
مجلس  اعضای  دیدار  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه وعده های اروپا  پوچ 
است فرمودند راه تعامل با اروپا باز است اما مطلقا 
نباید به کشورهایی که دشمنی علنی می کنند اعتماد 

کنیم.
معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
منتخبان  دیدار  در  )پنج شنبه(  امروز  صبح  اسالمی 
از  ارائه تحلیل جامع  ملت در مجلس خبرگان ضمن 
انقالبی  اقتدار  و  شعارها  گسترش  و  کشور  شرایط 
در  آن  امتداد  و  اسالمی  جمهوری  نظام  سیاسی  و 
منطقه، بهره گیری از درس های دوران دفاع مقدس و 
تعمیق آن را در جامعه بسیار ضروری و مهم خواندند 
پیشرفت  استمرار  اساس  و  الزمه  کردند:  تأکید  و 
مقاومت«،  و  »ایستادگی  خدا«،  بر  »توکل  کشور، 
جوانان  بویژه  جوانان  به  »اعتماد  آینده«،  به  »امید 
بخصوص  مردم  آحاد  انسجام  و  »وحدت  انقالبی«، 
در میان نیروهای انقالب«، »حمایت واقعی از تولید 

داخلی« و »قطع امید کامل از بیگانگان« است.
با  دیدار  این  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
به  اشاره  با  و  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
و  گسترش  لزوم  و  درخشان  دوران  این  درس های 
تعمیق این درسها در جامعه افزودند: توکل امام)ره( 
به خداوند متعال در زمان آغاز جنگ و در طول هشت 
سال دفاع مقدس، به رغم همه مشکالت و کمبودها 
و فشارها، یک موضوع شگفت آور بود که باید این 
توکل امروز نیز در همه عرصه ها وجود داشته باشد.

کشور  مشکالت  برخی  به دلیل  گاهی  بزرگان  برخی 
دستپاچه می شوند

ایشان گفتند: برخی اوقات به دلیل برخی مشکالت 
در جامعه، برخی بزرگان و محترمین دچار دستپاچگی 
می شوند در حالی که باید به خدا توکل، و با تالش 

آن مشکل را برطرف کرد.
در  الهی  الطاف  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
چهل سال گذشته و عبور نظام اسالمی از گردنه های 
سخت خاطرنشان کردند: عزت و اقتدار و اعتبار مادی 
و معنوی کشور در دنیا و خیل عظیم جوانان انقالبی 
آماده به کار و پیشرفتها و جهش های کشور غیرقابل 
و  است  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  با  مقایسه 
الهی  عنایت  و  لطف  مرهون  موفقیت ها،  این  همه 
است، بنابراین توکل به خدا هیچگاه نباید فراموش 

شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای »امید به آینده و اعتماد 
به جوانان« را از دیگر درس های دوران دفاع مقدس 
کرد  وارد میدان  را  باید جوانان  و گفتند:  برشمردند 
و از نیروی آنان غفلت نکرد، البته به کارگیری جوانان 
به معنای از صحنه خارج شدن افراد غیرجوان نیست 
خود  عملکرد  و  تجربه  تناسب  به  فردی  هر  زیرا 

جایگاهی دارد.
از جوانان در رده های مدیریتی باال و به ویژه میانی 

استفاده شود
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه غفلت از نیروی 
کمک  به  باید  جوان  نیروهای  و  است  اشتباه  جوان 
نیروهای غیرجوان بیایند، گفتند: یکی از شاخص های 
مهم دوران دفاع مقدس، حضور جوانان در مناصب 
ارتش  و  بدنه عظیم بسیج و سپاه  و در  فرماندهی 
و  مغتنم شمرد  را  فرصت  این  باید  نیز  امروز  و  بود 
میانی  بویژه  و  باال  مدیریتی  رده های  در  جوانان  از 

استفاده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »عزم و اراده ملی« را درس 
دیگر دفاع مقدس دانستند و تأکید کردند: دشمن 
تالش زیادی را برای سست کردن عزم و اراده مردم 
در  باید  که  است  بسته  به کار  آنان  کردن  ناامید  و 
مقابل، عزم و اراده ملی تقویت شود و این مهم نیز، 
استدالل های  با  بلکه  نیست  امکان پذیر  دستور  با 
میان  در  فکر  صاحبان  موقع  به  حضور  با  و  صحیح 

مردم محقق می شود.
برخی امور نیازمند ایستادگی طوالنی مدت است

و  کشور  امور  همه  اساس  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
»ایستادگی  مختلف  عرصه های  در  موفقیت  الزمه 
نیازمند  امور  برخی  افزودند:  است،  مقاومت«  و 
از  نباید  بنابراین  است،  مدت  طوالنی  ایستادگی 
گستردگی جبهه دشمنان و قلدری ها ترسید بلکه باید 
همانند دوران دفاع مقدس، با مقاومت و ایستادگی، 

ثابت کرد که »ما می توانیم«.
همه گره های اقتصادی با تدبیر و مشورت درست، 

حل شدنی است
برای  با اشاره به تالش دشمن  انقالب اسالمی  رهبر 
ادراک تصمیم سازان، تصمیم  و  بر فهم  تأثیرگذاری 
»نمی توانید«  القای  به منظور  مردم  آحاد  و  گیران 
برای  دشمن  تالش  برخالف  گفتند:  »نمی شود«  و 
از  مسئوالن  و  مردم  ِادراک  و  فهم  کردن  منحرف 
ملی  مصالح  و  منافع  تعریف  و  کشور  های  واقعیت 
براساس اهداف خود، ظرفیتها و توانایی های کشور 
و  اقتصادی  گره های  همه  که  است  ای  گونه  به 
و مشورت  پیگیری  با  و  تدبیر  با  مشکالت معیشتی 

درست، قابل حل شدن هستند.
رئیس  اخیر  سخنان  به  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
خواسته های  ایران  اگر  اینکه  بر  مبنی  امریکا  جمهور 
شد،  خواهد  بهتر  مردم  وضع  دهد  انجام  را  امریکا 
رسانه های  و  مقامات  افزودند:  و  کردند  اشاره 
تکرار چنین  با  به صورت مستمر  اروپایی  و  امریکایی 
مطالبی در تالش برای القای این موضوع هستند که 
»شما نمی توانید« اما مردم ایران به این تبلیغات و 

القائات توجهی نمی کنند.
می  تالش  که  دیگری  نکات  از  یکی  گفتند:  ایشان 

شود اذهان و ِادراک مردم و مسئوالن را از آن منحرف 
کنند، موضوع پایبندی به شعارهای انقالب است و 
اخیرًا نیز برخی مقامات اروپایی گفته بودند که ایران 

باید دست از شعارهای انقالبی بردارد.
انقالبی  راه  و  شعارها  بر  پافشاری  مشکالت،  عالج 

است
رهبر انقالب اسالمی علت بیان و القاء چنین مطالبی 
شعارهای  از  اروپایی ها  و  امریکا  واهمه  و  ترس  را 
بوجود  اسالمی  انقالب  که  سومی  راه  و  انقالب 
تأکید کردند: عالج مسائل  آورده است، دانستند و 
انقالبی  راه  بر شعارها و  و مشکالت کشور پافشاری 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنگ احزاب 
دشمنان  آرایی  صف  جنگ،  این  به  مربوط  آیات  و 
نشانه  را  خبیث  اروپای  و  امریکا  از  اعم  شیاطین  و 
حقانیت و قدرت نظام جمهوری اسالمی دانستند و 
گفتند: کشور عالوه بر حرکت رو به جلو، در مواردی 
موضوع  این  از  دشمن  و  است  داشته  نیز  جهش 
هم  تحریم ها  اصلی  علت  و  است  نگران  و  ناراحت 
جلوگیری از این جهش ها است اما به لطف خداوند 
در آینده نه چندان دور، در زمینه های مختلف شاهد 

جهش هایی خواهیم بود.
ایشان در ادامه سخنان خود مطالبی را در خصوص 

اروپا بیان کردند.
راه مذاکره با هیچ کشوری به غیر از آمریکا و رژیم 

صهیونیستی بسته نیست
تعامل  راه  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
رژیم  و  امریکا  از  غیر  به  کشوری  هیچ  با  مذاکره  و 
هیچ  به  اما  افزودند:  نیست،  بسته  صهیونیستی 
نظام  با  پرچم دشمنی  که  کشورهایی  به  نباید  وجه 
اسالمی را در دست گرفته اند و در رأس آنها امریکا و 
این چند کشور اروپایی، اعتماد شود زیرا آنها صریحًا 

با ملت ایران دشمنی می کنند.
انگیزه  اینکه  بر  با تأکید  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تفاوت  اسالمی  با جمهوری  اروپایی ها  های دشمنی 
اصولی با دشمنی امریکا ندارد، گفتند: اروپایی ها در 
ظاهر به عنوان میانجی وارد می شوند و حرف های 

طوالنی هم می زنند اما همه آنها پوچ است.
توافق  از  بعد  اروپایی ها  عملکرد  به  اشاره  با  ایشان 
همچنین  و  ها  وعده  به  نکردن  عمل  و  ای  هسته 
و  برجام  از  امریکا  خروج  از  بعد  اروپا  عملکرد  نحوه 
اعمال ظالمانه تحریم های ثانویه افزودند: اروپایی ها 
به رغم وعده های خود، عمالً به تحریم های امریکا 
پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و از این 
اسالمی  جمهوری  برای  کاری  است  بعید  هم  پس 
اروپایی ها قطع  از  بکلی  باید  بنابراین  انجام دهند، 

امید کرد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: رفت و آمد و 
آنها  نباید به  بستن قرارداد اشکالی ندارد اما مطلقًا 

امید داشت و اعتماد کرد.
در هیچ مسئله ای نباید به اروپا اعتماد کرد

نکردن  به عمل  با اشاره  ای  حضرت آیت اهلل خامنه 
اروپایی ها به تعهدات یازدگانه خود افزودند: همان 
اروپاییها  افرادی که مذاکره کردند، اکنون می گویند 
این  و  نکرده اند  عمل  خود  تعهدات  از  هیچیک  به 
هیچ  در  که  است  این  بر  دلیل  قوی ترین  موضوع، 

مسئله ای نباید به آنها اعتماد کرد.
ایشان جریان امور را به رغم همه این دشمنی ها، به 
نفع جمهوری اسالمی ارزیابی کردند و گفتند: امروز 
پیش  سال  چهل  از  قوی تر  تنها  نه  اسالمی  نظام 

است بلکه از ده سال پیش نیز قوی تر شده و اقتدار 
و  یافته  گسترش  منطقه  در  آن  سیاسی  و  انقالبی 

ریشه های انقالب عمیق تر شده است.
نظام  پیشرفتهای  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
کردند:  خاطرنشان  گوناگون  عرصه های  در  اسالمی 
زیرا  است  همه  عهده  بر  سنگینی  وظایف  البته 
مشکالت مختلفی در عرصه های فرهنگی و اقتصادی 
و  نفوذ  زمینه  در  به شدت  نیز  و دشمن  دارد  وجود 
اقدامات فرهنگی فعال است، اما اگر مسئوالن مالک 
کار خود را عدم اعتماد به دشمن قرار دهند، قطعًا 
می توان در مقابل توطئه ها ایستاد و آنها را خنثی 

کرد.
ارزیابی  به  ادامه  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امریکا و اروپا 
پرداختند و گفتند: امریکا که دشمن اصلی ما است، 
اروپایی ها  و  دنیا است  در  منفورترین دولت  امروز 
افول  و  ها  ضعف  به  اعتراف  حال  در  خودشان  نیز 

قدرتشان هستند.
در  اروپا  سران  از  یکی  سخنان  به  اشاره  با  ایشان 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزودند: این مقام 
غرب  تمدن  افول  به  استدالل  با  و  صراحتًا  اروپایی 
خوی  نیز  ضعف  شرایط  همین  در  البته  کرد،  اذعان 

استکباری خود را فراموش نمی کنند.
المللی  بین  مراکز  آمارهای  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
اروپایی  معروف  کشورهای  های  بدهی  درخصوص 
این  اقتصادی  مشکالت  گفتند:  و  کردند  اشاره 
انگلیس  گرفتاریهای سیاسی  و  کشورها جدی است 
و فرانسه نیز در مقابل چشم همگان است، بنابراین 

باید از این موقعیت استفاده کرد.
سخنان  بندی  جمع  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
افتخار  پر  راه  تداوم  برای  را  مهم  وظیفه  چند  خود، 

انقالب و غلبه بر دشمنی ها مورد تأکید قرار دادند.
هدف ما پیاده شدن شریعت الهی در جامعه است

»اعتماد و اطمینان به وعده الهی« اولین نکته ای بود 
که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و گفتند: 
شریعت  شدن  پیاده  و  خدا  دین  تحقق  ما  هدف 
وعده  طبق  خداوند  بنابراین  است،  جامعه  در  الهی 
نیز  تا کنون  یاری خواهد کرد، همچنانکه  را  ما  خود 
انبوه مشکالت،  به این وعده عمل کرده و با وجود 
جمهوری اسالمی در قله عزت قرار دارد و مایه افتخار 

و مباهات برای اسالم است.
مبارزه با فساد مخصوص قوه قضائیه نیست

ایشان همگان بویژه مسئوالن و مدیران را به »تقوا، 
اشاره  با  و  کردند  توصیه  جهادی«  کار  و  صداقت 
فساد«  با  جدی  »مبارزه  یعنی  دیگر  مهم  وظیفه  به 
افزودند: البته در مبارزه با فساد، پیشگیری مقدم بر 
بین  از  را  فساد  زمینه های  باید  یعنی  است،  درمان 
برد، ضمن آنکه مبارزه با فساد مخصوص قوه قضائیه 
خصوص  این  در  باید  کشور  قوای  همه  و  نیست 

احساس مسئولیت کنند.
واگذاری  ها  از  برخی  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
فسادآلود  یا  نسنجیده  کارهای  از  نمونه هایی  را 
عده ای  طرف  یک  از  حالی که  در  گفتند:  و  دانستند 
در  تولید  رونق  برای  پرانگیزه  تالش  در  جوانان  از 
ناشی  خرابکاری های  برخی  دیگر  طرف  در  کشورند، 
داد  اجازه  نباید  که  می کند  نابود  را  تولید  فساد  از 
این موارد و مشکالتی همچون قضایای کارخانه ها در 

اراک و خوزستان شکل بگیرد.
وظیفه  را  تولید«  به  »کمک  اسالمی،  انقالب  رهبر 
و  دانستند  کشور  مسائل  حل  کلید  و  مسئوالن 

افزودند: اگر تولید رونق بگیرد، بسیاری از مشکالت 
کشور از جمله سقوط ارزش پول ملی، تورم و قدرت 
خرید مردم حل خواهد شد، البته باید جلوی واردات 

بی رویه نیز گرفته شود.
دیگر  توصیه  انقالب«  به  وفادار  نیروهای  »تقویت 

حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
آحاد  عمومی  حقوق  به  اسالمی  نظام  نگاه  ایشان 
مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان خواندند 
یا  است  مسلمان  فرد  یک  اینکه  از  فارغ  گفتند:  و 
یا  است  وفادار  اسالمی  نظام  به  یا  و  غیرمسلمان، 
مثالً  باشد،  باید محفوظ  آن  نیست، حقوق عمومی 
باید  و  باشد،  داشته  وجود  ناامنی  کشور  در  نباید 

آزادی و نگاه عادالنه برای همه مردم یکسان باشد.
نیروهای  »افراطی«  و  »تند«  برچسبهای  با  نباید 

وفادار به انقالب را از صحنه خارج کرد
این  کنار  در  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  انقالب  به  وفادار  نیروهای  از  »حمایت  موضوع، 
نباید  و  است  ضروری  کشور«  استقالل  به  معتقد 
نیروهای  این  افراطی  و  تند  همچون  برچسبهایی  با 
نیروهای  افزودند:  کرد،  خارج  میدان  از  را  انگیزه  پر 
را در  از مردم  انقالبی که مجموعه عظیمی  و  مؤمن 
تعرض ها  مقابل  در  و  جا  همه  در  باید  برمی گیرند، 
حمایت شوند و امکان حضور آنها در مراکز حساس 
که  هستند  کسانی  همان  آنها  که  چرا  شود،  فراهم 
در قضیه ۹ دی ۸۸ و یا در قضایای سال ۹۶ با آن 
ناکام  را  حرکت عظیم وارد میدان شدند و دشمنان 

گذاشتند.
به  خود  مکرر  توصیه  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
مسئوالن در خصوص استفاده از نیروهای انقالبی را 
یادآور شدند و گفتند: بنده به رؤسای جمهور در چند 
نیروهای  از  کارتان  پیشرفت  برای  که  گفته ام  دوره 
وفادار به انقالب استفاده کنید، زیرا آنها هستند که 
در هنگام خطر برای کمک به نظام، به صحنه می آیند.

قرار  تأکید  مورد  را  یکدیگر  با  مردم  اتحاد  ایشان 
بسیار  نیز  انقالب  نیروهای  اتحاد  افزودند:  و  دادند 
مهم است و اختالف سالیق افراد با یکدیگر نباید به 

مخالفت و معارضه منجر شود.
رهبر انقالب اسالمی در پایان با انتقاد از برخی افراد 
را  مردم  مجازی  فضای  در  یا  و  خود  سخنان  در  که 
مأیوس می کنند، گفتند: پرهیز از ناامید کردن مردم 
از مهمترین کارها است، چون اگر امید نباشد هیچ 
یک  آینده  به  امید  البته  نمی شود،  انجام  بزرگی  کار 
امید کاذب نیست، بلکه آینده کشور واقعًا روشن و 

امیدوارکننده است.
اهلل  آیت  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
فعالیتهای  از  گزارشی  خبرگان  مجلس  رئیس  جنتی 
کارگروههای هیئت های اندیشه ورز این مجلس بیان 

کرد.
رئیس  نایب  موحدی کرمانی  اهلل  آیت  همچنین 
و  نکات  مهمترین  از  گزارشی  خبرگان  مجلس 
اجالس  نطقهای  در  که  خبرگان  اعضای  دغدغه های 
بیان شده بود، ارائه کرد و گفت: نمایندگان مجلس 
نفی  و  »استکبارستیزی  »امیدآفرینی«،  بر  خبرگان 
هرگونه مذاکره با آمریکا«، »هدایت نقدینگی انباشته 
در کشور به سمت تولید«، »حمایت از قوه قضائیه 
در مبارزه با فساد«، »اجرای کامل قوانین مربوط به 
در  ساختاری  اشکاالت  »اصالح  عفاف«،  و  حجاب 
نظام مالیاتی، نظام بانکی و خصوصی سازی« و »دقت 
شورای نگهبان در احراز صالحیت نامزدهای انتخابات 

مجلس« تأکید کردند
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲۸۸

نیمه اول مهر 1۳۹۸

قیمت : 1000 تومان

تاسیس 1۳74

رهبر انقالب: اروپا به تحریم های آمریکا پایبند 
ماند؛ باید از آنها قطع امید کرد

»نه« بزرگ روحانی به گستاخی های ترامپ درس هایی که باید 
از حکم »فریدون« 

گرفت...

حاشیه های دستبرد سارقان به خانه نماینده مجلس/ نام بردن از نعمت 
زاده پدر در دادگاه دختر/ انتشار یک نظرسنجی درباره محبوبیت 

شخصیت های سیاسی/ هشدار رئیسی به مفسدان اقتصادی

روایت »رفیق دوست« از 
ادامه جنگ بعد از خرمشهر
روحانی گفت به درد دوران 

صلح نمی خوری !

روستای ابیانه 
کجاست؟ معماری، 
آداب و رسوم و عکس

داستان زندگی مادری که اعضای 
بدنش اهدا شد

داریم پیر می شویم؛ کسی به فکر 
این همه سالمند در آینده هست؟! 

در حالی که جامعه ایران شاهد رشد شتابان نسبت 
سنگین  های  هزینه  و  است  سالمندی  جمعیت 
اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آ ینده جامعه 

ایران را تهدید می کند، هیچ برنامه مشخصی ..

خانم مهناز 
افشار؛ از کسی 

طلبکار نباش

سخنرانی حجت االسالم  والمسلمین حسن روحانی 
در نشست سران هفتاد و چهارمین مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد به موضوعاتی از قبیل برجام، 
های  تنش  آمریکا،  با  جدید  مذاکره  عدم  دالیل 
عنوان  تحت  ایران  جدید  ابتکاری  طرح  و  منطقه 
ائتالف امید و ابتکار صلح هرمز اختصاص داشت.

رئیس جمهور در بخشی از سخنرانی خود گفت: ما 
کنیم  باور  را  به مذاکره کسانی  نمی توانیم دعوت 
را  که اعالم می کنند سخت ترین تحریم های تاریخ 

علیه کرامت و معیشت ملت مان اعمال کرده اند.
روحانی در ادامه اظهار داشت: ایران با وجود خروج آمریکا از برجام تا یک 
سال، همچنان نسبت به اجرای تمامی تعهدات هسته ای خود وفق برجام، 
انتقاد  وفاداربوده است. روحانی همچنین نسبت به عملکرد اروپایی ها 
جبران  برای  خود  یازده گانه  تعهدات  به  تا  دادیم  فرصت   « گفت:  و  کرد 
خروِج آمریکا عمل کند ولی متاسفانه فقط حرفهای زیبایی شنیدیم و شاهد 

اقدام مؤثری نبودیم«
از  در حالی که خود  به مذاکره می خوانند؛  را  ما  روحانی همچنین گفت: 
معاهده  گریزانند. رئیس جمهوری همچنین در سخنرانی خود از »ائتالِف 

امید«  یعنی»ابتکار صلح هرمز« رونمایی کرد.
»نه« خواهد  تحریم  تحت  مذاکره  به  ما  پاسخ  ملل:  در سازمان  روحانی 

بود/ برجام حداقل بود؛ اگر بیشتر می خواهید، باید بیشتر بپردازید
سخنان حسن روحانی در سازمان ملل را می توان ذیل چند موضوع کلی 

بررسی کرد.
 برجام و »نه« به مذاکره جدید با آمریکا

سخنرانی حسن روحانی ثابت کرد با وجود اینکه ایران حاضر شده بود در 
به  تمایلی  ترامپ  دونالد  اما  بپذیرد  را  متقابل  تعهداتی  برجام  چارچوب 
کاهش تحریم ها نداشته است.حتی فراتر از این مسئله در شرایط فعلی 
که بحث مذاکره و رایزنی برای انجام دیدار بین ترامپ و روحانی در جریان 
نفتی  آمریکا یک شرکت کشتیرانی، یک شرکت  داری  وزارت خزانه  است 
و چند فرد دیگر را به دلیل انتقال نفت ایران در لیست تحریم قرار داده 

است.
با  باید دیدار  اول  ترامپ عنوان کرده  اخبار منتشر شده ظاهرًا  بر اساس 
روحانی انجام شود و بعد از آن باید درباره کاهش تحریم ها سخن گفته 
شود اما ایران تاکید کرده می باید قبل از دیدار، تحریم های ایران کاهش 
یابد. با وجود همه این ادعاها و عطش ترامپ برای مذاکره نمایشی،  او 
در حاشیه نشست مجمع عمومی گفت ما دنبال مذاکره و دیدار نیستیم 

این دیگران هستند که موضوع را دنبال می کنند .
دونالد ترامپ دیروز در سخنرانی خود در سازمان ملل آشکارا اعالم کرد: تا 
وقتی که ایران رفتارش را تغییر ندهد، تحریم ها نه تنها برداشته نمی شود، 

بلکه بیشتر هم می شود.
به همین دلیل بود که حسن روحانی در گفتگو با فاکس نیوز اظهار کرد: 
شرط اول آن این است که فشارها را از ملت ایران بر دارد فشاری که با این 

تحریم ها بر کودکان و افراد مریض ایران وارد می شود...



سیاسی۲

  00:01  ،1۳۹۸ مهر   10 حبیبی،  محمدعلی 
و  انتشار  صف  در   ۲۵ نظر،   ۹۳  ۳۹۸070۹14۲
۳۵ تکراری یا غیرقابل انتشاردرس هایی که باید 

از حکم »فریدون« گرفت... 
به سرانجام رسیدن پرونده حسین فریدون باعث 
تخلفات  موضوع  به  افکارعمومی  دوباره  توجه 
انقالب  ابتدای  از  شد.  درشت ها  دانه  اقتصادی 
تاکنون پرونده های مختلفی درباره مقامات ارشد 

یا نزدیکان آنها مطرح شده است.
تخلفات  تا  رفیقدوست  مرتضی  پرونده  از 
رفسنجانی  هاشمی  مهدی  و  رحیمی  محمدرضا 
راه زیادی پیموده شد تا امروز که به محکومیت 
حسین فریدون رسیده ایم. پیش از اینها شاهد 
گرد  بر  قرمزی  خط  ارشد  مقامات  که  بودیم 
را  آنها  با  برخورد  و  می کشیدند  خود  اطرافیان 

برنمی تابیده اند.

فریدون  پرونده حسین  به  پایان رسیدگی  اکنون 
چنین  به  رسیدگی  برای  جدید  آغازی  می توان  را 
پرونده هایی دانست. صدور حکم قطعی برای برادر 
رئیس جمهوِر در قدرت، اتفاقی بی سابقه در تاریخ 
جهت  از  هم  بی سابقه  است؛  اسالمی  جمهوری 
مالحظه  بدون  رسیدگی  و  قضائیه  قوه  قاطعیت 
رفتار مسووالنه رئیس جمهور  از جهت  آن و هم  
تخلفات  به  رسیدگی  از  او  نکردن  ممانعت  و 
در  مبارکی  اتفاق  راستی  به  اتفاق  این  برادرش. 
و   است  قوه قضائیه  و  اسالمی  کارنامه جمهوری 
باید یادآوری کرد که بخش مهمی از  رسیدگی به 
صادق  آیت اهلل  صدارت  دوره  در  نیز  پرونده  این 
باید  که  شده  انجام  قضائیه  قوه  بر  الریجانی 
آفرین گفت.  نیز  ایشان  به  آن  به  رسیدگی  بابت 
برای سیاستمداران و  اتفاق درس مهمی  این  اما 
رسانه های ما دارد و آن درس، لزوم  رسیدگی به 

تخلفات دانه درشت ها فارغ از تعلقات سیاسی و 
نهایی است.  نتیجه  به  تا رسیدن  آنها  خانوادگی 
دستگاه قضایی باید به همه افراد جامعه به یک 
می کند  ایجاب  قضایی  عدالت  کند.  نگاه  چشم 
اگر هرکس تخلفی در هر حوزه ای انجام داد با او 

برخورد قانونی صورت گیرد.
افکار  برای  دلیلی  هیچ  به   نباید  پرونده ای  هیچ 
حال  در  شود.  تبدیل  سوال  عالمت  به  عمومی 
حاضر البته هنوز پرونده هایی مانند پرونده فاضل 
الریجانی و محمدجواد الریجانی در افکار عمومی 
این  است  امید  است.  روبرو  مسئله ای  چنین  با 
به صورت شفاف رسیدگی شوند  پرونده هم  دو 
باقی  افکار عمومی هیچ شک و شبهه ای  برای  تا 
ضرورت  زمینه  این  در  مهم  بسیار  نکته  نماند. 
پرونده هایی است.  با چنین  برخورد غیر سیاسی 
همانگونه که از قوه قضائیه انتظار می رود بدون 

دانه درشت ها  پرونده  به  سیاسی  مالحظات 
رسیدگی کند، اصحاب رسانه و سیاست هم نباید 
سیاسی  مطامع  جهت  در  هایی  پرونده  چنین  از 
فقط خطاب  مهم  این  و  کنند  خود سوءاستفاده 
به موافقان دولت و پرهیز دادن آن ها از سیاسی 
مخالفان  بلکه  نیست  برخوردها  این  خواندن 
پرهیز  امر  این  از  اندازه  به همان  باید  نیز  دولت 
کنند. اگر امروز مخالفان دولت از صدور این حکم 
برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند به آرمان 
متاسفانه وقوع  که  کرده اند  چرا  عدالت خیانت 
فساد در کشور ما فراجناحی است و اختصاصی به 

یک جریان خاص ندارد.
اكنون این انتظار و امید در مردم و افکار عمومی 
بدون  قضائی  دستگاه  که  است  شده  ایجاد 
ادامه  راه  این  به  جناحی  و  سیاسی  مالحظات 

دهد.

ماجرای پیغام و پسغام های پگاه آهنگرانی، مهناز افشار و منیژه 
به خداحافظی  جنجالی شد،  گذشته  اواخر هفته  در  که  حکمت 
موقت افشار از اظهارنظرهای سیاسی - اجتماعی انجامیده است.
خراسان در ادامه نوشت: دقیقًا یک هفته پیش ویدئوی کوتاه از 
صحبت های پگاه آهنگرانی بازیگر سینما منتشر شد که می گفت: 
برتری نسبت به دیگر مردم داریم که  »مگر ما که هستیم و چه 
باید راجع به همه چیز نظر دهیم؟ بازیگران فکر کرده اند چون چند 

میلیون فالوئر دارند، حق دارند راجع به همه چیز حرف بزنند«.
حرف های او با واکنش های زیاد و عمومًا مثبتی مواجه شد اما در 
این میان مهناز افشار دیگر بازیگر سینما که این روزها در خارج 
بازتاب  با او مخالفت کرد و در توئیتی که  از کشور حضور دارد، 
آهنگرانی  »پگاه  نوشت:  آهنگرانی  به  کنایه  با  داشت،  فراوانی 
حکم  زودتر  هرچه  امیدوارم  شنیدن؛  همه  رو  پیغامت  عزیزم، 

ممنوع الخروجی ات لغو بشه«.
که  آهنگرانی  پگاه  مادر  حکمت  منیژه  توئیت،  این  به  پاسخ  در 
از تهیه کنندگان سرشناس سینماست، در توئیتی نوشت: »مهناز 
جان قصد جواب نداشتم ولی پگاه گفت این پیغام رو بهت بدم، 
اول این که این مصاحبه مربوط به دو سال و اندی پیش است، 
پس نه به ممنوع الخروجی من ربط دارد و نه به خاطر عافیت طلبی 
است و به غلط این شائبه را جا نیندازید که پگاه عافیت طلب یا 

به هر طریقی به دنبال رفع ممنوع الخروجی بود«.

مهناز افشار اولین سلبریتی نیست که پس از رخ دادن هر اتفاقی 
یا موافقت  آن واکنش نشان می دهد و مخالفت  به  در جامعه، 
به  که  نیز  معترض  فرد  یک  ژست  این  می کند.  اعالم  را  خودش 
خاطر مردم حاضر شده فداکاری کند و منافع خودش را به خطر 
این  مهم  سؤال  اکنون  آشناست.  بسیار  مخاطبان  برای  بیندازد، 
است که مگر رسالت اصلی یک بازیگر جز پرداختن به مسائل حوزه 

مربوط به خودش چیست؟
انتشار  با  آیا یک هنرپیشه می تواند صرفًا  که  این  سؤال مهم تر 
که  کند  تصور  اش،  موضع  اعالم  و  مجازی  فضای  در  پست  یک 
صدای درد مردم و جامعه بوده و کاری انجام داده؟ آیا سلبریتی ها 
در این میان به فکر خطاهای اجتماعی اظهارنظرهایشان هستند؟

فراموش نکرده ایم که طلبه همدانی به نوعی بر اثر ترند شدن یک 
توئیت مجعول اتفاقًا توسط همین خانم مهناز افشار، به شهادت 
بازیگرانی که در دوره خاصی به هر  رسید. حاال مشخص نیست 
دلیلی احساس می کنند باید به همه اتفاقات عکس العمل نشان 
دهند و بعد از مدتی به هر دلیلی از این کار پشیمان می شوند، 

چرا منت آن را بر سر مردم می گذارند؟!
به  بیشتری  مسئولیت  احساس  با  اوالً  سلبریتی ها  کاش  ای 
این  از  دست  ثانیًا  و  بپردازند  اجتماعی   - سیاسی  اظهارنظرهای 
ژست فداکارانه بردارند و اگر تصمیم به سکوت گرفتند، از کسی 

طلبکار نباشند.

درس هایی که باید از حکم 
»فریدون« گرفت...

خانم مهناز افشار؛ از کسی طلبکار نباش روایت »رفیق دوست« از ادامه جنگ بعد از خرمشهر
روحانی گفت به درد دوران صلح نمی خوری !

 شماره : ۲۸۸ | نیمه اول مهر 1۳۹۸ نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

ها  رسانه  در  مهمی  اخبار  روز  هر 
منتشر  مختلف  های  حوزه  در 
می شود. بعضًا این اخبار توسط 
مورد  ها  رسانه  و  ها  خبرگزاری 
توجه قرار می گیرد و تحلیل می 
از  برخی  است  ممکن  اما  شود 
الف  نشود.  دیده  چندان  اخبار 
در نظر دارد بسته خبری ویژه ای 
را منتشر نماید که اخبار مهم آن 
روز به صورت خالصه جمع آوری 
شده و مخاطبان می توانند برای 
اطالع کامل تر درباره آن موضوع 

به اصل خبر مراجعه کنند.
سرانجام نامشخص طرح شفافیت آرا نظام تقنینی

طرح شفافیت آرا نظام تقنینی کشور که دیروز یک فوریت آن در 
مجلس به تصویب رسید از سوی معاونت قوانین مجلس شورای 
نیز پیش بینی  نمایندگان  برخی  آنچنان که  و  بررسی شده  اسالمی 
کرده بودند طرح تقنینی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت دارد.

آیین نامه داخلی مجلس  رئیس کمیسیون تدوین  غالمرضا کاتب 
آراء مجلس  برای  این شفافیت  گفت:   فارس  به  اسالمی  شورای 
خبرگان  مجلس  که  چرا  ندارد؛  اجرا  قابلیت  حتما  رهبری  خبرگان 
رهبری براساس آیین نامه داخلی خود اداره می شود و حتما شورای 
نگهبان به این طرح ایراد خواهد گرفت؛ اما با این حال نمایندگان 
ارائه  به صحن  را  و طرحی  پیشنهاد  مجلس مجاز هستند هرگونه 

دهند.
داستان غم انگیز شفافیت؛ از آرای نمایندگان تا حقوق مدیران

همه شفاف شوند به غیر از نمایندگان مجلس
اعتمادآنالین نوشت: علی مطهری، نماینده مجلس گفت: شورای 
فشار  تحت  که  هستند  جایگاهی  در  تشخیص  مجمع  و  نگهبان 
واقع نمی شوند و شفافیت آرای اعضای این دو نهاد مطلوب است. 
شفافیت آرای شورای عالی امنیت ملی هم خوب است، البته به جز 

مسائل امنیتی که نباید افشا شود.
او با تاکید بر اینکه شفافیت را برای نمایندگان مجلس قبول ندارد، 
گفت: با شفافیت آرای نمایندگان مجلس، دست نمایندگان بسته 
می گیرند.  قرار  فشار  گروه های  تبلیغات  فشار  تحت  و  می شود 
بنابراین رأی واقعی خود را اعالم نمی کنند که این موضوع به ضرر 

کشور است.
ادامه ماجرای سرقت از منزل نماینده خوی

در دو روز گذشته اخباری در خصوص سرقت 400 میلیون تومان 
در  نماینده خوی  کبیری  تقی  منزل  از  یورو  هزار  و ۲۵0  نقد  پول 

شهرک غرب منتشر شده بود.
سیدتقی  کردند:  اعالم  امروز  ایلنا  و  ایسنا  مانند  ها  رسانه  برخی 
کبیری در حاشیه جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس دقایقی 
به  پاسخگویی  به  اما حاضر  کرد  پیدا  خبرنگاران حضور  جایگاه  در 

سواالت خبرنگاران رسانه های رسمی نشد.
اما  کرد،  اکتفا  خبر  شبکه  با  تلویزیونی  مصاحبه  یک  به  تنها  وی 
منشاء  درباره ی  روزنامه ها  و  خبرگزاری ها  خبرنگاران  ابهام  و  سوال 
را بی  آن در منزل  نگهداری  از منزل وی و علت  پول سرقت شده 

پاسخ گذاشت.

اما دفتر نماینده خوی در اطالعیه ای با رد اخبار منتشره در خصوص 
سرقت مبالغی قابل توجه ارز و ریال از منزل وی گفته که تعدادی 
مورد  نقد  وجه  اندکی  و  طال  مقداری  همراه  به  مدارک  و  اسناد 

سرقت قرار گرفته و پرونده توسط پلیس تحت پیگرد است.
در  که  اخیری  دادگاه های  به  اگر  شاید  نوشت:  اعتماد  روزنامه 
راستای مفاسد اقتصادی برگزار شد، نگاهی بیندازیم، می بینیم برای 
البته  و  گرفته شد  نظر  در  ارز«  »احتکار  این متهمان جرم  از  برخی 
این خبر  تعیین شد. حاال  آنها  از  برای هر کدام  مجازات هایی هم 
منتشر  محتکران  درباره  که  باشد  اخباری  از جنس همان  می تواند 

می شد.
شاید حجم ارزی که از منزل این نماینده به سرقت رفت به اندازه 
نباشد؛  مرتکب شود،  که یک صرافی می تواند  ارزی  احتکار  میزان 
اما آیا در شرایطی که فروش ارز بیش از 1000 یورو با محدودیت 
مواجه است، چطور یک شخص حقیقی می تواند ۲۵0 هزار یورو 

در منزلش نگهداری کند؟
بانک مرکزی طی اطالعیه شماره یک خود در  تابناک هم نوشت: 
۲1 فروردین ماه 1۳۹7 اعالم کرد: میزان ارز قابل نگهداری توسط 
هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در ۲1 
ارز ها  به سایر  آن  یا معادل  یورو  فروردین 1۳۹۶ حداکثر 10 هزار 
بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با 

مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
به هر صورت باید در ابتدا مشخص شود که آیا نماینده مجلس 
مجوز نگهداری این میزان ارز را داشته است یا خیر؟ اگر مجوز های 

الزم را نداشته باشد، باید طبق قانون با وی برخورد شود.
امتناع کبیری از توضیح درباره سرقت از منزلش / نماینده مجلس 

بیانیه داد
 هشدار به مفسدان اقتصادی

بیست  افتتاحیه  آیین  در  قضاییه  قوه  رییس  رئیسی،  اهلل  آیت 
انقالب  پاسداران  سپاه  مسئولین  و  فرماندهان  مجمع  سومین  و 
دست درازی  بیت المال  به  که  را  کسانی  دست  گفت:  اسالمی 

کرده اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می کنیم.
وی ادامه داد: راهبرد دشمن در شرایط کنونی بیان فساد در جامعه 
و ناامید کردن مردم است و متأسفانه عده ای هم این راهبرد را در 
داخل دنبال کرده اند. بیان فساد اعتمادآور نیست، مبارزه با فساد 
با دزدان  اعتماد نمی آورد، مبارزه  اعتمادآور است. دزد دزد گفتن 

اعتماد ایجاد می کند.
رئیسی در پایان با بیان اینکه مطالبه مقام معظم رهبری از رؤسای 
اظهار  است،  فسادزدا  ساختار  به  فسادزا  ساختار  اصالح  قوه  سه 

کرد: امیدوارم مردم احساس اجرای عدالت را داشته باشند.
رئیسی: دستتان را نه از مچ بلکه از بازو قطع می کنیم

 توکلی: من از شما می پرسم؛ همه آنهایی که در مجلس هستند 
آدمند؟

اعتمادآنالین نوشت: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
قانون  اختیار  شدن  خارج  بر  مبنی  خود  پیشنهاد  درباره  نظام 
دهمی ها  مجلس  گفت:  مجلسی ها  اختیار  از  مجلس  انتخابات 
خیلی بد عمل می کنند؛ به عنوان مثال این مجلس را می توان با 
مجلس اول مقایسه کرد؟ در کل هر چقدر جلوتر آمدیم، جایگاه 
شد.  خدشه دار  نماینده ها  بدرفتاری  دلیل  به  مجلس  پایگاه  و 
و  شده  پیدا  آن  در  تازه ای  مشکالت  که  دهم  مجلس  مخصوصًا 

اوضاع واقعًا خراب است... فقدان حزب، فقدان جریان های قوی، 
تعلقات جناحی، ازدیاد تفرق و.... متاسفانه این عوامل سبب شده 
مجلس که اتفاقًا یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیتی است ضربه 

ببیند.
 توکلی گفت: ... در تعیین صالحیت ها هم باید وزنی که به جرایم 
سیاسی و فکری می دهیم کمتر شود و جرایم مالی و فساد اخالقی 
را بیشتر کنیم و به سمتی برویم که دزدها و آدم های بدکار نتوانند 
در انتخابات کاندیدا شوند. همچنین آنهایی که نظام را قبول دارند 
هم در هیچ شرایطی نباید مجوز حضور در انتخابات را کسب کنند.
مجلس  در  که  آنهایی  همه  می پرسم؛  شما  از  من  گفت:  توکلی   
هستند آدم اند؟؛ من نمی گویم پناهیان حرف بدی نزده، اما آسمان 
خشخاش  به  مته  دیگران  برای  اگر  ما  است.  نیامده  زمین  به  که 
بگذاریم، کسانی پیدا می شوند و مته به خشخاش ما می گذارند. 
ما بی رحم شویم، به ما هم بی رحمی شده است. آقای پناهیان یک 
آخوند پرسروصدای انقالبی است، که به هر حال یک حرفی زده که 
اما آسمان که به زمین نیامده این همه  مناسب شأن منبر نبوده 

قیل و قال می کنند.
اظهارات جنتی پارادوکس داشت

آقای جنتی  اخیر  نوشت: سخنان  اعتماد  روزنامه  در  عباس عبدی 
دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره ناامیدی ایشان از مدیران فعلی و کوشش و 
انقالبی جایگزین شوند  و  روزی که مدیران جوان  برای  ایشان  کار 
تا از این خفت و گرفتاری که دچارش شده ایم، رها شویم، بازتاب 
گسترده ای داشت. علت این بازتاب نیز در پارادوکسی بود که در 
سخنان ایشان دیده می شد، چراکه آقای جنتی با ۹۳ سال سن که 
پیرترین مسوول کشور یا حتی در سطح جهانی باشد، آرزوی روی 

کار آمدن جوانان را دارد و از مدیران فعلی به کلی ناامید است.
ردپای نعمت زاده پدر در پرونده دختر

باشگاه خبرنگاران نوشت: در جریان برگزاری جلسات دادگاه شبنم 
اتهامات  به  رسیدگی  ختم  و  دارد  ادامه  همچنان  که  زاده  نعمت 
او اعالم نشده است،  رد پای افراد مختلف در پرونده دیده شد، 

افرادی از قبیل دختر خوانده شبنم و پدر او.
احمدرضا  متهمان،  پرونده  به  رسیدگی  دادگاه  سوم  جلسه  در 
لشکری پور از فرد جدیدی به نام آقای فرجی نام برد و او را مسئول 
حسابرسی به انبارها معرفی کرد. بر اساس اظهارات متهم لشکری 
عنوان  به  را  فرجی  صنعت،  اسبق  وزیر  زاده  نعمت  شبنم  پدر  پور 

حسابرس  برای شرکت ورشکسته انتخاب کرده بود.
به گفته احمدرضا لشکری پور از ابتدای دی ماه ۹۶  فرجی به عنوان 
قائم مقام از سوی آقای نعمت زاده وارد شرکت شد و عمده وظیفه 
او پیدا کردن اختالف شرکت با رسا فارمین بود؛  فرجی همان کسی 
است که توسط آقای نعمت زاده به عنوان حسابرس و مشاور مالی 

وارد شرکت شد.
هم  به  کردن  درست  قصد  به  فرجی  دادستان،   نماینده  گفته  به 
شرکت  وارد  متعدد  نامتعارف  فروش های  و  شرکت  ریختگی های 

شده است.
جز شبنم نعمت زاده، دختر او هم در شرکت نقش و بنا به اظهارات 
لشکری پور او به عنوان مدیر یکی از شرکت های دارویی حق امضا 

داشته است.
دفاع یک اصالح طلب از الریجانی

اعتمادآنالین نوشت: محمود صادقی، نماینده مردم تهران گفت: 
برخی  هجمه  مورد  است،  معتدلی  و  میانه رو  فرد  چون  الریجانی 
را صفر و  آنها همه چیز  قرار گرفته است.  نمایندگان طیف خاص 
صد می بینند و روی هر کس که از چارچوب ذهنی آنها دور شود 

بالفاصله خط بطالن می کشند.
کاهش  گذشته/  سال  یک  در  ایرانی ها  محبوب  شخصیت   ۳

بی سابقه محبوبیت الریجانی و روحانی
یک  ماهانه  نظرسنجی های  نتایج  تطبیقی  بررسی  نوشت:  فارس 
می دهد،  نشان  اخیر  یکسال  در  دانشگاهی  نظرسنجی  موسسه 
سردار قاسم سلیمانی همچنان با اختالف قابل توجه از سایرین در 

صدر فهرست شخصیت های محبوب کشور قرار دارد.
بر پایه داده های دریافتی از بررسی این نظرسنجی ها، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی نیز با رشد سریع اقبال مردم به وی در ماه های اخیر، 

در میان ۳ شخصیت محبوب مردم ایران قرار گرفته است.
همچنین محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان نیز با وجود 
کاهش محسوس محبوبیت در ماه های اخیر، همچنان در میان ۳ 

چهره باالیی فهرست قرار دارد.
این  اخیر  ماه های  نظرسنجی های  خروجی  بررسی  سو،  دیگر  از 
موسسه معتبر دانشگاهی در مقایسه با موارد مشابه در ماه های 
ابتدایی سال گذشته، نشان از ادامه روند کاهشی شدید محبوبیت 
رئیس  الریجانی  علی  رئیس جمهور،  روحانی  حسن  حجت االسالم 
مجلس و همچنین محمد خاتمی رئیس دولت های ادوار  هفتم و 
هشتم دارد. بر طبق داده های این نظرسنجی، علی الریجانی رئیس 
ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسالمی، بیشترین میزان 
یکسال  در  ملی  شاخص  چهره های  میان  در  را  محبوبیت  کاهش 

گذشته تجربه کرده است.
میزان فرار مالیاتی وکال مشابه پزشکان است

پر کردن  برای  گزینه های موجود  از جدی ترین  فارس نوشت: یکی 
پردرآمد  مشاغل  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  نفتی،  درآمدهای  خال 
مالیات  دادن  از  میلیاردی  درآمدهای  علیرغم  که  مشاغلی  است. 
امتناع می کنند و با سواستفاده از روش های سنتی اخذ مالیات، فرار 
مالیاتی نجومی دارند. از جمله این مشاغل میتوان به پزشکان و 
وکال اشاره کرد. برآوردها با توجه به سهم ۳۶ درصدی گروه مشاغل 
از کل تولید ناخالص )GDP( حاکی از آن است که رقم فرار مالیاتی 
گروه مشاغل حداقل 70 هزار میلیارد تومان است که میتواند به 

راحتی نصف کسری بودجه دولت را جبران کند.
و  شوراها  کمیسیون  عضو  بی مقدار  شهاب الدین  راستا  این  در 
با اشاره به ضرورت شفافیت  امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
مالیاتی  فرارهای  جلوی  باید  گفت:  مالیات  اخذ  در  دارایی  جریان 
حوزه  در  است.  دارایی ها  شفافیت  راهکارها  از  یکی  که  گرفت  را 
با همکاری قوه قضاییه و مجریه  شناسایی جریان دارایی میتوان 
همه  که  شود  طراحی  سامانه ای  و  بگیرد  صورت  همکاری هایی 

دارایی ها را شفاف کند.
اخذ  و  دارایی  شناسایی  فرآیند  باید  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
بین  از  زدوبند  امکان  صورت  بدین  باشد؛  سیستماتیک  مالیات 

میرود چون سامانه که دیگر برای کسی حق ویژه قائل نمی شود.
پزشکان  تومانی  میلیارد  مالیاتی ۶ هزار  فرار  به  اشاره  با  بی مقدار 

گفت: فرار مالیاتی وکال نیز در همین حدود است.

حاشیه های دستبرد سارقان به خانه نماینده مجلس/ نام بردن از نعمت زاده پدر در دادگاه دختر/ انتشار 
یک نظرسنجی درباره محبوبیت شخصیت های سیاسی/ هشدار رئیسی به مفسدان اقتصادی
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۳۹۸07070۸۳ 4 نظر، 1۶ در صف انتشار 
و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشارروایت »رفیق 
خرمشهر/  از  بعد  جنگ  ادامه  از  دوست« 
روحانی گفت به درد دوران صلح نمی خوری !

پس  چرا  که  می گیرند  خرده  ما  به  برخی   «  
از آزادی خرمشهر آتش بس را قبول نکردید 
و شش سال جنگیدید و بعد قبول کردید؛ 
اتفاقا من هم یکی از آن هایی هستم که طرفدار ادامه جنگ بودم 
اما اگر ما بعد از آزادی خرمشهر آتش بس را قبول کرده بودیم، جنگ 

را باخته بودیم.«
وزیر سپاه  آخرین  و  اولین  رفیق دوست«  الف »محسن  گزارش  به 
از   بیداری  نسیم  ماهنامه  با  گفت گویی  در  گذشته  پاسداران سال 
این  از  بخشی  در  وی  گفت.   آن  فرماندهی  و ستاد  روزهای جنگ 

گفت وگو به موضوع ادامه جنگ پس از خرمشهر پرداخته بود.
رفیق دوست در این زمینه یادآور شده است:  دشمن به ما حمله 
برخی  و  بود  کرده  وارد  ما  به  میلیارد دالر خسارت  از هزار  و بیش 
بودیم  جنگیده  با هم  ما دوسال  بود.  کرده  اشغال  را  ما  شهرهای 
و نقاط ضعف و قوت یکدیگر را فهمیده بودیم و بخش مشهوری 
به  زمان  آن  در  بس  آتش  قبول  بودیم.  کرده  آزاد  را  کشورمان  از 
معنی باخت در جنگ بود. چون اگر به انگیزه صدام برای حمله به 
ایران بازگردیم و به آنچه که در اطراف صدام اتفاق افتاده بود دقت 
کنیم خواهیم دید که صدام خودش به ایران حمله نکرد. حتی یکی 
از مسائلی که شاید در کنفرانس گوادلوپ مطرح شده بود همین 

حمله به ایران بود. 
به گفته وی پس از فتح خرمشهر دو دسته در ایران بودند عده ای 
معتقد بودند همان زمان باید آتش بس را پذیرفت عده ای دیگر هم 
موافق ادامه جنگ بودند. ... زمانی که خرمشهر را پس گرفتیم همه 
دیوارهایی که در خرمشهر باقی مانده بود شاید بیش از چندصدجا 
نوشته شده بود : »جئنا لنبقی« ، ما آمده ایم که برای همیشه بمانیم. 
اما ما وقتی حلبچه را گرفتیم به مردم آنجا می گفتیم که ما چند روز 
میهمان شما هستیم. ما آمده ایم حقمان را بگیریم و باز می گردیم. 
خود من 4۸ ساعت مردمی که قربانی بمباران شیمیایی عراق شده 
بودند را از حلبچه و خرمال آوردم در هرسین خودمان اسکان دادم 
و به آن ها می گفتم ما شما را به شهرهایتان باز می گردانیم. بنابراین 
متجاوز  باید  بگیریم.  پس  را  حقمان  که  دادیم  ادامه  را  جنگ  ما 
مشخص شود، چرا به ما حمله شده و باید غرامت جنگ را به ما 
بدهید.  وی یادآور شده است: کسانی که جنگ دستشان بود به 

نتیجه رسیدند که االن زمان آتش بس است. زمان آتش بس  این 
اما لجستیک سپاه نبودم.  من کاره ای نبودم. من وزیر سپاه بودم 
بجای من که ده سال از عمرم را در لجستیک جنگ در سپاه گذاشته 
را  جنگ  نه  که  لجستیک جنگ شد  نبوی مسول  بهزاد  آقای  بودم 
اگر بودم می توانستم  را. من  قبول داشت و نه یک روز تجربه آن 
کاری کنم که بغداد را هم بگیریم! وقتی من از وزارت بیرون آمدم 
تنها از دولت لیبی ۹00 میلیون دالر امکانات مجانی آورده بودم. من 
هرچه موشک از لیبی آوردم مجانی بود. از لیبی چهار کشتی مهمات 
مجانی آوردم. از آلمان شرقی امکانات نسیه آوردم . می شد با زمان 

بندی کارهایی کرد.
رفیق دوست می گوید: عده ای فکر می کردند که ایران قادر نیست 
از نظر نظامی عراق را شکست بدهد و در داخل ضعیف شده است. 
شاید هم حرفشان درست بوده. اما من معتقدم که در قوی ترین 
زمان ممکن قرار داشتیم ! ... وقتی قطعنامه را پذیرفتیم دو اتفاق 
افتاد نخست اینکه عراق به اتفاق منافقین عملیات فروق جاویدان 
یا از نظر ما مرصاد را شروع کرد و بزرگترین پیروزی ما همان جا بود 
که منافقین اصال در آنجا از بین رفتند. خود من قبل از انقالب با 
جاده  در  را  آن ها  جنازه  که  بودم  بند  هم  منافقین  سران  از  خیلی 
اسالم آباد دیدم. این موضوع خیلی سرو صدا کرده بود اما همان 
زمان صدام با پانزده لشگر مجهز به جنوب حمله کرد که این اصال 
مطرح نشده است. سپاه و ارتش باهم رفتند و ضربه محکمتری از 
کربالی پنج را به عراق وارد آوردند. پس ما در آن ایام قوی بودیم. 
در مورد داستان فاو و جاهای دیگر باید گفت که به واقع ما نرفته 
بودیم برای همیشه آنجا باشیم. در داخل فعل و انفعاالتی رخ داد 
که نیروی ما در فاو کم بود و ضعیف شده بودیم. در واقع نیرو به 

غرب برده بودیم که عملیات انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره ناراحتی امام  از شکست فاو ناراحت 
بودند و اینکه باید برخی فرماندهان جنگ دادگاهی و اعدام شوند 

تاکید می کند که اینها دروغ است و امام چنین حرفی نزده بود.
به گفته وی امام چند ماه پس از پذیرش قطعنامه که تعبیر جام زهر 
را بکار برده بودند نامه دیگری خطاب به رزمندگان نوشتند که در آن 

جام زهر را تلطیف کردند و گفتند من یک تشکر به  شما بدهکارم.
برای  امام  پیام  که  ای  جلسه  در  کند:   می  یادآوری  دوست  رفیق 
کنار  اتفاقا   ... شد  خوانده  قوا  سران  حضور  در  قطعنامه  پذیرش 
آقای دکتر روحانی نشسته بودم تا پیام امام به بحث نوشیدن جام 
زهر رسید روحانی به شوخی به من گفت حاج محسن پاشو برو که 

شما فقط به درد جنگ می خوردی، به درد صلح نمی خوری!



روش های ساده ای که موجب کاهش و تعدیل سطح این هورمون 
می شود در این مطلب مرور کنید.

اصلی  هورمون  کورتیزول  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
فوق  غدد  می شود،  استرس  دچار  فرد  وقتی  است.  بدن  استرس 
کلیوی هورمون استروئیدی کورتیزول را آزاد می کند که در بسیاری 

از عملکرد های بدن از جمله کنترل میزان قند خون نقش دارد.
سطح کورتیزول در خون معموالً در صبح بیشتر است و به تدریج 
در طول روز کاهش می یابد. کورتیزول همچنین در تنظیم چرخه 
ها،  کربوهیدرات  از  بدن  استفاده  نحوه  مدیریت  بدن،  خواب 
نقش  خون،  فشار  کنترل  التهاب،  کاهش  ها،  پروتئین  و  چربی ها 

دارد.
عالئم  و  بیماری ها  بروز  باعث  می تواند  کورتیزول  باالی  سطح 
مختلف از جمله فشار خون باال، دیابت نوع دو، خستگی، اختالل 

در عملکرد مغز و عفونت شود.
مقدار بسیار کم و بیمارگونه کورتیزول هم می تواند باعث بیماری 
آدیسون شود که عالئمی شامل خستگی، سرگیجه، ضعف عضالنی، 
کاهش وزن تدریجی، تغییر در خلق و خوی و فشار خون پایین را 

در پی دارد.
راه های طبیعی برای کاهش هورمون کورتیزول

اگر ارتباط بین مغز و غده آدرنال به درستی کار کند، بدن در صورت 
لزوم باید بتواند تولید کورتیزول را افزایش  یا کاهش دهد.

یک  حل  از  پس  حتی  است  ممکن  کورتیزول  سطح  حال،  این  با 
تأثیر  این موضوع می تواند  باقی بماند و  باال  زا  وضعیت استرس 
و  کاهش  برای  روشهائی  اما  باشد  داشته  فرد  سالمتی  بر  منفی 
تعدیل سطح کورتیزول وجود دارد تا بدن به طور مناسب استرس 

را مدیریت کند.

کاهش استرس
=افرادی که سعی در کاهش سطح کورتیزول دارند در صورت امکان 
یادگیری  یا  و  زا  استرس  از موقعیت های  نگه داشتن خود  با دور 

چگونگی مقابله بهتر با استرس، این کار را انجام دهند.
دارو ها  از  برخی  است،  دشوار  بسیار  مسئله  این  که  مواردی  در 
می توانند در بهبود تحمل استرس و کاهش سطح کورتیزول نقش 

داشته باشند.
داشتن یک رژیم غذایی مناسب

رژیم  یک  باید  دارد،  کورتیزول  سطح  کاهش  در  سعی  که  فردی 
غذایی سالم و متعادل داشته باشد و به میزان قند مواد غذائی 

مصرفی خود توجه کند.
کورتیزول  سطح  پایداری  به  می تواند  که  موادغذایی  از  برخی 
سبز،  یا  سیاه  چای  گالبی،  و  موز  تلخ،  شکالت  شامل  کند  کمک 

پروبیوتیک ها مانند ماست و مقدار کافی آب هستند.
خواب مناسب

تأثیر بگذارد.  بر میزان کورتیزول آن ها  میزان خواب فرد می تواند 
خواب شبانه بد یا کمبود خواب به مدت طوالنی می تواند منجر به 

افزایش سطح کورتیزول در جریان خون شود.

تمرین آرامش

آرامش،  تمرین  با  می توانند  می کنند  تجربه  را  استرس  که  افرادی 
آن را مدیریت کنند. حتی تمرین های ساده تنفس می تواند به فرد 

کمک کند تا با استرس به طور مؤثر مقابله کند.
گوش  و  بخش  آرامش  تمرینات  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
را  دادن به موسیقی آرامش بخش هم می تواند سطح کورتیزول 

کاهش دهد.
خنده و تفریح

صرف  دهد؛  کاهش  را  فرد  یک  کورتیزول  سطح  می تواند  تفریح 
به  را  کورتیزول  میزان  طبیعت،  در  تفریح  برای  زمان  دقیقه   ۲0
میزان قابل توجهی کاهش می دهد؛ مطالعات نشان داد که سطح 

کورتیزول در پاسخ به خنده هم کاهش می یابد.
داشتن نگرش مثبت و حس خوشبختی هم به پایین آمدن سطح 
کورتیزول منجر می شود و مزایای دیگری مانند فشار خون پایین و 

سیستم ایمنی قوی تر را به دنبال دارد.

ورزش کردن

ورزش می تواند به کاهش کورتیزول کمک کند، اما ورزش شدید 
می تواند باعث افزایش سطح آن شود.

خودداری از مصرف کافئین در شب

افرادی که سعی در کاهش سطح کورتیزول دارند، باید از مصرف 
کنند؛  خودداری  عصر  در  کافئین  حاوی  نوشیدنی های  و  غذا ها 
کافئین می تواند در خواب شبانه اختالل ایجاد کند و خواب خوب 

سطح کورتیزول را پایین نگه می دارد.
افراد باید قبل از رفتن به رختخواب، موبایل خود را خاموش کنند 
قبل  مایعات  میزان مصرف  کردن  کنند؛ محدود  استراحت  فقط  و 

از خواب هم می تواند احتمال خواب آشفته را به حداقل برساند.
داشتن روابط خوب

روابط پایدار و دوستانه با دوستان و خانواده می تواند به شخص 
در شرایط استرس زا کمک کنند.

۳اجتماعی

"سحر تبر" بازداشت شد اما هیچکس نمی دانست 
نامش »فاطمه« است و کمتر کسی می پرسد این 
فاطمه چرا و چطور تبر شد؟! آن هم تبر تيزي بر 

تن و جان خودش!
-آیا او خودش را آنقدر تراشيده تا به زعم خودش 
خواسته  او  آیا  بيايد؟  در  دیگران  باطن  به شكل 
آدم هایی با ظاهری موقر و روشن و درون هایی 
انتقام  دیگران  از  و  بدهد  نشان  را  زشت  و  سیاه 

بگیرد؟
به نظر نمی رسد اینقدر »فیلسوف« بوده باشد!

-آیا خواسته درآمد کسب کند؟
چه کسی - آن هم دختری در سن و سال او و با 
می شود  حاضر  تبر خوردن-  از  پیش  زیبای  ظاهر 
این خودآزاری شدید  به  درآمد دست  برای  صرفا 

و خشن بزند؟!
-آیا فقط می خواسته دیگران به او توجه کنند و 

دیده شود؟
است.  احترام  کسب  و  توجه  شدن  دیده  هدف 
بیراه  و  بد  و  انزجار  ابراز  قیمت  به  شدن  دیده 

شنیدن و طرد شدن چگونه ممکن است؟
-آیا او  احتیاج به درمان دارد؟

به نظر می رسد معقول ترین پاسخ ممکن همین 
گزینه باشد. اما اگر چنین است چرا باید بازداشت 

شود؟
یعنی  است  شده  وارد  فاطمه  به  که  -اتهاماتی 
ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، 
و  گری  اباحه  گسترش  مقدسات،  به  توهین 
تشویق جوانان به فساد دستکم بر اساس تصاویر 
و فیلم هایی که در اینستاگرام از او منتشر شده 
دقیق به نظر نمی رسد و از آن مهم تر اینکه هیچ 
اختصاصی به او ندارد و عناوین اتهامی وی با این 
کلیت و ابهام درباره بسیاری دیگر از فعاالن فضای 

مجازی نیز صدق می کند.
با هر معیاری که به رفتار فاطمه نگاه کنیم - حتی 
معیارهای مجرمانه موجود در عناوین اتهامی - به 
نظر می رسد او یک »قربانی« هم باشد و باید به 

دنبال قاتل روح و روان او هم بگردیم .

داریم پیر می شویم؛ کسی به فکر این همه سالمند در آینده هست؟! ...

یک عکس؛ یک شرح - زخم های 
تبر  درمان هم می خواهد 
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نمی ترسی!  گفت:  مریم 
باید  چه  برای  نه  گفتم: 
زمان  آن  که  من  بترسم. 
مرده ام، حداقل به چند نفر 
هم  او  می بخشم.  زندگی 
گفت: پس من هم می روم 
عضو  اهدای  کارت  و 
نشد  قسمت  می گیرم. 
کارت را بگیریم اما همسرم 
نفر  چند  به  من  از  زودتر 

زندگی بخشید.
که  بود  پیش  وقت  »چند  نوشت:  شهروندآنالین 
به همراه همسرش با دیدن برنامه عصر جدید تصمیم 
گرفت کارت اهدای عضو بگیرد اما هرگز تصورش را هم 
نمی کرد که به همین زودی ها بتواند به چند نفر زندگی 
از یک سردرد معمولی  ببخشد. زن جوان تبریزی بعد 
راهی بیمارستان شد و دیگر هرگز بازنگشت اما قلبش 
شد  متوجه  سردردش  از  بعد  او  می تپد.  همچنان 
تومور مغزی دارد و چند ساعت بیشتر زنده نماند. او 
برای سرم زدن به بیمارستان رفته بود اما وقتی داشت 
با شوهرش به خانه برمی گشت، بیهوش و بعد از آن 
هم دچار مرگ  مغزی شد. اما داستان زندگی این مادر 
جوان به اینجا ختم نشد و خانواده اش با اعالم رضایت 
خود اعضای بدن فرزندشان را اهدا کردند تا قلب او 
از تبریز به تهران پرواز کند و در بدن یک دختر 11 ساله 
به  نرم می کرد، دوباره شروع  با مرگ دست وپنجه  که 

تپیدن کند.
رحیم، شوهر این زن که هنوز هم مرگ همسرش که 
در حالی  که  نکرده،  باور  را  عاشقانه دوستش داشت 
اشک می ریخت، در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« از 

جزییات مرگ و زندگی همسرش گفت.
همسرتان بیماری خاصی داشت؟

مریضی  اصال عالیم  بود،  حال  و سر  زن سالم  یک  او 
نداشت اما وقتی به بیمارستان رفتیم، گفتند تومور 
باورم  و  شوکه ام  هم  هنوز  دارد.  مادرزادی  مغزی 

نمی شود.
در  را  تومور  عالیم  سال ها  این  همه  در  یعنی 

همسرتان ندیده بودید؟
سردرد  هرازگاهی  بود.  سرحال  خیلی  او  اصال.  نه 
می گرفت اما با قرص رفع می شد، مثل تمام سردرد های 
گردش  به  زیاد  هم  با  همسرم  و  من  دیگر.  معمولی 

می رفتیم. او کوه و دشت را دوست داشت، با هم به 
کوه می رفتیم و اتفاقا همیشه از من جلوتر و سریع تر 
می رفت. اصال خسته نمی شد. من از نفس می افتادم، 
کنارش  در  پانزده  سال  بود.  او همچنان سرحال  ولی 

زندگی کردم و هیچ وقت او را مریض و بیمار ندیدم.
همسرتان چطور دچار مرگ  مغزی شد؟

با  آمدم،  خانه  به  ظهر  بود.  ماه  مهر  سوم  چهارشنبه 
هم ناهار خوردیم و کلی گفتیم و خندیدیم. او گفت 
که سردرد دارد. گفتم قرص بخور تا آرام بشوی. بعد 
گفت  آمدم،  خانه  به  وقتی  شب  رفتم.  سرکار  هم 
سردردم خوب نشده، بیا برویم دکتر یک سرم بزنم. او 
را بالفاصله به یک درمانگاه بردم. در آن جا سرم زد اما 
خوب نشد. وقتی داشتم کمکش می کردم که با هم به 
خانه برویم، گفت نمی توانم راه بیایم، حالم هنوز بد 
است. آنجا بود که بیهوش شد. بالفاصله با اورژانس 
دارم  گفت  من  به  کردیم.  منتقل  بیمارستان  به  را  او 
می میریم. آخرین حرفی که زد این بود که چرا آن  قدر 
این جا سروصداست. وقتی با اورژانس به بیمارستان 
گریه  بستگانش  و  بود  شده  فوت  نفر  یک  رفتیم، 
می کردند. مریم این حرف را زد و باز هم بیهوش شد. 
پزشک  بعد  ساعت  چند  مختلف،  آزمایشات  از  بعد 
بیمارستان گفت توموری که داخل سر همسرم بوده، 
در این مدت رشد زیادی داشته و باعث مرگ  مغزی او 
را  شده است. این خبر آن  قدر تکان دهنده بود و ما 

شوکه کرد که حتی نمی توانستیم اشک بریزیم.
همسرتان  عضو  اهدای  به  تصمیم  زمان  همان 

گرفتید؟
فردای آن روز بود که دوباره همسرم را معاینه کردند 
از بین  به زندگی  او  بازگشتن  برای  امیدمان  و آخرین 
رفت. مریم را برای همیشه از دست داده بودیم، اما در 
همان حال تصمیمم را گرفتم. می دانستم همسرم هم 
از این کار رضایت دارد و خوشحال می شود. همسرم 
از  کاری  هر  کسی  هر  برای  همیشه  بود،  زنده  وقتی 
همه  به  خیرش  و  می داد  انجام  برمی آمد،  دستش 
دهیم،  انجام  را  کار  این  اگر  بودم  مطمئن  می رسید. 
می گیرد،  قرار  آرامش  در  همیشه  برای  همسرم  روح 
برای همین همه راضی شدیم و این کار صورت گرفت.

پدر و مادر همسرتان به راحتی راضی شدند؟
مادرش کمی بی تابی می کرد اما مشاور بیمارستان با او 
صحبت کرد و گفت که با این کار زندگی چند نفر نجات 

پیدا می کند، برای همین در نهایت راضی شد.

همسرتان کارت اهدای عضو داشت؟
برنامه  بود که داشتیم  روز پیش  اما همین چند  نه، 
عصر جدید را می دیدیم، در آن برنامه در مورد اهدای 
را  کار  این  می خواهم  گفتم  من  کردند.  عضو صحبت 
برای  نه  گفتم:  نمی ترسی!  گفت:  مریم  دهم.  انجام 
به  مرده ام، حداقل  زمان  آن  که  من  بترسم.  باید  چه 
چند نفر زندگی می بخشم. او هم گفت: پس من هم 
نشد  قسمت  می گیرم.  عضو  اهدای  کارت  و  می روم 
نفر  به چند  از من  زودتر  اما همسرم  بگیریم  را  کارت 
زندگی بخشید. حاال من مانده ام و یک پسر ۶ ساله 
آنها  به  باید  و یک دختر 1۲ ساله که نمی دانم چطور 
سخت  واقعا  مادرشان  بدون  زندگی  کنم.  رسیدگی 
یک  به  همسرم  قلب  شدم  متوجه  که  همین  است. 
است،  خودم  دختر  هم سن  تقریبا  که  ساله   11 دختر 

زندگی دوباره بخشیده، خیلی خوشحالم.
پروازی برای زندگی

مریم  بدن  اعضای  اهدای  برای  محمودی  خانواده 
که  بود  ترتیب  این  به  کردند،  اعالم  را  خود  رضایت 
نیازمند  بیمار  با تالش پزشکان کلیه های مریم به دو 
در تبریز و مراغه و کبد او نیز به یک بیمار اهل یکی 
پیوند  موفقیت  با  ورزقان  شهرستان  روستاهای  از 
مادر  این  قلب  و  نبود  ماجرا  پایان  این  اما  شد.  زده 
مهربان برای تپیدن دوباره باید به تهران می آمد و این 
یعنی آغاز یک عملیات اورژانسی جدید برای تیم های 
تخصصی پیوند عضو. گفته می شود این نهمین  پرواز 

برای اهدای زندگی در کشور است.
وزارت  اعضای  پیوند  واحد  رئیس  دهقانی،  ساناز 
دراین باره  کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
به  باید  اهداشده  قلب  که  این   دلیل  »به  می گوید: 
بیمارستان شهید رجایی تهران انتقال می یافت، تمام 
مدت  در  انتقال  برای  الزم  هماهنگی های  و  اقدامات 

زمان بسیار کمی انجام شد.«
روز  تیم تخصصی صبح  »یک  ادامه می گوید:  در  وی 
جمعه از تهران به سمت تبریز و بیمارستان امام رضا)ع( 
برخوردار  باالیی  حساسیت  از  ماموریت  کردند.  پرواز 
بود و هر ثانیه که می گذشت، حکم زندگی برای یک 
تخصصی  تیم  علت  همین  به  داشت،  نیازمند  بیمار 
تبریز بالفاصله  از فرود در فرودگاه شهید مدنی  پس 
خود را به بیمارستان رساندند و دوباره سوار هواپیما 
عملیات  خوشبختانه  بازگشتند.  تهران  به  و  شدند 
انتقال هوایی قلب بیمار مرگ  مغزی با همکاری مرکز 
موفقیت  با  پیش بیمارستانی  اقدامات  و  اورژانس 
انجام شد و حال  دختر 11ساله ای که قلب را دریافت 

کرد، بسیار خوب است و در وضع نرمال قرار دارد.«

داستان زندگی مادری که اعضای بدنش اهدا شد

در حالی که جامعه ایران شاهد رشد شتابان نسبت 
سنگین  های  هزینه  و  است  سالمندی  جمعیت 
جامعه  آ ینده  سیاسی  حتی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
برای  برنامه مشخصی  را تهدید می کند، هیچ  ایران 
نزدیک  آ ینده  در  آن  بروز  که  مشکالتی  از  پیشگیری 

قطعی است به چشم نمی خورد.
به گزارش الف روز نهم مهر ماه  )اول اکتبر( هر سال 
اعالم  اساس  بر  است.  شده  نامگذاری  سالمند  روز 
مرکز آمار ایران هم اکنون حدود ۹.۳ درصد جمعیت 
باالی ۶0  سال  ایران سالمندان  حدود ۸0 میلیونی 
هستند و با توجه به کاهش موالید، افزایش تجرد و 
کاهش فرزندآوری ایران در سال 14۳0 با حدود 110 
میلیون جمعیت، حدود ۳0 درصد یعنی بیش از ۲۵ 

میلیون سالمند خواهد داشت.
یک  به  رسیدن  یعنی  سالمند  میزان  این  افزایش 
کار و مولد  نیروهای  با کمبود شدید  پیر که  جامعه 
و  اقتصادی  رشد  کاهش  آن  معنای  و  است  مواجه 
افزایش شدید هزینه ای بهداشتی و درمانی است به 
خصوص اینکه سالمندان عالوه بر هزینه های درمان 

نیازمند خدمات مراقبتی و نگهداری نیز هستند.
از حدود ۵7  ایرانیان  زندگی  به  امید  افزایش سند 
سال به 74 سال در چهل سال گذشته که به دلیل 
واکسیناسیون  جمله  از  بهداشتی  خدمات  افزایش 

و کاهش بیماریهای واگیر، افزایش میزان دسترسی 
به آب سالم و در عین حال کاهش رشد جمعیت از 
۳.۲ درصد به زیر دو درصد رخ داده همگی دست 
به دست هم داده که ایران را از یک کشور جوان به 

سمت یک کشورپیر در دهه های آینده سوق دهد.
اکنون جمعیتی که با رشد ۳.۲ درصدی در سال های 
اول دهه ۶0 متولد شدند و با هجوم به مدرسه بحران 
کمبود کالس درس را به وجود آوردند و از اواخر دهه 
70 و دهه ۸0 بحران کنکور و کمبود صندلی دانشگاه 
را رقم زدند و اکنون به بحران بیکاری، ازدواج رسیده 
افزایش  و  سالمندی  بحران  آینده  های  دردهه  اند 

بیماری های این دوره را رقم خواهند زد.
با  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون  رئیسی،  علیرضا 
از سرشماری سال  استخراج شده  آمارهای  به  اشاره 
۹۵ بیان داشت: ۹.۲۸ درصد جمعیت کشور در این 
سال سالمند بودند که اکنون این میزان به 10 درصد 
دارند؛  سال   ۶0 از  بیش  افراد  این  و  است  رسیده 
ضمن اینکه تا حدود ۲۸ سال آینده میزان جمعیت 
از  یعنی  رسید؛  درصد خواهد  به ۳0  سالمند کشور 
هر ۳ نفر یک نفر سالمند شده و جمعیت کشور به 

سمت سالمندی می رود.
کشور  در  سالمندی  سهم  بیشترین  افزود:  رئیسی 
سالمندی  سهم  کمترین  و  گیالن  استان  به  مربوط 
اینکه  بلوچستان است، ضمن  به سیستان و  مربوط 
شدن  پیر  رشد  نظر  از  مازندران  و  البرز  استان های 
جمعیت در صدر قرار داشته و کمترین رشد سالمندی 

نیز مربوط به استان گیالن است.
رئیسی با بیان اینکه ۹4 درصد سالمندان بیمه پایه 
دارند، گفت: ۳1.۳4 درصد سالمندان تحت پوشش 
بیمه تکمیلی هستند؛ ضمن اینکه نیاز سالمندان به 

بستری شدن دو برابر افراد عادی جامعه است.
وی با اشاره به نحوه گذران اوقات روزمره سالمندان، 
ترتیب  به  را  اوقات خود  کرد: سالمندان  خاطرنشان 
صرف مراقبت شخصی، گذران وقت و بیکار بودن، کار 
در خانه، فعالیت های مذهبی، اجتماعی و داوطلبانه 

دارای  نیز  سالمندان  درصد   1۲ اینکه  می کنند؛ ضمن 
شغل هستند.

افزایش بیماری در بین سالمندان
دالیل  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
داشت:  ابراز  سالمندان  در  میر  و  مرگ  عمده 
سال   ۶۹ تا   ۶0 افراد  در  میر  و  مرگ  علت  باالترین 
در مردان و زنان بیماری های قلبی، دیابت، کلیوی و 

سرطان هاست.
خون  فشار  شیوع  میزان  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
از  افزود:  است،  درصد  باالی ۶0 سال ۳4.۵  افراد 
این تعداد افراد دارای فشار خون کمتر از 40 درصد 
میزان شیوع  اینکه  کنترل هستند، ضمن  آنها تحت 
دیابت در افراد باالی ۶0 سال حدود 11 درصد است 
در حالی که کمتر از 40 درصد این تعداد تحت کنترل 

هستند.
وی از شیوع ۳۳ درصدی چربی خون در افراد باالی 
۶0 سال خبر داد و گفت: ۶0 درصد این افراد خدمات 
سالمندان  درصد   ۲۲ اینکه  می کنند؛ضمن  دریافت 
دچار چاقی بوده، ۳۶ درصد اضافه وزن داشته و 4 

درصد الغر هستند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه ۵۶.۵ 
دارند،  ناکافی  فیزیکی  فعالیت  سالمندان  درصد 
دخانیات  مصرف  سابقه  سالمندان  درصد   ۲1 گفت: 
داشته، ضمن اینکه ۲۶ درصد سالمندان نیز در سال 
گذشته حداقل یک بار زمین خورده و دچار شکستگی 

شده اند.
رئیسی با اشاره به انجام مطالعات در سال ۹۵، بیان 
دارای مشکالت  داشت: حدود ۶0 درصد سالمندان 
درصد   40 اینکه  ضمن  هستند؛  دندان  و  دهان 
درصد   ۸۲ و  کرده  استفاده  عینک  از  سالمندان  از 
از  که  داشتند  ابراز  مطالعه  این  در  نیز  سالمندان 
زندگی خود رضایت دارند و 4۵ درصد سالمندان نیز 

دچار مشکالت خواب هستند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به برنامه های 
 4۵ شد:  سالمندان       یادآور  برای  بهداشت  وزارت 

برنامه برای سالمندان تهیه و تدوین شده است که 
از جمله آنها ابالغ بسته خدمت غیر پزشک سالمت 
استانداردهای  طراحی  دانشگاه ها،  به  سالمندان 
فضای فیزیکی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی 
پودمان مجازی  و طراحی 40  با سالمندان  متناسب 
آموزشی سالمندی برای پزشک خانواده و نیز تشکیل 
کمیته های تغذیه، سالمت روان در حوزه های مختلف 

خدماتی است.
رکود اقتصادی در بحران سالمندی

بحران  درباره  نیز  اقتصاد  کارشناس  شیخی  مجید   
سالمندی به خبرنگار الف گفت:  از سال ۲00۸ بحران 
بزرگی کشورهای غربی را فراگرفته و به علت الپوشانی 
کسی به این نکته توجه ندارد که یکی از عوامل این 
بحران پیری جمعیت است  که جامعه ما را هم تهدید 

می کند.
یا  ایتالیا  مثل  کشورها  این  از  برخی  در  افزود:  وی 
جمعیت  رشد  نرخ  شمالی  اروپای  کشورهای  برخی 
خانم  بحران  این  از  خروج  برای  و  است  شده  منفی 
تشویق  مختلف  های  روش  به  را  ها  خانواده  و  ها 
مرخصی  دوبرابری  کنند.افزایش  می  فرزندآوری  به 
زایمان، افزایش مرخصی بچه داری. دادن مرخصی به 
پدران و انواع امتیازهای دیگر را می دهند تا  خانواده 
ها تعداد بیشتری  فرزند بیاورند زیرا آنها خطر پیری 

را احساس کرده اند.
عمومی،  های  هزینه  افزایش  شیخی،  گفته  به   
افزایش هزینه های درمانی، افزایش هزینه های بیمه 
و ازکارافتادگی و کاهش خالقیت و تولید و بهره وری 
و رکود اقتصادی ازجمله تبعات پیری جمعیت است.
باعث  جمعیت  پیری  گفت:  اقتصاد  کارشناس  این 
افزایش سنگین و غیرقابل تحمل هزینه های خانوار 
می شود و چون بسیاری از خانواده ها توان تحمل 
به دولت منتقل  این هزینه  ندارند  را  این هزینه ها 
می شود. ازطرفی کاهشن نیروی کار جوان باعث می 

شود دستمزد نیروهای کار افزایش پیدا کند.
تواند  پیر دارد نمی  افزود: کشوری که جمعیت  وی 

را  خودش  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی,  استقالل 
حفظ کند. تولید، بهره وری و ارزش افزوده افت پیدا 
کشورهایی  به  نگاه  با  باید  دولت  بنابراین  کند  می 
که این تجربه را دارند برای پیشگیری ازاین وضعیت 

برنامه ریزی و اقدام کنند.
دوتا  شعار  با   ۶0 دهه  در  که  طرحی  داد:  ادامه  او 
بچه کافیه و فرزند کمتر زندگی بهتر اجرا شد، طرح 
نادرستی بود که امروز تبعات و خطرات آن ر ا بیخ 
به  خیانت  طرح  این  کنیم.  می  احساس  گوشمان 
برای  زودتر  چه  هر  فعلی  مسئوالن  اگر  و  بود  کشور 
کشور  به  هم  آنها  نکنند  کاری  فرزندآوری  افزایش 

خیانت کرده اند.
نیروی  بر  اقتصاد  اتکای  االن در دنیا   شیخی گفت: 
مشغول  مسئوالن  وقتی  اما  است  جوان  و  خالق 
اشتغال  و  کار  داللی خودشان هستند.  فعالیت های 
کافی ایجاد نشود تا ازدواج و فرزندآوری بیشتر شود.

وی افزود: افزایش سالمندی هزینه های مختلفی به 
جامعه تحمیل می کند. ساده ترین و اولیه ترین آنها 
میزان  طبیعی  به طور  زیرا  است  درمانی  هزینه های 

بیماری در بین سالمندان بیشتر است.
عروقی،  و  قلبی  های  بیماری  کرد:  اضافه  شیخی 
سکته، دیابت، بیماری های اسکلتی، آلزایمر و ... در 
به مراتب بیشتر است و قطعا سرانه  پیر  افراد  بین 
بیشتر  درمان  سرانه  میانگین  از  آنها  درمان  هزینه 

است.
شیخی گفت: با ضرب سرانه درمان بر تعداد جمعیت 
درمانی  های  هزینه  مالی  بار  آینده  افق  در  سالمند 
سالمندی قابل محاسبه است که با به آن باید هزینه 
های تامین اجتماعی، بیمه بازنشستگی، هزینه های 
تولید  رونق  افت  های  هزینه  و  سالمندان  نگهداری 
بزرگی  بسیار  عدد  که  کرد  اضافه  هم  را  وری  بهره  و 
می شود به خصوص اینکه تغییرات سبک زندگی و 
تکنولوژی به مرور نیازها و هزینه های جدیدی را هم 
می  پیدا  افزایش  روز  به  روز  که  آورد  می  وجود  به 

کند.

بهترین راهکارها برای کاهش هورمون استرس
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کشور ما با تاریخ چندهزار ساله ی خود دارای آثار تاریخی متعددی 
است که گردشگران زیادی را از نقاظ مختلف ایران و جهان به سمت 
رستم،  نقش  تخت جمشید،  آثاری همچون  می کنند.  خود جذب 
کاخ  پل،  بیستون، سی وسه  طاق  کندوان، شهر سوخته،  روستای 
از  ابیانه و  هشت بهشت، فلک الفالک، روستای ماسوله، روستای 
که  می آیند  شمار  به  ایران  گردشگری  سرمایه های  مهمترین  جمله 
از  یکی  داریم  مقاله قصد  این  در  آشنا هستند.  نیز  برای جهانیان 
زیباترین روستاهای تاریخی کشورمان یعنی روستای ابیانه را بیشتر 

برایتان معرفی کنیم.

روستای ابیانه را بیشتر بشناسید

در  ابیانه  است.  نطنز  شهرستان  توابع  از  ابیانه  تاریخی  روستای 
دامنه کوه کرکس و 40 کیلومتری شمال غربی شهرستان نطنز قرار 
دارد. این روستا به دلیل آثار و بناهای تاریخی پرشمار و مختلفش، 
مطرح  ایران  روستاهای  فوق العاده ترین  از  یکی  عنوان  به  همواره 
بوده است آب و هوای روستای ابیانه چهار فصل بوده و قدمت آن 
نیز به 4 هزار سال قبل برمی گردد. جالب است بدانید که در دوران 
صفویان، زمانی که پادشاهان صفوی به منظور ییالق به نطنز سفر 

می کردند، در این روستا سکنی می گزیدند.
 )Vi( می گویند. در این زبان )Viuna( در زبان محلی به ابیانه، ویونا
این  بید و ویانه )Viyane( معنای بیدستان می دهد. علت  معنای 
نامگذاری به گذشته ی ابیانه ارتباط دارد که به نام بیدستان مشهور 
بوده است. با گذشت زمان نام ویونا به اویانه و در نهایت به ابیانه 

تغییر پیدا کرده است.
سال  مرداد   ۳0 تاریخ  در  اصفهان  استان  ابیانه  تاریخی  روستای 
1۳۵4 خورشیدی با شماره ی ثبت 10۸۹ به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران ثبت گردید.

معماری خانه های ابیانه

که  می شوید  متوجه  کنید،  نگاه  روستا  این  ساختمان های  به  اگر 

بافت ساختاری آن ها به شکل حلزون بوده که این سبک معماری 
قریب  اکثر  می باشد.  قاجار  و  صفوی  سلجوقی،  دوران  به  متعلق 
مشبک  پنجره  و  درب  با  مکعب  شکل  به  خانه ها  این  یقین  به 
استقرار  یکدیگر  روی  بر  پلکانی  به صورت  که  چوبی ساخته شده 
را می توان در یک  این روستا ساختمان های قدیمی  در  یافته اند. 
شیب یکنواخت با پوششی از خاک سرخ مشاهده کرد که جلوه ی 
خانه های  مسطح  پشت بام  واقع  در  دارند.  هم  فوق العاده ای 
در  لذا  می آیند.  شمار  به  باالدست  خانه های  حیاط  پایین دست، 
وهله ی اول ابیانه، روستایی یک طبقه محسوب می شود که البته 
در برخی موارد تا چهارطبقه نیز می رسد. براساس سرشماری انجام 
برآورد  واحد   ۵00 را  ابیانه  خانه های  شمار   1۳۶1 سال  در  شده 
باران  این خاک سرخ هرچه بیشتر  بدانید که  کردند. جالب است 
بخورد، سفت تر می شود. اتاق های این خانه ها به پنجره های چوبی 
ارسی مجهز هستند و غالبًا دارای ایوان ها و طارمی های چوبی پیش 
به  خود  که  می باشند  تاریک  و  تنگ  کوچه های  بر  مشرف  آمده 

صورت مناظری جذاب و تماشایی تبدیل شده اند.
نکته ی بسیار جالب در مورد این خانه ها این می باشد که با توجه 
برای  الزم  فضای  ابیانه  روستای  شیبدار  دامنه های  در  اینکه  به 
ساخت مزارع در کنار خانه ها وجود ندارد، در این روستا رسم بر این 
شده است که هر خانوار انبار غارمانندی در تپه های یک کیلومتری 
روستا، در کنار جاده و نرسیده به ابیانه درست کند. این غارها در 
را  آن ها  کوتاه  درهای  تنها  بیرون  از  و  شده اند  حفاری  تپه ها  دل 
می توان مشاهده کرد. از این غارها برای نگهداری دام ها و همچنین 

آذوقه ی زمستان و اشیای غیرضروری استفاده می شود.
روستای ابیانه کجاست

آداب و رسوم مردم ابیانه

دیگر  با  که  لهجه ی خاصی صحبت می کنند  را  فارسی  ابیانه  اهالی 
ایران متفاوت است. مردم این روستا تأکید زیادی بر حفظ  نقاط 
سنت ها و تعصبات خود دارند و غالبًا لباس محلی بر تن می کنند. 
مردان، شلوار گشاد و درازی از پارچه سیاه را به پا می کنند و زن ها 
پیراهن های  برای خود  رنگارنگ  زیبای  و  گلدار  پارچه های  از  از  هم 

از  معموالً  روستا  این  زن های  همچنین  می کنند.  درست  بلندی 
چارقدهای سفیدرنگی برای پوشش خود استفاده می نمایند. شغل 
این  از  و  است  دامداری  و  کشاورزی  باغداری،  ابیانه  مردم  اصلی 
صورت  به  روستا  این  اداره ی  شیوه ی  می کنند.  امرارمعاش  راه ها 
فعالیت  اقتصادی  امور  در  مردان  کنار  در  هم  زنان  و  است  سنتی 
جمله  از  گیوه بافی  شغل  گذشته  در  بدانید  است  جالب  دارند. 
مشاغل پر درآمد بانوان ابیانه محسوب می گردید اما در حال حاضر 

این فعالیت بسیار کاهش یافته است.

برخی از آثار موجود در ابیانه

اما  است  متعدد  باستانی  و  تاریخی  آثار  از  مملو  ابیانه  روستای 
بدون تردید مهم ترین آن ها مسجد جامع این روستا می باشد که 
منبر چوبی آن در سال 4۶۶ هجری قمری ساخته شد. منبت کاری 
برمی انگیزد.  را  بازدیدکننده ای  هر  تحسین  این مسجد  منبر  زیبای 
برزله  آن  نام  که  دارد  وجود  ابیانه  در  هم  دیگری  قدیمی  مسجد 
است که فضای دلباز آن توجه هر گردشگری را به خود جلب می کند. 
701 هجری  این مسجد، سال  درب قسمت شرقی  پایه ی  روی  بر 
این  که  است  این  نمایان گر  موضوع  این  و  شده  نگاشته  قمری 

مسجد به دوران ایلخانی تعلق دارد.
در کنار صخره ها و در نزدیکی کوهستان مسجد دیگری هم ساخته 
تاریخ  آن  شبستان  ورودی  روی  بر  و  دارد  نام  حاجتگاه  که  شده 
روستا  این  در  همچنین  است.  شده  نگاشته  قمری  هجری   ۹۵۲
یک آتشکده با نام هارپارک هم وجود دارد که در گذشته عبادتگاه 
زرتشتیان منطقه به حساب می آمده است. عالوه بر موارد مذکور 
در روستای ابیانه دو زیارتگاه نیز وجود دارد کهیکی مرقد شاهزاده 
عیسی و شاهزاده یحیی )از فرزندان امام موسی کاظم( می باشد و 
روستا خانه های  این  در  نام هینزا شناخته می شود.  با  نیز  دیگری 
قدیمی زیادی نیز وجود دارد که از میان آن ها می توان به خانه غالم 

نادر شاه و خانه نایب حسین کاشانی اشاره نمود.
در ابیانه سه قلعه هم وجود دارد که تمامًا به دوره های یاغی گری 
مربوط می باشند که مردم برای حفظ امنیت خود در برابر یاغی های 
محلی ساخته اند و در آن به نوبت نگهبانی می دادند. این قلعه ها 

عبارتند از:
پال همونه یا تخت هامان که در جنوب غربی روستای ابیانه واقع 
این  قدمت ساخت  دارد.  تعلق  یوسمون  و  باال  محله  به  و  است 
قلعه به حدود ۲00 سال پیش می رسد و سند ساخت آن هم به 

همراه نام سازندگانش در حال حاضر موجود است.
به  متعلق  و  دارد  قرار  ابیانه  روستای  شمال شرقی  در  که  هرده 

محله ی هرده است.
پاله که در شمال غربی روستای ابیانه واقع است و به محله ی پل 

تعلق دارد.

در چه زمانی به روستای ابیانه سفر کنیم؟

ابیانه،  زیبای  روستای  تماشای  برای  زمان  بهترین  تردید  بدون   
بدان  این  البته  است.  تابستان  و  بهار  یعنی  سال  اول  فصل  دو 
معنی نیست که پاییز و زمستان این روستا هیچ زیبایی ای ندارد. 
شلوغ ترین ایام بازدید از ابیانه عید نوروز، تاسوعا و عاشورا است. 
لذا توصیه می کنیم در دو فصل اول سال و حتی االمکان در روزهای 
آن  قسمت های  تمامی  از  بتوایند  تا  بروید  مکان  این  به  معمولی 
بازدید کنید. البته نباید از حال و هوای خاص این روستا در عاشورا 
در  گالب گیری  ایام  همچنین  گذشت.  سادگی  به  هم  تاسوعا  و 
اواسط اردیبهشت نیز ایام بسیار مناسبی برای بازدید از این روستا 

است.

چگونه به ابیانه سفر کنیم؟

برای رفتن به این روستا می توان از دو مسیر کاشان - نطنز و اتوبان 
کاشان - اصفهان استفاده کرد. از دو راهی مسیر کاشان به نطنز تا 
روستای ابیانه حدود ۲۲ کیلومتر فاصله وجود دارد که مسیر آن 
بسیار سرسبز و زیبا است. این مسیر کامال کوهستانی می باشد و 
بخشیده  آن  به  فوق العاده ای  جلوه ی  زیبا  درختان  و  دره ها  وجود 

است.

حرف آخر

تماشای آثار تاریخی و باستانی کشورمان غرور هر گردشگر ایرانی و 
تحسین هر گردشگر خارجی را بر می انگیزد. توصیه می کنیم یک بار 
به این روستای زیبا سفر کنید و از تماشای خانه ها و آثار تاریخی 

کم نظیر آن لذت ببرید.

روستای ابیانه کجاست؟ معماری، آداب و رسوم و عکس


