
 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.

این طرح نظارت بر مجلس نیست
چرا دلتان برای قانون اساسی نمی سوزد؟!

قصد جانبداری از دو طرف دعوای حقوقی بین دولت و دیگران را نداریم، اما حرمت 
قانون اساسی و حقوق ملت چه می شود؟ چرا استقالل قوه قضائیه، خدشه دار شد؟ 
تقریبا با یقین می توان گفت، اگر چنین چیزی در مجلس ششم به تصویب می رسید، 
آنچه در  بر آن می تاختند.به گزارش »تابناک«،   قانون  این  همه طرفداران کنونی 
قضیه قانون نظارت بر نمایندگان مجلس گذشت، می توان آن را نمونه  ای دیگر از 
مکانیزم های  و  قوانین  به  ایده های درست  تبدیل  در  ما  توانایی عجیب سیاسیون 
نادرست دانست!به این ترتیب، هر ایده درستی که مطرح شود، هنگام رسیدن به 
مرحله اجرایی، به موجود عجیب و غریبی تبدیل می شود که بیشتر نقض غرض 
است تا پیگیری درست؛ بنابراین، قانون نظارت بر مجلس نیز از همین قبیل است. 
این قانون بیش از آن که به نظارت بر مجلس کمک کند، راه را بر بی قانونی باز 

می کند.
مصونیت پارلمانی چیست؟

زیر  را  پارلمان  نماینده  که  است  قانوني  تدابیر  از  مجموعه اي  پارلماني،  مصونیت 
پوشش حمایت خود مي گیرد و از تعقیب قضایي یا اعمال پلیسي پاسداری مي کند.

اصل مصونیت، استثنایي بر اصل تساوي همگان در برابر قانون است و از آغاز برای 
دفاع از کارهاي پارلماني در مقابل اهل قدرت وضع شده است. هدف این مصونیت 
آن بوده که مثال پادشاه نتواند با به دادگاه کشاندن نمایندگان، اهداف خود را به 
پیش ببرد. به همین دلیل، به نمایندگان در مقام ایفای وظایفشان مصونیت داده 

می شد.
این مصونیت دو قالب کلی دارد:

وظیفه  ایفای  برای  اظهارات  و  مواضع  دلیل  به  نمایندگان  نکردن  تعقیب  1ـ 
نمایندگی،2  ـ محدودیت های مربوط به تعقیب قضایی نمایندگان مجالس به دلیل 
اتهامات.افزون بر این که مصونیت نوع نخست، معموال شامل مواردی چون  دیگر 
توهین و افترا نمی شود، به طور کلی برای این که در ایفای وظایف نمایندگی خللی 
پدید نیاید، در قوانین کشورهایی که مصونیت نوع دوم هست، احضار نماینده به 

دادگاه با آگاهی و یا اجازه مجلس انجام می گیرد.
در زمان تصویب قانون اساسی چه گذشت؟

که  می دهد  نشان   )35 و   34 )جلسات  اساسی  قانون  تدوین  مذاکرات  مشروح 
مصونیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی، صرفا آزادی اظهارنظر و رأی در مقام 

ایفای وظایف نمایندگی است که خود را در قالب اصل 86 نشان داده است.
نمایندگي در  ایفاي وظایف  مقام  اساسی: »نمایندگان مجلس در  قانون  اصل 86 
اظهارنظر و رأي خود کامال آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس 
اظهار کرده اند یا آرایي که در مقام ایفاي وظایف نمایندگي خود داده اند، تعقیب 
یا توقیف کرد«.البته از این مصونیت نیز برداشت محدودی وجود داشته که مثال 
اظهارنظر خالف شرع نباشد، ترویج عقاید باطل نباشد و مانند آن. حتی در دوره ای، 
قوه قضائیه تمایل داشته است که محدوده این مصونیت را با توسل به مفهوم امنیت 
ملی محدودتر کند؛ افزون بر این، توجه به چند نکته در این مورد اهمیت جدی 

دارد:

1 ـ برخی از نمایندگان مجلس خبرگان، از جمله آیت اهلل سبحانی و آیت اهلل خزعلی 
صراحتا ایرادهای شرعی به مفهوم مصونیت گرفته اند؛ برای نمونه، آیت اهلل سبحانی 
امام الحق سواء«؛ به  از نبی اکرم )ص( استناد کرده است که »الناس  به حدیثی 
این معنا که همه مردم در برابر حق که همان قانون است، برابرند؛ افزون بر این در 
نظریات امام)ره( نیز بر پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و 

رسیدگی در قوه قضاییه تأکید شده است.

2 ـ یک دلیل مورد استناد برای محدود کردن امکان تعقیب قضایی، ترس از توطئه 
و یا عدم استقالل قاضی در راستای از کار انداختن یک نماینده مجلس بوده است. 
این احتمال داده می شده که جلوگیری از حضور نماینده در مجلس، راهی برای 

جلوگیری از روشنگری وی باشد.
اکنون پرسش این است، با توجه به پیشرفت های بزرگ فن آوری و راه های متعدد 

ابراز عقیده توسط نمایندگان، آیا این احتمال، هنوز منطقی به نظر می رسد؟
3 ـ اصل 86 کنونی در پیش نویس قانون اساسی، اصل 71 بوده است. متن اولیه 
مفصل تر از اصل کنونی بوده و برای تصمیم گیری بهتر، ظاهرا با تدبیر مرحوم شهید 

بخش  که  شده  تقسیم  بخش  دو  به  بهشتی 
تصویب  فعلی   86 اصل  قالب  در  آن  نخست 

شده است.
اما نکته مهم آن است که بخش 71/2 ـ که 
متن آن به صورت زیر است ـ از سوی مجلس 
خبرگان قانون اساسی رد شده، در حالی که 
مصوبه اخیر مجلس، گام را از آنچه رد شده، 
نماینده ای  است.»اگر  گذاشته  فراتر  بسیار 
مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد 
دستگیری  جریان  ولی  می گیرد  قرار  تعقیب 
او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق 
مجلس  مبعوث  نماینده  حضور  با  دادرسی  و 
به  نماینده ای  که  صورتی  در  پذیرد.  انجام 
توقیف  شود،  متهم  غیرمشهود  جرم  ارتکاب 
دادگاه  در  محکومیت  از  قبل  او  بازداشت  و 
مشروط به اجازه مجلس است، ولی محاکمه 
او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای 
وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد 
نیازی  او  و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره 

به اجازه مجلس ندارد«.
پیش از این، نظر شورای نگهبان و قوه قضائیه 

چه بوده است؟
 86 اصل  تفسیر  به  مربوط  سوابق  پیگیری 
قانون اساسی از جانب شورای نگهبان، نشان 
می دهد آنچه در قانون نظارت بر مجلس آمده 
با  نگهبان رسیده است،  به تصویب شورای  و 
تفاسیر پیشین شورا از این اصل قانون اساسی 

تفاوت جدی دارد.
شاهرودی،  آیت اهلل   ،1380 ماه  دی  نهم  در 
رئیس وقت قوه قضائیه خواستار نظر تفسیری 

شورای نگهبان نسبت  به  مصونیت  پارلماني  نمایندگان  مجلس  و حدود آن  شده 
است تا به  قوه قضائیه ، اعالم  شده و در اختیار مراجع  قضائي  قرار گیرد.

خالصه نظر شورا با توجه به دالیلی که به آن اشاره می کند به صورت زیر است:
»مشروح مذاکرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در خصوص 
در  مردم  تمام  و  ندارد  اسالمي  ریشه  مصونیت  که  است  این  از  حاکي   86 اصل 
جرم  یا  گناه  مظنه  در  که  فردي  هر  و  برابرند  و  یکسان  الهي  قانون  و  حق  برابر 
انجام گیرد، دستگاه قضایي  او  علیه  اگر شکایتي  و  است  تعقیب  قابل  قرار گیرد، 
و  نوزدهم  اصول  جمله  آن  از  اساسي  قانون  متعدد  اصول  کند.  تعقیب  را  او  باید 
بیستم دایر بر برخورداري همه ملت ایران از حقوق مساوي است. ... اصل  هشتاد 
و ششم  قانون  اساسي  در مقام  بیان  آزادي  نماینده  در رابطه  با رأي  دادن  و اظهار 
نظر در جهت  ایفاي  وظایف  نمایندگي ، در مجلس  است  و ارتکاب  اعمال  و عناوین  
مجرمانه  از شمول  این  اصل  خارج  مي باشد و این  آزادي  منافي  مسئولیت  مرتکب  

جرم  نمي باشد«.

نشريه فرهنگي,اقتصادي
اجتماعي و سياسي
نيمه دوم ارديبهشت
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نمایندگان محترم ، پیام مردم را آویزه گوشتان کنید

و  دارند  ایثار  سبز  اشک  هزار  هزاران  که  بگویم  چشمانت  از  باید  بگویم  تو  از  بخواهم  اگر 
چشمه چشمه مهربانی که هماره ساحل نگاهت را خیس می کنند. باید از دستانی بنویسم که 
صدهاشقایق محبت دارند و من چقدر این دست ها را دوست دارم. باید از ژرفای دلم از قلبی 
امیدی  ، قلبی که صدای تپیدنش زیباترین آهنگ  بگویم که دریا دریا لطف است و مهربانی 
است که در زندگی ام نواخته می شود ،قلبی با یک دنیا صبر و یک آسمان ستاره های چشمک 

زن صداقت.
من هنوز شب های خوش با تو بودن را به یاد دارم که با حرف های شیرین تو پر ستاره می شد 
و من هنوز تشنه الالیی عشق تو هستم. کسی که سکوت سنگین شب های پرغم زندگیم را 
می شکند تو هستی ، فقط تو. بگذار تمام پرنده های خوشبختی را به سوی ساحل چشم های تو 

رهسپار کنم ، برای تو فرشته پاک زندگیم.
بگذار بر دست های گرمت بوسه بزنم به خاطر تمامی لحظاتی که دستم را به گرمی فشردی و 
مرا خیس از احساس پر مهر خود کردی ، بگذار با قطره قطره اشکی پاک غبار سختی را از قلب از 
همه سبزترت بشویم تا برای همیشه حضور آبی تو سایه ی عشق من باشد. بگذار تو را به نام 
عشقی بخوانم که کوچه کوچه زندگی ام را از عطر شکوفه های امیدش پر کرده است. به نام 

مادر که همیشه ، همه جا ، هر لحظه همراهم هست و سنگ صبور تلخی هایم .
بگذار به صداقتی که از آن توست قسم بخورم که من نیز تا آفتاب زندگیم در پس افق غروب 

نکرده است ، همیشه ،همه جا ، هر لحظه به یاد تو خواهم بود و دوستت خواهم داشت.
برگرفته از وبالگ صهبا 44
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عرق شرم بر پیشاني مدعیان اخالق و دین
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عصبانیت ممنوع است !!
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روایت جهرمی
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ایرج قادری درگذشت
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آیا فردوسی شیعه بود؟

روز مادر گرامی باد
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نمایندگان محترم ، پیام مردم را آویزه گوشتان کنید

باالخره پس از ماهها تالش و گمانه زنی نامزدهای مختلف نهمین 
اردیبهشت   15 جمعه  روز  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره 
رسما پرونده انتخابات نهم مجلس با حضور پر شور مردم به اتمام 
رسید تا فضای کشور از تب و تاب انتخاباتی خارج شده و بهارستان 
نفرات جدید  این  میان  در  بشناسد.اما  را  نفرات جدید خود  رسما 
تعدادی از نمایندگان حضوردارند که در حال حاضر یعنی در مجلس 
هشتم هم در بهارستان حضور دارند.مجلس نهم به دالیل مختلف 
200 تن از مجلسی های هشتم را در خود نمی بیند که این آمر 
افرادی  درباره  روزها  این  اما  دارد  همراه  به  را  هایی  پیام  خود  با 
نمایندگان  مخصوصا  کنند  پیدا  راه  نهم  مجلس  به  نتوانستند  که 
تهران، گفته های زیادی را شنیدیم و نوشته هایی را خواندیم اما 
در این مطلب با توجه به پایان رسیدن انتخابات و مشخص شدن 
تمامی نفرات راه یافته به مجلس از جمله نمایندگان مردم تهران 
که بیشترین تعداد نمایندگان را در مجلس می بیند,به ترتیب نگاه 
در  که  ای  نماینده   25 سوابق  برخی  و  شرایط  به  داریم  کوتاهی 
مرحله دوم انتخابات از مردم پایتخت رای اعتماد گرفتند تا راحت 
تر بتوانیم بفهمیم مالک مردم برای اعتماد چیست به نوعی راحت 

تر شاهد پیام مردم مخصوصا به نمایندگان باشیم.
در  هایش  گیری  موضع  به  توجه  با  که  نوباوه  بیژن   : نفر اول 
باره مسائل مختلف بعید بود که در هر دولیست مشهور یعنی جبهه 
برانگیز  تامل  باشد حضوری  داشته  پایداری حضور  جبهه  و  متحد 
در  حضورش  شانس  نوعی  به  تا  داشت   معروف  دولیست  هر  در 
بهارستان با توجه به اینکه در مرحله اول هم آرا نسبتا خوبی کسب 
نوباوه  از  اند  سیاسی  کمتر  که  افرادی  شود.شاید  بود،بیشتر  کرده 
زیرکی و سابقه درخشان او در عرصه خبر وگزارشهای مختلفش در 
نیویورک و همچنین موضع گیری های تند او بر علیه وزیر سابق 
کشور و مدرکش یعنی مرحوم کردان را به خاطر داشته باشند.البته 
نا گفته نماند که اکثر گمانه زنی ها و پیش بینی های سیاسیون و 
افراد مختلف در مرحله دوم انتخابات رتبه اول را برای نوباوه حتی با 

وجود قرار گرفتن در دولیست مشهور,محتمل نمی دانست.
عنوان  به  را  وی  افراد  بیشتر  که  کوثری  اسماعیل   : نفر دوم 
خدمتگزاری در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جانباز سرافراز 8 
سال دفاع مقدس می شناسند در مرحله اول انتخابات نهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی به نوعی به دلیل شخصی که هم نام وی بود 
و آرا اسماعیل کوثری)نماینده مجلس( با شخص هم نامش تقسیم 
این  نگهبان  شورای  اعالم  و  نظارت  با  اما  شد  ساز  خبر  بود  شده 
مشکل حل شده ولی با این حال بازهم کوثری نتوانست در مرحله 
اول راهی بهارستان شود.اما پیروزی این عضو جبهه متحد در مرحله 
دوم از دید کارشناسان با توجه به اینکه نام کوثری در لیست های 

جبهه متحد و پایداری وجود داشت کامال محتمل و قطعی بود.
نفر سوم : رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هفتم و هشتم که 
دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه ناتینگهام انگلستان کسب کرده 
است،همواره در صف اول منتقدین دولت احمدی نژاد و البته تمامی 
دولت های گذشته خصوصا در مباحث اقتصادی قرار دارد در مرحله 
اول در میان تعجب همگان نتوانست راهی مجلس شود تا در مرحله 
بپردازد.  رقابت  به  نهم  مجلس  از  بازمانده  نمایندگان  دیگر  با  دوم 
در  همکاری  و  تاسیس  در  توکلی  احمد  درخشان  نسبتا  سابقه 
رسانه های دیداری و نوشتاری که منجر به افشاگری های مختلفی 
و  است  شده  اقتصادی  زمینه  در  جمله  از  مختلف  های  زمینه  در 
همچنین سابقه مبارزاتی با رژیم شاه و بیش از 3 سال زندانی وی 
توسط ساواک و همچنین سابقه سیاسی و مدیریتی و علمی در  بعد 
از انقالب او را از دیگر رقیبانش به متمایز کرده است،همواره از او 
به عنوان شخصی صاحب سبک در گفتمان اصولگرایی و همچنین 
مرد اول مرحله دوم انتخابات یاد می شد اما در نهایت رتبه سوم را 
با بیش از چهارصد و چهار هزار رای از آن خود کرد برای سومین 
شد.این  مجلس  راهی  بار  چهارمین  برای  مجموع  در  و  بارمتوالی 
به  اسالمی  شورای  مجلس  اول  دوره  در  قبال  متحد  جبهه  عضو 

و  اول  دوره  بود.در  شده  مجلس  وارد  بهشهر  مردم  نماینده  عنوان 
دوم انتخابات مجلس نهم بخشی از نطق توکلی در جلسه استیضاح 
وزیر اقتصاد با عنوان قرار ما این نبود به عنوان مطلبی برجسته در 
تبلیغات انتخاباتی وی وجود داشت که باعث استقبال برخی مردم 
تهران شد.توکلی همچنین با دو دوره رقابت با رئسای دولت های 
پنجم و ششم و هفتم و هشتم یعنی به ترتیب هاشمی رفسنجانی و 
خاتمی برای راهیابی به پاستور که در نهایت از ورود به آن بازماند؛به 

نوعی در بین مردم از شهرت بیشتری برخوردار بود.
نفر چهارم : شاید دکتر علی مطهری را بتوان یکی از جنجالی 
ترین نمایندگان مجلس هشتم و البته نامزد و در نهایت پیروز مجلس 
نهم قلمداد کرد.وی که در هیچ کدامیک از لیست های مشهور یعنی 
جبهه متحد و جبهه پایداری حضور نداشت ابتدا قرار بود که فقط به 
صورت مستقل وارد انتخابات مجلس نهم شود اما خودش توانست 
لیست صدای ملت را معرفی کند.مطهری که رای اول اسالمشهر را 
به عنوان برگ برنده ای برای رسیدن به ارا مستضعفان با افکار خود 
در کارنامه دارد به نوعی توانست پاسخ قاطعانه ای به منتقدینش از 
جمله برخی نمایندگان داده باشد.فرزند شهید مطهری که در دوره 
همواره  بود  بهارستانی شده  رایحه خوش خدمت  لیست  از  هشتم 
در مجلس بر علیه دولت به دالیل و تصمیمات مختلف  موضع می 
اواخر  در  انداخت حتی  راه می  به  زیادی  و صداهای  و سر  گرفت 
این تصمیم  برخی  تا  زد  استعفا هم  به  دوره هشتم مجلس دست 
وی را پایانی بر عمر نمایندگی مطهری بدانند و حتی با وجود ابقای 
مجدد وی در مجلس هشتم مطهری را از راهیابی به مجلس نهم 
در  چهارم  نفر  عنوان  به  توانست  مطهری  علی  بدانند.اما  جامانده 
مرحله دوم انتخابات به مجلس راه پیدا کند تا همچنان در مجلس 
حرفهایی برای گفتن داشته باشد.مطهری در مجلس هشتم حاشیه 
های رنگارنگ داشت که شاید پررنگ ترین آن که تاسف خیلی ها 
حتی نزدیکان او را وا داشت الفاظی بود که بر علیه کوچک زاده در 
صحن مجلس به کار برد.ناگفته نماند که در مرحله دوم انتخابات 
اپوزوسیون داخل و خارج نشین در بین نامزدهای دوره نهم مجلس 
شورای اسالمی از مطهری حمایت کرده و از هواداران خود خواسته 
روز  یک  که  بدهند.اپوزوسیون  رای  تک  مطهری  علی  به  تا  بودند 
دم از تحریم می زنند و یک روز دم از انداختن تک رای در درون 
صندوق همواره پشت تناقض گویی هایشان پنهان می شوند.نکته 
ای که باید فزند شهید عالیقدر مطهری را باید به تامل وا دارد که 

چرا چنین افرادی از وی حمایت کردند.
نفر پنجم : حجت االسالم نبویان عضو فعال و برجسته جبهه 
دیده  آموزشی  و  پژوهشی  آمر  در  بیشتر  قبال  را  وی  که  پایداری 
بودیم توانست با بیش از سیصد و هفتادو نه هزار رای مردم تهران 
محمود  سید  االسالم  حجت  سوابق  کند.در  پیدا  راه  مجلس  به 
امام  نبویان عضویت در هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
برتر  اسالم,پژوهشگر  سیاسی  اندیشه  پژوهشگاه  مقام  خمینی,قائم 
و مدرس در مراکز دانشگاهی,مدیر کارگروه فلسفه و عضو شورای 
طرح  برجسته  استاد  و  آموزشی  های  دوره  وطراحی  طلوع  کانون 

والیت دانشجویان دیده می شود.
جبهه  لیست  در  نامش  که  هاشمی  مهندس   : ششم  نفر 
پایداری دیده می شد و یکی از دست اندر کاران ارشد سابق وزارت 
کشور در دولت نهم بود توانست با آرا نسبتا خوبی به همراه بعضی 

از متحدینش به مجلس نهم راه پیدا کرد.
رئیسه  هیئت  باهنر،عضو  رضا  محمد  مهندس   : هفتم  نفر 
حضور  بر  عالوه  که  باشد  کسانی  محدود  جز  هشتم؛شاید  مجلس 
تبلیغات  تنهایی  به  برجسته  کامال  طور  به  متحد  لیست جبهه  در 
گسترده ای در تهران انجام داد، طوری که خیلی ها گمان می کردند 
باهنر که همواره  انتخابات شده است.محمد رضا  وارد  وی مستقل 
با مصاحبه های مختلف در صدر اخبار رسانه ها قرارداشت در ایام 
انتخابات حضورش بیشتر و بیشتر هم شد و با مصاحبه های بعضا 
مالیم توانست نظرهایی را به خود جلب کند و در نهایت در مرحله 
دوم انتخابات مجلس نهم توانست از مردم تهران رای اعتماد بگیرد 

و خود را بار دیگر در قامت نماینده مجلس ببیند.
نفر هشتم : دکتر علی اصغر زارعی،عضو ارشد جبهه پایداری 
که از آغاز دولت نهم به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور آموزش 
عالی منصوب شد و با توجه به همکاری هایی که با دولت و البته 
در زمینه های فرهنگی و علمی داشت حضورش در لیست جبهه و 
پایداری تعجب برانگیز نبود.زارعی توانست در مرحله دوم انتخابات 
نهمین دوره مجلس شورای اسالمی راهی مجلس و بهارستان شود.

در  تهران  اصولگرای  نماینده  رهبر،  فاطمه  خانم   : نهم  نفر 
مجلس هفتم و هشتم، و عضو فراکسیون زنان و عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه که متولد 1343 است که دارای فعالیت های فرهنگی 
در آموزش و پرورش و پس از آن در صدا و سیما است توانست در 
دوره  سومین  برای  آن  از  بعد  و  یافته  حضور  متحد  جبهه  لیست 

متوالی از مردم تهران رای اعتماد بگیرد.
و  اصولگرایان  متحد  جبهه  زاکانی،عضو  دکتر   : دهم  نفر 
و  سر  اهل  است  معتقد  همواره  که  هشتم  مجلس  فعلی  نماینده 
صدا نیست وموضوعات مختلف را بواسطه توجه ویژه به ظرفیتهای 
نظارتی مجلس دنبال می کند ولی همواره بحث های پر سر و صدایی 
را دنبال کرده است.زاکانی که فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی 
اش از قبل بیشتر شده است به عنوان یکی از نفرات اصلی و تاثیر 
گذار جبهه متحد اصولگرایان در دوره دوم انتخابات مجلس نهم در 
بین ده نفر برتر دیده شد.زاکانی جز افرادی است که همواره در برابر 
برخی تصمیمات اشتباه دولت از نظر خودشان ایستاده است و به 
همواره  شود  می  محسوب  دولت  سرسخت  منتقدین  از  وی  نوعی 

روزهای پر انتقادی را در مجلس هشتم گذرانده است.
مردم  بین  در  نوری  زاده  طبیب  دکتر  شاید   : یازدهم  نفر 
در زمینه پزشکی و علمی شناخته شده باشد تا سیاسی اما شاید 
حضور در دولت نهم به عنوان مشاور رییس جمهور و رییس مرکز 
امور زنان و خانواده وی را در حوزه سیاست بیش از پیش به مردم 
دوم  مرحله  در  نوری  زاده  طبیب  شناساند.خانم  زنان  مخصوصا  و 
انتخابات مجلس نهم به عنوان یکی از اعضا لیست جبهه پایداری 
با کسب بیش از سیصد و بیست و یک هزار رای نماینده مردم در 

تهران شد.
به  و  راشد  حسینیان،عضو  االسالم  حجت   : دوازدهم  نفر 
نوعی سر لیست جبهه پایداری در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره 
سرسخت  حامیان  جز  دهم  دولت  آغاز  از  اسالمی  شورای  مجلس 

دولت و محمود احمدی نژاد لقب گرفت و با توجه به موضع گیری 
هایش در مجلس هشتم مخالفان و موافقان خاص خود را پیدا کرد.

حسینیان که چندی پیش خواهان ریاست زنان در مجلس شده بود 
سر و صدا و انتقادات زیادی را به سمت خود به وجود آورد.وی که 
در مجلس هشتم تا مرز استعفا هم پیش رفت در مجلس نهم هم 

حاضر خواهد بود.
نفر سیزدهم : حسین مظفر،وزیر سابق دولت اصالحات که 
همواره آرامش و رفاقت و وحدت در سخنانش موج می زند این بار 
در لیست جبهه متحد اصولگرایی حاضر شد و توانست راهی مجلس 
نهم شود.در سوابق حسین مظفر که تقریبا همه انها در راستای علم 
و اموزش و پرورش بوده است مسئولیت های مهم فرهنگی هم دیده 
از  بعد  داشت  حضور  هفتم  مجلس  در  که  مظفر  شود.حسین  می 
یک دوره وقفه مجددا در دوره نهم نماینده مردم تهران شده است.

حسین مظفر در حال حاضر دبیر شورای ائتالف فراگیر اصولگرایان 
نیز  را  است و همچنین ریاست شورای عالی نظارت بر صداوسیما 

عهده دار است.
علوم  کارشناس ارشد  آلیا  فاطمه  خانم   : چهاردهم  نفر 
اسالمی  شورای  مجلس  هشتم  و  هفتم  های  دوره  در  که  سیاسی 
حضور داشت به عنوان یکی از اعضا جبهه پایداری راهی بهارستان 
نژاد کرسی وزارت آموزش و  شد.گفتنی است که محمود احمدی 
پرورش در دولت دهم را به وی پیشنهاد کرد اما آلیا این پیشنهاد 

را رد نمود.
نفر پانزدهم : مطمئنا یکی از جنجالی ترین حامیان دولت 
نهم و دهم در مجلس بی شک دکتر مهدی کوچک زاده است که 
منتقدین  برابر  در  او  بعضا خشن  و  تند  های  گیری  همواره جبهه 
داده  قرار  پایداری  لیست جبهه  در  ای جنجالی  را چهره  او  دولت 
صحن  در  مطهری  با  لفظی  درگیری  سابقه  که  زاده  است.کوچک 
با مصاحبه های  انتخابات دور دوم مجلس نهم  ایام  مجلس رادارد 
نسبتا تند بر علیه منتقدین دولت مخصوصا منتقدین فساد 3000 
میلیاردی انتقاد هایی را به سمت خود روانه کرد.مهدی کوچک زاده 
که از اعضا اصلی جبهه پایداری محسوب می شود در نهایت توانست 

در مجلس نهم هم جواز حضور خود را از مردم دریافت کند.
متحد  جبهه  لیست  ارشد  اعضا  از  یکی   : شانزدهم  نفر 
مطمئنا حجت االسالم مصباحی مقدم است که انتقاد های پر سر 
و صدای وی از برنامه های اقتصادی دولت و مخصوصا نحوه اجرای 
بوده  مفتوح  مختلف  های  رسانه  در  همواره  ها  یارانه  هدفمندی 
است و به نوعی این امر باعث جلب توجه مردم به وی شده است.

مصباحی مقدم که همواره در برابر دولت پاسخگو بوده است اصلی 
ترین مباحث وی در زمینه اقتصادی بوده است.مصباحی مقدم که 
در حال حاضر هم در مجلس هشتم حضور دارد توانست با بیش از 
دویست و هشتاد و شش هزار رای راهی بهارستان شود تا همچنان 
مجلس  در  اقتصادی  زمینه  در  مخصوصا  دولت  منتقدین  در صف 

شورای اسالمی باقی بماند.
نفر هفدهم : خانم دکتر افتخاری، که در افتخارات خود به 
عنوان زن نمونه از سوی مؤسسه فرهنگی شجره طوبی انتخاب شده 
است در لیست جبهه متحد اصولگرایی توانست بیش از دویست و 
هشتاد و پنج هزار رای کسب کند و به عنوان یکی از نماینده های 

مردم تهران انتخاب شود.
نفر هجدهم : دکتر محمدسلیمانی دانشجوی ممتاز و سابق 
فناوری اطالعات و عضو  و  ارتباطات  دانشگاه شیراز  و وزیر سابق 
صنعت  و  علم  دانشگاه  رئیس  هم  مدتی  که  پایداری  جبهه  فعلی 
ای  چهره  عنوان  به  سیاسیون  و  مردم  بین  در  همواره  بود  ایران 
در  نحوه حضور وی  به  توجه  با  و  آرام شناخته می شد  و  معتدل 
می  دیده  آرام  و  معتدل  این چهره  نهم،همچنان  مجلس  انتخابات 
وارد  صدا  و  سر  بی  سیاسی  هیاهوهای  از  دوری  با  شود.سلیمانی 

مجلس نهم شد.
و  دولت  مجلسی  سرسخت  حامیان  اگر   : نوزدهم  نفر 
منتقدین منتقدین سرسخت دولت را یک گروه سه نفره تصور کنیم 
عالوه بر حسینیان و کوچک زاده بدون شک نفر سوم را می توانیم 
حمید رسایی انتخاب کنیم.عضو ارشد جبهه پایداری که تقریبا همه 
و  مخالفان  منتقدین  است همواره در صف  نامه ۹ دی  کاره هفته 
از دولت پیش قدم است. البته در حمایت  بوده و  منتقدین دولت 

بحث  که  جایی  در  همواره  رسایی  و  زاده  مثلث حسینیان،کوچک 
در  توانست  رسایی  دارند.حمید  باشد حضور  نژاد  احمدی  و  دولت 
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی اعتماد بیش از دویست 
و هشتاد هزار تهرانی را جلب کرد تا بتواند ضلع سوم همفکران خود 

در مجلس را تکمیل کند.
نفر بیستم : بیستمین نفر صعود کننده به مجلس نهم کسی 
و  اصولگرایی  متحد  جبهه  رحماندوست،عضو  مصطفی  جز  نیست 
مشاور سابق رئیس جمهور در امور ایثارگران که حکایت از حضور 
و تجربه وی در 8 سال دفاع مقدس دارد توانست آراء الزم را برای 

حضور در مجلس نهم کسب کند و به مجلس نهم صعود کند.
نفر بیست و یکم : شاید کمتر کسی فکر می کرد که با 
توجه به سوابق جوان نام آشنای سابق نه چندان دور دولت احمدی 
نژاد یعنی مهندس مهرداد بذر پاش در میان اعضا جبهه پایداری 
قرار نگیرد و فقط و فقط در لیست جبهه متحد قرار بگیرد و عمال 
به راحتی به مجلس نهم راه پیدا کند.بذر پاش یکی از نمایندگان 
جوان راه یافته به مجلس نهم است.باید منتظر ماند تا شاهد عملکرد 

جوانان در مجلس هم باشیم.
که  پایداری  جبهه  طال،عضو  آقای   : دوم  و  بیست  نفر 
تبلیغات گسترده ای از وی در شهر تهران و برخی شهر های استان 
تهران دیده می شد در نهایت به مجلس نهم راه یافت.حسین طال 
با  با توجه  با توجه به تبلیغات نسبتا گسترده در شهر و همچنین 
به نظر می  به دهان می شد  فامیلی اش که زیاد در تهران دهان 
رسد نتوانست رتبه خوبی را در بین نامزدهای انتخابات مجلس نهم 

کسب کند.
نفر بیست و سوم : از دکتر نادران همواره به عنوان مکمل 
کننده نطق ها و نظرات صریح احمد توکلی در مجلس نامبرده می 
شود.این گفته زمانی بیشتر رنگ و بوی واقعیت به خود می گیرد 
که به نوعی فعالیت های انتخاباتی توکلی و نادران کامال هماهنگ 
و تقریبا یکسان بوده است و در تمامی معرفی های خود از همراه 
یکدیگر بودند.الیاس نادران که یکی از منتقدین دولت مخصوصا در 
زمینه اقتصادی است پرونده فساد بیمه را پیگیربوده اما در نهایت و 

در میان تعجب همگان با توجه به مدارک موجود و ارائه شده توسط 
موضع  و  سوابق  به  توجه  با  نادران  شد.الیاس  محکوم  نادران،وی 
گیری هایی که در مجلس داشت پیش بینی می شد که با ارا بیشتر 
اتفاق نیفتاد و حتی در ساعات  رتبه بهتری را کسب کند که این 
اولیه شمارش آرا در بین 25 نفر برتر و راه یافته نام وی دیده نمی 
شد اما در نهایت با صعود آرایش رقبای نزدیک به خود را را کنار زد 
و به مجلس نهم راه یافت تا همچنان پای ثابت نقد تصمیمات بحث 

برانگیز دولت مخصوصا در زمینه اقتصادی باشد.
نفر بیست و چهارم : دبیرکل خانه کارگز یعنی علیرضا 
و  متحد  مشهور  های  لیست  در  مطهری  علی  همانند  محجوب 
پایداری جایی نداشت و در لیست صدای ملت که به نوعی لیست 
مجلس  راهی  توانست  و  داشت  حضور  شود  می  خطاب  مطهری 
نهم شود.اما نکته قابل تامل در باره محجوب این است که پس از 
شمارش آرا و با توجه به اینکه در ادوار گذشته هم محجوب سابقه 
حضور در مجلس به عنوان شخص یکی مانده به آخر داشته است 

توجه مردم به این سابقه جلب شده است.
نفر بیست و پنجم : دکتر حسین نجابت که دکترایش را در 
رشته فیزیک هسته ای از دانشگاه دورهام انگلیس کسب کرد شاید 
در میانه های شمارش آرا صندوق های مختلف حوزه های تهران 
کمتر کسی فکر می کرد که وی با صعودی چشمگیر در نهایت به 
مجلس صعود کند اما این اتفاق افتاد مجددا حسین نجابت در بین 
مجلسی ها حضور داشته باشد.حسین نجابت در فضای انتخاباتی و 
تبلیغاتی همواره بر اخالق و اصول تاکید داشت و آن را در رقابت 
برای پیروزی  از هر اظهار نظری  پا نگذاشت و  انتخاباتی زیر  های 
خود استفاده نکرد توانست در نهایت نظر مردم تهران را مجددا با 
کسب آراء بیش از 254 هزار رای جلب کرد.که این نشان می دهد 

مردم به اخالق همواره اهمیت می دهند.
مرحله  در  تهران  نفره   25 ترکیب  به  بود  کوتاهی  نسبتا  نگاه 
عادل،  حداد  اول)  نفر   5 به  توجه  با  و  نهم  مجلس  انتخابات  دوم 
نهم  مجلس  به  اول  مرحله  در  فرد،مرندی،میرکاظمی(که  ابوترابی 
مجلس  نمایندگان  کامل  ترکیب  پایتخت  مردم  کردند  پیدا  راه 
دوختند. نفرات  این  عملکرد  و  آینده  به  و چشم  را شناختند  نهم 

در پایان ناگفته نماند که در کل کشور 200 نماینده فعلی مجلس 
به دالیل مختلف از جمله به علت عدم کسب رای اعتماد از مردم 
که تعداد این دسته بیشتر است از راهیابی به مجلس نهم بازماندند 
تا تغییراتی اساسی در مجلس نهم به وجود آید.الزم به ذکر است 
سابقه  حتی  که  مشهوری  های  چهره  نمایندگان  این  بین  در 
صدر  در  خورد.که  می  چشم  به  داشتند  نمایندگی  دوره  چندین 
این افراد می توان از ناطق نوری مرد دائم النماینده شهرستان نور 
همچون  آشنایی  نام  چهره  تهران  انتخابات  دوم  مرحله  برد.در  نام 
سروری،الهیان و فدایی که در مجلس هشتم حضور دارند از راهیابی 
بازماندند. مجلس  به  راهیابی  از  برخی  تصور  بر خالف  مجلس  به 

حال باید منتظر ماند و دید که افرادی که جواز حضور در مجلس 
نهم را دریافت کردند در بهارستان چه می کنند , و چقدر به فکر 
برای حل  مردم  به  توانند  می  چقدر  و  هستند  خود  اصلی  وظیف 
باید وکیل  مشکالتشان خودی نشان دهند مطمئنا نمایندگان که 
مردم در مجلس باشند نه دولت، پیام ملت را که با عدم رای خود 
به برخی نمایندگان به فضای بهارستان رساندند را باید آویزه گوش 
نهایی نیست  پیروزی  خود کنند چرا که حضور در مجلس مالک 
بلکه پیروزی نهایی رضایت مردم است،مجلسیان باید بدانند که عمر 
مجلس نهم هم مثل برق و باد می گذرد و چیزی که باقی می ماند 
عملکرد مجلسیان است نحوه پاسخگویی آنها به ملت که اگر قابل 
تایید مردم نباشد مساوی است با برکناری نمایندگان توسط مردم 
همیشه در صحنه ایران اسالمی مانند برخی از نمایندگان مجلس 

هشتم که از کار توسط مردم برکنار شدند.
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روايت جهرمی

هایش  حاشیه  و  بزرگ  اختالس  ماجراي  نیوز:  آخرین 
جدیدترین  در  آریا  گزارش  به   دارد.  ادامه  همچنان 
تحول جهرمي افشاگري گري هاي تازه اي دارد همراه با 

اتهاماتي به برخي مقامات دولتي.
خبرگزاري آریا بخش هایي از مصاحبه هفته نامه پنجره 
صادرات  بانک  مدیرعامل  اختالس  زمان  در  که  را  او  با 
درج مي کند با این توضیح که این خبرگزاري آمادگي 
دارد پاسخ مقامات و مسووالني که نامشان در این خبر 

آمده است را نیز درج کند.
- این تخلف بزرگ نشان مي دهد که سیستم  هاي نظارت 
تقویت  به  ملزم  بانک  ها  و  مرکزي  بانک  و  است  ضعیف 
نکته  چند  تخلف  این  درباره  بگذارید  هستند.  نظارت 
کار  تخلفي  دادن چنین  رخ  براي  این که  اول  بگویم.  را 
مهندسي الزم است. با یک کارمند نمي شود چنین کاري 
است.  مهندسي شده  کار  یک  این  قطعا  و  داد  انجام  را 
حلقه اي تشکیل دادن و آن را به هم متصل کردن، یک 
کار مهندسي است. چون اگر هر کدام از این اضالع به 
هم متصل نبودند این اتفاق با این گستردگي نمي افتاد. 
از روز اول هم گفتم که نمي توان حدود 2800 میلیارد 
تومان ال سي بدون حمایت مسئوالن بانک  هایي که پول 
این  از  نقد شود.  و  برده  بانک ها  به  داده شده،  به آن ها 
2800 میلیارد تومان فقط 2300 میلیارد تومان در بانک 
ملي در  بانک  که  تسهیالتي  از  غیر  به  است؛  بوده  ملي 
آفرید خسروي،  مه  به خود  تومان  میلیارد  حدود 800 
نشان  موضوع  بود. همین  داده  ال سي  ها  این  از  جداي 
در  کامل  به طور  ملي  بانک  وقت  مسئوالن  که  مي دهد 

جریان کار بوده اند.
- ما مدارک دیگري حتي از بانک ملي به دست آوردیم 
پایان  در  بود که شما  اعالم کرده  بانک صادرات  به  که 
سال 8۹ هیچ ال سي اي به ما بدهکار نیستید. در صورتي 
که اگر همان ال. سي  هاي جعلي را به ما اعالم مي کردند 
فروردین  در  ما  به  نمي افتاد.  اتفاقي  دیگر   ۹0 سال  در 
سال ۹0 به طور کتبي اعالم کردند که شما ال سي ارزي 
و ریالي ندارید. این نشان مي دهد که در بانک ملي یک 
تباني در سیستم وجود داشته است. من در این فاصله 
با آقاي خاوري صحبت کردم و ایشان اصرار داشت که 

بیاییم و موضوع را با هم حل کنیم.
به  را  سي  ها  ال  بابت  بدهي اش  صادرات  بانک  گفت  او 
بدون  را  آن  بعد  سال   4 اما  مي کند  قبول  ملي  بانک 

سود پرداخت خواهد کرد. این پیشنهاد غیرمعقولي بود 
قضاییه  قوه  زماني که  تا  کردم  تأکید  و  نپذیرفتم  من  و 
نگذارد،  صادرات  بانک  گردن  بر  بدهي اي  و  مسئولیت 
اجازه ندارم بانک صادرات را بدهکار کنم. استدالل من 
هم بر اساس قانون این بود که زماني که تباني و جعل 
صورت مي گیرد، مسئولیتي متوجه سازماني که مدارک 

آن جعل شده، نیست.
رسید  من  به  اطالعات  این  رمضان  مبارک  ماه  سوم   -
سعي کردم خبر آن درز نکند تا بازجویي ها تمام شود، 
اطالعات جدید به دست بیاید و مدارکي را که مي توانیم 
به دست بیاوریم کامل کنیم تا در اختیار وزارت اطالعات 
و قوه قضاییه قرار دهیم. فکر مي کنم چند روز بعد سایت 
تابناک این چنین خبري را منتشر کرد. همان موقع من 
یک  که  کردم  اعالم  صادرات  بانک  عمومي  روابط  به 
بانک  طرف  از  که  کند  منتشر  مختصر  بسیار  اطالعات 
صادرات پولي برداشت نشده و مدارکي از بانک صادرات 
جعل شده است. تالش هم کردیم که این موضوع علني 
نشود تا مسئوالن قوه قضاییه و وزارت اطالعات بتوانند به 
کارشان برسند. ما یک دفعه دیدیم پس از این که سایت 
تابناک این خبر را منتشر کرد، بعضي با سوء استفاده از 

این خبر علیه من، رفتار کردند.
-ما تسهیالت مستقیم به نام گروه آریا ندادیم. این آقا را 
هم تا به حال ندیده ام. تسهیالت فقط مربوط به کارخانه 
بوده است. آن کارخانه هم قبل از این که واگذار شود این 
تسهیالت را گرفته است. همگي باید اجازه بدهیم که قوه 
قضاییه به وظیفه ذاتي خودش در مبارزه با فساد عمل 
با عصبانیت مطالبي  آقاي رییس جمهوري هم که  کند. 
رو  نگران  که  است  این  از  ناشي  بیشتر  مي کند  بیان  را 
است  فساد  این  در  اطرافیانش  از  بعضي  دست  شدن 
فساد،  این  با  مبارزه  در  خود  وظیفه  به عنوان  بنده  که 
و  قضایي  ذي صالح  مراجع  اختیار  در  را  موضوعات  این 

اطالعاتي گذاشته ام.
- روزنامه دولت مدعي شده که من با وي مالقات داشته ام 
هم  من  نکردند.  چاپ  آن را  دادم  جوابیه  وقتي  حتي  و 
مجبور شدم موضوع را رسانه اي کنم. دولت نمي خواهد 
متهم باشد و طبیعي است که اتهام بزند اما مالقات  هاي 
خصوصي بسیاري با متهم اصلي پرونده تشکیل شده بود. 
در آن مصاحبه گفتم که بیایند در این باره توضیح دهند. 

البته من نمي خواهم این موضوع را باز کنم.
-اجازه بدهید برخي مسایل را بیان نکنم؛ به موقع آن ها 
قوه  خوشبختانه  حاضر  حال  در  کرد.  خواهم  مطرح  را 
کامل تري  مدارک  و  کرده  رسیدگي  خوبي  به  قضاییه 
به  هم  خوبي  اعترافات  دیگر  سوي  از  است.  کرده  پیدا 
دست آمده و مشخص شده که آقاي خاوري چه میزان 
مشایي چه  آقاي  این که خواهر زاده  یا  است  گرفته  پول 
مقدار دریافت کرده است. در کیفر خواست نامش آورده 
و  کل  مدیران  معاونان،  از  برخي  همچنین  است.  شده 
مدیر  دو  هستند.  هم  وزارتخانه ها  از  برخي  کارشناسان 
این داستان رشوه گرفته اند و در  بانک دولتي در  عامل 
کیفرخواست آمده است. آن چه در کیفر خواست این 32 
نفر مطرح شده است سبب شده مردم بیشتر آگاهي پیدا 

کنند.
- من خود را جدا نکرده ام و حتي مدعي هم هستم و 
براي رسیدگي به تخلفات همکاري فراواني کرده ام. یکي 
از دالیلي که من وارد بانک شدم این بود که بتوانم یک 
و  واگذاري  نوع  و  نقدینگي  کنترل  مجموعه  از  بخشي 
پرداخت   تسهیالت را نظم بدهم. این فساد بزرگ قبل از 

این که من به بانک صادرات بروم به وجود آمده بود. در 
واقع از تیرماه 1388 با تباني یک رییس شعبه با رییس 
کارخانه و گروه امیر منصور آریا و هم چنین مسئوالن 
بانک  هاي دیگر به وجود آمده بود. درصورتي که من تیر 
ماه هنوز وزیر کار بودم. شهریور ماه از وزارت کار آمدم 
اوایل آبان به بانک صادرات رفتم. این موضوع  بیرون و 
فساد بانکي، قدیمي است. خود این گروه در اعترافاتش 
را  کار  این  دیگر  بانک  هاي  از   65 سال  از  که  مي گوید 
گروه  چند  بلکه  فرد  این  فقط  نه  یعني  داده اند.  انجام 
را  استفاده ها  سوء  این  مي توانستند  مدل  این  از  دیگر 
قوه  به  خودمان  را  موردش  چندین  که  بدهند  انجام 
از  بعضي  شخصه  به  حتي  بودیم.  کرده  معرفي  قضاییه 
فسادي  نوع  این  به خاطر  کردم  اخراج  بانک  از  را  افراد 
که در سیستم بانکي وجود داشت. این فساد دقیقا نشان 
مي دهد که یک سیستم خود کنترلي نظارتي در مسأله 
ال سي ها در بانک ها وجود ندارد. باید بانک مرکزي این 
سیستم را به وجود مي آورد و کنترل مي کرد و هر بانکي 
هم سیستم نظارتي داخلي خودش را پیگیري مي کرد. ما 
سیستم بازرسي را از سال ۹0 تغییر دادیم و آموزش  هاي 
جدیدي را براي بازرسان گذاشتیم. همین باعث شد که 
این موضوع فساد بانکي فاش شود. بخش مهمي از این 
افشاگري ناشي از اطالعاتي بود که خودشان به ما داده 
از کنترل و نظارتي  ناشي  بودند و یک بخش دیگر هم 
بود که به صورت جدید توانسته بودیم راه اندازي کنیم. 
چون ال سي ها در خود بانک صادرات ثبت نمي شد و در 
بیرون از بانک برگه ها جعل مي شد خیلي قابل کنترل و 
پیدا کردن نبود اما این مسأله قابل تشخیص بود که در 
بانک ملي با توجه به پرداخت وجوه به صورت روشن در 

سیستم ثبت مي شد.
- من با آقاي خاوري صحبت کردم و ایشان اصرار مي کرد 
کنیم.من  حل  هم  با  خودمان  را  موضوع  و  بیاییم  که 
چندین جلسه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزي با آقاي 
خاوري داشتم. حتي وقت هم گرفته بودم تا بروم پیش 
آقاي احمدي نژاد و به ایشان بگویم افراد زیر مجموعه ات 
فساد اقتصادي دارند ولي مسئوالن وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزي به گونه اي ذهنیت براي آقاي احمدي نژاد به وجود 
را  آمادگي پذیرش حرف  هاي من  بودند که اصال  آورده 
شنیدن  براي  وقت  هم  خاطر  همین  به  و  نداشت  هم 
آن  مي کردند  گمان  ایشان  نگذاشت.  من  حرف  هاي 
به  هم  آن  از  بعد  است.  زده  بزرگي  من ضربه  مصاحبه 
آقاي بهمني و آقاي حسیني گفته بود که باید من را از 
ریاست بانک صادرات برکنار کنند. من هر روز پیگیري 
مي کردم و در برخي جلسات آقاي احمدي نژاد را دیدم و 
به ایشان گفتم نیم ساعت به من وقت بدهید که دیدم 
مي ترسد از زبان من موضوع تخلف را بشنود. خدا به همه 

ما توفیق بدهد که بصیرت الزم را پیدا کنیم.
بدهید.«  استعفا   « گفت:  بهمني  آقاي  فردا،  گزارش  به 
نمي دهم چراکه  استعفا  ایشان گفتم: » من  به  من هم 
را  موضوع  دارم  ثانیا  و  مي شوم  شناخته  مقصر  اوال 
پیگیري مي کنم و در بانک ملي و بانک مرکزي، به سر و 
نخ  هایي رسیده ام. همچنین پیرامون موضوع فساد بانکي 
احمدي نژاد  آقاي  اطرافیان  و  دولت  دولت، مجموعه  در 
اطالعاتي کسب کردم که در اختیار قوه قضاییه گذاشتم 
عزل  را  من  مي خواهید  اگر  هستم.  هم  آن  پیگیر  و 
مخالفت هاي  من  با  برخي  هم  دیگر  طرفي  از  کنید.« 

زیادي مي کردند.

به خاطر فشارهای اقتصادی از 
مردم شرمنده ام و عذر می خواهم

نخست وزیر پیشین یونان در مصاحبه اي از مردم این کشور به دلیل سختي  و رنجي هایي که طي 
بحران اقتصادي در یونان با آن روبرو بودند، عذرخواهي کرد.

به گزارش الف به نقل از پایگاه اینترنتي اپک نیوز و استار، جورج پاپاندرو نخست وزیر پیشین یونان 
در مصاحبه اي با یکي از روزنامه هاي این کشور گفت: مي خواهم به نمایندگي از جامعه سیاسي 
جهان به دلیل بروز بحران اقتصادي در جهان و کشورم عذرخواهي کنم. این حداقل کاریست که 

مي توانم انجام دهم.
این اظهارات نخست وزیر پیشین یونان در حالي مطرح شده است که این کشور به دنبال وقوع 
بحران اقتصادي در جهان با مشکالت فراواني مواجه شد و مقامات یونان تصمیم گرفتند که اخیرا 
براي حل چالش هاي اقتصادي از سیاستهاي ریاضتي استفاده کنند. این اقدام مقامات یونان فشار 
زیادي را به مردم این کشور وارد کرده است و مردم یونان نیز به شدت از سیاستهاي مقامات یوناني 

خشمگین شده اند.
پاپاندرو در ادامه تصریح کرد: به مردم اطمینان مي دهم که هر آنچه که در توانم بوده براي یونان 
انجام دادم. من و دولتم در ایجاد این بحران مقصر نبودیم ولي از مردم بخاطر فشارهاي اقتصادي 

که متحمل شدند شرمنده هستیم و عذرخواهي مي کنیم.
اوایل ماه جاري نخست وزیر فعلي یونان روز ششم مه را براي برگزاري انتخابات پارلماني تعیین کرد 
و مردم یونان نیز با این هدف به پاي صندوق هاي راي گیري رفتند تا احزابي را که مسئولیتهایي 
در زمان دورن بحران اقتصادي در این کشور داشتند به دلیل سیاستهاي ناکارآمدشان، تنبیه کنند 

و به احزاب دیگر راي دهند.
پاپاندرو خاطر نشان کرد که وي از مردم یونان به دلیل تاثیرات چشمگیر ناشي از بحران اقتصادي 
در این کشور از جمله افزایش نرخ بیکاري و کاهش دستمزد و درآمدها عذرخواهي مي کند. وي 

گفت که یوناني ها تاثیر سالها اجراي سیاستهاي اشتباه را احساس مي کنند.

رئيس جمهور تانزانيا 6 وزير متهم به 

فساد را بركنار كرد و به دادگاه تحويل داد

رئیس جمهوري تانزانیا شش وزیر کابینه این کشور را به دلیل اتهام فساد مالي از 
کار برکنار کرد.به گزارش الف به نقل از رویترز، اخراج این وزرا از کابینه به دنبال 
انتشار گزارشي در مورد اینکه شمار زیادي از مقامات این کشور در چندین پرونده 

فساد متهم هستند، انجام شد.
در همین حال »جاکایا کیکواته« رئیس جمهوري تانزانیا در نطقي تلویزیوني خاطر 
نشان کرد که تصمیم براي اخراج این شش وزیر را به توصیه قانونگذاران این کشور 
و پس از انتشار جزئیات یک گزارش در مورد سوءاستفاده مقامات از بودجه دولتي 
اتخاذ کرده است. وي افزود: این وزرا باید در دادگاه به خاطر اقداماتشان پاسخگو 
باشند.این 6 وزیر از نزدیک ترین دوستان و همکاران من بودند اما آنها را معلق مي 
کنم تا دادگاهي شوند و همه بدانند در برخورد با فساد هیچ استثنایي وجود ندارد.

از جمله وزرایي که توسط رئیس جمهوري تانزانیا به دلیل اتهام فساد مالي از کار 
برکنار شده اند مي توان به وزیر دارایي، وزیر امور منابع طبیعي و گردشگري، وزیر 

امور انرژي و معادن، وزیر امور حمل و نقل و وزیر بهداشت اشاره کرد.
رئیس جمهوري تانزانیا در ادامه تصریح کرد که پاکسازي دولت از فساد مالي فقط 
در سطح وزرا و کابینه نیست بلکه مقابله با فساد مالي در این کشور گسترده است.

اما  با فساد را فقط در کابینه دنبال کنیم.  وي اظهار داشت: نمي خواهیم مقابله 
مبارزه با فساد باید از راس شروع شود تا از فساد مدیران و کارمندان رده هاي پایین 
پیشگیري شود. وي افزود: تمامي نهادها و مقامات دولتي مشمول این پاکسازي مي 

شوند. این تازه آغاز کار است.
پیش از این نیز چندین تن از مقامات حزب حاکم در تانزانیا خواستار اخراج این 
وزرا از کابینه به دلیل اتهام فساد مالي شده بودند. گفته مي شود که از جمله دالیل 
این وزرا و  به عملکرد  نارضایتي عمومي نسبت  این وزرا فشارها و  برکناري  دیگر 

سوءاستفاده انها از بودجه هاي دولتي بوده است.

از گوجه فرنگی نارمک تا جریمه گرانفروشان
عملکرد سه دولت اخیر در مبارزه با گرانی های دوره ایی

دولتهای ایران معموال در مبارزه با تورم به معلول پرداخته اند و خواسته یا ناخواسته اذهان عمومی را از علت تورم )سیاستهای اقتصادی 
دولت( منحرف کرده اند

بررسی واکنش دولت های ایران نسبت به مسئله تورم و گرانی بیانگر نکات جالبیست که می تواند پند آموز باشد . البته باید توجه داشت که 
متاسفانه تورم یک مشکل قدیمی و ساختاری در اقتصاد ایران محسوب می شود که همواره گریبانگیر معاش ایرانیان بوده و نتایج مصیبت 
بار این مشکل، به صورت مداوم بر دوش مردم ایران سنگینی کرده است. به همین دلیل این بررسی اجمالی تنها شامل زمانهایی است که 

تورم و گرانی از حد معمول فراتر می رود.
رفتار شناسی دولت های ایران در هنگامیکه تورم و گرانی از میانگین معمول باالتر می رود نشان دهندۀ آن است که این دولتها همگی 
رفتاری مشابه از خود بروز داده اند. در ابتدای امر همگی این دولتها منکر وجود هرگونه تورم و گرانی شدید شده اند که شاید تکه کالم 

»گوجه فرنگی محلۀ نارمک« که این روزها در میان مردم ورسانه ها رواج پیدا کرده است گواهی بر این امر باشد .
اما با اعتراض رسانه ها و هشدارهای خطبای نمازجمعه و حتی علما و مراجع، دولتها آرام آرام موضوع فراتر رفتن تورم از حد معمول را 
پذیرفته اند ولی پیش از اینکه اقدامات خودشان را به عنوان دلیل این عارضه بپذیرند، عوامل گوناگون از رسانه ها تا گروههای سیاسی 

رقیب و عوامل پشت پرده را به عنوان دلیل این موضوع ذکر کرده اند.
واکنش مسئولین دولتی در سال 80 نسبت به افزایش شدید قیمت زمین ومسکن و همچنین سخنان وزیر بازرگانی وقت در سال 82 که در پاسخ به دلیل افزایش قیمت میوه، گزارش خبری صدا 
و سیما را به دلیل افزایش قیمتها دانسته بود و یا پاسخ دولتمردان در 86 که افزایش قیمت زمین و مسکن را به عوامل پشت پرده ربط می دادند، شاهدی بر این طرز رفتار دولت های ما باشد که 
صد البته در دورۀ گرانی های اخیر نیز چنین رفتاری قابل مشاهده است. به عنوان نمونه می توان به اظهارات وزیر کار اشاره کرد که می گوید گرانی های 10 تا 30 درصدی در مایحتاج مردم طی 

سال جاری عمدی بوده و کسانی خبیثانه به دنبال ایجاد گرانی هستند.
اما نهایتا تمام کاسه کوزه های این گرانی های دوره ای بر سر بازار، اعم از تولید کنندگان، بنکداران و مغازه داران جزء شکسته شده است و به تبع، مدیران دولتی و بخصوص ماموران سازمان تعزیرات 
حکومتی با دالیل گوناگون به برخورد با این گروهها پرداخته اند. نمونه قدیمی این برخوردها در کتب تاریخی و فلک کردن تجار در زمان قاجار، استفاده از دانشجویان به عنوان ماموران مبارزه با 
گرانفروشی در زمان پهلوی دوم بوده و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و تعطیل کردن موقت محل کسب گرانفروشان، آویزان کردن تابلوی گرانفروش در باالی مغازه تعطیل شده و 
صدور جریمه های سنگین مادی و معنوی، نمونه های برخورد دولتهای اخیر با پدیده تورم است. برخوردهایی سطحی که همیشه از ریشه های تورم غافل بود و با معلول مبارزه می کرد نه با علت.

در تمام این دوران نیز با دالیل مختلف و با ذیل دلیل کلی مبارزه با گرانی، برای این قشر در نظر گرفته شده است. معموال هم در این دوره ها، صدا و سیمای ما گزارشهایی را تهیه کرده است که 
دوربین ماموران تعزیرات حکومتی را همراهی کرده اند تا نشانی باشد بر برخورد مسئولین دولتی با مسئله گرانفروشی و گرانفروشان و اهمیتی که مسئولین ما برای مبارزه با تورم قائلند! گزارشهایی 

که به مردم درباره عوامل گرانی نشانی غلط می دهند و اذهان را از ریشه های این پدیده منحرف می کنند.
اما آنچه در میان این رفتارها چه به صورت تعمدی و یا بصورت سهوی مورد غفلت قرار می گیرد پیدا کردن دلیل واقعی تورم است. این وظیفه بانک مرکزی است که با کنترل حجم نقدینگی و تسلیم 
نشدن در مقابل خواست دولتهای مختلف برای تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به پول رایج کشور با تورم و گرانی مبارزه کند نه بقال و کاسب کار جزء که در سر گذر مشغول امرار معاش است .

تورم، به معنی افزایش همه گیر قیمتها، نتیجه عملکرد سیاست گذاران پولی، مالی، تجاری و کسانی است که این سیاست ها را اجرا می کنند و یا بر اجرای آن نظارت می کنند و نه تولید کنندگان 
یا تاجران و بنکداران. اگر در این میان هم سوء استفاده ای مشاهده می شود، ناشی از نقص در سیاست گذاری یا اجرای ناقص سیاستهای اقتصادی است.

اگر کسی باید بخاطر تورم وگرانی تنبیه شود، مسئولین بانک مرکزی و دولت برای تنبیه کردن اولی ترند تا مغازه دارانی که قیمت های جدید ناشی از افزایش فراگیر قیمت ها را اعالم می کنند.
نکتۀ جالب اینجاست که در میانۀ این گرانی های دوره ای کمتر می شود اثری از مسئولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مقابله با تورم یافت. حتی موضع گیری های مسئولین رسانه ای این 
نهاد ها هم به شدت کاهش می یابد زیرا که خیلی خوب می دانند چه کسی مسئول این تورم است. آنها با عدم پاسخگویشان به اصطالح جا را خالی می کنند تا سیل انتقادات و اعتراضات مردم، 

رسانه ها و سایر مسئولین، به سمت دیگری هدایت شود. اصال هم برای آنها مهم نیست که افراد دیگری تاوان اشتباه آنها را بپردازند.
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عرق شرم بر پيشاني مدعيان اخالق و دین

متاسفانه نام جهود و یهودي از دیر باز در تاریخ و فرهنگ ما نامي 
فردي  ایرانیان  ما  اکثر  کلمه  این  شنیدن  با  نبوده.  آوازه  خوش 
طماع ، خیانت پیشه و فریبکار و خالصه بي اخالق را در ذهن 
متبادر کرده ایم اما اتفاق اخیر در دنیاي سیاست خوشبختانه مي 
تواند ما را از این ادراک غلط کلیشه اي برهاند و نشان دهد که 
اتفاقا ما ایراني ها و ما مدعیان مذهب بر حق اگر به خود توجه 
بر  سیاهي  لکه  و  بوده  افراد  ترین  اخالق  بي  توانیم  مي  نکنیم 
مذهبمان باشیم و پیروان تمامي ادیان مي توانند از ما برتر باشند.

رئیس  سارکوزي  نیکالي  انتخاباتي  شکست  از  بیش  اي  هفته 
جمهور یهودي زاده فرانسه نمي گذرد. یهودي زاده صهیونیست 

مسلکي که درس اخالق را به تمام بزرگان سیاسي ما آموخت.
بله سارکوزي با 1686۹371 راي در برابر اوالند با 18000438 
 1 از  کمتر  یا  درصد   2 زیر  رایي  اختالف   . خورد  شکست  راي 
میلیون و 200 هزار نفر در بیش از 37 میلیون راي. این واکنش 

سارکوزي است :
»به اوالند باید احترام گذاشت. به وی زنگ زدم و تبریک گفتم؛ 
رئیس زمانی رئیس است که شکست را به عهده بگیرد. مسئولیت 
شما  از  یکی  من  بعد  به  این  از  و  می گیرم  عهده  بر  را  شکست 
خواهم بود می خواهم به فرانسوی ها بگویم از هر زمان دیگری به 
فرانسه عالقمند هستم. زندگی از شکست ها و پیروزی ها تشکیل 
شده است و موفق نشدم ارزش های مورد اعتقادم را پیروز کنم«

سارکوزي در اظهار نظر هاي بعدي گفت که خود را از سیاست 
کنار کشیده و از رهبري حزبش کنار مي رود. این یعني:

1- اخالق قبول شکست
2- اخالق مسئولیت پذیري در برابر طرفداران و حزب خود
3- اخالق ترجیح منافع ملي بر منافع فردي و حتي حزبي

مخصوصا  که  است  اي  زاده  یهودي  همان  واکنش  این  بله 

حمایت  در  هایش  واکنش  خاطر  به  را  او  ایران  در  اصولگرایان 
از جنایات اسرائیل و جدا شدن از همسر و ازدواج با یک مانکن 
جنسي فردي بي اخالق و منفور خطاب مي کردند. این واکنش 
اگر عرق شرم بر پیشاني سیاستمداران ما بنشاند عجیب نیست. 
این واکنش نشان مي دهد که اخالق تنها اخالق جنسي و حجاب 
و ظواهر و پوسته دین نیست هر چند این مسائل نیز در اخالق 
و  خواهي  دموکراسي  که  داد  نشان  رفتار  هستند.این  نیاز  مورد 
روشنفکري تنها به کت و شلوار شیک و بي اعتقاد صحبت کردن 
و تقلید کردن بي چون و چرا از غرب نیست. سوال اینجاست که 
ایراني الاقل گزینشي تقلید کرده و گزینشي  چرا سیاستمداران 

اخالق گرا هستند؟
که  ایران  عزیزمان  کشور  با  کنید  مقایسه  را  واکنش  این  حال 
ادعاي  یا همزمان  و  دارند  اسالمي  اخالق  ادعاي  یا  آن همه  در 
مردم  براي  پیشرفت خواهي  و  دموکراسي خواهي   ، روشنفکري 

و کشور.
۱- جناب آقاي هاشمي رفسنجاني. فردي که براي بسیاري از 
ما فردي قابل احترام مي باشد. ایشان پس از شکست سال 84 
که اتفاقا شمارش آرا بر عهده طرفدارانش در وزارت کشور آقاي 
خاتمي بود و با اختالف بیش از 7 میلیون شکست خورد ولي دریغ 
از تبریک به رقیب پیروز و پذیرش شکست و معذرت خواهي از 
انتخابات  این  در  گذاشتند.  انرژي  و  وقت  برایش  که  طرفداراني 
براي اولین بار پاي نگفتن تبریک در انتخابات ایران بازشد. ایشان 
فراموش کردند که به جاي طلبکاري از فرد پیروز و طرفدارانش 
مي بایست از کساني طلبکار مي شدند که ایشان را با آن سابقه 
درخشان بر باسکول کشش وزن سیاسي با فردي قرار دادند که 
نیز  نژاد  احمدي  آقاي  بر  پیروزي  حتي  بود.  استاندارش  زماني 
براي ایشان پیروزي تلقي نمي شد و فقط به نفع اطرافیاني بود 
که دوره خوشي هایشان رو به پایان بود. این افراد این ریسک را به 
جناب ایشان تحمیل کردند تا شاید به احتمالي بتوانند براي نمد 
سیاست خود دوباره کالهي بسازند. تخریب کننده ایشان همان 
فرصت طلبان حامي بودند نه رقیبي که ذات رقابت به ناچار او را 

در برابر رقیب قرار مي دهد.
اصرار  طلبان  اصالح  که  فردي  کروبي  مهدي  آقاي  جناب   -2
داشتند او را با نام شیخ اصالحات و برخي به عنوان یار نزدیک 
امام بشناسند. ایشان نیز وقتي دوستانش در وزارت کشور آقاي 
با  دادند  جاي  سوم  مقام  در  را  او  آرا  شمارش  از  پس  خاتمي 
استعفا داد  تمامي مناسب حکومتي  از  تمامتر  طلبکاري هر چه 
و البته مردمي را آسوده ساخت. جناب شیخ در انتخابات بعدي 
با راي کمتر از آرا باطله مدعي تقلب شد یعني 25 میلیون راي 
اختالف امکان و مجوز ادعاي تقلب را به او داد. فردي که حتي 
سر  در  ناظرانش  از  بسیاري  و  کرباسچي  آقاي  ستادش  رئیس 

صندوق ها به او راي ندادند.
امام  جناب آقاي میر حسین موسوي خامنه نخست وزیر   -3
شد،  مي  تلقي  بعثي  دشمن  به  دادن  گرا  او  از  انتقاد  زماني  که 
وقتي با اختالف 11 میلیون راي و با داشتن 50 هزار ناظر سر 

صندوقهاي راي که هر کدام فرم مربوط به شمارش آرا را تایید و 
امضاء کرده اند از رقیب شکست خورد، نه تها تبریک نگفت بلکه 
قبل از شمارش آرا و اعالن نتایج با جمالت زیر خود را رئیس 

جمهور ایران خواند:
»برابر اطالعاتی که از ستادهایمان در سطح کشور داریم، برنده 
... ما از وزارت  قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد اینجانب هستم 
کشور و دولتی که ادعای مردمی بودن دارد می خواهیم که حافظ 
حقوق ملت باشد به هر حال بنده خود را پیروز قطعی این میدان 

می دانم و منتظر شمارش آرا به طور دقیق هستم.«
از  اقل  ال  باید  که  کردند  فراموش  گویا  شکست  از  پس  ایشان 
بعد  انتخابات  براي  را  آنها  و  کرده  خواهي  معذرت  طرفدارانش 
امیدوار کند. ایشان نه تنها از راس طرفدارانش استعفا نداده و راه 
را براي آینده هم حزبي هایش باز نکرد بلکه با انتحار سیاسي، 
خود را در جایگاه قهرماني ملي قرار داد که گویي انتخابات ریاست 
جمهوري بهانه اي بیش نبوده و او براي نجات قهرمان وار یک 
ملت به میدان آمده بوده است. این شد که انتخابات براي او نه 
پایان یک رقابت بلکه بهانه اي براي بلند پروازي قهرمانانه و البته 
زمین زدن همفکرانش در تمامي نقاط حاکمیتي شد. کیست که 
نداند اگر او شکست را مي پذیرفت و از راس طرفداران کنار مي 
رفت در انتخابات بعد مي توانست حزب خود را با احتمال پیروزي 

بیشتري مواجه کند؟
4- جناب آقاي محسن رضایي فرمانده سپاه در دفاع مقدس 
که البته زحماتش بر کسي پوشیده نیست. ایشان با راي کمتر 
از یک میلیون حتي پس از امتحان صندوقها و شمارش آرا در 
نه تبریکي گفت و  استانهایي که فکر مي کرد بیشتر راي دارد 

نه حرکتي.
نتيجه

متاسفانه مسئله پذیرش شکست و مسئولیت پذیري امري است 
که نه تنها مربوط به بزرگان سیاسي باشد بلکه خوني است که در 
رگ اغلب ما ایراني ها جریان دارد. با این حال سخن اینجاست 
ازمردم چه  باشند  فاقد اخالق  بزرگان یک قوم و کشور  اگر  که 

انتظاري مي رود؟
سوالي که مطرح است این است که آیا معناي تمامي امور مذهبي 

و دیني چیزي جز اخالق است؟
آیا پیامبر نفرمود که من براي تکمیل کردن مکارم اخالق مبعوث 

شدم؟
بي چون و  پیرو  عقاید سیاسي  اکثر  در  را  اگر گروهي خود  آیا 
تقلید  و  پیروي  نیز  او  اخالق  این  از  نباید  داند  چراي غرب مي 

کند؟
عناوین  همچون  عناوین  انتساب  پي  در  گذشته  از  ایران  مردم 
آنها  دنبال  به  و سپس  بوده  بزرگان سیاسي خود  براي  قاجاري 
انتخاب  در  اخالق  معیار  با  تا  است  مردم  بر  اند.  کرده  حرکت 
سیاستمداران بصیرت نشان داده و به جاي پیروي کورکورانه از 
آنها و نسبت دادن القاب و عناوین دهان پر کن قاجاري آنها را 

خواه از هر گروه سیاسي از خود برانند

در آستان مهر مادر

رفتن  از  و  میشه  ریش  دلم  اصال  خرابه.  خیلی  حالم  موقعها  جور  این 
بریم  میخوایم  وقتی  اومدیم.  نمی  دزفول  ایکاش  میگم  میشم.  پشیمون 
دیدنشون هم ما خوشحالیم و هم اونا سر از پا نمیشناسن. اما امان از موقع 
برگشت. هیچکی حال و حوصله نداره. همه اعصابشون داغونه و منتظرن 
که گریه کنن یا دعوا. مادرم اما حال و روزش از همه بدتره. همین که 
ما قصد برگشت داریم آروم آروم یاد دردهاش میافته و سعی میکنه یه 
جوری چند ساعت بیشتر ما رو نگه داره؛ »وایسید نون بپزم با خودتون 
ببرید«، »مامان حاال وقت نهاره بمونین نهار بخورید و بعدش برید« )در 
حالی که هنوز ساعت یازده هم نشده(، »فالکستون آبجوش داره؟ وایسا 
آبچوش درست کنم با خودتون ببرید« و ... اینا رو مامانم میگه که کمی 
بیشتر بمونیم. وقتی که دید »رفتنی باید بره« و ما مجبوریم که تنهاشون 
بذاریم در حالی که به زور پاهاش رو به دنبال خودش میکشه، یه کاسه 

آب می گیره دستش و یواش یواش میاد تا ما رو بدرقه کنه.
با یه دستش کاسه ی آب رو می گیره و با او یکی دستش اشکش رو پاک 
میکنه. بعدش میاد برای روبوسی و خداحافظی. اول دست آزادش رو دور 
گردن من میذاره و میگه مامان آروم و با احتیاط برونی! بعدش هم ثریا 
و بعد جواد و نفیسه. هر کس رو یه جور می بوسه و برای هر بوسه اش 
باید  که خدایا چیکار  میمونم  واج  و  هاج  منم  میریزه.  اشک  قطره  چند 
بکنم. 28 ساله که من اومدم قم و این صحنه برای هر بار برگشتنم داره 
تکرار میشه! چرا این مادر من عادت نمیکنه به این  اومدن و رفتنای من. 
گاهی بغض میکنم و برای این که مردونگیم زیر سؤال نره و اشکم در نیاد، 
صدام رو بلند میکنم و میگم: »چرا گریه میکنی؟! مگه ما کجا میریم؟! دو 
ماه دیگه بر میگردیم.« و اون میگه انشاءاهلل و دوباره با اون یکی دستش 

اشکش رو پاک میکنه.
ما سوار ماشین میشم و آرام آرام راه میافتیم. بیش از هر چیز رعشه ی 
دستش که آب رو نگه داشته به چشم میاد. این رعشه هر بار بیشتر از قبل 
میشه. دستش اونقدر میلرزه که آب از لبه های ظرف میریزه بیرون و ما 
که راه میافتیم باقی مونده ی آب رو میریزه پشت سرمون و بلند میگه: »به 
سالمت مامان، با احتیاط رانندگی کنید!« راه که میافتیم سکوت عجیبی 
در ماشین ما حکمفرماست؛ هیچکس حرف نمی زنه همه گرفته ان. ثریا 
یواش یواش گریه میکنه و نفیسه و جواد از ناراحتی عصبانی اند. گاه به 

اندک بهانه ای مثل تنگی جا با هم دعوا میکنند....
به فرخندگی میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها، و اعالم تبریک این روز به 
همه ی دوستان، روز مادر را به همه ی زنان و مادران سرزمینم شادباش 
میگویم و بگونه ای ویژه، و خاکسارانه، تبریک خود را پیش کش میکنم به 
مادرم که هنوز هم دآلشوب رفتنهای من است و به لطف دعایش از گزند 
نادانی های خویش در امانم. و نیز پیش کش میکنم به خانمم که بردبارانه 
و از سِر عشق رونق زندگی من و بچه هایم شده است. امیدوارم به برکت 
این روز و زاده ی بزرگوارش، شادمانی و آرامش همنشین زندگی همه ی 

شما دوستان )خانمها و آقایان( باشد.

بر گرفته از وبالگ خاک خیس دکتر محراب صادق نیا 

نابغه 19 ساله ایرانی در آمریکا کوالک می کند

آلیا صبور شهروند امریکایی ایرانی االصل است که تمام وقت در دانشگاه نیویورک تدریس می 
کند و به عنوان یک نابغه نام خود را در ردیف جوان ترین استاد دانشگاه جهان ثبت کرده است. 
وی در سن 10 سالگی در دانشگاه استونی بروک ثبت نام کرد و در 11 سالگی به عنوان عضو 

ارکستر سمفونی راک لند به اجرای قره نی پرداخت.
به گزارش آتی نیوز، صبور مدرک لیسانس خود را در 14 سالگی در دانشگاه نیویورک اخذ و 
در 18 سالگی در 1۹ فوریه، مدرک دکترای خو را از دپارتمان تکنولوژی پیشرفته فوزیون در 

دانشگاه کانکوک سئول دریافت کرد.
وی تا ماه قبل در دانشگاه دروس فیزیک را در دانشگاه کنکوک تدریس می کرد و در حال 
حاضر، ریاضی و فیزیک در دانشگاه جنوبی ایالت نیواورلند تدریس می کند. او یکی از دالیل 

ترک دانشگاه سئول را مشکل تکلم به زبان کره ای بیان کرده است.
صبور، اولین شهروند امریکایی است که رتبه اولین و جوان ترین پرفسور زن را در تاریخ امریکا 
دارا است. رکوردار قبلی جوان ترین پرفسور دانشگاه متعلق به فیزیکدان اسکاتلندی کولین مک 
لورین است که در سال 1717 در سن 1۹ سال و 7 ماهگی این رتبه علمی را کسب کرده بود.

کاسبی جدید فیس بوک
در حالی که مدیران فیس بوک قبال مدعی بودند عضویت در این سایت رایگان بوده و برای همیشه رایگان باقی 

می ماند، حال قصد دارند برخی از امکانات آن را با پرداخت پول ارائه دهند.
به گزارش فارس به نقل از دیجیتال ترندز، فیس بوک در حال تست سیستمی است که به کاربران امکان می 
دهد به روزرسانی وضعیت خود را به گونه ای انجام دهند که در معرض دید عده بیشتری از کاربران قرار بگیرد. 
با پرداخت پول ممکن است.فیس بوک در حال حاضر در حال آزمایش این  البته دسترسی به این خدمات 
خدمات در کشور نیوزلند است و هنوز مشخص نیست این سرویس چه زمانی به دیگر کاربران ارائه می شود. 
تالش فیس بوک برای کسب درآمد مستقیم از خدماتش در حالی صورت می گیرد که این شرکت از طریق 

تبلیغات و همکاری با شرکت ها و سازمان های مختلف از درآمد میلیاردی برخوردار است.
کارشناسان معتقدند این اقدام فیس بوک که ظاهرا با هدف کمک به کاربران برای در معرض دید قرار گرفتن 
به صورت گسترده تر صورت می گیرد، ممکن است باعث تشدید رقابت کاربران در این زمینه و افزایش درآمد 
فیس بوک شود. عالوه بر این ممکن است دیگر شبکه های اجتماعی هم با هدف کسب سود بیشتر از فیس 
بوک تقلید کنند و بخواهند بدین شیوه کسب درآمد کنند.در حال حاضر هزینه استفاده از این خدمات از 0.40 
تا 2 دالر در نوسان است و ممکن است به روزرسانی های وضعیت که بدین شکل انجام می شود با رنگ دیگری 

متمایز شده تا بیشتر مورد توجه قرار بگیرد

آقای رئیس جمهور و قضیه 
بابای مردم و مملکت50

شکیبا، شهرام - رئیس جمهور به استان خراسان رضوی سفر کرده و برای مردم سخنرانی 
از  نقل می کنم، عیناً  ادامه  این سفر در  از حاشیه های  تمام بخش هایی که  کرده است. 

گزارش خبرنگار اعزامی »فارس« نقل شده است:
می زدند  فریاد  مردم  از  عده ای  جوین،  شهرستان  در  رئیس جمهور  سخنرانی  »هنگام 
که منابع طبیعی پدر مردم را درآورده است و احمدی نژاد به مردم گفت که هیچ کس 

نمی تواند پدر مردم را دربیاورد و ما نیز اجازه چنین کاری را به کسی نمی دهیم.«
بله، دقیقاً همین طور است. به زودی معلوم می شود که این وظیفه مهم به عهده کدام نهاد 
یا موضوع است. اگر نهادی یا موضوعی متصدی و متولی امری با این درجه از اهمیت 

است، نباید اجازه بدهیم موازی کاری، سرمایه و انرژی را هدر بدهد.
برای دوبانده کردن راه  از شهرستان ها  رئیس جمهور در پاسخ به درخواست مردم یکی 
ارتباطی خود گفت: یک باند به تنهایی پدر یک مملکت را درمی آورد، حاال شما از ما یک 

دوبانده اش را می خواهید. ببینید که چه ها می کند.
باالخره تکلیف را روشن کنید. پدر مملکت را منابع طبیعی درمی آورد یا باند ارتباطی با 
رئیس جمهور؟ هر کاری یک مسئولی دارد. نمی شود که پدر مملکت را بالتکلیف بگذاریم. 
ضمناً اگر قرار است پدر یک مملکت دربیاید، خب تعداد را بیشتر کنید تا پدر مملکت 
از حاضران در  معطل نماند.»رئیس جمهور در شهرستان جوین در پاسخ به سؤال یکی 
ورزشگاه که اشتیاق شدیدی برای صحبت با رئیس جمهور داشت، گفت: عزیز من این قدر 
اینکه 6ماهه  نزن وگرنه صدای شما هم مثل صدای من می گیرد. شما هم مثل  فریاد 
باید  که  است  این  برای  می زنند،  داد  اگر  داری.«مردم  عجله  این قدر  که  آمدی  دنیا  به 
صدایشان را به گوش رئیس جمهور برسانند، آن هم بدون هیچ وسیله ای. اما رئیس جمهور 
که پشت میکروفون است. میکروفون هم وسیله ای است که اختراع شده برای اینکه به 
ندارد که  این  به  بلند پخش کند. ربطی هم  را  تا صدا  بلندگوهای گوناگون وصل شود 
که.  ندارد  زدن  داد  همین.  می کنند.  زیاد  را  باندها  فوقش  است.  چقدر  جمعیت  تعداد 
با میکروفون آشنا نباشیم، اوضاع خیلی فرق می کند. مثاًل بنده که در رادیو حرف  اگر 

می زنم، البد باید گلوی خودم را جر بدهم که صدایم به شمال و جنوب و شرق و غرب 
مملکت برسد. ضمن اینکه ماجرا ربطی هم به چندماهه به دنیا آمدن ندارد.»احمدی نژاد 
در شهرستان جوین در پاسخ به درخواست های بی شمار مردم گفت: ماشاءاهلل این لیست 

آنقدر دراز است که اگر ما تا مشهد هم پیاده بدویم، به ته آن نخواهیم رسید.«
در اینکه لیست درخواست ها طول و دراز بوده، شکی نیست. اما تا جایی که فیزیک نشان 
می دهد، سرعت از مسافت نمی کاهد. یعنی رئیس جمهور چه پیاده تا مشهد بدوند، چه 
با اتوبوس بروند، چه با دوچرخه رکاب بزنند، طول لیستی که سرش در جوین است و 
ته اش در مشهد، کوتاه و بلند نمی شود. البته دقت بفرمایید که آقای احمدی نژاد مدرک 

تحصیلی شان دکترای مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ترافیک است.
»رئیس جمهور در جمع مردم شهرستان خوشاب که خواستار دو سالن ورزشی ویژه زنان 
و مردان بودند، گفت: ان شاءاهلل ما یک سالن ورزشی تأسیس می کنیم و مردان این شهر 
آن قدر مهربان خواهند بود که سهم خود را برای ورزش به زنان و دختران می دهند تا 

آنان بتوانند ورزش کنند.«
در مورد سهم مردان مهربان شهرستان توضیح خاصی نمی توانم بدهم اما دقت بفرمایید 
از »ان شاءاهلل« استفاده می کنند. مولوی هم می گوید که  رئیس جمهور چقدر  که اساساً 

حتماً باید »ان شاءاهلل« بگوییم.
»گر خدا خواهد« نگفتند از بتر                                   پس خدا بنمودشان عجز بشر

نکته در اینجاست که ایشان رئیس جمهور مادام العمر نیستند و »هرکسی چارسال نوبت 
اوست.«»در شهرستان خوشاب زمانی که مردم »نوده« از رئیس جمهور تقاضا کردند که 
به وی  »نوده«  مردم  را سؤال کرد که  آنان  احمدی نژاد جمعیت  به شهر شوند،  تبدیل 
گفتند جمعیت شان 4800 نفر است. رئیس جمهور نیز در پاسخ به این سؤال گفت: شما 
باید کسری جمعیت خود را جبران کنید. ماشاءاهلل قدیمی ها خیلی بهتر از شما در این باره 
کار می کردند و اگر آنها بودند، جمعیت را به سرعت افزایش می دادند تا به شهر تبدیل 
شوند.«در این باره بهتر است مردم به پدربزرگ  و مادربزرگ هایشان مراجعه کنند. اصاًل 
از قدیم گفته اند ما بر دوش نسل های گذشته سواریم. شاید همین موقعیت مکانی قدری 
کار را سخت کرده است و اگر از دوش نسل های گذشته پایین بیاییم،  اوضاع بهتر شود و 

بتوانیم بکوب کار کنیم برای شهر شدن و حتی استان شدن.
از وقتی این جمالت رئیس جمهور را در جمعی که زن و بچه مردم هم در آن بوده اند، 

شنیده ام، تازه به کنه آن شعار انتخاباتی ایشان پی می برم که:
دست در دست هم نهيم به مهر                         ميهن خويش را کنيم آباد

طنز
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بغض بازیگر »می خواهم زنده بمانم« برای ایرج قادری  
جیرانی: قادری نه کتاب می خواند نه فیلم می دید

سینما - فاطمه گودرزی بازیگر فیلم »می خواهم زنده بمانم« با حضور در برنامه »هفت« با بغض گفت: »هنوز وقتی لحظه هایی از فیلم 
» می خواهم زنده بمانم« را می بینم گریه ام می گیرد.

الهام نداف: بخشی از آخرین برنامه »هفت« با اجرای فریدون جیرانی به مرور سینمای زنده یاد ایرج قادری اختصاص داشت.
در ابتدای این برنامه فاطمه گودرزی بازیگر » می  خواهم زنده بمانم« در برنامه حضور پیدا کرد و درباره تجربه همکاری با قادری گفت: »مرحوم 
قادری گاهی اوقات می گفت پالن ها را تلفنی هم می توانم بگیرم یعنی از پشت تلفن بگویم دوربین و بازیگر در چه نمایی بایستند. دوران 

فیلمبرداری »می خواهم زنده بمانم« دوران خوشی بود و خیلی خوش گذشت.«
وی ادامه داد: »سعید مطلبی چگونگی پایان بندی فیلم را از من پرسید، شخصا دوست داشتم پایان مشخص نباشد و کسی نداند که این زن 

باالخره زنده می ماند یا می میرد اما باالخره عوامل تصمیم گرفتند »فرنگیس« زنده بماند و پایان برای مخاطب خوش باشد.«
گودرزی با اشاره به ده سال دوری ایرج قادری از سینما گفت: »واقعا از اینکه این هنرمند ده سال کار نکرد و کفش آهنین پوشید و همه 
تالشش را کرد که در سینما ماندگار باشد خوشحالم. او به خاطر اینکه عاشق مردم و سینما بود سعی کرد بازهم فیلم بسازد وگرنه می توانست 

مثل خیلی های دیگر برای همیشه از ایران برود.«
این بازیگر در پاسخ به سئوال جیرانی مبنی بر اینکه اولین شناختی که از ایرج قادری به دست آوردید چه بود گفت: »قبل از فیلم می خواهم 
زنده بمانم شناخت چندانی از مرحوم قادری نداشتم، از بازی های قبل از انقالب ایشان هم فیلم زیادی ندیده بودم، اما اولین تصویری که بعد 

از رفتن به دفتر هدایت فیلم از ایشان در ذهنم ماند همان بازیگر فیلم های فارسی دوران گذشته بود.«
گودرزی با اشاره به موضوع فیلم »می خواهم زنده بمانم« عنوان کرد: »»قبل از بازی در فیلم »می خواهم زنده بمانم« دوست داشتم فیلم های 
مستند آقای صدرعاملی را درباره پدرام تجریشی و زندگی او می دیدم، اما آقای قاردی نگذاشت و گفت می خواهم شخصیت جدیدی خلق 

کنی و خودت باشی.«
وی در ادامه افزود: »با توجه به لطفی که آقای قادری به من داشت برای ساخت چند فیلم بعدی شان هم از من دعوت کرد. من فیلمنامه ها 
را خواندم و به نظرم هیچ کدام مثل  »می خواهم زنده بمانم« نبود. به آقای قادری گفتم دوست دارم خاطره ای فراتر یا به اندازه ی این فیلم 
خلق کنیم و هیچ کدام از فیلمنامه هایی که به من دادید این خاطره  را زنده نمی کند. اول یک مقدار از من رنجید اما چون بازی ام را دوست 

داشت پذیرفت.«
گودرزی همچنین افزود: »متاسفم که مراسمشان اینقدر سوت و کور بود البته این خواست همسرشان بود و من برای تهمینه اطمینان مقدم 

احترام زیادی قائلم و همیشه آقای قادری از ایشان به خوبی یاد می کردند.«
وی در پایان با بغض و تاسف از دست دادن ایرج قادری گفت: »ویژگی بارز آقای قادری رک بودن بود. او انسان راستگویی بود. من این 
ضایعه ی بزرگ را به خانواده و جامعه ی هنری ایران تسلیت عرض می کنم و هنوز که هنوز است وقتی لحظه هایی از فیلم »می خواهم زنده 

بمانم« را می بینم گریه ام می گیرد.«
فریدون جیرانی نیز البه الی صحبت های فاطمه گودرزی، بیوگرافی کاملی از مرحوم ایرج قادری ارائه  می داد. وی با اشاره به ویژگی های 
شخصی مرحوم قادری گفت: »ایرج قاردی طبق گفته خودش هیچ گاه کتاب نمی خواند و فیلم نمی دید اما شناخت کاملی از مخاطب داشت. 

او بعد از فیلم »تاراج« و نوشتن نامه ای، پس از ده سال به سینما برگشت.«
وی همچنین افزود: »مرحوم قادری فرزندی از تهمینه اطمینان مقدم داشت که متاسفانه سال 55 در یک سانحه او را از دست داد. خانم 

اطمینان مقدم 4 سال از ایرج قادری نگهداری کرد و همسر اول آن مرحوم بود.«
جیرانی در خصوص فعالیت قادری در سال های آخر عمرش، گفت: »وی به دلیل خستگی و مریضی چند سال آخر نتوانست آن طور که دوست 
دارد فیلم بسازد و حرف هایی که همین اواخر در برنامه  «هفت« در خصوص سینما و فعالیتش در این حوزه گفت بسیار متاثر کننده بود و 

در سال های اخیر بارها از طرف منتقدان تحقیر شد.«
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نـسخـه ای گیـاهی بـرای کاهـش چربـی خـون
کاهش  باعث  دارند،  که  الیافی  و  فیبر  علت  به  میوه ها(  و  )سبزی ها  گیاهان  بیشتر 

کلسترول و تری گلیسرید خون می شوند...
 البته تاثیر گیاهان در کاهش  چربی خون یکسان نیست، تاثیر برخی از آنها بیشتر 
دارند،  خون  تری گلیسرید  و  کلسترول  کاهش  در  که  خاصیتی  دلیل  به  و  است 
را در کاهش  بیشترین قدرت  بین گیاهان، سیر  استفاده می شوند.  دارو  تهیه  برای 
کلسترول و تری گلیسرید خون دارد و بیش از 100 صنعت داروسازی در دنیا از سیر، 
تری گلیسرید،  و  کلسترول  کاهش  بر  عالوه  کرده اند.سیر  تهیه  دارویی  فرآورده های 
و  را کاهش می دهد  و قندخون  و فشارخون  دارد  و ویروسی  خاصیت ضدمیکروبی 
نیز  کنگرفرنگی  دانه  و  خرفه  مانند  گیاهان  از  دیگر  برخی  می کند.  رقیق  را  خون 
تری گلیسرید خون را پایین می آورند و مصرفشان در بسیاری از کشورهای دنیا شایع 

است ولی متاسفانه در ایران استفاده از این گیاهان هنوز جا نیفتاده است.
میوه زیتون و روغن آن هم کلسترول را کاهش می دهند. مصرف برخی از روغن ها نیز 
HDL )کلسترول خوب( را باال و LDL )کلسترول بد( را پایین می آورد مانند روغن 
بادام زمینی، هسته انگور، کنجد، ماهی و کتان. این روغن ها کلسترول و تری گلیسرید 

خون را هم پایین می آورند.
اگر بخواهیم 3 نوشیدنی را نام ببریم که هم فشارخون را پایین می آورند و هم کلسترول و تری  گلیسرید را باید به آب  گوجه فرنگی،  آب انار 
و آبغوره اشاره کنیم که بهترین گزینه ها هستند. این 3 نوشیدنی هم می توانند بین وعده های غذایی و هم همراه غذا مصرف شوند. آلبالو، 
گیالس، نارنج، لیموترش و گریپ فروت نیز از میوه هایی هستند که مصرفشان هم به صورت آبمیوه و هم میوه تازه چربی و کلسترول خون 
را کاهش می دهد. همچنین کدو حلوایی، جعفری، پیاز، جو، فلفل سبز، بادمجان و عدس نیز از جمله مواد غذایی ای هستند که به کاهش 
تری گلیسرید و کلسترول خون کمک می کنند. البته باید دقت داشته باشید، این گیاهان باید به مقدار متناسب مصرف شوند و روش 

طبخشان نیز مورد توجه قرار گیرد.
گردآوری : گروه سالمت سیمرغ

شخصیت سالم يعنی چه شخصیتی؟

اگر بخواهیم انسان ها را از نظر ویژگی های شخصیتی بررسی کنیم، 
ابتدا باید تعریفی از شخصیت داشته باشیم؛

شخصیت سالم یعنی چه؟
داشتن هر ویژگی  شخصیتی، تا زمانی که باعث آسیب به خود فرد و 

آزار دیگران نشود، به هیچ وجه بیماری محسوب نمی شود...
آنها  با دیگران، ذهنیت های مختلفی درباره  برخی، هنگام معاشرت 
زود  است، چقدر  بدبین  فالنی چقدر  مثال می گویند  پیدا می کنند؛ 
عصبانی می شود یا اصال آدم مرموزی نیست و ظاهر و باطنش یکی 
مقابل دریابد  فرد  باعث شود  این ذهنیت ها ممکن است  است.بیان 
است.  سالم چگونه  ویژگی یک شخصیت  و  دارد  چگونه شخصیتی 
روان پزشکی  استاد  و  روان پزشک  ابهری،  احمدی  سیدعلی  دکتر 
درباره  »سالمت«  با  گفت وگو  در  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

شخصیت و انواع آن بیشتر برایمان توضیح داده اند.
ذهنی  درونی  تجربه های  به  پاسخ  در  رفتاری  بارز  الگوهای  به 
گفته  »شخصیت«  داریم،  خارج  جهان  مورد  در  که  تجربه هایی  یا 
می شود. به این ترتیب انسان ها از لحاظ رفتاری، عقیدتی، سلیقه ای 
و دیدگاه با یکدیگر متفاوت می  شوند و هر یک ویژگی های شخصیتی 

خاص خودشان را پیدا می کنند؛
یعنی نوع لباس پوشیدن، آداب و رسوم و روابط اجتماعی هر فردی 
با دیگری تفاوت دارد اما این ویژگی های شخصیتی در بیشتر مردم 
هر جامعه ای نزدیک به هم و به گونه ای است که تفاوت ها چندان به 
چشم نمی آیند. معموال همه افراد یک جامعه، این تفاوت های اندک 

را می پذیرند و با معیارهای طبیعی جامعه هماهنگ است.
باید  کنیم،  بررسی  گسترده  یک طیف  در  را  انسان ها  بخواهیم  اگر 
طیف  دیگر  سر  در  را  ناسالم ها  و  طیف  سر  یک  در  را  سالم  افراد 
بگنجانیم. اما ویژگی هایی وجود دارند که به سر طیف سالم نزدیک تر 

هستند و ما نیز آنها را سالم می دانیم.
 لطفا درباره این ویژگی ها برایمان بگویید.

مسایل  از  خیلی  به  گروه  این  هستند.  درون گرا  انسان ها  برخی   .1
نمی کنند،  اعتماد  دیگران  به  راحتی  به  گوشه گیرند،  و  بدبین 
هنگام بحث  و پیشامدها زود عصبانی می شوند و پرخاش می کنند، 
مسوولیت پذیر نیستند.، به وفاداری دیگران تردید دارند و به طور کلی 

در جامعه به آدم های خشک و جدی معروفند. برخی از آنها خرافاتی 
هم هستند و به جادو و فال و رمالی اعتقاد دارند.

2. برخی افراد خصوصیات برون گرایی دارند؛ بیشتر تمایل دارند حرف 
و  دارند  نمایش دهند، ظاهر هیجانی  را  بیشتر خود  و هرچه  بزنند 
گاهی طوری لباس می پوشند که غیرعادی جلوه می کنند. آنها عالقه 
ندارند.  ابایی  هیچ  نیز  کار  این  از  و  بشکنند  را  مرزها  و  حد  دارند 
ممکن است رفتارهای خشنی از خود نشان  دهند و قانون را هم زیر 

پا بگذارند و از این کار لذت می برند.
3. انسان های مضطرب، اصال آدم های راحت و آرامی نیستند و دوست 
افکار  شاید  باشد.  داشته  وجود  نظم  کارشان  در  بیش ازحد  دارند 
خیال پردازانه نداشته باشند و گوشه گیر هم نباشند، اما زیاد با دیگران 
نشان  خود  از  هم  خوبی  خیلی  اجتماعی  رفتارهای  و  نمی جوشند 
وسواسی ها  است.  مشکل  دچار  اجتماعی شان  تعامالت  و  نمی دهند 
نیز به این گروه تعلق دارند و افراد وسواسی اصوال کمال گرا هستند 
با قانون همه یا هیچ زندگی می کنند. به طور کلی مضطرب ها و  و 
وسواسی ها، در روابط با دیگران نرم نیستند. بی قراری، یکدندگی و 
لجاجت از خصوصیات بارز آنهاست و قصد دارند برای هر موضوعی 
دلیل تراشی کنند و توجیه عقالنی داشته باشند. اهل مزاح و شوخی 

نیستند و دیگران نیز به سختی می توانند با آنها سازش کنند.
 همه ما انسان ها در این 3 گروه قرار می گیریم؟

نه، ویژگی های شخصیتی دیگری نیز داریم که در این 3 گروه جای 
نمی گیرند؛ مثال افراد وابسته نمی توانند مستقل عمل کنند و همیشه 
سعی دارند به کمک دیگران مطرح شوند و اصال اعتماد به نفس ندارند. 
بعضی دیگر خیلی مطیع هستند و اغلب سعی دارند دل دیگران را به 
دست آورند و برای رسیدن به هدف تملق می کنند. بعضی از افراد نیز 
همیشه ناراحت هستند. این افراد افسرده نیستند و عالیم افسردگی 
ندارند ولی خلق پایینی دارند و از آن نیز لذت می برند و این حالت 

برایشان به صورت یک عادت درآمده است.
 اصال شخصیت ما چگونه شکل می گیرد و چرا بعضی از این ویژگی ها 

را پیدا می کنیم؟
شکل گیری  چگونگی  باب  در  است؛  سبب شناسی  مبحث  یک  این 
تاکنون نظریه های متفاوتی داده شده  تاثیرگذار  شخصیت و عوامل 
درستی  به  هنوز  نه  یا  دارند  نقش  مورد  این  در  ژن ها  اینکه  است؛ 
قابل اثبات نیست اما عوامل محیطی، تعلیم و تربیت، فضای خانواده 

و آداب و رسوم جامعه، در شکل گیری شخصیت تاثیر زیادی دارد.
این ویژگی ها می توانند در موفقیت انسان ها نقش داشته باشند؟

نقش  به میزان کم می توانند  بردم،  نام  از ویژگی هایی که  هر کدام 
بسیار مفیدی در افراد جامعه داشته باشند. وجود کمی خودشیفتگی، 
باعث  می تواند  حتی  صفت ها  سایر  یا  وسواس  و  اضطراب  کمی 
اختالل شخصیت  می دانیم،  که  همان طور  اما  شود،  انسان  موفقیت 
انسان  اینکه  است.  روان شناختی  ناهنجاری های  از  نوعی  نمایشی، 
همیشه سعی کند خود را مطرح کند و به رخ دیگران بکشد، اصال 
کار صحیحی نیست اما اگر به فکر ظاهر خود نباشد و به نظر دیگران 
در مورد شکل و ظاهرش اهمیت ندهد، او را به سوی شلختگی پیش 
اگر  این حرکت غیراجتماعی است. ویژگی های شخصیتی  و  می برد 
باعث آسیب رساندن به خود فرد و آزار دیگران نشوند، به هیچ وجه 
اندک  میزان  به  ویژگی ها  همه  داشتن  نمی شوند.  محسوب  بیماری 

کامال طبیعی است.
گردآوری : گروه سالمت سیمرغ

عصبانیت ممنوع است !!
عصبانیت بخشی از احساسات اصلی، مانند 
ترس، تعجب، لذت، اندوه و.... است. با این 

حال، یک ویژگی خاص دارد...
 کسی که عصبانیتش را ابراز می کند، یعنی 
می شود  محکوم  مدام  مزاج«،  »تند  فرد 
را  خودش  که  می خواهند  او  از  دیگران  و 
کنترل کند. بالعکس، کسی که خشم خود 
او  از  و  است  انتقاد  مورد  نیز  دارد  نگه  را 
می خواهند که عصبانیتش را ابراز کند. افراد 
عصبی غالباً مشورت های نادرستی دریافت 

می کنند. آیا عصبانی شدن ممنوع است؟
عصبانیت را چگونه می توان شناخت و ابراز 

کرد؟
ای  پیچیده  های  واکنش  احساسات 
روح  و  جسم  توسط  زمان  هم  که  هستند 
برگردان  بنابراین عصبانیت  ظاهر می شوند. 
جسمی بسیار مشخصی دارد و اغلب توسط 
دیگران قابل درک است. صورت و دست ها 
به خاطر هجوم خون، سرخ می شوند. از نظر 
بیولوژیکی، اُفت آدرنالین )هورمون استرس( 
باعث آزاد شدن انرژی می شود و این انرژی 
واکنش  یک  آوردن  در  فعل  به  شده  آزاد 

سریع را تسهیل می کند. 
عصبانیت چگونه متولد می شود؟

احساس عصبانیت به طور کلی توسط درک 
بی  عدالتی،  بی  مانند  واقعی  موقعیت  یک 
می آید.  وجود  به  و...  تهدید  کردن،  ارزش 
این احساس توسط حس مبتال بودن، ناچار 
وجود  اعماق  تا  شدن  آزرده  حتی  و  بودن 
که عصبانی می شود،  فردی  ایجاد می شود. 
با  کامل  تضاد  در  را  دیگران  رفتار  و  گفتار 

باورها، ارزش ها و نظرات خود می بیند.
عملکرد عصبانیت چگونه است؟

عصبانیت به ما کمک می کند که از خود در 
مقابل تهدیدها دفاع کنیم. از لحاظ جسمی، 
بدن تقریباً در حالت نیمه فعال است تا در 

صورت نیاز آمادۀ زد و خورد شود.
خارجی  های  نشانه  روانی،  لحاظ  از 
عصبانیت، به شیوه ای کالمی و غیرارادی، 
لحاظ  از  رفتار  این  می شوند،  داده  نشان 
در  و شرایط خطرناکی که  فرد  درون خود 
آن قرار دارد، حائز اهمیت است. تغییرات 

نشان  عصبانیت،  زمان  در  که  فیزیولوژیکی 
داده می شوند نیز نشانه هایی برای خود ما 
هستند؛ این تغییرات باعث می شوند که ما 

آگاه شویم و احساسات مان را بازشناسیم.
با عصبانیت چه باید کرد؟

شناسایی خود عصبانیت، مرحله ای است که 
ما هنوز به آن دست نیافته ایم. بسیاری از 
هر  زیرا  نمی شناسند  را  احساس  این  افراد 
شکلی  به  می کند،  بروز  حالت  این  که  بار 
را سروسامان  ناخودآگاه، شرایط شان  قطعاً 
می دهند تا دوباره این حس را تجربه نکنند 
بی  مثال  طور  به  دیگران  با  مواجهه  در  و 

تفاوت باشند.
هم  عصبانیت  دیگر،  های  تمام حس  مانند 
تغییر  زیر  را  خود  و  می دهد  تغییر  را  ما 
رفتاری  یا  خشونت  تمسخر،  خو،  و  خلق 
می کند.  پنهان  برگردد،  خودمان  به  که 
اجتماعی  های  محیط  در  عصبانیت  اظهار 
یا خانوادگی که اغلب نشان دادن عصبانیت 
بیان  بنابراین  نیست.  آسان  نمی پسندند،  را 
عصبانیت شکل خشونت به خود می گیرد، و 

از خشونت تبدیل به حرکت می شود.
عصبانیت را چگونه می توان شناخت و ابراز 

کرد؟
احساس »عصبانیت« ، چه آن را فرونشانیم، 
حس  یک  دهیم،  بروزش  خشونت  با  چه 
را  آن  جلوی  نمی توانیم  و  است  واقعی 
از حد عصبانی شدن، ممکن  بیش  بگیریم. 
باشد.  روانی  های  بیماری  دلیل  به  است 
به  امید  که  اند  کرده  ثابت  محققان  برخی 
زندگی در میان زنان مبتال به سرطان بیشتر 
از زنانی است که بیش از حد عصبانیت خود 
است  ضروری  بنابراین  می دهند.  بروز  را 
یاد  را  مان  عصبانیت  دادن  نشان  روش  که 
بگیریم، البته نه با بروز خشونت بلکه از راه 
بایست به فردی که ما را  بیان کالمی؛ می 
عصبانی کرده نشان دهیم که چگونه و چه 
آزار داده است. شخص تند مزاج  را  قدر ما 
باید یاد بگیرد که به روش های غیرخشونت 

آمیز، عصبانیتش را بیان کند.
تهیه و ترجمه : گروه سالمت سیمرغ

آشنایی با خواص گوشت بوقلمون

به طور طبیعی چربی کمی دارد  بوقلمون بدون پوست،  گوشت 
لذا کسانی  که معادل 1گرم چربی در هر 30گرم گوشت است، 
که دارای رژیم غذایی کم چربی هستند، می توانند از آن استفاده 

کنند.
فولیک موردنیاز  اسید  از  نیمی  بوقلمون حدود  150گرم گوشت 
پروتئین،  از  خوبی  منبع  همچنین  کند.  می  تأمین  را  روزانه 
سلنیوم، روی و پتاسیم و ویتامین های B6 B3 B1 و B12 و 

اسیدآمینه تریپتوفان است.
بوقلمون کلسترول بد خون را کاهش می دهد، آرامش و سرحالی 
هورمون  ترشح  کند،  می  جلوگیری  سرطان  از  کند،  می  ایجاد 
تستوسترون را افزایش می دهد، سیستم ایمنی را تقویت می کند.

گوشت سفید و بدون پوست بوقلمون، یک ماده غذایی با پروتئین 
باال و چربی کم است. کسانی که باید غذاهای کم چرب بخورند، 

می توانند از قسمت سفید گوشت بوقلمون استفاده کنند.
حال هر یک از اثرات مفید گوشت بوقلمون بر سالمتی بدن را به 

طور جداگانه برایتان توضیح می دهیم.
کاهش کلسترول بد خون:

باشد، دارای  بوقلمون که بدون پوست  تر گوشت  قسمت روشن 
چربی، چربی اشباع و کلسترول کمتری از گوشت مرغ و گاو است.

 جلوگیری از سرطان:
اسیدآمینه تریپتوفان برای فعالیت سلول های T الزم است. سلول 
که  بدن هستند  ایمنی  از سلول های سیستم  نوع  T یک  های 
سلول های سرطانی را از بین می برند. در فقدان تریپتوفان، سلول

T فعال می میرند.
 ایجاد آرامش و سرحالی:

ناقلین عصبی از اسیدهای آمینه تشکیل می شوند و ناقل عصبی 
است.  تشکیل شده  تریپتوفان  اسیدآمینه  از  نام »سروتونین«  به 
سروتونین باعث سرحالی و آرامش در بدن می شود. لذا مصرف 

غذاهایی مثل بوقلمون باعث سرحالی می شود.
 تقویت سیستم ایمنی بدن

مدارک زیادی وجود دارد که نشان می دهد اسیدآمینه تریپتوفان، 
به عهده دارد. یک مطالعه  ایمنی بدن  نقش اساسی در سیستم 
)مولکول  تریپتوفان  های  متابولیت  که  داد  نشان  ها  موش  روی 
های ناشی از تجزیه تریپتوفان در بدن( اثر داروهایی را دارند که 
برای کاهش عالئم بیماری ام اس استفاده می شوند. بیماری ام 

اس یک نوع بیماری مربوط به سیستم ایمنی بدن است.
 افزایش هورمون تستوسترون

)بدون  به طور طبیعی  که  بوقلمونی  در گوشت  پروتئین موجود 
است،  داده شده  پرورش  هورمونی(  و  شیمیایی  مواد  از  استفاده 
میزان هورمون تستوسترون را در بدن آقایان، درحد مطلوب نگه 
می دارد. ولی هورمون هایی که در پرورش بوقلمون های صنعتی 
را  زنانه(  )هورمون  استروژن  هورمون  تولید  شوند،  می  استفاده 

افزایش و هورمون تستوسترون را کاهش می دهند.
 بهبود کم خوابی

باعث  و  دارد  خوابیدن  در  مهمی  نقش  تریپتوفان  اسیدآمینه 
بهبودخواب در مبتالیان به بی خوابی مزمن می شود.

هشدارها:
1- گوشت بوقلمون دارای اسید آمینه پورین است، لذا مبتالیان 

به نقرس باید آن را به میزان خیلی کم مصرف کنند.
2- گوشت بوقلمون دارای مقدار کمی اگزاالت است. لذا بیماران 

مبتال به سنگ کلیه اگزاالتی، خیلی کم باید آن را بخورند.
3- بوقلمون هایی که به طور طبیعی و ارگانیک پرورش داده می 

شوند، هیچ نوع هورمون و آنتی بیوتیکی در بدن خود ندارند.
همچنین  است.  آن  پوست  در  بوقلمون  چربی  تمامی  تقریباً   -4
گوشت تیره رنگ آن چربی بیشتری از گوشت روشن تر )سفید( 
آن دارد. از قبل از پختن گوشت بوقلمون، تمامی پوست آن را جدا 
کنید. همچنین افراد مبتال به چربی خون باال بهتر است گوشت 

روشن تر آن را مصرف کنند.
گردآوری : گروه سالمت سیمرغ

آشنایی با مهمترین خواص شير

استخوان  استحکام  و  شکل  گیری  در  اساسی  نقش  که  کلسیم 
در  موجود  ترکیبات  ترین  مهم   از  دارد،  ها  دندان  و سالمت  ها 

شیر است.
فعال  و  بدن  شیمیایی  واکنش های  از  بسیاری  برای  که  فسفر   
کردن آنزیم ها الزم است و در رشد و ترمیم بافتی دخالت دارد، 
در میان امالح موجود در شیر حضور داشته و به غیر از آن، سدیم 
و پتاسیم که در تنظیم اسیدی و بازی بودن سلول  های بدن نقش 

ایفا می کنند، با خوردن شیر دریافت می  شوند.
اما مهم  ترین خواص آن به قرار زیر است:

* نوشیدن شیر در بهبود عالیم قاعدگی که با نام سندرم پیش 
از خانم  از قاعدگی معروف است، نقش به سزایی دارد. بسیاری 
 ها قبل از دوران قاعدگی دچار نشانه هایی از جمله افسردگی، 

اختالالت خلقی، کمردرد و سردرد می  شوند. این افراد باید بدانند 
که مصرف شیر می  تواند این نشانه ها را تسکین دهد.

الزم  سالم  تر  موهایی  و  دندان ها  ناخن ها،  داشتن  برای  شیر   *
است. این نوشیدنی چون کلسیم فراوان دارد، مصرفش به همراه 
ویتامین D باعث استحکام استخوان ها و دندان ها و تقویت رشد 
موها و پیشگیری از ریزش آن ها می  شود. وجود کلسیم به همراه 
ویتامین A ، ویتامین های گروه B و پتاسیم مانع از نرم و نازک 
شدن موها می  شود و به درخشان شدن آن ها کمک فراوان می  

کند.
شیر و میوه

به  شیر  روزانه  مصرف  که  است  داده  نشان  بسیاری  مطالعات   *
همراه میوه ها و سبزیجات، هم در بچه ها و هم در بزرگساالن باعث 

کاهش فشار خون باال می  شود.
به نظر می   رسد  اما  اگر چه هنوز مکانیسم آن مشخص نیست، 
که کلسیم، پتاسیم، منیزیم و پروتئین شیر نقش مهمی در این 

زمینه داشته باشند.
و  شیر  مصرف  که  این  بر  مبنی  دارد  وجود  زیادی  تحقیقات   *
می  دهد.  کاهش  را  قلبی  عروقی  های  بیماری   خطر  لبنیات، 
از دیگران شیر مصرف می  کنند، کمتر دچار  بیشتر  مردانی که 
حمالت قلبی می  شوند. همچنین مصرف شیر کم  چرب به دلیل 
سرشار بودن از کلسیم میزان کلسترول بد را در خون کاهش داده 
که  نکنید  فراموش  اما  برد،  می  باال  را  کلسترول خوب  میزان  و 

منظور ما از شیر، نوع کم چرب آن است.
افرادی که از شیر کم   * برخالف تصور عموم، دیده شده است، 
چرب استفاده می  کنند، الغرتر از سایرین هستند. شما می  توانید 
با مصرف شیر و لبنیات کم  چرب میزان کالری دریافتی تان را 
تحت کنترل داشته باشید تا از بروز چاقی، مخصوصا چاقی شکم 

پیشگیری شود.
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آیا فردوسی شیعه بود؟

همه چيز درباره شاهنامه و يک برادر ناتنی
کتاب - معموال روند داستان ها در شاهنامه و تاریخ ثعالبی یکی است چنانچه گاهی 
مثل داستان سیاوش، حتی جمالت و عبارات نیز به هم شبیهند اما شاهنامه بسیاری 

از مطالب  را مفصل تر آورده تا رنگ داستانی و حماسی به آنها بدهد.
محمدزاده،  جعفر  محمد  تالیف  مومیایی«  باغ  در  »بیداری  خبرآنالین،  گزارش  به 
سیرهم«  و  الفرس  الملوک  اخبار  »غرر  و  فردوسی  شناخت  در  مقایسه ای  پژوهشی 

مشهور به تاریخ ثعالبی از سوی نشر امرود منتشر شد.
بلند  معانی  »دریافت  است:  معتقد  مرجع  و  پژوهشی  کتاب  این  درباره  محمودزاذه 
شاهنامه از یک سو در گرو آشنایی با منطق اسطوره و از دیگر سو، مستلزم پژوهش 
تطبیقی شاهنامه و مقایسه آن با آثار دیگری است که در آنها از داستان های حماسی 
ایران سخن رفته است. درک درست آنچه در شاهنامه آمده است، نیازمند شناختی 
اجمالی از اسطوره است. خالف نظر کسانی که به ظاهر شاهنامه می نگرند و آن را 
اثری ساده و بی پیرایه می دانند که به آسانی می توان ظرایف و دقایق و رموز آن را باز 
شناخت، باید گفت پشت کلمات و جمالت و بیت های ساده و روان شاهنامه، انبوهی 
از اندیشه ها وافکار تو در تو قرار دارد که فهم لغات و کلمات برای درک آنها کافی 

نیست. «
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مقدمه این می نویسد:»این کتاب 
مقایسه شاهنامه فردوسی با غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم مشهور به تاریخ ثعالبی 
سوی  از  یکبار  فقط  که  کتابی  است.  مشهور  چندان  نه  کتابی  ثعالبی  است....تاریخ 
انتشارات نقره به وسیله آقای محمد فضائلی ترجمه شده و در سال 1367 به چاپ 
رسیده است و همانند سایر کتاب هایی که در زمینه تاریخ اساطیر پهلوانی و پادشاهی 

ایران نوشته شده، در سایه عظمت شاهنامه شهرت نیافته است. پس از مطالعه 
تاریخ ثعالبی و شاهنامه فردوسی، کار مقایسه جزء به جزء آنچه در این دو کتاب آمده 
بود با دقت انجام گرفت. هرجا داستانی مهم و یا دوره ای از ادوار پادشاهی در یکی 
از این دو اثر نیامده بود نیز ذکر گردید...امید اینکه این اثر بتواند به نوبه خود و در 
حد و اندازه بضاعت نگارنده اندکی از تفاوت های شاهنامه را با یک اثر تاریخی، که 
به نوعی اساطیر و تاریخ حماسی و پهلوانی ایران را بیان کرده است، در منظر و محل 

قضاوت قرار دهد.
بنابراین گزارش، در فصل دوم کتاب و در خصوص مذهب فردوسی می خوانیم:

از  و  معتزلی  شیعه  ملسمان  فردوسی  است،  آمده  ها  تذکره  اغلب  در  آنچه  »بنابر 
دوستداران خاندان پیامبر)ص( بوده؛ آنگونه که خود می گوید:

نبی آفتاب و صحابان چو ماه                       به هم بسته یکدگر راست راه
منم بنده اهل بیت نبی                                     ستاینده خاک پای وصی

گرچه قول مشهور بر شیعه بودن فردوسی است، شواهد و قرائنی هم هست که این 
اعتقاد مشهور را ممکن است خدشه دار کند از جمله بیت هایی از مقدمه شاهنامه 
که احترام فردوسی را به سه خلیفه اول نشان می دهد. در اینجا الزم است سخن 
محمدجعفر یاحقی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه آورده شود، که 

اظهار نظر منصفانه ای به نظر می رسد:
» درشیعه بودن فردوسی تردید نشده است هرچند فردوسی، برابر برخی نسخه های 
شاهنامه، از سه خلیفه اول به نیکی یاد کرده و مثل هر انسان منصفی به معتقدات 
و باورهای اکثریت جامعه آن روز به چشم احترام نگریسته است، با این حال حضرت 
علی)ع( برای او احترام و اهمیت دیگری داشته است. کتاب شاهانامه کتاب معتقدات 
اسالمی نیست و نباید بدان به عنوان مرجعی برای باورهای شخصی فردوسی نگریست. 
با این حال اندیشه های قدیم فردوسی، که بدون تردید از کالم و تعالیم شیعه مایه 
می گیرد، در اغلب بخش های شاهنامه قابل مالحظه است. البته در مورد جزئیات 
مذهبی فردوسی جای بحث است. بیشتر به نظر می رسد او شیعه زیدی بوده است. 
اگر از »پاک اعتقاد« منظور شیعه معتقد و مومن حزب اللهی امروز مراد است که از 
لهو و لعب به دور است و دست به شراب و حتی کباب در معنای گذشته آن نمی آالید 
امروز جامعه ما و در جهت مناقض معتقدات و  بر خالف مصالح  و هیچوقت قدمی 
باورهای امروزین بر نمی دارد، نمی توان با اطمینان جواب مثبت داد. اما اینگونه به 
انسان قرن چهارم اسیر در چنگال همه مسائل آن روزگار نگریستن خطاست. فردوسی 
را باید در مجموعه فرهنگی و تاریخی روزگار خود او دید و در این صورت باید پاک 
اعتقادترین و شریف ترین و مبراترین و اخالقی ترین انسان های روزگارش دانست.«

این کتاب مرجع و خواندنی که سفری است به الیه های درونی شاهنامه فردوسی و 
بازخوانی اصلی ترین داستان ها و شخصیت های این شاهکار ادبی، در دو بخش و 
دوازده فصل تنظیم شده و »حماسه و اسطوره، اندیشه فردوسی و ثعالبی، پیشدادیان، 
این کتاب است.  اصلی  برخی فصل های  و...« عناوین  اشکانیان، ساسانیان  کیانیان، 

همچنین فصل پایانی کتاب به تفاوت های شاهنامه و ثعالبی پرداخته است.

والدت فاطمه)س( و پاسخ 
به آنها که پیامبر)ص( را 
بدون جانشین مى پنداشتند

دین - ویژه نامه خبرآنالین در والدت باشکوه حضرت فاطمه)س( و روز تجلیل از مقام زن و مادر
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( در سال پنجم بعثت، که سال والدت فرزندش بود؛ در سخت ترین 

شرائط و حاالت به سر می برد.
اسالم منزوی بود، و مسلمانان اندک نخستین، شدیداً تحت فشار .

اثر شرک و بت پرستی و جهل و خرافات و جنگ های قبایل عرب و حاکمیت زور و  بر  محیط مکه 
بینوایی توده های مردم، تیره و تار بود.

پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( به آینده می اندیشید، آینده ای درخشان از پشت این ابرهای سیاه و ظلمانی، 
آینده ای که با توجه به اسباب عادی و ظاهری بسیار دوردست و شاید غیر ممکن بود.

در همین سال حادثه بزرگی در زندگی پیامبر رخ داد، به فرمان خدا برای مشاهده ملکوت آسمان ها به 
معراج رفت، و به مصداق »لنریه من آیاتنا الکبری« آیات عظیم پروردگار در پهنه بلند آسمان را با چشم 

خود دید، و روح بزرگش بزرگتر شد، و آماده پذیرش رسالتی سنگین  تر، توأم با امید بیشتر .
در روایتی از اهل سنت و شیعه - که هر دو بر آن تأکید دارند - می خوانیم: پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 
در شب معراج از بهشت عبور می کرد، جبرئیل از میوه درخت طوبی به آن حضرت داد، و هنگامی که 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( به زمین بازگشت نطفه فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( از آن میوه بهشتی 

منعقد شد.
لذا در حدیث می خوانیم که پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( فاطمه )سالم اهلل علیها( را بسیار می بوسید، 

روزی همسرش عایشه بر این کار خرده گرفت، که چرا این همه دخترت را می بوسی؟!
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( در جواب فرمود:

»من هر زمان فاطمه را می بوسم، بوی بهشت را از او استشمام می کنم.«
و به این ترتیب این مولود بزرگ از عصاره پاک میوه های بهشتی و از پدری همچون پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله(، و مادر ایثارگر و فداکاری همچون »خدیجه« در روز بیستم جمادی الثانی گام به دنیا نهاد، 
و طعن و سرزنش های مخالفین که پیامبر را بدون »نسل جانشین« می پنداشتند، همگی نقش بر آب 
شد، و به مضمون سوره »کوثر« فاطمه زهرا چشمه جوشان برای ادامه دودمان پیامبر و ائمه هدی و 

خیر کثیر در طول قرون و اعصار، تا روز قیامت شد.
صدیقه،   -2 فاطمه،   -1 بود:  معنی تر  پر  دیگری  از  کدام  هر  که  داشت  نام هایی  بهشتی  بانوی  این 
3- طاهره، 4- مبارکه، 5- زکیه، 6- راضیه، 7- مرضیه، 8- محدثه، ۹- زهرا و هر یک بیانگر اوصاف و 

برکات وجود پربرکت او است.
همین بس که در نام معروفش »فاطمه« بزرگترین بشارت برای پیروان مکتبش نهفته است، چرا که 
»فاطمه« از ماده »فطم« به معنی جدا شدن، یا باز گرفتن از شیر است، و طبق حدیثی که از پیامبر 

گرامی اسالم)صلی اهلل علیه و آله(  روایت شده به امیر مؤمنان علی)علیه السالم(  فرمود:
»می دانی چرا دخترم، فاطمه نامیده شد؟

عرض کرد: بفرمائید.
فرمود: برای آن که او و شیعیان و پیروان مکتبش از آتش دوزخ باز گرفته شده اند!«

از میان نام های او نام »زهرا« نیز درخشندگی و فروغ خاصی دارد، از امام صادق)علیه السالم( پرسیدند: 
چرا فاطمه را »زهرا« می نامند؟

فرمود: »زیرا زهرا به معنی درخشنده است و فاطمه چنان بود که چون در محراب عبادت می ایستاد، نور 
او برای اهل آسمان ها پرتو افکن می شد، همانگونه که نور ستارگان برای اهل زمین ]پرتو افکن است [، 

لذا زهرا نام نهاده شد.«
هنگامی که خدیجه زنی با شخصیت و معروف به بزرگی بود، با پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(   ازدواج 
کرد زنان مکه با او قطع رابطه کردند، و گفتند: او با جوان تهی دست و یتیمی ازدواج کرده و شخصیت 

خود را پائین آورده است!
این وضع همچنان ادامه یافت تا این که خدیجه باردار شد و جنینش کسی جز فاطمه زهرا نبود.

به هنگام وضع حمل به سراغ زنان قریش فرستاد و از آن ها خواست که در این ساعات حساس و پردرد 
و رنج به یاری او بیایند و تنهایش نگذارند، اما او با این پاسخ سرد و دردآلود روبرو شد که:

تو  به کمک  نیز  ما  نمودی،  ازدواج  نداشت  مالی  که  ابوطالب  یتیم  با  نکردی،  را گوش  ما  »تو سخن 
نخواهیم شتافت!«

خدیجه با ایمان، از این پیام زشت و بی معنی سخت غمگین شد، اما در اعماق دلش نور امیدی درخشید 
که خدایش او را در این حال تنها نخواهد گذاشت.

لحظات سخت و بحرانی وضع حمل آغاز شد، او در محیط خانه تنها بود، و زنی که او را کمک کند 
وجود نداشت، قلب او فشرده تر می شد، و امواج خروشان بی مهری های مردم روح پاکش را آزار می داد.

ناگهان برقی در افق روحش درخشید، چشم بگشود و چهار زن را نزد خود دید، سخت نگران شد. یکی 
از آن چهار زن صدا زد:

نترس و غمگین مباش. پروردگار مهربانت ما را به یاری تو فرستاده است ما خواهران توایم.
من ساره ام!

و این یک آسیه همسر فرعون است که از دوستان تو در بهشت خواهد بود.
آن دیگری مریم دختر عمران، و این چهارمی را که می بینی دختر موسی بن عمران، کلثوم است!

ما آمده ایم که در این ساعت یار و یاور تو باشیم.
و نزد او ماندند تا فاطمه بانوی اسالم دیده به جهان گشود.

آری به مصداق:  
بگویند  که  کسانی  والتحزنوا«؛  تخافوا  اال  المالئکۀ  علیهم  تتنزل  استقاموا  ثم  اهلل  ربنا  قالوا  الذین  ان 
پروردگار ما اهلل است، فرشتگان بر آن ها نازل می شوند و می گویند نترسید و اندوهی به خود راه ندهید.«

در اینجا نیز عالوه بر فرشتگان، ارواح زنان با شخصیت جهان به یاری خدیجه با ایمان و پر استقامت 
شتافتند.

تولد این مولود خجسته آنچنان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( را خشنود کرد که زبان به مدح و ثنای 
پروردگار گشود، و زبان بدخواهان که او را ابتر می خواندند، برای همیشه کوتاه شد.

خداوند مژده این مولود پربرکت را در سوره کوثر به پیامبرش داد و فرمود:
انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو االبتر«؛ ما سرچشمه جوشان خیر کثیر را به تو 
بخشیدیم، اکنون که چنین است، برای پروردگارت نماز بجای آور و تکبیر گو! مسلماً دشمن تو، ابتر 

است!
 منبع: برگرفته از کتاب برترین بانوی جهان فاطمه زهرا)علیهاالسالم(، آیۀ اهلل مکارم شیرازی

بهترین رسانه اما برای دشمن!

برایم  را  لینکی  دانشجو  یک  که  باری  اولین  شاید 
کند  ور  شعله  را  ام  انقالبی  شور  آتش  تا  کرد  ایمیل 
که  بود  نگذشته  خیلی  کند،  وادار  واکنش  به  مرا  و 
چرخد  می  دست  به  دست  گروهی  های  ایمیل  دیدم 
و لحظه به لحظه دامنه ی مخاطبش افزوده می شود؛ 
به  دین،  بی  هتاِک  یک  توهین  از  حکایت  که  ایمیلی 
یکی از مقدسات در یک صفحه از بیکرانه ی اینترنت 
که  مومن  و  پاک  جوانان  از  برخی  تشویق  و  کرد  می 
جًویی احساسی و عاطفی در دفاع از مقدسات در فضای 
انداخته  راه  به  بوک  فیس  در  الخصوص  علی  مجازی 
بودند و به تدریج خبرش با به به و َچه َچه در وبالگ 
ها و سایت ها منتشر شد.با دیدن این اتفاقات نگران تر 
می شدم چون معلوم بود که این فضا و یادآوری و تکرار 
یعنی  ماجرا  به  زدن  دامن  و  مستقیم!  دفاع  و  توهین 
زمینه ای برای تکثیر و تشدید توهین ها و تغییر روش 
اهلل  فزادهم  که  روانی  سخت  بیماران  و  ملحدان  های 
مرضا. این نکته را نمی خواستم اینجا و یا در تلویزیون 
هایم  کالس  در  لذا  بگویم  عمومی  صورت  به  منابر  و 
بیان  را  مخالفتم  اجماال  و  گفتم  موقع  همان  را  نظرم 
را  ضروری  و  الزم  تذکر  این  ناچاریم  ظاهرا  اما  کردم 
صورت عمومی بیان کنیم.این که ُمد شده؛ هر کس از 
جدیدترین بیانات یک دیوانه ی بی خرد، زودتر اطالع 
داشته باشد، از سایرین، مومن تر و انقالبی تر است، از 
یک سو، مومنین را در مسابقه زودتر باخبرشدن و سریع 
اعالم کردن موارد مشابه می اندازد و از سویی بهترین 
فرصت و قوی ترین رسانه ی رایگان را برای چهره شدن 

و جهانی شدن یک دیوانه مهیا می کند.
از  دفاع  پای  را  خود  تبلیغی  ظرفیت  تمام  اروپا  وقتی 
برای چند  آورد، پس جا  قاتل می  بدکاره ی  زن  یک 
به  ما دست  اگر  البته  هم هست!...  دین  بی  دیوانه ی 
دست هم دهیم و نام او را بر سر زبان ها بیاندازیم و 
به سرعت از یک ناشناِس بیمار -تاکید می کنم- یک 
مخالف  و  اسالمی  جمهوری  مخالف  معروِف  ی  چهره 
شیعه بسازیم. و چالشی به چالش هایمان اضافه کنیم.

در زمان تهدید آن کشیش دیوانه امریکایی در برنامه 
زنده این شب ها نظرم را بیان کردم؛ و درخواست کردم 
از رسانه ملی و کارشناسان که »نام این فرد را نیاورید. 
او را َعلَم و معروف جلوه ندهید -چون معروف نیست- و 
آدرس کلیسای کوچک او را ندهید. چون تمام این بازی 
موهن را درآورده فقط برای دیده شدن و کسب امتیاز 
در امریکا و غرب. او را تحقیر کنید و از دانستن نامش یا 
فامیلی او تجاهل کنید! برای او گزارش خبری نسازید.« 
و  دادن  برتر« جلوه  غریب »خود  و  اما شهوِت عجیب 
خود را آشنا به 7 میلیارد سکنه زمین نشان دادن، در 
بسیاری از چهره ها هست و به مدد همین گوگِل کذا و 

کذا تمام جزییاتی که خودشان می خواهند، را فرد به 
دست می آورد و با مباهات بیان می کند و خلق اهلل هم 
می گویند به به چقدر این فالنی دشمن شناس است. 

واقعا باید از این بی تدبیری ها احساس خطر کرد.
های  روش  و  نادرست  »دفاع  کند  نمی  انکار  کسی 
ای  مدبرانه  و  مناسب  کاری  راه  هیجانی«  و  ناصحیح 
برای مقابله نیست اما مشکل اینجاست که از کجا معلوم 
که این روش درست است یا آن روش؟ و ظاهرا فقط 
چاره آزمون و خطاست! و متاسفانه هزینه ی این آزمون 
و خطاها را که قابل محاسبه هم نیست، کسی به عهده 

نمی گیرد و اگر به عهده بگیرد آیا قابل جبران است؟
به  »آتش  خط  این  سربازان  همه  چرا  که  متحیرم 
اختیار« عمل میکنند و از دیگران انتظار پیروی و تایید 
و همراهی دارند مگر اهالی این جبهه با فرمانده ی خود 
قطع ارتباط اند؟! اگر گروهی از لشکر توحید از فرمانده 
خود و سلسله مراتب فرماندهی انتظار تبعیت و همراهی 
داشته باشند سابقه تاریخی ما آنها را نهروانی می نامد، 
ناصحیح  نوع واکنش های  این  الَخمیس!چرا  ُشرَطُۀ  نه 
این روش ها مثال همین اطالع  آیا  تقبیح نمی شود؟! 
ایمیل های  یا  رسانی های سایت های تحلیلی خبری 
گروهی فوری و یا همین دهه گرفتن های اینترنتی در 

کنترل این موارد تاثیر داشته؟؟
جسارتا پیشنهاد می کنم:

را  اسالمی  مجازات  قانون   513 ماده  است   خوب   .1
از  یک  هر  یا  و  اسالم  مقدسات  به  ]هرکس  بخوانید: 
صدیقه  یا حضرت   ) ع   ( طاهرین  ائمه  یا  عظام  انبیاء 
طاهره ) س ( اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبي 
از  به حبس  این صورت  باشداعدام مي شود و در غیر 
یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.[ و فهرست محتوای 
مجرمانه؛ موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای را هم 
ببینید. همه ی تمهیدات قانونی برای کنترل و مدیریت 
باید سطح  فقط  شده  بینی  پیش  قانون  در  موارد  این 
انتظار و توقع اجتماعی از دستگاه های نظارتی و قضایی 

ارتقاء پیدا کند.
2. اگر کسی برای شما ارسال کرد از مراجعه و دیدن 
دوست  اگر  حتی  کنید  خودداری  مطلب  آن  لینک 
: »ببین چه توهین  باشد  برایتان نوشته  صمیمی شما 
هایی کرده و یا حتی چه شبهاتی وارد می کنند« جدا 
خودداری کنید. جنگ کلیک ها و امتیارات فیس بوکی 
و  مجازی  های  رنکینگ  و کسب  است  و...  الِکسایی  و 

سیاسی-اجتماعی پیاده نظام صف دشمن است!
3. اگر این نوع موارد را که کم نیستند درجایی دیدید 

آدرس مطلب آن را برای دوستان تان ارسال نکنید.
4. و حتما آدرس آن صفحه را جهت پیگیری و اقدام 
از  از هیاهو به مراجع قانونی  قضایی خردمندانه و دور 
از آن  طریق این لینک گزارش کنید و بدانید که بعد 

هیچ مسئولیتی در قبال اطالع رسانی ندارید!
خصوص  این  در  دوستان  و  خانواده  جمع  در  اگر   .5
تبری  ذکر  با  و  کنید  تغافل  و  تجاهل  شد،  صحبت 
اتفاقات،  این  دانستن  اهمیت  بی  و  اسالم  دشمنان  از 

محترمانه درخواست کنید موضوع گفتگو عوض شود.
مصادیق  از  اخبار  نوع  این  انتشار  نکنیم  فراموش   .6

اشاعه فحشاست و معصیت است.
شما  از  اما  نکردم  بیان  را  دالیلم  ی  همه  هرچند   .7
تفکر  و  تامل  تر  دقیق  باره  دراین  کنم  می  درخواست 

کنید.
8. مراقب سالمت روح لطیف و پاک خودتان باشید و 
را  اید، خود  یا خوانده  اید  دیده  را  مواردی  اگر چنین 
دلداری بدهید که هرچند خدا همیشه دشمن داشته و 
دارد اما االسالم یَعلو و ال یُعلی علیه و بدانید که سالها و 
قرن ها بدترین جسارتها به انبیاء و ائمه سالم اهلل علیهم 
و  به گسترش  رو  و  است  زنده  اسالم  اما  اجمعین شد 
و  حسین  امام  شهادت  از  باالتر  جسارتی  چه  توسعه. 
اسارت اهل بیتش اما ببینید این اسالم و امام حسین 

است که زنده است و حیات بخش!
چند نکته کوتاه و بدون شرح در مورد زمینه های بروز 

این نوع رفتارها:
رفتارهای  گونه  این  در  روانی  حاد  اختالالت  نقش   -  
روشن  ارتباط  شود.  تلقی  تر  جدی  باید  هنجارشکن 
برخی اختالالت سایکوتیک با برخی معضالت سیاسی-

کرد  انکار  نمی شود  را  اجتماعی-فرهنگی  و  اجتماعی 
خیلی  نظام  ناحیه  از  موضوع   بررسی  و  توجه  لزوم  و 
ضروری به نظر می رسد. تا همه با هم بتوانیم با تحلیلی 
نوع  این  بروز  های  زمینه  از  ژورنالیستی  غیر  و  روشن 
های  زمینه  مدیریت  به  ملحدانه  آلوِد  رفتارهای خشم 

بروز آن بپردازند.
 - توجه و اهمیت دادن به »تشخیص، درمان و مراقبت« 
از بیماران حاد روانی مسئله مهمی است. و این مسئله 
پیش از آن که به حوزه سالمت و درمان مربوط شود 
کند.  می  درگیر  را  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  حوزه 
هیچ می دانید در تهران تخت خالی در بیمارستان های 
روانی به سختی پیدا می شود و برخی روانپزشک ها -از 
کردن  بستری  برای  بهتر-  زندگی  در  همکارانم  جمله 
معطل  باید  دوهفته  تا  روزی  چند  اورژانس  بیمار  یک 
که  است  سایکوتیکی  بیمارانی  حال  شرح  این  باشند. 

خود یا خانواده آنها برای درمان اقدام می کنند.
 - تاثیر کش مکش های والدین و اختالفات ادامه دار 
خانوادگی در بروز رفتارهای ناهنجار ریز و درشت موثر 

است.
 - قبال هم ابراز نگرانی کردم که باید برای حفظ سالمت 
جوانان  هیجانی  تعادل  و  سالمت  و  کودکانمان  روانی 
غیر  تدابیری  کرد؛  طراحی  عملیاتی  و  علمی  تدابیری 

فضایی، خداپسندانه و غیر تبلیغاتی.
ساده  نکته  دو  بدهید  اجازه  بگذریم؛  حرفها  این  از   

هیئتی عرض کنم:
الف( شما روضه ی ماهیانه دارید؟ مجالسی که در قدیم 
خیلی رایج بود و یک روحانی در کمتر از یک ساعت، 
چند مسئله شرعی و اعتقادی را بیان می کرد با کمی 
موعظه و خودش یا یک مداح با ذکر توسل، روضه ای 
می خواند و چشم ها تر می شد و  امن یجیب و دعا و 
جلسه با یک چای ساده تمام می شد. نه الزم بود مداح 
و سخنران کشوری باشند و مشهور و نه الزم بود برای 
جلسه تدارکات پیچیده و سختی در نظر گرفت؛ فقط 
یک اعالم ساده به در و همسایه و فامیل که ما مثال سوم 

ماه قمری ساعت 6 بعداز ظهر روضه داریم.
جلسات  مخالف  نیازمندیم.  بسیار  جلسات  نوع  این  به 
عمومی گسترده نیستم اما تاثیر این نوع مجالس روضه 
ی خانگی را بسیار بیشتر از مجالس چند ده هزار نفری 
ندارید  رسمی  چنین  اگر  الزم.  را  دو  هر  و  دانم  می 

امتحان کنید.
زمانی که  از  ما  مثال  دارید؟  ب( هیئت هفتگی چطور 
با دوستانمون -که امروز اغلب روحانی هستند- هیئت 
در  را  السالم  علیه  هادی  امام  حضرت  به  متوسلین 
دهه 60 -دهه دوم زندگی مان- تاسیس کردیم، همه 
و  نذر  و  داریم  آن  به  عشقی  و  خاطر  تعلق  خانوادگی 

نیازها و توسالت مان اغلب درآن جاست.
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هنگامی که به او خبر رسيد که ياران معاويه بر شهر انبار تاخته اند ، خود پياده از کوفه 
بيرون آمد تا به نخيله رسيد . در آنجا مردم بدو پيوستند و گفتند : يا امير المؤمنين ، ما 

تو را در نبرد با آنان کفايت می کنيم . علی ) ع ( گفت :
به خدا سوگند ، شما مرا از زيان خود نگاه نداريد . چگونه می توانيد از آسيب آنها نگه 
داريد . اگر زين پيش ، رعيت از جور حاکمان می ناليد ، من امروز از جور رعيتم می نالم . 

گويی ايشان پيشوا هستند و من پيرو ايشانم يا من فرمانبرم و ايشان فرمانده .
علی ) ع ( اين سخن را در کالمی طوالنی بيان فرمود و ما گزيده آن را در ضمن خطبه ها 
آورده ايم . در اين حال دو مرد از اصحاب پيش آمدند و يكی از آن دو گفت : مرا جز بر 

خود و اين برادرم تسلطی نيست . ای امير المؤمنين ، بفرمای تا به جای آوريم .
علی ) ع ( در پاسخ او فرمود : شما کجاييد و آنچه من می خواهم کجا .
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يکی از شاهکارهای 
معماری ، استخری در آسمان! 
استخری که در این تصاویر می بینید یکی از شاهکارهای معماری سنگاپور است که توسط  Sadfie Moche طراحی شده 

و بر فراز سه برج هتل Marina Bay Sands قرار گرفته است.
این برج 55 طبقه 200 متر ارتفاع دارد، اما شنا کردن بر فراز آن و نزدیک لبه ها آنقدر که به نظر می رسد خطرناک نیست. 
وقتی به این استخر نگاه می کنیم، به نظر می رسد که به شیب تندی منتهی می شود ولی در واقع آب استخر به یک حوض 
می ریزد و از آنجا دوباره به استخر اصلی بر می گردد. این استخر دو سیستم گردش آب دارد که اولی مانند سایر استخرها آب 
را فیلتر و گرم می کند و به استخر اصلی می ریزد، و دومی آب را در حوض فیلتر کرده به استخر باالیی می فرستد. این استخر 

که طولی سه برابر استخر المپیک و 650 فوت ارتفاع دارد، بزرگ ترین استخر روباز جهان محسوب می شود.
این هتل 2560 اتاق دارد که قیمت آنها از شبی 350$ به باال است و گران ترین هتل دنیا به شمار می رود.

سه برج با بیش از 2500 اتاق که روی سقف این برج ها یک استخر و در پایین آنها چندین فروشگاه ، سالن های تئاتر و 
رستوران وجود دارد.

روی سقف هتل چندین رستوران  و کافی شاپ وجود دارد. ساخت هر طبقه هتل تنها 4 روز طول کشیده است


