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سوال از رئيس جمهور بيهوده تابو شده است
احزاب و تشکل ها - حسین میرمحمد صادقی از اساتید حقوقی است که ضمن 
تدریس از سابقه کار اجرایی برخوردار است وی که پیشتردر کسوت سخنگویی قوه 
قضاییه سخن می گفت این روزها بیشتر در قامت استاد دانشگاه سخن می گوید.

معصومه ستوده: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح دارد که در 
سیستم پارلمانی دقت نظر برای انتخاب بیشتر می شود اما به نوعی رئیس جمهور 
منتخب، وامدار نمایندگان می شود و تمام تالش او در این مساله خالصه می شود 

که دل نمایندگان را بدست بیاورد و به خواسته های مردم توجهی نمی کند.
*بحث امکان تغییر نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی چندی زمانی پیش مطرح 

شد. این ایده را مناسب ارزیابی می کنید؟ 
هر سیستم و شیوه ای که برای انتخاب مسئوالن انتخاب شود دارای نقاط مثبت 
غیر  یا  مستقیم  روشهای  از  توان  می  مسئوالن  انتخاب  منظور  به  است.  منفی  و 
مستقیم بهره گرفت . در یک روش می توان به آرای عمومی مراجعه کرد و بنا بر 
نظر مستقیم مردم مسئوالن را انتخاب کرد یا اینکه آنها را به روش غیر مستقیم 
انتخاب نمود. در انتخاب غیر مستقیم دقت بیشتری از نظر اصول و شرایط الزم 
برای احراز مسئولیت اعمال می شود. به عبارت بهتر اگر قرار باشد که فرد انتخاب 
شده واجد شرایط تخصصی خاصی باشد بهتر است که مراجعه به افکار عمومی به 
صورت غیر مستقیم انجام شود . یعنی مردم افرادی را انتخاب کنند که در نهایت 
این اشخاص بر اساس دقت و نظرات تخصصی، انتخاب خود را انجام دهند . همانند 
انتخاب می شوند. مثال  اینکه در برخی از کشورها مسئوالن قضایی توسط مردم 
در سوئیس به این صورت مسئوالن قضایی انتخاب می شوند . این انتخاب از روی 

دقت بیشتر خواهد بود.
اما در مورد مسئوالنی که بعد تخصصی چندان مورد توجه نیست بلکه بیشتر هدف 
این است که جنبه مردمی بودن مورد تاکید قرار گیرد، بهتر آن است که انتخاب 

به صورت مستقیم باشد. یکی از مزایای انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان، دقت 
بیشتر است تا شرایطی که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته از جمله مدیر و 
مدبر بودن بیشتر مورد توجه قرار بگیرد اما یک مزیتی دیگری که انتخاب مستقیم 
از آن برخوردار است توجه بیشتر مردم به مقوله انتخابات و محبوب بودن بیشتر 
رئیس جمهور منتخب نزد مردم است. در انتخاب مستقیم مردم بیشتر شرکت می 
کنند به گونه ای که انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما همواره انتخابات پر 
شورتری است. حال اگر قرار باشد که این انتخاب به صورت پارلمانی انجام شود 
دیگر شور و نشاطی در آن حد وجود ندارد زیرا پارلمان رئیس جمهور را به صورت 
به  جمهور  رئیس  مستقیم،  انتخاب  در  حالیکه  در  کند.  می  انتخاب  غیرمستقیم 
واسطه چند میلیون رای نزدیکی بیشتری با مردم دارد و نزد مردم محبوب تر است 

و خود را بیشتر مقید به فرصت کردن به آنها می داند.
بسیاری از مدافعان این طرح، نظری را مطرح می کنند که در صورت انتخاب رئیس 
جمهور از سوی مجلس، رئیس جمهور بیشتر نظرات مجلس را مورد توجه قرارمی 
مصوبات  به  جمهورنسبت  رئیس  که  افتاده  اتفاق  گاهی  اکنون  حالیکه  در  دهد 

مجلس بی توجهی کرده و آن را نادیده می گیرد.
بله درست است که رئیس جمهور در آن سیستم نسبت به مجلس بیشتر تمکین 
وامدار  را  بیشتر خود  باید توجه داشت در آن صورت رئیس جمهور  اما  می کند 
مجلس می داندتا عامه و توده مردم . به نظر من این نحوه انتخاب از چنین نقطه 
ضعفی برخوردار. زیرا رئیس جمهور بیش از اینکه مقید باشد تا اقداماتی را انجام 
دهد تا عامه مردم از وی راضی باشند تالش می کنند تا چند صد نماینده را از 
خود راضی نگه دارد تا وی را حفظ کنند زیرا خود رئیس جمهور به خوبی می داند 
که در صورت ناراضی بودن نمایندگان مجلس ،آنها به راحتی می توانند وی را که 

منتخب خودشان بوده است کنار بگذارند . 
با توجه به نقاط قوت و ضعفی که اشاره کردید کدام سیستم را می توان انتخاب 

کرد ؟
به نظر من با توجه به موارد ذکر شده نمی توان یک سو نگری کرد . به هرحال هر 

شیوه انتخاب شده می تواند منافع و مضاری در برداشته باشد .
برخی بر این اعتقاد هستند که در سیستم پارلمانی تبعات برکناری ریاست جمهور 
به مراتب کمتر از سیستم فعلی است. امکان دارد که مجلس به راحتی دولت را 

عزل کند اما هزینه ای متوجه کشور نشود.
اگر رئیس جمهور با علم به اینکه منتخب نمایندگان است مردم را فراموش کند و 
همواره در صدد برآید که تنها نظرات این چند صد نماینده را به خود جلب کند 
این نقطه ضعف بسیار بزرگی است که باید به آن توجه کرد. به هرحال در شیوه 
غیر مستقیم مردم به صورت مستقیم رئیس جمهور را انتخاب نمی کنند در حالیکه 
اصل دموکراسی به انتخاب مردم توجه ویژه ای دارد . اما این مساله که در صورت 
ساقط شدن دولت هزینه ای متوجه کشور نمی شود از دید من قابل قبول نیست 
زیرا برکناری باالترین مقام اجرایی در کشور و رئیس قوه مجریه به هرحال تبعات 
دارد که در این مورد تفاوت چندان بین انتخاب به شیوه مستقیم و انتخاب به شیوه 

غیر مستقیم وجود ندارد . 
دو اصل جمهوریت و اسالمیت در قانون اساسی تحت هیچ شرایطی نباید خدشه ای 
به آن وارد شود. فکر نمی کنید با تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی -پارلمانی 
به پارلمانی اصل جمهوریت مخدوش شود کما اینکه آقای هاشمی در سخنان خود 
تصریح داشتند که در صورت تغییر نظام باید اسم نظام سیاسی را تغییر داد.اگر 
منظور از خدشه این است که این اصل به طور کلی تعطیلی شود و زیر پا گذاشته 
شود و دیگر در آن صورت نمی توان گفت این نظام سیاسی ما جمهوری اسالمی 
این برداشت درستی  ، به نظر من به نظر من  نام نظام را تغییر داد  باید  است و 

نیست. به عبارت بهتر، می توان جمهوریت را حفظ کرد اما باالترین مقام اجرایی 
توسط رای غیر مستقیم مردم انتخاب شود. در آن صورت مردم مجلس را انتخاب 
می کنند در حالیکه می دانند که یکی از وظایف این مجلس، انتخاب رئیس جمهور 
پارلمانی شدن، اصل جمهوریت تعطیل می شود را  با  را که  این تفکر  است. من 
قبول ندارم اما این مساله از نظر من قابل پذیرش است که وقتی با رای مستقیم 
مردم کسی انتخاب می شود این انتخاب به مراتب دموکراتیک تر است . شاید بتوان 
گفت که یک مقدار جمهوریت کمرنگ تر می شود اما خدشه ای به آن وارد نمی 
شود کما اینکه سیستم در بسیاری از کشورها استفاده می شود و نمی توان آن را 

به معنی نقض جمهوریت دانست.. 
ارزیابی خود شما نسبت به نظام فعلی سیاسی کشور چیست ؟

به نظر من این سیستم که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد سیستم خوبی 
است . چون هر چهار سال که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود مردم با 
شوق بسیار در انتخابات حاضر شده و باالترین مقام اجرایی کشور را انتخاب می 
کنند و همین اقدام پرشور مردم همواره نظام را بیمه کرده است. به نظر من رئیس 
جمهور که بیشترین ارتباط را با کشورهای خارجی و نیز با مردم دارد بهتر است 
که با رای مستقیم انتخاب شود زیرا منافع آن مضار آن می چربد . اما می توان 

ایرادهای آن را برطرف کرد بدون اینکه آن رای مستقیم مردم زیر سوال برود .
اگر انتخاب رئیس جمهور از طریق پارلمان انجام شود آیا این شور و شوق انتخابات 
ریاست جمهوری به انتخابات مجلس منتقل نمی شود چون اهمیت آن نزد مردم 

افزایش یافته است ؟
شاید تا حدی چنین شود، لیکن اینکه مردم بدانند انتخاب یک نفر، یعنی باالترین 
با رای مستقیم آنها انجام می شود الجرم باعث پرشور شدن  مقام اجرایی کشور، 
به  هستیم  آن  شاهد  آمریکا  مثل  کشور هایی  در  مثاًل  چنانکه  می شود،  انتخابات 
نکته  به رئیس جمهور هم  بودن مردم  وامدار  عالوه، همان طور که گفتم، مسئله 

مهمی است با انتخاب مستقیم بیشتر تأمین می شود.
مهمترین ایرادهای وضعیت فعلی معطوف به چیست؟

مهمترین معضل فقدان احزاب فعال، دارای استراتژی مشخص است. دراین نظام 
موجود فردی که می خواهد رئیس جمهور شود می تواند با چهار تا سخنرانی و 
شعار و وعده های غیر قابل انجام از مردم رای بگیرد و در نهایت این سخنان را به 
فراموشی بسپارد . اما اگر انتخابات در چارچوب احزاب قرار بگیرد و فرد از طرف 
حزب کاندیدا شود وضعیت متفاوت می شود زیرا حزب به این مساله واقف است که 
باید همواره در عرصه سیاسی حضور داشته باشد و فعالیت سیاسی حزب منحصر 
به چهار سال ریاست جمهوری نمی شود زیرا باید عالوه بر ارائه برنامه باید بتواند 
پاسخگوی قول های خود باشد وگرنه روی محبوبیت حزب تاثیر منفی می گذارد 
و عمده مشکالت ما از این مساله نشات می گیرد که افرادی در عرصه حاضر می 
شوند که سیاست های درستی نداشته اند اما به دلیل جمله چهره جدید بودن و 
عالقه مردم به تغییر ،توانستند از مردم رای بگیرند . اما انتظار مردم براورده نشده 
است. این ضعف در قالب انتخاب مستقیم ، با تقویت سیستم حزبی قابل حل است. 
البته این مساله به شرطی تحقق پیدا می کند که انجام کار حزبی مثل حاال هزینه 
را  انتخاب مستقیم  مزایای  توان  ترتیبت می  بدین  باشد  نداشته  باالیی در کشور 

افزایش داد و ضعف های آن را به حاشیه راند . 
شما تصریح کردید که مشکل اساسی نظام فعلی ما فقدان احزاب مشخصی است 
که در غیبت آنها افراد می توانند با چهار تا مصاحبه و سخنرانی رای جمع کنند. 
مهمترین سوال این است که در غیبت این احزاب چطور می توان نظام پارلمانی 

داشت که مهمترین خصیصه آن احزاب بزرگ است ؟ 
... ادامه در صفحه 2

مروری بر ضعف های نظام 
پارلمانی

 حسین میرمحمد صادقی
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لوموند : آیت اهلل از همین خانه محقرو همین اتاق ۳×۲ ایران را به 
لرزه در می آورد  

رهبری - »لوسین ژرژ« خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند در چهارم 
اردیبهشت 1۳57 موفق به انجام مصاحبه جامعی با امام خمینی 

گردید.
آیت اهلل  مصاحبه  اولین  را  آن  لوموند  خبرنگار  که  مصاحبه  این 

خمینی نامیده در عراق انجام شد.
اردیبهشت   16 در  آن  متن  که  مصاحبه  این  درباره  ژرژ  لوسین   

1۳57 در لوموند به چاپ رسید، چنین می نویسد:
از آغاز سال جاری مسیحی، قیامهای بزرگی مرتباً در ایران، از قم 
گرفته تا تبریز، به وقوع پیوسته و شهرهای متعددی را زیر آتش 
و بحث در چند  نیز کار درس  خود گرفته است. در همین هفته 
دانشگاه واقع در تهران به هم خورده است. گرچه بعضی مخالفان 
است  شاه  رژیم  ضد  بر  که  جنبشها  این  در  افراطی،  و چپ  چپ 
شرکت دارند ولی به نظر می رسد که الهام دهندگان عمده و اصلی 
این جنبشها رهبران مذهبی اند... به هر حال به طور منظم و مرتب، 
آیت اهلل  یعنی  جهان  شیعیان  مذهبی  رهبر  نام  تظاهرکنندگان 

خمینی را تکرار می کنند.
آیت اهلل خمینی از سال 196۳ به حال تبعید در عراق به سر می برد. 
در روز ۲9 اکتبر 1977 مرگ مشکوک پسر ایشان در عراق و انتشار 
دولتی،  روزنامه های  در  خمینی  آیت اهلل  علیه  توهین آمیزی  مقاله 
نیروهای  تاریخ،  آن  از  پس  که  گردید  طغیانی  و  عصیان  منشأ 
مذهبی را علیه شاه به طور جدی تری به حرکت درآورد. هر چند 
است،  رژیم شاهنشاهی  مخالفان سرسخت  از  که  آیت اهلل خمینی 
مرتباً بیانیه ها و اعالمیه هایی خطاب به مردم صادر می کنند و آنها 
را به قیام وعصیان فرامی خوانند. ولی هیچ گاه تاکنون با مطبوعات 
خود  تبعیدگاه  در  ایشان  نیاورده اند.  عمل  به  مصاحبه ای  خارجی 
– نجف )عراق( – فرستاده مخصوص لوموند را به حضور پذیرفت. 

آیت اهلل خمینی با چهره ای الغر که محاسنی سفید آن را کشیده تر 
ما  با  دو ساعت  به مدت  آرام،  لحنی  و  متهورانه  بیانی  با  می کرد، 
سخن گفت. حتی وقتی به این مطلب و تکرار آن می پرداخت که 
ایران باید خود را از شّر شاه خالص کند و نیز هنگامی که به مرگ 
و  دیده می شد  آثار هیجان در صدایش  نه  اشاره می کرد،  پسرش 
رفتار و  نه در خطوط چهره اش حرکتی مالحظه می گردید. وضع 
قدرت تسلط و کّف نفس او خردمندانه بود. آیت اهلل به جای آن که 
با فشار بر روی کلمات، ایمان واعتقاد خود به مخاطبش ابالغ کند، 
با نگاه خود چنین می کرد، نگاهی که همواره نافذ بود؛ اما هنگامی 
غیرقابل  و  تیز  می رسید،  عمده ای  و  حساس  جای  به  مطلب  که 
تحمل می شد. آیت اهلل، عزمی راسخ و کامل دارد و در صدد قبول 
هیچ گونه مصالحه ای نیست. مصمم است که در مبارزة خود علیه 

شاه تا پایان پیش برود... .
در حال حاضر در ایران و به نام همین پارسای زاهد 76 ساله است 
و  عناوین  که  قیامها  این  می پیوندد.  وقوع  به  متعدد  قیامهای  که 
آنچه جبهه مخالف چپ  از  بیشتر  موضوعات مذهبی دارند خیلی 
رژیم شاه را به خطر بیندازد، رژیم مذکور را به طور جدی به خطر 

انداخته است.

اکنون ما در حضور آیت اهلل در اتاقی ۳×۲ متر و در خانه ای هستیم 
که در دورترین قسمت نجف واقع است. شهری که از لحاظ وضع 
جغرافیایی یکی از بدترین مناطق کویری عراق است. شاه، وی را در 
196۳ از ایران تبعید کرد، و از )1965( و پس از طی یک دوران 
به سر می برد و مرگ پسرش دلیلی  ترکیه، در نجف  تبعیدی در 
ایران را به  بار،  برای قیامهای متوالی شده است که هر چند یک 

لرزه درمی آورد.
در پیچ یکی از کوچه های تنگ نجف که خانه  هایش برای آن که 
سپری در مقابل تابش سوزان آفتاب باشد، سخت به هم فرورفته 
است، مسکن محقر آیت اهلل خمینی قرار دارد. این خانه نظیر مسکن 
اتاق این خانه، حداکثر دوازده  افراد نجف است. در سه  فقیرترین 
تن از نزدیکان وی حضور داشتند. در این مسکن محقر، از قدرت 
سر  به  تبعید  در  که  مخالف  جبهه  رؤسای  یا  و  شورش  رؤسای 
می برند، هیچ نشان و عالمتی دیده نمی شود و اگر آیت اهلل خمینی 
قدرت آن را دارد که ایران را به حرکت درآورد و قیام برانگیزد، این 
قدرت مسلماً  ناشی از تسلط و اقتدار وی بر افکار مردم ایران است؛ 
اقتداری که پس از تبعید وی از ایران به جای آن که کم شود،  ده 

برابر شده است.
خبرآنالین،بخشهای مهم این مصاحبه خواندنی را منتشر می کند.

شاه شما را متهم می کند که مخالف تمدن و گذشته گرا هستید؛ 
جواب شما به این مطلب چیست؟

 این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته گراست. 
بیانیه هایم خطاب  و  اعالمیه ها  پانزده سال است که من در  مدت 
اقتصادی و اجتماعی  ایران مصراً خواستار رشد و توسعه  به مردم 
و  می کند  اجرا  را  امپریالیستها  سیاست  شاه  اما  بوده ام.  مملکتم 
کوشش دارد که ایران را در وضع عقب ماندگی و واپس گرایی نگاه 
آزادیهای  رژیم،  این  در  است.  دیکتاتوری  رژیمی  شاه  رژیم  دارد. 
فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده 
قانون اساسی تحمیل می کند.  با نقض  نمایندگان را شاه  شده اند. 
و  استقالل قضایی  است.  مذهبی ممنوع   – انعقاد مجامع سیاسی 
آزادی فرهنگی به هیچ وجه وجود ندارد. شاه قوای سه گانه را غصب 
کرده است و یک حزب واحدایجاد نموده است. از این بدتر، پیوستن 
انتقام می گیرد.  به این حزب را اجباری کرده است و از متخلفان 
]منظور، »حزب رستاخیز ملت ایران« است، که تأسیس آن در 11 

اسفند 1۳54 توسط شاه اعالم شد
کشاورزی ما که تولیدش حتی تا ۲۳ سال پیش اضافه بر احتیاجات 
داخلی مان بود و ما صادرکننده این مازاد بودیم، فعاًل از میان رفته 
است. مطابق ارقامی که نخست وزیر شاه در دو سال پیش به دست 
وارد  را  خود  مصرفی  غذایی  مواد  از  درصد   9۳ ایران  است،  داده 
می  کند. و این است نتیجه به اصطالح اصالحات ارضی شاه!... شاه 
اقتصاد ما را از میان برده و درآمد حاصل از نفت را که ثروت آینده 
مردم ماست تبذیر می کند و آن را برای خرید اسلحه هایی به کار 
می برد که جنبه تجملی و قیمتهای سرسام آور دارد و این امر به 
استقالل ایران صدمه می زند. من مخالف شاه هستم؛ درست به دلیل 
به قدرتهای خارجی است، پیشرفت  آنکه سیاست وی که وابسته 
مردم را در معرض خطر قرار می دهد. هنگامی که شاه ادعا می کند 
که ایران را به مرز »تمدن بزرگ« می رساند، دروغ می گوید و این 
قطع  را  مملکت  استقالل  ریشه  تا  است  داده  قرار  بهانه  را  مطلب 
کند و خون مردم را جاری سازد. کارگران، کشاورزان، دانشجویان، 
وی  گذشته گرایی  و  ارتجاعی  قدرت  علیه  مردان  و  زنان  و  کسبه 
مبارزه می کنند. به دلیل این واقعیتهای غیرقابل بحث است که شاه 
کوشش می کند موضع مخالف ما را در قبال رژیمش وارونه جلوه 
دهد و ما را مخالف تمدن و گذشته گرا قلمداد کند. اگر ما موفق به 
سرنگون کردن رژیم او شویم، او برای کارهایی که بر ضد پیشرفت 
و ترقی اقتصادی و فرهنگی مردم کرده است محاکمه خواهد شد؛  و 

آن روز تمامی عالم از جنایات وی آگاه خواهند گردید.
دربارة لفظ »مارکسیسم اسالمی« که رژیم مرتباً استعمال می کند 
سازمانی  روابط  افراطی  چپ  دستجات  با  آیا  می کنید؟  فکر  چه 

دارید؟
 این شاه است که اصطالح مذکور را به کار برده است و اطرافیانش 

از او تبعیت کرده اند. این مفهوم مفهومی نادرست و حاوی تناقض 
است و برای از اعتبار انداختن و از بین بردن مبارزه مردم مسلمان 
توحید  اساس  بر  که  اسالمی  مفهوم  است.  شاه  رژیم  ضد  بر  ما 
است.  تضاد  در  ماتریالیسم  با  است  شده  بنا  خداوند  وحدانیت  و 
اصطالح »مارکسیسم اسالمی« یک اصطالح خالف حقیقت است. 
به عبارت دیگر، شاه و دستگاه تبلیغاتی اش از اتحاد »ارتجاع سیاه« 
و »خرابکاری سرخ« نیز هدفی را که گفتیم تعقیب می کند؛ بدین 
بذر  و  سازد  وحشت زده  را  مسلمان  مردم  می خواهد  وی  که  معنا 
ابهام را در آنها بپراکند، تا مخالفتشان را نسبت به رژیم که جامع 
مردم  میان  هیچ گاه  ببرد.  میان  از  است  انکار  و  بحث  غیرقابل  و 
مارکسیست  عناصر  و  مبارزه اند  بر ضد شاه در حال  مسلمانی که 
در  همواره  من  است.  نداشته  وجود  اتحاد  غیرافراطی  یا  افراطی 
بایستی  مسلمان  مردم  که  ساخته ام  خاطرنشان  خود  اعالمیه های 
در مبارزه خود همگون و متجانس باقی بمانند و از هر نوع همکاری 

سازمانی با عناصر کمونیست برحذر باشند.
با  را  تاکتیکی  اتحاد  یک  آیا  سازمانی،  روابط  فقدان  به  توجه  با 
مارکسیستها برای سرنگون کردن شاه در نظر دارید؟ و روش و طرز 
رفتار شما با آنان پس از موفقیت اجتماعی تان چگونه خواهد بود؟

مارکسیستها همکاری  با  شاه  برای سرنگون کردن  ما حتی  نه،   -
نخواهیم کرد. من همواره به هواداران خود گفته  ام که این کار را 
نکنند. ما با طرز تلقی آنان مخالفیم. ما می دانیم آنها از پشت به ما 
خنجر زده اند و اگر روزی به قدرت برسند، رژیمی دیکتاتوری برقرار 
خواهند کرد و این مخالف روح اسالم است. اما در جامعه ای که ما 
به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در بیان مطالب خود آزاد 
خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسالم دربردارنده پاسخ به 
نیازهای مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر است که با ایدئولوژی 
کسانی  مسئله  ابتدا  همان  از  اسالمی  فلسفه  در  کند.  مقابله  آنها 
هیچ گاه  ما  می کرده اند.  انکار  را  خدا  وجود  که  است  شده  مطرح 
آزادی آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه وارد نیاورده ایم. هر کس 
آزاد است که اظهار عقیده کند ولی برای توطئه کردن آزاد نیست.

فکر می کنید که فرزند شما به قتل رسیده است؟ اگر چنین نیست 
چرا مرگ وی علت انفجار تظاهرات شده است؟

- من با قطع و یقین نمی توانم بگویم چه اتفاقی افتاده است ولی 
می دانم که او شب قبل از درگذشتش صحیح و سالم بود و مطابق 
گزارشهایی که به من رسیده است، اشخاص مشکوکی آن شب به 
خانه وی رفته اند و فردای آن شب او فوت کرده است. چگونه؟ من 
نمی توانم اظهارنظری بکنم. نارضایی مردم به این مناسبت ابراز شد. 
مسلماً  مردم، خدمتگزاران خود را دوست  دارند و مرا و نیز پسرم 
را نیز خدمتگزار خود می دانند. دنبال این جریان هر کشتاری که 
رژیم ترتیب داد، تظاهرات تازه ای را به مناسبت چهلم کشته شدگان 
موجب گردید. اما مطلب اصلی و اساسی، پسر من نیست. مسئله 
اساسی، عصیان و قیام همه مردم بر ضد ستمگرانی است که بدانها 

ستم می کنند.
سرنگون  را  رژیم  که  می خواهید  آیا  شما چیست؟  سیاسی  برنامه 

سازید؟ به جای این رژیم، چه نوع رژیمی را برقرار خواهید کرد؟
است؛  اسالمی  حکومت  و  دولت  یک  ایجاد  ما  مطلوب  کمال   -
مع ذلک نخستین اشتغال حاضر ما سرنگون کردن این رژیم خودسر 
و خودکامه است. در مرحله اول بایستی قدرتی به وجود آوریم که 

به احتیاجات اساسی مردم پاسخ دهد.
مقصودتان از حکومت اسالمی چیست؟ آنچه از این تعبیر، خود به 
خود، به ذهن می آید امپراتوری عثمانی و یا عربستان سعودی است
- تنها مرجع استناد برای ما، زمان پیغمبر و زمان امام علی است.

اساسی  1906]قانون  اساسی  قانون  به  بازگشت  شما  نظر  به  آیا 
مشروطه[ یک راه حل معتبر است؟

- قوانین اساسی و متمم آن به شرط آن که مورد اصالح قرار گیرد، 
می تواند مبنای دولت و حکومتی باشد که ما توصیه می کنیم؛ این 

حکومت در خدمت آرمان اسالمی قرار می گیرد.
یا  و  کرد  خواهد  حفظ  را  سلطنتی  رژیم  اساسی،  قانون  این  آیا   

حکومت جمهوری را در مدنظر دارید؟
سلطنتی  رژیم  هیچ وجه  به  کرد  خواهیم  برقرار  ما  که  رژیمی   -

نخواهد بود. این مطلب خارج از موضوع است و مطرح نیست.
به سلطنت رسیدن پسر شاه فعلی برای شما قابل قبول خواهد بود؟

همه  مخالف  و  فعلی  شاه  مخالف  و  بودیم  شاه  پدر  مخالف  ما   -
سلسله اش هستیم؛ زیرا مردم ایران آن را نمی خواهند.
آیا خود شما در نظر دارید که در رأس آن قرار گیرید؟

- شخصاً نه. نه سن من ونه موقع و نه مقام من، و نه میل و رغبت 
من متوجه چنین امری نیست. اگر موقعیت پیش آید، ما در میان 
حکومت  به  مربوط  اسالمی  فکر  و  مفاهیم  جریان  در  که  کسانی 
امری  چنین  تعهد  مستعد  که  را  اشخاصی  یا  و  شخصی  هستند، 

باشند انتخاب خواهیم کرد.
شما همواره در مقابل درخواستهای مطبوعات بین المللی سکوت را 

حفظ کرده اید؛ چرا؟
و  طمطراق  و  کبکبه  و  دبدبه  به  بیشتر  بین المللی  مطبوعات   -
و  شاه  تاجگذاری  جمشید،  تخت  دارند:  توجه  رسمی  تشریفات 
به  نه  است،  نفت  قیمت  به  معطوف  توجهشان  اعالء  در حد  یا   ...
ظاهراً  می کنند.  تحمل  که  فشاری  یا  و  ایران  مردم  بدبختیهای 
شاه هر سال صد میلیون دالر برای تبلیغاتش در خارج پول خرج 
می کند. از اینجهت من در طول پانزده سال گذشته – خصوصاً به 
من گفته اند روزنامه شما مستقل است و به مسائل واقعی ایران از 
قبیل شکنجه ها، کشتارها و بی عدالتیها می پردازد. من امیدوارم که 
این مصاحبه به آشنا ساختن آرمان مردم من کمک کند – حرفهای 
خود را خطاب به مردم ایران زده ام و همین کار را ادامه خواهم داد.

آیا سیاست موافق شاه در قبال اسرائیل یکی از دالیل مخالفت شما 
با رژیم است؟

و  کرده  اشغال  را  مسلمان  قوم  یک  سرزمین  اسرائیل  زیرا  آری؛   
روابط  در حفظ  شاه  عمل  است.  مرتکب شده  بی شماری  جنایات 
سیاسی با اسرائیل و دادن کمک اقتصادی به وی، برخالف مصالح 

و منافع اسالم و مسلمانهاست.
 آیا آرزومند آن هستید که ایران علیه اسرائیل در جرگة کشورهای 

عربی وارد شود؟
متحد  جهان  سراسر  مسلمانان  که  خواسته ام  مصراً  همواره  من   -
شوند و بر ضد دشمنانشان از جمله اسرائیل مبارزه کنند. متأسفانه 
دعوتهای مرا رژیمهای مختلفی که در کشورهای مسلمان بر سر کار 
آمده اند، نشنیدند. من امیدوارم که باالخره این دعوتها شنیده شود. 

من در این راه پایداری خواهم کرد.
 موضع شما در قبال آمریکا چیست؟

بار  اخیر خود چندین  پانزده سال  اعالمیه های  و  بیانیه ها  در طی 
از  بزرگ دیگری که  و قدرتهای  آمریکا  قبال  را در  موضع  خودم 
آمریکا  کرده ام.  بیان  می کنند،  بهره برداری  فقیر  ممالک  ثروتهای 
عمال خود را در این ممالک تحمیل و بعد خشونتی را که به مردم 
تأیید می کند. آمریکا که منشأ کودتای 1۳۳۲ و  تحمیل می شود 
بازگشت و حفظ شاه بر سر قدرت است، سیاست خود را تغییر نداده 
تا وقتی که وضع بدین منوال است، موضع و موقع من در  است. 

قبال آمریکا همچنان تغییرناپذیر خواهد ماند.
رژیم  یک  می خواهد  آمریکا  که  می کنید  فکر  برخی  مثل  آیا 

آزادمنش لیبرال در ایران مستقر سازد؟
مطلب  این  بشر؟  حقوق  رعایت  و  احترام  به  راجع  اعالمیه  یعنی 
چیزی جز حرف نیست؛ حرف! و من بدان باور ندارم. کافی است 
که مالحظه بکنید کارتر رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدارش 
در تهران پشتیبانی خود را از شاه تجدید کرد و عالوه بر آن، عماًل 
هیچ گاه  ما  حال  هر  به  نگرفت.  قرار  تکذیب  مورد  پشتیبانی  این 
رژیمی را با سیما و صورتی لیبرال و آزادمنش، و مضمون و محتوای 

دیکتاتوری و استبدادی قبول نخواهیم کرد.
موضع  است،  ایران  بزرگ  همسایه  که  شوروی  اتحاد  مقابل  در   

شما چیست؟
را  ما  مردم  ابرقدرتها  آمریکاست.  قبال  در  که  موضعی  همان   -
انگلیس  و  آنها  بین  حتی  و  آنها  میان  فرقی  من  کردند.  استثمار 
هم نمی بینم. هنگامی که ایران واقعاً مستقل گردید، در آن صورت 

می تواند روابط سالمی با تمامی ممالک عالم برقرار سازد

مصاحبه خواندنی امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۵۷

ادامه مطلب مروری بر ضعف های نظام پارلمانی :
در همین مجلس ما شاهد هستیم که افرادی به اینکه عضو هیچ حزبی نیستند افتخار 

می کنند.این مساله به خاطر دید منفی است که در کشور ما نسبت به تحزب وجود دارد. 
بنابراین افراد تالش دارند که خود را افرادی مستقل و غیر وابسته نشان بدهند. به ویژه 

آنکه احزاب ما غیر رسمی است و تعداد زیادی از گروه های قدرت وجود دارد که این 
گروه های قدرت حزب نیستند . از همین رو افراد با افتخار اعالم می کنند که یه هیچ 

گروه قدرتی وابسته نیستند . در نظام پارلمانی فقدان احزاب مشکل ساز است اما در مورد 
شخص رئیس جمهور عدم تعلق حزبی وی به مراتب تبعات بیشتری را به همراه دارد. 

نظام  در  رئیس جمهور  انتخاب  نیست شاید  فعال  ما چندان  در کشور  نظام حزبی  وقتی 
پارلمان به دست جریان های قدرت بیافتد؛ در این مورد چه ارزیابی دارید ؟

البته این اتفاق در انتخابات مستقیم هم رخ خواهد داد که افرادی با پول و قدرت و امکانات 
تالش کنند تا افراد خاصی رای بیاورند هرچند آنها در انتخاب غیر مستقیم شاید بتوانند 
راحتتر به این هدف دست پیدا کنند . زیرا در آن روش باید با تک تک مردم روبرو شوند تا 
مردم به نفع آن کاندیدای ریاست جمهوری رای بدهند اما در روش غیر مستقیم فقط روی 
رای ۲90 نفر از نمایندگان مجلس تاثیر می گذارند . به همین دلیل من در بین سخنانم به 
این مساله اشاره کردم که در روش انتخاب ریاست جمهوری به صورت غیر مستقیم ،آقای 
رئیس جمهور بیش از اینکه خود را وامدار مردم بداند وامدارنمایندگان مجلس و گروه هایی 
است که فکر می کند نمایندگان مجلس تأثیر بگذارند. من در نقد طرح نظارت به نمایندگان 
به این مساله اشاره کردم که این طرح اختیاراتی را به هیات رئیسه می دهد که هیات رئیسه 
می توانست به میزان زیادی نمایندگان را کنترل کرده آنان را نظرات خود به کار بگیرد . 
شاید در انتخاب غیر مستقیم این مساله رخ بدهد که ۳00 نفر از نمایندگان مجلس تحت 
تاثیر هیات رئیسه باشند و این افراد نقش زیادی را در این راستا ایفا کنند بنابراین این تصور 
در ذهن رئیس جمهور ایجاد می شود که اگر این افراد معدود با وی همراه باشند کافی است 

و دیگر توجهی به خواسته های مشروع مردم نکند . 
در مصاحبه ای که با آقای محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص داشتم ایشان تصریح داشت 
که با پارلمانی شدن نظام اصل جمهوریت مخدوش می شود و در این زمینه حتی شورای 
قانون اساسی  از آن  اینکه پیش  را تفسیر کند مگر  این اصل  ندارد که  نگهبان صالحیت 

تغییر کند.
اگر قرار باشد که پارلمان رئیس جمهور را انتخاب کند قطعا نیازمند تغییر قانون اساسی 
است و در این مورد تردیدی وجود ندارد. این روند پروسه ای بسیار طوالنی است. اما این 
مساله که اصل جمهوریت بدین شکل متزلزل می شود، غیر قابل تغییر است، از نظر من 
درست نیست زیرا با این روش جمهوریت از بین نمی رود در صورتیکه رئیس جمهور را 
نهادی انتخاب کند که خود منتخب مردم نیست جمهوریت از بین می رود اما با این روش 

که رئیس جمهور را پارلمان منتخب مردم انتخاب کند جمهوریت از بین نمی رود . زیرا در 
این روش انتخاب رئیس جمهور با آرا غیر مستقیم مردم صورت می گیرد و منتخبان ملت 

این کار را انجام می دهند . 
در کامنت هایی که از سوی خوانندگان مطرح شده است این مساله مورد اشاره قرار گرفته 

است که آیا با پارلمانی شدن قدرت واقعی مردم از بین می رود؟
را  نمایندگان منتخب مردم رئیس جمهور  به  هرحال  بین نمی رود چون  از  قدرت مردم 
با این سیستم این نقش مردم کمرنگ می شود زیرا  انتخاب می کنند اما می توان گفت 
اگر من خودم یک چیزی را انتخاب کنم به مراتب نقش بسیار بیشتری خواهم داشت تا 
اینکه یک فرد به نمایندگی از من اورا انتخاب کند . راه و نظر مردم در آن سیستم نسبت 
به سیستم موجود کمرنگ تر خواهد شد اما نقش مردم به طور کلی از بین نخواهد رفت . 
این مشکل مجلس در مورد قانون گریزی رئیس قوه مجریه را چگونه می توان حل کرد ؟

یکی از مشکالت ما در صحنه سیاسی کشورها تابو سازی است که گاه موجب شده است 
مشکالت الینحل باقی بماند . یکی از مسائلی که بیهوده تابو شده، موضوع سوال از رئیس 
جمهور است. بنابراین چون نمایندگان نمی توانند این تابو را بشکنند و از طرفی می خواهند 
تمکین رئیس جمهور از آنها افزایش یابد شاید ترجیح دهند که مجلس رئیس جمهور را 
تابو سازی کرد درست است که  باید  چرا  اساساً  این است که  اما سوال من  انتخاب کند 
رئیس جمهور را مردم انتخاب می کنند اما سوال حق نمایندگان مجلس است . در کشوری 
مانند انگلستان که همواره نظام سیاسی آن کشور از سوی ما طرد می شود به قدری سوال 
باالترین  از نخست وزیر معمول و پذیرفته شده که هر چهارشنبه نخست وزیر به عنوان 
مقام اجرایی در مجلس عوام “question time” دارد . نخست وزیر به مجلس می رود 
و پاسخگوی سواالت نمایندگان می شود که اغلب این سواالت لحن های گزنده دارد و هر 
هفته ها سواالت زیادی از نخست وزیر می شود. همواره این ابهام وجود داشته که چرا فردی 
که هشت سال رئیس جمهور بوده یک سوال از وی نشده است. به محض اینکه قرار است 
سوالی مطرح شود انواع گروه های فشار در داخل و خارج مجلس فعال می شوند که فعال 
سوال نشود زیرا به مصلحت نیست . جالب این است در مقام تئوری افراد  سیاسی همواره از 
جواب دادن مسئوالن استقبال می کنند به طور مثال وقتی قرار است وزیری استیضاح شود 
وزیر در مصاحبه هایش تصریح می کند که خیلی خوب است که ما می توانیم در این فرصت 
دستاوردهای خود را اعالم می کنیم. اگر واقعا این خواسته از صمیم قلب باشد پس واقعا 
باید آن را اجرایی کنیم و مجلس باید از امکاناتی که در اختیار دارد بهره بگیرد ونباید برای 
مشکلی که راه حل آن در قانون اساسی موجود است درصدد برآییم که قانون اساسی و یا 

سیستم انتخاباتی را عوض کنیم . 
و  دولت  بین  همیشگی  دعوای  این  که  نبوده  این  پارلمانی  نظام  ایجاد  طرح  از  هدف  آیا 
زیرا در حال حاضر که هر دو منتخب مستقیم مردم هستند چنین  برود  بین  از  مجلس 

مشکلی وجود می  آید.

این حرف را گاه روسای جمهور مطرح کرده  اند مثال که ما منتخب مستقیم مردم با تعداد 
آرائی که مثاًل برابر کل آرانمایندگان مجلس است داده شده هستم. من در این مورد مقاله 
ای نوشتم و در آن تاکید کردم که فراموش نکنیم که مجلس نماد دموکراسی است. یعنی 
هر رئیس جمهوری باید بداند که بالفرض هم رای باالیی آورده باشد باید به مجلس جوابگو 
باشد. اساسا مقایسه آرا درست نیست. شاید چون رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که 
این رای در قالب اختیارات وی داده شده است و نباید بهانه ای برای پاسخگو نبودن شود. 
این مشکل همواره وجود داشته است که هریک خود را منتخب مردم می دانند بنابراین 
برخی این راهکار را ارائه کردند که رئیس جمهور از سوی مجلس انتخاب شود که دیگر 
نتواند این حرف را بزند و به نوعی وامدار مجلس شود. این رویکرد درست نیست و باید 
رئیس جمهور این مساله را مد نظر قرار دهد که رای باال نباید شود که بخواهد مجلس را 
نادیده بگیرد . مجلس هم به دور از مالحظه کاری باید از اختیارات خود بهره بگیرد تا رئیس 
جمهور از مجلس تمکین کند پس این بهانه خوبی نیست که بخواهند یک سیستم را برای 

حال این مشکل که راه های دیگری برای حل آن وجود دارد تغییر دهند
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محسن رضايی
این  برای خودم  پایان رسید.  به  ایران  با  و سه سال پیش، جنگ صدام  بیست 
پرسش را طرح کردم که آیا چالش ما با غرب پایان یافته و یا دوباره آغاز خواهد 

شد؟ 
ولی پرسش مهمتر این بود که اگر چالش و جنگ ما با غرب پایان نیابد، چه نوع 
یافتم: چالش  را  جنگی خواهیم داشت؟ طولی نکشید که پاسخ هر دو پرسش 

ایران با غرب ادامه خواهد یافت؛ جنگ بعدی اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.
سازندگی

سازندگی در کشور پس از جنگ آغاز شد و من و دوستانم با همه توان به کمک 
دولت آمدیم.

ولی متوجه  نشد،  اقتصادی شروع  و پل ساخته شد. جنگ  اتوبان و سد  صدها 
به جایی نمی رسد و مشکل  پروژه هم  اجرای هزاران  با  اقتصاد کشور  شدم که 
اقتصاد ایران، نه با نسخه رضاشاهی و نه با نسخه  هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد 

حل نخواهد شد. 
گمان می کردم که اگر ما در اقتصاد موفق نشویم و جنگ اقتصادی هم شروع 
شود، چه اتفاقی خواهد افتاد! انقدر من نگران بودم که به دانشگاه روی آوردم و 
تغییر رشته دادم از مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت به اقتصاد دانشگاه 

تهران تا بلکه بتوان به مسئولین کشور کمکی بکنم.
افتاد،  عقب  سال ها  اقتصادی،  جنگ  تنش زدایی  سیاست  دلیل  به  خوشبختانه 
انسان را پر کرده بود. می دیدم  اقتصادی، همه وجود  برنامه های  از  ولی نگرانی 
روز به روز از میزان کارگران کره ای و پزشکان هندی در ایران کم می شود و آنان 
به خانه های خود برمی گشتند، چرا که کشورهای آنها با سرعت بیشتری از ما، 
در حال پیشروی بودند و چیزی نگذشت که نشانه های ارزش ها و فرهنگ فاسد 
گذشته ـ که در اثر انقالب یا از بین رفته بود و یا به گوشه ای خزیده بود ـ پیدا 
شد. ظواهر هم تغییر می کرد. دیگر نمی توانستم در سپاه بمانم. بیرون آمدم، ولی 

نتوانستم تا کنون کاری که با کمک نیروهای انقالب در امنیت و دفاع انجام 
دادیم، انجام بدهم.

در  مردم هم جز  کردند،  بیرون  اداره کشور  از  را  انقالب  نیروهای  آنکه  از  پس 
میدان های سیاسی به کار گرفته نشدند. حتی در اوج جامعه مدنی بیشتر مردم 
کنم؛  باز  را  پرونده های گذشته  نمی خواهم  کشاندند.  فعالیت های سیاسی  به  را 

مستقیم می روم روی اصل مطلب.
چه بايد کرد؟

امروزه پس از شانزده سال تنش زدایی میان ایران و آمریکا جنگ اقتصادی آغاز 
آقای  زمان  از  این جنگ  ایران است.  با  رویارویی غرب  این سومین  شده است. 
بوش، آرام آرام شروع شد و در زمان آقای اوباما و به ویژه از دو سال پیش به 
این طرف تشدید شده است. نظام و رهبری انقالب نیز پس از یک دوره صبر و 
بردباری یک سیاست ایستادگی و تهاجمی را با دست دولت آقای احمدی نژاد آغاز 
کردند.بنابراین، ایران پس از یک وقفه چهار ساله به روی رینگ رفت. هم ایران 
از آمریکا امتیاز گرفته و در حال پیشروی است و هم آمریکا به ایران فشارهایی 
وارد کرده است؛ هرچند که خود تحریمی در عرصه اقتصاد و خودزنی در عرصه 

سیاست به کمک آمریکا آمده است.
با وجود آنکه فرصت های زیادی گذشته، ولی ملت ایران می تواند با سربلندی از 
این جنگ هم بیرون بیاید؛ به شرط آن که مسئوالن و جناح های کشور، از خواب 

و خیاالت بیرون بیایند و به فکر یک اقدام راهبردی باشند.
این اقدام راهبردی باید بر چند اصل استوار باشد:

1 ـ برنامه ای برای جهش اقتصادی و رسیدن به یک اشتغال پایدار و رفع بیکاری،
۲ ـ برنامه ای برای خنثی سازی جنگ اقتصادی و تحریم های غرب،

۳ ـ هم پیوندی بیشتر با بیداری اسالمی و دولت های نوظهور در منطقه،
4 ـ دیپلماسی فعال و سازنده و مؤثر در روابط خارجی،

ناگفته نماند که الزمه این کار، بازگرداندن مردم به صحنه است و تا سازندگی و 
جنگ اقتصادی، مردمی نشود، مشکالت کشور در آینده بیشتر می شود. نرخ ارز و 

بهای سکه طال معلول است و با داروهای مسکن حل نخواهند شد. 
از حضور در صحنه های  بیست سال است که مردم جز در صحنه های سیاسی 
اقتصادی و فرهنگی کنار زده شده اند؛ بنابراین، باید اندیشید که چگونه مردم را 

دوباره به صحنه بیاوریم. 
دو شکل برای به میدان آوردن مردم است:

1 ـ شکل نخست، مشابه حضور مردم آسیایی از قبیل کره جنوبی، چین و ژاپن 
است. الزمه این کار، این است که کشور در بعد اقتصادی به دست یک تیم هفت 
اقتصادی را  نفره ای داده شود که به عنوان لکوموتیو اصلی، همه لکوموتیوهای 
آنها  برنامه  هم  و  داشته  را  تحول  این  توانایی  هم  باید  تیم  این  بدهند.  شتاب 

درست باشد.
۲ ـ شکل دوم، مشابه حضور مردم ایران در انقالب و دفاع مقدس است؛ الزمه 
این کار، یک جهاد اقتصادی واقعی و نه شعاری و بازگشت روحیه شهادت طلبی 

به جای ریاست طلبی و دنیاطلبی است.
اکنون می پرسیم، دولتمردان ایران، کدام شکل را خواهند پذیرفت؟ چرا که ادامه 
روش های بیست سال اخیر، حتی اگر در گذشته هم موفقیت هایی داشته، بدون 

نتیجه خواهد بود.

هفتمین ثروتمند ایران از دالیل افزایش جنگ طال و ارز ، واقعیت یا افسانه !
قیمت ارز و سکه می گوید  

بازرگانی - اسداهلل عسگراوالدی که در گفت و گویی با خبرآنالین خود را هفتمین ثروتمند ایران معرفی کرده 
بود در رابطه با آشفتگی بازار ارز و طال توضیح می دهد.

در چند هفته گذشته بازار ارز و سکه رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد، اتفاقی که با تحت تاثیر قرار دادن 
بازار کشور، منجر به تعلل فروشندگان در فروش اجناسشان شد، هر چند که پس از آن با واکنش بانک مرکزی 
و دولت هفته گذشته و با اعالم نرخ مرجع ارز و اعالم نرخ های جدید سود سپرده های بانکی، تا حدودی بازار 

تحت کنترل قرار گرفت.
»اسداهلل عسگراوالدی« رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در رابطه 
با آشفتگی بازار طال و ارز توضیح می دهد.افزایش قیمت های ارز و سکه از چه زمانی آغاز شد و چه عواملی در 

بروز چنین بحرانی موثر بود؟ 
تیرماه امسال بود که دو اطالعیه از سوی دولت، مبنی بر این که خرید و فروش اوراق قرضه به اظهارنامه های 
بانکی نیاز دارد  ، ابالغ شد و به این علت مردم به بازار سکه و ارز رو کردند، هرچند این موضوع در بورس به طور 
کلی نامفهوم است.در این شرایط افرادی که هیچ گونه کار تجاری انجام نمی دادند، وارد بازار سکه و ارز شده 
و با خرید آن ها از بازار سیاه، باعث خروج تعداد زیادی ارز و سکه از گردش مالی کشور شدند. به این ترتیب، 
قیمت ها افزایش یافت. روز سه شنبه هفته گذشته، دولت اعالم کرد که بهای ارز تک نرخی خواهد شد تا بتواند 

تا حدودی بازار ملتهب موجود را ثبات ببخشد.
دولت در روز هشتم بهمن ماه، نرخ ارز را بیش از یک هزار و ۲۲6 تومان اعالم کرد. در این بین، بهای سکه و 

طال نیز در همین تاریخ 450 هزار تومان کاهش یافت و به قیمت 750 هزار تومان رسید.
حرکت دولت در این وضعیت خوب و تاثیرگذار بود، اما باید این روند ادامه پیدا کند. زیرا اگر قصد حل این 
مشکل را داریم، باید تثبیت نسبی نرخ ارز به طور مستمر دنبال شود،  نه این که به صورت دستوری و برای مدت 

کوتاهی بهای ارز را پایین نگه داریم.
امروز چند مشکل اساسی وجود دارد. سهمیه مسافران در یک سال، تنها مبلغ یک هزار دالر است و اگر قصد 

چندین سفر خارجی را در طول سال داشته باشند، باید ارز مورد نیاز خود را از بازار سیاه خریداری کنند.
مشکل دوم مربوط به دانشجویانی است که در خارج از کشور تحصیل می کنند و ما باید بتوانیم ارز مورد نیاز آ 
نها را نیز تامین کنیم.از سوی دیگر، بازرگانانی که کاالی خود را در اقصی نقاط دنیا به فروش می رسانند  نیز با 
مشکل اصلی بازگرداندن پول به ایران رو به رو هستند. من به عنوان یک فعال اقتصادی پیشنهاد کردم کمیته 
بررسی ارزی متشکل از نماینده بخش خصوصی یا اتاق و یک نماینده از بانک مرکزی تشکیل شده و به حل این 
مشکل بپردازند، زیرا در اتاق کارشناسان خوبی وجود دارند که برای مشاوره و حل مشکالت آمادگی کامل دارند.

به نظر شما شیوه مدیریت بانک مرکزی در ایجاد این التهاب در بازار ارز و سکه موثر بوده است؟ 
نکته پر اهمیت در بحث مدیریت انسجام است و از سوی دیگر تصمیمات بانک مرکزی در خصوص قیمت بازار 
ارز و سکه باید با ثبات باشد تا مشکلی ایجاد نشود.یکی از علل افزایش قیمت ارز و سکه محدود کردن گزینه 
های سرمایه گذاری بیان شده و گفته می شود امروز حضور در بازار مسکن،  بورس و یا سرمایه گذاری در بخش 

تولید با ضرر همراه است، نظر شما در این رابطه چیست؟ 
هم اکنون یک خط زنجیروار حول محور مدیریت ارز وجود دارد. اگر مدیریت ارز به خوبی اعمال نشود، نابسامانی 
های بورس بیشتر خواهد شد، زیرا برخی اقالم کاالیی هستند که به حمایت های ارزی نیاز دارند و این کاالها 

شامل کاالهای مجاز  و کاالهای ضروری می شوند.
امروز حمایت های ارزی ، ثبات نرخ ارز و مدیریت منسجم بانک مرکزی از نیازهای فوری اقتصاد کشور است.

سرانجام نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافت تا نسخه ای باشد برای بیماری سرگردانی 
را  اش  حافظه  نقدینگی  نسخه  این  با  است  قرار  کشور.  درمان  تحت  اقتصاد  در  نقدینگی 
به دست آورده و به جایگاه اصلی خویش یعنی بانک بازگردد. صحبت-های مسئولین در 
روزهای اخیر به گونه ای بیان می شود که گویی همه چیز تمام شده است. اما آیا می توان 

با همین تک نسخه مطمئن بود که همه چیز آرام خواهد شد؟ با اتفاقاتی که در سال جاری 
رخ داده به نظر می رسد برای رسیدن به چنین اطمینانی باید بسته ای جامع تر تدارک 
دید. بسته ای که عالوه بر بازار پول، شامل راهکارهایی در خصوص بازار سرمایه و مسکن 

نیز باشد. 
بازار سرمایه به عنوان محل تالقی دارندگان نقدینگی اضافی و بنگاه های نیازمند به منابع 
مالی در صورت برنامه ریزی صحیح می تواند نقش مهمی در جذب نقدینگی و بکارگیری 
آن در صنعت ایفا نماید. بنابراین به دو دلیل باید بازار سرمایه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
اوالً این که به دلیل تزریق مستقیم منابع مالی به واحدهای تولیدی این منابع با کمترین 
هزینه در اختیار صاحبان صنایع قرار خواهد گرفت و در این شرایط که بنگاه ها همچنان 
تحت فشار افزایش قیمت حاملهای انرژی هستند و با افزایش نرخ تسهیالت فشار مضاعفی 
را متحمل خواهند شد، اهمیت بیشتری می یابد. ثانیاً دولت باید برای افراد و سالیق مختلف 
گزینه های سرمایه گذاری مناسب را پیشنهاد دهد. طبعاً افرادی که ریسک و بازده باالتر را 
ترجیح می دهند، حتی با وجود افزایش نرخ سپرده های بانکی تمایلی به سپرده گذاری در 

بانک ها نخواهند داشت. بازار سرمایه می تواند برای این افراد جذابیت باالی داشته باشد. 
معافیت کامل مالیاتی شرکت های بورسی، می تواند موجب افزایش جذابیت بازار سرمایه 
برای سرمایه گذاران و افزایش تمایل شرکتهای خارج بورس برای ورود به بورس و استفاده 
افزایش  دلیل  به  تولید  بر  مالیات  بازار گردد. سیاست کاهش  این  مزایای  و  ها  از ظرفیت 
نرخ بازدهی بنگاه های اقتصادی، منجر به افزایش امکان رقابت بازار سرمایه با سایر گزینه 
های سرمایه گذاری گردیده و صاحبان منابع را ترغیب به حضور بیشتر در این بازار خواهد 
نمود. از سوی دیگر به دلیل افزایش سود شرکت های بورسی شاهد تشکیل حباب در این 
بازار نخواهیم بود. چرا که بر خالف طرح هایی چون پرداخت وام برای خرید سهام، در این 
طرح جذابیت بازار به طور واقعی افزایش یافته و رشد قیمت ها ناشی از افزایش سود بازار 

خواهد بود.
ایرادی که در این طرح به نظر می رسد این است که اساساً کاهش مالیات یک سیاست 
مالی انبساطی است و موجب افزایش بیشتر نرخ تورم می گردد. برخی نیز خواهند گفت که 

با اجرای این طرح درآمد دولت از محل مالیات کاهش خواهد یافت و افزایش کسری 
بودجه دولت و مصائب متعاقب آن حاصل خواهد شد. در جواب باید گفت که درآمد دولت 
از محل مالیات شرکتهای بورسی ساالنه حدود ۲0 هزار میلیارد ریال است که در قیاس 
با رقم نقدینگی ۳500 هزار میلیارد ریالی ناچیز است. از سوی دیگر باید توجه داشت که 
تنها ۲5 درصد بازار سرمایه در اختیار بخش خصوصی است و بخش قابل توجهی از سهام 
شرکت های بورسی در اختیار دولت و شرکت های شبه دولتی است. بنابراین بخش زیادی 
از مالیات اخذ شده از شرکت های بورسی، در واقع از شرکتهای دولتی اخذ می شود. از سوی 
دیگر، بخشی از درآمد مالیاتی دولت وابسته به حجم معامالت بورس است که شامل مالیات 
مستقیم دریافتی از فروشندگان اوراق بهادار و مالیات بر درآمد شرکت های کارگزاری است. 
بدیهی است با جذابیت بیشتر بورس و ورود شرکتهای جدید به بازار، افزایش حجم معامالت 

می تواند درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی را افزایش دهد.
همچنین با رونق بازار سرمایه دولت می تواند از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی 
آوری  را جمع  ای  مالحظه  قابل  نقدینگی  فارس  خلیج  پتروشیمی  هلدینگ  مانند  بزرگ 
نموده، اهداف خصوصی سازی را محقق ساخته و از حبابی شدن بازار نیز جلوگیری نماید.

از  بخشی  جذب  موجب  طرح  این  اجرای  فعلی  شرایط  در  رسد  می  نظر  به  مجموع  در 
نقدینگی فراوان جامعه، افزایش توان بنگاه های اقتصادی، رونق تولید و اشتغالزایی، کاهش 
فشار به منابع بازار پول برای تامین مالی و البته برخی مشکالت خواهد شد. بنابراین اجرای 
منجر  راست  به سمت  اقتصاد  عرضه کل  منحنی  انتقال  به  تواند  می  تواند  می  این طرح 

گردیده و از فشار تورمی طرف تقاضا بکاهد.
بنابراین می توان گفت: یک بسته جامع شامل سیاست های پولی و مالی منسجم می تواند 
تا حد زیادی از التهاب اقتصاد ایران بکاهد و ضربان های اقتصاد را تنظیم نماید. معافیت 
کامل مالیاتی شرکت های بورسی، افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، استفاده از بازار 
منسجم بورس برای معامالت ارز و طال و تعیین افراد مجاز به مصاحبه در خصوص سیاست 
های اقتصادی دولت به منظور جلوگیری از تنش های روانی حاصل از مصاحبه های افراد 

متعدد می تواند نقدینگی را کنترل و هدایت نماید

افزایش نرخ سود سپرده های بانکی ، کافی است؟  

محمد هيراد حاتمی:
اقتصاد  عرصه  در  آنکه  از  بیش  مهرعلیزاده  محسن  تردید  بی 
بدنی  تربیت  سازمان  ریاست  صفت  با  باشد  شده  شناخته  کشور 
در دولت گذشته شناخته می شود. رقیب محمود احمدی نژاد به 
زمانی  جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوره  نهمین  کاندیدای  عنوان 
معاونت وزارت صنایع را در روزهای نخست پس از پیروزی انقالب 
ریاست  دوره  نهمین  انتخابات  اینکه  از  پس  است.  سرگذرانده  از 
جمهوری به پایان رسید و دوران ریاستش بر سازمان تربیت بدنی به 
اتمام رسید بار دیگر با حضور در انتخابات پارلمان بخش خصوصی 
ایران خبر سازی کرد. او اگر چه تا آخرین ساعات انتخابات پارلمان 
بخش خصوصی ایران به عنوان اصلی ترین رقیب علینقی خاموشی 
برای ریاست اتاق بازرگانی ایران مطرح بود، از این انتخابات کناره 
محسن  با  ما  اقتصادی  گوی  و  گفت  که  موضوعی  کرد.  گیری 
مهرعلیزاده را کلید زد همین نقطه بود. او در ادامه به روند اجرای 
اصل 44 انتقاد کرد و در پایان به این نکته تاکید کرد که درآمد 
های نفتی حال حاضر ایران می تواند 4 برابر اشتغال مد نظر دولت 
را در  با محسن مهرعلیزاده  را محقق کند. متن کامل گفت و گو 

ادامه خواهد خواند:
پس از حدود 5 سال که از انتخابات دوره گذشته اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران می گذرد هنوز هیچ توضیح شفافی از شما 
در رابطه با اینکه چه اتفاقی به وقوع پیوست که حمایت یکسری 

از فعاالن اقتصادی از شما در لحظات آخر برداشته شد، ارائه نشده 
در  اقتصادی  فعاالن  برخی  رویکرد  تغییر  این  از  به شخصه  است. 
ای  ناگفته  بازرگانی  اتاق  انتخابات  به  مانده  های  ساعت  واپسین 

دارید؟ 
من همین قدر می توانم بگویم که انتخابات اتاق بازرگانی را تحت 
هیچ شرایطی مسئوالن دولتی به طور معمول رها نمی کنند که هر 
به آن  به طریقی می خواهند  باالخره  بیافتد.  بتواند در آن  اتفاقی 
جهت دهند. در انتخابات دور گذشته که شما به آن اشاره کردید 
شرایط به گونه ای بود که گروه » تحول خواه « بر اساس تفکری که 
داشتند به دنبال این بودند تحوالتی در مناسبات اقتصادی کشور 
صورت بگیرد. اعتقاد ما بر این بود که خود بازرگانان و صنعت گران 
به  و  دهند  نظر  توانند  می  که  هستند  هایی  آدم  ترین  متخصص 
این  بودیم که  باور  این  بر  اقتصاد کشور شان کمک کنند.  شرایط 
باید به صورت سازمان دهی شده و منظم پیش برود  موضوع هم 
تا اهداف مد نظر و فکر ها یک جا جمع شود تا در بهبود اقتصاد 
تواند  تنها گروهی که می  باشد. گمان می کردیم  اثر گذار  کشور 
این کار را هم به لحاظ سطح دانش سازمانی و هم دانش مسایل 
مدیریتی انجام دهد، گروه تحول خواهان بودند. اتفاق های خوبی 
هم صورت گرفت اما درست در روزهای پایانی و در فاصله دو روز 
اهرم  از آن  افتاد که  اتفاق هایی  بازرگانی،  اتاق  انتخابات  به  مانده 
تعداد نماینده هایی که دولت در اتاق بازرگانی داشت، استفاده شد 

و سرنوشت انتخابات به گونه دیگری رقم خورد. 
به اعمال نظر دولتی ها اشاره کردید. اگر بخواهیم به تحلیل دوران 
پس از انتخابات اتاق بازرگانی بپردازیم که شما هم به عنوان عضو 
هیات نمایندگان در پارلمان بخش خصوصی حضور داشتید قطعا 
اصل 44 قانون اساسی بسیار جدی آن زمان مطرح شد. یعنی دولت 
ترین  قاعدتا اصلی  تاکید کرد و  اساسی  قانون  اجرای اصل 44  به 
بازوی اجرایی آن در پارلمان بخش خصوصی بود. روند حرکت اصل 
44 و به دنبال آن خصوصی سازی را با اعمال نظر هایی که صورت 

گرفت چگونه ارزیابی می کنید؟ 
باید گفت که 180 درجه  بگوییم  را  واقعیت موضوع  اگر بخواهیم 

عکس ماجرا اتفاق افتاد. در حال حاضر مشاهده می کنید تمامی 
گویند  می  کنند  می  نظر  اظهار  وقتی  انقالب  واقعی  دلسوزان 
اخیر  اتفاق  این  از  است. پس  نبوده  در جهت صحیح  ها  واگذاری 
تخلف بانکی که به وقوع پیوست ما مشاهده کردیم که کلی از این 
واگذاری ها سر از کجا درآوردند. مشاهده کردیم عده ای هستند 
که یک ریال پول نذاشتند و ذره ای هم اعتقاد به ادامه کار تولیدی 
ندارشتند آمدند و صاحب مجموعه های بزرگ اقتصادی شدند. قرار 
بر این بود مجموعه های اقتصادی از زیر مجموعه دولت خارج شود 
و تحت مدیریت افرادی قرار گیرد که سوابق مرتبط داشته باشند. 

در این رابطه یک ذهنیتی وجود دارد و آنهم این است که مدیران 
دولتی جسارت اجرای اصل 44 را ندارند. شما این ذهنیت را قبول 

دارید؟ 
مساله انگیزه » مدیران دولتی « برای دولتی بودن وجود دارد. اصوال 
در علم مدیریت، » مقاوت در مقابل تغییر « یکی از اصول است. 
صورت  خواهید  می  تغییری  وقتی  دنیا  کجای  هر  در  شما  یعنی 
دهید، مقاومتی وجود دارد. می توانیم بگوییم عوامل متعددی در 
است  داشته  نقش  ها  واگذاری  این  از  ناقص هر کدام  اجرای  عدم 
اما یک نکته کلی وجود دارد و آنهم اینکه اعمال نفوذ ها و اتخاذ 
شیوه هایی در اجرای اصل 44 صورت گرفت و بر اساس آن سرمایه 
ها، به جایگاه هایی که باید سپرده می شدند که بخش خصوصی 
خالص، ناب و کار بلد حضور دارند، سپرده نشد. اینکه یک نهادی با 
مشخصات دولت دوباره مدیریت یک شرکت را بر عهده بگیرد که 
فایده ندارد. من خودم حدود ۳0 سال سابقه مدیریت دولتی دارم و 
می خواهم با تمام شانی که برای مدیران دولتی قایل هستم به این 
نکته اشاره کنم که در شیوه مدیریت دولتی به شکل طبیعی اینگونه 
است که وقتی اشتباهی از فرد مدیر سر بزند با همان خدماتی که 
به او ارائه می شده به جای دیگری او را منتقل می کنند. در بخش 
خصوصی این تعارف ها وجود ندارد و فردی که کار بلد است رشد 
می کند. اگر شخص به کاری که می کند احاطه نداشته باشد کنار 

گذاشته می شود. 
از سوی دیگر رقابت هم شتاب می گیرد و می تواند در پارامتر های 

خدمتی که ارائه می شود اثر گذار باشد. نمود عینی این اتفاق 
را در رقابت اپراتور های تلفن همراه می توانیم مشاهده کنیم. اینکه 
تر،  پایین  قیمت  با  شرکت های بخش خصوصی تالش می کنند 

کیفیت بیشتری ارائه کنند؟ 
دقیقا همینطور است. در بخش خصوصی شوخی وجود ندارد. باید 
فعال بود و کار بلد بود. پس از چند سالی که از ابالغ قانون اصل 
44 می گذرد آن انتظار هایی که وجود داشت محقق نشده است. 
به خاطر دارم وقتی می خواستند سهام عدالت را واگذار کنند به 
شخصه چندین مقاله در روزنامه های مختلف نوشتم و گفتم که 
دادن امتیاز به مردم خوب است اما به جای اینکه سهام به مردم 
داده شود بهتر این است که اشتغال ایجاد شود. رشد کشور مبتنی 

بر فعالیت آدم هاست. 
باید برنامه ریزی صحیح در این رابطه صورت داد. 

با این حجم درآمدهای نفتی چه اتفاقی صورت گرفته که بسیاری 
از واحد های تولیدی ما که می توان از آنان به عنوان اصلی ترین 
کشور  اقتصادی  فضای  روند  از  برد  نام  اشتغال  ایجاد  های  پایگاه 
تولیدی  های  واحد  که  عاملی سبب شده  یعنی چه  دارند؟  گالیه 
ما واحد های به صرفه ای نباشد؟ هدفمند کردن یارانه ها ، اجرای 
اثر  بیشتر  ها  تحریم  یا  از چین  رویه  بی  واردات  اصل 44،  ناقص 

گذار بوده است؟ 
هر چهار موردی که به آن اشاره کردید اثر گذار بوده است. یعنی 
نمی توان گفت این مواردی که شما به آن اشاره کردید اصال تاثیر 
گذار نبوده اما یک نکته ای در این میان وجود دارد. واقعیت این 
است که سطح تکنولوژی موجود در کشور ما و عدم وجود ساز و 
کار های مشوق برای صادرات یکی از پارامتر هاست. از میان تمامی 
مواردی که شما به آن اشاره کردید به نظرم مهم ترین مورد ورود 
کاال های خارجی به ویژه کاال های چینی است. از سوی دیگر می 
توان به این موضوع اشاره کرد که واردات به این قضیه تحریم کمک 
کرد. به هر حال تحریم خرید مواد اولیه را مشکل کرد و نمی توان 
آن را کتمان کرد اما ورود کاال های بی کیفیت نقش پر رنگ تری 

داشته است.

مهر عليزاده از اجرای ناقص اصل ۴۴ در ايران می گويد :

 نفت حال و هوای اقتصاد 
ایران را ابری کرده است  
ايران  در  سازی  خصوصی  از  مهرعليزاده  محسن 

می گويد.



WWW.ARMAGHANNEWS.COMویژه انتخاباتارمغان نيمه اول بهمنشماره 115

 تنگ چشمان نظر به ميوه كنند           ما متاشا كنان بستانيم 
 تو به سيماي شخص مي نگري             ما در آثار صنع حريانيم

مقدمه 
است،  ساالري  مردم  انان  خواستگاه  که  سیاسي  نظام هاي  همه 
بعنوان  سیاسي  فرایندهاي  در  شهروندان  مشارکت  دغدغه 
بازیگران موثر این فضا را دارند. دموکراسي و مشارکت مردمي نیز 
رویکردهاي متعددي دارد لیکن انتخابات بارزترین جلوه آن است 
آن  از مشروعیت  هر کشور، شاخصي  زمینه هاي سیاسي  به  بنا  و 
کشور میتواند باشد. توجه به فزوني نقش شگفتي ساز انتخابات در  
تحلیل  و  بررسي  اهمیت  توسعه،  به  رو  کشورهاي  اکثر  سرنوشت 

رفتار انتخاباتي در کشور ما نیز مضاعف شده است.
انتخابات  و رفتار انتخاباتي، نوعي کنش و نگره سیاسي است که 
فرهنگي  و   اقتصادي  ها ي  زیر سیستم  کارکردهاي ساختاري  با 
در سطح کالن نظام اجتماعي رابطه دارد. انتخابات در واقع، یک 
کمیت  و  است  کشور  شهروندان  کل  از  ملي  و  فراگیر  نظرسنجي 
مشروعت،  میزان  مي تواند  مردم  انتخاباتي  مشارکت  کیفیت  و 
کارآمدي نظام، سیاست ها و کارگزاران حکومتي را نشان دهد و به 
هاي  کاندید  پایبندي  عدم  توانمند،  و  فراگیر  احزاب  فقدان  علت 
با رویکرد قومي و قبیله اي به تعهدات و وعدهاي انتخاباتي خود 
و  سیاسي  خواسته ها  و  تقاضاها  تبیین گر  مردم  انتخابات  رفتار    ،
اجتماعي آنها مي باشد که میتواند دیدگاه ها و نگرشهاي موجود را 

به کاندیدا نمایندگي ،تفهیم کند. 
نظر به اینکه رفتار انتخاباتي مردم  تغییر یافته، لذا باید سازوکارها و 
شیوه هاي متناسب با آن جهت هدایت و افزایش مشارکت انتخاباتي 
مردم به کار بسته شود. شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی 
از  احزاب و سیاستمداران و دولتها  برای  آنها  انتخابات  شرکت در 
و  گسترده  فعال،  مشارکت  زیرا   است   برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
فراگیر جامعه در انتخابات کشورها،به منزله پشتوانه ملي در سطح 
داخلي و اعتبار و پرستیژ در سطح بین المللي و منطقه اي مي باشد. 
انتخاب رفتار  بر  به عوامل موثر  تنها  نه  تا  آنیم  بر  این مقاله  . در 
رفتار  بررسي  به  ،بلکه  بپردازیم  ایالم   استان  در  مردم  انتخاباتي 
انتخاباتي همشهریان در مورد انتخاب مجدد نمایندگان پیشین و 
فعلي ،... پاسخ داده باشیم و بررسي کنیم چرا هیچ نماینده اي در 
استان برغم قابلیتها و توانایي و ... منتخبین مجدداً انتخاب نشده 

است .و آیا این روند تاریخي تکرار میشود یا نه ؟؟؟    
ديدگاههاي نظري در الگوي رفتاري مردم 

 در ادبیات علوم سیاسي و جامعه شناسي سیاسي، رفتار رأي دهي 
است.  بوده  مطالعه  و  بررسي  براي  مهم  موضوعات  از  مشارکت  و 
در  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات  دوره  هشتمین  آستانه  در 
سیاسي،  تحلیل گران  جمله  از  بسیاري  ذهن  اصلي  پرسش  ایران، 
این است که   ... و  کاندیداهاي مجلس، مسئوالن و مدیران کشور 
میزان مشارکت در انتخابات چقدر خواهد بود. و براي برخي از جمله 
محققان اجتماعي، کاندیداها و مسئوالن سیاسي کشور این سؤال 
نیز مطرح است که چه عواملي میزان مشارکت را تعیین مي کنند. 
براي  برنامه ریزي  نظیر  کاربردي  اهداف  این سؤال  از  است  ممکن 
افزایش مشارکت را نیز مد نظر داشت یا تدوین استراتژي تبلیغاتي 
فرایندهاي  که  مي دهد  نشان  تجربه  هرچند  باشد.  نظر  مد  موثر 
سیاسي به اندازه اي در طوالني مدت شکل مي گیرند که در کوتاه 

مدت نمي توان تغییر زیادي در آن ها ایجاد کرد. 
برخي  مجدد  حضور  اسالمي  شوراي  مجلس  آتي  انتخابات  در 
نمایندگان دوره هاي پیش و... ؛ چهره ي فضاي انتخاباتي را ویژه 
انتقادي و تعاملي کاندیدا و طرفداران  بار  از قبل خواهدکرد و  تر 

آنان را پر رونق تر میکند.
به طور کلي دیدگاه  و نظریه ها مرتبط با رفتار رأي دهي را مي توان 
به دو دسته تقسیم کرد. در دسته اول به جستجو آن است که آیا 
مردم رأي مي دهند و در انتخابات مشارکت مي کنند؛ و در دسته 
دوم صحبت از این است که افراد شرکت کننده در انتخابات به چه 
براي  مردم  رأي مي دهند.  دالیل  فردي  یا  گروه هاي سیاسي اي  
شرکت کردن یا نکردن در انتخابات در بسترهاي سیاسي متفاوت، 
با هم فرق مي کند و انتخاب گروه هاي سیاسي گوناگون نیز بسته 
به عملکرد آنان انتخاب افراد با رویکرد قومي و قبیله اي وابسته به 

شرایط سیاسي در هر واحد سیاسي است.
ویسر معتقد است که پس پنج دهه پژوهش درباره رفتار رأي دهي 
مشارکت  نوع  این  مطالعه  براي  استواري  نظري  چارچوب  هنوز 
دیدگاه هاي  از  مجموعه اي  به  مي توان  اما  ندارد   وجود  سیاسي 
را  رفتار رأي دهي مردم  از  اشاره کرد که هر کدام جوانبي  نظري 
تبیین مي کنند.  پس از این به معرفي برخي از دیدگاه ها میپردازیم 
، تا بتوانیم به این سئوال پاسخ دهیم کاندیداي مقبول و معقول 
و مطلوب دوره آینده چه ویژگي هاي باید داشته باشد و یا حتي 
چه ویژگي هاي نباید داشته باشد و چه کساني استعداد پاسخ به 
خواهند   ... و  شرایط  بهبود  مورد  در  همشهریان  اراده  و  خواست 

داشت.
ديدگاههاي نظري در مورد رفتار انتخاباتي

1. ديدگاه انتخاب عاقالنه
مردم کساني که بیشترین منافع را براي  »نان بده ، راي بگیر » 
در  شهروندان  و  دهندگان  راي  میکنند.  انتخاب  کند  ایجاد  آنان 
منافع  نوع  چهار  جستجو  به  قدرت  مناسب  توزیع  براي  جدال 
 ، خرید،اشتغال  قدرت  ارتقاء  و  )حفظ  اقتصادي  منافع  هستند: 
مسکن، استفاده از فرصتهاي موجود در سازمانها و موسسات دولتي 
و ...( ؛  منافع فرهنگي) دسترسي آزاد به جریان اطالعات،آزادي در 
تولید و مصرف محصوالت فرهنگي(  منافع سیاسي) جستجو منافع 

خود با استفاده از احزاب و گروهها ، تجلي خواست خود به شیوه 
اي دموکراتیک در ساختار قدرت(  .  

مدعي  که  کاندیدا  و  خود   منافع  از  مردم  برداشت هاي   : نتیجه   
متحقق ساختن آن هاست، بر ارزیابي شهروندان از عملکرد گذشته  
آنها  اي  قبیله  و  قومي   ، حزبي   ، شخصي  عملکردهاي  و  کاندیدا 

متکي است.
2. ديدگاه توجيهات ايدئولوژيك

معتقد    Downs(( داون  »همه راي ها  در راه  اوست« 
است  در جایي که مردم نتوانند منافع خود، دید گاه هاي گروه هاي 
با  آن ها  دادن  تطبیق  در  یا  دهند  تشخیص  را  دو  هر  یا  سیاسي، 
یکدیگر مشکل داشته باشند از توجیهات ایدئولوژیک براي توجیه 
رفتار خود استفاده مي کنند. تأکید داونز بر ایدئولوژي، مقوله آگاهي 
را پیش مي آورد. طبیعي است که افزایش آگاهي و شناخت سیاسي 
افراد بر پذیرش ایدئولوژي ها و تشخیص منافع مؤثر است و رفتار 
خصیصه  ایدئولوژي ها  مي دهد.  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  رأي دهي 

ابهام زدایي دارند. 
پیچیده  محاسبات  دردسر  از  را  افراد  قادرند  عبارتي  :به  نتیجه 
از پیش  انتخابي  و  ادعاها خالص کرده  درخصوص صحت و سقم 

تعیین شده را در اختیار کنشگر قرار دهند
3. ديدگاه الزارسفلد

رأي دهي کنشي شبیه به تصمیم به خریدن کاال است. انگیزه هایي 
کاندیداها  تبلیغات  تأثیر  تحت  انگیزه ها  این  دارد،  وجود  فرد  در 
به  نسبت  خود  انگیزه هاي  آن ها  اساس  بر  وي  و  مي کنند  تغییر 
اساس  بر  نهایتا  و  مي کند  تعریف  را  سیاسي  جهان  مختلف  ابعاد 
ترکیب انگیزه هایش رأي مي دهد.  غالبا بررسي رفتار رأي دهي در 
جریان فرایندهاي انتخاباتي و با توجه به محرک هایي که کاندیداها 
ارائه مي کنند قابل انجام است. الزارسفلد فرایند رأي دهي را بسیار 
کوتاه مدت و به دور از انباشت تجربه سیاسي افراد تحلیل مي کند. 
رأي دهي  رفتار  تعیین  اصلي  عامل  را  تبلیغات  نمي توان   : نتیجه 
دانست اما میتوان آنرا اثر گذار قلمداد کرد. پذیرش این دیدگاه تا 

اندازه اي به معناي نفي دیدگاه هاي جامعه شناختي تر است.
۴. ديدگاه انتخاب عاقالنه اصالح شده

»مرا ببین و بفهم و راي را بگیر »  رأي دادن براي: 1-  تحقق 
فرد  تمایل  میزان  بیان خود  است.  بیان خود  و۲-  منافع شخصي 
این  طبق  مي کند.  ارائه  را  اجتماعي  عرصه  در  وجود  ابراز  براي 
دیدگاه، اگر رأي دادن منجر به هیچ گونه احساس قدرتمندي در 
اهمیت  احساس  یا  اجتماعي؛  و  فردي  سرنوشت  بر  تأثیرگذاري 
داشتن نظر شخصي براي نظام سیاسي نشود، بیان خود یا احساس 
قدرت ، محقق نمي شود. به این ترتیب، هر گونه احساس بي قدرتي 
در عرصه اجتماعي و سیاسي، به عدم تمایل براي مشارکت سیاسي 

منجر مي شود.
توان  به  خود  شخصي  زندگي  زمینه  در  افراد  قدر  هر    : نتیجه 
هم زمان،  و  یابند  دست  بیشتري  فرهنگي  و  اقتصادي  شناختي، 
کاهش  سیاسي  و  اجتماعي  عرصه  در  آن ها  تأثیرگذاري  احساس 

یابد، میزان بیگانه شدن از مشارکت افزایش مي یابد. 
5. مكتب مطالعاتي شيكاگو 

»فضاي جدید کاندیداي نوین« این مکتب به شدت بر اندازه گیري 
نگرش هاي سیاسي تأکید دارد. براي درک نگرش ها نیز به ادراکات، 
تجربه گذشته و انگیزه هاي کلي کنشگر سیاسي توجه دارد. بر طبق 
این دیدگاه مجموعه نیروهاي اجتماعي و سیاسي در درون فضاي 
عناصر  مجموعه  هستند.  رأي دهي  کنش  تعیین کننده  سیاسي 
فضاي سیاسي نیز عبارتند از: رأي دهنده، کاندیداها و ویژگي هاي 
خاص آن ها از قبیل وابستگي حزبي، قومي و قبیله اي، و نظرات 
و  فرد،  دروني  نیازمندي هاي  مختلف،  مسائل  باب  در  کاندیداها 

تجربه گذشته در میدان سیاسي. 
 بر اساس دیدگاه شیکاگو، ویژگي هاي رأي دهنده، گروهي که بدان 
تعلق دارد، ویژگي هایي که فرد به افراد و گروه هاي سیاسي حاضر 
در میدان سیاست منسوب مي کند، و انباشته اي از تجربه گذشته 

فرد در میدان سیاسي تعیین کننده رفتار رأي دهي است. 
نتیجه : تجربه شرکت در انتخابات قبلي، و احساسي که از نتیجه 
نگرشي اي  ارزیابي  عالوه  به  است،  شده  حاصل  مشارکت ها  این 
رفتار  دارند،  آن  نخبگان  و  آن  و عملکرد  نظام سیاسي  درباره  که 

رأي دهي را تعیین مي بخشد. 
6. ديدگاه شناختي

دیدگاه  »تو را از قبل  میشناسم، پس به تو راي میدهم«     
ایدئولوژیک  توجیهات  دیدگاه  بسط  نوعي  به  مي توان  را  شناختي 
دانست. طرحواره، یک برداشت ایدئولوژیک تشکیل شده در طول 
زمان است. غالبا طرحواره ها بر مبناي آن چه که مردم در گذشته از 
نظام سیاسي و عناصر آن مشاهده کرده اند ساخته مي شود و غالبا 
یا به یاد ماندني، و  یک رخداد تاریخي، موجودیت سیاسي موفق 
طرحواره هاست.  سنجش  براي  معیاري  سیاسي،  اسطوره اي  حتي 
اساس  بر  را  سیاسي  نظام  و  فرایند  مردم  که  است  آن  مفروض 
فرض  مي گیرند.  تصمیم  آن  درباره  و  کرده  تحلیل  طرحواره خود 
بر این است که رأي دهي زماني صورت مي گیرد که طرحواره شکل 
گرفته از نظام سیاسي و عناصر و فرایندهاي آن، مثبت تلقي شود؛ 
یا طرحواره موجود در قیاس با معیارهاي مورد نظر، قدرت رقابت 

داشته باشد. 
نتیجه: شناخت و ارزیابي و رفتار راي دهندگان بر اساس طرح واره 

ایجاد شده در گذر زمان است و به نظر میرسد 
7. ديدگاه اينگلهارت

»من خوبم، پس خوبها را انتخاب میکنم«اینگلهارت در پي بسط 
مبناي  بر  افراد  رأي دهي  رفتار  وي  عقیده  به  است.  مازلو  اندیشه 
این که در کجاي سلسله مراتب نیازهاي قرار داشته باشند تعیین 
مي شود. به این ترتیب اقشار مرفه تر باید به گروه هاي سیاسي داراي 
با اهداف  به گروه هایي  باید  اهداف فرهنگي و گروه هاي کم درآمد 

اقتصادي رأي دهند
به  افراد، میل آن ها  اقتصادي و اجتماعي  توان  افزایش  با   : نتیجه 
به  افزایش مي یابد.  اجتماعي  و  زندگي سیاسي  در  مؤثر  مشارکت 
این ترتیب در صورتي که مشارکت مؤثر امکان پذیر نشود یا رأي 
دادن رفتاري بدون حاصل تلقي شود، میزان سرخوردگي گروه هاي 

باالدستي جامعه از رأي دادن بیشتر نیز خواهد بود.
نتايج مدلها :

در مجموع هفت دیدگاه براي بررسي رفتار رأي دهي مطرح شده 
دادن،  رأي  منافع  محاسبه   -1 بر  ترتیب  به  دیدگاه ها  این  است. 
سیاسي   گروه هاي  و  کاندیداها  تبلیغات   -۳ سیاسي  ۲-آگاهي 
4- ابراز خود و احساس کارآمدي اجتماعي و سیاسي  5- تجربه 

انباشته سیاسي گذشته  6- ویژگي هاي شخصي  7- طرحواره افراد 
از نظام سیاسي و عناصر آن و  8- پایگاه اقتصادي و اجتماعي افراد 
مي دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  رأي دهي  رفتار  که  عواملي  عنوان  به 

تأکید مي کنند. 
آن ها  تأثیرگذاري  بر  دیدگاه ها  این  که  متغیرهایي  از  غیر  به  اما   
دیدگاه هاي  که  دارد  وجود  نیز  دیگر  متغیر  یک  مي کنند،  تأکید 
فوق به دلیل ساخته و پرداخته شدن در محیط هاي غربي نسبت 
میزان  نوپا،  دموکراسي هاي  همه  در  هستند.  بي توجه  آن ها  به 
مشروعیت نظام سیاسي متغیري است که بر رفتار رأي دهي بسیار 

تأثیر مي گذارد. 
هنجاري  فشار  تأثیر  شده،  بیان  دیدگاه هاي  همه  در  هم چنین   
ناشي از مشارکت/عدم مشارکت گسترده دیگران در انتخابات لحاظ 
نشده است. از همین رو الزم است تا این فشار هنجاري نیز در بین 

متغیرهاي دیگر لحاظ و تأثیر آن بر رأي دادن بررسي شود. 
بنظر میرسد از تطبیق رویکردها و مدلها  با شرایط استان ) به اندازه 
نگارنده(، وبر اساس شاخص هاي ضمني و تصریحي که  شناخت 
از هفت مدل فوق مستفاد میشود سهم شاخصهایي که مردم را به 
انتخاب در فضا ها و رویکردهاي نو  به انتخاب کاندیداي نسل سوم 
و جوان؛ جهت تحقق اهداف،منافع و انتظارات و بلوغ کاریزماتیک 
انتخابهاي  به   نسبت  ایي  مالحظه  قابل  سهم  میکند  مجاب  آنان 

کاندیداي پیشین براي  شرایط جدید دارد.
تحليل فضاي انتخابات تا کنون:

سیاسي  رفتار  به  بریده  بریده  منافعي  برحسب  دهندگان   راي 
انتخابات کشیده شوند اما الگوي رفتاري شبیه به دورهاي پیشین 

ممکن است داشته باشند. 
از روي کاغذ   ، از شعارها و وعده هاي کاندیداي پیشین   بسیاري 
فراتر نرفته است. ) ناسازگاري الگوي انتظارات مردم با الگوي رفتار 

منتخبین( 
اساسي  دگردیسي  یک  حال  در  ایران  جامعه ي  تاریخي  حافظه ي 
است. خرد جمعي متناسب با مسایل جدید، مسایل مبتال به گذشته 
را نیز به یاد مي آورد و تفسیر و تحلیل مي کند و در انتخاب خود آنرا 
دخالت میدهد ) بر اساس دیدگاه شناختي و مکتب شیکاگو ، امکان 

انتخاب مجدد نمایندگان پیشین براي بار دوم ، بسیار کم است(.
به  رسیدن  وبراي  موجود  شرایط  به  اعتراض  در  همواره  مردم 
وضعیت مطلوب در همه زمینه ها، نوع رویکرد خود به گزینه هاي 
انتخاباتي را بسیار معنادار به تحلیل و تفسیر مي گذارند  انتخاب و 
اقبال به رویکردهاي عدالت جویانه در نهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوري با تابلوي اصولگرایي، مصداقي از خواست ملي و  حرکت 
دوره  نمایندگي  کاندیدهاي  و  احزاب  روي   پیش  را  شان  آرماني 

آینده دارد.به عمل کار براید به سخنداني نیست؟؟
در انتخابات شورا مردم نشان دادند از تجربه ي پیشین خود درس 
گرفته اند و تا حدودي به میزان بیشتر وارد صحنه شدند و از بین 
افراد  و گروههاي مختلف کساني را بشتر مورد توجه قراردادند و 
انتخاب کردند که یا چهره ا ي آشنایي بودند)ورزشکاران و روزنامه 
نگاران و ...(که از تجربیات و سوابق کاري آنها بدون واسطه احزاب 
مطلع بودنند و یا افرادي را انتخاب کردنند که از کارکرد قومي،قبیله 
اي و حزبي کمتري برخوردار بودنند.) این نگاه با استفاده از نظریه 

شناختي قابل فهم تر است(  
برخي نمایندگاني منتخب شده )پیشین( به تحلیل  و فهم واقعي 
از رفتار سیاسي مردم دقت نمي کنند و نگاه کوتاه مدت و ابزاري 
به رفتار سیاسي مردم و جمع آوري راي و حضور آنان در انتخابات 

دارند)ناسازگاري منتخبین با الگوي رفتار راي دهي مردم(
رویکردهاي  با  جمهوري  رئیس  برگزیدن  و  تیرماه  سوم  انتخاب   
عدالت خواهانه و اصول گرایانه، داراي پیام هاي معنادار براي ایجاد 
فرآیند  ضرورت   و  کشور  مدیریتي  نظام  در  ساختاري  تغییرات 
خدمت دهي به جامعه است . تا حرفها و شعارهاي زیبا به اجراء 

درایند، و از مفهوم به مصداق برسند.
بلکه  نیست،  سویه  یک  کنش  یک  انتخابات،  در  مردم  مشارکت 
دوسویه  تعامل  این  که  است   تعاملي  و  سویه  دو  کنشي  کامال« 
حداکثر با مفروضات ذهني مردم  تا شروع کار نمایندگان به شکل و 
شیوه  مورد انتظار مردم  حفظ شده است.  و سطح تعامل منتخبین 
مردم در اکثر موارد به پر کردن نامه هاي چاپي از سوي نمایندگان 
به ادارات و سازمانها براي رفع مشکالت مردم  عموماً و نوعاً بسنده 

شده است. ) بر اساس دیدگاه انتخاب عاقالنه اصالح شده(
نمایندگان و منتخبین مردم  باید نشان دهند که خریدار منصف و 
قدرشناس راي مردم  هستند، مصرف بهینه جوهره این  کاال )راي 
مردم( را تضمین  کنند،وبه صاحبان این کاال  )مردم(تضمین  دهند 
که مشتري دائمي کاالي آنان است و تاثیر مثبت مصرف این کاال 
را به اثبات برساند و بین مردم و نمایندگان و منتخبین تفاهمي بر 
مصرف بهینه این کاال وجود ندارد و تنها خریدار این کاال از منظر 

مردم  قبل از انتخابات هستند.) بر اساس دیدگاه الزارسفلد(
جامعه امروز ایراني در آستانه تجربه اي نو با مقتضیاتي نو است و 
در فرآیند این تجربه  مردم جز با پیام ها و پیام رسان هاي متفاوت 
رابطه برقرار نمي کند. کارگزار یا خدمت گزاري که مي خواهد در 
صحنه این شرایط بازي موفق و جذابي از خود به نمایش بگذارد 
با  و  هست  جدید  شرایط  مقتضیات  متوجه  که  دهد  نشان  باید 
تحوالت مذاقي و دماغي ) الگوي انتظارات ها آشنا است ( و این 
موارد از کارگزاران پیشین انتظا ر نمیرود.)براساس دیدگاه انتخاب 

عاقالنه اصالح شده(
انتخاب مجدد  يا زمان نو شدن 

ایي جوانان نسل اول در شکل  با توجه به حضور پررنگ دو دهه 
گیري  انقالب و تصدي اکثر پستهاي اجرایي تاکنون،نقش و جایگاه 
نسل سومي ها با انتخاب  ریاست جمهور دکتر احمدي نژاد وارد 
مرحله اي جدید شد و از آن زمان با تاکتیک ایجاد کانون مشاوران 
جوان ،انتخاب جوانترین عضو کابینه خود ،بکار گیري جوانان در 
مسئولیتهاي اجراي،الگوي نقش سیاسي جامعه به سمت و سوي 
جدیدي در حال شکل گیري است.از سوي به جهت تمایل شدید 
ابزار  به  تسلط  و  دانشگاهي  تحصیالت  به  ها(  نسل)سومي  این 
فناوري اطالعات و ...بستر بکارگیري از این نسل،فضاي حضور براي  
دو نسل دیگرمحدود و پر رقابت شده  است.در چنین فضایي وقتي 
چیدمان تاکتیکي رفتار انتخاباتي برخي از نمایندگان و منتخبین  
از  که  شویم  مي  متوجه  سادگي  به  میکنیم  بررسي  را  پیشین 

رویکردهاي زیر بسیار استفاده میکنند :
1- استفاده از قومیت و ساختار قبیله گراي.

۲- دامن زدن به هیجانات توده اي و جنگ گفتماني.
۳- استفاده روشن و صریح از«  الگوي انتخاب عاقالنه« در جذب 

از راي  بعد  اقتصادي حین و  بر منافع  راي مردم و تمرکز خالص 
گیري.

4- پیش دستي کردن در انفجار الگوي انتظارات غیر عقالیي مردم  
، عدم امکان سنجي مناسب از وعدهاي رد و بدل شده.

5- بکارگیري و استفاده از استراتژي جدال و تاکتیک تعامل.
چرا هیچ نماینده اي براي دو بار در استان ایالم انتخاب نشده است؟

1-عدم آگاهي و اطالع  نمایندگان از ساختار طبقات اجتماعي و 
اقتصادي مردم استان ) دیدگاه اینگلهارت (

و  دولت،اصناف  )کارمندان  دو-  طبقه  اقتصادي-  متوسط  طبقه 
مشاغل آزاد با سرمایه مقیاس کوچک و...( به جستجو مصداقهاي 
عیني و ملموس اهداف فرهنگي و سیاسي پس از اهداف اقتصادي 
است، مانند ارزاني نان،گوشت ،میوه ،مسکن و اشتغال ... آنهم در 
اقتصادي بدنبال مسائل معنوي و  اماطبقه یک  زمان کوتاه مدت؛ 
فلسفي جامعه بیشر از مسائل دیگر است به عبارتي بدنبال مصادیق  
اتوبان و  با شکوه و عظمت است مانند ساخت دانشگاه و مصال و 
پارک و ....)البته این به معني این نیست که طبقه کارمندان دولت 
و ..... به اهداف فرهنگي و سیاسي اهمیت نمي دهند بلکه براي آنان 

در اولویتي بعد از اهداف اقتصادي است(.
به  بیشتر  ،مردم  ایالم  استان  در  میرسد  بنظر  گیري:  نتیجه 
جستجوي مصداقهاي عیني تر برنامه هستند و شاید به برنامه ي 
برنامه  درازمدت را تمایل نمي کنند و رویکرد کشاورزي به مقطع 
ریزي و نتایج آن دارند. فهم نیاز حوزه انتخابیه بر الگوي انتخاب 

مردم موثر است. 
در  دهندگان  راي  توزیع  فهم  و  بررسي  به  نیاز  مجلس  کاندیدا 
است  موضوعي  دارند.این  اجتماعي  و  سیاسي،اقتصادي  طبقات 
تاکید  انتخاباتي  تبلیغات  دوره  در  پیشین  و  فعلي  نمایندگان  که 
مجلس  وارد  که  هنگامي  اما  دارند  ها  برنامه  عیني  مصداقهاي  بر 
در  نمایندگان  کارکردهاي  به  اشراف  عدم  بدلیل  شاید  میشوند 
مجلس و ... سعي میکنند مردم را با رویکردهاي بلندمدت راضي 

نگه دارند اما مردم نمي پذیرند.
۲- عدم شناخت  و آگاهي کافي  برخي از نمایندگان  از ماموریتها 
، کارکردها ،وظایف  و اختیارات نمایندگي در مجلس از یکسو  و 
تمایل کاندیدا براي اینکه نقش و جایگاه خود را در ذهن مردم در 
همه امور اساسي و پایه ایي جلوه دهند ؛ ولي در هنگام اجراي و 
با  سطح  هم  اجرایي  قابلیت  چون  مردم  مشکالت  و  مسائل  حل 
انتظارات مردم را ندارند از حمایت و طرفداري حوزه انتخابیه بعد از 

مدتي کوتاه محروم میشوند.
و  نقش  کاهش  اصلي  چالش  عنوان  به  میتوان  انچه  واقع  در   -۳
جایگاه نمایندگان مجلس در ذهن مردم در چند سال اخیر نامید 
،تولد و ایجاد پایگاه شوراي اسالمي شهر باید عنوان کرد، چرا که 

اکثر امور شهر و ... با تدبیر و تقریر محلي قابل حل میتواند باشد.
4- عدم آگاهي برخي از مردم از ساختار کالن قدرت و اینکه یک 
اجراي  مناسبات  بر  را  استاني  انتظارات  الگوي  تواند  نمي  نماینده 
مجلس تحمیل کند ، عمال پس از مدت  کوتاهي اقبال نمایندگي 

در ذهن مردم رو به افول میگذارد.
زود  خیلي  قبایل  بین  منافع  تعامالت  و  قدرت  توزیع  شیوه   -5
افت  دچار  دارند  اي  قبیله  و  قومي  پایگاه  تنها  که  نمایندگاني 
اقبال عمومي میکند. زیر نمایندگاني که پایگاه فومي و قبیله ایي 
کارکردي،عملکردي  حوزه  تنوع  عدم  دلیل  به  هستند  برخوردار 
شخصي و رشد انتظارت )داخل و یا خارج قوم و قبیله( خیلي زود 

از سبد  انتخاب مردم خارج میشوند.
6- به جهت نبود فضاي رسانه ایي شفاف بین مردم و نمایندگان که 
از عملکرد آنان پرس و جو شود، کانال اخبار و شایعه ها ، اتهامات 
و ارتباطات و تعامالت سود جویانه را به عملکرد نمایندگان نسبت 

میدهد. و از انتخاب مجدد آن جلوگیري میکند.
7- از بررسي تاریخي از سه دهه عمر انقالب مي بینیم هیچ نماینده 
ایي از نمایندگان براي  دو دوره متوالي یا غیر متوالي انتخاب نشده 
است ، آیا این خود دلیلي بر تکرار این روند تاریخي میتواند باشد؟؟  
یا کارکرد یک بعدي قومي و قبیله گراي منتخبین در کنار عزل 
و نصب هاي غیر شایسته گزیني  یا مداخالت روشن در حوزههاي 

غیر تخصصي و ........
نتیجه گیري : 

 باید بپذیریم زمان وعده و وعیدهاي انتخاباتي گذشته است دیگر 
نمي توان راي مردم را با حواله دادن آنان به ناکجا آبادهاي رویایي 
خرید. در این شرایط تنها خدمت گزاراني موفق هستند که قادر 
باشند تصویري واقعي و قابل اعتماد از » برداشتي » که قرار است 
از این » کشت » حاصل گردد را در جلوي دیدگان مردم به نمایش 

بگذارند. 
وري  بهره  و  برداشت  شائبه  به  حجیم  و  خشن  تبلیغات  با  نباید 
ابزاري از مردم و راي آنان دامن زد، نباید در حریم ذهني و عیني 
این  از  بیش  را  آنان  رواني  و شرایط  داشت  پابرهنه  ورودي  مردم 
در معرض تعرض و تخریب قرار داد، نباید با ناهموار کردن مسیر 
انتخابات، هر رهرویي را از پاي نهادن در این راه دلسرد کرد. نباید 
با تکدي مهر)خانه به خانه( حریم امن جامعه را به منظور خواست 

خود مضطرب و نا امن کرد. 
ارائه  امکان  کنون  تا   ، نمایندگان  و  مردم  منتخبین  است  چگونه 
بیدار  از عملکرد خود را در فضاي چشم هاي  یک گزارش واقعي 
رسانه و در حضور نخبگان مستقل و منصف مرد م به خود مستهیل 

ننموده اند؟
چگونه است رابط موکل و متوکلین از ارائه گزارش کارکرد تا تنظیم 
فراموشي سپرده  به  بر اساس متوکل  امور مورد درخواست موکل 
مجاب  در  سعي  استداللي  چه  با   . انتخابات  هنگام  تا  است  شده 

دیگران براي انتخاب مجدد خود تحت فشار میگذارند؟
در  ایالم  استان  مردم  انتخاباتي  رفتار  شناخت  با  اینکه  آخر  کالم 
شاخص  اساس  بر  آنان  فعلي  رفتار  تحلیل  ابتناء  به  و  زمان  گذر 
پیشین   نمایندگان  انتخاب  امکان  ؛  شده  ذکر  مدل  هفت  هاي 
مجلس شوراي اسالمي در مقایسه با نمایندگان نسل سومي اندک 
تنها  جوانان   بخصوص  جامعه   نیاز  و  خواست  صورتبندي  است. 
به  دستیابي  راستاي  در  معتقد  و  مستعد  و  معتمد  بازیگراني  با 
ممکن  ساله   بیست  انداز  چشم  و  چهارم  پنچساله  برنامه  اهداف 
و مستهیل مینماید و گارگزاراني صادق که غبار سالها مدیریت بر 
طاقچه تجربیاتشان مانع از تعامل سازنده با سیل  بیشمار جوانان 

و... نشده باشد. 

مهرداد مظفري 
 استاد دانشگاه - کارشناس برنامه ريزي استراتژيك

تحلیل استراتژيك انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي
4
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قاضی دادگاه با درخواست بنیانگذار مگاآپلود برای آزادی به قید وثیقه مخالفت کرد و کیم 
دات کام باید تا یک ماه دیگر در زندان بماند تا محاکمه شود.

به گزارش یورونیوز، ماجرای کیم اشمیتز آلمانی معروف به کیم دات کام از آنجا شروع شد 
که پلیس فدرال آمریکا از پلیس نیوزلند خواست به علت امکان دانلود غیر قانونی سایت 

megaupload به خانه مجلل کیم دات کم حمله و او را بازداشت کند.
با  و  نادیده گرفته  را  قوانین کپی رایت  از هفت سال پیش  آقای دات کام متهم است که 
ایجاد امکان دانلود غیرقانونی فیلم و موسیقی بیش از 175 میلیون دالر درآمد داشته است.

وکالی اشمیتز تالش می کنند تا او را تحویل آمریکا ندهند چون در صورت محکوم شدن 
در آمریکا محکومیت سنگینی در انتظار اوست.

 megaupload با 150 میلیون کاربر ثبت شده و 50 میلیون بازدیدکننده در روز، یکی از 
بزرگترین وب سایت های ذخیره و اشتراک گذاری بود که اخیرا به دستور وزارت دادگستری 

آمریکا تعطیل شد

گوگل پنج نکته برای حفظ امنیت حساب و ارتباطات ایمیل در gmail را یادآوری کرد.
وبالگ رسمي گوگل نوشت:

1. از گذرواژه )رمز عبور( Gmail خود در سایت های دیگر استفاده مجدد نکنید. استفاده 
مجدد از گذرواژه مهمترین عامل در به خطرافتادن حساب های افراد است.

۲. با بررسی تنظیمات »باز ارسال« و »فیلترها« در حساب خود مطمئن شوید که در حال 
حاضر حسابتان به خطر نیفتاده باشد. روی »ساختن یک فیلتر جدید« و سپس »نمایش 
فیلترهای موجود« کلیک کنید. مطمئن شوید که هیچ چیز مشکوکی مانند آدرس ایمیلی 
که آن را نمی شناسید وجود ندارد. سپس »باز ارسال و POP/IMAP« را کلیک کنید. 

مطمئن شوید که همه آدرسهای ایمیل لیست شده در آنجا را می شناسید.
۳. مطمئن شوید که اطالعات بازیابی حسابتان را ارائه کرده باشید. این برای مواقعی است 
که دیگر نمی توانید به حساب خود دسترسی پیدا کنید. آدرس ایمیل دوم و سؤال امنیتی 
خود را به روزرسانی کنید، و یک شماره تلفن همراه را برای بازیابی حساب از طریق پیامک 
ارائه کنید. به ویژه مراقب امنیت آدرس ایمیل دوم خود باشید چراکه از این آدرس برای 
با  را   Gmail حسابهای  گذشته  در  هکرها  می شود.  استفاده  شما  گذرواژه های  بازنشانی 
دست یابی به حسابهای دوم به مخاطره می انداختند. از آدرس ایمیل دومی که توسط یک 

شرکت میزبان غیرقابل اطمینان ارایه می شود استفاده نکنید.
از حساب  به استفاده  نیازی  رایانه های عمومی و هر وقت که دیگر  از  از استفاده  4. پس 

Google خود ندارید، در گوشه سمت راست باالی صفحه از سیستم خارج شوید.
5. اگر ورود مشکوکی به حسابتان دیده شود، Gmail به شما هشدارخواهد داد. اما خودتان 
هم می توانید با مشاهده جزئیات فعالیت حساب در پایین صفحه Gmail خود این مورد 

را بررسی کنید.
و در آخر اگر حساب شما به خطر افتاد اما همچنان می توانید به آن وارد شوید، باید گذرواژه 
و سؤال امنیتی خود را فورا تغییر دهید. اگر دیگر نمی توانید به حساب خود وارد شوید، فرم 
بازیابی حساب را در مرکز راهنمای حسابهای Google جستجو کرده و ارسال کنید. به 
طور پیش فرض، Gmail از یک اتصال HTTPS امن استفاده می کند که به محافظت از 

ارتباطات شما در مقابل چشمان کنجکاو کمک می کند

فرا  آستانه  در  آبادان«  موضوع حماسه »شکست حصر  با  رایانه ای »شکست حصر«  بازی 
رسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، وارد بازار می شود.

بازی  یک  حصر«  »شکست  رایانه ای،  بازی های  ملی  بنیاد  ارتباطات  معاونت  گزارش  به 
تیراندازی اول شخص است که در 4 مرحله اجرا می شود.

ذوالفقاری  حماسه  به  خراسان،  دفتر  تبیان  بازی سازی  گروه  تولیدات  ادامه  در  بازی  این 
از  ای  رایانه  بازی  این  پردازد.  استراتژیک می  و  این شهر مهم  آبادان و شکست محاصره 
تولیدات موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان است که از سوی »شرکت نشر الکترونیک 

ایران« منتشر شده است.
در نشست خبری این بازی که 10 بهمن ماه در محل بنیاد ملی بازی های رایانه ای برگزار 
شد، »اویس قیطاوی«، مدیر پروژه »محمدعلی خطیبی« مدیر عامل نشر الکترونیک ایران و 
»محمد بیطرف« قائم مقام بنیاد ملی بازی های رایانه ای ضمن توضیح در خصوص مراحل 

ساخت و شکل گیری این بازی به سوال های خبرنگاران پاسخ دادند

Gmail چند نکته امنیتی درباره داتکام،زندانیمیماندشکست حصر وارد بازار شد

یکی از عناصری که در شبکه ملی اطالعات تعریف می شود 
راه اندازی  برای  اما  است،  داخلی  جست وجوی  موتورهای 
سر  بر  مشکالتی  و  چالش ها  جست وجویی،  موتور  چنین 
راه وجود دارد، در این زمینه با مهندس غالمرضا انصاری 
معاون سازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات گفت وگو کرده ایم.
باره  در  صراحت  به  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در  آیا 
راه اندازی موتور جست وجوی ملی چیزی ذکر شده است؟

در  اینترنت  کلمه  نیاز،  اقتضای  به  ولی  نیامده  قانون  در 
وصل  اینترنت  به  را  کاربران  باید  ما  و  است  آمده  قانون 
کنیم. البته غیر از این خیلی از کشورهای دنیا مثل چین، 

را  خودشان  ملی  موتورهای جست وجوی  ایتالیا  و  روسیه 
دارند. حتی گوگل را خودشان مدیریت می کنند. در چین، 
اروپا  از »بایدو« است در روسیه، کره جنوبی و  گوگل بعد 

موتورهای جست وجوی داخلی مقام اول را دارا هستند.
آنطور که در نمایشگاه سبیت آلمان ارائه شده بود، مصری ها 
هم موتور جست وجوی مستقلی دارند و کشورهای اسالمی 

خیلی از این موضوع استقبال کرده اند.
این کشور مالقات  آی تی  مدیر   با یک  نروژ  در  دقیقا،  بله 
دارند  فامیلی  اینترنت  کشور  آن  در  می گفت  او  داشتم 
یعنی به خانواده ها اینترنت باز نمی دهند. اینترنت فامیلی 
که  داشتیم  جلسه  عربستانی ها  با  موقع  همان  می دهند. 
گفتند،  آنها  بود.  عربستان  مذکور،  نمایشگاه  کل  اسپانسر 
داریم پس در همه  بلک لیست  ما  البته  داریم  وایت لیست 

کشورها محدودیت ها و مالحظات وجوددارد.
رسیده  کجا  به  االن  ملی  جست وجوی  موتور  راه اندازی   

است؟
در بحث موتور جست وجو چند فعالیت در حال انجام است 
یکی اینکه فراخوانی دادیم تا کسانی که می خواهند اپراتور 
موتور جست وجو شوند، بیایند که تعدادی مراجعه کرده اند. 
اینها به عنوان فراهم کنندگان جست وجوی رایانه ای )فجر( 
نامیده می شوند، تصمیم داریم چند اپراتور را در این زمینه 
در کشور معرفی کنیم، البته دیگران هم اگر فعالیت کنند 
رعایت  را  تعهدات و سطوحی  باید  آنها  ولی  ندارد،  مانعی 
مسائل  رعایت  فارسی،  زبان  و  خط  بحث  در  مثال  کنند، 
که  کارهایی  از  یکی  این.  به  شبیه  موارد  و  پاالیش  قابل 
و  حمایتی  بسته  تهیه  دهد،  انجام  ارتباطات  وزارت  باید 
ارجاع کار به اپراتورهای خصوصی است که عنوانش را فجر 

گذاشتیم.
 چند شرکت از این موضوع استقبال کردند؟

ارائه  را  خود  پیشنهادهای  توانمند  شرکت   10 حدود 
حال  در  که  دارند  نقص  کارشان  در  کمی  منتها  داده اند، 

بازنگری هستیم.
جست وجوی  موتور  این  راه اندازی  برای  شما  پیش بینی   

ملی چه زمانی است؟
حمایت  را  جست وجوگر  موتورهای  همه  می خواهیم  ما 
و  داخلی  جست وجوگر  موتورهای  تمام  االن  کنیم. 
پروژه های مرتبط با آن را شناسایی کرده ایم و بعضا در سال 
91 فاز 1 و ۲ آن به بهره برداری می رسد بنابراین امسال در 
حوزه ساماندهی کار می کنیم و سال 91 مرحله گذر است 

و حداقل یکی دو موتور جست وجوگر عملیاتی می شود.
 طی 10 تا 15 سالی که اینترنت وارد ایران شده هیچ کس 
از خدمات دهندگان محتوا و سرویس های اینترنتی مانند 
بالگ سرویس ها و موتورهای جست وجوی فارسی حمایت 
نکرده  آنها  به  کمکی  هیچ  دولت  واقع  در  و  است  نکرده 
است این نخستین بار است که از زبان یک مسئول دولتی 

می شنویم که دولت می خواهد کمک کند.
حاال باید دید کمک چه هست، اگر منظورتان کمک مالی 
محل  از  وزارتخانه  در  االن  دارد  شرایطی  آنهم  که  است 
وجوه اداره شده و اختیاراتی که قانون بودجه می دهد وام و 
تسهیالت می دهیم و وام های کم بهره با مدت بازپرداخت 
طوالنی به 10 گروه تعلق می گیرد که در حوزه وب فعال 
وام  به  که  مجموعه ای  هر  شده اند،  هم  منتفع  و  هستند 
نیاز دارد و اگر شرکت حقیقی باشد دعوت می کنم حتما 

مراجعه کنند.
االن معاونت علمی و فناوری هم کمک های خیلی خوبی 
می کند. این در حالی است که در طرح تکفا، شرکت های 
منحل شدند  بعدا هم  و  ایجاد  وام  گرفتن  برای  متعددی 
یعنی وام را گرفتند و بعد منحل شدند. البته اقبال مردم 
اگر  یعنی  است،  مهم  این محصوالت خیلی  به  کاربران  و 
بخواهیم موتور جست وجو راه اندازی کنیم و کاربران اقبال 
بدون عایدی می شوند.  باشند جزو سرمایه گذاری  نداشته 
سیاست وزارت ارتباطات این است که از بخش خصوصی 
حمایت کند و حمایت در حدی باشد که بخش خصوصی 
روی پای خودش بایستد و خودگردان باشد. شرایطی که 
ما به وجود می آوریم باعث خواهد شد که کاربران به آنها 

اقبال داشته باشند

موتور جست وجوی ملی 
فکر می کنید که موبایل تان زیادی بزرگ و عریض است؟ سال ۹۱ راه اندازی می شود

پس بهتر است آن را با محصول قدرتمند جدید اچ تی 
.Sensation:سی مقایسه کنید، تا نظرتان عوض شود

هستید.  روبرو  واقعی  هیکل  قوی  پهلوان  یک  با  شما 
صفحه نمایش 4.7 اینچی آن بزرگترین نمایشگری است 
قرار  استفاده  مورد  ها  فون  اسمارت  در  حال  به  تا  که 

گرفته.
با چنین صفحه نمایشی، می توان سنسیشن ایکس ال را بیشتر یک شبه تبلت محسوب 
و  امکانات آن هم کامال جذاب  اما  است!  افزوده شده  آن  به  قابلیت مکالمه  بعدا  کرد که 
مدهوش کننده اند.خوشبختانه شما با سخت افزار قدرتمندی روبرو هستید که به خوبی 
با رزولوشن   WVGA LCD نمایش  اپلیکیشن ها در صفحه  و  فیلم ها  نمایش  از پس 
و  عالی  نمایشگر  این  در  ویدیویی  و کلیپ های  ها  آید.عکس  بر می  پیکسل   480x800
درخشان هستند و کیفیت نمایش تصویر آن از اکثر اسمارت فون های موجود در بازار باالتر 
است.البته صفحه نمایش بزرگ تنها قابلیت ویژه مولتی مدیا در ایکس ال نیست. اچ تی سی 
به تازگی با پرداخت ۳00 میلیون دالر کمپانی ساخت هدفون Beats by Dre را خریداری 
کرده است.برندی که تا کنون در کار خود شناخته شده و بهترین بوده است. محصوالت این 

شرکت همگی امضا و تایید غول موسیقی هیپ هاپ، Dr. Dre را بر خود دارند.
حال سنسیشن ایکس ال اولین محصولی اچ تی سی است که عالوه بر استفاده از نرم افزار 

الگوریتم Beats، یک هدفون URBuds رایگان را به همراه دارد.
حال کاربران این اسمارت فون شاهد پیشرفت چشمگیری در کیفیت صدا و موسیقی موبایل 
ها هستند.اگر هم که این کیفیت صدا چنان مجذوب تان ساخته که می خواهید آرشیو 
بهترین های موسیقی تان را همیشه به همراه داشته باشید، حافظه داخلی 16 گیگابایتی 

آن کمک بسیار خوبی خواهد بود.
دوربین هشت مگاپیکسلی این موبایل هوشمند با رزولوشن تصویر ۳۲64x۲448 و فالش 

ال ای دی دوگانه کامال کاربردی و به درد بخور به نظر می رسد.
عالوه بر عکاسی با کیفیت و جذاب، توسط اپلیکیشن ویژه دوربین امکان تهیه عکس های 
با کیفیت 7۲0p را   HD البته قابلیت فیلم برداری پانورامای بسیار جالبی را هم دارید. 
هم نباید از یاد ببریم و مهمترین بخش سخت افزاری این موبایل هوشمند پردازنده اسنپ 
Adreno ۲05 توان  با قدرت 1.5 گیگاهرتز است که در کنار گرافیک  دراگون کوالکام 

کاری ایکس ال را تامین می کند و مولتی تسکینگ اندروید را بسیار آسان تر می سازد.

Xbox ۳60 یک کنسول بسیار خوب و کار آمد که در سال ۲005 پس از شکست Xbox به PS۲ از طرف مایکروسافت وارد بازار شد. 
همانطور که از اسمش هم می توان استنباط کرد یک کنسول ۳60 درجه یعنی همه کاره است.! کار اصلی اش بازی است اما میتوان با آن 

فیلم دید , موزیک گوش داد , به اینترنت وصل شد و به clip۲ni سر زد!!! و ...
PS۳ هم مانند X۳60 یک کنسول خیلی خوب است که در سال ۲006 وارد بازار شد. البته نمی توان گفت که برای مقابله با X۳60 ساخته 
باشند اما رقابت بین این دو خود به خود بین طرفداران هر کدام بوجود آمد که تدریجا به سازندگان هر کدام از کنسول ها رسید. PS۳ نیز 
 blue ray را دارد و دارای درایور blue-ray تمام قابلیت های مولتی مدیا را دارا می باشد به عالوه قابلیت پخش فیلم های X۳60 مانند

است .
BLUE-RAYیا DVD9 ؟

دیسک های X۳60 بر خالف PS۳ که blue-ray است , DVD9 بوده و از نظر حجمی بسیار کمتر از بلو ری های PS۳ میباشد و بازیهای 
پر حجم مانند Mass Effect ۲ و castlevania حاوی دو دیسک است که از نظر تعویض دیسک کمی ایجاد وقفه میکند اما آنچنان بزرگ 
نیست که به عنوان مشکل آنرا حساب کنیم. همچنین یک راهکار برای این وقفه وجود دارد که میتوان آن را در هارد ریخت و از تعویض 

دیسک خالص شد. این DVD9 ها هم یک مزیت بزرگ هستند! اینکه از قیمتهای نجومی بلو ری دیگه خبری نیست ...!
برتری دیسک های بلوری به DVD9 این است که ساختار فیزیکی باالیی دارند و به این زودی ها خراب نمیشوند ) همان راهکار باال 

هم برای این مشکل سازگار است ! (. یک برتری دیگه هم این است که از نظر مولتی مدیا ) بیشتر فیلم های بلوری ( با کیفیت تر از 
DVD9 است...!

یک برتری محسوس
یکی از برتری های بی چون و چرای PS۳ نسبت به X۳60 ساختار فیزیکی و درونی آن است. هر وقت که اسم X۳60 به وسط می آید نام 

سه چراغه شدن مانند سیریش به X۳60 یدک شده است.
این چیزی است که خریداران X۳60 را پشیمان کرده و به سوی PS۳ سوق میدهد.

شاید در گذشته مشکل سه چراغه شدن یکی از مهمترین معایب X۳60 بود اما رفته رفته رنگ قرمز آن محو گردید و کم کم رنگ سبز 
ثبات کاملتری پیدا کرد. هرچند که کامال از بین نرفته اما به کمتر از 10 درصد رسیده است. مشکل تهویه هوا و داغ کردن آن هم باید اضافه 

کرد و باعث شده X۳60 داران در روز بیش از 5 الی 6 ساعت از کنسول خود کار نکشند.
اما PS۳ چنین نقصها و مشکالت حرارتی را ندارند. شما در روز حتی اگر 10 ساعت هم کنسول را روشن نگه دارید چنین مشکلی پیش 
نخواهد آمد. شاید مشکالت جزئی گریبان شما شود اما به مرگ کنسول و خرید دوباره آن نمی انجامد.)البته تو مدل های pal و slim این 

مشکل حل شده(
Xbox۳60 می تازد

اگر بخواهیم به بازی های مختلف هر کنسول ) چه انحصاری و چه مولتی پلیر ( بپردازیم قطعا به نتایجی میرسیم که X۳60 داران بسیار 
خوشحال میشوند.X۳60 دارای بازیهای انحصاری قابل قبولی میباشد چه مشترک با PC چه انحصاری X۳60 اما مهم ترین این بازیها که 
یک فاکتور مهم برای خرید X۳60 است Gears Of War و HALO میباشد که از هر لحاظ بازی کاملی هستند و طرفدار بسیاری دارد. 

اگر از 10 نفر بپرسید چرا X۳60 گرفتید مطمئنا 9 نفر می گویند یا به خاطر GeOW۲ است یا به خاطر HALO ۳ است.
 X۳60 ۲ اشاره کرد. که از این نظر&Uncharted1 - Killzone - MGS4 هم دارای بازیهای انحصاری مهم است که میتوان به PS۳
 Froza را بشماریم به لیست بلند باالیی الزم است مثال X۳60 برتری بزرگی دارد.البته اگر بخواهیم بازیهای انحصاری PS۳ نسبت به

Halo ODST - halo reach-CrackDown - fable III - Mass Effect - MS۳ و... اشاره کرد.
البته در سالهای آتی هر کدام از دو کنسول عنوانهای کلیدی دارند که بزرگترین آنها را در پایین ذکر میکنم.

God Of War III - The Last Gaurdian - Yakouza - Heavy Rain - Gran Turismo : ۳ PLAYSTATION
Dead Rising۲ - CrackDown۲ - ۲0۳۳ Alan Wake - SC :Conviction - Halo Reach - Metro : ۳60 Xbox

و بسیاری دیگر اشاره کرد...
اما در قسمت مولتی پلتفرم هم X۳60 بهتر از PS۳ عمل کرده است.

در بازیهایی چون Bayonetta یا Modern Warfare ۲ این اختالف محسوس تر است.
در Bayonetta از لحاظ گرافیک و فریم در ثانیه نسخه PS۳ ضعیف تر از X۳60 عمل کرده است و حاوی افت فریم در صحنه های 

شلوغی میباشد .
در MW۲ هم نسخه PS۳ دارای افت فریم بیشتری نسبت به X۳60 است.

نتیجه گیری کلی و نکات پایانی
اگر بخواهیم به طور کلی نتیجه گیری کنیم هر دو کنسول در یک سطح هستند که برتری ها و ضعفهایی نسبت به هم دارند که در باال گفته 
شد. اما در ایران به دلیل اینکه X۳60 کپی خور شده است اما PS۳ هنوز به طور کامل هک نشده و قیمت بازیها پر نوسان است و باال , در 
نتیجه X۳60 را به PS۳ ترجیح میدهند... اما PS۳ دارای طرفداران تعصبی و قدیمی خود است که باعث فروش آن در ایران شده است.اما 

اگر بخواهیم بهتر مقایسه کنیم باید منتظر بمانیم تا پایان سال ۲01۲ که بازیهای پر امید سونی و مایکروسافت عرضه شود.

XBOX یا PLAYSTATION3 مسئله این است 

HTC Sensation XL
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خانواده هاي  با  آنها  رابطه  رابطه همسران،  بر  موثر  عوامل  از  یکي 
طرف مقابل است. مشکالت در این رابطه ممکن است به اختالف 
میان زن و شوهر بینجامد و در ایران با توجه به روابط خانوادگي 

نزدیک تر، این تاثیرات شدیدتر است...
از شایع ترین الگوهاي رابطه با خانواده هاي همسران که ممکن است 

به اختالف بینجامد، مي توان به این موارد اشاره کرد:
از  یکي  طرفین:  خانواده هاي  با  برنامه  بدون  و  مکرر  1.دیدارهاي 
آفت هاي زندگي خانوادگي در ایران، دیدار هاي مکرر، غیرضروري 
و بدون برنامه زوج ها و خانواده هایشان است که گاه در طول هفته 
بارها تکرار مي  شود. متاسفانه مشاهده مي شود زوج جوان هر روز 
از ساعت مشخصي تا پایان شب به خانه پدري خانم یا آقا مي روند. 
این روش زندگي، ممکن است بیانگر وجود اختالف و مشکالت بین 
زوج و نشان دهنده این باشد که زوج جوان بدون حضور اطرافیان، 
قادر به تحمل زندگي دونفره نیستند. وقتي زندگي زناشویي افراد 
بدون دغدغه و مشکالت عاطفي باشد، زن و مرد براي رسیدن به 

خانه و در کنار هم بودن لحظه شماري مي کنند.

در  مهمان  به عنوان  طرفین  خانواده  اعضاي  از  یکي  ماندن  ۲.زیاد 
منزل زوج: اینکه مادر یا پدر یکي از زوج ها به دلیل کهولت سن و 
تنهایي مدت ها در خانه فرزندش زندگي کند، خیلي اتفاق مي افتد 
و متداول است ولي گاهي والدین به دلیل محبت زیاد یا هر مساله 
فرزندشان مي مانند  در خانه  دلیل  بدون  و  به مدت طوالني  دیگر، 
حتي گاهي ممکن است برادر و خواهر یکي از طرفین که سرباز یا 
دانشجو هستند، در خانه آنها سکونت کنند ولي این مساله آسیب 
بروز  باعث  و  مي زند  زناشویي  خصوصي  زندگي  به  زیادي  خیلي 

اختالف مي   شود.
خانواده ها:  با  روز  طول  در  طوالني مدت  یا  مکرر  تلفني  ۳.مکالمه 
زن  برون رفت  براي  است  راهي  خانواده،  اعضاي  با  تلفني  تماس 
جز  چیزي  نمي تواند  صحبت  موضوع  زیرا  تنهایي،  از  شوهر  و 
پاي  مي شود  باعث  همین  و  باشد  روزمره  مسایل  بازگوکردن 
دیگران به حریم خصوصي زندگي باز   شود و همسر فرد فکر  کند 
و  دارد  وجود  همسرش  خانواده  افکار  از  ردپایي  تصمیم گیر ها  در 
احساس ناامني زماني در او ایجاد مي  شود که متوجه   شود گاهي در 
این گفت وگوها رازهاي خصوصي زندگي تان فاش مي  شود و همین 
مساله باعث خواهد شد ترجیح دهد به ناچار مطالبي را در خانه 

بازگو نکند که باعث دوري زوج از هم خواهد شد.
باعث  دخالت ها  این  زوج:  اقتصادي  امور  در  خانواده ها  4.دخالت 
خیرخواهانه  نیت  با  اگر  حتي  مي شود،  زوج ها  احتمالي  شکست 
باعث  است  ممکن  اقتصادي،  امور  در  دخالت ها  این  ادامه  باشد. 

برهم خوردن زندگي زوج و حتي طالق هم شود.
از  بعضي  در  جوان:  زوج  به  زندگي  رسم  و  راه  5.تحمیل کردن 
ایران که زندگي سنتي حکم فرماست، وقتي دختر جواني  مناطق 
آنها،  بي تجربگي  بهانه  با  خانواده ها  درمي آید،  پسري  همسري  به 
رسم  و  راه  تا  کنند  زندگي  خودشان  کنار  در  مي کنند  وادارشان 
دختر  اگر  اینجاست  سوال  اما  بیاموزند!  آنها  به  را  کردن  زندگي 
این  نمي دهند  اجازه  چرا  نمي دانند،  را  زندگي  رسم  و  راه  پسر  و 
باید  چرا  کند؟  ازدواج  بعد  و  بدهد  دختر  به  مادر  را  آموزش ها 
دختري را در سنین پایین به عنوان عروس انتخاب کنند که چیزي 
از زندگي نمي داند؟ دلیل آن شاید این باشد که مي خواهند عروس 
نوجوان را با ارزش هاي خانوادگي خود بزرگ کنند و عادت بدهند. 
روشي شکست خورده  قطعي،  و  مطلق  به طور  روش  این  متاسفانه 
زندگي، چیزي جز  اول  در سال هاي  هم زیستي  این  نتیجه  است. 
بود.  نخواهد  مادرشوهر  و  عروس  بین  طوالني مدت  کینه  و  نفرت 
در دنیاي امروز، دختران نوجوان بیش از پیش از طریق تلویزیون 

و رسانه هاي دیگر 
راه و رسم زندگي مستقل را آموخته اند. گاهي والدین، بدون اینکه 
بخواهند زندگي فرزندشان را به هم بریزند، روش ها و راهکارهایي 

گرفته،  شکل  عواطف  براساس  چون  که  مي کنند  پیشنهاد  او  به 
ممکن است کمتر منطقي باشد. هرکس باید بداند بهترین مشاور 

در هر زندگي زناشویي، همسر است.
خانواده  در  اگر  زوجین:  خانواده هاي  در  افراد خودشیفته  6.وجود 
زوج، شخصي وجود داشته باشد که فقط به خواسته ها و ایده هاي 
خود بیندیشد و طرفین را وادار به اجراي خواسته هایش کند، بدون 
اینکه کوچک ترین توجهي به احساسات، عواطف و عالیق آنها کند، 
افراد خودشیفته و خودمحور،  بیراهه خواهد کشاند.  به  را  زندگي 
دوست دارند تفکرات خود را به همه القا کنند، حتي اگر آن تفکرات 

با زندگي آنها سازگار نباشد.
اعتیاد  موادمخدر  یا  الکل  به  که  زوج  خانواده  در  افرادي  7.وجود 
این مساله در کودکان  تاثیرات ناخوشایند  بر  باشند: عالوه  داشته 
باید اشاره کرد که بیماران معتاد، قسمت زیادي از انرژي خانواده ها 
را به سمت خود معطوف مي کنند و باعث ایجاد تعارض و اختالف 
مي شوند. آنها فضاي خانه را به سمت بي انگیزگي و بي مسوولیتي 

مي برند.
چگونه از این آثار زیانبار جلوگیري کنیم؟

زیانبار دخالت  آثار  از  به شما کمک مي کند  نکته ها  این  به  توجه 
بي جاي خانواده ها در رابطه تان با همسرتان جلوگیري کنید:

و  اولین  نکنید:  با خانواده هایتان صحبت  اختالفاتتان  1( در مورد 
مهم ترین مساله اي که باید بدانید این است که هرگز نباید مسایل 
با خانواده هاي خود  را بدون اطالع همسرتان  و اختالف هاي خود 
در میان بگذارید زیرا بعد از مدتي شما با همسرتان آشتي مي کنید 
بدبختي  از  پر  شما  زندگي  مي کنند  تصور  همچنان  خانواده ها  اما 
کدورت  حتي  و  ناراحتي  دچار  است  ممکن  و  است  مشکالت  و 
روبرو  مشکل  با  شما  زندگي  مي کنند  فکر  که  وقتي  آنها  شوند. 
است، براساس اطالعات ناقصي که دارند، شروع به دادن راهکارها و 
راه حل هاي اشتباه مي کنند. مساله دیگر این است که وقتي والدین 
همسرتان  با  رفتارشان  ناخودآگاه  مي شوند،  باخبر  شما  زندگي  از 
تغییر مي کند و حتي زماني که شما با او آشتي کرده اید، این تغییر 

رفتار ادامه دارد.
۲( هرگز وفاداري خود را بین خانواده و همسرتان تقسیم نکنید: 
مقابلشان  شخص  ازدواج  از  بعد  که  بگیرند  یاد  باید  همسران 
از ازدواج  مهم ترین فرد در زندگي شان است و اگر قرار باشد بعد 
به  اصراري  چه  باشند،  زندگي  فرد  بانفوذترین  والدین  همچنان 

ازدواج است؟ 
باور غلطي وجود دارد که بر اساس آن پدر و مادرها فکر مي کنند اگر 
فرزندشان همسر خوبي باشد، فرزند خوبي برایشان نیست. زوج ها 
براي  فرزند خوبي  اگر همسرشان  که  مي کنند  تصور  غلط  به  هم 
والدین است، پس همسر خوبي براي آنها نخواهد بود. برقرارکردن 

تعادل در چنین شرایطي خیلي سخت است. اگر بتوانیم به همسر و 
پدر و مادرمان بقبوالنیم که هریک جایگاه خاص خودشان را دارند، 
یک نوع هنرمندي است. اما به عنوان یک قانون روان شناختي، باید 
بپذیریم در تقسیم وفاداري، سهم بسیار عمده از آن همسر است، نه 
از آن پدر و مادر. اگر به هر دلیلي قادر به عمل با این الگو نیستید، 
حتما قبل از ازدواج آن را با طرف مقابلتان در میان بگذارید و به او 
اجازه انتخاب دهید. نکته مهم دیگر این است که زن و شوهر باید 
تحت هر شرایطي بدانند باید از یکدیگر در مقابل پدر و مادرهایشان 

و حتي فرزندانشان حمایت کنند.
کوچک ترین  بدون  کنید:  مشخص  را  خانواده  مرزهاي   )۳
با  رابطه  الگوي  مورد  در  خود  همسر  با  تعارفي،  و  رودربایستي 
ارتباط  از نظر میزان و نحوه رفت وآمد، نحوه  خانواده هاي طرفین 

اقتصادي، برنامه زمانبندي ارتباط ها و... مذاکره کنید.
زن و شوهر باید درباره میزان کمک هاي احتمالي مالي به خانواده 
با هم مذاکره  بدهند و در مورد آن  به همدیگر اطالع  پدري شان 
کنند. در بسیاري از موارد زن یا مرد از الگوي رفت وآمد یا الگوي 
میان  در  با همسرش  را  آن  وقتي  و  است  ناراضي  مالي همسرش 
مي گذارد، با واکنش تند و غیرمنطقي او مواجه مي شود و پس از 
را در درون خود نگه  آن ترجیح مي دهد سکوت کند و خشمش 
به  عاطفه ها در خانواده ها  ریختن  به هم  براي  دارد. هیچ خشمي 
اندازه این خشم هاي فروخورده قدرتمند نیست. یکي از مهم ترین 
در  ایران  جامعه  در  رفته رفته  که  زناشویي  خارج  رابطه هاي  علل 
حال تبدیل به معضلي چشمگیر مي شود، همین خشم هاي سرکوب 

شده است.
زن و مرد باید درباره هر مشکل و تصمیم مهمي قبل از اینکه آن 
باید  کنند.  مشورت  همسرشان  با  بگذارند،  میان  در  دیگران  با  را 
دانست که تا چه اندازه به مشاوره افراد دیگري غیر از همسر نیاز 
است و با چه کساني مي توان مشورت کرد و چه نوع صحبت هایي 
را مي توان با آنها در میان گذاشت؟ یکي از مهم ترین عوامل اختالف 
همسران این است که فرد ابتدا تصمیم ها را به صورت فردي یا با 
مشورت خانواده پدري  یا دوستانش مي گیرد و آخرین کسي که از 
این تصمیم باخبر مي شود، همسر اوست. این پدیده باعث مي شود 
همسرش  زندگي  در  واقعي  جایگاه  کند  احساس  فرد  همسر  که 
روابط  شدن  سست  به  منجر  درازمدت  در  احساس  این  ندارد، 

عاطفي مي شود.
اگر کسي درباره مسایل شما اظهارنظر و دخالتي کرد، از محبت و 
توجه او با احترام زیاد تشکر کنید اما در نهایت بگویید که تصمیم 

نهایي را با مشورت همسرتان خواهید گرفت.

دکتر سامرند سليمي-متخصص اعصاب و روان

همسرمان مهم تر است 
يا پدر و مادرمان؟ 

شروع  افسردگي  خفیف  معموال بي  سروصداست  و بسیاري  از افراد 
متوجه  تغییر در زندگي  خود نمي شوند و بسیاري از کساني که 
دارند،  عهده  به  را  بیمار  یا  سالمند  کودک،  از  نگهداري  وظیفه 
ممکن است دچار آن شوند. این آزمون در تشخیص این بیماري 

بي صدا در خودتان یا دوستان و نزدیکانتان کمک مي کند...
با مطالعه این راهنما مي توانید دریابید کدام قسمت از زندگي تان 
بیشتر تحت تاثیر افسردگي خفیف قرار گرفته است. گزینه اي که 
بهتر رفتار و احساس شما را توصیف مي کند، انتخاب کنید. اگر 
پاسخ شما به هر یک از سوال?هاي زیر »بله« باشد، نشانه وجود 
مشکالت احتمالي است. با وجود این بیشتر افراد به چند سوال 
پاسخ »بله« مي?دهند. در پایان امتیازهاي?تان را جمع بزنید و 

تفسیر آزمون را بخوانید.
به پرسش هاي زیر پاسخ »درست« یا »نادرست« بدهید.

1.گاهي در تمرکز ذهن براي انجام کارهایم )فعالیت ها( مشکل 
داشته ام.

2. اغلب احساس  کرده ام بیمار را نمي توانم رها کنم.
3. همیشه در تصمیم گیري براي مسایل، به مشکل برخورده?ام.

۴. کامال احساس عجز و ناتواني داشته ام. 
بودن در من  نیاز  بودن و مورد  اوقات احساس مفید  5. بعضي 

وجود داشته است.
6. گاهي احساس تنهایي کرده ام. 

بیمار نسبت به شرایط قبلي اش  از تغییر قابل توجه  7. همیشه 
بسیار اندوهگین بوده ام.

8. احساس کرده ام خلوت شخصي و اوقات فراغتم را از دست 
داده ام.

9. بعضي اوقات بي قرار و به آخر خط رسیده بوده ام. 
10. به دلیل انجام مراقبت هاي الزم از بیمار اختالل خواب پیدا 

کرده ام.
11. به?ندرت شکایات توأم با گریه و شیون داشته ام.

12. بین کار خود و وظایف خانوادگي ام مردد بوده ام. 
13. دچار درد پشت و کمر بوده ام. 

مشکالت  سردرد،  )دچار  داشته ام  بودن  بیمار  احساس   .1۴
گوارشي یا سرماخوردگي(.

15. از حمایت و پشتیباني  خانواده ام خشنود بوده ام. 
16. حس مي کنم وضعیت زندگي و شرایط بیمار طوري است که 

نمي توانم آنطور که باید از او مراقبت  کنم. 
17. لطفا با معیار 1 تا 10، از 1 )به معناي پراسترس نبودن( تا 

10 )به معناي به شدت استرس داشتن(، به میزان استرس خود 
امتیاز دهید.

سالمت  احساس  معناي  )به   1 از   ،10 تا   1 معیار  با  لطفا   .18
وضعیت  شدید(،  بیماري  احساس  معناي  )به   10 تا  مطلق( 
)در  خود  گذشته  سال  وضعیت  با  مقایسه  در  را  خود  سالمت 

همین مقطع(، ارزیابي و امتیازدهي کنید.
جمع امتیاز شما:

خب، حاال چه کار کنم؟
این آزمون کمک مي کند عالیم افسردگي خفیف را در خودتان 
ارزیابي کنید. براساس نتایجي که به دست آورده اید، ممکن است 
الزم باشد براي تغییر برخي از رفتارهایي که براي سالمت شما 
مي توانید  امروز  که  بردارید.کارهاي  اساسي  گام هاي  زیانبارند، 

انجام دهید:
کمي خود را از فشار رواني که پرستاري از بیمار، سالمند یا   •
کودک براي شما ایجاد کرده است، رها کنید. راه  مشخصي  براي  
پیشگیري  وجود ندارد. پس بهتر است  تغییرات  عمده  احتمالي  
در زندگي  خود را پیش بیني  کنید و براي  مواجهه با آنها آمادگي  

داشته  باشید.
به  بیشتر کساني  که  دچار افسردگي  خفیف  هستند، مي توان    •
با درمان  مناسب  کمک  کرد. امکان  دارد چند  ماه  طول  بکشد تا 
عالیم  کم کم  بهبود یابند. گاهي  فرد تا زماني  که  تحت  درمان  قرار 
نگیرد و احساس  خوبي  پیدا نکند، متوجه  نمي شود چقدر افسرده  
بوده  است .اقدام هایي که در ۲ هفته آینده مي توانید انجام دهید:

• از یک مشاور کمک بخواهید و از او راه?هاي درماني مناسب 
را درخواست کنید.

• براي پیوستن به یک گروه حمایتي اقدام کنید. براي این کار از 
یک پزشک، درمانگر و بهیار کمک بگیرید.

• افکار منفي را در خود پیدا کنید. با شناخت بهتر از رفتارهاي 
خود که ناشي از این افکارمنفي هستند، سعي کنید افکار مثبت 

را جایگزین آنها کنید.
• به دنبال کشف الگوهایي باشید که رفتار شما را بیشتر تحت تاثیر 
قرارداده اند. هدف ،  تعیین  نقش  جامعه  در کم  شدن  عزت  نفس  و 
بروز احساس  بي عرضگي  و ناتواني  در مقابله  با مشکالت و کمک  
به  حل  این  مشکل  است. کارهایي که در چند ماه آینده مي توانید 

انجام دهید:
گام هاي  کرده اید،  کشف  خودتان  در  که  الگوهایي  تعیین  براي 
با دیگران، رفتار  برقراري روابط  بهبود  با هدف  بردارید.  سازنده 

خود را سازماندهي کنید.
بهبود  و  سازنده  رفتارهاي  ایجاد  و  منفي  افکار  تغییر  براي  اگر 
روابط با دیگران، موفق نبودید به پزشک مراجعه کنید. پزشک 
باگرفتن  شرح  حال  و انجام  معاینه  بالیني  مي تواند با بهره بردن از 
تکنیک هاي روان درماني به شما کمک کند. بهترین  نتایج  با انجام  

روان  درماني  و دارودرماني  به?صورت توامان حاصل  مي شوند.
تفسیر آزمون 

داشته  وجود  »بله«  پاسخ   ۳ از  بیش  شما  پاسخ?هاي  بین  اگر 
باشد، بدنیست با یک روان?شناس مشورت کنید تا یاد بگیرید 
چطور با وظایف خود کنار بیایید یا روش?هاي موثر براي لذت 

بردن از زندگي را بیاموزید.
امتیاز پرسش هاي 5 و 15 را معکوس محاسبه کنید )ابتدا جواب 
را برعکس و سپس بر مبناي پاسخ ثانویه، نمره دهي کنید. )مثال 

براي »بله« امتیاز »خیر« و برعکس منظور کنید(
• مواردي که بر میزان باالي فشار و نگراني شما داللت مي کنند 
و مي?توانند گویاي افسردگي خفیف شما باشند، به شرح زیرند:

الف- به یک یا هر دو سوال 4 و 11 پاسخ »بله« داده  باشید.ب- 
جمع امتیازهایتان با عدد 10 برابري کند یا فراتر رود )حداقل 
به 10 برسد(.ج- پاسخ شما به پرسش 17 حداقل 6 باشد. )برابر 
)برابر  باشد.  به پرسش 18، حداقل 6  پاسختان  بیشتر(د-  یا   6

6 یا بیشتر(
دکتر علي مويدي

آزمون افسردگي 

مشكل گوارشي سالمندان 
بار در هفته(،  از ۳  »یبوست« مشکل شایعي است که در همه سنین دیده مي شود. عالیم آن به صورت تغییر متناوب در دفع مدفوع )کمتر 
طوالني شدن زمان دفع، )10 دقیقه یا بیشتر(، دفع سخت )احساس دفع ناکامل یا نیاز به تحریک دستي براي دفع، مدفوع سفت و تکه تکه شده( 

است و گاهي هنگام اجابت مزاج، درد و خونریزي هم وجود دارد...
این مشکل در سالمندي به علت کاهش حرکت هاي روده اي بیشتر اتفاق مي افتد و افراد سالمند مستعد یبوست هستند، البته باید بدانید که عوامل 
مختلف دیگري هم در ایجاد آن دخالت دارند. مثال گاهي بیماري خاصي باعث یبوست مي شود و الزم است براي بررسي علت و درمان بیماري به 
پزشک مراجعه کنید. گاهي نیز مصرف داروها باعث یبوست مي شود که در این مورد نیز باید از پزشک خود سوال کنید، اما در اغلب موارد، شیوه 

زندگي باعث یبوست مي شود. پس مي توان با توجه به موارد زیر این شیوه را اصالح کرد و بروز یبوست را کاهش داد.
عادت هاي غذايي

کم خوردن موادغذایي حاوي فیبر )سبزي ها، میوه ها و غالت سبوس دار( باعث یبوست مي شود. میوه ها و سبزي ها، غالت سبوس دار و حبوبات 
داراي »فیبر« هستند. مصرف روزانه ۲ میوه )مانند پرتقال و هندوانه( و سبزي ها )بیش از ۲40 گرم( همراه حبوبات فیبردار و غالت کامل مي تواند 
موثر باشد. اگر به مشکل هاي دنداني مبتال باشید، جویدن غذا سخت مي شود بنابراین میوه و سبزي کمتري مي خورید در نتیجه دچار یبوست 
مي شوید. در چنین مواردي مي توانید از سبزي هاي خردشده یا میوه هاي پخته )پوره میوه  ها( یا رنده شده استفاده کنید. مصرف موادغذایي حاوي 
فیبر، ارزان ترین و راحت ترین راه درمان یبوست است. گالبي رسیده، آلو، زردآلو، توت ،  انگور، گوجه فرنگي، کاهو و سایر انواع میوه ها و سبزي ها، 
برنج سبوس دار، نان جو یا نان کامل گندم که داراي سبوس  باشند، حاوي فیبر هستند و یبوست را کم مي کنند. مصرف روغن زیتون صبح ناشتا یا 
روغن کرچک )نه  به طور مداوم( نیز توصیه مي شود. بعضي از میوه هاي هسته دار مانند زردآلو، گیالس... و حبوبات )نخود، لوبیا(، گل کلم و... نفاخ 
هستند و مصرف آنها در صورتي که باعث ناراحتي شما شوند، توصیه نمي شود. مصرف زیاد گوشت، محصول هاي لبني پرچرب، تخم مرغ، دسرها 

و تنقالت خیلي شیرین مي تواند باعث یبوست شود و بهتر است کمتر مصرف شوند.
کاهش مصرف مايعات

افراد سالمند کمتر احساس تشنگي مي کنند؛ اگر فقط زماني که تشنه هستید آب و سایر مایعات بنوشید، مطمئن باشید مایعات کافي به بدن 
شما نمي رسد. مصرف کم  مایعات باعث ایجاد یبوست مي شود. سعي کنید در طول روز حداقل8-6 لیوان مایعات )سوپ، آبمیوه ها، شربت ها، چاي، 
آب داخل موادغذایي( و آب ساده بنوشید. اگر صبح ها بعد از بیدار شدن از خواب، ناشتا یک لیوان آب  گرم بنوشید، چند دقیقه بعد روده ها به کار 
مي افتد. چند ساعت قبل از خواب، یک لیوان شیر گرم کم چربي بنوشید. این کار ضمن تامین مایعات بدن به کار کردن روده  هم کمک مي کند و 

باعث مي شود شب راحت تر بخوابید.
فعاليت  بدني

اگر در طول روز تحرک کمي دارید و زیاد مي نشینید یا دچار سانحه یا بیماري خاصي شده اید که منجر به بي تحرکي شما شده، احتماال دچار 
افزایش حرکت هاي روده اي مي شود و به برطرف شدن  انجام سایر تمرین هاي ورزشي باعث  یا  یبوست خواهید شد. نیم ساعت پیاده روي روزانه 

یبوست کمک مي کند، بنابراین به طور منظم ورزش کنید.
زمان اجابت مزاج

اگر به دالیل مختلف اجابت مزاج را به تاخیر مي اندازید، پس از مدتي دچار یبوست شدید خواهید شد، مثال حتي وقتي براي کاري عجله دارید 
یا بیرون از منزل هستید و تمایل به استفاده از توالت عمومي ندارید )احتماال به علت بهداشت آن(، اجابت مزاج را به تاخیر نیندازید و هر زمان 
که نیاز به اجابت مزاج پیدا کردید، بالفاصله به توالت بروید. وقتي اجابت مزاج هر روز در یک ساعت معین انجام شود، روده ها عادت مي کنند که 
در همان زمان معین کار کنند. این زمان بهتر است پس از خوردن غذا و ترجیحا پس از خوردن صبحانه باشد. زماني را انتخاب کنید که آرامش 
داشته باشید و بتوانید بدون عجله در توالت بمانید. اگر از توالت فرنگي استفاده مي کنید، یک زیرپایي به بلندي حدود 15 سانتي متر زیر هر یک 
از پاهایتان، بگذارید. این کار باعث مي شود حالت چمباتمه ایجاد شود که به دفع مدفوع کمک مي کند. اجابت مزاج اگر به موقع و در زمان معین 

در روز انجام شود )پس از خوردن غذا، به خصوص پس از خوردن صبحانه(، مانع یبوست مي شود. 
مصرف داروها

مصرف داروهاي مسهل به طور مداوم باعث مي شود پس از مدتي روده کار طبیعي خود را انجام ندهد و یبوست به وجود آید، بنابراین از مصرف 
خودسرانه داروهاي مسهل خودداري و فقط با تجویز پزشک آنها را مصرف کنید. مسکن هاي قوي، موادمخدر، داروهاي ادرارآور و قرص کلسیم از 

داروهایي هستند که مي توانند باعث یبوست شوند. 
علت هاي رواني

افسردگي، گاهي هم استفاده از لگن یا توالت فرنگي هاي غیراختصاصي و کثیف مي تواند باعث یبوست شود. 
بيماري ها 

دیابت  و هیپوتیروییدي مي توانند باعث یبوست شوند. یبوست مي تواند باعث دردها و ناراحتي هاي شکمي شود. همچنین یبوست مزمن مي تواند 
باعث افسردگي شود.یبوست را جدي بگیرید و در صورت بروز هریک از موارد زیر حتما به پزشک مراجعه کنید:

اگر به تازگي دچار یبوست شده اید.-اگر اخیرا عادت اجابت مزاج شما تغییر کرده، مثال تعداد دفعات اجابت مزاج کمتر یا بیشتر یا مدفوع سفت تر 
یا شل تر شده است.-اگر هنگام اجابت مزاج درد دارید.-اگر در مدفوع خون دیده مي شود.-اگر مدفوع سیاه رنگ شده است.

افزايش سن باعث کاهش 
حرکات روده اي و 

افزايش احتمال ابتال به 
يبوست
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روز یکشنبه، هشتم آبان ماه 1۳90، اعضای اتحادیه تهیه کنندگان، 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  با  را  نشستی  قبلی  پیگیری های  پیرو 
جلسات  باب  فتح  برای  که  کردند  برگزار  اسالمی  شورای  هشتم 
اتحادیه تهیه کنندگان در محل  بعدی و در راستای سیاست های 

کمیسیون فرهنگی با حضور افرادی از دو طرف تشکیل شد.
از اتحادیه تهیه کنندگان آقایانی چون سید ضیاء هاشمی، جمال 
زندباف،  ساز، حسین  کاسه  اهلل  حبیب  شایسته،  مرتضی  شورجه، 
بابویهی، سید جمال ساداتیان، سعید  اکبری، عباس  محسن علی 
سهیلی، حسین فرحبخش، حبیب کاوش و بیژن امکانیان حضور 

داشتند.
به عنوان رییس کمیسیون  آغاز نشست، غالمعلی حداد عادل  در 
سخن را آغاز کرد و گفت: مجلسی ها مشغله های بسیاری دارند و 
اینها دالیلی است که تشکیل  اوضاع سینما کم اطالعند؛  از  البته 

چنین جلساتی را کم کرده است. 
مالقات  درخواست  ماه  مهر  شانزدهم  نامه  رسایی،  حمید  آقای 
اتحادیه را بررسی کرده و بانی تشکیل چنین جلسه ای است. ما هم 

حضور پیدا کردیم تا فرمایش های شما را بشنویم.
سید ضیاء هاشمی، اعضای همراه خود را به ترتیب جایگاهی که 
نشسته بودند، به اعضا و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس معرفی 
و سپس مقدمه ای را من باب ساختار اتحادیه تهیه کنندگان بیان 

کرد. 
حضور  تجربه  که  است  باری  چهارمین  بنده  هاشمی:  ضیاء  سید 
بودیم.  افروغ رسیده  آقای  را دارم. قبال هم خدمت  در کمیسیون 
سخنان ما را پیشتر از جاهای گوناگون شنیده اید، ولی تاکنون به 

این صورت رسمی نبوده است. 
اتحادیه تهیه کنندگان سینمای  به عنوان  نزدیک یک سال است 
ایران، کار خود را آغاز کرده ایم. از سال 67 نخستین صنف بودیم 
که به عنوان مجمع تهیه کنندگان تشکیل شدیم. بعدها به خاطر 
مشکالتی همچون مسائل اقتصادی انشعاباتی میانمان پدید آمد و 
از هم جدا شدیم، ولی در این دوره به همت معاونت سینمایی متحد 
شدیم و تشکلی قانونی و مجوزدار هستیم که رسما کار می کنیم 
و حتی از طرف وزارت کشور هم ثبت خواهیم شد و به طور کامل 

رسمی خواهیم شد. 
با تجربه ها تا ۲5 ساله ها را شامل  نزدیک 180 عضو داریم که از 
با  البته  وارد عرصه کنیم؛  نیز  را  تا جوان ها  داریم  می شود. تالش 
ما  خواسته  و  امروز  نشست  سخت گیرانه.  شرایط  و  ویژه  نظارت 
و  است  ملی  استاندارد  سینمای  به  رسیدن  برای  سیاست گذاری 
توسط هر کسی  ایران  برسیم که سینمای  به همدلی  می خواهیم 

ترور شخصیت نشود.
فیلمنامه  کیفیت  و  فنی  شرایط  که  داریم  ساختی  پروانه  شورای 
تولیدات  تا  می کنیم  بررسی  را  متقاضی  کارهای  انسانی  نیروی  و 
اکران  که  داریم  نمایش  صنفی  شورای  باشیم.  داشته  استاندارد 
و  رونق  پر  اکران  بخش  بتوانیم  تا  می کند  مدیریت  را  نمایش  و 
مجاز  غیر  محصوالت  قاچاق  با  مبارزه  باشیم.  داشته  عادالنه ای 
فرهنگی را سال ها قبل داشتیم که با موفقیت انجام شد ولی مدتی 
است که این موقعیت را از دست داده ایم و می خواهیم قانونی وارد 
این مقوله هم بشویم تا ثابت کنیم که می توان این مقوله را تا حد 

ریشه کن شدن پیش برد. 
سینمای ضد قصه و بی قهرمان ارزش شد و فیلم های انقالبی مورد 
هجمه قرار گرفتند و شدند ضد ارزش. هدف آنها نابودی سینما در 
ایران بود؛ چیزی نزدیک به سی سال این وضعیت ادامه پیدا کرد 
و این است که هم اکنون در دانشگاه های سینمایی مان یک واحد 
نداریم. همه داشته های  انقالب و جنگ  درسی در مورد سینمای 
در  بنده  است.  دانشگاه در خدمت سینمای مدرن  در  ما  تئوریک 
با  و  ام  پرداخته  این مقوالت  به  ام،  نوشته  بزرگ که  فریب  کتاب 

جزییات بیشتر در این باره تحقیق و پژوهش کرده ام. 
در این معاونت سینمایی دو سال است که با این هجمه ها مقابله 
می شود. دو سال است که رانتهای گوناگونی که در این سی سال 
در  ایرانی  فیلم های  حضور  کنترل  می شود.  برچیده  بود،  حاکم 
اسکار  جز  جشنواره ها،  همه  می بینیم.  را  گوناگون  جشنواره های 
بیش از پنجاه نفر مدیریت ندارد و از ریشه داوری هایشان مشکل 
دارد. برای همین، تالش شده که فریفته جشنواره های سیاسی کار 
نشویم. همه جنجال هایی هم که علیه این معاونت انجام می گیرد، به 
خاطر این کارهای مثبتی است که انجام می دهند. در جشنواره های 
داخلی خودمان هم به تازگی به هیچ فیلم سیاه نمایی جایزه داده 
معاونت  جسورترین  البته  و  ترین  مظلوم  من،  نظر  به  نمی شود. 
سینمایی را هم اکنون داریم. عده ای می خواهند این اقدامانت نشود 

تا سینما به مریضی های گذشته خود برگردد. 
بیژن نوباوه: چگونه جلوی این روند گرفته شد؟ 

ولی  می شد،  داده  سیاه  فیلم های  به  امکانات  همه  پیشتر  کاوش: 
اکنون داده نمی شود و با آن مخالفت می شود. در گذشته، فیلم های 
سیاه و غیر استاندارد در بخش تولید، سودشان را می کردند و در 

اکران هم موفق نبودند. اصال برای عوامل فیلم مهم نبود. 
ترکیه  سینمای  درباره  که  است  مدتی  من  اکبری:  علی  محسن 
خیلی  ما  کشور  به  فرهنگی  لحاظ  از  آنها  چون  کرده ام،  تحقیق 
نزدیک هستند. با وجود جمعیت کمتر از ما نزدیک 1800 سالن 
سینما دارند که دویست تای آن قدیمی است. ولی در ایران، ۲50 
به  ورود  برای  دارد.  پنجاه سینمای جدید  که  داریم  سالن سینما 
اتحادیه اروپا در پنج ساله اخیر، در فشار قرار گرفتند و روی صنعت 
سینما سرمایه گذاری کردند. هم اکنون هر شخصی از کشور دیگری 
تولیدش  مالیات  درصد   18 بسازد،  فیلم  و  شود  کشور  این  وارد 

برگشت داده می شود.
زینال کاج، قائم مقام تلویزیون ترکیه می گفت: ما ۳0 درصد فیلم ها 
نگه  زنده  را  فیلمسازان وطنی، سینما  که  به شرطی  را می خریم، 
دارند و فعال باشند. البته در این خرید ها انتخابی صورت نمی گیرد. 
موظفند که همه تولیدات را بخرند. در کانال هایشان 7500 فیلم 
رایت  کپی  حق  با  غربی  فیلم  تاپ ترین  ایران  در  می شود.  پخش 
اگر  ترکیه  در  نیست.  واقعی  که  می شود  خریداری  دالری   ۲000
فیلمی فروش نکند، دولت موظف است که ضرر آن فیلم را بپردازد. 

برای آنها بحث فرهنگ خیلی مهم است.
الخروج خواهیم  ممنوع  نزدیک  آینده  تا  کنندگان  تهیه  ما  بیشتر 
به خاطر ساخت  بنده  بدهکار هستیم.  مالیاتی  امور  به  شد، چون 
غیاث الدین کاشانی که دانشمند ایرانی به تصویر کشیده شده 180 
میلیون تومان جریمه مالیاتی شده ام. برای افرادی که کار فرهنگی 
محصوالت  خرید  برای  رسانه ها  دارد.  وجود  محدودیت  می کنند، 
اهمیت نمی دهند. صدا و سیما ببیشتر به رانتها اهمیت می دهد. از 
افراد متخصص استفاده نمی کند. در نتیجه برنامه های خوب ساخته 
نمی شود و مردم به سمت فارسی وان می روند. با افراد زبده ای که 
سریال  مثل  ساخت.  خواهیم  را  منطقه  برنامه های  بهترین  داریم 
یوسف پیامبر که منطقه را گرفته است. می خواهم در کل بگویم 

مجلس محترم به فکر تهیه کنندگان باشد. 
سینما  وارد  مسلما  نمی شد،  انقالب  اگر  و  هستم  هیأتی  بچه  من 
از فیلم های  برنامه هفت، دو روز پیش  نمی شدم. آقای رسایی در 
خوب ملک سلیمان و یوسف پیامبر را نام بردند. هیچ کس نمی گوید 
به اهل بیت و  نباشد و ما هم عالقه مندیم و  که چنین سینمایی 
پیامبران باید توجه کنیم. داستان یوسف پیامبر از نمایشنامه های 
شکسپیر هم جذاب تر است ولی نمی شود که همیشه از این فیلمها 
نوع  باید همه  دارد.  و موضوعات دیگر هم  بسازیم. سینما گونه ها 
و  ما خشک  مسئولین  از  برخی  نگاه  باید  چرا  شود.  ساخته  فیلم 
متعصبانه باشد؟ جامعه ما فقط متدینین نیستند. انقالبمان را فقط 

متدینین انجام ندادند.
داریم،  قبول  را  اصل  و  می کنیم  زندگی  و  ایرانیم  داخل  در  همه 
ولی همه باید بنا بر عقیده خود رفتار کرده و همه نوع اثر هنری 
خلق کنیم. متأسفانه، در بعضی موارد نگاه های متحجرانه هم دیده 
سینما  فعلی  خوب  مدیریت  به  نسبت  هم  هجمه هایی  می شود. 

می شود که باید به کمک شما جلوی این روند گرفته شود.
را  اختیار  این  در سال 1۳86  ما  که  بگویم  قاچاق  مورد  در  اما  و 
یک  به  تایی  هزار  ده  رایت  که  شد  این  کارمان  نتیجه  داشتیم. 
میلیون  پانصد  به  میلیونی  ده  چند  خرید  رسید.  نسخه  میلیون 
رسید. تمام کارهایمان هم با کمک پلیس امنیت انجام می شد. ولی 
هم اکنون تمام این دستاوردها از میان رفته و این عرصه با ضعف 
روزافزون مواجه شده است. قانونی باید درست شود که مقوله قاچاق 
حل شود. اگر این مبارزه انجام نشود، دچار مشکل می شویم. 470 

سالن سینما داشتیم. االن ۲70 سالن داریم.
سینما ابزار امنیتی حکومت است. می شود با سینما مردم را از فساد 
فیلمبرداری  را  امام  نزدیک  از   1۳57 سال  در  کرد.  دور  تفرقه  و 
فکر  ما  است.  تمدن  از مظاهر  امام می فرمود که سینما  می کردم. 
تری  متمدن  سینمای  باشد،  بهتر  امکانات  چه  هر  که  می کردیم 
هست، ولی بعدها فهمیدیم منظور امام فیلم خوب است که مظهر 
قرار می گیرد.  مورد هجمه  ندارد  که سینما  است. کشوری  تمدن 
افغانستان و عراق، نمونه کشورهای بی سینمایی هستند که مورد 
بگیریم؛ هم سالن  نظر  را در  باید دو وجه  ما  قرار گرفتند.  هجوم 
بسازیم و هم از فیلم خوب حمایت کنیم و به دنبال آن، رونق سینما 

فیلم خوب هم ساخته می شود. 
جمال شورجه: یاد سی سال پیش افتادم که در کالس های اصول 
فلسفی رئالیسم دکتر حداد عادل بودم. فیلمسازی را از آنجا شروع 
کردیم. جنگ آغاز و کالس تعطیل شد. ما با جنگ سینمای خود 
را شروع کردیم. با جنگ ادامه دادیم و امیدواریم با همین سینما 
شد،  دیده  دوستان  عقاید  در  اختالفاتی  ظاهرا  شاید  بمیریم.  هم 
ولی این نشانه خوبی است. نشانه این است که تضارب آرا رعایت 
نیست.  هم راستا  باند  یک  اتحادیه  که  می دهد  نشان  است.  شده 
تنها دغدغه مشترک همه اعضا، سینماست. دور هم جمع شدیم و 
می خواهیم متحد باشیم. معاونت سینمایی محترم هم به ما اعتماد 
با چه کسی  بداند  تا  باید یک تشکلی سکاندار شود  باالخره  کرد. 
طرف است. در تمام دنیا تهیه کنندگان سیاست گذاری می کنند. ما 
می خواهیم این کار را بکنیم. ما به نمایندگی از 180 تهیه کننده 
عضو هستیم که از همه گروه  ها هستند. هر کدام از ما تعریف های 
مختص به خود از سینما داریم، ولی باید یک تعریف اصلی از سینما 
داشته باشیم. باید بدانیم سینمای جمهوری اسالمی چگونه باشد و 

روی این مسأله کار کنیم.
همه دوستان دغدغه سینمای انقالبی و دفاع مقدس را دارند، ولی 
سینمای  از  تر  مظلوم  نمی شود.  داده  اهمیت  ارزشی  سینمای  به 
دفاع مقدس سینمای انقالبی است. انجمن سینمای دفاع مقدسی 
بودجه  و  امکانات  است.  دم  و  یال  بی  شیر  همچون  که  داریم 
مجلس  کمیسیون  از  باشد.  گونه  این  نباید  که  حالی  در  ندارد. 
ویژه  به  و  سینما  از  که  کنند  طراحی  را  محفلی  که  می خواهیم 
در  که  کنیم  کاری  کند.  حمایت  انقالب  و  مقدس  دفاع  سینمای 
انقالبی  و  فاخر  فیلم  ده  فجر دست کم  فیلم  از جشنواره  هر سال 
داشته باشیم. همه علما و امام جمعه ها حمایت کنند. وقتی علما 
حمایت می کنند، هنرمندان انگیزه پیدا می کنند. امام هم از چند 
فیلم تعریف کردند. ما نهاد نوپایی هستیم. می خواهیم در این راه 
استمرار داشته باشیم. از مجلس هم حمایت می  خواهیم. متأسفانه 
حوزه هنری مانند نهاد های معمولی شده است، در حالی که باید 

پشتیبان کامل آثار ارزشی باشد. 
امام  حرف  می دانند.به  همه  را  سینما  ضرورت  ساز:  کاسه  حبیب 
) ره( اشاره می کنم. نخستین صحبتی که در بهشت زهرا کردند، 
درباره سینما بود. ما که این جمله را از امام شنیدیم، انگیزه پیدا 
را  خط  حرف  این  با  امام  حضرت  بشویم.  سینما  وارد  تا  کردیم 
ولی  خواسته اند.  را  این  هم  رهبری  معظم  مقام  کردند.  مشخص 
متأسفانه، سینما برای برخی از مسئولین جا نیفتاده است. بنده قبال 
گفته بودم که کمیسیون فرهنگی مجلس سینما را رها کرده است، 
ولی امروز این ارتباط را می بینم که خوشبختانه آغاز شده است. این 
ارتباط دو طرفه باید ادامه پیدا کند. ما انتظاراتی داریم. قوانینی در 
ارشاد هست که مربوط به چهل سال پیش است. باید به روز بشوند.

عباس بابویهی: من قبال در وزارت ارشاد بودم و از بازنشسته های این 
محل هستم و به دلیل کارهای اداری دیگری که داشته ام، ساختار 
بیندازم.  شما  زمین  به  را  توپ  می خواهم  می شناسم.  را  اداری 
می خواهم ببینم شما به حوزه فرهنگ چگونه نگاه می کنید. سینما 
مظلوم ترین عرصه فرهنگ است. بیشتر فیلم ها ضرر می کنند. اگر 

فیلمی به جایی رسیده با حمایت های دولت بوده است.
سه نوع سینما داریم؛ 

1 ـ سینما هالیوود است که با طراحی های پشت پرده ای که دارد، 

تخریبگر محسوب می شود. ۲ ـ در سینما جشنواره ای داریم که هر 
که را می خواهند بزرگ می کنند.

۳ـ  سینمای جهان سوم و بلوک شرق.
از زمانی که فارابی تشکیل شد، سینمای ما با الگوی سینمای آلمان 
شرقی ادامه مسیر داد. باید ساختار مناسب را تعریف کنیم. ببینیم 
آن  با  ولی  گرفته  صورت  اقداماتی  اکنون  هم  باشیم.  باید  چگونه 
غیر  به صورت  ماجراست.  این  مقابل  سینما  خانه  می شود.  مقابله 
قانونی مطالبی را عنوان می کنند و گزارش های نادرست می دهند. 
دولتی  مختلف  مدیریت های  قبال  خودشان  سینمایی  خانه  افراد 
انجام  اقداماتی  کرده اند،  مدیریت  خود  که  زمانی  در  داشته اند. 
اختیار  کنید  تعریف  باشد.  خودشان  انحصار  در  سینما  تا  داده اند 
دادن دولت به ملت یعنی چه؟ سینما چگونه منتقل شود؟ سینما را 
مهم بدانیم. سینما خدمتی که کرده تلویزیون نکرده است. از شما 
متداول  صورت  به  که  دهید  ترتیب  مشترکی  کمیته  می خواهیم 
تشکیل شود تا همیشه در ارتباط باشیم. ما به شما کمک می کنیم 

تا بتوانید قوانین را بنویسید. 

غالمعلی حداد عادل: خوشحالم در پایان چهار ساله مجلس هشتم 
در خدمت شما هستم. می خواهم از حرف آقای فرحبخش شروع 
با سینما مخالف هستند. من هم  اعالم کردند، متدینین  کنم که 
قبول دارم که چنین مخالفتی می شود. قبال زیادتر بوده. اگر پسری 
بود،  یا فقط تماشاگر  و  این کار می رفت  از خانواده مذهبی سراغ 
اذهان  تا  خواستند  بیانات  آن  با  )ره(  امام  می گرفت.  عزا  مادرش 
به  انقالبی ها  تا  کرد  مخالفت  فحشایش  با  سینما  از  شود.  گشوده 
آن و قدرتش اعتماد کنند. خود ما زمانی که روزنامه می خریدیم، 
صفحات نامناسب سینمایی را مخفی می کردیم. پسرم فرید الدین 
نگاه  را  اکنون چهل ساله است، کنجکاو می شد و عکسها  که هم 
می کرد با زبان کودکی به بی شرمانه بودن عکسهای هنری فیلمهای 

آن زمان اشاره می کرد.
و  کرده ها  انقالب  جنگیده اند؛  هم  با  گروه  دو  سال  سی  این  در 
می خواهد  که  جریانی  هست؛  جریان  دو  هم  سینما  در  مخالفان. 
تنها  اگر  شما  ولی  نمی خواهد.  که  جریانی  و  شود  ساخته  سینما 
به نام فیلم های هر دوره بنگرید، متوجه می شوید که هر دوره یک 
جلب  برای  و  بوده  همیشه  دیدگاهی  تغییرات  است.  بوده  تمایلی 

مشتری هر دوره کاری صورت گرفته است.
فرهنگ و هنر و اقتصاد سه مولفه سینماست. بیشتر بحث های شما 
ندارد،  معنا  اقتصاد  بدون  سینما  که  می دانم  البته  بود.  اقتصادی 
از  که شما  اندازه  همان  به  مهم هستند.  هم  دیگر  عنصر  دو  ولی 
هنرتان  با  داریم.  توقع  از شما  ما هم  دارید  توقع  و  درخواست  ما 
برای مردم کار کنید. احکام و اخالقی که آقای فرحبخش گفتند و 
سینمای ارزشی که آقای شورجه گفتند و خواسته های رهبر انقالب 
را از شما سینماگران می خواهیم. سینمای ما قبال مردم را فراری 
می داده است، ولی هم اکنون رهبر حکومت اسالمی با سینماگران 

جلسه می گذارد.
هم  علما  از  نیست.  مخالف  وجه  هیچ  به  سینما  با  انقالب  رهبر 
خواسته است به این هنر توجه کنند. سینما حذف شدنی نیست. 
فرهنگی  کمیسیون  شد.  واردش  کرد.  استفاده  ظرفیتش  از  باید 
فیلم هایی را دیده و برخی را دفاع کرده است. بعضی ها را خالف 
می دیدم. )آتشکار(. از هشت نفر هیأتی که دیدیم، هفت نفر مخالف 
بودند. آن نفری که مخالف نبود خوابش گرفته بود و نمی دانست 
چه بگوید ]خنده حضار[ مصلحت نمی دانستیم، ولی سرانجام پخش 
که  هست  پرده ای  پشت  دست های  که  داریم  سوال  هم  ما  شد. 
می خواهد چنین فیلمهایی ساخته شود؟ یک فیلم ناجور می تواند 
ده فیلم خوب دیگر را هم خراب کند. همان یک فیلم بد می تواند 

ذهنیت علما و دلسوزان را نسبت به سینما خراب کند.
که  می دانم  و  ام  کرده  صحبت  مفصل  شمقدری  آقای  با  من 
دیدگاهش چیست، ولی نگرانی هم داریم. به تازگی وزیر ارشاد را 
غیر علنی در مجلس خواستیم و تذکرات مورد نظر را دادیم. برای 
ما مهم است که سینماگر چه فرهنگ و پیامی را می خواهد منتقل 
کند. در مورد به رنگ ارغوان گفتم، حلقه دار اول و آخر فیلم را 
ما  نظر  مورد  مضمون  هم  درخت ها  بریده شدن  مضمون  بردارید. 
نبود. در وانفسای هجمه های دشمنان به کشور این مضمون خوب 
نبود که درخت را نماد انسان نشان داده بودند و معانی خطرناکی 
می شد از آن دریافت. همین آقای حاتمی کیا با سابقه طوالنی و 
موجب  را  هجمه هایی  فیلمها  تک  همین  با  اش  شده  ثابت  تعهد 

می شود. سعی کنیم سوء تفاهمات را از میان برداریم.
ما نمی خواهیم مثل آلمان شرقی، ایدئولوژی حکومت را در سینما 
جاری کنیم. شما حرف مردم را بزنید. به ارزش های مردم توهین 
نکنید. ما هم نمی خواهیم در هنر از احکام گفته شود. عرصه هنر 
می خواستم  من  خود  هست.  طور  همین  هم  شعر  نیست.  این 
می کردم  فکر  که  متفاوت  بخوانم  شعری  انقالب  رهبر  محضر  در 
دلخوری ایجاد شود )مورد منکراتی(. به صورت خصوصی که برای 
رهبر خواندم ایشان استقبال کردند و حتی خندیدند و تأکید کردند 
که در جلسه اصلی بخوانم. من هم خواندم. به دنبال این نباشید که 
هر بار خواستید از دین و مذهب فیلم بسازید به صورت برجسته 

از آن بگویید.
آن  با  عده ای  و  می دادیم  نمایش  را  فیلم هایی  جنگ  اوایل  در 
فیلم  و  بشوید  عرصه  وارد  و  بیایید  گفتیم  ما  می کردند.  مخالفت 
بسازید. باغی را در خیابان فرشته گشتیم و پیدا کردیم. صد نفر 
آمدند. 50 درصد آنها در آینده مدیران هنری شدند. وقتی جنگ 

آغاز شد، ما وسط کالس بودیم.
آقا همیشه سینماگران را مختار دانسته اند. نگفته اند حتما آنچیزی 
آزادی و استقالل  از جمهوریت و  که می خواهیم بسازید. گفته اند 
دفاع کنید. کسانی که امروز در بی بی سی هستند، روزی تصمیم 
گیران سینمای ما بوده اند. رهبر ما نگران این گونه حاشیه روی ها 
ولی  بزند،  را  شما  مخالف  حرفهای  رسایی  آقای  شاید  هستند. 
و  رسانه  کارگروهی  مدیر  شماست.  مثل  ایشان  فکری  چهارچوب 
هنر ما هستند. تماس خود را با آقای رسایی ادامه دهید. البته عمر 

مجلس هشتم رو به پایان است.
این چند ماه بررسی و  قانونی را که می خواهید، در  نتوانیم  شاید 
تصویب کنیم. ولی مایل هستیم در عرصه فرهنگ پا به پای شما 
حرکت کنیم. هر کاری از دست ما برمی آید، بگویید تا انجام دهیم. 
بیش از آنکه از کمیسیون انتظار دارید سراغ دو چیز بروید. به فکر 
و  را هدایت  را دنبال کنید. جریانات سالم  باشید. سینما  خودتان 
را  اصولتان  باشید.  منظم  بگذارید.  کنار  را  اختالف ها  کنید.  حفظ 
مشخص کنید. با هم باشید. با همه نهاد ها مستحکم حرف بزنید. 

شما ها نباشید ما هر کاری کنیم نمی شود.
سرنوشت سینما بیش از همه ما در دست معاونت سینمایی است. 
باشید.  آنجا هماهنگ  با  آنهاست.  اختیارات و مجوز ها دست  همه 
به صورت طرح  دارد  قانونی شدن  به  نیاز  فکر می کنید،  آنچه  هر 
تهیه کنید و به ما بدهید. آقای مسعود پور می گویند که در مورد 

سینما الیحه ای به دولت رفته است. پیگیر تصویب آن باشید. یا این 
مجلس و یا مجلس بعدی. با همه ارگان ها ارتباط تنگاتنگ داشته 
با آقای شمقدری صحبت کنند  آقای رسایی می خواهم  از  باشید. 
تا در مورد بودجه و رفع مشکالت مساعدت های گوناگون را شاهد 
باشیم. به نظر من این جلسه جلسه خوبی بود. فتح بابی بود تا در 

جلسات بیشتری با هم باشیم.
از صدا و سیما  افراد رسانه ای داریم. خانم رهبر  ما در کمیسیون 
آقای  هستند.  شما  حضور  معروف  که  هم  نوباوه  آقای  و  آمده اند 
شجاعی هم رییس صدا و سیمای استان بوده اند. اگر مشکالتی را 
با صدا و سیما دارید، حاضریم که از آقای ضرغامی دعوت کنیم تا 
را مهم  قابل رسیدگی است. سینما  صحبت کنیم. همه مشکالت 
باید جهانی شود. هر چه هنر هنرتر  زبان موثری است.  می دانیم. 
وقت  هر  که  است  مرغی  مثل  بین المللی تر می شود. سینما  باشد، 
خدمت  در  هالیوود  می کند.  فتح  را  جا  همه  شود  آزاد  قفس  از 
آمریکاست. بالیوود جامعه هند را سرگرم کرده است. شما هم سعی 

کنید تا سینمای بزرگ و در خور مردم داشته باشیم. 
حمید رسایی: از طالبی هستم که به سینما معتقدم و پیگیر هستم. 
بر خالف برخی  نمایش شرکت می کنم.  پروانه  بیشتر جلسات  در 
از دوستان که ممکن است کوتاهی هم کنند. آقای جیرانی از من 
پرسید نظرت چه فرقی کرده است؟ گفتم متاسفانه با دیدن همه 
آثار ناامیدتر شده ام. پیشتر آثار منتخب شده را می دیدم. االن بدون 
فیلتر می بینم. همان طوری که خودتان گفتید از اینکه از سینما 
استقبال نمی شود، نگرانید. همه این ها دلیل دارد. وقتی می گوییم 
متدین  ایران  مرم  بیشتر  نیست.  اقلیت خاص  ما  منظور  متدینین 
هستند. آن قشر مخالف سینما، در اقلیت هستند. باز هم می گویم 

که باید برای جامعه فیلم ساخت.
درباره شأنیت نظارت گفتم که همان طوری که برای بوفه مدرسه 
نظارت می کنید، باید چند برابر در این حوزه نظارت داشته باشیم. 
غیر  پیام  و  فکر  تولید  برسد.  مردم  فکر  به  فاسد  محصول  نباید 
سینما  از  می بینید  اگر  است.  تاثیر گذار  خیلی  سینما  مستقیم 
استقبال نمی شود، چون مردم دغدغه خود را نمی بینند. اخراجی ها 
شهید  محلمان  در  می شناختم.  را  آدمهایش  چون  پسندیدم،  را 
بیکاری رفت  از روی  و  اخراج شد  از کالس  بود که  قادری کسی 
جبهه و شهید شد. با همه این حرفها، اخراجی ها را هم مشکل دار 
می دانم. حاتمی کیا را دوست داریم ولی خب کار اشتباه هم کرده 

است.
مردمی  سینمای  سمت  به  تولیداتتان  چرا  کننده اید.  تهیه  شما 
نمی رود؟ حاکمیت هم وظایفی دارد. کجای دنیا به فیلمی بودجه 
آن  به  حکومتش  که  شده  ساخته  موضوعی  مورد  در  که  داده اند 
که  می کنیم  دفاع  فیلم هایی  از  کمیسیون  در  ما  ندارد؟  اعتقادی 
منافع ملی و دینی نظاممان را رعایت کند. حتی رهبر انقالب در 
ولی تحزبی  استقبال کرد،  از تحزب  کرمانشاه که حضور داشتند، 
که به کانال سازی و راهگشایی کمک کند، نه اینکه دستاوردهای 

مثبت را تخریب کند.
فکر می کند درست  که  است  ایدئولوژی  از  دفاع  وظیفه حاکمیت 
است. ما اعتقاد داریم حاکمیتمان حق است. والیت فقیه داریم. باید 
در راستای درست گام برداریم. من مخالف این هستم که فیلم ضد 
ارزشی حمایت بشود. هم صدا و سیما و هم سینما هم اکنون فقط 
ارزیابی  را  فیلم ها  ممیزی می کند. خط کشی هست که طبق آن 
داریم  فقط  باشد.  نگرانه  آینده  گذاری ها  سیاست  باید  می کنند. 
حکومت  خواسته های  سمت  به  ابتدا  از  فیلم ها  می کنیم.  سانسور 
برود. هم اکنون 1۲0 فیلم با حمایت )بیشتر( تولید شده است که 
از  برخی  به  دارند.  ندارند. مسأله  اکران  قابلیت  است.  نشده  اکران 
این فیلم ها اصال نباید اجازه ساخت داده می شد. پشتوانه یکسری 
از این فیلمها، متأسفانه شهرداری و نیروی انتظامی و حوزه هنری 
و... است. همین سریالی که به تازگی از تلویزیون پخش شد. حامد 
این سریال  با  انتظامی  نیروی  داد.  نشان  پلیس  را در نقش  بهداد 

مشکل دارد.
کاسه ساز: تهیه کننده سریال من هستم. 

رسایی: آشنایی دارم. 
آقای هدایتخواه: در بحث حمایت از تولید آثار فاخر باید بگویم که 
وقتی  کردیم.  میلیاردش   ۲5 و  بوده  میلیارد  پانزده  گذشته،  سال 
نتیجه داد همین رقم هم افزایش پیدا می کند. در مورد فروش فیلم 
باید فیلمی بسازید که صدا و  باید بگویم که چرا  به صدا و سیما 
سیما نخرد؟ فیلم خارجی تولید کشورهای دیگر است که اعتقادات 
ما را ندارند و در ضمن با دوبله و... آن را اصالح هم می کنند ولی 
از فیلم ایرانی توقع این نیست. به رغم اشکاالت زیاد، سینمای ایران 

جزو ده سینمای برتر جهان است. 
از  که  است  این  پیشنهادم  بود.  خوبی  جلسه  منش:  آرین  آقای 
طرح  قاچاق.  با  مباره  طرح  شود.  استخراج  طرح  گفت وگو ها  این 
فاخر  تولیدات  از  حمایت  طرح  هنرمندان.  مالیاتی  معافیت های 
سینمایی. طرح حمایت از ایجاد سالن های سینمایی. نباید متوسل 
که  بشوید  خودکفا  قدری  به  باید  باشید.  سیما  و  صدا  خرید های 
استقاللتان بدون کمک حفظ شود. پیش نویس بودجه آینده سینما 

در حال نگارش است.
نشد.  گرفته  تصمیمی  هیچ  که  می گیریم  فرض  عادل:  حداد 
این  به  زدیم.  حرف  که  است  این  نشست،  این  نتیجه  مهمترین 
ارتباط ها نظم دهید. مورد به مورد بررسی کنید. حرف حساب زده 
درست  آنچه  کنیم  کمک  شود.  شنیده  هم  تا حرف حساب  شود 
تشخیص می دهیم انجام دهیم. همه دردمند کشور و انقالبیم. همه 

برای سینما تالش می کنیم. تفاوتی نداریم. 
جلسه پر بار اعضای اتحادیه تهیه کنندگان و کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با این سخن آخر دکتر حداد عادل پس از 

نزدیک دو ساعت به پایان رسید

در دیدار تهیه کنندگان با کمیسیون 
فرهنگی مجلس چه گذشت؟ 
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را در خود  مجموعه کاخ سروستان که قدیمی ترین گنبد آجری کشور 
کاخ  است.  شده  ساخته  ساسانی  گور  بهرام  زمان  در  است  داده  جای 
استان فارس و در 9 کیلومتری جنوب شهر سروستان و  سروستان در 
در مسیر روستای نظرآباد در دشتی وسیع جای گرفته است. این کاخ از 
جنس  سنگ و گچ  است. این بنا که از باشکوه ترین کاخ های ساسانی 
است در آن زمان مقدس بوده است. قسمت اصلی بنا در ضلع شرقی بوده 
که شامل یک ایوان بزرگ و دو ایوان کوچک تر است . ایوان اصلی به 
تاالر مرکزی و سپس به حیاط مرتبط می شود . در دو طرف آن دو تاالر 
بزرگ با سقف گنبدی مرتفع قرار دارد . در دو تاالر گنبد دار در حاشیه 
زیر سقف بقایای گچبری دیده می شود . این کاخ نسبت به دیگر بناهای 
این دوره از فن معماری و پالن های پیچیده و کامل تری برخوردار است. 
آخرین بررسی های باستان شناسی در مجموعه کاخ سروستان نشان داد؛ 
این مجموعه ساسانی در دوره اوج شکوه خود حدود ۳0 هکتار وسعت 

داشته است.      جاذبه های گردشگری بخش سروستان عبارتند از :
1- کاخ سروستان        ۲- بقعه شیخ یوسف سروستانی 

۳- قلعه گبری           4- قلعه برزو 

   
 

به راستی که قدرت الیتناهی خداوند را می توان در پایه کوهی بزرگ در قالب چشمه ای پرآب مشاهده 
کرد. »شش پیر«، نامی است قدیمی برچشمه ای زیبا با آبی زالل و گوارا که از مهترین و پر آب ترین 

منابع آب سطحی دائمی در استان فارس محسوب می شود.
از میان  توابع بخش همایجان قرار دارد،  از  این چشمه که در 8 کیلومتری شمال روستای »برشنه« 
شکاف های کوه به طور معجزه آسایی به آرامی بیرون می آید چندمتر پایین تر از سرچشمه رودخانه 
ای خروشان به راه می افتد که هر تازه واردی را انگشت به دهان از این نعمت خداوند شاکر می نماید.

درباره »شش پیر« چنین سخن آغاز کنیم که جذابیت و زیبایی آن باعث شده است که در فصل های 
بهار و تابستان افراد زیادی از روستاها و شهرهای دور و نزدیک برای گشت وگذار به این منطقه می آیند. 
آب »شش پیر« از جنوب شرقی سپیدان در مسیر کوهستانی به سوی دشت همایجان جریان می یابد و 
با استفاده از نهرهای سنتی به اراضی و باغ های همایجان انتقال داده می شود. رودخانه شش پیر پس 

از عبور از تنگ شش پیر و پیمودن راهی کوتاه وارد رودخانه شهر اردکان می شود.
قسمتی از آب های شش پیر بعد از گذر از بند انحرافی شهید طالبی کارخانه توربین برقی منطقه را به کار می اندازد. حدود 500 متری سرچشمه ۲ واحد 
پرورش ماهی از آب های شش پیر بهره مند شده و ماهی قزل آال تولید می کند. از استفاده و بهره مندی های آب شش پیر که بگذریم مردم محلی منطقه 
از قدیم االیام شش پیر را مکانی مقدس می دانند که هر سال در وقتی معین به زیارت آن آمده و به نذر و نیاز می پردازند. در حدود ۲00 متری چشمه، 
در دل کوه نوشته ای حکاکی شده است که حکایت از گذر و توجه پادشاهان سلسله قاجار از این طبیعت زیبا دارد. دریاچه زیبای شش پیر که از آن به 

عنوان عروس دریاچه های ایران یاد می شود، به راستی چشم اندازی زیبا و رویایی دارد.

دریاچه شش پیر ، برشنه ، فارس  کاخ سروستان که قدیمی ترین گنبد آجری کشور

زیگورات چغازنبیل شاهکار معماری آجریگزارش تصويری از غار »امجك« - استان مرکزی


