
ِحيِم  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اللَّ
َّا أَْعطْيَناَك الَْكْوثََر   إِن

ترجمه: به درستي كه ما به تو كوثر را عطا كرديم.
براي كوثر معاني متعددي آمده است.

كثرت خير و بركت.حـوض معـروف كـوثـر در بهشت كه مـؤمنيـن از 
آن سيـراب مي گردند.نهري در بهشت.كثرت فرزنداني پُرخير و بركت 
حكمت،  و  قرآن.علم  نزول  و  پيامبر)ص(  )س(.نبوت  فاطمه  نسل  از 
فضيلت و نور قلب پيامبر)ص(، مقام محمود و شريعت پيامبر كه همان 

اسالم است.
ی  ُسالله  يعني  است،  پيامبر)ص(  بيت  اهل  كوثر،  اصلي  •مصداق 
در  حوضي  و  بودند.•نهر  خدا  دين  ناشر  كه  )س(  فاطمه  ی  طيبه 
بهشت.•عنايت و تفضل، حكمت و خير بي انتهايي كه خداوند نصيب 
پيامبر)ص( كرد.به تحقيق ما به تو خير بي نهايت را عطا كرديم هم در 

وجود خودت، هم در نسل طيبه ی بعد از خودت.

َِّك َوانَحْر  »اللهم صل علی محمد و آل محمد« َفَصلِّ ِ لَِرب
ترجمه: پس تو نيز )به شكرانه ی اين نعمت( از براي پروردگارت نماز 
بگزار و قرباني كن.»صالة«، نماز و دعا اعالم نياز و فقر به درگاه بی 
به  معنوي  ی  درجه  ارتقاء  و  طيبه  حيات  انسان  براي  كه  است  نياز 
همراه دارد. نماز معراج است. سالم و صالة به معني تحيت و حيات 
طيبه مي باشند.»اللهم صل علي محمد و آل محمد«: يعني خدايا بر 
را  پيامبر  بفرست. حيات طيبه ی  درود  و  تحيت  خاندانش  و  محمد 
به  بيفزای.»نحر«  خاندانش  و  او  معنوي  درجات  بر  و  ببخش  وسعت 
معني قـرباني كردن شتر است. هنگام قرباني كردن بايستي »بسم الل 
الرحمن الرحيم« را با صداي بلند ادا كرد.همچنين دست بلند كردن 
به هنگام تكبير گفتن با صداي بلند، »نحر« گفته مي شود. يعني به 
شكرانه ی اين نعمت، تكبير بگو و خداوند را بزرگ بشمار. إِنَّ شانَِئَك 
ُهَواألَبْتُر به درستي كه دشمن تو و آنكه با توكينه جويي دارد، مقطوع 

النسل است.  

 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.

نشريه فرهنگي,اقتصادي
اجتماعي و سياسي
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شماره 116

قيمت 200 تومان

شوروحال  .اين  گيرد  فرامی  سراسركشوررا  نهم  مجلس  انتخابات  شوروحال  كم  كم 
معموالًدرشهرستان ها ،وسيع تروزودترآغاز می شود .دراين ميان حوزه انتخابيه شهرستان 
جنب  استثنائاًهيچ  دوره  دراين  .هرچند  برخورداراست  خاصی  وهوای  نطنزوقمصرازحال 
پديده  نطنز.اين  انتخابيه  درحوزه  كشورونه  درسطح  خورد.نه  نمی  چشم  به  وجوشی 
راضی  مجلس  اساساًازعملكردنمايندگان  مردم  :يااينكه  باشد  چندعلت  معلول  تواند  می 
اند،ياشأن وجايگاه  نيستندواقدامات آنان رادرراستای مصالح كشورويانيازهای مردم نديده 
بينند،  می  شده  داده  راحل)ره(تنزل  امام  توصيه  را،برخالف  وعملكردنمايندگان  مجلس 
ويااينكه مردم اميدچندانی به حل مشكالت خودوكشورتوسط نمايندگان ندارندوياازطرفی 
كانديداهامالحظه می نمايندكه ديگرشايستگی ولياقت جايگاهی نداشته واغلب مناطق به 
مسائل مالی آلوده شده واغلب وابستگان به قطب های قدرت وثروت توان راهيابی به مجلس 

رادارندودههادليل ديگرمی توانند موجب بروز چنين وضعيتی باشد .
به خاطردارم دريكی ازسوژه های طنزمجله گل آقا،كاريكاتورمينی بوسی رابه تصويركشيده 
بودودرپاسخ اين سؤال كه عازم كجاهستيدگفته بودندمی رويم »نطنز« كانديدا شويم ! به 
هرحال حقيقت تلخی است كه دريك منطقه كوچك وكم جمعيت چراهميشه تعدادزيادی 
كانديدا ثبت نام می نمايند .اين موضوع می تواندچندين علت داشته باشد.يكی پراكندگی 
وگستردگی حوزه انتخابيه كه شامل بخش مركزی شامل: نطنز،طامه ،اوره،ابيـازن،ميالجـر

د،ريسه،كنـدز،ويشته،افوشـته،وشوشاد،سـرشگ،رهـن،
مزرعه  باد، رنگان،گل-آ ن، اسپيدا ن، نسـرا ريان، باد،دستـجرد،خفـر،جـزن،جـا مزيدآ
شمس  ، د با آ - حمت ر ، د با آ - ج تا ، ن ز ر د گو ، قم - ه چا ، ن غستا ر شو ، ر سا ر ما ، جی حا با با
:ابيانه،برز،طره،يارند،كمجان،چيمه،هنجن،ولوجرد، آباد،حميديه،حيدرآباد ودهستان برزرود 

تكيه سادات،بيدهند،فريزهند وطاهرآبادوصالح آبادوبخش طرقرود شامل:شهرطرق،باغستان 
شامل:  امامزاده  وبخش  آباد،طار،كشه،ورگوران،مزده،نيه،همزا  پائين،يحيی  باال،باغستان 
بادرود،خالدآباد،اريسمان،عباس آباد،سرآسياب ،ده آباد،متين آباد،فمی وبخش قمصرشامل 
:قمصر،قهرود،كامو،جوينان،چوگان،جوشقان قالی وفرفهان است وهردياری مدعی است كه 
مركزی  است كه حوزه  ديگراين  علت  باشيم؟  داشته  ازمنطقه خودمان  چرامانبايدكانديدا 
يعنی شهرنطنز، NGO يا تشكل مردمی قوی ومنسجمی نداردكه به عنوان معتمديامتولی 
بگذاردتاهركسی  كانديداها  برای  وشروطی  وشرط  شود  قدم  مواردپيش  دراينگونه  شهر 
خطيربگذارد. ميدان  دراين  پای  الزم  شرايط  وداشتن  مطالعه  بدون  ندهد  اجازه  خود  به 

درزمانی كه بنده به عنوان كانديدای شاخص مجلس پنجم پای درعرصه انتخابات گذاشتم 
نام  ثبت  كه  كثيری  كانديداهای  ازتعداد  كاستن  وبرای  نموده  گذاری  راپايه  ابتكارجالبی 
نموده بودند شورای شهررابه عنوان َحَكم وداورتعيين نمودم وقرارشدشورابارايزنی كه باكليه 
مناطق انجام می دهدهركانديدايی راكه بااقبال بيشترمردم مواجه است،به عنوان منتخب 
خود به مردم معرفی وازآن حمايت نمايدودرواقع اين حركت نقش بسزايی دركاهش وريزش 
متأسفانه  دادندولی  شدندانصراف  مردم  اقبال  عدم  متوجه  هاكه  وخيلی  كانديداهاداشت 
شورای شهر نيز دراين چندسال اخيرعليرغم زحمات زيادی كه كشيده،به دليل ضعف های 
شديدی كه دراداره شهرازخودنشان داده وانتقادات زيادی راباخودهمراه نموده كه مهمترين 
وقابل  ومردمی  مهم  جايگاه  بودديگرآن  قبلی  شهردارموفق  جمالی،  دادن  ازدست  آن 
اوالً حسب اطالع،همدلی ووفاق الزم بين اعضاءشورای  اينكه  بويژه  راازدست داده  اعتماد 
نيزعملكرد  نهاد  اين  موردحمايت  وكانديدای  شورا  منتخب  آخرين  وثانياً  شهروجودندارد 
بسيارضعيفی درمجلس ومنطقه ازخودبه يادگار گذاشته است وازاين لحاظ شورانمی تواند 

پاسخگوی عملكردخودبه مردم باشد .
گفتنی است كه راه يافتن نماينده هشتم به مجلس نه ازجهت حمايت شورابودبلكه علت 

اصلی وتامه آن:
1- ثبت نام ننمودن اينجانب برای حوزه انتخابيه 2- به ستوه آمدن مردم ازعملكرد ده ساله 

نماينده قبلی 3- وجوددوكانديدای مطرح باآراء باال درمنطقه بادرود بودكه متأسفانه هركس 
آن را به حساب خودگذاشت .

به  روزها هرشخص موجهی كه  اين  است كه  اين  ،تكثركانديداهادراين منطقه  علت سوم 
نوعی درمنطقه حضوريابد يادرمجلس ختمی شركت كند يادرمحرم سری به تكايا وحسينيه 
ای  باشد،عده  نداشته  هم  اگرقصدی  نمايدحتی  شركت  ای  ياجلسه  بزنديادرهمايش  ها 
نمايند  انتخابات می  به حضوردرصحنه  ترغيب وتشويق  را  پيرامون وی جمع شده و وی 
.اين افرادچنددسته اند :يابه فكرمنافع شخصی خودهستندوبااينكه اطمينان دارندكانديدای 
آنهاآب  اگرچاهی كه می كنندبرای  براين منوال كه  برخوردارنيست  عامه  موردنظرازاقبال 
نداشته باشد،برای ما نان دارد ،فردموردنظرراشديداًترغيب به حضور وثبت نام می نمايند 
،منافع خودرا درتعدد كانديداهاورو  بيندازوحكومت كن  براساس تفكر تفرقه  .عده ای هم 
واحد  كانديدای  منطقه  دريك  اينكه  بخاطر  هم  ای  .عده  دانند  می  آنها  درروقرارگرفتن 
هرلطائف  به  دانند  خودمی  رسالت  باشند  متعدد  كانديداها  ديگر  ودرمنطقه  وجودداشته 
الحيلی درمنطقه رقيب كانديداهارامتعدد جلوه دهند .علت نهايی تكثركانديداهانيز نجيب 
بودن واحساسی وعاطفی بودن مردم منطقه است . به طوری كه اگرهرتازه واردی نزدهركدام 
ازمعتمدين مردم برودوسؤال نمايدكه آيا صالح می دانيد كه بنده كانديدای اين منطقه شوم 
شهر  اين  نمايدوصريحاًبگويند  منتقل  وی  رابه  واقعيت  دهند  نمی  خوداجازه  به  گاه  هيچ 
تشنه تيتروعنوان ومقام كانديدا نيست .مردم اين شهرتشنه خدمت وتوجه ودلسوزی قبلی 
مسئوليت  يافالن  داری  خدمت  نهادسابقه  درفالن  هستيد  مدعی  .شماكه  است  شمابوده 
كليدی را درسطح ملی داشته ای بايدتوضيح دهی كه تاكنون چه خدمات شاخصی به اين 
شهرمظلوم نموده ای،دست چندجوان بيكارراگرفته ای ومشغول نموده ای؟چه خدمات ويژه 
ای ازكانال ارتباطاتی كه داشته ای برای اين شهرانجام داده ای؟ كدام اعتبارات خاص را به 

اين شهر گسيل نموده ای؟ ودهها سؤال ديگر.
متأسفانه اين نجابت مردم كاردست كانديداها می دهد .وقتی نه تنهاباپاسخ منفی مواجه 
راحتی  قول همكاری می دهند،به  براينكه  افرادعالوه  اين  از  برخی  نمی شوند،بلكه حتی 
كانديدارافريب داده وفرضاً می گويند:رأی فالن منطقه متعلق به من است وبرای توجمع 
آوری می كنم وغافل است كه اين روزها باباال رفتن شعورسياسی افراد حتی بررأی خانواده 
خودنيزتسلطی ندارد .حال كه درچنين شرايطی به سرمی بريم برای اينكه نگذاريم حوزه 

انتخابيه نطنز مضحكه محافل سياسی شودپيشنهاد می شود:
بايد  ام كه يك كانديدا  اينجانب همواره درسخنرانی ها ومحافل مختلف اعالم نموده   -1

دوصفت شاخص وبارزداشته باشد : يكی قابليت وديگری مقبوليت .
ازتوانمندی  باداشتن سوابق شغلی وپست های كليدی  كانديداها  از  تعدادی  ممكن است 
وقابليت بااليی برخوردارباشندولی درسطح مردم ازمقبوليت كافی برخوردارنباشند.به خاطر 
انجام  كليدی  های  سالهادرپست  كه  ابيانه  ،دكترقديری  مجلس  دوره ششم  در  كه  داريم 
وظيفه نموده وسخنگوی دولت هاشمی ومسئوليت تبليغات دولت وسفيرايران دركشورهای 
مختلف بودوستادخودرامملوازعكسهايی با حضرت امام )ره(وسايرمقامات نموده بود،عليرغم 
تذكرات خيرخواهانه به صحنه انتخابات آمد ونهايتاًبا500 رأی شكست تلخی راتجربه نمود.

نامبرده قطعاًقابليت داشت ولی به مقبوليت خودنينديشيده بود،نظائرآن فراوان است .
2- كسی كه می خواهد كانديداشود،قدمش روی چشمان ما.قطعاًدرخوداين توانايی راديده 
كه پای دراين ميدان خطيرنهاده به همين جهت تالش وشجاعت وايثارش را ارج می نهيم 
وبرای ماهم خيلی قابل احترام است اماالزم است مثل بسياری ازكشورهای پيشرفته قبل 
ازافرادومديران وفرهيختگان شهرواهالی فرهنگ وسياست  ليست كاملی  بتواند  نام  ازثبت 
كه كتباًباذكرمشخصات خودازوی اعالم حمايت نموده اند را ارائه دهد . اين ليست حداقل 
بايد ازهزارنفركمترنباشد.ذكراين شرط بدين منظوراست كه اوالًكانديدادرهنگام جمع آوری 
می  به وی  المجلس  فی  راكه  ها  وعده  برخی  وفريب  هاخواهدشد  واقعيت  متوجه  ليست 
گوينددوهزاررأی منطقه درجيب من است وازهمين االن متعلق به توست رانخواهدخورد .

ثانياً : صف بندی ومواضع اشخاص مشخص وشفاف وغيرقابل تغييرخواهدشد .
: بااين پديده شوم ومضحك روبرونخواهيم شد كه كانديداهايی پس ازچندماه تبليغ  ثالثاً 
وهزينه وچاپ عكس وبروشور،باآرائی بسيارناچيزوتحقيرآميزمواجه شويم كانديداهای فعالی 
است  رأی شده  دوره حضورشان حدود 300  آراء سه  داريم كه جمع  انتخابات  درصحنه 
واتفاقات اسفبارديگراين است كه متأسفانه دردوره قبلی ودوره فعلی همين اقدامات ناشيانه 
برخی كانديداهامنتهی به فوت بستگان آنها درحين فعاليت های انتخاباتی نيزشده است كه 

خاطره تلخ آن دراذهان باقی می ماند .بنابراين شرط اول حضوركانديداها،ارائه ليست 
حاميان خودمی باشد .

جايگاهی  سياسی  وتشكيالت  دركشورماتحزب  متأسفانه  چون  كه  است  اين  دوم  شرط 
نداردوتشكل های سياسی قارچ گونه درايام انتخابات رشدنموده وفردای انتخابات تاچهارسال 
درسكوت محض فرومی روند.بنابراين كانديداها هيچ كدام پشتوانه حزبی ندارندكه الاقل 
بتوانند جوابگوی عملكرد خودباشند .بنابراين به جای كلی گويی واينكه بگويند تمام تالش 
خودرابرای  های  برنامه  مكتوب  صورت  نمودبايدبه  شهرخواهيم  مشكالت  خودرادررفع 
چهارسال حضورخوددرمجلس به مردم ارائه دهند .دقيقاًتشريح نمايندكه چه قابليت هايی 
دارند وچه اقداماتی برای رفع محروميت های منطقه می خواهندانجام دهند .برنامه ريزی 
آنهادرزمينه های فرهنگی واجتماعی وسياسی واقتصادی ونحوه رشدوتوسعه منطقه وحتی 
كشوراعالم نمايند وبهتراست قبل ازتدوين اين برنامه به دقت قانون اساسی وآئين نامه های 
داخلی مجلس رامطالعه نمايندتاخدای نخواسته جوگيرنشده  و وعده هايی كه اساساً توان 

انجام آن راندارنديادرحيطه اختيارات قانونی وی نيست به مردم ندهند .
مجلس دووظيفه اساسی دارد:يكی قانون گذاری وديگری نظارت،بايداين كانديدادربرنامه 

اش به مردم بگويی چه توانايی ها وتجاربی دراين دورسالت مهم دارد .
نظارت  برای  ای  ياتجربه  آشناست؟  است  گذاری  قانون  مقدمه  كه  حقوق  آياباالفبای 
برعملكرددستگاههاوچگونگی اجرای قوانين دارد،درهنگام ورود به مجلس درچه كميسيونی 

می خواهدانجام وظيفه نمايد؟توانايی كاردرچندكميسيون مجلس رادارد؟
اين سؤاالت بدين منظورمطرح می شود كه مامتأسفانه تجربه تلخی ازچندين دوره مجلس 
داريم .اطالع داريدكه طی چهاردوره مجلس يعنی ازمجلس پنجم تاهشتم،حدود14 سال 
بوده  بهداشت  فقط كميسيون  اسالمی  مادرمجلس شورای  انتخابيه  است كه سهم حوزه 
است.يعنی اينكه نمايندگان ماطی اين دوران فقط توان حضوردركميسيون بهداشت ودرمان 
مجلس راداشته اندوحداقل می بايست اگردرهيچ حوزه ای درقلمرو اقتصاد،كشاورزی،صن

وتوسعه  پيشرفت  باشيم.الاقل  نداشته  وتحولی  ،پيشرفت  وغيره  عت،گردشگری،فرهنگی 
بسيارشاخص  مربوط  وتجهيزات  ودرمانگاه  وبيمارستان  ودرمان  بهداشت  شهرمادرحوزه 
وبهداشت  سالمت  درقسمت  حوزه  اهالی،اين  كليه  شهادت  به  باشد،ولی  وچشمگير 
ودرمان شرايط بسياراسف بار وناگواری داردواين ازمعجزه حضوراين عزيزان دركميسيون 
موردنظربوده است.بيمارستان های نطنزوبادرودودرمانگاه های جوشقان وقمصروسايرمناطق 
گواه اين مدعاست واقعاً چنين شرايطی قابل پذيرش است كه 14 سال نمايندگان اين حوزه 
باری روبروباشيم.بنابراين  وباچنين وضعيت تأسف  باشند  بهداشت مجلس  عضوكميسيون 

»آزموده راآزمودن خطاست!« 
برای جلوگيری ازكم كاری نمايندگان الزم است برای هرنماينده يك كارنامه عملی تهيه 
وثبت شود .ازنظرحقوقی مامردم بامنتخب خوديك عقدوكالت منعقدمی نماييم.وكيل طبق 
ماپس  .متأسفانه  خودرابنمايد  موكل  وغبطه  مصلحت  رعايت  همواره  است  موظف  قانون 
اگرطی  حتی  وكيل  نداريم.اين  وی  كار  درادامه  ونقشی  نظارت  خودهيچ  وكيل  ازتعيين 
چهارسال هيچ احساس مسؤليتی نداشته باشدوبه مسائل شخصی ومال اندوزی واستفاده 
علنی  حضورمؤثردرصحن  باشدونه  هافعال  كميسيون  درسطح  بپردازد،نه  خواری  ازرانت 
نمی  وبازخواستی  مؤاخذه  هيچ  حضورمفيددرمنطقه،ماموكلين  باشدونه  داشته  مجلس 
نماييم،اينجاست  راتحمل  اين وضع  تاچهارسال  كه  باشيم ومحكوم هستيم  داشته  توانيم 
كه نمايندگان منتخب بادرنظرگرفتن خداووجدان كاری واحساس مسؤليت شجاعانه تن به 

اين امربدهند،توسط هيأت رئيسه وبرای هرنماينده يك كارنامه عملی تهيه و ثبت شود .
داشته  نقش  چندطرح  درتهيه  نماينده  اين  باشد  بايدمشخص  ومردم  موكلين  برای 
ارائه  ازوزرا  داشته،چندتذكروسؤال  حضورفعال  ميزان  چه  تخصصی  دركميسيون 
نموده،درچه استيضاح وتحقيق وتفحصی حضورداشته،باچندطرح واليحه موافقت يامخالفت 
انتخابيه تاچه حدی بوده وبه هركدام  نموده واساساً حضورفيزيكی وی درمجلس ياحوزه 
ازاين اقدامات امتيازات ونمراتی داده شود ودرپايان هرسال برای اطالع مردم اين كارنامه 
منتشرشودشايدمحملی باشدكه نماينده پس ازانتخاب شدن بيشتراحساس مسئوليت نمايد.

نظاره  وفقط  بوده  تفاوت  بی  مهمی  مسائل  چنين  به  نسبت  چنانچه  آخراينكه  وحرف 
گرباشيم،ديگرنه تنهامجلس دررأس امورنخواهدبود،بلكه روزبه روزازنمايندگان كارآمدواليق 
وشجاع تهی ترشده وافرادوابسته به رانتهای ثروت وقدرت آن رااشغال وبه راحتی بامصالح 

كشورومردم بازی خواهند نمود!

انتخابات مجلس نهم

سیاسی
2

فجر انقالب و تجديد هويت 
شيعيان

3اقتصادی

علت های افزايش قيمت طال و ارز

سالمت
4

غذای سالم يعنی غذای خانه

5دین و زندگی

حقيقت بهشت و جهنم

هنری
6

سينمای ايران، سينمای ميدان 
ونک به باالست

7ورزشی

به ياد اولين مدير عامل باشگاه 
پرسپوليس

به قلم مدیر مسئول

استاد خيرخواه
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سيدعباس احمدي
بزرگ  از رخدادهاي  به عنوان يكي  ايران  انقالب اسالمي  پيروزي 
نيمه دوم قرن بيستم از يك طرف باعث ايجاد تغييرات گوناگوني 
در جامعه ايران شد و از طرف ديگر تحوالت فراواني را در منطقه 
ابتدا به چشم اندازهاي  و جهان رقم زد. انقالب اسالمي از همان 
فرامرزي نيز توجه داشت و با توجه به آرمانهاي جهاني و اهداف 
و  جهان  مسلمانان  بيداري  در  كه  رسد  مي  نظر  به  اي،  منطقه 
نوزايي باورهاي ديني تاثير گذاشته است. اين تاثيرگذاري عمدتا در 

افزايش آگاهي مسلمانان، بويژه جوامع شيعي قابل مشاهده است.
مورد  اسالمي  انقالب  چگونه  اينكه  بر  است  تحليلي  مقاله  اين 
ساير  شيعيان  خصوص  به  و  مسلمان  مردم  هاي  توده  استقبال 
كشورها قرار گرفت. به طور مشخص انقالب اسالمي از يك طرف 
جهانيان  به  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  شيعه  مذهب  تا  شد  باعث 
اسالمي  انقالب  اثر  در  از طرف ديگر، جوامع شيعي  معرفي شود. 
گام  سياسي  ارتقاي  و  رشد  جهت  در  كرده،  خودباوري  احساس 
برداشته و موفق شدند برخي احزاب و تشكلهاي سياسي را تأسيس 
در  فرايند سياسي،  نسبي  تكامل  با  آنان  اكنون  نمايند.  تقويت  يا 

ساختارهاي سياسي كشورهاي خود نقش آفريني مي كنند.
هويت يابي، خودآگاهي و معرفي شدن شيعه

زير  در  آتشي  به صورت  اسالمي، شيعيان  انقالب  وقوع  از  قبل  تا 
سياسي  مناسبات  در  زيادي  نقش  آنان  بودند.  پنهان  خاكستر 
انقالب  پيروزي  با  نداشتند.  جهاني  قدرت  ساختار  و  حكومتها 

اسالمي كه هويتي ديني داشت و بر اساس آموزه هاي اسالم شيعي 
بنا شده بود، و رهبري آن را عالمي ديني از مراجع تقليد شيعه بر 
عهده داشت، به تدريج تشيع و پتانسيل هاي آن به جهانيان معرفي 
شده و در محافل علمي و سياسي مورد توجه قرار گرفت. در اثر 
مناطق  در  شيعيان  و خسته  درهم شكسته  روح  اسالمي،  انقالب 
آنان دميده شد.  اميد در كالبد  مختلف جهان زنده شد و روحيه 
پس از انقالب، روحيه خود باوري و اعتماد به نفس شيعيان كه رو 
تاثير  بيشترين  ترتيب  اين  به  شد.  تقويت  رفت،  مي  خاموشي  به 
افتاده است.  اتفاق  انقالب اسالمي در ميان جوامع شيعي  گذاري 
شيعيان پس از يك دوره فترت و سستي با ظهور انقالب اسالمي 
هويت تازه اي يافتند. به اين ترتيب انقالب ايران نقطه عطفي در 
احياي هويت ديني شيعيان و حتي در نگاهي كلي تر، هويت ديني 
واخبار  حوادث  قلب  در  را  اسالم  و  تشيع  و  آورد  پديد  مسلمانان 

جهاني قرار داد.
شكل گيري يا تقويت احزاب و تشكلهاي سياسي

دومين مرحله تاثير پذيري شيعيان جهان از انقالب ايران در شكل 
گيري يا تقويت احزاب و تشكلهاي سياسي در كشورهاي منطقه 
افغانستان( نمايان شد. به عنوان  لبنان، بحرين، پاكستان،  )عراق، 
اگر  عنوان يك تشكيالت شيعي،  به  الدعوه عراق«،  نمونه »حزب 
چه در آن زمان حداقل 20 سال سابقه فعاليت داشت، ولي وقوع 
گرديد.  اين حزب  فعاليت  توسعه  و  تشديد  احياء،  موجب  انقالب 
»جنبش  قالب  در  نيز  لبنان  شيعيان  شدن  تشكيالتي   - سياسي 
حزب الهت« و نقش آفريني چشمگير آن در صحنه داخلي لبنان 
و در كل منطقه، به خصوص در ارتباط با معادله قدرت اسرائيل، 
بارز  نمود  اما  تلقي مي شود.  انقالب اسالمي  بازتاب  به طور قطع 
تاثير پذيري شيعيان بحرين از انقالب اسالمي و سياسي شدن آنها، 
تشكيل »جبهه اسالمي براي آزادي بحرين« بود. اين جبهه در سال 

1357 و بوسيله هادي مدرسي تاسيس شد.
در پاكستان »نهضت اجراي فقه جعفري« در 1358 تاسيس شد 
انقالب  پيروزي  تاثير  تحت  آن  اندازي  راه  رسد  مي  نظر  به  كه 
اسالمي بوده باشد. اين نهضت به عنوان يكي از ستونهاي استوار 
تشكيالتي شيعيان پس از پيروزي انقالب اسالمي، خدمات شايان 
توجهي در بين مردم پاكستان، به خصوص در راستاي تبليغ برنامه 
فقه  اجراي  نهضت  بر  است. عالوه  داده  انجام  انقالب  اهداف  و  ها 
ميان شيعيان  در  نيز  ديگري  مختلف  تشكلهاي سياسي  جعفري، 
اين كشور فعاليت دارند كه سازمان دانشجوئي اماميه )I.S.O(، دار 
اماميه  انتشاراتي  القران، موسسه  الثقافه االسالميه، موسسه صباح 
كيشنز، جامعه تبليغاتي اسالمي و آكادمي اخوت از جمله مهمترين 
از  قبل  سالهاي  در  تشكلها  اين  از  برخي  چه  اگر  باشد.  مي  آنها 
ايران  انقالب  اثر وقوع  اما در  بودند،  انقالب اسالمي تاسيس شده 

و با الهام گيري از آن، به تقويت فعاليت هاي خويش دست زدند.
در افغانستان نيز با پيروزي انقالب ايران و تحت تاثير آن، شيعيان 
يا شعبات  تاسيس كردند كه مقر  را  احزاب و تشكلهاي متعددي 
برخي از آنان در ايران قرار داشتند. »سازمان نصر افغانستان« كه 

اين  به   1357 سال  در  كرد،  مي  فعاليت  ديگري  اسامي  با  قبال 
ايران منتقل شد. در سال 1358  به  نام شناخته شد و مركز آن 
افغانستان«  اسالمي  اتفاق  انقالبي  »شوراي  جات  هزاره  شيعيان 
با  ديگري  تشكلهاي  اينها،  بر  عالوه  كردند.  سازماندهي  را 
نامهاي»اتحاديه مجاهدان اسالمي افغانستان«، گروه »اسالم مكتب 
توحيد«، »حركت اسالمي افغانستان«، »نهضت اسالمي افغانستان« 
و »سازمان نيروي اسالمي افغانستان« نيز در سالهاي اوليه انقالب 

ايران بوجود آمدند.
نقش آفريني شيعيان در ساختار سياسي كشورها

با  كه  منطقه  شيعيان  شدن  تشكيالتي  و  فكري  سطح  ارتقاي  با 
پيروزي انقالب اسالمي آغاز شد، آنان به تدريج توانستند در مسير 
تكامل سياسي گام بردارند و در ساختار سياسي حكومت ها وارد 
سياسي  يابي  تكامل  عراق،  در  بپردازند.  آفريني  نقش  به  و  شده 
شيعيان در قالب حزب الدعوه، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق 
... باعث شد تا پس از سقوط رژيم بعث، شيعيان بتوانند نقش  و 
اصلي را در ساختار سياسي اين كشور ايفا نمايند. در قانون اساسي 
جديد اين كشور، مقام نخست وزيري كه مهمترين و كليدي ترين 
اداره  آن  بر  عالوه  و  شد  شيعيان  آن  از  شود،  مي  محسوب  مقام 

چندين وزارت خانه نيز بر عهده وزراي شيعي نهاده شد.
در پاكستان، مشاركت سازمان يافته شيعيان در قالب نهضت اجراي 
فقه جعفري به حضور مستقل و آشكار اين حزب در انتخابات سال 
1988م منجر شد. از آن به بعد شيعيان همواره در مجالس ايالتي، 
گيري  تصميم  امر  در  و  داشته  توجهي  قابل  حضور  سنا  و  ملي 

مشاركت كرده اند.
انقالب  پيروزي  از  پس  بالفاصله  شيعيان  چه  اگر  افغانستان  در 
اسالمي، احزاب متعددي را سازماندهي كردند، اما بر اثر درگيري 
نتوانستند حضور  طالبان،  تسلط  و سپس  اين كشور  داخلي  هاي 
چشمگيري در ساختار سياسي ايفا نمايند. در عين حال آنان در 
نظام جديد پس از سقوط طالبان، موقعيت بهتر و رضايت بخش 
تري نسبت به گذشته به دست آوردند. شيعيان در كابيه دولتهاي 
موقت و انتقالي يك معاون رئيس دولت و 5 وزير داشتند. عالوه بر 
اين شمار بااليي از شيعيان در سطوح گوناگون اداري در وزارتخانه 
ها استخدام شدند. بر خالف گذشته كه مذهب سني حنفي شرط 
تصدي پست رياست جمهوري يا پادشاهي افغانستان بود، در قانون 
اساسي جديد اين كشور )مصوب 1382(، هر فرد افغاني مسلمان 
بود كه  اساس  اين  بر  تواند كانديداي رياست جمهوري شود.  مي 
كانديداي شيعه مذهب،  انتخابات سال 1383، محمد محقق،  در 

شركت كرد و از ميان هيجده نفر حائز رتبه سوم شد.
انقالب  تاثير  اين كشور كه تحت  در بحرين جنبش آزادي بخش 
بيشتر  داد،  را گسترش  فعاليت هاي خود  و  تاسيس شد  اسالمي 
واقع  در  كند.  مي  تاكيد  انتخابي  پارلمان  گيري  بر شكل  همه  از 
آن حقوق  در  عادالنه، كه  اساس  قانون  تدوين  و  پارلمان  تشكيل 
از  يكي  به  شود،  شناخته  رسميت  به  شيعه  جمعيت  اكثريت 

آرمانهاي اساسي اين كشور تبديل شده است.

منطقه  مهم  كشورهاي  از  يكي  سياسي  لحاظ  به  كه  لبنان  در 
ايران  است.  داشته  زيادي  تاثيرگذاري  ايران  شود،  مي  محسوب 
در تالش براي صدور انقالب اسالمي و گسترش حوزه نفوذ خود، 
آرايش نيروها را در اين كشور، از سال 1982م به اين سو تغيير 
عيني  و  الگوسازي  به  است  توانسته  ايران  عبارتي  به  است.  داده 
سازي نمود خود در جامعه لبنان دست زند. به دنبال اين تحوالت 
به شيعيان  رياست مجلس  قرارداد 1990م طائف، مقام  و در پي 
 128 مجموع  از  نيز  پارلمان  هاي  كرسي  تقسيم  در  واگذارشد. 
كرسي، 38 كرسي به شيعيان، علويان و دروزيان تعلق گرفت. در 
حاليكه اين تعداد قبال 25 كرسي بود. حزب اله لبنان نيز از سال 
2000م به بعد به يكي از بازيگران اصلي عرصه سياسي اين كشور 
تبديل شد و موفق به نقش آفريني در اين زمينه شد. اين حزب 
كابينه  در  وزير  يك  و  لبنان  مجلس  در  كرسي  داراي 14  اكنون 
است. اين در حالي است كه در سالهاي گذشته، استراتژي اصلي 
حزب اله مشاركت در امور عام المنفعه آموزشي، درماني و زير بنايي 
بنا به داليلي در ساليان گذشته، مشاركت پررنگ در كابينه  بود. 

براي حزب اله در اولويت قرار نداشت.
نتيجه گيري

ايران و تشيع، مشخص مي شود  به مسائل  نگاهي ژئوپليتيكي  با 
كه هر اقدامي در ايران - به عنوان كانون مذهب شيعه - جوامع 
شيعي را كه به حوزه نفوذ ايران تعلق دارند، متاثر مي كند. وقوع 
اين  به عنوان يك رخداد بزرگ، كه در مركز  نيز  انقالب اسالمي 
تشكيالتي  و  سياسي  به  افتاد،  اتفاق  )ايران(  ژئوپليتيكي  ساختار 
شدن پيرامون و نيمه پيرامون )جوامع شيعي( منجر شد. به عبارتي 
ديگر، از آنجا كه اين تأثير و تأثّر ناشي از رابطه اي است كه بين 
مركز و پيراموني هاي آن - يا بخشهايي از اين پيراموني ها كه به 
مركز احساس تعلق ژئوپليتيك مي كنند و در قلمرو اثرگذاري آن 
واقع مي شوند - بوجود مي آيد، فضاهاي شيعه نشين اطراف ايران 
نيز در قالب اليه هاي پيرامون و نيمه پيرامون، از تحوالت رخ داده 
در كانون متأثر شده و عمدتا به سمت فعاليت و مشاركت سياسي 

و قدرت يابي حركت كردند.
به هر حال بر اساس مطالب باال و با توجه به اينكه انقالب اسالمي 
كم  دست   - داد  رخ  جهان  نشين  شيعه  قلمرو  كانون  در  كه   –
در سه محور 1(هويت يابي، خودآگاهي و معرفي شدن شيعه؛ 2(

شكل گيري يا تقويت احزاب و تشكلهاي سياسي؛ 3(نقش آفريني 
شيعيان در ساختار سياسي كشورها، بر فضاهاي پيراموني خود اثر 
گذار بوده است. اين تاثيرگذاري نشان مي دهد كه چگونه شيعيان 
در اثر انقالب اسالمي از روحيه انقالبي مردم ايران الهام گرفته و با 
خودباوري و كشف هويت نيرومند خود، به سمت نقش آفريني در 
ميدانهاي مختلف سياسي - اجتماعي حركت كردند. آنان ابتدا با 
تاسيس و تقويت احزاب و تشكلهاي گوناگون و سپس تكامل يابي 
سياسي ناشي از آن، موفق شدند سطح بينش سياسي و تشكيالتي 
خود را ارتقا بخشند. به گونه اي كه امروزه از جايگاه مناسبتري در 

بدنه ساختار سياسي كشورهاي خود برخوردارند.

فجر انقالب و تجديد 
هويت شيعيان

همزمان با فرارسيدن مناسبت های مختلف، يكی از اقدامات فرهنگی مسئوالن، نصب پرچم های سه رنگ ايران است. پرچم هايی 
كه البته گاه رنگشان تغيير می كند و گاه ابعاد متفاوتی دارند و از انواع و اقسام دستكاری مجريان در امان نبوده اند. بيرق هايی كه 

همه چيز هستند جز پرچم جمهوری اسالمی ايران!
اينقدر تغيير و تحوالت مرزهای جغرافيايی، طی قرون گذشته زياد بوده كه شك داريم واژه »ما« زياد درست باشد اما می گوييم: 

قديمی ترين پرچم دنيا به ما تعلق دارد؛ به ما ايرانيان.
ويژگی های پرچم به حدی مهم است كه تقريبا در همه كشورهای جهان، حتی جزئی ترين مشخصات پرچمشان با ذكر علت، ثبت 
شده است. آنچه در كشور ما به نام استاندارد ويژگيهای پرچم ثبت شده است نيز از اين قاعده جدا نيست؛ كار شناسان مؤسسه 
استاندارد سابق )كه به تازگی به سازمان ملی ارتقا يافته است( در يك كميسيون فنی تهيه شده و در بيست و سومين جلسه 
كميته ملی صنايع نساجی مورخ31/۶/59 به تصويب رسيده است. مصوبه ای كه جنس پارچه، عالمت مخصوص، رنگ، اندازه و 
دوخت را در بر می گيرد. در قسمتی از آن می خوانيم: شعار »الل اكبر« به نشانه بيست و دوم بهمن، يازده بار در رنگ سبز و يازده 

بار در رنگ سرخ يعنی بيست و دو بار به صورت حاشيه در مرز رنگ سرخ و سبز با رنگ سفيد تكرار می گردد.
به گزارش »تابناك«، كافی است چرخی در خيابان های شهر بزنيد و اندكی به دور و اطرافتان نگاه كنيد تا با انبوه پرچم های سه 
رنگی مواجه شويد كه نهادهای مختلف به مناسبت دهه فجر برافراشته اند. پرچم هايی در انواع و اقسام شكل های مختلف كه اغلب 

با حذف و اضافاتی مواجه شده اند و متاسفانه به سليقه مجريان و مديران فرهنگی بازآفرينی شده اند!
اين در حالی است كه ويژگی های پرچم، از ديدگاههای مختلف، از چنان حساسيت بااليی برخوردار است كه حتی جنس پارچه 
به كار برده شده برای توليد آن نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ آن هم تحت مصوبه ای استاندارد كه طبيعتا اگر رعايت نشود، 
آنچه توليد خواهد شد ديگر پرچم رسمی كشورمان نخواهد بود. به عبارتی ديگر، با نمادی مواجه هستيم كه علی رغم شباهت های 

بسيار زياد با استاندارد تعيين شده، پرچم كشورمان نيست.
به عنوان مثال، پرچم كشورمان به شكل مستطيل عرضی طراحی شده و در حاشيه های تالقی رنگهای تشكيل دهنده آن، از 
22 شعار »الل اكبر« بهره گرفته شده كه با خط بنائی و در رنگ سفيد تعبيه شده اند و تداعی كننده 22 بهمن ماه، روز پيروزی 
انقالب اسالمی هستند. با اين توصيف حتما حق خواهيد داد كه پرچم های سه گوش به كار رفته برای تزئينات كالس های مدارس 
و پرچم های عمودی نصب شده در اتوبان ها و خيابانهای شهرهای مختلف و غيره، شايد شباهت زيادی به پرچم رسمی كشورمان 

داشته باشند اما قطعا نواقص زيادی دارند.
خالقيت حد و مرز نمی شناسد!

استاندارد پرچم شايد تنها موردی باشد كه در درون كشورهای مختلف مصوب می شود و بدون تغيير در سازمان ملل مورد تاييد 
قرار می گيرد. آن هم به عنوان نمادی از يكی اعضای اين سازمان؛ ملتی كه پشت اين پرچم ايستاده اند. اينجاست كه بحث پرچم 
يك بحث فرا تر از حكومت ها تفسير می شود و اصال سياسی نيست و طبيعتا بی حرمتی به آن، بی حرمتی به يك ملت محسوب 
می شود و اصال پذيرفته نيست. اين شايد محكمترين دليل واكنش نشان دادن مردمان مختلف به بی حرمتی به نماد مليشان 

باشد. اتفاقی شبيه اعتراض هم وطنانمان به نصب پرچم برعكس در آلمان كه خيلی پيش تر از اعتراض مقامات رسمی رخ داد.
اين در حالی است كه گاه اشتباهات صورت گرفته در اين امر، از حد و حدود اين استاندارد هم فرا تر می رود و با تغييراتی مواجه 
می شويم كه با بند هجدهم قانون اساسی هم تطبيق ندارد و حكم تخلف قانون اساسی به خود می گيرد. اينجاست كه شبه پرچم 
به كار گرفته شده در يك محفل رسمی، استعداد رسيدن به صدر اخبار را هم از خود بروز می دهد و تا مدت ها مورد بحث قرار 

می گيرد!
اما جالب اينجاست كه در ساير موارد، ظاهرا حساسيت زيادی وجود ندارد و همين عاملی شده برای بكار گيری گونه های مختلفی 
از اين نماد رسمی. نقصی كه طی ساليان متمادی وجود داشته و مربوط به يك دوره زمانی و مديريت افرادی خاص هم نمی شود، 

اما متاسفانه تاكنون برای آن تدبيری انديشيده نشده است.
به عبارتی ديگر، در شرايطی به سر می بريم كه عمر اين غلط مصطلح )!( طوالنی شده و چه بسا برای مقابله با آن، ورود مسئوالن 
امر هم توجيه پذير باشد. اينجاست كه بايد از دست اندركاران مختلف امور فرهنگی بپرسيم كه مگر سوژه ديگری برای بروز 

خالقيت وجود ندارد كه اين نماد ملی، رسمی و قانونی را هر روز به يك شكل رونمايی می كنيد؟
و يا حاال كه می خواهيد از اين نماد رسمی استفاده كنيد، بهتر نيست به جای ايده پردازی از پرچم كشورمان استفاده كنيد؟!

بهتر نیست از پرچم ایران استفاده کنیم؟

 ، ژئوپلتيك  فرد  به  منحصر  های  موقيعت  دليل  به  ايران  كشور 
ژئواستراتژيك ، ژئواكونوميك ، ژئوكالچر ، ژئوراهبردی ، ژئوايدولوژيك 
سربازش  و  آمريكا  كردگی  سر  به  جهانی  هژمونی  مورد طمع  غيره  و 
اسرائيل می باشد و با توجه به پتانسيل باالی ايران برای برخوداری از 
قدرتی سطح اول در جهان و با توجه به هزار سال پبش قراولی تمدن 
آنها  اخير مديريت جهانی  اول منطقه در دو دهه  احراز قدرت  و  دنيا 

اخيراً  دم از برخورد نظامی با ايران ميزند.
عواقب  ايران  با  نظامی  برخورد  هرگونه  كه  باشد  می  حالی  در  اين 
می  مفصل  بسيار  آن  مورد  در  بحث  كه  خطرناكی  و  كننده  پشيمان 
باشد و اينجانب در پايان نامه ، كتاب ها و مقاالت متعدد خود در مورد 
پدافند غير عامل در آن بحث و تحقيق نموده ام و فعاًل خارج از حيطه 

اين مقاله می باشد.
در مقابل تهديدات سخت و نظامی ، ما دو نوع دفاع داريم يكی دفاع يا 
پدافند عامل كه مستقيما از جنگ افزار برای مقابله استفاده می شود و 
دومی پدافند غير عامل كه بجای استفاده از تجهيزات نظامی ،تمهيدات 
 ، ، مناطق  را می طلبد كه كشور  ، اصول و مبانی علمی  ، راهكار ها 
شهر ها ، روستا ها و مراكز حياتی ، حساس و مهم را در مقابل حمالت 

نظامی مصون نگه می دارد.
اصول پدافند غير عامل عبارتند از :

1. كوچك سازی
2. محكم يا استهكام سازی

3. اختفاء
4. فريب

5. پوشش
6. پراكنده سازی

7. مكان يابی
8. آمايش سرزمين

9. آمايش دفاعی
10. اطالع رسانی و غيره می باشد.

پدافند غير عامل در معماری ، عمران ، جغرافيا ، علوم نظامی ، آمايش 
علمی  رشته  نگارنده 25  نظر  به  شايد  كه   .. و  يابی  مكان   ، سرزمين 
ايران  نظامی  ستون  پنجم  ركن  عنوان  به  تواند  می  كه  دارد  كاربرد 

شامل : 
1. نيروی زمينی
2. نيروی دريايی
3. نيروی هوايی

4. قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبيا
5. تمهيدات پدافند غير عامل

همه ايران را به عنوان قدرتی فرا منطقه ايی با درجه بااليی از آستانه 
مقاومت ملی و بازدارندگی مطرح می سازد .

آخرين استراتژی كه آمريكا در جنگ عراق ، يوگسالوی ، افغانستان ، 
خليج فارس بكار برد ، استراتژی واردن می باشد كه قبل از ورود زمينی 
به كشور هدف با انهدام و حمله هوايی به تاسيسات ، تجهيزات ، مراكز 
فرماندهی ملی ، منطقه حياتی حساس و مهم عمال كشور هدف را خلع 
يد كرده سپس وارد آن كشور می شوند در صورتيكه تمهيدات پدافند 
غير عامل لحاظ شود اين استراتژی با شكست حتمی مواجه خواهد شد.

در مورد كاربرد پدافند غير عامل در شهرسازی بايستی متذكر شوم كه 
اين بحث بسيار كسترده است ولی خالصه وار اشاره می كنم كه اين 

كاربرد در چند محور قابل طرح است.
بافت شهر منظم  اگر  باشد كه  نامنظم  يا  :  كه منظم  1. بافت شهر 
باشدبر اساس اصول پدافند غير عامل سازگارتر و قابل دفاع تر در برابر 

دشمن خواهد بود.
2. فرم شهر يا شکل شهر : كه فرم باز يا بسته يا گسترده و فشرده 

است 
كه اگر شهر بصورت باز و گسترده باشد قابليت دفاعی آم بيشتر است.

آن  بودن  يا چند مركزی  كه منظور تك مركزی   : 3. ساختار شهر 
است كه اگر شهر بصورت چند مركزی باشد آستانه مقاومت ملی آن 

زياد خواهد بود .
4. کاربری اراضی : كه در طرح های جامع ، هادی ، تفصيلی ، كالبدی 
ملی ، شهرستان ها و آمايش سرزمين بايستی راهبرد های پدافند غير 
عامل لحاظ گردند و از همجواری های خطرناك كنار يكديگر اجتناب 

گردد.
در سطح  مركز  يك  علمی  و  درست  جايابی  منظور   : يابی  5. مکان 
 GIS مثل  مرتبط  های  افزار  نرم  از  بايستی  كه  است  منطقه  يا  شهر 

استفاده گردد.
در   .. و  زيست  محيط   ، مسكن   ، شهری  نقل  و  حمل  در  همچنين 
صورتيكه اصول پدافند غير عامل لحاظ شود قدرت دفاعی كشور باال 
رفته و شهر سازی دفاعی نيز جامع عمل خواهد پوشيد سر آخر اين 

شعر فردوسی ، ايران دوست ترين ايرانی يادم آمد كه :
بگوييد اين جمله در گوش باد :

چو ايران مباشد تن من مباد   بر اين بوم و بر زنده يك تن مباد
دريغ است كه ايران ويران شود   كنام پلنگان و شيران شود

مهندس حسن حسينی امينی
مدرس دانشگاه ، كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری

پدافند غیر عامل و 
کاربرد آن در شهرسازی
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گفت و گو با داوود دانش جعفری، عضو هيات علمی دانشگاه عالمه 
پيرامون آشفتگی  نهم  اقتصاد در دولت  وزير  و نخستين  طباطبايی 

بازار ارز و طال.

محمد هيراد حاتمی:
كمی آن طرف تر از سينما آزادی پايتخت، دانشكده اقتصاد دانشگاه 
شوم  می  كه  دانشكده  وارد  است.  شده  واقع  طباطبايی  عالمه 
به  را  های كوچكی  اجتماع  آن  در حياط  اقتصاد  رشته  دانشجويان 
وجود آورده اند و در حال بحث و گفت و گو هستند. در كنج حياط 
دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی ساختمانی است كه اتاق 
های اعضای هيات علمی در آن واقع شده است. قرار من برای گفت 
و گو با داوود دانش جعفری، نخستين وزير اقتصاد دولت نهم و عضو 
هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی در همين ساختمان گذاشته 
شده بود. وقتی وارد اتاق كار او می شوم چند دقيقه ای پيش از اينكه 
ضبط را روشن كنم به بحث و گفت و گو پرداختيم. بحث دو نفره مان 
داغ شده بود كه ضبط را روشن كردم و از او خواستم تا در رابطه با 
آشفتگی اخير بازار ارز و طال توصيح دهد. او اعتقاد دارد ريشه های 
آشفتگی بازار ارز و طال را نبايد فقط در تحريم ها دانست و در اين 
راستا بايد به عملكرد گذشته خودمان بپردازيم و همچنين در تصميم 
های آنی كه اتخاذ شده كنكاش كنيم. در اين راستا هم از مثال های 
زيادی هم وام گرفت تا جای ابهامی در بحث نظری كه داتشيم باقی 
نماند. متن كامل گفت و گو با داوود دانش جعفری، عضو هيات علمی 
دانشگاه عالمه طباطبايی و نخستين وزير اقتصاد در دولت نهم را در 

ادامه خواهيد خواند:
بازار طال و ارز يكباره آشفتگی بسيار جدی ای را در ماه های اخير 
تجربه كرده است. ريشه اين آشفتگی را بايد در گذشته جستجو كرد 
يا اينكه مجموعه اتفاق های حوزه اقتصاد كشور در ماه های گذشته 

اين نابسامانی را در بازار طال و ارز رقم زد؟
سياست های اقتصادی دو جور است. در برخی موارد شما همين االن 
اقدامی را انجام می دهيد فورا ً پاسخ آن را خواهيد گرفت فرض كنيد 
فوراً  نتيجه  افزايش دهد.  را  بنزين  قيمت  بگيرد  قرار دولت تصميم 
ظاهر می شود. اما بعضی وقت ها اثر يك سياست با يك وقفه حاضر 
می شود. به طور مثال سياست های پولی از جنس مواردی است كه 
اثر آن با يك وقفه زمانی مشخص می شود. ممكن است دولتی بيايد 
و حجم نقدينگی را زياد كند و بگويد: » االن اتفاقی نيفتاده است « 
اما بايد توجه داشت با يك وقفه 12 تا 15 ماهه اثر تورمی اين اقدام 

بيرون خواهد زد.
پس اگر موافق باشيد بياييم و به صورت موردی بررسی كنيم كه در 
سال های اخير چه اتفاق هايی افتاده است كه بازار ارز طی روز های 

اخير، دوران آشفته ای را تجربه می كند؟
نخستين بحثی كه وجود دارد اين است كه يك نوع عدم ثبات اقتصاد 
ايران مشاهده می شود. عدم  اقتصاد  كالن طی 5 سال گذشته در 
ثبات اقتصاد كالن يعنی نوسانات شديد متغير هايی كه حالت كالن 
دارند و تاثير های ريشه ای در بقيه اقتصاد دارند. در اين رابطه می 
توان به تورم اشاره كرد. تورم وقتی كه اضافه شود بر همه چيز در 
چرخه اقتصاد تاثير خواهد گذاشت. از ديگر مثال های متغير های 
كالن می توان به نرخ ارز و نرخ سود بانكی اشاره كرد. اگر اقتصاد 
كشوری بخواهد خوب اداره شود بايد تالش كند نوسان های نامساعد 

در اين متغيرها را به حداقل برساند.
در سال  اتفاقی  بررسی كنيم چه  تر  به صورت جزئی  بخواهيم  اگر 
های گذشته در اقتصاد ايران به وجود آمد كه در حال حاضر شاهد 

افزايش تورم هستيم؟
پولی  سياست  گذشته،  های  سال  طی  دولت  اقتصادی  سياست 
انبساطی بوده است. يعنی دولت آمده و حجم پول و نقدينگی را زياد 
كرده است .به طور مثال از سال 84 تاكنون حجم نقدينگی 5 برابر 
گرديده و اين اتفاق ها پس از مدتی تاثير خودش را در » افزايش 
تورم « به نمايش گذاشته است. بر همين اساس طی سال های اخير 
بااليی است. همين االن  مشاهده می كنيم متوسط تورم در سطح 
ويژگی اقتصاد ايران اين است كه تورم حالت فزاينده دارد. يعنی به 
هر اندازه به سمت جلو حركت می كنيم تورم هم افزايش پيدا می 
كند و مهار نمی شود. اين پديده وقتی برای مدتی طوالنی در اقتصاد 
معمول شود ، در رفتار مردم و بنگاه های اقتصادی متناسب با پديده 
در  تورمی  انتظارات  ديگر  بعبارت  می كند.  ايجاد  را  تغييراتی  تورم، 

جامعه شكل می گيرد.
چرا دولت مجبور شد سياست های پولی انبساطی در پيش بگيرد و 

اينكه حجم نقدينگی را باال ببرد؟
وقتی دولت دخل و خرجش با هم نمی خواند كسری بودجه به وجود 
می آيد. اگر برای حل مشكالت كسر بودجه دولت به بانك مركزی 
يا بانك های تجاری بدهكار شود در اين صورت زمينه برای ايجاد 
افزايش می يابد.در نوعی ديگر از سياست های كسر بودجه،  تورم، 
دولت به سيستم بانكی فشار وارد می كند تا بانك ها بيش از منابع 
مالی خود تسهيالت در اختيار مصرف كنندگان خصوصی قرار دهد. 
در اين وضعيت بانك های تجاری به بانك مركزی بدهكار می شوند و 
بانك مركزی وقتی می خواهد اين مشكل را حل كند مجبور می شود 
پايه پولی را باال برده كه اين موضوع منجر به افزايش تورم می شود.

رابطه  اين  در  عينی  نمونه  كنيم  باز  بيشتر  را  بحث  بخواهيم  اگر 
چيست؟

اين است كه ميزان بدهی دولت به  افتاده  اتفاقی كه  به طور مثال 
باال  بانكی  و سيستم  بازنشستگی  سازمان  اجتماعی،  تامين  سازمان 
رفته است. يا در واقع دولت پول كافی برای دادن هزينه ها ندارد يا 
اينكه پول داشته اما خرجش بيشتر از ورودی به جيبش بوده است. 
در واقع دولت رسالتی كه دارد مبنی بر اينكه بايد هزينه هايش را 
كنترل كند، خوب انجام نداده است. اين روزها بسيار زياد می شنويم 
است.  بدهكار  خودش  پيمانكاران  به  نيرو  وزارت  مثال  طور  به  كه 
يك پيمانكاری رفته و نيروگاه ساخته است و در حال حاضر طلبكار 
است. وقتی طلب پيمانكار وزارت نيرو پرداخت نمی شود چه اتفاقی 
می افتد؟ معنای آن، اين است كه پيمانكار وقتی پولش را نگيرد به 
تا  وار  سلسله  همينطور  بدهد.  پولی  تواند  نمی  هم  فرعی  پيمانكار 
آخر می آيد و ممكن است برخی شركت ها باشند كه كارگر آن 5 
ماه حقوق نگرفته باشد. وقتی كارگر، حقوق نگيرد قاعدتا يك سری 
مشكالتی در خانواده او به وجود می آيد. اگر به شركتی پول تزريق 
نشود، تعهداتی كه آن شركت به ديگران دارد انجام نخواهد پذيرفت. 
وقتی اين اتفاقات می افتد بنگاهها دچار ركود می شوند و در مرجله 
بعد ركد كل اقتصاد را در بر می گيرد .معنی ركود يعنی كاهش توليد 
در اقتصاد يا افت فعاليت های اقتصادی در كشور. وقتی اقتصاد به 
ركود می رود زمينه برای كاهش ارزش پول ملی و يا افزايش قيمت 
ارز های خارجی به وجود می آيد. بنابراين مديريت كسری بودجه 
به  بايد  ارز  نرخ  است.  ارز  نرخ  و ديگری هم  است  العاده مهم  قوث 

درستی مديريت شود.
همين نكته ای كه به آن اشاره كرديد يعنی نحوه مديريت كردن نرخ 
ارز جای تامل دارد. قاعدتا هيچ دولتی تمايل ندارد نرخ ارز را مديريت 
نكند. سوال اصلی اينجاست كه نحوه مديريت كردن نرخ ارز چگونه 

است؟ نرخ ارز را چگونه بايد تعيين كرد؟ آيا در گذشته نرخ ارز در 
اقتصاد ايران به درستی تعيين شده است يا اينكه خير؟

مديريت ارزی بعد از انتخاب نظام ارزی مفهوم پيدا می كند. امروزه 
ما به سه نوع نظام ارزی متفاوت در كشور ها روبرو هستيم. اول نظام 
ارزی ثابت كه در آن يك رابطه ثابت بين ارزش پول ملی و ارزهای 
خارجی تعريف می شود. به طور مثال نظام ارزی كنونی در امارات 
يا عربستان يا حتی قبل از انقالب اسالمی در ايران از نوع نظام ارزی 
ثابت بوده است. در اين نظام معنای مديريت ارزی يعنی اينكه هر 
موقع وضعيت قيمت ارز در بازار نسبت به رابطه تعريف شده، تغيير 
كرد، بانك مركزی بايد مداخله كند تا مجدا همان رابطه قبلی برقرار 
شود. به طور مثال اگر در ابتدای سال 89 قيمت ارز 1000 تومان 
باشد و در يكی از ماه ها به 1100 تومان برسد در اينصورت بانك 
اندازه ای كه  به  ارز تزريق كند  بازار  به  به طور فوری  بايد  مركزی 

همان نرخ 1000 تومان دوباره برقرار شود.
دو نظام ديگر ارزی، نظام شناور و شناور مديريت شده هستند. در 
نظام های ارزی شناور قيمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعيين می 
شود. تفاوت شناور و شناور مديريت شده در ميزان دامنه تغييرات 
مجاز نرخ ارز نهفته است. در نظام شناور كامل هيچ محدوديتی برای 
تغيير قيمت ارز وجود ندارد؛ يعنی هر روز ممكن است نرخ ارز باال و 
پايين برود. اين نظام هم اكنون در كشور های اروپايی، ژاپن، آمريكا 

و كانادا و ... برقرار است.
بانك  توسط  مجاز  تغييرات  دامنه  شده  مديريت  شناور  نظام  در 
مركزی تعريف می شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز 5 درصد باشد 
يعنی اينكه هر وقت تغييرات قيمت ارز فراتر از 5 درصد باشد بانك 
مركزی بايد دخالت كند ولی پيش از آن كاری انجام نمی دهد. در 
سال های اخير نظام شناور مديريت شده در ايران مورد استفاده قرار 
گرفته است و به طور ضمنی دامنه تغييرات مجاز در حد 3 درصد 

تعريف شده است.
سوال مهمی كه در رابطه با انتخاب هر نوع نظام ارزی در كشور ها 
مطرح می شود اين است كه اصول حاكم بر تعيين نرخ ارز چيست؟ 
در پاسخ بايد گفت سياست های صادرات و واردات مهم ترين عامل 
تعيين كننده نرخ ارز است. به طور مثال وقتی قيمت ارز كاهش يابد 
بنابراين اگر كشوری نمی  يابد  افزايش می  تمايل كشور به واردات 
تواند حجم واردات خود را مثال به دليل كمبود منابع ارزی افزايش 
دهد قاعدتا نبايد اجازه دهد قيمت ارز پايين بيايد زيرا در اين صورت 

دچار كسری تراز پرداخت های خارجی می شود.
تراز  تنظيم  برای  ها  كشور  ميان  در  رايج  های  سياست  از  يكی 
پرداخت ها اين است كه نرخ حقيقی ارز را در كشور ثابت نگه دارند. 
برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز حقيقی بايد همواره نرخ اسمی ارز) 
همان نرخ رايج بازار ( را متناسب با تغييرات تورم داخلی و خارجی 

تعديل نمايد.
تومان  هزار  دالر،  هر   89 سال  ابتدا  در  كنيد  فرض  مثال  طور  به 
جهانی  تورم  و  باشد  درصد   20 تورم  سال  يك  طی  در  .اگر  است 
كشورهاييی هم كه ما از آنها واردات داريم 4 درصد باشد. معنی اين، 
آن است كه اگر ما بخواهيم نرخ ارز حقيقی را ثابت نگه داريم بايد 
در سال 89 تالش شود نرخ ارز را 1۶ درصد نسبت به اول سال كه 
1000 تومان بود باال ببريم. اين 1۶ درصد از كجا می آيد؟ تفاو ت 

آن 20 منهای 4 است.
با استداللی كه شما مطرح كرديد می توان گفت دليل رشد واردات 

طی سال های اخير می تواند همين موضوع باشد؟
بله ، به عبارت ديگر معنای اين حرف ها اين است كه در سال های 
گذشته كه ما تورم بااليی داشته ايم و نرخ ارز حقيقی را نسبت به 
تورم تعديل نكرده ايم در نتيجه ميل به واردات در كشور باال رفته 
است. بنابراين نبايد تعجب كرد چرا واردات كشور در دهه اخير از 
مشكل  است.  رسيده  كنونی  دالر  ميليارد   80 به  دالر  ميليارد   20
اين پديده اينجاست كه در حال حاضر كه دولت عالقه مند است ، 
واردات را كاهش دهد اقتصاد مقاومت می كند و لذا قيمت ارز به 

دليل تقاضای باالی جامعه افزايش می يابد.
آيا سياست صحيح در چنين شرايطی به پايين نگه داشتن تورم بر 

می گردد؟
بله. سياست درست پايين نگه داشتن تورم در بلند مدت است. وقتی 
ما تورم را پايين نگه داشتيم و تفاوت مان با تورم جهانی كم باشد 
معنای آن، اين است كه هر سال قيمت ارز حقيقی با يك مبلغ كمی 
تغيير پيدا می كند كه ابن بهترين حالت است. اگر به دليل كسری 
بودجه و مخارج زياد دولت و مشكالتی كه هست نقدينگی باال برود 
و منجر به تورم می شود بايد تعديل الزم صورت بگيرد. اگر تعديل 
الزم انجام نشود، يك مشكل ديگر به مشكالت اضافه می شود و آن 

اين كه واردات افزايش می يابد و لذا نياز ارزی كشور باال ميرود .
نقش نرخ سود بانكی در ثبات اقتصاد كالن را نيز تشريح كنيد؟

اقتصادی كه در  از متغير های مهم  همانطور كه عرض كردم يكی 
در  است.  بانكی  سود  نرخ  دارد  اساسی  نقش  كالن  اقتصاد  تنظيم 
داشته  بايد  تنگاتنگی  تعامل  با هم  تورم  و  نرخ سود  ميزان  اقتصاد 
باشند در سال های گذشته كه اقتصاد ايران تورم باال را تجربه نموده 
، چون تعديل الزم در نرخ سود صورت نگرفته و دولت همواره در اين 
رابطه مقاومت می كرده، نتيجه اين سياست اين بوده كه منابع بانكی 
همواره كمتر از نياز كشور تجهيز شده است . به عبارت ديگر صف 
متقاضيان بانكی سه برابر آنهايی است كه موفق به گرفتن تسهيالت 
به محدود شدن رشد  بلند مدت منجر  اين سياست در  می شوند. 

اقتصادی ايران می شود. بايد توجه داشت در برخی از كشور ها مانند 
مالزی يا چين ظرفيت سيستم بانكی در تامين اعتبارات الزم برای 
تنظيم  ما است. محدوديت در  برابر  به دو  نزديك  اقتصادی  توسعه 

دقيق نرخ سود بانكی زمينه ساز چنين وضعيتی بوده است.
چرا دولت سياست دستوری پايين نگه داشتن نرخ سود بانكی را مد 

نظر قرار داده است؟
به نظر می رسد دولت در اين رابطه دچار اغتشاش نظری شده باشد 
و هنوز پاسخ روشنی در اين مورد شنيده نشده است به جز اينكه 
افزايش نرخ سود هزينه توليد را باال می برد. توليدی كه اندازه آن 
عليرغم پايين نگه داشتن نرخ سود كمتر از نياز واقعی اقتصاد كشور 
بوده است. اما برداشت هاييی كه از رفتار دولت وجود دارد يك اين 
می  ها  بانك  ربوی شدن  معادل  را  رفتن سود  باال  برخی  كه  است 
دانند. برداشت ديگر اين است كه دولت چون مخارج بااليی دارد و 
در ضمن سياست های مداخله گرايانه فراوانی را در اقتصاد دنبال می 
كند در اين صورت با افزايش نرخ سود بانكی هزينه اجرای سياست 
های دولت باال می رود و لذا چون دولت نمی خواهد اين هزينه ها 
را تحمل كند اصرار بر پايين نگه داشتن سود را دارد. در اين نگاه 

تعارض در منافع ريشه اين تفكر دولت است.
آيا شما مخالف پايين نگه داشتن سود بانكی هستيد؟

من از موافقان جدی كاهش سود بانكی هستم ولی حرفم اين است 
كه برای پايين نگه داشتن نرخ سود بانكی بايد تورم را پايين آورد. 
نمود  اقتصاد تجويز  را در  پايين  بانكی  باال، سود  تورم  با  نمی شود 
مگر به صورت دستوری. در اين صورت نتيجه اين سياست دستوری 
بانكی  منابع  تجهيز  قدرت  كه  شود  می  اين  گفتم  كه  همانطوری 
كاهش می يابد، حجم سرمايه گذاری ها نمی تواند افزايش پيدا كند 
. البته طرح های دولتی با نفوذی كه دولت دارد به راحتی از بانك 
ها وام می گيرند اما مردم و توليد كنندگان جز كه رابطه ای ندارند 

دچار ركود در توليد می شوند.
به مواردی اشاره كرديد كه طی سال های اخير اقتصاد ايران با آنها 
مواجه بوده است. يعنی افزايش حجم نقدينگی به صورت بی رويه يا 
در واقع سياست های انبساطی پولی، كسری بودجه و سياست های 
ارزی كه به نوعی به بی ثباتی اقتصاد كالن منجر شده است. اما يك 
اتفاقی در اين بين صورت پذيرفت كه بی ترديد بزرگترين تصميم 
و آن هم  اتخاذ شده است  ها  ايران هم طی همين سال  اقتصادی 
از مردم منتظر  بود. بسياری  يارانه ها  قانون هدفمند كردن  اجرای 
بودند كه انقالب اقتصادی به دنبال اجرای اين طرح به وجود آيد. 
اصوال هدف اجرای اين طرح چه بود؟آيا هدف طرح اين بود كه يك 

پولی جمع شود و سپس توزيع شود؟
اگر قرار بود هدف طرح محدود به توزيع شود راه های كم هزينه ای 
وجود داشت كه اصال نيازی به جراحی اقتصادی نبود. می آمدند و 
يك بخشی از پول نفت را به آنهايی كه بايد می دادند، می دادند و 
مشكل را حل می كردند. مگر ما قانون نداريم كه 2 درصد از پول 
نفت را بر اساس آن هر ساله برای استان های نفتی برمی دارند؟ يك 
قانون هم برای اين كار تدوين می گرديد. اما هدف گم شده ای كه 
برای اجرای طرح هدفمند كردن يارانه ها وجود داشت اين بود به 
مهجور  ايران  اقتصاد  در  كه  توليد  جايگاه  يعنی  شود.  توجه  توليد 
است و كسی به آن توجه نمی كند با واردات كه عزيز است بر عكس 
شود. در واقع توليد كردن » عزيز « شود و توجه به آن سمت جلب 
شود و واردات جزو انتخاب های بعدی فعالين اقتصادی شود. بر اين 
اساس توليد در فعاليت های اقتصادی پيشتاز می شد. برای اينكه 
در  كه  هايی  و روش  برود  باال  وری  بهره  بايد  بيافتد  اتفاقی  چنين 
پيدا می  تغيير  نبود  پاسخگو  و  بود  گرفته شده  كار  به  ها  كارخانه 
كرد. اين كار قرار بود از طريق اجرای طرح هدفمند كردن يارانه ها 
صورت بگيرد و بر اساس آن يك نو سازی در توليد صورت بپذيرد. 
اين نوسازی قرار بود از طريق افزايش بهره وری باشد. افزايش بهره 
اين  وری هم زمانی صورت می گيرد كه سرمايه گذاری جديد در 
زمينه صورت بگيرد. همه می دانيم بعد از اجرای طرح هدفمندی 
يارانه ها اثر نخست طرح هدفمندی يارانه ها افزايش ركود و افزايش 
سطح قيمت ها بود، برای اينكه ما از آن حالت ركودی خارج شويم و 
سرمايه گذاری جديد با بهره وری باال صورت بگيرد اين كار فقط از 
طريق تزريق منابع در بخش توليد امكان پذير بود. با توجه به اينكه 
قانون هم گفته بود 30 درصد از منابع حاصل از طرح به اين قسمت 
برود و به اين قسمت براساس آن چيزی كه دولت اعالم كرده در حد 
5 درصد تزريق شده اين معنی را می دهد كه هدف اصلی كه همان 
توليد بود فراموش شد. بنابراين اين پديده سبب شد ركود اقتصاد 
ايران كه از گذشته هم وجود داشت باز عميق تر شود. در حاليكه 
پيش بينی شده بود وقتی طرح هدفمند كردن يارانه ها اجر می شود 
حالت ركودی به وجود می آيد اما راه های بيرون رفتن از ركود هم 
پيش بينی شده بود. حداقل دولت می توانست منابع متعلق به توليد 

را در قالب تسهيالت برای نوسازی توليد به آنها بدهد.
ارتقا  برای  از ركود همان سرمايه گذاری جديد  رفتن  برون  راه  آيا 

بهروری بود؟
بله. ولی اتفاقی كه افتاد اين بود كه دولت آمد و اكثر منابع هدف 
مندی را به بخش مصرف برد و به توليد توجهی ننمود. يعنی در واقع 
قانون را كه گفته بود 50 درصدرا به مصرف مردم، 30 درصد توليد 
و 20 درصد هم در اختيار دولت قرار بگيرد را تغيير داد و 80 تا 90 
درصد را به مصرف مردم داد و بقيه آن هم در اختيار توليد و برخی 
اداره های دولتی قرار گرفت. اتفاق ديگری در طرح هدفمند كردن 

يارانه ها به وقوع پيوست اين بود كه دولت دچار كسری منابع شد. 
يعنی اصوال اگر اين طرح می خواست به خوبی انجام شود سه فاكتور 
را بايد دولت در نظر می گرفت. نخست تعادل كااليی كه بر اساس 
آن پس از اجرای طرح دچار كمبود كاال نباشيم. دوم كمبود تعادل 
منابع و مصارف بايد. سوم تعادل در نقدينگی . نقدينگی با منابع فرق 
می كند يعنی شايد شما پول دار باشی اما پول در جيبت نباشد. به 
طور مثال فرض كنيد خيلی ها قبض آب، برق و گاز و تلفن خود را 
پرداخت می كنند اما تا وقتی اين منابع به پول قابل استفاده برای 
تا 4 ماه  يارانه ها تبديل شود ممكن است 2  طرح هدفمند كردن 
طول بكشد. زيرا پول در آينده می آيد ولی شما در حال حاضربه آن 

نياز داريد بانبراين كسری نقدينگی ايجاد می شود .
اين سه تعادلی كه در اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها به آن 
اشاره كرديد اگر بخواهيد بررسی كنيد كه به چه شكلی اجرا شده 

است تحليل شما چگونه است؟
ذخيره  از طريق  مقداری  انجام شد.  زيادی  تا حدود  كااليی  تعادل 
سازی و مقداری هم از طريق واردات بود. البته اين شكل كار در بلند 
مدت شايد دچار عدم تعادل شود. در رابطه با تعادل منابع مصارف 
متاسفانه اين كار صورت نگرفت. يعنی مصارف بيشتر از منابع شد 
بودجه حدود 10000-15000  كسری  طريق  از  دولت  آنرا  بقيه  و 
ميليارد تومان تامين كرد و بر اين اساس به منابع درآمد های بانك 
عبارت  به  زد.  ناخنك  نيرو  و  نفت  مانند  هايی  وزارتخانه  و  مركزی 
ديگر آنهايی كه مانند وزارت نيرو بايد می رفتند و سرمايه گذاری 
زير بنايی انجام می دادند، به عنوان منبع تامين كسری های مربوط 
هدفمند كردن يارانه ها وارد شدند كه آثار آن طی سال های آينده 
دچار مشكل می شد. عين همين بحث در رابطه با نقدينگی بود كه 
ممكن است گفته شود كسری نقدينگی موقت است ولی همان پول 
هايی كه دولت از بانك مركزی همان اول به عنوان كسری نقدينگی 
گرفته شد هنوز تسويه نشده است .البته من قبول دارم كه به هر حال 

طرح پيچيدگی هايی داشت كه از اين نظر بايد به دولت حق داد.
اينكه در رابطه با اجرای طرح هدفمند مشكالتی به وجود آمده قابل 
درك است، اما سوال من اين است با اين وضعيت اگر طرح در فاز 
دوم هم اجرايی شود و در اين مرحله كسری بودجه باز هم زياد شود 
چه اتفاقی می افتد؟ كسری بودجه فقط اين نيست كه دولت بگويد 
بودجه اضافه مصرف نكرده است. دولتی كه بدهی داشته باشد يعنی 

كسری بودجه دارد. اين موضوع را چگونه تحليل می كنيد؟
همانطور كه اشاره كرديد بدهی يعنی همان كسری بودجه . به نظر 
من بدهی پرداخت نشده به مراتب بد تر از آن است كه بانك مركزی 
پايه پول را باال ببرد تا كسری بودجه دولت را پرداخت كند. متاسفانه 
در حال حاضر در برخی موارد تسويه بدهی صورت نمی پذيرد. در 
واقع دولت بيشتر از درآمد هزينه كرده است و بدهی های خودش را 
نمی دهد و اصوال نيز در برنامه پرداخت قرار نمی گيرد. يا اگر برنامه 
ای باشد، برنامه موثری نيست به طور مثال سال جاری دولت بخشی 
از بدهی های خود را در قالب سهام داده كه معلوم است طرح جدی 
ای نيست. چرا كه اگر جدی بود پول نقد پرداخت می كرد و مشكل 
را حل می كرد. بنابراين اين نوع سياست های دولت در بلند مدت 
اقتصاد ايران را ضربه پذير كرده است. من در كنار اين موارد برخی 
از سياست های پولی ديگر را نيز طرح می كنم و آن هم سياست 
هايی است كه به نوعی در جهت تسهيل در گرفتن منابع بانكی است. 
يعنی در واقع سياست هايی كه دولت طی اين مدت داشته، فشار بر 
سيستم بانكی آورده و منابع سيستم بانكی را به سمت طرح هايی 
بانكی دچار مشكل  به سيستم  را  بازگشت آن منابع  برده است كه 
كرده است. همچنين منابع زيادی را به سمت هايی برده كه دولت 
تمايل داشته است كه در اين راستا می توان به طرح بنگاه های زود 
بازده و مسكن مهر اشاره كرد. در واقع اين اتفاق باعث شده منابع 
ديگری كه بايد به جا های ديگر تزريق شود نتواند تزريق شود. به 
طور مثال وقتی كه حجم معوقات به سطح 50 هزار ميليارد تومان 
می رسد كه به اعتراف رييس كل بانك مركزی بی سابقه است يعنی 
سيستم بانكی پول هايی داده است كه به راحتی بر نمی گردد. وقتی 
بر نگردد وام جديد نمی توان پرداخت كرد. از سوی ديگر مبلغ كمی 
كه وجود دارد دولت همواره برای آن نقشه می كشيد و به طور مثال 
موضوع مسكن مهر را می توان مطرح نمود . وقتی دولت وارد مسكن 
تواند وارد شود. ما در  شد يعنی ديگر در كشاورزی و صنعت نمی 
حال حاضر با اين نوع مشكالت روبرو هستيم كه اين نوع سياست ها 
بايد  ها  اين موضوع  به  قرار داده است.  را تحت تنش  ايران  اقتصاد 
موضوع ديگری را اضافه كرد كه شايد در نظر پيش پا افتاده باشد 
ولی به نظر من خيلی اهميت دارد و آن هم بحث عدم انتشار آمار 
اقيانوس  در  دارد  كه  است  ای  مانند كشتی  آمار  انتشار  است. عدم 
حركت می كند ولی چراغ دريايی در ارتباط نيست و لذا نمی تواند 
پهلو بگيرد زيرا جهت خود را نمی داند. وقتی اقتصاد ايران با چنين 
پديده ای روبرو شده است و همه چيز در هاله ای از ابهام است. آمار 
منتشر نمی شود بنابراين به سردرگمی در فعاالن اقتصادی به ويژه 
در بخش خصوصی دامن زده است. شايد برخی فكر می كنند اگر 
آمار منتشر شود، نگرانی ها بيشتر شود ولی نگفتن آن هم سبب می 
شود مردم نه تنها ار نقاط قوت بی خبر باشند بلكه به شايعات روی 
آورند. اين موضوع حدس های بی پايه را تشديد می كند. نمونه آن 
همين بحث های سفته بازی در ارز و طال است كه مشاهده می كنيد.

دولت موضوع كسری بودجه را قبول ندارد. نظر شما در اين رابطه 
چيست؟

اخيرا در  آماری كه  به  بنا  بگويم  توانم  بودجه می  مورد كسری  در 
در  داده شده  تخصيص  عمرانی  بودجه  متوسط  منتشر شد  مجلس 
حد 29 درصد برای 9 ماه بود. يعنی در حاليكه 9 ماه از سال گذشته 
و بايد سه چهارم بودجه عمرانی تخصيص پيدا كند فقط 29 درصد 
را  منابعی  آن  دولت  است  آن  دهنده  نشان  اين  است.  رفته  پيش 
است.  نداشته  يا  است  نياورده  دست  به  بود  كرده  بينی  پيش  كه 
بدهی وزارت نيرو- راه و شهرسازی به پيمانكاران خصوصی نيز نمونه 

ديگری از آن است.
بنابراين برای اينكه پااليشگاه سازی در ايران صرف كند بايد قيمت 
ها آزاد شود. ما پيشتر كارخانجات صنعتی بزرگ خصوصی داشتيم 
اما پااليشگاه بزرگ متعلق به بخش خصوصی نداشتيم دليل آن هم، 
يارانه ای بودن بخش پااليش بود. بنابراين برای اينكه ورود ممنوع 
بخش خصوصی برداشته شود الزمه آن، اين بود كه سيستم يارانه ای 
عوض شود. بر اين اساس طرح هدفمند كردن يارانه ها زمينه ساز 
اصل 44 بود ولی چون طرح هدفمند كردن يارانه ها بد پياده شد 
آن اتفاقی كه بايد در توليد می افتاد، نيافتاد. چون هدف را به هدف 
توزيعی محدود كردند و در واقع توليد را فراموش كردند. در همين 
راستا آن اتفاقی كه بايد پس از اجرای طرح هدفمند كردن يارانه ها 
نيز  آينده  برای  نيافت.  تحقق  آمد  می  بخش خصوصی  و  افتاد  می 
بايد  تقويت كند.  را  ايران  توليد  توان  اين طرح  كاری كرد كه  بايد 
كاری كرد كه اين طرح در گرداب اهداف سياسی و بويژه انتخاباتی 
ايران اهداف پستی هستند،  اقتصاد  اعتالی  با هدف  كه در مقايسه 

گرفتار نشود.

علت های افزایش قیمت طال و ارز
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خاطره حاتمي ، بازيگر سينما و تئاتر 
فكر مي كنم تغذيه درست و انتخاب هوشمندانه موادغذايي، تاثير مستقيمي بر زندگي و شغل افراد دارد. به 
نظر من يك بازيگر از لحاظ جسمي بايد هميشه روي فرم و آماده حضور در هر نقشي با هر شرايطي باشد...

اين آمادگي تنها جسمي نيست و بايد توانايي رواني نقش ها و كاراكترهاي گوناگون را داشت. همه مي دانيم 
كه به موقع خوردن غذا و انتخاب وعده مناسب غذايي از عمده مسايلي است كه در سالمت جسمي و روحي 

افراد تاثير دارد اما معموال با آوردن بهانه هاي مختلف، اين كار را انجام نمي دهيم. 
بايد اعتراف كنم كه خود من در مصرف موادغذايي چندان محتاط عمل نمي كنم اما هميشه به خوردن 
صبحانه، اصرار ويژه اي دارم. هميشه فكر مي كنم خوردن صبحانه به دليل اينكه پس از ساعت ها خواب و 
خستگي شبانه صرف مي شود، اولين گامي است كه بدن براي تامين نيرو و انرژي برمي دارد. به همين دليل 
معتقدم وعده صبحانه بسيار مهم و نشاط انگيز است. نشاط انگيز بودن به معناي اينكه به محض دريافت 

مواد سالم و تازه، مغز فعاليت درست و مناسبي را آغاز مي كند كه باعث نشاط و شادابي فرد مي شود. 
با وجود اين، از خوردن برخي موادغذايي مثل كره و مربا به دليل چرب و شيرين بودن آنها خودداري 
مي كنم. البته فقط در وعده صبحانه معموال در خانه ام كه گزينه هاي ديگري هم وجود دارد. غذاي خانگي 
آماده  غذاهاي  باشم،  كاري  اگر سر ضبط  به خصوص  روز،  در طول  معموال  غذاهاست.  معموال سالم ترين 
مي خورم و كمتر ميوه و سبزي  استفاده مي كنم. عادت هاي خاصي هم دارم كه فكر مي كنم نه تنها به 
سالمت بلكه بر زيبايي ظاهر هم تاثير مي گذارد؛ مثال در خوردن چاي، به دليل ايجاد رنگ زرد بر دندان ها 

براي خودم محدوديت هايي دارم. آبميوه فروشي محله ما شاهد خوبي براي تاييد اين موضوع است.

غـذاي سـالـم يـعـنـي غـذاي خـانــه 

بررسي هاي اخير نشان مي دهند تعداد، شكل و حركت اسپرم مردان نسبت به 30 
سال گذشته تا حد زيادي آسيب ديده است. اين ميزان در بررسي هاي مختلف 50-

30 درصد گزارش  شده است. زندگي مدرن امروزي، آثار زيانبار زيادي روي دستگاه 
تناسلي مردان و زنان داشته است....

 حيات هر عضوي در بدن، به گردش خون و اكسيژن رساني مناسب بستگي دارد. 
به همين دليل وقتي جريان خون قلب مختل مي شود، دچار سكته قلبي مي شويم. 
نيز  نامناسب و نشستن طوالني مدت به خصوص در وضعيت هاي خاص  لباس هاي 
جريان خون ناحيه دستگاه تناسلي را مختل مي كند و گاهي آن را تا حد زيادي 
كاهش مي دهد. عالوه بر اين، تحت فشار قرارگرفتن اعصاب اين ناحيه نيز مزيد بر 
علت  مي شود و آسيب هاي وارده را دو چندان مي كند. پس بهتر است به شلواري كه 

مي?پوشيد بيشتر بينديشيد اما چرا و چگونه؟
براي سالمت جسم، در طراحي لباس بايد آناتومي و فيزيولوژي قسمتي از بدن كه 
لباس براي آن طراحي مي شود، در نظر گرفته شود. اين امر معموال در كارخانه هايي 
توليد كنندگان  از  خيلي  ولي  مي شود،  رعايت  مي كنند،  تهيه  استاندارد  لباس  كه 
بدن  اعضاي  بهداشت  و  سالمت  و  مي انديشند  خود  سود  به  فقط  پوشاك، 
مصرف كننده براي آنها اهميتي ندارد. امروزه تعداد بسيار زيادي از شلوارها بسيار 
تنگ و از پارچه هاي سخت دوخته مي شوند. پارچه اين شلوارها، تقريبا يك سوم 
كمتر از شلوارهاي معمولي و استاندارد است. از طرفي چون از جنس نامرغوب تهيه 
مي شوند، زود استهالك پيدا  مي كنند و مصرف كننده مجبور مي شود شلوار جديدي 
به شدت  را  تناسلي  فاق كوتاه، جريان خون دستگاه  و  تهيه  كند. شلوارهاي تنگ 
پوشيدن  متاسفانه  مي شود.  بدتر  نشسته  حالت  در  وضعيت  اين  مي كنند.  مختل 
لباس نامناسب در ناحيه دستگاه تناسلي، باعث ايجاد عاليم خاصي نمي شود كه 
فرد متوجه آن شود ولي در درازمدت آسيب هايي به وجود مي آيد كه ممكن است 

غيرقابل برگشت باشند.

علت اينكه بيضه ها خارج از بدن قراردارند، اين است كه براي عملكرد طبيعي، درجه 
بنابراين  باشد  از درجه حرارت بدن كمتر  نيم درجه سانتي گراد  بايد  آنها  حرارت 
هر عاملي كه باعث افزايش درجه حرارت آنها شود، باعث آسيب به فرايند توليد 
نطفه مردانه )اسپرم( مي شود. به عنوان مثال در بيماري شايع واريكوسل، وريدهاي 
اطراف بيضه متسع مي شوند. اين اتساع وريدها باعث افزايش درجه حرارت بيضه ها 
و آسيب به توليد اسپرم و ناباروري مرد مي شود. لباس زير و شلوارهاي تنگ فاق 
بيضه ها مي شوند؛  به  آسيب  باعث  مكانيسم  با 3  پارچه سخت،  از جنس  و  كوتاه 
درجه  باالرفتن  و  آن  تهويه  در  اختالل  تناسلي،  ناحيه  خون  جريان  مختل شدن 
حرارت بيضه ها. نزديك  شدن و چسبيدن بيضه ها به بدن و يكي شدن درجه حرارت 
آنها با بدن  در درازمدت باعث آسيب به توليد اسپرم مي شود. الزم به ذكر است كه 
درجه حرارت ايده آل براي توليد اسپرم طبيعي، تقريبا 33 درجه سانتي گراد است.

در ناحيه دستگاه تناسلي مردانه، قسمتي به نام »مياندوراه« يا در اصطالح پزشكي 
ناحيه بين مقعد و قاعده كيسه هاي بيضه قرار  »پِرينه« وجود دارد. مياندوراه در 
دارد و اعصاب مهم ناحيه دستگاه تناسلي از اين قسمت عبور مي كنند. هر عاملي 
كه باعث ضربه يا اختالل در اين قسمت شود، اعصاب آن را تحت تاثير قرار مي دهد 
فاق كوتاه، يك  و  نعوظ مي  شود. شلوارهاي تنگ  اختالل در  باعث  اين موضوع  و 
تحت فشار  به شدت  را  مياندوراه  ناحيه  كه  دارند  وسط  در خط  دوخت سفت  درز 
قرارمي دهد. براي داشتن يك رابطه زناشويي موفق بايد جريان خون و عصب گيري 
بيماري  مانند  بيماري ها  بعضي  ولي  باشد،  طبيعي  مرد  تناسلي  دستگاه  ناحيه 
باال، آسيب به نخاع به هر علتي و... از طريق مختل كردن  قند، فشارخون، چربي 
جريان خون و جريان عصبي ناحيه دستگاه تناسلي به ناتواني جنسي يا اختالل در 
نعوظ منجر مي شوند. به همين دليل حدود 15 درصد افرادي كه دوچرخه سواري 
حرفه اي انجام مي دهند، به علت فشار مداوم به ناحيه مياندوراه كه باعث اختالل در 
عصب گيري و اختالل در خون رساني ناحيه دستگاه تناسلي مي شود، دچار ناتواني 
جنسي مي شوند؛ يعني همان كاري كه شلوارهاي تنگ و فاق كوتاه در درازمدت 

با بدن مي كنند. 
عرق انسان به خودي خود بويي ندارد ولي سطح پوست بدن ما پوشيده از هزاران 
نوع ميكروب است. اگر راه مناسبي براي تبخير عرق وجود نداشته باشد، در سطح 
باكتري ها، مواد  با شكستن  باكتري ها مي شود.  پوست جمع و باعث شكسته شدن 
از بدن  ايجاد بوي آزار دهنده مي شوند. بوي عرق دو نقطه  شيميا يي آزاد و باعث 
خيلي آزار دهنده است، اين دو ناحيه عبارتند از زيربغل ها و ناحيه دستگاه تناسلي. 
علت اين بو توليد پروتئين و مواد چربي به وسيله غدد عرق اين نواحي است كه 
مقادير  حاوي  بدن  نقاط  ساير  عرق  كه  آنجا  از  مي كنند.  تغذيه  آنها  از  باكتري ها 
زيادي نمك است، باكتري ها به آساني نمي توانند از محتويات عرق استفاده كنند. 
برقرارنباشد،  به خوبي  تنگ  لباس هاي  پوشيدن  علت  به  تناسلي  ناحيه  تهويه  اگر 
خاص  بوي  تناسلي  ناحيه  كم  كم  هم  مي كند،  آزرده  را  ديگران  تعريق  بوي  هم 
آزار دهنده اي مي گيرد كه حتي با شستشو نيز از بين نمي رود و چون محيط هميشه 

به علت وجود عرق مرطوب است، احتمال عفونت هاي قارچي باال مي رود. 
افرادي كه در تمام طول روز با شلوارهاي تنگ و فاق كوتاه كار مي كنند، اگر به 
كشاله هاي ران خود به دقت نگاه كنند، ممكن است لكه هاي قهوه اي رنگي را ببينند 
كه همان قارچ پوستي است. حال شما راننده اي را تصور كنيد كه در فصل تابستان 
با شلوار نامناسب روزي 10 ساعت مسافركشي مي كند. حدس بزنيد كه اين فرد 
اين  تناسلي، مختل شدن جريان خون  ناحيه دستگاه  از حد  بيش  گرماي  به علت 
ناحيه، مختل شدن جريان عصبي و تعريق بيش از حد كه امكان تبخير مناسب آن 

وجود ندارد، در دراز مدت دچار چه مشكالتي خواهد شد. 

دكتر محمدرضا صفري نژاد ، ارولوژيست و استاد دانشگاه علوم

شلـوار تـنـگ نـپـوشـيـد
بـه 1000 دلـيـل! 

1. به ويژگي هاي خاص هر دانش آموزي توجه كنيد.
تا نقاط مثبت و منفي  2. به دانش آموزان كمك كنيد 
خود را پيدا كنند و به آنها بياموزيد تا با اتكا بر نكته هاي 

مثبت خود نقاط منفي را كمتر كنند.
3. به دانش آموزان ناتوان فرصت دهيد. آنها را براساس 
پيشرفتشان تشويق كنيد. آنها نيز بايد بتوانند از وضعيت 
خود احساس رضايت كنند و بدانند كه در هر موقعيتي 

مي توان طعم پيشرفت را چشيد.
كنيد.  رها  ديگران  با  خود  مقايسه  تنش  از  را  آنها   .4

امروز را با ديروزشان مقايسه كنيد.
5. به آنها بياموزيد كه مسير زندگي براي همه افراد يكسان نيست. زندگي يك نفر مانند رودخانه?اي 
آرام است كه در حال گذر است، در حالي ممكن است مسير زندگي ديگري مانند جاده سنگالخي باشد و 

نياز به تالش بيشتري داشته باشد.
6. اگر با كودكي مواجه هستيد كه اختالل يادگيري دارد، او را براي درمان ارجاع و فرصت بيشتري به او 

بدهيد، مثال اگر در درس ديكته مشكل دارد، جداگانه و آرام تر به او ديكته بگوييد.
7. تشويق را براي هيچ دانش آموزي فراموش نكنيد.

8. بچه اي كه با تالش نمره 7 را به 10 رسانده است، تشويق كنيد، با اين كار غيرمستقيم به او آموزش 
مي دهيد امروز خودش را با ديروز خودش مقايسه كند، نه اينكه خود را با ديگران مقايسه كند.

9. در انتخاب رشته تحصيلي به عاليق و توانايي او توجه كنيد.
10. دانش آموزان را براي انتخاب يك رشته و شغل خاص تحت فشار نگذاريد. هر كاري اگر به خوبي انجام 

و اخالقيات نيز در آن درنظر گرفته شود، قابل احترام است.
11. از كودكان مشكل دار حمايت كنيد.

12. از كودكاني كه دچار اختالالت روان پزشكي هستند، حمايت كنيد. توجه داشته باشيد كه اغلب مادران 
اين كودكان بيشتر از مادران ديگر براي تربيت كودكشان تالش كرده اند و مشكالت فرزندانشان ربطي به 

شيوه تربيت آنها ندارد.
خواست  كه  چيزي  نه  آنهاست،  توان  در  كه  مي رسند  چيزي  به  كودكان  كه  باشيد  داشته  توجه   .13

بزرگ ترهاست.

توصيه ويژه معلمان و مربيان 

 

داريوش اسدزاده ، بازيگر سينما و تئاتر
اين روزها همه چيز تغيير كرده است، حتي فصل ها. زمان هاي قديم بيشتر شب ها، 

بزرگان خانواده تمام اعضاي خانواده را دور هم جمع مي كردند....
با  بود 3-2 هزار متري  نبود؛ حياطي  خانه ها هم مثل االن و شبيه قوطي كبريت 
درخت انجير، حوض آب و ماهي. زمستان ها روي حوض را سرپوش مي گذاشتند تا 
يخ نزند؛ بس كه هوا سرد بود و آب حوض و ديواره هاي آن يخ مي زد. حياط هاي 

قديمي خيلي باصفا بود. همه زير كرسي جمع مي شدند. آنقدر برف مي آمد كه ما از 
باالي پشت بام مي پريديم توي برف وسط كوچه يا حياط! قنديل هايي كه از ناودان ها 
مي بست گاه تا روي زمين هم مي رسيد. در آن زمستان ها كرسي معنا پيدا مي كرد 
و فضاي گرم و صميمي ايجاد مي كرد. همه مي آمدند؛ عمو، عمه، دايي و خاله. همه 
همراه خانواده شان زير كرسي مي نشستند. گاهي تعداد جمعيت آنقدر زياد مي شد 
كه زير كرسي جا نمي  شديم. روي كرسي مجمع كنگره دار مسي بزرگي مي گذاشتند 
كه وسط كرسي را مي گرفت. وسط اين سيني چراغ پي سوز مي گذاشتند كه بعدترها 
كه مردم مدرن شدند از چراغ گردسوز روسي استفاده مي كردند. روي كرسي هم 
هر چه خوراكي در خانه بود مي گذاشتند؛ انواع آجيل و ميوه تازه يا خشك شده. 
بزرگ ترها سعدي، حافظ و شاهنامه مي خواندند. قصه هاي قديمي مثل حسن كچل 
را دوره مي كرديم. در آن زمان خانه ما در خيابان ري بود؛ محله آب منگل. اينها 
عادت هاي بدي نبود اما مردم از هول مدرن شدن و زندگي ماشيني همه اينها را به 
دست فراموشي سپردند. در اين جمع ها خيلي از مشكالت برطرف مي شد. خيلي ها 
با هم ازدواج مي كردند و چون همه چيز در حريم خانواده بود، بزرگ ترها هم نقش 
بودند كه  بزرگ  ترها  بود، فقط  اگر مشكلي در خانواده ها  زيادي داشتند.  حمايتي 
اين شكل  را حفظ كنند. شايد  و همه سعي مي كردند حريم ها  خبردار مي شدند 
زندگي ديگر به خاطره تبديل شده باشد اما هرچه كه بود، در بسياري موارد موثر 
بود. ما آدم ها گاهي از چيزهايي جدا مي شويم كه هرگز نمي توان معادل يا چيزي 
شبيه آن را پيدا كرد. به نظر من احياي جمع هاي صميمانه خانوادگي تا حد زيادي 

مي تواند مشكالت امروزه ما را كاهش دهد.

گوهـر فـرامـوش شـده اي بـه نـام خـانـواده 

ستون  در  و  جهان«  در  »سالمت  صفحه  در  اخير  هاي  هفته  در 
»عجايب پزشكي« به معرفي برخي از بيماران مبتال به بيماري هاي 
عجيب پرداخته?ايم. اين هفته با 8 فردي كه با 8 بيماري عجيب و 

غريب ديگر مواجه شده?اند، آشنا خواهيد شد...
پسري كه نمي تواند بخوابد

رت لمب 3 ساله، مانند هر كودك نوپاي ديگري، بد خلقي مي كند 
ولي در اين بد اخالقي چندان مقصر نيست چون به بيماري نادري 
مبتالست كه به شدت آزارش مي دهد. اين پسر 3 ساله يك لحظه 
هم نمي تواند بخوابد و در 24 ساعت شبانه روز بيدار و هوشيار است. 
مختلف  شيفت هاي  در  والدينش  كه  است  گونه اي  به  او  شرايط 
مراقب حال او هستند تا مشخص شود چه چيز، باعث بي خوابي اش 

مي شود. پزشكان پس از بررسي فرضيه هاي گوناگون، به پدر و مادر 
اين كودك )شانون و ديويد لمب( اعالم كردند فرزندشان به بيماري 
نادر »چياري« مبتالست. در اين بيماري، مغز به ستون فقرات فشار 
)مركز  مغز  ساقه  له  شدگي  و  فشردگي  باعث  فشار  اين  و  مي آورد 
و  گردش  خون  سيستم  جمجمه،  اعصاب  صحبت،  خواب،  كنترل 

سيستم تنفسي( مي شود.
مردي كه نمي تواند چاق شود

آقاي پري 59 ساله، روزانه تعداد زيادي كيك، برگر و دسر مي خورد 
و چاق نمي شود. او به  علت وضعيتي كه »ليپو ديستروفي« ناميده 
سريع  خيلي  بدنش  در  چربي  زيرا  شود  چاق  نمي تواند  مي شود، 
مي سوزد و ذخيره نمي شود. وقتي آقاي پري به  دنيا آمد، چاق بود 
اين  و  بين رفت  از  ناگهان  بدن اش  ولي در 12 سالگي چربي هاي 
تقريبا يك شبه اتفاق افتاد. آقاي پري ابتدا سعي كرد با پرخوري 
به وزن سابقش بازگردد، ولي موفق نشد. اين مرد 59 ساله حدود 
30 سال تحت درمان بود و براي تشخيص بيماري اش، به پزشكان 
معتبر جهان مراجعه كرد تا اينكه مشخص شد بدن او ۶  برابر حد 
طبيعي انسولين توليد مي كند. دكترها پذيرفته اند كه اين وضعيت 

مي تواند يك روياي الغري باشد.
دختري كه پس از  خنده غش مي كند

بدن  اعضاي  رخوت  دچار  انگليسي،  ساله   20 دختر  آندروود،  كي 
عضله هايش  شديد،  هيجان  و  احساسات  از  پس  بالفاصله  و  است 
تعجب  مي ترسد،  مي شود،  خوشحال  بار  هر  او  مي شوند.  سست 
از  كه  جوان  دختر  مي كند.اين  غش  مي كشد،  خجالت  يا  مي كند 
5 سال پيش دچار اين مشكل شده و روزانه 40 بار غش مي كند، 
مي گويد: »هنگامي كه غش مي كنم، مردم عكس العمل هاي عجيبي 
كي  نيست.«  ساده اي  كار  آنها  با  آمدن  كنار  كه  مي دهند  نشان 
كه  مي كند  مبارزه  خواب آلودگي  از  حالتي  با  همچنين  آندروود 
بدون هيچ هشداري، سطح هوشياري اش را كاهش مي دهد و باعث 

مي شود به خواب برود.
موسيقيداني كه نمي تواند جلوي سكسكه اش را بگيرد

خواب(  در  )حتي  بار  يك   دوثانيه  هر  ساله،   24 ساندس  كريس 

هيپنوتيزم  مانند  گوناگوني  درماني  روش هاي  او  مي كند.  سكسكه 
و يوگا را امتحان كرده ولي هيچ كدام ثمربخش نبوده اند. اين مرد 
است  معده  اسيدي  ريفالكس  مشكلش  مي كند  گمان  ساله   24
عمل  با  بايد  پزشكان  است،  زياد  اسيد  سطح  »چون  مي گويد:  و 
جراحي دريچه معده مرا تنگ  تر كنند.« آقاي ساندس كه خواننده و 
آهنگساز است، مي افزايد: »اين سكسكه ها وضعيت حرفه مرا مختل 
كرده است چون من تنها كسي هستم كه مي تواند 4 بار اجرا داشته 
در  را  لوله اي  ناتينگهام،  پزشكي  مركز  پزشكان  ماه هاست  باشد.« 
معده او كار گذاشته اند تا سطح اسيد معده را بررسي كنند و بتوانند 

در مورد جراحي معده تصميم گيري كنند.
دختري كه به آب حساسيت دارد

نمي تواند شنا  است كه  ملبورن  اهل  و  موريس، دختري 19 ساله 
كند، در وان پر از آب داغ حمام غوطه ور شود يا پس از سپري كردن 
حساسيت  آب  به  بدنش  چون  بگيرد،  دوش  خسته كننده،  روزي 
بروز خارش هاي دردناك پوست  باعث  نيز  دارد. حتي عرق كردن 
اين دختر 19 ساله مي شود. موريس اين مشكل را از 14 سالگي 
تحمل كرده و به  گفته پزشكان به يك ناهنجاري نادر پوستي به  نام 

كهيرهاي آكوآجنيك مبتالست.
زني كه نمي تواند فراموش كند

مبتالست.  جهان  بيماري هاي  نادرترين  از  يكي  به  ساله   40 زني 
به  جزئيات  با  را  همه  چيز  و  نمي شود  پاك  او  ذهن  از  هيچ چيز 
 ياد مي آورد. محققان موسسه يوسي ال، اين زن را موردبررسي قرار 
داده اند اما به نتيجه مشخصي دست نيافته اند. او اطالعات 25 سال 
گذشته را با دقت بسيار باال بازگو مي كند. اين زن 40 ساله كه براي 
حفظ حريم شخصي اش، نامش را به  صورت كد »AJ« مي نويسد، 
»سندرم  را  او  بيماري  دانشمندان،  كه  است  عادي  غير  آنقدر 

 هايپرتيمستيك« نام نهاده اند.
مردي كه سردش نمي شود

»ويم هايف« هلندي كه به »مرد يخي« معروف است، مي تواند زير 
يخ ها شنا كند و به  راحتي در مخزني پر از يخ بايستد . او در روز هاي 
سرد و يخبندان، از كوه ها باال مي رود و ركورد هاي جهاني را يكي 

پزشكان  هلندي  مرد  اين  بدن  ساختار  مي شكند.  ديگري  از  پس 
جهان را شگفت زده كرده است. آقاي ويم هايف به زندگي جالب و 
سراسر هيجانش  ادامه مي دهد و از شرايط خاصش لذت مي برد. او 
مي تواند در دماي منفي 30 و 40 درجه زندگي كند و عالقه اي به 

حضور در آزمايشگاه ها ندارد.
دختري كه به تكنولوژي آلرژي دارد

بخشي  رانندگي  و  مايكروفر  با  آشپزي  همراه،  تلفن  با  زدن  حرف 
براي  كارها  اين  اما  است،  بريتانيايي  شهروندان  عادي  زندگي  از 
»دبي بِرد« غيرممكن است. اين زن 39 ساله به ميدان مغناطيسي 
ايجادشده به وسيله رايانه، تلفن همراه، اجاق هاي مايكروفر و برخي 
قرمز  باعث  وسايل  اين  از  استفاده  و  دارد  حساسيت  خودروها،  از 
شدن پوست و متورم?شدن پلكش مي شود. او براي در امان ماندن 

از ميدان هاي مغناطيسي، به شمال بريتانيا نقل مكان كرده است.

8 بيمار عجيب در روزگار غريب
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تجلّی  جهنم  و  خداست  مغفرت  و  رحمت  تجلّی  بهشت  حقيقت 
غضب و لعنت خداست. توضيح مطلب اينكه؛

دو  »جهنم«  و  »بهشت«  كه  می شود  گمان  چنين  اين  گاهی  اوالً 
بيش  پنداری  اين  اّما  است.  مطرح  مستقاًل  بوده،  جداگانه  موضوع 
مسأله  از  جدا  و جهنم،  بهشت  كه  است  آن  بلكه حقيقت  نيست؛ 

لقای پروردگار نمی باشد.
و  مقصد  جهنم ها  و  جهنم  و  بهشت ها  و  بهشت  ديگر،  عبارت  به 
مقصود، در سير و حركت نيستند و حركت ها به سوی پروردگار و 
منتهی به لقای پروردگار است؛ نه اينكه حركت ها به سوی بهشت ها 

و جهنم ها باشد و به آنها منتهی گردد.
بهشت ها  و  منتهی می گردد  متعال  مبدأ  به  نهايت  در  هر حركتی 
و جهنم ها، از آثار چگونگی لقاءها و رسيدن ها است؛ يعنی، بهشت 
و بهشت ها، از آثار و لوازم لقای حضرت حق با »اسمای رحمت و 
مغفرت« و جهنم و جهنم ها هم از آثار و تبعات لقاِی پروردگار با 

»اسمای غضب و سخط« است.
ثانياً برای روشن شدن حقيقت بهشت و جهنم الزم است، به صورت 
مقدمه، مطالبی را در حقايق اسمای ربوبی مطرح كنيم تا معنای 
آنكه بهشت از آثار »لقای حضرت حق با اسمای رحمت« و جهنم 
و  تحليل  درست  بوده،  غضب«  اسمای  با  پروردگار  »لقای  آثار  از 

تفهيم شود.
نيست؛  اعتباری  و  محض  عناوين  سلسله  يك  حسنی«  »اسمای 
بلكه آنها منشأ آثارند و اصوالً هر وجودی و هر موجودی در دنيا و 
نظام های ديگر و عوالم برتر و حتی آخرت، از آثار اسمای حسنی  

است.
عوالم وجود، همه جلوه های اسما بوده، هر اسمی آثار خاص خود را 
دارد و در مراتب مختلف تجلی می كند. به بيان ديگر، ذات مقدس 
صفت  و  اسم  با  را،  موجودی  هر  موجودات،  ربوبيت  مقام  در  حق 
خاص ربوبيت می كند. اسم »رب« دارای شاخه ها و انشعاباتی است 
و در واقع اسمای حسنی  شاخه های اسم »رّب«اند: رّب رزاق، رّب 
مصّور، رّب قدير، رّب عليم، رّب هادی، رّب غفور، رّب منتقم، رّب 

شديد العقاب و ... .
خداوند متعال در مقام ربوبيت، دارای اسما و صفات مختلف بوده، 
همه را با اين اسمای گوناگون تربيت می كند؛ مثاًل در مقام ربوبيتش 
به شيطان با »منتقم« و »شديدالعذاب« تجلّی می كند و به حضرت 

رسول اكرم)ص( با »هادی«، »رحيم« و »غفور« تجلی می كند.
گياهی كه صورت و شكلی به خود می گيرد، با اسم »مصّور« پيش 
رّب  با  می آيد،  بيرون  و  می شكافد  را  خاك  كه  هنگامی  و  می آيد 
نظام  اين  در  موجودی  هر  صورت،  هر  به  می آيد.  پيش  »خالق« 
هستی، با عوالم گوناگون خود و با موجودات متفاوت - كه در درون 
خود دارد - در مقام ربوبّيت با اسمی از اسمای حسنای الهی، در 

ارتباط است.
آدمی اگر در مقام طاعت خداوند باشد، با رّب »هادی« روبه رو است 
انسان در مقام  اگر  اّما  او را ربوبيت می كند؛  اين اسم  با  و خداوند 
طغيان و مخالفت با حضرت حق باشد، ربّی كه او را تربيت می كند، 
العذاب«  »شديد  و  »منتقم«  رّب  بلكه  بود؛  نخواهد  »هادی«  رّب 

خواهد بود.
از اسمای ربوبی در  با اسمی  از مسير خود  آنكه، هر كسی  نتيجه 
ارتباط است و از اين رو، من و شما لحظه به لحظه با صفت و اسم 
خاصی از خداوند متعال، با او در ارتباط هستيم و به همين دليل 
ربوبّيت  مقام  از  كه  است  گفته  خاصی  لحن  با  خداوند  كه  است 
بترسيد: )َمْن خاَف َمقاَم َربِّه(؛نگاه كنيد به: الرحمن )55(، آيه 4۶ و 

نازعات )79(، آيه 40.
به هر روی، تمام هستی و از جمله انسان لحظه به لحظه با »رّب« 
از اسمای حسنی،  ارتباط است و هر يك  با چهره های مختلف در 

انسان را بسته به نوع عمل، فكر، صفت و اخالق، ربوبيت می كند.
و  عملكرد  راه،  مسير،  انتخاب  با  كه  است  انسان  اين  حقيقت  در 
كه  چرا  می اندازد،  ربوی  اسمای  از  يكی  تحت  در  را  خود  مقصد، 
الهی، واسطه های فيض بوده و كل وجود و هستی به آنها  اسمای 

منتهی می شود و از آنها نشأت می گيرد.
و  آثار  جا  كنيم، همه  نگاه  وجود  و جوانب  اطراف  به  دقت  به  اگر 
اَْركاَن  َمَلَْت  الّتی   بََأْسمائَِك  »َو  يافت:  خواهيم  را  اسماء  جلوه های 
ُكلِّ َشْی«؛دعای كميل. »] بارالها! به درستی من می خواهم از تو [به 

نام هايت و به اسمائت كه اركان هر چيز را پر كرده است«.
آيا روبه رو شدن با اسمای ربوبی، آثار دارد يا خير؟ قطعاً اثر دارد، 

اينكه انسان در دعاهای خود و در خواسته هايش و در هر نيازی، به 
اسم متناسب با آن احتياج متوجه گشته، خدای متعال را با همان 
اسم می خواند؛ داللت بر همين حقيقت دارد كه: گويا آدمی به طور 
فطری متوجه همين واقعيت است كه هر چيزی متأثر از اسمی از 

اسمای خدا است.
شخصی كه مريض است، به اسم »شافی« متوجه می شود و شفای 
را  شفا  كه  چرا  می خواهد؛  اسم  اين  با  متعال  خداوند  از  را  خود 
به  می طلبد،  رزق  وسعت  و  رزق  كه  كسی  می داند.  اسم  اين  اثر 
اسم »خيرالرازقين« توجه دارد. فردی كه مغفرت می خواهد، با اسم 
»غفور«؛ كسی كه نصرت می خواهد با اسم »نصير« و »ناصر«؛ كسی 
كه هدايت می طلبد، به اسم »هادی«؛ محفوظ ماندن از خطرات را 
می خواهد، به اسم »حافظ« و »حفيظ« و كسی كه روشنايی باطن 
می خواهد، به اسم »نور« متوجه می گردد و خدای سبحان را با آن 

می خواند، چرا كه هر يك از اينها را آثار اسمای ربوبی می داند.
از صفت و زنام چه زايد خيال و آن خيالش هست دالل وصال 

ديده ای دالل بی مدلول هيچ تا نباشد جاده نبود غول هيچ 
هيچ نامی بی حقيقت ديده ای يا زگاف و الم گل، گل چيده ای 

اسم خواندی رومسّما را بجو مه به باال دان نه اندر آب جو
مثنوی معنوی، دفتر اول، ابيات 3454 - 3457.

آثار  از  بهشت ها،  باال، مشخص می گردد كه  توضيحات  به  توجه  با 
آثار »غضب  از  هم  و جهنم ها  بوده  »رحمت«  اسمای  جلوه های  و 
و سخط« است؛ چرا كه وقتی همه وجود و همه عوالم هستی، از 
آثار و مظاهر اسمای حسنای الهی باشد، قهراً بهشت و جهنم نيز به 
عنوان نظام و عالم خاصی از وجود، از اين حقيقت مستثنا نيست. 
اسمای  آثار  از  و جهنم ها،  بهشت ها  اينكه  روشن شدن  برای  حال 
قرآنی  آيات  از  بعضی  به  »رحمت« و »غضب« حضرت حق است، 

اشاره می كنيم.
ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن َو ساِرُعوا إِلی  َمْغِفَرٍة ِمْن  َ َو الرَّ 1. )َو أَِطيُعوا اللَّ
لِلُْمتَِّقيَن(؛آل عمران  ْت  أُِعدَّ األَأْْرُض  َو  ماواُت  السَّ َعْرُضَها  َجنٍَّة  َو  ُِّكْم  َرب

)3(، آيه 132 و 133.
»و اطاعت كنيد خدا و رسول او را شايد مشمول رحمت شويد و 
پروردگارتان و بهشتی  از  به سوی مغفرتی  سرعت و شتاب كنيد، 
كه پهنايش ] به قدر [آسمان ها و زمين است و برای پرهيزكاران 

آماده شده است«.
اين آيات، انتهای سير و حركت اطاعت كنندگان از خدا و رسول را، 
رحمت حق و رسيدن به رحمت او و لقای او با اسمای »رحمت« 
می داند )لعلكم ترحمون( و نيز دستور می دهد كه به سوی مغفرت و 
غفران الهی، شتاب كنيد و بكوشيد كه با غفران او مواجه گشته و به 
مغفرت او برسيد؛ يعنی، او را با اسم »غفور« مالقات كنيد كه از آثار 
اين لقا، بهشت است با آن خصوصيات كه در ادامه آيه فرموده است.

ُِّكْم َو أَنَْزلْنا إِلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً  2. )يا أَيَُّها النَّاُس َقْد جاَءُكْم بُْرهاٌن ِمْن َرب

ِ َو اْعَتَصُموا بِِه َفَسُيْدِخُلُهْم فِی َرْحَمٍة ِمْنُه َو َفْضٍل  َِّذيَن آَمُنوا بِاللَّ ا ال َفَأمَّ
َو يَْهِديِهْم إِلَْيِه ِصراطاً ُمْسَتِقيماً(؛نساء )4(، آيه 174 و 175.

از جانب پروردگارتان  برای شما  اين است كه  »ای مردم: حقيقت 
برهانی آمده و ما به طرف شما نور روشنگری را فروفرستاده ايم و اّما 
آنانی كه به خدای متعال ايمان آورده و به اين ] برهان و نور الهی 
فضل  در جوار رحمت  را  آنان  زودی خداوند  به  [تمّسك جستند، 
خاص خويش داخل كرده، ايشان را به سوی خود، به راهی راست ] 

كه به سوی او نزديك تر می كند [هدايت كند«.
متعال،  است كه خداوند  اين حقيقت  به روشنی گويای  آيات  اين 
مؤمنان و پيروان قرآن و رسول اكرم)ص( را به زودی در رحمت و 
با اسمای  او  لقای  به  اين معنا كه  به  فضل خود داخل می گرداند؛ 
او  فضل  و  رحمت  جلوه گاه  كه  عالمی  در  رسيده،  فضل  و  رحمت 
است، وارد می شوند. اين تعبير بيانگر اين است كه لقای خداوند با 
اسمای رحمت، ورود به عالم رحمت و فضل - كه همان بهشت ها 

است - می باشد.
از ديدگاه قرآن، جهنم و جهنم ها نيز از آثار لقای پروردگار با اسمای 
غضب، سخط، انتقام، طرد و رّد است. در اين باب نيز آيات زيادی 

وجود دارد كه به دو مورد اشاره می كنيم:
ِ َو الَْمالئَِكِة َو النَّاِس أَْجَمِعيَن  1. )أُولِئَك َجزاُؤُهْم أَنَّ َعلَْيِهْم لَْعَنَة اللَّ
خالِِديَن فِيها ال يَُخفَُّف َعْنُهُم الَْعذاُب َو ال ُهْم يُْنَظُروَن(؛آل عمران )3(، 
آيه 87 و 88. »آنان، سزايشان اين است كه لعنت ] و طرد [خداوند 
و فرشتگان و مردم، همگی بر آنها است، در آن ] لعنت و طرد حق 
هميشه و[ جاودانه بمانند ] و هيچ گاه [ نه عذاب از آنان كاسته گردد 

و نه مهلتی يابند )يا نظری به آنان شود(«.
اين آيات می فرمايد كافران و ستمگران مشمول لعن و غضب الهی 
جاودانه  الهی  رّد  و  طرد  اين  در  می فرمايد.  آن  از  بعد  و  می شوند 
تخفيف  آنان  عذاب  وقت  هيچ  می كند:  اشاره  سپس  و  می مانند 
را  آنان  او،  به خداوند متعال در حالی كه  آنان  اّوالً،  نمی يابد. پس 
لعن و طرد می كند، می رسند )لقا با اسمای غضب( و ثانياً، غضب 
غضب  اسمای  با  شدن  روبه رو  اين  ثالثاً،  و  است  هميشگی  لعن  و 
همان جهنم است؛ يعنی، عذاب و جهنم از آثار لقا با اسمای غضب 

خداوند است.
َو َمْأواُه َجَهنَُّم   ِ َكَمْن باَء بَِسَخٍط ِمَن اللَّ  ِ َفَمِن اتََّبَع ِرْضواَن اللَّ 2. )أَ 
را  آيه 1۶2. »آيا كسی كه خشنودی خدا  الَْمِصيُر(؛همان،  بِْئَس  َو 
پيروی می كند ] و طالب رضوان است [مانند كسی است كه روی 
از خداگرديده [  از خدا آورده ] و دچار غضب و سخط  به خشمی 
و جايگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهی ] و نقطه برگشت 

بدی [ است«.
اين آيه به روشنی گويای اين حقيقت است كه عده ای از انسان ها، 
رو به غضب الهی می آورند و او را با اسمای غضب مالقات می كنند 

كه از آثار آن جهنم است و آنان را در آنجا جای می دهند

به گزارش سايت جامعه المصطفی العالميه ، هفدهمين المپياد بين المللی قرآن و حديث كه با حضور اساتيد و 
بزرگان حوزه و قاريان قرآن در سالن مركز فقهی ائمه اطهار )عليه السالم( قم و بين كليه نمايندگی های جامعه 
المصطفی در سطح بين المللی و با شركت كنندگانی از 72 كشور جهان در بخشهای مختلف قرائت ، تفسير ، 
نهج البالغه ،صحيفه سجاديه ، ادعيه ، كتاب ، مقاله ، پايان نامه و وبالگ برگزار شده بود در تاريخ 90/11/20 

همزمان با شب واليت حضرت رسول اكرم )ص( به كار خود پايان داد0
امنای جامعه  امام جمعه قم و عضو هيئت  بوشهری  اله سيدهاشم حسينی  آيت  با حضور  اين مراسم كه  در 
المصطفی و حجت االسالم والمسلمين صالح معاون فرهنگی و تربيتی و حجت االسالم و المسلمين قرائتی و 
ساير اساتيد ، طـالب ، دانش آموخته گان و دانشجويان محتـرم برگزار گرديد ، از خدمـات خالصـانه و قـرآنی 

حجت االسالم والمسلمين قرائتی و مقام شامخ ايشان تجليل و از برگزيدگان تقدير شد0
در اين مراسم از آقای رحمت ا... علی رحيمی دانش آموخته دانشگاه المصطفی العالميه و دانشگاه پيام نور مركز 
قم كه در بخش كتاب رتبه اول را احراز نمودند با اهداء لوح تقدير وتنديس المپياد و  كمك هزينه حج عمره 

قدردانی بعمل آمد0 
كتاب تأليف شده توسط ايشان » اخالق در اقتصاد با تأكيد بر نظريات شهيد صدر « نام دارد كه چاپ دوم آن 

به تازگی انتشار يافته است0 

برگزیدگان المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه 
المصطفی العالمیه

 لوح تقدیر و جایزه خود را دریافت نمودند 

حقیقت بهشت و جهنم 

محبت؛ شرط الزم نه کافی 
دوستی و محبت اهل بيت)عليهم السالم( يكی از مواردی است كه برای آن كه 
مورد شفاعت خوبان و آبرومندان درگاه الهی قرار بگيريم، الزم است اّما نكته ی 

مهم آن است كه ما نبايد مغرور به آن باشيم كه دوستدار اهل بيت )عليهم ا
گناهانمان  برای  كيفری  جزا  روز  در  محبت  همين  خاطر  به  و  هستيم  لسالم( 
نخواهيم داشت. در واقع اين فكر غرورآميز ضد گفتار قرآن كريم است و شفاعت 

دارای شرايطی است كه تا حاصل نشود تحقق نخواهد يافت.
حتی اگر محبوب ترين خلق باشی، مجازات می شوی!

نوع تفكر و آموزه ی قرآنی هرگز مصونيت از مجازات برای گناهان به واسطه ی 
شفاعت و يا دوستی اهل بيت )عليهم السالم( را ارائه نمی دهد بلكه به شدت با 
آن مخالفت می ورزد. خداوند متعال در سوره ی انعام خطاب به پيامبر اكرم)صلی 
الل عليه و آله( می فرمايد: »قل إنی اَخاف إن عصيُت ربّی عذاَب يوٍم عظيٍم«؛ برای 
پيامبر بگو من هم اگر خدا را نافرمانی كنم از عذاب روز بزرگ قيامت ترسناكم. 

)انعام/ 15(
و  نمی گذارد  پاسخ  بدون  را  اعمال خالف كسی  كيفر  و  متعال مجازات  خداوند 
دقيقی  كتاب  و  حساب  از  نيز  السالم(  معصومين)عليهم  شفاعت  گفت  می توان 
از  گرفتن،  قرار  شفاعت  مورد  قابليت های  داشتن  بدون  و كسی  است  برخوردار 

شفاعت معصومين)عليهم السالم( برخوردار نمی شود!
در اين آيه  شريفه به صراحت بيان شده است كه حتی خود پيامبر اكرم)صلی الل 

عليه و آله( هم كه محبوب ترين خلق نزد خداوند متعال است، اگر نافرمانی الهی 
را بنمايد در روز جزا كيفر خواهد ديد! 

البته پيامبر اكرم)صلی الل عليه و آله( معصوم است و از ارتكاب هر گونه گناه 
اّما از باب تثبيت و تأكيد اين حقيقت كه هر كس مرتكب گناه  منّزه می باشد. 
و اعمال خالف شرع بشود كيفر آن را خواهد ديد: فمن يعمل مثقال ذّرٍة شّراً 
يره، بيان می شود كه اگر به فرض محال رسول اكرم)صلی الل عليه و آله( نيز كه 
محبوب ترين خلق خداست مرتكب گناه شود از مجازات الهی در امان نيست و 

خداوند متعال او را نيز به كيفر اعمال خود می رساند!
پارتی بازی در دستگاه خدا جا ندارد!

بر اين اساس با توجه به اين موضوع كه خداوند متعال مجازات و كيفر اعمال خالف 
كسی را بدون پاسخ نمی گذارد و می توان گفت شفاعت معصومين)عليهم السالم( 
قابليت های  بدون داشتن  برخوردار است و كسی  از حساب و كتاب دقيقی  نيز 
مورد شفاعت قرار گرفتن، از شفاعت معصومين)عليهم السالم( برخوردار نمی شود!

اين فكر غرورآميز كه ما چون دوستدار اهل بيت هستيم مجازات نخواهيم شد، 
گفتاری ضد قرآنی است. آيا اين قابل باور است كه پيامبر محبوب خدا اگر مرتكب 
گناهی شود در روز جزا محكوم به عذاب خواهد شد اّما بنده و شما چون دوستدار 
اهل بيت پيامبر هستيم برای گناهانمان محكوم به عذاب روز جزا نخواهيم شد؟! 

اين جز وسوسه  شيطان برای آزادی در ارتكاب گناه هيچ مستمسكی ندارد.
و  واليت  با  كه  است  آن  معنای  به  السالم(  معصومين)عليهم  شفاعت  واقع  در 
محبت ايشان كه اعمال نزد خداوند قبول می شود و بدون آن اعمال صالح نيز 
مورد قبول درگاه الهی واقع نمی شوند. بنده ی مؤمنی كه محبت اهل بيت را در 
دل دارد در نزد الهی آبرو و دست شفاعت گری را به همراه دارد كه سبب قبولی 

اعمال او خواهد شد
شرايط اوليه برای شفاعت گرفتن! 

از نخستين شرايط تحقق شفاعت برای مؤمنی از جانب معصومين)عليهم السالم( 
آن است كه بنده در خط واليت ايشان حركت كند و كوشش نمايد حالل و حرام 
الهی را مو به مو انجام دهد. در اين صورت است كه می تواند اميدوار باشد دوستی 
و محبت اهل بيت در قلب او سبب خواهد شد اعمالش مورد قبول درگاه الهی قرار 
گيرد. در واقع شفاعت معصومين)عليهم السالم( به معنای آن است كه با واليت 
و محبت ايشان كه اعمال نزد خداوند قبول می شود و بدون آن اعمال صالح نيز 
مورد قبول درگاه الهی واقع نمی شوند. بنده ی مؤمنی كه محبت اهل بيت را در 
دل دارد در نزد الهی آبرو و دست شفاعت گری را به همراه دارد كه سبب قبولی 

اعمال او خواهد شد.
پايان سخن...

شفاعت و مورد شفاعت قرار گرفتن از جمله آموزه ها و معارف دينی شيعی است 
كه تفسير دقيق و صحيح آن سبب خواهد شد بدانيم حداقل ها برای كسب چنين 
ويژگی و شرايطی چيست و به گمان نادرست نپنداريم كه هر چه خواهيم بكنيم 
و دلمان را به محبت حضرتشان دل خوش داريم كه محبت بی عمل ذره ای ارزش 

ندارد! چه رسد به شفاعت!!

موضوع شفاعت و تعلق آن به گروهی از افراد شاید یکی از موضوعات پرطرفدار و بحث 
برانگیز در حوزه ی معارف ما باشد. به راستی چه کسانی مورد شفاعت معصومین)علیهم 
ایشان  از شفاعت  ایشان برای برخورداری  آیا دوستی و محبت  السالم( قرار می گیرند؟ 

کافی است؟ چه باید بکنیم تا مورد شفاعت حضرت معصومین)علیهم السالم( باشیم؟

حديثی از امام حسين كه در فيس بوك و اينترنت نقل می شود: »ما از تبار قريش هستيم 
و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند هر عربی از هر ايرانی بهتر و هر ايرانی 

از دشمنان ما هم بدتر است و...«
توی فيس بوك كه سير می كنی، نمونه های فراوانی را می بينی كه اين روزها به نام حديث و 

روايت نقل می شوند تا نشان بدهند اسالم، مكتب خرافی و دين عرب هاست.
نمونه زير، مشتی از خروارهاست كه اين روزها با ايميل و اس ام اس دست به دست می شود؛ 
و در اين روزگار ما چه بسيارند ذهن های شكاك و پر ترديد درباره دين داری و دل های فراری 

از دين كه دل به اين روايات فيس بوكی می بندند.
از مدتی پيش حديثی از امام حسين)عليه السالم( در صفحات فيس بوك نقل می شود كه 
مثاًل متن حديث را هم برای مستند و متقن بودنش، اسكن كرده اند تا به شما بگويند مو، الی 
درز كارشان نمی رود.نوشته اند: » ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما 
ايرانی ها هستند. روشن است كه هر عربی از هر ايرانی بهتر و باالتر و هر ايرانی از دشمنان 
ما هم بدتر است. ايرانی هارا بايد دستگير كرد و به مدينه آورد، زنانشان را بفروش رسانيد و 

مردانشان را به بردگی و غالمی اعراب گماشت.« 

حسين بن علی، امام سوم شيعيان، سفينه البحار و مدينه االحكام و االثار، نوشته حاج شيخ 
عباس قمی، صفحه 1۶4. »

معنای سخن امام صادق اين است كه : »ما بنی هاشم و كسانی كه پيرو ما هستند، اهل 
شفافيت و فهم و فصاحت هستند و دشمنان ما اهل ابهام و گنگی

متن حديث در فيس بوك كه عده ای اين روزها برای يكديگر ايميل می كنند: 

نکاتی خيلی ساده درباره ظاهر حديث :
1- كتاب عربی »سفينة البحار« احاديث انتخاب شده از بحاراالنوار است كه توسط مرحوم 
محدث قمی جمع آوری شده است. صفحه 1۶4 كتاب مربوط به توضيح لفظ »العجم« است. 

بگذريم كه در اين قسمت كتاب روايتی از امام حسين )عليه السالم( وجود ندارد.
از  شنيدم  گفت   « يعنی   . اباعبدالل«  سمعت  »قال  است:  آمده  كتاب  عربی  متن  داخل 
اباعبدالل »، كسانی كه اندك آشنايی با روايات داشته باشد، می دانند كه مراد از »اباعبدالل« 
در روايات به صورت مطلق، امام صادق)عليه السالم( است، نه امام حسين)عليه السالم(. پس 
اول اينكه اين حديث از امام حسين )عليه السالم( نيست، اما زير متن نقل شده در فيس 

بوك، با فونت نزديك به متن نوشته اند: »حسين ابن علی، امام سوم شيعيان«.
2- مترجمان فيس بوكی، كل متن عربی باال را متن اصلی حديث امام تلقی كرده اند. با 
وجودی كه متن حديث شنيده شده از امام اين است: قال سمعت اباعبدالل: » نحن قريش 

و شيعتنا العرب و عدونا العجم« .

حديث در اينجا تمام می شود. مابقی، شرح و بيان مؤلف كتاب است كه با كلمه »بيان« يعنی 
شرح حديث شروع می شود. كه نوشته شده :

» بيان: عربی كه شيعه ما باشد ممدوح و شايسته است )پس معيار شايستگی، شيعه بودن 
است( اگر چه عجم و غير عرب باشد و اما عجم )غير عربی( كه دشمن ما اهل بيت باشد 
مذموم و ناشايسته است )پس معيار مذموم بودن، دشمنی با اهل بيت است( اگر چه عرب 
الثانی« آغاز می شود. يعنی نظر خليفه دوم  باشد.«ادامه سخن مؤلف كتاب با كلمه »رای 
)عمر( را آورده است: »هنگامی كه اسيران عجم وارد مدينه شدند، خليفه دوم خواست كه 

زن هايشان را بفروشد و مردانشان را بردگان عرب قرار دهد....«
اگر دقت كنيد باالی كلمه بيان و رای الثانی يك خط سياه وجود دارد كه در متون حديثی 

به معنی جداكننده است. داخل تصوير باال با دايره قرمز رنگ مشخص شده است.
صالح  ورزان  غرض  انگار  اما  دارد  ادامه  حديث  اين  كه  اينجاست  ديگر  مهم  نكته   -3
ندانسته اند ادامه حديث را بياورند. بنابراين در ادامه اين متن سخن اميرالمؤمنين علی)عليه 
السالم( حذف شده است. در ادامه آمده كه وقتی علی)عليه السالم( اين جمالت را از عمر 
را احترام كنيد، هرچند  پيامبر فرموده كريمان هر قومی  اعتراض كرد و فرمود: »  شنيد، 
مخالف با شما باشند. اين جماعت عجم حكيمان و كريمان هستند كه آغوششان را به روی 

ما گشوده و اسالم را قبول كرده اند.«
خود پيامبر اكرم)صلی الل عليه وآله( و امامان معصوم)عليهم السالم( فرمودند: »اگر حديثی 

از ما مخالف با صريح آيات قرآن و يا سنت قطعی ما باشد آن را نپذيريد و قبول نكنيد

يک حديث فيس بوکی برای ايرانی ها 

پارتی بازی نداریم!
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خبرگزاری دانشجو نوشت:
مسعود فراستی، منتقد سينما روز گذشته در نشست »سينما، نقد و روشنفكری« كه به همت بسيج دانشجويی 
دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سالن شريعتی اين دانشگاه برگزار شد، در تعريف سينمای روشنفكری 

گفت:
اين سينما در مقابل سينمای عام قرار دارد و پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده و ريشه آن در اروپا و نه 

آمريكا شكل گرفته است.
سينمای روشنفكری در اروپا از دل ماجراهای اجتماعی به وجود آمده است.

در فرانسه افرادی مانند گوفور سينمای آمريكا را بازخوانی كرده كه با اين اقدام وی، سينما وارد مرحله توليد و 
هم نظريه پردازی شد و حرفشان اين بوده است كه فيلم خوب و بد وجود ندارد؛ بلكه فيلم ساز خوب و بد داريم.

سينمای  و  شده  دسته بندی  معتبر  فيلم سازان  آن  در  كه  است  روشنفكری  سينمای  نوع  يك  مولف،  سينمای 
روشنفكری را هدايت و مديريت می كنند.

ايتاليا در دهه 50 و ۶0 ميالدی كشور بسيار مهمی در زمينه روشنفكری بود و پس از آن آنتانومی بسيار شكوفا 
شد؛ به اين معنا كه پس از فيلم »شب« و »خسوف«  آنتانومی سبكی را به عنوان سينمای روشنفكری ايجاد كرد.

از اواخر دهه 40 شمسی دفاع از آنتانومی در فيلم »توت فرنگی« با ترجمه مسائل روشنفكری اروپا مانند مرگ، 
تولد،  خدا، تنهايی و تأسيس كانون فيلم در ايران، آغاز شد.

ايران شد و سپس  باعث رشد آن در  و  نوشت  آنتانومی  نقد مفصلی  بود كه  كيومرث وجدانی، نخستين كسی 
نظريه های آن مطرح و با ساخت فيلم »خشت و آينه«، »جنوب شهر« و »آن شبی كه باران آمد« در عمل شكل 

گرفت.
و  »گاو«   »الماس«،  فيلم  ساخت  از  پس  مهرجويی  بود.  ايران  سينمای  در  نو  موجی  آغازگر  را  »قيصر«  فيلم 
»پستچی« به عنوان سردمدار سينمای ايران لقب گرفت و پس از انقالب فيلم »هامون« به عنوان فيلم روشنفكری 

مطرح شد.
سينمای  كه  حالی  در  بود؛  چپی  و  انقالبی  گرايشی  دارای  روشنفكری  كتاب های  ورود  از  قبل  ايران  سينمای 
روشنفكری گرايش چپ نداشت و در آن ويژگی های كلی فردی انسانی نمايش داده می شد. به تدريج جوايز به 

بخش سينمای ايران راه  يافت كه اولين جايزه فيلم  روشنفكری را فيلم »گاو« از آن خود كرد.
در شكل گيری اين نوع سينما در ايران تئوری مولف بسيار مهم بود، آن چيزی كه در تئوری مولف به ما كمك 

می كند، اين است كه پيام از درون فيلمساز نه خود فيلم بيرون می آيد.
در درجه اول به آن چيزی كه می توانيم اعتماد كنيم، روايت آن است نه راوی يعنی خود فيلم ها بسيار مهم تر از 

روايان آنها هستند.
 از اواسط دهه ۶0 تا به امروز، ايران ركورد دار جايزه های جشنواره های جهان است و هيچ كشوری به اندازه ايران 

نتوانسته جايزه جهانی بگيرد.
با قرار دادن نام فيلم جشنواره ای، دولت سينمای ايران را نانجيب كرده و هويت آن را از بين برده است؛ سينمای 
جشنواره ای تنها جريان بعد از انقالب اسالمی می باشد كه دولت با ورود خود آسيب جدی به آن وارد كرده است.

پول فيلم های جشنواره ای را دولت می دهد و اين در حالی است كه در آن فيلم ها به خود دولت توهين می شود و 
يا فيلم ها تصاويری از ايران را نمايش می دهند كه واقعی نيستند.

عباس كيارستمی پرچم دار سينمای جشنواره ای ايران است كه ابتدا با گرفتن جوايز جشنواره و سپس جوايز برتر 
ديگر، اين عنوان را به دست آورد.سينمای ايران، سينمای ميدان ونك به باالست؛ به اين معنا كه در آن از كارگران 
و طبقه متوسط و پايين جامعه و مسائل و مشكالت آنان كه بخش عظيمی از جامعه هستند، چيزی نمايش داده 
نمی شود.مهم ترين مشكل سينمای ايران دولتی بودن آن است؛ به اين معنا كه سينمای ايران وابسته، جعلی و رام 
است و اين سينما نمی تواند مسائل آدم ها و كشور را مطرح كند و سينمای خنثی است؛ از اين جهت كه دولت با 

تأمين هزينه فيلم مواضع خود را اجرا می كند. 

»سينمای ايران، سينمای ميدان ونک به باالست«
بررسيها بيانگر آن است كه فرهنگ نام و نام گزينی ايرانيها در دهه های گذشته به داليل مختلف دستخوش تغيير و 

تحول شده است.
به گزارش مهر، تغيير در سليقه های مردم در نام گزينی از مهمترين چالشهای فراروی نظام ثبت احوال كشور به شمار 
می رود. از اينروز مهندسی فرهنگ نام و نام گزينی برای ساماندهی وضعيت ايجاد شده ضرورتی اجتناب ناپذير است.

بررسی تغييرات نام و نام گزينی ايرانيان در دهه های گذشته نشان می دهد كه عوامل مختلفی در بروز اين تغييرات 
نقش داشته است. گرايشهای سياسی، فرهنگی، مذهبی، رسانه های جمعی از جمله عوامل تاثير گذار در فرهنگ نام 

و نام گزينی ايرانيان بوده است.
معاون اسناد هويتی سازمان ثبت احوال كشور در اين زمينه معتقد است: عاله بر مسائل ذكر شده، ارتباط با اتباع بيگانه 

و كشورهای خارجی نيز در تغيير سليقه های مردم برای انتخاب نام نقش بسزايی داشته است.
محسن كرمی افزود: در كشور ما نامگذاريها از كتب، نام پيامبران، جنگجويان، اميران، دانشمندان، گلها، پرندگان، اعضای بدن، زمان و ستارگان و... صورت می گيرد.

وی اظهار داشت: تنوع نامگذاری در دختران بيشتر از پسران است و 250 هزار نام برای دختران و 215 هزار نام برای پسران تاكنون ثبت شده است.
وی يكی از چالشها را تغيير در سليقه های مردم در نامگذاری برشمرد و گفت: در دهه 50 به دليل جو حاكم در كشور نامهای باستانی و اسطوره ای بعد از نامهای 

مذهبی رواج يافته است.
كرمی گفت: در دهه ۶0 به دليل پيروزی انقالب اسالمی، نامهای مذهبی بيشتر ثبت شده و در سال 58 نام »روح الل« با فراوانی زيادی مواجه شده است.

معاون سازمان ثبت احوال كشور گفت: در دهه 70 نيز به دليل تغيير شرايط و سليقه مردم، نامهای تركيبی بيشتر رواج يافته است.
وی افزود: در دهه 80 به دليل تاثير رسانه های جمعی گرايش مردم به نامهای بازيگران فيلمها بيشتر شد و به عنوان نمونه نام »ستايش« در اين سالها با فراوانی 

مواجه شده است.
معاون اسناد هويتی ثبت احوال كشور در عين حال تصريح كرد: از زمان تاسيس ثبت احوال در ايران نام »فاطمه« و »زهرا« بيشترين فراوانی را در كشور داشته است.

وی افزود: در سال 89 حدود 14 هزار و 408 نفر از طريق هيئت حل اختالف توانستند نام را تغيير دادند و بيش از هزار نفر نيز از طريق محاكم تغيير نام دادند.
كرمی گفت: ساالنه هزار و 200 نام جديد مطرح می شود و در كميته نام ثبت می شود.

وی تشكيل كميته شورتی نام در استانها، تشكيل كميته عالی در ستاد سازمان، ايجاد درگاه مشاوره نام و پاسخگويی، انتشار كتابهای فرهنگ نام گزينی. برگزاری 
همايش ملی و استانی را از جمله اقدامات اين سازمان برای مهندسی نام و نام گزينی برشمرد.

به گزارش مهر، در باور دينی و مذهبی ايرانيان، نام نيك موجب بركت، نورانيت صاحب نام در قيامت، مظهر عبوديت و آرمش و امنيت است.
همچنين نام نيك يك موضوع چند وجهی است و انتخاب نام از رسم و رسوم والدين است و قبل از اينكه شخصيت كودك شكل گيرد، والدين بايد نام نيك را انتخاب 

كند و در غير اين صورت زمانی كه كودك رشد يافت تقاضای تغيير نام می دهد.
طبق آمار جمعيت كشور 75 ميليون نفر و جمعيت گلستان يك ميليون و 700 هزار نفر است كه در مجموع 49 درصد جمعيت كشور را زنان و بقيه را مردان 

تشكيل می دهند. 

فرهنگ نام گزينی در ايران ، از نامهای ائمه تا بازيگران

تازه ترين ساخته پائولو و ويتوريو تاويانی برادران فيلمساز ايتاليايی جايزه خرس طالی شصت و دومين دوره جشنواره فيلم برلين را دريافت كرد.
به گزارش خبرآنالين، مراسم اختتاميه جشنواره برلين 2012 شنبه شب در كاخ جشنواره برگزار شد و هيئت داوران بخش مسابقه بين الملل به رياست مايك لی 

كارگردان بريتانيايی، جايزه خرس طالی بهترين فيلم جشنواره را به درام مستند »سزار بايد بميرد« ساخته برادران تاويانی اعطاء كرد.

اين فيلم درباره زندانيانی يك زندان در ايتالياست كه تراژدی »جوليوس سزار« اثر ويليام شكسپير را به صحنه می برند.
برادران تاويانی 50 سال است با هم فيلم می سازند. آن ها سال 1977 برای فيلم »پدرساالر« برنده جايزه نخل طالی جشنواره كن شدند.

هجوم عکاسان به سمت برندگان خرس طالی جشنواره فيلم برلين

با نمايش آثار 207 فيلمساز، جشنواره فيلم تصوير از اول تا 23 اسفندماه در خانه هنرمندان ايران برگزار می شود.
به گزارش دبيرخانه  تصوير سال، جشنواره فيلم تصوير از ساعت 17 روز دوشنبه با نمايش فيلم  »كهريزك؛ چهار 
نگاه« ساخته  رخشان بنی اعتماد )اپيزود اول: اتاق 222( محسن اميريوسفی )اپيزود دوم: هملت در كهريزك( 

پيروز كالنتری )اپيزود سوم: حكمت شادان( و بهمن كيارستمی )اپيزود: عيد( آغاز خواهد شد.
 همچنين در روز اول جشنواره سه فيلم كوتاه »شهر آرام« ساخته  محمد شيروانی، »بی بی تولدت مبارك« ساخته  
سيدحامد نوبری و انيميشن »كرماندو« ساخته  حامد اكرمی در تاالر استاد جليل شهناز خانه هنرمندان ايران 

روی پرده می روند.
با حضور بنی اعتماد،  نيز  افتتاحيه، نشست نقد و بررسی فيلم »كهريزك؛ چهار نگاه«  از نمايش فيلم های  پس 

كالنتری، امير يوسفی و كيارستمی برگزار می شود.
برگزيده  بخش ويژه   آثار  آزاد و جوان،   به بخش  راه يافته  فيلم های  بر  اين دوره عالوه  فيلم تصوير در  جشنواره 

»تهران« و فيلم های برنده  جايزه از جشنواره فيلم شهر را نيز به نمايش می گذارد.
اسفندماه  تا 23  افتتاح می شود  اسفند  پنجم  روز جمعه  از ساعت 15  نمايشگاه جشن تصوير سال كه  نهمين 
جاری در كليه فضاهای نمايشگاهی خانه هنرمندان ايران شامل گالری های بهار، تابستان، پاييز، زمستان، مميز، 

ميرميران، نامی، انتظامی و نيلوفر ادامه دارد.

جشنوارهفیلمتصویربا»کهریزک؛چهارنگاه«آغازمیشود

تريلی تئا تر با اجرای نمايش در خرم آباد سفر زمستانی خود را به 
پايان می رساند و تا سال آينده متوقف می شود.

سفر  كه  نوجوانان  و  كودكان  فكری  پرورش  كانون  سيار  تريلی 
زمستانی خود را هشتم بهمن از استان هرمزگان آغاز كرده بود، 
آخرين اجرايش در سال 90 را صبح دوشنبه اول اسفند در پارك 

زيبا كنار خرم آباد ميزبانی خواهد كرد.
در سه هفته گذشته با سفر اين تريلی و گروه نمايشی همراهش به 
شهرهای مختلف استان های لرستان، ايالم، خوزستان، كهگيلويه 
و بوير احمد، بوشهر و هرمزگان، بيش از 40 هزار نفر از كودكان و 
نوجوانان كشورمان به تماشای نمايش عروسكی و آهنگين »االغ 
نادان« با كارگردانی امير اسماعيلی نشستند.تريلی تئا تر كه سابقه 
انقالب  از  قبل  دوره  در  می گردد،  بر  پيش  سال   37 به  كارش 
چهره های  از  تعدادی  ميزبان  خورشيدی،   ۶0 دهه  سال های  و 

سر شناس تئا تر و سينمای كودك ايران بوده است.

یک تریلی که بارش تئاتر است  . .
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مهدی کرباسيان
 خبر كوتاه و گذرا بود ، » عباس وكيل ، نخستين مدير عامل باشگاه پرسپوليس در 

دوره پس از انقالب اسالمی ، امروز ) 15 دی ماه 90 ( در گذشت ... »
بسياری از هواداران ورزش فوتبال و باشگاه پرسپوليس اين خبر را تا انتها خواندند تا 
بدانند اين نخستين مدير باشگاه  محبوب شان  چه كسی بود  ؟  اما  نام او  ،  چندان  
برای همگان آشنا نبود  .  مرحوم  عباس وكيل ، نه انسان جويای شهرتی بود و نه حتی 
در وب سايت باشگاهی كه او چند سالی در دوران پرتالطم جنگ تحميلی مديريتش 
را بر عهده داشت  ،  نامی از او به چشم می آيد ! در اين وب سايت نه فقط نامی از 
او نيست كه  حتی بخشی از تاريخ حيات پرسپوليس كه به سالهای 57 تا ۶9 مربوط 

می شود ، يكجا مغفول مانده است !
بنياد  قائم مقام رئيس   ) اين قلم كه در همان دوران ) 13۶4-۶7  برای صاحب  اما 
مستضعفان بودم و نيز برای بسياری از ياران آن ايام ، اين نام آشنا و يادآور زحماتی 
امور  ساماندهی  برای  نشيب   و  پرفراز  شرايطی  در  وكيل  عباس  شادروان  كه  است 
باشگاه پرسپوليس با همكاری مديريت بنياد و تالش سرپرست و مربی و بازيكنان با 

شكيبايی بر دوش كشيد .
به گواهی وب سايت رسمی اين باشگاه :

پس از پيروزی انقالب اسالمی اين تيم دچار بحران نفرات شد . بسياری از بازيكنان 
مشهور پرسپوليس به كلی عوض شدند و تعداد بسيار اندكی از بازيكنان قديمی باقی 
ماندند . باشگاه پرسپوليس در سال 13۶5 تحت پوشش بنياد مستضعفان قرار گرفت .

 اين روايت سربسته و كلی وب سايت پرسپوليس است از آن دوران كه با يك 
عبارت كوتاه ديگراز روی تمامی 12-10 سال اول انقالب شتابزده عبور می كند و به 

سال 1370 می رسد . اين گونه :
پس از مدتی بنياد از اداره اين باشگاه خودداری كرد و با توجه به موقعيت اين باشگاه 

، سازمان تربيت بدنی خود اداره آن را بر عهده گرفت.
وقتی سكوت باشگاه و دريغش از صدور يك پيام تسليت كوتاه در فقدان اولين مدير 
مخدوش  پازل  پركردن  برای  آمد  حيفم   ، ديدم  را  انقالب  از  بعد  پرسپوليس  عامل 
، حرفی  تحميلی  دوران جنگ  مانند  دوران حساسی  در  ،آنهم  پرسپوليس  تاريخچه 

نزنم و يادی از آن ايام  نكنم .
سال 13۶5  ،  درميانه سالهای پرتالطم قبل از آن برای پرسپوليس  ،  نقطه عطفی 
به شمار می رفت، زيرا سازمان تربيت بدنی به دليل مشكالت مالی و محدوديتهای 
خاص آن دوران ، قادر به ادامه پشتيبانی از باشگاه پرسپوليس نبود  و باشگاهی كه  
هواداران  صادق  و پرشور فراوان در سرتاسر ايران  داشت  در معرض ازهم پاشيدن 
قرار گرفته بود .  بازيكنان محبوبی چون انصاری فرد  ،  پيوس ، سلطانی ، قليچ ، 
و  پروين  علی  نامی چون  مربی خوش  نظر  زير   ... و  كارگر   ، كهن  مايلی   ، پنجعلی 
سرپرستی محمودخردبين هرچندظرفيت بالقوه برای كسب افتخارات بزرگ در عرصه 
ملی و منطقه ای داشتند، اما دشواريهای مالی ومديريتی ،چنين فرصتی را ازآنان سلب 
می كرد. اين گونه بود كه مديران وقت سازمان تربيت بدنی به چاره جويی پرداختند 
و در تعامالت با مديريت بنياد مستضعفان ) كه درآن زمان تحت سرپرستی مهندس 

طهماسب مظاهری بود( بر سرانتقال مديريت باشگاه به بنياد به تفاهم رسيدند .
و  ورزش  بخش  مديريت   ، وكيل  عباس  دادكه  رخ  مقطعی  در  درست  اتفاق  اين   
.  بنا براين مسئوليت تحويل و تحول امور  تفريحات سالم بنياد را بر عهده داشت  
باشگاه  به نام او رقم خورد و در سازوكاری جديد  ،  نام عباس وكيل به عنوان اولين 

مديرعامل پيروزی )پرسپوليس( ، ثبت شد .
 اينجانب به عنوان قائم مقام وقت  بنياد، صادقانه شهادت می دهم كه با وجود همه 
دشواريها ) كه گوشه ای از آن را شادروان عباس وكيل در گفت و گويی با يكی از 
با حمايت و  باشگاه  اين   ) امسال توضيح داده است  ماه  نويسان در شهريور  ورزشی 
پشتيبانی مديريت بنياد مستضعفان و تالشهای مديريت و كليه دست اندركاران به 

تدريج دوران بحران مزمن خودراپشت سرگذاشت و  ثباتی نسبی يافت .
پرسپوليس در سال 13۶۶ ابتدا  قهرمان جام حذفی باشگاههای ايران  شد و سپس در 
همان سال  به عرصه رقابتهای قهرمانی باشگاههای آسيا راه يافت . اما پس از پذيرش 
شكست 2 بر 1 در برابر باشگاه محمدان امارات ) كه مربيگری آن را شادروان ناصر 

حجازی ، قهرمان پرافتخار ملی ما بر عهده داشت ( به مقام دوم آسيا اكتفاء كرد .
هرچند وب سايت پرسپوليس در بخش » دستاوردها« ، زير عنوان » جام حذفی » 
اشاره ای گذرا به 4 بار قهرمانی پرسپوليس در سالهای ۶۶-70-77-89 و 90 دارد 

)كه درواقع 5 بار قهرمانی است ، نه 4 بار ! (،
اماوجود اين تناقض در ارائه تاريخچه باشگاه  -  يعنی يكجا سكوت درباره 10-12 
سال اول انقالب  و جای ديگر اشاره گذرا به قهرمانی آن در سال ۶۶ جای تعجب دارد .

اميد است اين يادداشت كوتاه  ،  نه فقط ذكر خيری از مديری خوشنام تلقی شود 
كه در مقطعی حساس، بی ادعا و شكيبا ،همراه و يار وياور باشگاه محبوب مردم شد 
تالش  كنار  در  كه  باشگاه  امروز  مديران  به  دلسوزی  سر  باشداز  هم  تذكری  بلكه   ،
برای تجديد افتخارات ورزشی   ، مدافع ارزش های بلند اخالقی و انسانی ، از جمله 
نكوداشت زحمات مديران، ياران و همراهان گذشته نيز باشند و اگر ناخواسته در اين 

عرصه قصوری رخ داده است ، به نيكی جبران كنند.

یادیازاولینمدیرعاملباشگاهپرسپولیس
یادآر ز مشع مرده یاد آر...

سايت فدراسيون دوچرخه سواری نوشت:
 پس از انتخاب علی زنگی آبادی رئيس فدراسيون دوچرخه سواری كشورمان به عنوان رئيس كميته 

تريال آسيا، محمد نويد كثيريان به عنوان دبير اين كميته منصوب شد.
كنفدراسيون  ساالنه  كنگره  مالزی،  آسيا  قهرمانی  سواری  دوچرخه  رقابتهای  برگزاری  با  همزمان 

دوچرخه سواری آسيا)ACC( يكشنبه 23 بهمن ماه در هتل« رويال« كواالالمپور برگزار شد.
در اين جلسه پس از تشكيل كميته تريال آسيا برای نخستين بار، علی زنگی آبادی رئيس فدراسيون 
ادامه موارد  انتخاب شد و در  اين كميته  به عنوان رئيس  برای چهار سال  ايران  دوچرخه سواری 
پيشنهادی فدراسيون كشورمان مبنی بر پيشرفت فعاليت رشته تريال در قاره آسيا از سوی مطرح 

شد.
فدراسيون دوچرخه سواری كشورمان،  رئيس  آبادی  زنگی  علی  از سوی  اين جلسه،  در  همچنين 

محمد نويد كثيريان مسئول امور بين الملل فدراسيون به عنوان دبير اين كميته منصوب شد.
اتحاديه جهانی  از ثبت در تقويم  قاره آسيا پس  المللی تريال در سطح  اولين دوره مسابقات بين 
دوچرخه سواری )UCI( ، به ميزبانی كشورمان و تحت عنوان جام »تريال پارس« طی روزهای 22 

الی 23 آذرماه سال آينده در استان تهران برگزار می شود.

يک کرسی بين المللی ديگر برای 
ورزش ايران

كاپيتان فرانسه در جام جهانی 200۶ و در شب فينال از بازی اخراج شد.
شبی كه فرانسه در فينال جام جهانی به ايتاليا باخت، تلخ ترين شب زندگی 

زيدان بود. او از زمين اخراج شد و تيمش هم به ايتاليا باخت.

عکسیکهخاطراترازندهمیکند
حسرتزینالدینزیداندرشبفینالجامجهانی

عجيب بود كه عادل فردوسی پور قطع شدن تماس مهمان تلفنی برنامه خود را به حركت های 
بدون  فوتبال  فدراسيون  انتخابات  كند  ثابت  اين كه  برای  بار  اين  عادل  داد.  ربط  خودجوش 
استقالل اعضای مجمع برگزار می شود و قطعا كانديدای مورد نظر وزارت ورزش رای خواهد 
آورد، سراغ يكی از كانديداهای رياست فدراسيون دووميدانی رفت تا او تعريف كند كه چگونه 
رياست اين فدراسيون به گزينه مورد حمايت وزارت ورزش رسيده است. حسين جاللی فردی 
بود كه می خواست در پربيننده ترين برنامه ورزشی ايران از فتح الفتوحات وزارت ورزش تعريف 
او  كند و بگويد كه وزارت ورزش چگونه كانديدای مورد نظرش را رئيس فدراسيون می كند. 
در حال مقدمه چينی ها بود و كم كم داشت به اصل ماجرا نزديك می شد كه يك دفعه تماس 

تلفنی اش با نود قطع شد و عادل با تعجب گفت: »تلفن خودجوش قطع شد.«
ديگر همه می دانند كه وقتی عادل از لفظ »خودجوش« استفاده می كند، منظورش حركت های 

برنامه ريزی شده ای است كه با اهداف خاص انجام می شوند. اما قطع شدن تماس حسين 
كه  حرفی  نهايت  باشد.  داشته  خودجوش  حركات  به  احتياجی  كه  نبود  چيزی  اصال  جاللی 
حسين جاللی می خواست بزند اين بود كه وزارت ورزش به اعضای مجمع هر فدراسيون دستور 
می دهد تا به گزينه مورد حمايت وزارتخانه رای بدهند و از آنجا كه هيات های ورزشی زير نظر 
ادارات كل تربيت بدنی اداره می شوند و ادارات كل هم مستقيما زير نظر وزارت ورزش هستند، 
همه مجبورند به گزينه مورد نظر وزارت ورزش رای بدهند. اين همان حرفی بود كه پس از 
قطع شدن تماس تلفنی، عادل خودش از جاللی نقل كرد و اجازه نداد قطع شدن تماس، حرف 

برنامه اش را نيمه تمام بگذارد.
حرف برنامه ديشب نود اين بود كه انتخابات رياست فدراسيون فوتبال هم قطعا با دخالت وزارت 
ورزش برگزار می شود و گزينه وزارتخانه رئيس خواهد شد. شايد نظر مسئوالن وزارت ورزش اين 
باشد كه بهتر است چنين چيزی اصال مطرح نشود، اما در جامعه ورزشی، چنين فرضيه ای حتی 
اگر وجود نداشته باشد هم جا افتاده. حتی اگر وزارت ورزش در هيچ كدام از انتخابات دخالت 
نكند و روسای فدراسيون ها كامال مستقل انتخاب شده باشند، باز هم جامعه ورزش نمی تواند 

چنين چيزی را قبول كند.
نگاه كنيد. مصاحبه هايی كه در  كافی است به مصاحبه هايی كه در مطبوعات چاپ می شوند 
مورد استقالل مجامع انجام می شوند، دو حالت بيشتر ندارند. حالت اول برای افرادی است كه 
افراد اصرار دارند كه وزارت ورزش هيچ  اين  خودشان عضو مجمع هستند و حق رای دارند. 
دخالتی نمی كند و آن ها به گزينه مورد نظر خود رای می دهند. حالت دوم هم برای افرادی 
است كه بيرون گود نشسته اند و اتفاقات را رصد می كنند. اين افراد اطمينان دارند فقط كسی 
رئيس فدراسيون می شود كه مورد حمايت وزارت ورزش باشد. آن ها نحوه انتخاب شدن حسين 
رضازاده، اميرحسين آيت اللهی و خيلی از روسای ديگر را ديده اند و ديده اند كه در مجامع آن ها 
تك صدايی بيداد كرده. پس با اين حساب صحبت كردن از دخالت وزارت ورزش در مجامع، 

موضوعی نيست كه كار را به قطع تماس تلفنی در يك برنامه زنده بكشاند.
البته قطع شدن تماس جاللی واقعا جای تعجب دارد و دليلش هنوز مشخص نشده، اما اين 
تمام  در  ورزش  وزارت  اين كه  باشد.  داشته  شدن  قطع  به  احتياجی  كه  نبود  تماسی  تماس، 
انتخابات فدراسيون ها دخالت می كند اصال نكته پنهانی و قابل كتمانی نيست. حتی قبح آن هم 
در جامعه ريخته و همه بدون اين كه خم به ابرو بياورند، حرف از گزينه های مورد نظر وزارت 
افرادی كرد كه استقالل مجامع  از  انتقاداتی  ورزش می زنند. حتی چند روز قبل وزير ورزش 
فدراسيون ها را زير سوال می برند، اما منتقدان، صحبت های او را به پشيزی نگرفتند و دوباره 

حرف خودشان را زدند.
بهايی كه مسئوالن دولتی اداره كننده ورزش برای قطع نا به هنگام يك تماس عادی تلفنی 
دادند. خواه اگر اين قطع ارتباط به دليل اختالل در شبكه باشد ، خواه قطع تعمدی  و يا حتی 
مميزی درون سازمانی صدا و سيما با آنچه در اين برنامه زنده تلويزيونی رخ داد ، حاال ديگر 
مردم به هيچ وجه باور نخواهند داشت كانديدای منتسب به وزارت ورزش تحت هر شرايطی اگر 
كرسی رياست را كسب كند ، آرايش واقعی بوده اند و او به واسطه مديريت موفق ورزشی خود 

توانسته است به چنين جايگاهی برسد.

تلفن برنامه نود قطع شد یا قطعش کردند؟

برخی منابع از مالقات علی دايی با آيت الل وحيد خراسانی خبر می 
دهند.

از  دور  به  اخيرا  كشورمان،  فوتبال  سرشناس  چهره  دايی«  »علی 
هياهو و جنجال رسانه ای، به ديدار حضرت آيت الل شيخ »حسين 

وحيدخراسانی« از مراجع عظام تقليد رفت.
شنيده شده كه هدف »علی دايی« در ديدار عالوه بر كسب فيض از 
محضر اين عالم ربانی، پرداخت وجوهات شرعی بوده است. دايی پيش 
از اين هم مالقات هايی را با مرحوم آيت الل بهجت، از مراجع تقليد 
داشت.آن ديدار در زمان سرمربيگری دايی در تيم ملی فوتبال انجام 
گرفت، دايی در آن ديدار تسبيحی را از اين عالم ربانی هديه گرفته كه 
همواره آن را در دست دارد و در زمان بازی ها هميشه با اين تسبيح 

ذكر می گويد.

انتخابات  كانديداهای  كه  روزهاست  همين  گويد  می  پروين  علی 
مجلس سراغش بيايند تا در تبليغات در كنارشان باشد.

هم  خواندنش  و  است  جذاب  هميشه  پروين  علی  با  گو  و  گفت 
هميشه به همين شكل. مصاحبه با پروين وقتی از سرما می لرزد 
، خيلی فرقی با زمانی كه كنار بخاری نشسته فرقی ندارد. هربار با 
همين جمله شروع می شود:» باز اومدين ... ! بابا شما كه پدر علی 
پروينو تو روزنامتون در ميارين. برين بنويسين من هم قبولتون دارم 
. هرچی دوس دارين از خودتون بنويسين. بغلش هم بشينين روش 
، سر شاه شده! من  پروين سرش  علی  بگين  بعد  و  كنين  تفسير 
هميشه می گم 100 تومن می دم بچم يه شب تو خيابون نخوابه؛ 
حاال شما كه هرچی می خواين می نويسين ، باز هم بنويسين...) 
علی آقا جمالت معمولش را می گويد و می خندد و بعد می گويد( 
زرنگ هم شدن ؛ می بينی تا ميان ، ميكروفن شون رو روشن می 

كنن و همه چی ضبط می شه.«
علی آقا راستی داريم می رسيم به انتخابات مجلس.

آره ديگه . باز همه ياد علی پروين می افتن و ميان دنبال من.
شما هم كه عادت دارين با كانديداها عكس بگيريد و كمك شان 
كنيد.با همه كه نه. فقط با دوست و آشناهايی كه می شناسمشون 

. به هر حال تو رفاقت كه نمی شه كمك شون نكنم.
بعضی ها می گويند هر كسی كه علی آقا برايش تبليغ می كند ، 
رای نمی آرود!باز خالی بستی ، حرف رو برعكس گفتی؟ بابا هركی 
كه در انتخابات حامی اش بودم ، رای آورده يا رفته شورا ، يا مجلس 
و... . قبل از اينكه رای بيارن ما رو می شناسن اما وقتی كه رای 
پروين رو هم نمی  تلفن های علی  گرفتن می رن و ديگه جواب 

دن!انتخابات رياست فدراسيون فوتبال هم بزودی می رسد.
آنجا من بارها گفتم كه نياز به يك مدير خوب فوتبالی داره. يكی از 
جنس فوتبال كه راه و چاه رو بشناسه و بتونه فوتبال رو جمع كنه. 
يكی كه تحصيالتش رئ داره ، بازی كرده و می تونه كار رو برداره. 
هميشه هم گفتم فوتبال يكی رو مواد مثل حاج محمد دادكان. اون 

اگه بياد جلو ، ما همه دورش رو می گيريم و حمايتش می كنيم.

پروین: رئیس فدراسیون فوتبالچرا علی دایی با آیت اهلل وحید مالقات کرد؟
 فقط حاج محمد دادکان
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در 40 كيلومتری شمال غربی نطنز از استان اصفهان در دامنه كوه كركس روستايی بس كهن واقع است به نام ابيانه. اين روستا را به اعتبار 
آثار و بناهای تاريخی پرتنوعش بايد از زمره استثنايی  ترين روستاهای ايران به شمار آورد. شكوه معماری بومی و سرشار از زيبايی اين روستا، 
آن را در شمار نمونه  های كم نظير ديدنی های جهان درآورده است. ابيانه نقطه  ای خوش منظره و خوش آب و هوا و دارای موقعيت طبيعی 
مساعدی است. در دوره صفويه هنگامی كه شاهان صفوی برای ييالق به نطنز می رفتند بسياری از نزديكان آنها و درباريان ترجيح می دادند 
در ابيانه اقامت كنند. شمار خانه  های ابيانه در سرشماری سال 13۶1 برابر با 500 واحد برآورد شده؛ اين خانه  ها تماماً بر روی دامنه پرشيبی 
در شمال رودخانه برزرود بنا شده است به صورتی كه پشت بام مسطح خانه  های پايين دست، حياط خانه  های باالدست را به وجود آورده 
است و هيچ ديواری هم آنها را محصور نمی سازد. در نتيجه، ابيانه در وهله اول روستايی چند طبقه به نظر می آيد كه در بعضی موارد تا چهار 
طبقه آن را می  توان مشاهده كرد. اتاقهای ابيانه به پنجره های چوبی ارس مانند مجهزند و اغلب دارای ايوانها و طارميهای چوبی پيش آمده 
مشرف بر كوچه  های تنگ و تاريك اند كه خود به صورت مناظر جالبی درآمده اند. نمای خارجی ديوارهای خانه  های ابيانه با خاك سرخی 
كه معدن آن در مجاورت روستاست پوشيده شده است. از آنجا كه در دامنه  های شيبدار ابيانه فضای كافی برای ساختن خانه  های موردنياز 
وجود ندارد در اين روستا چنين رسم شده است كه هر خانواده انبار غار مانندی در تپه های يك كيلومتری روستا، در كنار جاده و نرسيده 
به ابيانه ايجاد نمايد. اين غارها كه در دل تپه  ها حفر شده اند و از بيرون تنها درهای كوتاه و محقر آن نمودار است برای نگهداری دامها و 
نيز آذوقه زمستانی و اشيای غيرضروری مورد استفاده قرار می گيرد. زندگی مردم ابيانه كشاورزی و باغداری و دامداری است كه با روشهای 
سنتی اداره می شود. بيشتر زنان در امور اقتصادی با مردان همكاری دارند. ابيانه دارای هفت رشته قنات است كه برای آبياری مزارع و باغات 
مورد استفاده قرار می گيرد. گندم، جو، سيب  زمينی و انواع ميوه به خصوص سيب، آلو، گالبی، زردآلو، بادام و گردو در ابيانه به دست می آيد. 
در سالهای اخير قالی بافی در ابيانه رواج پيدا كرده و نزديك به 30 كارگاه قالی بافی در آنجا داير شده است. در گذشته گيوه  بافی از جمله 
مشغله  های پردرآمد زنهای ابيانه بوده است كه امروزه تا حدی متروك شده است. مردم ابيانه به سبب كوهستانی بودن منطقه و دور بودن 
محل آنها از مراكز پر جمعيت و راههای ارتباطی، قرنها در انزوا زيسته و در نتيجه بسياری از آداب و رسوم قومی و سنتی و از جمله زبان 
و لهجه قديم خود را حفظ كرده  اند. زبان مردم ابيانه فارسی با لهجه خاص ابيانه  ای است كه با لهجه  های متداول در جاهای ديگر تفاوت 
اساسی دارد. لباس سنتی آنها، هنوز هم ميان آنها رواج دارد و در حفظ آن تاكيد و تعصب از خود نشان می دهند، در مردان شلوار گشاد و 

درازی از پارچه سياه و در زنها پيراهن بلندی از پارچه  های گلدار و رنگارنگ است.
عالوه بر اين، زنهای ابيانه معموالً چارقدهای سفيدرنگی بر سر دارند. قديم ترين اثر تاريخی ابيانه آتشكده ای است كه مانند ديگر بناهای ده 
در سراشيبی قرار گرفته است. آتشكده ابيانه را نمونه  ای ازمعابد زردشتی دانسته اند كه در جوامع كوهستانی ساخته می شد. مهم ترين بنا و 
اثر تاريخی اين روستا يك باب مسجد جامع و قديم ترين اثر تاريخی اين مسجد منبر چوبی منبت كاری آن است كه در سال 4۶۶ هجری 
قمری ساخته شده است. مسجد قديمی ديگر ابيانه مسجد برزله است كه دارای فضای دلبازی است و روی لنگه در شرقی آن سال 701 
هـ . ق. نوشته شده است كه مربوط به دوره ايلخانان است.مسجد تاريخی ديگر ابيانه مسجد حاجتگاه است كه كنار صخره ای در كوهستان 
بنا شده و بر در ورودی شبستان آن تاريخ 952هـ . ق. مشاهده می شود. روستای ابيانه دارای دو زيارتگاه است: يكی مرقد شاهزاده عيسی 
و شاهزاده يحيی در جنوب روستا كه به گفته اهالی فرزندان امام موسی كاظم )ع( بوده اند؛ و زيارتگاه ديگر ابيانه قدمگاه ناميده می شود. از 

جمله جاها و اماكن ديدنی ديگر ابيانه می توان از خانه غالم نادرشاه و خانه نايب حسين كاشی نام برد.
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