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درس هایی از هنج البالغه ، نامه  ی حضرت علی ) ع ( به کارگزاران
اما بعد ، تو از كسانى هستى كه در برپاى داشتن دين از آنان يارى مى جويم و نخوت 
آنها بيم رخنه  از  آنان فرو مى كوبم و مرزهايى را كه  و سركشى گناهكاران را به 
يافتن دشمن است به آنان مى بندم . پس آهنگ هر كار كه مى كنى از خداى يارى 
بخواه و درشتى را به پاره اى نرمى بياميز و ، در آنجا كه نرمى و مدارا بايد ، نرمى 
و مدارا كن و در آنجا كه جز درشتى تو را به كار نيايد ، درشتى نماى و با رعيت 
فرو تن باش و گشاده روى و نرمخوى . و مباد كه يكى را به گوشه چشم نگرى و يكى 
را روياروى نگاه كنى يا يكى را به اشارت پاسخ گويى و يكى را با درود و تحيت . 
با همگان يكسان باش تا بزرگان به طمع نيفتند كه تو را به ستم كردن بر ناتوانان 

برانگيزند و ناتوانان از عدالت تو نوميد نگردند . والسالم .

نمایندگان مجلس 

مجلسی پر از مدرک اما خالی از تخصص؟
بیشتر درآمد ارزی کشور را صادرات نفت و گاز تشکیل می دهد. باور 
ژئوفیزیک  نفر  تنها یک  نماینده مجلس،  بین 290  از  می کنید که 
 27 هشتم،  مجلس  است؟!  خوانده  نفت  مهندسی  نفر  یک  و 
نفر  یک  دندانپزشکی،  و  پزشکی  تخصصی  و  پزشکی  تحصیل کرده 
دامپزشک  نفر  یک  و  پرستار  دو  آزمایشگاهی،  علوم  تحصیل کرده 
دارد. این انبوه طبیبان )31 نفر( کدام درد ملت را در مجلس درمان 

می کنند؟
نمایندگی  الیق  را  خود  که  کسانی  و  است  نزدیک  انتخابات  فصل 
را در معرض  به کرسی های مجلس، خود  برای رسیدن  دانسته اند، 
از  مجموعه ای  مستلزم  نمایندگی  اما  گذاشت.  خواهند  مردم  رأی 
مجلس  در  روزمرگی  به  را  نمایندگان  آنها،  نبود  که  توانایی هاست 
خواهد کشاند و از نماینده، فردی خواهد ساخت که بیش از آن که 
برای چهار سال نمایندگی خود برنامه و طرح مشخصی داشته باشد، 

پیرو و گوش به دهان این و آن در خارج و داخل مجلس است.
برای نامزد انتخابات مجلس شدن، دسته ای از شرایط و صالحیت ها 
نیست.  الزم  نامزدی  برای  تخصصی  شرط  هیچ  ولی  شده  تعیین 
برای  که  نمی شود  گذاشته  شرط  هم  دنیا  جای  هیچ  در  احتماال 
نماینده شدن تخصص و یا مدرک دانشگاهی مخصوصی الزم است. 
چون  گیتس  بیل  که  بود  نخواهد  تصور  قابل  آمریکایی  فرد  برای 

مدرک دانشگاهی خاصی ندارد، نتواند نماینده شود.
این که در ایران مدرک دانشگاهی )کارشناسی ارشد( برای نمایندگی 
نامزدهای  از ضعفی است که در تخصص  ناشی  دانسته شده،  الزم 
باید  نمایندگی و احتماال خود نمایندگان مجلس دیده شده است. 
این واقعیت را پذیرفت که دسته ای از نمایندگان مجلس هستند که 
جدای از این که با رأی مردم حوزه انتخابیه خود به مجلس راه پیدا 
می کنند و نماینده واقعی شهر خود هستند، اما از صالحیت تخصصی 
برای این که در یکی از کمیسیون های مجلس منشأ خدمت شوند 
برخوردار نیستند.این مشکل در کنار مشکلی دیگری قرار می گیرد 
برنامه های دقیق  و  با خط کشی های فکری  احزاب  نبود  نیز  آن  که 
مجلس،  انتخابات  برای  گروه ها،  و  احزاب  دیگر،  عبارت  به  است؛ 
لیستی از نامزدها را معرفی می کنند و مورد پشتیبانی قرار می دهند، 
بدون این که گفته شود این نامزدها در صورتی که به مجلس بروند، 
چه برنامه های مشخصی را در مجلس پی خواهند گرفت. حالت بدتر 
اخالقی  غیر  فشار  صورت  به  که  بود  خواهد  نمایندگانی  وعده های 
بر قوه مجریه با ابزارهای نظارتی و یا به صورت روابط ناسالم بین 

دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس بروز خواهد کرد.
توجه  ندارد،  وجود  برنامه هایی  چنین  و  احزاب  چنین  که  وقتی  تا 
از  بخشی  بود.  انتخاب خواهد  اصلی  معیار  فردی  به صالحیت های 
اما  کنند،  احصا  باید  نظارتی  نهادهای  را  فردی  این صالحیت های 
توانایی ها و صالحیت های تخصصی بیشتر در ترازوی مردم سنجیده 

می شود، ولی واقعا چه تخصص هایی بیشتر مورد نیاز است؟
قانون نويسی و علم حقوق

مجلس  کار  پایان  به  سال  یک  تنها  که  شرایطی  در  پیش،  چندی 
نمایندگان مجلس  برای  که  بود  دیده شده  بود، الزم  مانده  هشتم 
کالس قانون نویسی برگزار شود و از نمایندگان خواسته شده بود که 
این کالس ها  نام نویسی کنند.این موضوع متأسفانه نشان دهنده  در 
این است که علم حقوق و قانون آن گونه که باید مورد توجه و احترام 
را  قضایی  که کمیسیون  است  عدم تخصص  نمی گیرد. همین  قرار 
بی اهمیت جلوه می دهد و باعث می شود، قوانین مصوب همواره نیاز 

به اصالح پیدا کنند و یا این که خألهای قانونی زیادی برای سوء 
لیست  به  موضوع،  اهمیت  درک  برای  باشد.  داشته  وجود  استفاده 
نمایندگان پارلمان های کشورهای پیشرفته مراجعه کنید و ببینید 

که بیشتر نمایندگان سابقه وکالت، حقوقی و یا قضایی دارند.
ارتباط تخصص نمايندگان با شرايط حوزه انتخابی آنها

یک  ویژگی های  بین  که  می دهد  نشان  مطالعه  و  جستجو  کمی 
مستقیم  ارتباط  باید  آن  نمایندگان  سابقه  و  تخصص  و  منطقه 
وجود داشته باشد. به همین دلیل است که برای مثال، در آمریکا 
نماینده های آالسکا سابقه کار و تخصص در حوزه معادن، انرژی و 
کشاورزی  بخش  که  ایاالتی  نمایندگان  که  این  یا  دارند.  آن  مانند 
سیاست های  مورد  در  صاحب نظران  اصلی ترین  دارند،  قدرتمندی 
کشاورزی و حامی اصلی حقوق کشاورزان هستند.در مقام مقایسه 
اگر به لیست نمایندگان استان کرمان در مجلس دقت کنیم، هیچ 
یک از نمایندگان استان عضو کمیسیون صنایع و معادن نیستند و 
این  که  حالی  در  نیستند،  برخوردار  تخصصی  از  نیز  این حوزه  در 
قابل  آیا  مقابل،  در  دارد.  را  کشور  معدنی  ذخایر  بیشترین  استان، 
تصور است، کسی که دارای دکترای ریاضی است، عضو کمیسیون 

سیاست خارجی و امنیت ملی باشد؟
اکنون وقت مطرح کردن این پرسش دوگانه است که:

از  یکی  به  ورود  تخصصی  صالحیت  مجلس،  نمایندگان  درصد  چند  ـ   1
کمیسیون های مجلس را دارند؟

2 ـ آیا در مجلس افراد متخصص کافی برای همه کمیسیون ها هست؟
شاید یک دلیل این باشد که بسیاری از نمایندگان به صورت مستقل 
نامزد نمایندگی مجلس می شوند، بدون این که طرح و برنامه الزم 
برای دوران نمایندگی در دست داشته باشند و در بسیاری موارد به 

مسائل از دریچه منافع ملی نگاه نمی کنند.
به  رأی آوری  احتمال  زاویه  از  و  سیاسی  صرفا  نگاه  دیگر،  دلیل 
نامزدهای مورد حمایت گروه ها و جریانات سیاسی است؛ برای نمونه، 
توجه به فهرست بیش از پنجاه نفری که به عنوان نامزدهای احتمالی 
اصولگرایان در تهران مطرح شده اند، جالب است. از این بین، حداکثر 
یک و یا دو نفر برای عضویت در شش کمیسیون  انرژی، بهداشت، 
عمران، صنایع و معادن، کشاورزی و قضایی ـ حقوقی از صالحیت 

تخصصی کافی برخوردارند.
برای روشن شدن ابعاد وحشتناک مساله به موارد زیر توجه کنید:

از میان نمایندگان مجلس هشتم، 28 نفر تحصیالت حوزوی، هفت 
نفر از آنها تحصیالت زیر لیسانس، 82 نفر از آنها تحصیالت لیسانس 
)کارشناسی(، 91 نفر از آنها تحصیالت فوق لیسانس و 82 نفر نیز 

دکترا دارند.
تفکيک رشته های تحصيلی نمايندگان مجلس جالب است

و  پزشکی  تخصصی  و  پزشکی  تحصیلکرده   27 هشتم،  مجلس 
دندانپزشکی، یک نفر تحصیل کرده علوم آزمایشگاهی، دو پرستار و 
یک نفر دامپزشک دارد. این خیل طبیبان )31 نفر( کدام درد ملت 

را در مجلس درمان می کنند؟
بیشتر درآمد ارزی کشور را صادرات نفت و گاز تشکیل می دهد، باور 
می کنید که از بین 290 نماینده مجلس، تنها یک نفر ژئوفیزیک و 

یک نفر مهندسی نفت خوانده است.
مجلس، چهار نفر فلسفه خوانده، چهار تاریخ دان، هفت ریاضی دان، 
ادب  اسائه  دارد. قصد  فیزیک دان  و دست کم شش  یک شیمی دان 

نیست، ولی چرا؟
است،  مجلس  نمایندگی  نامزد  که  کسی  هر  از  باید  بار  این  شاید 

بپرسیم می خواهد بیشتر در کدام حوزه تخصصی فعالیت کند.

استاد خيرخواه
این سوره مکی است و 7 آیه دارد. 

فضيلت تالوت:
امام باقر)ع( : هـر کس این سوره را در نمـاز هاي واجب و نافلـه ی 
خـود تالوت کند، خـداوند مجموع نماز و روزه هاي او را پذیرفته و 

لغزش هاي شبانه روزي او را مي بخشد.
محتوای سوره :

درخصوص توجه و دستگیری از یتیم و اطعام مساکین و جایگاه 
نماز می باشد.
شأن نزول: 

»ولیدبن  نام  به  که شخصي  است  آمده  سوره  این  نزول  شأن  در 
مغیره« یا »عاص ابن وائل« یا »ابوسفیان« )بیشتر ابوسفیان مدنظر 
است( هـر روز دو شتر قرباني مي کـرده و با حامیـان خود صرف 
به  یتیمي  کودک  شتـر  کردن  قـرباني  هنگام  در  روزي  کرد.  می 

قصد دریافت مقداری گوشت جلو 
مي آید اما او با عصا از جلو آمدن یتیم ممانعت مي کند و در این 

مورد سوره ی ماعون نازل مي شود.
ِحیِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

یِن 1 ُب بِالدِّ أََرَءیَْت الَِّذی یَُکذِّ
ترجمه: آیا شخصی را که دین را تکذیب کرد، دیدي؟

این استفهام تعجب را مي رساند و خطاب آن به همه ی افراد بشر 
است یعني کسي که اصل دین را انکار مي کند و حدود الهي را 
مي شکند، نزد خداوند بدترین جایگاه را دارد و به بدترین وضعي 
گرفتار مي شود. در تفسیر دیگر، دین را به معني روز جزا و قیامت 
گفته اند. یعني آیا آن شخصی را که روز قیامت را انکار مي کند، 

دیدي؟
مفهوم دين:

الف( دین یعني تسلیم کامل.
هنگامي که توجه انسان به چیزي غیر از خداوند معطوف گردد، به 
بن بست خورده و آسیب مي پذیرد و چنانچه توجه خود را از غیر 

خدا بردارد، به سیر تکاملي خود ادامه خواهد داد.
آرامش  انسان  از خدا منحرف گردد،  : »چنانـچه چشم دل  قرآن 
خود را از دست خواهـد داد زیرا عیـش و آرامـش حـقیقي فقـط 

در با خدا بودن، محقق مي گردد.« 
ب( دین یعني روز جزا.

آیند،  مي  بوجود  انسان  فطرت  و  وجود  در  ابتدا  در  که  اصلي  دو 
توحید و معاد مي باشد. اول توحید که صاحب جهان را مشخص 
مي کند و دوم معاد که خداوند در این دنیاي منظم، تکلیف انسان 

هایي را که بي نظم هستند، بعد از مرگ مشخص مي کند.
جزء  دو  و  اند  آمده  هم  کنار  در  همواره  معاد  و  توحید  قرآن  در 
یعني  توحید  واآلخر«  »هواالول  فرماید:  مي  باشند.  مي  الینفک 
این  به  است  شر  آفرینش  نباشد،  معاد  اگر  و  خیر،  و  نظم  عدل، 

مفهوم که خداوند عادل نمي باشد.
َفَذلَِک الَِّذی یَُدعُّ الَْیِتیَم 2

ترجمه: آیا این )منکر معاد( همان شخصي است که یتیم را از خود
مي راند؟ 

»فذلک« یعني این موضوعي که به آن اشاره شده راجع به منکر 
معاد است که انسان هاي نیازمند را از خود مي راند.

در آیه ی اول ایدئولوژي مطرح مي شود و آیه ی دوم مصداق 
آیه ی اول است و مي فرماید آنکه آیین توحیدي را نمي پذیرد 
و در اعتقاد به خدا و معاد ضعیف است، با وجود داشتن امکانات، 

نیازمند را از نزد خود مي راند.
َوال یَُحضُّ َعلی َطَعاِم الِْمْسِکیِن 3

ترجمه: و کسي را بر اطعام یتیم ترغیب نمي کند.
و  دهد  نمي  نشان  رغبتي  و  کند  نمي  ترغیب  یعني  »والیحض« 
اینکه نه تنها میلي به بخشش از مال خود ندارد، بلکه معتقد است 
که در جامعه باید فقیر و غني هر دو باشند و دوست ندارد کسي 
به فقیر چیزي ببخشد. درحالیکه دارایي از آِن خـداوند است و در 

نـزد انسـان امانت مي باشد.
و  نیازمند  براي  معیني  مردم حق  اموال  »در  فرماید:  مي  خداوند 

محروم وجود دارد.«  
لِّیَن 4 ِّلُْمصَّ َفَویٌْل ل

ترجمه: پس واي بر نمازگزاران.
واي بر نمازگزاران یعني آنکه خود را دیندار مي داند ولي به حقیقت 

نماز آگاهي ندارد.
نیا َو الّدیُن لَِعٌق َعلي اَلِسَنِتِهم«  امام حسین)ع( : »اَلّناُس َعبیُد الدُّ
مردم همه غالم دنیا هستند و دین فقط بر زبان آنها جاري است 
دینداران  ی  عّده  بال  با  مواجهه  هنگام  »در  فرماید:  مي  و سپس 

کم است.«
َِّذیَن ُهْم َعن َصالتِهْم ساُهوَن 5 ال

ترجمه: کساني که در مورد نماز خود غفلت مي ورزند.
این افراد نماز مي خوانند ولي صورتي از نماز را که خشک و بي 
روح است نشان مي دهند. کساني که در نمازند ولي نماز را باور 
ندارند. این گونه نماز خواندن تنها در جا زدن است و حرکت به 

سوي کمال نیست.
َِّذیَن ُهْم یَُراُءوَن 6 ال

ترجمه: آنان که ریا و خود نمایي مي کنند.
نه به این مفهوم که فقط بخواهند در حضور مردم نماز بخوانند، 
زیرا بسیاري از نمازها در خانه خوانده مي شوند. بلکه منظور از ریا، 
چیزي است که باطن ندارد و درون آن پوچ است. قرآن مي گوید 
این فرد از باطن نماز اصال خبر ندارد و نقش منفي این شخص در 
معرفی دین از کافر بدتر است زیرا قرآن به او نفرین و لعنت )ویل( 
مي فرستد. خداوند دعاي نمازگزاري را که یتیم را مي راند، نمي 
پذیرد. زیرا این دو با هم هستند و قرآن هر دو را قرین هم قرار داده 
است کسي که از حقیقت نماز و ارتباط با خدا بي خبر است و از 

آداب عبادت و نیایش، ظاهر خشک آن را نشان 
مي دهد، نیاز یتیم و مسکین را برآورده نمي سازد. 

واژه ی »یَُراُءون« انجام صورت نماز و نمادی از ظاهر آن است نه 
باطنش.  

َویَْمَنُعوَن الَْماُعوَن 7
ترجمه: و احسان به فقیران را منع مي کند.

»ماعون« به معني چیز کمي است که همسایه به قرض مي گیرد و 
اینجا به مفهوم نیازمندان است. این آیه دو معني دارد:

1- به نیازمند حتي به قدر اندکي هم بخشش نمي کند
2- اگر نیازمند درخواست ناچیزي هم داشته باشد اگرچه به صورت 

قرض، به او نمي دهد.

سوره ی مباركه ی ماعون
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بازار شایعه، دروغ، تهمت و افترا و ترور شخصیت افراد به دست برخی اصحاب قلم و 
افراد حقیقی و حقوقی در آستانه انتخابات مجلس، یکی از شگردهای جمع آوری رأی 

توسط برخی حامیان نامزدهای انتخاباتی است.
چند سالی است، هر چه به رقابت های سیاسی و انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی نزدیکتر 
می شویم، متأسفانه شاهد انواع بداخالقی سیاسی و بی تقوایی هستیم. فضای شایعه، 
تهمت و افترا و ترور شخصیت افراد از سوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت 
به مرحله گذشته، دارای شدت بیشتری است و این شیوه چنان گسترش یافته که 

به صورت نسبی برخی افراد برای رسیدن به اهداف خود هیچ ترسی از آن ندارند. 
یا  متأسفانه در این وادی، برخی قلم به دستان هم گرفتار این مهمان یا خوانده و 
به اصطالح ناخوانده شدند و برخی از مقاالت، چنان آکنده از تهمت و افتراست که 
مو بر بدن انسان راست می شود و احساس نمی کنیم در یک جامعه دینی و مسلمان 

زندگی می کنم؟! 
آیا اینگونه افراد واقعا گمان می کنند در یک جامعه دینی و اسالمی زندگی می کنند؟! 
بازیهای  در  البته  خیر؟!  یا  است  این گونه  سیاسی  بازی های  قاعده  چیست؟!  هدف 
توسط  شگردها  این  کارگیری  به  اما  هست؛  گوناگون  شگردهای  و  حربه ها  سیاسی 
بودن  ام القری  ادعای  که  نیست  جامعه ای  زیبنده  قلم،  اصحاب  و  رسانه ها  از  برخی 

جهان اسالم را یدک می کشد.
انواع تهمت، دروغ و  افراد حاضرند  این صندلی دنیوی، برخی  به  برای رسیدن  چرا 

شایعه و افترا را به برادران دینی خود نثار کنند؟! 
آیا نمی دانید نتیجه این همه تهمت و افترا و شایعه پراکنی به جز انداختن تخم نفاق 

و فتنه در جامعه هیچ پیامدی ندارد؟! 
کجای این مسلمانی است که برای رسیدن به برخی اهداف خود، برادر مومن خود 

مردم  نمایندگی  داغ  به صندلی های  رسیدن  اینکه جهت  کنیم؟!  ترور شخصیت  را 
و… به انواع تهمت  و ... غیبت و در نهایت توهین و ترور شخصیت افراد بدون هیچ 
دلیل و مدرکی بپردازیم، عالوه بر اینکه گناه کبیره ای را مرتکب شده ایم، روح یک 
فرد مومن را از خود آزرده خاطر کرده ایم و از لحاظ حقوقی و شرعی، مسئول این 

همه گناه هستیم.
بیایید با جلوی چشم گذاردن نصایح ائمه معصوم )ع( از طرح شعارها و برنامه هایی که 

باعث نفاق در جامعه می  شود، پرهیز کنیم. 
امام باقر )ع( می فرماید: »از دشمنی بپرهیزید، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق 
می شود«. شما سخنان چند وقت پیش مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین نظام 

را دقت کنید. 
به  آوردن  روی  سیاسی،  مشاجرات  و  منازعات  به  شدن  »سرگرم  فرموده اند:  ایشان 
رفاه طلبی و زندگی اشرافی، غفلت از روحیه جهادی و ایثار، غفلت از تهاجم فرهنگی 
نفوذ دشمن در فضای رسانه ای  از  بودن دشمن، غفلت  از در کمین  دشمن، غفلت 

کشور و کم توجهی نسبت به حفظ بیت المال، از جمله نقاط ضعف هستند«.
مصداق هایی که مقام رهبری مطرح نمودند، درد امروز جامعه ماست که چنانچه آنها 
را راهنمای برنامه زندگی قرار ندهیم، هم به خود خیانت کردیم و هم به جامعه و 

نسل آینده.
چندی پیش، مقاله ای نوشتم که ای قلم به دستان هشیار باشید؛ شما چرا؟! درست 
است که فضای نقد و نقادی و تبادل افکار، یکی از نیازهای ضروری جهت پیشرفت 
هر جامعه است، اما بنده با خواندن بسیاری از نوشتارها به جز تهمت و افترا و ترور 

شخصیت چیزی ندیدم!
احساس می کنم اگر مدعی  العموم اقدام به شکایت از افرادی که اقدام به خبر دروغ و 

ترور شخصیت افراد می  کنند، بکند، باید جرایم سنگینی را بپردازند. 
ترور شخصیت افراد به بهانه های گوناگون، کار ساده ای نیست که به راحتی از کنار آن 
رد شد. افراد دارای آبرو و حرمت هستند؛ بنابراین، بردن آبروی افراد در عین حالی که 

آنها حاضر نیستند، یک نوع ولنگاری و آنارشیسم در جامعه است. 
متأسفانه، در آستانه انتخابات مجلس در کشور، فضای رسانه ای، فضای خوبی برای 
بیان افکار نیست. فرصت طلبان و ابن الوقتها و سودجویان، این فضا را چنان آلوده 
کردند که گویا نوعی بی اعتمادی در جامعه را رواج می دهند. خواص و نخبگان جامعه 
به ویژه قشر فرهنگی و در نهایت جوانان تحصیل کرده به هوش باشند، که برخی 

دوست دارند، این فضای جامعه برای رسیدن به اهدافشان آلوده باشد.
پس در تصمیم گیری ها نباید تخیلی و احساساتی رفتار کنیم، زیرا احساساتی عمل 
کردن، سم خطرناکی است که چنانچه دیر متوجه آثار زیانبار آن شویم، دیگر برگشت 

به حالت اولیه سرابی بیش نیست.
به هر حال، هر چند هیچ انسانی در دنیای امروزی، پاک از گناه و اشتباه نیست، ولی 
بیاییم فضای نقد را به فضایی که در آن هیچ تهمت و افترایی نباشد، تبدیل کرده و 

این فرهنگ را برای نسل آینده نهادینه کنیم، تا آیندگان ما را نفرین نکنند.  

شگردها و حربه های تبلیغاتی برخی کاندیداها 

 

انتخابات مجلس نهم را شاید بتوان یکي از مهمترین انتخابات هاي 
تاریخ انقالب ایران دانست؛ انتخاباتي که نتیجه اش، زوایاي تاریک 
بسیاري از مسائل را روشن خواهد کرد. در این شرایط، اصولگرایان 
به عنوان جریان داراي قدرت در نظام سیاسي کشور در روزهاي بد 
رقیب همیشگي خود یعني اصالح طلبان، حرف هاي جدیدي براي 

یکدیگر دارند. 
آن  در  سنتي  راست  جناح  نوعي  به  که  اصولگرایان  متحد  جبهه 
را  پایداري  که جبهه  دولت  به همراه حامیان  است،  غالب  جریان 
تشکیل داده اند، باید با جبهه ایستادگي ـ که از اصولگرایان معتدل 
و نزدیک به محسن رضایي تشکیل شده ـ براي به دست آ وردن 

صندلي هاي سبز مجلس رقابت کنند.
روزنامه ملت ما در گفت وگویي با سید ابوالقاسم رئوفیان، ربیس ستاد 
انتخاباتي جبهه ایستادگي، به بررسي آرایش رقابتي اصولگرایان در 

انتخابات و برنامه هاي جبهه ایستادگي پرداخته است.
* به نظر جنابعالي، چه عاملي موجب کاهش مشارکت حداکثري 

مردم در انتخابات مي شود؟
کشور ما به لحاظ منطقه اي و جهاني در یک وضع کامال پیچیده و 
حساسي قرار گرفته  است. این دوره، دوره سرنوشت سازي نسبت به 
تعیین رویکرد منطقه اي و جهاني نسبت به جمهوري اسالمي ایران 
است. رهبر معظم انقالب در دیدار سفرا و نمایندگان، همین نکته 
را رهنمود داشتند »که در این اوضاع پیچیده و حساس، باید پیام 
اسالمیت  و  جمهوریت  پیام  باشیم؛  داشته  جهانیان  براي  را  نویي 

نظام، مردم و اصول اعتقادات و ارزش هاي اخالقي و انساني«.
و  انتخابات  عرصه  در  مردم  مشارکت  نحوه  در  مي تواند  نکته  این 
شیوه رقابت هاي میان نامزدها در داخل کشور تجلي پیدا کند. در 
پیش گرفتن ساز و کار درست مدیریت انتخابات، مي تواند تبلوري 
از این شعار باشد. شور و نشاط انتخاباتي با رعایت موازین اخالقي 
معلول  نشاط که  و  است. شور  نظام  اسالمیت  و  تجلي جمهوریت 
امر  در  مسئوالن  رفتار  آن،  علت هاي  عمده  که  است  علت  چند 

برگزاري انتخابات است.
بسیار  ارگان هاي  قضاییه  قوه  نگهبان،  شوراي  کشور،  وزارت 
تأثیرگذار هستند، به ویژه قوه اجراییه و مشخصا وزارت کشور. علل 
و عوامل متعدد دیگري را مي توان براي حضور حداکثري مردم بیان 
کرد، از آن جمله، عمل به وعده ها و جامه عمل پوشاندن به آنها، 

پرهیز از اصطکاک بین قواست.
یارانه ها  نماینده دولت درباره  از برخورد  ابراز تاسف کنم  باید  من 

با اهانت به هیأت رییسه و بي نزاکتي که منجر به  که در مجلس 
اخراج وي شد. همین امر، یکي از دالیلي است که تکرار آن منجر 
به کاهش حضور مردم مي شود. اگر حضور مردم نشان از بصیرت  
آنان است، رفتار مبتني بر اخالق مسئوالن هم الزمه حضور مردم 

در پاي صندوق هاي رأي است.
* با این سخن چه مؤلفه هایي مي تواند به حضور بیشتر مردم در 

انتخابات بینجامد؟
اطمینان دادن به حفظ آرا و امانتداري، از جمله مؤلفه هایي است 
که مردم را به مشارکت حداکثري مي کشاند؛ آن هم در شرایطي 
رقابتي که مبتني بر اخالق و پرهیز از نفي و تخریب رقیب است 
و توجه به این موضوع، مي تواند جزو اخالق انتخاباتي قرار گیرد. 
مردم از بداخالقي ها و تخریب یکدیگر و به توپ بستن رقیب توسط 
رقابت  تلویزیوني هنگام  مناظره هاي  ندارند؛  رقیب خاطره خوشي 
که  مدعاست  این  بر  محکمي  دلیل  ریاست جمهوري،  نامزدهاي 

منجر به تلخ شدن ذایقه جامعه شد.
مسئوالن برگزاري انتخابات و رسانه ها با توجه به مسائل مبتال به 
اینکه  آورند.  پدید  را  انتخاباتي  نشاط  و  شور  مي توانند  انتخابات، 
حداکثري  حضور  موجبات  مي تواند  انتخاباتي  رقابت  مي گویم 
حداکثر  مشارکت  به  رقابتي  غیر  انتخابات  یعني  آورد،  فراهم  را 
آسیب مي رساند. هنگامي که شوراي هماهنگي اصالح طلبان اعالم 
آنچه  نخواهد شد،  ارایه  آن جبهه  از سوي  فهرستي  که  مي نماید 
و  اصولگرایان  بین  رقابتي  گذشته،  دوره هاي  همانند  است  مسلم 

اصالح طلبان را نخواهیم دید.
اگر در شرایط بسیار حساس حرکت بر مدار اخالق و رفتار سیاسي 
همراه با معنویت و اخالق را در دستور کار نداشته باشیم و براي 
بداخالقي ها همت  از  دور  به  انتخاباتي،  رقابت سالم  برگزاري یک 
نگماریم و با یک رقابت سالم و به دور از تخریب در میان گروه های 
نمي توانیم شاهد حضور  نکنیم،  را گرم  انتخابات  تنور  اصولگرایي، 
معظم  رهبر  همواره  اینکه  به  نظر  بنابراین،  باشیم؛  مردم  پرشور 
انقالب بر مشارکت حداکثري تاکید داشتند و توجه به این نکته که 
مي تواند تهدیدهاي دشمن را خنثي و آنها را ناامید کند، طبیعي 
نتیجه حضور  براي رقابت فهرست ها و در  را  باید زمینه  است که 

حداکثري در انتخابات فراهم آوریم. 
* در دیدگاه برخي از گروه ها، رقابت بین اصولگرایان برای تصدي 
امر قدرت است. جنابعالي به عنوان فردي که خود معتقد به رقابت 

بین اصولگرایي هستید، این مسأله را چگونه ارزیابي مي کنید؟
اگر ما رسیدن به قدرت را براي قدرت بخواهیم، این یک اندیشه 
شیطاني است. اگر قدرت را براي خدمت بخواهیم، پسندیده است. 
هنگامي که در یک انتخابات پارلماني، رقابت صورت مي گیرد، بدین 
که  منتخب  فرد  براي  است  پایگاهي  هر صندلي،  که  است  جهت 
وظایف  راستاي  در  آن  از  بتواند  تا  مي دهد  فرد  آن  به  را  قدرتي 
نمایندگي بهره گیرد؛ بنابراین، اگر نام این جایگاه را قدرت نگذاریم، 

چه کلمه اي را باید جایگزین کرد؟
استراتژیک  و  خطیر  جایگاه  که  بگویم  باید  باره  این  در 
وي  به  مردم  را  قدرت  این  که  است  قدرت  یک  ریاست جمهوري 
بنابراین،  تنفیذ مي شود؛  رهبري  معظم  مقام  از سوي  و  مي دهند 
عنوان  به  نرسد،  قدرت  جایگاه  به  فرد  اگر  ملت،  به  براي خدمت 
این  نمي کند.  پیدا  خدمت  ارایه  فرصت  رییس جمهور،  یا  نماینده 
دیگر بستگي دارد به قصد و نیت فرد که براي چه هدفي مي خواهد 

به قدرت برسد.
بنابراین، رقابت براي تصدي امر قدرت در خدمت ملت، امر بسیار 
پسندیده است. اگر رقابت براي به دست گرفتن قدرت در راستای 
خواسته ها و منافع فردي باشد یا گروهي بخواهند به سود خودشان 
از آن استفاده نمایند و بخواهند با تصدي جایگاه قدرت نمایندگي، 
دهند،  انجام  را  بستان هایي  بده  و  کرده  باز  مجلس  در  را  دکاني 
معلوم است که این قدرت براي خدمت به مردم نیست و جز ضرر 

به مملکت چیزي نخواهد داشت. 
* با توجه به اینکه جنابعالي رئیس ستاد انتخاباتي جبهه ایستادگي 
نهم  مجلس  انتخابات  براي  را  برنامه هایي  چه  جبهه  این  هستید، 

دارد؟
جبهه ایستادگي از آغاز استراتژي وحدت را مدنظر داشت و رفتار 
بیان طرح  این مبنا تنظیم کرده است.  بر  را  و اعالم مواضع خود 
با سیاست اخالق، معنویت  بر معنویت همراه  وحدت ملي مبتني 
همراه با سیاست در عرصه سیاست ورزي، توانسته است در نهادینه 
شدن این جبهه و معرفي ماهیت حرکت آن بر مدار اخالق بسیار 

کارا باشد.
امروز هم حرف این جبهه این است که با رویکرد وحدت گرایانه و 
رقابت  عرصه  در  اصولگرایان  جبهه  با  واحد  فهرستي  به  دستیابي 
مجلس نهم حضور یابد. ارایه فهرست واحد، زماني رنگ تحقق به 
خود مي گیرد که در برابر فهرست اصولگرایان، فهرست دیگري با 
نام فهرست اصالح طلبان داشته باشیم و این دو فهرست بتوانند در 

معرض افکار عمومي به رقابت بپردازند.
بنابراین، نظر به اینکه شوراي هماهنگي اصالح طلبان طي بیانیه اي 
اعالم کرده که فهرست واحدي نمي دهد و نامزدي معرفي نخواهد 
کرد در چنین شرایطي ارایه لیست واحد به نتیجه اش یک انتخابات 
غیر رقابتي و فرمایشي است، ارایه چند لیست، مي تواند در راستاي 

مشارکت حداکثري قرار گیرد و به حضور حداکثري کمک کند.
باید گفت، ما در شرایط کنوني با توجه به مسائل پیراموني که در 
منطقه مي گذرد و آنچه امروزه پیرامون ما در جریان است و حجم 
با  از کشور و تهدیدهایي که اکنون  اپوزیسیون خارج  فعالیت هاي 
وجه  بهترین  به  تهدیدها  این  با  بخواهیم  اگر  هستیم،  روبه رو  آن 
ممکن، مقابله کرده و در راستای خنثي کردن توطئه ها گام موثري 
 برداریم، تحقق استراتژي حضور حداکثري، بسته به رقابتي کردن 

انتخابات است.
* از عالیق جبهه ایستادگي در انتخابات سخني نگفتید. اگر واقعا 
بخواهیم اوضاع کنونی را مدنظر قرار بدهیم، مهمترین عالیق جبهه 

ایستادگي در این شرایط براي انتخابات چیست؟
چه  که  است  مهم  بسیار  ما  براي  البته  انتخابات؛  در  حداکثري 
کساني وارد مجلس نهم شوند، زیرا این جبهه انتقادات جدي نسبت 

به عملکرد مجلس هشتم دارد.
 * ضعف هاي مجلس هشتم از نظر جبهه ایستادگي را بیان نمایید؟

پارلمان را به  مجلس خانه ملت است. نمایندگاني که کرسي هاي 
و  چهارچوب  در  که  را  متفاوت  رویکردهاي  باید  مي گیرند،  دست 
بر محور قانون است، داشته باشند. در واقع مجلس کنوني چنین 
افرادي در مجلس خالي است. جبهه  ندارد و جاي چنین  ویژگی 
مشي  الهي،  قوه  حول  به  که  افرادي  چنین  معرفي  با  ایستادگي 
اعتدال و انصاف را در پیش گرفته و بر مدار قانون و انجام وظایفشان 
حرکت خواهند کرد، مي خواهد جای خالی قانونمداري و خأل حضور 

این افراد در مجلس نهم را پر کند. 
مجلس خانه مردم است و نمایندگان ملت در خانه ملت، باید در 
راستاي مصالح جمهوریت و مبتني بر اصول اسالمي حرکت کنند؛ 
یعني قوانین که وضع مي شود، باید در راستاي تأمین منافع ملي 
باشد؛  بین المللي  عرصه  در  نظام  جایگاه  ارتقاي  و  نظام  اقتدار  و 
هم  دیگر  سوی  از  و  نباشد  کشور  اجرایي  توان  و  بنیه  از  بیرون 
برخی  ندهند  اجازه  و  نمایند  نظارت  قوانین  این  اجراي  بر حسن 
نظر  در  بدون  را  فعلي  هر  و  برآمده  قانون  نشدن  اجرایي  درصدد 

گرفتن قانون وضع شده، اجرا کنند. 
از  بسیاري  در  هشتم  مجلس  که  باورید  این  بر  شما  یعني   *
موضوعات ضعیف عمل کرد. یکي از نقاط ضعف مجلس هشتم از 

نگاه رئیس ستاد انتخاباتي جبهه ایستادگي چه بوده است؟
از ضعف هاي مجلس هشتم، تساهل و تسامح در اجراي قوانین و 
انجام وظایف است. بعضا نمایندگان در برخورد با این اهمال کاري و 
هدایت قوه اجراییه به مسیر قانون، کوتاهي کردند و این یک گناه 
دیر بخشودني است. نماینده باید شجاع و نسبت به انجام وظایف 
نمایندگي جدي باشد و از موانع گذر کرده و به وظیفه اي که قانون 

اساسي به عهده آنها گذاشته رفتار کند.
بنابراین، توجه به این مسائل در مجلس هشتم در حد انتظار نبود. 
راي  نه  دهد،  اعتماد  رأي  پیشنهادي  وزراي  به  آنکه  دیگر  نکته 

مصلحت و التماس. این خدمت به مردم نیست. نماینده نباید رأي 
مصلحت دهد. وظیفه نماینده دادن رأي اعتماد است، نه دادن رأي 
مصلحت. مصلحت باید در مجمع تشخیص مصلحت رسیدگي شود. 

این نکته از موارد ضعف مجلس هشتم بود.
به  و  مطرح  را  پرسشي  بخواهد  نماینده اي  اگر  اینکه  بعدي  نکته 
وظیفه نمایندگي خودش رفتار کند، عده اي نسبت به پس  گرفتن 
از  عقب نشیني  مواقع،  این  در  می کنند.  اقدام  امضاها  و  سئوال ها 
مواضع حقوقي نه کار درستي است و نه به سود مردم. نمایندگان 
حقوقي باید بدانند که نقد عملکرد قوه مجریه و نظارت بر حسن 
اجراي قوانین و دادن رأي اعتماد به اشخاصي که قابلیت هاي الزم 
آنان  انکارناشدنی  وظایف  از  دارند،  وزارت  پست  گرفتن  براي  را 
بوده و نظارت بر دستگاه اجرایي کشور حتي شخص رییس جمهور 
حق  خود،  جاي  در  استیضاح  حق  از  استفاده  و  بهنگام  سئوال  و 
نمایندگان و به نفع مردمي است که به نمایندگان خود رأي داده اند 
و نباید به بهانه مصلحت نبودن از آن چشم پوشي و الپوشاني کنند. 

اینکه مجلس منتخب نمي شود.
نباید هنگامی  که مسائلي پیش مي آید و  نکته دیگر آنکه مجلس 
الزم به ارایه تذکراتي است، رفتارهایي از خود نشان دهد که اگر در 
رسانه ها به افکار عمومي ارایه شود، جریاني را در اذهان پدید آورد 
افتد و به فروعات معطوف شوند. مجلس  از مسائل اصلي دور  که 
جاي  مجلس  است.  ملت  فضلیت  عصاره  امام،  حضرت  فرموده  به 

درگیري نیست. این درگیري ها وهن مجلس است.
مجلس  بنده  نظر  به  آمده،  پیش  اخیر  موضوع  درباره  بگویم  باید 
است،  ملت  به  اهانت  که  اهانت  این  باید  ولي  کرد،  خویشتنداري 
پیگیري و با آن باید برخورد شود. نیز نباید به گونه ای رفتار شود 
که مجلس در مظان اتهام قرار گیرد. در موارد خارجي باید سنجیده 
رفتار کرد. در کمیسیون امنیت ملي در ارتباط با مسائل دیپلماسي 
و سیاست خارجي باید افرادي به مجلس فرستاده شوند که بتوانند 
اینکه  نه  بگیرند؛  درستي  تصمیمات  بحراني،  و  حاد  شرایط  در 
بعدها  تصمیمات  این  و  بگیرند  تصمیماتي  احساسات،  با  بخواهند 

چالش هایي را براي کشورمان پدید آورد.
ما بر این باوریم که مجلس هشتم، مقداري شعارزده عمل کرد و 
گاه احساسات بر عقالنیت غلبه داشت. نمایندگان باید بر آمیزه اي از 
عقالنیت و احساسات تکیه کنند. نباید در مسأله  عقالنیت کوتاهي 
و سیاست خارجي  بین المللي  درباره مسائل  نباید  شود. همچنین 
لیبرال  نظام هاي  و  اروپایي  با کشورهاي  رابطه  و تصمیم گیری در 
دمکرات، به گونه ای این تصمیم گرفته شود که بهانه به دست هیچ 

کشوري ندهیم. 
مسائل  درباره  مجلس  این  است.  فرهنگي  مبحث  بعدي  نکته 
فرهنگي بسیار ضعیف عمل کرده و امروز فضاي فرهنگي حاکم بر 

جامعه بسیار نگران کننده است.
هم   و  فراقوه اي  نهاد  یک  عنوان  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي 
مجلس شوراي اسالمي و مشخصا کمیسیون فرهنگي، باید از افراد 
رویکردهاي  بر  مبتني  و  درستي  به  بتوانند  که  تدبیر  اهل  و  قوي 
مقام معظم رهبري عمل کنند، کمک بگیرند که متأسفانه در این 
و  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  بنابراین،  است؛  شده  غفلت  باره 
کمیسیون فرهنگي، باید نسبت به این کوتاهي پاسخگو باشند. ما بر 
این باوریم، کشور ما به  لحاظ فرهنگي باید حرف اول را در دنیا بزند.

از  که  سال   33 از  پس  کشور  درون  در  که  مي کنیم  احساس  اما 
ما  انقالب  فرمودند،  راحل  امام  و  گذشته  اسالمي  انقالب  پیروزي 
یک انقالب فرهنگي است، قوي عمل نکردیم. ما در ارتباط با اخالق 
در اقتصاد و در واقع اینکه در یک مقایسه کمي به لحاظ شاخصه 
اخالق و رعایت استانداردهاي اخالق در اقتصاد، تاکنون به درستي 

کار نکرده ایم. 
رتبه  کشور،   190 میان  در  ما  کشور  کمي،  مقایسه  یک  در 
صدوسي ام را آورده است، در حالي که مالزي به عنوان یک کشور 
اسالمي، در رتبه سی  ام قرار گرفته؛ بنابراین، مجلس باید در تدوین 
استاندارد در  با رعایت  و  اقتصاد بکوشد  استانداردهاي اخالقي در 

اخالق، قانوني در این زمینه وضع کند.
جبهه ایستادگي با ارایه لیست مستقل به دنبال مشارکت حداکثري 

مردم در انتخابات است.

انتخابات تك فهرستي به سود نظام نيست
گفت وگو با سيد ابوالقاسم رئوفيان

راهروهای  در  مصاحبهاش  در  هم  و  خود  صبحگاهی  نطق  در  هم  مجلس  رئیس 
مجلس نسبت به تغییرات مدیریتی در آستانه انتخابات مجلس هشدار داد.

به گزارش خبرآنالین، علی الریجانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه اتحادیه انجمن 
برگزار شد، گفت: قبال  های اسالمی دانش آموزان که در مجلس شورای اسالمی 
که  تغییراتی  و  اقدامات  از  انتخابات  آستانه  در  که  بود  دولت صحبت شده  با  هم 
سوء تفاهم ایجاد می کند و مناقاشاتی در کشور ایجاد می کند پرهیز کند. و این 
تغییر  قبول داشتند. مخصوصا درباره  البته دوستان هم  نظر کار معقولی است  به 
این  زیرا  انتخابات دارند  اجرایی در  فرمانداران، بخشداران و کسانی که مسئولیت 

تغییرات همیشه می تواند تزلزل ایجاد کند.
او صبح امروز هم با بیان اینکه اندازه گیری مدیریت انقالبی در پایداری مسیر اقتصاد 
ملی نهفته است،افزود: نباید با روش های غیرعلمی شاهد برخی نوسانات در اقتصاد 
ملی باشیم که آدرس غلطی به دشمن بدهد. وي با این مقدمه خطاب به دولتمردان 
گفت: به جای تغییرات در مدیریت ها آن هم در نزدیکی انتخابات مجلس که حداقل 
ایجاد سوءتفاهم می کند، باید همت خود را بر حل مشکل اشتغال و گرانی متمرکز 

کند.
گزیده سخنان الریجاني در مصاحبهاش با خبرنگاران پارلماني به این قرار است:

همان قدر که شما از ارائه الیحه بودحه 91 به مجلس خبر دارید، ما هم خبر داریم! 
مطابق قانون الیحه بودجه باید 15 آذر به مجلس داده می شد اما متاسفانه الیحه 

را به مجلس ندادند و کار را قدری مشکل کردند.
اینکه در  اینکه اصولگرایان تنوع فکری داشته باشند موضوع اشکال داری نیست. 
زمینه های مختلف چه اصولگرایان و چه دیگران آرا و افکار خود را متناسب مطرح 
کنند و بر همین اساس افرادی حضور داشته باشند فی نفسه اشکالی ندارد اما اینکه 
هی اصرار شود برای اینکه افراد در همان سیستم مد نظر این افراد بررسی شوند، 
این باید دلیل داشته باشد. اگر افراد نظر خاصی دارند، گروه خاصی را دوست دارند 

و می خواهند با همان تابلو بیایند باید استقبال کرد.
هر گروهی که می تواند و احساس می کند در مجلس می تواند فکری را عرضه کند 
و تالشی را انجام دهد که به سرعت کارها و آبادانی کشور بهبود می بخشد باید از 

آن استقبال کرد. شرایط فعلی شرایط بسامانی است که گروه های مختلف می توانند 
حضور پیدا کنند و در سرنوشت خود نقش داشته باشند

پروسه انتخابات همیشه برای کشور یک امر مبارک است هر اقدامی که این پروسه 
انتخابات یک  پرهیز شود.  آن  از  باید  تفاهم کند  با سوء  یا همراه  تخریب کند  را 
فرصت برای ارتقای فکر سیاسی کشور و برای جمهوری اسالمی به عنوان یک کشور 
مردمساالر دینی است. انتخابات باید به خوبی به انجام برسد و همیشه لوازم اطرافش 
در نظر گرفته شود حال اگر در هر بخشی کاری انجام شود که دیگران بخواهند از 
آن سوء استفاده کنند یا مناقشات حاشیه ای در حول و حوش انتخابات به وجود 

آید این کار مضری است.
قاعدتا در زمان یک هفته تا ده روزه تبعلیغات انتخابات مجلس نهم، جلسات مجلس 

نیز تعطیل است.
مجلس هشتم در حوزه قانونگذاری گام های خوبی برداشته جدای از بررسی برنامه 
پنجم که کار سنگینی بود طرح هایی مقل هدفمند کردن یارانه ها یا قانون مجازات 
اسالمی در مجلس به تصویب رسید لبته این مسیر تمام شده نیست حتما نیازهای 
مستمری داریم که باید به آن توجه کنیم.کار اصلی در مجلس نهم تسهیل فضای 
هشتم  مجلس  در  موضوع  این  البته  باشد  باید  اقتصادی  رونق  برای  کار  و  کسب 
پیگیری شد هر کسی می خواهد باری بردارد باید توجه کند تا رونق اقتصادی در 

کشور به وجود نیاید، مشکل اشتغال قابل حل نیست.
مسائلی از جنس گرانی ها تبعات همین موضوع است اگر رونق باشد و چرخ تولید 
فعال باشد اشتغال سامان می یابد. مجلس و دولت باید این خط فکری را دنبال 
کنند مخصوصا با افقی که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده باید قاعدتا رشد 
8 درصدی می داشتیم که در این سالها این رشد وجود نداشت بنابراین باید برای 

رشد بیشتر قدم بیشتری برداریم.
در حوزه نظارت ساز و کار آئین نامه ای در مجلس هشتم فراهم شد و کمیسیون 
به  شد  طراحی  مجلس  برای  نظارت  معاونت  شدند  برخوردار  نظارت  قدرت  از  ها 
طوریکه سئوال از وزیران دیگر حالت تفننی ندارد. سئوال وقتی در مجلس انجام 
می شود یک پروسه جدی است نمایندگان وقتی که نظرات کمیسیون و وزیر را 
می شنوند نسبت به آن رای می دهند که قانع شدند یا نه بنابراین چنین نیست 
که صحبتی شود و پاسخ در فضا رها شود. بنابراین پروسه های نظارت تا حدی در 

مجلس هشتم تکمیل شد.
}در خصوص تصمیم دولت برای عدم پرداخت یارانه نقدی به 10 میلیون نفر در 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها{ آنچه در قانون هدفمندکردن یارانه ها مد نظر است 
پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم است البته دولت می تواند به عده ای بر حسب 
نیازشان بیشتر یارانه بدهد. اگر حذف یارانه به معنای این است که می خواهند هیچ 
مبلغی ندهند مجلس مخالف آن است اما اگر بحث این است که ما می خواهیم به 
افراد نیازمند بیشتر یارانه بدهیم مجلس موافق آن است، چون در قانون هم آمده 

که دولت می تواند به افراد نیازمند یارانه بیشتری بدهد

سه تذکر اقتصادی الریجانی به دولت

1. تسريع در ارائه اليحه بودجه
2. توقف در تغييرات مديريتی

3. پرداخت يارانه به همه مردم  

روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود با اشاره به تاخیر دولت در ارائه الیحه بودجه نوشت:
برخالف آنچه برخی تحلیلگران می گویند و تأخیر در ارائه لوایح بودجه را معلول انحالل سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی توسط دولت می دانند به نظر می رسد وجه غالب در دولت های نهم و دهم در مورد تدوین 

لوایح بودجه، »نتوانستن« نیست بلکه »نخواستن« است.
به دیگر سخن، دولت یا بهتر است بگوئیم شخص رئیس جمهور از پیامدهای انحالل سازمان مدیریت کاماًل 
آگاه بود و بسیار ساده انگارانه است اگر اینگونه تصور کنیم که مشکالت انحالل این سازمان برای دولت 
نامشخص بوده و پس از انحالل پیامدهای فقدان مرکزی متخصص، متمرکز و با تجربه در فرایند بودجه 
نویسی خود را به دولت تحمیل کرده است. چرا که در آستانه اجرای این تصمیم که ابتدا با تغییر ساختار 
سازمان در استان ها آغاز شد، کارشناسان بسیاری عواقب ناگوار از بین بردن سازمان مدیریت را به دولت 
و رئیس جمهور گوشزد کردند. بنابر این، روشن است که انحالل این سازمان تصمیمی کاماًل آگاهانه و با 
هدف دردست گرفتن اختیار عمل بیشتر در تدوین و اجرای سیاست های مالی و حذف ابزارهای برنامه 

ریزی و نظارتی بوده است. 
برنامه های  و  بودجه  لوایح  تدوین  متفکر  مغز  عنوان  به  ریزی  برنامه  و  مدیریت  انحالل سازمان  از  آنچه 
توسعه ای انتظار می رفت طی سال های اخیر با تأخیر خود خواسته در ارائه الیحه بودجه به طور کامل 
محقق شده است؛ دولت با حذف چارچوب سازمان برنامه، خود را در تدوین بودجه از آنچه خود نظرات 
کارشناسی دست و پاگیر و غیرضروری می خواند خالص کرده و پس از آن با ارائه دیرهنگام لوایح بودجه 
عماًل امکان و زمان بررسی الیحه بودجه را از نمایندگان سلب می کند. نمایندگان نیز طی سال های اخیر 
سعی کرده اند با چشم پوشی از دقت نظرهای الزم در بررسی بودجه، تأخیر دولت را جبران کنند. محصول 
این تعجیل، بی نظمی فراوان در رفتارهای مالی است که خود را در قالب کسری بودجه، افزایش شدید 

نقدینگی و نهایتاً تورم نشان می دهد.

روزنامه جمهوری اسالمی: 

دولت تعمد دارد که الیحه بودجه را با 
تاخیر به مجلس بدهد  

س
مجل

علی الریجانی برای چندمین بار در روزهای اخیر نسبت به تاخیر دولت در ارائه الیحه 
بودجه 91 اعتراض کرد.

به گزارش خبرآنالین، حمیدرضا فوالدگر نماینده اصفهان در تذکري با اشاره به اینکه 
دولت موظف بود بر اساس قانون برنامه پنجم و آییننامه داخلي مجلس، تا 15 آذرماه 
الیحه بودجه را به مجلس بفرستد، افزود: بر اساس قانون هم نمایندگان باید هر ماه، یک 
هفته به حوزههاي انتخابیه بروند. بر اساس قانون هم اسفند امسال باید انتخابات مجلس 

برگزار شود و 80 درصد نمایندگان مجلس هم درگیر انتخابات هستند.
بودجه چند  از تصویب  ناگزیر  نمایندگان  تاخیر دولت سبب میشود که  به گفته وي، 

دوازدهم و ارائه بودجه تنخواه به دولت خواهند بود.
الریجاني در پاسخ به وي، این تذکر را درست خواند و با تاکید بر اینکه دولت تخلف 
کرده است، افزود: این رویهها و تاخیرها کار درستي نیست. منطقي این بود که دولت 

الیحه بودجه را 15 آذر بیاورد، تاخیر که میکنند براي کشور مشکل درست میشود.

رئيس مجلس در واکنش به تاخير دولت در ارائه 
الیحه بودجه۹۱:

دولت تخلف کرده و برای کشور مشکل آفریده است  

مجلس - موضوع رد صالحیت  برخی از نمایندهها موضوعی بود که خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی 
امروز مجلس از رئیس کمیسیون فرهنگی پرسیدند.

به گزارش خبرآنالین غالمعلی حداد عادل عضو جبهه متحد اصولگرایان در حاشیه جلسه علنی امروز 
مجلس، در خصوص ارزیابی از رد صالحیت برخی از نمایندگان، گفت: قانون راه اعتراض را نشان داده 
باید این موضوع از مجاری قانونی پیگیری شود. وی با بیان اینکه رد صالحیت در هر  است و طبعاً 
انتخاباتی اتفاق می افتد و به همان نسبت اعتراض ها هم باید از مجاری قانونی پیگیری شود، اظهار 
داشت: این موضوع در مراحل باالتر رسیدگی می شود و بنده حدس می زنم که مثل دوره های قبل در 
خصوص برخی از افراد رد صالحیت شده، تجدید نظر شود و بیش از این هم نمی توانیم در این زمینه 

اظهار نظر کنیم.
را جویا می  از رد صالحیت علی مطهری  او  ارزیابی   ه  به خبرنگاری که  به  پاسخ  تهران در  نماینده 

شد،گفت: به هر حال آنها به این موضوع اعتراض می کنند و به آن رسیدگی می شود.
خبرنگار یکی از رسانه ها درباره رد صالحیت گسترده چهره های حامی دولت سؤال کرد که حداد عادل 
در این زمینه گفت: بنده نمی خواهم در این زمینه بحث مصداقی بکنم و نه می خواهم از رد صالحیت ها 

دفاع کنم و نه از اعتراض ها. چون ورود به این مسئله مستلزم اطالع از جزئیات است.
برنامه حداد عادل برای ریاست مجلس آینده، دیگر موضوعی بود که رئیس مجلس هفتم درباره آن 
اظهار داشت: اصاًل االن وقت طرح این سؤال است؟ اکنون تنها چیزی که برای من مسلم است این 
است که کاندیدای نمایندگی مجلس هستم. وی گفت شما می خواهید راجع  به مسائلی از من حرف 

بشنوید که عالقه مند به ورود به آن نیستم.
عضو جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت حضور یا عدم حضور جبهه 
پایداری و نحوه تعاملش با جبهه متحد اصولگرایان، هم گفت: در حال حاضر مشغول فعالیت هستیم و 

بنای ما بر پیوستن و یکی شدن اصولگرایان است و بر این موضوع اصرار داریم.
حداد عادل در پاسخ به این پرسش که لیست جبهه متحد چه زمانی تمام می شود، تصریح کرد: تا روز 

مهلت قانونی فعالیت های انتخاباتی فرصت هست.
وی درباره اینکه گفته می شود، درخصوص لیست جبهه متحد او محور رایزنی ها در مجلس است، 
گفت: بنده همیشه گوش خوبی برای شنیدن هستم و هر آنچه که به ذهنم برسد به دوستان عرض 

می کنم.
حداد عادل در خصوص ترور صبح امروز یکی از دانشمندان هسته ای در تهران هم، گفت: طبعاً انتخاب 
این تاریخ که همزمان با سالگرد شهادت شهید علی  محمدی است، هدف دار بوده است؛ ولی باید توجه 

داشته باشیم هر پرچمی که از دست سرداری می افتد سردار دیگری آن را بلند می کند.
نماینده تهران در پاسخ به پرسش خبر آنالین درباره لیست های انتخاباتی و تأثیر آن در آرایش مجلس 
نهم، این موضوع را بدون پاسخ گذاشت و گفت: االن وقت بحث کردن در این مسائل نیست. در زمان 

شهادت دانشمندان ما بحث های رقابت های انتخاباتی رنگ می بازد.

واکنش حدادعادل به رد صالحیت مطهری 
و برنامه اش برای ریاست مجلس نهم  

فرشاد مومنی : 
رشد ۱۵۰۰ درصدی قیمت دالر هم صادرات 
را افزایش نداد ، نهادهای نظارتی مراقب 

گروگانگیری دولت های آینده باشند

گفتگو با فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و استادیار اقتصاد
علی پاکزاد: رشد قیمت ارز در حالی اتفاق می افتد که در دهه های اخیر بسیاری از اقتصاد 
دانان کالسیک معتقد بودند رشد قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی می توان به برون رفت 
از بن بست اقتصاد تک محصولی منجر شود، ولی به نظر می رسد در شرایط فعلی نه تنها 
چنین نتیجه ای برای اقتصاد کشور حاصل نشده است بلکه بسیاری از فعالین بازار سنتی 
که حتی در عرصه واردات فعالیت دارند نسبت به ادامه رشد قیمت ارز هشدارهای جدی 
را مطرح می کنند، اما چرا توصیه های اقتصادی که به نظر علمی می می رسند در عرصه 
عمل نتیجه واژگون به دنبال دارند؟ مختصات اقتصادی ایران در شرایط فعلی طالب چه 
نوع سیاستهایی اقتصادی است؟ در چشم انداز وضعیت فعلی باید نگران چه چیزی باشیم؟
این سئواالت محور گفتگویی شد با فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

و یکی از منتقدین طرفدارن اقتصاد کالسیک که مشروح آنرا در پی می خوانید:
سالهاست که طرفداران نظریان کالسیک در اقتصاد ایران عنوان می کنند افزایش نرخ ارز 
می تواند به اصالح تراز تجاری کشور منجر شده و در نهایت شاهد رشد صادرات غیر نفتی و 
کاهش واردت به کشور باشیم ولی به نظر می رسد افزایشی که در سالهای اخیر در نرخ ارز 
و کاهش ارزش پول ملی شاهد آن هستیم، نتوانسته است این دستاورد را به دنبال داشته 

باشدبه نظر شما دلیل این مسئله را کجا باید جستجو کرد؟
چند تا مسئله است که اگر با آرامش و در کادر موازین علمی مورد توجه قرار بگیرید باعث 
می شود هم صورت مسئله را هرچه درست و دقیق تر بفهمیم و هم برای پیدا کردن راه 
حل مشکالت، خودمان را به در و دیوار نکوبیم، یعنی چیزی که در حال حاضردر حال اتفاق 
افتادن است و دولت به هر سمتی که می رود به واسطه اینکه مبنای متعارف علمی در رویه 
های تصمیم گیری رعایت نمی شود و درکی که از واقعیت در خود دولتی ها وجود دارد ، 
متاسفانه به واسطه اغتشاش بی سابقه ای که در زمینه آمار و اطالعات توسط خود دولت 
ایجاد شده یک به هم ریختگی غیر عادی دارد، باعث می شود هر ابزار سیاستی که به هر 
دلیل و یا بر مبنای هر تجربه تاریخی از یک اعتبار و خوشنامی حتی اگر زمانی برخوردار 

بوده است در این شرایط به کار گرفته می شود به ضد خود تبدیل می شود.
تصورم این است که در چنین شرایطی در عرصه نظری مسئولیت کارشناسهایی که دغدغه 
مملکت را دارند خیلی بیش از گذشته می شود و در عرصه عملی هم مسئولیت نهاد های 

نطارتی به باالترین سطح تاریخی اهمیت خود می رسد.
مسئله این است که ما با یک شرایطی در این اقتصاد روبرو هستیم که اگر چه در گذشته هم 
کم و بیش بوده است ولی ابعاد بی سابقه و پیچیده ای در شرایط کنونی پیدا کرده که این 
شرایط در قالب مفهوم »تصلب ساختاری« ، صورت بندی نظری شده است و حکایت از این 
دارد که بنا بر یک مجموعه دالیل اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما قدرت انعطاف 

کافی برای واکنش مساعد و به موقع نشان دادن در برابر تغییرات را نداریم.
در چنین شرایطی حتی شوکهای بالقوه مثبت به واسطه فقدان قدرت انعطاف به ضد خود 
تبدیل می شود، مانند چیزی که در افزایش درآمدهای نفتی از سال 84 به بعد اتفاق افتاد، 
عمق  و  کند، گستره  فراهم  توسعه  آهنگ  تسریع  برای  فرصتی  ما  برای  انکه  به جای  که 

چالشها و مشکالت را افزایش داد و بدون اینکه دستاورد خاصی به همراه داشته باشد.
که  فهمید  توان  می  باشد  داشته  تاثیراتی  و  پیامدها  چنین  مثبت  بالفوه  تغییرات  وقتی 
تغییرات بالقوه منفی چه هزینه فرصت سنگین تری را به جامعه ایران تحمیل کند، این 
چیزی است که هم می بایست نظام سیاست گذاری خوب درک کند وهم نظامهای نظارتی 

باید با چنین درکی وظایف نظارتی خود را دنبال کنند.
متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل خاصیت رانتی خود خیلی زود اسیر جوسازی گروه هایی می 
شود که از نظر عده زیاد نیستند ولی از لحاظ قدرت جریان سازی و جو سازی بسیار قدرت 
مند هستند، این جو سازی ها با کمال تاسف زمانی که اقتضائات کوتاه مدت یک مجموعه 
سیاست گذار کوته نگر گره می خورد، برای کشور مشکل آفرینی می کند؛ وگرنه اگر جایی 
برای بحث معقول علمی وجود داشت در آنجا می توان خیلی شفاف صحبت کرد که قبل 
از هر تصمیم جدید حداقل اندکی به تجربه های نه چندان دور تاریخی نظری بیندازیم و 
سپس تصمیم بگیریم. در این زمینه خاص هم حتما به خاطر داریم که در سالهای 1369 و 

1370 نرخ ارز چیزی حدود 1500 درصد یک شبه افزایش داده شد.
در واکاوی آن آزمون تاریخی دیگر بحثمان جنبه نظری صرف ندارد و یک تجربه تاریخی 
هم هست، آیا ما آمادگی داریم از این تجربه تاریخی درس بگیریم؟ مگر غیر از این است که 
در تمام عرصه هایی که این اقدام توجیه می شد و وعده داده می شد ودلبستگی داده می 

شد دقیقا به ضد خودش تبدیل شد؟
فراموش کرده ایم که حتی با افزایش 1500 درصدی نرخ ارز نه چندان افزایش چشم گیری 
در صادرات غیر نفتی اتفاق افتاد و نه چندان وارداتمان کاهش چشم گیری پیدا کرد. یعنی 

عکس آنچه وعده داده می شد و انتظار می رفت.
در مورد واردات به گواه اسناد و گزارش های ارزیابی برنامه پنج ساله اول در شرایط رشد 
افزایش چشم  از خودش  قبل  مشابه  دوره  با  مقایسه  در  واردات  ارز  نرخ  درصدی   1500

گیری پیدا کرد.
ضمن اینکه در اثر این شوک نابرابری های اجتماعی تا حدی افزایش پیدا کرد که ما برای 
اولین بار در تاریخ بعد از انقالب اسالمی با پدیده شورش های شهری با مضمون کامال غیر 
سیاسی مواجه شدیم، این تجربه وجود دارد و نشان داد که این شوک به واسطه آن پدیده 
بلکه در جهاتی  نیاورد،  به وجود  را  انتظاری  تنها دستاوردهای مثبت  نه  تصلب ساختاری 

عکس انچه انتظار می رفت اتفاق افتاد.
- در تجربه تاریخی که به آن اشاره می کنید، آیا دولت توانست با افزیش نرخ ارز حداقل 
در تراز مالی خودش اصالحی صورت دهد، یعنی هدفی که در شرایط کنونی در غالب طر 

تحول و هدفمندی یارانه ها دنبال می شود؟
در ابتدای دهه هفتاد هجری شمسی وتجربه افزایش نرخ ارز به گواه اسناد ارزیابی ساالنه 
ای که توسط سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر می کرد نشان می داد به ناکارآمدی دولت 
شدیدا دامن زده شد به طوری که آن ناکارآمدی ها به مراتب بیش از بنگاه ها و خانوارها در 
بدنه دولت ایجاد شد. به عبارت دیگر پدیده تصلب ساختاری به واسطه آسیب پذیری بیشتر 
دولت از فساد مالی ، هزینه فرصت سیاستهای تورمی را برای نهاد دولت به مراتب سنگین 

تر از خانوارها و بنگاهها کرد و در اثر آن کل نظام ملی آسیب دید.
به عنوان مثال در گزارش اقتصادی سال 1373 تاکید می شود، تورم در سالهای 71 و72که 
حدود 20 درصد بوده است بار تورمی منعکس شده در هزینه های مصرفی دولت در این 
سالها حدود 70 درصد بوده است. یعنی نزدیک 3.5 برابر آسیب پذیری بیشتر دولت در 
برابر امواج تورمی و بعد نکته کلیدی تر در آن گزارش این است که تصریح می کند که بار 
هزینه ای این پدیده برای سرمایه گذاری های دولت حتی از هزینه های مصرفی آن نیز 

بیشتر بوده است.
به این ترتیب آن تجربه نشان داد بازی با نرخ ارز و رفتن به سمت شوک درمانی از یک 
طرف کارآمدی دولت را پایین آورد و از طرف دیگر به دلیل افت شدید کارآمدی های دولت 
ما با پدیده ای مواجه شدیم که در همه عرصه ها اختالل های جدی در فرایند توسعه ملی 

پدید آورد.
ناخالص  تولید  در  دولت  که سهم  است  این  کرد  توجه  ان  به  باید  که  مهمی  نکته خیلی 
داخلی کشور در آن زمان هنوز کمتر از 50 درصد بود و اجرای برنامه شکست خورده تعدیل 
ساختاری و به ویژه حرکت تناقض آلود خصوصی سازی شتابزده همراه با افزایش دخالت 
دولت در اقتصاد در اثر آن به نقطه اوج خود نرسیده بود و ضربه ای که به دولت، مشروعیتش 
و توانایی هایش برای حال و آینده وارد شد، در مجموع کمتر از نیمی از تولید ناخالص کشور 

را تحت تاثیر قرار می داد، ولی امروز ما در چه شرایطی هستیم؟
امروز ما در شرایطی هستیم که دولت رویه های شوک درمانی را هم از طریق بازی با نرخ 
بهره مکرر آزموده و هم از طریق بازی با قیمت حاملهای انرژی پدیده مخرب شوک درمانی 
را به آزمون گذاشته است، در مورد حاملهای انرژی در ابتدا تظاهر به این می کند که هیچ 
اتفاقی نیفتاده است و اوضاع هم زیادی خوب است؛ ولی خود دولتی ها هم می دانند که این 
یک شوخی بیشتر نیست و واقعیت ها عمومُا حکایت از آن دارد که ما با ابعاد بی سابقه ای 
از ناکارآمدی ها، سوءکارکردهاو ناهنجاری ها مواجه هستیم. این واقعیت هاست که علیرغم 

آن تبلیغات و تظاهرات خود را به دولت و ملت تحمیل میکند.
و  ها  واقعیت  درک  عدم  موضع  از  کسانی  یک  متاسفانه  که  است  این  سر  بر  بحث  حاال 
از دقت در مالحظات روش  فارغ  با شیفتگی و  از موضع برخورد همراه  و  ایران  اقتضائات 
شناختی و بی اعتنا به واقعیت های اقتصاد ایران همانطور که دولت را تشویق می کردند 
این شوک درمانی را عالوه بر نرخ بهره در مورد حاملهای انرژی به کار بگیرد و االن به روی 
خود نمی آورند که در اثر اجرای آن توصیه چه اتفاقی در کشور افتاده همانها آمدند و با یک 
ژست خاصی گفتند که شوک درمانی در زمینه حاملهای انرژی الزم است اما کافی نیست 

و شرط کفایتش این است که شما یک شوک به نرخ ارز هم وارد کنید و یک شوک جدید 
هم به نرخ بهره وارد نمائید.

- در چنین شرایطی دولت چه باید بکند؟
اینکه  به جای  کرده  گیر  غیرعادی  در یک شرایط خیلی  اینکه  اعتبار  به  دولت  متاسفانه 
موضع اصلی مشکالت خودش را بشناسد با انفعال در حال تشبث یه هر دستاویز جدیدی 
هم هست؛ بنابراین اگرچه در ظاهر شعار این را می دهد که تغییرات نرخ ارز و سکه برایش 
مطلوب نیست، اما هم در درون دولت ، هم در مجلس و هم در بین دست اندرکاران امور 
اقتصادی به اندازه کافی شواهدی طی هفته های اخیر ارایه شده که دولت چندان بی تمایل 

به این وضعیت نیست.
 ، ایران  آن چیزی که االن ما می توانیم بگوییم این است که اگر مسئله، مسئله حیثیت 
توسعه ایران و تمامیت ارضی ایران است، به جای کوته نگری و تک سبب بینی و یک بعدی 

سیاستگذاری کردن، قبل از هر اقدامی به آن مسئله »تصلب ساختاری« توجه کنند.
هایی  محدودیت  و  مقیدات  یک  با  خاصی  شرایط  یک  تحت  ارز  نرخ  با  بازی  بدون شک 
با  تشابهی  هیچگونه  ایران  کنونی  شرایط  ولی  باشد  داشته  دستاوردهایی  یک  تواند  می 
آن مالحظه ها ندارد و بنابراین هر نوع سهل انگاری و شتابزدگی اوضاع را به مراتب بدتر 

خواهد کرد.
یک درس های بسیار پر هزینه تاریخی هم در اختیار جامعه ما وجود دارد که دولت باید از 
این درس ها پند بگیرد، و از همه مهمتر اینکه ما برگردیم به معیارهای عقل سلیم، به جای 
اینکه دولت یک اشتباهی را که مرتکب شده و علت العلل همه ناهنجاری های اقتصادی 
موجود است را نادیده بگیرد یعنی رویه های افراطی انبساط مالی طی 6 ساله گذشته که 
میزان دخالت دولت در اقتصاد را از مرز 84 درصد هم عبور بدهد و االن کاسه چه کنم 
دست بگیرد و به هر دستاویزی متوسل شود، راه حل بنیادی این است که یک بازنگری در 
این بی مباالتی ها و بی انضباطی های بودجه ای خود کند نه اینکه منفعالنه با توجیه این 
ناکارامدی ها پشت سرهم شوکهای جدید به اقتصاد وارد کند و ناکارامدی ها را افزایش 
دهد و در اثر این تشدید ناکارامدی ها هم گستره و عمق فساد مالی را بیشتر کند و هم 
عمق نابرابری ها را باالببرد و هم خسارت های بیشتری به تولید کنندگان وارد کند و هم 

فضای سودا گری ها را افزایش دهد.
به نظر من راه حل درست این است که دولت در عرصه نظر بپذیرد که تجربه شش سال 

گذشته بر محور کوته نگری کافی است.
وقتی که در یک دوره پنج ساله برنامه چهارم حدود چهار برابر سقف مجاز قانونی ارز مصرف 
شده و حتی به یکی از آن رکورد هایی که دولت با یک چهارم این هزینه های ارزی ملزم 
بوده به آنها برسد، محقق نشده؛ بالخره باید یک جایی بایستند و واقعیت را قبول کنند و از 
آنجا به بعد سعی کنند به شکلی منطقی تر مشارکت جویانه تر و با بهره گیری از ظرفیت 
های علمی و تجربی کشور سیاست گذاری کنند و این دست وپا زدن های عجوالنه بیش 
از انکه به اقتصاد ملی ما لطمه بزند به حیثیت و مشروعیت نهاد دولت لطمه وارد می کند.

یک نکته بسیار حیاتی دیگر که در این موضوع که به ویژه برای نهاد های نظارتی اهمیت 
دارد این است که ما در اقتصاد سیاسی یک مفهومی داریم به نام گروگان گیری دولت های 
بعدی ؛ نهاد های نظارتی باید توجه داشته باشد که اگر قرار است ایران و جمهوری اسالمی 
باقی باشد و رو به بالندگی و توسعه برود ما باید بدانیم که چه تعهداتی برای آیندگان پیش 
انتخاب های  با  می آوریم و چه قفل های جدید و موانع جدی تر بر سر راه توسعه ملی 

کنونی ایجاد می کنیم.
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 مراسم بهترین هاي فوتبال جهان در زوریخ سوییس برگزار شد و مطابق انتظار، 
لیونل مسي به عنوان بهترین بازیکن و پپ گواردیوال به عنوان بهترین مربي جهان 

در سال 2011 برگزیده شدند.
به گزارش ایسنا،  مراسم انتخاب بهترین هاي فوتبال جهان دوشنبه شب در زوریخ 
سوئیس برگزار شد. مسي و ساوا عنوان بهترین بازیکنان زن و مرد را به دست 
آوردند. گواردیوال هم عنوان بهترین مربي سال 2011 جهان را به خود اختصاص 

داد.
* مسي سومين توپ طالي پياپي را به دست آورد

ستاره ي آرژانتیني بارسلونا براي سومین سال پیاپي عنوان بهترین بازیکن فوتبال 
جهان را به دست آورد.

لیونل مسي مطابق انتظار با پشت سر گذاشتن کریستیانو رونالدو و هم تیمي اش 
توپ  بر سومین  و  داد  اختصاص  به خود  را  بازیکن جهان  بهترین  عنوان  ژاوي، 
و  داشت  بارسلونا  در  درخشاني  عملکرد  گذشته  فصل  مسي  زد.  بوسه  طالیش 
توانست در قهرماني تیمش در اللیگا، لیگ قهرمانان اروپا و جام جهاني باشگاه ها 
نقش بسزایي ایفا کند. پدیده ي 24 ساله ي فوتبال جهان پیش از این دو بار در 
سال هاي 2009 و 2010 این عنوان را به دست آورده بود و به این ترتیب با کسب 

سومین توپ طالي پیاپي با رکورد میشل پالتیني برابري کرد.
وي پس از گرفتن توپ طال گفت: این جایزه را به ژاوي تقدیم مي کنم. افتخار 
از  مي خواهم  و  آوردم  دست  به  را  طال  توپ  بار  سومین  براي  که  است  بزرگي 
از  همچنین  کنم.  تشکر  دادند  راي  من  به  که  مربیاني  و  بازیکنان  هم تیمي ها، 
هم بازي هایم در بارسلونا و تیم ملي آرژانتیني تشکر کنم که بدون کمک آنها این 
افتخار به دست نمي آمد، اما دوست دارم به طور خاص این جایزه را به ژاوي تقدیم 

کنم. تو به اندازه ي من الیق دریافت این جایزه بودي.
* تيم منختب فيفا پر از اسپانيايي ها!

را   2011 سال  در  فیفا  منتخب  تیم  که  جهان  برتر  بازیکن   11 مراسم  این  در 
تشکیل مي دهند، معرفي شدند.

نمانیا ویدیچ،  پیکه،  راموس، جرارد  ایکر کاسیاس، سرخیو  فیفا  تیم منتخب  در 
دانیل آلوز، آندرس اینیستا، ژاوي، ژابي آلونسو، کریستیانو رونالدو، وین روني و 

لیونل مسي حضور دارند.
به این ترتیب شش بازیکن از تیم ملي اسپانیا و 5 بازیکن از بارسلونا در این تیم 

حضور دارند.
* گوارديوال بهترين مربي جهان

در ادامه ي مراسم، پپ گواردیوال که فصل گذشته غیر از جام حذفي اسپانیا تمام 
جام ها را براي بارسلونا به ارمغان آورد، توانست عنوان برترین مربي جهان را به 
خود اختصاص دهد. گواردیوال در راه رسیدن به این عنوان مورینیو و فرگوسن را 
به عنوان رقیب در مقابل خود مي دید. گواردیوال فصل گذشته به همراه بارسلونا در 
حالي به مقام قهرماني اللیگا رسید که کارشناسان پیش بیني مي کردند با توجه به 

حضور مورینیو در ترکیب تیم رقیب کار دشواري داشته باشد، اما آبي- اناري هاي 
ایالت کاتاالن با هدایت گواردیوال براي سومین سال پیاپي قهرمان اللیگا شدند. 
در لیگ قهرمانان اروپا هم همه چیز به سود گواردیوال و شاگردانش رقم خورد و 
بارسلونا با تکرار پیروزي سال 2009 مقابل منچستریونایتد بار دیگر بر بام فوتبال 
اروپا ایستاد. جام قهرماني »کوپادل ري« تنها جامي بود که از دستان گواردیوال 
رقم  از  مانع  پایاني  دیدار  اضافي  وقت هاي  در  رونالدو  گل  که  جایي  ماند؛  دور 

خوردن قهرماني دیگري براي بارسلونا شد.
باشگاه ها  جام جهاني  رقابت هاي  به  گواردیوال،  قهرماني  جام  تازه ترین  و  آخرین 
بازمي گردد که بارسلونا با دو پیروزي 4 بر صفر مقابل السد قطر و سانتوس برزیل 
به مقام قهرماني رسید. وي پس از دریافت این جایزه گفت: مایلم جایزه ي خود 
را با فرگوسن و مورینیو و همه ي مربیان در سراسر دنیا و همچنین هزاران نفري 
بارسلونا کار کرده اند و به توسعه ي فوتبال کمک  که در طول صدسال اخیر در 
کرده اند، قسمت کنم. این جایزه براي من افتخار بسیار بزرگي است. حضور در 
چنین باشگاه بزرگي براي من افتخار بزرگي است. در پایان دوست دارم این جایزه 
را به تیتو ویالنووا، دستیار، همکار و دوستم که امشب نتوانست اینجا حضور داشته 

باشد تقدیم کنم.
* فدراسيون فوتبال ژاپن برنده ي جايزه ي فوتبال جوانمردانه

این  داد.  اختصاص  به خود  را  بازي جوانمردانه  ژاپن جایزه ي  فوتبال  فدراسیون 
انتخاب به دلیل فعالیت زودهنگام ژاپن پس از فاجعه ي زلزله و سونامي در این 

کشور صورت گرفت.
* نيمار برنده ي جايزه پوشکاش

ستاره ي برزیلي تیم سانتوس جایزه ي پوشکاش سال 2011 را به دست آورد.
رقابتهاي فصل گذشته گل  در  نیمار  رسید.  نیمار  به  بهترین گل سال  جایزه ي 
به دست  را  پوشکاش  توانست جایزه ي  این گل  که  زد  فالمینگو  تیم  به  زیبایي 
آورد. وي در راه رسیدن به این جایزه رقیباني مانند مسي و روني را پشت سر 
گذاشت. گل مسي به آرسنال در مرحله ي یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان اروپا 
نامزد دریافت زیباترین گل سال بودند. نیمار  و گل روني به منچسترسیتي هم 
پس از دریافت جایز ه اش گفت: از این که در این مراسم حضور پیدا کردم و از این 
که با روني و نیمار رقابت کرده ام، خوشحالم و از اینکه توانستم جایزه را بگیرم، 

خدا را شکر مي کنم.
* ساوا بهترين فوتباليست زن جهان

ستاره ي ژاپني عنوان بهترین فوتبالیست زن جهان را به خود اختصاص داد. هماره 
ساوا هافبک تیم ملي ژاپن پس از نمایش خیره کننده در جام جهاني فوتبال زنان، 
عنوان بهترین بازیکن جهان و توپ طال را به دست آورد تا آسیایي ها هم در میان 
بهترین هاي فوتبال جهان جایي داشته باشند. ساواي 33 ساله سابقه ي 176 بازي 
ملي و 80 گل ملي را در کارنامه دارد. وي به همراه تیم ملي ژاپن در سال 2011 
به مقام قهرماني جام جهاني دست پیدا کرد. ستاره ي تیم ملي فوتبال ژاپن با به 
دست آوردن این عنوان به پنج سال یکه تازي مارتاي برزیلي که پنج توپ طالي 

جهان را به دست آورده بود، پایان داد.

گزارش كامل فوتبالی از مراسم گاال 2011

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان پس از مصاحبه های اخیر علی دایی با انتشار بیانیه ای اقدام به 
پاسخگویی در قبال اظهارات سرمربی تیم فوتبال راه آهن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مایلی کهن که این بیانیه را با این بیت شعر »یا رب روا مدار که گدا معتبر 
شود؛ گر معتبر شود از خدا بی خبر شود« آغاز کرده در ادامه آورده است:

» پول پرستی طی هفته گذشته و همچنین پس از بازی با ذوب آهن و برد تیمش بعد از 130 روز )که در 
کتاب گینس ثبت گردیده است( با خودشیفتگی و غرور کاذب و دایمی اش اظهار فضل نموده با الفاظی که 
شایسته خودش است مطالبی را بیان کرده که ناگزیر گردیدم جهت روشن شدن افکار عمومی برخی از آنها 

را پاسخ دهم.
هر چند به دلیل وابستگی های خاصی که ایشان دارد از صدا و سیما گرفته، برخی سایت های خبری و برخی 
روزی نامه ها و همه و همه در اختیارش هستند اما من در جهت پاسخ دادن به یاوه گویی های او کما بیش با 

مشکالتی مواجه هستم.
پول پرستی که مشکل اصلی اش خودشیفتگی فراوان و کبر و خودپسندی وصف ناشدنی است برای ثابت 
کردن مردی اش مدام از این عبارت استفاده می کند که »بله من مرد هستم« و عنوان کرده من مردم و زندگی 
خصوصی ام به هیچ احدی ربط ندارد و برای اینکه مسافرت های متعددی به اروپا دارم و به دلیل مشغله زیاد 
)فروختن اجناس بنجل به مردم و خصوصاً به مراکز دولتی آن هم با نرخ های چند برابر( وقت گرفتن ویزا ندارم 

لذا ناگزیر شدم که دو گذرنامه داشته باشم و در واقع در شرایط فعلی او دارای دو تابعیت است.
یکی ایرانی و دیگری آمریکایی. در پاسخ باید بگویم ایشان علیرغم اینکه ادعای مدرن بودن و مدرنیته را دارد 
اما هنوز در جهل و نادانی به سر می برد و نمی داند دیگر دنیا تبدیل به یک دهکده جهانی شده و او و هم 
لینکی هایش نمی توانند سر مردم را شیره بمالند و بگویند صرفاً  فقط اوست که مرد است و می بایست برای 
سفرهای متعدد به اروپا و آمریکا دارای دو گذرنامه و دو تابعیت باشد و دیگرانی که در طول سال به مراتب 
بیشتر از او به آمریکا و اروپا سفر می  کنند اما هیچگاه نخواسته اند سر تعظیم در مقابل پرچم هیچ کشوری 

به غیر از ایران عزیز فرود آورند خدای نکرده نامرد هستند.
مایلی کهن در ادامه دایی را خودشیفته و متکبر خطاب کرده و آورده است: ثابت کردی که من درست زده ام 
توی خال و حرفم در مورد تو کامالً  درست است واال نیازی نبود اینقدر مرد مرد کنی. تو خیال می کنی خیلی 
رندی و می توانی سر مردم را کاله بگذاری )در خیلی موارد در کاله گذاشتن استادی( و چون همیشه با 
دروغ پردازی هایت مردم را خام می کنی ای کاش تنها به همان جمله که عنوان کرده بودی بسنده می کردی؛ 
همان که گفته بودی زندگی خصوصی ات به کسی ربطی ندارد نه اینکه به دروغ بگویی به دلیل مشغله زیاد 

نیاز به دو پاسپورت داری آن هم از نوع آمریکایی اش.
حاال به من چه ربطی دارد که تو برای دریافت گذرنامه آمریکایی ات باید زیر پرچم این کشور تا مچ پا خم 
شده و سوگند یاد کنی که در صورت نیاز و ضرورت در لوای پرچم این کشور حتی با کشور عزیزمان یعنی 
ایران بجنگی. چه اشکالی داشت که می گفتی من دلم نمی خواست و به کسی ربطی ندارد مگر کم هستند 
افرادی که مانند تو دارای دو تابعیت هستند. مگر کسی به آنها ایرادی گرفته است تازه تو که به خاطر این 
کار پاداش هم گرفته ای و بدون داشتن مدرک مربیگری سرمربی تیم ملی ایران و سرمربی محبوب ترین تیم 

باشگاهی ایران شدی.
اینها تازه گوشه ای از برخورد شدید مدیران این مملکت با تو بوده و واقعاً  باید برای این همه شدت عمل به 
تو حق داد که چقدر این مملکت و برخی از مدیران توانای آن در حق تو جفا کردند. واقعاً  باید به تو حق داد 
که تا این حد طلبکار باشی چرا که می بایست سند تمام ایران عزیز را به نام تو می زدند تا ذره ای از زحماتت 

جبران شود.
در جای دیگری از مصاحبه ات عنوان کردی که از قدیم گفتند جواب این گونه افراد خاموشی است )یعنی 
بنده ابله هستم( چه عیبی دارد پول پرستی در دنیایی که تو و امثال تو عاقل هستند من ابله باشم؟! اگر ابله 
نبودم که ساکت می نشستم و مانند تو از انواع و اقسام رانت ها استفاده می کردم و باز هم از همه طلبکار 
ابله بودن بیان مشکالت آحاد  ابله هستم اگر  با درد بودن است بله من  ابله بودن مرفه  می بودم. باری اگر 
جامعه است همان بهتر که من ابله باشم اگر ابله بودن سر به زیر برف بردن و تنها خود را دیدن است همان 

بهتر که من ابله باشم.
تو  به  کردم.  توهین  عزیز  اردبیلی های  و  دهاتی ها  به  من  که  کردی  عنوان  مصاحبه ات  از  دیگری  در جای 
پیشنهاد می کنم اگر قدرت درک و تجزیه و تحلیل صحبت هایم را نداری حداقل آنها را با وکیل وصی های 
لمپن ات در میان بگذار. تو که در این زمینه کم آدم لمپن نداری. حداقل از آنها بخواه که برایت صحبت های 
من را ترجمه کنند. البته یکی از شگردهایت این است که در صورت نیاز و ضرورت چگونه از واژه های غیرت، 
تعصب و قومیت استفاده کنی و دعوا راه بیاندازی در صورتی که کسی نیست که مایلی کهن را نشناسد، چرا 
که من حتی یک روز مانند تو روی نیمکت ارزشمند تیم ملی تسبیح یک متری در دست نگرفتم و روز دیگر 

دکمه های پیراهنم را باز نگذاشتم.
کسی نیست نداند که مایلی کهن نان به نرخ روز خور نیست و اگر عالقه به جای جای میهن اسالمی دارد 
به معنای واقعی به آن عشق می ورزد نه مثل تو که ادعای آذری بودن و تعلق خاطر به آنها را ابراز می کنی 
و اما زشت ترین و وقیح ترین جمالت را در مورد آن عزیزان ابراز کرده ای )خصوصا در مورد هموطنان عزیز 

آذربایجان شرقی که فیلم آن در سایت ها موجود است(.
در مصاحبه ات عنوان کرده ای که من مردم و 200 خانوار از کنارم نان می خورند. بابا آخر چقدر من من 
آخر چقدر  نزدیک شوی.  آدمیت  به  دور کنی. شاید  را  لعنتی خودت  این من  از  توصیه می کنم  می کنی 
خودشیفتگی آقای من. آخر تو که هستی که 200 خانوار از بغل تو نان بخورند آنهایی که تو را می شناسند 
خوب می دانند که اگر 40 درجه تب داشته باشی یک درجه آن را هم بدون منفعت به کسی نمی دهی. پس 
مدام نگو 200 خانوار از کنار من نان می خورند. اینقدر من من نکن. رها کن این غرور کاذب و منیت را 
اینقدر تنها به قاضی نرو و راضی برگرد. بدان که روزی دهنده فقط اوست، ذات الیتناهی نه آدمهای کوچولویی 

چون من و تو.
در مصاحبه ای عنوان کردی که همیشه شیک پوش بوده و دوست داری طبق مد روز حرکت کنی و به کسی 
نوع لباس پوشیدنت مربوط نیست اما در واقع به نوع لباس پوشیدن من مایلی کهن ایراد گرفته بودی. من هم 
قبول دارم اصالً  براد پیت و تام کروز )هنرپیشه های روز دنیا( تمامی حرکات و سکنات خود را از نوع آرایش، 
نوع لباس پوشیدن نوع استفاده از زیورآالت و ... را از تو الگو می گیرند خصوصاً از وقتی که برنامه سه هفته 
پیش 90 را که توسط دوست شفیق شما در تمامی عرصه ها پخش شد، طبق آخرین اخبار واصله براد پیت 
و تام کروز از تو عاجزانه درخواست کرده اند که از مدل های هزار سوم یا هزاره چهارم را برای آنها ارسال کنی 
چرا که هرگز خود را نمی بخشند که در گذشته از مدلهای شما عقب مانده بودند و آن هم این بود که پالتو و 
بارانی و پولیور را باید داخل شلوارشان می کردند و داخل خیابان رژه می رفتند )اگر اعتراضی دارید به دوست 

گرمابه و گلستان خود در برنامه 90 داشته باش چرا که این برنامه را او پخش کرده است(.
در مصاحبه ات عنوان کردی فالنی یادش رفته سه سال پیش وقتی محکومش کردم رفته بود به مغازه ام و 
نزد برادرم گریه و التماس کرده بود تا مورد عفو ملوکانه قرار گیرد. در این جا الزم است از عفو ملوکانه ات 
سپاسگزاری کنم و از اینکه قرار بود مرا به خاطر بحث های کارشناسی و فوتبال که داشته ام اعدام کنند و تو 
گذشت کردی و از قصاص کردن من خودداری کردی. این عطوفت مردانه ات قابل تحسین است )که اصاًل 
 اثری آز آن در تو نیست و صرفاً  کینه توز، جاه طلب، خودشیفته و به دنبال نابود کردن آدم ها هستی( مجدداً 
از آن همه بزرگواری تان سپاسگزاری کرده و امروز اگر زنده ام مدیون تو می دانم که نگذاشتی مرا قصاص کنند. 
در این زمینه نه تنها من بلکه خانواده ام نیز خود را مدیون تو می داند اما مستندات موجود مبین آن است که 
این مایلی کهن بود که خواست پس از آنکه در تهران به عربستان باختی و گوشه عزلت جستی و سوراخ موش 

خریدی تو را از سوراخ موش بیرون بیاورند. هرچند بشکند دستی که نمک ندارد.
بدیهی است هنوز پاسخ های من پایان نیافته و در صورت ضرورت ادامه می یابد.

»به مالت نناز که به شبی بند است؛ به جمالت نناز که به تبی بند است.«

تازه ترین بیانیه مایلی كهن علیه دایی

سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال جهان رده بندی برترین تیم های 
باشگاهی دنیا در سال 2011 را اعالم کرد که طی آن بارسلونای اسپانیا در صدر 
این رده بندی قرار گرفت و تیم سپاهان اصفهان نیز عنوان بهترین تیم ایرانی را 

از آن خود کرد.
سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار رده بندی نهایی بهترین باشگاه  های سال 
2011 فوتبال جهان را اعالم کرد که بر این اساس بارسلونای اسپانیا با کسب 367 

امتیاز در صدر این رده  بندی قرار گرفت.
مادرید  رئال  تیم های  دارند،  قرار  آن  در  دنیا  باشگاه   400 که  رده بندی  این  در 
منچستریونایتد  امتیاز،   271 با  آرژانتین  سارسفیلد  ولز  امتیاز،   312 با  اسپانیا 
انگلستان با 270 امتیاز، منچسترسیتی انگلستان با 239 امتیاز، سانتوس برزیل با 
238 امتیاز، یونیورسیاد سانتیاگو شیلی با 235/5 امتیاز، بنفیکا لیسبون پرتغال 
با 235 امتیاز، پورتوی پرتغال با 231 امتیاز و یونیورسیاد کاتولیکا شیلی با 230 

امتیاز در رده های دوم تا دهم قرار گرفتند.

فوتبال  تیم  دنیا  باشگاهی  تیم های  بهترین  رده بندی  در  گزارش،  این  براساس 
سپاهان اصفهان با کسب 111/5 امتیاز در رده 128 جهان و ششم آسیا ایستاد تا 
بهترین تیم ایران در سال 2011 لقب بگیرد. همچنین تیم های ذوب آهن اصفهان 
با 88 امتیاز در رده 172 جهان و دوازدهم آسیا، استقالل تهران با 77 امتیاز در 
رده 251 جهان و پرسپولیس تهران با 65 امتیاز در رده 347 جهان قرار گرفتند.

رده بندی 10 تیم برتر باشگاهی آسیا در سال 2011 به شرح زیر است:
1- جئونبوک موتورز کره جنوبی با 159 امتیاز )رده 44 جهان(

2- سوون سامسونگ کره جنوبی با 157/5 امتیاز )رده 50 جهان(
3- نصف قارشی ازبکستان با 124 امتیاز )رده 99 جهان(

4- اف سی سئول کره جنوبی با 120 امتیاز )رده 108 جهان(
5- السد قطر با 117/5 امتیاز )رده 113 جهان(

6- سپاهان اصفهان با 111/5 امتیاز )رده 128 جهان(
7- سرزو اوزاکای ژاپن با 110 امتیاز )رده 134 جهان(

8- ناگویا کرامپوس ژاپن 105/5 با امتیاز )رده 145 جهان(
9- کاشیما ریسول ژاپن با 105/5 امتیاز )رده 146 جهان(

10- گامبا اوزاکای ژاپن با 105 امتیاز )148 جهان(

بارسلونا برترین تیم جهان شناخته شد
سپاهان بهترین تیم ایران و ششم آسیا

درباره انتخابات
بسم اهلل الرحمن الرحيم

» و به نستعين انَّه خيُر ناصر و معين«
» انَّ اهللَ يأُمُركم أن تؤّدوا االماناِت الي اهلها و اذا 
حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل إنَّ اهللَ نِعّما 

يَِعظکم به إن اهلل كاَن سميعًا بصيرا« )1(
»همانا خداوند فرمانتان مي دهد که امانت ها را به صاحبانشان 
بدهید و هرگاه میان مردم داوري کردید به عدل حکم کنید، 
مي دهد،  پند  بدان  را  شما  خداوند  که  آنچه  است  نیک  چه 

بي گمان خداوند شنواي بیناست«
امانتداري و رفتار عادالنه و دور از تبعیض از نشانه هاي مهم 

ایمان است. چنانکه خیانت به امانت، عالمت نفاق است.
در حدیث آمده؛

»به رکوع و سجود طوالني افراد نگاه نکنید، بلکه به راستگویي 
و امانت داري آنان بنگرید.« )2(

خودش  سرجاي  چیز  هر  که  است  این  »عدل«  معناي 
و  پست ها  و  اسالمي  نظام  و  قرآن  اسالم،  امروز  بگیرد،  قرار 
مسؤولیت هاي نظام که بواسطه خون هزاران شهید و معلول 
به حکم  الهي است که  امانت  بزرگترین  به دست ما رسیده 
ایمان و عدالت خواهي و امانت داري بر ما واجب است که از 
آن ها حفاظت و پاسداري نماییم. این امانت الهي را در جاي 
و  نااهالن  به دست  نگذاریم که  و  بسپاریم  اهلش  به  و  خود 

نامحرمان بیفتد.
به  الهي سپردن مسئولیت ها  و حکومت  نظام  تشکیل  الزمه 

اهلش مي باشد و سپردن امور به کاردانان از مصادیق ایمان و 
عمل صالح شمرده شده است. چون هر امانتي صاحبي، و هر 
کس لیاقت و استعداد کار و مقامي را دارد. خداوند ما را بر این 

امر مهم هم فرمان داده و هم موعظه فرموده است.
آري مسئله انتخابات و انتخاب که همیشه از ویژگي خاصي 
به  امانت  واگذاري  و  صالحان،  شناختن  مي باشد،  برخوردار 
امر  این  به  پرداختن  و  الهي  فرمان  این  انجام  که  آن هاست. 
و  مقاومت  پشتکار،  عدالت خواهي،  هشیاري،  آگاهي،  مهم 

حضور امت در صحنه را، طلب مي کند.
امیرمؤمنان علي  در این باره مي فرماید؛

اال  الوالة  تصلح  ال  و  الوالة  بصالح  اال  الرعیه  تصلح  »فلیست 
باستقامة الرعیه« )3(

»یک کشور اصالح نمي شود مگر اینکه کارگزاران، زمامداران 
به  نمي شوند مگر  اصالح  و آن ها  باشند  و مسئولینش صالح 

استقامت و پشتکار مردم.«
پس انتخاب و انتخابات امتحان بزرگي براي امت در تعیین 
سرنوشت خویش است. که با انتخاب افراد مؤمن، الیق، صالح، 
باعث  و  اصالح  امور  کشور،  به  خدمتگزار  و  کاردان  کارآمد، 
جلب رضایت و رحمت و پاداش نیکوي الهي خواهد گردید. 
پاداش  در  و  آن ها،  صالح  و  نیک  اعمال  خدمتگذاري،  در  و 
اخروي شریک، در غیر این صورت در پیشگاه الهي مسئول و 
به یقین در فساد و خیانت هاي روي کارآمدن افراد ناصالح و 

ناالیق شریک خواهیم بود.
بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران، امام خمیني  مي فرماید:

»وصیت اینجانب به ملت در حال و آینده این است که با اراده 
مصمم خود به احکام اسالم و مصالح کشور، در تمام انتخابات 
وکالي  و  خبرگان  انتخاب  چه  و  رئیس جمهور  انتخاب  چه 
مجلس در صحنه باشند و افرادي که داراي تعهد به اسالم و 
جمهوري اسالمي که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین 

مي باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم و بدون گرایش به 
غرب و شرق و مکتب هاي انحرافي و اشخاص تحصیل کرده و 
مطلع بر مسائل روز و سیاست هاي اسالمي را انتخاب کنند.«
- رهبر حکیم و فرزانه انقالب هم در این رابطه مي فرمایند:

در  مردم  قوي  و  سالم  پرشور،  حضور  مسئله  »مهم ترین 
شوند  رقابت  صحنه  وارد  مي توانند  کساني  است.  انتخابات 
معتقد  امام  و  اساسي  قانون  و  اسالمي  نظام  و  اسالم  به  که 
باشند. افرادي باتقوا، طرفدار محرومین، مخالف عملي با فساد 
به خصوص فساد مالي و اقتصادي، توانمند، بااخالص و عالم 

حضور داشته باشند.
بنابراین توجه و عمل به چند مهم وظیفه ما مي باشد:

الف( حضور آگاهانه و مخلصانه،گسترده و جدي.
ب( عمل به وظیفه و فرمان الهي.

ج( شناساندن و آگاهي دادن به دیگران با رعایت اصول دیني، 
اخالقي و اجتماعي.

د( پرهیز از فتنه ها، شایعه پراکني ها، تنش ها و جنجال هاي 
بیهوده و صف شکني و اختالف افکني.

هـ( مراقبت از افتادن به دام ها، نقشه ها، شعارهاي فریبنده و 
دروغین منافقان و دشمنان اسالم و انقالب و کشور.

است  گرامي  و  عزیز  خواننده  شما  روي  پیش  که  نوشتاري 
انتخاب  بهترین  براي  روایات  و  آیات  از  است  آموزه هایي 
که  )انتخاب اصلح(.  انتخاب بهترین  و  )اخالق انتخاباتي( 
امیدوارم مورد رضاي خداوند و توجه مصلح کل، عدالت گستر 

جهان امام زمان  و استفاده شما قرار گیرد.
قباًل از همه ي عزیزاني که اینجانب را از نظرات خود بهره مند 

نمایند تشّکر مي کنم.
»و ما توفیقي ااّل بالل علیه توکلت و الیه انیب«

مصادف با ایام شهادت حضرت جواد االئمه
محمد موحدي نژاد

دیدگاه رایج و بسی سوگوارانه در گذشته، عدم دخالت دینمداران در سیاست بوده 
است. شاید بتوان گفت این دیدگاه افزون بر تراوش فکری شماری از متفکران دینی، 
ریشه در طرح های استعمارگونه نیز داشته است. بدین نحو که انگاره جدایی دین از 
سیاست، نشانه تّقدس و وارهی از دنیا و دخالت در سیاست، دوری از شأن دینمداران 
میان  منطقی  تعامل  در  نو  طرحی  )ره(  خمینی  امام  مترقی  اندیشه  می شد.  تلقی 
سیاست  و  دین  از  یک  هر  نیازمندی  فرط  از  و  درانداخت  سیاست  و  دینی  وظیفه 

بهکدیگر، کمر به تشکیل حکومت دینی بست.
این باور دارای چند اصل زیر خواهد بود:

الف( پیوند متین دین و سیاست برای رشد و تعالی همه جانبه همگان، به روشنی 
حکیمانه است.

از  و جلوگیری  الهی  ناب  احکام  اجرای  در  ـ  علیهم السالم  ـ  امامان  و  پیامبران  ب( 
انحراف عقیده مردمان، دولتمندی را وظیفه خود می دانستند.

پ( فقیهان پارسا در این وظیفه با پیامبران و امامان همنوا و مشترکند.
دالیل چند اصل نامبرده عبارت است از:

1 ـ بنای متین و ساختار مستعد و وجود برنامه اسالم برای همه شئون حیات آدمی.
حاکمان  با  ستیز  در  ـ  علیهم السالم  ـ  اطهار  ائمه  و  )ص(  اکرم  پیامبر  سیره  ـ   2

ستم پیشه و تشکیل حکومت اسالمی.
3 ـ بنای عقال در ضمانت اجرای احکام با وجود یک نظام حکومتی و نداشتن ضمانت 

اجرا، با نبود حکومت.
مصداق بارز بیان اشارت رفته، امام حسین )ع( است که حکومت را حق خود و امامان 

پس از خود می شمارد و می فرماید:
مجاری االمور و االحکام علی ایدی العلماء بالل االمناء علی حالله و حرامه

اساس کارها باید در دست عالمانی باشد که خدا باور و آشنای به دستورهای او باشند؛ 
عالمانی که در انجام حالل و حرام خداوند، امین و درست کارند. )تخف العقول( ابن 

شعبه 271
داشتن  فرض  بدون  زیرا  است،  حکومت  معنای  به  روایت  این  در  االمور«  »مجاری 
دیگر  جایی  در  امام  یا  و  بی معناست  االمور«  »مجاری  داشتن  دست  به  حکومت 
امام  برادرم  از  با یزید بیعت نمی کنم، چون حکومت پس  می فرمایند: به هیچ روی 

حسن )ع( حق من است )موسوعه کلمات االمام الحسین / 278(
امور امت و تشکیل حکومت اسالمی قیام کرد  برای اصالح  امام حسین )ع(  اساساً 
و با توجه به اینکه امت پیامبر )ص( در همه زمان ها، نیازمند اصالح و انتظام امور 
خویشند، بالمآل دینمداران موظفند حکومت دینی تشکیل دهند و از این رهگذر، کار 
مردمان اصالح شود و نیز با ایجاد دولت، در انتظام امور دخیل باشند تا علت مبقیه 

حکومت با انگیزه پاک ایشان محقق شود.
نتیجه سخن اینکه، خداوند وظیفه تشکیل حکومت را به پیامبران و امامان و فقیهان 
پارسا پس از ایشان سپرده و حکومت نیز بدون انتخاب افراد صالح و کارگردانان صادق 
عقاًل امکان پذیر نیست، پس سزاوار است هم دینداران برگزیده شوند و هم برگزینند. 
انتخابات، یک وظیفه  امر  برای حضور و شرکت در  اهتمام  انتخاب صالحان و  طبعا 

عمومی و دینی به شمار می رود.

دین مداران و انتخاب صالحان 

چی کار کنم دیگه! حاج خانم اصرار کرد و گفت: »حاج سليمون شما که اینترنت و مخابرات مملکت 
رو اونطوری ردیف کردی، جات توی مجلس خاليه برو اونجا رو هم ردیف کن«!

اشتباه نکنيد، اینجا مدرسه پيرمردها یا چه ميدونم کنگره موتلفه نيست! دوستان نشستند 
نوبتشون بشه برن نام نویسی!

حاال چرا عصبانی می شی، یه انگشت دیگه بزنی تموم می شه!به جان مادر بچه ها راست می گم، به همتون قول می دم برم مجلس قانون چند زوجی رو نابودش کنم!

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تهران،  انتخابيه  حوزه  مركز  اجرايي  هيئت 

ري، شميرانات و اسالم شهر
شماره  نامه  به  عطف  سالم،  اهداء  با 
هيئت،  آن   90/10/19 مورخ   909/1/395
مستندات رد صالحيت اينجانب يعني بند 1 
و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي به چهار جزء تحليل مي شود كه ذيال 

همراه پاسخ هر يک ذكر مي گردد:
وارد  دليل  اين  اسالم.  به  اعتقاد  عدم   .1    
نيست زيرا: اشهد ان ال اله ااّل اهلل و اشهد ان 

محمدا رسول اهلل و اشهد ان عليا ولي اهلل.
   2. عدم التزام عملي به اسالم. اين هم وارد 
نيست زيرا اينجانب در حد توان خود از ترك 

واجبات و ارتکاب محرمات اجتناب دارم.

   3. عدم وفاداري به قانون اساسي. اين دليل 
برخي  مقصود  كه  اين  مگر  نيست  وارد  نيز 
كشور  در  كال  كه  باشد  اساسي  قانون  اصول 
فراموش شده و وفاداري به آن وجود ندارد، 
مانند برخي اصول فصل سوم قانون اساسي 

كه مشتمل بر حقوق ملت است.
واليت  مترقي  اصل  به  وفاداري  عدم   .4    
البته  نيست.  وارد  هم  اين  فقيه.  مطلقه 
از  پايداري  جبهه  امثال  برداشت  اينجانب 
را  فقيه  واليت  ندارم.  قبول  را  فقيه  واليت 
گفته  مطهري  اهلل  آيت  كه شهيد  همان طور 
نه  دانم  مي  ايدئولوژي  و  مکتب  واليت  اند 
جوادي  اهلل  آيت  تعبير  به  و  شخص،  واليت 
آملي واليت فقه است و به تعبير رهبر انقالب 
حکومتي  احکام  فقيه  واليت  به  التزام  »مرز 
است« يعني در احکام حکومتي بايد اطاعت 
آزاد  كس  هر  امور  ساير  در  اما  باشد  محض 
است كه نظر خود را ابراز كند هر چند مخالف 
نظر رهبري باشد. در احکام حکومتي هم تا 
كه  است  مجاز  هر كس  از صدور حکم،  قبل 

نظر رهبري را تغيير دهد، آنچنان كه شهيد 
امام خميني  اهلل مطهري در چند مورد  آيت 
كردند  متقاعد  خود  نظر  به  نسبت  را  )ره( 
شدند  نمي  ناراحت  تنها  نه  نيز  امام)ره(  و 
بلکه ايشان را حاصل عمر و پاره تن خويش 

ناميدند.
در  و  انتقادپذير  فقيه،  ولي  اين،  بر  عالوه 
مقام  كه  همچنان  پاسخگوست  مردم  مقابل 
پاسخ  باز  روي  با  انتقادات  به  بارها  رهبري 
و  تملق  و  سازي  بت  هرگونه  از  و  اند  داده 
 86 مهر   17 تاريخ  در  و  بيزارند،  چاپلوسي 
نيز فرمودند:» البته نبايد با مسئوالن مبارزه 
و دشمني كرد، اما اين حرف به معناي انتقاد 
نکردن و مطالبه نکردن از مسئوالن متخلف 
از جمله رهبري نيست، چرا كه مي توان در 

عين صفا و دوستي انتقاد هم كرد.«
باالتر اين كه اميرالمومنين علي عليه السالم 
كنيد«  انتقاد  علن  و  خفا  در  من  از   « فرمود 
و  منتقدين  توهين  حتي  و  انتقاد  به  خود  و 

معترضين با روي گشاده پاسخ مي دادند.

با  فقيه  مطلقه  واليت  به  اينجانب  بنابراين 
از  بخشي  و  وفادارم  آن  از  درست  برداشت 
غلط  برداشت  از  ناشي  را  كشور  مشکالت 
اصل  اين  از  انقالب  نادان  دوستان  برخي 
التزام  و  وفاداري  البته  دانم.  مي  مترقي 
آن  به  فقيه  واليت  اصل  به  اينجانب  عملي 
حکم  مقابل  در  روز  يازده  كه  نيست  شدت 
نشيني  و خانه  مقاومت  اطالعات  وزير  ابقاي 
كنم و يا بر تعبير »بيداري انساني« در مقابل 
»بيداري اسالمي« درباره نهضتهاي اجتماعي 

منطقه اصرار بورزم.
به هر حال اين روش هيئت اجرايي كه ظاهرا 
برخي اعضاي آن به جاي آنکه معتمدان مردم 
نوع  يادآور  هستند  دولت  معتمدان  باشند 
برخورد كليساي كاتوليک در قرون وسطي با 
مردم است كه منجر به رويگرداني مردم اروپا 
از دين و ايمان شد و اين رويگرداني همچنان 

ادامه دارد.
با تقديم احترام
علي مطهري

متن کامل نامه علي مطهري به 
وزارت کشور
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با انتشار فهرست فیلم های حاضر در بخش اصلی سی امین جشنواره فیلم فجر، طبق سنت هر ساله گمانه زنی درباره فیلم های ناکام آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در روزهای آغازین زمستان و هم زمان با شمارش معکوس جشنواره فیلم فجر خبرهایی مبنی بر ممیزی 
نهایی فیلم های بخش مسابقه  انتشار رسمی لیست  با  آثار شنیده می شود. شنیده هایی که  فیلم ها و حتی در برخی موارد توقیف برخی 

صحت شان بیشتر قوت می گیرند.
سی امین جشنواره فیلم فجر هم که در آستانه برگزاری آن هستیم، گویا با حاشیه های زیادی به لحاظ ممیزی آثار روبرو شده است.

اينجا شهر ديگری است
در میان فیلم های معرفی شده برای بخش اصلی جشنواره امسال نام یک فیلم »اینجا شهر دیگری است« ساخته احمدرضا گرشاسبی که از 

آثار ارزشی محسوب می شدند نیز دیده نمی شود.
 

فيلم بغض
اما طبق شنیده ها در میان غایبان بخش اصلی جشنواره فیلم هایی چون »پنهان« مهدی رحمانی، »زندگی خصوصی آقا و خانم میم« روح الل 
حجازی، »بی خود و بی جهت« عبدالرضا کاهانی، »بغض« رضا درمیشیان، »آزاد راه« عباس رافعی و«پریناز«)سبب من( بهرام بهرامیان جز 

آثاری هستند که دچار ممیزی شده اند و یا حتی در معرض توقیف قرار دارند.
تعدادی از کارگردانان این آثار با معاونت سینمایی دیدار کرده اند و در ارتباط با نمایش آثار خود در جشنواره صحبت هایی داشته اند. ممیزی 
این آثار از 15 تا 70 دقیقه بوده است! به برخی صاحبان آثار این بخش اعالم شده است که آثار فوق دچار مشکل مضمونی هستند. البته شنیده 

می شود در برخی موارد این اتفاقات را بر گردن هیات انتخاب انداخته و بحث همیشگی سلیقه داوران را مطرح کردند.
 

تهران 1500
در این میان فیلم های دیگری نیز هستند که هنوز تکلیف آنها مشخص نشده و احتمال آن می رود در بخش های دیگری حضور داشته باشند. 
بهرام عظیمی، »فیالدلفی« کارگردانی مشترک  نمایش، »تهران 1500«  با داشتن مجوز  فیلم »من همسرش هستم« مصطفی شایسته 
سیدمجتبی اسدی پور و اسماعیل رحیم زاد، »توقف کوتاه« ابوالفضل جلیلی، »بیتابی بیتا« مهرداد فرید،«شانه دوست« محسن محسنی نسب، 

»آزمایشگاه« حمید امجد  و »خودزنی« احمد کاوری در این بخش قرار دارند.
 

فيلم خرس
نکته جالب توجه درباره فهرست فیلم های بخش مسابقه سی امین جشنواره فیلم فجر اینکه در میان همین 26 فیلم هم آثاری حضور دارند 
که شرکتشان در جشنواره مشروط اعالم شده است! اتفاقی که می توان آن را یکی از نوآوری های جشنواره سی ام دانست. طبق شنیده ها 
آثاری چون »خرس« خسرو معصومی، »گشت ارشاد« سعید سهیلی، »ملکه« محمدعلی باشه آهنگر و »آمین خواهیم گفت« سامان سالور 

در صورت اعمال اصالحات و دریافت مجوز نمایش می توانند در لیست نهایی قرار بگیرند.
تالش های خبرنگار ما برای تماس با دبیر جشنواره در خصوص این گزارش تاکنون ناکام مانده است که در صورت توضیح خزاعی خبر 

تکمیلی منتشر خواهد شد.
همچنین دو فیلم از میان آثار راه نیافته به بخش مسابقه یک بازیگر واحد دارند که گویا در حال حاضر در سینمای ایران اجازه کار ندارد و 

دلیل ممیزی این دو فیلم حضور وی در این فیلم هاست.

فیلم های ممیزی ، توقیفی و مشروط 
پشت درهای جشنواره فجر

 

مروری  در  را  خود  دیدگاه های  کرده اند  سعی  زیبایی«  »تاریخ  نویسندگان 
تاریخی برای یافتن تعریف ها و تأویل هایی از زیبایی با تکیه بر مدارک علمی 

و تاریخی، هنر و فلسفی غرب بیان کنند.
اکو،  اومبرتو  نوشته  زیبایی«  »تاریخ  کتاب  خبرآنالین،  گزارش  به 
اسطوره شناس ایتالیایی، با ترجمه و گزینش هما بینا از سوی انتشارات متن 

به بازار کتاب عرضه شده است.
اومبرتو  ایتالیایی،  کتاب »تاریخ زیبایی« 17 فصل دارد و زیرنظر دانشمند 
جورال  قلم  به  فصل ها  بقیه  و  اکو  خود  را  آن  فصل   9 که  شده  نوشته  اکو 
مودومیکه به نگارش درآمده است. نویسندگان در این کتاب سعی کرده اند 
که دیدگاه های خود را در مروری تاریخی برای یافتن تعریف ها و تأویل هایی 
از زیبایی با تکیه بر مدارک علمی و تاریخی، هنر و فلسفی غرب بیان کنند. 
نظری  متن های  از  برگزیده ای  یا  و  تصویر  با  را  خود  نظریه های  همچنین 

همراه کرده اند.
اکو در مقدمه این کتاب، اشاره می کند: »در بررسی نظریه های زیبایی طی 
سده های متمادی، نخست و مهم تر از هر چیز، کوشش خواهیم کرد مواردی 
را شناسایی کنیم که فارغ از اشتیاقی که ممکن است در خود ما برانگیزند، 
در فرهنگی خاص یا دوره خاصی از تاریخ به دلیل خوشایند بودنشان تأمل 
از مفاهیم پیش  با هیچ یک  این رو،  از  باشند.  برانگیز تشخیص داده شده 
بررسی چیزهایی خواهیم پرداخت  به  بلکه  آغاز نمی کنیم،  زیبایی  انگاشته 

که بشر )در فرهنگ غربی(، آنها را طی هزاران سال، به شمار آورده است.
مترجم این کتاب، درباره آن معتقد است: کتاب »تاریخ زیبایی« اومبرتو اکو ابتدا به صورت درس نوشته هایی به زبان ایتالیایی در سال 
2002 چاپ شد و سپس زیرنظر خود او در سال 2004 به انگلیسی ترجمه شد. مقدمه و نه فصل از هفده فصِل کتاب را اکو نوشته است و 
دیگر فصل ها به سرپرستی او به قلِم »جورالمو دو میکله« استاد فلسفه و همکار او در دانشگاه بولونا در ایتالیا، نوشته شده  است. این هفده 
فصل، که هرکدام شامل بخش های متعدد است، بررسی زیبایی را به روال معمول پژوهش های غربی، از تمدن یونان کهن آغاز می کند و 
با گذشت از دوره های گوناگون تاریخ فرهنگ غرب به زمان حال می رسد. جستجوی او برای یافتن تعریفی از زیبایی در دوران کنونی به 

ویژه برای نسل امروزی جالب است.«
وی با بیان اینکه دو نکته کتاب »تاریخ زیبایی« را از آثار مشابه خود متمایز و خواندنی تر می کند،  می گوید: »گستردگی بررسی های مربوط 
به زیبایی در ژانرهای مختلف هنرهای تجسمی، ادبیات، هنرهای نمایشی، فلسفه، اسطوره، الهیات و دوران های گوناگون از یونان کهن تا 
به امروز بعالوه بیان سهل و ممتنع نوشتن و تاویل های این کتاب که آن را با کتاب های تاریخ هنر، یا تاریخ ادبیات، یا فلسفه هنر و مشابه 

آنها متفاوت می کند.«
»رابطه زشتی با زیبایی و زیبایی هیوالها، گسیختگی نظام زیبایی غربی همراه با ناپدید شدن دستگاه های فلسفی گذشته آن فرهنگ، ابداع 
نظام های جدید زیبایی و اشاره به آنها در هر دوران فکری در غرب و تداخل برداشت های شخصی و فردی هنرمندان دوران معاصر در نگرش 

فرهنگ های دنیا نسبت به زیبایی« عناوین برخی فصل های این کتاب خواندنی و آموزشی است.
تصویر باال با نام »بانویی با قاُقم« اثر لئوناردو داوینچی است؛ در توضیح این تصویر در کتاب ذکر شده است: »در آثار داوینچی، چهره زنان به 
طور ویژه ای اسرار آمیز و دست نایافتنی اند. این ویژگی را می توان به وضوح در تابلوی بانویی با قاُقم دید. در این اثر نمادپردازی سنجیده 
مبهمی در انگشتان بیش از حد بلند زن در حال نوازش حیوان بیان شده است...شخصیت اسرارآمیز و دست نایافتنی سرشت و نهاد این 
زن، که با مفهوم مالحت بیان شده، بار دیگر به مساله نظری خاص نقاشی مکتب منریسم و شرایط ترسیم تصویری در درون یک فضا اشاره 
می کند. زن رنسانس برای آراستن خود لوازم آرایش به کار می برد و به آرایش گیسوانش توجه خاصی داشت)هنری پیراسته به ویژه در 

ونیز( و آنها را اندکی به رنگ طالیی با تاللویی از قرمز در می آورد...«

چهره بانوی اسرار آمیزی که داوینچی آن را نقاشی کرد  
و  نمي شود  بیمار  شامل  فقط  بیماري  این  آثار  که  آنجا  از 
یک  را  آن  مي توان  مي کند،  درگیر  هم  را  جامعه  و  خانواده 
ذکر  زمینه  این  در  دانست  اجتماعي  صعب العالج  بیماري 

نکته هایي ضروري به نظر مي رسد...
 بیماراني که دچار نارسایي کلیه مي شوند در تمام جوامع بشري زندگي طبیعي اي مانند من و شما ندارند. آنها 
با کمک دستگاه دیالیز و داروها زنده هستند. این بیماران از مشکالت زیادي رنج مي برند؛ گذشته از مشکالت 
مالي که بسیار حایز اهمیت است، تنگي نفس، پوکي استخوان، مشکالت فشارخوني، اختالل آب و الکترولیت ها و 
کم خوني مزمن )به دلیل مصرف داروهاي متعدد( هم گریبانگیرشان مي شود زیرا دستگاه دیالیز با تصفیه خون، 
آنها را زنده نگه مي دارد اما خون سازي، کلسیم سازي و تنظیم سیستم داخلي بدن را انجام نمي دهد و این کارها 
فقط از عهده کلیه ها ساخته است و بس. بیماري این عزیزان یک بیماري چند وجهي است و پزشکان متخصص 
مختلفي براي درمان آن باید مشارکت کنند. الزم است همه ما )چه به عنوان مردم جامعه و چه مسووالن اجرایي( 
تالش کنیم تا بهترین سرویس را با حداقل هزینه در اختیار این بیماران بگذاریم. این کار به مدیریت و برنامه ریزي 

بهداشتي نیاز دارد.
نباید از یاد ببریم همه کارهاي درماني اي که انجام مي دهیم، موقتي است و باید در اسرع وقت و کوتاه ترین زمان 
پیوند کلیه انجام شود چون هرچه این کار سریع تر انجام شود، امکان بهبود و کاهش عوارض بیشتر است. در آمریکا 
بیش از 50 هزار فرد در انتظار پیوند وجود دارد اما به دلیل روابط انساني و عشق مخصوص ایراني، ما با افتخار 
اعالم مي کنیم فهرست انتظار نداریم. پیوند کلیه همسران و غیرفامیل از 20 سال پیش از بیمارستان لبافي نژاد 

آغاز شد، در دنیا به این پیوند زن به شوهر یا غیرفامیل، مدل ایراني مي گویند.
این سدشکني مورد توجه وزارت  بوده و  بیمار کلیوي موثر  از  اقدام هایي که در زمینه پیوند و حمایت  از  یکي 
بهداشت قرار گرفته، اهداي کلیه ها از زنده )غیرجسد( است. این پیشرفت  به علت تسهیل پیوند و تغییر نوع و شیوه 
جراحي بوده است، یعني اهداي کلیه با روش الپاروسکوپي که فرد دهنده کلیه از شر آن شکاف بدمنظره روي 
بدنش خالص مي شود و به سرعت مي تواند به کار و زندگي خود برگردد. در این روش پزشک به جاي شکافتن 
پهلو، با ایجاد یک برش بسیار کوچک و با استفاده از دستگاه مخصوص میکروسکوپي که 8 برابر بزرگ نمایي دارد، 
کلیه را خارج مي کند و اهداکننده ایثارگر، 3 ماه بعد از اهداي کلیه حتي از منظر زیبایي نیز مشکلي نخواهد 
داشت و باور نمي کند جراحي انجام داده است. اهداکننده پس از 2 یا 3 روز کامال بهبود مي یابد و حتي پس از 
2 هفته مي تواند به زندگي عادي برگردد. این تکنیک جراحي جالب باعث مي شود ایثارگراني که به علت ترس 
از اتالف وقت یا دور ماندن از کار از اهداي کلیه منصرف مي شدند، به این کار تشویق شوند. آخرین و مهم ترین 
مساله، حمایت و مراقبت  جدي از کلیه هاست. شما که کلیه هاي سالمي دارید و متوجه این نعمت بي مانند نیستید، 

دقت کنید.

قدر کليه هايتان را بدانيد
پرسشي از دکتر محمدعلي نیلفروش زاده متخصص پوست و مو و رییس مرکز 

تحقیقات پوست و سلول هاي بنیادي

پوست بدن، یک عضو زنده است و از چند الیه تشکیل شده است. رنگ پوست  هم 
به دلیل رنگدانه  اي به نام »مالنین« است که در اثر تماس با نورآفتاب مي تواند 

تغییر کند...
نور خورشید  برابر  در  پوست  زیرین  الیه هاي  از  حفاظت  »مالنین«  مهم  نقش 
رنگدانه ها  این  تعداد  دلیل  همین  به  و  است  تخریب شده  سلول هاي  جذب  و 
علت  است.  دیگر  نقاط  برابر   2 نور خورشید هستند،  در معرض  نقاطي که  در 
تغییراتي که در رنگ پوست  به وجود مي آید و ایجاد لک ها، تغییراتي است که در 
سلول هاي رنگدانه اي ایجاد مي شود. با دکتر محمدعلي نیلفروش زاده، متخصص 
این باره  در  بنیادي  سلول هاي  و  پوست  تحقیقات  مرکز  رییس  و  مو  و  پوست 

گفت وگو کرده ایم.
سالمت: آقاي دکتر! چرا لکه هاي پوستي تا این حد مهم تلقي مي شوند؟

چون این تغییرات مشکالت روحي- رواني و اجتماعي براي افراد ایجاد مي کنند 
به خصوص در کساني که به دلیل نوع شغل خود، تماس چهره به چهره و مستمر 
مي شود  فعالیت?هایشان  بر  تاثیرگذاري  یا  افسردگي  باعث  لک ها  این  دارند، 
غلط  درمان هاي  گاه  است.  مهم  صحیح  درمان  و  درست  تشخیص  بنابراین 
باید اطالعات صحیحي در مورد  مي تواند مشکل بیمار را افزایش دهد. پزشک 
بیماري، روش درماني، طول مدت درمان و مراقبت هاي پس از درمان در اختیار 

بیماران قرار بدهد تا آگاهي الزم را براي همکاري با او پیدا کنند.
سالمت: چرا رنگ پوست تغییر مي کند و لکه ایجاد مي شود؟

یا  کمرنگي  و  تیره  لک  یا  پررنگي  است؛  صورت   2 به  معموال  تغییرات  این 
سفیدشدن. علت ایجاد لکه هاي تیره پوست، افزایش مالنین یا افزایش فعالیت 

این سلول هاي رنگ ساز است.
سالمت: چرا مالنین زیاد مي شود؟

در  و  بگذارد  تاثیر  رنگدانه ها  کیفیت  و  میزان  روي  مي تواند  متعددي  عوامل 
بیماري هاي  ژنتیکي،  و  ارثي  بیمار ي هاي  آورد؛  پدید  و لک  تغییر رنگ  پوست 
هورموني، بیماري هاي التهابي، بیماري هاي سوخت و ساز سلولي، برخي داروها 
و عوامل شیمیایي، بدخیمي هاي پوستي و علل تغذیه اي مانند کمبود ویتامین 
نورآفتاب،  و  هورمونال  عوامل  ترکیب  و  تداخل  اثر  در  هم  گاهي  سوءتغذیه.  و 
خیلي  که  بارداري  دوران  در  لک  آمدن  به وجود  مانند  مي یابد  افزایش  مالنین 
شایع  است، این لکه ها قهوه اي رنگ و قرینه اند و معموال در دوران بارداري در 
چهره خانم ها ایجاد و پس از زایمان ناپدید مي شوند، اما ممکن است براي ماه ها 

یا سال ها باقي بمانند.
سالمت: مي توان از ایجاد این لک ها پیشگیري کرد؟

آن  از  بتوان  که  نیست  مشخص  »مالسما«  یا  بارداري  لک  ایجاد  اصلي  علت 
جلوگیري کرد، ولي در بیشتر موارد با فعالیت هاي هورموني مرتبط است، چون 
با مصرف قرص هاي جلوگیري از بارداري هم ایجاد مي شود. لک بارداري در موارد 
نادري میان خانم هاي مجرد و حتي مردان نیز دیده مي شود. استفاده از داروهاي 
مي تواند  نیز  تخمدان  یا  تیرویید  فعالیت  اختالل  و  نورآفتاب  به  حساس کننده 

دلیل دیگر پدید آمدن آنها باشد.
سالمت: این لک ها درماني هم الزم دارند؟

معموال نه، چون پس از زایمان معموال بعد از مدتي خود به خود از بین مي روند. 
با  که  مواردي  در  و  دیده مي شوند  و چانه  پیشاني  گونه،  در  بیشتر  لکه ها  این 
مصرف قرص هاي جلوگیري از بارداري ایجاد شده باشند، باید مصرف قرص قطع 

شود و البته مدت زیادي طول مي کشد تا پس از قطع قرص، از بین بروند و حتي 
روند  به  سرعت بخشیدن  براي  نشوند.  برطرف  کامل  به طور  هرگز  است  ممکن 
بهبود، اقدام هایي انجام مي  شود مانند الیه برداري خفیف با کمک مواد شیمیایي 
ترکیب هاي  کمک  با  واقع  در  چون  است  مطمئن  و  موثر  بسیار  که  سطحي 
گرفته  مي کنند،  ایجاد  را  لکه ها  که  رنگدانه هایي  فعالیت  جلوي  بي رنگ کننده، 

مي شود.
سالمت: با لیزر کردن هم مي توان لکه ها را از بین برد؟

است.  نرسیده  اثبات  به  تاکنون  بارداري  لک  یا  مالسما  درمان  در  لیزر  نقش 
البته در بعضي از انواع مالسما مي توان از درمان لیزر استفاده کرد ولي معموال 
بالفاصله پس از قطع درمان، عود مي کند. در واقع بهترین درمان براي این لک ها، 
ضدآفتاب  کرم هاي  از  باید  کار  این  براي  که  است  نورآفتاب  با  نداشتن  تماس 

استفاده کرد.
سالمت: یکي دیگر از مشکالت زیبایي، لکه هاي ناخوشایند کک ومک است. لطفا 

در این مورد توضیح بدهید.
کک ومک یا فرکل ها، لکه هاي کوچک قهوه اي?رنگي هستند که به دلیل تولید 
بیش از حد مالنین ایجاد و در افراد با پوست روشن، موهاي بلوند و چشمان آبي 
بیشتر دیده مي شوند. در مناطقي از پوست که در تماس با نور خورشید است، 
تابستان ها  در  و  فراوان تر  کوچک  لکه هاي  این  پشت،  و  شانه ها  صورت،  مانند 
تعداد، اندازه و عمق کک ومک ها بیشتر از زمستان است. کک ومک معموال از سن 

5 سالگي شروع مي شود و بي خطر است.
سالمت: یعني مراجعه به پزشک متخصص براي درمان کک ومک الزم نیست؟

در  حتي  و  مي شوند  ایجاد  پایین  سنین  در  که  کک  ومک هایي  دارد؛  بستگي 
زمستان ها هم باقي مي مانند یا کک  ومک هایي که به دلیل تماس با اشعه آفتاب 
بیماري هاي  بررسي شوند، چون  به وسیله پزشک  باید حتما  به وجود مي آیند، 
خاصي وجود دارند که مي توانند باعث ایجاد کک ومک شوند، اما به طور کلي این 
نوع لکه ها به درمان نیاز ندارند و معموال ترکیب هاي موضعي اي تجویز مي شود 
که در درازمدت کک ومک ها را از بین مي برند. اگر هم درمان موضعي موثر نبود، 

از لیزر براي از بین بردن آنها کمک مي گیریم.
سالمت: گاهي در صورت و دست افراد مسن لکه هایي پررنگ و کوچک مي بینیم. 

آنها از چه نوعي هستند؟
این لکه ها را »لک پیري« مي نامیم که با افزایش سن و به دلیل تماس طوالني مدت 
با نورآفتاب به وجود مي آیند. هرچه سن باالتر رود، این لک ها پررنگ تر، زیادتر و 

گسترده تر مي شوند و شروع آنها از سن 30 تا 40 سالگي است.
سالمت: احتمال بدخیمي این لک ها وجود دارد؟

در نمونه برداري هاي انجام شده، معموال تغییرات بدخیمي دیده نمي شود اما طي 
سال هاي بعد، مي توانند به ضایعات بدخیم تبدیل شوند. پس بهتر است هرچه 

سریع تر براي درمان آنها اقدام شود.
سالمت: درمان لک پیري چگونه است؟

لیزر  با  را  آنها  عموما  ولي  مي روند،  بین  از  با جراحي  باشند،  منفرد  لک ها  اگر 
درمان مي کنیم زیرا نتایج آن بسیار رضایت بخش است. درمان هاي موضعي مانند 
کرم هاي مخصوص که لکه ها را کمرنگ  مي کنند، نیز کاربرد دارند، اما باید چند 

ماه از آنها استفاده کرد و اثرگذاري شان قطعي نیست.
سالمت: مي توان ازلک هاي پیري پیشگیري کرد؟

بله، با روش بسیار آسان و مطمئن استفاده از کرم هاي ضدآفتاب و جلوگیري از 
برنزه شدن چه با استفاده از منابع مصنوعي اشعه ماوراي بنفش و چه در آفتاب.

سالمت: چه علت هاي دیگري براي ایجاد لک هاي تیره وجود دارد؟
دالیل بروز لک فراوان هستند؛ بعضي بیماري ها مانند نارسایي کبدي و کلیوي، 
آسم و التهاب هاي پوستي مانند لیکن پالن و...، آسیب یا ضربه به پوست )مانند 
افراد چاقي که مالش پوست در ناحیه ران ها در آنها باعث ایجاد لک در آن محل 
زبر(،  کیسه  شدید  کشیدن  دستکاري شده،  جواني  غرور  یا جوش هاي  مي شود 
یا آبي تیره  مصرف بعضي داروها )مانند داروي ضدماالریا که لک هاي قهوه اي 
ویتامین ها  بعضي  کمبود  و  مي کند(، سوءتغذیه  ایجاد  کام  یا سقف  در صورت 
نورآفتاب، روغن هاي معدني،  با  بودن  تماس  به دلیل در  تیره  شغلي  و لک هاي 
دارد  وجود  بدن  و  صورت  لک  ایجاد  براي  هم  دیگري  علت هاي  و...  آسفالت 
که به دلیل نادر بودن، به آنها اشاره نکردم و هنگام مراجعه به پزشک و انجام 

آزمایش ها بررسي مي شود.
سالمت: به نظر درمان لک ها با داروهاي گیاهي امکان دارد؟

نه، حتي گاهي این کار درمان را مشکل یا حتي غیرممکن مي  کند. پزشک با 
توجه به وضعیت بیمار، نوع لک و علت آن و درمان را توصیه مي کند. البته به 
تازگي از عصاره گیاه شیرین بیان براي درمان لک هاي پوستي استفاده  مي شود 
و در بررسي ها نتایج خوبي به دست آمده است. مطالعه ها روي گیاه شیرین بیان 
همچنان ادامه دارد و امیدوارکننده است اما تاکید مي کنم که درمان لک هاي 

تیره پوست را به افراد غیرپزشک و تجویزهاي آنها نسپارید.

چرا پوستمان لک مي شود؟

نام دکتر »منوچهر ستوده« را همیشه کنار نام مرحوم »ایرج افشار« 
سال  افشار«،  »ایرج  دیده ایم.  شهیر  ایران شناس  و  نسخه شناس 
گذشته درگذشت و حاال ستوده مانده و خاطره آن همه ایرانگردي 
تنگ  به  شهر  مصائب  و  فشارها  اثر  بر  ما  مي گوید  او.  با  رفاقت  و 
مي آمدیم و یک باره یکي مان به دیگري زنگ مي زد و اسباب سفر را 

مهیا مي کردیم و راه بیابان را در پیش مي گرفتیم...
 این سفرها که معموال از تهران آغاز مي شد و تا مسیري طوالني 
ادامه مي یافت، اغلب 2 بار در سال اتفاق مي افتاد؛ سفرهاي بهاره 
و سفرهاي پاییزه.پاییز امسال، اولین سالي است که »ایرج افشار« 
بار سفر بسته  باز هم  او  نیست و نمي دانیم »منوچهر ستوده« بي  
است یا نه. براي اینکه »منوچهر ستوده« را بیشتر بشناسید، باید 
از  او متولد 1292 خورشیدي در تهران است. مادرش  بگوییم که 
تفرش و پدرش از نور مازندران بوده اند. گفته بودند طب بخواند ولي 
دوست داشته ادبیات بخواند. محقق تاریخ و ادبیات فارسي است و 
در مورد ادبیات فارسي سمرقند و بخارا و جغرافیاي فرهنگي ایران 
بسیار نوشته و کتاب منتشر کرده است. مي گوید هنوز مي خوانم و 
یاد مي گیرم. خانه و باغي دارد در کوشک در جاده چالوس. دکتر 
»شفیعي کدکني« شاعر و ادیب گرانمایه کشورمان که عمرش دراز 
باد، درباره ستوده گفته است: »اسنادي که ستوده درباره جغرافیاي 
تاریخي ایران بزرگ فراهم کرده، مهم?ترین منابع تحقیقات نسل 
این  در  ستوده  اندازه  به  تنهایي  به  هیچ کس  و  بود  خواهد  آتي 
را  نقاطي  تمام  او  که  بدانید  است  جالب  است.«  نکرده  کار  عرصه 

و  مستند  همه  تحقیقاتش  و  گذاشته  زیرپا  نوشته،  درباره شان  که 
مبتني بر حضور و مشاهده بوده است. مثال براي نوشتن کتاب »از 
آستارا تا استارباد« تمام این مسیر را خودش رفته و همه مطالعه ها 
ادبیات  درباره  کتاب  جلد  از 60  بیش  است.  داده  انجام  را شخصا 
آستانه 100  و در  ایراني منتشر کرده  اقوام  و  لهجه ها  و  و گویش 
با  هماهنگ  زندگي اش  مي نویسد.  و  مي خواند  همچنان  سالگي 
طبیعت است. در باغي پر دار و درخت ساکن است و هر روز سپیده 
صبح بیدار مي شود و با تاریک شدن هوا به خواب مي رود. زیر نور 
مصنوعي )المپ( چیزي نمي خواند و میز کارش در ایوان خانه است. 
هر سال ییالق و قشالق مي کند؛ یعني تابستان ها در کوشک چالوس 
است و زمستان ها در تنکابن. منوچهر ستوده در جواني از تهران تا 
اردبیل و از آستارا تا استارباد )استرآباد( را با پاي پیاده رفته است و 
مي گوید آخرین باري که دکتري به خودش دیده، در دوره سربازي 
بوده است که حکایت آن را در این گفت وگو مي خوانید. با این وصف 
نزدیک 70 سال است که به جز دندان پزشک یا شاید چشم پزشک، 
به هیچ دکتر داخلي اي مراجعه نکرده است. این شما و این دکتر 

منوچهر ستوده، ادیب و ایران شناس.
این روزها 99 ساله شده اید. شکرخدا صحیح و سالمتید؟

روي هم رفته خوبم. ولي امروز )روز گفت وگو( کمي وضعیتم به هم 
ریخته است. از صبح تا حاال اشتهایم سلب شده و هیچي نمي توانم 

بخورم. یک هندوانه پاره کرده ام و از صبح تکه تکه مي خورمش.
فکر مي کنید علت این کم اشتهایي چیست؟

نمي دانم، اگر مي دانستم معالجه اش مي کردم.
شما اهل دکتر رفتن نیستید؟

نه، کدام دکتر؟ اول ثابت کن که دکترها دکترند بعد بگو برو پیش 
آنها.

اصال شما به طب اعتقاد دارید؟
باید  االن  به طب قدیم چرا. مي دانم  ولي  نه،  امروز  به طب علمي 

حریره بخورم که قبض نمي کند و مزاج را باز مي کند.
سه وعده غذا را مرتب مي خورید؟

نه همیشه، امروز وعده صبحانه را که خوردم بعد از آن دیگر چیزي 
نخورده ام. البته صبحانه را کامل خوردم.

لبنیات که مي خورید؟
لبنیات سر جایش است. ظهر از دوغي که خودم ساخته بودم کمي 

خوردم، ولي بعضي وقت ها این چیزها هم به آدم اثر نمي کند..
شما پرهیز گوشت هم مي کنید؟

ابدا. انواع و اقسامش را مي خورم. اگر بوقلمون  گیرم بیاید، مي خورم 
و گوشت قرمز هم داشته باشم همین طور. پرهیزي از گوشت ندارم.

سوسیس و کالباس چطور؟
خیابان  در  و  بودیم  جوان  که  زماني  را  کالباس  و  سوسیس 
این چیزها  هیچ وقت  االن  مي خوردیم.  مي زدیم،  قدم  قوام السلطنه 

را به دهانم نمي برم..
مي شود بگویید راز سالمتتان چیست؟

من همیشه گفته ام که غذا بخورید ولي با تعدیل. یعني عدل یادتان 
بعضي ها مي نشینند 3-2 سیخ  نکنید.  زیاده روي  نرود. در خوردن 
سالمت،  راز  نیست.  درست  این  سنگک.  نان  با  مي خورند  کباب 

اعتدال در خوردن است..
زماني گفته بودید راز این سرحالي و سالمت شما، زندگي و تطبیق 

با طبیعت است.
البته، این علل با هم جمع هستند. در دامن طبیعت بودن، من را 
زنده نگه داشته است. شک ندارم اینکه از صبح تا شب سبزه و آب 

و گل و گیاه مي بینم، در هضم غذایم موثر است..
شما زندگي شهري را هم از دالیل بیماري و کوتاهي عمر مي دانید؟

وقتي در  آدم مي گیرد.  از  را  و جنبش  زندگي شهري حرکت  بله، 
هم  به  بدن  نظم  باشد،  نداشته  وجود  جنبش  و  حرکت  زندگي 
مي ریزد. در قانون طبیعت هرکس که صبح از خواب بیدار مي شود، 
گرسنه است و مي خواهد چیزي بخورد. اصال چون گرسنه مي شود، 
همه  و  پروانه  و  مورچه  که  مي بینید  همین  براي  مي شود.  بیدار 
هستند.  خوردن  براي  چیزي  دنبال  به  صبح  از  روزبیدار،  جانوران 

آدم هم جز این نیست.
با جانوران وحشي مثل مار و خرس و ... هم برخورد داشته اید؟

تنها حیوان وحشي اي که با چشم هاي خودم دیدم، در جاده کجور 
بود. خواستم از جاده بپیچم که 2 ببر را حدود 500 متري دیدم. 
ما  همسفر  دوستان  سرش.  پشت  ماده  ببر  و  مي رفت  جلو  نر  ببر 
وقتي آنها را دیدند، وحشت کردند و ایستادند تا ببرها از اطرافمان 
یک بار  ماندیم.  کجوري ها  از  یکي  خانه  رفتیم  هم  بعد  شوند.  دور 
هم خرسي به کندوهاي عسلم زد. آخرهاي شب خوابیده بودم که 
بلند  بود.  مهتاب  از طرف کندوها سروصدا مي آید.  احساس کردم 
شدم و آن طرف را نگاه کردم. دیدم یک خرس مثل آدم نشسته سر 
کندو و جعبه ها را یکي یکي باز مي کند و مثل آدم پشت و رویشان 
را نگاه مي کند و آنها را که زنبور دارد یک طرف مي گذارد و آنها را 
که ندارد، طرف دیگر. کارهایش مثل آدمیزاد بود. آنها را که زنبور 

نداشت، پنجه انداخت و همه عسل هایش را بلعید و آنها را که زنبور 
داشت، برد کنار نهر آب و نشست آنها را در آب تکان تکان داد تا 

زنبورهایش بریزد
شما تنها بودید؟

بله، باغبان در خانه اش بود و اصال خبر نداشت. خالصه خرسه همه 
عسل ها را خورد و سرش را انداخت پایین و رفت. معموال اگر حیوان، 
ببیند، خودش مي خواهد فرار کند. حیوان ها دنبال شکارها و  آدم 
رفتم  و  پریدم  ندارند.  کاري  آدم  با  و  هستند  خودشان  غذاهاي 
شکارچي خبر کردم و آمدند او را زدند. فردا 6 صبح، گوشت این 
خرس را بین همه مردم قسمت کردند و بردند؛ دلیلش این است 
که آخرین عالج زانودرد و استخوان درد همین گوشت خرس است.

از نظر غذایي مزاجتان با هم یکي بود؟
افشار هم مثل من از هیچ غذایي روگردان نبود. از هیچ چیز بدش 
نمي آمد. در طول مسافرت ها و همنشیني ها اصال نشنیدم بگوید این 

غذا را بخوریم یا نخوریم.: به طبع سرد و گرم غذاها اعتقاد دارید؟
اینکه قابل انکار نیست. شما یک هفته نان و پنیر و خیار بخورید و 

یک هفته نان و پنیر و خرما تا بفهمید با هم چه فرقي دارند
 آخرین باري که به دکتر مراجعه کردید، کي بود؟

نظام  در  که  بود  دوره اي  دیدم،  خودم  به  دکتر  که  آخرین باري 
مشغول سربازي بودم. در سواره نظام خدمت مي کردم. اسبي دررفت 
و رفتم او را بگیرم ولي تازه نعل بود و چنان لگدي به من زد که 
فقط توانستم پایم را از رکاب دربیاورم تا قالب نشود و دنبال اسب 
کشیده نشوم. این شد که از اسب افتادم و دکتر نظام آمد باال سرم و 
خوشبختانه بعد از آن دکتري به خودم ندیده ام. البته دندان پزشک 

جاي خود دارد چون بدون دندان که نمي شود سر کرد.
در جایي نوشته بودید »ایرج افشار« را ویروس کربالیي از بین برد. 

هنوز هم روي حرفتان هستید؟
است.  حرف  اینها  همه  مرد.  خون  سرطان  از  افشار  گفتند  دقیقا. 
من یک بار شرح مبتال شدن به ویروس کربالیي را نوشته ام که در 
ویروس،  این  اصلي  وطن  شد.  عارضم  افشار  ایرج  با  همراه  سفري 
این  و  مي روند  کربال  زیارت  به  آفریقا  مسلمانان  آفریقاست.  در 
ویروس را با خود به این محل متبرک مي برند و با بوسیدن و لمس 
کردن ضریح، این آلودگي را به دیگران منتقل مي کنند. مي ترسم 
باشد.هفته نامه  ویروس  همان  از  ناشي  هم  امروزم  بي اشتهایي  این 
ایران آرزوي سالمت و طول  »سالمت« براي این بزرگمرد ادبیات 

عمر دارد.

با منوچهر ستوده درآستانه 
۱۰۰ سالگي

ابتال به بیماري هاي مزمن، یکي از استرس هاي شایع براي بیشتر مبتالیان است...
تجربه دوره هاي عود و فروکش بیماري و تحمل درمان هاي گوناگون و گاه عارضه دار براي مدت هاي طوالني کار 
ساده اي نیست، بنابراین بسیار محتمل است که بسیاري از افراد مبتال در طول بیماري خود دچار درجه?هایي از 
افسردگي شوند. البته باید توجه داشت که همه ما بعضي روزها شادتریم و حال و حوصله بهتري داریم و کارهایمان 
را با عالقه تر دنبال مي کنیم ولي بعضي روزها غمگین تر و بي حوصله تر هستیم و به سختي کارهایمان را انجام 
مي دهیم. این طبیعت ماست و به معني افسردگي نیست، اما اگر این تغییرات شدیدتر یا دایمي باشد، احتمال 
بیماري مطرح مي شود. این اختالالت را با توجه به تنوع و شدت عالیم به انواع گوناگوني طبقه بندي مي کنند. 
جالب اینجاست که بسیاري از افراد مبتال، به خصوص در اوایل بیماري، به هیچ وجه متوجه بیماري خود نیستند و 
فقط احساس مي کنند با گذشته تفاوت کرده اند و این تفاوت را به مشکالت روزمره اي که دارند، نسبت مي دهند. 
براي مثال، ممکن است وضعیت خود را این گونه توصیف کنند: »چند وقته حالم اصال تعریفي نداره، حال و حوصله 
کارهام را ندارم. قبال این حالت هایم کمتر بود ولي االن خیلي بیشتر شده و اغلب احساس مي کنم که حوصله ندارم 
با کسي سروکله بزنم. زود هم از کوره در مي روم. توي دلم مي گم که کاش مي شد فقط مي خوابیدم و از همه چیز 
راحت مي شدم...« در اصطالح روان پزشکي به این حالت »افسردگي خفیف« یا »مینور« مي گویند. این بیماري 
بسیار شایع است و حداقل 5 درصد از افراد جامعه را درگیر مي کند، ولي به علت شدید نبودن عالیم آن، معموال 
دیرتر شناسایي و درمان مي شود و همین مساله باعث خواهد شد فرد مدت بیشتري را با بیماري سر کند. حتي 
بسیاري از مردم مشکالت ناشي از آن را تحمل مي کنند. عالوه بر اینکه این حالت افسردگي باعث افت کیفیت 
زندگي فرد و خانواده اش مي شود، بر توانایي او در حل مساله نیز تاثیر منفي مي گذارد. یعني وقتي مثل هر انسان 
دیگري با یک مشکل روبرو مي شود، نمي تواند به خوبي و با فکر باز به حل آن بپردازد، بنابراین هر بار مشکلي 
به مشکالت قبلي اضافه مي شود که مي تواند به برخي مشکالت خانوادگي دچار شود و اوضاع زندگي اش برهم 
بریزد. این یعني بیشتر و بیشتر شدن استرس هاي روزمره زندگي. عود یا تشدید بیماري هاي جسمي فرد )مانند 
پسوریازیس( هم یکي از عواقب چنین چرخه معیوبي است که باري مي شود بر گرده خسته و آزرده فرد و راه را 
براي افسرده تر شدن و تبدیل افسردگي مینور به انواع شدیدتر افسردگي هموار مي کند. به همین دلیل درمان 
زودهنگام ضروري است تا جلوي چنین روندي هر چه زودتر گرفته شود. افسردگي مینور را مي توان هم به روش 
دارویي و هم غیردارویي درمان کرد. انواع داروهاي ضدافسردگي جدید که عوارض مختصري دارند و همچنین 

روان درماني هایي مانند روان درماني  شناختي-رفتاري در درمان این اختالل موثر هستند.

5 درصد مردم افسردگي خفيف دارند

 
اصغر فرهادی و پیمان معادی در 69 مین دوره ی جوایز

دوره ی جوایز »گلدن  در 69 مین  معادی  پیمان  و  فرهادی  اصغر 
گلوب«

فیلم سینمایی »جدایی نادر از سیمین« برنده ی جایزه ی بهترین 
فیلم خارجی »گلدن گلوب« شد. اولین بار است که فیلمی از ایران 
دریافت  از  بعد  فرهادی  می شود.اصغر  معتبر  جایزه  این  برنده ی 

جایزه گفت عاشق مردم صلح جوی کشورش است.
جایزه ی بهترین فیلم خارجی شصت و نهمین دوره ی جوایز »گلدن 
گلوب« به فیلم ایرانی »جدایی نادر از سیمین« به کارگردانی اصغر 
این  ایرانی جایزه ی  فیلمی  اولین بار است که  این  فرهادی رسید. 

جشنواره ی معتبر سینمایی و تلویزیونی را نصیب خود می کند.
فیلم بوسنیایی«خون و عسل« ساخته ی آنجلینا جولی، »پوستی 
مشهور  کارگردان  کارگردانی  به  می کنم«  زندگی  آن  در  که 
ژانگ جیمو  آلمادوار، »گل های جنگ« ساخته ی  اسپانیایی پدرو 
از چین و »پسری با دوچرخه« ساخته ی ژان پی یر و لوک داردن 
این جایزه  برای دریافت  فیلم های خارجی  نامزدهای بخش  دیگر 

بودند.
مریال  حسینی،  شهاب  بیات،  ساره  معادی،  پیمان  حاتمی،  لیال 
زارعی و سارینا فرهادی در »جدایی نادر از سیمین« نقش آفرینی 

کرده اند.
هتل  در  گلوب«  »گلدن  جوایزه  دوره ی  نهمین  و  شصت  مراسم 
اصغر  شد.  برگزار  آمریکا  لس آنجلس  شهر  در  هیلز«  »بورلی 
فرهادی، کارگردان و پیمان معادی بازیگر نادر در فیلم »جدایی 
»بهترین  جایزه ی  و  روی صحنه حاضر شده  بر  از سیمین«  نادر 
فیلم خارجی« را از مادونا، ستاره ی مشهور موسیقی پاپ دریافت 

کردند.
»مردم ایران، مردمی صلح جو هستند«

اصغر فرهادی، کارگردان »جدایی نادر از سیمین« بعد از دریافت 
جایزه ی »گلدن گلوب« خطاب به حاضران در سالن گفت: »وقتی 
به مراسم می آمدم داشتم فکر می کردم از چه بگویم. آیا از مادرم 
بگویم؟ از پدرم؟ از همسر مهربانم؟ از دخترانم؟ از دوستان عزیزم؟ 
اما االن می خواهم فقط از مردم کشورم حرف بزنم. آن ها مردمی 

صلح جو و بسیار دوست داشتنی هستند.«
ادامه ی صحبت های خود  از سیمین« در  نادر  کارگردان »جدایی 
بعد از دریافت جایزه افزود: »مردم کشور من مردمی هستند که از 
درگیری و جنگ در هیچ کجا حمایت نمی کنند. من می خواهم از 

آن ها تشکر کنم و بگویم که مردم کشورم را عاشقانه دوست دارم.«
جایزه ی »گلدن گلوب« معتبرترین جایزه ی سینمایی است که تا 
به امروز به فیلمی ایرانی تعلق گرفته است. اصغر فرهادی پیش از 
این برنده ی جایزه ی بهترین کارگردانی جشنواره »برلیناله« برای 

کارگردانی فیلم »درباره الی« نیز شده بود.
فیلم »جدایی نادر از سیمین« نیز برنده ی خرس نقره ای بهترین 
این  فیلم  بهترین  بازیگر مرد و خرس طالیی  بهترین  بازیگر زن، 

جشنواره معتبر سینمایی آلمان شده است.
هفته گذشته نیز جایزه ی بهترین فیلم »انجمن منتقدان سینمای 
آمریکا« نصیب اصغر فرهادی و فیلم »جدایی نادر از سیمین« شد. 
داستان  که  است  خانوادگی  ملودرامی  سیمین«  از  نادر  »جدایی 
طالق یک خانواده ی شهری و طبقه ی متوسط تهران و مشکالتی 

که با آن مواجه می شوند را تصویر کرده است.
تبریک »خانه سینما ایران« به فرهادی

اصغر  به  گلوب«  »گلدن  جایزه ی  اهدای  خبر  از  بعد  بالفاصله 
فرهادی، صفحه ی رسمی »خانه سینمای ایران« به روز شد و این 
پیروزی را »به همه ی اهالی خانه ی سینما« تبریک گفت. صفحه ی 
»خانه سینمای ایران« تاکید کرده است که سینمای ایرانی حاال 
تقسیم  گلوب«  گلدن  و  فرهادی  اصغر  از  بعد  و  قبل  »دوران  به 

شده است.
در  را  نقره ای  و  طالیی  جایزه خرس  این  از  پیش  فرهادی  اصغر 
جشنواره اصغر فرهادی پیش از این جایزه خرس طالیی و نقره ای 

را در جشنواره »برلیناله« برده بود
انحالل  اسالمی حکم  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اخیر  هفته های  در 
اهالی سینماست  نهاد صنفی مستقل  ایران« را که  »خانه سینما 
صادر کرد و واکنش های شدید هنرمندان به این حکم هنوز ادامه 
سینما  خانه  انحالل  حکم  از  انتقاد  در  نیز  فرهادی  اصغر  دارد. 
خواسته بود که این حکم به رای  اعضا و اهالی خانه سینما گذاشته 
شود تا معلوم شود چند نفر موافق ادامه ی فعالیت این نهاد صنفی 

هستند.
خبرگزاری فارس روز یک شنبه )25 دی/15 ژانویه( با انتشار عکس 
»گلدن  جوایز  اهدای  از  قبل  روز  مهمانی  در  که  فرهادی  اصغر 
او  آنجلینا جولی، هنرپیشه ی معروف هالیوود که فیلم  با  گلوب« 
رقیب »جدایی نادر از سیمین« بود دست داده است، انتقاد کرده 

بود که فرهادی »عرف دیپلماتیک« ایران را زیرپا گذاشته است.
فیلم »جدایی نادر از سیمین« برای شرکت در هشتادوچهارمین 
دوره ی جوایز اسکار نیز به عنوان نماینده ی کشور ایران معرفی و 
انتخاب شده است. اگر این فیلم به عنوان یکی از پنج فیلم نامزد 
نهایی انتخاب شود، دومین فیلم سینمای ایران می شود که کاندید 

رسمی این جایزه ی معتبر سینمایی می شود.
پیش از این در سال 1998 فیلم »بچه های آسمان« به کارگردانی 
مجید مجیدی برای دریافت جایزه آکادمی هنرهای نمایشی که به 

اسکار معروف است، نامزد شده بود.

»جدایی نادر از سیمین«
 برنده جایزه

 گلدن گلوب شد
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از  و  باشد  باید حساس  می افتد  به خطر  مردم  که سالمت  تایلند  به  سفر  درباره  دولت 
مردم  اعتقادات  به  و  را مخدوش می کنند  ما  اسالمی   - ایرانی  فرهنگ  که  حرکت هایی 

آسیب می زنند باید جلوگیری شود.
حجت االسالم موسی قربانی با انتقاد از نحوه برخورد مسئوالن در ارتباط با سفر ایرانی ها 
به تایلند گفت: به خاطر بیماری آنفلوانزا سفر حج 88 متوقف شد اما با وجود بیماری 

خطرناک ایدز در کشوری مثل تایلند سفرها همچنان انجام می شود.
وی اظهار داشت: درباره سفر ایرانی ها به تایلند چند نکته قابل تأمل است که یکی از این موارد سرمایه ملی کشور است. ارزی که باید در 
جاهای مفید و ضروری مورد استفاده قرار گیرد برای چنین سفرهایی از کشور خارج می شود. یکی دیگر از موارد، بحث سالمت بهداشت 
جامعه است که دولت باید برای این موضوع اهمیت ویژه ای قائل شود همانطور که برای رفتن به حج، مقررات می گذارند مثل سال 88 که 
به دلیل شیوع آنفلوانزا جلوی برخی از سفرهای معنوی گرفته شد باید برای چنین سفرهایی که خطر ابتال به بیماری هایی چون ایدز وجود 

دارد مقرراتی لحاظ کنند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: دولت درباره سفر به تایلند که سالمت مردم به خطر می افتد باید حساس باشد و از حرکت هایی که 

فرهنگ ایرانی - اسالمی ما را مخدوش می کنند و به اعتقادات مردم آسیب می زنند باید جلوگیری شود.
وی ادامه داد: حداقل تکلیف مسئوالن در این باره برنامه ریزی است. نباید به هر شکلی در کشور پول در بیاوریم. عده ای از سفر به تایلند 

سودهای زیادی به جیب می زنند. نظام ما اسالمی است و این را نباید از یاد ببریم.
این نماینده مجلس درباره مسئولیت سنگین مسئوالن گردشگری کشور در این خصوص گفت: مسئوالن مرتبط با موضوع گردشگری باید 

رگه حساسیتی نسبت به ارزش های نظام داشته باشند و قائل به اباحه گری نباشند.
حجت االسالم قربانی افزود: موضوعات اینچنینی باید کارشناسی دقیق شوند تا جلوی بعضی مسائل از جمله تهدید فرهنگ اسالمی و سالمت 

مردم گرفته شود.

ایدز سوغات تایلند برای ایرانی ها  
  

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری 18 تا 21 بهمن ماه امسال  
با رویکردی کامال متفاوت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می 
صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  رسانی  اطالع  کمیته  مدیر  مشکیان  علی  محمد  شود. 
های  مناسبت  تقویم  در  که  نمایشگاه  این  گفت:  باره  این  در  هتلداری  و  گردشگری 
سازمان جهانی جهانگردی UNWTO نیز به ثبت رسیده است با شعار »دور دنیا در 4 
روز« و با رویکردی متفاوت از نمایشگاه های قبلی، عالوه بر متخصصین و فعاالن صنعت 
گردشگری و هتلداری، برنامه ریزی های جدید و گسترده ای برای حضور اقشار عمومی 
جامعه انجام داده است که بر اساس پیش بینی های کارشناسان، تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه از مرز 100 هزار نفر نیز خواهد گذشت.
او به ساخت نمادهای گردشگری داخلی و خارجی و حضور فعال نمایندگان کشورهای خارجی که از جمله مقاصد محبوب سفر ایرانیان 
هستند به عنوان نمونه هایی از وجوه تمایز نمایشگاه امسال اشاره کرد و گفت: برندهای معتبر صنعت گردشگری و هتلداری ایران و جهان 
از جمله تورگردانان، آژانس های معتبر خدمات مسافرتی و جهانگردی، مجموعه های بزرگ هتلداری، سازمان های دولتی و شرکت های 
خصوصی فعال در صنعت گردشگری، مجموعه های بزرگ تفریحی ورزشی، ایرالین ها، رایزنان فرهنگی سفارتخانه ها، شرکت های ارائه 

دهنده خدمات و تجهیزات هتلداری و رسانه های فعال در صنعت گردشگری از جمله شرکت کنندگان در این نمایشگاه هستند.
مدیر کمیته اطالع رسانی نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری گفت: تقاضای حداکثری فعالین صنعت گردشگری برای حضور 
در نمایشگاه امسال و نیز در پیش بودن سفرهای نوروزی از هم اکنون نوید بخش نمایشگاهی بسیار پر شور در صنعت گردشگری و هتلداری 
ایران است.مشکیان به تبلیغات گسترده این نمایشگاه در صدا وسیما، روزنامه های کثیر االنتشار و بیلبوردهای شهری که ظرف روزهای آتی 
آغاز می شود، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اکنون سفر در سبد خانواده های ایرانی به خوبی جای گرفته و فعاالن صنعت گردشگری نیز 
در پی ارائه بهترین پاسخ ها به عالقه مندی رو به افزایش هموطنان عزیز به گردشگری هستند که برپایی پنجمین نمایشگاه بین المللی 

صنعت گردشگری و هتلداری از 18 تا 21 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران نیز در همین راستا ارزیابی می شود.

در پنجمين نمایشگاه بين المللی گردشگری 
و هتلداری چه اتفاقی می افتد؟ 

 

دالر بازار بسامانی ندارد؛ هر دقیقه قیمت جدیدی اعالم می شود. در این میان چند بازار 
این  از  اند. یکی  به شدت آسیب دیده  دارند،  تنگاتنگی  ارتباط  ارزها  بقیه  و  با دالر  که 
روزها چندان  این  گردشگری  تورهای  و  مسافرتی  دفاتر  است.اوضاع  گردشگری  بازارها، 
تابستان  رویای همین  و درخواب  از مرگ زودهنگام می گویند  نیست. خودشان  خوب 
گذشته را می بینند. تورهایی که از مسافران خارجی ارتزاق می کردند. آنها که در چند 
سال گذشته هیچ امیدی به تورهای گردشگری داخلی نداشتند و عمدتا برای جور بودن 
جنس و حفظ مجوز تورگردانی خارجی فقط تورهای داخلی را هم در بسته های تبلیغی 
شان قرار می دادند، این روزها، امیدی به تورهای خارجی هم ندارند: »همه پروازها جا 

می دهد،داخلی و خارجی، کجا می خواهید؟«
این جمله ای است که پس از تماس با عمده دفاتر خدمات مسافرتی به گوش می رسد؛ از پرواز مشهد و کیش تا دبی و ترکیه. شرق دور 
هم هست. همه جا در اسرع وقت، برای همین اخر هفته. برای دو روز بعد. اختیار انتخاب زمان مسافرت کامال وجود دارد. اما کسی نمی رود.

مسوول یکی از دفاتر مسافرت های هوایی می گوید: »در دو هفته گذشته، عمده تماس هایی که غیر از مشتریان ثابت خودمان بودند، بلیت 
می خواستند برای ارز، تا می گویند استانبول، می گوییم برای ارز می خواهید؟ کمتر از یم سوم تماس های ما به مسافرت ختم می شود. 

بقیه بلیت می خواهند برای گرفتن ارز دولتی.«
اما نکته اینجاست که دیگر نمی شود بلیت را پس داد. پیش از این، مسافران می توانستند روی بلیت پرواز های خارجی، ارز با قیمت دولتی 
بگیرند، اما اکنون شرکت های مسافرتی، بدل به یکی از ابزارهای نظارتی دولت شده اند: »به ما گفته اند بلیت را در صورتی می توانیم پس 
بگیریم که در گذرنامه افراد، مهر گرفتن ارز وحود نداشته باشد. در غیر این صورت نمی توانیم بلیت را پس بگیریم. حتی مردم می گویند به 

شما چه ربطی دارد که ما ارز گرفتیم یا نه.«
البته هنوز هم پیدا می شوند شرکت هایی که سفر ترکیه را به 60 دالر می فروشند و سهیمه ارزی مسافران را طلب می کنند. جالب اینکه 

بانک مرکزی برای مقابله با این کار، چند روز پیش دوباره میزان ارز مسافرتی را از 2هزار دالر به هزار دالر کاهش داد.
با تمام این اوصاف اوضاع شرکت های مسافری خوب نیست. اگر سال گذشته بساط تورهای گردشگری قسطی، زیاد پهن نشده بود، اما اکنون 

بسیاری از آژانس ها، از دم قسط، مردم را به آن سوی مرزها می برند.
همین تورگردان دراین باره می گوید: »افتضاح است، آنهایی که از قبل چارتر کرده اند، مجبورند به هر روش شده صندلی و هتل بفروشند. 
همیشه 2ماه قبل از عید مراجعات ما وحشتناک بود. شلوغترین زمان کاری بود؛ اما اکنون از ماه رمضان خلوت تر است. همین روزهاست که 

یکی یکی تعطیل کنند بروند.  اگر ماجرای رفتن شرکت های هواپیمایی خارجی هم ادامه داشته باشد، باید تعطیل کرد و رفت.«
 

وقتی نمی شود با ریال خارج رفت  

اما نوسانات ارز، فقط بر سفر رفتن و نرفتن مردم تاثیر ندارد، بلکه ضررهای ناگهانی برای تورها دارد. انها به دالر و ارزهای مختلف با هتل 
ها و مراکز گردشگری کشورهای خارجی کار می کنند و به دلیل نابسامانی بازار ارز، اکنون مجبور شده اند هزینه سفر را به دالر، درهم و 

یورو از مسافران بگیرند.
دیروز، مصطفی شفیعی شکیب از اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و جامعه تورگردانان در این باره به خبرگزارش میراث 
فرهنگی گفت: »اگر از دفاتری که پرواز چارتر کرده یا بلیت می فروشند یا آنها که تور عرضه می کنند،  بپرسید،  وضعیت را کاماًل در می یابید. 
به عنوان نمونه در هفته اخیر می بایست برای یک خانواده 5 نفره که قصد سفر به ترکیه داشتند، مبلغی بابت هتل فرستاده شود. از آنجا 
که ناچار به انتقال از طریق صرافی هستیم،  صراف با احتساب کارمزد هر یورو را 1990 اعالم کرد. از زمان مکالمه تا رسیدن تحصیل دار 
به صرافی بیش از 10 دقیقه طول نکشید و صراف گفت در این فاصله تغییر کرده است. تا اعالم به مسافر و موافقت بر سر قیمت پیشین، 
قیمت 2120 تومان اعالم شد. به این ترتیب در کمتر از یک ساعت هزینه سفر یک خانواده 5 نفره شاهد 400هزار تومان اختالف بود. ابتدا 
تصور می کردند آژانس بازی درمی آورد،  تلفن صرافی را دادیم تا تماس بگیرند و دریافتند که اوضاع چگونه است. این شرایط تأثیر منفی 

زیادی گذاشته است.«
همین شرایط باعث شده است تورها اکنون از قیمت های خود را به دالر، درهم و یورو اعالم کنند. مسوول یکی از شرکت های مسافرت 
هوایی دراین باره به خبرآالین می گوید: »برای عید قیمت هیچ توری در نیامده است، غیر از ترکیه، هرچند قیمت های ترکیه هم روی 

هواست. اما هر رزروی که برای عید داشته باشیم، به دالر می گیریم. حتی پکیج های فعلی هم دالری است.«
به گفته او برای سفر ترکیه باید از 869 دالر هزینه کرد به باال: »همه پکیج های دوبی به درهم می گیرند، اروپایی ها به یورو، بقیه هم به 
دالر. چون اگر مابه ازای ریالی بگیرند، ضرر می کنند. چندتا از این شرکت هایی که کار رزرو هتل انجام می دهند، برای دبی ضرر کردند، 

امروز مسافر گرفته است با درهم 400 تومان فردا با 460 تومان حواله کرده است. دالر هم که ساعتی باال و پایین می شود.«
اما در این میان فقط مقاصد گردشگری که پرواز های ایرانی دارند، کمنر گران شده است؛ به عنوان مثال تایلند: »بلیت پروازهای ایرانی 

تایلند 750 هزار تومان است. پول هتل هم به دالر بقیه و قیمت روز محاسبه می شود. حداقل 140 دالر.«
140 دالر از دوماه پیش تاکنون حدود 50 هزار تومان گران تر شده است: »یک ماه پیش، هزینه سفر به دبی، اقامات در یک هتل سه 

ستاره و با پروازهای درجه دو ایرانی، 420 هزار تومان بود، اکنون همان شرایط، 540 هزار تومان است. پارسال 330 هزار تومان بود.«

سفرهایی که دالری شد

آیا شما تا به حال به برکه خونین جهنم در ژاپن رفته اید؟ واقعا جای بی نظیری برای 
اژدها  توپ  اکثر طرفداران کارتون  دارد.  نیز وجود  از قیق ها  آنجا ردیفی  بازدید است. 
Dragon Ball به خوبی برکه خونین جهنم را می شناسند اما فکر می کنید واقعا چند 

نفر از این طرفداران ممکن است که این برکه را با چشم خود دیده باشند؟
 Chinoike Jigoku و یا همان برکه خونین جهنم در حقیقت چشمه ای است که در شهر بپو در استان اوئیتای ژاپن وجود دارد و تقریبا 
یکی از قدیمی ترین پدیده های ژاپن است که از 700 سال پیش از میالد مسیح در این کشور وجود داشته است. Chinoike Jigoku به 
صورت ) چی- نو- ایکای- جی- گوه- کو( تلفظ می شود بیشترین نکته قابل توجه در آن همان آب قرمز است که با دمای 200 درجه می 
جوشد.ظهور این آب قرمز رنگ مردم ژاپن را به این باور رسانده بود که دقیقا جهنمی در زیر زمین وجود دارد که به این صورت به روی سطح 
زمین غلیان می کند و به جوش می آید. این طرز باور دقیقا سیستم باور های بودا بوده است که نسل به نسل انتقال پیدا کرده است، این باور 

که می گوید: جهنم از الیه های مختلفی تشکیل شده است و هر کدام از این الیه ها طبیعت مختص خود را به خود دارد. 
در شهر بپو دقیقا 8 چشمه دیگر به همین ترتیب وجود دارد که جز جذابیت های توریستی به شمار می آیند و هر کدام طبیعت خاص خود 
را دارند مثال یکی به صورت گل خاکستری رنگ جوشان است و دیگری آب آبی رنگ جوشان دارد و بعضی به صورت آب شیری رنگ هستند 

که در حال جوشیدن می باشند و در آخر هم چشمه آب گرمی وجود دارد که هر 20 الی 30 دقیقه فوران می کند. 
حال چرا این خون قرمز رنگ است؟ این چشمه به شدت قرمز رنگ است چرا که میزان یون اکسید آهن در آن بسیار است که به صورت 
رسوب در ته چشمه رسوب کرده اند. جالب است که بدانید که کلمه هماتیت )نوعی سنگ آهن( از واژه قدیمی یونانی گرفته شده است که 
به معنی خون بوده است. در این یک مورد این آهن تمامی آب را در بر می گیرد و رنگ آن را به قرمز تغییر می دهد و زمانی که این تغییر 

با دمای بسیار باال تلفیق می شود واقعا صحنه ای از جهنم را برای شما تداعی می کند! 
برکه خونین جهنم برای قرن ها یکی از مشهور ترین نقاط توریستی به شمار می رفته است. همچنین اینجا مکانی بوده است که مردم را 

اعدام و شکنجه می کردند!

برکه خونين جهنم در ژاپن


