
 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت حلول سال ۹۱

رهبر انقالب
شعار امسال؛ تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مناسبت  به  پیام  در  در  اسالمی  انقالب  رهبر معظم  ای  اهلل خامنه  آیت  حضرت 
حلول سال ۹۱، مجاهدت اقتصادی و حضور جهادگونه ملت ایران در عرصه های 
جهاد  از  مهمی  بخش  کردند:  نشان  خاطر  و  دانستند  ضرورت  یک  را  اقتصادی 
با  و  آگاهی  و  عزم  همت،  با  ملت  اگر  که  است  ملی  تولید  ی  مسئله   اقتصادی 
همراهی  برنامه ریزی درست مسئوالن بتواند شکل تولید داخلی را حل کند بدون 

تردید بر چالشهایی که دشمن ایجاد می کند غلبه خواهد کرد.
ایشان با دعوت از همه دست اندرکاران اقتصادی و آحاد ملت برای حرکت به سوی 
رونق تولید داخلی در سال جدید تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به 

عنوان شعار سال ۹۱ معرفی کردند.
متن پیام به شرح زیر است:

بسم  اهلَلّ  الّرحمن  الّرحیم 
یا مقلّب القلوب و األبصار یا مدبّر اللّیل و الّنهار یا محّول الحول و األحوال حّول 

حالنا الی احسن الحال.
اللّهّم کن لولّیک الحّجة بن الحسن صلواتک علیه و علی ءابائه فی هذه الّساعة و 
فی کّل ساعة ولّیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیال و عینا حّتی تسکنه ارضک طوعا 

و تمّتعه فیها طویال.
اللّهّم اعطه فی نفسه و ذریّته و شیعته و رعّیته و خاّصته و عاّمته و عدّوه و جمیع 

اهل الّدنیا ما تقّر به عینه و تسّر به نفسه.
تبریک عرض میکنم عید نوروز و فرا رسیدن سال نو را به همه ی هم میهنان عزیز 
در سراسر کشور، و به همه ی ایرانیانی که در هر نقطه ای از دنیا سکونت دارند، و به 

همه ی ملتهائی که عید نوروز را گرامی میدارند؛ بالخصوص تبریک عرض میکنم به 
خانواده های عزیز شهیدان، به جانبازان، به خانواده هاشان، به همه ی ایثارگران، به 
همه ی فعاالن عرصه های مختلف. آرزو میکنم  و دعا میکنم که خداوند متعال برای 
ملت ایران بهروزی، شادی، نشاط و دِل خوش در این سال جدید مقدر بفرماید و 

بدخواهان این ملت را در اهدافشان، در تالشهاشان ان شاءاهلَلّ ناکام کند.
و در  پرحادثه در سطح جهان  از سالهای  یکی   – سال ۹۰   – سالی که گذشت 
منطقه و در کشور ما بود. آنچه که در مجموع انسان مشاهده میکند، این است که 
این حوادث بر روی هم به سود ملت ایران و در راه کمک به هدفهای آن، تمام شده 
است. آن کسانی که اهداف بدخواهانه ای درباره ی ملت ایران و ایران و ایرانی در سر 
میپرورانند، در کشورهای غربی دچار مشکالت گوناگون هستند. در سطح منطقه، 
ملتهائی که جمهوری اسالمی از آنها همواره حمایت کرده است، به هدفهای بزرگی 
دست پیدا کرده اند؛ دیکتاتورهائی به زیر کشیده شدند؛ قانونهای اساسِی مبتنی بر 
اسالم در کشورهائی تصویب شد؛ دشمن درجه ی یک امت اسالمی و ملت ایران 
– یعنی رژیم صهیونیستی – در محاصره قرار گرفت. در داخل کشور، به معنای 
حقیقی کلمه، سال ۹۰، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه ی سیاسی، ملت 
ایران در این سال، چه در راهپیمائی بیست و دوی بهمن، چه در انتخابات دوازدهم 
اسفند، آنچنان حضوری از خود نشان داد و آنچنان شاخصی را برای اقتدار ملی در 

تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم.
و  خصمانه  تهاجمهای  این همه  تبلیغات،  این همه  دشمنی،  این همه  وجود  با 
بدخواهانه، ملت ایران در طول این سال، با همه ی وجود توانست حضور خود را 
در صحنه، نشاط خود را، آمادگی خود را در عرصه های گوناگون علمی و اجتماعی 
و سیاسی و اقتصادی نشان بدهد و اثبات کند. بحمداهلَلّ سالی بود که با همه ی 
است،  شده  عرض  قباًل  که  همچنان  بود.  بزرگی  دستاوردهای  دارای  سختی ها، 
شرائط، شرائط بدر و خیبر بود؛ یعنی شرائط قبول چالشها و دشواری ها و غلبه ی 

بر آنها.
همان طوری که اوِل سال گذشته اعالم شد، سال ۹۰، سال جهاد اقتصادی بود. 
اگرچه هوشمندان و آگاهان میدانستند که این نام و این جهتگیری و شعار برای 
سال ۹۰ یک امر الزم است، اما بعد تالشهای دشمنان در این سال هم همین را 
اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوائل سال، حرکت خصمانه ی خودشان را در 
عرصه ی اقتصادی نسبت به ملت ایران آغاز کردند؛ اما ملت ایران، مسئولین، آحاد 
مردم، دستگاه های مختلف، با تدبیرهای هوشمندانه ای توانستند با این تحریمها 
مقابله کنند و مواجهه ی آنها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریمها را خنثی کند 
و حربه ی دشمن را ُکند کند. سال ۹۰، سال فعالیتهای بزرگ علمی بود؛ که من 
ان شاءاهلَلّ در فرصت سخنرانی، برخی از پیشرفتهای علمی و اقتصادی و تالشهای 
گوناگون را برای ملت عزیزمان شرح خواهم داد. سال ۹۰ سالی بود پر چالش، و 
سالی بود پر نشاط، و سالی بود که ملت ایران به فضل الهی توانست بر چالشهای 

موجود غلبه کند.
ما امسال سال دیگری را در پیش داریم که به امید خدا و با توکل بر پروردگار، باز 
ملت ایران با فعالیت خود، با تالش خود، با هوشمندی خود در این سال خواهد 
بر  من،  تشخیص  به  بیاورد.  ارمغان  به  خود  برای  را  زیادی  پیشرفتهای  توانست 

طبق گزارشها و مشاوره ی با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه میرسیم که عرصه ی 
از این ساعت شروع  که این سال، امروز و  چالش مهم در همین سال جاری – 
تمام شدنی  نیست که  اقتصادی چیزی  اقتصادی است. جهاد  عرصه ی   – میشود 
ملت  برای  اقتصادی،  عرصه های  در  اقتصادی، حضور جهادگونه  مجاهدت  باشد. 

ایران یک ضرورت است.
من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را. یک بخش مهم از 
مسائل اقتصادی برمیگردد به مسئله ی تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده 
و عزم راسِخ ملت و با تالش مسئوالن، ما بتوانیم مسئله ی تولید داخلی را، آنچنان 
که شایسته ی آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده ای از 
تالشهای دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله ی 
تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی 
تولید  مشکل  بتواند  درست  برنامه ریزِی  با  مسئوالن،  کمک  و  همراهی  با  خود، 
داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهائی که دشمن 
آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی 

تولید ملی، مسئله ی مهمی است.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ 
مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام 
پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید 
خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تالش دشمن، توطئه ی دشمن، کید دشمن 

هم تمام خواهد شد.
و  اقتصادی  عرصه ی  دست اندرکاران  همه ی  کشور،  مسئولین  همه ی  بنابراین 
همه ی مردم عزیزمان را دعوت میکنم به این که امسال را سال رونق تولید داخلی 
قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، »تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی« 
از سرمایه ی سرمایه دار  ایرانی حمایت کنیم؛  از کاِر کارگر  بتوانیم  باید  ما  است. 
ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم 
دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلِی صنعتی و کشاورزی است. سهم 
سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم 
مردم – که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است – مصرف تولیدات داخلی است. 
ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم 
که هر کاالئی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، 
آن کاال را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز 
کنیم؛ در همه ی زمینه ها: زمینه های مصارف روزمّره و زمینه های عمده تر و مهمتر. 
بنابراین ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهتگیری و رویکرد، ملت ایران 
در سال ۹۱ هم بتواند بر توطئه ی دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه ی 

اقتصادی فائق بیاید.
از خداوند متعال درخواست میکنیم که ملت ایران را در این صحنه و در همه ی 
از ما راضی کند. ارواح  امام بزرگوار را شاد و  صحنه ها موفق و مؤید بدارد. روح 

طیبه ی شهیدان عزیز ما را با اولیائشان محشور فرماید.
والّسالم علیکم و رحمةاهلَلّ و برکاته 

نشريه فرهنگي,اقتصادي
اجتماعي و سياسي
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قيمت 200 تومان
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چه کسی شاسی را زودتر فشار داد؟

باالخره ماهواره بد است یا خوب؟!
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ناگفته های پورمحمدی از دروغ ۱۳ چهار سال پیش

اولين  برای  نژاد  احمدی  محمود   - شخصيت ها  و  احزاب 
کابينه اش چهره ای کمتر ديده شده در فضای سياسی کشور 

و پشت پرده نشين را انتخاب کرد
نمايدگان  اعتقاد  به  که  ای  چهره  فرجادی:  محسن  سيد 
بهتر  اطالعات  وزارت  برای  اعتماد  رای  در جلسه  مخالفش 

از وزارت کشور بود.
حجت االسالم والمسلمين مصطفی پورمحمدی با کسب رای 
اعتماد مجلس هفتم به وزارت کشور وارد شد و در دوران 
سابق  رئيس  که  داد  نشان  مسئوليتش  ساله  سه  تقريبا 
مناسبی  بسيار  گزينه  اطالعات  وزارت  خارجی  اطالعات 
ای  وزارت خانه  از عهده وظايف  و  بوده  وزارت کشور  برای 
که بيشترين ارباب رجوع را داشته و سياسی ترين وزارت 
خانه است بر می آيد. عزل او که با پروسه ای 46 روزه همراه 
شد ابتدا دروغ 13خوانده شد و خودش درباره اينکه آقای 
احمدی نژاد مديرانی که به آنها مشکل دارد و با وزرايی که 
ايشان  »رسم  گويد:  می  می چزاند؟  می کنند  نقد  را  ايشان 

حال گيری است«
گفت و گو با مصطفی پورمحمدی در آخرين شنبه سال 90 
انجام شد. با او درباره ناگفته هايش از عزل پر سروصدايش 
بينی عضو جامعه روحانيت  پيش  و  زديم  در سال 87 گپ 

مبارز را درباره تغييرات سياسی در سال 91 جويا شديم.
اول  سال  در  که  کشور  کل  بازرسی  سازمان  فعلی  رئيس 
رياست جمهوری سيد محمد خاتمی مسئوليت بخش مهمی 
از برگزاری اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی را داشت 
در اين گفت و گو خاطره هايی را بازگو کرده که تا به حال 

نشنيده ايد.
اين گفت و گو در حوزه های اجتماعی و  اول و دوم  بخش 
ورزشی پيش از اين منتشر شده بود و اينک بخش سياسی 
روی  پيش  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئيس  با  گو  و  گفت 

شماست.
در بخش اول گفت و گو چند بار به اجرا نشدن قانون اشاره 
قانون در چند سال  به نظر شما چرا قبح دور زدن  کرديد. 

اخير شکسته شده است؟
بگوييد  نيست؛  حاال  به  مربوط  قانون  قبح  شکستن  البته 
گذشته  از  فرهنگی  نظر  از  کشور  در  واقعًا  چون  تشديد! 
تقيدمان به قانون پايين بوده، خوب تربيت نشديم. از موقعی 
که در کشور ما در رژيم های گذشته نظام قانون گذاری ايجاد 
شده، چون سالطين مورد قبول مردم نبودند، به عنوان يک 
طبقه ظالم، يا تحميلی يا مستبد يا وابسته شناخته شدند. 
گذاشته  مقرراتی  و  می شد  تصويب  قانون  که  هم  چه  هر 
و  بی قانونی  رژيم،  آن  با  ما  مردم  مبارزه  از  بخشی  می شد، 

تمرد و تخلف از قانون بود.

اآلن که در دوره سالطين و پادشاهان که مردم مخالف آنها 
باشند نيست!

انقالب.  زمان  تا  است.  شده  جاگير  و  نهادينه  فرهنگ  اين 
انقالب  اول  روز  از  مبارزه کرد.  اين فرهنگ  با  امام  حضرت 
بر  بايد  قانون است. همه چيز  اساس  امام خمينی گفت که 
امام  که  موقع  آن  باشيد  داشته  توجه  باشد.  قانون  اساس 
کدام  قانون  آن  داشت؟  اشاره  قانون  کدام  به  قانون  گفت 
نکرده  تصويب  قانون  که  انقالب  وقوع  دوره  در  بود؟  قانون 
قانونی  ما  بود،  تشکيل شده  تازه  اسالمی  بوديم، جمهوری 
نداشتيم، قوانين مصوبات مجالس گذشته بود، يعنی امام به 
خاطر آن تفکر بااليشان گفت حاال اگر اين قانون اشکال هم 
و ما طبق  بايد رعايت بشود  قانون  اين است که  دارد اصل 
تعبير  است،  بهتر  بی قانونی  از  بد  قانون  کار  کنيم،  قانونی 
مردم  می خواهند؛)  رئيس  مردم  که  است  اميرالمؤمنين)ع( 
است(.  بهتر  بی قانونی  از  بد  قانون  قانون می خواهند، حتی 
مدير  بدون  جامعه  است؛  بهتر  بی رئيسی  از  ناصالح  رئيس 
نمی تواند زندگی کند. امام آمد همين را گفت. خوشبختانه 
در اين سی و چند سال کار زيادی روی اجرای قانون صورت 
فرهنگ  که  معتقدم  هنوز  اما  کرديم،  پيشرفت  ما  و  گرفت 
قوی   و  جاافتاده  فرهنگ  کامآل  کشور  در  قانون مداری 
نيست،نه در توده ها، نه در تفکر عمومی،و نه در کارگزاران.
البته نقش مديران، نقش حکومت، نقش کارگزاران در اصالح 
فرهنگ تعيين کننده است، همه هم می دانيم و قبول داريم، 
هرچه مقامات کشوری و کارکنان و کارگزاران و کارمندان به 
قانون احترام بگذارند، به قانون توجه بکنند، قانون را رعايت 
يک  ما  اگر  می کنند،  عمل  و  می گيرند  ياد  هم  مردم  کنند، 

نقض قانون کنيم، مردم صد تا نقض قانون می کنند.
برخی  می گويند  کشور،  عالی رتبه  مديران  از  برخی  چرا 
قوانين را قبول نداريم، شما با اين سئول در چند سال اخير، 

زياد مواجه شده ايد و اغلب هم پاسخ را دور زديد...
من هيچ وقت دور نزدم.

و جواب خوب و قانع کننده ای نداديد.
نه! بلکه جواب هم داديم،ولی  چون بی قانونی و نقض قانون 
در  ما  ندارد،  توضيح  به  نياز  که  است  آشکار  زشتی  يک 
توضيح واضحات چه بگوييم؟ کسی که قانون را قبول ندارد 
و رعايت نمی کند، من بگويم درست می گويد؟ يا بگويم کمی 
اشکال دارد. آيا جای يک درصد تأمل هم دارد؟ آيا بايد به او 

اعتماد کرده و حرفش را قبول کنيم؟
اتفاق  بار که اين  از نظر قانونی می شود هر  اما فکر می کنم 
کرد،  معرفی شان  دولت  کارمندان  دادسرای  به  می افتد 

درست است؟
کسی  اگر  اينکه  برای  هستم  بازرس  من  می شود؛  ببينيد! 
تخلف پنهان و غير آشکاری کرد بروم کشف و يا اعالم کنم. 
اين  اش  وظيفه  می بيند  را  که جرم آشکار  پليس  مثاًل  ولی 
دارد  روشن  روز  در  که  کسی  ديگر  کند.  برخورد  که  است 
جلوی همه اعالم می کند که من اين قانون را قبول ندارم، يا 

رعايت نمی کنم يا ... ، با او بايد چه کرد؟
آقای پورمحمدی اين نشانه چيست؟

ضعف مدنيت وعقب ماندگی فرهنگی واجتماعی.
اين سئوال معطوف به مسئوليت فعلی شما نيست، مربوط به 
دوران مديريت شما در وزارت کشور است، در دوره شما با 
اين تعبير که من اين قانون را قبول ندارم مواجه شديد يا 

نه؟ منظورم از سوی رئيس جمهور است.
به اين تعبير، به اين غلظت نبوده، ولی جاخالی دادن و دور 
مناقشه  نقاط محل  از همان  بعضًا می ديدم که خب  را  زدن 

ماست.
مصداقی در ذهن داريد؟

در خصوص اجرای قانون سوخت و اجرای حمل و نقل جامع 
به  منجر  که  شد  تصويب  قانون  يک  برون شهری  و  شهری 
داشتيم  که  به خاطر مشکالتی  کارت سوخت شد.  طراحی 

جاخالی می داديم. من خودم خيلی ايستادگی کردم که اين 
قانون اجرا شود ...

  داشتيد جاخالی می داديد يا ...
به خاطر سختی هايی که اجرای قانون داشت، تالش می شد 
قانون  اين  ديدم  ولی من چون  بيافتد،  آن عقب  اجرای  که 
است و ما مکلف به انجامش هستيم، اصرار کردم، جديت به 
خرج دادم و خوشبختانه اجرايی شد و عماًل پيشرفت های 
زيادی هم نصيب ما شد، ولی خب قانون سختی بود، اجرای 
روزهای  آن  در  که  هم  تنشی  آن  با  سوخت،  سهميه بندی 
اولش به وجود آمد و مشکالت اجرايی که پس از آن داشت، 
بيشتر  ولی  نداريم.  قبول  که  می گفتند  بعضی ها  آنجا  البته 
می گفتند سخت است. فرقی نمی کند در نتيجه قانون اجرا 
نمی شد.4 سال پيش همين موقع ها بود که شمارش معکوس 
خروج شما از دولت شروع شد ...2 ماه ديگر می شود 4 سال.
از  موضوعاتی  با  هم  هشتم  مجلس  انتخابات  جريان  در   
هم  روی  چشم  معنای  به  حاال  که  شديد  مواجه  دست  اين 
گذاشتن درباره قانون،  دور زدن قانون، نديدن قانون باشد؟

بودم، سعی  بودم، خيلی مقيد  آنجا چون من خودم مجری 
می کردم تا آنجا که می توانيم، قانون را رعايت کنيم، خيلی 
در اين مورد دقت کرديم، بعضی جاها سخت بود، واقعًا سخت 
قانون  از  تخلف  که  می کشانديم  زحمت  به  را  بود. خودمان 
صورت نگيرد، ولی شايد خوب هم نتوانستيم قانون را اجرا 
کنيم. مثاًل نمونه اش درباره تبليغات انتخاباتی بود که برای 
اولين سال ممنوع شد و نامزدها نمی توانستند به در و ديوار 
پوستر و عکس بچسبانند. ديدم که واقعًا سخته، من دستور 
دادم اما ديدم نمی توانيم خوب اجرا کنيم، البته من اعتقاد 
دارم آن قانون خوبی نيست، ولی بايد احترام بگذاريم، يعنی 
واقعيتش اين است که قانون تبليغات انتخابات فضای نشاط 

انتخاباتی را کم می کند؛ بايد فکری برايش بکنيم.
بر وزير  در آن دوره بحث هايی وجود داشت که فشارهايی 
ستاد  رييس  تعيين  با  رابطه  در  مثآل  دارد  وجود  کشور 

انتخابات
انتخابات  ستاد  رئيس  کشور  وزارت  سياسی  معاون  معموالً 
و  است.  بوده  رويه  همين  می آيد  يادم  که  گذشته  از  است. 
برگزار  شکل  اين  به  انتخابات  که  است  طوالنی  دوره  يک 
ستاد  رئيس  کشور،  وزير  سياسی  معاون  يعنی  می شود. 
بود.  جنتی  علی  آقای  من  سياسی  معاون  است.  انتخابات 
فشار آوردند که ايشان را کنار بگذاريم. اين موضوع مربوط 
خوبی  شرايط  ديدم  من  بود،  شوراها  انتخابات  از  قبل  به 
نيست، صبر کردم که انتخابات شوراها را برگزار کنيم، بعد 
که انتخابات تمام شد، ناچار به جابه جايی شديم. آقای ثمره 
هاشمی طبق پيشنهاد رئيس جمهور،  وبه دستور ايشان به 
عنوان معاون سياسی وزارت کشور انتخاب شد. البته خود 
آقای ثمره زياد راغب نبود، ولی آقای رئيس جمهور تاکيد 
کردند که من هم برای ايشان حکم زدم.و ايشان را به عنوان 

معاون سياسی و رئيس ستاد انتخابات نصب کردم.
پس اولويت يک شما نبودند؟

اولويت دو هم نبودند، ايشان شخص محترمی بود، ولی من 
چندان با فعاليت کار و سوابق وروحيات ايشان آشنا نبودم 
نياز  تحرک  پر  فردی  به  هم  وانتخاباتی  سياسی  کار  وبرای 

داشتيم .
اين آخرين سؤالم درباره دوره وزارت کشور شما است، بعد 
دوره  درباره  حال  به  تا  آنچه  می شويم.  فعلی  فضای  وارد 
وزارت کشور و عزلتان در مصاحبه ها فرموده ايد تقريبًا کلی 
و خيلی نگفته ايد چه چيز باعث خارج شدن شما از وزارت 
وزارت  تصدی  دوره  در  که  مواجهه ای  آخرين  شد،  کشور 
مالقات،  آخرين  بود؟  کی  داشتيد  جمهور  رئيس  با  کشور 

گفت وگو و مکالمه.
در  جمهور  رئيس  با  روزها  اغلب  در  معموالً  کشور،  وزير 
دو  داشتيم،  دولت  هيأت  که  روز  دو  هفته ای  است.  تماس 

امنيت ملی داشتيم، شورای اشتغال،  بار شورای  هفته يک 
شورای مسکن،سفرهای استانی، يعنی پيوسته وزير کشور 
در جلسات مختلف همراه رئيس جمهور است. عالوه بر اين 
چند جلسه ويژه هم در حضور رييس جمهور بود که من در 
آن جلسات شرکت می کردم، و طبعًا پيوسته ارتباط داشتيم.

پس شما هميشه در چشم رئيس جمهور بوديد.
ارتباط  با رئيس جمهور در  من تمام روزهايی که کار کردم 

بودم.
تا به حال اين را نگفتيد که دليل اينکه آن تغيير انجام شد 

چه بود؟
رئيس جمهور  آقای  نيامدم،  بيرون  کشور  وزارت  از  که  من 
توضيح  بايد  خواست.  رو  من  عذر  و  کرد  جابه جا  را  بنده 
بدهند که برای چی کنارش گذاشتم. که تا به حال نگفتند. 
البته ما از مشرب مديريتی با هم اختالف نظر داشتيم، همان 
اين  زودتر  موقع  آن  من  شده،  کشف  حاال  که  چيزهايی 
مسائل را می ديدم، به هر حال يک و دو می کرديم. من با 
بی برنامگی به شدت مخالفم، با اين که مديران زود جابه جا 
بشوند مخالف بودم، با اينکه حرمت مديران کم گذاشته شود 
و از آنها حمايت نشود مخالف بودم. بر اين خيلی اصرار دارم 
که در انتخاب مديران بايد دقت شود و بر آنها نظارت شود. 
بر اساس شاخص های تثبيت شده و  بايد  و معتقدم مديران 
تعريف شده ای انتخاب شوند، نه گزينش سليقه ای. متأسفانه 
بسياری از گزينش ها سليقه ای بود، نه ضابطه ای، من با اين 
مخالف بودم و برخی تصميمات عجوالنه، تصميمات خارج از 
توان دولت، يا مدير، مثل برخی مصوبات استانی،البته من با 
سفرهای استانی به شدت موافق بودم و اآلن هم موافقم، اين 

را از موفقيت ها و کارهای خوب دولت می دانم.
مصوبه  ديگر  داشتم  پيشنهاد  سفر  دوم  دردور  من  مثاًل 
نداشته باشيم. دور دوم سفر را برويم و مصوبات سفر قبل را 
دنبال کنيم که چی شد؟ ببينيم وعد هايی که به مردم داديم 
چقدرش را توانستيم عمل کنيم، چرا عمل نشده؟ پيگيری 

کنيم که عمل بشود.
بيشتر برای عزل و نصب ها بود که به اختالف نظر می انجاميد 
مجموعه  يک  با  که  زمانی  تا  مديريتيم،  سبک  در  من  ولی 
دوستان  هميشه  يعنی  است.  زياد  همکاريم  می کنم  کار 
من  می گفتم  می کنی؟  همراهی  قدر  اين  تو  چرا  می گفتند، 
بعضی ها  حتی  کنم،  دفاع  دولت  از  بايد  پس  دولتم  عضو 
می گفتند چرا روزهای آخر، اين قدر در سخنرانی ات دفاع 
به  که  زمانی  از  روز  بودم. 47  دولت  کردی؟ خب من عضو 
جابه جايی  که  زمانی  تا  شوی،  می  جابجا  شده  ابالغ  من 
بايد  فاصله هست. من  معارفه شدم،  و  توديع  و  انجام شد، 
اين 47 روز بی انگيزه بشوم؟ مثل نماينده مجلسی که رأی 
نمی آورد بايد بی انگيزه می شدم .من می دانستم که ديگر در 
دولت حضورنخواهم داشت، به من گفتند تا چند روز ديگر 
نيستی، بعد دوباره گفتند تا 20 روز ديگر نيستی، يعنی تا 
دور دوم انتخابات مجلس. گفتند دور دوم را خودت برگزار 
توديع  منتظر  کرديم،  برگزار  را  انتخابات  نيستی!  بعد  کن، 
انتخابات  که  وزيری  شده  قرار  نه،  که  گفتند  دوباره  بودم، 
بخواند،  را  انتخابات  گزارش  جديد  مجلس  در  کرده  برگزار 
من هم گفتم که 7 خرداد مجلس تشکيل می شود، من صبح 
7 خرداد بايد بروم گزارشم را بخوانم در مجلس، حاال يا 8، 
يا 9 يا دهم خرداد توديع است. خودم را تا دهم خرداد آماده 
کردم، البته نشد! هفت، هشت روز قبل از تشکيل مجلس، 
تا  عزل  اعالم  ميان  افتاد  فاصله  روز  شد.47  انجام  توديع 
توديع. به خيلی از دوستان می گويم من در اين 47 روز سفر 
زياد رفتم، چه با دولت که دو - سه سفر رفتم، چه خودم به 
استان ها رفتم. کار هم در اين دوره زياد کردم، سخنرانی و 
مصاحبه هم کردم، يک محققی برود، اين 47 روز که زمان 
مشخصی است را ارزيابی کند با دوره قبل من، مطمئنًا من 

بيشتر کار کردم.

باز  و  مکررات  تکرار  هم  باز 
در  کرات  به  که  هائی  صحبت 
بارها  و  بارها  انتخابات  زمان 
شنیده ائیم افرادی که دیدنشان 
ها  راهپیمائی  در  فقط  زمانی 
روز  و  بود  ممکن  مردم  برای 
یک  جواب  تا  میکشید  طول  ها 
خاضعانه  بار  این  بدهند  را  نامه 
به میان مردم آمده اند و از مردم 
است  عجب  میکنند  صحبت 
روشن  جمالشان  به  چشممان 
شد مگر چه خبر شده ! که این 
روز ها همه نگران مردم هستند.

شعار مجلس مستقل میدهند اما به محض اینکه پایشان به مجلس باز میشود مثال آتشی که 
شعله هایش کم شده میگویند باید راه تعامل را در پی بگیریم و این شعارشان نیز در پی خروار 
خروار شعاری که داده بودند به بوته فراموشی سپرده میشود, درود بر نماینده ائی که اگر حرف نا 

مربوطی هم میزند باز هم حرفش و عملش یکی است و هر روز بر شاخ ائی نمیپرد ,
این انتخابات نیز همچون ده ها انتخابات دیگر به پایان خواهد رسید و به بایگانی تاریخ خواهد 
پیوست اما ای کاشی کرسی این دنیا را با کرسی آن دنیا معاوضه نکنیم آیا رواست برای جلب یک 
رای آبروی دیگران را ولو به معنای افشاگری بر زمین بریزیم, آبروی دیگران که روغن کرمانشاهی 

نیست که بتوان آن را دوباره خرید , آبروی ریخته هرگز بر نخواهد گشت .
باشد تا بدور از هرگونه تخریب و توهین ,هرگونه شعار های بی مصرف, هر گونه وعده های تو 
خالی به صورت ساده و بی آالیش در پیشگاه ملت حاضر شوید تا هر آن چه ملت در باره ی شما 
بگویند و همان است و بس و کاش بعد از پیروز شدن باز هم شما را در میان مردم ببینیم و نظاره 

گر شما از روی صفحه تلویزیون نباشیم ,

»افتادگی آموز اگر طالب فیضی// هرگز نخورد آب زمینی که بلند است«

معاوضه کرسی این دنیا با آن دنیا به چند رای؟

روز شنبه به همراه حجة االسالم شهاب مرادی به قم مشرف شدم و بر اساس قراری که داشتیم ، ضمن زیارت مرقد 
مطهر حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها به محضر آیت اهلل العظمی وحید خراسانی رسیدیم. حضرت آیت اهلل وحید 
خراسانی در این دیدار که برای آن وقت موسعی را قرار داده بودند ضمن استماع و توجه دقیق به نکات و چند گزارش 
کوتاهی که شهاب مرادی ارائه کرد، از فعالیت های تبلیغی وی تجلیل و بیانات مبسوطی ایراد فرمودند که مشحون از 

مطالب دقیق علمی ، آیات و روایات متعددی بود.
بسیار روشن بود اصلی ترین توصیه ایشان توجه به اقامه عزا برای حضرت زهرا سالم اهلل علیها به صورت دسته جات 

عزاداری در روز شهادت بود
برخی از فرمایشات ، نکات و حواشی این دیدار که برایم بسیار جالب بود را در ادامه بیان خواهم کرد :

۱- آیت اهلل وحید خراسانی مکرر و با تاکید به مساله با اهمیت اقامه عزا در روز شهادت و حرکت دسته های عزاداری 
توصیه فرمودند. بسیار روشن بود اصلی ترین توصیه ایشان توجه به اقامه عزا برای حضرت زهرا سالم اهلل علیها به صورت 

دسته جات عزاداری در روز شهادت بود .
2- معظم له در پاسخ به سوالی درباره آغاز و پایان ایام فاطمیه بیان فرمودند که از  روز ۱3 جمادی االول شروع می 
شود تا روز 3 جمادی الثانی که تعطیل است و اوج سوگواری در آن روز است که توجه به آن روز سیره بزرگان از فقهایی 

همچون میرزای نایینی و مرحوم آخوند خراسانی بوده است .
3- ایشان در ادامه نکته دقیق و ظریفی در تفسیر »بضعة منی« فرمودند که »پاره تن« از اغالط است. بضعه در این جا 
یعنی پاره ای از وجود عقل کل و کل عقل. یعنی پاره ای از علم او، پاره ای از نور و مقام او، پاره ای از عصمت و قدسّیت 

او و باالخره پاره ای از عقل کل و کّل عقل.
همچنین فرمودند در روز قیامت که یوم الحسره و روز افسوس و پشیمانی است، همه آنها که مسیری جز مسیر اهل بیت را برگزیدند، انگشت ندامت خواهند گزید و آرزو می کنند که 
ای کاش از مدت عمر خود برای خدمت به آستان ائمه طاهرین به خصوص مادر مظلومه شان بهره می بردند.ایشان با تاکید فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است نه برای امروز 

که ما هستیم ، برای همیشه تا روزی که این پرچم به دست امام زمان ارواحنافداه برسد و ما همه در قبال اهل بیت علیهم السالم مسئولیم
4- معظم له با توجه به نقش هویتی مناسبت ها ، کنار محرم و صفر به اقامه عزا در 3 روز مهم در طول سال تاکید داشتند: شهادت حضرت صدیقه، شهادت حضرت امیر و شهادت 

حضرت صادق علیهم السالم .
5- همچنین ایشان با تاکید فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است نه برای امروز که ما هستیم، برای همیشه تا روزی که این پرچم به دست امام زمان ارواحنافداه برسد و ما همه 

در قبال اهل بیت علیهم السالم  مسئولیم .
اما در پایان این دیدار صمیمانه 2 توصیه برای عموم مردم بیان فرمودند:

اول: تالوت روزانه سوره یاسین و هدیه کردن ثواب آن به حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( .
دوم: آغاز ختم قرآن  به صورت روزانه به هر میزان که میسر است و هدیه کردن آن به امام عصر علیه السالم . که بر اساس حدیث صحیح و معتبری بشارت داده شده که کسی که 
چنین هدیه ای به امام زمان علیه السالم می دهد  )و هو معه(یعنی به مقام معیت با آن بزرگوار می رسد .در پایان آیت اهلل وحید از همگان خواستند تا با بزرگداشت این ایام حزن و 

ماتم ، زمینه جلب عنایات حضرت بقیة اهلل به کشور را فراهم آورند .

توصیه های مهم و شنیدنی آیة اهلل وحید خراسانی
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دستورالعملی برای خرج کردن عمر عزیزمان
عمر نعمت بی نظیری است که فقط یک بار به انسان عنایت می شود و در این 
انجام  سنگین  تجارت  یا  می شوند،  سنگین  خسارت  دچار  یا  انسان ها  نعمت 

می دهند.
زمان

امام سّجاد علیه الّسالم در روایتی بسیار جالب همه مردم را در راه خرج کردن 
وقت گرانقیمت این چنین راهنمائی می کند:

َوَجلَّ أْحَسُنُکْم َعَماًل، و إنَّ أْعَظَمُکْم ِعْنَداهللِهّ َعَماًل أْعَظُمُکم  إنَّ أَحبَُّکْم َعْنَد اهللِهّ َعزَّ
، َو إنَّ أْقَربَُکْم ِمَن  ُکْم َخْشَیًة هللِهّ ِعْنَد اهللِهّ َرْغَبًة، َو إنَّ اَنْجاُکْم ِمْن َعذاِب اهللِهّ أَشدُّ
. أْکَرَمُکْم ِعْنَد  اهللِهّ أْوَسُعُکْم َخلْقاً، َو إنَّ أَْرضاُکْم ِعْنَداهللِهّ أْسَبُغُکْم َعلی ِعیالِِه، َو إنَّ

اهللِهّ أتْقاُکْم:
محبوب ترین شما نزد خدای عّزوجّل نیکوکارتین شماست، و عظیم ترین شما 
از نظر رغبت به عنایت حّق است. ناجی ترین شما از عذاب الهی با خشیت 
ترین شماست، و آن که به خدا نزدیک تر و قریب تر است آنست که همه مردم 
از صفات حسنه و اخالق پسندیده او برخوردار باشند، و آن که خدا از او راضی 
تر است آنست که عیالش را در وسعت بیشتر و بهره وری افزون تر از نعمت 
حق قرار دهد، و به حق که گرامی ترین شما نزد حق خود نگهدارترین شما 

از محّرمات الهّیه است.
آری آراسته شدن به واقعّیاتی که حضرت سّجاد فرموده اند خرج وقت در راه 
معرفت و عمل می خواهد که بدون معرفت و آراستگی به عمل، رسیدن به آن 

حقایق بلند ملکوتی میّسر نیست.
رسول با کرامت اسالم می فرماید: اگر مردان و زنان اّمت من در خرج اوقات 
از  کدام  هر  اّمتم  مردان  از  اند:  بهشت  اهل  باشند  داشته  توّجه  واقعّیات  به 
نگذارند  درراه چهار چیز  گرانمایه  عمر  وقت  و  بمانند  امان  در  چهار خصلت 

اهل بهشتند:
افتادن در دنیای حرام، هواپرستی، دچار شدن به شهوت شکم و گرفتار آمدن 

به شهوت جنسی.
و از زنان اّمتم هر کدامشان به چهار حقیقت توّجه کنند اهل بهشت اند:

حفظ عّفت، اطاعت از شوهر، ادای نماز پنج وقت و روزه ماه رمضان.
و این همه بدون شک، محصول ایمان به خدا و توّجه به قیامت و عمل صالح 

است، چنانکه در قرآن مجید آمده:
آنان که اهل ایمان و عمل شایسته اند از تمام مردم دنیا بهترند. پاداش آنان 
نزد خداوند بهشت های عدن است که نهرها در زیر آن جاری است و در آن 
بهشت ها جاودانه اند. خدا از آنان راضی است و آنان از خدا خوشنودند، و این 

همه برای کسی است که دلش غرق خشیت از خداست!

محبوب ترین شما نزد خدای عّزوجّل نیکوکارتین شماست، و عظیم ترین شما 
از نظر رغبت به عنایت حّق است. ناجی ترین شما از عذاب الهی با خشیت 
ترین شماست، وآن که به خدا نزدیک تر و قریب تر است آنست که همه مردم 
از صفات حسنه و اخالق پسندیده او بخوردار باشند، و آن که خدا از او راضی 
تر است آنست که عیالش را در وسعت بیشتر و بهرهوری افزون تر از نعمت 
حق قرار دهد، و به حق که گرامی ترین شما نزد حق خود نگهدارترین شما 

از محّرمات الهّیه است
روایتی  در  را  عمر  خرج  راه  و  علیهماالّسالم جهت  جعفر  بن  موسی  حضرت 
بسیار پر قیمت اینچنین بیان می دارند: بکوشید که زمان و وقت شما چهار 

ساعت باشد:
۱ـ ساعتی برای عبادت و مناجات با محبوب.

2ـ ساعتی برای تحصیل معاش و ااره امور زندگی ماّدی.
3- ساعتی برای معاشرت با برادران ایمانی و آن چهره های الهی و مطمئّنی 

که عیوب شما را به شما معّرفی می کنند و خلوص باطن به شما می دهند.
4ـ و ساعتی برای لّذات و خوشی هائی که از نظر شرع مّطهر حرام نیست.

 

باالخره ماهواره بد است یا خوب؟!

ابتدا عرض کنم که نصب ماهواره ابتالئات خاص خودش 
را دارد از جمله جمع آوری توسط ماموران قانون!پس 

توجه تان را به نکات زیر جلب می کنم:
اول این که قانون،قانون است و هر قانونی فارغ از این که 
خوب است یا بد،عقالنی است یا غیر عقالنی،به محض 
تصویب نیازمند ضمانت اجرایی است.پس نیروی نظام 
که امروز دیش منزل بنده به طور مثال را جمع می کند 
با این که خسارت وارد می کند،حق دارد و عملکرد او 

قابل دفاع است.
دوم قبل از این که هر قانونی را به چالش بکشیم ابتدا 
باید در مورد دالیل تصویب قانون کذا بیاندیشیم.ممکن 
است قانونی در مقطعی بسیار کارآمد و عقالنی باشد و 

در مقطعی دیگر نیازمند بازنگری مجدد.
سوم وقتی با قانون رسمی یک کشور مخالف ایم نحوه 
است.خصوصا  مهم  بسیار  مخالفت  این  و طرح  برخورد 
از  قانونی مثل »منع استفاده  ایران و  در کشوری مثل 

ماهواره«.
ماهواره صرفا یک وسیله ارتباط برقرار کردن با جامعه 
جهانی است مثل اینترنت!علت این که اینترنت ممنوع 
های  برنامه  از  استفاده  برای  آنتن  نصب  اما  نیست 

تلوزیون جهانی ممنوع است چیست؟
- قابلیت کنترل اینترنت بسیار بیشتر از تلوزیون کابلی 

است.
از اینترنت سال ها است که مطرح  - فرهنگ استفاده 
است.اما  بیشتر  بسیار  ماهواره  عمر  که  حالی  در  است 
عمدتا به عنوان ابزاری برای ترویج فساد به آن نگریسته 
ایم پس طبیعتا فرهنگ سازی هم صورت نگرفته است.

واال  بسیار  جایگاهی  از  خانواده  ایرانی،  فرهنگ  در   -
مادر  با  که  نیست  ای  وسیله  است.ماهواره  برخوردار 
تخمه  و  بنشینیم  اش  دور  فرزندان  و  و خاله  و خواهر 
در  تغییر  ایجاد  برای  است  ابزاری  بشکنیم!ماهوراه 
و  فرهنگ  صاحبان  جهان.یعنی  اولیه  جوامع  فرهنگ 
اندیشه.پس حتی تماشای آگهی های بازرگانی آن هم 

مخاطراتی به همراه دارد.
علت  به  و  است  حساس  موقعیتی  با  کشوری  ایران   -
سرمایه گزاری مستقیم دشمنان برای براندازی،کنترل 
اطالعات دریافتی در جامعه بسیار مهم است.)توجه به 

تعداد شبکه های فارسی زبان(.
و  تاثیرگزاری  میزان  به  کنید  اضافه  را  موارد  این  همه 

برای  ماهواره  مختلف  های  برنامه  بودن  الوصول  سهل 
اعضای خانواده.همه اعضای خانواده تلوزیون را دوست 
خود می دانند و با نصب آنتن این تلقی به طور کامل 

دستخوش تغییر خواهد شد.
تا  بحث  این  فرهنگی  یا  مذهبی  خواننده  هر  اینجا  تا 
حدودی با سختی های تصمیم گیری در مورد تصویب 
چنین قانونی از دید قانون گذار آشنا شده است و چه 

بسا ۷۰٪ حق را با قانون بداند.
اما تجربه نشان داده است گذشت زمان به نفع تکنولوژی 
است.شاید با قانون بتوان عرضه یک فن آوری را سال 
انداخت یا از همگانی شدن آن جلوگیری  ها به تاخیر 
تکنولوژی  گیری  همه  با  پیروزی  نهایت  در  ولی  کرد 
ال  های  تلوزیون  تصویر  کیفیت  اش  واضح  است.مثال 
ای دی و ال سی دی است که نیازمند آنتن دیجیتال 
هستند.2 سال از عرضه آنها گذشت تا باالخره گیرنده 
داخلی  بازار  به  محدود  صورت  به  ملی  دیجیتال  های 
عرضه شدند.حاال هم که صحبت از 3 شبکه ماهواره ای 

مجوز دار است و این رشته سر دراز دارد ظاهرا!
همان طور که همه می دانیم ماهواره هم مثل هر وسیله 
اش  است،کارآمدی  شده  عرضه  کنون  تا  که  دیگری 
است. کننده  مصرف  دست  در  اش  کاربری  به  وابسته 

مثل چاقو که در دست یک کودک با اطالعات و مهارت 
ناکافی خطرناک است و در دست دیگری کارآمد و حتی 

ضروری می نماید.
توصیه می کنم اگر فرصت کافی برای فرهنگ سازی در 

میان اعضای خانواده را ندارید،قید نصب آنتن را بزنید.
توجیه انجام عمل خالف قانون نزد کودکان کار بسیار 
مشکلی است و به قول معروف رطب خورده منع رطب 

به سختی هم نمی تواند بکند!
اگر در امر فرهنگ سازی موفق بودید و توجیه عقالنی 
قانون داشتید،خطر همیشه در  انجام فعل خالف  برای 

کمین شخص شما و خانواده است.
دینی  شبهات  افکنی،ایجاد  تفرقه  و  شایعه،دروغ  اشاعه 
متعدد و ...همه این ها هر روز از شبکه های دجال پخش 
می شود.فی الواقع کار دجال تزیین باطل و جلوه گری 
تک  تک  دنبال  به  ندارید  وقت  است.اگر  به شکل حق 
شایعات روانه شوید اختیار پنجره ذهن-دیدگان تان -را 

به هر ناکسی نسپارید.
شاید آسان ترین بخش کنترل ماهوراه بخش مربوط به 
فساد اخالقی باشد.از روز اول لیست شبکه ها را محدود 
را  فساد  به  نفس  دسترسی  راه  همیشه  برای  و  کنید 

مسدود کنید.
»جهل«  مردم  بر  دجال  حکومت  ابزار  نکنید  فراموش 
خود آنهاست.اگر مشتاقید با فرهنگ نشات گرفته از بی 
فرهنگی محض دهکده جهانی آشنا شوید یک راه آن 
ارتباط برقرار کردن است.فقط توجه کنید از این ارتباط 
به عنوان ابزار شناخت برای مبارزه بهتر استفاده کنید 
و خدای ناکرده دریچه بده بستان بی فرهنگی،تلوزیون 

منزل من و شما نباشد.
را در  این آمادگی فرهنگی،ذهنی  را که هنوز  دیگرانی 
نصب  به  تشویق  اند  نکرده  ایجاد  شان  خانواده  و  خود 

ماهواره نکنید.
در آخر این که تا وقتی این موضوع خالف قانون تلقی 
با خوشحالی  است.پس  ارزش  آن ضد  اشاعه  شود  می 

برای دیگران تعریف نکنید
دکتر زهرا طباخی

مرگ از آنچه که فکرش را می کنیم به ما نزدیکتر است

راهی  ومتعلقان  وابستگان  و  آشنایان  و  اصرار دوستان  به  روز گذشته که  دو 
با  خودکار  داشتیم  قصد  گذشت.ابتدا  خوش  بسیار  سفر  ،کاًل  شدیم  آزمون 
خودمان نبریم چون اصال نمیدانستیم که موضوع از چه قرار است واصاًل قرار 
است چکار کنیم. ولی وقتی آزمون شروع شد متوجه شدیم که آزمون یعنی 

پذیرایی!
 این پروسه ) با کیک وشیر کاکائو شروع شد وبا کلوچه وآب میوه ادامه یافت 
گاهی هم وسط پذیرایی  خواسته شد که اگر دوست داشتیم! به سواالت پاسخ 

بدهیم.(
قسمت اول سواالت عمومی بودند و ابتدا زبان انگلیسی تخصصی )چیزی که در 
فهم فارسی اش هم باید فسفر سوزوند.( داشتیم ورقه را کنار میگذاشتیم که 
چند تا کلمه آشنا به چشممان خورد وشروع  کردیم به نوشتن . متن فارسی 
سه برابر متن انگلیسی شد  اعتماد بنفس چسبید به سقف ......)باالخره باید 

توضیحات بدیم  که بدونند واردیم !!(
حدود یک دهم داوطلبان از جلسه زدند بیرون . همینجور داشتیم مینوشتیم 
 open( امتحان  باید  سواالت  سطح  این  با  که  کردند  اعتراض  ای  عده  که 
book ( باشه .صدا بلند وبلندتر میشد ولی ما همچنان با عزمی جزم داشتیم 
مینوشتیم و.... خالصه چهار ساعت همچنان نوشتیم )اگه ماده امتحانی واحدی 

بود حتماً یه کتاب میشد!(
******************************

 روز دوم امتحانات که تخصصی بود حدود یک پنجم داوطلبان منصرف شده 
بودند نمیدانم چرا نیامدند کیک وساندیسشان را بگیرند ؟!

ورقه ها که پخش شد برگه اول ؛ استدالل نظریه ...... ونقد نظریه .....گذاشتیم 
کنار.

 برگه دوم ؛تطبیق نظریه .....با نظریه ..... واثبات نظریه صحیح
 برگه سوم وچهارم  نیز ......

 راستش اصاًل نفهمیدم این باباها شاید هم مامان ها ! ) چون نمیدونستم خانم 
هستند یا از اوالد ذکور!( از کجا این همه نظریه صادر کردند . بیکار بودند ! 

مشکل آب و نان نداشتند....
برگه ها همینطوری سفید دست مصّحح   دیدیم که خیلی ضایع هست که 

برسه دلش میشکند خب !
ما هم نظریه های خودمون را صادر کردیم تمام قوانین احتماالت جبر را در 
موارد مذکور نوشتیم اول اثبات بعد ردش فرمودیم  وکاًل خیلی خوش گذشت  
آنچنان سرگرم مباحث علمی بودیم که سرمان را بلند کردیم دیدیم ای دل 
ترک  را  جلسه  همه  بودیم  کردن  صادر  نظریه  مشغول  که  همینطور   ! غافل 
آب  وبرایمان   گشتیم  مراقبان  انگیز  بر  تحسین  های  نگاه  مشمول  و  کردند 
خنک آوردند. وقتی از مراقب درخواست برگه اضافی کردیم چشمانش برق زد 
وزودی دوید وبرگه آورد .... تند وتند نوشته ها را با سلیقه روی هم چیدیم 
با وقار تمام  انصافاً هیچ قلم خوردگی نداشت کمی لذت بردیم وبلند شدیم 
از جلسه خارج شدیم و تازه متوجه شدیم که همسرجان نیم ساعت بیشتر، 
جلوی آفتاب منتظرمان ایستاده اند وگفتند : نه به خودکار نبردنت نه به این 

نوشتنت !!
*******************************

از زیادت کتابتی که فرموده  به فرودگاه رسیدیم  بازگشت وقتی  برای  القصه 
که  ما  وبرای  انجام شد  بموقع  پرواز  قضا  از  میکرد  درد  وکولمان  َکت  بودیم 
همیشه از پرواز لذت برده ایم فرصت مغتنمی بود که چشمانمان را ببندیم 
ودر اوج ابرها رها شویم ، لیکن  بدی شرایط جوی تهران موجب شد که مانند 
ترن های شهر بازی باال پایین برویم و برخورد دانه های تگرگ به بدنه هواپیما 
حمله مغولها رادر ذهنمان تداعی کرد وموجب شد جناب عزرائیل را زیارت 
بترسیم وکاًل هر چه خوش گذشته بود  از پرواز  بار کمی  اولین  کنیم وبرای 
از دماغمان بیاید!!) ترجمه ضرب المثل ترکی !( وقتی جناب خلبان هواپیما 
را به زمین کوبید وپایمان به خشکی رسید خدا را شکر کردیم وهمانطور که 
تلفن همراهمان را روشن میکردیم پیامکی رسید و خبر از فوت ناگهانی یکی 
از بستگان میانسال داد. آهی سرد از نهاد برآوردیم وشصتمان خبردار شد که 
جناب عزراییل سر راهش  برای قبض روح ِ،یک حالی هم از ما پرسیده وما 

چقدر غافل بودیم که ؛
 مرگ از آنچه که فکرش را می کنیم به ما نزدیکتر است.
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تراکم اخالقی و سرمایه اجتماعی

در  جوامع(  از  خیلی  شاید  )و  ما  جامعه ی  در  اخالق 
میان همه ی گروه های اجتماعی تراکم یکسانی ندارد. 
ای بسا در یک صنف یا گروه اجتماعی اخالق از چگالی 
برای  باشد.  برخوردار  دیگر  صنف  به  نسبت  بیشتری 
مثال، مردم از آموزگاران و یا روحانیان انتظاراتی دارند 
که از گروههای دیگر اجتماعی ندارند. یک آموزگار در 
باشد  کوشاتر  بسیار  باید  اجتماعی  هنجارهای  رعایت 
از یک )برای نمونه( مغازه دار. و یا مردم انتظار دارند 
که یک روحانی در رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی 
بسیار دقیقتر باشد از یک کارگر ساده. گرچه مفاهیمی 
»ناهنجار«  و  »هنجار«  یا  و  »بد«  و  «خوب«  چون 
الزم  همه  برای  آنها  رعایت  و  هستند  روشنی  مفاهیم 
و  دانشگاه  استاد  یک  یا  و  آموزگار  یک  از  اما  است، 
این حالت می  به  رود.  بیشتری می  انتظار  روحانی  یا 

گویند »باال بودن تراکم اخالقی« در یک گروه.
برای  تواند  می  گروه  یک  در  اخالقی  تراکم  بودن  باال 
آن گروه سرمایه ی اجتماعی به شمار آید. افراد جامعه 
اخالقی  تراکم  از  که  جامعه  از  گروهی  یا  و  به صنفی 
بیشتری برخورداراند اعتماد بیشتری می کنند، بیشتر 
ارتباطات  در  شوند،  می  وارد  مشورت  دِر   از  آنان  با 
و...  اند،  مردم  توجه  مورد  بیشتر  اجتماعی  تعامالت  و 
ولی این تمام ماجرا نیست. این تراکم اخالقی می تواند 
که  اندازه  بدان  باشد؛  آزار دهنده هم  و  کننده  خسته 
آدم آرزو کند کاش به این گروه اجتماعی تعلق نداشت. 
برای مثال فرزند یک روحانی را در نظر بگیرید؛ احتماال 
قبول  را  پدرش  مردم  که  این  از  شود  می  خوشحال 
دارند، با او مشورت می کنند و از او نظر می خواهند و 
در پاره ای از موارد پشت سرش نماز می خوانند؛ این 

فرزند از این سرمایه اجتماعی برخوردار است که سهم 
آِن خود کرده است؛ هر  را  اعتماد عمومی  از  بیشتری 
چه باشد او یک »روحانی زاده« است. اما همین فرزند 
ممکن است خیلی تمایالت مشروع هم داشته باشد که 
با این تراکم اخالقی نسازد. برای مثال بخواهد به کالس 
موسیقی برود، و یا )با رعایت کامل حجاب شرعی( چادر 
رنجش  گرفتار  است که  این صورت  در   ... یا  و  نپوشد 
خاطر شده و ممکن است آرزو کند ایکاش پدرش یک 
روحانی نبود!التزام به تراکم اخالقی یاد شده و سرمایه 
ی اجتماعی در یک ارتباط معنادار با یکدیگر قرار دارند؛ 
به این معنا که هر چه التزام افراد به اخالق مورد انتظار 
از گروه باالتر باشد، سرمایه ی اجتماعی آن گروه هم 
تر(  قوی  نسبت  )البته در یک  بر عکس  و  است  باالتر 
اگر افراد گروه به انتظارات اخالقی جامعه از خود عمل 
نکنند، در آن صورت آن سرمایه تهدید می شود و حتی 
ممکن است کامال از بین برود. برای مثال اگر یک مغازه 
بکند،  دزدی  جامعه،  انتظار  خالف  کنش  یک  در  دار 
تا یک آموزگار  بود  از آسیب کمتری برخوردار خواهد 
یا روحانی. به همین شکل اگر دختر یک کارگر ساده 
بدون چادر باشد مالمت کمتری خواهد شنید از دختر 
یک روحانی که بدون چادر است. انتظار احترام عمومی 
وقتی  اجتماعی  آن سرمایه ی  تصور  وجود  پایه ی  بر 
درست است که گروه اجتماعی تالش کند باور عمومی 
انتظار  به رعایت اخالق مورد  باره ی تعهد خود  را در 
و  استاد  یا  و  آموزگار  یا  و  روحانی  یک  نبرد.  بین  از 
... وقتی می توانند از جامعه ی خویش توقع احترامی 
بیش از سایرین داشته باشند که به اخالق مورد توقع 
از آنان، التزامی وسواس گونه داشته باشند، و اال هیچ 
دلیلی ندارد جامعه به گروهی سرمایه ای عطا کند که 
در رعایت نرمهای اخالقی با دیگر افراد جامعه برابراند. 
یک آموزگار می تواند انتخاب کند که آموزگار باشد یا 
نباشد یا یک روحانی می تواند گزینش کند که روحانی 
باشد یا خیر ولی وقتی پذیرفت که باشد نمی تواند تنها 
به امید کسب سرمایه ی اجتماعی اش باشد. او باید به 

تراکم اخالقی آن گروه هم تن بدهد.
بر گرفته از وبالگ خاک خیس
مهراب  صاق نیا

آخه این که رسمش نیست !

با شما مخالفند. یعنی  از سِر »همینجوری«  برخی ها به شکل »خودکار« و 
مهم نیست چه می گوئید؛ حرف او را می زنید یا نه، بلکه چون گوینده شما 
هستید، هر چه بگوئید با شما مخالفند. حتی اگر به او بگوئید: »آقای محترم!«، 
به شما جواب می دهد: »آقای محترم خودتی«. فکر نکنید این آدمها شما را 
شناخته اند و یا فهمیده اند؛ نه، اینها از شما یک شخصیت برساخته اند و حال 
با آن شخصیت »برساخت ذهنی خود« مخالفت می کنند. در حقیقت آنها با 
باور کنند که ممکن است شما حرفی  توانند  از شما دارند نمی  ذهینتی که 

داشته باشید که شنیدنی باشد و یا دست کم مخالفت الزم نداشته باشد. 
دارند می  اشاره،  مورد  نکنید که حضرات  زنید خیال  دارید حرف می  وقتی 
شنوند! نه، آنها دارند برای گفتن آماده می شوند و احتماال دارند کلمات خود 

را برای عبارت بعدیشان آماده می کنند.
وقتی با این آدمها حرف می زنم، بی تابی شان را می بینم، نفسشان را که تند 
می شود و لبهاشان را که آماده می شوند هنوز کالمم تمام نشده، باز شوند 
و بگویند و مخالفت کنند، غذاب وجدان می گیرم که چرا دارم آنها را اذیت 
می کنم. دوست دارم به آنها بگویم که مجبور نیستند سخن من را بشنوید و 
اینجوری اذیت بشوید. دوست دارم به آنها بگویم که من ناراحتم از این فشاری 
که به آنها وارد می شود، ناراحتم از این که اعصابشان خرد می شود، و نمی 
توانم کاری بکنم. ماجرا وقتی دردآور می شود که من و این آدم قرار است 
یک ترم و یا چند ترم همدیگر را تحمل کنیم. تمام حواسم به این است که 
این بنده خدای دانشجو که حرفهای من را نمی تواند تحمل کند و به مخالفت 
اشتیاق دارد، االن چه می کشد. البد چادرش را به روی خودش می کشد و یا 
َکَجکی و با حالت قهر می نشیند تا به من بگوید مجبور است گوش کند. به هر 

حال از آنها عذر می خواهم؛ ولی آخه این رسمش نیست!
بر گرفته از وبالگ خاک خیس
مهراب  صاق نیا
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