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هفتم  در  قانونی  های  پروسه  طی  از  پس  نهم  مجلس  باالخره 
خرداد 91 افتتاح و شروع بکار خود را رسما آغاز نمود.این دوره 
بین  رقایت  داشت.اوال  مجلس  قبلی  های  دوره  با  هائی  تفاوت 
جناح های مختلف سیاسی موسوم به راست و چپ یا اصول گرا 
و اصالح طلب وجود نداشت.در حقیقت رقابت عمده بین جریان 
راست و یا اصول گرایان با همدیگر بود.رقابت بین مهدوی-کنی 
و مصباح یزدی ، رقابت بین جبهه متحد اصول گرایان و جبهه 
پایداری و در نتیجه راه یافتگان به مجلس نهم عمدتا متعلق به 
جریان اصول گرا هستند.از 288 نفر نماینده راه یافته به مجلس 
تسامحا  دارند  طلب  اصالح  جناح  به  خاطر  تعلق  نفر   8 حدود 
این تعداد قلیل را هم می توان جزو اصول گرایان اصالح طلب 
با  نهم  مجلس  درون  های  بندی  دسته  نمود.بنابراین  توصیف 
مجالس قبلی تفاوت عمده ای دارد.اساسا فراکسیون اقلیت وجود 
عملی نخواهد داشت.جناح راست موجود در مجلس ناگزیر بین 
انجام خواهند داد.تحت عناوین جبهه متحد  را  خود تقسیماتی 
اصول گرا ، جبهه پایداری ، رهروان والیت ، جبهه ایستادگی ، 
ایثار گران انقالب اسالمی و غیره فعالیت خواهند نمود.از مجموع 
288 کرسی مشخص شده جبهه متحد اصول گرایان تعداد 138 
کرسی   79 به  پایداری  جبهه  و  نموده  بهارستان  روانه  نماینده 
دست یافته و 102 نفر نماینده نیز به عنوان مستقل به مجلس 
راه یافته اندکه قطعا جذب دو گروه فوق خواهند شد.در مجلس 
اول چهار نفر زن ، مجلس دوم چهار نفر زن ، مجلس سوم چهار 
نفر زن ، مجلس چهارم نه نفر زن ، مجلس پنجم 14 نفر زن ، 
مجلس ششم 13 نفر زن ، مجلس هفتم 13 نفر زن ، مجلس 
اند.در  داشته  نفر زن حضور   9 نهم  و مجلس  نفر زن   8 هشتم 
مجلس اول تعداد نمایندگان روحانی 164 نفر ، مجلس دوم 153 
روحانی ، مجلس سوم 85 روحانی ، مجلس چهارم 67 روحانی 
، مجلی پنجم 53 روحانی ، مجلس ششم 35 روحانی ، مجلس 
هفتم 43 روحانی ، مجلس هشتم 44 روحانی و مجلس نهم 27 

نفر روحانی حضور داشته اند.
بنابراین تعداد روحانیون در این دوره بشدت تقلیل یافته است.

پرونده  تسامح  بیشترین  با  نگهبان  شورای  دوره  این  در  ثانیا 
حوزه های انتخابیه را مورد بررسی و تائید قرار داد بطوری که 
و  دماوند  و  تنکابن  حوزه  سه  انتخابات  فقط  کشور  سراسر  در 
تویسرکان ابطال گردید که این امر در کلیه دوره های مجالس 
اول تا هشتم بی سابقه بوده است.در حالی که می توان به جرات 
یا  تطمیع   ، مختلف  های  به شیوه  انتخابات  در  تقلب  که  گفت 
خرید و فروش و آراء وارداتی و تکراری و غیره ریشه کن نشده 
نمایندگان  از  نفر   200 حدود  است.ثالثا  نشده  هم  کمتر  بلکه 
مجلس هشتم موفق به راه یابی به مجلس نهم نشدند.در حقیقت 
حدود دو سوم نمایندگان تازه کار و بی تجربه هستند و این خود 
معضلی برای مجلس نهم خواهد بود.از نمایندگان معروف چند 
دوره ای که موفق به راه یابی مجدد به مجلس نهم نشدند می 
حاج  محمد   ، مفتح  مهدی  محمد   ، نوری  ناطق  احمد  از  توان 

موحد ، محسن کوهکن ، امیدوار رضائی ، قدرت علیخانی ، اسداله 
بادامچیان ، کریم شهرزاد ، محبی نیا ، بهمن اخوان ، گرانمایه پور 
، کواکبیان ، شهاب الدین صدر ، ابراهیم نکونام ، موسی قربانی 
نام برد. رابعا برای اولین بار در مجالس نه گانه ، این بار بالفاصله 
پس از انتخابات که معموال 2 ماه تا افتتاحیه مجلس فاصله دارد 
حرکت ها برای تصاحب صندلی ریاست مجلس و هیئت رئیسه 
آغاز شد.غالمعلی و علی هر کدام با جدیت و سرعت زیادی سعی 
در یارگیری نمودند.منتخبین جدید را از اقصی نقاط کشور فرا 
خواندند از باغ گیالس شهریار تا شلمچه ، تطمیع ها و تخریب 
ها شروع شد.این امر بی سابقه و دور از انتظار بود شاید به خاطر 

پرشی بود از بهارستان به پاستور.
حال که به هر ترتیب نمایندگان به مجلس نهم راه یافته اند به 

آنهاست که :
1. به دقت قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس را مطالعه و با 

وظایف و اختیارات خود آشنا شوند.
انداز  چشم  سند  نظیر  دستی  باال  های  سند  ابتدا  همین  از   .2
بیست ساله ، برنامه پنج ساله توسعه ، قانون اصل 44 و قانون 
هدفمندی و قوانین مادر را بررسی و اقدامات خود را با آن تطبیق 

دهند.
، نقشه  به سرعت برق می گذرد  آینده که  برای چهار سال   .3
راه تنظیم و مشخص نمایند کشور را به چه سمت و سوئی می 
خواهند ببرند و اولویت های آنها چیست ؟ برنامه های عملیاتی 
خاص  شرایط  جمله  از  کشور  اساسی  معضالت  برای  را  خود 
اقتصادی : تحریم ها ، بیکاری ، گرانی ، رکود و تورم و معضالت 

فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تدوین نمایند. 
4.به گونه ای نباشد که در سال 91 که بر اساس شعار حمایت از 
تولید ملی و کار و سرمایه داخلی شروع شده سالیانه میلیاردها 

دالر اقالم مصرفی و بی مصرف از چین وارد کشور شود.
5. ابعاد نظارتی خود را در کنار وظیفه قانون گذاری تقویت نموده 

و بر چگونگی اجرای قوانین سعی و اهتمام وافر معمول دارند.
6. بخشی نگری و مالحظات منطقه ای را کنار گذاشته و شأن 

خود را در حد تدارکات چی منطقه تنزل ندهند.
را در هر شرایطی  بودن خود  و مردمی  استقالل و شجاعت   .7
برای حوزه  امتیاز  گرفتن  به خاطر  نشوند  و حاظر  نموده  حفظ 

انتخابیه ، مصالح ملی را قربانی نمایند.
8. از ابزار تذکر و سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص به درستی 

استفاده نمایند و آن را وسیله معامله قرار ندهند.
9. وکیل الدوله بودن را برای خود افتخار ندانند و خود را در هر 

شرایطی وکیل مردم بدانند.
تنظیم  در  دقت  و  کشور  نیاز  مورد  و  بجا  قوانین  وضع  با   .10
مصوبات و نظارت جدی و اجرای آن جایگاه مجلس را ارتقاء و 

شعار مجلس در رأس امور است را عمال تحقق سازند.
11. نماینده باید بموقع بتواند از اصل 86 قانون اساسی استفاده 
وظایف  ایفای  مقام  در  مجلس  نمایندگان   :  86 )اصل  نماید 
نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کامال آزادند و نمی توان آنها 
را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در 
مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد 
ایفای  بر  ای  نمایندگان خدشه  بر  نظارت  قانون  ندهند  اجازه  و 

وظایف آنها وارد سازد.
12. نمایندگان نباید هیچگاه منافع و مصالح ملی کشور را فدای 
از نمایندگان  بخشی نگری خود نمایند.مالحظه شده که برخی 
از روی چشم و هم چشمی و رقابت های قومی و منطقه ای و 

کسب آراء مردم بدور از هرگونه توجیه اقتصادی و نظر کارشناسی 
، صدها پروژه را با اصرار در مناطق خود راه انداخته اند که بدون 
توجه به منافع ملی بوده است.کارخانه های زیادی بدون توجه به 
زیر ساخت ها و نزدیکی مواد اولیه و راه های مواصالتی و توجیه 
اقتصادی راه اندازی شد که جز زیان چیزی به همراه نداشت.هر 
یا بودجه یک کارخانه در شهر  نماینده ای در کمسیون صنایع 
خود برای تامین قطعات خودرو یا فوالد و غیره ساخت ، ده ها سد 
و فرودگاه بدون نیاز احداث شد.سد هایی که در آذربایجان باعث 
خشک شدن دریاچه ارومیه شد و میلیارد ها تومان باید هزینه 
جبران این ندانم کاری شود ، واقعا چه کسی پاسخگوی اینگونه 
اعمال است؟ فرودگاه کاشان با صرف هزینه زیاد ساخته شد ولی 

هیچگاه مورد بهره برداری قرار نگرفت.
سایر  اعتماد  رأی  که  روزی  از  که  بداند  باید  نماینده   .13
نمایندگان را کسب نماید تنها نماینده حوزه انتخابیه خود نیست 
مصالح  به  باید  این  است.بنابر  ایران  مردم  تمام  نماینده  بلکه   ،

ملی بیندیشد.
14. برخی منتخبین از فردای انتخابات خود را در قالب نماینده 
می بینند و در مجالس و محافل حضور یافته و سخنرانی نموده و 
حتی پروژه افتتاح می کننددر حالیکه فرد منتخب تا رأی اعتماد 
نیاورد نمیتواند خود را نماینده بداند.شاید  نمایندگان را بدست 

این امر ناشی از ذوق زدگی و دست پاچگی باشد.
15. قوانین باید جامع و مانع تصویب شود.نمایندگان باید اهتمام 
اگر  نمایند.قوانین  معطوف  قانونی  مواد  نگارش  نحوه  در  زیادی 
با مشکل مواجه می سازد و چه  را  ، مجریان  باشد  ابهام  دارای 
بسا مانع اجرای قوانین بشود.نمونه آن قانون ادغام وزارتخانه ها 
یا قانون هدفمندی که ساعت زیادی از وقت ذی قیمت مجلس 
نحوه  با دولت در خصوص  تا مشغول چانه زنی  به هدر دارد  را 
اجرای آن باشند.این امر ناشی از ضعف قانون نویسی است.اینکه 
در قوانین مرتب اصالحیه و الحاقیه زده شود حسن نیست بلکه 
قبح است.در این شرایط است که قوانین روی دست مجلس می 

ماند و چه بسا در رأس امور بودن مورد تردید قرار می گیرد.
16. در بودجه 91 برای طرح توسعه مجلس 195 میلیارد تومان 
، برای رهن و اجاره دفتر نمایندگان مجلس ، 150 میلیارد تومان 
 ، تومان  میلیارد   43/5 جدید  نمایندگان  اسکان  هزینه  برای   ،
اعتبارات هزینه های مجلس 15 میلیارد تومان ، استقرار موقت 
نمایندگان جدید یک میلیارد تومان ، بودجه عمرانی مجلس 50 
تقسیم  نماینده  نفر  به290  را  ارقام  این  اگر  که  تومان  میلیارد 
کنیم هزینه هر نماینده بالغ بر 1/5 میلیارد تومان میگردد. البته 
این مبلغ مستقیما به نماینده پرداخت نمی شود بلکه هزینه ای 
است که بخاطر حضور یک نماینده صرف می شود.گفته می شود 
بیت  به  هزینه  تومان  میلیون   15 علنی  جلسه  دقیقه  هر  برای 
باید برای این دقایق  المال تحمیل می شود.بنابراین نمایندگان 
خود ارزش زیادی قائل شوند.به این ترتیب آیا سزاوار است که 
هر روز شاهد تأخیر یا غیبت ده ها نماینده باشیم؟بارها جلسات 
علنی با تأخیر یک یا دو ساعت آغاز می شود.آیا رواست که در 
طول چهار سال که بالغ بر 1460 روز می شود ، دوره هشتم فقط 
سه  )حدود  روز   1000 از  بیش  یعنی  باشد  داشته  جلسه   360
سال( تعطیلی وجود داشته باشد؟آیا چنین روشی با توصیه مقام 
، تالش مضاعف سازگاری  بر همت مضاعف  دائر  رهبری  معظم 
می  تشکیل  نفر   200 با   ، مجلس  علنی  جلسات  دارد؟معموال 
تر  واجب  باقیمانده کجایند؟و چه کاری  نفر  این 90  واقعا  شود 

از نمایندگی دارند؟

بنای   ، باید بدانند که بموجب قانون اساسی  17.نمایندگان 
عظیم کشور با تعامل و همکاری سه قوه پایه ریزی و احداث می 
گردد.با این تفاوت که نقشه راه و مهندسی این بنا به دست قوه 
مقننه و اجرا و ساخت و ساز آن بدست قوه مجریه و نظارت و 
وقتی  است  است.بدیهی  قضائیه  قوه  عهده  به  آن  ناظر  مهندس 
تالش مجری و ناظر )مجریه و قضائیه( به ثمر خواهد نشست که 
اساس کار و نقشه ساختمان صحیح و اصولی طراحی شده باشد 
این چنین است که بنا به ترتیب اصول مندرج در قانون اساسی 
باید  الواقع  فی  شده  گذاشته  مجلس  عهده  به  که  مسئولیتی  و 

مجلس در رأس امور باشد.
قرارداد های  فعال و جدی در  بسیار  باید حضور  18.نمایندگان 
را  دولت  باشند.باید  داشته  تسلیحاتی  و  نفتی  بویژه  المللی  بین 
ذخائر  فعال  نیمه  پروژه  بحال  فکری  باالخره  که  نمایند  مجبور 
مشترک ایران و قطر نمایند.نمی توان دست روی دست گذاشت 
تا قطر روزانه میلیون ها دالر از این مخزن مشترک بهره نماید و 
ما تماشاگر باشیم یا در مورد سایر پروژه های مهم نظیر انتقال 

آب دریاچه خزر نباید نمایندگان بی اطالع باشند.
و تشکیالت سیاسی جایگاهی  ما تحزب  19.متأسفانه در کشور 
ایام  در  گونه  قارچ  سیاسی  های  تشکل  و  ندارد  شده  تعریف 
تا چهار سال در محاق  انتخابات  فردای  و  نموده  انتخابات رشد 
ندارند  فرو می روند.بنابراین کاندیداها هیچکدام پشتوانه حزبی 
برای  باشند.بنابراین  خود  عملکرد  جوابگوی  بتوانند  الاقل  که 
جلوگیری از کم کاری نمایندگان الزم است برای هر نماینده یک 
کارنامه عملی تهیه و ثبت شود.از نظر حقوقی مردم با منتخب 
خود یک عقد وکالت منعقد می نمایند.وکیل طبق قانون موظف 
بنماید. را  خود  موکل  غبطه  و  مصلحت  رعایت  همواره  است 

نقشی  و  نظارت  وکیل خود هیچ  تعیین  از  مردم پس  متاسفانه 
چهار  طی  در  اگر  حتی  وکیل  ندارند.این  نماینده  کار  ادامه  در 
به  و  باشد  نداشته  مسئولیتی  احساس  هیچ  خود  وکالت  سال 
مسائل شخصی و مال اندوزی و رانت خواری و جایگاه آینده خود 
بیندیشد ، نه در سطح کمسیون ها فعال باشد و نه حضور موثر 
در صحن علنی مجلس داشته باشد و نه حضور مفید در حوزه 
انتخابیه ، موکلین هیچ مواخذه و بازخواستی نمی توانند داشته 
باشند و محکوم هستند تا چهار سال این وضع را تحمل نمایند.

انتخاب نخواهند کرد ولی  را  او  بعد  این است که دوره  حداکثر 
این کافی نیست.

اینجاست که نمایندگان منتخب با در نظر گرفتن خدا و وجدان 
مهم  این  به  داوطلبانه  و  ، شجاعانه  مسئولیت  احساس  و  کاری 
تن دهند و توسط هیأت رئیسه ، برای هر نماینده یک کارنامه 
عملی تهیه شود.برای موکلین باید مشخص شود که این نماینده 
در تهیه چند طرح نقش داشته در کمسیون تخصصی چه میزان 
حضور فعال داشته و چند تذکر و سوال از وزرا ارائه نموده و در 
چند استیضاح یا تحقیق و تفحص حضور داشته با چند طرح و 
الیحه موافقت یا مخالفت نموده و اساسا حضور فیزیکی وی در 
مجلس یا حوزه انتخابیه تا چه حدی بوده و به چه سفر خارجی 
از  کدام  هر  به  و  بوده  ها چه  این سفر  آوردهای  و دست  اعزام 
دوره  هر  و  سال  هر  پایان  در  و  شود  داده  امتیاز  اقدامات  این 
برای اطالع عموم این کارنامه منتشر شود.شاید محکی باشد که 
نماید. مسئولیت  احساس  بیشتر  شدن  انتخاب  از  پس  نماینده 

شاید با چنین تمهیداتی مجلس بتواند مجددا در رأس امور قرار 
گیرد.

به قلم مدیر مسئول

باید ها و نباید های مجلس نهم

قیام خونین 15 خرداد

   حكمت 166
َو َقاَل عليه السالم إَِذا ِهْبَت أَْمراً َفَقْع فِيِه 

ا تََخاُف ِمْنُه َة تََوقِّيِه أَْعَظُم ِممَّ َفإِنَّ ِشدَّ
دل به دريا زن

اگر از چيزي ترسيدي دل به دريا زن و در آن وارد شو، كه 
اين همه دو دلي سخت تر از ترسي است كه احساس مي كني.
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قاليباف:

 اگر مصلحت باشد درباره 
ریاست جمهوری فکر می کنم

یک  از  انسان  که  چرا  ندارم  جمهوری  رئيس  ولع  بنده  گفت:  قاليباف  نيوز:  آخرین 
ساعت بعد خود باخبر نيست که زنده است یا نه ولی اگر مصلحت باشد درباره اش 

فکر می کنم.
هم اندیشی  نشست  چهارمين  در  امروز  صبح  قاليباف  محمدباقر   ، فارس  گزارش  به 
آزادسازی  سالروز  گراميداشت  ضمن  اسالمی  آزاد  دانشگاه های  دانشجویی  بسيج 
خرمشهر اظهار داشت: فتح خرمشهر یکی از افتخارات بزرگ برای تاریخ کشور است 

که به برکت همين فرهنگ جهاد و شهادت و رشادت هاست.
وی افزود: دوران جنگ تحميلی تابلویی از مقاومت و پایداری، جهاد و ایثار و عقالنيت 

و عشق در کنار هم بود و این تابلو برای هميشه ماندگار است.
شهردار تهران با بيان اینکه تعریف من از بسيج این است که هر کس به خود نيندیشد 
یک بسيجی است، خاطرنشان کرد: بسيجی کسی است که به خود نيندیشد و خالصانه 
دفاع کند و اگر اینطور باشد خدا پشتيبان اوست. فرهنگ بسيجی فرهنگی است که 
در دوران دفاع مقدس شکل گرفت و تحقق شعارهای این راه را در دوران دفاع مقدس 

دیدیم و در واقع بسيج تبلور عينی فرهنگی دوران دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: امروز بسيجی بویژه بسيج دانشجویی باید بداند که فرهنگ بسيج یعنی 
قوی  ایمان  با  است که همراه  فرهنگی  یعنی  و  با عشق  توام  و  و عقالنيت  معنویت 
و مقاومت و سرسختی در مقابل  ایثار  و  با گذشت  و هشياری دقيق است و همراه 
توطئه ها است.قاليباف اضافه کرد: فرهنگ بسيج و بسيجی مبتنی بر سنت های الهی 
به یک  آزاد شد  اگر خرمشهر  نيز دیدیم که  زمان دفاع مقدس  واقع در  به  و  است 
نقطه عطف در تاریخ نزدیک شده است اوج فتح آن همان جمله حضرت امام است 
که فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد و این یعنی اگر همواره بر طبق سنت های الهی 

حرکت کنيم پيروزی تضمين شده است.
وی با بيان اینکه امروزه در جامعه شاهدیم که از فرهنگ اصيل فاصله گرفته ایم اظهار 
داشت: آن فرهنگی که توام با معنویت و عقالنيت و اخالص است از این فرهنگ اصيل 

امروز در سطح جامعه فاصله گرفتيم.

وی تصریح کرد: در جبهه اگر دو برادر در مقابل هم می ایستادند و در موردی 
بحث می کردند محال بود که کسی تصور کند که یک نفر دروغ می گوید و چنين 
چيزی به فکر کسی خطور نمی کرد در جبهه غيبت و دروغ و مال حرام خوردن نبود. 
در جبهه شاهد نبودیم کسی بگوید پاداش و ترفيع من کجاست و اینکه هيچ کس اگر 

کسی اشتباه کرده بود را به توهين و تحقير و تضعيف کردن نمی پرداخت.
وی با بيان مطلب فوق ادامه داد: ولی امروز متاسفانه بعضا در جامعه رفتارهایی اتفاق 
می افتد که این رفتارها هرگز در عرصه سياسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر اخالق 

اسالمی نيست و واقعا انسان می ماند که برخی بداخالقی ها باید چه کند.
شهردار تهران در ادامه با تاکيد بر اینکه ميراث دار دفاع مقدس باشيم نه ميراث خوار 
آن تاکيد کرد: امروز و بعد از دوران دفاع مقدس رزمندگانی که در جبهه بودند حق 
ندارند بر کسی منت بگذارند و حتی کسانی هم که در جبهه ها نبودند نيز حق ندارند 
ميراث خوار دفاع مقدس باشند.قاليباف در ادامه با بيان اینکه نباید در برابر بسياری از 
مسائل ساده اندیشانه رفتار کنيم اظهار داشت: درست است که آمریکا رو به تضعيف 
است ولی باید همواره با عقالنيت و پختگی ذکر کنيم نه اینکه رفتاری ساده اندیشانه 
اینکه تحليل اشتباه کنيم که عليه ما  اثری ندارد و  داشته و بگویيم تحریم ها هيچ 
قطعنامه صادر نمی کنند و بعد که صادر می شود بگویيم کاغذ پاره ای بيش نيست و 
هيچ آثار زیانباری ندارد.این فرمانده جنگ در دوران دفاع مقدس افزود: این در حالی 
است که ما امروز آثار زیانبار را در اقتصاد می بينيم و امروز دشمنان ما می خواهند 
در  باید  امروز  کنند.  وارد  آسيب  و جامعه  نظام  درون  به  اقتصادی  با حمله های  که 
عرصه اقتصادی همگی حاضر باشيم و دفاع کنيم نه اینکه در مقابل این حمله های 
اقتصادی به شعار بپردازیم. چرا که رفتارهای شعارگونه ما را دچار اشتباه و انحراف 
شاه  زمان  ما  را  حال  وضعيت  ندارد  امروز کسی حق  اینکه  بيان  با  می کند.قاليباف 
فجر  اوقات همانند دهه  برخی  که  متحير می شوم  بنده  داشت:  اظهار  کند،  مقایسه 
این  بوده و حال  اینطور  در گزارش ها مطرح می کنند و مثال روستاها در زمان شاه 
وضعيت را دارد. ما نباید اصال بعد از 33 سال خود را با زمان شاه ملعون مقایسه کنيم 
و واقعا طبيعی است که االن وضعيت باید این باشد و البته این را نيز باید مطرح کنيم 
که امروز ملت زیاده خواهی نداریم و نياز نيست خود را با لندن و نيویورک مقایسه 
کنيم ولی فی الواقع امروز خود را ببينيم و سعودی ها و بانکوک، استانبول و غيره را 
و در همه عرصه ها شاهد  نداریم  ما  دارند که  را  امکاناتی  آنها چه  واقعا  ببينيم.  هم 
پيشرفت چشمگير هستيم.قاليباف در ادامه این مراسم در پاسخ به سواالت دانشجویان 
از  به عنوان یکی  انتخابات ریاست جمهوری  آیا در  اینکه  بر  حاضر در جلسه مبنی 
کاندیداها حضور خواهيد داشت، اظهار کرد: بنده در جوار بارگاه حضرت ثامن  الحجج 
عرض می کنم که از اول انقالب تا این لحظه برای هيچ مسئوليتی و در هيچ جایی و 
هيچ رده ای رزومه ارائه نداده و داوطلب نبودم و شما مطمئن باشيد از آن افراد نيستم 

که بگویم احساس تکليف می کنم.
وی افزود: زمانی که به بنده گفتند به عنوان شهردار تهران به مسئوليت بپرداز وقتی 
بنده در جلسه  شورای شهر حاضر شدم سوال شد از من که چه برنامه ای داری و من 
هم گفتم »بسم اهلل الرحمان الرحيم من هيچ برنامه ای ندارم« ولی در عين حال گفتم 
که در فرصتی 4 ماهه بنده برنامه های خود را ارائه می دهم ولی این قول را نيز می دهم 

که از کرده خود پشيمان نشوید.
وی تاکيد کرد: بنده ولع رئيس جمهور ندارم چرا که انسان از یک ساعت بعد خود 
نيز باخبر نيست. در سال 88 هم بسياری گفتند که قاليباف می خواهد رئيس جمهور 
برنامه ها دارد ولی دیدید که حضوری نداشتم چرا که در آن  شود و ستادها زده و 
زمان وظيفه ای نداشتم ولی در سال 88 احساس وظيفه کردم. ولی این را هم بدانيد 

که به دنبال باالترجویی نيستم. ولی اگر مصلحت باشد در آینده به آن فکر می کنم.
وی ادامه داد: از این نوع انسانها نيز نيستم که بگویم احساس تکليف و وظيفه می کنم.  

بنده خودم از این وظيفه ها تاکنون حس نکردم و انشاءاهلل حس نخواهم کرد

دکتر سريع القلم:

باالخره یا ما اشتباه 
می کنیم یا دیگر کشور ها

با  هستند  نفر  هزار  چهار   سه،  نزدیک  ما  مدیران  مجموعه 
اندیشه هایی که در یک مدار بسته  در حال گردش است. متأسفانه، 
و  فرانسه  عربی،  به  خارجی  متون  و  نمی دانند  زبان  عموما  چون 
انگليسی نمی خوانند با جهان هم در ارتباط نيستند. بيشتر مدیران 
پدیده  که  می کنيم  گمان  ما  می خوانند.  بولتن  کتاب،  به جای  ما 
خاصی هستيم و افکار ما در صحنه جهانی خاص است؛ این نتيجه 
باشد،  لووپ  محصور بودن در یک مدار بسته است. آدم وقتی در 

می پندارد افکارش خاص است!
دکتر »محمود سریع القلم«، استاد علوم سياسی دانشکده اقتصاد و 
علوم سياسی دانشگاه شهيد بهشتی، به تازگی در مصاحبه  با یکی از 
روزنامه های صبح کشور )شرق( به تحليل مسائل مرتبط با سياست 
و  منطقه  به  ایران  دولتی  مقام های  نگرش  و  تلقی  ایران،  خارجی 

جهان و... پرداخته است. 
این مصاحبه از آنجا که رویکردی انتقادی و البته آسيب شناسانه به 
رویکرد های حاکم بر دستگاه سياست خارجی و دیپلماسی خارجی 
به  که  چرا  است،  چندان  دو  توجه  و  اهميت  دارای  دارد،  کشور 
ندرت رویکرد های سياست خارجی کشور مورد نقد آکادميک قرار 
می گيرد و آنچه هست، عمدتا هشدار ها و انتقادهای غير عالمانه ای 

است که در نشریات کشور و سایت های خبری منتشر می شود. 
نقد  که  آنجا  از  القلم  سریع  دکتر  آسيب شناسی  و  نقد  گمان،  بی 
در  بعدی  مباحثات  برای  مبنایی  می تواند  است،  آسيب شناسی  و 
فضای علمی کشور قرار گيرد؛ بنابراین، به نظر می رسد ورود دیگر 
زمينه  این  در  گوناگون  دیدگاه های  کردن  مطرح  و  صاحب نظران 

ضروری است. 
از  بخش هایی  دارد،  قرار  ببيندگان  روی  پيش  آنچه  هم اکنون 

استدالل های دکتر سریع القلم است. 
دیگر نظم مسلط آمریکایی در دنيا وجود ندارد

هم  آن  از  پس  و  رفت  فضا  به  که  بود  کشوری  نخستين  شوروی 
تانک جا  نظامی ساخت که در آن شانزده  هواپيماهای حمل ونقل 
می گرفت. هنوز هم آمریکایی ها برای انتقال نيروی نظامی بعضا از 
منابع  نظر  از  روسيه  می کنند.  اجاره  هواپيما  روسيه  هوایی  نيروی 

طبيعی در دنيا اول است. 
با  و  کردند  توليد  نوزدهم  قرن  در  روس ها  که  ادبياتی  همچنين 
انقالب روسيه متوقف شد، جزو ميراث فرهنگی بشری است؛ اما چه 

چيزی باعث سقوط شوروی شد؟ 
ایده هایی  ولی  بود،  نظامی  قدرت  و  امکانات  منابع،  هنگام  آن  در 
که اتحاد جماهير شوروی معرفشان بود، هم با طبع بشر سنخيت 
همين  به  بودند.  تناقض  در  جهانی  واقعيت های  با  هم  و  نداشتند 
که  ـ  شوروی  جماهير  اتحاد  سياسی  دفتر  خود  از  تغيير  دليل، 
گورباچف معرفش بود  ـ آغاز شد. ایده تقابل با نظم جهانی در دنيا 
اعتبار ندارد. دیگر نظم مسلط آمریکایی در جهان وجود ندارد. در 
اروپا در حال کاهش است و  حالی که طبقه متوسط در آمریکا و 
فاصله طبقاتی افزایش پيدا کرده، در آسيا طبقه متوسط به شدت 

در حال افزایش است. 
در  متوسط  طبقه  به  نفر  ميليون  سيصد  آینده،  سال  بيست  در 
آمریکای التين و آسيا افزوده خواهد شد. ما با کدام تلقی از جهان 
می اندیشيم؟ توليد ناخالص داخلی کره  جنوبی و مکزیک، تقریبا با 

انگلستان برابری می کند.
تقابل با جهان باید تعریف شود

شرکت های چندمليتی از ميان رفته اند و  هزاران شرکت کوچک و 
متوسط، مبنای برون سپاری )Outsourcing( شده اند. 3۵ کشور 
ایرباس  هواپيماهای  تا  می کنند  همکاری  هم  با  شرکت   ۱4۵۰ و 
ساخته شود. جهان امروز با جهان دهه ۱34۰ و ۱3۵۰ که مبارزه 

سياسی می شد، به شدت تغيير کرده است. 
این  صورت،  غير  در  شود.  تعریف  باید  جهان  با  تقابل  بنابراین، 
اندونزی و مالزی  حاشيه ای از رمانتيسم سياسی است؛ پس نه در 
اعتبار دارد و نه در مصر و تونس و عراق و نه در آمریکای التين و 
جاهای دیگر دنيا. من با غرب کاری ندارم، بلکه در مورد کشورهای 
در حال توسعه سخن می گویم. کشور برزیل ۱۵۰ سال تالش کرد 
تا به قانونگرایی و نظم سياسی معقول برسد و سرانجام هم رسيد. 
خود برزیلی ها می گویند ما مدیون همکاری با جهان هستيم. شما 
حتی اگر یک دوست فکری خوب داشته باشيد، ممکن است یک 
جمله اش مسير زندگی شما را تغيير دهد. تعامل جهانی هم همين 

منطق را دارد. 
اعتبار  ایران  خارجه  وزارت  در  تنها  ایرانی،  دیپلمات های  ایده های 

دارد
اگر مسئوالن یک کشور، یک دهم از وقت روزانه شان را صرف تعامل 
جهانی کنند، نکات بسيار بيشتری می آموزند تا اینکه در فضاهای 
بسته درون کشور با هم تعامل کنند. در سال ۲۰۱۰ به واسطه کار 
در  نفر  روزانه ۲۲  آن،  با  تعامل  و  یادگيری  و  با جهان  و همکاری 

برزیل  ميليونر شدند. 
هم اکنون برزیل در دنيا از نظر اقتصادی نسبت به ایتاليا و اسپانيا 
روسيه  از  داخلی  ناخالص  توليد  نظر  از  و  دارد  مهمتری  جایگاه 
۶۵۰ميليارد دالر جلو تر است. حتی مکزیک هم که تعامالت وسيع 
جهانی داشته، توانست به توليد ناخالص داخلی هزار و سی و چهار 
دیپلمات های  وقتی  کاری  فضاهای  در  یابد.  دست  دالری  ميليارد 

از جمله سازمان  با مراکز قدرت جهان  به ستيز  را  ایرانی، دیگران 
ملل متحد دعوت می کنند، همه گوش می کنند؛ با احترام، بعضی ها 

هم پاسخ های دیپلماتيک می دهند، ولی این اعتبار ندارد. 
در  تنها  ایده ها  این  که  دارند  ایده هایی  ایرانی  دیپلمات های 
راهروهای وزارت خارجه خودمان معتبر است و نه در صحنه واقعی 
گاه  هيچ   ما  خارجه  وزارت  مدیریت  که  درست  این  البته  جهانی. 
حرفه ای نبوده، ولی بدنه وزارت خارجه خيلی حرفه ای است. افراد 
چندانی  نقش  اما  کشيده اند  زحمت  خيلی  که  تحصيل کرده ای 
در  ما  افکار  و  هستيم  پدیده خاصی  که  می کنيم  تصور  ما  ندارند. 
صحنه جهانی خاص است. این نتيجه محصور بودن در یک لووپ 
)مداربسته( است. آدم وقتی در لووپ باشد، گمان می کند افکارش 
و سياسی جهانی  انسان در محافل علمی  اما هر چه  است؛  خاص 
بيشتری شرکت کند، بيشتر می آموزد و بيشتر در مفروضات خود 
تشکيک می کند. آموختن حاصل تعامل است. آموزه های دینی ما 
هم این را تشویق می کند؛ بنابراین، مسأله عمده تعامل نداشتن با 

جهان است. 
با  هستند،  نفر  چهار  هزار  سه،  نزدیک  ما  مدیران  مجموعه 
اندیشه هایی که در یک لووپ بسته  در حال گردش است. متأسفانه 
و  فرانسه  عربی،  به  خارجی  متون  و  نمی دانند  زبان  عموما  چون 

انگليسی نمی خوانند، با جهان هم در ارتباط نيستند. 
بولتن هایی که  بولتن می خوانند؛  به جای کتاب،  بيشتر مدیران ما 
در  اشتباه  با چندین  کتاب حتی  از یک  بریده شده ای  تکه های  با 
تهيه می شوند.  بخوانند،  تناسب کسانی که می خواهند  به  ترجمه، 
از  را خودش  هانتينگتون  از  کتابی  مدیر  که  است  مهم  بسيار  این 
را  آن  از  پاراگراف  دو  دیگر  نفر  یک  اینکه  تا  بخواند  پایان  تا  آغاز 
خالصه کرده باشد. تعداد جلسات در دستگاه  اجرایی ما الزم است 
به یک پنجم کاهش یابد و بيشتر تابع هماهنگی های فکری باشيم 
و بخشی از وقت را صرف مطالعه و آشنایی با متون کالسيک کنيم. 

بدون ائتالف داخلی و بين المللی نمی توان به نتيجه رسيد
فکری  ستون های  درباره  ما  که  است  مهم  این  می کنم  گمان 
جهان  این  کنيم.  تجدیدنظر  ایستاده ایم  آن ها  روی  که  بين المللی 
سرشار از یادگيری و زیبایی است و ما می توانيم یاد بگيریم و تأثير 
بگذاریم. ما هم حرف های بسيار خوبی داریم. جهان نه حافظ دارد، 
اینکه ما جهان را تنها یک  نه سعدی، نه موالنا و نه فارابی. زمان 
ببينيم،  امپریاليستی  ضد  و  چپ  تفکرات  پایه  بر  سياسی  پدیده 

گذشته است. البته یک مقدار بحث، بحث نسلی است. 
افکار سياستمداران نسل اول انقالب ما در جهان جنگ سرد شکل 
گرفته است. جهان دو قطبی که افکار چپ خيلی در آن رایج بود، 
اگر  است  خوب  خيلی  است.  دیگری  جهان  جهان،  هم اکنون  ولی 
مراکز تحقيقاتی وزارت خارجه افراد منصف و دور از سياست را جمع 
از جهان تسری داده شود و دیپلمات های ما  تا فهم جدیدی  کند 
بتوانند از افکار جدیدتری حمایت کنند. چه در سياست داخلی و چه 
در سياست بين المللی، نمی توان بدون ائتالف نتيجه گرفت. ما در 
دنيای به شدت تکنيکی زندگی می کنيم. حتی اگر کسی می خواهد 
بحث  یک  این  باشد.  داشته  تعامل  دنيا  این  با  باید  باشد،  متدین 
سياسی نيست. تقدیر زیبایی ها و مزیت ها و نکات مثبت کشورهای 

دیگر، جزیی از باورهای دینی ما هم هست. 
رویکرد اخير وزارت خارجه در جهان امروز چقدر پذیرفتنی است؟ 

یک الگوی جدید که در دستگاه دیپلماسی ما بنا شده و بسيار بر 
آن تأکيد می شود، این است که گفته می شود، ما تعامل با ملت ها را 
بر تعامل با دولت ها ارجحيت می دهيم. هدفمان تعامل و ارتباط با 
ملت هاست، نه دولت ها. می گویيم ما تالش داریم جمهوری اسالمی 
را به ملت ها معرفی کنيم و اهميتی ندارد که دولت ها چه نگاهی به 

جمهوری اسالمی دارند. فکر می کنيد این الگو و این تفکر چقدر 
در جهان امروز پذیرفتنی است؟ 

این جمله برای سخنرانی خيلی خوب است؛ اما در علم سياست که 
به نظر من، هنوز بنا بر رئاليسم و نئورئاليسم شکل گرفته، تعامل 
با مراکز قدرت است. اکنون شاید قدرت شرکت  ارتباط  به معنای 
مایکروسافت یا یک بانک چينی یا صنعت کشتی سازی کره جنوبی 
اهميت  که  است  سازمان دهی  و  قدرت  این  صورت،  هر  در  باشد، 
دارد؛ بنابراین، ما باید واژه مردم را تعبير و تفسير کنيم. منظور از 
مردم چيست؟ آیا مردم یعنی کسانی که در خيابان ها راه می روند، یا 
کسانی که ما آن ها را به کنفرانس های خودمان می آوریم؟ آیا سخن 
از تعداد است یا صحبت از تشکل ها و جریان ها و سازمان ها و مراکز؟ 
داشت،  اعتبار  ملت هاست«  با  تعامل  ما  »هدف  که  جمله  این  اگر 
با  می خواهيم  ما  نمی گفت  دیپلماتيک  زبان  با  ما  خارجه  وزارت 
این عبارت  از سر بگيریم. من گمان می کنم  را  انگليس روابطمان 
ندارد، همان  اعتبار سياسی  و  برای سخنرانی ها مفيد است  بيشتر 

گونه که ما خودمان هم به آن عمل نمی کنيم. 
دنيا  در  ملت  دو  انگليسی می گوید،  روسی تبار  فيلسوف  آیزابرلين، 
فوق العاده ایده آليست هستند و ایده آليسم به آن ها خيلی لطمه زده 
است؛ یکی ایرانيان و دیگری روس ها. ایده آليسم ایرانی و ایده آليسم 

روسی، سبب شده آن ها جهان را با یک لنز خاص  بينند. 
واقع گرایی یک فضيلت است. اینکه شما واقعيت ها را درک کنيد، 
هم متد می خواهد و هم نظام فلسفی. ما هم در گذشته و هم در 
نمی خواهم  من  است.  نقاب های خاصی  با  نگاهمان  کنونی  شرایط 
بحث را خيلی آکادميک کنم، ولی به نظرم ریشه  این نگاه در این 
است که ما عمدتا به لحاظ متدولوژیک و اندیشه ای، قياسی هستيم 
استقرا  بر  ثروت  و  افزایش قدرت  مبانی  استقرایی. در حالی که  تا 

بنا شده است. 
از  مثبتی  تلقی  »ما  آن ها می گویند:  ببينيد،  را  رهبران چين  شما 
اروپا و آمریکا نداریم. ما هم لطمه بسياری از آن ها خورده ایم، اما 
هدف ما چين است، دنبال رضایت های روانی نيستيم، نمی خواهيم 
مسائلمان را با غرب به لحاظ تاریخی تسویه کنيم. ۱/۵  ميليارد نفر 
حياط  پشت  بروید  بگویيم،  آن ها  به  نمی توانيم  و  داریم  جمعيت 
خانه تان لوبيا بکارید و زندگی کنيد. ما باید مسائلشان را حل کرده 

و رشد کنيم، ما باید از این جهان بياموزیم.« 
درستی  تقارن  کردید،  برقرار  که شما  تقارنی  آن  فکر می کنم  من 
است. اینکه االن روابط  ما با عربستان در بد ترین شرایط سی سال 
گذشته است، اینکه با بيشتر همسایگان مشکل داریم، برمی گردد به 

ذهنيتی که از خودمان و جهان داریم. 
حاال یا جهان اشتباه می کند یا ...!

حاال یا جهان اشتباه می کند یا ما. اگر بخواهيم منصفانه و منطقی 
با مسأله برخورد کنيم، باید دست کم مناظره کنيم و ببينيم آیا ما 
درست می گویيم یا جهان و در پایان باید باید زندگی کرد و با دنيا 
افغانستان  تبعه  یک  که  هم اکنون شمار کشورهایی  داشت.  تعامل 

می تواند بدون ویزا با گذرنامه اش سفر کند، از ایران بيشتر است. 
اوایل دوره تدریس، مثال ما کشورهای آلمان و ژاپن بودند. جلو تر 
من  حاال  اما  شدند.  مثال زدنی  ترکيه  و  برزیل  مالزی،  آمدیم  که 
پنج  دولتش  کابينه  در  که  افغانستانی  می زنم؛  مثال  افغانستان  از 
برایش  خوبی  آینده  و  دارند  حضور  متخصص  و  تحصيل کرده  زن 
سال  تا سی  بيست  راه  این  است  ممکن  حاال  می شود.  پيش بينی 
طول بکشد، ولی این کشور با جهان در ارتباط است. شما به ندرت 
زبان  به  که  می کنيد  پيدا  را  کسی  افغانستان،  حاکمه  هيأت  در 

خارجه مسلط نباشد

این همه پول نفت کجا رفته است؟
مصرف سرانه ارز در دوران جنگ به ازای هر ایرانی ۶۰8 دالر بود و این رقم در زمان دولت هاشمی به 
384 دالر به ازای هر ایرانی به طور ساالنه رسيد؛ در دولت خاتمی به ازای هر ایرانی 3۶4 دالر ساالنه 
اختصاص یافت و در دولت احمدی نژاد این ميزان ارز به ازای هر ایرانی 8۲4 دالر شد که از شرایط 

جنگی هم باالتر بود!
»این همه پول نفت کجا رفته است؟« ؛ این سوالی است که مردم در هنگام مواجهه با رکود اقتصادی 
و گرانی ها و مشکالت معيشتی روزافزون ، مدام مطرح می کنند و گاه درآمدهای ارزی کشورمان را 
ما  و  را مدیریت می کنند  این درآمدها  مقایسه می کنند که »آنها چگونه  برخی کشورهای عربی  با 

چگونه؟!«
عصر ایران نوشت: هر چند برخی سوء استفاده ها و اختالس های کالن ، مشخص کننده تکليف بخشی 
از درآمدهای کشور است اما امروز ، احمد توکلی با آمار تکان دهنده ای که در صحن علنی مجلس ارائه 

کرد ، خواسته یا ناخواسته ، به این سوال جواب داد که »این همه پول نفت کجا رفته است؟«
بخوانيد: » مصرف سرانه ارز به قيمت های ثابت در دوران جنگ به ازای هر ایرانی ۶۰8 دالر بود و این 
رقم در زمان دولت بعدی به 384 دالر به ازای هر ایرانی به طور ساالنه رسيد؛ در دولت قبل از دولت 
احمدی نژاد به ازای هر ایرانی 3۶4 دالر ساالنه اختصاص یافت و در دولت احمدی نژاد این ميزان ارز 

به ازای هر ایرانی 8۲4 دالر شد. «
اعداد را یک بار دیگر بخوانيد:

- در دوران دفاع مقدس ، به ازای هر ایرانی ، ۶۰8 دالر در سال ارز از کشور خارج می شد. وضعيت 
جنگی کشور و نياز به خریدهای تسليحاتی و نيز واردات اقالم عمومی این رقم را توجيه می کرد.

- در دوران سازندگی که هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری را عهده دار بود ، برغم آن همه ساخت و 
ساز و بازسازی مناطق جنگی و ایجاد کارخانه و سد و نيروگاه و ...، ميزان خروج ارز به نحو قابل مالحظه 

ای مدیریت شد و کاهش یافت به گونه ای که از ۶۰8 دالر سرانه به 384 دالر رسيد.
- در زمان ریاست جمهوری خاتمی نيز روند مدیریت خروج ارز از کشور همچنان ادامه یافت و به ازای 
هر ایرانی در سال ، 3۶4 دالر ارز از کشور خارج و صرف واردات شد تا بقيه در آمدهای ارزی ، در حساب 

ذخيره ارزی پس انداز و صرف امور زیربنایی شود.
- اما روند کاهشی مصرف ارزی کشور ، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ، ناگهان منفجر شد و 
مصرف سرانه ارز ، حتی از شرایط جنگی هم بيشتر شد و به عدد بی سابقه 8۲4 دالر به ازای هر نفر 
رسيد!معنی کاهش خروج ارز از کشور ، این است که چرخه اقتصاد ملی ، قادر به تأمين عرضه و تقاضا 

در داخل است و نياز کمتری به واردات وجود دارد.
اما هر گاه مدیریت کالن اقتصادی کشور دچار ضعف شود ، نظام توليد و توزیع در داخل آسيب می بيند 

و نمی تواند نيازهای معيشتی مردم را برآورده کند.
در چنين شرایطی ، دولت برای حفظ آبروی خود و کتمان سوء مدیریتش ، به ذخایر ارزی کشور دست 
درازی می کند و با فروش سرمایه ای به نام نفت ، »سيل« واردات را به سمت کشور هدایت می کند و 

البته در مقابل »سونامی« خروج ارز از کشور را رقم می زند!
همين اعداد و ارقام به تنهایی خط بطالنی است بر همه آنچه  ماشين عظيم تبليغاتی دولت می خواهد 
به مردم القا کند و این باور را به وجود بياورد که هم اکنون کارآمدترین دولت تاریخ ایران بر سر کار 
است!نکته تلخ ماجرا این است که برغم این همه خروج ارز از کشور و این همه واردات ، اوضاع اقتصادی 
کشور به حدی نامناسب است که معيشت مردم ، در مقایسه با دوره های قبل ، نه تنها بهبود نيافته ، 

بلکه قدرت خرید نيز همچنان سير نزولی به خود گرفته است.
به بيان دیگر ، اگر با این همه ولخرجی ارزی ، وضع مردم بهتر می شد ، باز می شد موضوع را توجيه کرد 

ولی قضيه این است که هم پول مملکت ار دست رفته و هم اوضاع اقتصادی مردم درست نشده است!
»این همه پول نفت کجا رفته است؟« ؛ جواب مشخص است: به چاه بی تدبيری مسوول دولتی ریخته 
شده است ؛ چاهی که اگر برای ملت ایران آب نداشته ، برای مافيای واردات و البته برای چينی ها و 

اماراتی ها و دیگران ، عجب نان های خوش خوراکی  داشته است!
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تحليل بازار مسکن در سال ۹1 : 

رونق به بازار برمی گردد 

افزایش قيمت بهاء مصالح ساختمانی،افزایش  نرخ رشد باالی نقدینگی، رشد نرخ تورم، 
تعداد پروانه های ساختمانی و رشد قيمت زمين، حکایت از آغاز دوره رونق نسبی بخش 

مسکن در سال 9۱ دارند.
در  تهران  سپهر  مدیریت  توسعه  گذاری  سرمایه  اقتصادی  مشاور  سرشت  نيکو  ناصر   
جریان برگزاری دومين همایش استراتژی های سرمایه گذاری در سال9۱ برای بازارهای 
مسکن،طال و ارز و سهام که توسط دانشگاه شریف برگزار شد، تحليلی از چشم انداز رفتار 

بازار مسکن در سال جاری ارایه کرد.
 *عوامل موثر در پيش بينی رفتار بازار مسکن و سه دوره متفاوت بازار

وی اظهار داشت: پيش بينی رفتار بازار مسکن در سال جاری به بررسی متغيرهای چون 
اقتصادی بخش ساختمان و مسکن، توالی دوره های رکود ورونق ، عوامل  ویژگی های 
تاثير گذار درون بخشی و برون بخشی بر تحوالت بازار مسکن، تفاوت رفتار بازار واحدهای 
تجاری، اداری  و مسکونی، تفاوت دوره رونق فعلی با دوره های پيشين و همچنين طرح 

این سئوال که آیا در حال حاضر بازار مسکن وارد دوره رونق شده، بستگی دارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به نشانه های دوره پيش رونق در بازار مسکن اشاره 
کرد و گفت: در این دوره از دو دوره دیگر رونق و رکود کوتاه تر است، همراه با افزایش 
نقدینگی، اجاره بها و افزایش قيمت های پيشنهادی که هنوز در باور خریداران نمی گنجد، 
سردرگمی در  گزارشات رسانه ها و مجادله در مورد صحت و سقم افزایش قيمت هم دیده 

می شود.همچنين تعلل خریداران برای انجام معامله به دليل عدم باور قيمت های جدید و 
اميد به حبابی بودن آن و مشاهده نشانه های رکود یا نا امنی در سایر بازارهای رقيب مانند 

بورس و طال از جمله نشان های دوره پيش رونق در بازار مسکن هستند.
با افزایش قيمت  این کارشناس ادامه داد:در دوره رونق هم که با رشد قيمت مسکن و 
زمين شروع می شود، با نشانه هایی چون کاهش مدت انتظار برای فروش ملک)افزایش 
تعداد معامالت نسبت به دوره مشابه قبل(،افزایش تعداد پروانه های ساختمانی نسبت به 
دوره های قبل، پيشی گرفتن سهم افزایش قيمت از اجاره بها از مجموع درآمد مستغالت 
با نوسان نرخ خرید و  ایران بيشتر  )این نشانه در  اقساط معوق وام های رهنی  ، کاهش 
فروش وام های مسکن نمود دارد (، افزایش تقاضا برای پيش خرید مسکن و کاهش عرضه 
پيش فروش از سمت سازندگان و همچنين توجه بيش از پيش به تحوالت بازار مسکن  

در رسانه ها و افزایش تعداد مصاحبه دولتمردان برای تکذیب افزایش قيمت همراه است.
باشد به همان  اینکه هرچه عمق، شدت و طول دوره رونق بيشتر  بيان  با  نيکو سرشت 
نسبت هم طول، شدت و عمق دوره رکود هم بيشتر خواهد بود،خاطر نشان کرد:نشانه 
آن،  تثبيت  یا  و  قيمت  رشد  سازندگان،کاهش  نقدینگی  کاهش  شامل  رکود  دوره  های 
افزایش مدت انتظار برای فروش )کاهش تعداد معامالت درمقایسه با دوره های مشابه(، 
افزایش درخواست برای مشارکت از سوی سازندگان، کاهش پس انداز کنندگان جدید در 
صندوق پس انداز مسکن و افزایش تعداد وامهای معوق سازندگان و مشاهده رونق در بازار 

سایر کاالهای سرمایه ای و بازارسرمایه مانند ارز ، طال و بورس هستند.
*عوامل درون  و برون بخشی تاثيرگذار بر تحوالت قيمت و بازار مسکن

وی در رابطه با عوامل درون  و برون بخشی تاثيرگذار بر تحوالت قيمت و بازار مسکن و 
مستغالت هم توضيح داد: در حالی نرخ سودآوری بخش مسکن، قيمت زمين و مصالح 
ساختمانی ، هزنيه دستمزد و انتظارات قيمتی از جمله عوامل درونی هستند که حجم 
نقدینگی کشور، نرخ تورم و سپرده بانکی،قيمت نفت، تحوالت ارز و وضعيت بازدهی بازار 
سهام به عنوان عوامل برون سازمانی مطرح هستند.دراین ميان عوامل درون بخشی که 
عمدتا از تورم عمومی اثر می پذیرند، از طریق فشار هزینه، بر افزایش قيمت تمام شده 
مربوط  برون بخشی  عوامل  به  مسکن  قيمت  جهش وار  افزایش های  می گذارند،ولی  تاثير 

می شود که خود ریشه در ماهيت سرمایه ای مسکن دارد.
*رشد هزينه های توليد مسکن به سه دليل

این  داشت:  اظهار  هم  سال9۱  در  مسکن  بازار  بر  گذار  تاثير  عوامل  درباره  نيکوسرشت 
عوامل شامل متغيرهای کالن اقتصادی و بازار کاالهای سرمایه ای، نقدینگی، تورم، بورس، 
ارز، طال، چارچوب اجرایی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، بودجه و طرح تفصيلی 
انتظار در  اتفاقات مورد  ، درباره  این موارد  با در نظر گرفتن  جدید شهر تهران هستند. 
ارتباط با توليد می توان شاهد رشد هزینه ها به دالیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه 
نرخ  افزایش  افزایش  همچنين  و  بانکی  تسهيالت  سود  افزایش  تحریم(،  )بدليل  مبادله 

حامل های انرژی بود.
وی به وضعيت شاخص های تورم و نقدینگی در سال جاری اشاره کرد و گفت: سال 9۱ 
بدليل فشارهای هزینه، سال جهش تورمی خواهد بود. این درحالی است که صندوق بين 
المللی پول و بانک جهانی در تحليلی بدبينانه نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۲ 

به ترتيب 4 دهم در صد و 8 دهم درصد پيش بينی کرده اند.
همچنين اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور 

در پایان سال گذشته را 3۵۲ هزار ميليارد تومان و نرخ رشد آنرا 4.۱9 درصد اعالم کرده 
که پيش بينی می شود این رقم در سال 9۱ به بيش از 43۰ هزار ميليارد تومان بالغ شود .

*چند نکته مهم از بودجه ۹1
از بودجه سال 9۱ اشاره کرد و گفت: در حالی پيش  این کارشناس به چند نکته مهم 
بينی درآمد ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه های برای سال جاری ۶۶ 
هزارميليارد تومان است که تحقق این درآمد مستلزم دو برابر شدن قيمت حامل های 
انرژی بوده و درصورت عدم افزایش ۲ برابر شدن بهاء انرژی این مبلغ باید از درآمد مالياتی 
یا استقراض تامين شود. همچنين از مجموع 3۵هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت قانون 
بودجه سال گذشته ،تنها7.۵ هزار ميليارد تومان فروخته شده اما اوراق مشارکت در الیحه 
بودجه سال جاری ۵۶ و رقم مصوب قانون بودجه ۲۵ هزارميليارد تومان است که در هر 
حال حداقل معادل رقم پيش بينی شده برای انتشار اوراق مشارکت بودجه سال 9۱ با 
کسری مواجه بوده و در صورت عدم افزایش دوبرابری قيمت حامل های انرژی کسری 

بودجه افزایش خواهد یافت.
*پيش بينی  تحوالت بازار مسکن در سال ۹1

نيکوسرشت با درنظر گرفتن همه موارد ،در مورد تحوالت بازار مسکن در سال 9۱ پيش 
بينی کرد:برای طرف عرضه، افزایش زیاد قيمت ساخت به ویژه قيمت مصالح و دستمزد، 
از  ناشی  )تورم  تسهيالت  سود  نرخ  و  ها  قيمت  عمومی  سطح  تورمی  جهش  از  ناشی 
بدليل  تقاضای سرمایه ای  تحریک  زمينه  فراهم شدن  تقاضا  برای طرف  و  هزینه(  فشار 
شکل گيری انتظارات تورمی در بخش و اشباع بازارهای رقيب، نزدیک شدن به نقطه اوج 
جمعيتی به لحاظ تقاضا )نياز ( به مسکن و تقاضای انباشته شده سال های اخير پيش 
بينی می شود.موضوع خاصی که در این ميان وجود دارد مربوط به اثرات خاص ابالغ طرح 

تفصيلی جدید شهر تهران است.
وی با طرح این سئوال که آیا در حال حاضر بازار مسکن وارد دوره رونق شده یا خير؟ 
 ، گفته  پيش  های  نشانه  بروز  دليل  به  گذشته  سال  دوم  نيمه  حالی  در  داد:  توضيح 
سال پيش رونق در سيکل تجاری مسکن بود که همه نشانه ها از جمله نرخ رشد باالی 
نقدینگی، رشد شتابان نرخ تورم و افزایش قيمت بهاء مواد و مصالح ساختمانی، افزایش 
تعداد پروانه های ساختمانی و رشد قيمت زمين، حکایت از آغاز دوره  رونق نسبی بخش 

مسکن در سال 9۱ دارد.
مشاور اقتصادی سرمایه گذاری توسعه مدیریت سپهر تهران به تفاوت دوره رونق فعلی با 
دوره های پيشين اشاره کرد و گفت: با توجه به حفظ جذابيت سایر بازارهای رقيب )طال 
، ارز و بورس ( در جذب سرمایه و نيز جو روانی موجود در رجحان کاالهای سرمایه ای 
منقول،انتظار نمی رود عمق و شدت رونق جدید بازار مسکن همسنگ دروه های پيشين 
با  زیادی  فاصله  حاضر  دوره  در  مسکن   قيمت  افزایش  ميانگين  دامنه  باشد.همچنين 

شاخص نرخ تورم نخواهد داشت .
نباید بخش مسکن  این همه  با  توضيحات خود هم گفت:  بندی  نيکو سرشت در جمع 
بعنوان یک جزء کليدی از اقتصاد جدای از سایر بخش ها تحليل شود.تغييرات رفتار قيمت 
مسکن در بلندمدت )عليرغم وجود دوره های رکود و رونق( از شاخص تورم تبعيت می 
کند. دراین ميان رکود بازار مسکن لزوما به معنی رکود در بازار سایرمستغالت )تجاری، 
مختلف،  کاربری های  ترکيب  با  توانند  می  سرمایه گذاران  و  سازندگان  و  نيست  اداری( 

ریسک چرخه های تجاری را مدیریت کنند.

نامه توکلی به احمدی نژاد

رئيس  و  تهران  نماینده  توکلی  احمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در واکنش به ابالغيه قانون 
بودجه 9۱ توسط رئيس جمهور که در آن قانون بودجه را استحاله 

شده و طرح نمایندگان خوانده بود نامه ای به احمدی نژاد نوشت.
قرار  این خبرگزاری  اختيار  در  آن  از  ای  نسخه  که  نامه  این  متن 

گرفته به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رئيس جمهور محترم
سالم عليکم؛

اجرا  برای  را  بودجه  قانون  تاخير  روز  سه  از  پس  وقتی  جنابعالی 
در اختيار مسئوالن قرار دادید، در نامه به معاون خویش آورده اید:

مجلس  سوی  از  که  وسيعی  تغييرات  که  است  یادآوری  به  »الزم 
شورای اسالمی در الیحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله 
گردیده  تبدیل  نمایندگان  طرح  به  مذکور  الیحه  عمال  و  آن شده 
اساسی،  قانون  با  قانون  آن  از  بندهایی  مخالفت  به  توجه  با  است 
وجود تبعيض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد 
قانون مذکور و جهت گيری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت 
بروز  از  تا  لحاظ  اجرا  در  کافی  تدبير  است  الزم  دایمی،  قوانين  با 

مشکالت و آسيب به اقتصاد کشور اجتناب شود«.
قانون اساسی و  به دالیل زیر تاخير و اظهار نظر مذکور بر خالف 

قوانين عادی، نادرست و فرافکنی ناحق است:
1. اصل یکصدو بيست و سوم مقرر می دارد »رئيس جمهور موظف 
است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی، 

امضا کند و برای اجرا در اختيار مسئوالن بگذارد.«
قانون بودجه را در 9۱/۲/3۱ رئيس مجلس به شما ابالغ کرد. چون 
اجازه قانونی و دخل و خرج دولت تنها تا پایان روز 9۱/۲/3۱ بود، 
برای آنکه دولت گرفتار نشود، به پيشنهاد بنده، مجلس بندی را در 
انتهای قانون اضافه کرد که قانون از زمان تصویب قابل اجرا باشد. 
موجب  به  باید  دولت  پرداخت های  کليه  سوم  و  پنجاه  اصل  طبق 
ارقام مصوب باشد. جنابعالی آخر وقت 9۱/3/3 بودجه را برای اجرا 
در اختيار معاون خویش قرار دادید. طی این سه روز تاخير شما، هر 
هزینه ای دستگاههای دولت کرده باشند، خالف قانون اساسی و وزر 

و و بال آن به گردن جنابعالی است.

2. ادعا کرده اید که الیحه در مجلس استحاله شده است. ارزیابی 
این دعوی از حيث کمی به این نتيجه می رسد.

رقم بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتها، بانکها و موسسات دولتی 
در الیحه و قانون به شرح زیر است:

در  تومان  ميليارد  ۱۰۰‚۱۶4هزار  دولت  عمومی  بودجه 
به  رقم  این  مجلس  مصوبه  با  که  است  بوده  پيشنهادی  الیحه 

4۰۰‚۱۶4رسيده است و تغيير آن ۰/۲ درصد بوده است.
هزار  دولتی۱۰۰‚3۶۵  موسسات  و  شرکتها،بانکها  بودجه  مصارف 
و  رسيد   4۲۱‚۱۰۰ به  مجلس  بررسی  در  که  بوده  تومان  ميليارد 

۱۵/3 درصد افزایش داشته است.
اعتبارات  بدون  دولتی  و موسسات  بانکها،  بودجه شرکتها،  مصارف 
هدفمندی یارانه ها ۱۰۰‚3۶۵ هزار ميليارد تومان بوده است که در 
بررسی مجلس همين ميزان یعنی۱۰۰‚3۶۵ هزار ميليارد تومان به 

تصویب رسيد.
دولت با نادیده گرفتن قانون هدفمند کردن یارانه ها، وظيفه خویش 

را در درج رقم مربوط به هدفمندی در الیحه نادیده گرفته بود.
مجلس آن را ۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين کرد که ۱۰ هزارميليارد 
هزار   ۵۶ و  بود  شده  ذکر  الیحه  مختلف  ردیف های  در  آن  تومان 
باید آن را از اصالح  تومان نيز به تصویب مجلس رسيد که دولت 
اگر  نتيجه  در  آورد.  دست  به  قانون  مشمول  کاالهای  قيمت های 
این مبلغ را از اعتبارات سازمان هدفمندی )که ارقامش در بودجه 
دولت  رقم  همان  مجلس  رقم  کنيم  کم  می شود(  درج  شرکتها 
می شود. مصارف بودجه عمومی هم که تقریبا بی تغيير بوده است.  
نکرده  تغييری  بودجه شرکت ها،در مجلس  و  بودجه عمومی  پس 
بلکه  نبود،  استحاله ای در کار  تنها  نه  ـّی؛ که  از نظر کم این  است 

تقریبا هر چه دولت آورده، تصویب شده است.
تغييرات  است.  نادرست  نيز  کيفی  جهت  از  استحاله  ادعای   .3
مهمی در کميسيون و صحن مجلس صورت گرفته تا قانون اساسی، 
قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سياست های کلی اصل 44، قانون 
محاسبات  قانون  بودجه،  و  برنامه  قانون  یارانه ها،  کردن  هدفمند 
عمومی و ... که مکرراً در الیحه دولت نادیده گرفته شده بود،رعایت 

شود و وضع تا اندازه ای اصالح گردد.
همچنين تالش این بود که واقعيت های ملی، منطقه ای و بين المللی 
بود،جبران  آنها نشده  به  تهيه و تنظيم الیحه  توجه کافی  که در 

گردد. این مثال ها قابل توجه است:
انتشار ۵۵  اقتصاد ملی دولت در الیحه جواز  به ظرفيت  بی توجه 
هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت را درخواست کرده بود در حاليکه 
در سال 9۰  پيش بينی عملکرد این منبع به گفته مسئوالن دولتی 
این واقعيت، الیحه  با توجه به  حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان بود. 
را مجلس ۵۵ هزار ميليارد تومان پيشنهادی الیحه را به ۲۵ هزار 

ميليارد تومان  تقليل داد.
الیحه اجازه می خواست که به ميزان نامشخصی اوراقی تحت عنوان 
»اسناد خزانه اسالمی« منتشر سازد. در مباحثه معلوم شد که اینها 
بودن  نامشخص   . اسمش عوض شده  که  است  قرضه  اوراق  همان 
ميزان، سازوکار و تعهدی که برای دولت های آتی درست می کرد با 
اصول پنجاه و دوم، پنجاه و پنجم و هشتادم قانون اساسی ناسازگار 

بود و حذف شد.
فروش  برای  شرط  قيد  بی  اجازه  دولت  الیحه  متعددی  موارد  در 
سهام و سهم الشرکه های دولتی، طرحهای نيمه تمام ، تکميل شده 
، آماده بهره برداری، اموال منقول و غير منقول، درخواست کرده بود 
و برای هزینه کرد درآمدهای حاصله نيز قواعد تازه ای ارایه می کرد. 
احکام و موضوعات این بندهای الیحه چنان بود که مسئوالن درجه 
اول دولت هر چه را می خواستند می توانستند بفروشند و درآمدش 

را تحت عناوین کلی خرج کنند.
یعنی نفی بودجه ریزی! این احکام بدین شکل مغایر اصول پنجاه 
پنجم،  برنامه  قانون  مغایر  و  پنجم  پنجاه و  سوم،  و  پنجاه  دوم،  و 
قانون  و  ،قانون مناقصات  اجرای سياست های کلی اصل 44  قانون 
محاسبات عمومی بود و تمام قواعد علمی بودجه ریزی را نيز نادیده 
می گرفت. عالوه بر این به شکل حساب شده و دقيق، به طوری که 

فساد آفرین نباشد، در مواد ۲۲۰ و ۲۲4 قانون برنامه پنجم همين 
احکام وجود دارد. بنابر این با وجود آن قانون مادر در برخی موارد 

با اجازه درخواستی موافقت نشد.
الیحه بودجه اجازه می داد دولت از صندوق توسعه ملی برای مخارج 
در  اساسی  قانون   ۱۱۰ اصل   ۲ بند  با  این،  کند.  استفاده  خویش 
تعارض بود. با مصالح ملی نيز ناسازگار بود. مگر خودتان نفرمودید 
با  که  ملی  توسعه  صندوق  حاال  شده؟  صفر  ارزی  ذخيره  حساب 
دولتی  غير  بخش  سرمایه گذاری  برای  انقالب  معظم  رهبر  دستور 
جهت افزایش توليد و رفع مشکل حاد بيکاری در نظر گرفته شده، 
شد.  اصالح  یا  حذف  احکام  این  شود؟  خالی  دولت  دست  به  باید 
برای استفاده از صندوق جهت اعتبارات ریالی نيز الیحه 4۰ درصد 
کشاورزی،  درصد)   ۲۰ با  که  بود  کرده  توقع  را  صندوق  موجودی 

صنعت و معدن( و تنها برای بخش غير دولتی اجازه داده شد.
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اهميت بسياری که دارد و همت و 
جسارتی که دولت در اجرای آن به خرج داده است، دولت را موظف 
می کند ساالنه درآمد حاصل از اجرا و مصارف مشخص شده را در 
ردیف های الیحه بياورد، شما نياوردید، مجلس برای آنکه قانون مهم 

مزبور زمين نماند پس از مباحثات زیاد رقم آنرا تعيين کرد.
تکيه بر نفت نيز در الیحه دولت بسيار شدید بود که در کميسيون 
تلفيق اندکی از آن کاسته شد. مثال بند ۱-۲ الیحه به دولت اختيار 
می داد برای تامين هزینه هایش به ميزان نامعينی از دالرهای نفتی 
نيز  متخصص  غير  از هموطنان  بسياری  دیگر  . حاال  کند  استفاده 
می دانند تبدیل بی حساب دالرهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن 
برای مخارج دولت بالی تورم و رکود فعلی را تشدید می کند. این 
با سياستهای  جواز بی حساب را کميسيون تصویب نکرد زیرا هم 
کلی برنامه پنجم ابالغی رهبری در تعارض بود)مغایر بند ۲ اصل 

۱۱۰  قانون اساسی( هم با شرایط و مقتضيات بين المللی.
از این نمونه ها بسيار است. تغييرات دیگری نيز رخ داده که تقریبا 
همه آنها یا پيشنهاد نماینده دولت در کميسيون بوده یا با موافقت 
برای  شاید  که  بود  اشکاالت  همين  وجود  است.  گرفته  انجام  وی 
از درخواست  و پس  رد شد  در کميسيون  کليات الیحه  بار  اولين 
کتبی  نامه  جمله  )از  نمایندگان  برخی  و  مجلس  محترم  رئيس 
اینجانب( با مالحظه شرایط بيرونی کشور، فقدان وقت برای تجدید 
نظر دولت در الیحه، تاخير بيش از اندازه و ابالغ قانون بودجه، در 
حال پایان بودن مجلس هشتم و عدم امکان تصویب آن در ماههای 
اول مجلس نهم، تجدید رای شد و با اغماض کميسيون به کليات 
ماده  طبق  کرد.  اعمال  آن  در  را  اصالحات  بعد  و  داد  رای  الیحه 
۱4۵ قانون آئين نامه داخلی مجلس،»رد، مسکوت ماندن، تصویب و 
تغيير یا تکميل«، لوایح نيز از اختيارات کميسيون ها و صحن علنی 

مجلس است.
4. از توضيحات فوق معلوم می شود این الیحه بودجه بود که در 
موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانين دائمی بود. بنابراین ادعای 
مصوبه  است  روشن  که  چرا  است،  واقعيت  خالف  نيز  شما  بعدی 
مجلس چون به تایيد شورای نگهبان رسيده نمی تواند مغایر قانون 

اساسی باشد.
5. در نامه خودتان مجلس را متهم کردید که »جهت گيری ایجاد 
محدودیت برای دولت« دارد . آیا معتقدید مجلس باید سوگند خود 
را بشکند و بر خالف تعهد دینی و ملی اش اجازه دهد شما بدون 
قانون اساسی هر طور صالح می دانيد دخل و خرج کنيد؟  رعایت 
طبيعی است که رعایت قانون اساسی محدودیت می آورد، ولی این 
مرج  و  هرج  به  اساسی  قانون  رعایت  عدم  که   است  بدیهی  هم 
می کشد. و توسعه اقتصادی به تاخير می افتد. یا اگر مجلس برخی از 
احکام پيشنهادی دولت را در الیحه حذف کند به این دليل که بهتر 
برنامه پنجم وجود  قانون  باال دستی  َتَرش در سند  و حساب شده 
هم  و  برسد  مقصودش  به  هم  آن  اجرای  با  می تواند  دولت  و  دارد 

زمينه فساد در دولت کاهش یابد، این محدودیت است؟
به  توجه  با   « نوشته اید  بحث  مورد  نامه  در  جنابعالی  اینکه   .6
قانون  با   ]9۱ سال  بودجه  ]قانون  قانون  از  بندهایی  مخالفت 
از  بعد  بار نيست که جنابعالی  اولين  تاسف است.  اساسی...« جای 

تایيد مصوبه مجلس در شورای نگهبان که مصوبه را قانون می کند، 
به  که  رفته  یادتان  مگر  می دهيد.  قرار  قضاوت  مقام  در  را  خود 
پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده اید، آنجا که بر اساس اصل 
یکصدو بيست و یکم در پيشگاه قرآن کریم و ملت ایران به خداوند 
هر  از   ... و  باشم  اساسی کشور  قانون   ... کرده اید»پاسدار  یاد  قسم 
گونه خودکامگی بپرهيزم.« اصل نود و یکم قانون اساسی، تشخيص 
مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را به شورای نگهبان سپرده 
است و وقتی مصوبه تایيد شد قانون می شود و شما فقط یک وظيفه 
دارید: امضای آن و ارسال برای اجرا)اصل یکصدو بيست و سوم( فرا 
تر از قانون برای خود حق قائل بودن و مخالفت صریح یا تلویحی با 
قانون چه معنایی جز نقض سوگند فوق دارد؟ از گذشتگان عبرت 

بگيرید.
گفته اید.  درست  زاست.  تورم  بودجه  قانون  که  شده اید  مدعی   .7
ولی الیحه بودجه به مراتب تورم زا تر بود. اگر درآمد ۵۶ ميليارد 
انرژی که مصوب مجلس  تومانی حاصل از اصالح قيمت حاملهای 
است تورم زاست که هست ، اگر مجلس اصرار شما را می پذیرفت و 
اجازه می داد تقریبا سه برابر بيشتر گران کنيد تا ۱3۵ هزار ميليارد 
تومان درآمد کسب کنيد چه می شد؟ اگر اتکای به نفت در قانون 
بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهيا می کند ، که می کند ، اگر اجازه 
به شما می داد  را مجلس  نفتی  درآمدهای  از  بدون سقف  استفاده 

تورم تا کجا می رفت؟ این پرسش ها را می توان ادامه داد.
قانون  از  دفاع  معنای  به  به الیحه  نسبت  انتقادهای ذکر شده   .8
استحاله ای  که  شود  معلوم  که  بود  این  هدف  تنها  نيست.  بودجه 
در جهت کاهش خطرات  و  مفيد  اصالحات  بلکه عمده  نداده،  رخ 
ارقامی  البته به نظر من مجلس احکام و  الیحه بودجه بوده است. 
قانون  چون  ولی  نيست،  دفاع  قابل  که  است  افزوده  الیحه  بر  هم 
شده احترامش واجب است. این حقيقت نيز قابل انکار نيست  که 
هيچ چيز تازه ای امسال رخ نداده و سالهاست که بودجه ما گرفتار 

عيبهای مشابه زیادی است.
9. آخرین نکته این است که چرا رئيس قوه مجریه با نقض قانون 
اساسی و شکستن سوگند خویش چنين مواضعی می گيرد؟ آیا به 
این دليل است که می داند روش او در مدیریت اقتصادی کشور به 
شکل فعلی، نتایج نامقبولی از حيث تورم، و رکود در پی دارد و او 
می خواهد، از همين حاال فرافکنی  کند؟ آیا این شگرد برای این است 
که خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصيرها را به گردن 
مجلس بيندازد؟ آیا تضعيف مجلس تضعيف دولت و نظام نيست؟ 
گيرم که اینجا در کوتاه مدت از بازخواست رهيدیم، آنجا هم چنين 

فرافکنی ای مقدور است؟
احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شميرانات و اسالمشهر
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گفتگو با دکتر مرتضی فرهادی، مردم شناس؛

چرا ما تنبل شده ایم؟

)قسمت اول(
اساتيد  از  یکی  پيش  مدتی  باشند  داشته  یاد  به  الف  کاربران  اگر 
الف مطرح کرد که متاسفانه پژوهش  با  جامعه شناسی در گفتگو 
های ما در مورد اوقات فراغت دهها برابر پژوهش در مورد فرهنگ 
کار بوده است. دکتر مرتضی فرهادی یکی از معدود جامعه شناسان 
و مردم شناسان ماست که حدود ۵۰ سال در زمينه فرهنگ کار 
و ریشه های تاریخی آن در سنت و فرهنگ و تمدن ما به تحقيق 
و  فردی  تنبلی  یابی  ریشه  برای  است.  بوده  مشغول  پژوهش  و 
دانشکده  تمام  استاد  این  سراغ  به  ایرانی  انسان  امروزی  اجتماعی 

علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی رفته ایم.
- آقای دکتر!آیا اصال شما قبول دارید که ما ایرانی ها تنبل هستيم؟

ببينيد سوال را به این شکل قبول ندارم. باید بپرسيد آیا قبول دارید 
ما تنبل شده ایم؟یعنی در اینکه ما تنبل هستيم  شکی نيست.اما 
مهمتراین است که بفهميم چرا ما تنبل شده ایم؟ به نظر من دو 
زیادی صفت  است.تعداد  داده شده  کنون  تا  پرسش  این  به  پاسخ 
تنبلی را به تاسی از نظریات شرق شناسان و نيز نظریه مدرنيزاسيون 
جزو ذاتيات ایرانيان و اصالتا انسان شرقی می دانند و البته دالیل 
جغرافيایی و نژادی و تاریخی هم برای آن ذکر می کنند. از نظر این 
و...  دروغگو،خشونت طلب  رو،  تنبل، تک  ذاتا  انسان شرقی  گروه، 

است.اما وقتی این ادعاها را به محک تاریخ می سپاریم می بينيم که 
نه تنها اینگونه نبوده بلکه  طرح و پذیرش چنين ادعاهایی زمينه 
ایرانی  نظر  این  از  بوده است چون  ما  به کشور  استعمار  ساز ورود 
نمی توانسته است که حتی به تمشيت امور معيشت روزمره خود 
بپردازد چه برسد به اینکه بتواند برای سرنوشت ملی خود تصميم 

بگيرد و اقدام کند.
اما یک نظر دیگر وجود دارد که مدعی است اتفاقا با بررسی های 
تاریخی مشخص می شود که کار و تالش از صفات تحسين شده 
فرهنگ ایرانی ما تا همين سده های پيش بوده است و تمام پژوهش 
های مردم شناسانه بنده در ۵۰ سال گذشته این نظر را تایيد می 
کند. اما از یک زمان به بعد کم کم دچار» بيماری تنبلی« شدیم. 
جالب این است که اتفاقا کار یک امر مذموم و دست دوم در تفکر 
غربی در طول تاریخ بوده است ولی از یک دوران به بعد این تفکر 

اصالح می شود.
- حاال چه فرقی می کند ذاتا تنبل باشيم یا اخيرا تنبل شده باشيم؟ 

باالخره ما فعال تنبل هستيم! 
برای یک مردم شناس که به دنبال آسيب شناسی اجتماعی است و 
می خواهد نسخه بپيچد این فوق العاده مهم است؛ مثل پزشکی که 
دانستن تاریخ بيماری مریض برای او اهميت دارد. و این یک سوال 
اساسی است که چرا با وجود نگاه ویژه به کار در فرهنگ تمدن و 
ایرانيان امروز  اندیشه های فلسفی شرقی، ما مسلمانان و بویژه ما 
از کار و کوشش بازمانده ایم و کشورهای غربی با وجود نفرت ها و 
دیدگاهها  تاریخی خوار کننده کار و نظام برده داری- استعماری 

شان، امروز نسبت به ما، چنين اهل کار و کوشش شده اند؟
- یعنی شما اعتقاد دارید نسبت به »کار« یه جابه جایی فرهنگی در 
فرهنگ غربی و فرهنگ ایرانی صورت گرفته است؟! می شود این را 

قدری بيشتر توضيح دهيد؟
ببينيد ارسطو معلم اول تمدن جدید غرب است.یعنی به طور عمده 
نگاه ارسطویی به عالم باعث ایجاد تمدن جدید شده است. ارسطو 
کار و حرکت را در جوهره اشياء نمی بيند. از نظر او کار و حرکت 
و  ایرانی  فرهنگ  در  مواد.اما  جوهر  در  نه  و  است  مواد  ازَعَرضيات 
اسالمی کار و حرکت را امری جوهری می دانسته اند. مثل مالصدرا 
که به حرکت جوهری اعتقاد داشته است.یا مثال زرتشت کشاکش 
ادیان  قانون طبيعت می دانشته است.اصال در تفکر  را  در طبيعت 
اسالمی همه  مقدس  آیين  در  و چه  اسالم  از  پيش  در  ایرانی چه 

هستی در کارند.
- َعَرضی دانستن کار یا جوهری دانستن آن چه تفاوتی دارد؟

در دایره المعارف آمریکانا »کار ، فعاليت بدنی یا فکری انسانی در 
جهت رسيدن به هدفی غير از لذت بردن از نفس کار « تعریف شده 
فيزیولوژیک  و   فيزیکی  فعاليت  یک  کارتنها  صورت  این  است.در 
است و تنها در صورتی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است که 

الزامی  باشد،4-  دار  باشد،3-جهت  بخش  باشد،۲-فایده  مولد   -۱
باشد ۵- دربرابر مزد یا پاداش باشد و۶- هدفی به جز لذت نفس 
بسياری  اقتصاددانان،  از  بسياری  نظر  از  ترتيب  بدین  باشد.  داشته 
مستقيم  غير  یا  مستقيم  که  بخشی  فایده  کارهای  حتی  کارها  از 
آید.فعاليت  نمی  به شمار  کار  باشد  نداشته  نقشی  ثروت  توليد  در 
های خانوادگی ، اجتماعی و مذهبی و ... کار به حساب نمی آیند. 
اگر کننده کار از آن لذت ببرد کار محسوب نمی شود. به عبارت 
دیگر تمدن غربی انگار ، کار بدون زجر، خالقانه و دل انگيز را کار 
به شمار نمی آورد. البته این هم به نظام برده داری کهن و دوران 
استعماری و هم  کار در جامعه صنعتی سوداگری بر ميگردد و هم 

به آیين ها و فلسفه غربی.
- اگر من درست متوجه شده باشم شما می خواهيد بگویيد که در 
ذات تاریخ و تمدن و فلسفه غربی کار امری مذموم و تلخ و ... اینها 

بوده است؟
بله

- من متوجه نمی شوم که این چه ارتباطی با نظام برده داری وکار 
در جامعه صنعتی و ... دارد؟ 

برای روشن شدم بحث ما ابتدا باید ریشه های این قضيه را برای 
شما بيان کنم. در ادبيات شفاهی یونانيان ما به دوره هایی بر می 
خوریم که به عصر طالیی معروف است که در آن غله بی مرارت 
شخم زدن، بدون بذر افشانی، و بی هيچ زحمتی از زمين می رویيد 
و زندگی همه جانوران متکی به ميوه ها و گياهان بود  و مردان و 
زنان نيز جز خوردن و آشاميدن و پرسه زدن در باغهای زیبای جهان 
کاری نداشتند ولی بعدا به عصر سيمين رسيد که فساد و تباهی و... 

همه جا را فرا گرفت.
همچنين یونانی ها تصور می کردند که خدایان بر فراز کوه المپ 
زندگی ای شبيه اشراف بر روی زمين دارند.خدایان هميشه لباسهای 
فاخری بر تن داشتند که مدام در حال عيش و نوش هستند. به قول 
آدميان  به  نزدیک  و  را چنين شبيه  قومی خود  دورانت هيچ  ویل 
تصور نکرده است.این هماهنگی شدید بين خدایان و فرزندان خود 
شيفته آنان یعنی یونانيان باستان شرایط را برای اشرافی گری،برده 
یدی هموار می کرد. و  مولد  کار  گونه  از هر  گریز  و  نفرت  داری، 

خدایان یونانی انتخاب فرهنگ و زندگی اجتماعی آنان بود و یمی 
پشتيبانی  و  حمایت  هم  را   آنان  سياسی-اقتصادی  نظام  توانست 

کند.
این ادبيات بعدا در فلسفه و فيزیک ارسطویی نمود یافت که اشاره 
کردیم از نظر او کار و حرکت امری َعَرضی است و نه ذاتی. از نظر 
ارسطو شهر بر سایر جوامع، یونانيان بر سایر مردمان جهان)بربرها(! 
بر  دهندگان  فرمان  سایران،  بر  سياستمداران  و  شهریار  مقام 
فرمانبران،برده داران بر بندگان،مردان بر زنان،مالکيت خصوصی بر 
مالکيت عمومی،حکومت پادشاهی بر دموکراسی و کار فکری بر کار 

بدنی و نابرابری بر برابری رجحان دارد.
از همين جا بحث برده داری و استثمار توجيه می شود.چون از نظر 
فرمان  برای  نيز  باشند و یک عده  فرمان ده  باید  ارسطو یک عده 
بردن و کار آفریده شده اند.پس کار برای انسانهای پست و درجه 
دوم است. انسان یونانی باید بتواند این پَست ها را به خدمت خود 
در آورد. از طرف دیگر غير یونانيان »بَربَر« بوده اند،یعنی کسانی که 

اصالتا باید مزدور یونانيان باشند. 
می دانيم که در رنسانس یکی از کارها بازگشت به فلسفه سياسی 
و فيزیکی ارسطو بود. یعنی همين نگاه عرضی و دست دوم به کار 
دیگر  قسمتهای  در  غارت  و  اروپایی  استعمار  ساز  زمينه  که  است 

جهان می شود.
بوده  چگونه  ایرانی  باستان  فرهنگ  در  کار  به  نسبت  دیدگاهها   -

است؟
انسانها شدید ستوده می شد  مولد  کار  تنها  نه  زرتشتی  منابع  در 
حتی حيواناتی مثل گاو کار، سگ گله نيز مورد ستایش و حمایت 
مثل  بزرگ  شاهان  ایران  اساطيری  تاریخ  در  اند.  گرفته  می  قرار 
کيومرث و جمشيد و منوچهر و... ، آغاز گر و مخترع و مشوق پيشه 
ها و کارهای توليدی بوده اند. مثال در این اسطوره ها گفته شده 
که »منوچهر اولين کسی بود که دهقانی را پدید آورد و بر هر دهی 
دهگانی گماشت« و پس از اسالم نيز همچنان که خواهيم دید جای 
آنها را پيامبران و اولياءاهلل و پيران پيشکسوت گرفته اند که نشان 

دهنده منزلت و قداست کار در فرهنگ ایرانی است.
یا مثال بلعمی در تاریخ خود گفته  که :« نخستين کس که تخته 
ببرید و از درختان در کرد خانه ها را، هوشنگ بود و کان های زر 
وسيم و مس و آهن بيرون آورد«. یا جمشيد که »جمعی ساختن 

تير و کمان را از اختراعات او برشمرده اند«
تحقير می  را  یدی  کار  که  که  فرهنگی  بين  است  فرق  بينيد  می 
کند و فرهنگی که کارهای بزرگ رابه پادشاهان اساطيری خود و 
یا به پيامبران بزرگ خود نسبت می دهد.در ضمن این پادشاهان 
اند.  بوده  نيز  ایرانيان  پادشاهان ستوده نخستين منابع دینی  غالبا 
به  را  آبادانی زمين  در متون زرتشتی کوشندگی و کردارهایی که 
همراه داشته اند ستوده شده اند و آبادگران زمين مثل رمه داران، 
»مهریشت«  در  همينطور  اند.  شده  ستایش  وران  کشاورزان،پيشه 
یکی از پاداشها به کسانی که به مهر دروغ نگویند فرزند کوشا است.

در عهدین خدای یهودی و مسيحی بعد از شش روز آفرینش زمين 
و آسمان دست از کار می کشد و استراحت می کند اما خدای قرآن 
نه تنها دست از کار نمی کشد بلکه )کل یوم هو فی اشان( هميشه 

در حال کار و خلق مداوم است.

ادامه دارد... 

» تشیع یا تسنن سعدی شیرازی ، کدامیک ؟« 

شناخت حقيقت دین و ایمان آدميان ، و نحوه اعتقاد و قرب و بعد آنان از مبداء هستی 
قاطع  بطور  ایمان کسی  و  دین  پيرامون  در  توان  نمی  به سهولت  و  نبوده  آسان  کاری   ،
اظهارنظر کرد ، حتی اگر چنين نظریه ای مبتنی بر سخنان و گفتار خود شخص مورد توجه 
باشد ، ليکن باید دانست که اگر آن فرد مورد نظر شاعر باشد ، ميتوان از اشعار و آثار او به 
معتقدات دینی و شریعت و ایمان او اظهارنظر کرد ، و یکی از اینگونه کسان شيخ مصلح 

الدین سعدی شيرازی سخنور نابغه و بی نظير و بارع ادب فارسی است۰ 
اینک ما با توجه و استناد به اشعار و سروده های این بزرگ مرد ادب و شعر ، که دارای 
ذوقی پر نبوغ و قریحه ای سرشار از لطایف ادبی و فنون و قواعد سخنوری ، آنهم در حد 
اعالی اخالقی می باشد ، درخصوص اعتقادات او از حيث تسنن یا تشيع ، وارد تحقيق می 
شویم و به جز از سخنان منظوم او به مباحثی دیگر استناد نخواهيم کرد ، زیرا سخنور ، 
در اظهارنظر و عقيده خود ، بگاه سرودن شعر ، اهتمامی تمام در تبيين حقيقت موجود در 
نفس خویش دارد و با توجه به وجود وزن و رعایت قافيه در هنگام سرودن شعر ، دیگر نمی 
توان به سطحی بودن مفاهيم و معانی مورد اعتقاد او پرداخته و به اصل عقيده و ایمان او 
دست نيافت ، بلکه نظریه معنویت و دیانت و نوع و شدت و ضعف ایمان و عقيده او همان 
است که در مضامين و معانی و مفاهيم سروده هایش موجود است۰ و لذا ، اینک ما با توجه 
به همين حقيقت ، به تحقيق در مذهب شيخ سعدی ، از حيث تشيع و تسنن او پرداخته و 

جز به ابيات و اشعار صریح و فصيح او در این خصوص نخواهيم پرداخت۰ 
اما در مورد تشيع او ، ابياتی در گلستان و بوستان دارد که عبارتند از : 

۱- در مقدمه گلستان ، آنجا که از حضرت محمد مصطفی )ص( به نقل خبری می پردازد 
، به عربی سروده است : 

بلغ العلی بکماله ، کشف الدجی ، بجماله – حسنت جميع خصاله ، صلوا عليه و آله 
و بدیهی است که هيچيک از اصحاب مانند عمر بن خطاب و ابوبکر و عثمان بن عفان و 
معاویه بن ابوسفيان از آل و خاندان آن حضرت نمی باشند ، و لذا این صلوات شامل این 

اشخاص و امثال آنها نخواهد شد۰
۲- در این بيت نيز شيخ سعدی به خود حضرت محمد و آل او عليهم السالم توجهی عميق 

داشته و گوید سعدی ، اگر عاشقی کنی و جوانی – عشق محمد بس است و آل محمد 
3- در ابيات مقدمه بوستان نيز بالصراحه سروده است : 

          خـدایـا ، بحـق بنـی فاطمـه            که بر قول ایمان ، کنم خاتمه 
          اگر دعوتم ، رد کنی ، گر قبول          من و دست و دامان آل رسول 

اما ادله ای مستند از آثار و اشاره این سراینده پرآوازه و بی نظير در تسنن او این است : 
فرمان حکيم  به  باهلل خليفه عباسی که  المعتصم  ای در کشته شدن  ۱- سرودن قصيده 

او  با قتل  به قتل رسيد و  الدین طوسی  ، خواجه نصير  پرافتخار  نامدار و دانشمند جامع 
دوران حکومت عباسيان به اتمام گرایيد ، و چون شيخ سعدی از این واقعه مطلع گردید ، 

در مطلع قصيده ای سرود : 
 آسمان را حق بود ، گر خون ببارد بر زمين            در عزای قتل معتصم ، اميرالمؤمنين

که خواجه نصير ، پس از شنيدن این قصيده ، سعدی را نيز مورد تعرض خود قرار داده و 
این واقعه در اواخر عمر سعدی رخ داد۰ 

۲- این سخن پرداز بی همانند و پرنبوغ ، در مقدمه بوستان خود ، به وصف و نعمت حضرت 
رسول اکرم )ص( پرداخته و پس از او چنين سروده است : 

       چه نعمـت پسندیـده گویم ، ترا               عليـک السالم ، ای نبـی الـورا
       درود ملـک ، بـر روان تـو بـاد                بر اصحـاب و بر پيـروان تو بـاد

       نخستين ابـوبکـر ، پيـر مریـد               عمـر ، پنجـه بر پنـج دیو ، مریـد 
       خردمند ، عثمان شـب زنده دار              چهـارم ، علـی ، شاه دلـدل سوار

       تو اصل وجود آمدی ، از نخست           دگر ، هر چه موجود شد ، فرع تست 
3- شيخ سعدی در مسافرتهایی که به اطراف کشور ایران قدیم و مجاوران و همسایگان 

آن کرده و گاهی به کشور و سرزمين هایی دور دست نيز می رفته است ، به علما و 
حکماء و بزرگانی برخورد می کرد ، که برخی از آنان را به استـادی و پيرمراد و مرشد 
بودن بخود برمی گزید ، و از آن جمله ، یکی شيخ ابوحفص عمر سهروردی ملقب به 

شهاب الدین است که این عمرسهروردی غير از یحيی بن حبش ، اميرک ، یا شيخ مقتول 
و حکيم اشراقی می باشد ، و نيز غير از نجيب الدین سهروردی دیگر است۰ سهروردی – 
شهاب الدین ، ابوحفص عمر – چنانکه از نام او معلوم است سنی مذهب و شاید شاخص 
بوده که سعدی این فيلسوف را به عنوان مرشد و مراد خود برگزیده و در سفری در دریا 
و در کشتی با او بوده و از همين عمر سهروردی به نقل دو اندرز می پردازد که ابوحفص 

عمر ، به وی ، در مقام مرشد و پيرمراد گفته است : 
        مـرا شيـخ دانـای مـرشـد ، شهـاب                دو انـدرز فرمـود ، بـر روی آب 

        یکی آنکه ، در نفس ، خودبين مباش               دگر آنکه در خلق ، بدبين مباش 
        سخـن های مردان ، به مردی شنـو                نه از سعدی ، از سهروردی شنو

بنابرانی ، آنگاه پير و مراد و مرشد او ، بنيانگذار حکمت و سلسله سهروردیه – ابوحفص 
موسوم به عمر – باشد ، بدیهی است که هرگز مرید و شاگرد او – شيخ سعدی – 

بطریقت و مذهبی بجز طریق و مذهب استاد و مراد خود نخواهد پوئيد۰ و در نتيجه 
سعدی نيز صددرصد از اهل تسنن بوده و به عبارت دیگر مذهب و روش متداول در ایران 

قبل از صفویه ، همان سنی گرائی بوده ، النهایه هر کسی در یکی از مذاهب ، شافعيه 
و مالکيه و حنبليه و حنفيه ، طی طریق می کرده است۰ اما علت توصيف و مدح ائمه 

معصومين یا بنی فاطمه عليهم السالم ، از زبان شعر سعدی نيز بهترین و قوی ترین دليل 
بر شافعی بودن اوست ، زیرا خود شخص شافعی نيز در مدح علی )ع( و آل محمد سروده 

است 
                 و مات الشافعی و ليس یدری              علـی ربـه ، ام ربـه اللـه

و با این همه اعتقاد و اخالصی که شافعی به شاه مردان امير المؤمنين علی عليه السالم 
داشته است به وضوح معلوم و روشن است که پيروان او نيز ، همين اخالص و اعتقاد را به 

علی )ع( و سایر ائمه داشته اند۰ عالوه بر اینکه ایران قبل از سلسله صفویه ، سنی خانه 
ای در مذاهب مختلفه اهل تسنن بوده و سعدی هم ، یکی از پيروان اهل تسنن ، ليکن 

شافعی مذهب بوده که به آل محمد و علی عشق می ورزیده است۰ 
4- در قصيده ای که در مدح حضرت محمد مصطفی )ص( سروده است ، گوید : 

 یا رب به دست آنکه ، قمر زو ، دو نيم             تسبيح گفت ، در کف ميمون او ، حصا
 کافتـادگـان شهـوت نفسيـم ، دسـت گير          از حـق بمن تجـاوز ، واغفر لمن عصی 
 تریـاق ، در دهـان رسـول آفریـده ، حـق          صدیق را چه غم بود ، از زهر جان گـزا 
 ای یــار غـار سيــد و صـدیــق نـامـور             مجمـوعـه فضـائـل و ، گنجينـه صفـا
 دیگر عمـر ، که الیـق پيغمبـری ما بـدی       گـر خواجـه رسـل ،  نبدی ، ختـم انبياء

 دیگر جمـال سيرت عثمـان ، که بر نکـرد       در پيش روی دشمـن قاتـل ، سر از حيـا    
کس را ،چه زور و زهره ،که وصف علی کند؟     جبـار ، در منـاقـب او گفتـه ، هـل آتـی

 زور آزمـایــی قلعـه خيبــر ، کـه بنــد او       در یکـدیگـر شکسـت ، ببــازوی الفتـی     
مـردی که در مصــاف ، زره پيش بسته بود     تا پيش دشمنـان ، ندهد پشـت ، بـر غـزا 
شيــر خـدا و صفـدر ميـدان و بحــر جـود    جان بخـش در نمـاز و جهانسـوز در و غـا

 دیبـاچــه مــروت و سلطــان معـرفــت        لشکــر کــش فتــوت و ســردار اتقيــا      
فردا ، که هر کسی ، به شفيعی زنند دست      مایيـم و ، دست و ، دامن معصـوم مرتضی

 یـا رب بـه نسـل طـاهـر اوالد فـاطمـه          یـا رب بـه خـون پـاک شهيـدان کـربـال
 دلهـای خسته را به کـرم مرهمی فرست         ای نــام اعظمــت در گنجينـــه شفـــا
بطوری که بالصراحه مشهود است ، سعدی در ابيات این قصيده ، عالوه بر توصيف ابوبکر 

و عمر و عثمان ، به تکریم و مدح علی عليه السالم و عصمت او ، و نسل طاهر اوالد 
فاطمه عليهم السالم پرداخته و در این مقوله داد سخن داده و از هيچ توصيف و مدح در 

خور و سزاورا ائمه خودداری نکرده است۰ 

از کتاب : مجمع النوادر                                                                                                                                                                                                             برگرفته 

تأليف :  استاد رضا نژاد

آشنایی با نویسنده ۰ استاد غالمحسين رضانژاد متخلص به » نوشين « 
تأليفات این نویسنده در پيرامون حکمت و کالم و عرفان اسالمی عبارتند از :

۱- شرح کبير بر حکمت و منظومه حاج مالهادی سبزواری در دو مجلد و ۲3۰۰ 
صفحه به نام حکمت تامه 

۲- شرح کبير بر فصوص الحکم ابن عربی آندلسی به نام هدایه االمم یا شرح کبير 
بر فصوص الحکم 

3- شرح کبير بر شواهد الربوبيه و مناهج السلوکيه مالصدرا در سه جلد به نام » 
مشاهد االلوهيه « 

4- اصول علم بالغت در زبان فارسی ، کتاب اول و نمونه سال در سال ۱3۶8 
شمسی 

۵- لطایف حکمت و عرفان ، در روابط خدا و انسان در 9۰۰ صفحه 
۶- سه منظومه در حکمت اسالمی به نام » سير الوجود و قاب قوسين و وحدت 

شهود و شاهد و مشهود « 
7- دیوان شعر فارسی 

8- تصحيح دانشنامه حکيم هيدجی زنجانی 
9- تصحيح و انتشار سه مجلد از آثار فلسفی و حکمت اسالمی مرحوم 

سيدابوالحسن رفيعی قزوینی 
۱۰- مجمع النوادر در سه مجلد چاپ نشده 

استادان حکمت و عرفان غالمحسين رضا نژاد » نوشين «
۱- مرحوم سيد ابوالحسن رفيعی قزوینی

۲- مرحوم شيخ ابوالحسن شعرانی
3- مرحوم حاج محمدعلی نمازی شيرازی معروف به حکيم 

4- مرحوم آقا شيخ محمود شهابی تربتی 
۵- مرحوم آقا شيخ محمد سنگلجی تهرانی

در معرفی استاد رضانژاد :
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حرف های شنيدنی 
بهاره رهنما در كافه خبر
چرا چهار سال اجازه کار نداشتم ، سینمای ایران معلول است ، 

سریال های ماه رمضان برکت دارد 

کاربران  و  ما  متعدد  پرسش های  پاسخگوی  مفصل،  گفت وگویی  در  رهنما  بهاره   - تئاتر 
خبرآنالین شد که عرصه های متفاوت سينما، تئا تر، تلویزیون، داستان و... را در برمی گرفت.

پرانرژی، صميمی و خوش صحبت  برعهده می گيرد،  یاورمنش: مثل نقش هایی که  مهدی 
است. روز چهارشنبه سه ساعتی مهمان کافه خبر بود و چون در حوزه های متفاوت و متعدد 

هنری و ادبی فعال است، بحث و گفتگوی ما هم به عرصه های مختلف کشيده شد.
گفت وگو با بهاره رهنما را از تئا تر شروع کردیم؛ عرصه ای هنری که این روز ها در آن پر 
کار است. بعد به تفاوت های بازیگری در سينما، تلویزیون و تئا تر رسيدیم. از آنجا به عالم 
نویسندگی سرک کشيدیم که او سخت مجذوبش هست و دستی هم در آن دارد. بحث ما 
شاخ و برگ هایی هم پيدا کرد که آوردن متن و حاشيه های آن یک جا مقدور نيست. تا متن 
کامل گفت وگو پياده و تنظيم شود، فعاًل شما را مهمان گزیده های از آن می کنيم که بدون 

پرسش ها پيش روی شما گسترده شده است.
فيلم  اکران  با  همزمان   ۱37۱ سال  ندادند:  من  به  کار  اجازه  چهارسال  دادم،  امضاء  یک 
»افعی« با کارگردانی محمدرضا اعالمی که نخستين کارم بود، به خاطر امضاء دادن به یکی 
از تماشاگران مقابل سالن سينما، برای چهار سال اجازه کار را از من گرفتند. البته بابت این 
ممنوعيت باید بروم از معاون سينمایی آن زمان وزیر ارشاد تشکر کنم. چون او باعث شد 
بروم دانشگاه و درس بخوانم و چهار سال بعد که بازگشتم، با فيلمی که متعلق به سينمای 

تجاری نبود، مسير بازیگری ام تغيير کرد.
گفت وگو با بهاره رهنما، چهار عرصه تئاتر، سينما، تلویزیون و داستان نویسی را در برگرفت

بازیگران سينما فضای کار در تئا تر را تنگ نمی کنند: کار در تئا تر آن قدر سخت است که 
بزرگان این عرصه نباید نگران ورود چهره های سينمایی به آن و تنگ شدن جا برای بازیگران 
هنرهای نمایشی باشند. مطمئن باشيد اگر کسی عاشق صحنه نشود و دشواری هایش را به 
جان نخرد، تو تئا تر ماندنی نيست. البته اگر بعد از ورود بازهم این هنر را با تمام مشکالت، 
کمبود ها و سختی هایش دنبال کرد، آن وقت باید او را یک عضو خانواده تئا تر به حساب 

آورد، نه یک بيگانه.
شباهت های سينما و پاریس: سينما را شبيه به شهر پاریس می دانم. پاریس را دوست ندارم، 
ممکن است زرق و برق داشته باشد، اما بی نظمی و شلوغی آن را از ریخت می اندازد. در 
سفر به پاریس، آن را شهری شلوغ با کوچه های تنگ یافتم که همه در آن شتابزده هستند.

چهرهای بازیگری، فروش کار را تضمين نمی کنند: اینکه گفته می شود فالن تئا تر به خاطر 
بهمان بازیگرش فروخته است نمی پذیرم. آنچه باعث موفقيت یک نمایش می شود، داستان 

جذاب، انسجام ساختاری و بازی های خوب است، نه چهره های سر شناس بازیگری.
صحنه مرا زنده می کند: وقتی من نقشی را دوست داشته باشم، اصاًل خسته نمی شوم. بازی 
مرا خسته نمی کند. تازه وقتی روی صحنه می روم، نشاط پيدا می کنم. برای همين است که 
این شب ها می توانم در سه اجرا بازی و یک کار را هم کارگردانی کنم. البته از شما چه پنهان 
بعدش که می روم خانه، تازه می فهمم چقدر کوفته شده ام. هر چند این خستگی تنها تا عصر 
روز بعد که دوباره می خواهم روی صحنه بروم ادامه پيدا می کند و بی درنگ شور و شوق 

جایش را می گيرد. در واقع من مثل مرده ای هستم که با آمدن روی صحنه زنده می شوم.
چرا در سينما کم کار هستم: ضعيف بودن فيلمنامه ها، یکی از علت های کم کاری من در 
بوده که  به من مزخرف  فيلمنامه های پيشنهادی  سينماست. در چند سال اخير آن قدر 
می خواسته ام زنگ بزنم و از تهيه کننده اش بپرسم که با چه عقل و منطقی می خواهد پولش 

را با آن کار دور بریزد و حيثيت و اعتبار سينما را برباد دهد.
نقش را مال خود می کنم: بيشتر بازیگر حسی هستم تا تکنيکی. دوست دارم نقش هایم به 
خودم نزدیک باشد، برای همين حتی شخصيت های نمایشی یا سينمایی دور از خودم را 
مال خودم می کنم. برای همين به جای آنکه از صافی نقش بگذرم، من نقش را از صافی 

خودم عبور می دهم.
کارهای بدی که بازی کرده ام: من هم در ۲۲ سال گذشته، کارهایی را بازی کرده ام که 
و دیگر  از آن ها دوستان  تعدادی  برای  از آن ها دفاع کنم. هنوز که هنوز است  نمی توانم 
هنرمندان سربه سرم می گذارند. برای مثال جعفر پناهی چند سالی است که هروقت مرا 
می بيند، کنایه می زند شب قبلش فيلم »چارچنگولی« را دیده است. هرچند او مدتی پيش 
به من گفت که با وضعيت این روزهای سينما، شاید تا چند وقت دیگر باید »چارچنگولی« 

را در رده فيلم های هنری جا داد.
معلوليت سينما: سينمای ما از نظر اقتصادی معلول است و روابط بين فعاالن آن مثل تئا تر 

دوستانه نيست. تو هنر نمایش آدم ها به هم نزدیک تر هو صميمی تر هستند.
برایتان  برکت دارد. شاید  تلویزیون  ماه رمضان  ماه رمضان: سریال های  برکت سریال های 
عجيب باشد، اما من به این جور چيز ها اعتقاد دارم. اینکه در اوقات روحانی بعد از افطار، 
زندگی  و  کار  به  بنشينند،  ما  بازی  تماشای  به  دارند،  خوبی  حال  که  زیادی  مخاطبان 
آدم انرژی مثبت و برکت می دهد. برای همين از اینکه امسال هم با سریال ماه رمضانی 

»خداحافظ بچه« با کارگردانی منوچهر هادی به تلویزیون می آیم، خوشحال هستم
 

عاقبت جسارت کننده به حضرت 
امام هادی علیه السالم

صاحب منشور امامت
حضرت امام هادی عليه السالم امام دهم ما شيعيان که زیارت 
جامعه کبيره یادگار شریف آن امام همام است و حضرت عالمه 
جوادی آملی در کتاب ادب فنای مقربان در عظمت این زیارت 

می فرمایند :
زیارت جامعه منشور بلند امامت و هدایت است که سيل گونه 
از کوهسار وجود هادی امت حضرت ابوالحسن ثالث ،علی بن 
محمد النقی )عليه و علی آبائه و ابنائه افضل الصلوة و السالم( 
سرازیر شده است. ان منشور بلند ،هرچند که در لباس شرح 
الهی  برجسته  خلفای  و  کامل  های  انسان  کماالت  و  فضایل 
،یعنی اسوه طاها و یاسين ،ائمه اطهار بيان شده است ،ليکن 
کن،  بنيان  سيلی  بسان  آن  توحيدی-والیی  و  عميق  معارف 
اساس شرک و دوگانه پرستی و بنياد بيگانه گرایی را بر می 
،تشنه  اسالم  امت  دمن  و  دشت  سوی  به  پيشروی  با  و  کند 

کامان حقيقت و معرفت ناب نبوی و ولوی را سيراب ميکند.
ایشان محبوب القلوب مردم بودند به قدری آن بزرگوار صاحب 
هيبت بود که اگر دشمن با آن برگزیده خدا مصادف می شد 
باب  این  در  کوتاه  بسيار  وقایعی  به  اینجا  گفت؛در  می  تملق 

اشاره می کنيم:
وقایعی در باب مهابت حضرت هادی

محمد بن حسن بن اشتر علوی می گوید: من در زمان کودکی 
،اوالد  بودند  ،مردم جمع  بودیم  متوکل۱  منزل  درب  پدرم  با 

عليه  امام هادی  وقتی که  ؛  و دیگران  اوالد عباس  و  ابوطالب 
السالم تشریف می آورد همه سواران به احترام وی پياده می 

شدند و راه باز می نمودند تا حضرت وارد گردد.
در آن روز به همدیگر گفتند: امروز به احترام این نوجوان پياده 
نخواهيم شد؛ او از ما شریف تر و بزرگ تر و مسن تر و دانا تر 

نيست، به خدا سوگند پياده نخواهيم شد.
ابوهاشم جعفری به آنها گفت: به خدا سوگند وقتی او را دیدید 
با خواری و ذلت پياده خواهيد شد ؛ اندکی بيش نگذشت که 
حضرت پيدا شد و وقتی که چشم آنان به حضرت افتاد همه 
می  خيال  اینکه  مگرنه  گفت:  آنان  به  ابوهاشم  شدند!  پياده 
نگه  را  نتوانستيم خود  نخواهيد شد؟ گفتند:  پياده  کردید که 

داریم ، و پياده شدیم۲.
برای جلوس  متوکل  که  است  کرده  نقل  هاشم جعفری  ابو  و 
بود  هایی  پنجره  دارای  که  بود  را ساخته  جایی  عمومی خود 
که آفتاب از آنها در داخل می تابيد و در ميان آن پنجره ها و 
شبکه ها پرنده هایی جا داده بود، روزی که به مردم اذن عام 
، وقتی که  بود ،همان جا می نشست  او  می داد و روز دیدار 
مردم می آمدند ،آن پرنده ها می خواندند و سرو صدا راه می 
انداختند، نه متوکل می شنيد مردم چه می گویند و نه مردم 
می شنيدند که او چه می گوید اما هنگامی که امام هادی عليه 
السالم وارد می شد؛ آن پرنده ها ساکت می شدند و صدایی از 
آنها شنيده نمی شد تا وقتی که حضرت بيرون می رفت، باز 

سرو صدا راه می انداختند.
و تعدادی کبک داشت که خودش در جایی باال می نشست و 
آن کبک ها را به جنگ با هم وا می داشت و به تماشای آنها 
می پرداخت و می خندید ؛ وقتی که امام هادی عليه السالم 
وارد می شد آن کبک ها به دیوار می چسبيدند و تا وقتی که 
حضرت تشریف داشتند تکان نمی خوردند ،وقتی که حضرت 

بيرون می رفت باز به جنگ می پرداختند3.
عظمت و جالل حضرت به گونه ای بود که همه موجودات در 

برابر وی کرنش می کردند و در مقابلش خاضع بودند.
نتيجه جسارت به امام عليه السالم

امام معصوم عليه السالم حجت خدای واحد قهار و خليفه او در 
زمين است و وجود او جلوه و مظهر حق تعالی است و اهل بيت 
عصمت و طهارت عليهم السالم بنابر گفته خودشان اسماء اهلل و 
وجه اهلل هستند پس اهانت به آنها قطعا اهانت با خدای شکست 

ناپذیر و انتقام گيرنده است.
وقایعی نيز در این موضوع از کتب مختلف نقل شده است که به 

خاطر رعایت اختصار به دوتای از آنها اشاره می کنيم:
نقل می  الخرائج  از کتاب  مقامه  اهلل  اعلی  ۱-مرحوم مستنبط 
کند که روایت شده روزی امام هادی عليه السالم وارد منزل 

متوکل گردید و به نماز ایستاد؛ یکی از دشمنان گفت: این 
ریاکاری تا کی؟ و هنوز لحظه ای چند نگذشته بود که گرفتار 

سخط الهی گشت و افتاد و مرد!4.
۲- و نيز در کتاب الواحدة با ذکر سند آورده است که به سور 
یکی از اهالی سامرا دعوت شدیم، امام هادی عليه السالم نيز 
می  و  کرد  می  بازی  مردی  مجلس  آن  در  داشتند،  تشریف 
خندید و مراعات احترام حضرت را نمی کرد. جعفر بن قاسم 
هاشمی که واقفی مذهب بود در مجلس حضور داشت ،حضرت 
متوجه وی گردید و فرمود: آگاه باش این مرد از این طعام نمی 
خورد، به زودی از ناحيه یکی از بستگانش به وی خبری خواهد 

رسيد که عيش وی مکدر می شود.
محمد  بن  علی  گفت: سخن  جعفر  آوردند  را  سفره  که  وقتی 
عليه السالم نادرست در آمد، بعد از این خبری نيست، به خدا 
سوگند آن مرد دستش را شست و به طرف غذا دراز نمود که 
غالمش از در خانه وارد شد و گریه می کرد ، به آن مرد گفت 

: مادرت را دریاب که از پشت بام افتاد و در حال مرگ است.
ترک  را  واقفه  مذهب  این  از  بعد  سوگند  خدا  به  گفت  جعفر 

کردم و به امامت حضرت قطع پيدا نمودم۵.
۱- متوکل عباسی از سالطين زمان حضرت است که مرحوم 
او می  درباره شخصيت  المنتهی  تتمة  کتاب  در  قمی  محدث 
دودمان  با  و  روش  بد  و  ذات  بد  بود  مردی  متوکل  نویسد: 
ابوطالب عليه السالم سخت دشمنی می کرد و آنان را به گمان 

و تهمت می گرفت و پيوسته در صدد اذیت و آزار آنها بود.
۲-بحار االنوار ج۵۰ ، ص۱۲7،ح ۲۰.

3-همان ،ص ۱48و۱49.
4-القطره ج۱، ص 43۵.

۵-مدینة المعاجز،ج7،ص4۵7.

پیکر شاپور قریب تشییع شد

مراسم تشييع پيکر شاپور قریب امروز )پنج شنبه، ۱8 خرداد( از تاالر وحدت به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار شد.

به گزارش ایسنا در مراسم تشييع پيکر این فيلمساز، داریوش اسدزاده، از بازیگران پيشکسوت 
سينما، در سخناني به سال هاي آشنایي اش با قریب در سال ۱3۲7 در تئاتر جامعه باربد اشاره 

کرد و گفت: از آن زمان با هم دوست شدیم و او به جميع جهات هنرمند بود.

وي افزود: قریب با صداقت کار مي کرد و به همه وفا داشت و صميمي برخورد مي کرد.
اسدزاده ادامه داد: فيلم »هفت تيرهاي چوبي« یکي از بهترین کارهاي او بود که جوایز بسيار 
خوبي در داخل و خارج به دست آورد و در زماني که سينما به اندازه اآلن مقبول نبود، توانست 

صداي سينما را به جایي برساند که اآلن درباره اش صحبت کنيم.
همایون اسعدیان، ریيس کانون کارگردانان سينماي ایران، هم در سخناني با تشکر از کساني 
که قریب را فراموش نکردند، اظهار کرد: از جمله این افراد، عباس رافعي و اصغر فرهادي بودند 

که فرهادي بزرگ ترین جایزه را گرفت؛ اما باز او را فراموش نکرد.
وي با اظهار تأسف از نبود اطالع رساني مناسب براي مراسم تشييع پيکر شاپور قریب، گفت: 
متاسفانه بسياري از دوستان ما خبر ندارند و خودم هم اتفاقي مطلع شدم و براي کارگردان 

بزرگي مانند شاپور قریب نباید مراسم این گونه باشد.
با بيان این که به ميهماني شاپور خوش آمدید،  همسر شاپور قریب هم در سخنان کوتاهي 
خاطرنشان کرد: همه ما با عشق شاپور را به خدا مي سپاریم و ۵۰ سال عشق را از دست دادن 

بسيار سخت است.
احمد ميرعالیي، مدیرعامل بنياد سينمایي فارابي، آخرین سخنران این مراسم بود که با بيان 
این که این مسير را همه باید برویم، گفت: خوش به حال کسي که با دست پر به این مسير 

برود.
درباره  و  شده  روزه  دو  این  در  زیادي  صحبت هاي  قریب  شاپور  شخصيت  درباره  افزود:  او 
مسيري که این کارگردان طي کرد تا به عنوان یک کارگردان خوب شناخته شود، حرف هاي 

زیادي زده شد.
ميرعالیي با اشاره به آثار نوشتاري و تصویري این کارگردان اظهار کرد: اگر کسي مانند او از 

دست مي رود، جاي خوشحالي دارد که یادگارهاي خوبي به جا مانده است.
وي با بيان این که قریب در سال هاي مریضي اش بسيار غریب بود، گفت: بعد از فوت ایشان، 
همه آمدند و صحبت کردند. اما باید در دوران زندگي به هنرمندان رسيد و نياز است به آن ها 

سر بزنيم.
روشنایي،  فرامرز  بنایي،  پوري  رافعي،  عباس  به  مي توان  مراسم  این  در  حاضران  دیگر  از 
بایگان، حبيب اسماعيلي،  سيدجواد هاشمي، جهانگير جهانگيري، مصطفي شایسته، افسانه 

جعفر گودرزي، ملکه رنجبر، گيتي معيني و محمدمهدي عسگرپور اشاره کرد.
در  تا ۲۰  از ساعت ۱8:3۰  روز شنبه، ۲۰ خردادماه،  قریب  شاپور  یادبود  مراسم  همچنين 

مسجد نور واقع در ميدان فاطمي برگزار مي شود. 

آیا »انتقام گیرندگان« 
رکورد »آواتار« را می زند؟

»آوانجرز«  آیا  که  می کنند  مطرح  را  پرسش  این  سينما  اقتصادی  تحليل گران 
خارج  و  داخل  در  را  »آواتار«  کالن  فروش  رکورد  می تواند  )انتقام گيرندگان( 

آمریکای شمالی بشکند یا خير.
به گزارش افکارنيوز به نقل از فارس، استقبال باال و پيش بينی نشده تماشاگران 
این محصول جدید مشترک کمپانی والت دیزنی و  از  سينما در سراسر جهان 

شرکت مارول، باعث طرح پرسش باال شده است.
در  دالری  ميليون   7۰۰ فروش  یک  ظرفيت  »آونجرز«  دارند   عقيده  بسياری 
آمریکای شمالی را دارد و می تواند لقب پرفروش ترین محصول کل تاریخ سينمای 

آمریکا را از آن خود کند.
این اکشن ماجراجویانه با حال و هوای کميک استریپی و ابرقهرمانه خود، طی 
به رقم فروش کالن ۵۶۰ ميليون دالری  نمایش در آمریکای شمالی،  ۵ هفته 

دست پيدا کرده است.
با فروش ۲۱ ميليون دالری در ردیف سوم جدول فروش  این فيلم  هفته قبل 

گيشه نمایش سينماهای آمریکای شمالی نشست.
اگر استقبال تماشاگران تا چند هفته دیگر به همين صورت ادامه پيدا کند، بعيد 

نيست فروش »آونجرز« از مرز 7۰۰ ميليون دالر هم عبور کند.
در همين حال، فروش جهانی فيمل هم طی این مدت به یک ميليارد و سيصد 
ميليون دالر رسيده است و استقبال تماشاگران کشورهای مختلف جهان هم از 

آن ادامه دارد.
»آونجرز« قصه شخصيت خبيثی را به نام لوکی تعریف می کند که با ارتش مجهز 

خود قصه دارد کره زمين و ساکنان آن را از بين ببرد.
برای مقابله با او، هفت ابرقهرمان افسانه ای قصه ةای کميک استریپی همچون مرد 
آهنی تور کاپيتان آمریکا هالک و تک تيرانداز با یکدیگر متحد و همراه می شوند.

به این ترتيب فيلم هفت بازیگر سرشناس و معروف سينما را در کنار یکدیگر قرار 
می دهد. جاس و ندون کارگردانی »آونجرز« را به عهده داشته است.

منتقدان سينمایی می گویند ستاره اصلی فيلم نه بازیگران با کارگردان آن که 
قصه سرگرم کننده و جلوه های ویژه تماشایی آن است.

.يک كالغ چل كالغ«، »خاله زنک 
بازی« و گاه »شايعه«

این دست  از  چيزهایی  و  »شایعه«  گاه  و  بازی«  زنک  »خاله  کالغ«،  کالغ چل  .یک 
به  از دهان  بيشتر سنتی هستند. در هفته ای که گذشت  و  مخصوص جوامع خاص 
دهان چرخيده بود که قرار است شرکت نوشابه سازی »پپسی« لوگوی خود را بر روی 
ماه بياندازد. دیشب هم این خبر با کلی طنز در حواشی اش حالت جدی تری به خود 
گرفت و خيليها در انتظار ساعت یازده و نيم شب بودند که پپسی را بر ماه ببينند. هيچ 
کس هم از خودش نپرسيد که آیا این مسئله امکان علمی دارد؟ آیا شدنی است؟ اساساً 

این خبر از کجا آمده است و منبعش کجاست؟ همه به سادگی قبول کردند.
این پدیده را در ادبيات جامعه شناسی »رسانه ی شایعه« می گویند. این رسانه در هر 
جامعه ای کاربرد ندارد. و البته در باره ی مسایل کم اهميت هم اتفاق نمی افتد. شایعه 
در جوامعی مثل ایران که سنتی هستند و تا اندازه ای علم گریز و نيز همه چيز خيلی 
مهم است، بسيار فعال است. در تعریف شایعه می توان گفت: کوششی جمعی برای 
تببين موقعيتی مبهم ولی جذاب. و یا می توان گفت: »شایعه، خبر یا اطالعی غير موثق 
است که مبتنی بر مشهورات یاقول اجماع است یعنی اعتبار خود را از تواتر و شيوع خود 
می گيرد یعنی از هرکس بپرسيم که علت صحت این خبر چيست، پاسخ می دهد؛ چون 
همه می گویند پس صحت دارد.«  شاید دو ویژگی عمده در این رسانه باشد که با این 
جوامع سنخيت دارد: ۱. این رسانه قدرت انتقال اخبار غریب را به خوبی دارد. خبرهایی 
که باورشان به این سادگی نيست، به وسيله ی این رسانه به راحتی منتقل می شوند. و 
۲. این رسانه مسئوليت پذیر نيست. به راحتی خبری را منتشر می کند و البته در صورتی 
که خبر نادرست باشد کسی مسئوليت آن را بر عهده نمي گيرد. این دو ویژگی با ادبيات 

رایج در کنشهای متقابل جامعه ی سنتی سازگار است و سنخيت دارد.
از زاویه ی دیگر شایعه رسانه ی جوامع بی رسانه است. یعنی در فقدان رسانه های 
تأثيرگذار، این شایعه است که در نقش یک رسانه فعال می شود. نفرمائيد که در ایران   
رسانه هست! چون خواهم گفت رسانه ی فعال و آزاد. رسانه ای که مردم با وجود آن 
احساس بی نيازی کنند و از رسانه ی شایعه بهره نگيرند.     بر گرفته از وبالگ خاک خيس
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بد می خوابید ، به خاطر تشک تان نیست؟

سالمت ما از مسير خوابی خوب می گذرد. بنابراین باید تمام موقعيت ها 
را برای داشتن خوابی خوب، برای خودمان فراهم کنيم.

 استرس و فعاليت های روزانه داشتن خوابی خوب را مشروط می کنند، 
اما محيط و در ادامة آن رختخواب نيز نقش مهمی بازی می کنند. 

بنابراین خوب است نگاهی به تشک مان داشته باشيم تا ببينيم چگونه 
می شود بهتر و راحت تر خوابيد!
فرانسوی ها، خواب و تشک شان

و  خواب  ملی  مؤسسه  توسط   ۲۰۰9 سال  در  که  نظرسنجی  بنابر 
هوشياری انجام شد، 84 فرانسوی ها فکر می کنند که رختخواب تأثير 
بر  رختخواب  که  باورند  این  بر   94 و  دارد  خواب  کيفيت  بر  مثبتی 

کيفيت خواب اثر گذار است.
اگر بخواهيم علمی تر نگاه کنيم، با تکيه بر حرکات ثبت شدة افراد در 
حين خواب، ثابت شده که تعویض رختخواب کيفيت خواب را تغيير 
می دهد: تبدیل یک رختخواب کهنه به یک رختخواب نو باعث افزایش 
مدت خواب نمی شود، اما کيفيت خواب در آن بهتر خواهد بود: شب 
آرام تر است و فرد صبح برای بيدار شدن مشکل کمتری دارد، در طول 

روز نيز فعاليت هایش شدیدتر و سطح انرژی اش باالتر است. 
باید بدانيد که تعویض تشک باید چگونه انجام می شود، چگونه می توان 
یک رختخواب خوب انتخاب کرد و چگونه باید از تشک مراقبت نمود؟

تشک تان را ۱۰ سال یک بار عوض کنيد!
که می توان  است  زمانی  بيشترین  کهنه می شود، ۱۰ سال  رختخواب 
از یک تشک و زیر انداز استفاده کرد. خودتان قضاوت کنيد: ۱۰ سال 
 ۵۰ گرفتن  نظر  در  )با   ۱۵۰۰۰۰ و  استفاده  ساعت   3۰۰۰۰ معادل 

حرکت در هر شب ( حرکت است.
چگونه باید رختخواب انتخاب کرد؟

توصيه می شود که رختخواب و تشک تان را همزمان عوض کنيد و آنها 
را از مارک های یکسان انتخاب نمایيد تا در کنار هم، آسایش بيشتری 

را برای شما فراهم آورند.

زیرانداز باید سفت و محکم باشد، نه توخالی باشد و نه برآمده؛ برآمده 
برای  باشد که  باید طوری  نيندازد ضمناً  از شکل  را  نباشد که تشک 

رعایت اصول بهداشت، جریان هوا از تشک عبور کند.
در رابطه با تشک، باید یکی از این فناوری ها را بنابر نيازها و تمایالت 
تان )خصوصاً شيوة نگه داری( انتخاب کنيد، تکنولوژی ها عبارتند از: 

التکس، فوم پلی اورتان و فنری. 
 ۲۰۰  ×  ۱۶۰ است:  ترتيب  این  به  مناسب  نفرة  دو  تشک  یک  اندازة 

سانتی متر و حتی ۱8۰× ۲۰۰ سانتی متر.
نفر  لوازم خواب جانبی در صورتی ضروری است که اختالف وزن دو 
خيلی زیاد و یا یکی از دو نفر، طی مدت خواب خيلی بی قرار و ناآرام 

باشد. 
در صورت داشتن حساسيت: یک تشک مجهز یا از جنس کتان که ضد 

باکتری، ضد کنه و ضد قارچ باشد، انتخاب کنيد.  
ضمناً می توانيد از یک روانداِز تشک و یا یک بالش ضد حساسيت هم 

استفاده کنيد. 
یک  در  تان  گردن  و  سر  شود  باعث  که  باشد  طوری  باید  تان  بالش 

راستا باشند.
مطمئن شوید که انتخاب تان متناسب با نيازهای تان است

چند دقيقه روی رختخواب داراز بکشيد، چشم های تان را ببندید و 
روی آنچه که احساس می کنيد تمرکز نمایيد.

به پشت )طاق باز( بخوابيد: اگر بتوانيد یک دست را از ميان پهلوی تان 
و تشک عبور دهيد، این تشک بيش از حد سفت است.

روی یک آرنج تان فشار بياورید: اگر فرو رفت، به این معناست که تشک 
بيش از اندازه محکم نيست. 

ضمناً به دو نفره امتحان کردن رختخواب هم، فکر کنيد! 
چه طور باید از تشک تان مراقبت کنيد؟  

هر رختخوابی گرد و خاک، کنه و البته مقدار زیادی رطوبت در خود 
بنابراین  از دست می دهد.  cl آب  ما هر شب 4۰  بدن  جمع می کند: 

تشک مان در سال باید حدود ۱۵۰ ليتر آب از هر فردی جذب کند!
توصيه هایی برای نگه داری از رختخواب:

به طور منظم، روی تشک و زیراندازتان را جاروبرقی بکشيد.
را  تان  تان هوا بخورد ) مثاًل می توانيد، رختخواب  بگذارید رختخواب 

عمودی قرار دهيد.(
به طور مرتب، مالفه و روانداز تشک تان را عوض کنيد.

تا ۱9 درجه سانتيگراد نگه دارید تا جلوی  دمای هوای اتاق را نهایتاً 
رشد کنه ها گرفته شود.

افشانی  ایام گرده  )البته به جز  اتاق تان را تهویه کنيد  هر روز هوای 
اگر حساست دارید(

اتاق  باشد که  تان  دارد، حواس  را  تان چنين شرایطی  اگر رختخواب 
خواب تان فضای مناسبی برای خواب داشته باشد، از جمله: نور کم، 

آرامش و...
تهيه و ترجمه : گروه سالمت سيمرغ

عالئم ابتال به دیابت

همة ما چيزهایی دربارة دیابت شنيده ایم، این بيماری به دالیل 
متعدد، به طور روز افزونی در حال افزایش است. اما بالعکس، 

عالئم مشخص کنندة دیابت خيلی کم شناخته شده اند...
 

دیابت، گلوکز و قند خون باال
گلوکز  است،  گلوکز  ساز  و  سوخت  مشکالت  از  یکی  دیابت 
عنصری اساسی است که انرژی مورد نياز بدن را تأمين می کند. 
پانکراس  توسط  انسولين  توليد  در  نقص  باعث  بيماری  این 
می شود یا عدم ظرفيت سلول ها در استفادة درست از گلوکز را 

با خود به همراه خواهد داشت.
انباشته می شود و قند خون  این دو مورد، گلوکز در خون  در 

باال را پدید می آورد.
باید ميان دیابت نوع ۱ یا دیابت وابسته به انسولين و دیابت نوع 
۲ تمایز قائل شویم، دیابت نوع ۱ اغلب کودکان و افراد تازه بالغ 
را مبتال می کند، و مشخصة آن این است که پانکراس این افراد 
توليد نمی کند، دیابت  به ميزان کافی  یا  انسولين نمی سازد  یا 
نوع ۲ که دیابت چرب نيز ناميده می شود، و رایج تر است، اغلب 
بعد از 4۰ سالگی بروز پيدا می کند و نتيجة آن مقاومت بدن 

در برابر انسولين است.
ظاهر  بارداری  دوران  طی  در  که  حاملگی  دیابت  نهایت  در  و 

می شود و اغلب بعد از زایمان از بين می رود.
افراد  و مدام  افزایش است  در حال  دائماً  به دیابت  ابتال  موارد 
جوان تر را مبتال می کند. شيوة تغذیه و زندگی ما علت اصلی 

این افزایش است. دیابت عوارض متعددی دارد.
در واقع قند خون باال به رگ های خونی صدمه می زند و عوارض 
عروقی متعددی دارد که گاهی اوقات بسيار شدید اند، از جمله: 
مبتال  را  ها  عصب  )که  نوروپاتی  عروقی،  قلبی  های  بيماری 
چشم  اعصاب  اغلب  )که  رتينوپاتی  کليوی،  نارسایی  می کند(، 
های  عفونت  و  پاها  شدن  زخم  می  دهد(،  قرار  تأثير  تحت  را 

عود کننده.

نشانه های دیابت چیست؟
با این حال دقت داشته  انواع دیابت یکسان است.  عالئم تمام 
باشيد که در دیابت نوع ۲، عالئم اغلب فریبنده تر هستند. در 
واقع، اغلب دیابت برای مدتی طوالنی خاموش است و با تأخير و 
با عالئم غالباً نهفته و نه چندان خاص، خود را نشان می دهد. به 
همين دليل است که اغلب دیابت دیر تشخيص داده می شود و 
به خاطر پيچيدگی هایش، بيشتر اوقات به طور تصادفی هنگام 

آزمایش برای یک بيماری دیگر تشخيص داده می شود.
 و اما عالئم:

تمایل به ادرار کردن های متعدد )روز و شب(؛
تشنگی شدید؛

افزایش گرسنگی؛
خستگی یا ضعف شيد؛

الغر شدن؛
آلت  و  فرج  مثانه،  لثه،  پوست،  که  کننده  عود  های  عفونت 

تناسلی مردان را مبتال می کنند؛
التيام یافتن نامناسب؛

بی حسی و سوزش دست ها و پاها.
این موارد هم نشانه هایی هستند که دیابت را مشخص می کنند:

مشکالت بينایی )تاریکی دید(؛
درد یا کوفتگی پاها؛

ناتوانی؛
آسيب های قلبی یا عروقی.

عوامل خطرزای دیابت کدامند؟
استعداد ژنتيکی؛

اضافه وزن؛
چاقی شکمی؛

فشار خون باال؛
اشباع،  چرب  اسيدهای  از  سرشار  ای  تغذیه  نامتعادل:  تغذیة 

چربی های حيوانی، فاقد ميوه، سبزیجات و فيبرها؛
بی تحرکی.

قند  گيری  اندازه  ابتدایی  دیابت  تشخيص  برای  شيوه  بهترین 
خون یا ميزان گلوکز در خون به کمک یک آزمایش خون ساده 
است، بهتر است همة افراد خصوصاً کسانی که بيشتر در معرض 

خطر هستند، ناشتا این آزمایش را انجام دهند. 
اگر نتيجة آزمایش خون فرد ناشتا، قند خون باالی ۱.۲۶ گرم 

بر ليتر را نشان دهد، فرد مبتال به دیابت است.
تا   ۱.۱۰ بين  قند  ناشتا،  فرد  آزمایش خون  نتيجة  در  اگر  اما 
دیابت  به  ابتال  خطر  معرض  در  وی  باشد،  ليتر  بر  گرم   ۱.۲۶

قرار دارد.
ای  تغذیه  دیابت،  به  ابتال  از  پيشگيری  برای  است:  بهتر  پس 
متنوع و متعادل برگزینيد، جلوی افزایش وزن تان را بگيرید و 
یک فعاليت جسمی منظم داشته باشيد. و در نهایت مدام فشار 

خون و ميزان کلسترول خون تان را کنترل کنيد.

۹ چیزی که باید در مورد نمک بدانید

این روزها نمک در همه غذاهای ما دیده می شود. غذاهای آماده، فست 
فود ها و تنقالتی که مصرف می کنيم، همه حاوی مقادیر زیادی نمک 

در خود هستند؛
 و نمک، یکی از منابع اصلی سدیم. تخمين زده می شود که هر فرد، 
روزانه نزدیک به 3۵۰۰ ميلی گرم سدیم مصرف می کند. البته گفته 
می شود اگر شما در معرض بيماری های قبلی و فشار خون هستيد، 
بهتر است این ميزان را به ۱۵۰۰ تا ۲3۰۰ ميلی گرم در روز کاهش 
دهيد. اما برای این کار، قدم نخست، افزایش آگاهی ها و فراموش کردن 

برخی تصورات غلط در خصوص نمک است.
پس برای دانستن بيشتر در خصوص نمک و سالمتی خود، این مطلب 

را از دست ندهيد.
بدن به نمک کمتری نسبت به آنچه تصور می کنيد نيازمند است

هر چند که مصرف نمک کافی برای دریافت سدیم در بدن، ساده به 
َمسی،  آليسون  دکتر  نمک؟  ميزان  چه  یعنی  این  اما  رسد،  می  نظر 
متخصص تغذیه در مرکز پزشکی ‘مرسی’ در بالتيمور می گوید: یک 

قاشق چایخوری نمک حاوص ۲3۰۰ ميلی گرم سدیم است.
سال   ۵۱ باالی  افراد  آليسون،  دکتر  توصيه  به  نکته،  این  به  توجه  با 
بهتر  بيماری های کليوی مزمن دچارند،  یا  به دیابت، فشار خون  که 
است به منظور کم کردن خطرات ناشی از مصرف نمک اضافه، ميزان 
آن،  از  و حتی کمتر  قاشق چایخوری  نصف  به  را  روزانه خود  مصرف 

کاهش دهند.
نمک همه جا در کمين است

ميزان سدیم مصرفی در طول روز، بيش از چيزی است که تصور می 
کنيد. دکتر آليسون در این باره می گوید: با بررسی مواد غذایی مصرفی 
بيماران مختلف، متوجه وجود منابع آشکار سدیم در آنها شدیم. مواد 
غذایی منجمد، غذاهای ميان وعده، گوشت، سوپ کنسرو شده و پنير، 

تنها برخی از این غذاها هستند که در خود سدیم اضافه دارند.
برای مثال در نصف فنجان سس ماکارونی، نزدیک به 9۰۰ ميلی گرم 
سدیم وجود دارد. همچنين برخی چاشنی ها مانند سس گوجه فرنگی، 

حاوی ۱9۰ ميلی گرم سدیم در هر قاشق غذاخوری هستند. پس 
اگر در طول روز چنين موادی را به ميزان زیاد مصرف می کنيد، بهتر 

است حداقل در مصرف نمک خالص، وسواس بيشتری به خرج دهيد.
نمک یکی از عوامل اصلی مشکالت قلبی است

اغلب مردم از تاثير سدیم بر افزایش ميزان فشار خون، آگاهند. اما یک 
به تشدید  تواند منجر  با ميزان زیاد نمک در غذاها، می  رژیم غذایی 
کارشناس  باتاینه،  رانيا  دکتر  گفته  به  شود.  بعدی  خطرات  و  مشکل 
تغذیه، یک رژیم پُر از سدیم، می تواند منجر به از دست دادن بيشتر 
آب توسط کليه ها شود و این مساله افزایش پمپاژ خون را توسط قلب 
منجر شده و بدین ترتيب فشاری که به قلب می آید لحظه به لحظه 
افراد خانوادتان سابقه  از  یا برخی  بيشتر می شود. چنانچه خود شما 
مشکالت قلبی داشته اند، بهتر است در مصرف نمک محتاط تر عمل 

کنيد.
نمک می تواند به سيستم عصبی آسيب برساند

دکتر  است.  برای سالمت سيستم عصبی ضروری  کافی سدیم  مقدار 
رانيا نقش سدیم را در عملکرد صحيح سيستم عصبی حياتی می داند. 
ارسال اطالعات از مغز به سایر اندام ها وابسته به سدیم است و ميزان 
متعادل سدیم و پتاسيم در بدن، ضروری است. اما سدیم اضافی می 
در عملکرد سيستم عصبی شود. وجود سدیم  اختالل  به  منجر  تواند 
بيش از حد در بدن، می تواند برای سيستم اعصاب، خطرات جدی به 

همراه داشته باشد.
نتایج مطالعات انجام شده بر روی دوازده هزار فرد بزرگسال نشان داده 
است که ميزان متعادل سدیم و پتاسيم در بدن می تواند خطر ابتال به 
برخی بيماری ها را کاهش دهد. و کاهش مصرف برخی مواد غنی از 
سدیم، کاهش ميزان نمک مصرفی و همچنين مصرف سبزیجات تازه 

می تواند ميزان سدیم را در بدن به حد تعادل برساند.
نمک دریایی، جایگزینی سالم نيست

شاید اکثریت افراد تصور کنند که نمک دریایی ‘بخاطر سدیم کمتر’ 
برای سالمتی مفيدتر است. اما به گفته دکتر بایتانه، واقعيت این است 
که ترکيب شيميایی نمک طعام و نمک دریایی یکسان است. هر دو 
نمک حاوی مقدار مشخصی سدیم هستند و در هر قاشق چایخوری 
از هر کدام، مقدار مساوی از سدیم )۲3۰۰ ميلی گرم( یافت می شود.

بایتانه  دکتر  است.  نمک  نوع  دو  این  توليد  نحوه  در  اصلی  تفاوت  اما 
توضيح می دهد که نمک دریایی از آب های شور دریا استخراج می 
درحالی  این  کنند.  می  برداشت  را  نمک  و  کرده  تبخير  را  آب  شود. 
است که نمک طعام اغلب از استخراج و تصفيه منابع زیرزمينی نمک 

به دست می آید.
خود را به غذاهای کم نمک عادت دهيد

اضافه کردن طعم دهنده های طبيعی که جایگزین های خوبی برای 
نمک هستند، راهی آسان برای کاهش مصرف نمک است. دکتر پامال 
مانند  سالم  گياهان  از  بسياری  گوید  می  تغذیه  متخصص  شنفلد، 
ُرزماری، آویشن، فلفل سياه و پونه کوهی دارای ميزان فوق العاده ای 
البته خواص مفيد بسيار هستند که جایگزین هایی  آنتی اکسيدان و 

مناسب برای نمک به حساب می آیند.
به هنگام خرید نمک جانب احتياط را رعایت کنيد

دکتر هلی هرینگتون متخصص تغذیه از شيکاگو، در خصوص خرید و 
مصرف نمک هایی که تحت عنوان نمک سالم و دارای آنتی اکسيدان 
و ویتامين های اضافی، در مراکز فروش عرضه می شوند هشدار داده 
عناوین  این  دارای  هایی که  نمک  به جای مصرف  توصيه می کند  و 
تبليغاتی هستند، بهتر است با تغيير عادات غذایی و استفاده از چاشنی 
البته سالمتی خود کمک  های جایگزین نمک، به طعم بهتر غذاها و 

کنيد.

مراقب شوينده ها باشيد

در سنت و فرهنگ ما به آراستگی و تميزی اهميت زیادی داده 
می شود، اما بعضی از موادی که برای تميزی مصرف می شود، 
برای دستگاه تنفس بسيار مضر است.امروز دکتر مسجدی فوق 

تخصص ریه به پرسش ما پاسخ می دهد.
خطرات مواد شوینده و سفيد کننده چيست؟

در سنت و فرهنگ ما به آراستگی و تميزی اهميت زیادی داده 
می شود، اما بعضی از موادی که برای تميزی مصرف می شود، 

برای دستگاه تنفس بسيار مضر است.
بسياری از بانوان به علت استفاده  نادرست از برخی فرآورده  های 
با این مواد شوینده بویژه  پاک  کننده  خانگی، دچار مسموميت 
ميزان  که  طوری  به  می شوند،  سفيدکننده ها  و  پاک کننده ها 

این گونه مسموميت ها در ميان زنان افزایش یافته است.
در بيشتر موارد مسموميت، با مواد شوینده   حاصل از استنشاق 

گاز حاصله از این مواد است، به این ترتيب که استفاده از 
علت  به  دستشویی  و  بسته حمام  فضای  در  مواد سفيدکننده 
عالئم  و  شده  تنفسی  مجاری  تحریک  موجب  کلر،  گاز  ایجاد 
خس خس  سرفه،  مثل  عالئمی  می کند؛  ایجاد  را  مسموميت 
بيماری های  زمينه  دارای  افراد  در  بویژه  نفس  تنگی  و  سينه 

ریوی از جمله عالئم مسموميت با این مواد است.
مشکالت پوستی و مخاطی نيز از دیگر عوارض مصرف نادرست 
انواع مواد شيميایی در درجه های مختلف  مواد شوینده است. 
به چشم نيز می تواند آسيب برساند و در واقع مواد شوینده از 

خطرناک ترین دشمنان چشم به شمار می رود.
مواد  از  ناشی  حوادث  از  پيشگيری  برای  ایمنی  توصيه های 

شوینده:
ماسک  از  حتما  شيميایی،  شوینده های  از  استفاده  هنگام  ـ 

مناسب استفاده کنيد.
و  شوینده  فرآورده های  و  شيميایی  مواد  از  استفاده  هنگام  ـ 
پاک کننده، پنجره ها را باز و تهویه را روشن کند تا هوا بخوبی 

درمحيط جریان داشته باشد.
و  جوهرنمک  مانند  شيميایی  مواد  کردن  مخلوط  از  ـ 
ناشی  بخار ها و گازهای  مواد سفيدکننده جدا خودداری کنيد، 

از این اختالط بسيار سمی و خفه کننده است.
بسيار  وایتکس  و  جوهرنمک  ترکيب  از  شده  متصاعد  بخار  ـ 
توصيه  ریه.  و  پوست  چشم،  برای  خصوصا  است؛  خطرناک 

می شود جدا از ترکيب این ۲ ماده خودداری کنيد.
ـ استفاده مداوم مواد شوینده و پاک کننده از جمله جرم گيرها 
و سفيدکننده ها در منازل، موجب انتشار برخی ذرات شيميایی 
خطرناک در توالت، حمام و آشپزخانه می شود و استفاده زیاد از 
این مواد به همراه آب گرم هم اثر منفی آن را دوچندان می کند.

ـ  محصوالت شيميایی و شوینده را هميشه در ظرف اصلی آن 
نگهداری کنيد.

فواید عرق نعنا
عرق نعنا در بهبود عارضه دل درد موثر است

دکتر پرویز سياری درباره دل درد در کودکان توضيح داد: دل 
درد در کودکان به دو دسته حاد و مزمن تقسيم می شود. دل 
اگر کودک خواب  و  آغاز می شود  ناگهانی  به صورت  درد حاد 
تا  معموال  حاد  درد  دل  می کند.  بيدار  خواب  از  را  وی  باشد 
دل  اینکه  بيان  با  می انجامد.سياری  به طول  کمتر  یا  هفته   ۲
دردها یا نياز به مداخله طبی دارویی و یا نياز به جراحی دارند، 
اظهار کرد: دل دردهای محتاج به جراحی، معموال سير پيش 
رونده دارند. به این معنا که درد از لحظه آغاز به مرور افزایش 
می یابد. همچنين ممکن است دل درد با استفراغ یا استفراغ 
خونی، اتصاع شکم، عدم دفع گاز و مدفوع همراه باشد و بيمار 
با لمس شکم احساس درد کند.این متخصص کودکان، با اشاره 
به این که منشا بروز این دل دردها می تواند انسداد روده، فتق، 
آپاندیسيت، پيچش روده یا پيچش بيضه باشد، عنوان کرد: این 

موارد طی معاینات و مشاوره جراحی مشخص می شوند.
با  که  دردهایی  دل  شایع ترین  اینکه  بيان  با  ادامه  در  سياری 
اسهال و استفراغ همراه هستند و منشاء ویروسی دارند، از گروه 
دوم )دل دردهای مزمن( بوده و احتياجی به جراحی ندارند، 

گفت: ممکن است بيمارعالئم تنفسی ویروسی نظيرسرفه، 
آبریزش و تب داشته باشد.وی اضافه کرد:  دل درد مزمن، دل 
دردی است که بيش از ۲ ماه به طول انجاميده است. این درد 
دل می تواند با علت و یا بی علت بروز یافته باشد.سياری با بيان 
اینکه دل درد معموال با بروز اختالل در یک عضو شکم همراه 
است، گفت: هنوزعاملی برای دل درد بدون منشا، شناخته نشده 
است.این متخصص کودکان ادامه داد: این دل دردها به 4 نوع 
از این دل دردها در ناحيه باالی ناف  تقسيم می شوند. برخی 
ایجاد می شود و معموال صبح ها اتفاق می افتد و ممکن است با 
غذا خوردن، عود کند. این عارضه مربوط به معده است. گروه 
دوم دل دردها در پایين ناف احساس می شود و همراه با دفع 
بدتر می شود. این افراد گاهی یبوست و گاهی اسهال دارند و در 

برخی موارد نيز مبتال به نفخ می شوند.
این ها روده تحریک پذیر دارند.وی افزود: گروه سوم دل دردها 
با سردرد همراه هستند که به آنها دل دردهای ميگرنی نيز می 
مرتبه  و هر  بيفتد  اتفاق  ماه  بار در  و ممکن است یک  گویند 
چندین ساعت هم طول بکشد. گروه چهارم دل دردها تيز در 
اطراف ناف، ایجاد می شود. این دل دردها عالئم خطر را ندارند 
به  تير نمی کشند و معموال در معاینه هم عالمتی  به جایی  و 
نفع بيماری مشاهده نمی شود. به این دل دردها،  دل دردهای 

فانکشنال با علت نامشخص می گویند.
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امام هادی)ع( ، گوهر آفرینش

آيت اهلل سبحانی
آله  و  خلقه  خير  علی  السالم  و  الصلوة  و  العالمين  رب  هلل  الحمد 
قال  الدین.  یوم  إلی  أجمعين  أعدائهم  علی  اهلل  لعنة  و  الطاهرین 
ًة یَْهُدوَن بَِأْمِرنا  الحکيم فی محکم کتابه الکریم: »َو َجَعلْنا ِمْنُهْم أَئِمَّ

ا َصَبُروا و کانُوا بِآیاتِنا یُوقُِنوَن«)سجده؛ ۲4( لَمَّ
همه  مسئوليت های نبی بر عهده  امام است

مقام امامت مقام بزرگ و رسایی است. در حقيقت امامت استمرار 
بوده،  پيامبر  عهده   بر  که  مسئوليت هایی  تمام  و  است  نبوت  مقام 
که  تفاوت  این  با  نيز می باشد،  امام  عهده   بر  آن مسئوليت ها  همه  
نبّی مورد وحی است و وحی الهی بر او نازل می شود و پایه گذار دین 
است، اما امام مورد وحی نيست. امام مفاهيم دین را بيان می کند و 
پرسش های نو را پاسخ می دهد و درباره  زندگی مردم قوانين درستی 

را تبيين می کند، امر به جهاد می کند و هکذا و هکذا.
بنابراین کسانی که مقام امامت را یک مقام انتخابی مردمی تصور 
انتخابی  نه  انتصابی است  الهی و  امامت یک مقام  می کنند، بدانند 
ندارد.  فرقی  با رسول جز در همان جهت که عرض کردم،  امام  و 
ِمْنُهْم  قرآن مجيد هم به نوعی به این مسئله اشاره دارد: »َو َجَعلْنا 
امامت می رسند؛  مقام  به  نبوت  از  بعد  انبياء  از  برخی  ًة« حتی  أَئِمَّ
اَصَبُروا«. صبر ایشان در تبليغ دین سبب می شود از مقام نبوت  »لَمَّ
ِمْنُهْم  به مقام امامت برسند. در همين آیه دقت نمایيد: »َو َجَعلْنا 
ا َصَبُروا َو کانُوا بِآیاتِنا یُوقُِنوَن«. جناب ابراهيم  ًة یَْهُدوَن بَِأْمِرنا لَمَّ أَئِمَّ
علی نبينا وآله و عليه السالم نيز بعد از آن همه مقامات و امتحانات، از 
امام باشد، نبی و  از این که  مقام نبوت به امامت رسيد، چون قبل 
رسول بود، اما این مقام، مقام باالتر از مقام نبوت است. ائمه ی اهل 

بيت بعد از پيامبر دارای چنين مقامی هستند.
اول  درجه ی  در  است.  امامت  کارهای  مشغول  هم  سامّرا  در  امام 
حضرت در مدینه و مجموعاً در سامّرا حدود 8۵ نفر فقيه و محدث 
تربيت کرده است. تربيت یک فقيه و محدث کار آسانی نيست؛ آن 

هم در شرایط و خفقانی که در سامّرا بوده است.
دیگران،  و  صحيح  در  مسلم  مانند  اسالم  محدثين  نوِع  نقل  طبق 
رسول گرامی فرمود: بعد از من دوازده خليفه خواهند آمد که عزت 
اسالم بستگی به آن ها دارد. حدود دو روایت، مسلم در صحيح خود 
به این تعبير نقل می کند که من عين عبارت را می خوانم: »اَل یََزاُل 

أَْفَهْمُه  لَْم  به شیٍء  تََکلََّم  ثُمَّ  َخلِيَفًة  َعَشَر  اثَْنْی  إِلَی  َعِزیزاً  الَأْْمُر  َهَذا 
ُقَریْش«)صحيح  ِمْن  ُکلُُّهم   ِ اهللَّ َرُسوُل  َقاَل  َفَقال  َقاَل  َما  ِلَبِی  َفُقلُْت 
پيدا  خليفه  دوازده  اکرم  پيامبر  از  بعد   )۱89 ص   ،۱۲ ج  مسلم، 

می شود و ایشان جز ائمه ی اثنی عشر کسی دیگر نيستند.
گوهر آفرينش

حال  شناختی از امام هادیـ  عليه السالمـ  داشته باشيم: آقا ابوالحسن 
امام هادی عليه السالم در سال ۲۱۲ هجری قمری در مدینه منوره 
متولد شد و تا سال ۲3۶ در مدینه منوره تشریف داشتند. البته پس 
از شهادت والد بزرگوارشان امام جواد ـ عليه السالم ـ مقام امامت به 
ایشان رسيد، در حالی که سن مبارک ایشان حدود 8 یا 9 سال بود. 
البته نباید تعجب کرد که کودکی هشت ساله بتواند چنين بار بزرگی 
َ َحقَّ َقْدِره« )حج؛ 74(. ما اگر امام و  را بر دوش بکشد: »ما َقَدُروا اهللَّ
مقام او را را بشناسيم، درک این مسائل آسان است. جناب عيسی بن 
مریم در دوارن کودکی در مهد و گهواره به مقام نبوت می  رسد: »قاَل 
ِ آتانَِی الِْکتاَب َو َجَعلَنی نَِبيًّا« )مریم؛ 3۰( یا جناب یحيی  ِّی َعْبُداهللَّ إِن
بن زکریا در دوران کودکی به مقام نبوت می رسد: »یا یَْحيی ُخِذ 
ٍة َو آتَْيناُه الُْحْکَم َصِبيًّا« )مریم؛ ۱۲( ما نباید این گوهر ها  الِْکتاَب بُِقوَّ

و آفرینش ها را با دیگر گوهر ها مخلوط کنيم. 
امام هادی ـ عليه السالم ـ در مدینه تدریس فقه و حدیث می کند و 
مشکالت مردم را رفع می کند، اما متوکل خيلی ناراحت است زیرا 
می آیند،  مدینه  که  مردمی  می دهد  گزارش  او  به  مدینه  فرماندار 
خود  مالی  امور  و  علمی  مسائل  و  می روند  هادی  امام  منزل  درب 
کند  قيام  تو  عليه  روزی  می ترسم  و  می دهند  ارجاع  ایشان  به  را 
)االرشاد، ص43۵. اعالم الوری، ص 3۶۵. قرشی، زندگانی امام علی 
الهادی، ص38۶(. مسلماً کسانی که عاشق مقام هستند، تمام هّم و 
غّم خویش را در راه آن صرف می کنند و غير از مقام، هيچ روحيه و 
هيچ نفسانيتی ندارند و کوچک ترین خبری که در نظر ایشان مقام 

آن ها را به خطر بيندازد ناگوار است. 
تبعيد به سامرا

لذا متوکل عباسی یحيی بن هرثمه را فرستاد تا حضرت را از مدینه 
که  دارد  سال  در حدود ۲4  ـ  عليه السالم  ـ  امام  و  آورد  سامرا  به 
ایشان را از مدینه منوره به سامرا آوردند و همين که خبر منتشر 
به  را  امام  تا  آماده است  با سيصد سرباز  شد که یحيی بن هرثمه 
سامرا ببرد، مردم مدینه تکان خوردند و زار زار گریه می کردند. به 
قدری گریه و زاری کردند که یحيی بن هرثمه گفت: من به شما 
قول می دهم کوچک ترین صدمه ای به ایشان نزنم. یحيی بن هرثمه 
بياورد،  به سامرا  مدینه  از  را  عليه السالم  هادی  امام  بود  مأمور  که 
می گوید: وقتی همراه امام عليه السالم به بغداد رسيدم، اسحاق بن 
فرزند  مرد  این  یحيی!  گفت:  من  به  بغداد  حاکم  طاهری  ابراهيم 
او  قتل  بر  را  متوکل  اگر  است.  صلی اهلل عليه و آله وسلم  خدا  رسول 
شده ای.  دشمن  خدا صلی اهلل عليه و آله وسلم  رسول  با  کنی  تحریک 
گفتم: من از او جز نيکی ندیدم. آن گاه به سوی سامرا روانه شدیم. 
وقتی به آن جا رسيدیم، وصيف ترکی )یکی از فرماندهان ترک در 
دربار عباسی( به من گفت: اگر یک مو از سر این مرد کم شود با 

من طرف هستی. 
وقت مالقات با متوکل است. در این زمان یحيی بن هرثمه قدمی 
برداشت و گفت: من خانه ایشان را گشتم و در خانه ایشان جز چند 

حصيری که روی او نماز می خواند و چند کتاب دعا و قرآن ندیدم 
و این گزارش ها که به شما داده اند، دروغ است و او در مقام هدایت 
ندارد. )علی بن حسين  نظر خروج  ارشاد است و هرگز  و  تبليغ  و 
مسعودی، مروج الذهب، بيروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعات، بی تا، 
ج 4، ص ۱83( با این کار تا حدی توانست از هيمنه متوکل بکاهد 

و قرار شد حضرت در سامّرا بمانند. 
از  قبل  عباسی ها  شد.  عوض  بنی العباس  سياست  مأمون  زمان  در 
مأمون به قتل اهل بيت کمر بسته بودند، اما از زمان مأمون تصميم 
نزدیک منزل متوکل،  لذا  باشند.  نظر داشته  زیر  را  ایشان  گرفتند 
خانه ای برای حضرت در نظر گرفتند که حضرت در آن جا با عيال و 
اوالدش زندگی کند، اما در عين حال شيعيان به بهانه های مختلف 
تا ۲۵4 در  از سال ۲3۶  به دیدن حضرت می رفتند. گویا حضرت 

سامّرا بوده است. 
امام هادی در آنجا مشغول کار است و عرق  راوی می گوید: دیدم 
از پای او می ریزد. عرض کردم: »أین الرجال؟« دوستان شما کجا 
نه،  فرمودند:  حضرت  بکنند.  کار  این  ایشان  دهيد  اجازه  هستند؟ 
بهتر از من با دسترنج خود زندگی کردند؛ جدم رسول اهلل و علی بن 

ابی طالب و پدرانم. 
مقام علمی امام

امام در سامّرا هم مشغول کارهای امامت است. در درجه اول حضرت 
در مدینه و مجموعاً در سامّرا حدود 8۵ نفر فقيه و محدث تربيت 
کرده است. تربيت یک فقيه و محدث کار آسانی نيست؛ آن هم در 
شرایط و خفقانی که در سامّرا بوده است. مقام علمی امام به گونه ای 
بود که همه در مقابل او خضوع و خشوع می کنند. حضرت در سامّرا 
هم مشغول تبليغ و تعليم است. حضرت رساله ای در جبر و تفویض 
دارد که در آن رساله به وسيله آیات و روایات و با ادله عقليه جبر 
و تفویض را ابطال کرده است و أمٌر بَيَن المرین را اثبات کرده اند. 
)تحف العقول، صص 338- 3۵۶. مسند االمام الهادی عليه الّسالم، 
صص ۲۱3- ۱98.( این کلمات و کماالت حاکی از مقام علمی امام 
است و نشان می دهد که این ميوه مربوط به این جهان نيست بلکه 

از جای دیگری است. 
را  خود  که  بودند  کسانی  متوکل  اطراف  در  که  حالی  عين  در 
مراجعه  هادی  امام  به  مسائل  از  بسياری  در  اما  می دانستند،  فقيه 
می نمودند. مسعودی در مروج الذهب می نویسد: مرد ذمی -که در 
می کند  زندگی  اسالم  پرچم  زیر  در  اما  است،  کتاب  اهل  از  واقع 
مشروط بر اینکه به قوانين اسالم احترام کند و خالف شرع نکند- 
نسبت به زن مسلمانی کار زشتی انجام داده بود و او را نزد خليفه 
بردند و فق ها او را محکوم به اعدام نمودند. هنگامی که می خواستتد 
حکم اعدام را اجرا کنند، او زرنگی نمود و شهادتين را بر زبان آورد 
از این طریق فقهای آن جا را فریب داد، چرا که »اْلِْساَلُم یَُجُب  و 
۲، ص  ج  الدینية،  الحادیث  فی  العزیزیة  اللئالی  )عوالی  َقْبلَه«  َما 
۵4(؛ اسالم گذشته را ندیده می گيرد. این که او اسالم آورد، یعنی 
گذشته اش هيچ است. اما برخی از فقيهان که آن جا بودند، در این 

مسأله تشکيک کردند که اسالِم او اسالم واقعی نيست. 
متوکل که امام را می شناسد، گفت: این مسأله را از ابوالحسن الهادی 
بپرسيد. حضرت در جواب نامه فقيهان نوشتند: او باید اعدام شود 
و قتل، جزای او است. فق ها گفتند دليل فتوی را بنویسند. امام از 
قرآن مجيد این حکم را استخراج می کند. ببينيد چگونه این مرد 
بزرگ از سالله پيامبر اکرم این حکم الهی را از آیه 84 سوره سجده 
ِ َوْحَدُه َو َکَفْرنا به  ا َرأَْوا بَْأَسنا قالُوا آَمنَّا بِاهللَّ استفاده می کند که: »َفلَمَّ
ا َرأَْوا بَْأَسنا ُسنََّت  ما ُکنَّا بِِه ُمْشِرکيَن* َفلَْم یَُک یَْنَفُعُهْم إیمانُُهْم لَمَّ
الَّتی َقْد َخلَْت فی ِعباِدِه َو َخِسَر ُهنالَِک الْکافُِروَن )مسند المام   ِ اهللَّ
الهادی )ع(، العطاردی، ص: ۲۲4(؛ پس چون سختی ]عذاب[ ما را 

دیدند، گفتند: »فقط به خدا ایمان آوردیم و بدان چه با او شریک 
مشاهده  را  ما  عذاب  که  هنگامی  ]ولی[  کافریم.«  می گردانيدیم، 
خداست  سّنت  ندارد.  سودی  آن ها  برای  ایمانشان  دیگر  کردند، 
که ]از دیرباز[ درباره بندگانش چنين جاری شده و آن جاست که 

ناباوران زیان کرده اند. 
از این آیه می فهميم ایمانی می تواند مؤثر باشد که ایمان خوفی و 
به عنوان أسقاط عذاب نباشد. این مرد ذمی که ایمان می آورد، به 
عنوان فرار از مسئله اعدام است. این علِم سرشار از قرآن، علم عادی 
نيست. این آیه را هزاران نفر خوانده بودند و تا زمان امام هادی این 
حکم را متوجه نشده بودند. گاهی در مسائل روشن هم به حضرت 
مراجعه می کردند. متوکل خادمی غير مسلمان به نام ابن نوح داشت 
و به او کنيه داده بود. کنيه نشانه احترام است و غالباً عرب ها که 
دارای عشيره هستند برای فرزندان خود کنيه انتخاب می کنند و با 
کلمه »ابو« یا »ابن« او را می خوانند. متوکل به این مرد ذمی و کافر 
می گفت ابن نوح. فقيهانی که در حقيقت قشری هستند و از آیات 
و روایات خبری ندارند، گفتند: نباید به یک فرد غير مسلمان کنيه 
بدهيم و کنيه نشانه احترام است. گفتند: از امام هادی سؤال کنيد. 
« )مسد؛ ۱(  تَبَّ َو  أَبی لََهٍب  یَدا  »تَبَّْت  را خواندند:  آیه  این  حضرت 

خداوند به او لقب داده است و این ها نشانه احترام نيست. 
غير شيعيان چه می گويند؟ 

علناً  که  قدری  به  داشت.  روز  آن  در جهان  مقام عظيمی  حضرت 
از  نبودند،  اثنی عشری  شيعه  که  کسانی  حتی  اسالم،  دانشمندان 
عظمت و دستگيری حضرت سخن می گفتند و من برخی از کلمات 
ایشان را نقل می کنم و ببينيد که غير از ما هم دیگران درباره ایشان 
»شذرات  نام  به  کتابی  در  حنبلی  ابوالفالح  بوده اند.  قائل  احترام 
الذهب« شرح حال شخصيت ها و بزرگان را نوشته است. او در این 
از  نباید  امامی متعبد -البته  امام هادی فقيه  کتاب خود می گوید: 
این  از  بيش  نيست  هادی  امام  آسمانی  امامت  به  قائل  که  فردی 

انتظار داشت-
ارزنده ای  و  کتاب خوب  و  »مراةالجنان«  نام  به  دارد  کتابی  یافعی 
است و همين کلمات را تکرار می کند، اما ابن صباغ مالکی در کتاب 
انسانی  هادی  امام  می فرماید:  االئمة«  معرفة  فی  المهمة  »الفصول 
است که زمين و آسمان مناقب و فضائل او را پر کرده است و من 
را  فضائل حضرت  و  مناقب  از  بيانم گوشه هایی  و  قلم  با  نمی توانم 
بگویم. با اینکه اموال به منزل امام می رود، اما ایشان این اموال را 
در بين فقرا تقسيم می کنند و خود با یک حصيری زندگی می کند 
نباشد،  عامه  بر حقوق  معتمد  زندگی خودش  بتواند  اینکه  برای  و 
آنجا  تهيه کردند و خودشان گاه و بی گاه در  را در سامّرا  مزرعه ای 
کار می کردند. )الفصول المهمة، ابن صباغ المالکی، ج ۲، ص ۱۰73( 
امام هادی در آنجا مشغول کار است و عرق  راوی می گوید: دیدم 
از پای او می ریزد. عرض کردم: »أین الرجال؟« دوستان شما کجا 
نه،  فرمودند:  حضرت  بکنند.  کار  این  ایشان  دهيد  اجازه  هستند؟ 
بهتر از من با دسترنج خود زندگی کردند؛ جدم رسول اهلل و علی بن 

ابی طالب و پدرانم. )کافی )ط - السالمية(، ج ۵، ص 7۵( 
و ایشان انسان های واالیی هستند و همه جهان عاشق ایشان هستند 
من مدت ها در سامّرا بوده ام. غالب ایشان سنی اند اما نسبت به امام 
گاهی  و  هستند  عالقه مند  خيلی  عليهماالسالم  عسکری  و  هادی 
فرزندان خود را که مریض بودند، در کنار ضریح می بستند و اعتقاد 
و والیت  قرآن  نور  به  را  ما  قلوب  ایشان داشتند. خدایا  به عظمت 
روشن نما و شّر دشمنان اهل بيت را از کشور اهل بيت دور بفرما و 
انسان هایی که حقيقت انسانيت را از دست داده اند و جهل و جهالت 

را خریده اند، به سزای اعمالشان در دنيا و آخرت برسان.

رفتگري كه مدرس اخالق شد

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:
در آستانه روز کارگر، امسال واقعه اي رخ داد که به این روز جهاني رنگ و 
بوي خاصي بخشيد. یک رفتگر شهرداري بجنورد، بعد از آنکه یک کيف 
مفقود شده حاوي مقادیري طال، چک، اسناد مالکيت و کارت هاي اعتباري 

به ارزش یک ميليارد تومان را پيدا کرد آن را به صاحبش برگرداند.
این خبر هر چند به سرعت توانست رسانه ها را به تسخير خود در آورد و 
این کارگر پاک بجنوردي را در سطح کشور مطرح نماید و حتي دستمایه 
تقدیر و تشویق ها و احيانا بهره برداري هاي تبليغاتي این و آن قرار دهد، 
اما درس بزرگي که در این واقعه نهفته است هنوز مورد توجه قرار نگرفته 

است.
بررسي پرونده فساد  ادامه  این روزها شاهد  براي کساني که  این درس، 
مالي سه هزارميليارد توماني فساد بانکي سال 9۰ هستند و مي دانند این 
بسيار  داده،  رخ  بيت المال  به  نسبت  آنها  بي مباالتي  اثر  در  بزرگ  فساد 

آموزنده و مهم است.
مدیران ارشد، مدیران مياني، کارمندان و کليه کساني که به نحوي در 
ماجراي فساد مالي سه هزار ميليارد توماني دخالت داشتند، باید از این 
رفتگر بجنوردي درس بگيرند. آنها به دليل جایگاه ویژه اي که داشتند و 
یا به دليل برخورداري از حقوق مکفي، از دست اندازي به بيت المال بي نياز 
بودند و این انتظار از آنها وجود داشت که براي حفاظت از اموال عمومي 

نهایت امانت داري را بعمل آورند. 
براي غارت بيشتر  توانستند  تا  بلکه  نه تنها چنين نکردند،  اما متأسفانه 
بيت المال حرص زدند و دور از چشم مردم که صاحبان بيت  المال هستند 
هر چه توانستند به جيب زدند. عده اي نيز به شکل هاي مختلف، راه را 
براي آنها هموار ساختند و کمک کار آنها شدند که اگر خوشبيانه برخورد 
کنيم باید به دليل سهل انگاري تحت تعقيب قرار بگيرند و مجازات شوند.

درحال  و  مي برند  بسر  بازداشت  در  که  کساني  چه  را،  افراد  این  اکنون 
محاکمه هستند و چه افرادي که به هر دليل از تعقيب و مجازات معاف 
شده اند ولي وجدان عمومي آنها را همدست دسته اول مي داند، مي توان 
در یک مقایسه بسيار پرمعني در کنار آن رفتگر بجنوردي قرار داد و به 
این نتيجه رسيد که چه بسا کارگران ساده و در ظاهر بي جایگاه که باید 

مدرس اخالق و امانت داري بسياري از افرادي باشند که در جایگاه هاي 
ظاهري مهمي قرار دارند و پست هاي باالئي را اشغال کرده اند. 

درست در همين نقطه است که به سيره پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله 
و سلم مي رسيم که دست کارگران را مي بوسيد و به مسلمانان سفارش 

آنها را مي فرمود.
اگر قرار است در روز کارگر از کسي تجليل شود، باید »احمد رباني« همان 
رفتگر بجنوردي مورد تجليل قرار گيرد که نشان داد به زندگي ساده و 
باصفا و سالم خود قانع است و چشم طمع به مال این و آن ندارد. اگر 
قرار است براي مدیران ارشد کشور کالس اخالق گذاشته شود، مدرس 
این کالس باید این کارگر بجنوردي باشد که با امانت داري خود به کليه 
مدیران کشور درس امانت داري داد. وزراي ما باید از این کارگر بياموزند 

که چگونه نسبت به اموال عمومي اهتمام بورزند.
 نمایندگان مجلس شوراي اسالمي ما باید ازاین کارگر بجنوردي بياموزند 
که چگونه براي حفاظت از بيت المال روزنه هاي نفوذ را ببندند و قوانيني 
تصویب کنند که راه هاي سوءاستفاده از بيت المال را ببندند و مانع بروز 
در  که  بزرگ تري  پرونده هاي  و  توماني  ميليارد  سه هزار  مالي  فسادهاي 

راهند شود.
اقدام این کارگر بجنوردي نشان داد اخالق نظري، که بسياري از معلمان 
اخالق آن را در ذهن خود انباشته اند و اینجا و آنجا بر زبان مي رانند و به 
قلم مي آورند، کافي نيست. اخالق واقعي آنست که در عمل جلوه کند، 
آنهم عمل کساني که یک نظام اسالمي و مردمي به آنها اعتماد مي کند و 
امکانات گسترده اي در اختيار آنها قرار مي دهد و زندگي خود آنها را نيز 
تأمين مي کند تا آنها امانت دار نظام و خادم مردم باشند. واقعا چقدر اهل 
خسران هستند کساني که چنين نعمت بزرگ و چنين اعتماد ارزشمندي 

را قدر نمي دانند و به امانتي که به آنها سپرده شده خيانت مي کنند!
روز کارگر را با چند شعار و مقداري تبليغات و کارهاي سياسي و وعده 
دادن ها پشت سر گذاشتن یک عادت چندین ده ساله است که چيزي را 
حل نمي کند. در چنين روزي باید به اخالق عملي روي آورد و از آنچه 
در عمل رخ داده و نشانگر پاکي و صداقت و امانت داري و وظيفه شناسي 
است، گفت و نوشت و درس عملي گرفت. کاري که این رفتگر بجنوردي 
انجام داد، تجلي ایمان به خدا و اعتقاد به قيامت و پاي بندي به تعاليم 
این ویژگي در بدنه نظام و در جان و روح  اسالم است. اگر مي خواهيم 
مدیران ارشد این نظام نفوذ کند، باید خداباوري و یقين به قيامت را در 

وجود آنها نهادینه کنيم.
نظام جمهوري اسالمي، حاصل خون ده ها هزار شهيدي است که با ایمان 
دفاع  سال   8 در  کردند.  فداکاري  نظام  این  تأسيس  براي  خدا  دین  به 
از  و  فدا کردند  را  نفر جان خود  ده ها هزار  اعتقاد  با همين  نيز  مقدس 
رهگذر این از جان گذشتن ها امروز مناصب دولتي در اختيار کساني است 
که با حسرت مي گوئيم باید از آن کارگر بجنوردي امانت داري را بياموزند.

خيل عظيم کارگران ایران اسالمي نيز در جریان انقالب و در سال هاي 
دفاع مقدس و سال هاي بعد از آن، در جبهه جهاد اقتصادي با امانت داري، 
دادند  عبور  گردنه هاي سخت  از  را  و کشور  کرده  کار  و تالش،  صداقت 
نظام جمهوري  تداوم  نمودند.  را خنثي  رنگارنگ دشمنان  توطئه هاي  و 
اسالمي، مرهون همين خيل عظيم کارگران سخت کوش است که امثال 

این رفتگر بجنوردي در ميان آنها فراوان است.
بنابراین، بر همه الزم است قدردان قشر زحمتکش و مؤمن کارگر باشيم 

و فداکاري ها و صداقت آنها را سرمشق خود قرار دهيم.

آیت اهلل خلخالی در خرمشهر

به گزارش آخرین نيوز به نقل از خبر، مهر سال ۱3۵9 در حالی که خرمشهر زیر حمالت سنگين ارتش صدام بود، چهره ها و 
مقامات دولتی زیادی از این شهر بازدید می کردند.

سعيد صادقی که آن روز ها در حال عکاسی از مقاومت مردمی در خرمشهر بود، در این باره می گوید: »با توجه به شرایط بحرانی 
و جویای  می زدند  مدافعان شهر سر  به  آنان  نمی شد.  از خرمشهر چندان طوالنی  مقامات شناخته شده  و  افراد  بازدید  شهر، 
خواسته های آنان می شدند که در بيشتر موارد به دليل اختالف ها و ناهماهنگی های پشت جبهه، نتيجه چندان مثبتی هم به 

بار نمی آورد.«
او یکی از این روز ها را به یاد می آورد که به ناگاه با آیت اهلل خلخالی روبرو شده است. صادقی در شرح آن مالقات می گوید: 
»یک روز به طور اتفاقی در یکی از خيابان های شهر با آیت اهلل خلخالی و محافظانش روبرو شدم که با عجله در حال بازدید از 

شهر بودند. 
او تا مرا دید، خواست تا عکسی از او و همراهانش بگيرم. من هم چند فریم عکاسی کردم. بعدش او از من خواست تا عکس ها را 

به دستش برسانم که به دليل فراموشی و گرفتاری هایی که داشتم، هيچ گاه موفق به این کار نشدم.«
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گالِب قمصر و نیاسر کاشان اصل است؟
مراحل کامل گالب گيری سنتی

بر خالف تصور رایج بهترین گالب دنيا در قمصر و نياسر کاشان توليد نمی شود. بلکه این روستاهای گمنامی هستند که با 
زحمت فراوان هنوز گالب را به سبک سنتی ) نه مدرنيزه و با ماشين و افزودن اسانس( با دیگ و ظروف مسی و هيزم و... توليد 
ميکنند.به گزارش آخرین نيوز به نقل از ایانا، روستاهای ون، وادقان، سار، سده و... که در ارتفاعات بلند کاشان قرار دارند، بعلت 

دوری و دنج بودن مکان آن کمتر توریست و مسافری از آنها دیدن کرده است.
گل در این روستا ها بعلت آب و هوای بسيار خوب و خنک یک ماه دیر تر از قمصر و نياسر به دست می آید و به همين خاطر 
گالب آن تورسيتی نيست ولی بخاطر نوع خاک و ارگانيک بودن کشاورزی  و سردی هوا و... محصوال ت آن و بویژه گل آن از 
مرغوبترین نوع می باشد و حاوی عطر فراوان است.ولی بخاطر شرایط خاص طبيعی و کوهستانی بودن منطقه و... و بخصوص 

عدم معروفيت و دالل بازی و تبليغات فراوان عده ای سودجو این مناطق به درستی به عموم معرفی نميشود.
و جاهای دیگری که در آنجا اصال گلی یافت نميشود و بعلت توریستی بودن زمين آن گران است و دارای گل چندانی نيستند، 
به  را  وادقان  و  ناب روستای ون  و  افراد گالب سنتی و غليظ  توليدکننده گالب دنيا معرفی شده است.این  بهترین  بعنوان 

ارزانترین مبلغ خریداری کرده و با افزودن آب مقطر و اسانس فراوان به توریستها می فروشند.
تصاویر زیر نشان دهنده زحمت فراوان گالبگيران روستای ون کاشان در ۵۰ کيلومتری شمال کاشان در پس کوههای بلندی 
بزرگترین  از  یکی  اراضی  وسعت  لحاظ  از  روستا  این  است.ضمنا  اشاره شده  آن  به  نيز  اشعار سهراب سپهری  در  که  است 
روستاهای استان اصفهان ميباشد که در مرز 3 استان بزرگ اصفهان ، قم و مرکزی قرار دارد و دارای بهترین نوع کتيرا است.


