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این سوره مکی و 8 آیه دارد. 

فضیلت تالوت :
امام صادق)ع( : تالوت این سوره در نماز برای نمازگزار ثواب شهادت 

دارد.
شأن نزول :

بسیار  قبیله ی خود  و  قوم  و  خاندان  به  زمان جاهلیت  در  اعراب 
تفاخر می کردند. این سنت جاهلی در زمان ظهور اسالم نیز بود 
و کار به جایی رسید که حتی قبرهای گذشتگان خود را  شمارش 
کرده، به رخ یکدیگر می کشیدند و می گفتند: تعداد عشیره ی ما 

بیشتر است. این سوره در شأن آنان نازل شد.
در مورد نام دو قبیله ای که مرتکب این عمل شدند، گروهی آنان را 
قبیله ی »بنی عبد مناف« و گروهی »بنی سلیم« می دانند و بعضی  
قبیله ی »قریش« و بعضی »یهود« و برخی »انصار« دانسته اند که 
فروختند.  می  فخر  هم  به  خود  ی  عشیره  قبور  تعداد  درخصوص 
قرآن آن عمل را قبیح شمرده و یادآور شده که بطور کلی تفاخر و 

تکاثر مذموم است. 

ِحیِم  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

أَلْهیُکُم التََّکاثُُر  1
ترجمه: زیاده خواهی، زیاده طلبی و تفاخر شما را به لهو و پوچی و 

بی مسئولیتی می کشاند.  
شرح: 

کثرت اندوزی، زیاده خواهی، زیاده طلبی، تکاثر و تفاخر شما را به 
پوچی سوق داده، به بی هدفی واداشته و به عدم مسئولیت فردی و 

اجتماعی کشانیده است.
است.  دیگران  به  خودفروشی  تفاخر  و  است  اندوزی  کثرت  تکاثر، 
تنها طیف ثروتمند این گونه نیستند، بلکه  کسی که توانایی مالی 
هم ندارد ممکن است این صفت را داشته باشد. عدم قناعت، حرص 
را محدود  انسان  را بی درد می کند، نگرش  انسان  و زیاده طلبی 
کرده، شعاع دید را کم می کند لذا مانع می شود تا انسان دردمند، 
ی  واژه  از  قرآن  بنابراین  باشد.  متفکر  و  اندیشمند  مسئول، 

در  که  چیزهایی  به  نسبت  سرگرمی  یعنی  کرده.  استفاده  »لهو« 
به  انسان  تا  ندارد پس مانع می شود  زندگی بشر معنا و مفهومی 

موارد مهمتری بپردازد که در رشدش مؤثر است.  

َحّتی ُزرتُُم الّمَقابِِِِر  2
ترجمه: تا زمانی که زیارت کردید قبرها را. 

شرح: 
در انتخاب واژه ی »ُزرتم« نکته ی ظریفی وجود دارد، می توانست 
»شما  معنای  به  الَمقابِر«  »نََظرتُُم  یا  الَمقابِر«  »َرأَیُتُم  آن  جای  به 

دیدید قبرها را« انتخاب کند. 
با توجه به معانی واژه »ُزرتُم« دو نظر عنوان شده : 

الف. نظر اول در ارتباط با شأن نزول است که می فرماید: تکاثر شما 
را به پوچ گرایی انداخت تا آنگاه که شما قبرها را  دیدید و شمارش 

کردید و به آن فخر کردید.
ب. نظر دوم به مواجه شدن انسان در پایان عمرش با مرگ اشاره 
دارد و می فرماید : تکاثر شما را به پوچی، بی دردی و بی مسئولیتی 
تا زمان مرگتان رسید، قبرها را دیدید و فهمیدید اشتباه  کشانید 
کردید. هدف نهایی خود را که مسئولیت پذیری بود از دست دادید، 
اندیشه نکردید به کجا می روید و به چه منظور آفریده شده اید! 
مرگ  ی  پنجه  در  پنجه  شدید،  مرگ  ی  سینه  به  سینه  ناگهان 
انداختید، اما نتوانستید با آن درگیر شوید و مرگ بر شما غالب شد 

و بیدار شدید که چه کار عبثی می کردید.
می  زیرا  است  تر  نزدیک  واژه  مفهوم  به  و  تر  صحیح  دوم  معنای 
تا  فرماید: تکاثر شما را چنان به پوچی و بی مسئولیتی وا داشت 
با قهرمانی چون مرگ مواجه شدید و قبرها شما را در کام  اینکه 
خود کشیدند، این هشدار و بیدارباش برای انسان است که برای بی 
دردی، حرص، افزون طلبی و بی مسئولیتی خود چاره ای بیندیشد 
و به داده ی او قانع باشد، تا زمانی که ناگهان با مرگ مواجه می 

شود غافلگیر نشود.

َکاّل َسوَف تَعلَموَن 3
ترجمه: این چنین نیست، به زودی خواهید دانست. 

شرح: 
در این آیه ضمن تهدید، نظر آنها را محکوم می کند و عقاید گروهی 
را که در آیات قبل بیان فرمود، باطل دانسته و می فرماید: ما شما 
را برای فخرفروشی و کثرت اندوزی نیافریدیم و به عاقبت سوء این 

رذیله و وبال آن اشاره دارد که به زودی خواهید دانست. 

 ثُمَّ َکاّل َسوَف تَعلَموَن 4
ترجمه: سپس این چنین نیست، به زودی خواهید دانست.

شرح :
 برخی گویند این تکرار جهت تـأکید است و شدت و اهمیت حادثه 
را می رساند، بعضی نیز گفته اند که واژه ی »کال« درآیه ی اول 
و  دانست  خواهید  مرگ  زمان  یعنی  است.  مرگ  زمان  به  مربوط 
»کال« در آیه ی دوم یعنی در قیامت خواهید دانست که این زیاده 
خواهی لطفی نداشته و تأسف خواهید خورد و بیدار خواهید شد، 

وبال و آثار تفاخر و تکاثر بر شما معلوم می شود. 
علی)ع( : »شگفتا چه هدف بسیار دوری، چه زیارت کنندگان غافلی 
و چه افتخار موهومی! به یاد استخوان پوسیده ی کسانی افتاده اند 
که سالهاست خاک شده اند! آیا به محل نابودی پدران خود افتخار 
می کنند؟ و یا مباهاتی به شمارش تعداد مردگان خود می کنند؟ 

آنها خواهان بازگشت اجسادی هستند که تار و پودشان گسسته و 
حرکاتشان به سکون مبدل گشته! این اجساد پوسیده اگر مایه ی 

عبرت باشند سزاوارتر است تا موجب افتخار شما گردد.« 
»ابن ابی الحدید« دانشمند اهل سنت می گوید: »در طول 50 سال 
پیش تا کنون هر بار که این خطبه را خواندم در دلم ترس و لرزشی 
ایجاد شده و موعظه ای تازه پدید آمده، هرگز نشده که در آن تأمل 
کنم مگر به یاد مرگ بیفتم و دوستان وخویشان برای من تجسم 
شده که من همان هستم که امام علی)ع( در این خطبه فرموده و 
این خطبه خطاب به من است.« موجب تأسف و تأثر است از اینکه 
فرد چقدر باید از اصول انسانی خارج شده باشد که به قبر و اجساد 
پوسیده ی نیاکان خویش افتخار کند. متأسفانه اکنون هم بعضی به 
محل قبر و سنگ قبر و بنای آن فخر می کنند و چه هزینه هایی که 
مشکالت بسیاری از بندگان خدا را می تواند حل کند و بار سنگین 
غم و غصه را از دل آنها بر دارد، صرف امور مردگان می کنند که 
تا گناهانشان بخشیده شود  اولیاء خدا دفن شوند  یا در کنار قبور 
و یا با مجالس آنچنانی و صدها دسته گل و... می خواهند وسیله 
بیراهه  بدانند که  باید  نزد خدا فراهم سازند لکن  را  ی مغفرتشان 

می روند!

َکاّل لَو تَعلَموَن ِعلَم الَْیِقیِن  5
ترجمه: این چنین نیست، اگر شما به علم یقین آگاه بودید. 

شرح : 
مجدداً در این آیه عقاید کسانی را که افزون طلب هستند و معنی 
پوچی از حیات دنیوی گرفته اند، رد می کند و دعوت به آگاهی در 

سطح اهل یقین  می کند. 
امام رضا )ع( : »ایمان یک درجه  از اسالم باالتر، تقوا از ایمان یک 
هیچ  خداوند  است،  باالتر  درجه  یک  تقوا  از  یقین  و  باالتر  درجه 
چیزی را کمتر از یقین بین بندگانش تقسیم نکرده.«  بنابراین علم 

الیقین شدت معرفت قلب است.

 لََتَرُونَّ الَْجِحیَم  6
ترجمه: حتماً جهنم را می دیدید. 

شرح : 
این آیه در ارتباط با آیه قبل است. اگر علم یقین را می دانستید و 

به آن آگاه بودید، قطعاً دوزخ را رؤیت قلبی می کردید.
اگر به شما علم یقین دست می داد هم اکنون دوزخ را می دیدید. 
نه اینکه دوزخ را ببینید، زیرا دوزخ قابل رؤیت نیست، بلکه به سبب 
افتادن در آتش جهنم و سوختن در آن،  به  شدت معرفت نسبت 
گرد گناه نمی رفتید و کوچکترین خطایی از شما سر نمی زد، لذا 
از قیامت  اهل یقین به دلیل شدت معرفت به خدا و وحشتی که 

دارند معصومند. 
مقصود آیه این است که بسیاری از مسلمانان علم قیامت برایشان 

حصولی است اما حضوری نیست. 
گاهی توفیق »علم الیقین« در همین دنیا ایجاد می شود. آن قدر 

معرفت انسان زیاد می شود که به یقین می رسد. 
ََّها َعْیَن الَْیِقیِن  7 ثُمَّ لََتَرُون

که  را  آتش  آن  یقین  چشم  با  دید  خواهید  حتماً  سپس  ترجمه: 
وعده داده شده.

شرح : 
مرحله ی دوم »عین الیقین« است که در هنگام مرگ حاصل می 

شود، 

»عین الیقین« دیدن آتش است. مرحله ی سوم »حق الیقین« 
است، درون آن قرار گرفتن و وجود شّر را حس کردن است. 

بنابراین یقین سه مرتبه دارد : 
یعنی  دنیاست،  این  در  با چشم دل  الیقین« دیدن دوزخ  »علم   •
معرفت قلبی نسبت به دوزخ و آثار و عوارض آن که انسان دیگر فکر 

گناه نمی کند و گرد آن نمی رود.
•  »عین الیقین« دیدن دوزخ و حقیقت آن با چشم محسوس است، 

چشمی که استعداد سوختن در آن را دارد )هنگام مرگ و برزخ(.
دوزخ  به  ورود  یعنی  وجود  تمام  با  دوزخ  درک  الیقین«  »حق    •
به  رسیدن  یعنی  یقین  حقیقت  همان  که  آتش(  به  شدن  )واصل 

مطلوب است )دوزخ(.
از امام باقر)ع( سؤال شد: یقین چیست؟ ایشان پاسخ دادند: »توکل 
واگذاشتن  و  او  به رضای  بودن  راضی  او شدن،  تسلیم  بر خداوند، 

کار به اوست.«  

ثُمَّ لَُتسَئُلنَّ یَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعیِم   8
تمامی  از  روز  آن  در  شد  خواهید  مؤاخذه  شدیداً  سپس  ترجمه: 

نعمت ها.
شرح : 

این پرسِش سخت در قیامت انجام خواهد گرفت و موضوع آن تمام 
نَِعمی است که به انسان در دنیا عطا شده است. 

این نعمت ها به چهار دسته تقسیم می شوند؛

1.  نعمت های بیرونی و تعلقات خارجی مثل حواس ظاهری و تمام 

مواهب و نعم دنیوی محسوس.

2.  نعمت های درونی که در وجود انسان نهفته شده،  استعداد ها 

و ابزار باطنی بویژه عقل که ممّیز حق از باطل و قلب که فرودگاه 

الهامات الهی است. 

3.  نعمت های بواسطه، مانند نعم تربیتی، دینی و اجتماعی، کسب 

علم، کتب آسمانی، پیامبر، پدر، مادر، معلم و... .

4.  نعم و مواهب طبیعی مانند کوه، دریا، جنگل، گردش و حرکت 

زمین و خورشید و پیدایش گیاهان و ... .

قرآن نعمتهای الهی را غیرقابل شمارش دانسته و می فرماید: »اگر 

خارج  شما  قدرت  از  کنید  شمارش  بخواهید  را  خدا  های  نعمت 

است.«  
پس همان که شما را سرشته در مقابل تک تک استعدادهایی که به 

شما عطا کرده از شما تکلیف می خواهد. 
بازخواست  آنها  ی  همه  از  دل،  و  چشم  و  گوش  »محققاً   : قرآن 

خواهد شد.«  

من آنچه شرط بالغست با تو می گویم 

                             تو خواه از سخنم پند گیر خواه مالل

     »سعدی)ره(«

سوره ی مباركه ی تکاثر

چهارشنبه سوری

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی                                         از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن             که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی
ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است                     که زد بر چرخ فیروزه صفیر ختت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی                                 به گلزار آی کز بلبل غزل گفنت بیاموزی
چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست                     جمال عیش فرصت دان به فیروزی و هبروزی
طریق کام خبشی چیست ترک کام خود کردن                                کاله سروری آن است کز این ترک بردوزی
سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی             که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
ندامن نوحه قمری به طرف جویباران چیست                           مگر او نیز مهچون من غمی دارد شبانروزی
می ای دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش                         خدایا هیچ عاقل را مبادا خبت بد روزی
جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای مشع              که حکم آمسان این است اگر سازی و گر سوزی
به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب حمروم                           بیا ساقی که جاهل را هنیرت می رسد روزی
می اندر جملس آصف به نوروز جاللی نوش                             که خبشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
نه حافظ می کند تنها دعای خواجه تورانشاه                             ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی
جنابش پارسایان راست حمراب دل و دیده                            جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی
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آقاي دکتر احمدي نژاد رئیس جمهوري اسالمي ایران طي حکمي اعضاي »هیئت نظارت 
بر اجراي قانون اساسي« را به استناد اصل )113( قانون اساسي منصوب کرده است. در 
 )113( اصل  طبق  است.  شده  مقرر  هیأت  این  براي  نیز  گانه اي  هفت  وظایف  حکم  این 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران »پس  از مقام  رهبري،  رئیس  جمهور عالیترین  مقام  
رسمي  کشور است  و مسئولیت  اجراي  قانون  اساسي  و ریاست  قوه  مجریه  را جز در اموري  
که  مستقیماً به  رهبري  مربوط مي شود، بر عهده  دارد.« در مورد این اصل و سابقه تصویب 
آن و خصوصاً مقصود از عبارت »مسئولیت اجراي قانون اساسي« در آن و همچنین حیطه 
این مسئولیت و امکان یا عدم امکان تفویض آن به غیر، مباحث گوناگون و مفصلي از لحاظ 
حقوقي قابل طرح است که تفصیل آن از حوصله این نوشتار خارج است. در ادامه با تکیه بر 

نظرات شوراي نگهبان و سابقه اجراي این اصل، نکاتي در این باره بیان مي شود:
1- اصل )113( قانون اساسي در سال 1358 در جریان تصویب قانون اساسي، بر اساس 
متني که در پیش نویس قانون اساسي آمده بود )اصل 75( تنظیم شد. قابل ذکر است که 
بود و رئیس  قانون اساسي بدون لحاظ کردن جایگاه ولي فقیه تنظیم شده  پیش نویس 
قانون اساسي  از  برگرفته  نگاه  این  بود.  تلقي کرده  باالترین مقام رسمي کشور  را  جمهور 
فرانسه بود که در اصول متعدد پیش نویس قانون اساسي متجلي شده بود. به هر حال با 
تصویب اصول مربوط به والیت فقیه در قانون اساسي، اصول مربوط به ریاست جمهوري نیز 

تعدیل شد و اصل )113( به صورت زیر به تصویب رسید:
»پس از مقام رهبري رییس جمهور عالیترین مقام رسمي کشور است و مسئو لیت اجراي 
که  اموري  در  جز  را  مجریه  قوه  ریاست  و  گانه  سه  قواي  رو ابط  تنظیم  و  اساسي  قانون 

مستقیماً به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد.«
در جریان بازنگري قانون اساسي در سال 1368 عبارت »تنظیم روابط قواي سه گانه« از این 
اصل حذف شده و به وظایف و اختیارات رهبري در اصل )110( افزوده شد ولي »مسئولیت 

اجراي قانون اساسي« کماکان براي رئیس جمهور باقي ماند.
2- بر اساس مجموعه نظراتي که از شوراي نگهبان به چاپ رسیده و یا به صورت اینترنتي 
منتشر شده است، تمامي رؤساي جمهور )بجز شهید رجایي( به طور مستقیم یا با واسطه، 
بر اساس اصل مذکور و این که »مسئولیت اجراي قانون اساسي« از جمله وظایف رئیس 
جمهور تلقي شده، با شوراي نگهبان مکاتباتي داشته اند و شوراي مذکور نیز نظر خود را 
در این مورد اعالم کرده است. ضمن اینکه در جریان تصویب »قانون تعیین حدود وظایف 
و اختیارات ریاست جمهوري« در سال 1365 و نیز الیحه اصالحي آن در سال 1382 هم 

شوراي نگهبان نظراتي را در ارتباط با اصل )113( قانون اساسي بیان کرده است.
3- از نظرات شوراي نگهبان در این خصوص چند نکته مهم قابل برداشت است: اول اینکه 
حیطه مسئولیت رئیس جمهور در این مورد »مربوط به جائي است که اصلي از اصول قانون 
لذا رئیس جمهور نمي تواند  باشد« و  یا متوقف شده  باشد  اجراء نشده  به کلي  یا  اساسي 
به استناد اصل مذکور »در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام 
دخالت کند«. ضمن اینکه »مقامات و دستگاه هایي که طبق قانون اساسي به آنها وظیفه یا 
اختیاري داده شده، نسبت به تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت ِاعمال این اختیار« مشمول 
صالحیت رئیس جمهور نمي شوند. به بیان ساده، حقی برای نظارت بر آن ها ندارد. دوم آنکه 
تشکیل هیأتي مستقل براي انجام مسئولیت مذکور، با اصل )113( مغایرت دارد. این نکته 
را شوراي نگهبان بارها اعالم کرده است، از جمله در نظریه تفسیري به شماره 4214 مورخ 
1360/11/1، نظریه تفسیري شماره 75/21/145۹ در تاریخ 1375/12/2، نامه ي شماره 
 .1382/2/17 مورخ  شماره 82/30/2۹44  نظریه  و   1377/10/3 تاریخ  به   77/21/3۹81
سخنگوي شوراي نگهبان نیز در سخناني که در تاریخ 13۹0/12/6 ابراز نمود، بر این نکته 

تأکید کرده است.
رئیس محترم جمهور تشکیل شده، در صورتي  توسط  فوق، هیأتي که  نکات  به  توجه  با 
و  بوده  رئیس جمهور  مقام مشاور  در  نشود که صرفاً  تلقي  اساسي  قانون  مي تواند خالف 
اقدام به امري ننماید. البته رئیس جمهور نیز در انجام این مسئولیت خود باید  مستقیماً 

حدود این مسئولیت را که به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، مراعات کند.

درباره هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي

در حالی که سرانجام قرار است پس از حدود دو سال، با حضور دقیقه نودی احمدی نژاد در مجلس، به 10 سوال چند نماینده پاسخ 
دهد، ظاهرا این هم برخی را بسیار نگران کرده و این سوال را به وجود آورده که واقعا چرابرخی ازیک سوال خشک وخالی اینقدر می 
ترسند؟ به گزارش آتی نیوز ، علی اکبر جوانفکر، مدیر روزنامه ایران امروز در سرمقاله ارگان دولت، مطالب تند و وهن آلودی را حواله 

نمایندگان مجلس کرد و نوشت: 
* ایــن هفتـــه قـــرار اســـت رئیس جمهور محترم در صحن علنی مجلس حضور یابد و به سؤاالت گروهی از نمایندگان پاسخ دهد. 
* با این وجود، پایبندی و تعهد عملی به مردم ساالری نیز هزینه هایی دارد که گریزی از آن نیست اما این هزینه ها هنگامی نگران 
نفسانی برخی  امیال  قربانی  با منفعت طلبی های فردی و گروهی درهم آمیخته شود و مصلحت عمومی،   به نظر می رسد که  کننده 

جریان های سیاسی گردد. 
بحث بر سر عبور قاطعانه و هوشمندانه مردم از کسانی که قصد عبور ناشیانه از رئیس جمهور محبوب و مردمی را داشتند، نیست و مایل نیستیم رویگردانی مردم در آزمون انتخابات را به 
رخ آنانی بکشیم که با طرح سؤاالت بی اساس و بی منطق از رئیس جمهور،  فرصت سوزی را جایگزین فرصت سازی برای کشور کرده اند بلکه بحث بر سر دغدغه های رئیس جمهوری است که 
به دلیل پایبندی به اصول و آرمان های انقالب،  با سکوت الهام بخش خویش،  فرصت شادمانی را از دشمن کینه توز گرفته و غم و اندوه مردمان دلسوز این آب و خاک را سبب نشده است. 
بحث بر سر این است که چرا عده ای چشم بر حقایق پیش روی خویش بسته اند و با آن که به آثار مخرب ناشی از رفتار خود واقفند، همچنان به کوک کردن همان سازی می پردازند 
که صدای آن دل های مردم را می لرزاند و آشوب می کند و دشمنان را به رقص و پایکوبی درمی آورد. آیا هنوز هم صدای مردم را نشنیده اند؟ چرا عده ای همواره از مواجه شدن با حقایق 
گریزانند و ترجیح می دهند  در هیاهوی هزاران توجیه نابخردانه روزگار بگذرانند! به راستی چرا قافیه باخته های عالم سیاست،  نیاموخته اند که باید سر به زیر اندازند و گردن افرازی را 

دست کم برای دوره ای از زمان به فراموشی بسپارند؟! 
تصمیمات بزرگ مردم که معموالً در موسم انتخابات به منصه ظهور می رسد،  همواره با درس عبرت هایی همراه است و پند گرفتن از آن،  نشانه خردمندی،  تدبیر و دوراندیشی است. با نگاهی 
به تحوالت سال های پس از انقالب می توان از سرنوشت کسانی درس گرفت که خواست و اراده تجلی یافته مردم در نتیجه یک انتخاب را نادیده گرفتند، صدای مردم را نشنیدند و برهمان 
منش و روشی اصرار ورزیدند که مردم از آن رو گرفته بودند. به راستی اگر امروز هم کسانی بخواهند با چنین رویکردی با مردم تعامل کنند، آیا پاسخ متفاوتی را دریافت خواهند کرد؟ 

تجربه های دور و نزدیک نشان می دهد که  دهن کجی به خواست و اراده مردم و بی توجهی آشکار به مصالح و منافع ملت ایران و نظام اسالمی،  بدون پاسخ نخواهد ماند، بوی ژه آن که در 
برخی از نقاط کشور از جمله در تهران،  انتخاب مردم هنوز کامل نشده است. 

حمله جوانفکر به نمایندگان مجلس

در پي شکایت احمد توکلي از محمدرضا رحیمي، معاون اول رئیس جمهور باید شخصاً در 
دادگاه حاضر شود و به اتهاماتش پاسخ دهد.

علیه  توکلي  شکایت  کرد  اعالم  گفتگویي  در  توکلي  احمد  دکتر  وکیل  الف،  گزارش  به 
رحیمي به اتهام افترا در بیست و چهارم بهمن ماه به دادگاه ارایه شده است ولي از آنجا 
که بازپرس شعبه ۹ بازپرسي در دادسراي فرهنگ و رسانه ها به عنوان قاضي ویژه رسیدگي 
به تخلفات انتخاباتي تعیین شده، رسیدگي به شکایت توکلي از رحیمي بعد از انتخابات 

موکول شده است.
موضوع شکایت توکلي علیه رحیمي، افترا و نشر اکاذیب بوده است. وکیل توکلي تاکید 
کرد بر اساس مواد 112، 116، 120، 128مبحث اول از فصل چهارم قانون آیین دادرسي 

دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري، متشکي عنه یعني
محمدرضا رحیمي باید شخصاً در بازپرسي حاضر شود و به سواالت بازپرس پاسخ دهد البته 

رحیمي مي تواند وکیل خود را همراه داشته باشد.
اسالمي  انجمن هاي  نشست  در  توکلي  سخنراني  از  رحیمي  از  توکلي  شکایت  ماجراي 
محمدرضا  استنکاف  به  توکلي  سخنراني  درآن  شد.  آغاز  مشهد  در  مستقل  دانشجویان 
رحیمي براي حضور در دادگاه رسیدگي به فسادمالي در بیمه ایران و حضور بازپرس پرونده 
در دفتر وزیر دادگستري براي بازپرسي از رحیمي به شدت اعتراض کرده بود. توکلي نرمش 
قوه قضائیه در برابر خودداري یک متهم دانه درشت )معاون اول رئیس جمهور( براي حضور 
در دادگاه را به شدت تقبیح کرده بود و با یادآوري اینکه در اسالم، قاضي نباید بین اقویا و 
ضعفا تبعیض قایل شود، به حضور بازپرس پرونده در دفتر وزیر دادگستری برای بازپرسی 

از رحیمی به شدت اعتراض کرده بود.
در واکنش به اعتراض شدید توکلی به نحوه برخورد قوه قضائیه دربرابر رحیمی، دفترمعاون 
و  خواری  زمین  به  را  توکلی  احمد  ای،  بیانیه  صدور  با  بعد  روز  دو  جمهور  رئیس  اول 

رانتخواری متهم کرد.
توکلی نیز در واکنش اعالم کرده بود بخاطر این افتراها از رحیمی شکایت می کند و معاون 
اول رئیس جمهور را به دادگاه خواهد کشاند و در عین حال این تهمت ها باعث نمی شود 
تا از پیگیری محاکمه عادالنه رحیمی درباره اتهاماتش در پرونده های مشهور به بیمه ایران 

و خیابان فاطمی کوتاه بیاید

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با اشاره به رایزنی نمایندگان پارلمانی
سید فاضل موسوی در گفتگو با مهر، درباره دستور کار روز چهارشنبه مجلس مبنی بر 
نمایندگان طرفدار دولت  از رئیس جمهور اظهار داشت: برخی  نماینده  طرح سوال 7۹ 
قصد  آبستراکسیون جلسه سوال از رئیس جمهور را دارند تا با خروج از مجلس، جلسه 

علنی را از رسمیت بیاندازند.
حقوقی  نظر  از  نمایندگان  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  خدابنده  مردم  نماینده 
خواستار  پیش  ها  مدت  از  هم  ملت  و  دارند  را  جمهور  رئیس  از  سوال  سیاسی حق  و 
با  دولت  طرفداران  که  صورتی  در  هستند،  ها  سوال  این  به  جمهور  رئیس  پاسخگویی 
توسط  آنها  اسامی  بیاندازند  رسمیت  از  را  رئیس جمهور  از  سوال  آبستراکسیون جلسه 
هیئت رئیسه قرائت می شود و در آستانه دور دوم انتخابات این کار انتحار سیاسی است.

بر  مبنی  نمایندگان  از  نفر   7 پیشنهاد  خصوص  در  جمهور  رئیس  از  سوال  طراح  این 
گفتگوی تعاملی با دولت برای حل مشکالت مردم به جای طرح سوال از رئیس جمهور 
گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی رئیس جمهور باید در جلسه علنی 
به سواالت نمایندگان پاسخ دهد و لذا برای اجرای این پیشنهاد باید آیین نامه داخلی 

مجلس شورای اسالمی را تغییر داد.
انصراف  برای  زیادی  تالش  یکشنبه  جمهور  رئیس  پارلمانی  نمایندگان  افزود:  موسوی 
طراحان سئوال از رئیس جمهور از سواالتشان کردند در صورتی که طبق آیین نامه روند 
قانونی سئوال از رئیس جمهور طی شده و از این پس افراد نمی توانند امضاهای خود را 

پس بگیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، این نماینده مجلس درحالی از تصمیم نمایندگان هوادار دولت 
برای از رسمیت انداختن جلسه سئوال از رئیس جمهور خبر می دهد که در جلسات اخیر 
در  نمایندگان حاضر  اسالمی حداکثر  انتخابات مجلس شورای  برگزاری  از  مجلس پس 
مجلس 1۹5 تا 200 نفر بوده اند این در حالی است که مجلس با حضور کمتر از 1۹4 

نماینده در صحن علنی از رسمیت خارج می شود.
به  که  اسالمی  شورای  مجلس  اسالمی  انقالب  فراکسیون  اعضای  گزارش  این  بر  بنا 
طرفداران دولت در مجلس شهرت دارند پیش از این نیز در جلسه اصالح قانون حقوق 
با بررسی طرح آن ها در مجلس  این دلیل که هیئت رئیسه  العمر به مدیران به  مادام 
موافقت نکرد و طرح دیگری برای اصالح این قانون را به رای گذاشت قصد آبستراکسیون 

داشتند که با میانجی گری برخی نمایندگان این کار صورت نگرفت.
فراکسیون  رئیس  روز یکشنبه روح الل حسینیان  علنی  این در حاشیه جلسه  بر  عالوه 
برای  دوستانش  تالش  از  خبرنگاران  جمع  در  اسالمی  شورای  مجلس  اسالمی  انقالب 
احتمال  داد و گفت:  تعطیالت عید خبر  از  بعد  از رئیس جمهور  برگزاری جلسه سوال 

منتفی شدن سئوال از رئیس جمهور وجود دارد.

ً در دادگاه حاضر شود رحيمي بايد شخصا

از  نمایندگان  برخی  بناست  که  پرسش هایی  نیست،  قرار  گویا 
امروز  از  و  شود  پرسیده  آشکارا  و  عمال  بپرسند،  رئیس جمهور 
رئیس  پاسخگویی  جای  به  که  شده  آغاز  مجلس  در  زمزمه هایی 
جمهور در نشست علنی و تریبون عمومی، وی در محفلی با حضور 
همه نمایندگان حاضر شده و دوستانه با آنان سخن بگوید و مردم 

هم کمتر در جریان این پرسش و پاسخ قرار بگیرند! 
نا م های  به  تهران  نمایندگان  از  تن  هفت  »تابناک«،  گزارش  به 
حسین فدایی، احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، حسین 
اتفاقا هیچ کدام تاکنون  نجابت، پرویز سروری و زهره الهیان که 

برای مجلس نهم برگزیده نشده اند، پیشنهاد داده اند که به شکرانه 
از  جلوگیری  برای  و  اسفند  دوازدهم  انتخابات  در  مردم  حضور 
جدایی دولت و مجلس و برای شیرین کردن کام مردم در آستانه 
سال نو، به جای پرسش از رئیس جمهور در صحن علنی و تربیون 
به  رئیس جمهور  و  سؤال  طراحان  دوستانه،  محفلی  در  عمومی 

تعاملی دوجانبه برسند.
اما در این باره چند نکته مهم خطاب به این نمایندگان است که 

باید گفته شود:
تریبون  و  علنی  صحن  در  رئیس جمهور  از  پرسش  اینکه  نخست 
از آن بگذرند،  بتوانند  نمایندگان مجلس نیست که  عمومی، حق 
پرداخت  با  مثال  که  معنا  بدین  است؛  مردم  خواسته  اکنون  بلکه 
نکردن مطالبات مترو، این حقوق مردم بوده که واگن های بسیار 
نه  شدند،  مشکل  دچار  و  کرده اند  تحمل  را  سخت  و  محدود 
نمایندگان. چه اینکه به احتمال زیاد، بیشتر نماینده ها و احتماال 
خانواده های آنان از مترو استفاده نمی کنند تا رنج مردم را از این 
حقی  از  برهه  این  در  بخواهند  آنان  اگر  بنابراین،  دریابند؛  بابت 
می شود،  آن صرفنظر  از  که  است  مردم  این حق  کنند،  صرفنظر 

نه نمایندگان.
دوم آنکه به دلیل دیرکرد دولت در ارائه الیحه بودجه، مجلس به 
جای اینکه از حق خودش یعنی تعطیالت نوروز بگذرد و بودجه دو 
دوازدهم برای دولت تصویب کنند، خیال خودش را راحت کرده 
و به دولت تنخواه دو ماهه داده است تا این تنخواه را هر گونه که 

خواست، مصرف کنند و پایان سال حساب پس دهد. 
در این مقوله، مجلس به جای اینکه به دولت سخت بگیرد، با در 

اختیار گذاردن تنخواه، او را هم تشویق کرده است. 
به  که  نمایندگانی  می آید،  پیش  پرسش  این  هم  اکنون  بنابراین، 
افتخار حضور مردم، از حق خود می گذرند، چرا به افتخار حضور 
مردم در انتخابات از تعطیالت خود نمی گذرند و بودجه کشور را 

تنخواه گردان می کنند تا زودتر به تعطیالت خود برسند؟
چگونه است، گذشتن از حق مردم در راستای وحدت است، ولی 
گذشتن از تعطیالت نمایندگان برای تصویب مهمترین سند مالی 
کشور مورد توجه قرار نمی گیرد و مجلس آسانترین راه را در این 

زمینه برمی  گزیند؟
سوم اینکه همان مطالبی را که بناست رئیس جمهور در آن محفل 
چه  شود،  گفته  مجلس  عمومی  تریبون  در  اگر  بگوید،  دوستانه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا شنیدن این سخنان از سوی مردم، وحدت 
شده اند،  نامحرم  مردم  تازگی  به  آیا  انداخت؟  خواهد  خطر  به  را 
به  رئیس جمهور  واکنش  که  کرده اند  احساس  نمایندگان  نه،  یا 
پرسش های احتمالی به گونه ای خواهد بود که برخی از نمایندگان 

مجلس را نگران خواهد کرد؟!
چهارم، آیا علت نامه ای که باعث طرح سؤال از رئیس جمهور شد، 
با چراغ  انجام سؤال  به دنبال  نمایندگان  برخی  از میان رفته که 

خاموش از رئیس جمهور هستند؟!
شواهد نشان می دهد که قریب به اتفاق همه پرسش های دهگانه 
و تردید هایی که نزد مردم و طراحان سؤال وجود داشت، هنوز هم 
به قوت خود باقی است؛ سخنانی که دکتر کچوئیان، عضو شورای 
انقالب فرهنگی درباره مباحث مرتبط با دانشگاه آزاد مطرح کرده 

است، به خوبی مؤید این مطلب است.
حال چه شده است که نمایندگان سر بزنگاه سست شده اند؟ یک 
پرسش، هنگامی از بین می رود که یا پاسخ داده شود یا علت تامه 
آن، یعنی نقص و یا تردیدی که درباره مسأله یا معضلی هست، از 
بین برود؛ حال برای این عده از نمایندگان، کدام یک از دو حالت 

رخ داده و چرا مردم را در جریان نمی گذارند؟
نمی تواند  مورد  بی  اندیشی های  گاه مصلحت  اینکه هیچ  پنجم  و 
دهد.  سوق  کارآمدی  سمت  به  را  کشور  گوناگون  سیستم های 
پرسشگری حق مجلس است، دانستن هم حق مردم است و ضربه 

درست  را  آن  عده ای  که  مصلحتی  برای  دو  هر  این  به  زدن 
می دانند، کمکی به اداره کشور نمی کند. اگر آن عده از نمایندگان 
که پیشنهاد عقب نشینی مطرح می کنند، به نیت خود در پرسش 
از رئیس جمهور شک دارند، چرا می خواهند بقیه را نیز بر همین 

روش بخوانند؟ 
رئیس جمهور  از  وظیفه  حسب  می خواهد،  که  نماینده ای  چرا 
سؤالی بپرسد تا گرهی از گره های مملکت باز شود، باید با چنین 

جوسازی هایی متهم به غرض ورزی شود؟
به دلیل دیرکرد دولت در ارائه الیحه بودجه، مجلس به جای اینکه از 
حق خودش یعنی تعطیالت نوروز بگذرد و بودجه دو دوازدهم برای 
دولت تصویب کنند، خیال خودش را راحت کرده و به دولت تنخواه 
دو ماهه داده است تا این تنخواه را هر گونه که خواست، مصرف 
کنند و پایان سال حساب پس دهد. در این مقوله، مجلس به جای 
اینکه به دولت سخت بگیرد، با در اختیار گذاردن تنخواه، او را هم 
این پرسش پیش می آید،  بنابراین، هم  اکنون  تشویق کرده است؛ 
نمایندگانی که به افتخار حضور مردم، از حق خود می گذرند، چرا 
به افتخار حضور مردم در انتخابات از تعطیالت خود نمی گذرند و 
بودجه کشور را تنخواه گردان می کنند تا زودتر به تعطیالت خود 
وحدت  راستای  در  مردم  حق  از  گذشتن  است،  چگونه  برسند؟ 
است، ولی گذشتن از تعطیالت نمایندگان برای تصویب مهمترین 
سند مالی کشور مورد توجه قرار نمی گیرد و مجلس آسانترین راه 
که  را  مطالبی  همان  این  بر  عالوه  برمی  گزیند؟  زمینه  این  در  را 
بناست رئیس جمهور در آن محفل دوستانه بگوید، اگر در تریبون 
عمومی مجلس گفته شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا شنیدن این 
سخنان از سوی مردم، وحدت را به خطر خواهد انداخت؟ آیا به 
تازگی مردم نامحرم شده اند، یا نه، نمایندگان احساس کرده اند که 
واکنش رئیس جمهور به پرسش های احتمالی به گونه ای خواهد بود 

که برخی از نمایندگان مجلس را نگران خواهد کرد؟!

موسوی در گفتگو با مهر:

طرفداران دولت قصد 
آبستراکسیون دارند

مصلحت اندیشی زیاد یا 
نگرانی از پاسخ های احتمالی 

احمدی نژاد؟!
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دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبري تاکید کرد: اصولگرایان 
باید صالحیت خود را به مردم اثبات کنند. 

حبیب الل  ها،  خبرگزاری  از  نقل  به  نیوز  آخرین  گزارش  به 

عسگراوالدي در اجالس دبیران استان هاي حزب موتلفه اسالمي 
با اشاره به آیاتي از قرآن کریم گفت: نتیجه تالش بندگان صالح 
خدا، وارث زمین شدن است و اگر بندگان خدا صالحیت پیدا 

کنند، طبق فرموده خداوند در قرآن، وارث زمین مي شوند. 
وي در ادامه، به آثار انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: حضور 
مردم در این انتخابات حضوري بي نظیر و کم سابقه بود و وزارت 
بسیار  نظارت،  در  نگهبان  و شوراي  انتخابات  اجراي  در  کشور 

خوب عمل کردند. 
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبري تاکید کرد: بزرگترین 
پیروزي، حضور مردم در پاي صندوق هاي راي بود و برخالف 
اینکه برخي خواستند خط هاي سیاسي را پررنگ کنند، اما راي 
مردم به کرسي نشست. اصولگرایان توانستند اکثریت کرسي هاي 
مجلس را به دست آورند. اصولگرایي وسعت بسیار زیاد و دایره 

بسیار وسیعي دارد و سالیق مختلفي را در بر مي گیرد. 
به دنبال یک  اینکه »مقام معظم رهبري  بیان  با  عسگراوالدي 
اظهار کرد: ما که  با سالیق مختلف هستند«،  مجلس اصولگرا 
و  رهبري  و  امام  پیروان خط  اسالمي، جبهه  موتلفه  در حزب 
یا جبهه متحد اصولگرایان حضور داریم باید صالحیت خود را 
به  استانها  در  اصولگرایان  متحد  جبهه  کنیم.  اثبات  مردم  به 
استانها  مانند  تهران  در  متاسفانه  اما  کرد  عمل  شکل  بهترین 
و شهرستانها نبود و به همین علت تعداد کمي در دور اول به 

مجلس شوراي اسالمي راه پیدا کردند. 
دوم  دور  براي  را  خود  »باید ضعف هاي  اینکه  بر  تاکید  با  وي 
امروز  به  تا  متاسفانه  کرد:  تصریح  کنیم«،  برطرف  انتخابات 
در  اصولگرایان  متحد  بودیم. جبهه  نکرده  اینقدر ضعیف عمل 
انتخابات  کرد.  عمل  ضعیف  بسیار  تبلیغات  موضوع  در  تهران 

مجلس نهم در ابعاد مختلف آموزش هاي بسیار دارد و شعور 
مردم و تدبیر رهبر معظم انقالب نعمتي فوق العاده براي کشور 

است. 
»در  اینکه  بیان  با  رهبري  و  امام  خط  پیروان  جبهه  دبیرکل 
نباید عاطفي برخورد کرد«، گفت: سه مساله  انتخابات  صحنه 
رئیسه  هیات  اول  دارد.  وجود  نهم  مجلس  تشکیل  تا  جدي 
مجلس، دوم شاکله فراکسیون اصولگرایان و پس از آن انتخابات 
و  مجلس  رئیسه  هیات  انتخاب  از  است.  جمهوري  ریاست 
رقم  جمهوري  ریاست  انتخابات  وضع  اصولگرایان،  فراکسیون 

مي خورد. 
انتخابات  دوم  دوره  در  مدبرانه  باید  کرد:  تاکید  اوالدي  عسگر 
مجلس شرکت کنیم و صالحیت نامزدهاي خود را پررنگ تر به 

مردم نشان دهیم تا مردم به صالحیت آنها راي دهند.
باید از نامزدهاي انتخاباتي خود دفاع کنیم و نامزدها نیز باید 
دغدغه هاي مردم را بگویند. صحنه انتخابات نباید میدان منازعه 

باشد بلکه براي مردم باید آرامش بخش باشد.
همچنین، انتخابات در مرحله دوم نیز باید به شکلي باشد که 
رفاقت ها در این رقابت حفظ شود، زیرا در شرایطي مجلس نهم 

شکل مي گیرد که نگاه دنیاي اسالم به ایران است. 

این عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي در پایان اظهار 
اصولگرایان  متحد  جبهه  تنها  نه  افراد  برخي  متاسفانه  کرد: 
آیات  حضرات  و  جامعتین  به  بلکه  دادند  قرار  هجمه  مورد  را 
باشیم  مراقب  باید  کردند.  بي ادبي  نیز  یزدي  و  مهدوي کني 
دیگران  نفي  در  و  دهیم  نشان  مردم  به  را  خود  صالحیت  و 

پیش قدم نباشیم

واکنش عسگر اوالدي به 
ناکامي جبهه متحد در تهران

انگلیس و تاجیکستان!  ارز و طال در  انتشار خبر معامالت سنگین  از  پس 
معامله سنگین  این  ماجرای  از  به جزئیات جدیدی  انقالب  ندای  خبرنگار 

دست پیدا کرد.
به گزارش »ندای انقالب« این کاندیدای برجسته رد صالحیت شده مجلس 
خریداری  نیز  جواهر  زیادی  مقدار  مذکور  کشور  در  طال  معامله  بر  عالوه 
کرده است. نامبرده در این سفر مقدار زیادی جواهر گرانقیمیت که رقمی 
میلیاردی می شود را خریداری کرده و بعنوان هدیه عروسی دخترش به 

وی کادو داده است.
وی که توسط شورای نگهبان انتخابات رد صالحیت شد، چندی پیش نیز 

ادعایی جالب نموده بود!
نهادهای ذیربط  توسط  اخالقی  برخی مسائل  به دلیل  نامبرده که پسرش 
دستگیر شده بود و چند روزی به خانه نیامده بود مدعی شد که فرزندش 
توسط عوامل سرویسهای اطالعاتی غرب به علت موقعیت پدرش ربوده شده 
است!گفته می شود از جانب لیدر جریان انحراف به وی قول ریاست مجلس 

داده شده بود!

ماجرای رد 
صالحیت یک 
چهره مطرح 

در مجلس

22 نفر از مشاوران و نزدیکان محمد خاتمي در جلسه اي تاکید کردند که ما همه 
در انتخابات مجلس شرکت کرده ایم.

از  تن  است:چند  نوشته  خبري  در  امروز  مشرق  سایت   ، نیوز  آخرین  گزارش  به 
انتخابات  در  وي  حضور  هاي  بازتاب  از  گزارشي  تهیه  به  اقدام  خاتمي  مشاوران 
مجلس کرده اند که نتایج این گزارش به شدت مورد توجه خاتمي قرار گرفته است.

وي به نزدیکان خود گفته براي سروسامان دادن به جبهه اصالحات و جدایي آن از 
فتنه از هیچ کوششي فروگذار نخواهد کرد.

خاتمي که ظاهرا روحیه جدیدي پیدا کرده روز چهارشنبه صیغه عقد پسرش عماد 
را در دفترش خوانده و مراسم مختصري برپا کرده است.

با حضور در بیمارستان قلب به عیادت محسن امین زاده  همچنین روز پنجشنه 
رفته است. برخي پرسنل و بیماران بیمارستان قلب بازگشت بدون شرط خاتمي به 

دامان نظام را به وي تبریک گفتند.
در همین حال 22 نفر از مشاوران و نزدیکان محمد خاتمي در جلسه اي تاکید کردند که ما همه در انتخابات مجلس شرکت کرده ایم.

برخي از این افراد یک نسخه از کپي شناسنامه هاي مهر خورده شان را هم در جلسه آورده و به صادق خرازي نشان داده اند.
مشرق همچنین نوشت: برخي نزدیکان خاتمي گالیه کرده اند چرا رسانه ملي که شایعه تحریم انتخابات را توسط برخي اصالح طلبان 

در بخش هاي خبري پوشش داد از کنار سوژه مهمي چون راي دادن محمد خاتمي به سادگي عبور کرد و سکوت اختیار نمود

شرکت 22 نفر از مشاوران و 
نزديکان خاتمي در انتخابات

به گزارش آخرین نیوز، روزنامه جمهوری اسالمی، در مطلبی با عنوان 
»اعتبار شورای نگهبان را حفظ کنید«، از اظهارات روز جمعه آیت الل 

جنتی انتقاد کرد و نوشت:
آیت الل جنتی دبیرمحترم شورای نگهبان، دیروز در خطبه نماز جمعه 
تهران گفتند: از مردم به دلیل رای ندادن به افرادی که نباید انتخاب 
شورای  دلیل،  هر  به  که  افرادی  به  مردم  می کنم.  تشکر  می شدند 
نگهبان تأیید صالحیت کرد چه از نمایندگان و چه از سوی کاندیداها، 
رای ندادند و این موجب خوشحالی ما شد. )خبرگزاری دانشجویان 

ایران - ایسنا - کد خبر ۹0121۹02064(
وظیفه  است.  تضاد  در  نگهبان  شورای  جایگاه  با  آشکارا  این سخن، 
شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسالمی، اعالم نظر درباره 
صالحیت کاندیداها ونظارت بر حسن انجام انتخابات است. اما اینکه 
چه کسی خوب است رای بیاورد و چه کسی خوب است رای نیاورد، 
خارج از محدوده وظایف و اظهارنظر این شورا می باشد. هر یک از 

رای  حق  شهروندان  سایر  نیزمثل  خود  نگهبان،  شورای  اعضای 
قبول  را  کسی  است  ممکن  محدوده شخصی  این  در  و  دارند  دادن 
نداشته باشند و یا از کسانی خوششان بیاید، اما این نظر شخصی را 

نمی توانند معیار درستی و نادرستی اعمال دیگران قرار دهند.
نگهبان  شورای  دلیل،  هر  به  که  افرادی  به  »مردم،  گفته اند:  اینکه 
تأیید صالحیت کرد چه از نمایندگان و چه از سوی کاندیداها، رای 
ندادند و این موجب خوشحالی ما شد« نیز سخن عجیبی است که 
منطبق با معیارهای قانونی نیست. مردم به اینکه شورای نگهبان به 
چه دلیل این افراد را تأیید صالحیت کرد کاری ندارند، این اقدامی 
است که پاسخ آن را اعضای شورای نگهبان باید به خدا بدهند. ولی 
وقتی افراد تأیید صالحیت شدند، مردم برای رای دادن حجت شرعی 
و قانونی دارند و اینکه دبیرشورای نگهبان بگویند رای نیاوردن آنها 
با جایگاه و اعتبار شورای نگهبان منافات  موجب خوشحالی ما شد، 
دارد. افرادی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام می کنند، یا صالحیت 
و  تأیید صالحیت شوند  نباید  ندارند،  اگر صالحیت  ندارند،  یا  دارند 
اگر صالحیت آنها مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گیرد، دیگر چه 
معنی دارد که شورای نگهبان یا شخص دبیر این شورا از رای نیاوردن 

آنها خوشحال شود؟
اینگونه  را  جنتی  آیت الل  اظهارات  از  بخش  این  فارس،  خبرگزاری 
گزارش کرده که: »خوشبختانه کسانی که به زحمت تأیید کرده بودیم 
تقدیر  قابل  مردم  انتخاب  حسن  این  این،  بنابر  کردند،  رد  مردم  را 

است«.

هشداریک 
روزنامه به جنتی: 
اعتبارشورای نگهبان 

راحفظ کنید

در  حاکمیت  ساالری،  مردم  حکومت  در 
اختیار مردم قرار می گیرد. بدان منظور مردم 
نمایندگان خود را انتخاب می کنند تا به اداره 
امور کشور بپردازند. بنابر این هر چه انتخابات 
دقیق تر باشد، مردم ساالری به حالت مطلوب 
در  می تواند  دقت  آن  است.  نزدیکتر  خود 
انتخابات  برای  شدن  داوطلب  چگونگی  باره 
باالخره  و  صالحیت  تعیین  شیوه  و  باشد 
چگونگی اجرای انتخابات و افراد داوطلب باید 
و  مهم  وظایف  ابقای  برای  را  شایستگی الزم 
دارند،  کشور  امور  اداره  باره  در  که  اساسی 
داشته باشند؛ صالحیت آنها باید کاماًل بررسی 
و تعیین شود، شیوه شناسایی و تبلیغ و نیز 
اجرا  بر  نظارت  و  شمارش  و  رأی  اخذ  روش 

باید با جزئیات مشخص شده باشد.
داوطلب شدن  شرایط  قانونی  اخیراً  ایران  در 
مدرک  ویژه  به  و  است  کرده  مشخص  را 
وارد  ولی  دانسته  الزم  را  ارشد  کارشناسی 
قابلیت های  دهنده  نشان  که  بیشتر  جزئیات 
فرد برای احراز سمت نمایندگی است، نشده 
شکل گیری  لحاظ  از  انتخابات  اجرای  است. 
و  رأی  اخذ  روش  و  رای  اخذ  صندوقهای 
تغییر  گذشته  سال  سه  و  سی  در  شمارش 
تعیین  است.  بهبود  نیازمند  و  نیافته  چندانی 
به  بزرگ  شهرهای  در  انتخاباتی  حوزه های 
ویژه در تهران مشکل دارد. روشهای تبلیغاتی 

نامزدها و گروهها نیز خالی از ایراد نیست.
مفهوم نمایندگی

نمی توانند درگیر  درمردم ساالری، همه مردم 
نمایندگان  به  این  بنابر  شوند.  سیاسی  امور 
اداره  به  آنها  طرف  از  می دهند  اختیار  خود 
بدین  مردم  نمایندگان  بپردازند.  کشور  امور 
ترتیب از طرف آنها وکالت دارند. هیچ وکیلی 
نباید بر خالف منویات موکل خود اقدام کند. 
به همین منظور مدت نمایندگی محدود است 
نظر  باشد  نتوانسته  نماینده ای  اگر  انتها  و در 
انتخاب  از  کند  جلب  را  خود  موکالن  مثبت 

مجدد محروم می شود.

مسئولیت نماینده
را معرفی  انتخابات خود  از  هر داوطلبی قبل 
خود  نظریات  و  خود  کاری  برنامه  و  می کند 
شدن  انتخاب  از  پس  او  می دهد.  ارائه  را 
مردم  به  آنچه  تحقق  جهت  در  است  موظف 
اختیارات  محدوده  در  است،  داده  وعده 
لحاظ  این  از  و  نمایندگی مجلس، عمل کند 
باید  او  باشد.  خود  موکالن  پاسخگوی  باید 
مرتباً در حوزه انتخابیه حاضر شود و گزارش 
اقدامات خود را به موکالنش بدهد و نظریات 
و  بگیرد  را  آنها  پیشنهادهای  و  اعتراضات  و 
باید  نظر  تبادل  و  این حضور  نماید.  پیگیری 
واقعی و اثربخش باشد و بالواسطه انجام گیرد.

انواع انتخابات
روشهای  انتخابات  به  مفهوم بخشی  برای 
مختلفی در کشورهای جهان استفاده شده. در 
برخی از کشورها مسئولیت با احزاب است. هر 
حزب طبق مرامنامه ای که دارد برنامه خود را 
آنها می خواهد  از  و  به اطالع مردم می رساند 
به نامزدهایی که حزب معرفی می کند و ملزم 
به رعایت آن برنامه حزبی اند، رأی دهند. در 
این انتخابات اگر حزبی اکثریت آراء را بدست 
آورد برنامه خود را به اجرا می گذارد و در باره 
نتایج آن به مردم پاسخگو است و اگر حزبی 
که اکثریت آورده نتوانست جلب نظر مردم را 
بکند در انتخابات بعدی اکثریت آراء را کسب 

نمی کند.
اگر هیچ حزبی اکثریت را کسب نکند، ائتالف 
هم  به  برنامه  و  مرام  نظر  از  که  احزاب  بین 
و  می گیرند  عهده  رابه  امور  اداره  نزدیکترند 
نهایتاً آن ائتالف نزد مردم باید جوابگو باشد. 
در برخی دیگر از کشورها روش حزبی فراگیر 
منفرد  صورت  به  داوطلبان  و  است  نشده 
می دهند.  قرار  مردم  آراء  معرض  در  را  خود 
نسبت  نماینده  هر  مسئولیت  اینجا  در 
تحقق  ولی  است  دقیق  بسیار  موکلش  به 
می آورند  رأی  که  مختلفی  افراد  برنامه های 
در مجلس مستلزم هماهنگی های پیچیده ای 
را مشکل  نتیجه ای منسجم  به  نیل  است که 
می سازد. در برخی از کشورها نیز با توجه به 
ویژگیهای مردم شناسی، ضمن حفظ انتخابات 
به رویه ای  بنا  را  از کرسی ها  حزبی، درصدی 
امکان  هم  تا  داده اند  اختصاص  منفردها  به 
نتیجه گیری فعالیتهای تضمینی را در مجلس 
مشارکتهای  برخی  مانع  هم  و  آورند  فراهم 

سیاسی اجتماعی افراد نشوند.
در کشور ما به دلیل پا نگرفتن احزاب فراگیر و 

قدرتمند، انتخابات حزبی نیست ولی بنا به نیاز 
مردم ساالری گاهی برخی از نشریات کارکرد 
از  قبل  ماههای  ویژه در  به  و  حزبی می یابند 
عناوین  تشکلهای شبه حزبی تحت  انتخابات 
مختلف ائتالف، جمعیت، جبهه، اتحاد، گروه... 
انتخابات  گرفتن  پایان  با  و  می شوند  ظاهر 
مهم  آنچه  می شود.  خاموش  آنها  چراغ  اغلب 
حزبی  ویژگی  از  تشکلها  این  که  این  است 
مبنای  بر  و  بودن  برنامه  با  و  انسجام  یعنی 
نیستند  برخوردار  کردن  اقدام  مشخص  مرام 
منفرد  به صورت  مجلس  در  آنها  منتخبان  و 
اثربخشی عمیق و  این  بنابر  رفتار می کنند و 

یکپارچه با قابلیت پاسخگویی را ندارند.
انتخابات منطقی

اگر با صالحیت بودن داوطلبان، آشنایی مردم 
با آنها، مسئولیت و پاسخگویی نسبت به برنامه 
مشخص را مالکهای اصلی انتخابات قرار دهیم 
به این نتیجه می رسیم که منطقی ترین شکل 
انتخابات در این است که از هر حوزه انتخابیه 
سیاسی  تشکلهای  و  شود  انتخاب  نفر  یک 
برنامه های  خود،  اهداف  تحقق  برای  بتوانند 
منسجمی را که مد نظر دارند به وسیله افرادی 
که در هر حوزه برای انتخابات نامزد می کنند 
به افراد واجد شرایط رأی دادن، اطالع دهند. 
به این ترتیب هر فرد به یک نفر رأی می دهد 
اما این نفرات دارای پشتوانه فعالیت منسجم 
گروهی با قابلیت پاسخگویی در قالب اکثریتی 

که در مجلس شکل می گیرد، هستند.
مزایای انتخابات منطقی

الف – چون انتخاب مبتنی بر شناخت است 
را  خود  مطلوب  نماینده  دهنده  رأی  هر  و 
با خبر  او  آرمانها و طرحهای  از  و  می شناسد 
است با انگیزه و شور و شوق برای رأی دادن 
به او حاضر می شود. در حالی که وقتی هر فرد 
باید به چندین نفر رأی دهد و حوزه انتخابی 
بسیار گسترده است در اثر عدم شناخت کافی 
در  حضور  به  رغبت  داوطلبان،  ویژگیهای  از 

پای صندوقها کاهش می یابد.
جوابگوی  باید  که  می داند  نماینده  هر  ب- 
او  باشد.  انتخابیه  حوزه  در  خودش  موکالن 
که  مصونیت  از  هاله ای  در  را  خود  نمی تواند 
پنهان  است  نفره  چندین  فهرست  از  ناشی 
کند. او امکان مراجعه به مردم حوزه انتخابیه 
آنها،  با  نظر  مبادله  و  دارد  راحتی  به  را  خود 
امری واقع بینانه و اثربخش است. در حالی که 
مسئولیت یک گروه سی نفره مثاًل در تهران 

که از طیف های مختلف تشکیل شده اند، 
و  عملی  غیر  میلیونی  ده  جمعیت  مقابل  در 

ناموثر است.
ج- وقتی انتخاب متوجه یک نفر است، این 
انتخاب دقیق است و در هنگام رأی دادن هر 
خود  مطلوب  نامزد  می تواند  راحتی  به  فرد 
دیگران  به  مراجعه  به  نیازی  و  برگزیند  را 
شناخت  اساساً  ندارد.  فهرست  تکمیل  برای 
بدست آوردن نسبت به تعداد زیاد داوطلبان 
سیاسی  افراد  برای  حتی  است  غیرممکن 
با  و  راحتی  به  رأی گیری  بعالوه  حرفه ای، 
تقلب مشکل  امکان  و  انجام می گیرد  سرعت 
می شود و اشتباه در شمارش کاهش می یابد 
عده  معموالً  می شود.  مؤثر  و  ساده  نظارت  و 
همه  به  بزرگ  انتخابیه  حوزه های  در  قلیلی 
رأی  عماًل  بدهند،  رأی  باید  که  افرادی 

می دهند یعنی مشارکت تضعیف می شود.
د- هزینه برگزاری انتخابات با روش منطقی 
آن  کردن  رایانه ای  امکان  و  می یابد  کاهش 
از  پس  بالفاصله  می شود.  میسر  راحتی  به 
پایان فرصت اخذ رأی می توان تعداد کل آراء 
مأخوذه را اعالم کرد و در مدت زمان کوتاهی 
آگاهی  به  را  نتیجه  و  داد  انجام  را  شمارش 
تهران  حوزه  در  حاضر  حال  در  رساند.  مردم 
اغلب ناگزیرند روز پس از انتخابات را هم به 
طور کامل صرف شمارش کنند، حتی مدارس 

را بدان منظور تعطیل می نمایند.
محدود  چون  منطقی  انتخابات  تبلیغات  ه- 
و  است  موثرتر  هم  می شود،  حوزه  همان  به 
هم از اسراف و ریخت و پاش به دور؛ در حالی 
که داوطلبان منفرد و گاهی داوطلبان وابسته 
که  نمی یابند  را  آن  امکان  حتی  تشکلها  به 
استماع  به  را  برگه معرفی خود  و  ندای خود 
بزرگی  انتخابیه  حوزه  سراسر  مردم  رؤیت  و 
همچون تهران برسانند و عماًل بسیاری از افراد 
از دست  را  انتخاب شدن  امکان  با صالحیت 

می دهند.
ضرورت اصالح قانون

که  می گیریم  نتیجه  مختصر  تحلیل  این  از 
اصالح قانون انتخابات کاماًل ضروری است به 
ویژه در آن بخشی که به محدود کردن تعداد 
افراد انتخاب شونده از هر حوزه بر می گردد. 
امر  این  به  اولویت  با  باید  آینده  مجلس 
بپردازد و به مسئولیت پاسخگویی خودشان و 
اهمیت دقت انتخابات و استحکام نظام مردم 
ساالری بیندیشند. قوی ترین انتخاب در مورد 
نامزدهای مجلس متناسب با تعداد مطلق آراء 
اخذ شده نیست بلکه متناسب با تعداد نسبی 
آراء اخذ شده هر نماینده است که این تعداد 
نسبی برای حوزه یک نماینده از بقیه بیشتر 

است.

پیشنهاد تغییر در قانون انتخابات مجلس

علت  اي  نامه  در  اصالحات  دولت  رییس   ، خاتمي  محمد  سید  نیوز:  آخرین 
حضورش در انتخابات را اعالم کرد.به گزارش آریا متن کامل این نامه در ادامه 

مي آید:                               به نام خدا
در فضاي رسانه اي، از جمله پایگاه اطالع رساني کلمه و از سوي فعاالن سیاسي 
و اجتماعي و دوستداران اصالحات، بخصوص جوانان عزیز در داخل و خارج، 
ها  اعتراض  و  انتقادها  ها،  پرسش  ها،  ابهام  با  انتخابات مجلس  در  حضور من 
مواجه شده است که از جمله اصحاب کلمه بخشي از آن را به من منعکس کرده 
اند. احترام به مردم و احساسات آنان ایجاب مي کند که از همین طریق دوستانه 

و خودماني مطالبي را بیان کنم.
»با وجود سختي و پیچیدگي این مسأله انتظار ندارم که همگان از توضیحات 
من قانع شوند، بخصوص که محدودیت ما در اطالع رساني فضایي را از هر طرف 
ایجاد کرده که هم توقعاتي خارج از امکانات و مصلحت مطرح مي شود و هم 

تبیین کامل آسان نیست.
از سوي کساني  ویژه  به  و پرسش ها در فضاي عمومي  ابهام ها  وجود چنین 
که در این سال ها متحمل مشکالت و محدودیت هاي گوناگون و هزینه هاي 
این پرسش ها و  از کنار  توانم  امري طبیعي است. من نمي  اند  سنگین شده 
تحلیل ها و احساسات پاک آسیب دیده بي تفاوت بگذرم و احترام خود را به 
ناقدان و حتي مخالفانم تکرار نکنم. با ذکر این نکته که بحث تفصیلي در این 

باب به مجال مناسب تر واگذار مي شود چند نکته را یادآور مي شوم.
عزیزان

اقدام من از منش و بینش سیاسي و فکري من و آن چه به آن باور دارم و پاي 
بندم ریشه مي گیرد. من از موضع اصالحات و در جهت نگاه داشت روزنه هاي 
اصالح طلبي که آن را مهم ترین و بلکه تنها راه سربلندي کشور و دست یابي 
به آرمان هاي اصیل انقالب و تأمین حقوق مردم و مصالح ملت مي دانم و نیز 
براي دفع مخاطرات و تهدیدهاي دروني و بیروني اقدام کرده ام. هدف ممکن و 
مطلوب، بازگرداندن امور به موقعیتي است که در آن مصلحت کشور و خواست 

هاي اساسي و تاریخي مردم اصل قرار گیرد. 
من براساس راهبرد اصالح طلبانه به آشتي ملي و بازگشت به آرمان هاي اصیل 
انقالب و قانون اساسي و ایجاد فضاي همدلي و مشارکت همگان دعوت کرده 
و مي کنم و انتظار داشته و دارم که همه با اسیر نماندن در گذشته و با نگاه 
به آینده روند تازه اي را در کشور آغاز کنند. تأکید اصالح طلبي بر روندها و 
اقدام هاي قانوني و غیر خشونت آمیز به این معنا نیست که اصالح امور کشور 
بدون پرداخت هزینه میسر است. اما در هر اقدام سیاسي در نظر گرفتن مصالح 
و شرایطي که نیروهاي فعال در داخل کشور با آن مواجه اند ضرورت دارد. در 
مورد انتخابات مشارکت فعال و معرفي نامزد طبعاً در گرو وجود شرایط مناسب 
و  است  بر مالحظات شخصي  و اصالحات مقدم  تر کشور  بزرگ  است. مصالح 
اقتضائات خاص خود را دارد. تعیین استراتژي عدم معرفي نامزد و ارائه لیست 
هیچگاه به معني تحریم انتخابات نبود و مي بایست این امر را در عمل اثبات 
کنیم تا با گرفتن هرگونه بهانه اي از بدخواهان روزنه اي براي امکان مفاهمه 

بیشتر با تکیه بر حقوق و مصلحت مردم و پیشرفت واقعي کشور باز شود.
آید.  وجود  به  ایم  گرفته  قرار  آن  در  که  شرایطي  از  مشترکي  درک  امیدوارم 
آنجا  به  تواند  مي  مناسب  زمان  در  ها  داوري  و  احساسات  که  ندارم  تردیدي 
برسد که به جاي هرگونه توجیهي، چه از سر افراط و چه از سر تفریط، درستي 
تصمیم هایي در جهت منافع و مصالح ملي و پیشبرد اصالحات در درون نظام 
اولویت پیدا کند و ان شاء الل گشایش در  جمهوري اسالمي گرفته مي شود 

کارها فراهم آید.«

نامه مهم سیدمحمد خاتمي 
منتشر شد ؛ چرا راي دادم؟
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کنترل خشم مهارتی است که بی گمان برخورداری از آن در زندگی بسیار 
مفید و موثر است.

 با مطالعه و رعایت نکاتی که در این مطلب به نقل از سایت »MSN« به 
آن اشاره شده است می توانید در کنترل عصبانیت خود موفق تر عمل کنید.

* قبل از واکنش نشان دادن به طرف مقابل، تا عدد 10 بشمارید.
* مکانی را که در آن قرار دارید، ترک کنید تا خشم شما فروکش کند

* قبل از حرف زدن فکر کنید تا بعد از حرفی که می زنید پشیمان نشوید.
* به ورزش هایی مانند پیاده روی بپردازید. فعالیت جسمی ترشح هورمون 

ها را افزایش می دهد و این امر در کنترل خشم  موثر است.
فکر  است کمی  آمده  پیش  به وضعیتی که  دادن،  نشان  واکنش  از  قبل   *

کنید.
* به جای آن که روی مشکلی که پیش آمده است متمرکز شوید، در پی 

راه حل آن باشید.
* کینه توزی تاثیرات بسیار منفی دارد، بنابراین بخشنده باشید و درگیری 

پیش آمده را فراموش کنید.
* به افرادی که در زندگی شما اهمیت دارند فکر کنید و به خاطر موضوع کم 

اهمیت یا فردی که در زندگی شما نقشی ندارد از کوره در نروید.
* گذشته ها را به یاد طرف مقابل نیاورید.

* با باال بردن صدا مشکل پیش آمده حل نمی شود. با صدای آرام هم می 
توان همه نوع مشکل را حل کرد.

* خودخوری و سرکوب خشم برای سالمت مضر است.
* انتظارات غیرواقعی نداشته باشید و قبول کنید که هیچ گاه دو نفر نمی 

توانند مثل هم باشند.
* نظر و عقیده فرد مقابل را نیز در نظر بگیرید.

* سعی کنید با تنفس عمیق خود را  آرام کنید.
* دوش گرفتن یکی از راه های موثر فروکش کردن خشم است.

با گفتن یک لطیفه و طنز فضای مشاجره  * در صورت جدی شدن دعوا، 
را عوض کنید.

گردآوری:گروه سالمت سيمرغ

راهکارهایی برای کنترل خشم

اگر انسانها کاماًل شبیه به هم بودند، شناخت علل افسردگی و 
درمان آن بسیار ساده تر بود. اما .....

افسردگی  علل  بودند، شناخت  به هم  کاماًل شبیه  انسانها  اگر 
و درمان آن بسیار ساده تر بود. اما هر انسانی تجارب منحصر 
که  شناختی  زیست  و  ذاتی  فردی،  تفاوتهای  دارد.  فردی  به 
افراد  مختلف با یکدیگر دارند درمان افسردگی را پیچیده می 
سازد. به همین دلیل یک نوع درمان برای همه ی افراد مناسب 
ترکیبی  درمانهای  که  دهند  می  نشان  تحقیقات  اما  نیست. 
شامل دارو و سایر روشهای درمانی برای بیشتر بیماران مفید 
است. در اغلب موارد درمان به سه مرحله تقسیم می شود. به 
خاطر داشته باشید که در این تقسیم بندی حد و مرز زمانی 

مشخصی بین مراحل وجود ندارد.
مراحل درمان افسردگی:

1- در مرحله حاد بیماری، هدف از درمان تسکین دادن عالئم 
افسردگی است. این مرحله معموالً 12-6 هفته طول می کشد، 
اما ممکن است بسته به نوع درمان و پاسخی که به آن داده می 

شود بیش از این نیز به طول بیانجامد.
2- در ادامه بیماری، درمان برای بهبودی انجام می گیرد. در 
دارو  مصرف  میزان  مثاًل  شود  می  متعادل  درمان  مرحله  این 
تنظیم می شود. این مرحله ممکن است 5-4 ماه طول بکشد.

در مرحله آخر درمان نگهدارنده صورت می گیرد و هدف از آن 
جلوگیری از عود بیماری است. اگر  با وجود درمان چند دوره ، 
افسردگی ایجاد شده باشد یا فرد به صورت مزمن بی حوصله و 
افسرده باشد و یا در مواردی که عوامل مستعد کننده برای فرد 
این  نیاز است چون در  باشد درمان مداوم مورد  وجود داشته 

افراد احتمال عود بیماری بیشتر است.
برای درمان چه نکاتی را باید در نظر داشت؟

در سیر درمانی، پزشک عمومی نقش مهمی ایفا می کند چرا 
که در اولین قدم عالئم شما را ارزیابی می کند و ممکن است 
یک علت زمینه ای طبی برای افسردگی پیدا کند که با درمان 
اصلی  برطرف شود. وقتی مشخص شد که مشکل  آن مشکل 
افسردگی  داروی ضد  برای شما  است  است، ممکن  افسردگی 
تجویز شود. برخی اوقات پاسخ به این درمان خوب است و به 
نباشد  کافی  اولیه  درمان  اگر  اما  نیست.  نیاز  بیشتری  درمان 
ارجاع  روانپزشکی  متخصص  به  را  شما  است  ممکن  پزشک 
مانند  درمان  جزئیات  به  عمومی  پزشک  معموال  چون  دهد. 
انتخاب  برای  پردازد،  نمی  تخصصی  درمانهای  و  درمانی  روان 
روانپزشک باید دقت کنید و به او اعتماد داشته باشید. ممکن 
است روانپزشکی که فرد دیگری آن را به شما معرفی و توصیه 
راحتی  به  نتوانید  او  با  و  نباشد  مناسب  شما  برای  کند،  می 

ارتباط برقرار کنید.
اصول درمان افسردگی: 

* درمان افسردگی ممکن است شامل داروهای ضد افسردگی، 
مشاوره تخصصی، درمانهای رفتار شناختی و یا ترکیبی از اینها 

باشد.
* در درمان افسردگیهای خفیف تا متوسط ممکن است مشاوره 

ی تخصصی کافی باشد.
* اگر عالئم اولیه بیماری شما شدید باشند احتماال هم دارو و 

هم مشاوره ی تخصصی باید صورت گیرند.
* اگر عالئم هشدار دهنده ای مانند افکار خود کشی یا خطر 
آسیب به خود یا دیگران یا عالئم شدیدتری مانند فاصله گرفتن 
و  الکل  از حد  بیش  یا سوء مصرف  و  یا جنون  واقع  از جهان 

داروها وجود داشته باشند، احتماال بیمار بستری می گردد.
* افسردگی معموال به وسیله داروها مشاوره و روان درمانی ویا 
ترکیبی از اینها با موفقیت درمان می شود. با این حال ممکن 
است مدت زمانی نیاز باشد تا نوع دارو ، میزان آن و نوع روان 
هفته طول   4  - معموال 12  شود.  مشاوره مشخص  و  درمانی 
می کشد تا داروها تاثیر کنند. پس از آن روند درمان سریعتر 

می شود.
برای  الکتریسیته  با  درمان  از  است  ممکن  نادری  موارد  در   *
افرادی که به درمانهای دیگر پاسخ نمی دهند یا عالئم جنون 
یا رفتارهای خطرناک برای خود و دیگران دارند استفاده شود. 

این درمان یک تحریک الکتریکی است که باعث ایجاد یک 
تشنج خفیف می شود و به نظر می رسد که با اثر بر واسطه 
های شیمیایی مغز باعت تسکین عالئم می شود. درمان مداوم:

در حدود نیمی از افراد مبتال به افسردگی دچار عود عالئم می 
شوند. ادامه دادن درمان برای 15 –7 ماه بعد از بهبودی، خطر 

بازگشت بیماری را کاهش می دهد.
 در این مدت :

* رژیم غذایی متعادلی داشته باشید.
* از مصرف الکل اجتناب کنید.

*  ورزش کنید.
* خواب مناسبی داشته باشید.

*  حمایت اعضای خانواده و دوستان کمک کننده خواهد بود.
افسردگی شدید ممکن است عامل خطری برای بیماری عروق 
کرونر یا حمله  قلبی محسوب شود، ولی مهمترین خطر اقدام 
به  مبتال  بیماران   از  15درصد  حدود  در  است.  خودکشی  به 

افسردگی از این طریق جان خود را از دست می دهند.
چرا باید افسردگی را درمان کرد؟

 هر کسی در هر سن، جنس، نژاد یا وضعیت اجتماعی ممکن 
است به افسردگی مبتال شود. از هر 10 نفری که به پزشکان 
موارد  از  نیمی  در  دارد.  افسردگی  نفر  یک  کنند  می  مراجعه 
بیماری این افراد تشخیص داده نمی شود و درمان نشده باقی 
می ماند. اگر افسردگی درمان نشود کیفیت زندگی بسیار پائین 
است شما  دارد. ممکن  و خطر خودکشی همواره وجود  آمده 
آن  درمان  دنبال  به  یا  و  افسرده هستید  که  ندهید  تشخیص 
نباشید. اما هر چه زودتر به فکر عالئم و به دنبال درمان باشید 
شانس درمان کامل، سریعتر و بیشتر است. پیشگیری از عود 
طبیعی  هیچ سنی  در  است.افسردگی  مهم  بسیار  نیز  بیماری 
تلقی نمی شود و درمان آن اهمیت زیادی دارد. افسردگی در 
بچه ها معموال به سختی تشخیص داده می شود. در نوجوانی 
ایجاد شود.  ممکن است افسردگی به علت تغییرات هورمونی 
باید  و  هستند  افسرده  نیز  ها  بچه  این  والدین  اوقات  برخی 
درمان شوند. همچنین افراد مسن ممکن است تصور کنند که 
از  افراد  این  در  درمان  است.  طبیعی  آنها  افسردگی  احساس 
ناتوانی زودرس آنها جلوگیری می کند و از خطر مرگ مربوط 
افسردگی  درمان  در  خانواده  حمایت  کاهد.  می  افسردگی  به 
نقش مهمی دارد. داروها را نباید خودسرانه مصرف کرد. مصرف 
برخی داروها باهم ممکن است کشنده باشد. ترکیبات گیاهی 
نیز با برخی داروها تداخل دارند و ممکن است عوارض جدی 
ایجاد کنند. در برخی موارد حتی بعضی از غذاها ممکن است 
با دارو تداخل داشته باشند. بر اساس تاریخچه  بیماری، شدت 
و ماهیت افسردگی نوع دارو توسط پزشک انتخاب می شود و 
در مورد رژیم غذایی، و تداخالت دارویی توضیحات الزم داده 

می شود.
 

تهيه و ترجمه:گروه سالمت سيمرغ ـ دکتر سميرا سرخوش

افسردگی چگونه 
درمان می شود؟

به اندازه کافی می خوابید اما خیلی خسته هستید؟ قبل از اینکه از مشغله های زندگی و کار در منزل گله 
داشته باشید، ریشه های خستگی را مطالعه کنید. من خیلی خسته ام و نمی توانم کارهایی را که قبال 

انجام می دادم، انجام دهم. دوست دارم بروم گردش، اما اصال انرژی ندارم.
اگر شما هم مثل خیلی از خانم های باال، این عبارت را به کار می برید، بدانید که هر چه جلوتر می روید، 

خسته تر می شوید.
دکتر  گفته  )به  می باشد،  مفرط  خستگی  دارند،  من  بیماران  از  خیلی  که  شکایتی  و  گله  ترین  مهم 
یا  زیاد  افراد کارهای  از  البته مشکل خیلی  آمریکا(.  NYU در  نیکاگلدبرگ، سرپرست مرکز پزشکی 
نداشتن خواب کافی می باشد. اگر فقط 5 یا 6 ساعت در شب می خوابید، مشکل پیدا می کنید، و اصال 
مشکل شما ربطی به سن ندارد. اما اگر هنگام شب 7 یا 8 ساعت می خوابید و هنوز هم خسته هستید 
باید یک چک آپ بروید و علت خستگی خود را دریابید. اگر خستگی شما بیشتر از یک هفته بود و علت 
آن را نمی دانید با پزشک خود مشورت کنید. از آنجا که خستگی های گاه و بیگاه عالئم یک بیماری 
می باشند، اگر در ابتدای کار به آنها رسیدگی شود، قابل درمان می باشند. برای پایان دادن به خمیازه 

خود، 7 عامل خستگی را مالحظه بفرمایید تا بتوانید راحت تر مشکل خود را برطرف کنید.  
علت اول: آنمی )کم خونی(

های  پولیپ  یا  می کنید،  سپری  را  دردناک  قاعدگی  سیکل  یا  هستید،  خود  باروری  دوران  در  اگر 
رحمی دارید، یا اخیرا زایمان کرده اید، امکان دارد به کم خونی مبتال شوید. که این علت خستگی در 
زنان می باشد. مشکالت زمانی که هموگلوبین خون کاهش پیدا می کند، به وجود می آید، هموگلوبین 
پروتئین خونی سلول های قرمز خون می باشد که اکسیژن را از ریه ها به دیگر قسمت های بدن می برد. 
وقتی بافت ها و قسمت های بدن اکسیژن کافی دریافت نکنند، فرد دچار خستگی می شود. دیگر عوامل 
کم خونی شامل خونریزی درونی، کمبود آهن، اسید فولیک یا ویتامین B12 می باشند. امکان دارد کم 
بیاید. عالئم آن سرگیجه، سرد بودن یا  خونی توسط بیماری های مزمن مثل بیماری کلیه به وجود 
اضطراب می باشند. برای تشخیص کم خونی، پزشک متخصص آزمایش خون را برای مریض می نویسد. 
درمان آن با مصرف قرص های آهن یا غذاهای مملو از آهن صورت می گیرد. این غذاهای اسفناج، کلم 
بروکلی و گوشت را شامل می شوند. خبر خوش: با درمان موثر، خستگی شما ظرف 30 روز از بین می رود.

علت دوم: کم کاری تیروئید

اگر به طور معمول کند کار می کنید یا افسرده می باشید، ممکن است تیروئید کم کار داشته باشید، 
که به کم کاری غده تیروئید موسوم است. غده تیروئید کوچک و پروانه ای شکل می باشد که در گردن 

قرار دارد و متابولیسم بدن را کنترل می کند. 
دکتر گلد برگ می گوید: یکی از مشکالت زنان آمریکایی نامشخص بودن بی نظمی  تیروئید می باشد. 
و من فکر می کنم مشکل جامع و گسترده است. طبق موسسه تیروئید آمریکا، در سن 60 سالگی، 17 
درصد خانم ها به بی نظمی  تیروئید مبتال می شوند که خیلی از آنها از این موضوع بی خبر خواهند بود. 
معمول ترین علت آن بی نظمی  موسوم به Hashimoto’s thyroiditis می باشد. این شرایط سبب 
می شود وظیفه سلولها برای تولید تیروکسن و دیگر هورمون های ترشح شده از غده تیروئید را تخریب 
کند. که منجر به کم کاری غده تیروئید یا متابولیسم کند می شود. آزمایش خون T3 و T4 هورمون 

های تیروئید را تشخیص می دهند.
علت سوم: عفونت دستگاه ادراری

اگر چه در خیلی از زنان عفونت دستگاه ادراری با سوزش مشخص می شود، اما در خیلی موارد، خستگی 
یک عالمت می باشد. همه خانم ها عالئم مشخص عفونت دستگاه ادراری ندارند. بعضی از آنها عالمت 
مشخصی پیدا می شود. در خیلی موارد عفونت دستگاه ادراری به علت یک باکتری در مجرای ادرار به 
وجود می آید، که این باکتری به خاطر عدم بهداشت مناسب در دستشویی ایجاد می شود. )یعنی خشک 
کردن از طرف مقعد به طرف جلو(. رابطه جنسی می تواند خطر را افزایش دهد، چون که باکتری از واژن 
به مجرای ادرار می رود. اگر پزشک متخصص شک کند که فردی دچار عفونت دستگاه ادرار شده است، 
آزمایش ادرار را توصیه می کند. درمان هم خیلی سریع و آسان می باشد، و معموال داروی آنتی بیوتیکی 

تجویز می شود. و خستگی فرد پس از یک هفته یا کمتر برطرف می شود. 
اگر عالئم دوباره برگردند، فرد دوباره آزمایش می شود، چون که در بعضی خانم ها عفونت مزمن می باشد. 

در این صورت باید برای روش های پیشگیری با دکتر مشورت کرد.
علت چهارم: کافئین زیاد

خیلی از افراد کوال یا قهوه زیاد می نوشند تا انرژی به دست آورند، اما در زنان، تاثیر عکس دارد. در ژورنال 
us pharmacist در آمریکا دکتر استیفن پری گزارش داده است که کافئین محرک می باشد که اگر 
زیاد مصرف شود مشکالتی را به وجود می آورد. در بعضی از بیماران مصرف بیش از حد کافئین منجر 
به خستگی می شود. و اگر فرد فکر می کند که با مصرف زیاد آن خستگی را از بین می برد، کامال اشتباه 

فکر می کند. و هر چه بیشتر کافئین مصرف شود، خستگی بیشتر خواهد شد. 
راه حل: تا حد ممکن کافئین را از رژیم غذایی خود حذف کنید. این بدین معنی است که نه تنها قهوه، 
بلکه شکالت، چای، نوشابه الکلی و بعضی از داروها را باید مصرف نکرد و اگر نه باعث خستگی مفرط 

می شوید و خودتان از علت آن غافل هستید.
علت پنجم: آلرژی های غذایی

آلرژی  سبب  غذاها  همین  موارد  بعضی  در  اما  می بخشند،  انرژی  انسان  به  غذاها  بعضی  که  چند  هر 
 Your Hidden food Allergies are making you  (می شوند. دکتر رادی ریو رسا در کتاب
این  نشان می دهد که  آلودگی می شود. شواهد  ایجاد خواب  باعث  fat(می گوید: حتی کمبود غذا هم 
کمبود حتما دلیل بعضی خستگی ها می باشد و گاهی خستگی عامل کمبود مصرف غذا می شود. اگر 
فکر می کنید بعضی غذاها باعث خمیازه کشیدن یا خواب آلودگی شما می شوند، رژیم غذایی خود را 
بررسی کنید و بعضی غذاها را حذف کنید. یا با دکتر خود مشورت کنید تا آزمایشی برای شما بنویسد.

علت ششم: کمبود خواب
اگر به اندازه کافی نمی خوابید، حتما دلیل خستگی شما همین کمبود خواب می باشد. این حالت گاهی 
اوقات در شب شرایطی را به وجود می آورد که باعث بی نظمی خواب و قطع تنفس لحظه ای می شود. 
هر بار که شما نفس تنگی می گیرید، ناخودآگاهانه خواب خود را بر هم می زنید. تنها سر نخ شما این 
است که شما دچار خستگی های پیوسته می شوید و متوجه نمی شوید شبانه چند ساعت می خوابید. 
بر اساس گفته دکتر گلد برگ، این بی نظمی خواب موسوم به )sleep apnea( می باشد که در زنان 
چاق سبب نفس تنگی می شود. خروپف هم می تواند یکی از عالئم این بی نظمی  باشد. برای تشخیص 
بهتر آن می توانید به پزشک متخصص در این زمینه مراجعه کنید. اگر به این بی نظمی مبتال می باشید، 
پزشکان توصیه می کنند که حتما شیوه زندگی خود را تغییر دهید، از جمله کاهش وزن و ترک سیگار. 
در درمان های پزشکی از یک وسیله برای باز نگهداشتن ورودی هوا به ریه کمک می گیرند. در موارد 
حادتر، جراحی الزم می باشد. اگر این بینظمی  درمان نشود می تواند منجر به خطر بزرگی همچون سکته 

قلبی بشود.
علت هفتم: بیماری قلبی

اگر بعد از انجام یک فعالیت بدنی ساده، خیلی احساس خستگی می کنید بهتر است با دکتر خود مشورت 
کنید، چون گاهی اوقات علت این خستگی بیماری قلبی می باشد. بر اساس گفته دکتر گلد برگ، اگر 
بعد از انجام کارهای روزمره، مثل: جارو کردن خانه، تمیز کردن حیاط یا رفت و آمد در خیابان، از پا 
در می آیید، قلب شما یک SOS )مخفف:Save our ship به معنی نشان خطر و کمک( می فرستد. 
اما نباید هر بار که خمیازه می کشید سرآسیمه و دستپاچه بشویید. بیشتر مواقع، خستگی اولین عالمت 
بیماری قلبی نیست و عامل موارد ساده تر می باشد. همچنین دکتر گلد برگ خاطر نشان کرده است 
که بیماری قلبی عامل مرگ در بعضی زنان می باشد. اگر علت خستگی خود را متوجه نمی شوید حتما 
یک چک آپ بدهید، اگر مربوط به قلب باشد داروها کمک می کنند که بیماری خود را برطرف ساخته 

و انرژی خود را باز یابید. 
تهيه و ترجمه : گروه سالمت سيمرغ

 7 دلیل احساس خستگی
پراسترس  روزگار  این  در  که  هستند  ارزشمندی  غذایی  گروه های  از  یکی  سبزیجات 

خوردنشان بیش از پیش توصیه می شود...
به طوری که متخصصان تغذیه توصیه می کنند 2 تا 3 واحد از آنها را در برنامه غذایی 
باید  پاسخ  چیست؟در  معادل  سبزی ها  این  واحد  هر  می پرسید  بگنجانید.حتما  خود 
بگوییم که در صورت خردکردن سبزی های خام یک لیوان آنها، یک واحد و البته نصف 
لیوان پخته، پوره یا آب آنها نیز یک واحد محسوب می شود.فلفل دلمه ایدر صورتی که 
نوع رنگی این سبزی  به مصرف برسد بتاکاروتن فراوانی دریافت خواهد شد. همچنین 
فلفل دلمه ای منبع عالی ویتامین C است به طوری که با خوردن 100 گرم از آن 140 

میلی گرم از این ویتامین دریافت خواهد شد.
پیاز

پیاز سرشار از کوئرستین ترکیبی در خانواده فالونویید هاست که خاصیت آنتی اکسیدانی 
از بروز بیماری های قلبی جلوگیری می کند و احتمال  دارد. به این دلیل دریافت آن 
ابتال به انواع سرطان ها به خصوص سرطان مثانه در سیگاری ها را به حداقل می رساند.

گل کلم
گل کلم منبع خوبی از پتاسیم است پس چه بهتر که فشارخونی ها به آن توجه بیشتری 
کنند. به عالوه اسید فولیک نیز دارد بنابراین کسانی که سابقه بیماری قلبی دارند بهتر 

است گل کلم بیشتری بخورند.
سیر

سیر، منبع پتاسیم است به طوری که با خوردن 100گرم از آن 620 میلی گرم از این 
ماده معدنی دریافت می شود. عالوه بر این سیر منبع سلنیوم و روی است به همین دلیل 

به سیر خاصیت ضدباکتریایی و ضدویروسی را نسبت می دهند.
مارچوبه

یادتان باشد که خوردن 5 ساقه مارچوبه، تامین کننده نیاز روزانه به اسید فولیک است 
پس خانم هایی که قصد باردارشدن دارند بهتر است آن را در سبد روزانه شان بگنجانند. 
در ضمن، مارچوبه ترکیب هایی دارد که از بروز نفخ در بدن جلوگیری می کند بنابراین 

اگر زیاد نفخ می کنید بهتر است مارچوبه را در برنامه غذایی روزانه تان بگنجانید.
کلم بروکلی

در خانواده کلم ها، بروکلی بیشترین مقدار آهن گیاهی را دارد و چون این سبزی دارای 
ویتامین C و بتاکاروتن نیز هست، جذب آهن موجود در آن نیز بیشتر می شود پس به 

کسانی که کم خونی دارند توصیه می شود بروکلی بخورند.
کلم بروکسل

در میان کلم ها بیشترین مقدار ویتامین C، اسیدفولیک و پتاسیم در این سبزی یافت 
می شود بنابراین به منظور تقویت سیستم دفاعی بدن، کاهش فشار خون باال و البته 
روزانه  سهم  در  سبزی  این  که  می شود  توصیه  قلبی  بیماری های  بروز  از  پیشگیری 

سبزیجات به چشم بخورد.
هویج

غذایی  برنامه  در  را  آن  باید  دارند  یبوست  که  آنهایی  پس  دارد  بسیاری  فیبر  هویج 
روزانه شان بگنجانند. ماده مغذی دیگری که در هویج یافت می شود، بتاکاروتن است که 

البته مقدارش بیش از مقدار موجود در سایر مواد مغذی است.
گوجه فرنگی

این ماده غذایی منبع ویتامین C، بتاکاروتن و لیکوپن است، آنتی اکسیدان هایی قوی 
اگر هدفتان  و سکته جلوگیری می کنند. پس  قلبی  بیماری های  بروز سرطان،  از  که 

داشتن سیستم دفاعی قوی است چه بهتر که گوجه فرنگی بیشتر بخورید.
خیار

منبع  می شود.  توصیه  آن  خوردن  گرم  روزهای  در  بنابراین  دارد  فراوانی  آب  خیار، 
به خونریزی های طوالنی مدت دچار  بنابراین کسانی که  پتاسیم است  و   K ویتامین 
خود  غذایی  برنامه  در  را  آن  که  است  بهتر  می برند،  رنج  خون  فشار  از  یا  می شوند 

بگنجانند.
گردآوری : گروه سالمت سيمرغ 

سبزی های سحرآمیز را می شناسید؟
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مهمترین مشکل امروز اقتصاد ایران این است که واردات، داللی و 
سفته بازی جایگزین تولید شده است.

تورمی  رکود  زاییده  همه  قاچاق،  و  بازی  سفته  داللی  واردات، 
موجود در اقتصاد ایران هستند و رکود همراه با تورم که از طریق 
شوک های متعدد بر بخش های تولیدی پدید آمده، انگل هایی را در 

جامعه پرورش داده است.
شود،  تشدید  تورمی  رکود  که  میزانی  به  گفت،  باید  باره  این  در 
فعالیت های ذکر شده تشدید می شود. رکود تورمی همچون یک 
بدن مریض است که انگل هایی را متولد می کند که از بدن خویش 
انگل ها و  این  این بدن،  سرچشمه  تغذیه می کنند. به بیان دیگر، 
رکود  که  هنگامی  تا  بنابراین،  می شود؛  آنها  بقای  کننده  تضمین 

تورمی باشد، واردات، داللی و سفته بازی رونق دارد.
حال آن که باید پرسید، این انگل ها چه چیزی تولید می کنند؟

این انگل ها از رکود تورمی تغذیه کرده و نقدینگی کاذب درست 
می کنند؛ نقدینگی بدون پشتوانه، نتیجه و تقویت کننده رشددهی 

این انگل هاست.
را  تورمی  رکود  که  جا  آن  از  می یابد،  افزایش  بهره  نرخ  وقتی 
تشدید می کند، باعث تقویت این انگل ها می شود؛ بنابراین، چنین 
با باال بردن بهای  شرایطی، بیش از پیش مالکین را اغوا کرده تا 

رهن، سرمایه الزم برای انگلی شدن به دست بیاورند.
به بیان دیگر، انگل های موجود با رنگ و لعاب کردن خود، همه را 
انگلی شدن، داشتن  البته الزمه  انگلی شدن می کنند.  به  تشویق 
سرمایه است تا آن سرمایه را صرف واردات یا خرید ارز برای سفته 
بازی و یا صرف عمده و خرده فروشی کنند. در چنین شرایطی، 
از آنجا که بهای رهن افزایش می یابد، قیمت مسکن را نیز افزایش 
داده و نتیجه این خواهد شد که دامنه انتخاب فعالیت های انگلی 
گسترده شده و سرچشمه دیگری برای خلق نقدینگی کاذب فراهم 

می شود.
آن  بقای  نکنیم،  درمان  را  تورمی  رکود  که  هنگامی  تا  بنابراین، 
به معنای افزایش فعالیت های انگلی و تشدید آن به معنای خلق 

انگل های جدیدتر خواهد بود.
مسیر توسعه، راه گام به گام است؛ بنابراین، نمی توان انتظار داشت 
با یک تصمیم، چندین نتیجه مثبت آفرید. پس در شنیده هایی از 
این دست، باید اندیشه بسیار کرد. اگر نرخ ارز افزایش یابد و اگر 

قیمت های انرژی آزاد شود، همه چیز درست می شود و ... .
تجربه ثابت کرده است، کشورهایی که از اقدامات اصولی و ریشه ای 
بی توجهی  از  ناشی  مشکالت  با  شدن  روبه رو  با  می مانند  بی بهره 
کردن به همان اقدامات اصولی، کارهای ساده ای چون دستکاری 
پناه  قیمت ها  به  نوعی،  به  و  می دهند  انجام  قیمت ها  و  نرخ ها 
چرا  شد،  خواهد  مشکالت  تشدید  عامل  بردن  پناه  این  می برند. 
که با برخورد ریشه ای نکردن با مشکل، افزون بر آنکه علت موجود 

تقویت می شود، شرایط و فعالیت های دیگری پدید می شود که آنها 
بنابراین،  می کنند؛  درست  جدیدتری  مشکالت  خود  نوبه  به  نیز 
مطرح شدن بی شمار مطلب درباره نرخ ارز و بهره و قیمت ها بی معنا 

نیست. 
برای  به همه چیز  قرار گرفته است که  ایران در شرایطی  اقتصاد 
پوشاندن کاستی های خود رجوع می کند. این پناهگاه ها در اقتصاد 
ایران، تغییرات اسمی و پول است. هنگامی بود که نفت برای اقتصاد 
ایران، این نقش را بازی می کرد، ولی هم اکنون می بینیم که دیگر 
می پرسیم  بنابراین،  کند؛  بازی  را  نقش  این  تنهایی  به  نمی تواند 
با دستپاچگی  باتالقی گرفتار آییم که  چه شده که به سرعت در 
به تغییر متغیر های اسمی برآمده ایم؟! هر چه بیشتر به سمت این 
پناهگاه ها حرکت کنیم، کاستی های موجود تشدیدتر شده و ناچار 

به انجام کارهای دیگر خواهیم شد.
باشید،  داشته  ایران  اقتصاد  به  طوالنی  خیلی  نگاه  ندارد  لزومی 
چرا که با نگاهی کوتاه به طرح هدفمند کردن یارانه ها، به خوبی 
می توان آنچه را گفته شد، دریافت. با افزایش قیمت های حامل های 
انرژی، شاهد دو نرخی شدن ارز شدیم. ارتباط این شوک با سفته 

بازی چه بود؟ 
ارتباط این است که وقتی با ناکارآمدی اصولی برخورد نشود، علت 
دیگر  توسعه  نتیجه های ضد  بزرگتر شدن،  با  و  مانده  باقی  اصلی 
پدید خواهد آمد؛ دقیقا مانند این که شما دچار بیماری هستید، 
به  به مسکن،  به علت نخوردن داروی اصلی و بسنده کردن  ولی 

مرض های دیگری نیز مبتال شده باشید.
پس بزرگتر شدن ناکارآمدی در اقتصاد ایران و به دنبال آن، فراری 
شدن آحاد جامعه از تولید، در حالی درست شد که قرار بود، این 

طرح منجر به افزایش بهره وری شود.
بسیار  سخن  بهره وری  به  رسیدن  راهکار  درباره  که  نماند  ناگفته 
دست  از  را  بحث  مسیر  که  این  برای  خالصه  خیلی  ولی  است، 
از  یکی  که  دارد  ابزاری  بهره وری  می گوییم:  گونه  این  ندهیم، 
ابزار های آن، سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه است. بهره وری 
و  عامل  که  است  ناملموسی  امور  به  کردن  پیدا  دست  معنای  به 

اساس ایجاد و تضمین کننده بقای امور ملموس تولید است.
تولید  بلکه  بهتر نشد،  تنها بهره وری  نه  افتاد؟ چرا  اتفاق  این  چرا 
در وضعیت بدتری قرار گرفت و چرا با وجود دیدن این وضعیت، 

می خواهیم دوباره همان فرایند را تکرار کنیم؟
که  نیست  این  نگرفت،  صورت  بهره وری  چرا  که  این  به  پاسخ 
انجام می گرفت  که  کاری  این چند دهه،  در  نشد.  داده  نقدینگی 
ناچار  و  نگرفت  بهره وری شکل  بود؛ پس چرا در آن زمان  همین 
نقدینگی  ببریم؟ دادن  پناه  افزایش قیمت ها  به  این شدیم که  به 
و افزایش قیمت ها همان راهی است که پیشتر پشت سر گذاشته 

شده و به بهره وری نرسیده است؛ بنابراین راهکار چیست؟
یادآور  نیز  نکته  این  است  خوب  پرسش،  این  به  پاسخ  از  پیش 
شود، پس از شوک قیمتی، اقتصاد ایران تنها هزینه کاهش تولید 
و بهره وری را نداد، بلکه سفته بازی فعالیتی بود که متولد شد؛ به 
این معنا که تنها این ناکارآمدی نبود که مشکل اقتصاد ایران شود، 
بلکه با انجام اقدام نادرست و غیر ریشه ای، سفته بازی را نیز به 
صورت  بازی  سفته  با  مبارزه  برای  که  کاری  افزودیم؛  ناکارآمدی 
ناکارآمدی صورت  برای کاهش  بود که  مانند کاری  گرفت، دقیقا 
تنها سودی  نه  افزایش  این  ارز،  نرخ  افزایش 11 درصدی  گرفت؛ 
اقتصاد  در  را  انگلی  فعالیت های  بلکه  نداشت،  ایران  اقتصاد  برای 

ایران افزایش داد.
این همه ماجرا نبود. سفته بازی همچنان می تازید و جان تازه ای 

به خود می گرفت، چرا که علت سفته بازی )تشدید رکود تورمی( 
تقویت شده بود. پس از آن نیز دیدیم که دستور به افزایش نرخ 
سودی  هیچ  که  دیدیم  هم  باز  و  شد  داده  ایران  اقتصاد  در  بهره 
نداشت و هم اکنون نیز دستپاچه از افزایش دوباره قیمت ها سخن 

می گوییم.
این تجربه برای اقتصاد ایران، واقعا پندپذیر است؛ این که چگونه 
یک سیاست اشتباه چندین اشتباه دیگر را می آفریند و به صورت 
باتالق  در  و  برده  فرو  خودش  درون  را  اقتصاد  ناپذیر  اجتناب 

ناکارآمدی غرق می کند.
با  سیاست شوک درمانی از آن جهت اشتباه بود که برای مبارزه 
عدم  ناکارآمدی  علت  نشد.  برگزیده  درست  راهکار  مشکل،  علت 
را  آنها  که  اموری  بود؛  تولید  ناملموس  امور  در  گذاری  سرمایه 
نمی توانیم با پول بخریم و می توانیم تنها با سرمایه گذاری داخلی 

به آنها دست پیدا کنیم.
به  نتوانستیم  درآمد،  میلیارد ها  با وجود  که  است  دلیل  به همین 
آالت  ماشین  کردن  وارد  بهره وری  کنیم.  بهره وری حرکت  سمت 
نیست.  پیشرفته  آالت  ماشین  خریدن  بهره وری  نیست.  پیشرفته 
بهره وری دست یافتن به هسته اصلی تولید ـ که ناملموس است  
چون  و  نیست  خریدنی  تولید،  ناملموس  بخش  این  و  می باشد  ـ 
با پول نمی توان به سمت بهره وری حرکت کرد؛  خریدنی نیست، 
بنابراین، این دولت است که باید در اموری سرمایه گذاری می کرد 
و  باشد  تولید  در  ناملموس  امور  گرفتن  دست  به  اش  نتیجه  که 

الغیر.
بخش  باشید،  مطمئن  می کرد،  حرکت  سمت  این  به  دولت  اگر 
کار  و  کسب  فضای  و  می کرد  رشد  طبیعی  صورت  به  خصوصی 
بهبود می یافت. منتهی هزینه های نرفتن به این سمت، دامن خود 

دولت را نیز گرفته است.
منابع نفتی که در اختیار دولت است، در منابع بانکی نیز کنترل 
دارد و بانک مرکزی نیز در اختیار اوست. حساب ذخیره ارزی نیز از 
برداشت های بی رویه دولت آسیب دیده  و همه این ها چه سودی 

برای اقتصاد ایران داشته است؟!
منابع به هدر رفت و هیچ حاصلی برای اقتصاد ایران نداشت؛ چرا؟ 
چون پول ناکارآمدی را پوشش می داد و هنگامی که عمال پول نیز 
متوسل  قیمت ها  به  نداشت،  را  ناکارآمدی  دهندگی  پوشش  توان 
و  ندارد  پایانی  ایران  اقتصاد  در  پول  و  قیمت ها  به  توسل  شدیم. 
این عاملی است که باعث می شود، روز به روز داشته های خود را 

از دست بدهیم. 
دامداری،  کشاورزی،  بخش های  بر  فشار  روز  به  روز  هم اکنون 
صنعت و بخش خصوصی بیشتر می شود،  ولی هنوز به درست بودن 

کارهای گذشته شک نداریم و به دنبال تکرار آنها هستیم.
وضعیت سال آینده این گونه خواهد بود: نرخ بهره دوباره به علت 
تورم ایجاد شده، باال خواهد رفت، نرخ ارز به دلیل سفته بازی و 
عدم رقابت پذیری افزایش خواهد یافت و این قدر در این راه، دست 
و پا خواهیم زد که تولید کامال از بین برود و داللی و سفته بازی و 

واردات محوری، جایگزین کامل بخش تولیدی شود.
افزایش  اگر  تغییرات می پردازیم.  این  از  بررسی هر کدام  به  حال 
قیمت ها، ناشی از ناکارآمدی طرف عرضه باشد، قدرت خرید مردم 
ملی  پول  ارزش شدن  بی  با خطر  را  اقتصاد  و  را کاهش می دهد 
روبه رو می سازد. کاهش ارزش پول و افزایش ناامنی سرمایه گذاری 
در امر تولید، سبب رونق بازارهای سفته بازی می شود و با رونق 
بازار سفته بازی، هزینه های تولید وابسته و ناکارآمد تشدید شده 
و دوباره تورم افزایش و به دنبال آن، سفته بازی افزایش و همواره 

که  می کنید  شد.دقت  خواهد  طی  قیمت  هزینه،  افزایش  مسیر 
ناکارآمدی بر سر جای خویش باقی می ماند و تنها از راه دو عامل 
پول و قیمت ها پوشیده می شود. ناکارآمدی که از طریق قیمت ها 
پوشیده شود، قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و طرف تقاضا 
از  ناشی  کاذب  ثروت های  که  آنجا  از  ولی  می کند،  محدود  را 
فعالیت های نامولد و ضد مولد در اقتصاد وجود دارد که با ایجاد 
می گیرد،  بیشتری  شدت  پول،  ارزش  کاهش  و  تولید  در  ناامنی 
هر  به  اما  برای محصوالت کاهش می یابد؛  تقاضا  احتمال کاهش 
صورت، رفته رفته اقتصاد به سمتی می رود که ثروت های دروغین،  
اقتصاد  این می شود که  نتیجه  و  بگیرد  را  واقعی  ثروت های  جای 
ثروت  خلق  جریان  که  چرا  شود،  داللی  و  بازی  سفته  به  متکی 
متکی به آنها می شود و اگر آنها نیز فعالیتی نداشته باشند، دیگر 
بنا بر آن تولید تقاضا شود و  باقی نمی ماند که  ثروتی در جامعه 

جریان درآمدی ایجاد شود.
فراوانی  بازدهی  آنجا که  از  به جریان درآمدی  ثروت کاذب  ورود 
رفته  و  داده  کاهش  را  ناامن  و  ناکارآمد  تولید  راحتی  به  دارد، 
رفته اقتصاد را از تولید جدا می کند؛ بنابراین، با افزایش قیمت ها 
بقای  مدت،  کوتاه  در  شاید  رسید.  مثبتی  دستاورد  به  نمی توان 
بنگاه ها تضمین شود، ولی به صورت تدریجی، ثروت واقعی کناری 

رانده شده و اقتصاد بر پایه ثروت های کاذب حرکت خواهد کرد.
همه آنچه گفته شد، به دلیل این است که نمی خواهیم بهره وری 
را به روش اصولی و مشخصی که چندین دهه است انجام دهیم. 
اجتماعی شکل می گیرد. دولت  انسانی،  پایه سرمایه  بر  بهره وری 
از  که  مقیاس  کوچک  شرکت های  ایجاد  راه  در  سرمایه گذاری  با 
بیش از دویست کارآفرین متخصص تشکیل می شود، می تواند به 
هسته اصلی تولید ناملموس که همان دانش است، دست پیدا کند. 
این راه، راه درستی است، وگرنه از افزایش قیمت ها و نرخ بهره و 
ارز چیزی جز باقی ماندن مشکل و تقویت آن و ایجاد مشکالت 

جدیدتر چیزی به دست نمی آید.
هم اکنون بسیار خالصه به همان سخنانی که در آغاز شد، اشاره 
ایران  اقتصاد  در  تورمی  رکود  ایجاد  عامل  ناکارآمدی،  می  کنیم: 
شده است و اگر با ناکارآمدی برخورد درست نشود و بخواهیم با 
تغییر متغیر های اسمی با آن مبارزه کنیم، زودتر از هر چیز، عامل 
تشدید رکود تورمی و خلق فعالیت های انگلی شده و از سویی به 

بهره وری نیز نخواهیم رسید.
بهره وری ابزار و راه مشخصی دارد و تکرار دوباره این جمله خوب 
است: بهره وری یعنی دست پیدا کردن به امور ناملموس تولید و 
هر چه بیشتر از انجام این راهکار فاصله بگیریم، به معنای این است 
اجتماعی  و  انسانی  سرمایه های  و  منابع  تلف شدن  به  بیشتر  که 
دست زده ایم و از سویی با تشدید رکود تورمی به علت باقی ماندن 
مشکل ناکارآمدی و وابستگی، اجازه رشد و نمو بیشتر فعالیت های 

انگلی را صادر کرده ایم

راهی برای نجات اقتصاد ایران

سرانجام بعد از گذشت سه سال، جزئیات یکی از زیان 
کشور  با  انقالب  از  بعد  اقتصادی  قراردادهای  ترین  بار 

چین برمال شد.
به گزارش خبرنگار بازتاب، سه سال قبل مطابق با یک 
قرار داد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت 
را نزد دولت چین در اختیار این کشور می گذارد تا به 
برای  کاالی چینی  خرید  های  ال سی  پشتوانه  عنوان 

ایران استفاده گردد.
بنابر این قرارداد، دولت چین عالوه بر آن که پول خرید 
نفت ایران را نزد خود نگه می دارد ، مدیریت این پول 
را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف 

می تواند تبدیل کند.
یکی از نکات جالب و البته تاسف بار در این قرارداد، این 
بوده است که دولت چین ، هیچ گونه تعهدی نسبت به 
نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا 
عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با 

نوسانات نرخهای ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده 
ایران است.

اما ترکمانچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و 
سایر مفاد قرارداد عجیب تر است؛ از جمله اینکه دولت 
چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کاال به ایران، 
در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار 
که  کند  می  ایران  از  بیمه  دریافت  به  اقدام  است،  آن 

امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است.
این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که 
مبلغی بسیار بیشتر از پول کاال به صورت نقد در اختیار 
دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ 
کاال به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این 
مبلغ در سالهای قبل 4 درصد بوده و احتماال در شرایط 
در  که  است  یافته  افزایش  رقم  این  برابر  دو  به  فعلی 

مقیاس کلی میلیاردها دالر می شود.
محور سوم این قرارداد ترکمانچای، عدم استفاده کامل 
ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه 
حال  در  رقم  این  شود  می  گفته  و  است  شده  گذاری 

حاضر از مرز 25 میلیارد دالر گذشته است.
از سرمایه کشور طبق  بیان دیگر، 25 میلیارد دالر  به 
این قرارداد در اختیار دولت چین می باشد، اما به جای 
پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان 

بیمه و ریسک دریافت می شود.
این  محل  از  کشور  زیان  ابعاد  شدن  مشخص  برای 
قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که اگر 
برادران  نزد  گذاری  سپرده  جای  به  هنگفت  مبلغ  این 
چینی به خرید طال اختصاص یافته بود، طی این مدت 
ارزش آن چندین برابر شده بود و عالوه بر آنکه اصل 25 
میلیارد دالر موجود بود، حدود 50 میلیارد دالر دیگر 
که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود.

هرچند مطابق قانون امکان افزایش محورهای سوال از 
رئیس جمهور نیست، نمایندگان سوال کننده از احمدی 
نژاد در حاشیه سواالت خود به این موضوع هم اشاره ای 
کلی کنند، به ویژه که یکی از سواالت مربوط به عدم 
که  است  ارزی  از ذخیره  مترو  بودجه مصوب  پرداخت 
می  بهانه  را  این صندوق  بودن  خالی  دولتی  مسووالن 

کردند و اینک برخی زمینه های آن روشن شده است.

آخرین نیوز: کانون بانک های خصوصی در نامه ای 6 بندی به رئیس کل بانک 
مرکزی اعتراض خود را نسبت به اقدام این بانک در برداشت بدون اطالع منابع 

از حساب این بانکها با عنوان »مابه التفاوت ارز دریافتی« انتقاد کرد. 
مورخ  دوشنبه  روز  دارید  استحضار  که  گونه  همان  است:  آمده  نامه  این  در 
13۹0/12/15 مبالغی بدون اطالع قبلی از حساب بانک های عضو این کانون 
نزد آن بانک برداشت شده است، در این رابطه مسائل زیر را به عرض می رساند 

که استدعا دارد مورد عنایت قرار گیرد. 
1- کلیه معامالت بانک ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده 
و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک ها فروخته شده براساس 

نرخ های اعالم شده بانک مرکزی تسویه گردیده است. 
2- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک ها براساس نرخ های اعالم 
برای  امکانی  هیچ گونه  و  است  گردیده  تسویه  و  قطعی  مرکزی  بانک  شده 
وصول هرگونه مابه التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به 
شکل کاال و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه التفاوتی را از 

بین برده است. 
فوق  محذورات  توصیف  با  بانک ها  حساب  از  مبلغی  هرگونه  برداشت   -3
هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران 
تحمیل می شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان 
از بانک ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت شده به قدری زیاد است که 
قطعا به میزان قابل توجهی EPS بانک ها را کاهش خواهد داد )تاثیر آن در 
بعضی از بانک ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان 
بانک ها خصوصا  بازار سرمایه و وضعیت  بر  آثار منفی این عملکرد  می کند.( 

بانک های خصوصی غیرقابل پیش بینی و تصور خواهد بود. 
4- عدم تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال مالی بانک ها، تبعات 
و آثار غیرقابل پیش بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور 

خواهد داشت. 
5- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز: 

اوال باید قبال به بانک ها و کلیه ذی نفعان به طور رسمی و عمومی اعالم شود. 
روی  بر  ثبت سفارش  کننده  تایید  مرجع  یا  مرکزی  بانک  توسط  باید  ثانيا 

مدارک مربوطه تصریحا اعالم شود. 
ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الی البیان برداشت از حساب بانک ها بدون اطالع 
و ارائه دالیل قبلی اصوال محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی تواند انجام 
آتیه  به  قانون نسبت  »اثر  قانون مدنی  ماده 4  به موجب  اینکه  شود. ضمن 
است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد« لذا این موضوع فقط می تواند 

ناظر بر آینده باشد. 
رابعا قبل از تاریخ 13۹0/11/08 نرخ رسمی معامالت ارز به صورت روزانه 
توسط بانک مرکزی اعالم و توسط بانک ها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال 

می گردید و از تاریخ فوق نیز نرخ 12260 ریال برای هر دالر از طرف بانک 
مرکزی اعالم گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است. 

همان طور که مالحظه می فرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال 
۹0 دقیقا مورد عمل قرار گرفته است. 

یا  قانونی  مستندات  مذکور،  مبالغ  برداشت  دلیل  از  کانون  این  اعضای   -6
بخشنامه ابالغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی اطالع هستند 
نیز توسط  آنها  نظرات  و  استدالل ها  آنان  از  انتظار داشته اند ضمن دعوت  و 
ایران مورد  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  مسئوالن و کارشناسان ذی ربط 
توجه قرار می گرفت. در پایان این نامه می خوانیم: با توجه به مراتب فوق، 
خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب 
بانک ها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند 6 فوق تصمیمات مقتضی 
اتخاذ شود.بانک مرکزی هم به طور رسمی برداشت از حساب بانک ها بابت 

»مابه التفاوت ارز دریافتی« را تایید کرده است. 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در واکنش به گزارش برداشت از حساب 
بانک ها بابت مابه التفاوت ارز، اعالم کرد: برداشت از حساب بانک ها بابت 
قیمت  و  مرکزی  بانک  از  شده  خریداری  ارز  قیمت  التفاوت  مابه  از  بخشی 
فروش ارز از سوی بانک ها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار 
ارز )کمیته 5 نفره ( بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانک 
ها ابالغ شده است. این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت 
بانک ها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه  اقدامات  بر  بانک مرکزی 
به  نسبت  مرکزی  بانک  نمایند،  اعالم  را  عملکرد خود  ارقام  و  آمار  ها  بانک 

اصالح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد. 
بانک مرکزی می گوید پول برداشتی از حساب بانک ها را بابت تامین اعتبار 
یارانه نقدی هزینه نکرده است. بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری مبلغ بدهی 
برخی بانک ها بابت »مابه التفاوت ارز دریافتی« را از حساب هایشان برداشته 
است. ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک های خصوصی و دولتی گفته شد 
که باید مبالغی بابت مابه التفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، 
از آن دارد که حدود 330 میلیارد  پرداخت کنند. اطالعات رسیده حکایت 
پاسارگاد، حدود  بانک  تومان  نوین، حدود 24۹ میلیارد  اقتصاد  بانک  تومان 
بانک سرمایه،  تومان  میلیارد  پارسیان، حدود 62  بانک  تومان  242 میلیارد 
حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک 
سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند. 

بانک مبلغ پرداختی بابت مابه التفاوت ارز دریافتی 
بانک ملی 1200 میلیارد تومان 
بانک سامان 470 میلیارد تومان 

بانک اقتصادنوین 330 میلیارد تومان 
بانک پاسارگاد 24۹ میلیارد تومان 
بانک پارسیان 242 میلیارد تومان 

بانک کارآفرین 100 میلیارد تومان 
بانک سرمایه 62 میلیارد تومان 

بانک مرکزی بدون اطالع از افشای ترکمانچای ارزی، یارانه 2سال در جیب برادران چینی؟
حساب بانک ها پول برداشت«
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حاشيه های برنامه »هفت« 
منتقد برنامه تلویزیونی »هفت« با اشاره به اینکه »جدایی نادر از سیمین« برای ایران 
افتخار نیست تاکید کرد تمجید شبکه های ماهواره ای اپوزیسیون و افراد شکست خورده از 

این فیلم برای سینمای ایران یک شکست است.
نوروز،  اکران  فیلم های  بررسی  به  شب  جمعه  »هفت«  سینمایی  برنامه  نداف:   الهام 
محدودیت فعالیت دفاتر پخش و تحلیل و بررسی کارنامه عباس کیارستمی اختصاص 

داشت.
فریدون جیرانی در ابتدای برنامه به اصغر فرهادی برای موفقیت در جوایز اسکار تبریک 
گفت. اولین بخش برنامه »هفت« به تحلیل اکران نوروز اختصاص داشت. قرار بود سید 
وزارت  و  نمایش  شورای صنفی  انتخاب  تا  باشد  داشته  برنامه حضور  در  هاشمی  ضیاء 
فرهنگ و ارشاد اسالمی را مورد بررسی قرار بدهد، اما او به برنامه نیامد. به همین دلیل 
را مورد  اخیر حوزه سینما  اتفاقات  و  علی سرتیپی و مرتضی شایسته روی خط آمدند 

تحلیل و بررسی قرار دادند.
سرتیپی: ارشاد تصمیم گیرنده است یا شورای صنفی نمایش؟

ابتدا علی سرتیپی مدیر شرکت »فیلم ایران« در خصوص فیلم های اکران نوروز گفت: »این 
ترکیب، مناسب اکران در نوروز است و ما نمی توانیم در این روزها فیلم های پر فروش را 
اکران کنیم. اما مسئله اینجاست که یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه باید 

تصمیم گیرنده باشد یا شورای صنفی نمایش.
این تهیه کننده سینما درباره افزایش بلیت های سینمایی، توضیح داد: »چاره ای جز این 
باال رفته است و نمی توانستیم به طریق  تولید فیلم و سینماداران  نداشتیم. هزینه های 
دیگری این هزینه ها را جبران کنیم. البته قیمت بلیت  پردیس های سینمایی که مخاطب 
بیشتری دارند، کمی باالتر از باقی سینماهاست و در مورد سینماهای دیگر افزایش قیمت 

چندانی نداریم.«
 وی همچنین در خصوص محدودیت فعالیت دفاتر پخش در سال به هشت فیلم، عنوان 
کرد: »این تصمیم گیری به ضرر سینمای ایران است چرا که خیلی از دفاتر نیمه فعال 

هستند و هیچ گونه فعالیتی در طول سال انجام نمی دهند. مثال دفتر فیلم ایران سال 
گذشته پخش 21 فیلم را عهده دار بود، اما امسال می تواند تنها هشت فیلم را پخش کند. 
مسئله اینجاست که ما دفاتر پخش زیادی نداریم و امیدواریم این محدود کردن بستری 

برای پیشرفت فراهم کند.«
از محدودیت  رضایت  اعالم  با  تهیه کننده سینما  مرتضی شایسته  برنامه  این  ادامه  در   
فعالیت های دفاتر پخش، گفت: »این کار به ضرر هدایت فیلم تمام می شود، اما من با این 
مساله کامال موافقم. بعضی از دفاتر پخش در حوزه سینما مهجور مانده اند و با این روش 

می توانند فعالیت های خود را ادامه دهند.«
 وی همچنین عنوان کرد: »این قانون در کانون پخش کنندگان با رای قاطع تصویب شد 
و اگر آقای سرتیپی اعتراضی داشتند همان موقع می گفتند. حیات سینمایی تعداد زیادی 

از دفاتر به همین قانون بستگی دارد.«
 معلم: سینمای دولتی ما شکست خورده است

در ادامه این برنامه علی معلم رو به روی جیرانی نشست و به تحلیل فیلم های جشنواره 
سی ام پرداخت.

می دهد  نشان  امسال  »فیلم های جشنواره  گفت:  فیلم های جشنواره سی ام،  درباره  وی 
کارگردان  خواست  که  فیلم هایی  است.  شده  شکست  دچار  شدت  به  دولتی  سینمای 
باشند و فیلم های سفارش قابل تفکیک از هم نیستند و به همین دلیل به جای فیلمنامه 
ما شاهد چندین طرح و چند فیلم جدول پر کن بودیم. همه فیلم های جشنواره امسال 
متوسط هستند و به همین خاطر نمی توان سالی پر رونق برای سینمای ایران پیش بینی 

کرد.«
این تهیه کننده سینما همچنین عنوان کرد: »بیشتر فیلم های جشنواره سی ام به سفارش 
تهیه کننده ساخته شده اند و نمی توانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند. متاسفانه سینمای 
ما به سمت دولتی شدن در پیش است و مخاطبان هم نشان داده اند با فیلم دولتی مشکل 
اتفاقات زندگی خودشان را در فیلم ها ببینند. مثال چرا فیلم  دارند. مردم دوست دارند 
»جدایی نادر از سیمین« فیلم موفقی است؟ چون همه چیزش با زندگی واقعی مطابقت 
از دل هنرمندان بیرون آمده اند نه دولت. به  ایران  دارد. همه فیلم های موفق سینمای 

همین خاطر است که دولت باید حامی سینمای باشد. نه اینکه به سینما جهت بدهد.«
معلم با اشاره به فعالیت های مراکز سینمایی و ضعف آنها در سال های اخیر، ابراز کرد: 
»فعالیت های مراکز چون بنیاد سینمایی فارابی، حوزه هنری و مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و حوزه کاری شان باید از هم تفکیک شود.«

فراستی: »جدایی نادر از سیمین« برای سینمای ایران افتخار نیست
اختصاص  کیارستمی  عباس  کاری  کارنامه  بررسی  به  برنامه »هفت«،  از  دیگری  بخش 
داشت. فیلمی از او پخش شد که در حین رانندگی در خصوص مسائلی چون چگونگی 

رسیدن به سوژه، دیالوگ، بازیگران، موسیقی و ... توضیح می داد.
در ادامه برنامه شب گذشته »هفت«، دو سینماگر در خصوص فعالیت های هنری عباس 
کیارستمی صحبت کردند. یکی از این سینماگران علیرضا رئیسیان بود. او صحبت هایش 
را با تبریک به اصغر فرهادی آغاز کرد اما به یکباره صحبت هایش قطع شد و میان برنامه 
پخش شد. بعد از چند دقیقه صحبت های ضبط شده رئیسیان دوباره پخش شد با این 
تفاوت که این بار صحبت درباره اصغر فرهادی از فیلم در آمده بود. سینماگر دیگر مسعود 

کیمیایی بود. 
در  سینما  منتقدان  فراستی  مسعود  و  حسنی نسب  نیما  برنامه،  این  پایانی  بخش  در 
»با  فراستی گفت:  به  ابتدا حسنی نسب  خصوص سینمای کیارستمی، گفت وگو کردند. 
توجه به ورود اصغر فرهادی به ایران، آقای فراستی جا دارد شما از صحبت های اخیرتان 

دست بردارید به فرهادی تبریک بگویید.«
فراستی نیز در پاسخ به حسنی نسب، گفت: »من به اصغر فرهادی تبریک می گویم، اما 
روز  نیست. در چند  افتخار  ایران  برای  از سیمین«  نادر  نه. »جدایی  ایران  به سینمای 
گذشته شبکه های ماهواره ای اپوزیسیون و افراد شکست خورده به تمجید از فیلم »جدایی 
نادر از سیمین« پرداختند که این مسئله برای سینمای ایران شکست به حساب می آید. 
دیگری  راه  به  کرده اند،  تمجید  ایران  در  فرهادی  اصغر  که  افرادی  از  برخی  همچنین 

رفتند.«

مسعود فراستی : 

به فرهادی تبریک می گویم، 
به سینمای ایران نه 

اديب الطنز اهوازی در مطلب ارسالی برای »نگاه شما« نوشته است:
در خبرها خواندم که دختر آقای فرج اهلل سلحشور به اضعر فرهادی تبريک گفته و 

فرج اهلل خان هم از اين اتفاق ناراحت شده، گفته مخالفم.
من اصال اين مسائل فرهنگی سينمايی رو بلد نيستم و چيزی ازش نمی فهمم، ولی 
مشکل اين بود که دقيقا در خانه آقای سلحشور که مخالف اين اوضاع سينماست و 
تازه هم بحث جنجالی اش سر و سامان گرفته بود که دخترش به زبان آمد و گفت: 

من رو از بابام جدا کنيد. من يه جور ديگه فکر می کنم.
نتونستيم  که  ما  داريم.  فاصله  بچه هامون  با  که  ما هاست  از  خيلی  مشکل  اين 
بچه هامون رو با خودمون هماهنگ کنيم. اونها هم که با ما هماهنگ نشدند، پس 

چکار کنيم تا اين مشکالت پيش نياد؟
چند تا کار می شه انجام داد:

نخست اينکه از بچه هامون بخواهيم که به خاطر ما حرف نزنند.
دوم اينکه ما به خاطر اونها حرف نزنيم و سکوت کنيم.

سوم، عيسی به دينش، موسی به دينش .ما سخنرانی غرا و مصاحبه پر سر و صدا 
هر چه  اينکه  يا  بگويند  دلشون خواست  هر چی  هم  ما  بچه های  و  باشيم  داشته 
می خواهد دل تنگت بگو. اصال به اونها چی که ما چی می گيم و به ما چه که اونها 

چی می گند و به ديگران هم چه ربطی دارد که ما دوتامون چی گفتيم؟
چهارم آنکه بچه هامون رو ممنوع المصاحبه و ممنوع الپيام کنيم.

پنجم اينکه هر دو تا بريم يه گوشه بشينيم، يه چايی بخوريم، يه قليون بکشيم و 
گفت وگو و گفتمان کنيم که نصف حرف من رو اون ها بزنند و نصف حرف اونها رو ما 

بزنيم. اين ميشه تفاهم از طريق گفتمان.
آخه بايد قبول کنيم که نصف دوم زندگی ما با نصف اول زندگی اونها هم پوشانی 
داره و نصف ديگش فاصله داره. پس با گفتمان از نوع سينمايی می شه درکش کرد.
احوال  و  اوضاع  به  بسته  هست  کارساز  باال  گزينه های  از  يک  کدام  اينکه  ال  حا 

سياسی دارد.
ما که به بچه هامون گفتيم اصال سراغ شغل ما نروند که مجبور نشويم با اونها تضاد 
طنز  من  کنيم.  مصاحبه  می خواد  دلمون  هر چی  دوتامون  هر  و  کنيم  پيدا  فکری 
بنويسم اون هم اگه دلش خواست بخنده و اگر نه، گريه کنه. اينجوری همپوشانی 
نداريم و من حرفهای اون رو که چيزی ازش نمی فهمم تأييد می کنم، اون هم به 

حرفهای من که چيزی ازش نمی فهمه افتخار می کنه.
از اين هم بهتر نمی شه.

در باره پيام فرزند سلحشور به فرهادی

نيز  من  دختر  گفت:  سلحشور  اهلل  فرج 
ايران،  سينماي  اعضاي  برخی  مانند 
هاليوود و اسکار برايش مانند يک بت مي 

ماند.
پيام  انتشار  پي  در  نوشت:  نگار  سينما 
فرهادي  اصغر  به  سلحشور  دختر  تبريک 
که  داد  انجام  گفتگويي  باره  اين  در  وي 

مشروح آن را در زير مي خوانيد:
آفريني  افتخار  پيامي  با  نيز  شما  دختر 
اين  از  شما  گفت،آيا  تبريک  را  فرهادي 

اقدام با خبر هستيد ؟
بله در جريان اين تبريک هستم.

اين حرکت را تاييد مي کنيد ؟
خير بنده به هيچ عنوان اين اقدام فرزندم 
را تاييد نمي کنم واز اين کار متاثر هستم 
که  سينماگرانی  مانند  وي  دارم  واعتقاد 
هاليوود براي آنها تبديل به بت شده است 
شده  دچار  مشکل  و  درد  اين  به  نيز  ،او 
است وبراي همين بايد دنبال چاره بگردم.

فکر  آزادي  براي  شما  اوصاف  اين  با  پس 
ارزش قائل هستيد وبه نظر وي احترام مي 

گذاريد؟

خير،بنده براي هر فکر وآزادي فکري 
ارزش قائل نيستم و من فقط براي آزادي 
ودر  باشند  ارزش  داراي  که  فکري  هاي 
شده  داده  قرار  دين  و  انقالب  راستاي 
باشند ارزش قائل هستم و به نظر بنده نام 
واصطالح آزادي فکر فقط در ظاهر قشنگ 

است.
از  وتجليل  بازگشت  درباره  شما  نظر 

فرهادي چگونه است؟
دادم  گلوب  گلدن  زمان  را  نظر خود  بنده 
ولي يک سئوال دارم که چرا اصغر فرهادي 
مانند ورزشکاران وديگر مردم هنگامي که 
نام رژيم صهيونيستي در ميدان رقابتي و 
ترك  را  آمد صحنه  زبان  به  ميادين  ديگر 

نکرد وانصراف نداد؟
اسرائيل  از  وي  حمايت  از  نشان  اين  آيا 

نيست؟
داد  اجازه مي  نبايد  اصال  بنده وي  نظر  به 
تمام  چون  يابد  حضور  اسکار  در  فيلمش 
رژيم  به  اسکارمتعلق  و  هاليوود  سينماي 

صهيونيستي است .
صهيونيستی  رژيم  به  متعلق  اسکار  اگر 
را  ايراني  يک  که  داشت  دليلي  چه  است 
برنده اعالم کنند در حالي که نماينده خود 

آنها در بين نامزد ها حضور داشت؟
مردم  و  است،شما  ودقيقي  جا  به  سئوال 
ما  عاشق  وآمريکا  اسرائيل  کنيد  مي  فکر 
تغيير  ما  به  نسبت  مواضعشان  و  هستند 
کرده  اعالم  برنده  را  ما  که  است  کرده 
اند؟اگر جوابتان به اين سئوال مثبت است 

بسيار ساده هستيد.
اين سئوال باقي مي ماند که دليل اين که 
بين مردم وسينمايي  اسکار و هاليوود در 
هاي سرتاسر دنيا از جمله کشور عزيزمان 
از اهميت وارزش بااليي قرار دارد چيست؟
شما به اين مطلبي که من مي گويم خوب 
دقت کنيد، از يک مومن سئوال مي کنند 
که چرا عمل صالح انجام مي دهي واو در 
جواب مي گويد: عمل صالح انجام مي دهم 
مقام  و  ودرك  شوم  تر  نزديک  خدا  به  تا 
قرب الهي خود را نزد خدا افزون کنم ولي 
چرا  که  کني  سئوال  سينماگر  يک  از  اگر 
فيلم مي سازي در جواب مي گويد: فيلم 
مي سازم براي رسيدن به قرب عند آمريکا 
تر  کلي  بخواهم  اگر  آن،  در  جايزه  اخذ  و 
سينمايي  معبد  آمريکا  است  اين  بگويم 
هاي جهان از جمله ايران است ومعاد اين 
اسکار  در  گرفتن  جايزه  سينمايي  جامعه 

است.

تاسف سلحشور 
از اقدام دخترش

اصغر فرهادی کارگردان سینمای ایران پس از دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم 
خارجی برای فیلم جدایی نادر از سیمین بامداد شنبه وارد تهران شد.

 بازگشت اصغر فرهادی به ایران
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جشن جهانی نوروز این بار در تاجیکستان برگزار می شود.
به گزارش خبرآنالین جشن جهانی نوروز یکی از ابداعات دولت محمود احمدی نژاد در حوزه دیپلماسی بود که تا کنون دو 
دوره آن در تهران برگزار شده و دوره سوم آن قرار است در تاجیکستان برگزار شود. البته اگر بخواهیم صحیح تر سخن بگوییم 

این جشن از ابداعات اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهور است.
سال گذشته انتقاد های بسیاری به برگزاری جشن نوروز در تهران شد. به عنوان مثال مصباحی مقدم نماینده مردم تهران 
گفت: هزینه کردن برای جشن نوروز فاقد مشروعیت است و از نظر سیاسی برای ایران قابل  قبول نیست.   همچنین برخی دیگر 
عنوان کردند که باید جشن بیداری اسالمی گرفت نه جشن نوروز. جشن نوروز ۹0 در روزهایی که بیداری اسالمی در شورهای 
اسالمی به اوج رسیده بود و بحرین به صحنه کشته شدن مسلمانان تبدیل شده بود برگزار شد. حجت االسالم ابراهیمی نماینده 

مردم بیرجند در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد که دولت جشن نوروز گرفت، مجلس پیگیر جشن بیداری اسالمی است.
در آن روزها انتقادهایی هم درباره هزینه برگزاری این جشن مطرح شد. این انتقادها وقتی شدت پیدا کرد که خبری مبنی بر هزینه سه میلیارد تومانی این جشن منتشر شد.

این بار اما قرار است این جشن در تاجیکستان برگزار شود و البته انتقاد هایی از این دست دیگر بر دولت وارد نیست. فقط شائبه ای که می ماند تفاوت های فرهنگی است که تا به 
حال جلوی راه اندازی شبکه فارسی زبان مشترک میان ایران، تاجیکستان و افغانستان را گرفته است. این طرح یکی از مصوبات اولین جشن نوروز بود که سران سه کشور فارسی 
زبان در آن حضور داشتند. اینکه تا چه میزان پروتکل های ایران در جشن نوروز که در »دوشنبه« قرار است برگزار شود رعایت می شود موضوعی است که برای دیدن آن باید دو 
هفته ای صبر کرد.امروز امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان رسما از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان برای شرکت در این جشن دعوت کرد. این دعوت در ضمن 
سفر علی اکبرصالحی به تاجیکستان صورت گرفته است. کشورهایی که در این جشن حاضر هستند کشور هایی هستند که در آن ها جشن نوروز به صورت رسمی برگزار می شود 
و عمدتا در حوزه تمدنی پارسی قرار دارند. به غیر از ایران و تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای همسایه ایران از جمله شرکت کنندگان سال 
قبل این جشن بودند. البته این جشن نه تنها در ایران مورد انتقاد واقع شد بلکه رسانه های ترکیه  نیز سال گذشته از شیوه برگزاری این جشن انتقاد کردند چراکه معتقد بودند 

ایران به بهانه برگزاری صمیمانه این جشن برخی از پروتکل های دیپلماتیک را رعایت نکرد.

جشن جهانی نوروز این بار در تاجیکستان ، دعوت رحمان از 
احمدی نژاد ، امسال هم جشنی پرحاشیه برگزار می شود؟ 

یکی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به استفتائی مراسم شب چهارشنبه آخر سال را خرافه عنوان 
کرد و خواستار حذف این رسم غلط شد.

از شنوندگان  به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الل ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سئوال یکی 
شب  در  که  مراسمی  و  نوروز  رسوم  و  آداب  به  پاسخ  در  معارف،  رادیو  احکام«  »زمزم  برنامه 
چهارشنبه آخر سال برخی افراد انجام می دهند، گفت: بخشی از رسوم که در نوروز برگزار می 
انجام می دهد و از  انسان عاقل کارهای خوب را  شود بسیار خوب است و بخشی خرافی است 

خرافات پرهیز می کند.
وی افزود: نظافت، خانه تکانی، دید و بازدید و کمک به نیازمندان و خیلی از کارهای دیگر خوب 
است، اما آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری یک بدعت خرافی است مخصوصا با گفتن این 

جمله که »سرخی تو از من زردی من از تو« این ها خرافات است.
این کار  برود مخصوصا  این کارها  به سراغ  نباید  عاقل  انسان  برجسته حوزه تصریح کرد:  استاد 
خطراتی در پی دارد. چقدر جوانان و نوجوانان چشم، صورت و عضوی از اعضای بدن خود را با 
این کارها از دست دادند؛ عزیزان رعایت کنند این رسم غلط را حذف کنند و آن رسوم مثبت را 

انجام دهند.

آیة اهلل مکارم : 
»چهارشنبه 
سوری« باید 

حذف شود

یکی از آئینهای ساالنه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری 
است. ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی 

آن به استقبال نوروز می روند.
چهارشنبه سوری، یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می شود.

مردم در این روز برای دفع شر و بال و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی را برگزار می 
کنند که ریشه اش به قرن ها پیش باز می گردد.

 مراسم ویژه آن در شب چهارشنبه صورت می گیرد برای مراسم در گوشه و کنار کوی 
و برزن نیز بچه ها آتش های بزرگ می افروزند و از روی آن می پرند و ترانه )سرخی 

تو از من ، زردی من از تو ( می خوانند.
ظاهرا مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئینهای کهن ایرانیان است که همچنان در 

میان آنها و با اشکال دیگر در میان باقی بازماندگان اقوام آریائی رواج دارد.
اما دکتر کورش نیکنام موبد زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن ایران باستان، عقیده 
دارد که چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با ایران باستان و زرتشتیان ندارد و شکل گیری 

این مراسم را پس از حمله اعراب به ایران می داند.
در ایران باستان هفت روز هفته نداشتیم.در ایران کهن هر یک از سی روز ماه، نامی 
ویژه دارد، که نام فرشتگان است. شنبه و یکشنبه و... بعد از تسلط اعراب به فرهنگ 
ایران وارد شد. بنابراین اینکه ما شب چهارشنبه ای را جشن بگیریم) چون چهارشنبه 
در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده ( خودش گویای این هست که چهارشنبه سوری 

بعد از اسالم در ایران مرسوم شد.«
»برای ما سال 360 روز بوده با 5 روز اضافه ) یا هر چهار سال 6 روز اضافه (. ما در 
این پنج روز آتش روشن می کردیم تا روح نیاکانمان را به خانه هایمان دعوت کنیم.«

افروزی 5 روز آخر سال در  بازمانده آن آتش  این آتش چهارشنبه سوری  »بنابراین، 
نرود،  بین  از  سنت  این  اینکه  برای  زیاد  احتمال  به  زرتشتیان  و  است  باستان  ایران 
نحسی چهارشنبه را بهانه کردند و این جشن را با اعتقاد اعراب منطبق کردند و شد 

چهارشنبه سوری.«
بخش کردن ماه به چهار هفته در ایران ،پس از ظهور اسالم است و شنبه و یک شنبه 
و دوشنبه و ........نامیدن روز های هفته از زمان رواج آن .شنبه واژه ای سامی و درآمده 

به زبان فارسی و در اصل »شنبد« بوده است.
»سور »در زبان و ادبیات فارسی و برخی گویش های ایرانی به معنای »جشن«،«مهمانی«و 

»سرخ« آمده است
مراسم چهارشنبه سوری  

بوته افروزی 
در ایران رسم است که پیش از پریدن  آفتاب، هر خانواده بوته های خار و گزنی را که 
از پیش فراهم کرده اند روی بام یا زمین حیاط خانه و یا در گذرگاه در سه یا پنج یا 
هفت »گله« کپه می کنند. با غروب  آفتاب و نیم تاریک شدن آسمان، زن و مرد و پیر 
و جوان گرد هم جمع می شوند و بوته ها  را آتش می زنند. در این هنگام از بزرگ تا 
کوچک هر کدام سه بار از روی بوته های  افروخته می پرند، تا مگر ضعف و زردی ناشی 
از بیماری و غم و محنت را از خود بزدایند  و سالمت و سرخی و شادی به هستی خود 

بخشند. مردم در حال پریدن از روی آتش ترانه هایی  می خوانند.
زردی من از تو ، سرخی تو از من 

غم برو شادی بیا ، محنت برو روزی بیا 
ای شب چهارشنبه ، ای کلیه جاردنده ، بده مراد بنده 

خاکستر چهارشنبه سوری، نحس است، زیرا مردم هنگام پریدن از روی آن، زردی و 
ییماری خود را، از راه جادوی سرایتی، به آتش می دهند و در عوض سرخی و شادابی 

آتش را به خود منتقل می کنند. سرود »زردی من از تو / سرخی تو از من«
هر خانه زنی خاکستر را در خاک انداز جمع می کند، و آن را از خانه بیرون می برد 
و در سر چهار راه، یا در آب روان می ریزد. در بازگشت به خانه، در خانه را می کوبد 
و به  ساکنان خانه می گوید که از عروسی می آید و تندرستی و شادی برای خانواده 

آورده است.
خود   همراه  گونه  بدین  او  گشایند.  می  رویش  به  را  در  خانه  اهالی  هنگام  این  در 
تندرستی و شادی را برای یک سال به درون خانه خود می برد. ایرانیان عقیده دارند که 
با افروختن آتش و سوزاندن بوته و خار فضای خانه را از موجودات زیانکار می پاالیند 
از محیط زیست دور و پاک می سازند. برای این که آتش  ناپاکی را  و دیو پلیدی و 
آلوده   نشود خاکستر آن را در سر چهارراه یا در آب روان می ریزند تا باد یا آب آن 

را با خود  ببرد.

مراسم کوزه شکنی 
مردم پس از آتش افروزی مقداری زغال به نشانه سیاه بختی،کمی نمک به عالمت شور 
چشمی، و یکی سکه دهشاهی به نشانه تنگدستی در کوزه ای سفالین  می اندازند و هر 
یک از افراد خانواده یک بار کوزه را دور سر خود می چرخاند و آخرین نفر ، کوزه را بر 
سر بام خانه می برد و آن را به کوچه پرتاب می کند و می گوید: »درد و بالی خانه را 
ریختم  به توی کوچه« و باور دارند که با دور افکندن کوزه، تیره بختی، شور بختی و 

تنگدستی را از خانه و خانواده دور می کنند.   
گسترش  جهان  در  باستان  ایران  تمدن  از  میتراییسم  وقتی  میشود  گفته  همچنین 
به عنوان    ) آذر   30 ( ،روز 21 دسامبر  اروپایی  از کشورهای  یافت،در روم وبسیاری 
تولد میترا جشن گرفته میشد.ولی پس از قرن چهارم میالدی در پی اشتباهی که در 

محاسبه روز کبیسه رخ داد . این روز به 25 دسامبر انتقال یافت
فال گوش نشینی 

زنان و دخترانی که شوق شوهر کردن دارند، یا آرزوی زیارت و مسافرت، غروب شب 
چهارشنبه نیت می کنند و از خانه بیرون می روند و در سر گذر یا سر چهارسو می 
ایستند و گوش به صحبت رهگذران می سپارند و به نیک و بد گفتن و تلخ و شیرین 
صحبتکردن رهگذران تفال می زنند. اگر سخنان دلنشین و شاد از رهگذران بشنوند، 
زا  اندوه  و  تلخ  سخنان  اگر  ولی  پندارند.  می  برآورده  را  خود  آرزوی  حاجتو  برآمدن 

بشنوند، رسیدن به مراد و آرزو را در سال نو ممکن نخواهند دانست.
   قاشق زنی 

با کاسه ای مسین برمی دارند و شب  زنان و دختران آرزومند و حاجت دار، قاشقی 
هنگام در کوچه و گذر راه می افتند و در برابر هفت خانه می ایستند و بی آنکه حرفی 
بزنند پی در پی قاشق را بر کاسه می زنند. صاحب خانه که می داند قاشق زنان نذر و 
حاجتی دارند، شیرینی یا آجیل، برنج یا بنشن و یا مبلغی پول در کاسه های آنان می 
گذارد. اگر قاشق زنان در قاشق زنی چیزی به دست نیاورند، از برآمدن آرزو و حاجت 
خود ناامید خواهند شد. گاه مردان به ویژه جوانان، چادری بر سر می اندازند و برای 
خوشمزگی و تمسخر به قاشق زنی در خانه های دوست و آشنا و نامزدان خود می روند.

آش چهارشنبه سوری  
خانواده هایی که بیمار یا حاجتی داشتند برای برآمدن حاجت و بهبود یافتن بیمارشان 
نذر می کردند و در شب چهارشنبه آخر سال »آش ابودردا« یا »آش بیمار« می پختند 

و آن را اندکی به بیمار می خوراندند و بقیه را هم در میان فقرا پخش می کردند.
تقسیم آجیل چهارشنبه سوری 

به  مغز  آجیل هفت  آخر سال،  در شب چهارشنبه  کردند  نیازی می  و  نذر  که  زنانی 
و  پاک می کردند  و  قبله می خریدند  به  رو  از دکان  نام »آجیل چهارشنبه سوری« 
میان خویش و آشنا پخش می کردند و می خورند. به هنگام پاک کردن آجیل، قصه 
مخصوص آجیل چهارشنبه، معروف به قصه خارکن را نقل می کردند. امروزه، آجیل 
چهارشنبه سوری جنبه نذرانه اش را از دست داده و از تنقالت شب چهارشنبه سوری 

شده است.
 گرد آوردن بوته، گیراندن و پریدن از روی آن و گفتن عبارت »زردی من از تو، سرخی 
تو از من« شاید مهمترین اصل شب چهارشنبه سوری است. هر چند که در سالهای 
از مواد محترقه و  اخیر متاسفانه این رسم شیرین جایش را به ترقه بازی و استفاده 

منفجره خطرناک داده است
پس امیدورام دوستان عزیز با خواندن این مطالب قشنگی این رسم را با انجام کارهای 

خطرناک و استفاده از ترقه های خطرناک خراب نکنند 
مراسم دیگری مانند  توپ مروارید ، فال گوش ، آش نذری پختن ، آب پاشی ، بخت 
گشائی دختران ، دفع چشم زخمها ، کندرو خوشبو ، قلیا سودن ، فال گزفتن هم در 

این شب جزو مراسمات جالب و جذاب می باشد
تحریف آیین چهارشنبه سوری

یافته های پزوهشی نشان می دهد که تمامی آیین ها و یادمان هایی که مردم ایران 
در هنگامه گوناگون بر پا می داشتند و بخشی از آنها همچنان در فرهنگ این سرزمین 
پایدار شده است ، با منش ، اخالق و خرد نیاکان ما در آمیخته بود و در همه آنها ، 
اعتقاد به پروردگار ، امید به زندگی ، نبرد با اهریمنان و بدسگاالن و مرگ پرستان ، در 

قالب نمادها ، نمایش ها و آیین های گوناگون نمایشی گنجانده شده بود .
نام  تحت  امروزه  که  آنچه  نطیر  جامعه  منش  و  عرف  با  مغایر  و  آمیز  رفتار خشونت 

چهارشنبه سوری شاهد آن هستیم ، در هیچکدام از این آیین ها دیده نمی شود .
بهتر است بگوییم ، کسانی که با منفجر کردن ترقه و پراکندن آتش سالمتی مردم را 
هدف می گیرند ، با تن دادن به رفتاری آمیخته به هرج و مرج روحی ، آیین چهارشنبه 

سوری را تحریف کرده اند.

چهارشنبه سوری 
این نماینده مجلس آورده است: بهتر است به شادیهای واقعی 
و طبیعی روی آوریم نه مصنوعی. البته قبول دارم که حجم 
اما  است،  کم  ها  عزاداری  با  مقایسه  در  ما  در کشور  شادی 
راه جبران آن ترویج خرافاتی مانند چهارشنبه سوری نیست.

آیین چهارشنبه سوری که یادگار ایران باستان و ایران قبل از اسالم است متأثر از دین زرتشت 
است که آتش را مقدس می داند. در این آیین با پریدن از روی آتش و گفتن »زردی من از تو، 
سرخی تو از من« از آتش به عنوان یک امر مقدس مدد خواسته می شود که این امر از نظر اسالم 

شرک تلقی می شود زیرا یک مسلمان عالوه بر توحید ذاتی، قائل به توحید افعالی نیز هست.
توحید افعالی یعنی اینکه هیچ کاری در عالم صورت نمی گیرد و هیچ حادثه ای رخ نمی دهد 
مگر آنکه سلسله علل آن به خداوند منتهی می شود. به تعبیر حکما هیچ مؤثری در عالم غیر از 
خدا نیست و به عبارت دیگر هیچ چیزی غیر از خدا در عالم مؤثر نیست. بنابراین مدد خواستن 
از آتش برای سالمتی نوعی شرک است.برخی می گویند این یک سنت ملی است و سنن ملی را 
باید محترم شمرد. پاسخ این است که آن دسته از سنن ملی را باید محترم شمرد که مبنای عقلی 
داشته باشند نه همه آنها را. مثاًل آیین نوروز در ایران یک مبنای عقلی دارد و آن این است که 
نیاکان ما بهترین روزهای سال را که طبیعت در نقطه تعادل قرار دارد برای سیاحت و تفریح و دید 
و بازدید و صله رحم انتخاب کرده اند و این نوعی توجه به خالق هستی است و اگر به دور از لهو 
و لعب برگزار شود مورد تأیید اسالم است.قرآن کریم یکی از مشکالت همه پیامبران را تقلید امت 
های آنها از آباء و اجداد خود می داند که وقتی به آنها می گفتند چرا این کار را انجام می دهید 
می گفتند ما پدران خود را بر این راه یافته ایم و ما راه آنها را ادامه می دهیم. امروز نیز وقتی از 
عده ای سئوال می شود که چرا مثاًل آیین چهارشنبه سوری را برگزار می کنید، می گویند چون 
پدران ما این کار انجام می دادند. به قول شهید آیت الل مطهری )نقل به مضمون( »شاید پدران 
ما شعور نداشتند، آیا ما باید کار آنها را تکرار کنیم؟! این گونه آیین ها سند نادانی یک ملت است 
و ما باید روی آن را بپوشانیم نه اینکه هر سال تجدید کنیم. وقتی ما این کار را انجام می دهیم 

زبان حال ما این است که ماییم که چنین پدران نادانی داشته ایم.«
برخی دیگر می گویند این گونه آیین ها بهانه ای است برای شادی مردم خصوصاً جوان ها. جوان 
ها باید انرژی متراکم خود را به گونه ای تخلیه کنند و این یکی از راه های آن است، خصوصاً که 
این آیین از حالت شرک آمیز خود تا حد زیادی خارج شده و به صورت ترقه بازی و آتش بازی 
در آمده است.پاسخ این است که شادی نیز باید مانند سایر کارهای انسان مبنای عقلی داشته و 
معقول باشد. این چه شادی ای است که موجب کشته و مجروح شدن عده ای از هموطنان ما می 
شود؟ وقتی ما می شنویم برخی ملت های دیگر نیز چنین آیین هایی دارند چه نگاهی به آنها 
داریم؟ مثاًل در اسپانیا مردم در روز خاصی از سال همه با پرتاب گوجه فرنگی به یکدیگر شادی 
می کنند و ده ها تن گوجه فرنگی را اسراف می نمایند، کاری خالف عقل و شرع. آیا جایگاه آنها 

نزد ما ارتقاء پیدا می کند یا تنزل می یابد؟
بهتر است به شادی های واقعی و طبیعی روی آوریم نه مصنوعی. البته قبول دارم که حجم شادی 
در کشور ما در مقایسه با عزاداری ها کم است، اما راه جبران آن ترویج خرافاتی مانند چهارشنبه 

سوری نیست.
متاسفانه این مراسم که همه ساله باعث هدر رفتن سرمایه هاي انساني و اقتصادي زیادي شده 
نو  سال  آغاز  در  را  بیشماري  هاي  خانواده  و  مختل  براي شهروندان  را  عمومي  امنیت  و  نظم   ،
اندوهگین و داغدار مي نماید ؛ سنتي کامال غلط و خرافي است که از هیچ گونه پشتوانه منطقي و 
عقلي صحیحي برخوردار نمي باشد .متاسفانه برخي آگاهانه یا آگاهانه به اسم ترویج و پاسداشت 
میراث ها و سنت هاي باستاني ، فرهنگ هاي جاهلي که هیچ گونه جنبه مثبتي در آن وجود 
ندارد را در بین جوانان گسترش داده و در پشت این موضوع در صدد ضربه زدن به هویت اسالمي 
جامعه مي باشند. علي رغم اقدامات تبلیغي که در رسانه ها و توسط نیروهاي انتظامي براي کاهش 
خسارات ناشي از این سنت جاهلي در نظر گرفته شده است ؛ اما ریشه کني این قبیل ناهنجاریها 

با کار عمیق فرهنگي امکان پذیر است.
چهارشنبه سوري از دید گاه شهید مطهري :

»قرآن منشأهایي براي فکرهاي بي ریشه که آنها را به درختان بي ریشه تشبیه مي کند ذکر مي 
کند. یکي از آنها تقلید است. البته قرآن با کلمه تقلید مطلب را بیان نکرده است. با تعبیر دیگر 
بیان کرده است. تعبیر قرآن تبعیت کورکورانه از گذشتگان، از پدران، مادران، آباء و اجداد است. 
این هم از موضوعاتي است که قرآن روي آن زیاد تکیه کرده است و آن را منشأ لغزش و خطاي 
بشر مي داند و سخت انتقاد مي کند. مثال مي گوید: آنها چنین مي گویند: »انا وجدنا آبائنا علي 
امه و انا علي آثارهم مقتدون« اینها مي گویند: ما پدران خود را بر یک طریقه اي یافته ایم و ما 
هم همان طریقه پدران خودمان را مي گیریم و مي رویم. به تعبیر امروز: سنت گرایي؛ حاال این 
تعبیر درست است یا غلط و بهتر از این هم مي توانستیم تعبیر پیدا کنیم. به هر حال این کلمه 
امروز رایج شده است. قرآن سنت گرایي را محکوم مي کند اما اشتباه نشود! ضد سنت گرایي را 
هم قرآن محکوم مي کند. هر دو را محکوم مي کند. چطور؟ قرآن فقط عقل گرایي و منطق گرایي 
را تأیید مي کند. قرآن مي گوید: هر امر به اصطالح قدیمي و هر سنت قدیمي را به دلیل آن که 
گذشتگان ما چنین مي کرده اند، نیاکان ما این چنین بوده اند و ما باید راه نیاکان خودمان را 
برویم، انجام دادن، محکوم است، چرا؟ مي گوید ممکن است نیاکانتان اشتباه کرده باشند، ممکن 
است نیاکانتان عقل و شعور نداشته باشند. آن که دلیل نمي شود. نیاکان ما در گذشته چنین مي 
کرده اند، ما هم چنین مي کنیم! چهارشنبه آخر اسفند مي شود، بسیاري از خانواده ها )که باید 
بگوییم: خانواده هاي نادان( آتشي و هیزمي روشن مي کنند، بعد آدم هاي سر و مر و گنده از روي 
آتش مي پرند: اي آتش زردي من از تو، سرخي تو از من! این چقدر حماقت است که مي پرسیم 
چرا چنین مي کنید؟ مي گویند: این کي سنتي است میان ما مردم، از قدیم پدران ما چنین مي 
کرده اند. قرآن مي گوید:» اولو کان آباوهم ال یعقلون شیئا.«اگر هم پدران گذشته تان چنین کاري 
مي کردند شما وقتي مي بینید یک کار احمقانه است و دلیل حماقت پدران شماست رویش را 
بپوشانید. چرا این سند حماقت را سال به سال تجدید مي کنید؟ این فقط یک سند حماقت است 
که کوشش مي کنید این سند حماقت را همیشه زنده نگه دارید، ماییم که چنین پدر و مادرهاي 

احمقي داشته ایم: »اولو کان آباوهم ال یعقلون شیئا«. 

نظر علی مطهری 
درباره چهارشنبه سوری
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شهرستان نطنز در چهار راهی واقع است که از آن میتوانید  به سمت تمام شهر های خوش نشین، 
باستانی، سیاحتی، زیارتی و یا مناطق کوهستانی، دشت کویر و کنار دریا مسیرتان را ادامه دهید . نطنز 
با هیچکدام از شهرهای ایران قابل مقایسه  نیست ، گویی نطنز تکه ای ازباغ  بهشت و باغ فردوس 

است شاعری گفته است:
             می توان بینم به دنیا من بهشت                          سائلی از بلخ پرسیدش به طنز 

                داد پاسخ عالمی در شوشتر                               آری آری هست اما در نطنز
 و شاعری دیگر پا را فراتر نهاده و می سراید که:

            می زند طعنه به فردوس  بهاران نطنز           به نطنز آی که بینی گل و ریحان نطنز 
این شهر از لحاظ زیبایی در وصف شعر نمی آید از لحاظ دارا بودن آثار باستانی چندان بی شمار است 
که تنها ۹4 اثر آن در فهرست آثار باستانی  و فرهنگی کشور ثبت و بخشی نیز ثبت جهانی گردیده 
است . مسجد جامع، قلعه ی کوهآب، کوه کرکس و ابیانه اش بسیار دیدنی است . انار و گالبی اش بسیار 
خوردنی، گلها و زعفرانش بوئیدنی، مشاهیرش دوست داشتنی و زیارتگاههایش بسیار معنوی است .در 

ایام عید نوروز به نطنز دعوتتان می کنیم تا خود از نزدیک ببینید . نطنز میزبان کهنسال شماست.
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لطفا فرم تکميل شده فوق را همراه با فيش بانکي -مبلغ 100000 ريال براي يکسال و مبلغ 50000 ريال براي شش 
ماه -که به حساب جاري سيبای بانک ملي شماره 0102215982004 به نام مسعود کريم پور نطنزي واريز شده 

باشد.به نشاني دفتر نشريه در تهران ارسال و يا به شماره 66717159 فکس نماييد.
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در ایام عید نوروز نطنز میزبان کهنسال شماست


