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حاشیه پررنگ تر از متن

عطر مردگان

هشدار فرمانده معظم کل قوا به دشمنان در مراسم دانش آموختگی افسران ارتشی:

هرتجاوزیرابامشتپوالدینپاسخميدهیم
هرگونه تجاوز و حتی تهدید را با قدرت کامل و به گونه ای پاسخ خواهیم داد که متعرضان و متجاوزان را از درون متالشی کند

حضرت آیت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز پنج شنبه در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه افسری امام علی )ع( در سخنان مهمی، نیروهای مسلح را مایه عزت ملت و کشور ایران و نوک 
پیکان استوار دفاع ملی دانستند و تاکید کردند: دشمنان، به خصوص آمریکا و دست نشاند گانش و رژیم صهیونیستی بدانند، ملت ایران اهل 
تجاوز به هیچ کشور و ملتی نیست اما هرگونه تجاوز و حتی تهدید را با قدرت کامل و به گونه اي پاسخ خواهد داد که متعرضان و متجاوزان 

را از درون متالشی کند.
فرمانده کل قوا افزودند: ملت استوار ایران، ملتی نیست که فقط بنشیند و نظاره گر تهدیدهای قدرت های پوشالی مادی باشد که از درون کرم 
خورده هستند.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: هرکس که فکر تجاوز به جمهوری اسالمی ایران، در مخیله اش خطور کند، باید خود 
را آماده دریافت سیلی هاي محکم و مشت هاي پوالدین ارتش، سپاه و بسیج و در یک کالم، ملت بزرگ ایران کند.حضرت آیت اهلل خامنه اي 
همه ملت ایران به ویژه نیروهای مسلح را به حفظ آمادگی برای تداوم مسیر عزت ملی و اقتدار بین المللی فراخواندند و تاکید کردند: ساخت 
مستحکم نظام جمهوری اسالمی و اتحاد ملی و نزدیکی دل های آحاد ملت ایران، مهم ترین قدرت بازدارنده است و همه موظف هستند این 

ساخت استوار و مستحکم نظام را حفظ کرده و به آن استحکام بیشتری ببخشند.
ایشان نیروهای مسلح را از لحاظ حضور در میدان علم و جهاد و همراه با معنویت و ایمان، مایه عزت خواندند و افزودند: آن کشور و ملتی که 
بتواند ثابت کند آماده ایستادگی و دفاع جانانه برای استقالل، حفظ هویت، آرمان ها و موجودیت خود است، همواره عزیز است.رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشان کردند: در دنیایی که متاسفانه هنوز ارتباط میان ملت ها و کشورها براساس تکیه بر قدرت سرنیزه و اسلحه تعیین مي شود 
و قلدران تالش دارند با مشت هاي پوالدین سرنوشت ملت ها را در دست بگیرند، آن ملتی از آسیب محفوظ خواهد بود که آمادگی دفاعی 
خود را ثابت کند.حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به آمادگی دفاعی نیروهای مسلح از جمله ارتش، افزودند: این آمادگی دفاعی نیروهای 
مسلح در کنار دیانت و ایمان و تقوا، برای کشور و ملت ایران عزت آفرین است و باید آن را حفظ و تقویت کرد.فرمانده کل قوا، دانشگاه های 
ارتش را کانون علم و جهاد خواندند و خاطرنشان کردند: نیروهای مسلح کشور که دارای دانش و علم، و آمادگی مجاهدت مومنانه هستند، 
در منطقه و دنیا بی نظیر است و چنین نیروهای مسلحی، نتیجه همت بلند ملتی است که عزم راسخ خود را برای برافراشتن پرچم ایمان، 
اسالم و دیانت به کار گرفته است.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیرسرلشگر صالحی فرمانده کل ارتش ضمن خیرمقدم به فرمانده 
کل قوا، بر آمادگی یگان های مختلف ارتش جمهوری اسالمی ایران برای پاسخگویی مقتدرانه و بهنگام به هرگونه تهدید فرامنطقه ای، تاکید 
کرد.امیرسرتیپ دوم رشیدزاده فرمانده دانشگاه افسری امام علی )ع( نیز با ارائه گزارشی تحصیلی گفت: تعمیق شناخت دینی و معنویت، 
ارتقاي کیفیت آموزش و کارآمدی، آموزش نظامی و رزم در کنار تولید علم، تجهیز و توسعه کتابخانه ها و آزمایشگاه ها و توسعه همکاری های 
دانشگاه های افسری ارتش از جمله اقدامات انجام گرفته است. فرمانده کل قوا در ابتدای این مراسم با حضور در محل مزار شهیدان گمنام، 
ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس را گرامی داشتند.حضرت آیت اهلل خامنه اي سپس از یگان های حاضر در میدان 
سان دیدند. در این مراسم تعدادی از خانواده هاي شهدا، فرماندهان، اساتید و دانش آموختگان منتخب و نمونه دانشگاه های افسری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، هدایا و درجه هاي خود را از دست رهبر انقالب اسالمی دریافت کردند. فرمانده کل قوا سردوشی نماینده دانشجویان 
جدید دانشگاه های افسری ارتش را نیز اهدا کردند.در ادامه این مراسم، برنامه رزمایش میدانی اجرا شد و در پایان مراسم نیز، یگان های حاضر 

در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

براي خوانندگان محترم ارمغان تازه اي آورده ايم
نشریه دو هفته نامه ارمغان که حدود دو دهه است که منتشر می شود ، همواره براساس تعهد فرهنگي و اخالقي سعي نموده تا کاستي و 
کژي ها را در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سیاسي جمهوري اسالمي ایران مطرح و راه حلهایي را ارائه نماید و نیز بر درستي ها و راستي 
هاي این حوزه مشوقي باشد. در این مسیر دست خوانندگان را نیز که همواره با انتقادات و پیشنهادات ما را در این مسیر یاري کرده اند 

فشرده ایم  و همچنان خواهان نیم نگاه آنان هستیم .
ارمغان در این دوره و با رسالت پشتیباني از نظان جمهوري اسالمي ایران و قانون اساسي و حمایت از والیت فقیه همچنان معتقد است که 
منابع اقتصادي و نیروي انساني و پشتوانه فرهنگ دیني این کشور در حدي است که رفاه اقتصادي و مردم جامعه باید بیشتر از این باشد که 

هست و در این مسیر تالش دارد تا راه حل هایي ارائه دهد.
این دوره جدید ارمغان را با شماره 110 آغاز مي کنیم ، باشد که مورد رضایت خداي متعال و هادي راه دولتمردان و مسئولین قرار گیرد.

سرمقاله

مقام معظم رهبري تاكيد كردند :

سيلي هاي محكم و مشت پوالدين 
پاسخ هرگونه تجاوز به ايران

عید سعید غدیر بر مسلمانان و شیعیان جهان مبارک باد

امدادیاران
وابسته به شرکت تعاونی خدمات رفاهی

بازنشستگان بهزیستی استان تهران

مرکز ارائه خدمات

 با مجوز رسمی و نظارت سازمان بهزیستی اعزام
 پزشک ، پرستار ، فیزیو تراپیست ، مراقب و کلیه

خدمات توانبخشی و پزشکی و پیرانپزشکی
تلفن : 66434756 - 66433303

آدزس : خیابان اسکندری شمالی،خیابان شهید طوسی
ساختمان پویا،پالک 83 طبقه 4 واحد 20

 توانبخشی به
سالمندان در منزل

برد باال ید اهلل وبه تاریخ بشر می فرمود

نگذارید بگویند نگفتم گه علی موال بود
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آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
سیزدهم  روز  دانشجویان،  و  آموزان  دانش  از  نفر  هزاران  پرشور 
آبان را یکی از عبرتهای قابل تأمل انقالب اسالمی و نشان دهنده 
در  بصیرت  با  همراه  ایستادگی  و  الهی  قدرت  به  توکل  معجزه 
توکل،  برکت  به  کردند:  تأکید  و  دانستند  به هدف،  رسیدن  راه 
همه  از  گذشته،  سال   32 در  ایران  ملت  بصیرت،  و  ایستادگی 
در  و  است  پیشرفت کرده  و  آمده  بیرون  پیروزمندانه  ها  چالش 
آینده نیز قطعاً ملت ایران در چالش های پیش روی خود پیروز 

و سربلند خواهد بود.
به گزارش »تابناک«، ایشان در این دیدار که در آستانه سیزدهم 
آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، برگزار 
شد، سیزدهم آبان را به معنای واقعی کلمه، از ایام اهلل دانستند 
تاریخ  در  درخشان  و  برجسته  های  مناسبت  چنین  افزودند:  و 
مسیر  شناخت  منظور  به  تأمل  برای  فرصتی  اسالمی،  انقالب 
واقع  تحلیل  براساس  آینده  برای  ریزی  برنامه  و  صحیح حرکت 

بینانه از این عبرتهای تاریخی است.
ایشان مهمترین ویژگی سیزده آبان را نمود توکل بر قدرت الهی 
و ایستادگی همراه با بصیرت در راه مبارزه و اهداف واال برشمردند 

و افزودند: امام عزیز و بزرگوار در سیزدهم آبان سال 1343، به 
دلیل اعتراض به حق مصونیت امریکاییها در ایران، و ایستادگی 
در مقابل آن، به وسیله مزدوران امریکا ، غریبانه  تبعید شدند اما 
پانزده سال بعد، در سیزدهم آبان سال 58، فرزندان امام که همان 
جوانان انقالبی دانشجو بودند، با تسخیر النه جاسوسی امریکا در 

تهران، امریکا را از ایران تبعید کردند.
رهبر انقالب اسالمی، وقوع این رویداد به ظاهر محال و نشدنی 
استقامت  و  قدرت خداوند  به  )ره(  امام خمینی  توکل  نتیجه  را 
در غربت تبعید، دانستند و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار )ره( 
ایجاد  و  مردم  کردن  بیدار  با  و  نشدند  خسته  و  ناامید  هیچگاه 
به  را  مردم  آنان،  در  و مجاهدت  آرمانخواهی  استقالل،  احساس 
اسالمی  انقالب  پیروزی  ساز  زمینه  و  کردند  وارد صحنه  تدریج 

ایران شدند.
آیت اهلل العظمی خامنه ای پیروزی انقالب اسالمی را عامل بیرون 
رانده شدن شاه از ایران دانستند و افزودند: بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، در سیزدهم آبان سال 58 نیز، امریکا از ایران رانده شد 
و به همین دلیل امام )ره( تسخیر النه جاسوسی امریکا را انقالبی 

بزرگتر از انقالب اول توصیف کردند.
ایشان تأکید کردند: امام خمینی )ره( به پشتوانه اراده اسالمی و 
ایمانی ملت ایران که ناشی از اتکا به خداوند و ایستادگی در مسیر 
بود، پرچم تسلط ظالمانه و متکبرانه امریکا را از بام ایران به پایین 
انداختند و این پرچم زیر پای جوانان مؤمن کشور، لگدمال شد.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی تحلیل های مادی روشنفکر 
نماها که پیروزی ملت ایران را در مقابل امریکا محال و ملت ایران 
را محکوم به شکست می دانستند، خاطرنشان کردند: برخالف آن 
نگاهها و تحلیلهای مادی، جمهوری اسالمی ایران پیروز و امریکا 

مجبور به عقب نشینی شد.
مختلف  های  توطئه  به  اشاره  با  ای  خامنه  العظمی  اهلل  آیت 
استکبار به رهبری امریکا و صهیونیزم بر ضد ملت ایران، تأکید 
کردند: به حول قوه الهی و به همت ملت ایران و پیشروی جوانان 
عزیز کشور، در هر دوره ای که توطئه ای شکل گرفت، جمهوری 
اسالمی ایران پیروز و امریکا شکست خورده میدان بود و آینده 

هم به همین روال خواهد بود.
ایشان با تأکید بر اینکه هرگونه برنامه ریزی برای آینده باید با 
با  ای  عرصه  هر  در  اگر  افزودند:  باشد،  نگاهی  و  تحلیل  چنین 
تشخیص مسیر صحیح، تصمیم قطعی گرفته و حرکت با اعتماد 
دشمن  قطعاً  آغاز شود،  در مسیر  استقامت  و  قدرت خداوند  به 

مجبور به عقب نشینی خواهد شد، همانگونه که در سیزده آبان 
58، دوران دفاع مقدس و در قضیه اعمال تحریم ها، شاهد بودیم.

جمهوری  نظام  دست  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
کردند:  خاطرنشان  است،  پر  ها  عرصه  همه  در  ایران  اسالمی 
یک نمونه از این دست پر جمهوری اسالمی ایران، ارائه اندیشه 
سیاسی نو، به دنیا، به نام »مردم ساالری دینی« است که از لحاظ 
مبانی فکری و اعتقادی، بسیار مستحکم و از لحاظ علمی، قابل 

اجرا و پیش رونده است.
آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به نگرانی دشمنان از گسترش 
و الگو برداری این اندیشه سیاسی مستحکم و قابل اجرا، افزودند: 
به همین دلیل، دولت امریکا تالش کرد، در بحبوحه گرفتاریهای 
وال  جنبش  مردمی  وسیع  حرکت  اوج  در  و  خود  روزافزون 
استریت، با سناریویی مسخره، جمهوری اسالمی ایران را به یک 
حرکت تروریستی مهمل، بی منطق و غلط متهم کند اما هر فرد 
صاحب منطق و اهل فن در دنیا، با دیدن این سناریوی مضحک، 

آنرا رد کرد.
به  فشار  و  استریت  وال  جنبش  دادن  قرار  الشعاع  تحت  ایشان 
جمهوری اسالمی ایران را از اهداف دولت امریکا در این سناریو 
سازی برشمردند و افزودند: آنها قصد دارند، شریف ترین عناصر 
در  کنند  تروریسم  به  متهم  را  ایران  اسالمی  جمهوری  مبارز 

حالیکه امروز، تروریست بزرگ در دنیا، امریکا است.
این  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  دست  اسالمی،  انقالب  رهبر 
غیرقابل  سند  یکصد  ما  کردند:  تأکید  و  خواندند  پر  نیز  عرصه 
خدشه از نقش امریکا در هدایت ترورها و تروریست ها در ایران 
و منطقه داریم که با ارائه این صد سند، آبروی امریکا و مدعیان 
حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را در افکار عمومی جهان، خواهیم 

برد.
 آیت اهلل العظمی خامنه ای، امریکا را بی آبرو و شکست خورده 
خواندند و خاطرنشان کردند: امریکا اکنون در افغانستان و عراق 
ندارد  کشور  دو  این  از  خروج  جز  ای  چاره  و  خورده  شکست 

همانطور که در شمال افریقا هم شکست خورده است.
ایشان افزودند: امریکاییها نتوانستند حسنی مبارک و بن علی را 
در مصر و تونس حفظ کنند زیرا ملتها بر آنها فائق آمدند و در 
لیبی نیز همین اتفاق روی داد و با وجود ارتباط های پنهانی با 

قذافی تا قبل از مرگ ذلیالنه اش، نتوانستند او را حفظ کنند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: ملتهای منطقه و جهان، 
به وضوح نفاق و دورویی امریکا و غرب را در قضایای مصر، تونس 

و لیبی دیدند و در قضایای دیگر نیز دورویی آنها بار دیگر آشکار 
خواهد شد.

و هشتاد کشور  امریکا  مردم  قیام  ای  خامنه  العظمی  اهلل  آیت   
جهان بر ضد نظام لیبرال دموکراسی را نشانه شکست خوردگی 
نظام سرمایه داری غرب دانستند و افزودند: شاید امریکا و غربیها 
شدنی  خاموش  آتش  این  اما  کنند  سرکوب  را  ها  قیام  بتوانند 

نیست.
و  باطل  با  حق  جبهه  مبارزه  بدانند،  همه  کردند:  تأکید  ایشان 
فرعون استکبار که با سردمداری ملت ایران و با پرچم اسالم آغاز 

شد، تا سرنگونی استکبار ادامه پیدا خواهد کرد.
نقطه  را  ایران  اسالمی  جمهوری  ای،  خامنه  العظمی  اهلل  آیت 
کانونی حرکت آغاز شده در منطقه و جهان خواندند و خاطرنشان 
کردن  ناامید  با  تا  دارند  تالش  دشمنان  دلیل  همین  به  کردند: 
به جلو  بویژه جوانان و همچنین مسئوالن، در حرکت رو  مردم 
این نقطه کانونی، اختالل ایجاد کنند اما جوانان و مسئوالن کشور 

با توکل بر خدا، و با امید و قدرت فراوان، محکم ایستاده اند.
را  ایران  ملت  های  موفقیت  و  پیروزیها  اصلی  عامل  ایشان 
برشمردند  مسئوالن  و  مردم  جدی  اراده  و  عزم  و  یکپارچگی 
بر  متکی  و  مقاوم  آگاه،  صبور،  بصیر،  ملت  با  مبارزه  افزودند:  و 
خداوند، به جایی نخواهد رسید و دشمن همچون گذشته شکست 

خورده میدان خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم هوشیاری در مقابل تالشها 
برای ایجاد اختالف میان مردم و مسئوالن و دروغ پردازی برای 
ایجاد ناامیدی تأکید کردند: ملت ایران در سالهای گذشته عالوه 
بر اینکه توانست بر هر توطئه ای پیروزی شود، بعد از هر مرحله، 

خود را از لحاظ توانایی و پیشرفت یک درجه باالتر کشید.
 آیت اهلل العظمی خامنه ای، پیشرفتهای روزافزون ملت ایران، با 
وجود اعمال تحریم ها را نمونه ای بارز از این موضوع خواندند و 
افزودند: آنها به خیال خود درهای علم و فناوری را به روی جوانان 
پیشرفت  و  جوشیدند  درون  از  ایرانی  جوانان  اما  بستند  ایرانی 
برابر  دهها  گذشته  به  نسبت  ایران  ملت  امروز  فناوری  و  علمی 

است.
و  کنونی  های  چالش  بر  ایران  ملت  قطعاً  کردند:  تأکید  ایشان 

آینده فائق خواهد آمد و بینی دشمن را به خاک خواهد مالید.

رهبر انقالب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان: 

يكصد سند غيرقابل خدشه از نقش امريكا در ترورها داريم 

نسرین وزیري خبرنگار خبرآنالین با آقاي علي مطهري مصاحبه اي کرده است که مشروح آن در زیر آمده است:
درباره موضع مقام معظم رهبري، نسبت به طرح سؤال از رئیس جمهور اظهارنظرهاي متفاوتي مطرح شده است، شما شخصاً از موضع ایشان 
اطالع دارید؟بنده در نامه اي به ایشان از سؤاالت نمایندگان از رئیس جمهور و ابهاماتي که وجود دارد نوشتم. ایشان اگرچه به نامه  بنده 
جواب ندادند، اما سخنراني شان در جمع دانشگاهیان کرمانشاه که پس از نطق میان دستور من در مجلس بود، را مي توان پاسخ به این نامه 
دانست. ظن قوي دارم که اظهارات ایشان پاسخي به نامه من بود، البته به یقین نمي توانم بگویم. اما از آنجا که من در نطق میان دستورم به 
نقل قول هایي که از جانب ایشان مي شود اشاره کرده بودم، چنین تصوري دارم. ایشان در آن سخنراني تأکید کردند که در اینگونه مسائل 

دخالتي ندارند و اختیار کار با نمایندگان و مجلس است. 
* به نظر شما اظهارات ايشان سبب شد تا باالخره هيأت رئيسه بپذيرد که اين سؤال را به جريان بياندازد؟

که  است  ارجاع شده   مجلس  تخصص  کمیسیون هاي  به  رئیس جمهور  از  سؤال  کردند،  اعالم  خبرنگاران  در جمع  باهنر  آقاي  که  آنطور 
باید نماینده رئیس جمهور براي پاسخ به آن در جلسات این کمیسیون ها حضور یابد. امیدوارم که ظرف چند روز آینده تکلیف سؤال از 
از سوي هیأت رئیسه چاپ شده و در  این سؤال  ابتدا متن  باید  از رئیس جمهور  براي آغاز بررسي سؤال  البته  رئیس جمهور روشن شود. 
نماینده  انتخابیه  شان،  به حوزه هاي  نمایندگان  از سرکشي  بعد  انتظار مي رود که در هفته  ترتیب  این  به  نمایندگان قرار گیرد  جانامه اي 
نماینده  با حضور  تا  به سؤال در جلسات کمیسیون ها حاضر شود. هر کمیسیون فقط یک جلسه فرصت دارد  براي پاسخ  رئیس جمهور 
رئیس جمهور به بررسي این موارد بپردازد و چنانچه 72 نفر از سؤال کنندگان قانع نشوند، رئیس جمهور باید ظرف یک ماه آینده، در جلسه 

علني مجلس حضور یابد. 
* با توجه به گزارشات کميسيون اصل 90 از شكايت نمايندگان از رئيس جمهور که برخي آن را شير بي  يال و دم و اشكن 

خوانده اند، فكر مي کنيد گزارشات کميسيون هاي مجلس از سؤال از رئيس جمهور، نظر سؤال کنندگان را تأمين کند؟
در این زمینه گزارشات کمیسیون ها نقش چنداني ندارد، به عبارت دیگر امضاکنندگان سؤال هستند که باید اعالم کنند از پاسخ ها قانع 

شده اند یا نه؟ اگر قانع نشوند، گزارش کمیسیون ها هر چه که باشد، رئیس جمهور ملزم به حضور در مجلس خواهد بود. 
* به نظرتان رئيس جمهور چه کسي را به عنوان نماينده خود براي پاسخ به سؤاالت سياسي نمايندگان، به مجلس مي فرستد؟

نمي دانم، این از اختیارات ایشان است. 
* ممكن است آقاي مشايي را به عنوان مسئول دفترشان براي پاسخ به اين سؤاالت به مجلس بفرستند؟

بعید به نظر مي رسد، اما شاید آقاي صالحي وزیر امور خارجه را براي پاسخ به سؤاالت سیاسي نمایندگان به مجلس بفرستند. 
* تكليف استعفايتان چه شد؟ هنوز آن را پس نگرفته ايد؟

همانطور که آقاي باهنر با عنوان یک عضو هیأت رئیسه در جمع خبرنگاران اعالم کردند که سؤال از رئیس جمهور نصاب الزم در امضاي 
نمایندگان را دارد، من امیدوارم که واقعاً این موضوع به جریان افتاده باشد. استعفاي من در دستور کار روز چهارشنبه مجلس است تا آن 
روز عملکرد هیأت رئیسه را ارزیابي مي کنم که چقدر در بررسي سؤال از رئیس جمهور جدي است. اگر این جدیت ملموس باشد، استعفایم 
را پس مي گیرم. اما اگر احساس کنم که باز روال گذشته ادامه دارد و بازي بازپس گیري امضاها از سوي هیأت رئیسه دنبال مي شود، به 

مطرح شدن استعفایم اسرار خواهم کرد. 
*  آقاي الريجاني روز گذشته در مجلس اعالم کردند که از شما خواسته اند استعفايتان را پس بگيريد. مذاکراتتان با رئيس 

مجلس در اين خصوص به کجا رسيد؟
آقاي الریجاني کاًل موافق استعفاي بنده نبودند و پس از سفري که اخیراً داشته اند در جلسه اي از من خواستند تا استعفایم را پس بگیرم. اما 
از آنجا که راه دیگري براي به جریان انداختن سؤال از رئیس جمهور نداشتند و استعفا آخرین حربه من براي پیگیري این مسئله بود، ناچار 

از استفاده از ابزار استعفا شدم.  در مجموع اما آقاي الریجاني استعفاي من را به صالح مجلس نمي دانستند ولي بنده بر آن اصرار کردم. 
* به نظرتان استعفايتان در مجلس با چه رأيي مواجه مي شود؟

فضاي مجلس به گونه اي است که فکر نمي کنم استعفایم رأي بیاورد. و به احتمال قریب به یقین در صورت برگزاري استعفایم در مجلس، 
نمایندگان با رأي باالیي با آن مخالفت خواهند کرد. 

* خبرآنالين با انتشار نظرسنجي اي از کاربران خود پرسيده بود که بيشترين گروهي که از عدم حضور شما در مجلس سود 
مي برند چه کساني هستند؟ 

گزینه هاي این نظرسنجي عبارت بودند از اصالح طلبان، اصولگرایان منتقد، اصولگرایان تندرو و دولت گرایان. 70 درصد کاربران ما به گزینه 
آخر یعني دولت گرایان رأي داده بودند. نظر شما در این باره چیست؟

البته به نظر من دولت گرایان و اصول گرایان تندرو تقریباً یکي هستند و همین دو گروه هم بیشترین سود را از عدم حضور من در مجلس 
مي برند هر چند که برخي از نمایندگان حامي دولت به بنده گفته اند که با استعفاي من مخالفند. 

* مثاًل چه کسي؟
مثاًل آقاي حسینیان، که گفته اند مي خواهند در مخالفت با استعفاي من صحبت کنند. 

* البته احتماالً اين موضع نمايندگاني همچون آقايان کوچك زاده و رسايي نخواهد بود؟
)باخنده( نمي دانم!

* به عنوان يكي از نمايندگان منتقد دولت، گزارش هاي نظارتي کميسيون اصل 90 در زمينه شكايت نمايندگان از رئيس جمهور 
و اختالس 3 هزار ميلياردي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

گزارش این کمیسیون از شکایت نمایندگان از رئیس جمهور، خیلي کمرنگ شده بود و به عبارتي از خاصیت افتاده بود، متأسفانه هیأت رئیسه 
نیز برخالف آیین نامه داخلي مجلس، براي این سؤال رأي گیري نکرد و با مالحظات زیادي از کنار آن عبور کرد. گزارش کمیسیون اصل نود 
از اختالس 3 هزار میلیارد با مالحظات زیادي ارائه شد اما در عین حال حائز نکات مفیدي بود و با توجه به رأي گیري که در پایان آن انجام 
شد، مي تواند براي بررسي تخلفات صورت گرفته در قوه قضائیه مؤثر باشد. اتفاقاً این گزارش در استیضاح وزیر اقتصاد نیز مؤثر خواهد بود. 
* به نظرتان استيضاح وزير اقتصاد رأي مي آورد؟ استيضاح کنندگان از فشار زياد دولت مردان براي از دستور کار خارج شدن 

اين استيضاح خبر داده اند، شما فضا را چگونه مي بينيد؟
فشار دولت روي نمایندگان براي بازپس گیري این استیضاح خیلي زیاد است. روال معمول این است که در اینگونه موارد سراغ نمایندگاني 
که احتمال انصراف شان نیست، نمي روند. اما این بار حتي به آقاي کاتوزیان نیز مراجعه کرده اند. ایشان به من گفتند که اگر چه تاکنون به 
ایشان مراجعه نشده اما این بار از خواسته اند تا امضایش را از استیضاح وزیر اقتصاد پس بگیرد. به نظر مي رسد که این مسئله براي دولت 
حیثیتي است و تالش زیادي مي کند تا برگزار نشود. آقاي احمدي نژاد هم قرار است در این جلسه حضور یابند و از وزیرشان دفاع کنند. 

باید ببینیم که مصلحت چیست و نتیجه کار چه مي شود، البته نباید مصلحت سنجي هاي غیرواقعي صورت بگیرد. 
*  نفرموديد که اين استيضاح با رأي موافق نمايندگان همراه خواهد شد يا نه؟
نمي توانم با اطمینان بگویم ولي به نظر مي رسد که استیضاح وزیر اقتصاد مصوب شود.

* از مصلحت سنجي در مجلس سخن گفتيد، فكر نمي کنيد مصلحت سنجي هاي بيش از اندازه مجلس، از تالش هيأت رئيسه 
براي مخالفت با استيضاح وزرا گرفته تا بي توجهي به تذکرات نمايندگان، سبب شده تا ابزارهاي نظارتي مجلس، کاربرد خود 

را از دست بدهند؟
این را قبول دارم که گاهي مصلحت سنجي، ضروري نیست و اساساً هیچ مصلحتي باالتر از رعایت و اجراي قانون نیست. نمایندگان باید 
در اعمال اختیارات و وظایف خود آزاد باشند و خودشان تصمیم بگیرند. مطمئناً چنین روشي به رشد مجلس منجر خواهد شد. ممکن 
است نمایندگان در جاهایي اشتباه کنند ولي این تجربه مي شود براي موارد بعدي. وقتي در قانون اساسي و آیین نامه داخلي مجلس آمده 
است که استیضاح وزرا با 10 امضا مي تواند به جریان بیفتد، دیگر نباید مصلحت سنجي شود. اگر اینگونه استیضاح ها نتیجه خوبي نداشته 
باشد، نمایندگان براي استیضاح هاي بعدي با دقت بیشتري وارد عمل مي شود و طرح استیضاح را امضا مي کنند. به این ترتیب مجلس رو 

به پختگي پیش مي رود.
* با اين وصف چه نمره اي به عملكرد مجلس هشتم مي دهيد؟

اگر چه قباًل عملکرد مجلس هشتم از نظر من نمره 15 مي گرفت اما با به جریان افتادن طرح سؤال از رئیس جمهور، نمره مجلس اندکي 
افزایش یافته و اکنون در جایگاه 16 است.

نامهمطهریبهمقاممعظمرهبریبرایسوالازرئیسجمهور

استعفایم را پس نگرفتم 
ولی رای نمیآورد
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متاسفانه عده اي قلیل که نمي خواهند سیستم بانکي و دیگر ساز و کارهاي اداري شفاف 
شود، در این زمینه به شدت با دولت مقابله کردند که امروز نتیجه آن را مي بینیم.

به جامعه عنوان کرد  را در دل خدمتگزاري  انسان  رییس جمهور رمز کمال و سعادت 
و خاطرنشان کرد: باید به جایي برسیم که تعهد به خدمتگزاري و خادم مردم بودن در 

جامعه عمومیت یافته و به عنوان یک عنصر موثر در فرهنگ کشورمان نهادینه شود.
از  پیش  احمدي نژاد  محمود  دکتر  جمهوری  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ظهر امروز )شنبه( در جشنواره شهید رجایي که به منظور تقدیر از خدمات کارکنان و 
دستگاه هاي برگزیده در امر خدمت رساني به مردم برگزار شد، با تأکید بر اینکه باالترین 
و ارزشمندترین نشان، مدال خدمتگزاري به مردم است، گفت: امروز خداوند این توفیق 
را به ما عنایت کرده که رسماً خدمتگزار مردم باشیم، بنابراین مسئولیت مان نسبت به 

گذشته سنگین تر است.
رییس جمهور با بیان اینکه باید تالش کنیم به جایگاهي برسیم که تعهد به خدمتگزاري 
و خادم مردم بودن در کشور تبدیل به فرهنگ عمومي شود، اظهار داشت: البته کارهاي 
خوبي بعد از پیروزي انقالب اسالمي و چند سال اخیر صورت گرفته اما روحیه خدمتگزاري 

هنوز به طور کامل در کشور نهادینه نشده است.
وي با بیان اینکه خدمت رساني در جامعه باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد و وقت 
مردم براي دریافت خدمات دولتي تلف نشود، تصریح کرد: در مواقعي خدمات بسیاري 
انجام مي شود اما مدت زمان زیادي براي انجام آن صرف مي شود، در حالي که خدمتي در 

جامعه اثرگذار و سازنده خواهد بود که عادالنه و سریع انجام گیرد.
دکتر احمدي نژاد به لزوم گسترش دولت الکترونیک در سرتاسر کشور اشاره کرد و گفت: 
در شرایط کنوني مجموعه دولت بیش از یک هزار و 400 خدمت به مردم ارائه مي دهد که 
مي شود این خدمات را با دفاتر پیشخوان در قالب اجراي طرح دولت الکترونیک به صورت 

منسجم تر و گسترده تر با صرف وقت و هزینه کمتر به مردم ارائه کرد.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه با ایجاد دولت الکترونیک بسیاري از رانت ها حذف خواهد 
به  را  وزارتخانه ها  و  تمامي دستگاه ها  الکترونیک مي توان  دولت  با گسترش  افزود:  شد، 
یکدیگر وصل کرد و حتي این شبکه این ظرفیت را دارد تا بسیاري از خدمات بانکي را 
به مردم ارائه کند و در نتیجه خدمات دولتي به صورت جامع و یکجا به مردم ارائه شود 
اما هنوز حتي از یک درصد ظرفیتي که در این زمینه وجود دارد، نیز به صورت مناسب 

استفاده نمي شود.
دکتر احمدي نژاد در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به وجود نواقصي در سیستم 
بانکي کشور، اظهار داشت: از شش سال قبل اعالم کردیم که در سیستم بانکي اشکاالتي 
وجود دارد و باید اصالح شود اما برخي ها به جاي اینکه دولت را در زمینه رفع این ایرادات 
یاري کنند، تالش کردند تا اختیارات را از دولت بگیرند که مبادا دولت اصالحاتي انجام 

دهد.
رییس جمهور تصریح کرد: متاسفانه عده اي قلیل که نمي خواهند سیستم بانکي و دیگر 
ساز و کارهاي اداري شفاف شود، در این زمینه به شدت با دولت مقابله کردند که امروز 

نتیجه آن را مي بینیم.
دکتر احمدي نژاد با اظهار اینکه امیدوارم مشکالت اخیري که در سیستم بانکي کشور بروز 
کرد، باعث بیدار شدن این دسته افراد بشود، خاطرنشان کرد: اگر افرادي که مخالف اصالح 
این سیستم بودند از خواب بیدار شوند و سیستم بانکي اصالح شود، با طراحي ضوابط در 
سیستم ها و شبکه این امکان به وجود خواهد آمد تا به صورت خودکار جلوي بسیاري از 
موارد و تخلفات گرفته شده و مطمئن باشید که مسئولین امر مي توانند تمامي ورودي و 
خروجي هاي سیستم بانکي را حتي در حد دفاتر و شعبات بانک ها کنترل کنند و دیگر 

شاهد اتفاقاتي از قبیل تخلف بانکي اخیر نخواهیم بود.
رییس جمهور گفت: متأسفانه در ماجراي تخلف بانکي اخیر زحمات کارکنان نظام بانکي 
فعالیت هاي  باالي  که حجم  حالي  در  رفت،  سؤال  زیر  و  شده  گرفته  نادیده  و  کم رنگ 
اقتصادي و عمراني جاري در کشور بدون یاري کارکنان خدوم بانک ها قابل انجام نیست.

دکتر احمدي نژاد اضافه کرد: نظام بانکي کشور ایراداتي دارد و اصالح آن مطالبه جدي 
دولت است اما همه باید این خواسته را مطالبه کنند تا عدالت در نظام بانکي محقق شود؛ 
البته عدالت باید در همه جا اقامه شود و دستگاه قضایي هم باید عادالنه قضاوت کند تا 

حق کسي ضایع نشود.
رییس جمهور با بیان اینکه تخلفي در یک بانک خصوصي رخ داده و عده اي خارج از نظام 
بانکي تخلفاتي مرتکب شده اند، اظهار داشت: اصل تخلف، خارج از نظام بانکي رخ داده 
و در این میان افرادي از سوي قوه قضائیه بازداشت و اسم آنها منتشر شد اما اتهامشان 
اعالم نشد؛ باید مراقب بود که آبروي افراد زیر سؤال نرود. اجراي صحیح عدالت منوط به 
آن است که عدالت به صورت کامل و در همه عرصه ها اجرا شود و باید مراقبت کرد که 

تحت تأثیر سیاست بازي و باندبازي ها قرار نگیرد.
سوي  از  »کاداکس«  طرح  اجراي  به  خود  سخنان  از  دیگري  بخش  در  جمهور  رییس 
سازمان ثبت اسناد کشور اشاره کرد و گفت: اگر سازمان ثبت اسناد به طور کامل وارد 
با سرعت روشن  پرونده ها  از  بسیاري  تکلیف  تردید  بي  الکترونیک شود،  سیستم دولت 
در طرح »کاداکس« که در خصوص مشخص شدن حدود  مثال  عنوان  به  خواهد شد. 

از  استفاده  با  اجرا مي باشد، مي توان  در حال  است که  از 40 سال  بیش  و  بوده  اراضي 
ظرفیت هاي دولت الکترونیک و در مدت دو سال تمامي این پرونده ها را به روز کرده و 

وضعیت آنها را مشخص کرد.
دکتر احمدي نژاد با تأکید بر اینکه اگر بانک ها، سازمان ثبت اسناد، وزارتخانه ها و دیگر 
سازمان ها به طور کامل به این سیستم متصل شوند، مي توان همه منابع را به طور یکسان 
تا تمام  باید کمک کنند  افزود: همه دستگاه ها  و عادالنه در سرتاسر کشور توزیع کرد، 
اطالعاتي که مردم نیاز دارند در این سیستم ثبت گردد، زیرا در حال حاضر چند برابر 
هزینه اي که مي بایست براي دولت الکترونیک پرداخت مي کردیم، هزینه شده است، اما 
تعداد اندکي از دستگاه ها و سازمان ها در این طرح شرکت کرده اند که امیدوارم تا پایان 

این دولت این طرح ماندگار و تکمیل شود.
رییس جمهور تصریح کرد: باید هر چه سریعتر حلقه هاي دولت الکترونیک را کامل کرد 

تا همه خدمات دولت کامل و جامع به مردم ارائه شود.
رییس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
رجایي به خصوصیات اخالقي این شهید بزرگوار اشاره و خاطرنشان کرد: شهید رجایي 
مردي بزرگ بود که تمام وجود خود را وقف و صرف جامعه کرد و در نهایت نیز با بدني 

سوخته در حالي که مشغول خدمت صادقانه بود، به لقاءاهلل پیوست.
باقي  تاریخ کشور  الگو در  به عنوان  نگاه و برخورد شهید رجایي  نوع  اینکه  بیان  با  وي 
خواهد ماند، گفت: بي تردید، باالترین عمل صالح، خدمت به جامعه است و انسان هیچ 

دستاوردي باالتر از خدمت به دیگران نمي تواند براي خود کسب کند.
دکتر احمدي نژاد دومین اثر ماندگار انسان ها در هر جامعه اي را برقراري عدالت عنوان کرد 
و افزود: کاري که بر مبناي عدالت نباشد، ارزشي نخواهد داشت، زیرا نه تنها در جهت 

تعالي جامعه نخواهد بود، بلکه در راستاي تخریب جامعه هم هست.
رییس جمهور با بیان اینکه از برقراري عدالت همه افراد سود خواهند برد، اظهار داشت: 
دشمنان عدالت اگر خوب به موضوع نگاه کنند، درک خواهند کرد که از اجراي عدالت 
آن ها نیز سود خواهند برد، زیرا عدالت باعث کمال و بزرگي انسان مي شود، از این رو باید 

کشور را بر پایه عدالت و خدمتگزاري صادقانه به مردم بسازیم.
دکتر احمدي نژاد با تأکید بر اینکه نظام حکومتي و اجرایي در نظام جمهوري اسالمي 
کرد:  خاطرنشان  باشد،  حکومتي  نظام  عاشق ترین  و  مردمي ترین  پاکترین،  باید  ایران 
جمهوري اسالمي ایران باید به همه دنیا در زمینه اداره جامعه الگو بدهد. رابطه فیزیکي و 
مکانیکي نظام هاي حکومتي با مردم محکوم به شکست هستند و دولت ها باید روابط خود 

را با مردم بر مبناي عشق به آن ها تنظیم کنند.
و  ایران  به ملت  قربان  بزرگ  تبریک عید  ابتداي سخنان خود ضمن  رییس جمهور در 
تمامي بشریت، به برگزاري سالیانه جشنواره شهید رجایي اشاره کرد و گفت: این جشنواره 
یک جلسه نمادین است، زیرا انتخاب بهترین ها از بین بیش از 2 میلیون خادم، کار سختي 
است که اگر فرصت و امکانات الزم موجود بود به جرأت مي توان گفت، قریب به اتفاق 

 

بیش از دو میلیون نفر خادم ملت را مي توان به عنوان الگو به جامعه معرفي کرد.

احمدی نژاد: 

کنیم  اصالح  ا  ر بانکها  نگذاشتند 

دو هیچ به  نفع احمدي نژاد 

اختالس کالن کنوني اگرچه سراسر زیان بوده و چون آتشفشاني در خرمن اعتماد مردم 
حدودي  تا  را  مجلس  و  دولت  اخیر  چندماهه  مصاف  نتیجه  دست کم  باوجوداین،  افتاده، 

مشخص کرد. 
اما  شد؛  خزان  بهارش  و  کرد  شروع  مخالف  بادهاي  و  برگ ریزان  با  را  امسال  بهار  دولت 

برعکس، فصل پاییز برایش بهاري گشت.
رئیس محترم دولت با آن همه هوش سرشار خود، در اولین فصل، مهره هاي خود را به خوبي 

نراند و دست روزگار را خوب نخواند. 
همین غفلت در تصمیم سبب شد تا منتقدان وي در مجلس تمام قد هجوم آورند و حساب 
کهنه را پاک کنند. نتیجه این شد که قریب به یک صد نفر از نمایندگان تصمیم گرفتند از 

رئیس جمهور سؤال کنند و بر پاي تصمیم خود امضا زدند.
در رأس این نمایندگان، علي مطهري با اراده و اهتمام تام پیش رفت تا کار را تمام کند. 

مطهري خود همانند احمدي نژاد دست و دل پاک بوده؛ به همین سبب بدون واهمه تالش 
نموده که به قسم نمایندگي خود عمل کرده و آنچه در راستاي وظایفش دانسته، انجام دهد. 
اما غافل از اینکه رفیقان نیمه راه وي با اشاره اي صحنه را خالي مي کنند و سوگند و عهد با 

مردم اصاًل برایشان معني ندارد.
چند روز پیش آقاي الریجاني، رئیس مجلس، در تأیید همین ادعا گفت: »برخي نمایندگان 
نوار  درحالي که  نزده اند،  را  حرف  ها  این  که  مي خورند  قسم  مي زنند، سپس  را  حرف هایي 

صوتي گفته هاي آنان موجود است.« 
این همه انحطاط در اخالق و سیاست و عقیده، آن هم در میان کساني  که خود را نخبگان 
مردم مي دانند و مي خواهند الگو قرار بگیرند، چه معني دارد؟ مطهري استعفا داد؛ اما افاقه 

نکرد. 
به هرحال »از کوزه همان برون تراود که دروست«.

در پي اختالس، مجلس باز غرشي کرد تا خودي نشان دهد. طرح استیضاح وزیر اقتصاد 
در مجلس مطرح شد. 

سایر  و  حسیني  آقاي  که  کرده  تأکید  و  بوده  استیضاح  این  مخالف  به شدت  احمدي نژاد 
همکارانش پاک پاک اند. 

امیدواریم که همین گونه باشد و احتماالً همین طور است. اگر غیرازاین بود، چرا مجلسیان 
کوتاه آمدند و شمشیر کشیده خود را در شکم خود فرو بردند؟ 

مجلس تصمیم گرفته بود که در این معرکه یک بار دیگر با دولت مچ اندازي کند؛ اما آقاي 
احمدي نژاد با لشکري از معاون اول خود گرفته تا وزیر نفت و معاونان و مشاوران و سایر 

وزرا، در روز استیضاح به مجلس لشکرکشي کرد. 
هیبت سپاه پهلوانان اجرایي، بسیاري از نمایندگان ضعیف را در جا خشک کرد. باالتر از همه 
در زیر بغل آقاي احمدي نژاد انبوهي کاغذ حتي کاغذ باطله بود که ترس برخي نمایندگان 

را دوچندان کرد.
نشانه  به  را  خود  دست هاي  پس  است؛  بي باک  و  پاک  رئیس جمهور  که  مي دانستند  آنان 

تسلیم باال بردند و تسلیم شدند.
به گوش  موجود  اختالس  با  مجلس  کنوني  نمایندگان  برخي  ارتباط  از  زمزمه هایي  اگرچه 

مي رسد، تا روشن شدن ابعاد پرونده باید منتظر ماند. 
بعید نیست که چیزکي در میان باشد؛ زیرا مردم چیزها مي گویند. به هرحال آنچه حاصل 
این کشمکش و زورآزمایي بوده، این است که مجلس نتوانست ثابت کند که در رأس امور 
است، بلکه با این شکست سخت نشان داده که از رأس و اصل و اسب افتاده و در این بازي 

قهر و آشتي، دو هیچ به دولت باخته است
روزنامه ابتکار

اخوان:
 عامل اصلی اختالس 
اخیر در دولت است 

این  بیان  با  نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس، 
که عامل اصلی دست های پشت پرده اختالس اخیر در 

دولت است، گفت: اصال درست نیست که چنین اختالس 
بانکی در  به کوتاهی یک شعبه  تنها مربوط  را  عظیمی 
افراد  امر قدرت بیشتر و حمایت  این  بدانیم،  خوزستان 
که  است  روشن  ایران  ملت  بر  می طلبد.  را  مرکزی تری 
چنین اختالسی بدون پشتوانه سیاسی نمی تواند صورت 

بگیرد.
بهمن اخوان در گفت وگو با نشریه وقایع استان، با تأکید 
بر مجرم بودن مدیرعامل بانک ملی ایران، افزود: با خارج 
مبنی بر  مجلس  اعالم  علی رغم  ایران،  از  خاوری  شدن 
مقصر بودنش، مهر تأییدی بر اتهام وی زده شد، اگر این 
اتهام واقعیت نداشت، او در ایران می ماند و اجازه می داد 

که به اتهامش رسیدگی شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای 
مدیر  دارد  اسالمی، گفت: چگونه کسی که گرین کارت 
دسته اول بزرگترین بانک ایران می شود و در این سمت 
هم باقی می ماند و بعد از اختالس هم سریع و به راحتی 
از ایران خارج می شود، از این رو باید مشخص شود که او 
چگونه و با حمایت چه کسانی از ایران خارج شده است.

اخوان بیان کرد: ریشه اختالس سه هزار میلیاردی افراد 
فاسد و منحرفی است که در دولت و دستگاه های اجرایی 

بر سر کار آمده اند و زد و بند می کنند، این افراد تازه به 
ره  یک شبه  می خواهند  که  دولت  درون   رسیده  دوران 
پاک سازی  و  معرفی  شناسایی،  باید  روند،  ساله  یکصد 

شوند.
با  معادن مجلس هشتم،  و  کمیسیون صنایع  این عضو 
که  است  مدیرانی  از سوی  تخلفات  بیشتر  این که  اعالم 
آن ها  به  کشور  کل  بازرسی  سازمان  یا  اطالعات  وزارت 
مبنی بر  مصلحی  آقای  اعالم  با  افزود:  بود،  داده  هشدار 
این که این گونه گزینش ها در زمان وی نبوده است وزارت 
اطالعات هم شفاف سازی نمی کند که چگونه و از سوی 
چه کسانی این افراد تأیید شده اند، من به یاد دارم که 
دو سال پیش هم سازمان بازرسی تذکراتی به مسئوالن 

اجرایی داد ولی کسی توجهی نکرد.
وی با تأکیدبر نشانه گرفتن انگشت اتهام رئیس جمهوری 
به سوی مجلس این امر را فرافکنی خواند و یادآور شد: 
مجلس قانون گذار است و دستی به خزانه کشور ندارد، 
احمدی نژاد اگر ادعا دارد و می داند که چه کسی مقصر 

اصلی است چرا او را به ملت ایران معرفی نمی کند.
اخوان افزود: من صحبت های احمدی نژاد را رد می کنم 
و امیدوارم که او بیش از این واقعیت ها را کتمان نکند. 

مهم ماندن حسینی بود، نه ... 
فارغ از اینکه وزیر رأی آورد و اینکه چرا و چگونه شد که با آن همه مستندات و مدارکی که برخی نمایندگان علیه وزیر افشا کردند، باز هم شمس الدین حسینی وزیر باقی ماند! چرا در 

زمان استیضاح مرحوم کردان، زمان تنفس بین جلسات صبح و بعد از ظهر داده نشد و نشست یکسره تمدید شد؟
ماندن حسینی در وزارت اقتصاد و امور دارایی، خواستی بود که دو رییس قوه مجریه و مقننه برایش حاضر بودند هر هزینه ای را بپردازند.

به گزارش »تابناک«، احمدی نژاد که در ماجرای استیضاح بهبهانی حتی اجازه نداد که وزیر هم در صحن مجلس حاضر شود و اصوال در تعاریف سیاسی خود، جایگاهی برای نمایندگان 
و مجلس قایل نیست، دیروز نزدیک به هشت ساعت در بهارستان توقف کرد و همه سخنان را شنید، انتقادهای تندی را که برای نخستین بار در حضور وی مطرح می شد، تحمل کرد و 

در پایان، با روی خوش از نمایندگان خواست تا دست از سر شمس الدین بردارند!
از سوی دیگر، رییس مجلس نیز برای این وزیر در آستانه عزل سنگ تمام گذاشت. الریجانی نه تنها در نشست علنی و در جایگاه هیأت رئیسه به نجواهای درگوشی با شمس الدین 

حسینی پرداخت بلکه برای نخستین بار در تاریخ مجالس جمهوری اسالمی ایران در مقام مخالف استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفت.
البته تمایل برای ماندن حسینی بیش از اینها بود، استانداران، وزرا و رابطین و معاونان پارلمانی وزارتخانه، هر آنچه توانستند، به میدان آوردند. از جمع آوری طومار در صفوف نماز جمعه 
گرفته تا تماس های پی درپی رؤسای برخی بانک ها و دیگر مقامات دولتی با استیضاح کنندگان و پافشاری آنها بر منصرف کردن نمایندگان از استیضاح تا  آخرین ساعات روز دوشنبه ادامه 
یافت که در نطق نمایندگان موافق استیضاح بدان اشاره شد.اما استیضاح حسینی در شرایطی رخ می داد که بسیاری از مخالفان استیضاح، تنها دلیل خود را عجله مجلس در استیضاح 

می دانستند و از همکاران خود می خواستند تا پایان بررسی پرونده و اعالم نتایج صبر کنند، وگرنه قصور وزیر اقتصاد در بررسی و گزارش کمیسیون اصل90 آمده است.
اما فارغ از اینکه وزیر رأی آورد و اینکه چرا و چگونه شد با آن همه مستندات و مدارکی که برخی نمایندگان علیه وزیر افشا کردند، باز هم شمس الدین حسینی وزیر باقی ماند، دو پرسش 

مطرح است؛ یکی درباره تأثیر دفاع علی الریجانی، نماینده قم و رییس مجلس شورای اسالمی بر روند استیضاح در صحن علنی روز گذشته مجلس است. 
بنابراین، باید اذعان کرد که رییس مجلس هم یک نماینده است و همچون نمایندگان دیگر، با اینکه باید وظایف نمایندگی خود را انجام دهد، از اختیارات نمایندگی هم برخوردار است و 
می تواند در مخالفت و یا موافقت طرح ها و لوایح سخن بگوید، ولی وی افزون بر این، شأن و جایگاه رییس مجلس را داراست؛ یعنی با رأی بیشتر نمایندگان به این پست رسیده و دارای 
شئونی همچون رییس قوه مقننه، عضو شورای عالی امینیت ملی و ... است و به همین دلیل، کالمش تأثیر بسزایی در رفتار نمایندگان دارد. به همین خاطر هم رؤسای پیشین مجلس در 
مقام موافق و مخالف طرح ها و لوایح و به ویژه استیضاح ها برنمی آمدند، ولی الریجانی دیروز در مقام رییس مجلس به دفاع از حسینی پرداخت، که اگر وی به عنوان رییس مجلس این 

کار را انجام نداده بود، به احتمال زیاد، نتیجه دیگری در آرایش آرا حاصل می شد.
بنا بر این گزارش، دوگانگی در برخورد هیأت رییسه و شخص رییس مجلس با استیضاح ها، یکی دیگر از ابهامات و پرسش هاست؛ نخست اینکه چرا در زمان استیضاح مرحوم کردان، زمان 

تنفس بین جلسات صبح و بعد از ظهر داده نشد و جلسه یکسره تمدید شد؟ آیا برای وزاری دیگر نیز چنین کاری خواهد شد؟ 
این درحالی است که دو ساعت تنفس برای ناهار و نماز زمان مناسبی برای رایزی بیشتر حامیان و مدافعان وزیر با مخالفان و نمایندگان بود، که انجام هم شد.

اما پرسش اساسی که باقی است، این که به  راستی چرا دولت و مجلس به هر قیمتی می خواستد حسینی بماند؟
شاید این نکته قابل تأمل باشد که نمایندگان به رغم مخالفت خود با وزارت حسینی، برکناری وی را هم به صالح  نمی دانستند، زیرا در موارد گذشته، روند عزل ها و اسیضاح ها و حتی 
برکناری ها به سوی مطلوب نبوده است؛ بنابراین، نمایندگان مجلس می خواستند با تشکیل جلسه استیضاح، نکات مهم اقتصادی کشور بازگو شده، به قصور حسینی در مقام وزیر در 
اختالس سه هزار میلیاردی هم پرداخته شود، اما وزیر هم بماند.البته نشست روز گذشته، نکات بسیار درخشانی هم داشت. هنگامی که سخن از استیضاح وزرا و یا سؤال از رییس جمهور 
مطرح می شد، بارها در راهروهای مجلس و بین سیاسیون، شنیده می شد که برخی دلیل مخالفت خود را به رهبر معظم انقالب منتسب می کنند؛ چیزی که دیروز نیز پس از سخنان 
الریجانی در دفاع از حسینی در فضای مجلس حاکم شد؛ اما این  بار توکلی این شایعه را منتفی کرد تا دیگر کسی از مقام و جایگاه معنوی و قانونی رهبر انقالب به سود نظرات شخصی 

خود بهره برداری نکند.
با وجود اینکه بارها رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کرده اند که رأی مجلس و نظر نمایندگان چون قانون است، مورد حمایت ایشان است و ایشان قصد دخالت در امور مجلس را 
ندارند، برخی افراد در مسایلی همچون سؤال از رییس جمهور، استیضاح وزرا و ... سوءاستفاده می کنند و این اقدام توکلی، شاید عملی  روشن برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها باشد.
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دادگاه بررسی دالیل مرگ مایکل جکسون خواننده شهیر آمریکایی که دو سال پیش دراثر زیاده روی در 
خوردن داروی آرام بخش درگذشت ، در لوس انجلس کالیفرنیا برگزار شد .

در این دادگاه که به بررسی نقش دکتر کونراد مورای پزشک مخصوص مایکل جکسون در مرگ او می 
پرداخت ، دکتر موری را به دلیل تجویز بیش از حد یک داروی آرام بخش قوی به مایکل مجرم شناخت.

مایکل جکسون در ژوئن 2009 در اثر استفاده بیش از حد از یک داروی آرام بخش به نام » پروپوفول » 
در خانه اش در لوس آنجلس درگذشت.از آن زمان تا کنون پرونده مرگ او در دادگاهی در لوس آنجلس 
تحت بررسی بود و پزشک وی از سوی دادستان به اتهام تجویز بیش از حد دارو به مایکل تحت تعقیب بود.

پزشک مایکل جکسون و وکالی مدافع او در دادگاه این اتهام را رد کرده و اعالم کردند که مایکل خود 
و بدون تجویز پزشک از داروی پروپوفول بیش از حد مجاز مصرف کرده و این مساله ارتباطی به پزشک 
او نداشته است.انتظار می رود در صورت تایید مجرمیت دکتر مورای 4 سال حبس و لغو پروانه پزشکی 

حداقل مجازاتی باشد که در انتظار پزشک مایکل جکسون است.

پزشكمایكلجكسونمجرمشناختهشد
 

با مروری بر آماری که منتشر می شود، مالحظه می کنیم که با تمام فرهنگ سازی ها و کارهایی که برای افزایش آمار ازدواج 
و سوق دادن جوانان به سمت تشکیل زندگی مشترک صورت می گیرد با این حال این طالق است که روند فزاینده ای دارد.

مشاهده می شود که آمار طالق از 9/5 درصد در 10 سال قبل به 24 درصد رسیده و افزایش چشمگیری پیدا کرده است. 
در شش ماه اول امسال نیز طالق 6 درصد افزایش داشته این در حالی است که ازدواج 5 درصد کم شده است. سوالی که 

در اینجا به وجود می آید این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه عواملی در این قضیه دخیل هستند؟
در بررسی این قضیه نمی توان صرفا یک عامل را دخیل دانست بلکه عوامل متعدد و گوناگون دست به دست هم می دهند 
تا کار به اینجا بکشد. به عنوان مثال یکی از مسائل خیلی مهم و تاثیرگذار که گاهی نقش آن نادیده گرفته می شود، تورم 
و گرانی جنس هاست. در این شرایط که قیمت اجناس و هزینه های مسکن و زندگی روزبه روز افزایش می یابد، افراد فقیرتر 
شده و دیگر کسی حاضر نیست ازدواج کند چرا که از زیر بار چنین مسوولیت سنگینی رفتن می ترسد و نمی داند آیا 
می تواند از پس هزینه های امرار معاش یک خانواده برآید یا نه. از این رو، فقط نمی توان به جوان ها توصیه کرد که بروید 
ازدواج کنید و این سنت را انجام بدهید بلکه باید به شرایط اقتصادی آنها و جامعه نیز توجه کرد که آیا اصال با این درآمدها 
و با این مخارج می توانند چنین کاری را بکنند یا نه، آن هم در شرایطی که عده ای بیکار هستند و حتی کار ندارند چه 

برسد به این که درآمد خوبی داشته باشند یا خیر.
در اینجا باز هم باید روی این نکته تاکید کنم که دولت ها موظف به تولید کار هستند و اگر تولید کار صورت بگیرد بسیاری از این مشکالت حل خواهد شد. با تولید کار و 
کاهش فقر، بسیاری از آسیب های اجتماعی که امروزه آسیب شناسان را نگران کرده است حل خواهد شد. در کنار تولید کار، باید روی هزینه های زندگی نیز کار شود که 
کاهش پیدا کنند. هنگامی که 50 درصد درآمد یک فرد فقط برای مسکن او هزینه می شود، این فرد برای تامین مایحتاج زندگی مجبور می شود به شغل دوم و گاهی سوم رو 
ببرد و با روح و جانی خسته به خانه بازگردد که احتمال کاهش آستانه تحمل و بروز هرگونه آسیب و پرخاشگری و دیگرآزاری را در او باال می برد. از آنجا که میزان درآمدها 
کفاف زندگی را نمی دهد، اشخاص باید با توانی دوچندان به کار بپردازند و تمام انرژی خود را برای کار بگذارند و در این میان، جای کمی برای احساس و منطق باقی می ماند 

و با پایین آمدن منطق، ممکن است دست افراد در خانه و جامعه روی افراد دیگر باال برود.
در شرایط کنونی، هیچکس نمی داند آیا این میزان حقوقی را که دارد فردا هم دارد یا نه و این عدم ثبات و آرامش نداشتن از سویی منجر به ترس از ازدواج و از سوی دیگر 
منجر به بداخالقی های ناخودآگاه با افراد خانواده می شود. این که می گویند باید به مردم مهارت های زندگی و کنترل شیوه های خشم و ... را آموزش داد درست است اما مساله 

اینجاست که تنها با آگاهی نمی توان کاری کرد، نمی توان گفت گرسنه باش ولی آگاه باش و دست به رفتار ناهنجار نزن و آرام به زندگی ات ادامه بده.
اگر بخواهیم استانداردها را ببینیم، بر آن اساس باید 25 درصد از درآمد فرد صرف کرایه خانه شود، 25 درصد صرف خوراک و پوشاک، 25 درصد صرف تفریحات و بیماری 
و 25 درصد صرف پس انداز. این در حالی است که گاهی مشاهده می شود تمام درآمد یک فرد فقط بخشی از کرایه خانه او را تامین می کند! این مسائل است که جوانان را 

از رو آوردن به سمت ازدواج بازمی دارد و به آسیب های اجتماعی و خشونت ها در جامعه نیز منجر خواهد شد.

مصطفی اقلیما/رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

نقش اوضاع اقتصادی مردم در افزايش آمار طالق و كاهش ازدواج 

 

از مواردی است که باعث می شود  چین و چروک صورت، یکی 
افراد اعتماد به نفس خود را از دست دهند و احساس پیری کنند. 
چروک  ضد  های  کرم  سراغ  به  اینکه  جای  به  باشد  بهتر  شاید 

بروید، راه حل های طبیعی را آزمایش کنید.
۱- سفیده تخم مرغ

سفیده چند تخم مرغ را در یک کاسه بریزید و به آرامی آنها را بر 
روی پوستتان بمالید و پوست خود را ماساژ دهید. سپس بگذارید 
حداقل به مدت 15 دقیقه بر روی پوستتان بماند و خشک شود. 

پس از آن می توانید پوستتان را به آرامی با آب گرم بشورید و 
شاهد معجزه ویتامین E و ویتامین B موجود در تخم مرغ باشید.

۲- روغن زیتون
انعطاف  و  نرمی  شما  پوست  به  تواند  می  طبیعی  زیتون  روغن 
پذیری بی نظیری را هدیه کند. چند قطره از روغن زیتون را قبل 
ماساژ  را  پوستتان  آرامی  به  و  بریزید  پوستتان  روی  بر  از خواب 
دهید. سپس با یک حوله نرم پوستتان را خشک کنید تا به هنگام 

بیدار شدن از خواب، پوستی نرم و لطیف را تجربه کنید.
۳- ماساژ

از لوسیون مورد عالقه تان استفاده کنید و به آرامی پوستتان را 
ماساژ دهید. سعی کنید بر روی مواضع دارای چروک همچون زیر 
توانید  برای درمان هم می  چشم، گردن و پیشانی تمرکز کنید. 
به یک ماساژور مراجعه کنید، تا نقاط دارای چروک شما را ماساژ 

دهد.
۴- میوه و سبزیجات

میوه و سبزیجات تازه به سبب داشتن ویتامین A و D منجر به 
استحکام و درخشش پوست شما می شوند. در صورتی که عالقه 
شما نسبت به میوه و سبزیجات کم است، سعی کنید آبمیوه های 

طبیعی را بنوشید.
۵- آب لیمو

بمالید.  بر روی پوستتان  را  آنها  ببرید و آب  را  تازه  لیموی  چند 
اسید  بکشید.  چروک  دارای  نقاط  روی  بر  را  آنها  تا  کنید  سعی 
موجود در لیمو باعث می شود تا پوست شما روشن تر شود و چین 
و چروک ها کمتر به نظر برسند. همچنین بوی تازه لیمو باعث 

ایجاد حس تازگی در شما می شود. 

۵راه برای کاهش چین و چروک پوست صورت
 رییس دفتر ایدز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت از افزایش آمار ابتال به 

ایدز در میان زنان ایرانی خبر داد.
ایدز در سال های اخیر در میان زنان  افزایش  دکتر عباس صداقت، مهمترین عامل 
ایرانی را روابط جنسی پر خطر عنوان کرد.وی تشریح کرد: با کنترل افزایش ایدز در 
میان معتادان و روش های تزریقی متاسفانه ایدز راه دیگری را برای خود باز کرده و از 

طریق روابط جنسی پرخطر در میان زنان خیابانی و جوانان بروز کرده است.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  واگیردار  های  بیماری  مدیریت  ایدز  دفتر  رییس  گفته  به 
میان  در   HIV ویروس  انتقال  در سال 89،  اعالم شده  آمار  پزشکی، طبق  آموزش 
زنان و جوانان ایران 66.9 درصد از طریق مصرف مواد تزریقی و 21.1 درصد از طریق 

ارتباطات جنسی کنترل نشده بوده است.
انتقال  تاکنون 69.9 درصد  از سال 65  ثبت شده  آمار  به  توجه  با  تشریح کرد:  وی 
ارتباطات جنسی  از طریق  تزریقی و 10 درصد  از طریق مصرف مواد   HIVویروس
کنترل نشده، اتفاق افتاده که این آمار در سال 89 افزایش تصاعدی ابتال به ایدز را از 

طریق رابطه های جنسی در میان این قشر نشان می دهد.
رئیس دفتر مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یاد آور شد: البته این امر بدیهی است که از نظر 
سیمای اپیدمی یک بیماری وقتی در یک گروه تحت کنترل در آید ویروس مسیر خود را تغییر داده و در میان گروه های پرخطر دیگر 
افزایش می یابد و از آنجایی که آسیب های اجتماعی در ارتباط با ایدز بوده و از طرف دیگر شیوع مصرف مواد روانگردان و محرک در 
بسیاری از کشورها از جمله ایران افزایش یافته، خطر انتقال ویروس را از طریق ارتباطات جنسی کنترل نشده بیش از گذشته افزایش داده 
است.وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر سومین برنامه استراتژیک کشور و با کمک سازمان های آموزش و پرورش، صدا و سیما، زندان 

ها و بهزیستی شاهد موفقیت هایی برای کنترل  HIVهمچون مصرف مواد تزریقی باشیم. 
منبع: خبرگزاري مهر

افزایش ایدز میان زنان ایرانی 

داروهای الغری سبب 
اختالالت مغزی می شود

 

انجمن جراحان قلب گفت: داروهای الغری حاوی مواد مخدر  رییس 
است که برای فرد عوارض مغزی ایجاد می کند، پس افراد باید به به 

هشدارها و عوارض داروهای الغری توجه کنند.
اظهار  برنا  با  انجمن جراحان قلب در گفت وگو  محراب مرزبان رییس 
دارد،  همراه  به  افراد  برای  زیادی  عوارض  الغری  دستگاه های  داشت: 
ترکیبات  دارای  اغلب  که  نیز  داروهای الغری  که  است  در حالی  این 
هورمونی هستند، عوارض و مشکالت مختلف را برای فرد ایجاد خواهند 

کرد.
داروهای  از  برخی  متاسفانه  داد:  ادامه  قلب  جراحان  انجمن  رییس 
فرد عوارض مغزی، گوارشی  برای  است که  مواد مخدر  الغری حاوی 

و پوستی ایجاد می کند.
به  اقدام  بیشتر  برای بدست آوردن سود  افراد  از  افزود: برخی  مرزبان 
فروش داروهای الغری می کنند که نه تنها این دارو ها خاصیت الغری 
خواهد  پی  در  کننده  مصرف  برای  را  فراوانی  عوارض  بلکه  نداشته، 
الغری  داروهای  عوارض  و  هشدارها  باید  شهروندان  واقع  در  داشت، 

را جدی بگیرند.

ریزش موی سر در آقایان

دارند.  کمی  تستوسترون  هورمون  احتماالً  شوند،  نمی  سر  موی  ریزش  دچار  که  مردانی 
هورمون مردانه تستوسترون دارای یک مشتقی بنام دی هیدروتستوسترون می باشد که 

باعث طاسی سر می شود.
با افزایش سن، موی قسمت های جلو و وسط سر، نازک تر، روشن تر و کوتاه تر می شوند 

تا جائیکه به سختی می توان آنها را دید.
محلول 2 درصد مونوکسیدیل بنام )راگین(، جریان خون را به سمت موها افزایش داده و 

ریزش آنها را آهسته می کند، اگر چه باعث رویش موی جدید نمی شود.
داروی دیگر اسپیرونوالکتون است که جلوی عمل هورمون های مردانه را که باعث ریزش 
مو می شوند، می گیرد ولی اگر این دارو بصورت خوراکی مصرف شود باعث کاهش قدرت 
جنسی و عدم توانایی تولید مثل می شود. اما اگر بصورت محلول2 درصد در الکل برروی 

پوست سرمالیده شود، ریزش مو را کم می کند.
وقتیکه محلول راگین به همراه محلول اسپیرونوالکتون به پوست سر مالیده شود، بوی نا 
مطبوعی ایجاد می کند، در نتیجه نبایستی با هم مصرف شوند. برای جلوگیری از ایجاد این 
بوی بد، می توانید محلول راگین را صبح ومحلول2 درصد اسپیرونوالکتون ) محلول در الکل 

اتیلیک به همراه پروپیلن گلیسول( را شب هنگام به پوست سرتان بمالید.
حفظ   یا  مو  ریزش  درمان  برای  را  اسپیرونوالکتون  محلول  مصرف  دارو  و  غذا  اداره  ولی 
سالمت موها مجاز نمی داند، در نتیجه در حال حاضر فقط ازمحلول مونوکسیدیل ) راگین( 

برای درمان ریزش مو استفاده می شود.
مردان و زنان دو هورمون مردانه در بدن خود دارند: تستوسترون و دی هیدروتستوسترون.

داخل  در  ولی  نمی شود.  مو  ریزش  باعث  و  است  توانایی جنسی الزم  برای  تستوسترون 
سلول های بدن، تستوسترون به دی هیدروتستوسترون تبدیل می شود که باعث ریزش 

مو می شود.
داروی پروسکار )Proscar( که برای درمان بزرگی پروستات تجویز می شود، مانع تشکیل 
دی هیدروتستوسترون می شود ولی تا حاال ثابت نشده است که این دارو از ریزش مو در 

افراد جلوگیری می کند، به همین دلیل پزشکان در استفاده از آن تردید دارند.

راه حل هایی ساده برای 
جلوگیری از ابتال به سنگ کلیه

از هر 10 نفر مبتال به سنگ کلیه حاد یک نفر، زمانی به این عارضه مبتال می شود که یک ناهمگونی شیمیایی 
سبب می شود تا مواد معدنی و پروتئین ها در ادرار شروع به کریستال شدن کنند. سنگها ممکن است صاف یا 
زبر و خشن ، به کوچکی یک دانه و یا به حدی بزرگ باشند که باعث درد شوند. شما ممکن است سنگ های 
کوچک خود را توسط ادرار بدون این که متوجه شوید دفع نمایید. ولی سنگ های بزرگ تر باعث دردهای 
شدیدی در هنگام عبور از لوله متصل کننده مثانه و کلیه می شوند، و حتی گاهی ممکن است در این لوله 

گیر کنند که در این حالت جریان ادرار را مسدود می نمایند.
اکثر سنگ های کلیه از وجود مقدار زیاد کلسیم در کلیه ایجاد می شوند. )البته این موضوع به میزان کلسیم 
موجود در رژیم غذایی بستگی دارد(. انواع کمیاب تری از سنگها هستند که توسط عفونت های ادراری یا 
وجود بیش از حد اسید اوریک در ادرار حاصل می شوند. محققان نوع بسیار کوچکی از باکتری را کشف کرده 

اند که در کلیه بعضی افراد زندگی می کند و در شکل دهی سنگها نقش مهمی دارد.
رژیم غذایی برای جلوگیری از برگشت سنگ کلیه

استفاده از مایعات:
- برای رقیق کردن ادرار و شستن و دفع کردن سنگها روزانه 2 تا 3 لیتر آب بنوشید.

: )oxalate( پرهیز از نمک ترشک زیاد
- از دکتر سئوال کنید که آیا شما به محدود کردن خود در مورد خوردن غذاهای اُگزاالت دار که در ایجاد 
سنگ کلیه نقشی دارند نیاز دارید یا خیر. چند نمونه از غذاهای اُگزاالت دار شامل قهوه، چغندر، شکالت ، 

بادام ، اسفناج، ریواس، نوشابه های گازدار، توت فرنگی، چای و سبوس گندم می باشند.
از خوردن آب انگور بپرهیزید:

- کسی نمی داند چرا ، ولی به هر حال خوردن آب انگور خطر ابتال به سنگ کلیه را در افرادی که استعداد 
آن را دارند تا 44% افزایش می دهد.

نوشابه های گازدار، ننوشید
گاز موجود در نوشابه  گاز  CO2است و  یکی از عوامل تولید سنگ کلیه.

و  پوسیدگی دندان   ، ، چاقی  استخوان  پوکی  بیماری هایی چون  ( وضعیت  ) سودا  نوشابه های گازدار  انواع 
بیماری های قلبی را تشدید می کنند.

آب پرتقال بنوشید
پرتقال به علت دارا بودن »سیترات » از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری کرده و خطر تشکیل سنگ را کاهش 

می دهد.
انواع مرکبات به علت دارا بودن »سیترات » از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری کرده و خطر تشکیل سنگ را 
کاهش می دهند.طعم ترش مرکبات به خاطر وجود سیترات در آنهاست. ولی محققان آب پرتقال و لیمو 

را مقایسه کردند و دریافتند آب پرتقال تاثیر بیشتری در کاهش خطر تشکیل سنگ جدید در کلیه دارد.
از سبزیجات متشکر باشید:

- یک محقق ایتالیایی کشف کرده است که استفاده زیاد از سبزیجات خطر ابتال به سنگ کلیه را کاهش 
می دهد.



5گردشگریارمغان WWW.ARMAGHANNEWS.COM نيمه دوم آبانشماره 110

گنبد سلطانیه بزرگ ترین گنبد آجری جهان
گنبد سلطانیه بزرگ ترین گنبد آجری جهان و مقبره اولجایتو است که نام خود را به سلطان محمد خدابنده تغییر داد

 از آثار مهم دوره ایلخانیان به حساب می آید.
این بنا مسجدی است بسیار زیبا از حیث معماری و تزیین و بزرگی در دنیا مشهور است. گنبد مزبور 

در پنج فرسخی سمت شرقی شهر زنجان در داخل باروی شهر قدیم سلطانیه قرار گرفته و بنایی 
است هشت ضلعی که طول هر ضلع آن 80 گز است. هشت مناره نیز در اطراف گنبد دارد. 

و قدیمی ترین گنبد دوپوش موجود در ایران است. رنگ گنبد آبی است. بر روی این 
اضالع گنبد بلندی قرار گرفته که ارتفاع آنرا 120 گز نوشته اند. در قسمت باالیی 

کاشی های  از  گنبد  خود  ساخته اند.  غرفه ها  و  اطاقها  دور  تا  دور  ساختمان  آن 
فیروزه ای رنگ پوشیده و سقف داخل اطاقهای باال با گچ بری های و آجرهای 

رنگارنگ تزیین یافته است. در حاشیه طاقها آیات قرآنی واسمااهلل با خط جلی 
نوشته شده است. حکاکی هایی در آجرهای دیوارها و سقف های رنگین بنا 

نیز دیده می شود.
تزیینات و نحوه ساخت این مقبره در واقع نقطه% عطفی در معماری آن 
دوران بوده به این شکل که سبکی جدید را در معماری به وجود آورده که 

از معماری سلجوقی منفک شده است.
ساخت این گنبد در سال 702 هجری قمری به دستور الجایتو در شهر 
سال 712 هجری  در  و  آغاز شد  ایلخانیان  زمان  آن  پایتخت  سلطانیه، 

قمری به اتمام رسید.
بعضی از تاریخ نویسان نوشته اند سلطان محمد خدابنده این گنبد و بنای 

عظیم را بنا کرد که اجساد ائمه اول و سوم شیعیان یعنی علی و حسین را 
از آرامگاهای خود به آنجا منتقل کند. ولی به علت خوابی که دید از این عمل 

منصرف شد.
برای  می شود  زده  که حدس  است  موجود  بنا  این  سردابه  در  تودرتویی  داالن های 

اجرای مراسم خاصی به کار می رفته. حتی حدس می زنند که سلطان محمد خدابنده پس 
از مدتی از اسالم روی برگردانده و دوباره به اصل خود برگشته و شمن شده و این داالن ها و 

فضاها برای اجرای مراسم مذهبی خاص پس از مرگ وی بوده است. البته جسد وی نیز به جای دفن 
در سردابه، در کوه های اطراف دفن شده است.

گنبد سلطانیه در شهر سلطانیه قرار دارد و در فهرست آثار میراث جهانی به ثبت رسیده است و شامل سه بخش     

،          اصلی ورودی، تربت خانه و سردابه است.
گفته می شود در ساخت گنبد بزرگ شهر فلورانس از این گنبد الگوبرداری شده است. 

بنای این گنبد که بعد از گنبدهای سانتامارینا و ایاصوفیه سومین گنبد بزرگ دنیاست.
در ساخت گنبد از تزئینات مختلفی استفاده شده که برخی از آن ها عبارتند از:

- تزئینات آجری- کاشی کاری- تزئینات گچی- نقوش اسلیمی- تزئینات چوبی- تزئینات 
نقاشی رنگی- مقرنس- تزئینات سنگی

البته غیر از تزئینات گنبد، کتیبه های متعددی در داخل و بیرون گنبد وجود دارد 
احادیث  و  قرآن  آیات  از  تعدادی  و  اسامی »اهلل«، »محمد«، »علی«  که شامل 

است.
اساس طرح بنا بر عدد 8 قرار دارد. هر چند علت دقیق انتخاب این عدد 
معلوم نیست، ولی به احتمال زیاد به علت ساختن ساعت آفتابی یا ایجاد 
ایستایی مستحکم در بنا مورد استفاده قرار گرفته است. ساعت آفتابی، 
نظر به اهمیت تشخیص زمان برای انجام امور مذهبی در ساختمان گنبد 
تعبیه شده است. به این ترتیب که اگر نور خورشید از سوراخ اصلی گنبد 
بزرگ  پنجره های  از  که  نوری  هم چنین  است.  ظهر  اذان  هنگام  بتابد 
می تابد نشان دهنده ی ساعت و نور پنجره های کوچک مبین دقیقه است.

تزیینات و نحوه ی ساخت این مقبره در واقع نقطه ی عطفی در معماری 
آن دوران بوده به این شکل که سبکی جدید را در معماری به وجود آورده 
که از معماری زمان سلجوقیان منفک شده است. برای تزیین بنا در این 
دوران از کاشی به هم راه آجر و هم چنین برای اولین بار از آیات قرآن استفاده 
شده است. حکاکی هایی در آجرهای دیوارها و سقف های رنگین بنا نیز دیده 

می شود.
گنبد سلطانیه در شهر سلطانیه قرار دارد و در فهرست آثار میراث جهانی به ثبت 

رسیده است و شامل سه بخش اصلی ورودی، تربت خانه و سردابه است.
گفته می شود در ساخت گنبد بزرگ شهر فلورانس از این گنبد الگوبرداری شده است. بنای 

این گنبد که بعد از گنبدهای سانتامارینا و ایاصوفیه سومین گنبد بزرگ دنیاست.

 

شهرستان نطنز یکي از مناطق تاریخي و مهم استان اصفهان است که از مناطق دیدني و 
آثار تاریخي با ارزش و طبیعت زیبایي برخوردار است. وجود روستاي تاریخي و با اهمیت 
ابیانه در این منطقه به همراه چندین مسجد تاریخي و مهم با معماري جالب و دیدني 
نطنز را به لحاظ گردشگري در ردیف مناطق معروف استان قرار داده است. شغل مردمان 
نطنز کشاورزي و دام داري است. در شهرستان نطنز صنایع دستي متنوعي تولید مي شود 
که مهم ترین آن ها فرش بافي، سفال گري، کارگاه چیني و سرامیک سازي، ریسندگي و 
بافندگي وچاروق دوزي مي باشد. قالي بافي از دیرباز در این ناحیه رواج داشته و قالي 
هاي نطنز اکثرا داراي طرح کاشان ونقش هاي لچک ، ترنج، بادامي، شاه عباسي، افشان، 
شاخه شکسته شکارگاهي، اژدري، و سلیمي هستند. به همین منظور چند سالي است 
که یک شرکت فرش در شهر نطنز تاسیس شده و قالي هاي صادراتي قابل توجهي عرضه 

مي دارد. 
مکان هاي دیدني و تاریخي

شهرستان نطنز یکي از مناطق تاریخي و مهم استان اصفهان است که از مناطق دیدني و 
آثار تاریخي با ارزش و طبیعت زیبایي برخوردار است. وجود روستاي تاریخي و با اهمیت 
ابیانه در این منطقه به همراه چندین مسجد تاریخي و مهم با معماري جالب و دیدني 
اهمیت گردشگري این منطقه را چندین برابر کرده است. آرامگاه ها و عمارت هاي قدیمي  
و آتشکده هاي دوره هاي ساساني، گوشه اي از آثار تاریخي و مکان هاي دیدني منطقه 

را تشکیل مي دهند. 
صنايع و معادن

صنایع ماشیني نطنز عبارتند از:کارخانه چیني و سرامیک، کارخانه هاي ریسندگي و بافند 
گي.در شهرستان نطنز معادن مس، سرب، زغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ ساختماني، 

آهک، گچ،  نمک و نقره وجود دارد. 
کشاورزي و دام داري 

فرآورده هاي کشاورزي این ناحیه غالت، حبوبات، صیفي، چغندرقند، سیب زمیني، پنبه، 
تنباکو و گونه هاي میوه است. گالبي نطنز از لحاظ کیفیت، داراي اهمیت بوده و به تحفه 

نطنز سرشناس است 
مشخصات جغرافيايي

نطنز از سوي شمال به آبادي جزن، از باختر به چیمه، از خاور به روستاي نسران، و از 
جنوب به آبادي گود رزن محدود است . بلندي این شهر از سطح دریا یک هزار و 650 متر 
و فاصله هوایي آن تا تهران 248 کیلومتر است. مهم ترین کوه شهرستان نطنز، کرکس 
کوه است که بلندترین کوه هاي مرکزي ایران نیز به شمار مي رود. نواحي باختري و جنوبي 
نطنز، کوهستاني و داراي آب و هواي سردسیري و نواحي شمالي وخاوري آن، شن زار و 
داراي آب و هواي معتدل است. هواي شهر نطنز سرد است و آب کشاورزي و آشامیدني 

آن، از کاریز، چاه و چشمه تأمین مي شود. 
وجه تسميه و پيشينه تاريخي

نام پیشین شهر نطنز »بلیدق« یا »بلیدیک« به معني بلده یا شهر کوچک بوده، که این 
نام را در مقایسه با شهر بزرگ کاشان و اردستان به آن داده بودند. بنا به گفته حمداهلل 
مستوفي، حکمران نطنز » وشاق « نام داشته و به همین مناسبت قلعه یا شهر نطنز در 
گذشته ورشاق نیز نامیده شده است. در سده 7 هـ . ق در نزدیکي شهر نطنز کنوني، 
روستاي بزرگي به نام طرق وجود دارد که به گفته یاقوت حموي به یک شهر همانند بوده 
است و به گفته قزویني، صنعت گران آن در ساختن ابزار ظریف از آبنوس و عاج مهارت 

زیادي داشته اند و صنایع دستي آنان به دیگر شهرها صادر مي شده است.

نگاهي کوتاه به شهرستان نطنز
   

   پارک ساحلی هيتاچی

 
پارک ساحلی هیتاچی )در ترجمه تحت اللفظی زبان ژاپنی هیتاچی به معنای »سپیده دم« است( در ژاپن دارای بخش های مختلفی 
برای گذران اوقات فراغت خانواده ها از جمله شهر بازی، استخر، زمین های ورزشی چند منظوره، باغ وحش و... می باشد. محل این 
پارک قبال متعلق به پایگاههای نظامی ایاالت متحده بود که در سال 1973 به دولت ژاپن منتقل شد و در سال 1991 بخش کوچکی 
از پارک به مساحت 70 هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر افزایش فضای این پارک به 120 هکتار و در طرح توسعه 

به 350 هکتار خواهد رسید
وجه تمایز این پارک مدرن با دیگر پارک های هم سطح خود در ژاپن بوستان گل این پارک است که در بهار خانواده ها را برای دیدن 
زیبائی های این بوستان به این پارک می کشاند. چراکه پارک زمینه برگزاری جشنواره های گل با رنگ های مختلف به طور خاص 
را دارد. از قبیل: شکوفه های گیالس ، الله ، daffodils ، خشخاش و همچنین نیلوفرهای آبی که هارمونی خاصی را به فضای این 

پارک می بخشد. 
وقتی چشم انداز چهار و نیم میلیون نیلوفر آبی در تپه های این پارک را می بینید به گونه ای در این فضای نیلگون و یکپارچه قرار 

می گیرید که انگار آسمان به زمین آمده.

وقتی آسمان به زمین می آید! 
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او اولين بار در سن 12 سالگی با کامپيوتر آشنا شد:

شخصی به نام لری لنگ، مهندس شرکت هولت پکارد، کامپیوترش را به او نشان داد و 
او بالفاصله یکی از همان را خواست.  او در خاطراتش عنوان می کند که ،” در ابتدا فکر 
و  داغون  کامال می خواستم  یکجوری  است،  ای  رفته  و  و شسته  کردم خیلی چیزتمیز 

کثیفش کنم.” !
 او عاشق خطاطی و خوشنويسی بود

بعد از آن که از کالس های  درسش اخراج می شد به سر کالس های خوشنویسی می 
رفت و در این زمینه استاد شده بود. یکی از فونت های خوشنویسی ایده او است که از 

همین کالس ها تاثیر پذیرفته است.او مرد مرتبی و تمیزی به لحاظ ظاهر نبود
زمانی که دردانشگاه آتاری بود به شیفت شب منتقل شد، زیرا به لحاظ نظافت و بهداشت 

شخصی بسیار ضعیف بود و بوی نامطبوعی می داد.
او اولین کت و شلوارش را در 22 سالگی خرید.

آن هم اولین بار این دست لباس را برای نمایشگاه کامپیوتر خریداری کرد که به دعوت 
شرکت اپل بود.

لباس روزانه اش يا به قولی تيپش : 
یک تی شرت مشکی، شلوار جین ) که بالغ بر 100 عدداز آن را دارد!(، کفش ورزشی 

)سایز 14 اروپایی(
يكبار ادعا شد که مرده است:

در سال 2008 اخبار بلومبرگ شایع درگذشت او را پخش کرد و به سرعت این خبر در 
سراسر اینترنت پیچید.

او را می توان به نحوی ميوه خوار ناميد:
یکی از دالیلی که شرکت به نام اپل نامگذاری شده است این است که اپل میوه مورد 
عالقه او است. او و همسرش هر دو به هیچ عنوان محصوالت حیوانی را مصرف نمی کنند.

او توانسته رئیس شرکت پپسی را به کار گرفته تا برای شرکت اپل کار کند
او توانست تنها با یک جمله او را متقاعد کند که پپسی را رها کند و برای اپل کار کند: آیا 
می خواهی تا آخر عمرت به دنیا آب و شکر بفروشی یا می خواهی دنیا را متحول کنی؟

و اما درآمد او:

!!! به ازای سهام والت دیزنی ساالنه: 48 میلیون  به ازای مدیر اجرایی اپل ساالنه:  $1 
دالر،او صد و سی و ششمین فرد پولدار در جهان است.ارزش خالص دارایی وی :5%5 
میلیارد دالر، رتبه 136 در سال 2010 در سایت Forbes درمیان میلیونر های جهان.او 
اهل شوخی خارج از عرف هم بود:حین بهره برداری از تلفن همراه iPhon در مک وورد 
در سال 2007 با یکی از گرانترین و معروفترین کافی شاپ های ایتالیایی در سیاتل امریکا 

تماس می گیرد و 4000 عدد نسکافه ی ویژه سفارش می دهد!

گاندی، شخصيت مورد عالقه استيو جابز

با گذشت چند روز از انتشار خبر درگذشت استیو جابز مدیر شرکت اپل، سایت های خبری 
و تحلیلی مشغول بررسی زندگینامه این شخصیت تاثیرگذار جهانی هستند.

کارآفرینی  اطالعات،  فناوری  افراد در حوزه  از خالق ترین  یکی  زمره  در  استیو جابز که 
و سودآفرینی تجاری به شمار می رود، نظر کاماًل مثبتی نسبت به ماهاتما گاندی، رهبر 

سیاسی و معنوی هندی ها و پدر هند نوین داشته است.
گاندی به دلیل مبارزات مسالمت آمیز خود شهره عام و خاص است و از دید آقای جابز، 

وی انسان مبتکری بود که روش اخالقی مبارزه را به جهانیان آموخت.
مجله تایمز در سال 1999 در مصاحبه با آقای جابز، نظر وی را درباره ابرمرد قرن 21 
جویا شد.مدیر اپل، ماهاتما گاندی را برگزید و برای انتخاب خود چنین دلیل آورد: گاندی 

راه خروج از محدوده ویرانگر طبیعت انسانی را به ما نشان داد.
جابز در همان مصاحبه با ستایش از خردمندی گاندی، گفت وی نشان داد که ما می توانیم 

به جای استفاده از اعمال زور، با اصول اخالقی به تغییر و عدالت برسیم.
مدیر اپل که همانند شخصیت محبوب هندی اش از عنیک گرد استفاده می کرده است، 
در کمپین تبلیغاتی خود با عنوان متفاوت بیاندیش )Think Different( نیز از تصویر 

»باپو« بهره گرفته است.
باپو در زبان گجراتی به معنای پدر است.

مردم هند از فرط عالقه و محبتی که به گاندی داشتند، این لقب را به وی دادند.
جابز در این خصوص گفته بود: »متفاوت بیاندیش« بزرگداشت روح اپل است که در آن، 
انسان هایی خالق و با شور و اشتیاق بسیار می توانند جهان را برای بهتر شدن تغییر دهند.

اکنون و پس از سال ها به نظر می رسد پیش بینی آقای استیو جابز کاماًل درست از آب 
درآمده است.

مردي كه         را گاز نزد

بهمناسبتدرگذشتاستیوجابز

اوايل زندگی و دوران کودکی
استیو جابز در روز 24 فبریه 1955 در سانفرانسیسکو متولد شد. او در منطقه Mountain View توسط زوجکالرا و پائول جابز پرورش داده شد.

پدر خوانده ی او مکانیست شرکت لیزر و مادر او حسابدار بود. بعد ها در زندگی، استیو هویت پدر و مادر واقعی خود را کشف کرد. مادرش جوآن سیمپسون دانشجوی 
کارشناسی ارشد در آن زمان و متخصص گفتار درمانی بود و پدرش عبدوالفتاح جان جندلی، مسلمان سوریه ای بود که کشورش را  در 18 سالگی ترک کرده بود. 

طبق گزارشات او در حال حاضر معاون رئیس جمهور کشور رینو است.
ترک تحصيل کالج

این تفکر قوی پشت بزرگترین شرکت دنیا بر خالف تصور حتی فارغ التحصیل  و حتی نزدیک به آن هم نشده، بعد از اتمام دبیرستان در کوپرتینو، کالیفرنیا شهری 
که در آن ستاد و مرکز شرکت اپل به نام infinite loop 1 وجود دارد.بعد از آن در دانشگاه هنری در پورتلند ثبت نام کرد و به دلیل فشار و مشکالت مالی فقط 
یک ترم آنجا ماند.در سخنرانی فارغ التحصیلیش در سال 2005 جابز گفت:“همه آن رمانتیک و ایده آل نبود، من اتاق جداگانه و راحتی نداشتم، در نتیجه روی زمین 
اتاق های دوستام میخوابیدم، من قوطی های نوشابه را به 5 سنت می فروختم تا بتوانم برای خودم غذا بخرم، و هر یکشنبه مجبور بودم تا 7 مایل را در شهر طی 

کنم تا شب برای یک غذای خوب به مبعد هاره کریشنا برسم.”
ساخت بازی آتاری

مردم با مهارت های جابز در برنامه نویسی، خالقیت، نرم افزار و سخت افزار و تکنولوژی و موبایل آشنا بودند و همین باعث شد تا او یکی از مشهورترین و شناخته 
ترین بازی های آتاری را بسازد.او در سال 1975 بازی را به نام Breakout بر روی آتاری ساخت.طبق گزارشات به او 750$ برای ارتقا شغل و 100$ اضافی برای هر 
تراشه ای که از کنسول حذف میکرد پیشنهاد دادند. بعد از کمک جابز به آتاری به او 5،000$ پاداش داده شد و استیو آن را برای بنیان گذاری شرکتش نگه داشت…

در سال 1973 از دانشگاه اخراج شد و در سال 1974 وارد دانشگاه آتاری شد.در همان سال های دانشجویی در هند به دنبال فرصت های جدید می گشت. 
سال 1976 شرکت اپل )Apple( را به  عنوان یک فرصت کشف کرد و در سال 1985 از شرکت اپل جدا شد.

پرسرعت ترین شهرهای دنیا از نظر اینترنت
موسسه آکامای گزارش وضعیت اینترنت دنیا را در چهارماهه دوم سال 2011 منتشر کرد براساس گزارش این موسسه تنها 1.9 درصد از 

کاربران ایرانی به اینترنت کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه و با حداکثر سرعت 576 کیلوبیت بر ثانیه دسترسی دارند.
موسسه آکامای گزارش وضعیت اینترنت در چهار ماهه دوم سال 2011 را برمبنای بیش از 604 میلیون آدرس IP که از 238 کشور و 

منطقه به »سکوی هوشمند آکامای« متصل بودند منتشر کرد.
نتایج این گزارش نشان می دهد که در این دوره تنها 27 درصد از کل آدرسهای اینترنت پروتکل )IP( با سرعت پهنای باند بیش از 5 

مگابیت بر ثانیه متصل شده اند.
این بررسی همچنین از اطالعات جمع آوری شده توسط 18 ارائه دهنده جهانی اینترنت موبایل نیز استفاده کرد و نشان داد که متوسط 

پیک سرعت اتصال موبایل بین 1.2 مگابیت برثانیه تا 23.4 مگابیت برثانیه است.
پرسرعت ترین اینترنت دنیا در کره

این گزارش نشان می دهد که کره جنوبی همچنان در راس فهرست 10 کشور برتر دارای پرسرعت ترین پهنای باند قرار دارد.
بر مبنای این طبقه بندی، کره جنوبی با سرعت متوسط پهنای باند 13.8 مگابیت برثانیه در رتبه اول، هنگ کنگ با سرعت 10.3 مگابیت 

برثانیه در رتبه دوم و ژاپن با سرعت 8.9 مگابیت برثانیه در رتبه سوم قرار دارد.
از این 10 کشور 3 کشور از اروپا هستند که هلند با سرعت متوسط پهنای باند 8.5 مگابیت برثانیه در راس اروپا و سکوی چهارم دنیا قرار 

دارد و پس از آن جمهوری چک با 7.4 مگابیت برثانیه و سوئیس با سرعت 7.3 مگابیت برثانیه در رتبه سوم اروپا ایستاده است.
آمریکا با سرعت متوسط پهنای باند 5.8 مگابیت برثانیه رتبه 12 و انگلیس با سرعت متوسط 5 مگابیت برثانیه رتبه 25 دنیا و 11 اروپا 

را به دست آورده است.
جدول طبقه بندی کشورهايی که به باالترين سرعت پهنای باند دسترسی دارند

 سرعت پهنای باند در تقسيم بندی شهرها

در تقسیم بندی سرعت پهنای باند در شهرهای دنیا، آسیا بیشترین آمار را در طبقه بندی 100 شهر پرسرعت دنیا به خود اختصاص داده 
است. به طوریکه در این طبقه بندی، 59 شهر در ژاپن و 10 شهر در کره جنوبی قرار دارند.

در اروپا، شهر »برنو« در جمهوری چک، در راس سریعترین شهرهای این قاره ایستاده است اما در سطح جهانی در رتبه 55 قرار دارد.
در آمریکا 18 شهر، وارد رده بندی 100 شهر پرسرعت دنیا شده اند که شهر سن خوزه )که در آن سیلیکون ولی واقع شده( با سرعت 38.7 

مگابیت برثانیه در رتبه 9 این رده بندی و در رتبه نخست آمریکا ایستاده است.
سریعترین شهر دنیا »تائگو« در کره جنوبی است که پیک سرعت آن 55.3 مگابیت برثانیه است.

این بررسیها نشان می دهد که متوسط سرعت پهنای باند شهرهای دنیا نسبت به چهارماهه نخست سال 2011 با یک رشد 21 درصدی 
مواجه بوده اند.

وضعيت متوسط سرعت پهنای باند در ايران
برمبنای طبقه بندی چهارماهه دوم سال 2011 موسسه آکامای، کشورهای لیبی و بولیوی رتبه های اول و دوم کندترین سرعت اینترنت 
دنیا با سرعت کمتر از 256 کیلوبیت برثانیه را به خود اختصاص دادند. ازبکستان، نیجریه و نپال  نیز در سکوهای سوم تا پنجم ایستاده اند.

ایران در این طبقه بندی در رتبه هشتم قرار گرفته است. هرچند کشورمان نسبت به چهارماهه اول سال 2011 دو رتبه ارتقا یافته و از 
رتبه 6 به رتبه 8 رسیده است، اما این بهبود به معنی دسترسی بیشتر به پهنای باند زیر دو مگابیت )در مورد ایران 513 کیلوبیت بر ثانیه( 

نیست، بلکه بدان معنی است که دسترسی به پهنای باند 128 کیلوبیت برثانیه افزایش یافته است.
جدول کندترین اتصاالت پهنای باند باریک

با بررسی نمودارهایی که درباره وضعیت سرعت پهنای باند ایران بر روی سایت آکامای ارائه شده، می توان فهمید که متوسط سرعت پهنای 
باند در ایران 576 کیلوبیت برثانیه است، اما تنها 1.9 درصد از کاربران ایرانی از این سرعت پهنای باند استفاده می کنند و 0.1 درصد 

)نزدیک به صفر( از کاربران به سرعت پهنای باند زیر 5 مگابیت برثانیه دسترسی دارند.
نزدیک به 30 درصد )29.5 درصد( از کاربران ایرانی از پهنای باند باریک )زیر 256 کیلوبیت برثانیه( برخوردارند و در حدود 70 درصد از 

کاربران به سرعت اینترنت کمتر از 128 کیلوبیت برثانیه رضایت می دهند.
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شیریني برد خارج از خانه پرسپولیس مقابل داماش که مي توانست حکم خروج موقت سرخ ها از بحران فعلي را داشته باشد، خیلي زود تحت الشعاع حرکت عجیبي قرار 
گرفت که بعد از این بازي به تیتر اصلي خبرگزاریها و سوژه بکر رسانه ها تبدیل شد. اتفاقات انضباطي عجیب و نامتعارف در فوتبال ایران کم رخ نداده اما اتفاقي که در 
حلقه شادي بازیکنان پرسپولیس رخ داده یقینا یک مورد خاص و نایاب محسوب مي شود. آخرین بار قضاي حاجت دو بازیکن شاهین بوشهر در کنار زمین مسابقه بود 
که در کانون توجه عموم قرار گرفت و حیرت اهالي فوتبال را برانگیخت اما کمتر کسي تصور مي کرد مدتي بعد اتفاقي در لیگ برتر فوتبال ایران رخ بدهد که حتي این 
قائله را زیر سایه خودش ببرد. درجریان بازي پرسپولیس و داماش و بعد از گل اول سرخ ها دوربین هاي تلویزیوني و عکاسان حاضر در ورزشگاه صحنه اي را شکار کردند 
که محمد نصرتي و شیث رضایي در متن آن قرار داشتند. بعد از به ثمر رسیدن گل اول پرسپولیس، این دو بازیکن در حین شادي و مقابل چشم بینندگان تلویزیوني 

و تماشاگران حاضر در ورزشگاه حرکت ناشایستي را انجام دادند که مهم ترین و درعین حال تامل برانگیز ترین اتفاق این بازي محسوب مي شود. 

اتفاقات مشابه 
اتفاق نامتعارف ورزشگاه سردار جنگل رشت براي خیلي از اهالي قدیمي فوتبال یادآور حرکات عجیب دو بازیکن پرسپولیس در یکي از داربي هاي پرتماشاگر دهه 60 
پایتخت بود. در داربي سال 1369 زماني که فرشاد پیوس روي پاس مرحوم فریبرز مرادي با یک بغل پاي تماشایي دروازه استقالل را باز کرد، تمام بازیکنان پرسپولیس 
به اتفاق فرشاد پیوس به سمت هواداران خوشحال مي دویدند اما یکي از بازیکنان پرسپولیس خود را از جمع جدا کرد و به سمت دروازه بان استقالل رفت. در حالي 
که وي مشغول بیرون آوردن توپ از دروازه بود، یک بازیکن پرسپولیس شرط خود را مقابل چشم صد هزارنفر نقد کرد. این حرکت در فضاي خاص آن دوران گرچه 
چندان در رسانه ها منعکس نشد اما سروصداي زیادي به پا کرد وحتي در یکي از نطق هاي پیش از دستور مجلس از سوي یک نماینده مورد نکوهش قرار گرفت.حرکت 
ناشایست نصرتي و شیث حتي از حرکت محسن رسولي، مهاجم دهه هفتاد سایپا قبیح تر به نظر مي رسد. این بازیکن بعد از باز کردن دروازه پاس در جام حذفي در 
حالت نیمه برهنه چنان شادي کرد که پس از پایان بازي به کالنتري منتقل شد. مهاجم سابق سایپا بعد از این ماجرا با یک محرومیت طوالني مدت مواجه شد و رفته 

رفته در سایه قرار گرفت و به نظر مي رسد سرنوشت مواجهي در انتظار مسبب اصلي ماجراي بازي پرسپولیس و داماش است. 

در انتظار محروميت سنگين 
حاال که دسترسي پیدا کردن به فیلم وعکس حرکت ناشایست بازیکنان پرسپولیس در شبکه هاي اجتماعي و فضاي غیر رسمي سایبري به راحتي امکان پذیر است 
مطمئنا محرومیت سختي در انتظار شیث رضایي و محمدنصرتي خواهد بود. با این حال محمد ساالرکیا، رئیس کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با 
خبرگزاري فارس، حرکت ناشایست این دو بازیکن مذکور را انکار مي کند! او در توضیح این ماجرا مي گوید: »بازیکنان همیشه برای خوشحالی روی سروکله هم می پرند 
و یا گردن یکدیگر را فشار می دهند. در صحنه ای که همه در حال خوشحالی بودند، بازیکنی از فرط خوشحالی پریده و وقتی که درحال پایین آمدن بوده دستش به 
قسمتی)!( از بدن بازیکن دیگر برخورد کرده است و آقایان درباره این موضوع شانتاژ کرده اند. نباید چیزی را که نمی دانیم تنها دو ساعت بعد از بازی آن را در رسانه 
ملی پخش کنیم. پخش این صحنه در رسانه ملی ترویج بی اخالقی در جامعه است.« جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس اما نگاه واقع بینانه تري به این ماجرا 
دارد. او البته سعي مي کند باشگاه را از اتفاقات عجیب و غیراخالقي بازي با داماش مبرا مي کند: »اساسا رفتار زشت و نادرست یک بازیکن خطاکار ارتباطی به باشگاه 
بزرگ پرسپولیس و سایر بازیکنان زحمتکش آن ندارد و بنابر این نباید اشتباه یک نفر را پای تمام مجموعه باشگاه و تیم گذاشت. مدیر عامل باشگاه از من خواسته 
است نسبت به بررسی گزارشات بازی پرسپولیس و داماش اقدام و تصمیمات مقتضی اعمال شود. باشگاه با هر کس که با رفتار زشت و ناپسند حرمت آن را زیر سوال 
ببرد برخورد قاطع خواهد داشت.« دفاعیه باشگاه پرسپولیس در حالي مطرح مي شود که دنیا به شدت تغییر کرده و شبکه هاي اجتماعي مي توانند بازیکنان فوتبال را 
زیر تیغ محرومیت ببرند. قاضي حسن زاده با اشاره به هجوم کاربران اینترنتي براي دسترسي پیدا کردن به فیلم وعکس این ماجرا از در نظر گرفتن اشد مجازات براي 
باني اصلي اتفاق خبر مي دهد: »در صحنه  شادی گل بازیکنان پرسپولیس شاهد کارهای زشتی از سوی آنها بودیم که دیدن تصاویر تلویزیونی این صحنه ها شرم آور بود. 
از این صحنه ها عکسبرداری شده اما قابلیت چاپ در مطبوعات و رسانه های اینترنتی رسمی کشور را ندارد. منتظر فیلم ها و عکس های صحنه های موردنظر هستیم تا 

حکم الزم را صادر کنیم و مطمئنا در خصوص این ماجرا کوتاه نمی آییم.« 
حرکت ناشایست محمد نصرتي و شیث رضایي، عالوه بر اینکه آنها را در معرض قضاوت عموم قرار داده محرومیت بي رحمانه اي را براي این دو بازیکن در پي خواهد 
داشت. حجه االسالم علیپور، دبیر ستاد منشور اخالقي فدراسیون فوتبال که معموال ناهنجاري هاي فوتبال ایران را زیر ذره بین مي برد با اشاره به بازتاب منفي حرکت 
ناشایست دو بازیکن پرسپولیس در سطح جامعه مي گوید: »ما به عنوان مسئوالن رسیدگی به تخلفات حرفه ای وظیفه خودمان می دانیم که مجازاتی جداگانه برای این 
بازیکنان در نظر بگیریم تا از این پس بعد از زدن گل آن قدر از خودشان بیخود نشوند که دست به کارهای خالف شرع و قانون بزنند.هوادارانی که می خواهند فوتبال 
را پاک ببینند مطمئن باشند که ما هرگز با این بازیکنان مدارا نمی کنیم.« در نظر گرفتن محرومیت سنگین براي بازیکنان مذکور زماني حتمي به نظر مي رسد که 
پاي مدیران ارشد فدراسیون فوتبال هم به این ماجرا باز شده است. مهدي تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در توصیف حرکت ناشایست بازیکنان پرسپولیس، این 
ماجرا را یکي از پرونده هاي مهم انضباطي معرفي مي کند و مي گوید:» تلویزیون همه چیز را پخش کرد و دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده. صبح دیروز در صحبتی 
که با رئیس کمیته انضباطی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید برخورد جدی با این ناهنجاری ها صورت گیرد. کمیته انضباطی در خصوص این دو بازیکن فعال رای 
موقت صادر کند چرا که در خصوص چنین پرونده های سنگینی ابتدا رای موقت صادر می شود. بازیکنان خاطی به عواقب رفتار زشت شان فکر نکردند و این موضوع 

را بسیار ساده پنداشتند.« 

مهدوي کيا : به من ربطي ندارد 
اتفاقاتي که در حالت عادي مي توانست حکم یک سوژه بکر را براي سایت هاي خبري داشته باشد 
تحت الشعاع حرکت ناشایست بازیکنان پرسپولیس قرار گرفته است. مهدي مهدوي کیا که با اشتباه 
عجیبش باني اصلي گل سوم پرسپولیس شد، بعد از پایان بازي با پرسش هایي که کمترین ارتباطي 
به عملکردش مقابل پرسپولیس نداشت مواجه شده. او در پاسخ به خبرنگاراني که نظرش را در مورد 
به  بازیکنان پرسپولیس  بازیکنان پرسپولیس جویا مي شوند مي گوید: »خوشحالي  ناشایست  حرکت 

من ربطي ندارد.« 
حرکت ناشایستي که بازیکنان پرسپولیس بعد از به ثمر رسیدن گل اول این تیم مقابل داماش از 
خود بروز دادند یک بار دیگر این پرسش را مطرح مي کند که رفتار حرفه اي فوتبالیست هاي ایراني 
نسبت به دستمزدهاي کالني که مي گیرند در چه سطحي قرار دارد؟ فوتبالیست ایراني در حالي که 
پول حرفه اي مي گیرد اما معموال خودش را در اختیار باشگاه قرار نمي دهد، زیر بار تمرینات دشوار 
نمي رود و مقابل چشم مخاطبان تلویزیوني رفتاري را از خودش بروز مي دهد که از یک بازیکن محلي 

دیده نمي شود.

دستورموقت کميته انضباطي درمورد شيث و نصرتي 
کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال دو مدافع پرسپولیس را تا اطالع ثانوي از فوتبال محروم کرد. 

 به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون پس از مشاهده فیلم دیدار تیم های 
داماش گیالن و پرسپولیس که در هفتم آبان در ورزشگاه عضدی رشت برگزار شد، رای خود را صادر 
کرد.شیث رضایی و محمد نصرتی بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل تخلفات انتسابی تا اطالع ثانوی و 
با صدور قرار دستور موقت از همراهی تیم مربوطه و حضور در تمامی مسابقات رسمی و کلیه اماکن 

ورزشی محروم و تعلیق شدند.

حاشیه پررنگ تر از متن

اخالق در ورزش را پاس بداریم
؟؟؟در حلقه شادي بازيكنان پرسپوليس چه گذشت

از محرومیت علیدوستی تا دستگیری شبانه محرمی

بازیكنانمنشوری۴۰سالاخیر

عزيزی پرسروصدا
علیرضا عزیزی یکی دیگر از فوتبالیست های پرحاشیه دهه50 بود. تکنیک او بسیار باال بود با این حال در بین 
جمعیت اهالی فوتبال کمتر کسی است که امروز او را بشناسد. دکتر زادمهر در مورد عزیزی می گوید: »هر وقت 
اتاقی می شد.  با من هم  به من داشت  اعتمادی که  به خاطر  از شهرستان ها می رفتیم  به یکی  برای مسافرت 
نیمه شب از هتل فرار می کرد و سر صبح مثال ساعت 5صبح بر می گشت. اتفاقا بهترین بازی ها را هم انجام می داد.« 
او در مسابقات جام ملت های1976 یکی از ستارگان تیم ملی بود، با این حال در مسابقات مقدماتی جام جهانی 
حشمت مهاجرانی سرمربی وقت تیم ملی نام او را از فهرست حذف کرد؛ چراکه در بازی ایران-کره جنوبی در 
در  تا سال63  عزیزی  بپردازد.  غیرفوتبالی خود  قرارهای  به  تا  بود  کرده  ترک  را  ملی  تیم  اردوی  تابستان56، 

باالترین سطح فوتبال بازی کرد اما تیم ملی را خیلی زود از دست داد.

اصغر شرفی و ملی پوشانش
اصغر شرفی در سال59 و پرویز ابوطالب در ابتدای سال60 سرمربی تیم ملی بودند. آن ها یاران تیم ملی را انتخاب 

کردند اما حراست سازمان ورزش، نام چند نفر از ملی پوشان را حذف کرد.
مخالفت با حضور این نفرات تاحدودی بهانه بود و شباهت زیادی به ستاد منشور اخالقی امروز داشت. آن ها با 
حضور رضا نعلچگر، رضا رجبی، حمید درخشان، حمید علیدوستی و… در تیم ملی مخالف بودند؛ درخشان به 
خاطر آن که اتومبیل بی ام و به رنگ آلبالویی داشت، حمید علیدوستی به خاطر آن که هنرمند بود و گیتار آلبالویی 

داشت و نعلچگر و رجبی هم به خاطر آن که فرق موی خودشان را از وسط بازمی کردند!
پرویز ابوطالب از مسئوالن سازمان ورزش گله کرد. او شکایت را نزد مرحوم بزرگوار شهیدبهشتی برد. شهیدبهشتی 
گفت به نعلچگر و رجبی بگویید موی خود را کوتاه کنند اما من هم در آلمان اتومبیل آلبالویی داشتم؛ من هم 
باید اخراج می شدم؟ وقتی در سال67 امام راحل)ره( اصوات و سازهای موسیقی را به شرط مصداق غنا نبودن 
آزاد کردند، بهانه بودن خط زدن ملی پوشی مثل حمید علیدوستی در آن مقطع زمانی مشخص شد. مرحوم ناصر 

حجازی هم بالفاصله بعد از آن که ریش پروفسوری گذاشت، از تیم ملی فوتبال حذف شد!

شيطانی آن ها را کسی نديد اما…
به ظن  ارتکاب خالف  البته  تیم ملی مرتکب خالف شدند.  بازیکن  در مسابقات جام ملت های1984 آسیا، سه 
مسئوالن حراست سازمان تربیت بدنی بود. مسئوالن حراست بهروز سلطانی، جعفر مختاری فر و رضا احمدی را 

به دلیل صحبت کردن با خانم های سنگاپوری مجرم شناختند.
متاسفانه این سه نفر که از بهترین فوتبالیست های ایران در آن زمان بودند، از سال63 تا 68 دیگر به تیم ملی 
دعوت نشدند. تیم ملی ما در آن مقطع که 14ستاره  اش استعفا داده بودند می توانست از وجود این سه نفر 

حداکثر استفاده را ببرد که متاسفانه از حضور آن ها محروم شد.
در سال68 که علی پروین سرمربی تیم ملی شد،  پادرمیانی کرد تا ستارگان مورد اشاره باز هم به تیم ملی دعوت 
شوند اما حیف که سن و سال آن ها تا حدودی باال رفته بود و نمی توانستند مثل سابق برای تیم ملی فوتبال 

ایران مثمرثمر واقع شدند.

مستعفيان سئول
این طوری نبود که 14نفر، همین طور بی دلیل استعفانامه نوشته و از تیم ملی فوتبال کناره بگیرند. نه،  ماجرا اصال 

این گونه نبود، اذیت و آزار دستیاران دهداری، البته به ظن ملی پوشان باعث این ماجرا شد.
دادکان می گوید: »به عنوان همراه تیم ملی به بازی های آسیایی1986 سئول رفته بودم. عبدالعلی چنگیز را در 
حال صحبت با یک خانم کره ای دیدم، گذشتم و رفتم. ناگهان رضا وطنخواه از راه رسید و به شکل بسیار زشتی 
دست چنگیز را گرفت و با عصبانیت و پرخاش، او را با خود برد.« محمد پنجعلی می گوید برای خرید به یکی از 
بازارهای سئول رفته بودیم، ناصر محمدخانی جنسی را برداشت تا آن را نگاه کند،  ناگهان بهمن صالح نیا از راه 
رسید و محکم به دست ناصر محمدخانی زد و به او گفت هر چیزی که آقای دهداری برداشت شما حق برداشتن 

و نگاه کردن به آن را دارید.
پنجعلی می گوید حتی برای رفتن به فروشگاه ما را مثل سربازخانه ها به صف می کردند و می گفتند پشت گردن 

همدیگر را نگاه کنیم. حتی بازیکنان حق خوردن بستنی را هم نداشتند.
سیدمهدی ابطحی در حال خوردن یک بستنی بود که ناگهان رضا وطنخواه سر رسید، او بستنی نیمه خورده را 
از دست ابطحی گرفته و به زمین زد. بعدها وطنخواه در توجیه این عملش گفت که به این خاطر چنین کرده 
پاپوش  ما  برای  تا  باشند  نیروزا و دوپینگی ریخته  او مواد  توطئه کرده و در بستنی  بوده کره ای ها  که ممکن 

درست کنند.

وقتی عابدزاده دعوت نشد
در زمستان سال1368، علی پروین 110نفر را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. برخالف تصور، اسم عابدزاده و 
قایقران در فهرست نبود. در مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی در آبان سال68، عابدزاده و قایقران مرتکب 

رفتارهایی شدند که مورد قبول علی پروین نبود.
آن ها توجه بیشتری به حاشیه ها و خارج از میدان داشتند که این مساله باعث ناراحتی سرمربی شد. البته خیلی 
زود دل پروین را به دست آوردند و مسائلی را ایجاد کردند که پروین و تیم ملی بار دیگر وابسته و عالقه مند به 
آن ها شدند. بعد از پیوس و محرمی، پایه های قهرمانی تیم ملی فوتبال در آسیایی90 پکن، عابدزاده و قایقران 

بودند.

معضلی به نام مجتبی محرمی
مجتبی محرمی، یکی از پرسروصداترین و پرحاشیه ترین مردان فوتبال ایران بود. رفتار او در داربی های خرداد و 

دی ماه69، با مهدی فنونی زاده و عابدزاده تاثر و تاسف جامعه فوتبال را برانگیخت.
هر بار به علت دوستی پروین با نوآموز و مصطفوی )مدیران وقت فدراسیون(، محرمی زیرسبیلی رد شد تا این که 
در پاییز سال71، اتفاق تلخی افتاد و محرمی، کلهر، داداش زاده و روزبهانی توسط نیروی انتظامی در یک گشت 

شبانه دستگیر شدند.
2نفر آخر توبیخ و محرمی و کلهر یک سال محروم شدند. جالب است بدانید که مرتضی کرمانی هم دو، سه بار 
ادبیات  با حرکت زشت دست که مفهوم شایسته ای در  او توهین کردند  به  این که تماشاگران استقالل  از  بعد 
محاوره ای ما ندارد، آن ها را همراهی کرد که این رفتار هم با پادرمیانی علی پروین ختم به خیر شد و کسی 

برخورد خاصی با او نکرد.

…و باز هم کرمانی!
کرمانی باعث پدید آمدن بدعتی غلط و تلخ در فوتبال ایران هم شد. در داربی سال74 پرسپولیس و استقالل، 
کرمانی تعویض شد و علی دایی به میدان آمد. علی دایی دوران مصدومیت طوالنی مدت خود را سپری کرده بود. 
کرمانی که روی پیراهن تیم پرسپولیس، شعاری مقدس را نقش بسته می دید، در اعتراض به موضوع تعویضش 

پیراهن تیم را پاره کرد!
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کودکی با ورود خود به دنیا باعث مرگ بزرگترین حامی خود می شود.

قانون، مادری را که پس از متولد کردن فرزندش او را در گل و الی رها کرده نمی بخشد، 
پس او را با دار زدنش به کفاره ی گناه خود می رساند.

این نوزاد ویژه در اولین برخورد با دنیای پیرامون خود، در فضایی وحشت انگیز ، در بازار 
فروش ماهی با رایحه مشمئز کننده، برعکس دیگر نوزادان که گریه می کنند، با کنجکاوی 
شروع به تجسس می کند، تا بفهمد این بو برای چه فضایی است و آیا این رایحه باب 

طبع است یا خیر؟
شباهت این فضای تولد، تماشاگر فیلم را یاد تولد مسیح که در طویله بوده است می اندازد.

این کودک که از ابتدا هم حس بویایی خود را تقویت کرده، انواع رایحه های پیرامون خود 
را می شناسد و به خاطر می سپرد.

او حتی برای رسیدن به تکامل این استعداد در دوران جوانی، شروع به آزمایش شناختن 
بو بر روی اجسام مثل آهن، مس، گلدان، گل و بعد روی حیوانات می کند.

قهرمان فیلم ما که » ژان بپتیز گرنول« نامیده می شود، از همان آغازین نما که در سلول 
زندان نشسته از دل تاریکی فقط بینی او دیده می شود که مشتاقانه مشغول بو کردن 
است، به زودی متوجه می شویم که این بو متعلق به نگهبانانی است که برای بردن او می 

آیند و تماشاگر فیلم از این پیش بینی بویایی ژان در شگفت می ماند.
ژان که از بدو تولد باعث مرگ مادر خود شده، این بدشگونی و بد بیاری را با خود به 
دیگران و کسانی که در آینده رو به رو می شود منتقل می کند.اول مادر خود، دوم خانم 
گیالرد که در پرورشگاه است، سوم مرد خشنی که ژان را برای کارکردن اجیر کرده، چهارم 
استاد گیسب بالدینی )داستین هافمن( که اولین معلم و آموزش دهنده ی فرمول های 
ساختن عطر برای ژان بود و بعد دوازده زن و دختر بیگناه که بدست او قربانی می شوند 

که یکی از این دوازده تن یک زن بدنام است که شاید اشاره ای باشد به مریم مجدلیه.
تعداد قربانیان آخری یاد آور دوازده حواریون مسیح هستند.

ژان که از کودکی دوران سختی را گذرانده و با هیچ زن زیبا برخورد نداشته، برای کسب 
این تجربه، دنبال زنان و دختران می رود تا تنها رایحه هایی که در زندگی آشنا نشده 

را درک کند.
بالدینی استاد ژان، در فصلی از فیلم افسانه ای را برای او تعریف می کند با این مضمون 
که : عطر هم مثل موسیقی 4 ماده دارد و هر عطر از 3 بخش سر)4 ماده(، قلب )4 ماده( 
و پایه )4 ماده( تشکیل می شود و برای تشکیل خوش عطرترین عطر دنیا باید این 12 
مورد  مخلوط شوند، با مخلوط کردن آخرین مورد به یازده مورد دیگر عطر حاصله می 
تواند تا هزاران سال ماندگار بماند و انسان ها با بوییدن این عطر خود را در بهشت خواهند 
یافت. ولی ژان معنی و مفهوم افسانه را نمی داند و بالدینی کوششی برای فهماندن او نمی 
کند که این باعث ایجاد اتفاقات تراژیک فیلم می شود. در فصلی دیگر از فصول آموزش، 
بالدینی با اشاره به گل های رز چیده شده )که تمثیلی از همان زنان و دختران قربانی 
شده در آینده است( می گوید: » باید بذاریم بمیرن در حالی که بوشون تو وجودشونه ».

ژان با بهره وری از این حرف استاد، شروع به انتخاب قربانیان خود می کند تا عطری از 
12 دختر و زن فراهم کند، او یکی پس از دیگری زنان و دختران را می کشد تا به وسیله 

ی آزمایشات خود بر روی بدن و موهای قربانیان عطر بهشتی را بسازد.

ژان نه از روی جنون بلکه از روی عشق به هنرش و ساخت بهترین عطر دنیا دست به این 
عمل بی رحمانه می زند.

هیچ یک از 12 قتل اتفاق افتاده در فیلم به طور دقیق و وحشیانه نشان داده نمی شود 
تا تماشاگر از ژان احساس تنفر نکند. و این عاملی می شود که پایان بندی زیبای فیلم بر 

تماشاگر قابل قبول جلوه کند.

ژان بعد از قتل دوازدهم و ساخت عطر بهشتی دستگیر می شود و موقعی که برای انجام 
مراسم اعدامش او را به میدان شهر می برند و مردمی که مشتاق مجازات او هستند، ژان 
با وقار خاصی قدم در میدان شهر می گذارد و با نگاه های مصمم که در آن هیچ نشانی از 
پشیمانی نیست بلکه انگار فریضه ای الهی را انجام رسانده تاثیر محکمی بر روی حاضران، 
جالد و روسای اعدام می گذارد.بیشتر نماهای گرفته شده در این فصل از ژان رو به باال 

است تا قدرت و مرتبه ی خاص او نشان داده شود.
مردم و جالد در تردید قرار گرفته اند که آیا این قاتل است یا منجی؟

ژان با باز کردن در شیشه ی عطر، مردم را مجنون می کند و این عطر فضا را در بر می 
گیرد و مردم دیگر به منجی بودن او لبیک می گویند و مانند یک مسیحی که باز گشته 
از او استقبال می کنند.اشک می ریزند، دست ها را برای لمس او دراز می کنند و فریاد 
حمایت سر می دهند، این عطر بهشتی بدون هیچ جادویی کار خود را انجام داد و ژان 
این فصل  از  بعد  به مردم بشارت می دهد ولی  باز می کند و  را  مانند مسیح دست ها 
مذهبی و روحانی که حتی نگهبانان و روسای شهر را تحت تاثیر قرار داده، در یک فضای 
خلسه مانند، مردم دچار تغییری مهیب می شوند و شروع به آمیزش می کنند که در یک 
نمای النگ شات )کاماًل باز( شهر مفسد را می بینیم که در بی هویتی و بی قیدی فرو 
رفته اند. ) شاید سازندگان فیلم بر این باورند که اگر روزی مسیح بازگردد برای مدتی 
مردم هدایت می شوند ولی باز در فراموشی و گناه فرو خواهند رفت( و ژان که می بیند که 
افسانه را تکرار نکرده و مردم خود را در بهشت باز نیافته اند بلکه زمین را هم فاسد و لب به 
نفرین گشوده اند، نا امید شهر را ترک می کند تا به زادگاه خود بازگردد، در آنجا مردم را 
مریض، گرسنه و درمانده می یابد. ژان برای تطهیر خود و زادگاه خود تمام عطر بهشتی را 
بر سر و دوش خود می ریزد ) انگار که غسل تعمید می کند( تا خود و مردم را نجات دهد.

مردم با هیجان و دلتنگی خاصی به او هجوم می آورند تا او را در بوسه و نیایش غرق کنند، 
با ازدحام مردم او دیگر از دید تماشاگر محو می شود و فقط دسته های مختلف مردم نشان 

داده می شود که به سمت دایره ی حلقه زده شده ی افراد اضافه می شوند.
نمای بعدی نمایی است از فردای آن شب مردم دیگر پراکنده شده اند و دیگر اثری از 
مسیح ثانی بر روی زمین نیست، مردم او را تکه تکه کرده اند و بدن وی را به تبرک برده 
اند. چند بچه آن طرف بازی می کنند، مردم به کسب و کار پرداخته اند و زندگی حالت 

عادی پیدا کرده است. 
دوربین که در نمایی شات قرار دارد به آرامی به چیزی کوچک زوم می کند و می بینیم 
که در محل غیبت ژان همان شیشه ی عطر بهشتی افتاده که آخرین قطره ی آن در حال 

فرو ریختن است ............. و می ریزد و دیگر تمام.
قطرات این عطر بهشتی، همراه مسیح چنین قدرتی داشت، حاال بدون مسیح و ژان چه 

عواقبی در انتظار این جماعت خسته و منتظر می باشد؟
 شاهین زابلی  

مروری کوتاه بر فیلم » عطر داستانی از یک قاتل « 
محصول 2007 

به کارگردانی” تام تیکور” کارگردان خوش آتیه ی سینمای آلمان

هنری

عطر مردگان

مجوز شبکه های ماهوارهای داخلی لغو شد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر لغو مجوز شبکههای ماهوارهای را که در 
ایران فعالیت می کنند از طریق برنامه »هفت« اعالم کرد.

فرشته طائرپور تهیه کننده سینمای ایران، جمعه شب مهمان این برنامه بود 
و در مورد حق و حقوق از دست رفته اهالی سینما در زمینه پخش آثارشان از 
سوی شبکههای ماهوارهای و اقدامات صورت گرفته از سوی شورایعالی تهیه 

کنندگان برای برخورد با این موضوع سخن گفت.
پخش مصاحبهای از محمود دینی بازیگر سریالهای سالهای دور سیما و مدیر 
شبکه ماهوارهای »پرشین تی وی« از دیگر بخشهای این برنامه بود. »پرشین 
تی وی«، »آی سی سی« و »ایرانیان« سه شبکه ماهوارهای هستند که با مجوز 

رسمی در ایران فعالیت میکنند.
سوی  از  کرد  اعالم  برنامه  مجری  جیرانی  فریدون  بحثها  این  پایان  از  پس 
اعالم کردهاند که مجوز  برنامه »هفت« تماس گرفته شده و  با  ارشاد  وزارت 
شبکههای ماهوارهای لغو شده است.به گفته جیرانی طبق اعالم ارشاد همچنان 
ماهوارهای  به شبکههای  فیلم خود  فروش  ایران خق  تهیهکنندگان سینمای 
را ندارند و نمیتوانند تبلیغات فیلمهای روی پرده را هم از این شبکهها پخش 
کنند.حاال باید منتظر ماند و دید که این سه شبکه ماهوارهای پس از لغو مجوز 

به فعالیت خود ادامه میدهند یا تعطیل میشوند.

به بهانه پخش فيلمهاي سينمايي 
داخلي از شبكه هاي ماهواره اي

اعتراض به صدور مجوز برای شبکه های ماهواره فارسی زبانی که بدون اجازه، فیلم های 
سینمای ایران را پخش می کنند مبنی بر صدور مجوز برای سه شبکه ماهواره ای فارسی 
تلویزیونی  برنامه  با  تلفنی  و گوی  تهیه کننده سینما در گفت  امیرصادقی  ، خسرو  زبان 
»هفت«، انتقاداتی شدیدی نسبت به صدور مجوز برای شبکه های ماهواره ای مطرح کرد.

این تهیه کننده سینما، دلیل مخالفت خود با صدور مجوز برای این شبکه های فارسی زبان 
را چنین توضیح داد: وزارت ارشاد چگونه می تواند به شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 

مجوز دهد که روزانه فیلم های سینمای ایران را بدون مجوز پخش می کنند؟
وی که با عصبانیت و آب و تاب فراوان سخن می گفت، اضافه کرد: در کمال تعجب دیده 
می شود که وزارت ارشاد به این شبکه ها اجازه داده دفاتر نمایندگی خود را نیز در ایران، 
راه اندازی کنند.خسرو امیرصادقی با بیان اینکه چند بار با دفاتر این شبکه ها در تهران، 
تماس گرفته است، گفت: مدیر یکی از این شبکه ها در واکنش به اعتراض من به پخش 
بدون مجوز فیلم های سینمای ایران، گفت که »ما به پخش این فیلم ها ادامه می دهیم، 

هر کار می خواهید بکنید«
وی همچنین اعالم کرد که بارها با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان تماس گرفته و نسبت 
به این اقدام غیرقانونی آنان، اعتراض کرده است.این تهیه کننده با بیان این مطلب که »جا 
دارد از وزارت اطالعات به خاطر، امنیت در کشور تشکر کنم« در عین حال افزود: چگونه 

وزارت اطالعات نمی تواند مشخصات 4 نفر مسئول این شبکه ها را پیدا کند؟
امیرصادقی  پایگاه خبری تحلیلی »انتخاب«؛  به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر 
اضافه کرد: جالب اینکه پس از تماس با این شبکه ها و اعتراض به آنان، وزارت اطالعات 6 

بار با من تماس گرفت که چرا با این شبکه ها تماس گرفتید؟
تهیه  از  برخی  شده  شنیده  پرسید:  او  از  صادقی  سخنان  قطع  با  جیرانی  لحظه،  این  در 

کنندگان در قبال پخش این فیلم ها، مقداری پول دریافت می کنند؟
این تهیه کننده سینما پاسخ داد: البته من در این مورد به دو سه نفر مشکوک هستم، اما 

این اتهام را برای همه تهیه کنندگان و اساس سینمای ایران، تکذیب می کنم. 
اقدام  از  اما عمده تهیه کنندگان  را بکنند،  این کار  افزود: ممکن است دو سه نفری  وی 
حال  در  امروز  آنچه  گفت:  پایان  در  هستند.امیرصادقی  ناراضی  ها  شبکه  این  غیرقانونی 
اتفاق است، یک فاجعه است و درواقع سینمای ایران را در  وضعیت بحران قرار داده است.

که  خواست  ارشاد  وزارت  از  پایان  در  »هفت«،  تلویزیونی  برنامه  مجری  جیرانی  فریدون 
نسبت به این اتهامات پاسخگو باشد.به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر پایگاه خبری 
تحلیلی »انتخاب«؛ انتقاد به جای این تهیه کننده سینما در حالی است که این شبکه های 
ماهواره ای، اساساً به لحاظ محتوایی چیزی برای عرضه ندارند و صرفاً با تبلیغات تکراری، 

پی در پی، طوالنی و عصبی کننده، از آثار سینمایی ایران سوء استفاده می کنند.
پخش  انجمن  به   20 ای  ماهواره  شبکه  نماینده  احضار  از  ها  رسانه  برخی  این،  از  پیش 
کنندگانخبر داده اند.شبکه تلویزیونی 20 که از خردادماه پارسال پخش برنامه های خود را 
آغاز کرد از جمله شبکه های فارسی زبانی است که سعی دارد تا حد ممکن بدون استفاده 
از گوینده و برنامه هایی که مجری محور باشند، چارت برنامه ای خود را پر کند اما این 
عدم استفاده از مجری نه تنها منجر به افزایش کیفیت این شبکه نشده که اتفاقا موجب آن 
شده گردانندگان این شبکه برای پر کردن آنتن تا می توانند از مجموعه های تلویزیونی و 
فیلمهای سینمایی تولید داخل استفاده کنند! جالب اینجاست که این شبکه پخش قسمت 
سوم »اخراجیها« و سریال »قهوه تلخ« را در فهرست تازه ترین برنامه های خود قرار داده)!( 

و احتماال همین بی پروایی بوده که با واکنش انجمن پخش کنندگان روبرو شده است!
سخنگوي کانون پخش کنندگان فیلم:

پخش غیرقانوني فیلم هاي ایراني از شبکه هاي ماهواره اي پیگیري قضایي مي شود
غیرقانوني  پخش  که  گفت  ایران  سینماي  فیلم  کنندگان  پخش  کانون  تهران-سخنگوي 
فیلم هاي سینمایي داخلي در شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان از طریق مراجع قضایي 

پیگیري مي شود.

شكارچي شنبه


