
به فرزندش امام حسن ]عليه السالم[ فرمود : پسرم ! چهار چيز از من يادگير )در خوبى ها ( ، و چهار 
چيز به خاطر بسپار )هشدارها(، كه تا به آن ها عمل مى كنى زيان نبيني:

الف ـ خوبى ها
1 ـ همانا ارزشمند ترين بى نيازى عقل است . 2 ـ و بزرگ ترين فقر بى خردى است . 3 ـ و ترسناك 

ترين تنهايى خود پسندى است . 4 ـ و گرامى ترين ارزش خانوادگى ، اخالق نيكوست.
ب ـ هشدار ها

1 ـ پسرم ! از دوستى با احمق بپرهيز ، چرا كه مى خواهد به تو نفعى رساند اما دچار زيانت مى كند.
2 ـ از دوستى با بخيل بپرهيز ، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز دارى از تو دريغ مى دارد.

3 ـ و از دوستى با بدكار بپرهيز، كه با اندك بهايى تو را مى فروشد.
4 ـ و از دوستى با دروغگو بپرهيز كه به سراب ماند: دور را به تو نزديك ، و نزديك را دور مى نماياند.

 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.
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قيمت 200 تومان
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3اقتصادی

تا می توانید به واردات ادامه دهید

سالمت
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چرا نبايد نان را در يخچال گذاشت؟

5دین و زندگی

يک فضای دلنشین برای سالمندان

هنری
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فرهادی پس از دريافت اسکار

7اجتماعی

نخستین جلسه دادگاه فساد 
بانکي

استاد خيرخواه
اين سوره مكى است و 6 آيه دارد و يكي از چهار ُسَور قرآن است كه 

با كلمه ى »ُقل« شروع شده است. 
فضيلت تالوت: 

پيامبر)ص( : »سوره ى كافرون يك چهارم كل قرآن است و آن را 
قبل از خواب بخوانيد، زيرا از شرك دور خواهيد شد.« پيامبر)ص( 

به تالوت سوره هاي »چهارقل« بسيار اهميت مي دادند.
شأن نزول: 

نظر اول : گروهي از مشركين از جمله »وليد بن مغيره«، »حارص 
بن قيس« و »عاص بن وائل« نزد پيامبر)ص( آمدند و پيشنهاد دادند 
كه يك سال تو خداي ما را بپرست و يك سال هم ما خداي تو را مي 
پرستيم. نظر ديگر اين است كه آنها به پيامبر)ص( پيشنهاد دادند 
كه تو كمي متمايل به خدايان ما باش تا ما هم خداي تو را بپرستيم 
و نظر سوم اين است كه اين افراد گفتند هم خدايان ما و هم خداي 
تو به طور مشترك پرستش شوند. در واقع اين سه پيشنهادي بود 
كه به پيامبر)ص( داده شد و امام صادق)ع( هم اين روايات را تأييد 
كرده است. در مقابل اين پيشنهادات پيامبر)ص( به فكر فرو رفته 

بود كه اين سوره نازل گرديد.
ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

ُقْل يََأيَُّها الْكافُِروَن 1
ترجمه: )اي پيامبر به كفار( بگو: اي كافران.

ال أَْعُبُد َما تَْعُبُدوَن 2
ترجمه: نمي پرستم آنچه را كه شما مي پرستيد.

شرح:
»ال« نفي كننده ى حال و آينده است. يعني نمي پرستم و نخواهم 

پرستيد. »ما تعبدون« يعني آنچه را كه اكنون شما مي پرستيد.
از گناه مصون است و هميشه در مسير توحيد  پيامبر، معصوم و  
گام بر مي دارد و اين ما هستيم كه ممكن است به غير خداوند يكتا 

تمايل پيدا كنيم.
َوال أَنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد 3

ترجمه: و آنچه را كه اكنون من مي پرستم، شما نمي پرستيد. 

)هم در حال و هم در آينده(
شرح: قرآن در واقع هم پيشگويي كرده است و هم حقيقتي را در 
خدايان  هرگز  يكتاپرستان  كه  است  كرده  مطرح  ايدئولوژي  قالب 
مشرك  هم  آينده  در  و  پرستيد  نخواهند  را  متعدد  و  گوناگون 
هرگز  آتي  هاي  نسل  در  نيز  كافران  كه  همچنان  شد.  نخواهند 
يكتاپرست نخواهند گرديد. كفر و توحيد با هم جمع نمي شوند و 
لذا اين پيشنهاد كافران تأثيرى در عقيده ى پيامبر)ص( و پيروانش 

نگذاشت. 
ا َعَبْدتُْم 4 َوال أَنَا َعابٌِد مَّ

ترجمه: و من آنچه را كه شما مي پرستيد، نخواهم پرستيد.
شرح:

يعني من و كساني كه با من هستند)يكتاپرستان(، هرگز عقايد 
چندگانه پرستي را انتخاب نخواهيم كرد. بيشتر مفسران مي گويند 

اين آيه يك تأكيد مجدد است و مؤيد آيه ى قبل مى باشد. 

َوال أَنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد 5
ترجمه: و آنچه را كه اكنون من مي پرستم، شما نمي پرستيد. )هم 

در حال و هم در آينده(
شرح: 

شما و تابعان شما با اين عقيده ى چندگانه پرستي كه داريد، هرگز 
يكتاپرست نخواهيدشد.

لَُكْم ِديُنُكْم َو لَِى ديِن 6 
ترجمه: از براي شما، دين شماست و از براي من هم دين من.

شرح: 
درباره ى اين آيه چند نظر آمده است: 

1- دين اختياري است نه اجباري. هر كسي مي تواند توحيد و يا 
شرك را به دلخواه خود انتخاب نمايد. 

2- تأكيدي بر آيات قبل است يعني دين شما مال شما و دين ما 
هم مال ماست. 

نتيجه  آيه  آخرين  در  يعني  آمده  پاداش  و  معني جزا  به  دين   -3
نيز  ما  و  رسيد  به شما خواهد  عقايد شما  پاداش  كه  است  گرفته 

پاداش راهي را كه در پيش مي گيريم، دريافت خواهيم كرد.
پس بهترين معني اين است كه دين فطري و حقيقي كه همان دين 

اسالم است در روز جزا مشخص خواهد شد.
در جامعه ى اسالمي، كافر را صرفاً به جرم عقيده اش نبايد عذاب 
تحميل  او  به  نبايد  را  عقيده  و  شد  او  متعرض  و  كرد  مجازات  و 
نمود. از ديگر مواهبي كه ساير مسلمين بهره مند مي شوند، آنها 
نيز بايد بهره مند گردند ولي از آنجا كه با دين الهي و فطري عناد 
ورزيدند، در آخرت عذاب خواهند شد. اما كافران اگر عقايدشان را 
در حكومت اسالم اظهار كرده و تبليغ و ترويج كنند، بايد تأديب 

و مجازات گردند. 
قرآن : »كساني كه از خدا روي گردانيده اند و بر عقايد باطل خود 

استوارند، محققاً عذاب خواهند شد.«
قرآن : »واهجرهم هجراً جمياًل«  »يعني اگر استدالل هاي تو روي 
كافر اثر نمي گذارد و مي خواهي از او جدا شوي، زيبا جدا شو.«  او 
اگر داراي فطرت و ضمير پاك و مستعد هدايت باشد، خداوند او را 

هدايت خواهد كرد.
علماي  ى  وظيفه  بالحق«  »تواصوا  فرمايد:  مي  عصر  ى  سوره  در 
مصاديق  و  كنند  تشريح  و  تحليل  را  عقيده  كه  است  اين  جامعه 
مردم  عقيدتي  انحرافات  از  تا  دهند  انطباق  آن  با  را  اجتماعي 

جلوگيري شود.

سوره ی مباركه ی كافرون

حکمت 38 هنج البالغه

 وعده ها نمايانگر ميزان صداقت و وارستگى نامزدها است ونشان مى دهد تا چه اندازه شيفته خدمتند يا تشنه قدرت. درمكتب ما دروغ 
جايى ندارد، حتى اگر به ظاهر جاذب آراء و موجب برنده شدن گردد!! ما مدعى پيروى ازامامى هستيم كه بيست و پنج سال خانه نشين 
شد و بيش از نيمى از اين مدت، يعنى 13 سال )دوره خالفت عثمان( تنها به اين دليل بود كه حاضر نشد به هنگام انتخاب، يك وعده دهد 

كه انجام آن را درست نمى داند.
بارها گفته و نوشته ام، و هر بار كه تجربه جديدى از انتخابات پيدا مى شود، بيشتر باور مى كنم كه مدل كنونى انتخابات مناسب با مبانى 
دينى و شايسته پيشينه ملى ما ايرانيان نيست شيوه فعلى براى مراجعه به راى مردم گرته بردارى كوركورانه از فرهنگ غربى است كه آثار 

ولوازم خاص خود را به همراه خواهد داشت. بايد تا دير نشده طرحى نو در انداخت كه البته نشانى از آن ديده نمى شود..
به هرحال يكى از مهمترين نمودهاى تفاوت فرهنگى درحوزه انتخابات ، مساله تبليغات نامزدها وچيزى است كه امروزه رقابت هاى انتخاباتى 
خوانده مى شود. آيا اصوالً رقابت، به اين معنى، درفرهنگ اسالمى پذيرفتنى است يا مردان خدا تنها زمانى تن به پذيرش تحميلى مسئوليت 

مى دهند كه حجت بر آنان تمام شده وراهى براى گريز نداشته باشند؟
بدون شك تعريف خويش كردن كار ناپسندى است؛ اما شايد درتوجيه پذيرش اين روش گفته شود:  گاهى شرائط ايجاب مى كند كه 
انسان خود را به جامعه معرفى كند تا مردم او را بشناسند و از سرمايه هاى وجودش استفاده كنند و بصورت يك گنج مخفى و متروك باقى 
نماند؛...)همانگونه( كه يوسف به هنگام پيشنهاد پست خزانه دارى مصر خود را با جمله »َحفيٌظ َعليٌم« ستود، زيرا الزم بود سلطان مصر و 
مردم بدانند كه او واجد صفاتى است كه براى سرپرستى اين كار نهايت لزوم را دارد. لذا در تفسير عياشى از امام صادق )عليه السالم ( مى 
خوانيم كه در پاسخ اين سؤ ال كه آيا جايز است انسان خودستائى كند و مدح خويش نمايد؟ فرمود: آرى هنگامى كه ناچار شود مانعى 
ندارد آيا نشنيده اى گفتار يوسف را كه فرمود: مرا بر خزائن زمين قرار ده كه من امين و آگاهم ، و همچنين گفتار بنده صالح خدا)هود( 

من براى شما خيرخواه و امينم.
با اين حال، وحتى درصورت قبول اصل رقابت، تازه سخن ازكميت وكيفيت تبليغات به ميان مي آيد. بى ترديد حجم ونوع تبليغاتى كه 
گاهى شاهد آن هستيم، در بسيارى ازموارد قابل پذيرش نيست. اسراف، گزافه گويى، سوء استفاده از اموال عمومى، رانت خوارى هاى رسانه 

اى، عوام فريبى،و تخريب رقيبان تنها مثال هايى هستند كه باالخره روزى بايد چاره انديشى شوند.
داوطلبان تصدى مناصب عمومى بايد يوسف صديق )ع( را الگوى خود قرار دهند. هنگامى كه پذيرش يكى ازمناصب مهم كشور به آن 
پيامبر بزرگوار پيشنهادشد)ونه او پيشقدم شد(،وايشان احساس تكليف كرد و دريافت كه امنيت اقتصادى و تامين معيشت جامعه تنها به 
دست او امكان پذير است؛ فقط به معرفى خود بسنده كرد و بدون دادن هيچ وعده اى اعالم كرد: »: سرپرستى اموراقتصادى را به من بسپار 

كه من هم كاردانم وهم امانت دار«.
وعده هاى انتخاباتى ديگر معضلى است كه متاسفانه در اين روزها با غلظت بيشترى ديده مى شود. نماينده مجلس در قوانين اساسى وعادى 
داراى وظايف واختياراتى است كه با بسيارى از وعده هاى امروزى تناسبى ندارند. نامزدها بايداز توهين به شعور مردم بپرهيزند، وضمناً 
بدانند هر آنچه درباره قبح خلف وعده در متون دينى واخالقى ما گفته شده است، در خصوص مواردى است كه وعده كننده از ابتدا قصد 
وتوان وفاى به عهد داشته است؛ اما پس از تعهدى كه مى كند، بدون دليل و عذر موجه از اجراى آن خوددارى نمايد؛ نه اينكه از ابتدا بداند 
كه اصوالً انجام اين وعده ها در توان او نيست، ويا در هنگام تعهد قصد انجام آن را نداشته باشد. اين آيه شريفه در چنين مواردى بسيار 
راهگشا و تكان دهنده است كه مى فرمايد: »اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چرا مى گوييد آنچه را به آن عمل نمى كنيد؟! خدا به شدت 

خشمگين مى شود از اينكه بگوييد آنچه را انجام نمى دهيد.«) سوره صف،آيات2و3(.
وعده ها نمايانگر ميزان صداقت و وارستگى نامزدها است ونشان مى دهد تا چه اندازه شيفته خدمتند يا تشنه قدرت. درمكتب ما دروغ 
جايى ندارد، حتى اگر به ظاهر جاذب آراء و موجب برنده شدن گردد!! ما مدعى پيروى ازامامى هستيم كه بيست و پنج سال خانه نشين 
شد و بيش از نيمى از اين مدت، يعنى 13 سال )دوره خالفت عثمان( تنها به اين دليل بود كه حاضر نشد به هنگام انتخاب، يك وعده 
دهد كه انجام آن را درست نمى داند. در همان زمان و هم اكنون نيز بسيارى مى پرسند آيا بهتر نبود در آن دوران حساس حضرت امير 
)ع( به يك پرسش ساده پاسخ مثبت مى داد و به اين ترتيب سرنوشت تاريخ را تغيير مى داد و جامعه بشرى را بيش از اين از بركات و آثار 

حكومت خويش محروم نمى ساخت؟!
آيا مصلحت ايجاب نمى كرد على عليه السالم با پذيرش صورى اين خواسته، از چرخش قدرت به سوى خليفه سوم جلوگيرى مى كرد؟! چه 

اشكالى داشت كه با يك تعهد صورى، كه حتى مى توانست از نوع توريه و خالى از دروغ باشد، مسير تاريخ را عوض مى كرد؟! 
شارح سنى مذهب نهج البالغه، اين ايراد را به تفصيل نقل كرده و توضيح داده است،  و با اشاره به پاسخ هاى علماى شيعه و سنى به آن، 

مى گويد: پاسخ حقيقى آن است كه على )ع( ارتكاب خالف شرع براى سياست ورزى را قبول نداشت.
آرى! على عليه السالم، على است چون چنين نكرد و حاضر نشد ننگ مبادله اخالق با قدرت را بر پيشانى شيعه بچسباند. او مقتداى هميشه 
انسان ها )و نه تنها مسلمان ها( است؛ چون تا اين اندازه به موازين اخالقى و انسانى پايبند بود.  واين مى تواند معيارى براى ارزيابى، 
گزينش وانتخاب مردم ما باشد. اگر مردم عزيز اصرار داشته باشند كه نام چنين داوطلبانى را در برگه هاى خود ننويسند، درس بزرگى به 

آنان خواهند آموخت كه مى پندارندو مى گويند عقل مردم به چشم آنها است!

وعده های نادرست؛ راهی برای انتخاب درست!
دکتر محسن اسماعیلی
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با  كه  كس  هر  ساختن  متهم  يا  و  »چزاندن«  روش  دانم  نمى 
شمااختالف دارد چه لذتى برايتان دارد و يا تا كنون اين رفتار شما 
چه نتيجه اى جز دوركردن افراد از رهبر بزرگوار انقالب )به دليل 
جايگاه شما( داشته كه دست بردار نيستيد. يادآورى توصيه هاى 
دينى و نصيحت دوستان هم كه اثر نكرده است.از دشمنانتان دو 

نمونه مى آورم شايد اثر كند.
پاسخ  در   ، هشتم  مجلس  اصولگراى  نماينده  مطهرى  على  دكتر 
اين  براى  ، پاسخى  نوشته شده  به مطلبى كه در روزنامه كيهان 
روزنامه ارسال كرده است كه اين روزنامه متن كامل پاسخ وى را 
منتشر نكرده است . متعاقبا آقاى مطهرى متن كامل پاسخ خود را 
براى انتشار در اختيار »تابناك« قرار داده است ، متن اين جوابيه 

به شرح زير است :
باسمه تعالى

سردبير محترم سايت تابناك
با عرض سالم، جوابيه زير ابتدا براى روزنامه كيهان ارسال گرديد 
ولى اين روزنامه حاضر نشد، بيش از ده درصد آن را آنهم گمشده 
در ميان توضيحات خود منتشر كند. خواهشمند است متن كامل 
و سانسور نشده پاسخ اينجانب به آقاى شريعتمدارى در آن سايت 

محترم درج گردد. 
با تشكر، على مطهرى

جناب آقاى شريعتمدارى مدير مسئول روزنامه كيهان
با عرض سالم،

آن گونه كه در شماره كيهان مورخ يكشنبه 7 اسفند 90 آمده، نامه 
اى با امضاى »جمعى از جوانان اصالح طلب« در فضاى اينترنتى 
منتشر شده و براى شما و همكاران اين پرسش را پيش آورده است 
كه »بايد ديد مراد اين جماعت از رادمردى و مروتى كه به آقاى 

على مطهرى نسبت مى دهند كدام است؟!«
البته براى آنكه ذهن خوانندگان را براى جمله مذكور آماده فرماييد 
ابتدا نويسندگان نامه را همان »هتاكان به عاشورا و امام« دانسته 
پرسش  مقابل  در  »؟!«  عالمت  گذاشتن  و   تمهيدات  اين  ايد.  
مذكور، معنايى جز القاى همسويى، همدلى و يا همراهى اينجانب 
با آنان به خوانندگان، آن هم در آستانۀ انتخابات ندارد، به ويژه آن 
كه قاعدتا اكثر خوانندگان شما مثل بنده از اصل اين نامه در سايت 

هاى فيلترشدۀ اينترنتى بى خبر بودند .
در اين مختصر سه نكته تقديم مى شود:

1. بديهى است كه تكليف گروه اندك هتاك نسبت به عاشورا و امام 
روشن بوده و عمل آنان شديدا محكوم است ولى مساوى دانستن 
هر اصالح طلب با »هتاك به امام حسين )ع( و امام خمينى« گرچه 
شرعا  و  عقال  دارد،  كيهان  و  جنابعالى  اهداف  براى  فراوانى  سود 
درست نيست و افراد بسيارى را بى دليل از حول نظام پراكنده مى 
كند همچنانكه كرده است، مخصوصا وقتى كه اتهام زننده عنوان 
»نماينده ولى فقيه« را يدك بكشد. نويسندگان نامه مذكور، خود 
را چيزى بيش از »اصالح طلب« نخوانده اند و امضاى فرد خاصى 
هم پاى آن نيست و انتساب آن به آقاى مزروعى به منابع نامعلوم 
اطالعاتى كيهان بر مى گردد. چگونه »رجما بالغيب« نويسندگان 

نامه را دشمنان امام حسين)ع( مى دانيد؟
2. »ضد انقالب« به اصطالح كيهان به سه گروه اطالق مى شود: 

الف( كسانى كه به خاطر منافع شخصى، عقايد ضد دينى و يا كينه 
پاره كردن  اين عده، گاهى  از  انقالب هستند.  و  نظام  توزى، ضد 
آيد  برمى  الشهدا)ع(  به سيد  توهين  به ندرت  البته  و  امام  عكس 

گرچه معلوم نشد پاره كردن عكس امام كار چه كسانى بود.

امروز  اگر  يعنى  هستند،  كيهانى«  انقالب  »ضد  كه  كسانى  ب(   
موضعى بر ضد نظام داشته، سكوالر شده و يا دشمن رهبر بزرگوار 
انقالب شده اند، به سبب برخوردهاى خشن و تهمت آلود رسانه 
اى و عملى كيهان و كيهانيان است. اين گروه ابتدا منتقد بوده اند 
اما كيهان به خاطر چند انتقاد، آنان را پياده نظام يا عامل ناآگاه يا 
آگاه دشمن، توطئه گر و يا وابسته به اجانب خوانده است و مثال با 
استناد به سايتهايى مثل ديده بان حقوق بشر– كه كيهان مواضع 
ديگرش را شديدا رد مى كند - اثبات كرده كه از اين و آن پول 
گرفته اند. آنان نيز در مقابل، تندتر شده و نهايتا كارشان به امورى 
انفرادى  غير  و  انفرادى  زندان  و  شب  نيمه  در  دستگيرى  مانند 
باطلى در  اند و گاهى به نظريات  نهايتا ضد نظام شده  كشيده و 
به جاى   بهتر است  اين گروه  اند.  پيدا كرده  اعتقاد  نيز  باب دين 
كيهانيان«  و  كيهان  توسط  شده  كرده  انقالب  »ضد  انقالب،  ضد 

ناميده شوند.
 ج( كسانى كه برخى ايده هاى اصالح طلبانه داشته و انتقاداتى 
دارند ولى هرگز بر ضد نظام و رهبرى نيستند. به داليلى كه فرصت 
توضيح آن نيست، كيهان عالقه عجيبى دارد كه گروه دوم و سوم 
مانند  واژگانى  با  را  همه  و  كرده  كاسه  يك  اول  گروه  با  هم  را 
»هتاكان به امام حسين )ع( و پاره كنندگان عكس امام« خطاب 
كند. با همين منطق، معترضان مى توانستند با بى انصافى، »حادثه 
، ولى اين  كهريزك « را به همه راهپيمايان 9 دى نسبت دهند 

كار را  نكردند.
و  دوم  گروه  كه    - نباشد  افتخار  مايه  اگر   – ندارد  ايرادى  هيچ 
بنده  با  فكرى  اساسى  بسيار  اختالفات  برخى  آنكه  عليرغم  سوم 
دارند و بعضى از آنان مواضع من درباره امورى مانند حجاب و يا 
مشروعيت داشتن ولى فقيه از طرف خدا را كامال مردود پنداشته 
و ندرتا به تمسخر هم مى گيرند، انصافى در كالم يا قلمم ديده و 

به من نامه بنويسند. 
رفع  حضرتعالى  ذهن  از  )؟!(  عالمت  توضيحات،  اين  با  اميدوارم 
شده باشد و نيازى نيست زحمت كشيده تيتر بزنيد: »ابراز افتخار 
على مطهرى از ارتباط با ضد انقالب!«؛ تهمت نيوزها زحمتش را 

خواهند كشيد.
با  كه  متهم ساختن هر كس  يا  و  دانم روش »چزاندن«  نمى   .3
چه  كنون  تا  يا  و  دارد  شما  براى  لذتى  چه  دارد  اختالف  كيهان 
دليل  )به  انقالب  بزرگوار  رهبر  از  افراد  دوركردن  جز  اى  نتيجه 
جايگاه شما( داشته كه دست بردار نيستيد. يادآورى توصيه هاى 
دينى و نصيحت دوستان هم كه اثر نكرده است. از دشمنانتان دو 

نمونه مى آورم شايد اثر كند. 
آنهمه جنايت. پنتاگون پس  با  اول وزارت دفاع آمريكاست  نمونه 
مستهجن  فيلمهاى  الدن  بن  زندگى  محل  در  كرد  اعالم  آنكه  از 
به  شواهدى  كه  كرد  اضافه   - نيتى  هر  با  بالفاصله-  شده،  يافت 
دست نيامده كه بن الدن اين فيلمها را تماشا مى كرده است. اما 
از پخش  بگيرند  را  آنكه حال يك مخالف  براى  كيهانيان چطور؟ 
فيلم خصوصى حتى فرزند او هم ابايى ندارند و شايد عمل به فرمان 

هشت ماده اى امام )ره( را چنين تبلور مى بخشند! 
نمونه دوم سايتى است كه ملغمه اى است از انواع مطالب: توهين 
به روحانيت و رهبرى، ترويج سكوالريسم، تحليلهاى درست، غلط 
 . مظلومان  برخى  صداى  رساندن  البته  و  توزانه،  كينه  گاهى  و 
چندى پيش همين سايت، مطالبى جنجالى را به عنوان سخنرانى 
آقاى حداد عادل در جمع هاديان سپاه منتشر كرد و ايشان آن را 
تكذيب كرد. سايتى كه هيچ ادعاى دين ندارد و نويسندگان زنش 
بى حجاب، مردش بى محاسن و برخى تجربه زندان انفرادى هم 
داشته اند - فورا تكذيب آقاى حداد را در همان صفحه اول سايت 
با اين تيتر بزرگ منتشر كرد: اصال در جمع هاديان سپاه سخنرانى 

نداشته ام.
 آيا شما و يا همفكرانتان مثل گردانندگان برخى بخشهاى خبرى 
از  تكذيبيه  پخش  يا  نشر  اجازه  هرگز  ملى،  رسانه  شده  شناخته 
گروه دوم و سوم را حتى از ذهن شريف عبور داده ايد؟ آرى، اگر با 
منتقدان و مخالفان »رادمردى و مروت« داشتيم امروز اوضاع طور 
ديگرى بود. فتنه هاى درون را خاموش نكرديم كه فتنه هاى بيرون 

چنين طوالنى شد و البته هنوز هم دير نيست.
خواهشمند است جوابيه مذكور مطابق قانون مطبوعات عينا و در 
شده  تجربه  گذشته  در  كه  طور  همان  گردد.  درج  صفحه  همان 
است، امتناع از انتشار يا تقطيع آن، تعداد خوانندگان »متن كامل و 
سانسور نشده« جوابيه را از جمله در سايتهاى خبرى چندين برابر 

خواهد كرد. قبال از همكارى شما تشكر مى كنم.

متن کامل جوابیه علی مطهری به روزنامه کیهان

عالقه من به نظام و واليت فقيه از اين افراد اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست. من پيكر در خون غلتيده و سر سوراخ شده پدر خود را كه در بيست 
و يك سالگى ديده ام، همچنان در برابر چشم دارم. هنوز از يادآورى صحنه اى كه دستان استاد از فرط ناراحتى از شنيدن سخنان آشورى )از 

بنيانگذاران فرقان( درباره قرآن مى لرزيد، به خود مى لرزم، ولى نمى توانم درباره انحراف در تفسير واليت فقيه ساكت بمانم.
  چندى پيش يكى از سايت هاى خبرى، بخش هايى از سخنرانى حجت االسالم پناهيان در مطلبى با نام »پاسخ به ادعاى مطهرى« را منتشر 
كرده كه اين سخنرانى با واكنش دكتر على مطهرى، نماينده اصولگراى مجلس هشتم روبه رو شده است و وى در مطلبى به مطالب مطرح در 

سخنان حجت االسالم پناهيان پاسخ داده است كه متن كامل پاسخ دكتر مطهرى در ادامه مى آيد: 
علی مطهری نوشته است که جناب پناهيان گفته اند:

»برخى از نمايندگان اصول گراى مجلس كه از حداقل درايت سياسى برخوردار نيستند، مى گويند كه مجلس نبايد تابع اشارات رهبرى باشد، 
بلكه فقط بايد تابع فرامين و حكم حكومتى باشد! در حالي  كه مجلسي كه چنين باشد، به نقطه اميد دشمن تبديل خواهد شد و امنيت و 
اقتدار كشور را كاهش خواهد داد. به نماينده اصول گرا مى گوييم، چرا رسانه بيگانه سخنان تو را پخش مى كند، مى گويد من نمى دانم چرا اين 

 كار را مى كند! ما بايد ببينيم مواضع كدام يك از نامزدها در بى بى سى با اشتياق پوشش داده مى شود و به اين افراد رأى ندهيم«.
با گذشت از تعبير توهين آميز ايشان كه كاش الاقل حرمت لباسى را كه پوشيده اند نگه مى داشتند، در اينجا در سه بخش به ادعاهاى ايشان 

پاسخ مى دهم.
بخش نخست: تفسير خودساخته آقای پناهيان از واليت فقيه

 با تعبير ايشان كه »مجلس نبايد تابع اشارات رهبرى باشد« و اين تعبير را به اينجانب نسبت داده اند، نوعى بى اعتنايى بنده به رهنمودهاى 
رهبرى به مخاطب القا شده است. سخن من دربارۀ واليت فقيه كه بارها تأكيد كرده ام حاوى دو نكته اساسى است: اول اين كه براى طرح 
هر موضوعى در مجلس لزومى ندارد ابتدا از نظر موافق رهبرى اطمينان حاصل كنيم تا مجلس به يك موجود دست و پا بسته تبديل شود. 
بله، اگر رهبرى الزم ديدند در مورد مسأله اى امر يا نهى كنند صد در صد اطاعت مى كنيم. دوم آن كه اگر رهبرى نظرى )غير از موارد حكم 
حكومتى( در باب مطلبى ارايه دادند ـ گرچه معموال با توجه به تجربيات و بينش هاى رهبرى راهگشاست ـ اما هيچ ايرادى ندارد كه كسى 

نظر مخالفى ابراز كند و اال بايد حتى مشاور عالى داشتن رهبرى را امرى ضد واليت فقيه تلقى كنيم!
نه فقط در مورد ولى فقيه بلكه حتى در مورد معصومان هم چنين است، يعنى پيامبر )ص( و ائمه ـ عليهم السالم ـ نه تنها اجازه طرح نظر 

مخالف را مى داده اند بلكه گاهى آن را مى پذيرفته اند. 
داستان حباب بن منذر از مسلمات تاريخ اسالم است. وقتى مسلمانان به جنگ بدر مى رفتند، پيامبر)ص( به تشخيص خود لشكر اسالم را 
در نقطه اى فرود آورد. مرحوم حجت االسالم دكتر آيتى كه به تعبير شهيد مطهرى بهترين متخصص در تاريخ صدر اسالم است در كتاب 

تاريخ پيامبر اسالم چنين نقل مى كند:
»حباب بن منذر گفت: اى رسول خدا! آيا خدا فرموده است كه در اينجا منزل كنيم و پيش و پس نرويم، يا از نظر تدبير جنگ هر جا كه 
شايسته باشد مى توان فرود آمد؟ رسول خدا فرمود: نه، امرى در كار نيست، بايد طبق تدبير و سياست جنگ رفتار كرد. حباب بن منذر 
گفت: اگر چنين است اينجا جاى مناسبى نيست، بفرماى تا سپاه اسالمى پيش روند و در كنار نزديكترين چاه به دشمن فرود آيند.  رسول 
خدا پيشنهاد وى را پذيرفت و دستور داد تا سپاهيان اسالمى در كنار نزديكترين چاه به دشمن فرود آمدند« )تاريخ پيامبر اسالم، ص 259(.

از جناب پناهيان تعجبى نيست كه از اين جريانات تاريخى در منابر خود نگويند. تعجب آن است كه تا آنجا در تفسير واليت فقيه بيراهه 
روند كه صريحا بر خالف مبانى علم كالم در شيعه و با روشى »اشعرى مسلك« مى گويند »واليت از عدالت باالتر است!«. هر طلبه مبتدى 
كه اندك معلومات كالمى داشته باشد، مى داند كه شيعه بر اساس حسن و قبح عقلى نمى پذيرد كه حتى در مورد خداوند بگوييم كه عدل آن 

است كه خداوند انجام مى دهد بلكه بايد گفت چون عدالت است خداوند انجام مى دهد.
 داليلى كه ايشان در توجيه باالتر بودن واليت از عدالت آورده اند به غايت سست و قياس مع الفارق است. از جمله اينكه چون ايراد مالك 
اشتر به اميرالمؤمنين )ع( - كه معصوم بوده و فعلشان حجت است - در مورد منصب دادن به ابن عباس بر مبناى توهم عدالت خواهى مالك 
اشتر بوده، پس واليت از عدالت باالتر است! اين در حالى است كه خود آيت الل خامنه اى در سفر اخير به كرمانشاه طبق گزارش موجود در 
سايت ايشان »با اشاره به مغالطه عده اى در تعبير حضرت امام مبنى بر واليت مطلقه فقيه، خاطرنشان كردند: آنها سعى كردند نظر امام را به 
معناى بى اعتنايى واليت فقيه به قوانين تفسير كنند، اما امام بزرگوار ملت، ضمن تأكيد بر واليت مطلقه فقيه، خود بيشتر از همه به رعايت 
قوانين، اصول، مبانى و جزييات احكام شرعى مقيد بود«. تأكيد رهبر انقالب بر التزام رهبرى به »قانون« است ولى واليت فقيه به تقرير آقاى 

پناهيان حتى در چهارچوب »عدالت« هم نمى گنجد!
در اينجا مجال بررسى ديگر استدالل هاى مشعشع جناب پناهيان بر اصل بودن واليت نسبت به عدالت نيست، ولى ممكن است اين پرسش 
براى برخى خوانندگان پيش آيد كه اگر اين حرف ها اين قدر سست است، چرا هيچ يك از علما در نقد آن سخنى نگفتند با آنكه از تلويزيون 

هم پخش شد.
پاسخ روشن است: معركه تبليغاتى كه به دست رسانه هاى تخريب گر است . قبل از آنكه بفهمند و يا بدانند ناقد چه گفته، همين قدر كه 
مطلع شوند حرف امثال آقاى پناهيان را تكرار نكرده در مدت يك روز نه تنها فرد، متهم به ضديت با واليت فقيه مى شود بلكه جمعيت 

خودجوش! نيز در مقابل منزلش سبز مى شود.

پاسخ دکتر علی مطهری به سخنان حجت االسالم پناهیان 

پيامبر اكرم مى فرمايند :
» من براى تكميل مكارم اخالق مبعوث شدم «

 ، بود  اخالق  مكارم  تكميل  نبوت  هدف   ، )ص(  اكرم  پيامبر  فرمايش  اين  براساس 
بنابراين هر سازمان و نهادى كه براساس ايدئولوژى اسالم استوار مى گردد مى بايست 
به اخالق توجه وافرى داشته باشد0 بديهى است كه مى تواند اين نهاد كشور جمهورى 

اسالمى ايران و يا سازمانهاى زيرمجموعه آن از جمله مجلس شوراى اسالمى باشد0
اگر شخصيت انسان را حاصل 1- » عقايد « يعنى مجموعه اعتقادات او به جهان پيرامون و منشاء هستى ، فلسفه خلقت ، اهداف آفرينش 
و 2- » احكام « يعنى مناسبات فرد با خويش و يا با جامعه و يا خداوند به عنوان وظائف و نيز 3- » اخالق « يعنى كردار و رفتار و گفتار 
او در قبال فطرت ، وجدان و هر آنچه او را به اخالقى تر شدن به عنوان يك وظيفه اختيارى تشويق مى كند بدانيم ، اين مهم نتيجه گيرى 
مى شود كه از ميان عقايد و احكام و اخالق ، اگر مهم ترين آن اخالق نباشد باز اخالق از آن دو ديگر چيزى كمتر ندارد ، اما اين كه در 

جامعه ما در تمام ابعاد آن اخالق اين چنين مهجور مانده است جاى تعجب دارد0
نمايندگان محترم مجلس كه وظيفه قانون گزار ى و نظارت را بر عهده دارند مخصوصاً در حكومت جمهورى اسالمى ايران وظيفه اى 
بس سنگين در محور اخالق مدارى جامعه مى بايست ايفا نمايند  زيرا اگر آنان بدرستى عمل نمايند در انجام وظائف خود نهايتاً با هدف 
رسالت كه تكميل مكارم اخالق بوده همسو خواهند بود به عبارتى بايد قوانينى تصويب كنند كه مردم را به خداگونه شدن سير دهد و 

انسان را متخلق به اخالق الهى نمايد0
بديهى است كه اين وظيفه از كسانى ساخته است كه خود آراسته به فضيلت هاى اخالقى و پيراسته از رذايل اخالقى باشند0 اگر مجلس 

به قول امام عصاره فضائل ملت است دقيقاً بيان همين بحث مى باشد0
لذا اخالق انتخاباتى كانديداهاى نمايندگان مى تواند به عنوان يك آزمايش و يا فتنه مورد قضاوت مردم قرار گيرد و بديهى است آنان 
كه نتواند اخالق انتخاباتى را به عنوان يك فضيلت در ميدان مبارزه سياسى بكار گيرند مسلم است كه در مجلس نيز نخواهند توانست با 

عملكرد خود اخالقيات جامعه را به مراحل باالتر و به سمت كمال ارتقاء دهند اينان شايسته گزينش نيستند 0

اخالق انتخاباتی
رحمت ا... علی رحيمی

جعفریان، رسول - این جمله به لحاظ معرفتی چه تصوری را در 
اذهان ما ایجاد می کند؟

امروز سخنرانی یکی از علمای قم را مرور می کردم. چندین جمله 
در آن تکرار شده بود و حاوی این تعبیر بود که هیچ زمانی مثال 
چنین و چنان نبوده ایم. مثل این جمله: »در هیچ زمانی از تاریخ 
سراغ نداریم که اسالم این  قدر دشمن داشته باشد.« در باره برخی 
از اشخاص نیز خوب یا بد قضاوت کرده و آنها را با تعابیری شبیه 
به این ستوده اند. مثل این که » شخصیتی که سید ... در کشورهای 
عربی دارد در هیچ زمانی نظیر نداشته است«. باز هم اگر بگردیم 

نادرستی  و  درستی  به  کاری  بنده  کنیم.  می  پیدا  تعابیر  این  از 
اما  اثبات آنها دانش زیادی می خواهد،  این جمالت ندارم، چون 
قصدم آن است که بگویم این ادبیات قابل توجه و در عین حال 

بی پایه است.
گفتن این که زمان ما بهترین یا بدترین است، یک عرف معمول 
که  آگاهند  آنان  کنند.  می  تبلیغاتی  کار  که  است  کسانی  برای 
مردم حافظه تاریخی ندارند یا به قول همین عالم، دچار گسست 
تاریخی شده اند. بنابرین وقتی به آنان گفته می شود که در زمان 
ما چنین و چنان است که هیچ وقت سابقه نداشته که چنین باشد 
و ... مردم به دلیل اعتمادی که به شخصیت آن عالم دارند، از وی 

قبول می کنند.
وقوف  هایی  دانش  به چه  ایشان  که  پرسید  نخواهند  مردم  البته 
دارند و تخصصشان در چیست و در کدام یک از آنها؟  آنها بنا هم 
ندارند بپرسند که آیا واقعا این عالم علم  غیب می داند و همه ادوار 
تاریخ را در نهایت دقت و به صورت مقایسه ای مالحظه و مطالعه 
کرده است یا نه. مردم، به خصوص آنان که چشم شان به دهان 
مبارک این افراد است، دلیلی هم برای این پرسشها نمی بینند، اما 
مهم این است که خود آنها به عنوان یک عالم، باید توجه داشته 
باشند در کدام مسند نشسته اند. این افراد که معموال خیلی هم 
زاهد هستند، تصور می کنند فقط خداوند از نماز و روزه از آنان 
بخش  که  آنها  تبلیغی  های  سخنرانی  این  از  اما  کند  می  سوال 
عمده آنها ذهنیات مبارک ایشان آن هم با استفاده از مشهورات 
و عرفیات و ادبیات معمول است، پرسشی نخواهد کرد. شاید هم 
ادله  اگر  نداریم.  آگاهی  ما  و  کرده  معاف  را  قسمت  این  خداوند 
تسامح در سنن شامل این قبیل موارد هم می شود، بهتر است ما 

را هم از آن بیاگاهند تا راحت تر حرف بزنیم.
تصور نکنید این نمونه ها اندک است. قدری در فرصت آزادی که 
دارید این قبیل تعابیر را در گوگل سرچ کنید تا به نتایج جالبی 
برسید. باز یکی دیگر از همین افراد در سخنرانی اش گفته است: 
» هیچ زمانی وضعیت آمریکا بدتر از االن نبوده و هیچ زمانی هم 
زمانی  هیچ  واقعا  است.«  نبوده  کنونی  شرایط  مثل  ایران  شرایط 
امریکا و  تاریخ  تمام  ایشان  نبوده است؟   این  از  بدتر  امریکا  وضع 
اظهار  قبیل  این  رسیده اند؟  نتیجه  این  به  و  خوانده اند  را  جهان 
نظرها نشان می دهد که ما تا چه اندازه سر در الک خود کرده 
ایم و به عمد یا سهو از اطراف خود غافل بوده و با توهمات خویش 

زندگی می کنیم.

هیچ زمانی مثل االن
 نبوده است!  
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ساعات پايانى چهارشنبه گذشته، همزمان شد با ورود شبكه 
كه  ورودى  سهام؛  بازار  به  بوك  فيس  پرطرفدار  اجتماعى 

خيلى ها انتظار آن را مى كشيدند.
به گزارش آخرين نيوز به نقل از بانكى، فيس بوك كه تنها 
8 سال دارد و در طى اين تنها 8 سال توانسته بيش از 845 
ميليون نفر را جذب خود كند، 5 ميليارد دالر از رزش واقعى 

خود را در بازار سهام عرضه كرد.
اما عرضه اين سهام در بورس كه بزرگترين خبر از نوع خود 
پس از عرضه سهام گوگل در سال 2004 است، چه كسانى 
را ميليونر و حتى ميلياردر مى كند؟ ما در اين گزارش پاسخ 

اين پرسش مى دهيم.

1. مارک زاکربرگ

چهره آشناى فيس بوك كه تنها 27 سال سن دارد و در 19 

سالگى ايده اين شبكه اجتماعى را پياده سازى كرد، با دارا 
بيشترين سود  اجتماعى،  اين شبكه  از سهام  بودن 4/28  

ممكن را از عرضه سهام فيس بوك خواهد برد.
ارزش سهام متعلق به زاكربرگ، 24 ميليارد و 850 ميليون 

دالر است.

2. اکسل پارتنرز
)Accel Partners( شركت سرمايه گذارى اكسل پارتنرز

كه يكى از سرمايه گذاران اوليه فيس بوك است، با دارا بودن 
اين شبكه اجتماعى به 9 ميليارد و 975  از سهام   %4/11

ميليون دالر ثروت مى رسد.
3. داستین ماسکوویتز

او كه از بنيانگذاران شركت فيس بوك و همراهان زاكربرگ 
است، با دارا بودن 6/7% از سهام اين شبكه اجتماعى به 6 

ميليارد و 650 ميليون نفر ثروت خواهد رسيد.
Digital Sky Technologies .4

نامش پس  المللى هم كه  بين  اين شركت سرمايه گذارى 
از سرمايه گذارى 200 ميليون دالرى در فيس بوك بر سر 
اين  به  و  دارد  را  بوك  از سهام فيس  افتاد، %4/5  ها  زبان 
ترتيب به 4 ميليارد و 725 ميليون دالر ثروت خواهد رسيد.

5. پیتر ثیل
وى ازسرمايه گذاران اوليه فيس بوك و داراى 5/2% از سهام 
رقمى  گذار  سرمايه  اين  سهام  است.  اجتماعى  شبكه  اين 
ارزش  دالر  هزار  و 500  ميليون  و 187  ميليارد   2 معادل 

دارد.
T Rowe Price .6

سهام  از   %0//64 هم،  دولتى  گذارى  سرمايه  شركت  اين 
فيس بوك را در اختيار گرفته كه اين مقدار سهم بيش از 

566 ميليون دالر ارزش دارد.

7. مارک اندرسن
افزار  نرم  مهندس  و  گذار  سرمايه  كارآفرين،  ميلياردر، 
را  بوك  فيس  سهام  از   %0/19 حدود  كه  است  آمريكايى 
در اختيار دارد. سهام اين كارآفرين ميلياردر بيش از 166 

ميليون دالر ارزش دارد.
8. دیوید ابرسمن

مدير ارشد امور مالى فيس بوك هم از ديگر سرمايه داران 
اين شبكه اجتماعى است كه 0/11% از سهام آن را در اختيار 

دارد و سهامش نيز بيش از 101 ميليون دالر ارزش دارد.
9. مایک اسکروپفر

معاون مهندسى فيس بوك كه او هم مثل همكارش حدود 
0/11%  از سهام اين شبكه اجتماعى را در اختيار دارد، مى 
تواند با فروش سهام متعلق به خود به بيش از 97 ميليون 

دالر ثروت برسد.
10. شریل سندبرگ

زاكربرگ  راست  دست  نوعى  به  كه  بوكى  فيس  خانم  اين 
را در  از سهام فيس بوك  محسوب مى شود، داراى %0/1 
اختيار دارد و اين سهام كم بيش از 88 ميليون دالر ارزش 

دارد

سهام فیس بوک چه کسانی 
را میلیاردر می کند؟ 

آنچه که از مصوبه جديد بانک مرکزی بر می آيد :

مصوبه جديدى كه بانك مركزى ابالغ كرده است به اندازه كافى همه را گيج كرده است 
. چرا كه بر اساس اين مصوبه بانك مركزى چنان تجار را تشويق به واردات مى كند كه 
بايد قاتحه توليد را خواند . راستى چه كسانى در اين ميان سودهاى كالن خواهند برد؟

بانك مركزى در روز هاى اخير بخشنامه اى را ابالغ كرده كه بر اساس اين بخش نامه، 
صادر كنندگان، در ابتدا بايد ارز هايى را كه بابت صادرات نصيب خود كرده اند به بانكها 
و شعب ارزى بدهند و در ازاى آن بانك ها موظف اند در ازاى آن، نسبت به گشايش 
اعتبار اسنادى، ثبت سفارش برات اسنادى يا حواله در چارچوب مقررات اقدام كنند تا 

از اين رهگذر واردات توليد كنندگان را تسهيل نمايند.
به گزارش »تابناك «، اما به نظر مى رسد كه از اين بخشنامه نه تنها اميدى برنمى 

خيزد بلكه مشكل ديگرى بر مشكالت كشور افزوده خواهد شد. 
از بخشنامه اى كه بانك مركزى ديروز ارائه داد چند نكته مستفاد مى شود : 

اول آنكه سودآورى واردات بيش از سفته بازى است؛
دو آنكه بانك مركزى به دنبال كاهش سفته بازى نيست، بلكه به نظر مى رسد در بازى 

به وجود امده براى كسب سود بيشتر نمى خواهد كنار برود.
حال سئوال اين است كه  چرا بانك مركزى دست به صدور چنين بخش نامه اى زد؟

جواب روشن است  به علت اين كه برخى توليد كنندگان براى كسب ارز، به سمت 
صادرات روى آورده بودند. به عنوان مثال، ارزان فروشى بسيار پرايد و ديگر خودرو ها 
در عراق با چه توجيه و عقل اقتصادى، قابل قبول است؟ چرا اين روش تا قبل از گران 
شدن ارز در داخل صورت نمى گرفت؟ چرا توليد كنندگان ارزان  فروشى خودروهاى 

خود را در خارج به گران فروشى آن در داخل ترجيح داده اند.
جواب همان است كه چند روز پيش نيز مسئوالن دولتى از آن ابراز نگرانى كردند و آن 
اين بود كه برخى از توليد كنندگان، از بستر به وجود امده در بازار ارز، ارز هاى حاصل 
از صادارت خود را به داخل آورده و آن را گران فروخته و عمال عالوه بر آنكه به التهاب 
بازار سفته بازى كمك مى كردند، نه تنها جبران ارزان فروشى خود در خارج را مى 
كردند، بلكه سود هاى فراوانى را نصيب خود مى كردند.لذا اين بخش نامه مصوب شد، 

تا عمال صادر كنندگان، ارز را در اين راه خرج نكنند.
بايد در قبال فراموش كردن اين سود به توليد كنندگان  حال سوال دوم ، چه چيز 

داده شود؟ 
گران  سود  از  صادركنندگان  صورتى،  چه  در  است،  اين  مهم  سوال  حال  عبارتى  به 
فروشى ارز مى توانند منصرف شوند و به جاى آنكه از ارز استفاده سفته بازى كنند، آن 
را در اختيار بانكها قرار دهند؟ در صورتى كه سود باالترى به آنها داده شود و اين سود 

باالترى چيزى جز اجازه واردات نيست.
بنابر اين، تا ايجا مشخص شد كه واردات سوددهى اش بسيار بيش از سفته بازى است 

كه اين انعكاسى از واقعيت ركود تورمى اقتصاد ايران است.
حال سوال ديگرى مطرح ميشود، آيا بانك مركزى به دنبال كاهش سفته بازى است؟ 
اگر بانك مركزى به دنبال كاهش سفته بازى بود، چرا خسارت جبران ناپذير واردات را 
بر كشور تحميل كرد، واردات، به شدت توليد داخلى را از ريشه ساقط مى كند. بنابراين 
سياستى كه مى خواهد توليد را ريشه كن كند، نمى تواند به علت كاهش سفته بازى 
اتخاذ شده باشد. از سويى با انجام اين بخش نامه، عمال تقاضاى ارز افزايش مى يابد، 
چرا كه واردات افزايش يافته است، بنابراين با افزايش نرخ ارز، عمال سفته بازى تقويت 
خواهد شد، چرا كه چشم انداز مثبت روند صعودى قميت ارز، به علت جريان خانه مان 
سوز واردات، هم چنان مثبت باقى خواهد ماند. لذا كسانى كه توانايى واردات را دارند، 
شغل واردات را بر خواهند گزيد و كسانى كه توانايى اين كار را ندارند به داللى و سفته 

بازى مشغول خواهند شد. 
نكته ى بسيار مهم اين است كه تخريب توليد با سرعت بيشترى نسبت به هزينه هاى 
واردات) گران شدن ارز( تغيير مى كند، يعنى اگر نرخ ارز افزايش يابد، توليد بيشتر 
آسيب مى بيند، لذا هزينه ى گران شدن واردات از طريق تشديد ركود تورمى به دليل 
نابودى توليد، به راحتى جبران گران بودن واردات را به عمل مى آورد. لذا اين گونه 
نيست كه بگوييم با افزايش نرخ ارز، واردات كاهش مى يابد. بلكه به علت تشديد ركود 

تورمى، اين هزينه به راحتى با قيمت هاى باالتر واردات جبران ميشود.
واردات از دو زاويه مى تواند نرخ ارز را افزايش دهد، يك انكه تقاضاى ارز را افزايش 
مى دهد، و دو آنكه با تشديد ركود تورمى، بازدهى سفته بازى را افزايش داده و افراد 
بيشترى شغل سفته بازى را انتخاب مى كنند، افرادى كه بازدهى پايين توليد، نتوانسته 

است آنها را به خود جذب كند.
بازى، بلكه براى تنها  با سفته  بنابراين به نظر مى رسد اين سياست نه براى مبارزه 
نبودن صادر كنندگان براى افزايش سود، كليد خورده است، به اين معنا كه عالوه بر 
آنكه توليد كنندگان سود هاى فراوانى را از ناحيه واردات ) آنچه كه خود بايد توليد 
ايرانى يا هر كاالى ديگر، گران مى  كنند  را ارزان از خارج خريده و به اسم كاالى 
فروشند( كسب مى كنند،  دولت  هم از طريق افزايش  درآمدهاى گمركى و دارايى 

هاى ارزى بانك ها سود مى برد.
 تنها دفاعى كه در قبال اين سياست شده است، پيش بينى كاهش قيمت ها بوده  
است و حال واقعيت اين است كه كنترل تورم بايد از طريق ارتقاء توليد داخلى صورت 
پذيرد، چرا كه واردات درست است كه قيمت ها را در كوتاه مدت كاهش مى دهد ولى 
با ايجاد ركود، نويد تورم بااليى را در بلند مدت خواهد داد، به اين معنا كه در بلند 
مدت براى اقتصاد ايران، ركود تورمى را تشديد خواهد كرد  كه  به موازات آن  نيز 
فعاليت هاى غير مولد ) سفته بازى(  سوآور تر شده و همه چيز براى تشديد بيشتر 

ركود تورمى مهيا تر خواهد شد.

تا می توانید به 
واردات ادامه دهید

اقتصاد كالن - عباسعلى كدخدايى
بايد  است.  ابزار غيرمنصفانه در عصر حاضر  تحريم ها يك 
المللى  بين  هاى  عرصه  در  امروز  كه  وقايعى  به  نسبت 
دارد  وجود  امنيتى  باشيم. شوراى  واقعنگر  افتد،  مى  اتفاق 
بر  توانمنديهايى كه دارند  امكانات و  به  با توجه  و كشورها 
برخى از كشورها مى توانند اعمال نفوذ كنند. متأسفانه امروز 
ترديدى  هم  ما  و  است  جهانى  جامعه  هاى  واقعيت  اينها 
نداريم. اما سخن اين است كه آيا بايد تابع اين واقعيتها بود 
و از آنها تبعيت كرد يا اينكه بايد در مقام دفاع برآمد. همان 

عليه  تحميلى  جنگ  سال  هشت  در  ما  ايثارگران  كه  طور 
جمهورى اسالمى ايران اين كار را انجام دادند.

مهم اين است كه ما بتوانيم راهكارهايى را در جهان امروز و 
با همين ساز و كارهايى كه وجود دارد پيدا كنيم و به مقابله 
برخى از كشورها و يا مجامع بين المللى كه اقدامات ناصوابى 

عليه منافع ملى كشور ما دارند، برخيزيم.
دارد.  الملل  بين  مختلف  اصول  با  هايى  مغايرت  ها  تحريم 
آميز  مسالمت  همزيستى  بر  ها  دولت  تعهد  به  نگاهى  اگر 
اين  روابط دوستانه كه منشور ملل متحد مدافع  و داشتن 
تحريمهايى كه وضع مى  تئورى است، داشته باشيم، قطعاً 
شوند چه يكجانبه و چه همه جانبه در بسيارى موارد ناقض 

اهداف ذكر شده در منشور مى باشد. 
اگر بگوييم سازمان ملل در واقع فقط ابزارى در اختيار برخى 
از كشورهاست ديگر نمى توانيم جامعه بين المللى را تصور 
داشته  نظر  در  را  الملل  بين  مكانيزم هاى حقوقى  و  كنيم 
امنيت  و  دوستى  و  صلح  مسير  در  آن  طريق  از  تا  باشيم 

قدم برداريم.
كشورهايى كه در شكل گيرى سازمان ملل پيشرو بوده اند 
و اهداف منشور را تدوين كرده اند و مكرراً بر همين اهداف 
پافشارى مى كنند اينها بايد در عمل هم آن را رعايت كنند.

قطعاً اگر صلح بين المللى فرياد زده شود اما رفتارها به گونه 
اى باشد كه نقض صلح بين المللى را به دنبال داشته باشد و 
هر روز يك كشور تهديد شود و با اعمال تحريم ها و اقدامات 
مختلف منافع ملى كشورهاى ديگر به مخاطره بيفتد پس 
هيچ فرقى نكرده و شكل گيرى سازمان ملل عبث و بيهوده 

بوده است.
چگونه عهدنامه مودتى مى تواند وجود داشته باشد در حالى 
كه يك جنگ اقتصادى را با كشورى كه اين عهدنامه را با آن 
دارند آغاز مى كنند و مكرراً آن كشور را در معرض تهديد و 

تحريم قرار مى دهند.
شكل گيرى سازمان تجارت جهانى به خاطر آزادى تجارت 

بوده است. در سال 1944 ميالدي نتوانستند سازمان تجارت 
سال  در  اما  بدهند  شكل  ملل  سازمان  كنار  در  را  جهانى 
اعتقاد  اين  با  گرفت  شكل  جهانى  تجارت  سازمان   1993
المللى كمك  بين  پايدارى صلح  به  تجارت  با گسترش  كه 
كند. اگر سازمان تجارت جهاني چنين هدفى را تعقيب مى 
كند پس چرا آزادى تجارت را بين كشورها به مخاطره مى 
اندازند و كشورهاى ثالث را هم كه هيچگونه نقشى در اين 
قضايا ندارند تهديد و روابط تجارى شان را محدود مى كنند.

واقع نگرى در عرصه هاى بين المللى به معناى انفعال نيست 
و كوششمان  تمام تالش  بايد  ما  كه  معناست  اين  به  بلكه 
المللى  بين  مجامع  در  و حضور  پاسخگويى صريح  براى  را 
متمركز كنيم كه خوشبختانه مركز امور حقوقى بين الملل 
ايران  اسالمى  جمهورى  كشتيرانى  و  جمهورى  رياست 
انجام  لطف خدا  به  و  اند  آورده  فراهم  را  كار  اين  مقدمات 

خواهد شد.
*حقوقدان، سخنگوى شوراى نگهبان و عضو هيئت علمى 

دانشگاه تهران

سازمان تجارت جهانی چرا آزادی 
تجارت را به مخاطره می اندازد؟ 

چه شد، دولتى كه درآمدهاى چند صد ميليارد دالرى ناشى 
روبه رو شد؟ دولت  بودجه  با كسرى  دارد،  نفت  از صادرات 
ميلياردها دالر درآمد داشته، ولى اين ميلياردها دالر درآمد، 

ميلياردها دالر هزينه براى او درست كرده است.
بسيارى  دامان  ايران،  اقتصاد  در  بودجه  آنجا كه كسرى  از 
تأمين  سازمان  جمله  از  سازمان ها،  و  توليدى  واحد هاى  از 
در  مشكالت  از  بسيارى  تشديد  عامل  گرفته،  را  اجتماعى 

حوزه درمان و توليد نيز شده است.
يابد،  استمرار  اگر  و  بودجه چيست  حال ريشه هاى كسرى 
چه پديده هايى به بار خواهد آورد؟! موضوع آنقدر مهم است 
كه بى توجهى به آن و تالش نكردن براى رفع آن، اخالق را 
از جامعه ايرانى حذف خواهد كرد؛ آنچه شروع آن را مى توان 

از كسرى بودجه ديد.
به گزارش »تابناك«، كسرى بودجه عاملى براى بسيارى از 
نه  كه  است  حالى  در  اين ها  و  اقتصادى شده  سياست هاى 
تنها اوضاع بهتر نمى شود، بلكه هزينه ها روز به روز افزايش 

مى يابد.
ميليارد  با درآمدهاى چند صد  اين كه چه شد كه دولتى 

دالرى ناشى از صادرات نفت با كسرى بودجه روبه رو شد، 
اين  پاسخ  خالصه  بسيار  ولى  مى خواهد،  جداگانه اى  بحث 
است، در صورت اين كه درآمدهاى فراوان بادآورده، زمينه 
و دوم  از همه خود  اول  نكند،  فراهم  را  واقعى  ثروت  خلق 

ثروت هاى واقعى موجود را از ميان مى برد.
بنابراين، دولتى موفق است كه درآمدهاى خيره كننده نفتى 
نتيجه اش  كه  كند  هزينه  امورى  در  و  نساخته  خيره  را  او 
باال بردن توان بخش خصوصى و بهبود فضاى كسب و كار 
شود تا از اين رهگذر، بستر خلق ثروت واقعى )رشد همراه 
در  صورت  هر  به  كه،  اين  حال  شود.  فراهم  بهره ورى(  با 
رويكرد  خصوصى سازى،  براى  دولت  روش  ايران،  اقتصاد 
فروش شركت هاى دولتى بوده و درآمدهايى را هم كه از اين 
بابت به دست آورده، در راه توانمندسازى بخش خصوصى 

به كار نبرده است.
آن،  توانمندسازى  جهت  بخش خصوصى،  از  حمايت  براى 
كار چشمگيرى نشد و بسيار كوته نگر، درآمدهاى نفت صرف 
و  شد  توليد  براى  سرمايه اى  و  واسطه اى  كاالهاى  خريد 
نداشته  توليدى  شركت هاى  براى  ناكارآمدى  جز  نتيجه اى 
است. در حالى كه اين درآمدها، مى توانست در راهى هزينه 
شود كه نتيجه اش اين شود كه خود خالق تحقيق و توسعه 
و  تحقيق  از  ناشى  فرآورده هاى  كه خريدار،  اين  نه  باشيم، 
توسعه خارجى. چنين رويكردى به اقتصاد كه ساده ترين و 
زيان آورترين راه بود، عاملى شد كه بيش از 60 درصد توليد 

داخلى ناشى از زحمات كشور هاى ديگر باشد.
توان  است.  مشخص  امروز  خوبى  به  روش  اين  هزينه هاى 
در  و  شده  گرفته  توليدى  شركت هاى  از  نوآورى  و  تفكر 
ساخت، طراحى، توسعه و تعمير نيازمند شركت هاى خارجى 
در  اجتماعى  و  انسانى  سرمايه هاى  و  بهره ورى  هستند، 
وضعيت نامطلوبى قرار گرفته و بدتر از همه اين كه بازدهى 

سرمايه هاى فيزيكى نيز منفى شده است.
داده،  رخ  ايران  اقتصاد  در  را  آنچه  راحتى  به  مثال  يك  با 
مى توان بيان كرد. كودكى را تصور كنيد كه مادرش مرتب 
تا مى تواند بخورد. اگر  او مى خواهد  از  او غذا مى دهد و  به 
و  نشود  داده  غذا  او  به  بچه  و ظرفيت  امكانات  با  متناسب 
بيش از آنچه در توان دارد، به او غذا بدهد، اين غذا به جاى 
آنكه هضم شده و به رشد بچه كمك كند، رشد او را تهديد 

كرده و براى او خطرناك مى شود. 
در اقتصاد ايران نيز از آنجا كه به موهبت نفت، درآمدهاى 
براى  درآمدها  اين  از  مى توانستيم  تا  داشته ايم،  فراوانى 
واردات كاالهاى واسطه اى و سرمايه اى )85 درصد واردات 
براى رشد  از جنس كاالهاى واسطه اى و سرمايه اى است( 
بيشتر بهره برده ايم و گامى در راه باال بردن ظرفيت جذب 
خود برنداشتيم و اين عاملى شد كه سرمايه هاى انسانى به 
سرمايه هاى اجتماعى تبديل نشده و گوشه اى خاك بخورد.

عمال  كه  باالست  آنقدر  توليد  براى  روش  اين  هزينه هاى 
دولت را در هزينه هاى باال گذارد. بلى؛ دولت ميليارد ها دالر 
درآمد داشته، ولى اين ميليارد ها دالر درآمد، ميليارد ها دالر 
هزينه براى او درست كرده و اين هزينه ها به گونه اى بوده 

كه عمال دولت را از استمرار اين روش بازداشته است.
حال نيز قرار نيست روش تغيير كند. شوكى به بخش هاى 
توليدى اعمال شد تا آنها همان روشى را كه دولت تا ديروز 
شده  بدتر  قضيه  منتهى  دهند؛  انجام  است،  مى داده  انجام 
سرمايه اى  كاالهاى  از  واردات  جنس  كه  گونه اى  به  است، 
و واسطه اى به سمت كاالهاى مصرفى حركت كرده است، 
چرا كه در شرايط ركود تورمى، به راحتى مى توان كاالهاى 
مصرفى ارزان را گرانتر فروخت و هزينه هاى اين روش بسيار 

كمتر از توليد است.
مطالب گفته شد، مقدمه اى بود براى اين كه مشخص شود 
اگر  حال  است.  شده  روبه رو  بودجه  كسرى  با  دولت  چرا 
كنيم،  نگاه  ايران  اقتصاد  به  امروز  مقدمه،  اين  با  بخواهيم 
اگر  شود،  گفته  بايد  شوخى،  هيچ  بدون  و  صريح  بسيار 
هزينه ها  افزايش  راستاى  در  درآمدها  هم  هنوز  باشد  قرار 
خرج شود، بى گمان، آسيب بسيار بزرگى به اقتصاد ايران 
را  دولت  آنكه  بر  افزون  راه،  اين  كه  چرا  شد،  خواهد  وارد 
در كسرى بودجه قرار خواهد داد، با تشديد كسرى بودجه 
دولت، بانك ها، بخش هاى خصوصى، توليد كنندگان، تأمين 
اجتماعى و بسيارى از سازمان هاى وابسته به دولت را قربانى 
روند،  اين  ادامه  بنابراين،  و  مى كند  دولت  بودجه  كسرى 

بى گمان از داشته هاى امروز اقتصاد ايران خواهد كاست.
بنابراين، بايد مشخص شود كه دولت مى خواهد درآمدها را 
در چه راهى خرج كند، چرا كه خرج كردن نادرست، عامل 

تشديد ركود تورمى در اقتصاد ايران است.

ریشه های کسری بودجه 
دولت با این همه درآمد 

نفتی چیست؟
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نان تازه  اي كه از تنور يا فر بيرون مي آيد، بافت نرم و عطر و طعم دلچسبي دارد اما بي توجهي به اصول 
نگهداري اش، مغزش را سفت مي كند، به طوري كه كمتر كسي حاضر مي شود به آن لب بزند و به اصطالح 

به آن نان »بيات« مي گويند...
عده اي تصور مي كنند گذاشتن نان در يخچال، جلوي بيات?شدن آن را مي گيرد اما اين باور غلط است زيرا 
اين كار روند بيات شدن را سريع تر مي كند. تنها راه پيشگيري از بيات شدن نان، نگه داشتن آن در فريزر در 
دماي منفي 10 تا منفي 4 درجه سانتيگراد است. شايد خود شما هم به طور تجربي متوجه تفاوت هاي بين 
اين دو شرايط نگهداري شده  باشيد؛ هنگامي كه نان را در فريزر مي گذاريم، رطوبت يا آب موجود در بافت 
آن منجمد مي شود و ديگر آبي در بافت نان نمي ماند كه ميان مولكول هاي پروتئين و نشاسته منتقل و 
كريستاله شود، به اين ترتيب مي توان نان را به مدت 3-2 ماه در فريزر نگه داشت. با بيرون آوردن نان از 

فريزر، آب منجمد شده بافت آن دوباره به حالت مايع برمي گردد و حالت تازه به خود مي گيرد.
اما در محيط يخچال و اتاق، آب موجود در بافت نان نه تنها به نقطه انجماد نمي رسد بلكه ميان مولكول هاي 

پروتئيني و نشاسته اي، منتقل و باعث كريستاله شدن اين مولكول ها و بيات شدن نان مي شود.
جالب است بدانيد در روستاها يا مناطقي كه به يخچال دسترسي ندارند، براي افزايش ماندگاري نان آن را 
زير آفتاب خشك مي كنند؛ با اين كار آب از بافت نان حذف مي شود و روند بيات شدن نان رخ نمي دهد. 
سرانجام اينكه اگرچه توصيه ما به خريد روزانه نان است، اما اگر به هر دليلي بيش از مصرف يك وعده 
نان در اختيار داريد، آن را در فريزر قرار دهيد و با توجه به نوع نان قبل از مصرف آن را 20-5 دقيقه در 

دماي اتاق بگذاريد.
دکتر محمدحسين عزيزي

چرا نباید نان را در یخچال گذاشت؟

روز عاشورا با يكي از دوستان در شلوغي و ازدحام خيابان ها، حركت مي كرديم كه 
چشممان افتاد به دستفروشي كه روي چرخ دستي لبو و باقال  پخته مي فروخت. به 
ياد دوران كودكي يك ظرف باقال و يك ظرف لبو خريديم و آرام آرام از دستفروش 

دور شديم...
 تا ديروقت بيرون بوديم. شب موقع برگشتن -حدود ساعت 11- سر همان خيابان، 
همان دستفروش را ديدم كه داشت سيني بزرگ چرخ دستي اش را با آب جوي 
كنار خيابان مي شست. من و دوستم به هم نگاه كرديم. حس خيلي بدي داشتيم. 
خوشبختانه به جز همان حس بد كه چند روزي با من بود، مشكل ديگري برايم 
پيش نيامد. در هر حال اين موضوع كه غذاهاي خياباني و فروشندگان آنها اصال 
صالحيت اين كار را دارند يا نه تا مدت ها ذهن مرا به خود مشغول كرده بود. آنچه 
متخصص  دباغ مقدم،  آراسب  دكتر  با  »سالمت«  گفت وگوي  مي خوانيد  ادامه  در 

بهداشت مواد غذايي در مورد غذاهاي خياباني و مسايل مربوط به آنهاست.
سالمت: آقاي دكتر! اين روزها شاهد هستيم كه بازار غذاهاي خياباني، از لبو و باقال 
و سمبوسه تا دل و جگر بسيار داغ است و گرايش مردم نيز روزبه روز به آنها بيشتر 

مي شود. آيا مزيت خاصي در اين غذاها وجود دارد؟
در يك نگاه كلي اگر بخواهيم مهم ترين مزيت غذاهاي خياباني را نام ببريم، بايد 
آنها  تنها مزيت غذاهاي خياباني، قيمت كمتر  بيشترين و شايد  گفت مهم ترين، 
نسبت به اقسام ديگر خوراكي هاست. درواقع اين نوع غذاها به دليل قيمت نازل و با 
توجه به در معرض ديد بودن در افراد ايجاد وسوسه و آنها را وادار به خريد مي كنند. 
جز اين مورد، غذاهاي خياباني از نظر ساير فاكتورها، به ويژه فاكتورهاي بهداشتي 

و سالمت، فاقد استانداردهاي الزم و حداقلي هستند.
سالمت: اين مشكل فقط در كشور ما وجود دارد؟

نه، غذاهاي خياباني يا استريت فود فقط محدود به كشور ما نيستند و مشكالتشان 
نيز در تمام كشورها وجود دارد. البته برخي از كشورها راهكارهايي را براي كاهش 

اين مشكالت انديشيده اند كه قابل توجه است.
سالمت: مشكل غذاهاي خياباني چيست؟

كه  دارد  وجود  مختلف  كشورهاي  در  خياباني  غذاهاي  درباره  فراواني  مشكالت 
قانوني موجود درباره  اين مشكالت خألهاي  اصلي ترين و در حقيقت ريشه تمام 
صاحبان اين مشاغل است. ما در كشور خود هم شاهد هستيم وقتي قصد راه اندازي 
يك مجتمع توليدي به خصوص براي توليد موادغذايي را داشته باشيم، اخذ بسياري 
از مجوزها الزامي است و در رأس آنها مجوزهاي مربوط به بحث بهداشت است. 
در صورتي كه اين كار در مورد عرضه كنندگان غذاهاي خياباني انجام نمي شود و 
جايي در قانون براي آن در نظر گرفته نشده است. اين خأل باعث مي شود تا هيچ 

نهاد خاصي وظيفه رسيدگي و ساماندهي اين مشاغل را بر عهده نداشته باشد 
و درنتيجه در صورت بروز مشكل مسووليت آن را نپذيرد.

به خصوص كشورهاي جنوب شرق آسيا مثل  از كشورها  سالمت: ولي در بسياري 
چين و تايلند، غذاهاي خياباني حتي باعث رونق صنعت توريسم مي شوند!

استريت فودها مشكل  با  نيز  اين كشورها  دولت هاي  درواقع  ماجراست.  ظاهر  اين 
دارند. در كشوري مثل چين وقتي شما از يك فروشگاه رسمي خريد مي كنيد، در 
ازاي خريد به شما قبض ارائه مي شود و در صورت بروز هرگونه عارضه و مسموميت، 
هيچ  خياباني  غذاهاي  مورد  در  ولي  داريد  قبض حق شكايت  همان  ارائه  با  شما 
تضميني وجود ندارد. خريد غذاهاي خياباني و مصرف آنها در نقاط مختلف دنيا 
درست مثل خريداري دارو از »ناصرخسرو« است؛ كسي در مقابل بروز مشكالت، 

مسوول نخواهد بود.
مجوز  كار خود  براي  خياباني  غذاهاي  به  مربوط  مشاغل  اينكه صاحبان  سالمت: 
بهداشتي دريافت نمي كنند، مي تواند دليل آلودگي غذاهاي ارائه شده به وسيله آنها 

باشد؟
نه؛ اين يك احتمال است ولي هيچ تضميني هم براي كيفيت و سالمت اين غذاها 
وجود ندارد. تحقيقات مدون و خاصي در اين مورد در كشور ما انجام نشده ولي 
تحقيقاتي كه در ساير كشورها انجام شده، نشان مي دهد كه بيشتر اين غذاها فاقد 

حداقل هاي بهداشتي هستند.
سالمت: چه مشكالت ديگري در اين مورد وجود دارد؟

مهم ترين نكاتي كه مي توان به آنها اشاره كرد اين موارد هستند:
قرار  نهاد خاصي  تاييد  به هيچ وجه مورد  اين غذاها  ارائه دهنده  بهداشت فرد    .1

نگرفته و مانند مشاغل رسمي فرد شاغل در اين حرفه فاقد كارت بهداشت است.
و دستكش  روپوش، كاله  مانند  موادغذايي  پوشش مخصوص عرضه كنندگان   .2

براي فروشندگان غذاهاي خياباني الزامي نيست.
3.  ابزار كار تهيه اين غذاها اعم از ظروف، همزن، سيخ، چاقو، قاشق و چنگال نيز 
از نظر بهداشتي موردتاييد نيستند. نظارتي نيز بر مواد مصرفي براي تهيه اين غذاها 
وجود ندارد و همه اين عوامل دست به دست هم مي دهند تا ما غذاهاي خياباني را 

براي مصرف افراد مختلف مناسب ندانيم.
مانند  مواردي  و  الزم  استانداردهاي  فاقد  نيز  خياباني  غذاهاي  ارائه  مكان   .4
سرويس بهداشتي و دستشويي است. ضمن اينكه اين غذاها در تماس مستقيم با 

هوا و آلودگي هاي موجود در آن هستند.
سالمت: پس چرا فروش اين نوع غذاها در كشور روزبه روز افزايش مي يابد؟

همان طور كه گفتم در مورد نظارت و رسيدگي به موضوع غذاهاي خياباني خأل 
قانوني وجود دارد و نهاد خاصي مسوول آن نيست بنابراين محدوديتي هم براي 
اينكه افراد به اين كار اقدام كنند، وجود ندارد. در عين حال مسايلي مانند ماليات 
و مجوزهاي بهداشتي براي صاحبان اين مشاغل وجود ندارد. در اين شرايط وقتي 
كار  پرسودترين  و  راحت ترين  كار  اين  دارد،  براي معيشت  به يك شغل  نياز  فرد 

پيش روي اوست.
سالمت: مي توان كاري براي ساماندهي اين مشاغل انجام داد؟

اين غذاها ضرر  از مصرف  و كسي  باشيم  داشته  را  اين مشاغل  ما  باشد  قرار  اگر 
بايد سالمت  بايد اين مشاغل تحت نظارت قانوني و بهداشتي قرار بگيرند.  نكند، 
مصرف كننده در مصرف اين غذاها تضمين شود. اگر قرار است ما سمبوسه مصرف 
كالباس  و  كه سوسيس  بدانيم  بايد  بمانيم،  سالم  آن همچنان  با مصرف  و  كنيم 
عرضه  بازارچه هاي  تشكيل  شايد  است.  استانداردهايي  چه  داراي  آن  در  موجود 
اين نوع غذاها در درازمدت بتواند اقدامي مفيد براي نظارت هرچه بيشتر بر اين 

مشاغل باشد.
غذاهاي  براي خريداران  توصيه اي  فعلي چه  با شرايط  و  در حال حاضر  سالمت: 

خياباني مي توان داشت؟
اينكه اين خوراكي ها را نخرند.

دکتر آراسب  دباغ مقدم

غذاهاي خياباني که بازآرد پشيماني

پف و كبودي زير چشم 2 منشاء عمده دارد؛ يا در اثر بيماري به خصوص بيماري هاي كليوي، كبدي يا 
نارسايي قلب و احتباس آب و مواد زائد در بافت نرم بدن از جمله بافت زير چشم ها به وجود مي آيد و 
به دنبال مالحظات خاص غذايي و رژيم درماني )محدوديت مصرف نمك و آب و برخي فلزات سنگين( 
برطرف خواهد شد يا به علت شيوه زندگي غلط و الگوي غذايي نامناسب و ناپرهيزي هاي افراطي و دفعي 

غذايي رخ مي دهد...
 استراحت كم و مصرف غذاهاي سنگين و زياد به خصوص موادغذايي شور مانند خيارشور يا غذاهاي با 
پروتئين باال مانند انواع كباب يا گوشت مي توانند باعث بروز اين حالت شوند. اين نوع موادغذايي نيتروژن 
بااليي توليد مي كنند كه مدت ها در بدن باقي مي ماند و تا زماني كه دفع شود، در نسوج نرم بدن انباشته 
خواهد شد. كساني كه استعداد ابتال به پف و سياهي دور چشم دارند، بهتر است از خوردن پروتئين هاي 
سنگين يا با حجم باال و غذاهاي شور پرهيز كنند. برخي كمبودهاي ويتاميني و اختالل هاي عروقي از 
اگر  به مويرگ هاي زير چشم و سياهي موضعي  شود.  باعث فشار  نيز مي تواند   C جمله كمبود ويتامين 
سياهي زيرچشم ارثي باشد و فرد مشكل كلسترول نداشته باشد، مي توان از منابع ژالتين غضروفي نيز براي 
برطرف شدن مشكل استفاده كرد. كمبود برخي آنتي اكسيدان ها نيز مي تواند باعث كبودي زيرچشم شود. 
خستگي، نور زياد يا آلودگي هوا به اكسيدان هايي كه در بدن وجود دارند، كمك مي كنند تا باعث تخريب 
سلول ها و از كنترل خارج شدن تنظيمات سلولي و مالنوسيت ها شوند. به دنبال اين موضوع تركيب هاي 
آهن در موضع از بين مي رود و فرد دچار كبودي زير چشم مي شود. در اين موارد عالوه بر استراحت كافي 
E كه در  آنتي اكسيدان مانند ويتامين  از تركيب هاي  بايد  آنتي اكسيداني،  از كرم هاي مناسب  استفاده  و 
جوانه گندم، روغن ها و ويتامين  C كه در ميوه و سبزي هاي تازه وجود دارد و تركيب هاي كيوتين موجود 

در برخي ميوه ها و جلبك ها، نيز استفاده كرد.
دکترهاتف شجاعي

چشمتان پف مي کند؟
غذاي شور نخورید!

اجراي برنامه بازتواني قلب نيز مانند تمام برنامه هاي 
درماني ديگر شامل برخي كاربردها و عدم كاربردها 

است...
 بازتواني قلب در بيماران پس از سكته قلبي، باي پس 
عروق كرونر يا همان جراحي بازقلب، متعاقب انجام 
انجام  از  پس  كرونر،  عروق  استنت  يا  آنژيوپالستي 
قلبي،  دريچه هاي  ترميم  يا  تعويض  قلب،  پيوند 
بيماراني  براي  و  قلبي  مادرزادي  ناهنجاري   جراحي 
كه از ناهنجاري  قلبي رنج مي برند ولي بنا به داليل 
يا تشخيص پزشك معالج فعال به جراحي نياز ندارند، 
شود.  فعاليت  و  عملكرد  در  بهبود  باعث  مي تواند 

مي برند  رنج  پايدار  صدري  آنژين  از  كه  كساني  در 
اين  بود.  خواهد  موثر  قلب  بازتواني  برنامه  نيز  هم 
برنامه ها براي كودكان دچار برخي بيماري هاي قلبي 

مادرزادي نيز قابل اجراست.
براي  بازتواني  اين  آمريكا،  مانند  ديگر  در كشورهاي 
كودكان باالي 8 سال اجرا مي شود و در بهبود كيفيت 
موثر  بسيار  بيماريشان  عاليم  كاهش  و  آنها  زندگي 
و  است  بعدي  قلبي چند  بازتواني  برنامه  است.  بوده 
براي به دست آمدن نتيجه مطلوب، بايد به تمام ابعاد 
در  مراقبت  داروها،  تغذيه صحيح، مصرف  آن شامل 
شرايط  قلبي،  بيماري هاي  فاكتورهاي  ريسك  برابر 
انجام  و  صحيح  آموزش  مناسب،  فيزيكي  و  رواني 

برنامه ورزشي منظم، دقت كرد.
دو  به  بازتواني،  در  ممنوعيت  موارد  يا  تداخالت 
مي خواهند  كه  افرادي  براي  مي شود؛  تقسيم  بخش 
برنامه هاي بازتواني قلبي را شروع كنند و افرادي كه 

در حال اجراي برنامه بازتواني هستند. 
كانديد  كه  را  بيماري  وضعيت  بايد  قلب  متخصص 
كامال  برنامه،  شروع  از  قبل  است،  بازتواني  انجام 
مشكلي   اوليه،  آزمايش هاي  نتيجه  اگر  كند.  بررسي 
نداشت، بيمار، مي تواند اين برنامه را آغاز كند. برخي 
بيماران  براي  بازتواني  انجام  مانع  بيماري ها  و  عاليم 

قلبي مي شوند مانند:
كه  قفسه سينه  درد  با  كه  ناپايدار  صدري  آنژين   )1
اخيرا افزايش يافته يا در 48 ساعت گذشته رخ داده 
كوچك ترين  با  بيمار  و  مي دهد  نشان  را  خود  است 
حركت اضافه، دچار درد قلبي مي شود، 2( آريتمي، 

تهديد كننده  كه  قلبي  ريتم  در  مهم  اختالل 
قلبي  نارسايي   )3 باشد،  بيمار  سالمت  بالقوه 

شديد يا خارج از كنترل، در مواردي كه بيمار سابقه 
جديد ايست قلبي داشته باشد، 4( اختالل فشارخون 
مانند وقتي كه فشارخون حالت استراحت200 روي 
حالت  از  كه  زماني  فرد  كه  مواردي  يا  باشد   120
از 20 ميلي متر  بلند مي شود، فشارش بيش  نشسته 
انجام  هنگام  كه  بيماراني   )5 و  كند  افت  جيوه 
قلبي شوند كه  نوار  در  تغييراتي  تست ورزش دچار 
باشد  قلبي  در عضله  نشان دهنده ضعف خون رساني 

)ايسكمي(. 
هنگام  كه  است  مواردي  ممنوعيت ها  دوم  گروه 
آنها  وجود  و  مي شوند  ديده  بازتواني  برنامه  اجراي 
است.  درمان  ادامه  براي  قلب  توانايي  عدم  بر  دليل 
اجراي  هنگام  در  فشارخون  جدي  تغييرات  مانند 
برنامه،خستگي مفرط، تنگي نفس يا درد شديد قفسه 
سينه. طبق آماري كه در آمريكا منتشر شده است، 
از افرادي كه شرايط انجام بازتواني را داشته اند فقط 
13 درصد اين درمان را در دهه قبل انجام مي دادند 
آكادمي  توصيه هاي  علت  به  اخير  سال   5 در  ولي 
قلب آمريكا از 13 درصد به 35 درصد رسيده است. 
نتايج مطالعه ها نشان داده است انجام بازتواني موفق 
پيشگيري  مجدد  قلبي  سكته هاي  بروز  از  مي تواند 
قلبي  نارسايي  دچار  كه  بيماراني  مورد  در  و  كند 
بوده اند، معموال انجام بازتواني قلبي در همان 6 ماه 

اول درمان بيماري آغاز مي شود.
دکتر فريبرز صفرپور

چـگـونـه از سـکـتـه قـلـبـي 
مـجـدد پيـشـگـيـري کنـيـم؟

پايين تر  آالينده ها  غلظت  و  هوا  آلودگي  استانداردهاي  كه  زماني 
مانند  آالينده هايي  بود.  خواهد  پاك  هوا  باشد،  مجاز  حد  از 
مونواكسيدكربن، اكسيد ازت، دي اكسيد گوگرد، ازن، ذرات معلق، 
هيدروكربن هاي خاص و آزبست هر كدام استانداردهاي مشخصي 
دارند كه اگر مقدارشان كمتر از حد استاندارد باشد، هوا پاك 

 AQI )Air Quality تلقي مي شود. عالوه بر آن، شاخصي به نام
index( وضعيت هوا را روزانه نشان مي دهد؛ به گونه اي كه همه 
آالينده ها به اين شاخص تبديل و بعد گزارش مي شوند. بر مبناي 
و  پاك  هوا  شرايط  باشد،   100 از  كمتر   AQI اگر  شاخص،  اين 
از  تا 50 باشد، هوا پاك و 100-51 سالم،  سالم است. اگر صفر، 
150-101 داراي شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس، از 200-

151 ناسالم، 300-201 بسيار ناسالم و از 301 باالتر وضعيت هوا 
خطرناك است.

آلوده ترين نقاط شهر تهران، چه نقاطي است؟
نمي توان اعالم كرد كه به طور معمول كدام نقاط از تهران هميشه 
در  ترافيك  و  شهري  تردد  و  تراكم  هرچه  اما  هستند،  آلوده تر 
افزايش آالينده ها  از  منطقه اي بيشتر باشد، مشكل آلودگي ناشي 
و ذرات معلق در آن مناطق بيشتر است كه مناطق مركزي تهران 
انتظار مي رود  اين شرايط را دارند. در مناطق حاشيه اي شهر كه 
تردد كمتر باشد، ميزان آالينده ازن بيشتر است. عالوه بر آن، در 
شهر تهران وزش غالب باد از غرب به شرق است، بنابراين آلودگي 

هوا در مناطق شرقي و مركزي بيشتر خواهد بود.
با توجه به زندگي مدرن امروزي، مي توان انتظار هواي پاك داشت؟

بسياري از كالنشهرها در دنيا هواي پاك دارند و نمي توان گفت با 
اين شرايط هرگز هوا پاك نمي شود اما در كشور ما اين گونه نيست 

و شايد فقط در برخي روستاها بتوانيم هواي پاك داشته باشيم.
ساخت?و?سازها و جمعيت تهران در وضعيت آلودگي هوا تاثيري 

ندارد؟
احتراق سوخت هاي فسيلي و خودروهاست.  از  ناشي  آلودگي هوا 
نمي توان  اما  دارد،  نقش  هوا  آلودگي   در  خودروها  تعداد  قطعا 
هوا  آلودگي  تهران،  شهر  شرايط  به  توجه  با  كه  كرد  استدالل 
اجتناب ناپذير است، چون بسياري از كشورهاي دنيا شرايط تهران 

را دارند ولي اينقدر آلوده نيستند.
دنيا براي مبارزه با آلودگي هوا چه مي كند؟

عمومي،  حمل ونقل  توسعه  و  گسترش  سوخت،  كيفيت  بهبود 
توصيه به مردم براي استفاده از وسايل نقليه عمومي يا دوچرخه، 
درست مصرف كردن انرژي، به طور مثال تنظيم موتورخانه و شوفاژ 
در خانه هاي مسكوني. اين اقدام ها به مقدار قابل توجهي مي توانند 
اقدام ها  اين  با  از كشورها  بسياري  و  را كاهش دهند  آلودگي هوا 

براي كاهش آلودگي هوا گام برداشته اند.
انجام  آلودگي هوا در كشور  براي كاهش  اقدام هايي  ايران چه  در 

شده؟
از سال 79، خودروسازان ملزم شده اند استانداردهاي محيط زيست 
استانداردهاي  رعايت  نيز  موتورسيكلت ها  در  و  كنند  رعايت  را 
از  سرب  حذف   ،82 سال  در  است.  شده  ضروري  محيط زيست 

عمومي  حمل ونقل  توسعه  آن،  بر  عالوه  شد.  مطرح  بنزين 
از  شهرداري  در  هوشمند  سيستم  هاي  راه اندازي  و  مترو  مانند 

اصلي  اقدام  اما  هواست،  آلودگي  كاهش  براي  اقدام ها  مهم ترين 
به  بايد  اقدام ها  ساير  و  هواست  آلودگي  به  مسووالن  ويژه  توجه 
موازات انجام شود. به طور مثال، خودروها استاندارد الزم را ندارند 
و كيفيت سوخت مناسبت نيست و نظارتي بر رعايت استانداردها 
وجود ندارد. اكنون خودروها با استاندارد يورو 2 توليد مي شوند، اما 
نظارتي بر آن نيست كه تا چه زماني اين استاندارد حفظ مي شود. 
مبدل كاتاليستي يا واكنشگر  شيميايي كه آالينده  مونواكسيدكربن، 
اكسيد ازت و هيدروكربن  هاي سوخته را به گازهاي بي اثر تبديل 

مي كند بايد تعويض شود ولي نظارتي نيست.
مردم چگونه مي توانند در كاهش آلودگي هوا موثر باشند؟

استفاده  كمتر از وسايل نقليه شخصي مي تواند در كاهش آلودگي 
استانداردهاي  رعايت  و  كيفيت سوخت   بهبود  اما  باشد  موثر  هوا 
وسايل  از  بايد  مردم  دارد.  بيشتري  اهميت  در خودروسازي  الزم 
نقليه عمومي استفاده و موتورخانه ها و شوفاژ منازل خود را تنظيم 
پيدا  هوا كاهش  آلودگي  انرژي،  با درست مصرف كردن  تا  كنند 
كند. از وسايلي مانند دوچرخه  استفاده كنند و به سالمت خودروي 

خود حساس باشند.
دکتر يوسف رشيدي

بهچههوايي،هوايپاكميگويند؟
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حجت االسالم والمسلمين احمد مبلغی
ويژگى فقه شيعه اين است كه در قبال انديشه هاى فطرى، فراگير و بديهى بشر، 
بى هر وسوسه يا ترديد و به  دور از هر گونه نگاه دشواربين يا سرگشته در پيچ 
و خم ها، فتوايى هماهنگ و همراه ارايه مى كند؛ فتواى اخير رهبر معظم انقالب 

درباره تحريم سالح هاى اتمى از همين دست است.
در فضاى عبور قدرت هاى جهانى از منطق آشكار بشرى درباره سالح هاى كشتار 
جمعى و ناديده  گرفتن انگاره هاى فطرى در اين زمينه، اين فتوا به محض صدور، 
صبغه تاريخى به خود گرفت و به مجرد عرضه شدن، به درون  اليه هاى متمركز و 
مستقر انسان ها راه برد. هرچند داليل فقهى نهفته در وراى اين فتوا بسيار است، 

ولى در يك نگاه گذرا مى توان به سه قاعده زير اشاره كرد:
قاعده وزر

از  بيش  به  نبايد  مجازات  دامنه  أُخرى1«  وزَر  وازرٌۀ  تَِزُر  ال  »و  وزر  قاعده  بر  بنا 
فراسوى كسانى كشيده شود كه استحقاق آن را دارند؛ به عبارت ديگر، هيچ  كس 
ارتكاب  ديگران  ناحيه  از  آن  سبب  كه  شود  وبالى  و  وزر  پيامدهاى  دچار  نبايد 
يافته است. به كارگيرى سالح هاى هسته اى، نفى و نقض اين قاعده را به  صورتى 
از  فارغ  و  گسترده  به  شيوه اى  كه  آن جهت  از  دارد؛  پى  در  انبوه  و  تكرارشونده 
تمايزگذارى، مجموعه اى بزرگى از انسان ها را هدف قرار مى دهد. بلكه حتى فراتر 
از نسل هاى فعلى بشر، حمالت مرگ بار سالح هاى هسته اى متوجه نسل هاى آينده 
از  گسترده اى  مجموعه  براى  زايشى  صورت  به   آنها  تباهى  و  شد  خواهد  هم 

انسان ها در ابعادى فرانسلى پايدار خواهد ماند.
قاعده سعی بر فساد

آيه شريفه »و إذا تولّى َسعى فِى األرِض لِيْفسَد فيها و يْهلَك الَْحْرَث و النَّْسَل2« 
اين قاعده است. در پيش گرفتن هر راهى كه سرانجام به فساد روى  سرچشمه 
زمين برسد، مصداق سعى بر فساد و موضوع اين قاعده است و در نتيجه محكوم 

به حرمت خواهد بود. 
مطالعات استراتژيك نشان مى دهد كه انباشت سالح هاى هسته اى، گامى به سوى 
نخستين  محض  به  كه  است  آن  بيانگر  مطالعات  همين  آنهاست.  از  بهره گيرى 
قالبى  در  و  پيوسته  به  گونه اى  بعدى  بهره گيرى هاى  اين سالح ها،  از  بهره گيرى 
تحقق  آن،  نتيجه  كه  مى شود  جنگى  آتش  شدن  شعله ور  سبب  كنترل ناپذير، 
فسادى بسيار پردامنه در زمين است. بدين سان و بنا بر قاعده »حرمت سعى بر 
فساد در زمين« گام زدن در وادى توليد و مسابقه تسليحاتى به دليل پيامدهايى 

كه دارد، نادرست و از نظر فقهى مردود است.
جالب اين كه قرآن شريف در اين آيه، سخن از »سعى منتهى به فساد در حرث و 
نسل« به ميان آورده است؛ به تعبير ديگر، حرمت را روى اين عنوان برده است، 

بدون نظر به اين كه اين سعى آيا به فساد عماًل و مآالً نيز منتهى مى شود يا نه.
قاعده إثم

بنا بر اين قاعده، اگر إثم )گناه و زشتى و پلشتى( در عملى از سود آن عمل بيشتر 
و بزرگتر باشد، تحريم مى  شود. سالح هاى هسته اى مصداق إثم اين قاعده است. 
اين سالح ها به روشنى، إثمى بزرگتر از نفع دارند. تصور درگير شدن بشر در نبرد 
هسته اى آن چنان دهشت انگيز است كه جايى براى تشكيك در كاربرد قاعده مورد 
اشاره باقى نمى گذارد. تشخيص پلشتى و زشتى بهره گيرى از سالح هاى هسته اى 

به حكم عاقالن و خوردن مهر تأييد از سوى وجدان آدمى مسلم است.
گسترش سالح هاى هسته اى نيز حكمى مشابه دارد، زيرا افزايش اين سالح ها به  
تدريج فرايندى تصاعدى خواهد يافت و به شيوه اى پيوسته به تكرار اين وضعيت 
بر آن حكم مى راند،  تصاعدى  اين مسابقه خطرناك كه منطقى  انجاميد.  خواهد 
گناهى را سبب مى شود كه بى هر سخنى، بيشتر از منافع احتمالى برخوردارى از 

اين سالح هاست.
آيه »إثُمُهما اَْكَبُر ِمْن نَْفِعِهما3« هرچند در ارتباط با »خمر و ميسر« وارد شده، در 
واقع يك قاعده است و قابل تطبيق در هر مورد كه بزرگتر بودن إثم در آن احراز 
شود. در ارتباط با خمر و ميسر، شارع مقدس، خود بزرگتر بودن اثم را اعالم نموده، 
ولى در ارتباط با سالح اتمى، همه عقالى جهان بر نهفتگى فساد بزرگ در آن اتفاق 
نظر دارند. به  واقع همه بر اين باورند كه فساد نهفته در سالح اتمى، فسادى ذاتى و 

حداكثرى است و از اين رهگذر، احراز موضوع قاعده شكل مى گيرد.
پی نوشت:

1. إسراء، آيه 15 -  2. بقره، آيه 205 -  3. بقره، آيه 219

دالیل فقهی تحریم سالح های اتمی

به سرعت نور خود را به فرودگاه ميرسانى  تا در 
لحظه  نمانى در همين  پرواز جا  از  دقايق  آخرين 
هيجده  سفر  تأخير خستگى  اى  دقيقه   40 اعالم 
ساعته را مضاعف ميكند روى صندلى  مينشينى 

وچشمانت را ميبندى تا تجديد قوا كنى .
در  كدوم  تبريز  پرواز  خروجى  گيت  ببخشيد  ـ 
هست؟چشمانم را نيمه باز ميكنم وميگويم : اعالم 

نكرده اند هنوز.
وسايل وكيف بزرگ وچند نايلكس دستى را روى 
صندلى كنارش ميگذارد وخودش را بسختى روى 
صندلى كنارم جا ميدهد وميگويد : زمستون ها با 
آدم خودشو هم  لباس هاى ضخيم وسنگين  اين 

نميتونه جابجا كنه .
لبخندى از روى اجبار ميزنم . خانمى است حدود 
فرودگاه  دم  ترافيك  از  مدام  كه   ، ساله  پنجاه 
مردم  اينكه  از  و  ميكند  ناله  ها  خيابان  وشلوغى 
حقوق  رعايت  كسى  و  اند  شده  اخالق  بى  چقدر 
پرواز  به  كه  ميكرده  فكر  و  نميكند  را  ديگران 
بود  ملموس  برايم  هايش  گفته  و....كاماًل  نميرسد 
واينكه خودم نيز مسير يك ونيم ساعته را در سه 

ساعت وده دقيقه رسيده بودم .
همصحبتى  باب  فتح  براى  نشست  اينكه  از  بعد 
ساعت را پرسيد وادامه داد:چه عجب تبريز ميرى ؟

اومدم  صبح  داشتم  كارى  يه   ، تبريزه  ام  خونه  ـ 
واالن برميگردم.من هم براى تدريس ميرم كالس 

دارم در دانشگاه آزاد.
واقعيتش   . گفت  من  سوال  بدون  را  جمله  اين   
زد  حدس  نميشد  اش  وچلفتى  نامرتب  ظاهر  از 
تدريس  : چى  پرسيدم  باشد.  دانشگاه  كه مدرس 
طراحى  ولى  خوندم  شناسى  جامعه  ميكنيد؟ 
رابطه  كشف  .حوصله  ميكنم  تدريس  صنعتى 

 . نداشتم  را  وطراحى  شناسى  جامعه  بين 
16A پرسيد : رديف صندلى ات چنده ؟

هيچ چيز در طول سفر مثل يك هم صحبت ، سفر 
را خوشايند نميكنه .

 با سرم تاييد كردم  و با خودم گفتم بشرطى كه 
آورد وشروع  را هم در  ما  .آمار  باشه  ناى صحبت 
وشيادن  دروغگو  همه  آقا!  كه  فضل  ابراز  به  كرد 
به  هميشه  ومن  نيست  جامعه  در  اعتمادى   .
به يك تونل  : زندگى مثل ورود  دانشجوها ميگم 
هست هر واگنى كه مشكل داشته باشه باالخره يه 
جايى توى تونل متوقف خواهد شد پس بهتره كه  
يا سالم وارد تونل بشويم و يا اصال وارد نشيم چون 

براى ديگران هم سد خواهيم بود .
 براى اينكه از تفضالتشان استفاده كنم ، پرسيدم 
پس تكليف واگن هاى مشكل دار چيه ؟ باالخره 
نميشه كه هيچ  واگنى مشكل نداشته باشد و......

) هر از گاهى با خودم فكر ميكردم من چه جور 
واگنى هستم وكجاى تونل گير كرده ام ؟! ومانع 
: بنظر  چه واگن هاى ديگرى شده ام و.....(.گفت 
من جامعه شناسى* يه علميه كه ميگه تو هر راه 
حلى را كه مناسب ميدونى بساز ، با اون راه حل 
هنجار ايجاد كن وكاًل راحت باش .... مثل حكايت 
موسى وشبان  كه هيچ آداب و ترتيبى نجوى و... 
با صداى بلندى خنديد . نميدانم در همكالمى با 
افراد هيچ وقت اين حس به تون دست داده يا نه 
؛ كه طرف خودش هم نميفهمد چه ميگويد ؟! در 
به  اين حس  بار  بيست دقيقه صحبت حداقل ده 
من دست داد .....راستش حوصله وناى فكر كردن 

ورابطه كشف كردن نداشتم .
صداى پيجر سالن مثل هاتف خوش خبر باز شدن 

گيت پرواز را اعالم كرد.
 .... صف  انتهاى  طرف  وبه  شديم  بلند  صندلى  از 
دستم را گرفت وگفت :از همين وسط صف قاطى 

مردم ميشيم نميخواد برى انتهاى صف !
گفتم : موفق باشى شبان جان . ما يه چيزايى را 

باور كرده ايم.

داستان اول:

پيرمردى صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با يك ماشين تصادف كرد و آسيب 
ديد. عابرانى كه رد مى شدند، به سرعت او را به اولين درمانگاه رساندند. پرستاران 
ابتدا زخم هاى پيرمرد را پانسمان كردند. سپس به او گفتند: »بايد ازت عكس بردارى 

بشه تا جايى از بدنت آسيب و شكستگى نديده باشه«.
پيرمرد غمگين شد؛ گفت عجله دارد و نيازى به عكس بردارى نيست.

پرستاران از او دليل عجله اش را پرسيدند. پيرمرد گفت: »زنم در خانه سالمندان است. 
هر صبح آن جا مى روم و صبحانه را با او مى خورم. نمى خواهم دير شود!«

پرستارى به او گفت: خودمان به او خبر مى دهيم.
پيرمرد با اندوه گفت: »خيلى متأسفم. او آلزايمر دارد. چيزى را متوجه نخواهد شد؛ 

حتى مرا هم نمى شناسد!«
پرستار با حيرت گفت: »وقتى كه نمى داند شما چه كسى هستيد، چرا هر روز صبح 

براى صرف صبحانه پيش او مى رويد؟«
پيرمرد با صدايى گرفته، به آرامى گفت: »اما من كه مى دانم او چه كسى است...!«

داستان دوم:

مرد مسنى به همراه پسر 25 ساله اش در قطار نشسته بود. در حالى كه مسافران در 
صندلى هاى خود نشسته بودند، قطار شروع به حركت كرد.

به محض شروع حركت قطار، پسر 25 ساله كه كنار پنجره نشسته بود، پر از شور و 
هيجان شد. دستش را از پنجره بيرون برد و در حالى كه هواى در حال حركت را با 
لذت لمس مى كرد، فرياد زد: »پدر نگاه كن! درخت ها حركت مى كنن. مرد مسن با 

لبخندى، هيجان پسرش را تحسين كرد.
كنار مرد جوان، زوج جوانى نشسته بودند كه حرف هاى پدر و پسر را مى شنيدند و از 

پسر جوان كه مانند يك كودك 5 ساله رفتار مى كرد، متعجب شده بودند.
ناگهان جوان دوباره با هيجان فرياد زد: »پدر نگاه كن! درياچه، حيوانات و ابرها با قطار 
حركت مى كنند.« زوج جوان پسر را با دلسوزى نگاه مى كردند. باران شروع شد. چند 
قطره روى دست مرد جوان چكيد. او با لذت آن را لمس كرد و چشم هايش را بست و 

دوباره فرياد زد: »پدر نگاه كن! باران مى بارد؛  آب روى من چكيد.«
مداواى  براى  » چرا شما  پرسيدند:  مرد مسن  از  و  نياوردند  طاقت  ديگر  زوج جوان 

پسرتان، به پزشك مراجعه نمى كنيد؟«
مرد مسن گفت: »ما همين االن از بيمارستان برمى گرديم. امروز پسر من براى اولين 

بار در زندگى مى تواند ببيند.«

دو داستانك عاشقانه

اگر سالمندى در خانه شما زندگى مى كند ،به عهده شماست كه عالوه بر اينكه خودتان به او احترام  
مى گذاريد ، خانواده خود را نيز براى احترام به وى ترغيب نماييد.

محيط  هر چند كوچكى را  )اتاقى(  با وسايل كامل در اختيار سالمند قرار دهيد تا چنانچه مايل است 
گاهى خودش براى خود برنامه ريزى كرده و به سليقه خودش زندگى كند .بگذاريد هر گاه دوست 
دارد وارد جمع شما بشود و هر گاه مايل است در تنهايى و سكوت اوقات خود را سپرى كند به هر 

حال سالمند را ملزم و مجبور نكنيد، اين منصفانه تر و مهربانانه تر است .
اگر سالمندى در خانه شما زندگى مى كند ،به عهده شماست كه عالوه بر اينكه خودتان به او احترام  

مى گذاريد ، خانواده خود را نيز براى احترام به وى ترغيب نماييد.
احترام به سالمندان را به دو دليل جدى بگيريد .يكى به خاطر رعايت حال سالمند و ديگرى به خاطر 
رعايت مسائل اخالقى در خانواده، كه خود عين تربيت است .گاهى براى احترام به سالمندان الزم 
است اعضاى خانواده را از لحاظ فكرى و روحى آماده كرد .اما بايد بسيار زيركانه و با احتياط عمل 

نمود مبادا احساس نادرستى به خاطر اشتباهات ما شكل بگيرد.
 اگر مى خواهيد ديگران را براى لج كردن به سالمندى كه با شما زندگى مى كند ،تحريك كنيد آنها 
را به خاطر يك بد رفتارى يا بى توجهى تنبيه كنيد و سر و صدا راه بيندازيد .يا اگر مى خواهيد يك 
كار بى نتيجه بكنيد در باره احترام به سالمندان فقط حرف بزنيد .بقيه هم ظاهرا گوش مى دهند اما 
خدا مى داند موقعى كه خيره به شما نگاه مى كنند در چه فكر و خياالتى هستند .اما اگر مى خواهيد 
اعضاى خانواده خود را واقعا براى احترام به سالمندان ترغيب كرده و نتيجه بگيريد عمال اقدام كنيد 
و خودتان از همه جلوتر در اين عرصه حركت كنيد .با عمل به برخى از مظاهر احترام به خوبى مى 

توانيد اين مطلب را به ديگران تذكر دهيد تذكرى كه تاثير گذار خواهد بود.
وقتى وارد خانه مى شويد اول سرى به سالمند بزنيد. چنانچه نشسته است اگر مى توانيد براى راحتى 
و رفاه بيشتر او كارى كنيد .مثال ابتدا بالشى را بياوريد و زير پايش قرار دهيد. به هر حال ديگران بايد 
شاهد باشند كه شما در ابتدايى ترين لحظات ورودتان براى آسايش سالمند كارى انجام داديد اين 

مطلب اهميت رسيدگى به سالمند را بيشتر نشان مى دهد.
وقتى در منزل دور هم نشسته ايد هر از گاهى نظر سالمند را راجع به مسائل اطرافش بپرسيد .آيا 
صداى تلويزيون او را اذيت نمى كند؟اگر جواب او مثبت است و صداى تلويزيون را كم كنيد ،حتى 
اگر خالف ميل بچه ها باشد .اگر كمى سكوت را رعايت كنند با صداى آرامتر هم مى توانند تلويزيون 

تماشا كنند.
اگر بين سالمند و ديگرى اختالف افتاد خوب نيست كه بگذاريد كار به قضاوت بكشد تا احيانا سالمند 
مقصر و يا بازنده شناخته شود .آن فرد كوچكتر را به دليل الزام احترام به سالمندان دعوت به سكوت 

و احترام نماييد و از طرف او عذر خواهى كنيد
... چندان تفاوت زمانى  سر سفره غذا ،اول براى سالمند غذا بكشيد. درست است كه اول و دوم و 
ندارد اما اين كار احترام به سالمند را نشان مى دهد. اگر با هم به پيك نيك مى رويد از سالمند توقع 
نداشته باشيد كه مانند ديگران صبر و تحمل نشان دهد بلكه براى او امتيازات بيشترى قائل شويد 
ابتداى كار براى استراحت وى كارى كنيد.حتما جاى او را در بهترين جا قرار دهيد .پتو و  .همان 
بالشى مخصوص او برداريد و روى فرش خودتان براى او در جايى كه بتواند تكيه دهد قرار دهيد. بايد 
فرزندان شما ببينند كه شما چقدر به رفاه حال وى اهميت مى دهيد .وقتى شما جاى او را ممتاز از 

سايرين كرديد ،سايرين نيز رفتارى ممتاز نشان خواهند داد.
اگر بين سالمند و ديگرى اختالف افتاد خوب نيست كه بگذاريد كار به قضاوت بكشد تا احيانا سالمند 
مقصر و يا بازنده شناخته شود .آن فرد كوچكتر را به دليل الزام احترام به سالمندان دعوت به سكوت 
و احترام نماييد و از طرف او عذر خواهى كنيد در اين خصوص رفتار شما بايد صلح طلبانه و مسامحه 

كارانه باشد مهم نيست كه موضوع جدل چه بوده است.
گاهى اين امكان را فراهم كنيد تا سالمند بتواند با خيالى آسوده و با اعتماد كافى با شما درد دل كند. 
به هر حال زندگى دسته جمعى  سختى هايى دارد كه بايد آنها را شناخت و در كنترل و مديريتشان 
درست اقدام نمود. درد دلهاى سالمند را بشنويد و به سهم خودتان در جهت كمك به او اقدام كنيد 

اما در انتقال آن به ديگران احتياط كنيد تا مشكلى پيش نيايد.
اين نكته را مد نظر داشته باشيد كه جوانى سالمندان در دنيايى متفاوت با دنياى امروز ما سپرى شده 

است .لذا افكار و توقعات آنها با جوانهاى نسل ما متفاوت است.
اين چيزها ممكن است بهانه اى براى بى احترامى و بى عاطفگى در حق سالمند شود .اگر مى توانيد 
دنياى آنها را براى فرزندان خود به تصوير بكشيد. گاهى كه دور هم هستيد از سالمند بخواهيد از 
قديم و از زمانى جوانى خودش صحبت كند سختى هايى كه در زندگى تحمل كرده را برايتان بازگو 

كند .اين گفتگو ها كمك موثرى به برقرارى ارتباط دوستانه بين فرزندان شما و سالمند مى كند.

یک فضای 
دلنشین برای 

سالمندان

بلند است  يا آشپزخانه  اتاق  از توى  اين روزها مادرم زياد غر مى  زند دايم صدايش 
كه چراغ ها را خاموش كنيد آب را ببنديد. يا يك بند مى گويد سبزى خريده ام فالن 
تومان، پودر شده فالن تومان، نان ها كوچك شده است، فالن چيز را ديروز خريده ام 
با غر زدن كه مشكل  مى گويم مادر  امروز خريده ام بهمان قيمت و…  فالن قيمت 
مى گويد  بگذرد.  نيز  اين  است  شده  گران  كمى  اجناس  حال  هر  به  نمى شود  حل 
برادرهايت خيلى  و  تو  بعد هم  است  گران شده  است خيلى  نشده  گران  اوال كمى 
ولخرجى مى كنيد مى گويم مادر من كه خرجى ندارم صبح مى روم سر كار تا شب، 
نه سفر داخل كشورى، نه سينمايى، نه تئاترى، نه سفر خارج كشورى، نه سفر كن و 
سولوقانى، خرجم كجا بود؟ مى گويد همين است ديگر، فكر مى كنى خرج كردن يعنى 
از آنهايى كه سفر خارج مى روند بيشتر است مثال  سفر خارج رفتن، نخير خرج تو 
همين روزنامه ها كه مى خرى مى دانى ماهانه چقدر پول همين روزنامه ها مى شود؟ 
مى گويم مادر جان اين جورى نگو من اگر روزنامه نخوانم مى ميرم بعد هم مگر چقدر 
است؟  كم  مى گويد  نهايت.  تومان  هزار  چهل  سى  ماهى  روزنامه؟  پول  مى شود 

است؟  كيلويى چند  گوساله  راسته ى  مى دانى  است  كم  تومان  هزار  سى چهل 
گوشت  چون  بگويى  مى خواهى  نكند  دارد،  ربطى  چه  مى گويم  چه؟  گوسفندى 

ادامه  و  بله  مى گويد  مى كند  نگاه  چشمانم  توى  بخريم؟  روزنامه  نبايد  است  گران 
مى دهد: آن روزها كه جنگ بود من تو را با همين روش بزرگ كردم از همه چيز زدم 
تا بدهم تو بخورى االن تو هم بايد از همه چيز بزنى تا بتوانى بخورى، قوت بگيرى. 
من از سر و لباسم زدم تا بتوانم به تو سرالك خارجى بدهم و كهنه هايت را ماه به 
ماه عوض كنم. آن موقع كه پوشك و اين چيزها نبود. تو را با كهنه بزرگ كردم پسر. 
با پارچه متقال اصل. حاال تو هم بايد از سر و لباست بزنى و به فكر زندگى ات باشى. 
حاال خوب بود آن موقع كوپن مى دادند حاال كوپن هم نيست. مى گويم سهام عدالت 

كه هست. عيدى 350 تومانى كه هست. مى گويد: آن چندر غاز را به رخ من نكش!
اين داستانى است كه با ورود يك لباس ده هزار تومانى به خانه اتفاق مى افتد حاال 
فكر كنيد من يك روزى زبانم الل با يك موبايل جديد تا كفش نو يا كيف نو بخواهم 
هزار  ده  لباس  براى خودش  نمى تواند  آدم  كه  شده  وضعى  يعنى  بشوم.  خانه  وارد 

تومانى بخرد.
هميشه همين طور است يعنى كافى است من با يك پيرهن ده هزار تومانى وارد خانه 
بشوم تا مادر شروع كند: باز رفتى لباس خريدى؟ مى خواهى چه كنى با اين زندگى؟ 
چرا آتش به زندگى خودت مى زنى. هم ساالن تو دارند كرور كرور پول پس انداز مى 
بايد،  لباس هايم كهنه شده اند  مادر  لباس مى خرى؟ مى گويم  تو مى روى  بعد  كنند 
ديگر نمى توانم آنها را بپوشم، برهنه هم كه نمى شود از خانه بيرون رفت. مى گويد 
اينها خرج نيست بَرج است. مى گويم مادر لباس آن هم لباس ده هزار تومانى كه از 
نبايد  كه  حتما  است  برج  كه  بله  مى گويد  است؟  بَرج  خريده ام  بازار دست فروش ها 
اين كه  به جاى  بپوش  را  آنها  دارى  پيرهن  اين همه  باشى،  داشته  پيرهن  تا  چند 
بخرى. مى گويم حرف شما درست ولى من پيرهن كرم نداشتم نمى توانم با كفش هاى 
قهوه اى پيرهن سبز تنم كنم يا آبى. مى گويد از اين روشن فكرى بازى هاى براى من 

درنيار تو اگر بپوش باشى با همان يك لباس مى سازى. ناشكرى مادر و زياده خواه.
اين داستانى است كه با ورود يك لباس ده هزار تومانى به خانه اتفاق مى افتد حاال 
فكر كنيد من يك روزى زبانم الل با يك موبايل جديد تا كفش نو يا كيف نو بخواهم 
هزار  ده  لباس  براى خودش  نمى تواند  آدم  كه  شده  وضعى  يعنى  بشوم.  خانه  وارد 
تومانى بخرد. چند روز پيش بدن درد گرفته بودم و مى خواستم تا بيمارى پيشرفت 
نكرده و سرما نخورده ام بروم دكتر. مادر اما مانع شد و گفت بَرج است بيا خودم برايت 
شلغم بار مى گذارم. دكترها الكى پول مى گيرند بعد چيزى مى نويسند كه همان شلغم 

شيميايى است. يكى دو روز شلغم بخورى خوب مى شوى.

تو را با کهنه بزرگ کردم )طنز(

همسفر
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فيلم بسيار تحسين شده »جدايى نادر از سيمين« با دريافت 
جايزه بهترين فيلم خارجى، نخستين اسكار را براى سينماى 
اصلى  جايزه  پنج  دريافت  با  آرتيست  آورد.  ارمغان  به  ايران 
سرآمد اسكار هشتاد و چهارم بود و هوگو نيز با دريافت پنج 

جايزه ديگر خوش درخشيد.
اصغر فرهادى كه فيلم او به عنوان نخستين فيلم ايرانى در دو 
رشته در اسكار امسال نامزد دريافت جايزه بود، جايزه بهترين 

فيلم خارجى را از دستان سندرا بوالك دريافت كرد.
پيمان معادى، محمود كالرى، ليال حاتمى و سارينا فرهادى 
اسكار  دوره  چهارمين  و  هشتاد  مراسم  در  را  فرهادى  اصغر 

همراهى كردند.
با  را  سخنانش  جايزه،  اين  دريافت  هنگام  به  فرهادى  آقاى 
كه  گفت  و  كرد  آغاز  سرزمينش  خوب«  »مردم  به  سالم 

اين  تماشاى  حال  در  جهان  سراسر  در  زيادى  هاى  »ايرانى 
لحظه اند و تصور مى كنم كه خوشحالند. نه فقط به خاطر يك 
جايزه مهم، يك فيلم يا يك فيلمساز. آن ها خوشحال اند چون 
در روزهايى كه ميان سياستمداران حرف از جنگ، تهديد، و 
خشونت تبادل مى شود، نام كشورشان ايران از دريچه باشكوه 
غبار  زير  كه  كهن  و  غنى  فرهنگى  مى آيد.  زبان  به  فرهنگ 

سياست پنهان مانده است.«
آقاى فرهادى افزود كه »من با افتخار اين جايزه را به مردم 
و  فرهنگ ها  همه  به  كه  مردمى  مى كنم.  تقديم  سرزمينم 

تمدن ها احترام مى گذارند و از دشمنى و كينه بيزارند.«
كه  داشت  را  آن  بخت  امسال  سيمين  از  نادر  جدايى  فيلم 
غيراقتباسى  فيلنامه  بهترين  رشته  در  هم  را  ديگرى  اسكار 

براى سينماى ايران به ارمغان آورد.
اين  براى كسب  اين حال در ميان رقيبان قدرتمندى كه  با 
جايزه صف كشيده بودند، وودى آلن براى فيلم نيمه شب در 

پاريس جايزه خود را از دستان آنجلينا جولى دريافت كرد.
آنجلينا جولى همچنين اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسى را به 

فيلمنامه نويسان فيلم اوالد اهدا كرد.
آرتيست؛ سرآمد اسكار هشتاد و چهارم

در اسكار هشتاد و چهارم، فيلم هوگو و آرتيست با دريافت پنج 
جايزه پيشتاز برندگان اسكار شدند، گرچه اصلى ترين جوايز 

امسال را فيلم آرتيست شكار كرد.
رابرت ريچاردسون اسكار  در هشتاد و چهارمين دوره اسكار 
اسكار  برد.  خانه  به  هوگو  فيلم  براى  را  فيلمبردارى  بهترين 
اين  جوايز  رسيد.  هوگو  فيلم  به  صحنه  نيز  طراحى  بهترين 

بخش را تام هنكس بازيگر سرشناس آمريكايى اعالم كرد.
هوگو همچنين جوايز بهترين تدوين صدا و تركيب صدا را از 
آن خود كرد و نيز جايزه بهترين جلوه هاى ويژه را به خود 

اختصاص داد.
گرچه اين فيلم در در رشته بهترين كارگردانى نيز نامزد بود، 

اين جايزه را از آن خود نكرد و به اين ترتيب اسكار بهترين 
آرتيست  براى  هازاناويسيوس  ميشل  دستان  در  كارگردانى 

تعلق گرفت.
كامرون دياز و جنيفر لوپز براى اعالم جايزه بهترين طراحى 
لباس به روى صحنه رفتند و اسكار اين رشته به مارك بريتس 

براى فيلم آرتيست )هنرمند( رسيد.
همچنين فيلم بانوى آهنين نيز اسكار بهترين طراحى چهره 

را از آن خود كرد.
اسكار بهترين تدوين به فيلم دخترى با خالكوبى اژدها رسيد 
فيلم  بهترين  اسكار  رابرت دوانى جونيور  و  پالترو  و گوئينت 
مستند بلند را به سازندگان مستند »شكست نخورده« دادند.

جايزه بهترين انيميشن نيز در اين دوره از اسكار به فيلم رنگو 
رسيد و اسكار بهترين انيميشن كوتاه به انيميشن كتاب هاى 

عالى پرواز آقاى موريس لس مور تعلق گرفت.
تعلق  فيلم »آبرودارى«  به  فيلم مستند كوتاه  بهترين  اسكار 
گرفت و فيلم »كنار دريا« نيز اسكار بهترين فيلم كوتاه را به 

خود اختصاص داد.
جوايز بازيگرى

در شب مراسم اسكار هشتاد و چهارم، مريل استريپ افتخارى 
ديگر را به گنجينه افتخاراتش اضافه كرد و اين بار براى حضور 

در بانوى آهنين، اسكار بهترين بازيگر نقش اول زن را ربود.
در ميان جوايز بازيگرى اين دوره اسكار، جايزه بهترين بازيگر 

نقش اول مرد به ژان دوژاردن براى فيلم آرتيست رسيد.
پالمر  كريستوفر  را هم  مرد  دوم  نقش  بازيگر  بهترين  جايزه 
براى فيلم مبتدى ها دريافت كرد و اسكار نقش دوم زن نيز 

به اكتاويا اسپنسر براى فيلم خدمتكار رسيد.
موسيقى متن

در اسكار هشتاد و چهارم، فيلم آرتيست جايزه ديگرى را در 
رشته بهترين موسيقى غيراقتباسى از آن خود كرد و جايزه 
بهترين آواز غير اقتباسى نيز به برد مك كنزى براى انيميشن 

جيكو و ريتا تعلق گرفت.

فرهادی پس از دریافت اسکار چه گفت؟

ايران چنين  از  فيلمى  است  بار  نخستين  اين  كه  اين  به  اشاره  با  حسينى 
بازهم  آينده  در  اميدواريم  افزود:  دهد  مى  اختصاص  به خود  را  اى  جايزه 
ما  هنرمندان  و  باشيم  كشور  سينماى  براى  هايى  موفقيت  چنين  شاهد 
بتوانند در معرفى چهره واقعى كشور و روحيه پر از صفا و صميميت ملت 

ايران در دنيا مؤثر باشند.
فيلم  به  اسكار  جايزه  اعطاى  گفت:  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 

سينمايى»جدايى نادر از سيمين « موفقيت ارزشمندى بود. 
به گزارش خبرنگار واحد مركزى خبر ؛ آقاى حسينى پس از امضاى تفاهم 
نامه بيمه اى ميان وزارت فرهنگ و بيمه ايران درجمع خبرنگاران در پاسخ 
به اين سؤال كه چرا براى اين موفقيت پيامى صادر نكرديد افزود: سازمان 

سينمايى و بنياد فارابى اين كار را انجام دادند.
ارشاد  از وزارت فرهنگ و  بود كه  از سيمين كارى  نادر  وى گفت: جدايى 
اسالمى مجوز گرفت ، در جشنواره فيلم فجر به عنوان يكى از فيلم هاى برتر 
چندين سيمرغ بلورين دريافت كرد و مورد توجه و استقبال مردم ايران و 

سپس مجامع جهانى قرار گرفت.
ايران چنين  از  فيلمى  است  بار  نخستين  اين  كه  اين  به  اشاره  با  حسينى 
بازهم  آينده  در  اميدواريم  افزود:  دهد  مى  اختصاص  به خود  را  اى  جايزه 
ما  هنرمندان  و  باشيم  كشور  سينماى  براى  هايى  موفقيت  چنين  شاهد 
بتوانند در معرفى چهره واقعى كشور و روحيه پر از صفا و صميميت ملت 

ايران در دنيا مؤثر باشند.
آقاى حسينى با اشاره به تالش بى وقفه غرب در ارائه چهره نادرست و خشن 
از مردم ايران در مجامع جهانى اضافه كرد:  قطعاً سينما ، تئاتر، موسيقى و 
همه هنرها عرصه هاى مؤثرى در ارائه چهره فرهيخته مردم ايران به سراسر 

دنيا هستند .
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در پاسخ به اين سؤال كه چرا معاونان سازمان 
جديد سينمايى معرفى نشده و اين سازمان فعاليت جدى خود را آغاز نكرده 
است گفت: به طور طبيعى ادغام يا ارتقاى هر سازمان يا وزارتخانه زمان بر 
و ممكن است چند ماه طول بكشد اما كار از همان ابتدا يعنى همزمان با 
جشنواره فيلم فجر آغاز شده و بودجه آن نيز در حال اختصاص يافتن است.

در سال  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  برنامه هاى  درباره  آقاى حسينى 
براى فرهنگ و هنر كشور است و  افزود: سال آينده فرصتى مغتنم  آينده 
با مقدماتى كه فراهم شده است شاهد عرضه خدمات بيشتر كمى و كيفى 

خواهيم بود.
شاهد  كنندگان  توليد  حمايت  با  آينده  سال  در  كرد:  اميدوارى  ابراز  وى 
ارتقاى جدى و عملى در بخش هاى كمى و كيفى فعاليت هاى فرهنگى و 

هنرى باشيم.

نظر وزیر ارشاد درباره
 جایزه اسکار فرهادی

فيلمبردارى اين فيلم تاكنون عالوه بر استان كرمان در عسلويه و شهرك سينمايى نور در حوالى 
شهر قم، صورت گرفته است. در اين پروژه مذهبى-تاريخى كه با حضورعوامل حرفه اى و شاخص 

خارجى و داخلى در حال ساخت است،
بخش هاى ديگرى از فيلمبردارى فيلم سينمايى »محمد )ص(« به كارگردانى مجيد مجيدى كه 

در استان كرمان و مناطق مختلف آن انجام مى شد به پايان رسيد.
به گزارش خبرگزارى مهر، بيش از يك ماه است كه فيلمبردارى اين فيلم در استان كرمان پى 
گرفته شده، در اين محل فيلمبردارى بخش هايى از صحنه  هاى مربوط به حمله ابرهه، بخش هايى 

از مدينه و حركت كاروانيان بين مكه و مدينه در نقاط مختلف استان كرمان انجام شده است.
با پايان يافتن بخش هاى مربوط به استان كرمان، گروه از ده روز ديگر كار خود را در لوكيشن 

پيش بينى شده بعدى در استان قم ادامه خواهد داد.
فيلمبردارى اين فيلم تاكنون عالوه بر استان كرمان در عسلويه و شهرك سينمايى نور در حوالى 
شهر قم، صورت گرفته است. در اين پروژه مذهبى ـ تاريخى كه با حضور عوامل حرفه اى و شاخص 
خارجى و داخلى در حال ساخت است، بازيگرانى چون عليرضا شجاع نورى، مهدى پاكدل، محسن 

تنابنده، مينا ساداتى، ساره بيات و پانته  آ مهدى  نيا نقش آفرينى مى كنند.
داستان فيلم سينمايى »محمد)ص(« از دوران جاهليت و به هنگام تولد آخرين پيامبر خدا حضرت 
محمد)ص( آغاز شده و در 12 سالگى ايشان در اولين سفر به همراه عمويشان، ابوطالب، به شام 
پس از رسيدن به صومعه بحيرا به پايان مى رسد. بحيرا راهبى مسيحى است كه درباره ظهور 

آخرين پيامبر به ابوطالب بشارت مى دهد.
مجيدى تاكنون ساخت فيلم هايى چون »بيد مجنون«، »رنگ خدا«، »باران«، »آواز گنجشكها«، 

»بچه هاى آسمان« و... را بر عهده داشته است.

پایان فیلمبرداری »محمد)ص(« در کرمان
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قاضي و داستان شهر خفتگان
روزى روزگارى در مملكتى مرد حريصى بود كه زيركى و جسارت را نيز با خود داشت 
عرق جبين،  بدون  و  بپيمايد  شبه  يك  را  ساله  راه صد  گرفت  تصميم  آريا  آريا.  نام  به 
ثروتمندترين مرد شهر شود. او را دوست وكيلى بود. شبى به خانه وى رفت و گفت: من 
بنا دارم با دزدى و معامالت دروغين، مال و منالى به هم بزنم، شنيده ام كه داروغه هاى 
شهر بيشتر وقت را به خفتن يا آفتابه دزدگرفتن مى گذرانند. اما اگر روزي به دام عدالت 
بيفتم، آيا قانونى مرا محكوم به مرگ خواهد كرد؟ دوست وكيل اندكى انديشيد و پاسخ 
داد: اوال آنقدر مقررات اين ملك فراخى دارد كه هميشه راه فرار هست و محتسب و قاضى 

نيز قيمتى دارند كه اگر پرداختى جسته اى. 
ثانيا در قوانين كنونى مملكت براى باالترين سرقت و رشوه، جزايى باالتر از حبس و شالق 
و جريمه مالى ديده نشده و با اين قوانين، قاضي عادل مستمسكي براي اعدام ندارد. از 
فرداى آن روز آريا آستين باال زد و عمالى را براى معامالت صورى و زدوبندهاى مالى به 
كار گماشت و البته برخى كارگاه ها را نيز برپا و برخى زمين ها را آباد كرد اما جز اندكي 
همگى برپايه زدوبند. آنچه بيش از شيطنت آريا به كارش آمد آن بود كه هم اصحاب 
ديوان دولتى و هم امانتداران دينار و درهم مردم، به پيشنهادهاى طمع كارانه او پاسخ 
بلكه در  به دستهاى خائن مي سپردند.  را  مالى مردمان  امانتهاى  و  مثبت مي دادند 

بيشتر موارد آنها بودند كه جناب آريا را وادار مى كردند كه دست به رشوه بيااليد و تا 
رشوه نمي گرفتند كاري نمي كردند. اندك اندك كيسه هاى سيم و زر در خزانه آريا 

افزون گشت و همين دارائى بر توانايى هاى جديد او افزود، تا جايى كه هم شريك برخي 
بنگاه هاي ديوان دولت شد و هم به فكر تاسيس امانت خانه اى براى پولهاى مردم افتاد كه 

در فرنگ بدان بانك گويند.
در همان اوان ماجرا، جمعى از راستان و هوشياران به سراغ قانون نويسان رفتند و گفتند 
هم  ندارد،  مفسدان  دست  بريدن  و  پيشگيرى  براى  قاطعى  و  دقيق  قانون  مملكت  كه 
راه هاى سوء استفاده فراخ است و هم كيفرهاى فساد، ناچيز. ايشان گفتند براى ما همان 
شعار اصولگرايى كافى است! راستان و هوشياران، نااميدانه به درب خانه داروغگان رفتند 
كه چرا شما حسابرسى و نظارت را آنگونه كه موجب بيم ناپاكان شود، دنبال نمى كنيد؟ 
چرا پيش از بلوغ و فربگي فساد، آن را در نوزادي خفه نمي كنيد؟ چرا به برخى ظالمان 
و فاسدان حاشيه امن مي دهيد؟ ايشان صد بار با صداى درشت گفتند: ما عدالت را بدون 
تبعيض اجرا مى كنيم. بعد درب را بستند و خفتند. سالها گذشت و آريا به كسوت يكى از 
اشراف شهر درآمد و پولهايش از پارو باال مى رفت تا آنكه از زمره امانتداران دينارها،  مردى 
پيدا شد و زدوبندهاى آريا را ميان مردمان جار زد: اي جماعت! چه نشسته ايد كه آريا 
همان پابرهنه ديروز و نجيب زاده امروز، عمدتا با حيله اين كوه ثروت را گردآورده است... 
وقتى خوابها آشفته شد و دهان ها از ناباورى باز ماند، همه انگشت ها به سوى مردان ديوان 
و قضات اشاره رفت كه: بر فرض اگر ناپاكى هوس حيله به سرش زد، قرار بود شمايان 
باشيد. پس چه شد؟ گروهى  مظلومان  آرام  پاسبان خواب  و  عدالتخواهان  آئين  پاسدار 
بسنده  به سخنهاي درشت  لواي عدالت مي دانستند  را صاحب  ديوانساالران كه خود  از 
كردند و ديگر هيچ. پس از آن، قانون نويسان دست به كار شدند تا كوتاهى ديوانساالران 
را مواخذه كنند و از قصور و بي لياقتي آنها توضيح بخواهند، اما امان از محافظه كارى كه 
راي ها را شكست! حاال ديگر همه تخم مرغهاى حيثيت مملكت در سبد قاضى بود. همه 
چشم ها به سوى آخرين اميد دوخته شده بود. قاضى مانده بود و بار كمرشكنى كه ديگران 

بر دوش نكشيده بودند.
بود و خودش و خدايش. در  قاضى  فراگرفت،  را  تاريكى و سكوت شهر  شب هنگام كه 
حيثيت  بورزم  ناپاك  اين حريص  با  رحم  و  مالحظه  اندكى  اگر  مى انديشيد:  خلوت  آن 
عدالتخواهى ما و اميد و اعتماد مردم بر باد مى رود. با پلنگ تيزدندان، مقام رافت نيست 
بلكه جفاست بر گوسپندان. اما مگر مى توان بدون اعالم مجازات مرگ براى جرم، حتى 
جان يك تن را ستاند؟ كدام قانون كشور براى دزدى بزرگ و رشوه بزرگ كيفر مرگ 
نوشته است؟ آيا شرع، اجازه عقاب بالبيان را مى دهد؟ آيا شديدترين كيفر نبايد نصيب 
دولتيان رشوه گير و امانتداران خائن بانكى شود؟ همانان كه براي دادن اندك وامي هزار 
جان از ضعيفان مي ستانند اما اگر سبيلشان چرب شود، باكي از به باد دادن خزانه امانت 
ملت ندارند. آيا نبايد در پيشاپيش متهمان، قانون نويسان و ناظران بانكى كه قصور كرده اند 
شهر چرخانده  در  خواري  با  و  گردند  بي كفايتي  به  شهره  و  شوند  و خاص  عام  رسواى 
شوند؟ همانان كه سالها از شعار عدالت گستري و اسالم خواهي، حقوق بيت المال خوردند 
اين دادگاه هاى هر ده سال يكبار كدام ريشه ظلم و فساد را  اما در عمل هيچ نكردند. 
بر مى كند؟ اگر شما بر مسند قاضى و در پيشگاه صاحب يوم الجزاء نشسته بوديد، چه 

حكمى مى داديد؟

به بهانه نخستین جلسه دادگاه 
فساد بانكي

همه بايد »بسوزند« تا دولت »نسوزد«
كه  است  اين  مى شود،  متبادر  ذهن  به  دولت  اقتصادى  سياست هاى  و   91 بودجه  از  آنچه 
دولت به هر نحوى در سال آينده به دنبال درآمد است. به راستى هدف از متورم نشان دادن 

درآمدهاى دولت چيست؟
به  اين است كه دولت  به ذهن مى رسد،  اقتصادى دولت  از بودجه 91 و سياست هاى  آنچه 
هر نحو به دنبال درآمد است. كسرى بودجه هاى چند ده ميليارد دالرى دولت، زيان ده بودن 
شركت هاى دولتى، افزايش هزينه هاى دولت به علت تورم ساختارى و ديگر عوامل سبب شده 
است كه نگاه دولت به اقتصاد، بسيار كوتاه مدت شده و به بهاى خسارت هاى متعدد به اقتصاد، 

به دنبال به دست آوردن درآمد براى خويش باشد.
به گزارش »تابناك«، با تأملى كوتاه در بودجه 91 ديده مى شود كه به صورت صورى سعى در 

متورم كردن درآمدهاى دولت شده است. 
اكنون مى پرسيم، هدف از متورم نشان دادن درآمدهاى دولت چيست؟ 

بنا بر شرايط توالى، قضيه اين گونه است كه دولت به علت كسرى بودجه، نخست هزينه هاى 
خود را به صورت متورمى حجيم كرده است )رشد اعتبارات هزينه اى و عمرانى( تا به اعتبار آن 
موضوعيتى براى متورم نشان دادن درآمد هاى خود داشته باشد و از آنجا كه قرار است، نزديك 
47 ميليارد دالر آن را از طريق فروش اوراق مشاركت به دست آورد، احتماال در آينده اى نه 
چندان دور اعالم خواهد كرد كه اين درآمدها محقق نشده است و ناچار رضايت مجلس را 
براى برداشت از حساب ذخيره ارزى و يا صندوق توسعه ملى براى اعطاى دستمزد كاركنان 

و ... به دست آورد.
دولت در اوضاع كنونى كه اقتصاد ايران تحريم شده است، بايد بيش از پيش به فكر باال بردن 
اقتصاد ايران باشد، اگر دولت در راستاى هدف ارتقاى اقتصاد ايران كسرى بودجه نيز بياورد، 
به هيچ عنوان نكوهيده و ناپسند نيست. ناپسند آن است كه در چنين شرايطى به جاى آنكه 

دولت به يك عنصر حمايتى تبديل شود، به عنصر ضد حمايتى تبديل شود.
دليل  به  توليدى  شركت هاى  ناكارآمدى  ايران،  اقتصاد  در  اصلى  مشكل  يك  اكنون  هم 
حمايت هاى ناكارآمدپرورى دولت بوده است، اگر دولت نخواهد اين مشكل را اصولى برطرف 
كند، مشكل امروز تشديد شده و مشكالت جديدترى، دامان اقتصاد را خواهد گرفت كه نتيجه 
آن در نياز كاذب به افزايش قيمت ها، نرخ بهره و ارز ديده خواهد شد كه با انجام آنها در باتالق 

كسرى بودجه و تورم ساختارى قرار خواهيم گرفت.
از  ناشى  بودجه  به علت كسرى  را گم كند و  بدتر مى شود كه دولت هدف  شرايط هنگامى 
به  است،  پرورى شده  باز  پرورى و سفته  به دالل  و ديگر سياست هايى كه  پرورى  ناكارآمد 
خودش و رفع كسرى بودجه خودش مشغول شود و اگر چنين شد، دولتى كه بايد در خدمت 

اقتصاد باشد، به دولتى تبديل مى شود كه همه بايد بسوزند تا او نسوزد.
كنار  را  خود  كوته بين  نگاه  نهادى  هيچ  باشد،  نداشته  اقتصاد  به  بلندمدت  نگاه  دولت  اگر 
نخواهند گذاشت؛ به اين معنا كه توليد كنندگان به دنبال توليد داخلى نخواهند رفت و واردات 
از چين و فروش به نام توليد داخلى را برخواهند گزيد، بانك ها به دنبال نقش واسطه اى خود 
نخواهند رفت و به جاى آنكه پول را در خدمت توليد كنندگان گذارند، در خدمت تجارت 
با پول قرار خواهند داد، مردم به دنبال كسب علم و دانش و متخصص شدن نخواهند رفت 
و نقش وارد كننده و سفته باز يا دالل را برخواهند گزيد و در همه اين شرايط اين سياست 

مداران اقتصادى هستند كه بايد پاسخگوى اين امر باشند.

نگاهی به بودجه سال آینده:

برگرفته از وبالگ خاک خيس - دکتر مهـــــراب صـادق نيـا
پارادايم ديندارى در جامعه ى ايرانى تا اندازه ى بسيارى به »ديندارى عاطفى« ميل كرده است. تصوير باال را ببينيد! هيئت-

هاى عزادارى در ساليان نه چندان دور، با نام محله ها و يا بزرگان دين نامگذارى مى شدند؛ براى مثال: »هيئت عزاداران 
مسجد صاحب الزمان« و يا »هيئت عزادارن ابى الفضل العباس« و يا »هيئت عزاداران كوى امامزاده عبدالل«. اما چند سالى 
است كه ادبيات تازه اى وارد دنياى ديندارى شده است كه به دنبال آن اسامى هيئت ها را نيز دستخوش تغييرات عمده اى 
كرده است. اين ادبيات تا اندازه ى زيادى عاطفى است. در اين ادبيات اسامى هيئت ها چنين شده اند: »هيئت محبان اهل 
بيت« و يا »هيئت عاشقان ثارالل« و يا »هئيت ديوانگان حضرت زهرا )س(«... روشن است كه اين اسامى داراى بار عاطفى 
سنگينى هستند. آن عنوانى كه در عكس مشاهده مى كنيد، از همين نوع پارادايم بر مى خيزد. البته آنچه من در اين اسامى 
كاويده ام را مى توان در فضاهاى مختلف ديندارى در پيوند عزادارى ُجست. براى نمونه در اشعار و مويه هاى عزادارى نيز، 
سروده ها به ادبيات عاطفى ميل كرده اند. نوحه سرايان بيشتر از پيش از »چشم سياه« و »خال گونه« و »ابروان كمان« 
امامان تمجيد مى كنند و تالش دارند بيشتر قربان صدقه ى بزرگان دين بروند. )غافل از اين كه آن انوار نورانى را تبعيت 

بايد و نه عشقبازى صرف؛ چه اين كه اساسا عشقى كه از آن پيروى بر نخيزد چيزى جز بازى با كلمات نيست.(
ديندارى عاطفى مى تواند معلول عوامل زيادى باشد و البته مى تواند پيآمدهاى مختلفى را نيز به دنبال داشته باشد. يكى 
از مهمترين پيآمدهاى آن حركِت مرجعيت دينى از »فيضه« به »حسينيه« و جابجائى »نهاد روحانيت« با »نهاد مداحى« 
است. در اين پارادايم يك مداح با تكيه بر عواطف ُگر گرفته ى مخاطبانش قادر است نقشى را بازى كند كه از يك مرجع 

تقليد نيز ساخته نيست. مردم در تبيين باورهاى دينى خود به حسينيه بيشتر از فيضيه اعتماد و تمايل دارند

 دینداری عاطفی 

ازاد  دانشگاه  رياست  كرسي  واگذار  از  پس  جاسبي  عبدالل 
اسالمي گفت: از سال 41 سرباز انقالب هستم و تا آخر عمر نيز 
در اين سنگر دفاع خواهم كرد و امروز كه اين سنگر را ترك مي كنم 
به رياست جديد، عنوان مي كنم كه هيچ مطالبه اي  تبريك  ضمن 

ندارم.
معارفه  مراسم  در  يكشنبه  روز  جاسبي  عبدالل  ايسنا،  گزارش  به 
و  حجت االسالم  حضور  با  كه  آزاد  دانشگاه  رييس  دانشجو  فرهاد 
المسلمين محمديان رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 
دانشگاه ها، ثمره هاشمي دستيار ارشد رئيس جمهور، مخبردزفولي 
عالي  شوراي  عضو  كبگانيان  فرهنگي،  انقالب  عالي  شوراي  دبير 
انقالب فرهنگي، مالباشي رييس سازمان دانشجويان وزارت علوم، 
طائب مشاور وزير علوم، عبدالل جاسبي رييس سابق دانشگاه آزاد 
و جمعي از مسئوالن اين دانشگاه در سازمان مركزي دانشگاه آزاد 
اسالمي برگزار شد، افزود: دانشگاه آزاد دوره سي سال فعاليت خود 
را پشت سر گذاشته است و در اين دوران فراز و نشيب هايي پشت 

سر گذاشته است.
وي ادامه داد: كار عظيمي در دانشگاه آزاد صورت گرفته است. اين 
دانشگاه بدون هيچ بودجه دولتي و امكانات دولتي بلكه با پرداخت 
ميليون  يك  سرمايه  با  را  خود  كار  ماليات،  تومان  ميليارد  صدها 
توماني حضرت امام آغاز كرده است و امروز تقريبا داراي نيمي از 

جمعيت دانشجويي كشور است.
به گفته جاسبي، دانشگاه آزاد داراي بيش از 30 هزار عضو هيات 
علمي، بيش از 30 هزار پرسنل تمام وقت، 600 مدرسه با 60 هزار 
دانش آموز، هزاران آزمايشگاه، كارگاه، بيمارستان، مزرعه و درمانگاه 

و بيش از يك ميليون متر مربع فضاي آموزشي و رفاهي است.

وي با بيان اينكه دانشگاه آزاد بيش از 30 درصد توليد علم كشور را 
بر عهده دارد، تصريح كرد: دانشگاه آزاد رشد بسيار خوبي در توليد 
علم داشته است و حتي رشد توليد علم آن از دانشگاه هاي دولتي 
نيز بيشتر است كه اميد است طي يك تا دو سال آينده ميزان توليد 

علم آن نيز از 50 درصد عبور كند.
رييس سابق دانشگاه آزاد همچنين افزود: واحد علوم تحقيقات در 
تعداد مقاالت ISI و نمايه هاي خارجي رتبه سوم را دارد و ظرف يك 

سال آينده دانشگاه تهران را نيز پشت سر مي گذارد.
ساختار انعطاف پذير، علت بقاي دانشگاه آزاد

جاسبي با اشاره به ساختار مناسب دانشگاه آزاد، گفت: علت بقاي 
دانشگاه آزاد به اين دليل است كه ساختار آن هيچ وقت ساختاري 
سال  سي  اين  طول  در  و  مدام  و  نبوده  ناپذير  انعطاف  و  خشك 

ساختار آن تغيير كرده است.
كرد:  نشان  آزاد، خاطر  دانشگاه  منطقه  به وجود 17  اشاره  با  وي 
با ايجاد اين مناطق تفويض اختيار در كارها صورت گرفته است و 
در اين مسير حركت مي كنيم كه مجموعه دانشگاه آزاد به صورت 

فدراتيو تشكيل و اداره شود.
رييس سابق دانشگاه آزاد با بيان اينكه در كنكور كارشناسي ارشد 
دانشگاه هاي دولتي بيش از يك ميليون نفر متقاضي بودند، اظهار 
كرد: در آزمون كارشناسي دانشگاه آزاد نيز با توجه به اينكه خود 
ثبت  نفر  هزار  كنند 670  پرداخت  را  بايد شهريه شان  دانشجويان 

نام كرده اند.
همه چيز براي پرواز بيشتر در دانشگاه آزاد آماده است

ارتقاي  جهت  در  بيشتر  پرواز  براي  چيز  همه  جاسبي،  گفته  به 
كيفيت در دانشگاه آزاد آماده است و امروز اين دانشگاه به بزرگترين 
پايان  تا  است  اميد  كه  است  تبديل شده  دانشگاه حضوري جهان 

برنامه به معتبرترين دانشگاه جهان نيز تبديل شود.
مسائلي  همواره  آزاد  دانشگاه  تشكيل  ابتداي  از  اينكه  بيان  با  وي 
كه  مي كردند  عنوان  ابتدايي  سال هاي  آن  در  گفت:  بود،  مطرح 
دانشگاه آزاد آتش زيرخاكستر است و همه جا را به آتش مي كشد 
مي شود.  گفته  حرف ها  اين  هنوز  رسيده ايم  اينجا  به  كه  االن  و 
نظام  پشتيبان  بزرگترين  ما  كرده ايم  عنوان  بارها  كه  صورتي  در 

جمهوري اسالمي ايران هستيم.
جاسبي با تاكيد بر اينكه اين مجموعه عظيم در مسائل سياسي به 

اندازه يك دانشگاه دولتي نيز مساله ايجاد نكرده است، اظهار كرد: 
زماني از نظر فرهنگي تحت فشار بوديم اما امروز افتخار مي كنيم كه 
بزرگترين كار فرهنگي در اين دانشگاه صورت گرفته است، در حال 
حاضر داراي 120 مسجد مجهز هستيم و تا پايان برنامه نيز پيش 

بيني شده كه 350 مسجد ايجاد شود.
دانشگاه آزاد تجزيه پذير نيست

وي با اشاره به شايعات اخير در خصوص تغيير رياست دانشگاه آزاد، 
اين چند روز شايعاتي در رسانه هاي مختلف مطرح شد  گفت: در 
ولي بايد گفت كه اين نظام به جان ما بسته است و هيچ وقت نه 
تنها هزينه اي به اين نظام تحميل نخواهيم كرد بلكه سينه چاك 

آن هستيم.
قرار  )ره(  خميني  امام  نهضت  در   41 سال  از  اينكه  بيان  با  وي 
گرفته ام، اظهار كرد: نظامي با عنوان نظام جمهوري اسالمي ايران 
تشكيل شده است كه به پاي آن خون هاي بسيار زيادي ريخته شده 

است و نبايد بگذاريم كه خدشه اي به آن وارد شود.
جاسبي افزود: بنده از سال 41 سرباز انقالب هستم و تا آخر عمر 
در اين سنگر دفاع خواهم كرد و امروز كه دارم اين سنگر را ترك 
هيچ  كه  مي كنم  عنوان  جديد،  رياست  به  تبريك  ضمن  مي كنم 
عنوان  دانشجو  دكتر  پيش  ماه  يك  حدود  حتي  ندارم،  مطالبه اي 
قبول  بنده  ولي  كنيم  جدا  را  تحقيقات  علوم  دانشگاه  كه  كردند 

نكردم چرا كه دانشگاه آزاد تجزيه پذير نيست.
نبايد دانشگاه آزاد را وارد دسته بندي هاي سياسي كرد

اينكه نه مصلحت من است و نه به صالح رياست  با بيان  جاسبي 
باشم،  داشته  آزاد  دانشگاه  در  اجرايي  مسئوليتي  بنده  كه  جديد 
عهده  بر  اجرايي  مسئوليت  دانشگاه  اين  در  اگر  كرد:  نشان  خاطر 
بگيرم سايه من بر روي رياست دانشگاه مي افتد و آن وقت آن هم 
نمي تواند رياست كند. بنابراين نه به صالح من است و نه به صالح 

رييس جديد.
بنده كمك فكري  از  بخواهد كه  رياست جديد  اگر كه  افزود:  وي 
بگيرد حتما همفكري مي كنم ولي هيچ انتظاري ندارم و نه تنها هيچ 

طلبي از اين انقالب ندارم بلكه بدهكار هم هستم.
به گزارش ايسنا، جاسبي با بيان اينكه اميد است كه مديريت جديد 
را  آزاد  دانشگاه  نبايد  كرد:  نشان  باشد، خاطر  موفق  كارهايش  در 
وارد دسته بندي هاي سياسي كرد. هرچند كه بنده فردي سياسي 

هستم ولي تا كنون اجازه نداده ام كه دانشگاه آزاد سياسي شود.
به گفته وي، دانشگاه آزاد داراي چهار اتحاديه و بيش از 300 

تشكل دانشجويي است و بنده هيچ وقت نخواستم كه اين تشكلها 
گرايش به حزب خاصي داشته باشند فقط از آنها خواسته شده بود 
توصيه  واحدها  روساي  به  هميشه  و  شود  رعايت  قرمزها  خط  كه 

كرده ام كه به دنبال تشكل هاي سياسي نباشيد.
دانشگاه آزاد بايد غيردولتي باقي بماند

باز  آزاد هميشه  دانشگاه  افزود: سيستم  آزاد  دانشگاه  رييس سابق 
به صورت خيلي منظم در آن عمل مي شده است  بوده است ولي 
و هميشه خواسته شده است كه دانشگاهيان آن به خط قرمزهاي 
كنون  تا  كه  بوده  دليل  همين  به  و  دهند  نشان  حساسيت  نظام 
در  كه  زماني  حتي  و  كنند  پا  به  قشقرقي  دانشگاه  در  نتوانستند 
در  داشتند  نظر  در  اول  ايجاد شد  تهران شلوغي  دانشگاه  خوابگاه 

واحد تهران مركز نيز اين شلوغي را به پا كنند.
را طي  تكاملي خود  روند  بايد  آزاد  دانشگاه  اينكه  بر  تاكيد  با  وي 
كند خاطر نشان كرد: دانشگاه آزاد بايد با روند تكاملي خود به ايده 
آل هاي خود برسد چرا كه اين دانشگاه در طول تاريخ مي ماند چه 
بنده باشم و نباشم. بنابراين بايد كاري كنيم كه اين روند تكاملي 

كند نشود.
جاسبي در خاتمه درخصوص اساسنامه دانشگاه آزاد نيز گفت: بارها 
بنده در اين مورد در شوراي عالي انقالب فرهنگي صحبت كرده ام 
كه روند تكاملي اساسنامه ايرادهايي داشته است چرا كه قرار است 

اين دانشگاه مجموعه غير دولتي باقي بماند.

توصیه های جالب جاسبی به دانشجو
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اهالى روستاى »جيثورن« آن را »تفنگ شمال« نيز 
مى نامند. علت انتخاب اين نام دقيقا مشخص نيست اما به 
قديم  بسيار  هاى  زمان  از  نام  اين  روستا،  اين  اهالى  گفته 

انتخاب شده است.
هلند  كشور  در  آرام  و  زيبا  بسيار  روستايى  نام  »جيثورن« 
ترين  ديدنى  و  ترين  زيبا  از  يكى  تنها  نه  روستا  اين  است. 
روستاهاى هلند است بلكه بدون شك مى توان آن را يكى از 

بى نظير ترين نقاط جهان دانست.
به گزارش روزگار نو، از ويژگى هاى اين روستاى بسيار زيبا، 
دليل  به  واقع  در  است.  و خيابان  كوچه  نداشتن حتى يك 
اينكه اين روستا بر روى آب قرار دارد، شهروندان براى رفت 

و آمد از قايق استفاده مى كنند.
ناگفته نماند شهر »ونيز« در كشور ايتاليا نيز شباهتى نسبى 
داراى  ونيز  كه  تفاوت  اين  با  دارد،  »جيثورن«  روستاى  به 

طبيعى سر سبز و زيبا نيست.
مى  نيز  شمال«  »تفنگ  را  آن  »جيثورن«  روستاى  اهالى 
نامند. علت انتخاب اين نام دقيقا مشخص نيست اما به گفته 
انتخاب  اهالى اين روستا، اين نام از زمان هاى بسيار قديم 

شده است.

روستای زيبايی که کوچه و خیابان ندارد 


