات نشان داده است که برخی 
بیماری ها می تواند روی آی کیو یا 
هوش فرد تأثیر بگذارد که در این 
مطلب به نقل از »MSN« ذکر شده 

است.

شکل صبحانه، حتی شکل و رنگ ظرف ها می تواند در 
اشتیاق کودکان برای خوردن صبحانه موثر باشد.

یک تحقیق 15 ساله روی سه هزار استرالیایی نشان می دهد که افراد با 
افزایش گام هایشان در پیاده روی های روزانه، می توانند فاکتورهای سالمت را 

برای افزایش عمر خود فراهم کنند.
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به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از نایب قهرمانی در مسابقات داخل سالن آسیا در 
سال ۲۰۱۳ هم خوشحال بودند هم ناراحت؛ خوشحال از اینکه نخستین رشته توپی 
بودند که بعد از انقالب صاحب مدال نقره می شدند و ناراحت از اینکه در آخرین 

لحظات مدال طال را از دست دادند.
ناامید نشدند؛ با وجود اینکه آن طور که باید مورد تشویق فدراسیون قرار نگرفتند، 
در سال ۲۰۱۴ در جام جهانی کوچک به دلیل دور بودن مسافت شرکت نکردند، اما 

بازهم با جان و دل تمرین کردند و راهی مالزی شدند.
فینالی حساس و رویارویی دوباره با ژاپنی که پیش از این یک بار مدال طال را از 
چنگشان درآورده بود. حاال همه عزم و جزمشان فقط قهرمانی بود و کسب نخستین 
طالی رشته توپی در طول تاریخ ورزش بانوان. نیمه اول بازی و گل فرشته کریمی 
در دقیقه ۱۸ ایران را پیش انداخت، حاال فقط یک نیمه تا قهرمانی فاصله داشتند. 
نیمه ای پرالتهاب که باالخره با سوت داور قهرمانی ایران اعالم شد. »پایان نخستین 

دوره مسابقات جام ملت های آسیا و کسب مدال طال برای بانوان ایرانی«
تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای حضور در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 
از چندین ماه قبل تمریناتش را آغاز کرد. البته تمرینات بیشتر در تهران پیگیری 
می شد و اردوی تدارکاتی برون مرزی نیز برایشان در نظر گرفته نشد. البته تیم ملی 
فوتسال ایران برای شرکت در این مسابقات چندان هم دست خالی نبود و در تهران 
چند دیدار تدارکاتی با ازبکستان که البته در قهرمانی آسیا هم همگروه بودند برگزار 

کرد و با پیروزی پرگل خودش را آماده رقابت با بهترین های آسیا کرد.
در دور مقدماتی ملی پوشان کشورمان موفق شدند با برتری پر گل مقابل هنگ کنگ، 
مالزی و ازبکستان راهی نیمه نهایی شوند. در این بازی نیز تایلند را شکست دادند 
و اقتدار به فینال راه پیدا کردند. در فینال این بازی ها در حالی مقابل ژاپن قرار 
گرفتند که این تیم هم در تالش بود تا از عنوان قهرمانی اش در بازی های داخل 
سالن آسیا دفاع کند، اما این بار ژاپنی ها با درخشش بانوان ایرانی از کسب مدال 

طال بازماندند.
را داشته  این چند سال اخیر روند روبه رشدی  ایران در  بانوان  تیم ملی فوتسال 
است. اگرچه این موفقیت ها هیچ وقت در بوق و کرنا نمی شود، اگرچه مانند دیگر 
ورزشکاران رشته های مختلف قهرمانی شان به چشم نمی آید، پاداش های آنچنانی 
نیست و  پایشان  زیر  باال  ندارند، ماشین مدل  قراردادهای سرسام آور  و  نمی گیرند 

چهره مشهوری هم در جامعه نیستند، اما قهرمان هستند، قهرمان آسیا.

ملی پوشان فوتسال ایران با کسب این عنوان قهرمانی نشان دادند که بانوان توانایی 
با  رقابت  در  ایران  ملی پوشان  اگرچه  دارند.  هم  را  تیمی  رشته های  در  قهرمانی 
حریفان جهانی هم ناکام نبوده اند، اما در این یکی دو سال اخیر فدراسیون فوتبال 

توجه زیادی به اعزام بانوان به جام جهانی کوچک نداشته است.
جام جهانی کوچک امسال به میزبانی گواتماال برگزار می شود و طبق معمول ایران 
یکی از کشورهای پای ثابت برای دعوت شدن در این میادین است که امید می رود 
موفقیت های  روی  به  را  خود  چشم  فدراسیون  بار  این  مسیر  بودن  دور  وجود  با 
ملی پوشان نبندد و با سرمایه گذاری بیشتر روی این تیم هر چه بیشتر موفقیت آنها 

را در میادین بین المللی رقم بزند.
احتمال برگزاری مسابقات جهانی فوتسال زیر نظر فیفا در سال های نه چندان دور 
را در جهان هم  بانوان  برنامه ریزی مناسب می توان جایگاه  با  و  دارد  آینده وجود 

ارتقاء داد.

سالگی  تولد ۷۰  مراسم جشن  در  ایوانکوویچ  برانکو  فارس،  گزارش خبرگزاری  به 
علی پروین گفت: مشکلی در تیم هست که مربوط به مصدومیت ها می شود. بابک 
نوراللهی  احمد  کنند.  بازی  نمی توانند  مهرداد کفشگری  و  نوروزی  هادی  حاتمی، 
مشکل مصدومیت دارد. با وجود همه این مشکالت بازیکنانی که کمتر بازی کردند 

نشان دادند که توانایی کمک به تیم را دارند.
وی درباره این که پرسپولیس در تبریز خیلی کم برنده می شود، تصریح کرد: این 
انگیزه خوبی برای ما است. تراکتورسازی حریف قوی است. این تیم ۳-۴ سال است 
که در رده های باالیی جدول قرار دارد این تیم سال قبل می توانست قهرمان شود 
اما به خاطر اخراج تیموریان و با بدشانسی قهرمانی را از دست داد با تمام توان به 

تبریز می رویم تا عملکرد خوبی داشته باشیم.
سرمربی پرسپولیس در مورد حضورش در جشن تولد علی پروین تأکید کرد: مفتخر 
هستم که به جشن تولد علی پروین دعوت شدم. درست است که ایران بازیکنان 
بسیار بزرگ زیادی داشته است. با تمام احترامی که به علی کریمی، مهرداد میناوند، 
علی دایی و سایر ستارگان ایران دارم بزرگترین اسم فوتبال ایران از لحاظ بازیکن 
و مربی پروین است. خوشحالم که در این مراسم حضور دارم. خوشحالم در این تیم 

حضور دارم که پروین زمانی در آن حضور داشته است.
وی در مورد اینکه پروین معموال ارتباط خوبی با مربیان خارجی ندارد، عنوان کرد: 
شما جوان هستید و در این مورد زیاد نمی دانید. پروین قبل از هر چیزی یک انسان 
فرقی  برایش  و  است  قائل  احترام  مربی  هر  دانش  و  کیفیت  برای  او  است.  بزرگ 
نمی کند این دانش مربوط به مربی ایرانی باشد یا خارجی. ۱۵ سال پیش با او آشنا 

شدم و از همان زمان رابطه خوبی داریم.
تولد  به  امنیت  حاشیه  کردن  پیدا  برای  آیا  اینکه  مورد  در  پرسپولیس  سرمربی 
پروین آمده است، گفت: به خاطر احترام به پروین به این مراسم آمدم با این مسائل 
حاشیه ای خودم را درگیر نمی کنم. وظیفه من و کادرفنی این است که به بهترین 
نحو کار کنیم این مسئله را در بازی های ما می بینید. در تمام مسابقات از حریفان 
خود بهتر کار کردیم و این مسئله تضمین این نیست که همیشه باید خوب نتیجه 
گرفت. همه بازیکنان مثل مهدی طارمی، علی کریمی و ... که برخی بازی ها بهترین 
بازیکن هستند و گاهی هم  کیفیت خوبی ندارند. این مسئله برای مربیان هم وجود 
بهتر  رفته  رفته  و  باشیم  داشته  را  بهترین کیفیت  باید  ببازیم  ببریم چه  دارد چه 

شویم.

باشگاه  سرپرست  طاهری  علی اکبر  فارس،  خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
به  و مردم ضمن تسلیت  برنامه ورزش  با  تلفنی  ارتباط  امروز در  پرسپولیس صبح 
خانواده نوروزی به دلیل درگذشت هادی اظهار داشت: مراسم هفتمین روز درگذشت 
هادی نوروزی در روستای کپورچال برگزار شد و از تمام کسانی که در این مراسم 
حضور پیدا کردند و یا در برگزاری آن کمک کردند، تشکر می کنم. فاجعه سختی رخ 

داده است اما حضور در این مراسم می تواند التیام بخش باشد.
وی در مورد پرداخت طلب مرحوم هادی نوروزی تصریح کرد: از زمانی که این اتفاق 
افتاد همه درگیر برگزاری مراسم های مختلف بودند. باشگاه نه تنها به تعهدات خود 
پسر مرحوم هادی  نوروزی  هانی  تا  برنامه ای خواهد داشت  بلکه  عمل خواهد کرد 
نوروزی عضو باشگاه شود و با وی در ارتباط باشیم. باشگاه و اعضای هیأت مدیره به 

این نتیجه رسیده اند و سعی می کنیم این موضوع را زودتر اجرا کنیم.
سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به جذب اسپانسر برای این باشگاه خاطرنشان 
کرد: مدلی از همکاری را شروع کرده ایم که در آن از فضای مجازی و فروش اجناس 
امیدوارم  هستیم.  درآمدزایی  فکر  به  و  داریم  زیادی  برنامه های  می کنیم.  استفاده 
پایه های خوبی داشته  تا  بزنیم  رقم  باشگاه  برای  را  آینده شرایط خوبی  بتوانیم در 

باشیم و به مشکل نخوریم.
طاهری در پاسخ به این سؤال که عقدقرارداد با اسپانسر با مبلغ ۴۵ میلیارد تومان 
به مدت ۴ سال صحت دارد، تصریح کرد: قرارداد در فضای حقوقی بسته شده و هر 
کسی که مسئول باشگاه باشد موظف و متعهد است که به قرارداد پایبند باشد. این 
مبلغی که مطرح شد درست نیست. اگر خوب برنامه ریزی کنیم می توانیم به بیشتر 

از این هم برسیم و همه چیز بستگی به شرایط دو طرف دارد.
تیم  فنی  عملکرد  مورد  در  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  نتایج  به  اشاره  با  وی 
جایگاه  و  نتایج  که  داشتند  اذعان  آنها  از  خیلی  کنند.  صحبت  باید  کارشناسان 
پرسپولیس در خور این باشگاه نیست. به زودی پرسپولیس به جایگاه واقعی خود 
برمی گردد و در این راه از تماشاگران می خواهم تا حامی ما باشند و به کمک آنها 

بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، سایت فدراسیون جهانی در 
خصوص بازی ایران و ژاپن نوشت: ایران مسابقات خود در جام ملت های 

آسیا و دفاع از عنوان قهرمانی را با تار و مار ژاپن آغاز کرد.
در ابتدای مسابقه ژاپنی ها ۳ امتیاز پیش افتادند، اما ایران در ادامه کار تار 

و مار ژاپن را با بازی دادن به اوشین ساهاکیان پی ریزی کرد.
سایت فدراسیون جهانی با اشاره به هدایت ایران نوشت: کوچینگ بائرمن 

در این مسابقه و در هر بخش درخشان بود.
در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به شوکی که امروز به فیلیپین با 
باخت به فلسطین وارد شد، ایران نمی خواهد هیچ شانسی را برای پیروزی 

مقابل حریفان از دست بدهد.
به  هند  مقابل  فردا  و  رسید  پیروزی  به   ۴۸ بر   ۸۶ مسابقه  این  در  ایران 

میدان می رود.

محمدرضا طالقانی که شب گذشته در اکران خصوصی فیلم سینمایی »هویت« 
بود در  یافته  نیکجو حضور  تهیه کنندگی علی  و  بازی سیدمهدی حیدری  با 
دعوت  در خصوص  فارس  ورزشی خبرگزاری  با خبرنگار  کوتاه  گویی  و  گفت 
از محمد بنا برای هدایت تیم ملی کشتی فرنگی گفت: اجازه بدهید در مورد 
ورزش و کشتی صحبت نکنم، اما چون اصرار می کنید حرف دلم را می زنم. اگر 

بنا یک لحظه دیرتر بیاید یک گام از کسب مدال المپیک عقب می افتیم.
وی ادامه داد: درخواست می کنم بنا به خاطر ورزش و ایران و برای کسب مدال 

طالی المپیک وارد گود شود.
که  بود  فردی  نخستین  او  که  مورد  این  در  کشتی  فدراسیون  اسبق  رئیس 
او اعتقاد دارد، تصریح کرد:  من وظیفه ام  بنا اعتماد کرد و آیا همچنان به  به 
بوده است چون آدم های عاشق را دوست دارم. حاال هم درخواست کرده ام که 
برای سربلندی ایران تالش کند. هنوز هم پای او ایستاده ام و امیدوارم در این 
المپیک هم بار دیگر شاهد کسب مدال طال توسط کشتی گیران افتخارآفرین 

کشورمان باشیم.

7
رویای شیرینی که به حقیقت پیوست/درس زنان به مردان از جنس فوتسال

برانکو: پروین بزرگترین مربی و بازیکن 
در فوتبال ایران است/ برای حاشیه 

امنیت به تولد او نیامدم

طاهری: باشگاه به تعهدات خود 
درمورد نوروزی عمل می کند/ جایگاه 

پرسپولیس در شأن این تیم نیست

سایت فدراسیون جهانی: ایران 
برای دفاع از عنوان قهرمانی ژاپن 

را تار و مار کرد

طالقانی: بنا یک لحظه دیرتر بیاید یک 
گام از کسب مدال المپیک عقب می افتیم

قراردادهای میلیاردی ندارند و پاداش های آنچنانی هم برای قهرمانی شان نمی گیرند، اما یک هدف داشتند؛ قهرمانی آسیا

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: افتخار می کنم به 
جشن تولد علی پروین آمدم و او بزرگ  ترین مربی و بازیکن 

در فوتبال ایران است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: باشگاه نه تنها به 
تعهدات خود عمل خواهد کرد، بلکه برنامه ای خواهد داشت تا 

هانی نوروزی، پسر مرحوم هادی نوروزی عضو باشگاه شود.

فدراسیون جهانی بسکتبال برای پیروزی مقتدرانه 
ایران مقابل ژاپن در جام ملت های آسیا از واژه تار و 

مار استفاده کرد.

رئیس اسبق فدراسیون کشتی گفت: اگر بنا یک لحظه 
دیرتر بیاید یک گام از کسب مدال المپیک عقب می افتیم.
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مردی نستوه، سختکوش و توانمند در این ماه های اخیر از میان 
ما رفت. عالمه قزوینی می گوید: عمر عالوه بر طول باید عرض 
هر  که  است  این  بزرگوار  آن  منظور  باشد.  داشته  هم  ارتفاع  و 
انسانی مؤظف است در طول زندگی خود منشاء خدماتی باشد و 

یا آنچه کرده بتواند سرمشق دیگران قرار گیرد.
مرحوم حاجی قربانعلی کریم پور از آن جمله مردانی بود که در 
عمر پُر برکت خود هزاران دانش آموز را از فیض وجود خود بهره 
مند کرد، ولی آنچه که باید مورد تمجید و تحسیِن دیگران قرار 
گیرد سختکوشی اوست، او در سن ۱۰ سالگی به معلمی برگزیده 
شد و سال ها به آموزش علم به فرزندان شهرمان نطنز پرداخت. 
من هم یکی از شاگردان او بودم، معلم خط، قرآن و دیکته ما در 
مدرسه مولوی افوشته بود. یادش بخیر برای آموختن به ما بچه 
های بازیگوش چه حوصله ای به خرج می داد، هنوز قیافۀ مصمم، 
جدی و صدای زنگ دارش توی گوش طنین افزاست که می گفت: 
کرد.  پیدا خواهید  را  راه رستگاری  اگر خوب خواندید  را  قرآن 
که خوب  به شرطی  گفت  من  به  بار  دو  یکی  جاویدان  خاطرش 

درس بخوانی تو یک چیزی می شوی!
بازنشسته آموزش و پرورش را  حاجی قربانعلی کریم پور، دبیر 
از ده ها سال پیش می شناختم. او از معدود کسانی بود که اگر 
در محیطی بازتر و مرفه تر رشد می یافت و در کودکی از نعمت 
پدر و مادر محروم نمی شد، می توانست از برجسته ترین مردان 
را می  او  که  امروزه همه کسانی  این وجود،  با  باشد.  این کشور 
می  یاد  تالش  پر  و  خواسته  پر  مردی  عنوان  به  او  از  شناسند، 
و  فراز  گذاشتن  سر  پشت  و  فراوان  تجربیات  دلیل  به  او  کنند. 
سختکوش  و  پرکار  انسانی  نمای  تمام  آینه  زندگی  های  نشیب 
اجازه  باشد.  ما  جوانان  برای  مناسبی  الگوی  تواند  می  و  است 

دهید سرگذشتش را مرور کنیم:
۷ ساله بود که مادرش را از دست داد و چند سال بعد از داشتن 
پدر محروم گردید. تا کالس چهارم ابتدایی در شهر زادگاهش، 
آن  در  باالتر  های  نبودن کالس  به خاطر  اما  نطنز، درس خواند 
روی  نقاشی  کار  به  سفالگری  کارگاه  یک  در  شد  مجبور  شهر 
حرفه  به  که  شدیدی  عالقه  و  عشق  دلیل  به  و  بپردازد  سفال 
نیز  را  خردسال  کودکان  آموزش  کار  همزمان  داشت،  معلمی 

برعهده گرفت.
می گوید: »مشتاق درس خواندن بودم، اما نه در شهرمان مدرسه 

بود و نه امکان رفتن به شهرهای بزرگتر برایم وجود داشت.«
گرچه در کار نقاشی روی سفال به پیشرفت هایی دست یافت، 
کند.  دنبال  دائمی  ای  حرفه  عنوان  به  را  آن  نداشت  قصد  ولی 
و  کرد  نام  ثبت  دیگر  شهرهای  متفرقه  های  کالس  در  بنابراین 
موفق به اخذ مدرک ششم ابتدایی شد. پس از آن به استخدام 
معلمی  کار  به  مولوی  دبستان  در  و  درآمد  پرورش  و  آموزش 
پرداخت. اما درس دادن به شاگردان دبستانی پاسخگوی نیازهای 
روحیش نبود زیرا در او انگیزه های رشد و تعالی موج می زد، او 

نمی خواست به آب باریکه قانع باشد، او نمی خواست گنجشک 
روزی باشد، او می خواست به اندازه استحقاقش از زندگی بهتری 
بهره مند شود، بنابراین درصدد برآمد که در کالس سوم متوسطه 
پنجم  های  کالس  امتحانات،  در  موفقیت  از  پس  و  کند  شرکت 
را  دیپلمش  سرانجام  و  گذاشت  سر  پشت  را  متوسطه  ششم  و 
گرفت. با این همه، روح بلندپروازش توقف را جایز ندانست و به 

رغم مشکالت فراوان، خود را برای تحصیالت عالیه آماده کرد.
کارگاه  در  فعالیت  معلمی،  حرفه  فرزند،   ۵ و  همسر  داشتن 
سفالگری، سن زیاد و کمی درآمد هیچ مانعی بر سر راه این مرد 
سرسخت و استوار نبود. بدین ترتیب در کنکور شرکت کرد و از 
آن  یافت.  راه  دانشگاه  به  باهوش  و  مستعد  جوان  هزاران  میان 
روزها قبولی در دانشگاه بسیار بسیار سخت بود. مدت ۴ سال 
صدها کیلومتر مسافت شهرش تا تهران را طی کرد و سرانجام به 
آرزوی دیرینه خود، اخذ مدرک لیسانس، نایل شد. او در پی این 
موفقیتها به ارزش های واقعی و قابلیت های درونیش پی برد و به 

این باور رسید که خواستن توانستن است.
مشکالت و گرفتاریها هرگز نتوانستند او را از تالش بازدارند. می 
گوید: »من از یأس و ناامیدی بیزارم و اجازه نمی دهم سختیهای 

زندگی مانعی بر سر راه اهدافم ایجاد کنند.«
گفته  این  بارز  مصداق  ارزشمند  و  مقاوم  مرد  این  روش  و  راه 
مشهور است: »خواستن نه به معنای میل داشتن، آرزو کردن و 
امیدوار بودن، بلکه به معنای عمل کردن است.« او با تالش پیگیر 
ثابت  و  شد  لیسانس  فوق  مدرک  اخذ  به  موفق  سرانجام  خود 
هستند  است.«  سختکوش  افراد  به  متعلق  زمین  »کره  که  کرد 
با دست خالی به جنگ مشکالت زندگی می روند و  کسانی که 
از میدان مبارزه سرفراز و سربلند بیرون می آیند. او بعدها در 
فروشگاهی در شهر نطنز مشغول کار شد و چون سال ها رئیس 
اعتبار  و  وجهه  از  خود  های  همشهری  بین  در  بوده،  دبیرستان 
قرار  دیگران  مشورت  طرف  همیشه  و  بود  می  برخوردار  خوبی 

می گرفت.
هیچ وقت دیر نیست!

شود،  دکتر  و  خوانده  پزشکی  گرفت  تصمیم  ساله   ۴۲ مردی 
دوره  زیرا  شده،  دیر  تو  برای  خواندن  درس  گفت  دوستش 
ساله   ۴۹ دانشگاه  دوره  از طی  پس  تو  و  است  سال   ۷ پزشکی 
خواهی شد، آن مرد گفت اگر درس نخوانم پس از ۷ سال باز هم 
با یک ۴۹ ساله  ۴۹ ساله خواهم شد ولی یک ۴۹ ساله پزشک 
دیپلم فرق دارد. نمی دانم مرحوم کریم پور این مطلب را خوانده 
بود یا نه، ولی آنچه او کرد استفاده از این تئوری بود. فکر کنم 
او پنجاه ساله شده بود که فوق لیسانس اش را گرفت، این کاِر 
ایشان سرمشقی شد برای بنده که من هم در سن ۴۲ سالگی به 
خارج از کشور رفتم و با وجودی که اینجا بروبیایی داشتم دورۀ 
دانشجویی و سختی هایش را تحمل کردم و اتفاقًا هر دو چشمم 
آب مروارید آورد ولی برای ادامۀ تحصیالت عالیه بعد از لیسانس 
به تالش پرداختم و تا مدارک الزم را دریافت نکردم پای به میهن 

نگذاشتم و امروز بحمداهلل بهره اش را می برم.
کتاب راز موفقیت در بازار کار

وقتی تصمیم گرفتم پای از کار وکالت دادگستری درکشم و به 
بنابراین  بپردازم.  داشتم  عالقه  آن  به  بچگی  از  که  نویسندگی 
اقدام به نگارش این کتاب که اینک یکی از پر فروش ترین کتاب 
نمودم،  رسیده   ۲۳ چاپ  به  حاضر  حال  در  و  است  کشور  های 
بازار  از راهنمایی های الزم برای موفقیت در  در این کتاب پس 
کار یک بخش آن اختصاص به ده نفر از مرداِن توانمند، بزرگ و 
نستوه دارد که راز موفقیِت آنان را از زبان خودشان می شنویم. 
کریم  مرحوم  از  باالتر  و  بهتر  کسی  چه  کردم  فکر  خود  پیش 
از میان  بهتر که  باشد و چه  آنان  از  تواند یکی  او می  پور. پس 
همشهریان خودم انتخاب شود، بنابراین با او مصاحبه ای کردم و 
راز موفقیتش را جویا شدم، اینک پای برخی از گفته هایش می 

نشینیم:
دهم  نمی  اجازه  و  بیزارم،  ناامیدی  و  یأس  از  من  گوید:  می  او 
سختیهای زندگی مانعی بر سر راه اهدافم ایجاد کنند، من یأس و 

ناامیدی را بزرگترین دشمن موفقیت می دانم.
و  کوچک  را  مشکالت  موفقیت،  برای  قوی  انگیزۀ  گوید:  می  او 
سپس از بین می برد. وقتی کوه را کاه بشماریم، همه چیز آسان 

می شود.

او می گوید: هر وقت که به تنگ می آمدم و هیچ پیشرفتی در 
کارها نداشتم، کوشش و مجاهدت بیشتری را به خرج می دادم و 

صبر و تحمل پیشه می کردم.
او می گوید: با استعداد کم ولی پشتکار فوق العاده شما به همۀ 

اهداف خود می رسید.
ای  فاتحه  و  داریم  گرامی می  را  یادش  اینک  با هم  پس همگی 

جانانه و از ته دل برای آمرزش روح بزرگش می خوانیم.
تالش بی وقفه و پی گیر مرحوم قربانعلی کریم پور باعث گردید 
که فرزندان او هم پدر را سرمشق قرار دهند و همانطور که می 

دانید همگی موفق و دستی نیرومند در امور کشور دارند.
بارگاهی موزه مانند در خور  امید است نطنزی ها همت کرده و 
این شخص بزرگ برپا سازند تا آنجا تبدیل به زیارتگاه جوانانی 

شود که آرزو دارند جاده های ترقی را بپیمایند.
حیفم آمد که از این مرد پرخواسته، پر تالش و سختکوش یادی 
نکنم تا به یادمان بماند که وظیفۀ ماست که قدر مرداِن بزرگ و 
ارزشمند شهرمان که در عرصۀ صنعت، قضاوت، وکالت و سایر 
رشته ها که در حال حاضر منشاء خدمات ارزشمندی هستند را 

بدانیم و کار و فعالیت آنها را ارج بنهیم.
اصغر کیهان نیا

بزرگ مردی که از میان ما رفت


