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سادهزیستی شیخ انصاری
از مراجع بزرگ تقلید

سپهرغرب ،گروه متن زندگی« :یکی
از مراجع بزرگ تقلید ،عالم ّربانی و فقیه
ّ
محقق ،آیتاهللالعظمی حاج شیخ
مرتضی انصاری صاحب کتاب مکاسب
ّ
ذیحجه (روز
و رسائل است و در 18
شیخ انصاری
عید غدیر) سال  1214ه .ق در شهر
ّ
دزفول متولد شد .در هیجده سالگی
برای ادامه تحصیالت حوزوی به عراق رفت .چهار
سال در کربال به تحصیل پرداخته و سپس به ایران
بازگشت و پس از چند سال به نجف اشرف رفت و در
ّ
آنجا از ّ
علمیه نجف گردید و
مدرسان سرشناس حوزه
ّ
سرانجام جزء علمای طراز اول آنجا شد و پس از رحلت
ّ
محمدحسن ،معروف به صاحب
آیتاهللالعظمی شیخ
جواهر که در سال  1299ه .ق رخ داد ،عهدهدار زعامت
ّ
ّ
مرجعیت تقلید گردید و پس از
علمیه نجف و
حوزه
ّ
پانزده سال ( 1266 -1281ه .ق) مرجعیت و زعامت،
سرانجام در روز  17جمادیالثانیه سال  1281ه .ق
در سن  67سالگی در نجف اشرف رحلت کرد ،مرقد
شریفش در همانجا است».
از ویژگیهــای این مرجع بزرگ ،سادهزیســتی و پرهیز
شــدید از هرگونــه زیــادهروی و اســراف بــود ،چــرا که او
مرجعی زاهد بود و زهد و پارسایی موجب سادهزیستی
و دوری از اســراف است .برای آشنایی با او در این راستا،
نظر شما را به پنج داستان زیر جلب میکنم:
ّ
یکی از مقلدین شیخ انصاری که تاجر بود ،یک
عبای زمستانی گرانبها که در نوع خود بسیار مرغوب
بود به شیخ هدیه کرد ،به این ترتیب که دست شیخ
را بوسید و عبا را بر دوش او افکند .فردای آن روز ،آن
تاجر در نماز جماعت شیخ انصاری شرکت کرد ،ولی دید
همان عبای ساده قبلی که با مقام زعامت شیخ تناسب
ندارد بر دوش اوست .بعد از نماز به محضر شیخ رفت
و پرسید« :آن عبای گرانبها که دیروز به شما هدیه
کردم ،کجاست؟»
شــیخ در پاســخ گفــت« :آن را فروختــم و بــا پــول آن
دوازده عبای زمستانی ساده خریداری کرده و به افرادی
که در این فصل زمستان عبا نداشتند دادم».
تاجــر عرض کــرد« :ای موالی من ،عبا مال شــما بود
و آن را بــه خصوص برای شــخص شــما خریــده بودم تا
خودتان آن را بپوشــید ،نه این که بفروشید و از پول آن
چند عبا برای افراد مستحق فراهم نمایید».
شــیخ در پاســخ فرمــود« :وجدانــم چنیــن کاری را
عدهای
نمیپذیــرد که چنین عبایی بپوشــم در حالی که ّ
به عبای ساده زمستانی نیازمندند».
ّ
مرجعیت شیخ که مبالغ هنگفتی از
در زمان
بیتالمال در اختیارش قرار میگرفت ،مقداری از آن
را برای زندگی خانواده خود ّ
مقرر کرده بود ،ولی این
مقدار ،نیازهای معمولی خانهاش را تأمین نمیکرد.
خانواده او ،یکی از علمای محترم را که مورد احترام
شیخ شده بود ،واسطه قرار داد که از شیخ انصاری
بخواهد تا بر مقدار پول برای مخارج خانه بیافزاید.
آن عالــم بــه حضور شــیخ انصاری رفت و ماجــرا را به
عــرض رســانید و از او خواســت کــه مقــداری بر شــهریه
ّ
مقرر خانــه بیافزاید ،تا اهل خانــه بتوانند نیازهای خانه
را تأمین نمایند .شیخ در برابر این تقاضا سکوت کرد ،نه
جواب منفی داد و نه جواب مثبت.
فــردای آن روز ،شــیخ انصــاری به خانــهاش آمد و به
عیالــش گفت« :لباس مرا بشــوی و چرک آن را در ظرفی
بریــز» .او چنیــن کــرده و آب چرکیــن لبــاس را در ظرفی
ریخت.
شیخ به او گفت« :این آب چرکآلود را بیاشام!»
عیال شــیخ گفت :چگونه این آب آلوده را بیاشامم؟
شــیخ گفت« :ایــن اموالی کــه در اختیار من اســت،
چرکهای اموال مردم اســت که مال مستمندان است
و اســتفاده از آن ،بیش از آن چه برای شما و سایر فقرا
بــه طور مســاوی ّ
مقرر نمودهام ،جایز نیســت .شــما و
سایر مســتمندان در این بیتالمال حق مساوی دارید
ّ
و هیچ گونه امتیازی بر ســایر مستمندان ندارید».
شیخ برادری داشت به نام «شیخ منصور» که
ّ
از دانشمندان و محققین آن عصر بود که روزی دل
مادرش به حال او سوخت و نزد شیخ انصاری آمد و گله
کرد و زبان به اعتراض گشود و گفت:
«تو میدانی که برادرت ،منصور با عایله ســنگین ،در
شدت فقر به سر میبرد و ماهیانهای که به او میدهی
ّ
نیازهــای او را برطــرف نمیســازد بــا ایــن کــه آن همــه
بیتالمال در اختیار توست ،به او کمک کن».
دقت ســخن مــادر را گوش داد
شــیخ انصاری(ره) با ّ
و هنگامــی که ســخن مادر تمام شــد ،کلیــد اتاقی را که
امــوال بیتالمــال در آن بــود بــه مــادر داد و بــا کمــال
احترام به او گفت« :هر چه پول برای منصور میخواهی
بردار ،مشــروط به این که من مسئول نباشم و وبال آن
بر دوش خودت باشد.
ایــن اموالــی کــه نزد مــن اســت حقوق مســتمندان
اســت که باید بین آنان به طور مســاوی تقســیم گردد.
همــه آنهــا در این امــوال ماننــد دانههای شــانه ،حق
یکســان دارنــد .ای مــادر! اگر فــردای قیامــت میتوانی
جــواب خــدا را بدهی ،از این اموال چیــزی اضافه بر حق
ّ
دیگران برای شــیخ منصور بردار ،ولی بدان که حســابی
بس دقیق و هولناک در پیش است».
مادر که خود عنصر تقوا و فضیلت بود ،از خوف خدا
لرزیــد و از گفتــه خــود توبه کــرد .در حالی کــه کلید را به
فرزندش میداد ،عذرخواهی کرد و جریان فقر پســرش
منصور را فراموش نمود.

را میتــوان در آیــات قــرآن کریــم در خصــوص
حضرت ابراهیم(علیه الســالم) مشــاهده کرد:
َ
راهیــم کان أمــة قانتــا هَّلل حنیفــا َو ل ْ
ــم
«إ َن إ ْب
َ
َ ُ َّ ً ِ ِ َّ ِ َ
ِ ّ ِ
َ
َ
ــک ِمــن ْال ُم ْش ِــرکین؛[ ]2ابراهیم (بــه تنهایی)
َی ُ
ّامتی بود مطیــع فرمان خدا؛ خالی از هر گونه
انحراف؛ و از مشرکان نبود».
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گروه
سپهرغرب،
متن زندگی :عدالت خواهی
و محرومیت زدایی یکی از
مهمترین و اساسی ترین
سبک زندگی
برنامههای راهبردی انبیای
الهی به شمار میآید ،از
طرفی افرادی همچون شهید
بهشتی نیز که آرمانهای زندگی سیاسی و
اجتماعی خود را مطابق با آرمانهای قرآنی
سامان دادهاند ،نیز مقوله عدالت خواهی و
محرومیت زدایی توجه خاص داشتهاند.
انقالب اسالمی ایران از آغاز شکلگیریاش
تاکنون اشــخاص و افراد با ارزشمند و منحصر
به فرد زیادی را به خود دیده است ،افرادی که
بــه نوعی با روحیه جهادی و انقالبی خود جان
و مــال ،دارایی و آبروی خــود را نثار آرمانهای
نــاب و الهی انقالب اســالمی کردهانــد ،یکی از
برجســتهترین انســانهایی کــه از همــان آغاز
حرکــت انقالب امــام خمینی(ره) بــا تمام جان
در خدمــت آرمانهــای انقــالب قــرار داشــت،
شــهید واال مقام شــهید ســید محمد بهشــتی
بود .کســی که تالش مجاهدانه و الهی او تا به
جایی رســید که در نهایت بــا خون و جان خود
صداقت و ایمان خود را نسبت انقالب اسالمی
بــه اثبــات رســانید و خــود را یکــی از مصادیق
ــن المؤم َ
َ
نیــن ِرجال
«م ْ ُ ْ ِ
ایــن آیه شــریف نمودِ :
ٌ
ُ
ْ
ْ
اهَّلل َع َل ْی ِه َف ِم ْنهم َمن َقضی
ــدوا َ
َص َد ُقوا ما َ
عاه ُ

نح َبــه َو من ُه ْ
ــم َم ْن َی ْن َت ِظ ُر َو مــا َب َّد ُلوا َت ْبدیًال؛[]1
َ ْ ُ ِْ
در میــان مؤمنــان مردانی هســتند که بر ســر
عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستادهاند؛
بعضــی پیمــان خــود را به آخر بردنــد (و در راه
او شــربت شــهادت نوشــیدند) ،و بعضی دیگر
در انتظارنــد؛ و هرگز تغییــر و تبدیلی در عهد و
پیمان خود ندادند».
بهشتی مردی فراتر از یک نام
مــردان خدا همواره ســعی میکنند ســیره
و منش زندگیشــان بــه گونهای ســامان داده
شــود که مطابق با آموزههــای وحیانی و الهی
باشــد به طــوری که مســیری غیــر از آنچه خدا
برای ایشــان تعییــن فرموده را طــی ننمایند و
راه و روش اولیــا و انبیــای الهی را ســرلوحه کار
خــود قرار دهنــد ،به راســتی شــهید واال مقام
ســید محمد بهشــتی از این تبار بود ،کسی که
با متمحض شــدن در علوم و معارف اسالمی،
هماننــد مجاهدی خســتگی ناپذیر مســیری را
در پیــش گرفــت کــه برخواســته از راه و روش
انبیــای الهی بود ،کســی کــه در تبییــن جایگاه
و عظمــت وجــودی او امــام خمینــی(ره) ایــن
چنیــن بیــان فرمــود :کــه «بهشــتی یــک ملــت
بــود ،بــرای ملت مــا» این عبــارت تنهــا زیبنده
کســی اســت که ســبک زندگی او مورد تأیید و
مطابق با روش و سیره اولیای الهی باشد ،کما
اینکــه مصداق ایــن عبــارت امــام خمینی(ره)

 -1زندگی توحیدی به سبک بهشتی
یکــی از برجســتهترین و راهبردیترین ویژگی
مــردان خدایــی همچــون شــهید بهشــتی ،غرق
شــدن در خدابــاوری و خــدا جویــی اســت .دکتــر
بهشــتی همواره با یک عشــق و جذبهی الهی که
در زندگــی او هویدا و سرشــار بود همــراه بودند.
این شــهید بزرگوار در طول حیــات خود آن چنان
از خدای متعال ســخن میگفت گویی خداوند را
با تمــام عظمت میدید ،رمــز و راز مقاومت او در
مقابل کفر و نفاق ،همین جذبهی الهی بود .او در
مقاومــت خود که به طرز عجیبی به صبر آمیخته
بــود کامًال از خــدا و محبوب خــود انتظار کمک و
یــاری داشــت ،برای خــدا حرف میزد ،بــه خاطر او
صبر میکرد و برای او خروش داشت]3[.
همســر شــهید بهشــتی در اهمیت و جایگاه
عبودیــت و بندگی حق تعالی در زندگی شــهید
بهشتی این چنین بیان میدارد« :وقتی به نماز
میایســتاد ،به قدری با شــکوه بــود و به قدری
در نماز شــاداب بود که هر بینندهای را حتی اگر
اعتنای چندانی به نماز نداشــت ،به ســوی نماز
جلب میکرد» ]4[.این شیوه و روش موحدانه
و توحیدی شــهید بهشتی شاخص طالیی است
کــه در بیــش از هــر ویژگــی و خصوصیــت دیگر
در زندگــی انبیــای الهــی و خوبــان خــدا چشــم
نوازی میکند ،توجه به این شــاخص در زندگی
حضــرت ابراهیم به عنــوان الگویــی قرآنی حائز
اهمیت است]5[.
-2حق خواهی و باطل ستیزی
یکــی از بــارز تریــن و شــاخصترین ویژگــی
انبیــای الهــی همچــون ابراهیــم نبی(علیــه
الســالم) ،حق طلبی و اســتکبار ستیزی است.
هــر چنــد ســلوک و ســبک زندگی برخــی افراد
همــراه با انزوا طلبی و کوچ کردن در پســتوی
معبــد و مســجد برای پیوســتن به خداســت،
ولــی واقعیت امر این اســت که ســبک زندگی
انبیــای الهی هیــچ گاه موافق با انــزوا طلبی و
بیتفاوتی نسبت به مســائل پیرامون جامعه

نبوده اســت ،از این رو همــواره در خط مقدم
مبــارزه بــا طاغــوت و باطــل و اســتکبار قــرار
داشــتهاند ،به طور مثــال برائت و تبری از کفار
و ناحــق را میتوان در زندگی ابراهیم نبی این
ُ
ْ
َ
بیه
قال ِإبراهیم ِ َل ِ
چنین مشــاهده کرد« :و ِإ ْذُ َ
َ ْ
ــدون؛[ ]6و چون
و َقو ِم ِ
ــراء ِم َّما َت ْعب ُ
ــه ِإ َّننــی َب ٌ
ابراهیــم بــه [نا] پــدرى خود و قومــش گفت:
«من واقعا از آنچه میپرســتید بیزارم».
در ســبک زندگی شهید بهشتی نیز به خوبی
این شــاخص و روحیه باطل ستیزی و مبارزه با
اســتکبار را میتوان مشــاهده کرد ،این مطلب
به خوبــی از فرهنگ ســخنان و ادبیات گفتاری
و رفتــاری شــهید بهشــتی پیداســت ،بــه طــور
مثــال توجــه مخاطبین گرامی را به قســمتی از
ســخنرانی این شــهید واال مقام جلب میکنم:
«ما در انقالب آموختیم که یک انســان متعهد
و پیشــرفته ،چه مرد و چــه زن ،وقتی حقش را
زیر پا میگذارند و وقتی که به حقوقش تجاوز
کننــد ،و هنگامــی که به دیــن و ایمانش تجاوز
میشــود ،وقتی بــه آرمانش تجاوز میشــود،
وقتــی بــه خانــه و زندگــی و آبــرو و عــرض و
ناموســش تجــاوز میشــود ،وقتی بــه آنچه از
راه صحیح بدست آورده است تجاوز میشود،
این آدم آرام نمینشــیند ،و تســلیم نمیشود.
ایــن انســان بــه پــا میخیــزد ،میجوشــد و
میخروشــد ،تــالش میکنــدو پیــکار میکند و
میرزمد»]7[.

-3عدالت خواهی و محرومیت زدایی
عدالــت خواهــی و محرومیــت زدایــی یکی
از مهمتریــن و اساســی تریــن برنامههــای
راهبــردی انبیــای الهــی بــه شــمار میآیــد ،از
طرفی افرادی همچون شــهید بهشــتی نیز که
آرمانهای زندگی سیاســی و اجتماعی خود را
مطابــق با آرمانهای قرآنی ســامان دادهاند،
نیــز مقولــه عدالــت خواهــی و محرومیــت
زدایی توجه خاص داشــتهاند ،سخنرانیهای
متعددی که از شــهید واال مقام دکتر بهشــتی
در آرشــیو منابــع انقالبــی ثبــت و ضبط شــده
بــه خوبی گواه بر مطالبه ایــن مهم در زندگی
شــهید بهشتی است ،برای نمونه به فرازهایی
از عدالــت خواهــی ایشــان در سخنانشــان
اشــاره خواهیــم کــرد« :تمــام فســادها در هر
اجتماعــی در درجــه اول بــه ســبب نداشــتن
یــک نظــام مقتدر و عادل اســت که نــام آن را
حکومــت صالــح مینامیــم ،مشــکل را بایــد
آنجــا حل کرد ،جمهوری اســالمی مــا تا زمانی
کــه موفــق بــه ایجاد عــدل اقتصــادی و عدل

سیاســی و اجتماعــی نشــود ،دیــن بعــد از
رســالت را تحقق نداده است ،جامعه اسالمی
بــه نــص قــرآن کریــم ،جامعه اســت کــه باید
مردم بر اســاس تعالیم انبیا ســراپرده قســط
و عــدل رادر آن برپا کنند»]8[.

-4خودبــاوری ،عــزت نفــس ،اســتقالل و
ّ
عدم تکیه بر کفار
از جملــه کلیــد واژههــای قرآنــی و رمــز و
راز موفقیــت انقالبیونــی همچــون شــهید
بهشــتی ،عــدم تکیــه و اعتمــاد بــه جامعــه
استکباری اســت ]9[.این شــاه کلید موفقیت
زمینــه تقویــت عناصــر ارزشــمندی همچــون
خودباروی ،اعتماد و تکیه بر امدادهای غیبی
و اســتقالل طلبی شــده است ،شــهید بهشتی
در ایــن خصــوص بر ایــن باور اســت« :قرار ما
این اســت کــه خــود بکاریــم ،خــود بخوریم و
در زمیــن خــود بنشــینیم و باج به شــوروی و
آمریــکا و هیچ ابر قدرت دیگری ندهیم ،یکی از
اصول مهم سیاســت خارجی ما این اســت که
بــرای دفاع از خودمان در مقابل هر مهاجمی
فقــط روی پــای خودمــان بایســتیم ،وای بــه
حال مــا اگر دیگران بخواهند ما را اداره کنند،
در طــول تاریــخ ،تنها ملتهــا و جمعیتهایی
بــه عــزت و پیــروزی واقعــی رســیدهاند کــه از
ّ
وابســتگیها و بردگــی آور صــددر صد چشــم
پوشیدهاند»]10[.
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عصرانهای دلچسب با خوراکیهای جذاب تابستانی
سپهرغرب ،گروه متن
زندگی :در روزهای بلند
تابستان که فاصله میان ناهار
و شام طوالنی تر از معمول
میشود ،عصرانه به شکل
تابستان گرم
خاصی جای خود را در بین
وعدههای اصلی باز میکند
و یک میان وعده سبک و تابستانه حسابی
میچسبد؛ اما اینکه در این وعده چه چیزهایی
بخوریم تا هم مناسب هوای گرم تابستان باشد
و هم نیاز غذایی خانواده خصوصا بچههای
کوچک را فراهم کند ،بسیار مهم است.
وقتــی در یــک عصر تابســتانی ،خســته و بی
رمــق بــه خانــه برمیگردیــم ،شــاید هیــچ چیــز
مثل یک نوشــیدنی خنک و عصرانه ای ســبک و
تابســتانی ،حال آدم را خوب نکند؛ هرچقدر هم
که هوای آتشــین ایــن فصل مفرح بــی حالتان
کــرده باشــد ،نشســتن در کنــار خانــواده و گپ
و گفتــی صمیمانــه بعــد از یــک روز پرمشــغله،
حالتــان را جامیآورد .ترتیب یک عصرانه ســاده
و مقــوی را معمــوال مــادر خانواده بــه بهترین
نحوممکن مدیریت میکند و متناسب با ذائقه
اهالــی خانــه ،بهترینهــا را بــرای یــک دورهمی
ســاده درنظــر میگیرد .اصــال اینکــه بتوانیم در
یک عصر تابســتانی ،خوراکی مناسب برای همه
افــراد خانــواده آماده کنیم ،نه تنهــا کارکوچکی
نیســت ،بلکــه هنــری بــزرگ اســت و میتوانــد
سالمت تک تک افراد خانواده را تضمین کند.
خداحافظی با کشوی خوراکیهای مضر
گرچه از نظر بیشــتر بچــه ها ،خوردن تنقالت
حتــی از جنــس چیپــس و پفــک ،بهتریــن گزینه
اســت امــا مادرها بــا آن روحیه مســئولیت پذیر
و منعطــف خــود میتواننــد ایــن میــان وعده
غذایــی را به اتفاقی جــذاب تبدیل کرده و همه
را پــای ســفره ای دلچســب بنشــانند؛ پس قبل
از هرچیــز بایــد بدانیــم کــه کشــوهای کابینــت،
جایــی بــرای انبار کردن تنقالت ناســالم نیســت
و اگــر فززندانمــان از کودکی بــه چنین تصویری
در آشــپزخانه عــادت نکنند ،قطعــا ذائقه آنها

درآینــده نیز به این نوع تغذیه ســوق پیدا نمی
کنــد و میتــوان ســالمت آنهــا را تاحدزیــادی
تضمین کــرد .چقدر خوب اســت کــه بتوانیم از
همیــن حاال با کشــوهای مملــو از خوراکیهای
مضــر خداحافظی کنیم و برنامــه غذایی بهتری
را بــرای میــان وعدههــای خانــواده از جملــه
عصرانههــای تابســتانه درنظــر بگیریــم .اصــال
کار ســختی نیســت؛ فقــط کافی اســت بتوانیم
جایگزینهــای خوبــی برای بســتههای خوراکی
فروشگاهی آماده کنیم و هرزمان که کودکمان
درخواست خوراکی داشت ،تغذیه ای جذاب اما
مفیــد را پیش رویش قرار دهیم .میوههای تازه
و خشــک شده رنگارنگ ،ذرتهایی که به راحتی
میتــوان در خانــه طبخ کرد ،کیکهــای خانگی،
خشــکبار و نخودچی کشــمش و خوراکیهایی
از ایــن دســت ،گزینههایــی هســتند کــه حتمــا
میتوانند جــای خوراکیهای صنعتی را بگیرند.
البتــه بــه شــرط آنکه بــا آن کشــوهای ناســالم
خداحافظی کرده باشــیم و همه افراد خانواده
بدانند درصورت گرســنگی ،دیگر نمی توانند به
ســراغ چنین کشــویی بروند و با خوردن تغذیه
ای ناسالم به یک سیری کاذب برسند.
عصرانه ای سالم با خوراکیهای متنوع
وقتــی حرف از یک عصرانه تابســتانی اســت،
حتما خوراکیهای رنگارنگ جلوی چشمتان رژه
میرود .ســبزی تــازه ،هندوانه ،طالبــی ،خربزه،
خیــار و گوجــه و انــواع خوراکیهــای خنکی که
میتواننــد حــرارت بدنتــان را حســابی پاییــن
بیاورنــد و ویتامینهــای یــک روزتــان را تامیــن
کننــد .بــرای هروعــده عصرانه میتوانیــد بنا به
آنچــه در یخچــال خانه تان موجود اســت ،یکی
از انــواع این خوراکیها را انتخــاب کنید .البته از
نظرســنجی غافل نشوید و حتما میل و سلیقه
دیگــر اعضــای خانواده بــه خصــوص بچهها را
درنظر بگیریــد .عالوه بر مهیاکردن سوروســات
عصرانــه ،چیدن ســفره هم ،برای خــود فوت و
فنــی دارد و میتوانــد اشــتهای همــه را تحریک
کند ،پس ســعی کنید باحوصله و سلیقه هرچه

تمام تــر ســفره عصرانه خــود را بچینیــد .وقتی
میگوییم باســلیقه ،منظورمــان به هیچ عنوان
تجمــالت نیســت ،بلکه حوصلــه به خــرج دادن
بــرای چیــدن ســفره و تزییــن همــان چیزهایــی
اســت کــه میخواهیم سرســفره بگذاریــم .مثال
میتوانیم خیار و گوجه و حتی هندوانه و طالبی
را کمی متفاوت و مدل دار خرد کرده وسرســفره
بگذاریــم .تزییــن ســفره همیشــه مختــص بــه
سفرههای مهمانی نیست و گاهی الزم است که
هوای خودمان را هم داشته باشیم.
اعتماد به همکاری و سلیقه اعضای
خانواده
اگر دوست داشته باشید میتوانید درهنگام
آمــاده کــردن عصرانــه و چیــدن ســفره از بقیه
اعضــای خانواده کمک بگیرید تا این کار برایتان
بــه یــک روتیــن تکــراری و خســته کننــده تبدیل
نشود و خودتان هم از این عصرانه لذت ببرید.
اصال میتوانید مسئولیت عصرانه بعضی روزها
را به بقیه اعضای خانواده بســپارید و کمی هم
شــما از ســلیقه آنهــا بهــره منــد شــوید .البته
حواســتان باشــد کــه در این مواقع به کســانی
کــه عصرانــه را آمــاده میکننــد ،اختیارکامــل
بدهید .معموال مادرها به ســبب وسواسها و
احســاس کمال گرایی خود ،دلشان میخواهد
همــه چیــز به بهتریــن نحو ممکن انجام شــود
کــه نتیجه آن نیز میشــود تذکرهــای مداوم به
کســانی کــه درحــال همکاری هســتند امــا این
مســاله ،منجــر بــه کنــاره گیــری افــراد خانواده
برای همکاری شــده و عمــال ذوق آنها و حس
مسئولیت پذیریشان را کور میکند.
دور سفره یکبار مصرف را خط بکشید
وقتــی همــه چیــز برای چیــدن ســفره آماده
شد و همه افراد خانواده دور هم جمع شدند،
وقــت خــوردن عصرانه ای دلچســب اســت اما
حتمــا بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید که
بــه هیــچ عنــوان از ســفرههای یکبارمصــرف
اســتفاده نکنید .حتما میدانید که ســفرههای

یکبارمصــرف عالوه بر مضرات زیســت محیطی،
متشــکل از موادشیمیایی بســیار مضر هستند
و حتــی تصــور اینکــه نــان گــرم آلوده شــده به
مواد شــیمیایی را به خرد خانــواده بدهیم هم
آدم را به وحشت میاندازد ،پس حتما از همان
سفرههای سنتی به خصوص سفرههای پارچه
ای اســتفاده کنید و نگران این نباشید و بدانید
که خــوردن عصرانه یا هر وعــده غذایی دیگری
پای سفرههای سنتی ،مزه دیگری دارد.
زیاده روی نکنید
یکــی از نــکات مهمــی که بایــد بــه آن توجه

داشــته باشــید ،تعــادل در خــوردن اســت.
عصرانــه به عنوان یک میان وعده به شــمار
مــی رود کــه نبایــد در آن زیــاده روی کرد .به
هرحــال فاصلــه ایــن میــان وعــده بــا وعده
شــام ،چندان زیاد نیســت و خوردن افراطی
می توانــد منجــر بــه اضافه وزن شــود .البته
بــرای کســانی کــه بــه فکــر تناســب انــدام
و مهمتــر از آن ،ســالمتی خــود هســتند،
عصرانــه یک وعــده اصلی به شــمار می رود.
ایــن افــراد ،عصرانــه را در ســاعات پایانــی
روز می خورنــد و شــب ها بســیار ســبک بــه
رختخواب می روند.
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شـــرطهای دوام ازدواج

سپهرغرب ،گروه متن زندگی« :من
خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شماها
که یک خرده امکانات ازدواج را آسان کنید.
پدر و مادرها سختگیری میکنند؛ هیچ
سختگیری الزم نیست .بله ،یک مشکالت
ازدواج آسان
طبیعی وجود دارد لکن «ان َیکونوا ُف َق َ
رآء
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ضله»؛ خب ،این قرآن
غن ِهم اهلل ِمن ف ِ
ی ِ
است .ممکن است جوان ،االن هم امکانات مالی مناسبی
نداشته باشدّ ،اما انشاءاهلل بعد از ازدواج خدای متعال
ّ
گشایش میدهد .ازدواج جوانها را متوقف نکنند؛ من
خواهش میکنم که پدرها و مادرها به این مسئله ّ
توجه
کنند» .این سخنان رهبر انقالب پیرامون ازدواج آسان نشان
از عمق دغدغهی ایشان نسبت به امر ازدواج و پاسخی
است برای موانع مادی ازدواج جوانان .بههمین علت برای
بررسی موانع ازدواج و راهحل آنها گفتوگویی با سرکار
خانم طاهره همیز ،استاد و مشاور امور خانواده ترتیب داده
شده که در ادامه میخوانید.
امــروز در جامعــه شــاهد هســتیم خانوادههــا نســبت به
ازدواج فرزندان خود بیتفاوت یا کم توجه هستند ،دلیل این
امر چیست؟
بیتفاوتــی خانوادهها نســبت بــه ازدواج فرزندان ناشــی
از عــدم آمــوزش صحیــح این خانواده نســبت به امــر ازدواج
است .فاصلهی علمی فرزندان با والدین افزایش یافته است.
بهطور مثال مهارت اســتفاده از وسایل ارتباط جمعی جدید،
در جوانان به راحتی وجود دارد اما والدین به ویژه افرادی که

به اجباری به اســتفاده از این وســایل ندارند به ندرت در این
فضــا حضور مییابند .این یکی از مظاهر ســبک زندگی اســت
کــه تفــاوت دارد در نســل فرزنــدان و والدیــن .پــدر و مادرها
نیــاز دارند تا با حساســیت این فضا آشــنا شــوند و درک کنند
که فرزندشــان بــرای ورود بــه ازدواج چه ویژگیهایــی دارد و
همچنیــن فاقد چه ویژگیهایی اســت ،عالوهبر این شــخصی
که قرار اســت دامــاد یا عروس این خانواده شــود باید دارای
چــه ویژگیهایی باشــد .متأســفانه بســیاری از خانوادهها در
ارتبــاط با بنــده بیــان میکنند که اصــال به چنین مســائلی به
صــورت علمــی توجــه نمیکننــد و تنها بــه رســومات قدیمی
اکتفــا میکنند .با پیچیدهتر شــدن شــرایط اجتماعــی ،ما نیاز
به آموزش را در خانوادهها بیش از پیش احساس میکنیم.
متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم بعضی از زوجهای
جوان در ازدواج به فکر منافع فردی هستند تا منافع زندگی
زوجیتــی خود .بههمین دلیل شــاهد مهریههای بســیار زیاد،
جهیزیههای سنگین و جشــنهای تجمالتی هستیم .این یک
آسیب بزرگ برای جامعه است.
متأســفانه امروزه شــاهد هستیم بســیاری از جداییها در
مرحلــهی عقد اتفــاق میافتد ،بنــده همیشــه دوران ابتدای
زندگی مشــترک را به قطاری که میخواهــد ریل خود را تغییر
دهد تعبیر میکنم ،این عروس و داماد هم دقیقا میخواهند
ریل زندگی خود را عوض کنند و از نقش دختر و پسر خانواده
به نقش همســر یک خانوادهی جدید تبدیل میشــوند .این
دگرگونی نقش ،در محیطی با آرامش و بدون دخالت دیگران
بایــد انجام شــود ،در حالیکــه به علت عدم آمــوزش صحیح

غربگرایی یواشــــکی!

سپهرغرب ،گروه متن زندگی :زندگی الکچری
آفتی جدی برای جامعه ما به حساب میآید
که برای کاهش آن باید به دنبال فرهنگ سازی
هدفمند و خروج از پدیدهی "چشم و هم
چشمی"بود.
مهری رفعتی
دین اســالم در مبانی اصلــی خود همواره به
روشهای مصرف صحیح مایحتاج روزانه اشــاره
دارد و به اصالح الگوی مصرفی از تجملگرایی به ســاده زیســتی
و کمک به هم نوع تأکید دارد .بی شــک جامعه ما نیز به عنوان
یک اجتماع مســلمان باید در مســیر این الگو قرار بگیرد چرا که
امــام (ره) از ابتــدای انقــالب اســالمی و مقام معظــم رهبری در
حــال حاضر همــواره با تأکید بر الگوی مصرف ایرانی و اســالمی
در تــالش بودند تــا ارکان نظام مقدس جمهوری اســالمی را در
مســیر درســت خود قرار دهند و تا جایی که امکان دارد مســیر
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ورود مدل مصرف غربی و تجملگرایی به ارکان نظام و جامعه را
مسدود سازند .اما با همه این تالشها متأسفانه برخی سودجو
با بهره گیری از امکانات و فرهنگ ســازی نادرست به دنبال ترویج
فرهنگ مصرفی غرب و واردات بیرویه کاالهای مختلف به کشور
هســتند که میطلبد برخورد جدی با آنها در دستور کار نهادهای
مربوطه برای حفظ هویت ایرانی ،کمک به بازار داخلی و بسیاری از
موارد پیرامونی آن صورت پذیرد.
ما در نظام اســالمی بــه دنبال تجمل گرایی و ایجاد شــکاف
طبقاتی نیســتیم و زمانی که خبرهای مختلــف از جمله واردات
میوههــای گرانقیمــت بــه گوشــمان میرســد یعنــی پــروژه
تجملگرایی و شکاف طبقاتی را خواسته و ناخواسته با دستان
خــود کلید زدهایم و ســبک زندگی اشــرافی را بــه رخ دهکهای
پایین جامعه میکشــیم که این امر قطعأ نه در چهارچوب دین
اســالم جای دارد و نه زیبنده نظام ما خواهد بود .تغییر الگوی

خانوادههــا ،آنهــا معموًال بــا دخالتهــا و تصمیمگیریهای
خود بــه ازدواجها ضربه میزنند .پس در وهلهی نخســت ما
به یــک آمــوزش کالن نیازمندیم تا خانوادهها بیدار شــوند و
متوجه اهمیت مسئلهی ازدواج شوند.
رهبــر انقــالب ازدواج را امری دینی معرفــی میکنند که در
دین و ســیرهی اهل بیت علیهمالسالم نیز بدان تأکید فراوان
شــده اســت ،اما این امر دینــی در جامعهی مــا تبدیل به یک
موضــوع اقتصــادی شــده اســت کــه در مهریههای ســنگین
و جشــنهای پرهزینــهی ازدواج ظهــور مییابــد ،تأثیــر ایــن
دگرگونی بر زوجها و آیندهی جامعه چیست؟
متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم بعضی از زوجهای
جوان در ازدواج به فکر منافع فردی هستند تا منافع زندگی
زوجیتــی خود .بههمین دلیل شــاهد مهریههای بســیار زیاد،
جهیزیههای سنگین و جشــنهای تجمالتی هستیم .این یک
آســیب بزرگ برای جامعه اســت .ما نیاز به یــادآوری داریم که
قوانین اسالم در ابتدا برای بهتر شدن زندگی دنیوی ما وضع
شدهاند و پس از آن برای رسیدن به کمال اخروی .متأسفانه
ما بســیاری از نکات و سفارشهای اسالم را نادیده گرفتهایم.
بهطــور مثال تهیهی مســکن به عنوان وظایــف مرد در بحث
پرداخت نفقه شــناخته شده است ،اما مرد میتواند با توجه
به درآمد و توان مالی خود انتخاب کند که چه نوع مســکنی را
برای تشکیل زندگی انتخاب کند .اما امروزه خرید مسکن را جزو
شرایط ضمن عقد میبینیم که واقعا از توان یک جوان با درآمد
معمول جامعه خارج است ،یا تهیهی لوازم زندگی طبق سنت
اســالم جزو وظایف مرد است ،اما در جامعهی ما تهیهی لوازم
زندگی بهعنــوان جهیزیه بر عهدهی خانوادهی دختر گذاشــته
شده است و اتفاقا برای تفاخر بیشتر مراسمهایی نظیر «جهاز
برون» راه افتاده اســت که منزل تبدیل به یک نمایشگاه لوازم
خانگی برای نشــان دادن وســایل زندگی به دیگران میشود.
خــب ایــن تفکــر از خانواده بــه فرزنــدان نیز منتقل میشــود.
پدرانی مراجعه میکنند و بیان میدارند که دخترانشان توقع
جهیزیــهی مفصل و پرهزینه را دارنــد درحالیکه امکانات مالی
پدر چنین اجازهای را نمیدهد و همین باعث اختالف و کدورت
در خانوادهها میشود.
همیــن نــگاه اقتصــادی بــه امر ازدواج باعث شــده اســت
بســیاری از خانوادهها برای تأمین جهیزیــه و یا تأمین مخارج
مراسم ،ازدواج فرزندانشان را به تأخیر بیاندازند .پس باعث
باال رفتن ســن ازدواج جوانان نیز شــده اســت .این بدعتها
بــرای آینــدهی جامعهی ما بســیار خطرناک اســت .مــا به یک
تجدیدنظــر جدی در ایــن زمینه نیازمندیم .مادرانی با چشــم
اشکآلود به بنده مراجعه میکنند و میگویند هنوز بسیاری
از وســایل دخترمــان ،یکبــار اســتفاده نشــده بــود که طالق
گرفت .خب این حجم از هزینه و تجمل چه فایدهای برای این
جوانان داشــته اســت؟ اتفاقا هرچقدر این نگاه نفع شخصی
و تفاخر بیشــتر باشد ،آسیبهای بیشــتری به این خانوادهی
نوپا وارد میشود.
در ســالهای اخیــر رهبــر انقــالب دربــارهی ازدواج ،از
کلیــدواژهای بــه نــام «ازدواج آســان» اســتفاده کردهانــد که
ایــن اصطــالح در ابالغ سیاســتهای کلــی خانواده از ســوی
ایشــان نیز آمده اســت .از نظر شــما ازدواج آســان دارای چه
ویژگیهایی است؟
ازدواج آســان ازدواجــی اســت کــه بــا اســتفاده از تعقل و
دوراندیشــی ،و بر اساس تأمین نیازهای اصلی صورت بگیرد.
یعنــی ازدواجــی کــه بــه دور از فضای چشــم و همچشــمی و
فخرفروشــی و بر اســاس نیــاز واقعی یــک زوج جــوان انجام
شــود .مــا باید ببنیم واقعا یــک زوج جــوان در ابتدای زندگی
چــه کیفیــت و کمیتــی از لــوازم زندگی را نیــاز دارنــد ،همان را
تهیــه کنیــم .میتوانیــم هزینــهای که بــرای تهیــهی جهیزیه و
مراســم ازدواج در نظــر گرفتهایم را در اختیــار عروس و داماد
قــرار دهیــم تــا خودشــان بــا توجه بــه نیازی کــه دارنــد از آن
اســتفاده کنند .بنده زوجهــای جوانی را دیــدهام که با تعقل
و منطــق ســتودنی از تکلفــات دســت و پاگیــر و پرهزینــهی
ازدواج چشمپوشــی کردهاند و آن هزینــه را صرف خرید منزل
کردهاند .اتفاقا در این موارد میبینیم زوجهای جوانی که به
فکر نفع شــخصی خود نیســتند ،از بزرگترهای خــود نیز رفتار
پختهتری نشان میدهند و آیندهنگری بهتری دارند .ازدواجی
که ســاده باشــد و با اصول اســالمی برگزار شــود قطعا دوام
بیشــتری از ازدواج خودخواهانــه و ظاهرگرایانــه دارد .بنــده
پیشــنهاد میکنم به خانوادهها که به جای تن دادن به آداب

و رســوم فعلی جامعه ،خودشــان یک جلســهی صمیمی و با
حضــور عروس و داماد برگزار کنند و بدون تعارفات معمول،
واقعیت زندگی این جوانها را ببینند و تصمیم بگیرند که چه
لوازمی نیاز زندگی این دو جوان است و چه اندازه توان مالی
برای کمک به این دو وجود دارد .عدهای ممکن است بگویند
که ما توان مالی باالیی داریم و شــأن ما این نیســت که ساده
برگزار کنیم .این یک ســخن اشــتباه اســت که به دلیل تمکن
مالی ،روح سادهزیستی در نظر گرفته نشود و به جریان تفاخر
و ظاهرگرایی دامن زده شود.
ازدواج آســان ازدواجــی اســت کــه بــا اســتفاده از تعقــل و
دوراندیشــی ،و بر اســاس تأمین نیازهای اصلی صورت بگیرد.
یعنــی ازدواجــی کــه بــه دور از فضــای چشــم و همچشــمی و
فخرفروشی و بر اساس نیاز واقعی یک زوج جوان انجام شود.
ما باید ببنیم واقعا یک زوج جوان در ابتدای زندگی چه کیفیت
و کمیتی از لوازم زندگی را نیاز دارند ،همان را تهیه کنیم.
ما نیاز داریم یک برنامهای با اصول اخالقی و شرعی اسالم
تدوین کنیم تا این برنامه جایگزین آداب و رسوم نابهسامان
فعلی شــود ،قطعا اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،عقالی جامعه
آن را قبول خواهند کرد و در جامعه رواج خواهد یافت.
از صحبتهای شما مشــخص میشود که بخش اعظمی
از مشکالت پیرامون ازدواج مربوط به مسائل فرهنگی است
نه مالی ،درست است؟
بله همین طور است ،اگر فرهنگ ما اصالح شود و بتوانیم
دیــد جامعــه را نســبت بــه موضــوع ازدواج و چگونگــی آن
اصالح کنیم بســیاری از مشکالت حل میشود .اگر ما بتوانیم
از طریــق صدا و ســیما و همچنین دیگر رســانهها به جوانان
و خانوادههــا پیرامــون نــوع تربیــت ،مالکهــای ازدواج ،نوع
برخــورد بــا ازدواج و کیفیــت برگــزاری آن یک آمــوزش صحیح
بدهیــم ،جامعــه اصــالح خواهــد شــد .همچنیــن میتوانیم
با آموزش درســت مشــکالت پــس از ازدواج را نیــز حل کنیم.
بهطــور مثــال امروزه شــاهد هســتیم بســیاری از خانمها ،به
دلیــل تأمین نیــاز مالی خانــواده در بیرون از منزل مشــغول
بــه کار هســتند .در صورتیکه بنابر قانون اســالم و همچنین
ســیرهی اهــل بیــت علیهمالســالم وظیفــهی تأمیــن نفقه بر
عهــدهی مــرد خانواده اســت .ما اگر از ســنین دبیرســتان به
پســران خــود بیاموزیم کــه خداوند بــه دلیل ارزشــی که برای
شــما قائل اســت وظیفهی تأمین مخارج زندگی زناشــویی را
بــر عهــدهی مرد گذاشــته اســت و همچنین قانــون و عرف و
اخالق اجتماعی نیز این وظیفه را به شــما محول کرده است،
در این حالت دیگر شــاهد نیستیم که مرد خانواده خود را به
سســتی و کاهلی بیاندازد تا زن هم مجبور به اشــتغال بیرون
از خانــواده شــود .همچنیــن با کاهــش اختــالط زن و مرد در
فضای بیرون از خانواده آمار بســیاری از رفتارهای نامتعارف و
خالف شــر ع کاهش مییابد و بنیان خانواده نیز مســتحکمتر
میشــود .رابطهی زن و شــوهر بسیار گرم میشود ،وقتی زن
میبیند شوهرش برای زندگیاش از جان مایه میگذارد دیگر
با آرامش خاطر ســکان زندگی را به دســت شــوهر میسپارد
و مــرد نیز عزت نفــس مییابد و هیچ نیاز عاطفی ،جســمی و
روحــی خود را بیرون از خانواده جســتجو نمیکند .در صورت
اصالح شدن این فرهنگ میتوانید جامعه را اصالح کنید.
مــا بایــد بتوانیم در تربیت پســران خــود آن صفاتــی را که
ائمهی معصومین علیهمالسالم سفارش کردهاند ،به وجود
بیاوریم و تقویت کنیم .پســران ما باید متعهد ،شــجاع ،امین
و با تقوا تربیت شــوند .ســه نکته برای تربیت پســران ضروری
اســت ،نخســت اینکه مهــارت کســب درآمد را باید در پســران
خود تقویت کنیم ،به راحتی قابل مشاهده است که جوانانی
حتی پس از اخذ مدرک دکتری قادر به کســب درآمد نیستند.
همچنین پســران را در کارهای جاری خانــه و خانواده دخالت
دهیم و مسئولیت بر دوش آنها قرار دهیم و در آخر ضروری
است تا پسران با عزت نفس و با تقوا تربیت شوند تا از لغزش
در جامعه مصون باشند .دختران ما در کنار چنین شوهرانی
آرامــش مییابنــد و فرزندانی متخلق به اخــالق نیک را تربیت
میکننــد .همچنیــن برای دختــران ما باید این آمــوزش داده
شــود که نوع ارتباطشان با همســر و خانوادهی همسرشان
بنابــر آیــهی «تعاونــوا علــی البر و التقوی» باشــد .بســیاری از
مشــکالتی که از ناحیهی دختر پدید میآید بر مبنای نداشتن
چنین مهارتی اســت .اگر ما بتوانیم این مهارتها و خصلتها
را در نســل آینــده تقویت کنیم قطعــا ازدواج آســان ،پایدار و
بانشاط صورت میگیرد.

مصــرف غربی و ترویج آن در کشــور ســوژه اصلی مــا در مطلب
امروز اســت کــه امیدواریم با نظرات ســازنده شــما عزیزان این
نوشته جنبه کاربردی تری به خود بگیرد ،در نتیجه ما را همراهی
کنید.برخــی آنقدر پــول دارند که نمی دانند بــا آن چه کاری باید
انجام دهند و رو به تجمل گرایی ،عملهای زیبایی با هزینههای
گزاف همانند پیکر تراشی ،پای سیندرالیی و ...میآورند.

را در وادرات بــی رویــه کاال و خدمات خارجی به کشــور میدانند
که هرچه دولت و مسئولین برای ترویج مدل اسالمی و صحیح
الگوی مصرف تالش میکنند نتیجه مناسبی را نمی گیرند.
بــه هر حال بــا نگاهی ســاده به وضعیــت زندگی شــهری در
بــاال و پائیــن آن بــه وفــور خواهیم دید کــه برندهــای خارجی با
ســرمایههای کالن جــوالن گاهی مناســب بــرای خــود در باالی
کالن شهرها پیدا نموده و هرچه به سمت نقاط متوسط حرکت
میکنیم ظاهر و کیفیت ساخت خیابانها و محلهها هم با افت
روبرو میشود و ایجاست که وجود فقر رو احساس میکنیم.

پشت پرده مدل غربی الگوی مصرف
ایجاداعتدالدر جامعهواز بینبردنشکافطبقاتیبهعنوان
یکــی از معضالت پیرامون حوزه اجتماعی دغدغــه ای بزرگ برای
همه نظامهای سیاسی در دنیا خواهد بود اما رسیدن به جامعه
آرمانی یا به تعبیری مدینه فاضله کار چندان راحتی نیست.
مدل غربی الگوی مصرف معتقد است که پول حرف نخست
را میزد و هرآنکس که دارای ثروت اســت ،بهرهمندی بیشتری از
امکانات و حتی خدمات عمومی را دارد که جامعه و شــهر را به
باال و پائین تقســیم میکند که عــده ای در رفاه کامل قرار دارند
بدون آنکه از لحاظ مالی مقداری مشکل برایشان وجود داشته
باشد و عدهای هم در فقر کامل بوده و با مشکالت و معضالت
اجتماعی زیادی دســت و پنجه نرم میکنند کــه این امر درواقع
ماهیت اصلی مدل غربی الگوی مصرف را نشان میدهد.
وقتی مدل غربی جنبه ایرانی و اسالمی به خود میگیرد
دنیای صنعتی امروز برای گذر از جامعه سنتی علیرغم از بین
بــردن هویت اصلی و ســنتها ،بــا بهرهگیری از تــوان گروههای
ضعیف و ســنتی جامعه خود در راســتای اهداف تولید ثروت و
اشــرافیگرایی بیشــتر گامهای فراوانی را برداشــته اما آن چیزی
کــه همــواره دغدغه اصلی اجتماع اســالمی بــوده از بین بردن
همین تجملگرایی و توزیع عادالنه ثروت در جامعه اســت ولی
شــاید همانطور که اشــاره شد عده ای ســودجو ،منفعت خود

اگر الگوی مصرف اسالمی شود
قطعأ همه میدانیم که دین مبین اسالم برای ایجاد برابری
و ترویج فرهنگ کمک رســانی به یکدیگر پا به عرصه گذاشــته و
برای رســیدن به این امر ســختیهای فراوانــی را به جان خریده
اســت .اشــرافیگرایی جایگاهــی در این نظــام ندارد چــرا که اگر
ثــروت در جامعــه بــه درســتی توزیــع نشــود شــاهد وضعیــت
نابســمان اقتصادی خواهیم بود .برخی اقشار آنقدر پول دارند
کــه نمی دانند بــا آن چه کاری بایــد انجام دهنــد و رو به تجمل
گرایی ،عملهای زیبایی با هزینههای گزاف همانند پیکر تراشی،
پای ســیندرالیی و ...میآورند در صورتــی که اگر همین ثروت در
اختیار تولید و اشــتغال قرار بگیرد قطعأ عده ای کثیری را از فقر
و تنگدســتی نجات خواهد داد و مسیر را برای رسیدن به آرمان
مردم ساالری دینی هموار میسازد.
اشرافی گرایی آفتی برای جامعه اسالمی است و برای کاهش
آن باید به دنبال فرهنگ سازی و خروج از پدیده ناپسند "چشم و
هم چشمی" بود همانطور که تولید کاالی لوکس از نگاه غربی
راهی برای ورود به ناخود آگاه افراد اســت ،ترویج اصولی اصالح
الگوی مصرف با تأکید بر این مســئله که باور زندگی به اصطالح
الکچری نادرست خواهد بود ،میتواند راهگاشا باشد.

تحلیل
وای فـــایهای جهـــان!
ما را فرا نگیرید!

سپهرغرب ،گروه متن زندگی :یک
بار که همه اعضای خانواده دور هم
جمع شده بودید ،موضوع «چند
ساعت زندگی بدون اینترنت ،بدون
ابزارهای دیجیتال» را مطرح کنید و به
مودم
انحاء مختلف موافقت همه را جلب
کنید .با بیان حقایق علمی ،توصیههای
روانشناختی ،نظریههای جامعه شناختی ،اشک
مادرانه ،تشر پدرانه ،نقل خاطرات دهه چهل ،وعده
و وعید و ...همه را پای کار نگه دارید تا ببینید چه
میشود!
فقط یک روز .یا حتی یک نصف روز .اصال شما بگو دو
ســاعت .مودمها را خاموش کنید .داده گوشی و تبلت
را غیرفعــال کنیــد .هــات اســپاتها هــم خودبخود بی
اثر میشــوند .خالصــه همه راههای زیرآبــی رفتن برای
اتصــال با دنیــای مجــازی را قطع کنید و بعد بنشــینید
یــک گوشــه به ســقف زل بزنید .خواهید دیــد که اندک
انــدک از اطراف و اکناف خانه ،جمع مســتان میرســند
و گوشــه نشــین ترین افــراد هم از کنج النه نمورشــان
بیرون میخزند.
حاال نــه اینکه همین طور بدون اطالع و هماهنگی
قبلــی ،یکهــو دســت به چنیــن حرکــت خطیــری بزنید.
خیــر! قبال یک بار کــه خیلی اتفاقی (!) بــرق خانه قطع
شــده بود و به ناچار همه دور هم جمع شــده بودید،
موضــوع «چند ســاعت زندگــی بدون اینترنــت ،بدون
ابزارهــای دیجیتال» را مطــرح کنید و به انحاء مختلف
موافقــت همــه اعضای خانواده را جلــب کنید .با بیان
حقایــق علمی ،توصیههــای روانشــناختی ،نظریههای
جامعــه شــناختی ،اشــک مادرانــه ،تشــر پدرانــه ،نقل
خاطــرات دهــه چهــل ،وعــده و وعیــد ،زور و اجبــار،
نیرنــگ و فریــب! خالصــه هر جور کــه میتوانیــد .البته
اگــر خواســتید یک بار بــدون اطالع رســانی قبلی هم،
این ســناریو را در خانه اجرا کنید ،ما مخالفتی نداریم.
اما در زمینه عواقب احتمالی آن متاســفانه پاســخگو
نیستیم!
مثــال قــرار بگذاریــد «جمعههــا کال اینترنــت
ممنــوع» یــا «روزهــای تعطیــل رســمی از  ١٢ظهر تا
 ١٢شــب فضــای مجــازی نمیرویــم» یــا «از  5عصــر
جمعــه تــا آخــر شــب ،گوشــی و تبلــت و لــپ تــاپ
نداریــم» .همیــن که شــیر اینترنت قطع شــود ،خود
به خــود شــیرفلکه خالقیت بــاز میشــود .بازی های
قدیمــی ،گیــم بوردهــا ،بازیهای کارتی ،شــام پختن
دســته جمعــی ،گردش در پــارک و ...هــم می توانند
گزینههای روی میزی باشــند که شــما از قبل بهشان
فکر کرده اید تا اگر روح ناآرام معتادان به گوشــی و
شــبکههای اجتماعــی به تب و تــاب افتاد ،به عنوان
جایگزین به خوردشــان بدهید.
اگــر بتوانیــد بــازه زمانــی فراغــت از ابزارهــای
دیجیتــال را ،در حــد یــک روز کامــل داشــته باشــید،
یــک دوپامیــن دیتاکس اساســی هــم برایتــان اتفاق
میافتــد و روزهــای بعــد ،اشــتهای گوشــی خواهــی
تــان متعــادل تــر خواهــد بــود .میپرســید دوپامین
دیتاکس چیســت؟ جســتجو کنید ،میفهمید! یادتان
باشــد کــه از همان اول بــرای افراد خاطــی احتمالی،
جریمــه تعییــن کنیــد .یک نــوع جریمــه میتواند این
باشــد که مــادر یا پدر خانــواده یکــی از کارهای خانه
را برعهــده شــخص مجــرم بگــذارد .اگــر یک ســوپاپ
اطمینــان هــم تعریف کنید کــه دیگر عالی میشــود.
باالخــره ممکــن اســت بــرای کســی کار واجبــی پیش
بیایــد .معیــار کار واجب میتواند وجــدان بیدار خود
فرد باشــد ،اما اگر حوصله بروکراســی داریــد ،تعیین
َح َکــم راه خوبی اســت .یک نفر باشــد کــه او قضاوت
کنــد واقعا یک مســاله اضطراری پیــش آمده یا ماجرا
صرفا یک صحنه ســازی زیرکانه است!
ایــن جور قــول و قرارها بــا کوچکتریــن اتفاقی ،لغو
میشــوند و بعــد هــم بــه دســت فراموشــی ســپرده
میشوند .خیلی طبیعی است .خودتان را نگران نکنید.
اما هروقــت یادتان آمد ،دوباره راهــش بیندازید و پای
کارش باشــید .راه حل حفظ چنین برنامه هایی ،همین
اســت که هر بار قطع شــد ،در اولین فرصت باز وصلش
کنید .بارها و بارها.
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ایران و جهان
پدافند هوایی ارتش از
موشکهای با برد  300کیلومتر
رونمایی میکند
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با
تاکید بر لزوم خودکفایی در حوزههای
استراتژیک ،اظهارداشت :افزایش توان
موشکی ارتش و سپاه از الزامات قدرت
امیر الهامی
بازدارندگی است که باید ارتقاء پیدا
کند و در این راستا پدافند هوایی ارتش
در آینده نزدیک از موشکهایی با برد  300کیلومتر
رونمایی میکند.
امیر ســرتیپ علیرضا الهامی جانشــین نیروی پدافند
هوایــی ارتــش صبــح امــروز  5تیرمــاه  1401در جمــع
کارکنان نیروهای مسلح ارتش ،سپاه پاسداران و نیروی
انتظامــی ،اظهــار داشــت :تنهــا راه برونرفــت و گــذر از
تمامــی تحریمها و تهدیدها قوی شــدن در تمامی امور
بهویژه در حوزه نظامی است.
وی بــا بیان اینکــه فرماندهان ،مســئوالن و مدیران
در بخشهای مختلف باید هم دل و هم آوا در راســتای
اهداف نظام اســالمی قــدم بردارند ،افــزود :هم افزایی
و هماهنگــی بیــن ارکان مختلــف نظــام قطعــا خاری در
چشم دشمنان و موجب پیشرفت کشور است.
جانشــین نیروی پدافنــد هوایی ارتش بــا بیان اینکه
در حوزه مسائل راهبردی نباید به هیچ کشوری وابسته
باشــیم ،گفت :افزایش توان موشــکی ارتش و ســپاه از
الزامــات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی اســت که
باید بیش از پیش ارتقاء پیدا کند.
وی بــا بیــان اینکــه پدافنــد هوایــی ارتــش در آینــده
نزدیــک از موشــکهایی بــا بــرد  300کیلومتــر رونمایــی
میکند ،بیان داشت :توسعه قدرت موشکی نماد خود
باوری و اتکا به توان و نیروی داخلی است.
امیــر ســرتیپ الهامــی بــا بیــان اینکــه امــروز رصــد،
شناســایی و رهگیــری تمامــی پرنــده هــا ،پهپادهــا و
جنگندههــا در مرز هــای هوایــی کشــورمان بهویــژه در
منطقهی خلیــج فارس دغدغه ما نیســت ،تصریح کرد:
تولیــد رادار کامــال بومــی بــا بــرد  3هــزار کیلومتــر و نیز
اشــراف انــواع پهپادهــا بــا ارتفــاع بیــش از  47هزارپا در
ســازمان رزم نیــروی پدافند هوایی ارتش نوید تســلطی
قاطع و رصــدی لحظهای در مرز های هوایی کشــورمان
را میدهــد کــه در صورت بــروز هرگونه خطای دشــمن
لحظهای پاسخ کوبنده میدهیم.
جانشــین نیــروی پدافنــد هوایــی ارتــش در پایــان
خاطر نشــان کــرد :پدافند هوایی ارتــش در زمینه علوم
پدافنــدی ،هــوش مصنوعی ،علوم شــناختی ،کوانتوم،
دفاع ســایبری ،جنــگ الکترونیک و ســایر علوم همکاری
شــگرف و ارزندهای با نخبگان کشوری ،مجموعه وزارت
دفاع ،نیروهای مســلح ،ســازمان جهاد خودکفایی و نیز
ســایر موسســات علمی و دانشگاهی دارد که دشمن را
در تصمیم گیریهایش دچار چالش کرده است.

موضعگیری تند نخستوزیر
انگلیس علیه پوتین
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
نخستوزیر انگلیس در اظهارنظری تازه
علیه روسیه اعالم کرد که لندن و دیگر
کشورهای نباید اجازه دهند والدیمیر
بوریس جانسون پوتین در جنگ اوکراین پیروز شود.
بوریــس جانســون نخســتوزیر
انگلیس که کشــورش انواع حمایتهای
تســلیحاتی ،مالی و اطالعاتی را به اوکراین داده است ،روز
یکشنبه (امروز) باز هم علیه والدیمیر پوتین رئیسجمهور
روسیه موضعگیری کرد.
در حالی که نشست سران گروه  7به میزبانی آلمان قرار
است روز یکشنبه (امروز) آغاز شود ،نخستوزیر انگلیس
اعالم کرد که لندن و متحدانش نباید اجازه دهند روســیه
در جنگ اوکراین به پیروزی برسد.
بنــا بــر گــزارش شــبکههای خبــری الجزیــره و العربیه،
بوریس جانســون نخســتوزیر انگلیــس که از زمــان آغاز
بحران روســیه و اوکراین (پنجم اسفند ماه  )1400تاکنون
دو بار شخصا به کییف سفر کرده است ،خواستار تقویت
حمایتها از اوکراین شد.
نخســتوزیر انگلیــس در اظهارات امروز خــود بار دیگر
اظهارات تندی علیه والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه
اتخاذ کرد و خواستار شکیت دادن او در جنگ اوکراین شد.
بــه ادعای بوریــس جانســون« ،بهای اینکه بــه پوتین
اجازه بدهیم این جنگ را پیروز شــود بســیار بیشتر از بهای
است که ما هم اکنون داریم میپردازیم».
اظهــارات تــازه نخســتوزیر انگلیــس عهلیه روســیه و
شخص والدیمیر پوتین در شرایطی مطرح شده که او روز
شنبه درباره احتمال پذیرش توافق صلح از سوی اوکراین
هشدار داد .بوریس جانسون که در پایتخت رواندا صحبت
میکــرد ،گفتــه بــود بســیاری از کشــورها میگویند جنگ
اوکراین ،یک جنگ اروپایی غیرضروری است؛ بنابراین فشار
برای تشــویق یا شاید اجبار بر اوکراینیها برای پذیرش یک
صلح بد ،افزایش خواهد یافت.
تنشها در روابط انگلیس و کشورهای غربی با روسیه
از پنجم اسفند ماه سال گذشته شدت گرفت .در این تاریخ
و به فرمان والدیمیر پوتین ،روسیه از آغاز «عملیات نظامی
ویژه در اوکراین» خبر داد.
به دنبــال آغاز بحــران اوکرایــن ،مقامهای کشــورهای
غربــی ضمــن اعمــال انــواع تحریمهــا علیــه روســیه ،به
اقداماتــی از قبیــل ارائــه حمایتهــای تســلیحاتی ،مالی،
اطالعاتی بی سابقه به اوکراین دست زدهاند.
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نایب رییس کمیسیون برنامه و وبودجه:

بدهیهای تلنبار شده دولت قبل عامل افزایش تورم
بودجه کشور را پیشخور کردند

سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :نایب رییس کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی بدهیهای تلنبار شده
میرتاج الدینی دولت قبل را یکی از عوامل
افزایش نرخ تورم در خرداد ماه
خواند و گفت :متاسفانه دولت
قبل بودجه کشور را پیشخور کرده است.
محمدرضــا میرتاجالدینــی ،گفتگــوی
تلویزیونــی رئیــس جمهــور بــا مــردم را عامــل
افزایــش امیــد مــردم خوانــد و گفــت :رییــس
جمهــور صادقانــه مشــکالت و راهکارهــای حل
آن را بــرای مــردم بیــان کــرده و امید و ســرمایه
اجتماعی را افزایش میدهد.
در مــورد عوامل پنجگانه تورم و گرانی اظهار
داشــت :گرانی و تورم را نباید ناشی از اصالحات
اقتصــادی و یــا توزیــع یارانــه نقــدی دانســت،
اصالحــات اقتصــادی و توزیــع یارانــه نقــدی در
افزایــش قیمــت بخشــی از کاالهــا تاثیر داشــته
اســت ،با تامیــن برخــی از کاالها در بازار شــامل
مر غ و لبنیات قیمت این کاالها ســیر نزولی خود
را آغاز کرد.

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای
اســالمی با تأکید بــر اینکه باید ریشــههای تورم
بررســی شــود ،اظهــار داشــت :ریشــههای تورم
بــه عملکــرد دولت قبــل برمیگردد .چــاپ پول،
افزایش حجم نقدینگی از عوامل اصلی افزایش
تورم است.
نایــب رییــس کمیســیون برنامــه و بودجــه
مجلــس بــا بیــان اینکــه در ابتــدای هر ســال با
مشکل افزایش قیمتها رو به رو هستیم،گفت:
افزایــش  57درصــدی حقــوق کارگــران عامــل
افزایــش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت
برخی از کاالها است.
وی نوســانات ارز و فضــای روانــی ناشــی از
جنگ اقتصــادی را یکی از عوامــل افزایش تورم
در خرداد ماه خواند و گفت :خوشبختانه دولت
به موقع برای مدیریت بازار ارز وارد شد و توطئه
دشــمنان برای کاهش ارزش پــول ملی را خنثی
کرد.
میرتــاج الدینــی بــا تاکید بــر اینکه کشــور با
کمبــود ارز مواجه نیســت ،اظهار داشــت :پس
از تصویــب قطعنامه شــورای حکام دشــمنان
تــالش کردند تحــت تاثیر عوامــل روانی قیمت

در مورد عوامل پنجگانه
تورم و گرانی اظهار داشت:
گرانی و تورم را نباید ناشی
از اصالحات اقتصادی و یا
توزیع یارانه نقدی دانست،
اصالحات اقتصادی و توزیع
یارانه نقدی در افزایش
قیمت بخشی از کاالها تاثیر
داشته است ،با تامین برخی
از کاالها در بازار شامل مرغ و
لبنیات قیمت این کاالها سیر
نزولی خود را آغاز کرد.

ارز را افزایــش دهنــد امــا بــا تصمیــم درســت
دولــت مبنی بــر عرضه ارز ناشــی از صادرات با
نــرخ توافقــی در صرافــی ها ،این مشــکل حل
شد.
نایــب رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس

بدهیهــای تلمبــار شــده دولت قبــل را یکی از
عوامــل افزایــش تــورم خواند و گفــت :دولت
ســیزدهم ناچار اســت ماهانه  12هــزار میلیارد
تومــان بدهیهــای دولــت قبــل را پرداخــت
کنــد متاســفانه دولــت قبــل بودجه کشــور را

پیشخور کرده بود.
میرتاجالدینــی با تأکید بر لــزوم نظارت دولت
بــر توزیــع و پخــش کاالهــا گفت :نظــارت دولت
در ایــن بخــش کامل نیســت و بین دســتگاهها
ناهماهنگیهایی وجود دارد.

پس لرزههای لغو قانون سقط جنین در آمریکا

مرکز مراقبتهای بارداری در کلرادو به آتش کشیده شد
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :ساعاتی پس از لغو حق
سقط جنین توسط دادگاه عالی
آمریکا ،یک مرکز مراقبتهای
دادگاه عالی
بارداری در منطقه النگ مونت
امریکا
در ایالت کلرادو به آتش کشیده
شد..
فاکسنیوز گزارش داد در ســاعات ابتدایی
صبــح روز گذشــته ســاختمان ایــن مرکــز دچار
حریــق شــد و دود ســیاه و غلیظــی سراســر
منطقه را فرا گرفت.
مقامــات اظهــار کردنــد بــر روی دیوارهــا و
کــف بخــش جنوبی ایــن مرکــز شــعارهایی در
مخالفــت بــا لغــو قانون ســقط جنین نوشــته
شده است .شــعارهایی مانند «محدود کردن
بــدن ما را لغو کنید» و «اگر ســقط جنین امن
نیســت ،شما هم نیســتید» که نشــان دهنده
مخالفــت معترضــان بــه لغــو قانــون ســقط
جنین در این کشور است.
پلیــس و اف بــی آی تحقیقــات خــود را در
ایــن زمینــه آغــاز کــرده و از ســاکنان محلــی
خواســتهاند تــا در صــورت داشــتن هــر گونــه
اطالعــات در ایــن زمینــه ،بــا پلیــس تمــاس
بگیرنــد .تاکنــون هیــچ فرد یــا افــرادی در این
رابطه دستگیر نشدهاند.
"دیــوان عالــی آمریــکا" روز جمعــه حکمــی
را صــادر کــرد که بــر اســاس آن حکــم تاریخی

هزاران تظاهرکننده در
شهرهای بزرگ در سراسر
ایاالت متحده از نیویورک
تا لس آنجلس در واکنش
به تصمیم دادگاه عالی
تظاهرات برگزار کردند .در
بسیاری از نقاط نیز مردم
پس از خروج از محل
کار خود ،با شعار دادن،
راهپیمایی و حمل تابلوها،
تجمع کردند.

پرونده مشــهور بــه "( "Roe v. Wadeرو علیه
وید) در سال  1973میالدی که حق زنان برای
ســقط جنیــن را به رســمیت میشــناخت ،لغو
کرد.
شــبکه خبــری "ایبیســی" در ایــن بــاره
نوشــت ,این حکم دیوان عالــی که با همراهی
 6قاضــی محافظــهکار دیــوان عالــی صــادر
شــد ،قانــون "میسیســیپی" مــورد حمایت
جمهوری خواهان را تأیید کرد که ســقط جنین
را پــس از هفتــه پانزدهــم ممنــوع میکند .به

ایــن ترتیــب و با خروج ســقط جنیــن از حقوق
مــورد حمایت قانون اساســی ایــاالت متحده
آمریــکا ،هــر ایالتــی حــق اعمــال محدودیــت
دلخواه بر ســقط جنین را دارد.
بنــا بر اعــالم قضــات مدافع لغو ایــن حکم،
رای صــادر شــده در پرونــده ســال  1973کــه
اجازه میداد سقط جنین بین هفتههای  24تا
 28بارداری هم انجام شــود ،اشــتباه بوده زیرا
در قانون اساســی ایــاالت متحده هیچ اشــاره
روشــنی به حقوق سقط جنین نشده است.

مذاکره با  8کشور برای صادرات داروهای
انسانی و مکملهای دامی
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :مدیر
عامل شرکت شیمی داروی کوثر اعالم کرد:
با  8کشور برای صادرات داروهای انسانی
و مکملهای دامی مذاکره میشود که
به زودی محموله جدید به ونزوئال ارسال
بهراد زندیه
میشود.
بهراد زندیه در نشســت خبری اعالم کرد:
شــرکت شــیمی داروی کوثر در حال مذاکره با  8کشور برای
فروش داروهای انسانی ،مکملها و کنسانتره دامی است.
ایــن کشــورها روســیه ،ترکیــه ،عــراق ،آذربایجــان،
ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و ونزوئال هستند.
مدیــر عامــل شــرکت شــیمی داروی کوثــر بابیــان اینکه
ایــن شــرکت ظرفیت تولیــد  2500تــن مکمــل و  5000تن
کنســانتره دامی دارد ،گفت :این کشــورها بــه هر میزان که
نیــاز داشــته باشــند میتوانیم محصــوالت خــود را به آنها
بفروشیم.
وی همچنیــن با بیان اینکه با کشــور ونزوئال مذاکرات به
نتیجه رســیده اســت گفت :بــه زودی مکملهــا ی دارویی و
کنسانتره دامی را به این کشور صادر خواهیم کرد.
زندیــه بــا بیان اینکه مکمل و کنســانتره دامــی  10درصد
خوراک دام و طیور کشــور را تشکیل میدهد ،گفت :شرکت
شیمی دارویی کوثر توانسته  4درصد کل این مکملها را در
کشــور تولید کند و از این لحاظ تاثیر بســیار خوبی در تامین
ایــن نهاده موثــر در تولیــدات محصوالت پروتئینی داشــته
است.
به گفته این مســئول چشــم انداز تولید این شرکت برای
سال  ،1405افزایش دو برابر تولیدات است.
مدیر عامل شــرکت شیمی داروی کوثر افزود :آزمایشگاه
مرجــع مجهــزی هــم ایــن شــرکت دارد کــه بــه ســازمان
دامپزشــکی کشــور برای کشــف و عالج بیماریهــای حیوانی
کمک میکند.

زندیه با بیان اینکه حذف ارز  4200تومانی به سود تولید
کنندهها اســت ،گفت :در حال حاضر صادرات به کشــورهای
دیگر باز شده و برای صادر کنندگان به صرفه است.
وی اضافه کرد :اما مشــکلی که ایجاد شده این است که
نیاز به نقدینگی بیشــتر شده و شــاید برخی تولید کنندگان
در تامین نقدینگی مشکل داشته باشند.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون تولیــدات مــا با کشــورهای
دیگر قابل رقابت شــده اســت ،تاکید کرد :حذف ارز 4200
تومانــی از ابتــدا اشــتباه بود و بــا وجود اینکــه ارز دولتی
میدادنــد امــا قیمتهــا پاییــن نمــی آمــد ،امــا اکنــون
قیمتهــا رقابتی شــده اســت و قاچاق کاال هم به شــدت
کاهش یافته است.
زندیــه در پایان به ســه محصول داروی انســانی شــربت
گاســتروپالس ،گل بنفشــه و زوفا اشــاره کــرد و گفت :پیش
بینی میشود که طی سه تا  4ماه آینده نخستین محموله
از این محصوالت صادر شود.

در پرونده تاریخی «رو در مقابل وید» در سال
 ،1973دیــوان عالی با هفت رای موافق در برابر
دو رای مخالــف اعــالم کرد که حق یــک زن برای
خاتمــه بــارداری مــورد حمایت قانون اساســی
ایاالت متحده است .این حکم به زنان آمریکایی
حــق مطلــق ســقط جنیــن در ســه ماهــه اول
بارداری را مــیداد ،اما اعمــال محدودیتهایی
را در ســه ماهــه دوم و ممنوعیت در ســه ماهه
سوم بارداری را مجاز میدانست.
ایــن تصمیــم اعتراضــات و محکومیتهایی

را در سراســر کشــور آمریــکا برانگیخته اســت.
"الکساندریا اوکاســیو" ،نماینده کنگره ،اندکی
پــس از اعــالم ایــن تصمیــم بــه معترضــان در
خــارج از دادگاه عالــی پیوســت .گروهــی از
دموکراتهــای مجلــس نماینــدگان آمریکا به
بــاالی پلههــای کنگــره رفتنــد و بالفاصلــه در
شــبکههای اجتماعــی بــه دلیــل «بــی فایــده
بودن» مــورد انتقاد قرار گرفتند.
هــزاران تظاهرکننــده در شــهرهای بــزرگ
در سراســر ایــاالت متحــده از نیویــورک تا لس
آنجلــس در واکنــش بــه تصمیــم دادگاه عالی
تظاهرات برگزار کردند .در بســیاری از نقاط نیز
مــردم پس از خروج از محل کار خود ،با شــعار
دادن ،راهپیمایــی و حمــل تابلوهــا ،تجمــع
کردند.
بــه گــزارش آسوشــیتدپرس ،پلیــس
بــه هــزاران معتــرض حقــوق ســقط جنیــن
در ســاختمان کنگــره آریزونــا ،جایــی کــه
قانونگذاران در حال اتمام جلســه  2022خود
بودنــد ،گاز اشــک آور پرتــاب کردنــد .ماموران
پس از تالش معترضان برای شکســتن شیشه
ســاختمان ســنا و پس از تخریب برخی بناهای
تاریخــی ،اقــدام بــه پرتــاب گاز اشــک آور بــه
سمت معترضین کردند.
رســانههای آمریکایی ویدئویی را از استقرار
نیروهــای ضــد شــورش در مقابــل ســاختمان
دیوان عالی فدرال منتشــر کردند.

ایران هیچگاه از میز مذاکره خارج نشده است
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :وزیر
امورخارجه کشورمان در صفحه شخصی
خود نوشت که ایران هیچگاه از میز مذاکره
خارج نشده و اگر سایر طرفها اراده الزم را
امیرعبداللهیان داشته باشند ،ایران مصمم به نیل به توافق
پایدار است.
"حســین امیرعبداللهیــان" ،وزیــر امــور
خارجه کشورمان در صفحه شخصی اینستاگرام خود نتایج
گفتوگــو با "جــوزپ بورل" ،نماینده عالی سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد.
او نســبت به هدف ســفر بورل به تهران نوشــت« :امروز
در تهران میزبان آقای جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی
اتحادیــه اروپــا بــودم .آقای بــورل متعاقب تمــاس تلفنی با
بنــده که به دنبال راه حلی برای خروج مذاکرات از بنبســت
بــود با هدف روی ریل قــرار دادن مذاکرات به تهران آمد .در
دیدار حدودًا  4ســاعته اما مثبت در خصوص همکاریهای
جامــع جمهوری اســالمی ایــران و اتحادیه اروپــا تبادل نظر
کردیــم .بــه آقــای بــورل گفتــم جمهوری اســالمی ایــران به
دنبــال روابــط متــوازن بــا جهــان اســت و در یــک سیاســت
خارجی متوازن ،قاره اروپا برای ما از جایگاه مهمی برخوردار
اســت .حفظ و گســترش روابط با قاره اروپا به شــمول تمام
کشــورهای این قاره چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه
کشــورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویتهای ما در
پیگیری مناسبات با این قاره است».
وزیــر امــور خارجــه ادامــه داد« :در این دیــدار ،گفتگوی
ثمربخشــی در مورد طیفی از مسائل دوجانبه ،منطقهای و
بینالمللی ،شامل آخرین وضعیت مذاکرات و لغو تحریمها
داشــتیم .ســعی میکنیم بــر مشــکالت و نقــاط اختالف در
مسیر گفتوگوهایی که از سر گرفته خواهد شد ،فائق آییم.
ما همواره به تعهداتمان در برجام عمل کردهایم و هیچگاه
از میز مذاکره خارج نشدهایم .اکنون نیز بدون عقبنشینی
از حقــوق مــردم عزیــز ایران ،بــه مذاکــرات ادامــه خواهیم

داد و امیدواریــم بــه صورت مشــخص طــرف آمریکایی این
بــار واقعبینانه و منصفانه در مســیر مذاکرات و رســیدن به
نقطــه پایانی توافــق ،اقدامات مســئوالنه و متعهدانهای را
انجــام دهد .اگر ســایر طرفها اراده الزم را داشــته باشــند،
ایران مصمم به نیل به توافق خوب ،قوی و پایدار است».
او در آخر نیز از خبرنگاران تشــکر کرده و از طوالنی شدن
گفتوگو عذرخواهی کرد« :در انتها الزم اســت از خبرنگاران
و افــراد رســانهای حاضــر در کنفرانــس خبــری تشــکر و
عذرخواهی کنم ،در خبرهــا خوانده بودم مذاکرات طوالنی
آنها را کالفه کرده بود».
این گفتوگو روز شــنبه در وزارت امور خارجه انجام شد
و دو طرف در نشســت خبری برگزار شــده از ادامه مذاکرات
برجام خبر دادند.
جــوزپ بــورل ،نماینــده عالی سیاســت خارجــی اتحادیه
اروپا نسبت به گفتوگوهای خود در تهران نوشت« :نتیجه
مهم ســفر من به ایران این است که ما بنبست اخیر را رفع
کردیم و مذاکرات برجام از سر گرفته خواهد شد».

