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مرور اخبار 
ايران 

نخستين جايزه جهاني هنر و نيايش در دو رشته ادبيات 
وعكس به برگزيدگان اهدا مي شود 

 
مهدي ارگاني، دبير بخش ادبيات داستاني اين جايزه در يك نشســت مطبوعـاتي در 
اين باره گفت: مهلت ارسال آثار در مرحله اول تير ودر مرحله دوم مهر ٨٣ اعــالم 
ــيده انتخـاب  شده است كه حداكثر ٣٠ اثر براي شركت در مسابقه از ميان آثار رس

خواهد شد. 
اكبر عالمي، دبير هيأت علمي بخش عكس نيز گفت: آثار رسيده از ايران و سراسر 
جهان، توسط هيأت انتخاب گزينش و ٢٢٠ عكس به بخش مسابقه راه خواهند يافت 
ــاه در فرهنگسـراي نيـاوران بـه  كه اين آثار در نهايت از ٣٠ دي تا هشتم بهمن م

نمايش درمي آيند. 
ــار در مرحلـه اول ٢٥ مـرداد مـاه و درمرحلـه دوم ٢٥  وي افزود: مهلت ارسال آث
ــرگزيـده ٢٥ مـهرماه داوري و  شهريورماه خواهد بود كه پس از اين تاريخ، آثار ب
ــوان هـدف از  انتخاب مي شوند. عالمي با اشاره به ستايش و نيايش پروردگار به عن
برگزاري اين مسابقه، تأكيد كرد: جايزه بخش عكس از دو تا ١٥ هزار دالر بــراي 

رتبه هاي مختلف است و داوراني از پنج قاره جهان آثــار را داوري خواهنـد كـرد. 
ــال  آيت قاسمپور دبير اجرايي اين مسابقه در بخش ديگري از اين نشست گفت: س
آينده رشته هاي شعرو نقاشي نيز به اين جايزه اضافه مي شود و تا پنج ســال آينـده 

هر سال دو رشته به آن اضافه خواهد شد. 
 

در بانك مركزي 
 

رئيس كل بانك مركزي، توسعه بانكداري بدون ربا، ارتقا نظام پرداخت و خدمــات 
بانك ها، ايجاد بازار بين بانكي، بهبود سيستم هاي نظارتي، كنترل نقدينگي و به تبع 

ــده بخـش پولـي و مـالي كشـور دانسـت.  آن كاهش تورم را از سياست هاي آين
ــاي پولـي و ارزي  ابراهيم شيباني روز سه شنبه در چهاردهمين كنفرانس سياست ه
تحت عنوان چالش ها و الزامات فراروي بازارهاي پول و سرمايه در اقتصاد ايــران ، 
گفت: تثبيت نرخ ارز و كنترل قيمت آن، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش آزادي 

بانك ها برخي ديگر از برنامه هاي آينده كشــور در بخـش پولـي و مـالي اسـت. 
ــانك  وي در اين همايش كه عالوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي، مديران عامل ب
هاي تجاري و تخصصي و برخي از كارشناسان اقتصادي و استادان دانشگاهها حضور 
داشتند، از تالش بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم و كاهش سطح عمومي قيمت 
ها خبر داد. وي در اين خصوص افزود: از آنجا كه كاهش نقدينگي نقش زيادي در 
ــد دارد حجـم نقدينـگي را  پايين آوردن كاهش نرخ تورم دارد، بانك مركزي قص
ـاي  امسال چهار درصد كاهش دهد. وي با بيان آنكه بانك مركزي شاخص قيمت ه
عمومي را نيز در سال جاري دو درصد كاهش خواهد داد، خاطرنشان كرد: شـاخص 
ميانگين قيمت ٣١٠ قلم كاال و خدمات مورد بررسي توسط بانــك مركزي از١٥،٨ 

ــــال ٨١ بــه ١٥،٦ درصــد در ســال گذشــته كــاهش يــافت.  درصـد سـ
رئيس كل بانك مركزي از كاهش ٤،٥ درصدي حجــم نقدينـگي كشـور در سـال 
ــه  گذشته نسبت به سال ٨١ خبر داد و گفت: نسبت نقدينگي از ٣٠ درصد سال ٨١ ب
٢٦ درصد در سال گذشته رسيد و بانك مركزي در تالش است ايــن نسـبت را در 

ــــــد.  ســــال جــــاري بــــه ٢٠ تــــا ٢٢ درصــــد كــــاهش ده
ــر كـرد و گفـت:  شيباني عملكرد اقتصادي ايران را در سال هاي اخير بي نظير ذك
ــاي مختلـف اقتصـادي توسـط بـانك  بيشتر ارقام و اعداد استخراج شده از بخش ه

ـــورد در ايــن بخــش هــا اســت.  مركـزي حـاكي از بـروز يـك نـوع رك
وي ادامه داد: ايران اكنون از ثبات كامل و استحكام خوبي برخوردار است، ضمــن 
ــادي در كشـور  آنكه تمام عوامل و امكانات رشد و توسعه براي برداشتن خيز اقتص
ــادي صـورت  فراهم است.  وي اظهار اميدواري كرد كه با توجه به اصالحات اقتص
ــق خـيز اقتصـادي  گرفته در برنامه سوم توسعه بتوان در طول دهه آينده زمينه تحق
ــها فراهـم  كشور را تا حد تبديل شدن به يك كشور توسعه يافته و يا نزديك به آن
كرد. وي ايجاد حساب ذخيره ارزي براي پيشگيري از بروز نوسانات، يكسان سازي 
نرخ ارز، اصالح قانون ماليات ها، اصالح قانون جلب و جذب سرمايه گذاري هــاي 
خارجي، كاهش فعاليت هاي اقتصادي به منظور حذف رانت ها و ايجــاد ثبـات در 
بازارهاي مالي را برخي از سياست هاي اعمال شده موثر در برنامه سوم توسعه ذكــر 
كرد.  وي در ادامه عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در ٩ مــاه اول سـال قبـل را 
ـد  تشريح كرد و گفت: رشد توليد ناخالص داخلي ايران در اين مدت برابر ٦،٧ درص

بود كه اين رشد از كشورهاي صنعتي كــه معـادل٤،٥ درصـد بـوده بيشـتر اسـت. 
وي صنعت و معدن را داراي بيشترين سهم در ايجاد اين رشد دانست و گفت: پــس 

از آن نفـــت و گاز و كشـــاورزي بـــاالترين ســـهم را داشـــته انـــــد. 
ـش  رئيس كل بانك مركزي با اشاره به آنكه حجم واردات كشور در سال گذشته بي
از ٢٧،١ميليارد دالر بوده، اظهار داشت: رشد ٣٠ درصدي اين بخش نسبت به سال ٨١ 

نشان از تالش دولت براي تزريق منابع مالي به بخش هاي مختلف اقتصادي اســت. 
رئيس كل بانك مركزي گفت: از آنجا كه بخش عمده اي از واردات صرف خريد 

ـــا خدمــات مــي شــود، گفــت:  ماشـين آالت، تجـهيزات، مـواد اوليـه و ي
با قرار گرفتن اين مواد در خطوط توليد و بهره برداري، زمينه رشد اقتصادي كشـور 
ــبر  فراهم خواهد شد. وي از مازاد افزون بر ٢،٦ ميليارد دالر مازاد حساب سرمايه خ

داد و گفت: اين امر نشان از ايجاد محيطي آرام و امن براي اقتصــاد كشـور اسـت. 
وي حجم تعهدات بالفعل و بالقوه كشور را در مجموع ٣٢ ميليارد و ٢٢٨ ميليون دالر 
ــهدات  اعالم كرد و گفت: تعهدات بالفعل حدود ١٠ ميليارد و ٨٠٥ ميليون دالر و تع
ــون  بالقوه كه احتمال عدم تحقق بخشي از آن نيز وجود دارد ٢١ ميليارد و ٤٠٣ ميلي

دالر است.  

ارمنستان 
”گازپروم“ نگران نيست 

ــان رئيـس جمـهور ارمنسـتان بـه  در اولين روز سفر آقاي روبرت كوچاري
مسكو وي با آقاي آلكسي ميلر رئيس هيئــت مديـره شـركت ”گازپـروم“ مالقـات 

كرد.  
طي مصاحبه مطبوعاتي كه بعد از مالقات صورت گرفت، آقــاي آلكسـي 
ميلر روابط با همكاران ارمني را بعنوان ”عالي“ ارزيابي نمود و آهنگ مثبت رشــد 
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ــال خاطرنشـان نمـود  مصرف گاز طبيعي در ارمنستان را ذكر كرد و در هر عين ح
ــد گذاشـت. آقـاي  كه اين امر بر قيمت گاز ارسال شونده به ارمنستان تأثير نخواه
ميلر در رابطه با امضاي قرارداد پيرامون احداث خــط لولـه گاز ايـران- ارمنسـتان 
خاطرنشان كرد كه طرف روسي در اين خصــوص ”هيـچ گونـه نگرانـي نـدارد“ و 
اطالع داد كه اين مسئله نيز طي مالقات با رئيس جمهور ارمنستان مطرح شده بود.  

كمك آمريكا به ارمنستان  
وارتـان اسـكانيان وزيـر امـور خارجـه ارمنسـتان در مصاحبـه بـــا شــبكه 
تلويزيوني ”آر“ گفته است كه ارمنستان از آمريكا كمكي بــه مـيزان ٣٣٠ ميليـون 

دالر از سوي بنياد آمريكائي ”چالشهاي هزاره“ دريافت خواهد كرد. 
ــا پايـان سـال ٢٠٠٤ بـه  وي در عين حال خاطرنشان نمود كه از اين مبلغ ت
ارمنستان ٧٥ ميليون دالر اختصــاص داده خواهـد شـد و ايـن مبلـغ مسـتقيماً وارد 
ــان اسـكانيان گفـت:  بودجه كشور خواهد شد كه ”موفقيت بزرگي ميباشد“. وارت
ــوي آمريكـا كـه  ”اين پديده بيسابقهاي است زيرا تاكنون كمك اختصاصي از س
ميانگين آن ساالنه ٨٠-٧٥ ميلون دالر بود، اكثرًا براي خدمات آنها هزينه ميشد“. 

 

امثال و حکم 
مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم " تــأليف 

زنده ياد مهدي پرتوي آملي گرفته شده است.  

ايراد بني اسراييلي 
هر ايرادي كه مبتني بر داليل غير موجه باشد آن را ايراد بني اسراييلي مــي 
گويند: اصوالً ايراد بني اسراييلي احتياج به دليل و مدرك ندارد؛ زيرا اصــل 
ــده فرقـي  بر ايراد است – خواه مستند و خواه غير مستند – براي ايراد گيرن
نمي كند. ايراد بني اسراييلي به اصطالح ديگر همــان بهانـه گيـري و بهانـه 
جويي است، النهايه گاهي از حدود متعارف تجاوز كرده بــه صـورت توقـع 
ــابلويي از  نابجا در مي آيد. في المثل به يك نفر نقاش دستور مي دهيد كه ت
دورنماي قله دماوند براي شما ترسيم كند. نقــاش بيچـاره كمـال ظرافـت و 
هنرمندي را در ترسيم تابلو به كار مي برد و تمام ريزه كاريها و سايه روشن 
ها را در تجسم قله مستور از برف و قطعات ابري كه بر باالي آن قــرار دارد 
ــه ايـرادي بـاقي  كامال ملحوظ و منظور مي دارد، به قسمي كه جاي هيچگون
نماند. ولي مع هذا ممكن است براي اقناع طبع بهانــه جـوي خويـش انتظـار 
ــه  داشته باشيد كه از تماشاي آن تابلو احساس سردي و سرما كنيد! اين گون
ــه صرفـاً از  ايرادات را در عرف اصطالح عامه "ايراد بني اسراييلي" گويند ك

ذات جوي و بهانه گير مايه مي گيرد. 
اكنون بايد ديد بني اسراييل كيستند و ايرادات آنان بر چه كيفيتي بوده، كـه 

صورت ضرب المثل پيدا كرده است.  
ـبر  بني اسراييل همان پسران يعقوب و پيروان فعلي دين يهود هستند كه پيغم
آنها حضرت موسي، و كتاب آسمانيشان تورات است. بني اســراييل اجـداد 
كليميان امروزي و نخستين ملت موحد دنيا هستند كه از دو هزار سال قبل از 
ــه چرانـي  ميالد مسيح در سرزمين فلسطين سكونت داشته و به چوپاني و گل
مشغول بوده اند. بني اسراييل به چند قبيله قسمت مي شدند و هر قبيله ريئسي 
ــيوخ آنـها حضـرت  داشت كه او را شيخ يا پدر مي گفتند. از معروفترين ش
ابراهيم بود كه پدر تمام اقوام عبراني محسوب مي شود. بني اسراييل در زمان 
ــي  يعقوب به مصر مهاجرت كردند و بعد از مدتي به راهنمايي حضرت موس
ــد، موسـي  به شبه جزيره سينا عازم شدند. چهل سال ميان راه سرگردان بودن

?نعان رسانيد. بعـد از  درگذشت (و يا به كوه طور رفت) و يوشع آنها را به 
ــت اسـراييلي و  فوت سليمان (٩٧٤ ق.م) دو سلطنت تشكيل دادند؛ يكي دول
ــهود  ديگري دولت يهود. دولت اسراييلي را سارگن پادشاه آسور و دولت ي
را بخت النصر يا نبوكدنزر، پادشاه كلده منقرض كرد و عده كثيري از آنــها 
را به اسارت برد كه بعد از هفتاد سال كورش كبير شهر زيباي بابل را فتــح 

كرده، همه را به فلسطين عودت داد.  
ــها را بـه  باري، پس از آنكه حضرت موسي به پيغمبري مبعوث گرديد و آن
قبول دين و آيين جديد دعوت كرد، اقوام بني اسراييل بـه عنـاوين مختلفـه 
ــد و هـر روز بـه شـكلي از او  موسي را مورد سخريه و تخطئه قرار مي دادن
ــه مـي  معجزه و كرامت مي خواستند. حضرت موسي هم هر آنچه آنها مطالب
كردند به قدرت خداوندي انجام ميداد. ولي هنوز مــدت كوتـاهي از اجـابت 
ــر ديـن جديـد وارد مـي  مسؤل آنها نمي گذشت كه مجدداً ايراد ديگري ب
كردند و معجزه ديگري از او مي خواستند. قوم بني اسراييل سالهاي متمــادي 
در اطاعت و انقياد فرعون مصر بودند و از طرف عمال فرعــون همـه گونـه 
ــي شـد.  عذاب و شكنجه و قتل و غارت و ظلم و بيدادگري نسبت به آنها م
حضرت موسي با شكافتن شط نيل آنها را از قهر و سخط آل فرعـون نجـات 
بخشيد؛ ولي اين قوم ايرادگير بهانه جو به محض اينكه از آن مهلكه بــيرون 
جستند مجدداً در مقام انكار و تكذيب برآمدند و گفتند: «اي موسي، ما به تو 
ــوزان و بـي  ايمان نمي آوريم مگر آنكه قدرت خداوندي را در اين بيابان س
ــي.» پـس فـرمــان  آب و علف به شكل و صورت ديگري بر ما نشان ده
ــه در آن  ?ند و تمام مدتي را ك الهي بر ابر نازل شد كه بر آن قوم سايباني 

بيابان به سر مي برند براي آنها غذاي مأكولي فرستاد.  
پس از چندي از موسي آب خواستند. حضرت موسي عصاي خود را به فرمان 
ــايل دوازده  الهي به سنگي زد و از آن دوازده چشمه خارج شد كه اقوام و قب

گانه بني اسراييل از آن نوشيدند و سيراب شدند.  
ــه  قوم بني اسراييل به آن همه نعمتها و مواهب الهي قناعت نورزيده، مجدداً ب
ايراد و اعتراض پرداختند كه: يكرنگ و يكنواخت بودن غذا با مذاق و مزاج 
ــاج داريـم. بـه  ما سازگار نيست. از نظر تنوع در تغذيه به طعام ديگري احتي
ــير، عـدس و پيـاز بفرسـتد.  خداي خودت بگو كه براي ما سبزي، خيار، س
ــابق اخبـار و روايـات  (آقاي دكتر غياث الدين جزايري معتقد است كه مط
وارده مائده آسماني ماهي و گوشت بريان بوده؛ كه تا بزمين برســد مسـلماً 
چند روزي مي ماند و خوردن گوشت مانده، بدون پياز ايجاد اسهال مي كند. 
ــاز را مـي دانسـتند از حضـرت  لذا چون قوم بني اسراييل به تجربه فوايد پي
موسي خواهان خوراكهايي شده اند كه يكي از آنها پياز بوده است."اعـجـاز 

خـوراكـيـهـا، چـاپ پـانـزدهم ، ص ٢٠٦"). 
 

ديري نپاييد كه در ميان قوم بني اسراييل قتلي اتفاق افتاده، هويت قاتل لوث 
شده بود. از موسي خواستند كه قاتل اصلــي را پيـدا كنـد. حضـرت موسـي 
گفت: "خداي تعالي مي فرمايد اگر گاوي را بكشيد و دم گاو را بــر جسـد 

مقتول بزنيد، مقتول به زبان مي آيد و قاتل را معرفي ميكند." 
 

بني اسراييل گفتند: "از خدا سؤال كن كه چه نوع گاوي را بكشيم؟" ندا آمد 
ــپس از رنـگ گاو  آن گاو نه پير از كار رفته باشد و نه جوان كار نديده. س
پرسيدند. جواب آمد زرد خالص باشد. چون اساس كار بني اسراييل بر ايــراد 
ــه ايـن نـام و  و بهانه گيري بود، مجدداً در مقام ايراد و اعتراض برآمدند ك
ــايد مشـخصات ديـگري از گاو موصـوف  نشاني كافي نيست و خداي تو ب
ـور  بدهد. حضرت موسي از آن همه ايراد و بهانه خسته شده، مجدداً به كوه ط
رفت، ندا آمد كه اين گاو بايد رام باشد، زميني را شيار نكـرده باشـد، از آن 
ــامالً بـي  براي آبكشي به منظور كشاورزي استفاده نكرده باشند و خالصه ك

عيب و يكرنگ باشد. 
  

ــو  بني اسراييل گاوي به اين نام و نشان را پس از مدتها تفحص و پرس و ج
ــح نمودنـد و  ?رده، ذب پيدا كردند و از صاحبش به قيمت گزافي خريداري 

باالخره به طريقي كه در باال اشاره شد، هويت قاتل را كشف كردند.  
ــوم بنـي اسـراييل بـر  آنچه گفته شد، شمه اي از ايرادات عجيب و غريب ق
ــان مـي كنـم بـراي  حقيقت و حقانيت حضرت موسي كليم اهللا بود كه گم

روشن شدن ريشه تاريخي ضرب المثل ايراد "بني اسراييلي" كفايت نمايد. 


