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در دوران نوآوری، بحث تخصصی شدن اجتهاد جدی است. با توجه 
به وجود آمدن دهها فصل و باب جدید در روابط انسان ها و جوامع و 
تمامی کشورها، نظام اسالمی نمی تواند در آن مسایل بی نظر و بی 
تفاوت باشد.االن همه می فهمند که یک مجتهد نمی تواند به تنهایی 
در همه ابواب مورد نیاز فقهی جامعه و مردم متخصص باشد. هیچ 
کس قدرت این کار را ندارد. مرحوم شیخ بهایی تعبیر بسیار جالبی 
دارد.وی که جزو جامع ترین علمای تاریخ ماست و عمده علوم زمان 

خود را می دانست، می گوید :
 »هرجا در مقابل ذی فنون قرار گرفتم، پیروز شدم ولی هرجا در 
مقابل ذی فن قرار گرفتم، شکست خوردم.« یعنی کسی که در یک 
فن صاحب مهارت است در بحث ها مرا که صاحب فن های متعدد 
 : می گوید  است.  بهایی  شیخ  تجربه  این  می داد.«  هستم، شکست 

»غلبت کل ذی فنون و غلبت من کل ذی فن«
دنیا  علوم  یا 40 ساله تحصیل همه  چگونه می توانیم در عمر 30 
را در حقوق بین الملل، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق معلولین، 
حقوق جامعه و دهها رشته دیگر در حد متخصصان یاد بگیریم؟  در 
حالی که هرکدام آنها در حد یک تخصص بسیار باالست که هر کدام 
چند رشته جدا و گرایش در زیرمجموعه خود دارند. واقعا نمی توان 
قبول کرد که یک نفر با علم به همه علوم در همه مسایل فتوا بدهد.

می رویم.  تخصصی  فقه  طرف  به  داریم  اسالمی  حکومت  دوره  در 
اگر نمی خواهیم حکوت اسالمی باشد مثل گذشته می توان مسایل 
را به گونه ای طی کرد ولی اگر بخواهیم در همه امور مردم دخالت 
پذیرفتیم  را  تخصصی  فقه  اگر  باشد.  تخصصی  فقه  با  باید  کنیم، 
بپذیریم یعنی الزم نیست مقلدین در  باید  ،تقلید تخصصی را هم 
همه امور از یک مجتهد تقلید کنند. می توانند بررسی کنند که مثال 
اقتصادی  مجتهد متخصص در قضا، دفاع، مسایل اخالقی، مسایل 
و غیره کیست تا در هریک از مسایل از بهترین های همان موضوع 
تقلید کنند.دیروزکه سری به سایت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی زدم 
که تازه از سد فیلترعبور کرده و با همت فرزند ایشان به راه افتاده 
است، این فرازها را درمصاحبه مکتوب ومفید ایشان با پایگاه بین 
مقوله  بودن  تخصصی  باب  در  –شفقنا-  شیعه  همکاریهای  المللی 

تقلید واجتهاد دیدم ،از طرح چنین موضوع  مهمی به وجد آمدم.
 طرح چنین موضوع مهمی از سوی جناب هاشمی که درافکارعمومی 
داخل وخارج به سیاستمداری برجسته با بیش از شش دهه تجربه 
اشتهاردارد، نشانگر این است که درباب فقه وتفسیر واجتهاد نیزمی 
مسلم  بود.واقعیت  اسالم  درجهان  ایشان  بدیع  نظرات  شاهد  توان 
ای  لحظه  علوم  بعضی  پیشرفت  که  معاصر  درجهان  که  است  این 
شده است وهر روز برپیچیدگیهای آنها افزوده می شود نمی توان 
ونباید از یک نفر انتظارداشت که درهمه علوم سرآمد باشد وبخواهد 
بخواهد  هم  کسی  اگر  محال  نظربدهد.برفرض  هرموضوعی  درباره 
سر از همه علوم دربیاورد برای او این امکان وجود ندارد.نمونه اش 
تحوالت شگرف اقتصادی است .خوشبختانه دردانشگاهها سالهاست 
این مساله درمقاطع دکتری وبعد از آن حل شده است. مثال کسی  
بگیرد،  تخصص  خواهد  ومی  خواند  می  درس  تاریخ  رشته  در  که 
مجاز نیست درهمه دوره ها تحصیل کند ویک موضوع کلی رابرای 
رساله انتخاب نماید .بلکه باید در دوره ای خاص رساله بنویسد وبا 
این انتخاب عمال تخصص خود را به همه اعالم می کند و در این 

صورت تکلیف همه دراستفاده از تخصص اوروشن ومعلوم می شود.
کسی که بخواهد همه دوره های چند صد ساله وبعضا مهم تاریخی 
عمیق،  تواند  نمی  هرگز  بخواند  آخر  تا  اول  از  را  وملل  اقوام  همه 
بنویسد  رساله  خاص  موضوع  یک  باب  در  وموشکافانه  تخصصی 
.چنین فردی از سالها مطالعه وتحقیق خود سودی نبرده ونخواهد 
پیش  دارد.سالها  مترشباهت  میلی  یک  عمق  به  دریایی  وبه  برد 
دانش  اروپایی  کشورهای  از  دربعضی  گفت  می  من  به  دوستی 
پزشکی چنان پیشرفت کرده است که وقتی وی برای درمان بیماری 
چشم راست خود به پزشکی مراجعه کرده بود، ازاوشنیده بود که 
متاسفانه نمی تواند برایش کاری انجام بدهد چون تخصص وی در 
چشم چپ است بعد هم آدرس  مطب پزشکی را که در چشم راست 
ذکر  نیزبا  دیگری  بود.دوست  داده  من  دوست  به  داشت،  تخصص 
نمونه ای ازمشاهدات خود می گفت تخصص درعلوم پزشکی دراروپا 
ابروست  موی  متخصص  که  پزشکی  مثال  که  است  رسیده  بجایی 
هرگز درباب مژه چشم بیماری را ویزیت نمی کند.اومی گفت حتی 
راست  دردست  که  کسی  مثال  است  اینگونه  وضع  نیز  درارتوپدی 
مشکل  چپ  دردست  که  را  بیماری  هرگز  دارد  ارتوپدی  تخصص 
نزدیک  از  را  که مشکالت حج  قبل  سالها  کند.  نمی  ویزیت  دارد، 
برایم مطرح بود که چگونه بعضی مراجع که  این سوال  می دیدم 
درطواف  را  زائرین  جدید  ومشکالت  اند  نیامده  حج  به  سالهاست 
های  رساله  براساس  اند  ندیده  نزدیک  از  وعرفات  ومنی  ومشعر 
به  برای مقلدین خود نوشته ونسبت  را  مراجع پیشین احکام حج 
مستحدثات عمال کنشی فعال و نه منفعالنه ندارند.البته باید اذعان 
جهاتی،  از  اخیر  سالهای  در  بویژه  و  انقالب  از  پس  متاسفانه  کرد 
شان و منزلت مراجع تا حد تایید این و آن و در نهایت نشان دادن 
صحنه حضورشان در صحنه انتخابات و دادن رای و محکوم کردن 
تیلیغات کشورهای غربی عیله نظام پایین آمد و به تعبیر بهتر، این 
شان عظیم نادیده گرفته شدو.جای خوشبختی است که اخیربیشتر 
کشور  اداره  نقد  در  آنان  از  بعضی  نظرهای  شاهداظهار  گذشته  از 
با سکوت و عدم  و...هستیم.به گمان من مرجعیت  ،معیشت مردم 
در  با حاکمیت  ارتباط  در  درقبال حقوق  شهروندان  سکوت خود 
برابر آزمونی بزرگ قرار گرفته است که دعا می کنیم از آن سربلند 
بیرون آید.اینکه بعضی از مراجع عظام دربرابر تضییع حقوق بعضی 
زندانیان سیاسی ،لبی به سخن نمی گشایند،کشته شدن جوانانی را 
در کهریزک و خیابانها به صراحت محکوم نمی کنند و با قاطعیتی 
علی گونه طالب خون بناخق ریخته شان از دستگاه قضا نیستند، و 
بازار مسلمین را درقبضه چین و ماچین می بینندو... جای نگرانی 
باب  دراین  عظام  مراجع  خود  که  بیاید  روزی  دارد.کاش  بسیاری 
پیشقدم شوند وبه مقلدین خودبگویند درچه زمینه ای می توانند 
ازآنان تقلید کنند.براین مبنا همانگونه که حضرت آقای هاشمی هم 

به درستی گفته اند که:
»اگر فقه تخصصی را پذیرفتیم ،تقلید تخصصی را هم باید بپذیریم 
یعنی الزم نیست مقلدین در همه امور از یک مجتهد تقلید کنند. 
دفاع،  قضا،  در  متخصص  مجتهد  مثال  که  کنند  بررسی  می توانند 
از  هریک  در  تا  کیست  غیره  و  اقتصادی  مسایل  اخالقی،  مسایل 
یک  نه  کنند.«هرمقلد  تقلید  موضوع  همان  بهترین های  از  مسایل 
امری  امروز  واین درجهان  مرجع که چندین مرجع خواهد داشت 

پسندیده وتجربه شده است.
برگرفته از وب سایت نی در نوا دکتر غالمعلی رجایی

فقه تخصصی ، تقلید تخصصی

حساب های هیئت حضرت ابوالفضل العباس )ع)
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حديث شماره 38 :
عليه  حسن  فرزندش  به  را  سخنان  اين  السالم  عليه  علی  امام   
السالم فرمود : فرزندم چهار چيز و چهار چيز را از من داشته باش 
که با آن هر کاری بکنی بتو زيان نخواهد رسيد :  باالترين سرمايه 
ها عقل است . بزرگترين فقر حماقت است . بدترين تنهائي وحشت 
خودبينی است . و برترين حسب و نسب اخالق نيک است . فرزندم 
بر حذر باش از دوستی با احمق که مي خواهد بتو منفعت برساند زيان 
مي رساند .  برحذر باش از دوستی بخيل چرا که بهنگام شديدترين 
حاجت تو را رها مي سازد .  برحذر باش از دوستی با انسان فاجر و 
فاسق چرا که ترا به چيز کمی مي فروشد . بر حذر باش از دوستی 
. و  نزديک  تو  نظر  را در  او مثل سراب است دور  دروغگو  چرا که 

نزديک را در نظر تو دور مي سازد
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اصالح طلبان فاقد سر هستند و هر روز یک نفرشان به عنوان نامزد انتخابات معرفي مي 
شود. متأسفانه تا خرداد 92 شاهد ادامه این وضعیت خواهیم بود.

به گزارش آخرین به نقل از کیهان، صادق زیباکالم این مطلب را در ارزیابي اصالح طلبان 
گفته و تصریح کرده که جبهه اصالحات به طور حزن انگیزي فاقد مدیریت است.

وي در مصاحبه با آریا مي گوید: متأسفانه طي سه سال گذشته نمي توان هیچ مورد یا 
مسأله مهمي که در سطح منطقه اتفاق افتاده باشد را پیدا کرد که اصالح طلبان و سران 
آنها در خصوص آن موضوع یک موضع گیري رسمي اتخاذ کرده باشند لذا اگر کسي خارج 
از ایران وارد جامعه ما شود این سؤال براي آن مطرح مي شود که جنبش اصالحات که 

درباره آن سخن مي گویند آیا لیدري دارد؟
این اصالح طلب که در سوابق خود حمایت از هاشمي رفسنجاني را دارد، مي افزاید: آنچه 
دل انسان رابه درد مي آورد این است که جنبش اصالح طلبي فاقد سر است. من دو مثال 
ما هیچ  ماه  فروردین  در  و سپس  ماه  اسفند  در  نهم  انتخابات مجلس  زنم درجریان  مي 
حرکت و موضع گیري رسمي را از جانب اصالح طلبان ندیدیم و اصالح طلبان هیچ موضع 
گیري شفاف، دقیق و روشني در قبال مسأله انتخابات انجام ندادند و بعد هم شاهد بودیم 

آقاي خاتمي آمد و رأي هم داد.

وي تأکید مي کند: مشابه همین بالتکلیفي و نداشتن طرح و برنامه در انتخابات ریاست 
جمهوري یازدهم که قرار است در سال 92 انجام شود نیز دیده مي شود. در یک مراسم 
ترحیم که متعلق به آقاي موسوي خوئیني ها بود ایشان یک مطلبي را به خبرنگاري مي 
گویند که این مساله موج راه مي اندازد و چند روز بعد یک هفته نامه نزدیک به اصالح 
طلبان یک عکس تمام رنگي از عارف چاپ مي کند و از وي به عنوان یک گزینه براي 
ریاست جمهوري نام مي برد. پس از آن چند روز بعد عنوان مي شود قرار است اسحاق 
جهانگیري به عنوان نامزد اصالح طلبان وارد عرصه انتخابات شود و دوباره پس از آن بحث 
عبداهلل نوري و سپس محمد علي نجفي مطرح مي شود و در آخر موسوي الري از احتمال 
ائتالف با اصولگرایان میانه رو خبر مي دهد لذا بنده معتقدم تا وقتي دست راست اصالح 
طلبان به دست چپ شان مي گوید چکار باید بکنیم متاسفانه شاهد ادامه این وضعیت تا 

خرداد 92 خواهیم بود.
همکار سابق گروهک نهضت آزادي تأکید مي کند: در واقع کمترین انتظار و توقعي که مي 
رود این است که اینها هر چه سریعتر در یک مجلسي با حضور آقاي خاتمي و اطرافیانشان 
و نمایندگان حزب کارگزاران سازندگي و بخشي از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین که 
در زندان بسر نمي برند و بعضاً چهره هاي ملي- مذهبي در کنار یکدیگر بنشینند و تعیین 
تکلیف کنند و مشخص کنند که اوالً آیا اساساً مي خواهند در انتخابات شرکت کنند یا نه 

و اگر در انتخابات شرکت کنند خیر و سودش براي این جریان چیست؟
وي ادامه داد: در واقع جریان اصالح طلب باید مشخص کند اولین نامزد آنها چه کسي است 
و بیشترین اولویت را چه کسي خواهد داشت و در صورت رد صالحیت آن فرد، نامزد بعدي 
ما چه کسي است. مسأله بعدي این است که آیا بهتر نیست ما بیاییم و قبل از اینکه نامزد 
معرفي کنیم با شوراي نگهبان و حتي سران اصولگرا رایزني هایي انجام دهیم و بگوییم 
از این چند گزینه اصالح طلب، شانس تأیید صالحیت کدامیک بیشتر است بنابراین باید 
بر روي این مسائل کار کنیم نه آنکه مانند انتخابات مجلس نهم اصالح طلبان هیچ برنامه 

مشخصي نداشته باشند.
وي تصریح کرد: همانطور که اخیراً نیز عنوان کرده ام اصالح طلبان مي توانند به جاي اینکه 
نامزد خودشان را مطرح کنند؛ بیایند و بر روي یک گزینه اصولگرا توافق کنند و حداقلي از 

خواسته هاي اصالح طلبان را مطرح و با یکدیگر توافق کنند.
زیباکالم خاتمي را مثل پیکان 20 سال قبل و عبداهلل نوري را مثل تریلي 18 چرخ توصیف 
برخي  »حتي  و  هاشمي  از  اي  نماینده  همراه  به  دو  این  که  شده  این  خواستار  و  کرده 

اصولگرایان«)!( مدیریت جمعي اصالح طلبان را برعهده بگیرند

چند روز پیش در بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها، گفتگویی 
از دکتر محمود سریع القلم با روزنامه شرق منتشر شد که با تیتر 
زیرکانه خود انسان را وادار می کرد که حتما این مصاحبه را تا سوال 
و جواب آخرش بخواند. این مصاحبه را چند بار خواندم و هم لذت 
در ذهنم  زیادی سوال  تعداد  کرد، هم  را مشغول  فکرم  بردم، هم 
بوجود آورد و هم اینکه کمی افسوس خوردم! بله شاید احساسات 
ضد و نقیض همه با هم جمع شدند و اینکه دلیل جمع شدن این 
احساسات چندگانه و متضاد چیست نمی دانم ؛ البته حدس هایی 
می زنم یکی اش شاید این باشد که خود متن هم این تناقض ها 
را داشته و شاید اینکه می شود از این متن برداشت های متضادی 
داشت، به هر حال به همین جهت و برایروشن تر شدم موضوع برایم 
سعی کردم منتظر بازخوردی باشم، اما حداقلش این است که من 
ندیدم و به همین دلیل بر آن شدم که در محضر استاد من هم چند 
قلمی بزنم و صد البته نه در مقام پاسخ بلکه در مقام پرسش یک 

دانشجوی کمی آزار دهنده از استاد سریع القلمش!  
مصاحبه  این  کنم.  شروع  تیتر  همان  از  ابتدا  در  باشد  بهتر  شاید 
اینطور   تیتر خورده بود که »باالخره ما اشتباه می کنیم یا همه 
دنیا؟!«تیتری که هر چشم رهگذری رو به سمت خود   می کشید و 
انسان رو دعوت به خواندن آن مطلب می کرد تیتری که ریزبینانه 
و تیزبینانه انتخاب شده بود و البته کامال هم درست و هم متناقض 
آقای استاد  با تفکرات و جمالت  این جهت که  از    ! درست،  بود 
کامال هماهنگ بود ؛ با آن بخشی که در خصوص ذهنیت خودمان 
از خودمان و از جهان داریم و همانجا که از بدتر شدن روابط ما با 
سعودی ها صحبت می کنند و می گویند: » حاال یا جهان اشتباه 

می کند یا  ما «  
اما این تیتر زیبا و درست و به تبع آن اندیشه استاد آنجا زیر سوال 
می رود که ایشان در ابتدای بحثشان و در بخشی که از نقش ترکیه 
در منطقه با کلی تعریف تمجید می گویند: » آنها کار سیاسی را 
خاکستری می دانند. سیاه و سفید کار نمی کنند. آلترناتیو داشتن، 
کانون کار سیاسی بین المللی است.« و غیره ! و خب حاال اگر استاد 
این را می پسندند و می گویند ما ایرانی ها )البته بجز خودشان و 
همفکرانشان( تحلیلمان از خودمان و دنیا اشتباه است و نباید همه 
چیز را سیاه و سفید دید، پس به این سوال سیاه و سفید چگونه باید 
جواب خاکستری داد؟! البته این یک سوال کوچک و خیلی معمولی 
است و درست به همین دلیل از آن عبور می کنم. و صد البته از 
کنار خیلی چیزهای دیگر هم می گذرم از جمله اصرار » شرق« بر 
اینکه بیداری اسالمی را مثل بی بی سی چی ها » بهار عربی » بنامد 
و   استاد هم سریع ! بر آن تاکید کنند و یا اینکه می خواهم حتی از 
چرایی نحوه   مطرح شدن سوال ها هم بگذرم، از اینکه چطور یک 
پیش فرضی را که خود جای سوال دارد مطرح می کنند و در مورد 
چرایی آن گفتگو می شود. به هر حال از همه اینها می گذرم و به 

سراغ گفت و شنود استاد و شرق می روم.  
است در مورد  نظری  بزرگوار یک سوال  استاد  از  اولین سوال من 
موضوعی که در همان آغاز بحث مطرح می کنند. ایشان از تخصص 

علمای علم سیاست در فهم واقعیت و فاصله از ایده آلیسم سخن به 
میان می آورند که با توجه به سخنان استاد در کل بحث به نظر می 
رسد منظور ایشان از فاصله از ایده آلیسم، بیشتر کنار گذاشتن آن 
است. حال به طور دقیق سوال این است که آیا رها کردن نگاه ایده 
آلیستی و صرفا واقعگرا بودن آیا درست است؟ آیا این خود نوعی 
دگماتیسم نیست؟ آیا این خود نوعی نگاهی ایده آلیستی نیست؟ 
و آیا مگر می شود بدون نگاه ایده آلیستی و   واقعگرایانه در کنار 
یکدیگر، به منطقی درست رسید؟ اگر در مقام پاسخ استاد بفرمایند 
کنار  آلیسم  ایده  از  گرفتن  فاصله  مورد  در  ایشان  نظر  منظور  که 
گذاشتن   آن نیست باید بگویم اما در متنی که در گفتگوی استاد با 
شرق منتشر شده چیزی جز واقعگرایی صرف البته از نوع واقعگرایی 
با نگاهی خاص در اندیشه استاد دیده نمی شود، که البته به نظر من 
از یک طرف این خود نوعی ایده آلیسم است و از طرف دیگر خود 

واقعگرایی استاد هم بشدت جای سوال دارد.  
شما فرمودید: »ما در ایران مواد خام خاورمیانه را با دقت دنبال نمی 
کنیم« و از نگاه غیر واقع بینانه ما نسبت به کشور های جنوبی خلیج 
فارس گفتید: »تلقی منطقه خاورمیانه از ما عمدتا نظامی و امنیتی 
است و استنباط های علمی، فناوری، اقتصادی، تولیدی، نرم افزاری، 
هنری و کارآمدی ندارد که در بخشی فرمودید: »بنده معتقدم این 
مدل )بومی گرایی( در دنیای عرب، در ترکیه، حتی در افغانستان، 

پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی مدل مطلوبی نیست. 
اعتقاد شما قبول! اما آیا صلح و آرامش در مدل زیست آمریکایی که 
در افغانستان حاکم است مطلوب شماست؟ یا مدل غیر بومی زندگی 
در پاکستان؟ کدامیک از کشور های عرب منطقه به طور مستقل 
بین  نظام  کجای  در  مستقال  و  دارند؟  گفتن  برای  حرفی  دنیا  در 
الملل قرار دارند؟ استاد بزرگوار از انقالبات منطقه و به تعبیر استاد 
بهارعربی و البته به نظر بنده به تعبیر درست تر از بیداری اسالمی 
سخن گفتید و گفته اید که: »خیلی ها به ویژه اسالمگرایان به انقالب 
ایران به   عنوان یک واقعه مثبت تاریخی نگاه می کنند که استبداد 
شاهان را پایان داد. اما   مطمئن نیستند از آنچه که در ایران اتفاق 

افتاده چه می توانند بیاموزند.«  
رسم  به  اما  دانم  نمی  این حرف شماست کجاست  منبع  که  حال 
احترام استاد و شاگردی بی چون و چرا می پذیرم. اما جناب آقای 
سریع القلم اگر قبول کنیم که در انقالبات منطقه شاید عمیقترین 
نگاهی  است  کافی  فقط  باشد  مصر  انقالب  انقالب  مهمترین  و 
واقعگرایانه به این انقالبات بیندازیم آنوقت کامال مشخص می شود 
که چرا انقالب مصری هایی که نام میدان التحریرشان را بر سر زبان 
به شورای نظامی  تقدیم  را دودستی  انداختند چگونه آن  جهانیان 
کردند و از دادگاه مبارک هم نتوانستند حق خود را بگیرند. شاید 
اصلی ترین دلیل آن این باشد که این حرف شما درست است که 
آنها از آنچه در ایران اتفاق افتاد و می افتد نتوانستن بیاموزند که در 
انقالب باید با واقع بینی انقالب کرد و واقع بینی انقالبی یعنی مجال 
ندادن به بازماندگان نظام فرو افتاده بدست انقالب. بله به نظر می 
رسد آنها نیاموختند که الزمه انقالب یک رهبری مقتدر مسلمانی 
است که بتواند اصول واقعبینانه ترین دین الهی را در جامعه عملی 
در  عزیز شما  القلم  استاد سریع  آنهاست.  نقطه ضعف  این  و  کند. 
ادامه همین بحث از هند مثال زدید و فرمودید: »هند بعد از دو قرن 
استعمار، فردای استقالل به جهان گفت ما می خواهیم با همه تعامل 

کنیم به خاطر اینکه ما اعتماد به نفس داریم. 
»این درست اما به نظر می رسد این خیلی هم ناشی از اعتماد به 
نفس نباشد !! بلکه ناشی از ترس است. از سوی دیگر سوال من این 
است که آیا در هند هم درست بعد از انقالب سران آن را در گوشه 
درست  آیا  کردند؟  آنان  تحریم  به  شروع  آیا  کردند؟  ترور  کنار  و 
آوردند؟  بوجود  در کشورشان  غائله های مختلف  انقالبشان  از  بعد 
حتما قائله خوزستان، آمل، نوژه، کردستان و غیره را یادتان هست 
هجمه  یک  انقالبشان  از  بعد  هم  ها  هندی  به  آیا  بزرگوار  استاد   !
نظامی سنگین بردند؟ آنقدر سنگین که از یک سو 8 سال به طول 
بینجامد و از سوی دیگر و بر اساس تسلیحات کشف شده و ملیت 
اسرا و اسناد کمک های مالی و ارزی، 89 کشور دنیا با عراق هم 
پیمان شده بودند و او را کمک می کردند ! و اینکه بعد از این همه 
حرف و حدیث ما حتی یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم. 

استاد بزرگوار فکر می کنم در داشتن اعتماد بنفس ما محق تر از 
خیلی ها هستیم.)و این اعتماد به نفس هنوز هم وجود دارد مثال 
بارزش هم خود من که با این چند خط به پرسش از استاد خودم 
روی آورده ام(. و دیگر اینکه استاد بزرگوار هند امروز با همه ید و 
بیضایی که دارد، جایگاهش در نظام بین الملل   کجاست؟ هویت و 
فرهنگ هندی ها چیست؟ استاد بزرگوار همه اینها را فرمودید و در 
پایان هم همه چیز را کامل کردید و فرمودید: »قشر تحصیلکرده، 
کارآفرین و   دانشمند عرب که جهان دیده و استاد دیده هستند و 
اغلب کار تبلیغاتی نمی کنند   نسبت به آنچه در ایران اتفاق می افتد، 
نگاه  متفاوتی دارند. این است که ایران در حاشیه تحوالت خاورمیانه 
بهار عربی )بیداری اسالمی( قرار گرفته است. » آقای استاد در  و 
این بیداری اسالمی این قشری که شما سنگشان را به سینه   زده 
اید چقدر نقش دارند؟ و اینکه اینها کجا درس خوانده اند آیا غیر از 
هاروارد و اکسفورد و دیگر دانشگاههای اروپایی؟ و به نظر شما اینها 
با این حرف ها و موضعگیری ها درحال پس دادن درسهایشان به 
اساتید غربیشان نیستند؟ )که البته از این جنس در کشور ما هم 

کم نیستند.(  
استاد بزرگوار شما بعد از این نکات و در بخشی از صحبت هایتان 
و در تایید این نتیجه گیری شرق که گفته است: » بنابراین مساله 
که  کشور  مدیران  به  انتقاد  به  است.«  جهان  با  تعامل  عدم  عمده 
راه حلتان خیلی  اما  پرداختید  است  وارد  آنها  به  انتقاد  خیلی هم 
جالب است ! آنجایی که فرمودید: »این خیلی مهم   است که مدیر 
کتابی از هانتینگتون را خودش از اول تا آخر بخواند تا اینکه یک   
نفر دیگر دو پاراگراف از آن را خالصه کرده باشد. » اما سوال من این 
است که نظریات هانتینگتون چه دردی از ما دوا می کند؟ و البته 
امیدوارم این فقط یک مثال بوده باشد که خود این هم جای بحث 
دارد. البته این هم مهم است که جامعه دانشگاهی ما در حوزه علوم 
انسانی به طور خاص تر علوم اجتماعی و سیاسی اساتیدی   هستند 
که در مورد بنیان های نظری آنها هم باید بحث کرد. به طور مثال 
وقتی خود   حضرتعالی از آیزابرلین مثال می آورید و حرف او مبنی 
بر فوق العاده ایده آلیست بودن ایرانی ها را مبنای تحلیل خود قرار 
می دهید. خب جای بحث زیادی دارد. چرا که در خصوص تعریف 
این فیلسوف روس تبار انگلیسی از آرمان و واقعیت باید بحث کرد. 
بله استاد بزرگوار آیا مشکل ما همین رفرنس شدن صرف اندیشه 
های دنیای غرب نیست که ما را در تحلیل جامعه خود به اشتباه 
بیراهه رفتن در بعضی جهات شده و موجب  به  کشانده و موجب 
شده در برخی جاها کسانی در راس مدیریت ها قرار گیرند که بنیان 
های فکری غلطی دارند؟ بنیان هایی که با ساختار های هویتی و 
دینی و فرهنگی و اخالقی ما سازگار نیست؟ و آن وقت به قول شما 
جلسات متعدد... اما ای   کاش به واقع از تعداد این جلسات پر هزینه 
بی حاصل کم می شد و این نکته مهمی  بود که اشاره فرمودید ولی 
کو گوش شنوا !! البته این جلسات مشکل اصلی ما نیست مشکل 
مهمی است اما نه اصل مشکل اصل تفکر است که باید اصالح شود 
اگر تفکر اصالح   نشود می شویم مثل افغان ها که به قول شما: » 
االن تعداد کشورهایی که یک تبعه افغانستان می تواند بدون ویزا با 

گذرنامه اش سفر کند از ایران بیشتر است. «  
و به قول من این افغانستان است که رئیس جمهورش می آید در 
رسانه ها از دست ظلم آمریکایی ها گریه می کند و بعد می رود سر 
یک میز با آنها بگو بخند می کند و همین افاغنه ای که خیلی جاها 
بدون ویزا می توانند بروند در خانه هایشان از دست ربات های پرنده 
آمریکایی امنیت ندارند و هیچکس هم نمی تواند به آنها بگوید باالی 
چشمتان ابروست. مشکل از تفکر است استاد تفکر، و البته نه خود 
تفکر، بلکه نحوه تفکر مهم است که رذیالنه باشد یا بزرگمنشانه و 
با اعتماد به نفس. آقای سریع القلم مشکل از غیرت است ! فکر می 
کنم خیلی بی غیرتی باشد که عده ای   از آن سوی دنیا مردمتان 
را در خاک خودتان مورد تجاوز قرار دهند و شما هم دم بر نیاورید.   
از  دیگری  بخش  در  جنابعالی  القلم،  سریع  محمود  بزرگوار  استاد 
به  انتقاد  در  و  الملل  بین  نظام  در  ما  های  به سیاست  انتقاداتتان 
تلقی اشتباه ما از جهان باز دیگران را مثال زدید و گفته اید: »زمانی 
است که روابط آلمان و فرانسه از لحاظ اقتصادی به قدری اهمیت 
دارد که آنها اختالفات سیاسی شان را به حاشیه   می رانند و حتی 
»این  کنند.  مصالحه  با هم  مسایل سیاسی  بر سر  حاضر می شوند 
درست اما سوال من این است که آیا این کنار آمدن به این دلیل 
نیست که این سیاستمداران خود همان صاحبان سرمایه ای هستند 
که حاضرند به خاطر آن منافع و مصالح یک درصدی همه چیز را 
زیر پا بگذارند حتی اگر به نابودی 99 درصد دیگر مردم بینجامد؟ 

چیزی که در ایران اینگونه نبوده که البته به برکت حاکم بودن 
این نوع تفکر در بین برخی نخبگان ما، آنها نیز به این دارند به این 

بیماری   دچار می شوند.  
تلقی  به  توجه  با  جنابعالی  بحث،  همین  از  دیگری  بخش  در  اما 
خاصتان از سیاست به نقش آفرینی آمریکا در منطقه اشاره کردید 
و نوع سیاست ورزی آمریکایی را در منطقه مبتنی بر مدیریت غیر 
بخش  این  در  جنابعالی  های  گفته  به  توجه  با  دانستید.  مستقیم 
استفاده  با  منطقه  در  ها  آمریکایی  که  شود  می  استنباط  اینطور 
منافع  به  کند  می  سعی  خاورمیانه  های  کشور  بعضی  از  ابزاری 
باز هم موضوع مدل شدن  اینجاست که  و  برسد  راهبردی خود   
ترکیه و عربستان در منطقه مطرح می شود. حال با توجه به این 
پیشبرد  مهریه  را  خود  استقالل  از  چقدر  کشور  دو  این  استدالل 
منافع اقتصادی و توسعه خود کرده اند؟ آیا این سیاست مدیریت 
Remote Leadership منافع  یا به قول خارجی ها  از راه دور 
ملی ترک ها و سعودی ها را تامین می کند؟ و اگر چنین است حد 
بهتر  عبارت  به  یا  و  باشد؟  تواند  آنها چقدر می  پیشرفت  و حدود 
آمریکایی ها چقدر می گذارند آنها پیشرفت کنند؟ و با توجه به این 
نوع نگاه خاص، بسیار مفید خواهد بود که سیاست مداران سعودی 
و ترک  برهان اثبات کنند رهیافتشان نسبت به جهان، بنیان های 
مستحکمی دارد آنقدر که آیندگان در آن تشکیک نخواهند کرد. 
به هر حال به نظر می رسد توسعه به بهای   مزدور دیگران بودن 

اصال نمی ارزد.  
در  که  استاد  جمله  این  دل  از  است  مطرح  که  دیگری  سوال  اما 
می  ایران  با  ها  صهیونیست  تقابل  و  ای  هسته   مسئله  خصوص 
ژانویه  ماه  »در  بودند:  فرموده  که  شود.آنجایی  می  استخراج  باشد 
مشخص شد که راه برخورد با مساله هسته ای ایران نظامی نیست 
یک  ایران  واکنش  زیرا  کرد  نخواهد  کمکی  اسراییل  به  آمریکا  و 
واکنش غیرمتعارف خواهد بود. برخوردهای غیرمتعارف ایران صحنه 
سیاسی منطقه را بسیار غیرقابل پیش بینی می کند و این به لحاظ 
نفتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی، بحرانی ایجاد می کند که ممکن 
است خیلی از حواشی آن قابل مدیریت نباشد و  آن سوال اینکه این 
ادبیات به انسان این مطلب را القا نمی کند که حمله صهیونیست 
ها به ما عملی غیرمتعارف نیست اما پاسخ ما به آنها در همان حد 
و سطحی که به ما حمله کنند غیر متعارف است؟ و اگر این درست 

باشد آیا این ناشی از نوع نگاه خاص جنابعالی به جهان نیست؟  
در  شما  بحث  وارد  خواهم  نمی  دیگر  من  عزیز  استاد  پایان  در  و 
سال  را   84 سال  که  آنجا  بشوم. حتی  ای  مسائل هسته  خصوص 
بدانم  خواستم  اما  اید.  دانسته  ایران  ای  هسته  پرونده  های خوب 
و  ایران  در  حکومت  و  سیاست  مورد  در  همه صحبت  این  از  بعد 
اوضاع نابسامان سیاست خارجی و این همه سیاهی که ذکر کردید 
که برخواسته از نوع خاص نگاه شما به جهان و سیاست است، آیا 
هیچ نکته سفیدی در سیاستهای  نظام جمهوری اسالمی ندیده اید 
با هم جمع کرد و  خاکستری  تا بشود این سیاه و سفیدی ها را 
نگریست؟ فکر می کنم استاد بزرگوار بدنیست کمی از ترک ها یاد 
بگیرند و  سیاه و سفید کار نکنند. کاش استاد کمی از نگاه آرمانی 
پیر و جوان حوزه های  این روزهای دانشجویان  خود که خاصیت 
علوم انسانی شده است می کاستند و کمی  واقعی تها را بیشتر می 
دیدند تا شاید من دانشجو هم کمی نه فقط از کالم بلکه از  عمل 
استاد  با عمل  تعلیمات قلمشان  تا در پرتوی  بگیرم  یاد  استاد هم 

هم تربیت شوم.

درباره مصاحبه اخیر با روزنامه شرق

سابق  استاندار  پیریایی  رضا  کرم  انتصاب 
همدان به عنوان استاندار قم برخی روحانیون 
و گروه های سیاسی استان قم را نگران کرده 

است. 
جلسه  در  دولت  هیئت  فرارو،  گزارش  به 
از  را  پور  موسی  حسین  محمد  خود  اخیر 
رضا  کرم  و  کرد  برکنار  قم  استانداری  سمت 
پیریایی  استاندار پیشین همدان و از  چهره 
های نزدیک به محمد رضا رحیمی را به عنوان 

استاندار قم معرفی نمود.
این اتفاق با واکنش گروه های سیاسی و فرهنگی در قم روبه رو شده است. حجت االسالم 

سعیدی  امام جمعه قم در خطبه های روز جمعه از این انتصاب اظهار نگرانی کرد.
اتحادیه های صنفی قم نیز روز گذشته با صدور اطالعیه ای حمایت خود  از رؤسای  جمعی 
روز  رابطه  کردند.در همین  اعالم  را  سابق  استاندار  موسی پور،  والمسلمین  از حجت االسالم 
نکند  تجدید نظر  خود  تصمیم  در  اگر  که  داد  هشدار  دولت  به  قم   « اهلل  »حزب  گذشته 
»حزب اهلل به رسالت انقالبی خود عمل خواهد کرد.«یکی از اعضای شاخص حزب اهلل گفته 
که قم نه جای منافقین و نه جای فتنه و انحراف است و حزب اهلل حاضر است برای دفاع از 
ارزش های اسالمی و انقالبی و دفاع از حریم والیت و مرجعیت جان خود را تقدیم کند.گفته 
می شود برخی مراجع تقلید و روحانیون برجسته نیز مخالفت خود را با این تغییر اعالم کرده 
اند.جمعی از »دانشجویان« قم و مجمع هماهنگی تشکل های استان نیز با انتشار اطالعیه های 

جداگانه ای از محمود احمدی نژاد خواسته اند در تصمیم خود تجدید نظر کند.
کرم رضا پیریای استاندار سابق همدان از چهره های نزدیک به محمد رضا رحیمی معاون اول 

رییس جمهور است. حضور پیریای در استانداری همدان با حاشیه های فراوانی همراه بود.
سال گذشته پیریایی در یکی از نماز جمعه های شهر همدان، هنگامی که سخنران پیش از 
خطبه های بود، با شعار حاضران علیه جریان انحرافی و لیدر آن رو به رو شد که پیریایی در 

اعتراض به شعارهای مردم سخنان خود را ناتمام گذاشت و نماز جمعه را ترک کرد.

جنجال تغيير استاندار قم؛ 
هشدار حزب اهلل به دولت 
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مبارزه با فساد مالی اولويت مهم دولت ارمنستان
دولت ارمنستان بر این باور است که مبارزه با فساد مالی باید به طور جدی انجام شود چون 

با ریشه کنی این پدیده اعتماد عمومی به دولت تثبیت و افزایش می یابد .
به گزارش الف به نقل از پایگاه اینترنتی  »یورو اکتیو«، نخست وزیر ارمنستان اعالم کرده 
است که مقابله با فساد مالی در سطوح مختلف در این کشور یک اولویت اصلی برای دولت 
محسوب می شود و دولت امیدوار است این مبارزه به تثبیت اعتماد مردم به دولت چه در 

داخل و چه در خارج پس از انتخابات اخیر در ارمنستان کمک کند .
با این حال این مقام ارمنستان بر این موضوع تاکید کرد که در مبارزه با فساد نباید به 

اقدامات اندک اکتفا کرد و باید اقدامات بیشتری انجام شود .
کشور  این  دولت  که  گفت  آشکارا  بروکسل  به  اخیرش  سفر  طی  ارمنستان  نخست وزیر 
اهمیت زیادی برای مقابله با فساد مالی قائل است و اینکه از بین بردن فساد اولویتی مهم 
به شمار می رود . وی تصریح کرد: در حال حاضر 500 مقام ارشد این کشور به خاطر 
بازجویی قرار دارند و فعالیتهایشان تحت  اتهام فساد مالی علیه آنها تحت  اقداماتشان و 
بررسی است. مقابله با فساد مالی باید منجر به توسعه یک طبقه متوسط باثبات شود که به 
دنبال آن تشکیل یک جامعه مدنی قوی تر را به همراه داشته باشد. یک نگرش تکاملی برای 

مقابله با فساد مالی و اعمال اصالحات ضد فساد می تواند عاقالنه و مفید باشد. 
مقامات ارمنستان اعالم کرده اند که این کشور قصد ندارند از طرح »جاده انقالبی« کشور 
»امن  مسیر  یک  در  آن  جای  به  و  کند  برداری  کپی  مالی  فساد  مقابله  در  گرجستان 
تکاملی« برای مبارزه با فساد حرکت می کند. این می تواند روندی طوالنی باشد اما نتیجه 
بخش است .مقامات ارمنستان معتقدند که جامعه مدنی نیز باید به طور فزاینده در روند 
اصالحات ضد فساد مالی حضور داشته باشد که این امر منجر به اعتماد بیشتر در جامعه 
و افزایش تاثیرات عملی در ریشه کنی فساد مالی خواهد شد. در این راستا ارمنستان با 
چالش هایی مواجه است و مقامات این  کشور به دنبال کمک از سوی اتحادیه اروپا هستند

مسیر» امن تکاملی « برای مبارزه با فساد

روایت نسبت مردم با انقالب اسالمی 57 روایت عجیبی است. ملتی که با تمام هستی اش 
با رهبری امامی حکیم و فرزانه تمام دنیای استکبار را به  در برابر نظام طاغوتی ایستاد و 
چالش کشید. 8 سال جنگ را تحمل کرد و بهترین فرزندانش را نثار اسالم و اعتقادی کرد 

که برای آن قیام کرده بود.
مردم پا به پای انقالب آمدند و با آن رشد کردند. با سختی هایش سختی کشیدند و با شادی 
هایش شاد شدند چرا که آن را از خودشان  می دانند و بر اعتقادشان ایستاده اند. در بزنگاه 
های تاریخی وقتی که چشم همه دشمنان به آن ها دوخته شده بود تا انقالب را تنها گذاشته 
و در برابر فشارها و کمبودها زانو بزنند و سر تسلیم فرود آورند، مردانه ایستادند و علیرغم 

تمام نامالیمات، پایمردی خود را به انقالب نشان دادند.
سخن از مردمی است که با وجود تمام دسیسه ها یوم اللهی را خلق کردند به نام 9 دی، که 
تا سال ها بر تارک این سرزمین خواهد درخشید. مردمی که با حضور در پای صندوق های 
رای در اسفندماه گذشته آن هم بعد از افتضاح 3 هزار میلیاردی سیستم اقتصادی کشور 
نشان دادند که تحریم و تهدید و تزویر جایی در تصمیم گیری هاشان ندارد و کماکان زمانی 
که حرف حراست از انقالب و دخالت بیگانه در میان باشد، تمام قد پشت انقالب و آرمان 
های آن ایستاده اند و علیرغم اینکه شاید از عملکرد مسئوالن آزرده خاطر باشند ، اما نمی 

گذراند که به انقالبشان و نظامشان خدشه ای وارد شود.
در آن سوی سکه مسئوالنی هستند که قرار بود این مردم ولی نعمتانشان باشند. مسئوالنی 
هستند که بارها از بصیرت و موقعیت شناسی مردم تشکر کرده اند، مدیران و نمایندگانی 
هستند که بعد از انتخابات مجلس نهم وظیفه اصلی خود را خدمت به مردم و تالش برای 
آسایش آن ها ذکر کردند تا شاید بتوانند گوشه ای از زحمات آن ها را جبران کنند. در آن 
سوی سکه کسانی هستند که همیشه تا آن جا به فکر مردم اند که قرار است صندلی شان 

تثبیت شود و یا موقعیت شان محکم تر.

زمانی که رئیس جمهور با مردم سخن گفت و از جراحی اقتصادی که کمی هم خونریزی 
دارد حرف زد، از طرح تحولی گفت که ممکن است در ابتدا گرانی داشته باشد یا فشاری به 
مردم بیاورد اما نهایتاً به نفع کشور و اقتصاد آن خواهد بود، ملت مانند آنچه در این چندین 

سال رخ داده بود، پذیرفتند.
قرار بود که طرح تورم داشته باشد، گرانی داشته باشد، سختی داشته باشد، اما قرار نبود که 
بی تدبیری و بی خیالی هم اضافه شود. آنچه که شرط شده بود گرانی ناشی از هدفمندی 
بود نه گرانی ناشی از ناتوانی در سامان دادن بازار، نه گرانی ناشی از بی تدبیری. اکثر ارزاق 
مورد نیار مردم روز به روز گران تر می شود و مسئولین تنها به وعده های یک ماهه بسنده 
می کنند که انشاهلل تا یک ماه دیگر فالن کاال ارزان می شود و یا جلو افزایش قیمت بهمان 

کاال را می گیریم.
از هدفمندی را  بانک مرکزی مصاحبه می کند و اشاره می کند که تورم ناشی  مدیر کل 
کنترل کرده اند اما توضیحی نمی دهد که پس این تورم و گرانی موجود در بازار نشئت گرفته 
از کجاست و قرار است چه زمانی کنترل شود. وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس، اقتصاد 
ایران را هفدهمین اقتصاد جهان معرفی می کند اما توضیحی نمی دهد که گران شدن ثانیه 

ای مرغ و لبنیات و .... کجای این هفدهمین اقتصاد جهان جای دارد.
فشار گرانی روز به روز بر روی مردم بیشتر می شود و نمایندگان ملت تمام یک روز کاری 
خود را به این اختصاص می دهند که آیا اعتبارنامه شخصی را که محکومیت قطعی کیفری 

دارد تایید کنند و یا خیر و جالب اینجاست که تایید می کنند.
کار به جایی رسیده است که عده ای قوت الیموت را نسیه می گیرند و نان فروش هم کاغذ 
چسبانده که نسیه نمی دهیم و اخبار اصلي صدا و سیما هنوز که هنوز است سقوط شاخص 
فالن بورس است در فالن کشور اروپایی یا ورشکست شدن فالن بانک است در آمریکا و..... .

از نابود شدن منطقه یورو و ارزش یورو حرف می زند اما انگار نه انگار که ریال ایران چه 
وضعیتی دارد. اشک های دختر انگلیسی را نشان میدهد که زندگی بر او فشار آورده است اما 
نحوه زندگی مردم جنوب شهر پایتخت خود را نمی بیند. از ورشکستگی کارخانه ها و بیکار 
شدن کارگرها در اروپا حرف می زند اما اشاره ای نمی کند که کارگران چند کارخانه در ایران 
چندین ماه است که حقوق خود را نگرفته اند، آمار جزء به جزء مشکالت اقتصادی مردم اروپا 
را دارد اما از کوچکترین وضعیت اقتصادی مردم خودش خبری را نمی دهد. خدا می داند که 
چه زمانی قرار است مسئولین متوجه شوند که خبر افت شاخص بورس اسپانیا نمی تواند از 
فشاری که بر مردم می آید کم کند، بلکه این پیگیری و اطالع رسانی دقیق است که کمی 
از لحاظ روانی فشار روی مردم را کم می کند، چرا که احساس می کنند مسئولین به فکرند. 
مردم گرانی را می بینند اما عکس العملی را از سوی آنانکه باید، نمی بینند؛ فشار را احساس 
کنند؛  نمی  مشاهده  خود  دولتمردان  چهره  در  را  ناراحتی  و  تاسف  نگرانی،  اما  کنند  می 
انعکاسی از آنچه را که متحمل می شوند در اخبارشان نمی بینند تا به آن دل خوش کنند. 
شاید باید در ایران هم کسی در جلو مجلس خود را آتش بزند تا آنانکه باید متوجه گرانی و 

مشکالت مردم بشوند، بشوند. 
سوال اساسی اینجاست که آیا مسئوالن متوجه اعتمادی هستند که روز به روز و با افزایش 
ریال به ریال قیمت ها، ذره ذره از ذهن و قلب مردم جدا می شود؟ آیا اندیشیده اند که 
قرار است چگونه آب رفته به جوی بازگردد؟ آیا شنیده اند که از هر دری فقر بیاید، دین از 
در دیگر می رود و آیا میدانند که سنت های الهی تغییر ناپذیرند و فرقی نمی کند که در 
جمهوری اسالمی اتفاقی رخ دهد و یا در جمهوری غیر اسالمی، نتیجه بي   اخالقي و جهل 

تولیدکنندگان، مانع بزرگ تولیدملي

افزایش قیمت های بی ضابطه، گرانی های مستمر و...

روايت اعتمادی که ريال به ريال کمتر می شود

نمونه اي از تجربيات مصرف کننده ايراني 
دو کیسه شیر را که از دست فروشنده می خرم می گوید 1800 تومان . گران شده ؟ بله 
لبنیات کال گران شده . به خانه که می رسم وقتی کیسه را از پالستیک خارج می کنم تا 
درون یخچال جای دهم نور المپ به جای  هدیه روشنایی همچون تیری در قلب  من نشسته 

و دیگ عصبانیتم را به حد انفجار نزدیک می کند. 
بله نصف کیسه های شیر خالی  از شیر و در عوض پر از هواست. تصمیم به آزمایش تجربی 
می گیرم. 3 لیوان بیشتر پر نمی کند و این در حالی است که یادم می آید دو سال پیش 

وقتي میهماني بودم ، مادرم با آن 6 لیوان را پر مي کرد. 
مسئله 

اتفاق ،  داستانی  ایرانی  نه در همه موارد بلکه در اکثریت قریب به  حکایت تولید ملی و 
نزدیک به این حکایت را یدک می کشد. حکایتی که در آن تولید کننده در پی فریب خریدار 
است و خریدار چاره ای جز خرید ندارد و هنگامی که مفری برای عدم خرید بیابد قطعا از 
کاالی خارجی با آغوش باز استقبال می کند تا از شر چنین توهین و فریبی خالصی یابد. 
متاسفانه  نگرش تولید کنندگان ملی و ایرانی در فروش کاالها همچنان در نگرش و فلسفه 
باال بردن فروش می  را  این فلسفه هدف خود  با  برای همین منطبق  فروش جای مانده و 
دانند و اگر بتوانند اینکار را با فریب مشتری نیز انجام می دهند. در این نگرش بر خالف 
نگرش بازاریابی آنچه مطرح نیست رفع نیاز مشتریان بوده و تمرکز تنها بر جیبهایی پر شده 
را  مشتری  در  تحقیر  چنان حس  مدت  دراز  در  نگرشی  و  روش  چنین  است.  اسکناس  از 
برانگیخته که مشتری در اولین فرصت کاال خود را عوض می کند.چنین مشکلی آنجا نمود 
بیشتری می یابد که در بسیاری از موارد مانند مواد غذایی ، کاالهای مصرفی عادی ، خودرو 
به چنین  برای همین تن  بوده و  ایرانی  انحصار خرید کاالهای  ایرانی در  و غیره مشتریان 
تحقیرهایی داده  وروز به روز نیز در ضمیر خود با حجم انباشته ای از این رفتارها روبرو می 
از اسارت کاالهای  با نفرت تمام خود را  شوند و روزی که کاالیی خارجی مشاهده کننده 

ایرانی رهانیده و با احساس فراغ بال و آزادی کاالی خارجی را پذیرا می شوند. 
وقتی راه حل در فرهنگسازی مردمی نيست 

 در چنین شرایطی که تولید کننده ایرانی کاسب کارانه در پی فریب و استثمار مصرف کننده 
ایرانی است سوال مطرحی که شکل می گیرد این است که آیا فرهنگ سازی مردم می تواند 
راهگشا باشد؟آیا می توان با تحریک عرق ملی و یا مذهبی مردم را به خرید کاالی ایرانی 
واداشت؟آیا حس ملی و مذهبی می تواند بر نفرت ایجاد شده در سالیان غلبه کند؟آیا می 
تواند جلوی احساس نیاز شدید به آزادی و واکنش طبیعی فرد به احساس فریب خوردگی را 
بگیرد؟ تناقض در این دو حیطه آنقدر آشکار است که می توان گفت چنین تحریکات ملی و 
مذهبی طوق شکست را از پیش بر گردن خود خواهند کشید. اگر هم عده ای از مردم با این 
تحریکات به غلیان کشیده شوند با ادامه رفتار و نگرش فریب گونه و فرصت طلبانه  تولید 
کننده ایرانی قطعا به عقب کشیده خواهند شد. مطمئنا در چنین شرایطی تولید کننده بی 
اخالق ایرانی شرایط پیش آمده را تنها به عنوان طعمه ای لذیذ و احتماال زود گذر دیده 
و در گردنه بازار برای شکار آن به کمین خواهد نشست. چنین  واکنش محتملی در برابر 
آن احساسات به هیجان درآمده قطعا اثری بسیار تخریبی بر ذهن مصرف کنندگان بر جای 

خواهد گذاشت. 
وقتی راه حل در حمايت دولتی هم نيست 

همیشه وقتی صحبت  حمایت از کاالی ایرانی می شود دیدگاه سنت شده ایرانی به سمت 

دولت چرخیده و انتظار اول از دولت می رود که ازکیان ایران و ایرانی به دفاع برخیزد.واضح 
و مبرهن است که این انتظار نیز بیهوده و بی حاصل است. تولید کننده بی اخالق و بی علم 
ایرانی قطعا از این فرصت نیز سو استفاده خواهد کرد. در این حالت انحصارهای ایجاد شده 
که به اسم حمایت از کاالی داخل از سوی دولت و مجلس به هیجان در آمده ایجاد می 
شود باز برای تولید کننده همچون کمین گاهی  بیش نیست. در این حالت نیز تولید کننده 
موضوع را فرصتی برای  چهار نعل تاختن قلمداد کرده و جز این نیز نمی تواند در سر داشته 
باشد چون نه علمی برای بهبود دارد و نه اخالقی برای سو استفاده نکردن و به ناچار این 

فرصت را که به درستی کوتاه مدت می داند باید بر خر مراد بنشاند. 
چاره چيست؟ 

همانطور که دیده می شود در بسیاری از موارد تولید کننده ایرانی به دلیل عدم توانایی در 
تولید مناسب به فریب روی آورده و از حمایتهای مردمی و دولتی نیز سو استفاده می کند 
چرا که ابزار دیگری برای پیشرفت نمی شناسد. دلیل این امر در نگرش غلط تولید کننده به 

بازار و همچنین عدم علم جهت بهبود محصول خود نهفته است. 
الف (  اگر تولید کننده بداند حمایت بی دلیلی از او نمی شود و از طرفی بداند چاره راه 
سود آوری در چیست قطعا به سمت آن روانه خواهد شد. برای همین می بایست علم بهبود 
محصول را به او آموخت.تولید کننده ایرانی در بسیاری از موارد از بدیهی ترین امور تولید 
و بهبود و فروش کاال بی اطالع است و حتی نمی داند که نمی داند و برای همین در جهل 
مرکب تا ابد باقی خواهد ماند.پس بهترین خدمت  از تولید ملی نه حمایت بی دلیل  و بی 

خاصیت از آن بلکه در علم آموزی به تولید کنندگان است. 
ب ( اگر تولید کننده نگرش خود به بازار را از نگرش سنتی و بی اخالق  فروش به سمت 
نگرش نیاز محور بازاریابی و نیاز بلند مدت بازاریابی اجتماعی تغییر دهد خواهد دانست که 
فریب مشتری دردی را از او دوا نکرده و در دراز مدت  موجب خروج او از بازار خواهد شد.در 
این حالت است که ضرورت فرهنگ سازی  در تولید کنندگان بیش از فرهنگ سازی برای 
مردم احساس می شود.ای کاش به جای تمرکز بر دولت و مردم برای حمایت بی چون و 
چرا از برخی  تولید کنندگان بی علم و اخالق ، بر فرهنگ سازی و اطالع رسانی به تولید 
کنندگان تمرکز کنیم. زیرا رفتار این دسته از تولید کنندگان موجب سوزانیده شدن تر و 
خشک تولید کنندگان ایرانی شده و در دراز مدت نام ایرانی بر کاال را به عنوان یک قلم 

بدهی و ضعف در آورده اند. 
نتيجه : رفتار خيانت گونه حق طبيعي مصرف کننده ايراني 

تولید  علمي  بي  و  اخالقي  بي  سرچشمه  دو  از  ملي  تولید  مشکل  شد  بیان  که  همانطور 
فرهنگ سازي  بر  تمرکز  به جاي  بایست  این موضوع مي  رفع  برد.براي  رنج مي  کنندگان 
تولید کنندگان پرداخت.  به فرهنگ سازي در علت اصلي ماجرا یعني  مردمي و مشتریان 
فرهنگ سازي مردمي به وسیله شعارهاي ملي و مذهبي تنها در مواردي کاربرد دارد که 
تولید کننده اي با اخالق و علم کاالیي تولید کرده و مصرف کننده ایراني براي فخر فروشي 
کاالي خارجي را با آن جایگزین مي کند.  اگر تولید کننده ایرانی واجد دو مشکل گفته شده 
باشد و از طرفي  آن را چاره نکند می بایست همچون حکومتهای ستمکاری چون صدام و 
حکومت ساسانیان با مردمی روبرو باشد که خیانت گونه اما به حق به استقبال خارجی و 
اجنبی می شتابند و خوشحالند از اینکه یک  هموطن به نابودی می رود چرا که از دست ظلم 
او به ستوه آمده اند. در این وضعیت حق تنها با مردم و مشتریان  مظلوم  استیکسان است؟

برنامه موفق دولت چين برای پيشگيری 
از فرار مقامات مفسد به خارج

دولت چین در سالهای اخیر اقدامات گسترده ای را در راستای از بین بردن فساد مالی 
فراگیر به ویژه فساد در سطوح دولتی انجام داده است. از جمله اقدامات مهم دولت پکن 
در این راستا اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از فرار مقامات مفسدی بوده است که قصد 

داشتند پول مالیات دهندگان این کشور را تحت عناوین مختلف از چین خارج کنند. 
نیز موضوع  تایمز، در سال جاری میالدی  از روزنامه لس آنجلس  نقل  به  الف  به گزارش 
مقابله با فساد جزو اولویت های اصلی دولت چین بوده است. در ماه مارس »بوو ژیالیی« 
یکی از مقامات حزبی در چین از سمت خود برکنار شد. از جمله اتهامات علیه این مقام 
چینی این بود که همسرش پول های غیرقانونی را از طریق شرکتهای تجاری در خارج 
انتقال داد. این در حالی است که فرزند این مقام حزبی نیز برای تحصیل در دانشگاههایی 

همچون آکسفورد و هاروارد به خارج فرستاده شد. 
این موارد تا حدی در چین فراگیر شده بود که نهاد نظارتی ارشد حزب کمونیست را وادار 
کرد طرحی را تنظیم کند که این گونه افراد در چین باقی بمانند و نتوانند از کشور خارج 
قرار  بازبینی  مورد  را  راههایی  ماه گذشته  منظم  بازرسی  برای  مرکزی  شوند. کمیسیون 
داد که این گونه افراد از سفر به خارج منع شوند. از جمله این راهها توقیف روادید آنها و 

همچنین کنترل اعضای خانواده هایی که در خارج زندگی می کنند، بود. 
دادستانان چینی اعالم کرده اند که بیش از 18 هزار مقام رسمی از جمله عوامل اجرایی از 
شرکتهای دولتی طی 12 سال گذشته در حالی که تالش داشتند با »پول و سود نامشروع« 

از کشور فرار کنند، دستگیر شدند. 
 سال گذشته بانک خلق چین ناخواسته یک بررسی محرمانه را افشا کرد که براساس آن 
از اواسط دهه 90 تا سال 2008 حدود 126 میلیارد دالر توسط هزاران مقام در شرکتهای 

دولتی به خارج برده شده بود. 
 همچنین براساس گزارش دیگری مشخص شد که از سال 2000 تا 2009  چین در راس 
کشورهایی قرار داشت که مقامات دولتی و افراد دیگر بیشترین پول را به صورت غیرقانونی 

از آن خارج کردند) حدود 2.7 تریلیون دالر(. 
زمانیکه بازرسان ضد فساد شروع به انجام تحقیقات در مورد یک  پروژه قطار سریع السیر 
کردند، به این موضوع پی بردند که رئیس مهندسان وزارت خط آهن این کشور یک خانه 
مجلل در لس آنجلس دارد. این مهندس که »ژانگ شئگوانگ« نام داشت، گفته شد این 
خانه 840 هزار دالری را 9 سال پیش زمانیکه فقط 365 دالر در ماه درآمد داشته خریده 
بود. همسر و دختر وی به این خانه منتقل شده بودند. بدین ترتیب بود که بازرسان به وی 
مشکوک شدند که قصد دارد برای پیوستن به خانواده اش به آمریکا برود. ژانگ شئگوانگ 
در مارس 2011 از سمتش به دلیل فساد مالی اخراج شد این در حالی است که وزیر خط 

آهن چین نیز از سمت خود برکنار شد. 
به دنبال یکسری رسوایی ها که در آن مقامات از پول بیت المال برای مصارف شخصی از 
جمله خرید ویالی های مجلل، خودرو استفاده می کردند،دولت چین تالش کرد تا فعالیت 

مقامات را کنترل کند
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تاریخچه عکس منسوب به رسول  خدا )ص(  

در  نوجوانی رسول خدا )ص(  تصویر  عنوان  به  تصویری  که  سال هاست 
شان  عالقه  دادن  نشان  عین  در  مردم  از  بسیاری  یابد.  می  انتشار  ایران 
به این تصویر، این پرسش را مطرح می کنند که تصویر یاد شده از کجا 
آمده است؟ شنیده شده است که کسانی در پاسخ می گویند این تصویری 
است که بحیرای راهب در سفری که حضرت به همراه عمویش ابوطالب 
به شام داشت، آن را کشیده است اما در واقع درستی این پاسخ در معرض 

تردید قرار دارد.
به گزارش شفقنا، سایت کتابخانه تخصصی تاریخ ایران و اسالم در مقاله 
Pierree Centlivre & Micheline Centlivres- قلم  به  ای 

مقاله  این  است:  نوشته  جعفریان  هادی  جعفر  ترجمه  و   Demont
کوششی است برای بازشناسی منبع اصلی این تصویر. نویسنده استدالل 
های خاص خود را دارد و تالش کرده تا نشان دهد اصل این تصویر از کجا 

آمده است. شاید باب بحث در این باره همچنان باز باشد.
 The Story of Picture ; Shiite Depictions of :نام اصلی مقاله(

)Muhammad
خاندان  اعضای  کشیدن  تصویر  به  در  ای  دیرینه  سابقه  ایران  شیعیان 
پوسترهای  نود،  دهه  اواخر  از  دارند.  ایشان  خود  و  محمد)ص(  حضرت 
شده  چاپ  ایران  در  محمد)ص(  حضرت  تصویر  به  منقش  پرفروشی 
تصویر  خوش¬چهره  جوانی  صورت  به  محمد  حضرت  آنها  در  که  است 
گردیده است. این پوسترها امروزه با استفاده از فناوریهای روز و ابزارها و 
با وجود این، ساختار تصاویر هنوز  تکنیکهای مختلف تولید می¬گردند. 
سنتی هستند، پس زمینه آنها رنگ ساده ¬ای دارد و رنگها به سادگی در 
کنار یکدیگر قرار گرفته¬اند. به عالوه، این تصاویر همواره خصوصیات و 
صفاتی دارند که تمایز آنها را از دیگر عکسها آسان می¬سازد، به عنوان 

مثال شمشیر دو لبه حضرت علی)ع(.
فریبندگی  از  و  انجام شده  تصویر  روی  اصالحاتی  فعلی،  ایرانی  نسخ  در 
آن  زیبایی جذاب  از  ولی  است  داشته شده  نگه  نوجوان چیزهایی  چهره 
کاسته شده است. شانه سمت چپ اندکی با پارچه پوشانده شده است و 
دهان و چشم ها اندکی اصالح شده است. به طور کلی می توان گفت که 
 Lehnert هنرمندان ایرانی سعی کرده اند جنبه های زیبا پسندانه تصویر
زیبایی  آن  به  نموده،  از حالت جذاب خارج  را  تصویر  و  را کاهش دهند 

مقدسی ببخشند.
قبلی  تصاویر  با  اساسا  پرداخت،  خواهیم  بدان  اینجا  در  که  تصویری  اما 
متفاوت است: این تصویر نوجوانی خوش قیافه با چشمانی لطیف و چهره 
اواخر  نقاشیهای  یادآور  زیادی  حد  تا  که  دهد  می  نشان  را  دلنشین  ای 
 Caravagio توسط  که  نوجوانانی  تصاویر  خصوص  به  است،  رنسانس 
 Boy Carrying a Fruit( کشیده شده، همچون پسری با سبد میوه
 Saint( یا پدر جان تعمید دهنده Borghese( و  Basket رم، گالری 
John The Baptist موزه Capitole(. همان نرمی مخمل شکل گونه 
نوازش گر. هرچند نسخ متفاوتی  نگاه  باز و همان  نیمه  ها، همان دهان 
را نشان می دهند  آنها صورتی جوان  اما همه  این تصویر وجود دارد،  از 
اطالعات  حتی  یا  و  اهلل  رسول  محمد  شده  نوشته  آنها  زیر  در  اغلب  که 
بدان  عکس  این  که  محمد)ص(  زندگی  از  ای  دوره  درباره  دقیق¬تری 

متعلق است و حتی منبع عکس داده شده است.
یک اکتشاف جالب

دو  به  مختص  عکس  نمایشگاه  یک  از  بازدید  حین  در   ،2004 سال  در 
عکاس Lehnert و Landrock، تصادفا موفق به کشف ریشه این پوستر 
ایرانی شدیم و آن عکسی بود که Lehnert بین سالهای 1904 و 1906 
در تونس گرفته بود، و سپس در اوایل دهه بیست به صورت کارت پستال 

چاپ و توزیع شده بود.
Radolf Franz Lehnret )1878 – 1948( که اهل جمهوری چک 
 Ernst Heinrich Landrock امروزی بود، در سال 1904 به همراه
) 1878 – 1966( آلمانی به تونس آمد، اولی به عنوان عکاس و دومی به 
عنوان ناشر و مدیر. از آنجایی که Lehnret در سال پیش از آن اقامتی 
کوتاه در تونس داشت، عالقه زیادی به مناظر طبیعی و ساکنان آنجا پیدا 
کرده بود. شرکت این دو )L&L( به صورت تخصصی به چاپ تصاویر از 
مناظر زیبا در تونس و مصر می-پرداخت و هزاران عکس و کارت¬پستال 

از این مناطق چاپ نمود.

عکس نوجوانی پیامبر
بود،  کرده  تحصیل  وین  گرافیکی  هنرهای  موسسه  در  که    Lehnert
روابطی با اعضای جنش pictorialist  که عکاسی را به عنوان اثر هنری 
می¬دانستند، داشت. عکسهای Lehnert نه تنها بیابان، تپه های شن 
روان، بازارها و مناطق محلی تونس را نشان می داد، بلکه شامل تصاویری 
نوجوانی  و  کودکی  بین  سنی  که  بود  جوان  نابالغ  دختران  و  پسران  از 
سلیقه  مطابق  معموال  تصاویر  این  داشتند.  مرد  و  زن  بین  ای  چهره  و 
آمیز  وهم  و  انگیز  وسوسه  تصویری  که  بود  تهیه شده  اروپایی  مشتریان 

از شرق داشتند.
Lehnret  بدون شک در تهیه عکس ها از این مساله استفاده کرده، ولی 
نبوغ قابل توجهی نیز به خرج داده است. عکس های او به صورت چاپ نقره 
ای، گراورسازی شده و چهاررنگ چاپ شده است. اکثر این کارت پستال ها 

از سال 1920 در آلمان چاپ شده و در مصر پخش شده است.
چاپها و متنهای منطبق

هیچ شکی نیست که کارت پستال نشان داده شده در شکل 1، که براساس 
پوسترهای  مدل  عنوان  به  است   106 آن  شماره   ،L&L گذاری  شماره 
ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. به عالوه، نام کارت پستال شماره 
106 محمد است، که این خود به تنهایی می¬تواند نشان دهد که چرا 
انتخاب  محمد)ص(  حضرت  از  مدلی  عنوان  به  آنرا  ایرانی  تصویرگران 
عکس  از  همه  عکس،  این  از  موجود  نسخ  همه  بدون شک،  نموده¬ اند. 
اولیه به عکس  این تفاوت که نسخ  با  الگوبرداری کرده¬ اند  شماره 106 
اصلی شبیه ترند. بدین ترتیب، Lehnret ناخواسته در قلب یک اسطوره 

قرار گرفته است.
جوان  و چهره  پیامبر  چهره  از  مرسوم  توصیف  بین  ارتباط  درباره  سوال 
تونسی، هنوز بدون پاسخ مانده است. تصویر نمایشگر چهره یک نوجوان 
خندان است، با دهانی نیمه باز، عمامه ای بر سر و گل یاسمنی بر گوش. 
همین چهره در کارت پستالهای دیگری و تحت عناوین دیگری از قبیل 

احمد، جوان عرب و غیره تصویر شده است.
کشف مسیری که باعث شده تصاویر چاپ شده در دهه بیست به دست 
ناشران تهران و قم در دهه نود برسد، برای ما ممکن نبوده است. اما این 
سوال وجود دارد که چه چیزی باعث شده که ناشران ایرانی شباهتی بین 

پیامبر اسالمی در سنین نوجوانی و تصویر یک جوان تونسی بیابند؟
 National مجله  در  محمد  تصویر  اول،  جهانی  جنگ  از  قبل 
Geographic در ژانویه سال 1914 و تحت مقاله ای با عنوان اینجا و 
آنجا در شمال آفریقا چاپ شد که زیر آن نوشته شده بود عربی با یک گل. 
در دهه بیست، کارت پستالهای تونسی L&L بین سربازان فرانسوی در 
شمال آفریقا بسیار محبوب بود. در دهه های هشتاد و نود، کتب متعددی 
شامل عکس این نوجوان چاپ شد، ولی اغلب آنها عنوانی غیر از محمد 

به عکس داده اند.
فریبندگی  از  و  انجام شده  تصویر  روی  اصالحاتی  فعلی،  ایرانی  نسخ  در 
زیبایی جذاب آن  از  ولی  نگه داشته شده است  نوجوان چیزهایی  چهره 
کاسته شده است. شانه سمت چپ اندکی با پارچه پوشانده شده است و 
دهان و چشمها اندکی اصالح شده است. به طور کلی می توان گفت که 
 Lehnert هنرمندان ایرانی سعی کرده  اند جنبه های زیبا پسندانه تصویر
زیبایی  آن  به  نموده،  از حالت جذاب خارج  را  تصویر  و  را کاهش دهند 

مقدسی ببخشند.
عنوان یکی از پوسترها این است: تصویر روحانی حضرت محمد، در سن 
18 سالگی در همراهی عمویش در یک سفر تجاری از مکه به دمشق. به 
عالوه ادعا شده است که این تصویر توسط یک کشیش مسیحی کشیده 

شده و تصویر اصلی آن در موزه رم قرار دارد.
ریشه مسیحی؟

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، برخی از نوشته ها برای این اثر 
ریشه ای مسیحی قائلند و نه یک ریشه اسالمی که این مساله مسلمانان را 
از گناه نگاه به صورت پیامبر یا تصویرگری چهره وی، مبری می سازد. به 
عالوه، این موید این مطلب است که مسیحیان حضرت محمد )ص(  را در 

همان سنین کودکی به عنوان شخصیتی الهی پذیرفته اند.
بحیرا  نام  به  ارتدکس  یا  کاتولیک  مسیحی  کشیش  یک  از  داستان  این 
صحبت می کند که بر اساس داستان، در قرن نهم یا دهم میالدی، در 
حین گشت و گذار حضرت در سوریه وی را براساس نشانه پیامبری بین 
شانه هایش بازشناخته است. پیامبر آینده باید می گفته است: »هنگامی 
که من به آسمان و ستاره ها می نگرم خود را باالتر از ستاره ها می یابم«. 
به همین دلیل است که در بعضی عکس ها ستاره هایی در پس زمینه 

عکس دیده می شود.
نوجوانی  در  محمد)ص(  چهره حضرت  درباره  توصیفی  هیچ  که  هرچند 
وجود ندارد، ولی توصیفاتی از چهره وی در بزرگسالی گفته شده است: 
گفته شده که وی پوستی سفید داشته، چشمانی سیاه، گونه هایی صاف، 
ابروان پرپشت و کمان¬گونه. دنداندهای مرتب و مویشان کمی موجدار 
پوسترهای  در  تصویر شده  نوجوان  مورد  در  این خصوصیات  است.  بوده 
از یک تصویر و نمایشی  این تصویری  ایرانی دیده می شود. در حقیقت 
از یک نمایش است. به عبارت دیگر، تصویرگران ایرانی مدلی از حضرت 
محمد)ص( را انتخاب کرده ¬اند که نمایانگر زیبایی، جوانی و توازن است.

مدتها بود که کارت شهریه ی یکی از آیات عظام را گم کرده بودم. پیش خودم فکر می کردم که ایرادی 
ندارد، بگذار شهریه جناب ایشان برای روز مبادا پس انداز اجباری شود. بعد از یکسال و نیم کارت شهریه 
پیدا شد و از قضا روز مبادا هم فرا رسید. کارت را بین انگشتانم فشردم و با شوق نگاهش کردم. آرم بانک 
تجارت که بر کارت نقش بسته بود، هیچ وقت تا این اندازه برای من جذاب نبود. کارت را برداشته و به 
خوشخیاالنه  کردم  می  مرور  را  موجودی  مختلف  احتماالت  راه  در  کردم.  مراجعه  بانک  عابر  نزدیکترین 
ترینش یک میلیون تومان بود! بر این فرض که دستی از غیب بیرون آمده باشد و پولی به حساب من ریخته 
باشد؛ دقیقاً مثل روزهای اول طلبگی و ازدواج که وقتی مشکالت مالی به من فشار می آورد، می رفتم 
حرم و دعا می کردم و امیدوار بودم که همین االن و یا هنگام خروج از حرم، یک مأمور از جانب خدا پول 

هنگفتی به من بدهد و مشکلم را حل بکند. 
به عابربانک که رسیدم چند نفری در نوبت بودند، همین که نوبت من شد، با اختیاط کارت را وارد دستگاه کردم و خودم را جلوی مونیتور انداختم که پشت 
سریهای من متوجه نشوند بنده چه موجودی کالنی دارم!! رمز را وارد کردم و موجودی خواستم، صفحه ی نمایشگر را که دیدم خشکم زد: 1820000 
ریال!! این شهریه و  اندوخته ی من در طول یکسال بود. اوضاع من خیلی بی ریخت تر از آن بود که با این مبلغ حل بشود، ولی خب از این ستون به 
آن ستون فرجی است! اندوخته ی یکسال خویش را از دستگاه بیرون کشیدم و راهی منزل شدم. در راه رادیوی ماشین را روشن کردم. روی موج رادیو 
ورزش بود و گزارشی از نقل و انتقال بازیکنان فوتبال.  گفت که فالن فوتبالیست با دریافت یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان!! )مفهوما نمی توانم این 
عدد را بفهمم( به تیم پرسپولیس آمده است. هرچه حساب کردم متوجه نشدم که دریافتی یکسال و نیم من از شهریه ی آن مرجع تقلید محترم، درآمد 
چند ثانیه¬ ی اوست. بعد کلی غصه خوردم: غصه ی خودم را و همه ی طلبه هایی که مجبوراند محتاطانه تر ازآن فوتبالیست و همه ی اقشار جامعه 
زندگی بکنند و به تعهدات نوشته و نانوشته ی اجتماعی عمل کنند و شجاعانه و از روی مسئولیت از نظام دفاع کنند، و در نهایت دشنام بشنوند و درآمد 
یکسالشان برابر باشد با درآمد چند ثانیه ای یک فوتبالیست که هیچکدام از تعهدات یاد شده را ندارد. غصه ی پسرم را و هزاران جوان چون او را که با 

باخت پرسپولیس اشک می ریزند و چند روزی هم با اعصاب خرد روزگار میگذرانند بی آنکه حتی شغلی داشته باشند.... بگذریم آقا.
برگرفته از وبالگ خاک خیس - دکتر مهراب صادق نیا

 شهریه یکسال من!!

 

گاهی عکسها به زیبایی هرچه تمامتر 
با انسان سخن می گویند.

دیدم  را  مردی  تصویر  این  در  من 
کرده  تجلی  او  در  خدا  مهربانی  که  
است. مردی که با دیدن پاهای برهنه 
در  پا  از  را  کفشهایش  فقیر  دخترکی 
جلوی  را  آنها  خود  دست  با  و  آورده 
پای دخترک ،که از شدت شرم اشک 
بدون  خود  تا  گذارد  می  ریزد  می 
کفش به مسیرش ادامه دهد.از کفشها 
که پیداست با اندازه پای دخترک فقیر 
زیادی  مالی  ندارند،ارزش  سازگاری 
ندارند .من به خدایی اعتقاد دارم که به 
کوچکی و بزرگی عمل خیر بندگانش 
هم  انسانها  بخشش  .برای  نگرد  نمی 
نگرد.هرچند  نمی  مسلمانها  به  فقط 
او  فرستاده  آخرین  به  که  مسلمین 
سرسپرده اند در منظر او جایگاه ویژه 

ای دارند.
خدای  بخشندگی  به  من  که  گمانی 
از  ای  مرتبه  که  است  این  دارم  خود 
بهشتش را برای همین احسان به این 

مرد غیر مسلمان می بخشد.
اعتقادی که من به خدای  مهربان خود 
و  بخشیدن  برای  که  است  این  دارم، 
بردن انسانها به بهشت تنها به دنبال 

مسلمانها نیست به سایر مخلوقات خود 
هم می نگرد.

اهلل  اکرم صلی  پیامبر  بفرموده  بنا  اگر 
بهشت  به  ورود  سلم  و  له  آ  و  علیه 
دست  به  آن   درجات  تقسیم  و 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب سپرده 
شده است، ایمان من به علی این است 

که این مرد را درغرفه ای ار
بهشت جای خواهد داد.

تنگ  مرزهای  در  را  اسالم  کاش 
برداشتهای خودمان از آن محصور نمی 
کردیم.کاش اسالم را نه دین مسلمانها 

که دین بشریت می دانستیم.
و  بشریت  امام  را  زمان  امام  کاش 
دانستیم. می  انسانها  همه  به  دلسوز 

بشریت  همه  که  برسد  روزی  کاش 
آمدن  منتظر  جمعه  روز  هر  صبح 
با  قطعا  باشد. موالیی که  موالی خود 
دیدن صحنه های فقر بندگان خدا در 
آن  نمونه  که  کره خاکی  این  سرتاسر 
را دراین تصویر می بینیم،غمزده است. 
واقعیت تلخ این است که ما به فاجعه 
فقر در ایران به دلیل پر رنگی مسائل 

سیاسی بسیار بی اعتنا شده ایم
ایران  روستاهای  در  فقر  این  نظایر   

خودمان هم بسیار دیده می شود.

یا  مسلم   - خدا  بندگان  ما  اگر 
غیر مسلم - را خانواده و بنا به تعبیر 
روایات عیال اهلل بدانیم باید سهمی از 
زندگی ما بیشتر از این که هست ، به 

فقرا تعلق داشته باشد.
اشتباه ما بعد از تاسیس این جمهوری 
این بود که رسیدگی به فقرا را تنهابه 
دولت سپردیم و در این سالها به دولتی 
خلوت  درحیاط  تفریح  با  مرتبا  که 
زمینه  دنبال  به  البد  التین  امریکای 

سازی تحقق عدالت جهانی است!
این روزها وقتی اخبار کشنده اختالس 
از بانکها و.. را می شنوم و پرونده های 
بزرگتر دیگری که متاسفانه می گویند 
راه  بی سر و صدا در  یا  با سر و صدا 
زمان  امام  حال  به  دلم  هستند،بیشتر 
دولت  اسم  به  بعضی  که  سوزد  می 
می  مثال  که  دولتی  و  او  از  پیش 
خواست زمینه را برای مدیریت جهانی 
جفا  او  به  اندازه  چه  نماید!  فراهم  او 
کرده اند و عدالت را به مسلخ برده اند

اگرجای احمدی نژاد بودم

گناهان صغیره با حسنات ممکن است محو شوند؛ ولی تنها راه نجات از گناهان کبیره توبه است. در عین حال، توبه برای همه 
گناهان واجب فوری است.

در روایتی از امام صادق)ع( آمده: »التوبة حبل اهلل و مدد عنایته. و البد للعبد من مداومة التوبة علی کل حال. و کل فرقة من 
العباد لهم توبة؛ فتوبة األنبیاء من اضطراب السّر، و توبة األولیاء من تلوین الخطرات، و توبة األصفیاء من التنفیس، و توبة الخاص 
من اإلشتغال بغیر اهلل، وتوبة العام من الذنوب« یعنی توبه ریسمان خداوند بزرگ است، و یاری و کشش عنایت و لطف اوست. 
و بنده را باید که پیوسته و در همه حال به مقتضای حال و جریان امور خود در حال توبه باشد. و برای هر فرقه و طائفه ای 
توبه مخصوصی است؛ پس توبه پیامبران الهی از مضطرب شدن باطن و به هم خوردن حالت اطمینان است، و توبه اولیا از 
عوارض رنگارنگ و تلون خاطر است که بر خالف ثبوت و استقامت است، و توبه اصفیاء و برگزیدگان حق از استراحت و فراغت 
و غفلت و کدورت می  باشد که بر خالف دوام توجه است، و توبه افراد خاص و بندگان مخصوص از مشغول بودن به غیر 
پروردگار است که توجه به غیر خدا پیدا کرده و سرگرم به آنها باشد، و توبه عوام و عموم مردم از گناهان و معاصی و خالفها 

است.)مصباح الشریعه، ص352(
 اگر شخص تائب عهد خود را با خدا شکست و باز گناه کرد، توبه سابقش باطل نمی شود، بلکه واجب است از گناه تازه اش 
توبه کند. خالصه این که هر اندازه بر اثر غلبه هوا و شیطان توبه را بشکند، باز باید توبه نماید و آمرزیده خواهد شد. محمد بن 
مسلم از حضرت باقر )ع( روایت کرده است که فرمود:« ای محمد بن مسلم! گناهانی که ممن از آن توبه کرده باشد، آمرزیده 
شده است؛ او باید تنها دغدغه آینده را داشته باشد برای آینده، و مراقب باشد تا پس از توبه و آمرزش، کار خوب انجام دهد. 
به خدا این فضیلت نیست مگر برای آنان که ایمان دارند. من گفتم: اگر پس از توبه و استغفار از گناهان باز گناه کرد و باز توبه 
نمود؟ در پاسخ فرمود: ای محمد بن مسلم! تو پنداری که بنده مومن از گناه خود پشیمان گردد و از آن آمرزش خواهد و توبه 
کند، سپس خدا توبه اش را نپذیرد؟! گفتم: چند بار این کار را کرده است و گناه می کند و از خدا آمرزش می خواهد. فرمود: 
هر چقدر مومن گناه کند و توبه نماید، باز خدا توبه او را می پذیرد؛ و به راستی که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است؛ توبه 

را می پذیرد و از بد کرداری ها در می گذرد. مبادا تو مومنین را از رحمت خدا نومید سازی.
البته نکته مهم این است که توبه و یاد خدا نشان عنایتی است الهی که شامل هر کس نمی شود و نیاز به لیاقت و قابلیت 

مخصوص دارد و الحمدهلل شما آن را داشته اید، لذا پس از توبه نگران بعد از آن نباشید؛ خداوند بخشنده و توبه پذیر است. 
تنها چیزی که مهم است این است که انسان پس از هر خطا و گناه، زود توبه کند، و نگذارد بار گناه او زیاد شود، چرا که توبه 

و جبران آن سخت می باشد.
 یکی از راه های مثر و عملی برای تزکیه روح عمل به توصیه های صاحبان معنویت و رهسپردگان این راه است. از جمله توصیه 

های آنان که در روایات هم بدان اشاره شده است، عمل به آن چیزی است که در ذیل می آید:
1. مشارطه: یعنی با خود شرط کند تا سطح کیفی و کمی اعمال و افکار نیک و پسندیده را باالتر برده و در مقابل، از کارها 

و افکار ناپسند خود بکاهد. 
2. مراقبه: یعنی آن که در حین عمل و اجرا، مراقب و مواظب خود بوده تا به آن مقداری که با خود شرط کرده است ملتزم 

باشد. 
3. محاسبه: یعنی هر فردی اعمال و رفتار و افکار خود را مورد حسابرسی قرار داده تا مشخص شود چه مقدار از آنها خوب و 

پسندیده، و چه مقدار ناپسند و خارج از حد مجاز بوده اند. 
در ادامه به مراحل دیگری می توان اشاره نمود. منجمله این که در صورت تخلف و یا ارتکاب گناه، برای خود تنبیه و مجازاتی 
در نظر بگیرد؛ مانند اینکه شرط کند اگر تخلف کرد یک روز روزه بگیرد و یا صدقه بدهد و... ؛ اما باید توجه داشت که این 

تنبیه و مجازات باید از اعتدال برخوردار باشد و به افراط و تفریط دچار نشود. 
پس مطلب مهم و اساسی که قبال هم به آن اشاره شد و نباید فراموش شود، گناه نکردن است. چه بسا فردی حتی اعمال 
مستحبی را نیز انجام می دهد، ولی در کنار آنها گناه می کند. عبادات و اعمال عبادی چنین شخصی اثر سازنده خود را از 

دست داده و بی اثر شده، و بعبارتی از ارزش افتاده یا بسیار کم است.»انما یتقبل اهلل من المتقین«
در یک کلمه، راه رسیدن انسان به تکامل، مبارزه با هوای نفس و تمایالت نفسانی است، و بهترین وسیله در این مسیر، ذکر 
و یاد خداوند و اطاعت از او ، و صبر بر اطاعت و دوری و اجتناب از گناه است، که هر چه صبر و تحمل انسان برای خداوند 

بیشتر باشد، او از درجه و رتبه باالتری برخوردار است.
کالم آخر اینکه اوال، در هر لحظه و در هر قدم بر خداوند توکل نموده و هر چه می خواهید از او طلب نمائید و توسل به 

اهلبیت )ع( را فراموش نکنید. 
کار را قدم به قدم آغاز کنید، و انتظار معجزه نداشته باشید؛ اگر چه خدا معجزه هم برای بنده اش می کند. در مسیر که قرار 

گرفتید، غم به دل راه ندهید. مهم در مسیر بودن است، چه به هدف برسیم یا نرسیم، پیروزیم.
برای مطالعه در این زمینه می توانید به کتاب »معراج السعادة« از مرحوم نراقی)ره(، و همچنین کتاب »المحجة البیضاء« 
اثر مرحوم فیض کاشانی، که به فارسی هم ترجمه شده و به نام »راه روشن« نامگذاری شده است. ضمنا این کتاب بعنوان 

کاملترین کتاب اخالقی نیز شناخته می شود

توبه بازگشت به سوی خدا از گناهانی است كه 
انسان انجام داده است. توبه وقت خاصی ندارد، 

بلكه هر چه زودتر باشد بهتر است.
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برای  فرهادی  اصغر  از  )اسکار(  آمریکا  سینمایی  هنرهای  و  علوم  آکادمی 
عضویت در این آکادمی دعوت کرد. 

برای  متفاوت  کشورهای  از  سینماگر   176 از  دوره  این  در  آکادمی  این 
عضویت در آکادمی دعوت کرده است. قرار است از این افراد در مراسمی در 
ماه سپتامبر در هالیوود استقبال شود. اصغر فرهادی نیز که سال گذشته 
موفق به دریافت جایزه اسکار شد، برای عضویت در اسکار دعوت شده است. 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا طبق سنت هر ساله از چهره های 
سرشناس دنیای سینما برای عضویت در در بخش های مختلف کارگردانی،  

بازیگری،  فیلمنامه نویسی،  فیلم برداری ، تدوین و... دعوت کرده است. 
از برگزیدگان دوره گذشته نیز چهره هایی چون ژان دوژاردین، بازیگر فیلم 
»هنرمند« به همراه میشل هازاناویچس، کارگردان این فیلم برای عضویت 

در آکادمی اسکار دعوت شده اند. 
و  داردن  برادران  همچنین  فرهادی،  اصغر  عالوه بر  کارگردانان  بخش  در 
جوزف سدار نیز حضور دارند. در بخش فیلمنامه نویسان نیز استفن کینگ 

از جمله سرشناس ترین مدعوین محسوب می شود .

اسکار رسما از اصغر فرهادی دعوت کرد 

به گزارش آخرین، سایت فارسی شبکه العربیه نوشت: »دادگاه کیفری مصر به عدم صالحیت خود در رسیدگی به پرونده 
اتهامی »علیا ماجده« و دوستش »کریم عامر« حکم داد.«

اکنون دادگاه جنایی، پرونده این دو متهم را به دایره دیگری احاله داده است. بنابراین اولین جلسه محاکمه آن ها روز 
4 ژوئیه آینده برگزار خواهد شد.العربیه خاطرنشان کرد: »سه خبرنگار علیه علیا ماجده و کریم عامر به اتهام »توهین به 
ادیان« و »اشاعه فحشا« شکایت کرده بودند. آن ها همجنین علیا را به اعمال مخالف عفت عمومی و مخل آداب از راه انتشار 
عکس های برهنه متهم کرده بودند. اتهام انتسابی به کریم عامر هم عبارت است از »نشر اندیشه های تندروانه علیه دین بر 
روی اینترنت« و »توهین به روحانیت«.«»علیاء ماجده المهدی« که ظاهرا در جریان انقالب مردم مصر حضور داشت، سال 

گذشته در اقدامی شوک آور و غیراخالقی عکس های برهنه ای از خود را در وبالگش قرار داد.
وی بر باالی عکس ها عنوان »هنر برهنه« را قرار داده و این کار خود را »جنبش آزادی آنالین« نامگذاری کرد. 

عضو سازمان امنیت رژیم مبارک 
او به عالوه وبالگ شخصیش، یک وبالگ را با دوست پسرش که »کریم عامر« نام داشت، اداره می کرد. او در این وبالگ این 
شعار را نوشته است: »مصر نه عربی است نه اسالمی، فقط مصری است.« کریم عامر که تاکنون به اتهام به تمسخر گرفتن 

ادیان چندبار زندانی شده، پیش تر الحاد خود را اعالم کرده است. 
طالرق الخولی، سخنگوی جنبش 6 آوریل مصر، عضویت علیاء و دوست پسرش را در این گروه رد و عنوان کرد: علیاء عضو 

سازمان امنیت نظام سابق مصر بوده و اکنون درصدد تخریب جوانان جنبش 6 آوریل در میان مردم است. 
صدها کامنت و دریده شدن پرده حیا اقدام علیاء در منتشر کردن تصاویر برهنه خود، فضای مصر را تحت تاثیر خود قرار 
داد. شبکه های مجازی واکنش گسترده ای به آن نشان دادند و چند شبکه تلویزیونی غربی برنامه هایی برای بررسی این 
پدیده پخش کردند. اما شماری از رسانه های بین المللی از جمله روزنامه واشنگتن پست اقدام به انتشار مطالبی درباره 

علیاء و اقدام او کردند و این حرکت را »انقالب« در جهان عرب توصیف کردند. 
واکنش های منفی به اقدام این دختر افراطی تا جایی پیش رفته که حتی صفحه ای در فیس بوک نیز پایه گذاری شد با 

نام »ملت می خواهند علیاء ماجده المهدی اعدام شود«. این صفحه تنها در یک روز 900 عضو جذب کرده است. 
به گفته محمد شعیر، نویسنده و روزنامه نگار مصری علیاء با اقدام خود »پرده حیا« را در جوامع عربی درید. 

اما انقالبیون مصری و بویژه مسلمان از اقدام غیراخالقی علیا به خشم آمدند و او را به پیروی از خواسته مخالفان انقالب و 
تالش برای انحراف در انقالب مردم مصر متهم کردند. به اعتقاد آنان مخالفان انقالب مصر در تالشند که این مفهوم را القا 

کنند که »انقالبیون مصر برای برهنه شدن به خیابان آمده اند.«
گفتنی است پیش تر منابع نزدیک به گروه های سیاسی اسالم ستیز و سکوالر با انتشار تصاویری ساختگی مدعی شده 

بودند که اسالمگرایان افراطی مصر علیا ماجده را به قتل رسانده اند!

بهرام رادان جایزه بهترین بازیگر مرد را برای ایفای نقش در فیلم سینمایی 
»آدمکش« در نخستین دوره جشنواره بین المللی الداخ هند از آن خود کرد.

به گزارش مهر، جشنواره بین المللی فیلم الداخ هند از تاریخ 26 لغایت 28 
خردادماه در چهار بخش سینمای جهان، مسابقه، سینمای هند و سینمای 

الداخ برپا شد.
در این جشنواره موسسه رسانه های تصویری با فیلم سینمایی »آدمکش« 
ساخته رضا کریمی همراه با 9 عنوان فیلم دیگر از سایر کشورها در بخش 
مسابقه این فستیوال به رقابت پرداخت و نیز فیلم سینمایی »اینجا بدون 

من« ساخته بهرام توکلی در بخش سینمای جهان به اکران درآمد.
بازیگر نقش اول مرد فیلم »آدمکش« توانست جایزه بهترین  بهرام رادان 
بازیگر مرد نقش اول ر ادر این دوره از جشنواره از آن خود کند. در این 
جشنواره، فیلمهای متعددی از کشورهای مختلف جهان از جمله فرانسه، 

کانادا، بلژیک، لبنان، کوبا، هند، ایتالیا و ایران به نمایش در آمدند.
عرضه بین المللی دو فیلم سینمایی »اینجا بدون من« و »آدمکش« برعهده 

موسسه رسانه های تصویری است

بهرام رادان بهترین بازیگر مرد جشنواره سینمایی هند  دادگاه کیفری مصر به عدم صالحیت خود در رسیدگی به پرونده اتهامی »علیا 
ماجده« و دوستش »کریم عامر« حکم داد

به گزارش آخرین نیوز، نمایش گشت ارشاد باالخره در سالن های سینمای تهران به پایان 
رسید. سعید سهیلی کارگردان گشت ارشاد به بهانه متوقف شدن اکران فیلم اش. نامه ای 

نوشته و برای کافه سینما فرستاده است. سهیلی نوشته است:
- آقای امام جمعه شما نخستین امام جمعه ای بودید که علیه فیلم من سخنرانی کردید 
و مهم تر این که امام جمعه ی شهر من هستید. شهری که سالها در آن زندگی و فعالیت 

اجتماعی کرده ام. شهری که...
- آقای رئیس شاید شما که امروز بر صندلی ریاست سازمان تبلیغات اسالمی تکیه زده 
اید امثال من را نشناسید یا دلتان نخواهد که بشناسید. اما اگر دلتان خواست، می توانید...

- آقای شهردار بدون شک برگزاری بزرگداشت برای هنرمندان، ساختن مجسمه ی آنها 
و گرفتن عکس یادگاری با ایشان، افتتاح موزه و نمایشگاه های هنری، سالن های تئاتر 
و پردیس های سینما، و صد البته اختصاص قطعه ای از بهشت زهرا به هنرمندان، شرِط 

الزم برای آرایش وجهه ی یک شهردار هنردوست و هنرمندنواز است، اما...
- آقای وزیر شما به عنوان عالی ترین مقام فرهنگی ـ هنری این مرز و بوم بزرگوارانه عمل 
کردید. نمی توانم از نجابت و انصاف شما در برخورد با اثر سینمایی ام چشم بپوشم. نمی 
توانم شجاعت شما را در ایستادن پای این فیلم مقابل تمام فشارها و شانتاژهای قانون 
نشد.  ای حاصل  نتیجه  ایستادگی  این  از  افسوس که  و  اما دریغ  نکنم.  شکنان ستایش 

حقیقت تلخ و انکارناپذیر...
- آقای انصار به این دلیل »آقای انصار« خطابت می کنم که نمی دانم پُشت این چهره ای 
که گاه و بیگاه بروز و ظهور می کند دقیقاً کیست و مرامش چیست! پیر است یا جوان. 
خام است یا پُخته. کم سواد است یا بی سواد. جبهه دیده است یا جبهه ندیده. اما این را 

خوب می دانم که...
- آقای تهیه کننده، آقای کارگردان، آقای بازیگر، آقای تدارکاتچی، آقای همکار؛ آگاه باش 
که امروز نوبت من بود، فردا نوبت شماست! گرچه اقلیتی نه چندان منسجم از شما در 
نکوهش و تقبیح این قانون شکنی سخن سر دادید، مصاحبه کردید، موضع گیری کردید، 

همدردی کردید. اما بخش عظیمی از شما سکوت مرگباری داشتید. شما که...
متن کامل نامه را بخوانید

بنام اول هنرمند عالم هستی...
گمان می کنم حاال که غائله ی اکران »گشت ارشاد« خاتمه یافته و قیل و قال ها فروکش 
کرده؛ حاال که تنور اعتراض های خودسرانه از گرما افتاده و سفره ی تهمت های ناروا 
برچیده شده؛ حاال که بعضی ها با پایین کشیدن غیرقانونی فیلم من چنان نفس راحتی 
کشیده اند که گویی بیرق ُکفر به زیر آمده است؛ شاید زمان مناسبی باشد که فارق از آن 
»هیاهوی بسیار« با چند نفر چند کالم حرف حساب بزنم. حرفهایی که گفتنش زبان می 

سوزاند و نگفتنش مغز استخوان.
ـ آقای امام جمعه

پیش از همه، روی سخنم با شماست. آقای »علم الهدی«؛ روی سخنم با شماست، نه با 
امام جمعه تهران. چون شما نخستین امام جمعه ای بودید که علیه فیلم من سخنرانی 
کردید و مهم تر این که امام جمعه ی شهر من هستید. شهری که سالها در آن زندگی 

و فعالیت اجتماعی کرده ام. شهری که افتخار آشنایی و همنشینی با بزرگانش را داشته 
ام. بزرگانی چون »آیت اهلل طبسی«، »آیت اهلل نوقانی«، »آیت اهلل مروارید«، »آیت اهلل 
عرفایی  حتی  و  شیرازی«  ابولحسن  شیخ  آقا  اهلل  »آیت  صفایی«،  اهلل  »آیت  فلسفی«، 
چون »میرزا جواد آقا تهرانی« و »موالنا قندهاری«، و شهدای عالی رتبه ای چون شهید 
»هاشمی نژاد« و شهید »کامیاب« و شهید »موسوی قوچانی«. بزرگانی که افتخار می کنم 
بگویم خیلی هاشان من را به اسم کوچک صدا می زدند. شهید هاشمی نژادی که افتخار 
می کنم بگویم نعش پاره پاره اش را در آغوش کشیده ام. اما ... افسوس و صد افسوس که 
در طول انقالب و همرکابی با این بزرگان هیچ گاه نه نامی از حضرت عالی شنیدم و نه 
سعادت دیدارتان نصیبم شد. در حقیقت، این ابهام بزرگ ذهن من و شاید همه ی مردم 
شهرم را می آزارد که در آن سالهای سرنوشت ساز انقالب شما کجا تشریف داشتید؟! به 
کدام بیت رفت و آمد داشتید و با چه کسانی نشست و برخاست می کردید که هیچ وقت 
نامی از شما در میان نبود. ای کاش من و شما یک بار هم که شده در آن روزگار به هم 
برمی خوردیم! در آن صورت شاید امروز اینقدر با هم بیگانه نبودیم و زبان همدیگر را 
بهتر می فهمیدیم! ... نمی دانم در این مورد باید برای خودم متأسف باشم یا برای شما! ...

*** *** ***
ـ آقای رییس

شاید شما که امروز بر صندلی ریاست سازمان تبلیغات اسالمی تکیه زده اید امثال من را 
نشناسید یا دلتان نخواهد که بشناسید. اما اگر دلتان خواست، می توانید از آقایان »زم« 
و »سیدآبادی« )رییس سابق تبلیغات اسالمی خراسان( بپرسید که اتفاقاً خیلی خوب از 
سوابق من آگاهند. می دانند که من مؤسس حوزه هنری خراسان و هشت سال مدیرش 
نویسنده  یا  نوری«  اشخاصی مثل هنرمند جانباز »حسین  بودم. همان حوزه هنری که 
فقید »احمد زارعی« در آن فعالیت کردند. و البته خیلی های دیگر که پاتوقشان آنجا بود. 
»داود کیانیان«، »جواد اردکانی«، »مصطفی محدثی«، »مجید نظافت«، »علیرضا غزوه«، 
»احمد عزیزی« و ... . القصه؛ من هشت سال با کمترین امکانات و حقوق هرچه در توانم 
بود در آن عرصه ی فرهنگی ـ هنری انجام دادم و هرگز منتظر پاداش نبودم. اما »جناب 
رییس«، اگر برخورد امروز شما با فیلم من پاداش آن فعالیت ها و خدمت هاست، با افتخار 
می پذیرم! اما چه پاداش تلخی! و اگر جز این است و فیلم من قربانی تسویه حساب ها 
و اختالف سلیقه ها و حب و بغض های شما با دیگران شده است شما را به پاداش تلخ 

روزگار و سرنوشت بشارت می دهم که البته و صد البته خدایی هم هست. ...
*** *** ***

ـ آقای شهردار
شاید بهتر باشد سخنانم با شما را به دو بخش تقسیم کنم. گالیه ی فرهنگی ـ هنری ام 
را به »جناب آقای دکتر قالی باف« بگویم و درددل شخصی ام را به »حاج باقر«. همان 
حاج باقر که از سالهای دور می شناسمش. البته شما را نمی دانم. راستی شما هم هنوز 

حاج باقر را می شناسید؟!
ساختن  هنرمندان،  برای  بزرگداشت  برگزاری  شک  بدون  باف.  قالی  دکتر  آقای  جناب 
مجسمه ی آنها و گرفتن عکس یادگاری با ایشان، افتتاح موزه و نمایشگاه های هنری، 
سالن های تئاتر و پردیس های سینما، و صد البته اختصاص قطعه ای از بهشت زهرا به 
هنرمندان، شرِط الزم برای آرایش وجهه ی یک شهردار هنردوست و هنرمندنواز است، 
اما قطعاً شرِط کافی نیست. صاف و بی پیرایه بگویم: همراهی شما با حرکات غیرقانونی و 
خودسرانه ی جریانی بی منطق علیه آثار هنری بسیار دور از انتظار جامعه ی هنرمندان 
بود. از شمایی که می خواستید و شاید پس از این هم بخواهید بر کرسی ریاست جمهوری 
این مملکت تکیه بزنید و حافظ قانون باشید. مطمئن باشید این تصمیم غیرقانونی شما و 

همکارانتان به این زودی از ذهن خانواده ی سینما زدوده نخواهد شد.
و اما حاج باقر عزیز. من و شما تجربه ای مشترک داریم. تجربه ای مشترک از دورانی 
شریف و رفقایی که خود مظهر شرافت اند. بزرگانی که اگر سیاهه شان را بنویسم مثنوی 
هفتاد من کاغذ می شود. اکتفا می کنم به ذکر نام »بابانظر«، »بابارستمی«، »ابولفضل 
شاملو«،  »عباس  ناظرین  و  حاضرین  از  و  میرزایی«  »مهدی  آزادی«،  »حسن  رفیعی«، 
»سید هاشم ُدرچه ای«، »هادی سعادتی« ، »حاج ماشاهلل آخوندی« و »برادر اسماعیل«. 
صادقانه معتقدم شرط انصاف این است که به احترام آن زندگان و این زندگان کمی بیشتر 
یکدیگر فرصت کوتاهی  از محکوم کردن  بکنیم و حداقل پیش  را  مالحظه ی همدیگر 

را  باقر« ها  باشد و »حاج  اگر هنوز مراممان مرام »بابانظر« ها  البته  بدهیم.  برای دفاع 
بشناسیم! ...

*** *** ***
ـ آقای انصار

به این دلیل »آقای انصار« خطابت می کنم که نمی دانم پُشت این چهره ای که گاه و 
بیگاه بروز و ظهور می کند دقیقاً کیست و مرامش چیست! پیر است یا جوان. خام است 
یا پُخته. کم سواد است یا بی سواد. جبهه دیده است یا جبهه ندیده. اما این را خوب می 
دانم که هرکه هستی و هرچه هستی، کوچکی و ناچیز. »من آنم که رستم بود پهلوان!« 
بهترین مصداق عینی توست. »دون کیشوتی« که احساس جنگاوری می کند و به دلیل 
همین ضعف است که هیچ گاه با هویت آشکار پیش نمی آیی. به همین دلیل است که 
پشت ارزشهای انقالبی و اسالمی ـ پُشت خون شهدا و والیت و دیانت ـ پنهان می شوی 
و »هل من مبارز« می طلبی! به همین دلیل است که از تریبون های مقدس فریادهای 
گوشخراش می کشی! آقای انصار؛ شما در این غائله فاتح بودی اما قهرمان نه. قهرمان 
در قاموس مردمان این روزگار تعریف دیگری دارد. چه بسیارند فاتحان منفور و شکست 
خوردگان محبوب. کاش یک بار هم که شده جرأت می کردی و با هویت واقعی ات به 

میدان می آمدی تا همگان بدانند چند مرده حالجی! ...
*** *** ***

ـ آقای وزیر
از حق نگذریم؛ شما به عنوان عالی ترین مقام فرهنگی ـ هنری این مرز و بوم بزرگوارانه 
عمل کردید. نمی توانم از نجابت و انصاف شما در برخورد با اثر سینمایی ام چشم بپوشم. 
و شانتاژهای  تمام فشارها  مقابل  فیلم  این  پای  ایستادن  را در  توانم شجاعت شما  نمی 
قانون شکنان ستایش نکنم. اما دریغ و افسوس که از این ایستادگی نتیجه ای حاصل نشد. 
حقیقت تلخ و انکارناپذیر این است که در شرایط فعلی نظرات و تصمیمات حضرت عالی 
برای جامعه ی سینمای ایران بیشتر مایه ی »دلگرمی« است تا »پُشت گرمی«! با تمام 
این احوال، بر خود الزم می دانم مراتب سپاسگزاری ام از حضرت عالی و معاونت سینمایی 

تان و دیگر همکاران را اعالم کنم. خدا قوت!
*** *** ***
ـ آقای سینما

آقای تهیه کننده، آقای کارگردان، آقای بازیگر، آقای تدارکاتچی، آقای همکار؛ آگاه باش 
که امروز نوبت من بود، فردا نوبت شماست! گرچه اقلیتی نه چندان منسجم از شما در 
نکوهش و تقبیح این قانون شکنی سخن سر دادید، مصاحبه کردید، موضع گیری کردید، 
همدردی کردید. اما بخش عظیمی از شما سکوت مرگباری داشتید. شما که همیشه برای 
کوچکترین اتفاقاِت خوب و بد این سینما، چپ و راست بیانیه می دادید و اعالم موضع می 
کردید، این روزها کجا بودید؟! سکوتتان چه توجیه و توضیحی داشت؟! به خود بیایید و 
باور کنید که این عدم اتحاد، قانون شکنان را گستاخ تر کرده و می کند و فردا روز است 

که دود این سکوت به چشم شما هم برود! ...
سعید سهیلی فروردین

سعید سهیلی: آقای امام جمعه، آقای رییس، آقای شهردار، آقای انصار، آقای وزیر، آقای سینما ..
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شاید  ورزش ها  میان  از  اما  است  براي سالمت خوب  کردن  ورزش  که  نیست  این  در  شکي 
پیاده روي و دویدن بهترین باشد. این ورزش ها، نه تنها به سالمت فیزیکي کمک مي کنند بلکه 

تاثیرات شگرفي بر حافظه دارند.
طبق تحقیقات اخیر پژوهشگران دانشگاه کمبریج دویدن سبب بهبود حافظه شده و چون به 
اکسیژن رساني بیشتر به مغز کمک مي کند در شکل گیري صدها هزار سلول جدید حافظه هم 
دخیل است. انجام مرتب این ورزش چند مرتبه در هفته مي تواند سبب رسیدن مغز به نهایت 
قابلیت خود شود. پیش از این گروهي از عصب شناسان آلماني، با بررسي تواناییهاي مغزي 
چندین دونده در طي چند هفته متوجه شده بودند که قدرت تمرکز و حافظه تصویري در 

آنها بسیار باال رفته است. 
شرکت کنندگان در این تحقیق باید دو جلسه ?? دقیقه اي در هفته را به دویدن اختصاص مي دادند و پس از آن تست هاي مشکلي را انجام 
مي دادند. محققین متوجه شدند در حالي که حافظه این دوندگان در بخش اعداد و ارقام چندان تغییري نداشت، توانایي آنها در به یاد آوردن 
تصاویر و اشکال و همچنین انجام دادن امور بصري مانند خواندن نقشه یا ساختن چیزي از روي راهنماي مصور، به طور اساسي بهبود یافته 
بود. براي اثبات این نظریه، محققین در میانه کار، هر گروه از دوندگان را به چند زیر گروه تقسیم کردند و تنها یکي از این زیر گروهها به 
دویدن ادامه داد، اعضایي که به دویدن ادامه نداده بودند، در انجام تستها به طور مشخصي دچار کاهش دقت و صحت عمل شدند. یکي 
از محققین به نام رالف راینهارت )Ralf Reinhardt( گفت: »آنچه در این افراد تغییر کرد، تعداد اشتباهاتشان بود. دوندگاني که تمام ? 
هفته را به دویدن ادامه دادند مرتکب اشتباهات کمتري میشدند. آنها میتوانستند تستها را با دقت بسیار بیشتري از گروه دیگر انجام دهند.« 
این گروه تحقیق هنوز به علت این رابطه پي نبرده اند، اما سانا استروت )Sanna Stroth(، روانشناس، اعتقاد دارد که بخش هیپو کمپوس 
)hippocampus( مغز که مسئول تعدادي از تواناییهاي حافظه است، کلید اصلي این معما به شمار مي آید. او گفت: »ما اعتقاد داریم که 
فعالیت موجب افزایش تولید سلولهاي تازه در هیپوکمپوس مي شود و در ضمن سلولهاي موجود را هم حفاظت مي کند. شاید دلیل تاثیر 
مثبت دویدن بر حافظه هم همین باشد.« نکته جالب تر اینکه ورزش در هواي آزاد در تقویت حافظه بیش از ورزش در سالن کمک مي کند. 

پس از هواي بهاري استفاده کنید و در پارک ها بدوید.

دويدن براي حافظه خوب است 

با  افراد در مبارزه نفس گیر  از  از اضطراب و فشار رواني است. بسیاري  امروز سرشار  دنیاي 
فشارهاي شغلي، اقتصادي و روحي و رواني شکست مي خورند که نتیجه اش افسردگي است.

دانشمندان با ارائه 10 روش زیر قصد دارند فشارهاي مختلفي که بر افراد وارد مي شود را از 
میان بردارند و به آنها زندگي بهتري هدیه دهند.تغییر آواي مغزفشارهاي شغلي جزو الینفک 

زندگي شده است و بسیاري از افراد را از پا درمي آورد. 
روان پزشکان معتقدند با چند تمرین ساده مي توان آواي مغز را تغییر و میزان اضطراب شغلي را به میزان زیادي کاهش داد.بازي کامپیوتري 
روش هاي مختلفي براي سرگرم شدن وجود دارد. اما بهترین روش براي سرگرم شدن و تخلیه فشارهاي رواني بازي هاي کامپیوتري است. 
دنبال بهانه  نگردید زمان مناسبي براي این کار در نظر بگیرید حتي اگر به قیمت جرو بحث با همسرتان تمام شود.کار زیاد ممنوعانجام دادن 
کارهاي ساده منزل بهترین دارو براي کاهش اضطراب است. پزشکان معتقدند اگر روزانه 20 دقیقه آشپزي و باغباني کنید اضطراب تان به 
شدت کم مي شود.هیپنوتیزم هیپنوتیزم مانند دارو عمل مي کند و میزان هورمون هاي ضداضطراب را افزایش مي دهد. روش هاي هیپنوتیزم 
را بیاموزید تا در مقابل حمالت اضطرابي مقاوم شوید. این روش ساختار ذهن تان را در مقابل اضطراب تقویت مي کند.ورزشدویدن روي 
تردمیل و وزنه زدن تاثیر مثبتي بر فشارخون مي گذارند. اما محققان دانشگاه ییل معتقدند ترکیب این دو بسیار سودمند است.غذاخوردن با 
آرامشزماني که حمالت اضطرابي آغاز مي شود خوردن مقدار زیادي بستني اجتناب ناپذیر است اما تاثیر منفي بر روان تان نمي گذارد. در این 
شرایط باید غذاهایي بخورید که میزان ترشح هورمون هاي دوپامین و سروتونین را افزایش دهد و مواد شیمیایي بدن را تنظیم کند.جهاني 
سرشار از رنگایجاد جهاني سرشار از رنگ هاي آرامش بخش تاثیر مثبتي بر روح و روان تان مي گذارد. رنگ تي شرتي که مي پوشید یا پرده هاي 
اتاق خواب تان تاثیر زیادي به روح تان مي گذارد. پس آستین ها را باال بزنید. دیوارها را رنگ و پرده ها را عوض کنید.استقبال از اضطرابمي دانم 
از این حرف ناراحت مي شوید. اما باید بگویم بعضي اوقات اضطراب براي تان مفید است چون در موفقیت  شغلي و تناسب اندام موثر است. به 
شرطي که روش هاي کنترل عوارض منفي اش را خوب بیاموزید.مصرف دارواگر در معرض حمالت شدید اضطرابي قرار دارید بهترین روش 

حفظ خونسردي و مصرف داروهاي تجویز شده است تا عالئم اضطراب و دلشوره از بین برود

10 قدم تا كاهش اضطراب 

ویتامین B12 هستند. طبق  و   D ویتامین  منیزیم،  کمبود  دچار  مردان  درصد   77
مقاله اي که در مجله health منتشر شده است خوردن 5 ماده غذایي براي مردان 

ضروري است.
براي داشتن اسکلت و استخوان هاي سالم ضروري   D D: مصرف ویتامین  ویتامین 
است. طبق تحقیقي که در مجله Circolation منتشر شده است افرادي که دچار 
کمبود ویتامین D هستند احتمال بروز سکته قلبي در آنها 80 درصد بیش از سایرین 
نانوگرم   30 خون  از  میلي متر  هر  در  باید  بوستون  دانشگاه  محققان  گفته  به  است. 
ویتامین D وجود داشته باشد. اگر ویتامین D خون از این مقدار پایین تر بود باید 
UI1400 مکمل ویتامین D مصرف کرد. 2. منیزیم: بررسي ها نشان داده است که 
مردان معموال دچار کمبود منیزیم هستند و تنها 80 درصد از 400 میلي گرم منیزیم 
مورد نیاز روزانه را دریافت مي کنند. مصرف مواد غذایي حاوي منیزیم مانند لوبیا سفید 
یا 250 میلي گرم مکمل آن براي مردان توصیه مي شود.ویتامین B12: برخي داروها 
مانند داروهاي ضددیابت مانع از جذب این ویتامین مي شوند. این ویتامین در مواد 
غذایي مانند انواع غالت موجود است.پتاسیم: بررسي ها نشان داده مردان تنها 60 تا 
70 درصد از پتاسیم مورد نیاز روزانه خود را که حدود 4700 میلي گرم است مصرف 
مي کنند. یک موز حدود 400 میلي گرم و نصف آواکادو نیز 500 میلي گرم پتاسیم 
دارد.ید: بهترین راه به جاي اینکه براي دریافت ید، نمک بیشتري بخورید این است 
که مصرف شیر یا ماهي را باال ببرید. خوردن تخم مرغ و ماست هم کمک کننده است

 

5 غذاي ضروري براي آقايان 
احتماال شما نیز روزانه دو الي سه بار دندان هایتان را مسواک مي زنید و شاید تصور مي کنید 
در این کار خبره شده اید. اما باید بدانید بدون اینکه متوجه بشوید خطاهایي مرتکب مي شوید. 
در این مطلب با 5 خطایي که اغلب ما حین مسواک زدن مرتکب مي شویم آشنا خواهید شد.

1.عجله مي کنیدبه عقیده ي کارشناسان یکي از خطاهاي شایع مسواک زدن زماني کوتاهي 
است که براي این کار اختصاص داده مي شود. براي اینکه به خوبي دندان هایتان را مسواک 
بزنید باید حدود دو دقیقه وقت براي این کار صرف کنید. زمانیکه با عجله مسواک مي زنید 
نمي توانید جرم هاي دندان را از بین ببرید. نتایج یک پژوهش انگلیسي نشان مي دهد دو 
سوم افرادي که از بیماري مربوط به لثه رنج مي برند افرادي هستند که با وجود توصیه هاي 
دندان پزشک شان باز از اختصاص دادن دو دقیقه به مسواک زدن کوتاهي کرده اند. زمانیکه 
مسواک را به دست مي گیرید به ساعت خود نگاه کنید و دو دقیقه از وقت با ارزش تان را به 

این کار مهم اختصاص دهید.
2. دقت نمي کنیدخطاي دیگري که زیاد مرتکب مي شوید این است که حین مسواک زدن 
برخي از مناطق دهان را فراموش مي کنید. باید با دقت یکسان جلو، عقب و روي دندان ها 
و همچنین لثه ها، زبان و کام را تمیز کرد. اغلب بخش هایي از دهان که مسواک به راحتي 
به آنجا نمي رسد مثل دندان هاي عقب رها مي شوند. باید توجه داشته باشید که با حوصله 

و دقت مسواک بزنید. برخي افراد در مسواک زدن تمام دندان ها تنبلي به خرج مي دهند. 
افرادي هستید که  3. مسواک را بیش از حد روي دندان ها فشار مي دهیدآیا از آن دسته 
تصور مي کنند هر چه بیشتر مسواک را فشار دهند دندان ها بهتر تمیز مي شوند؟ باید بگوییم 
متاسفانه اشتباه مي کنید. به کار بردن انرژي زیاد در حین مسواک زدن از آن دسته خطاهاي 
رایجي است که تمام مراجعین به دندان پزشکان مرتکب مي شوند. فشار دادن مسواک روي 
دندان ها باعث مي شود بافت لثه ها از دندان ها فاصله بگیرد و از بین برود. حتي امکان دارد 
به حساسیت دنداني یا افتادگي دندان دچار شوید. خالصه اینکه با دندان هایتان مهربان باشید. 
دندان پزشکان توصیه مي کنند از مسواک هاي نرم استفاده کنید. زیرا اینگونه مسواک ها به 

دندان آسیب نمي رسانند و راحت تر روي دندان ها مي لغزند. 
4.حرکاتتان اشتباه استاگر مسواک زدن از رشته هاي المپیک بود به نظرتان چه امتیازي از 
هیات داوران دریافت مي کردید؟ اگر مسواک را به صورت افقي از عقب به جلو و بر عکس روي 
دندان هایتان مي کشید امتیاز باالیي نسیب تان نمي شد. مسواک را با حرکات دوراني کوتاه 
و مالیم روي دندان هایتان حرکت دهید. نزدیک لثه ها یک زاویه ي 45 درجه به مسواک 

بدهید و از باال به پایین مسواک بزنید. 
5. در استفاده از خمیر دندان زیاده روي مي کنید زیاده روي در خمیر دندان في نفسه آسیبي 
باشد  از کف  اینکه دوست ندارید دهانتان پر  امکان دارد به خاطر  اما  به دندان ها نمي زند 
زمان مسواک زدن را کوتاه کنید. براي کودکان الیه ي نازکي از خمیر دندان کافیست و براي 

بزرگساالن اندازه ي یک نخود یا تیله بس است و بهتر است زیاده روي نکنید

5 خطایي که حین مسواک زدن مرتکب مي شویم! 

اگر فکر کنید که داروها بي تاثیرند، واقعا بي تاثیرند
آلماني  دانشگاه   2 و  کامبریج  در  آکسفورد  دانشگاه  محققان 
بررسي هایي  درد  براحساس  خودآگاه  نقش ضمیر  با  رابطه  در 
داوطلب یک  پوست 22  آنها روي  بررسي ها  دادند. طي  انجام 
 66  ،100 تا   0 بین  درد  میزان  دادند.  قرار  گرم  بسیار  حوله 
این تحقیق که مشروح آن در مجله  نمره محاسبه شد. طبق 
است  شده  منتشر   Science translational medicine
مواد  بگویند  آنها  به  آنکه  بدون  داوطلبان  به  محققان  وقتي 
به  اما  شد  محاسبه  نمره   55 درد  میزان  زدند  بي حس کننده 
محض اینکه داوطلبان فهمیدند بي حس کننده استفاده کرده اند 
به  مجددا  اینکه  از  بعد  یافت.  کاهش  نمره   39 به  درد  میزان 
داوطلبان گفتند که دیگر از بي حس کننده خبري نیست درد تا 
64 نمره باال رفته این درحالي بود که ابتدا تا انتهاي آزمایش از 
بي حس کننده استفاده شده بود.در همین حین محققان فعالیت 
متوجه  و  کردند  ثبت   MRI به کمک  نیز  را  داوطلبان  مغزي 
اطمینان  تاثیر آن  و  دارو  به وجود یک  داوطلبان  شدند وقتي 

دارند فعالیت منطقه مربوط به درد در مغز کم مي شود 

داروها به شرطي 
عمل مي كنند كه به 

آنها اعتقاد داشته باشيم 

تازگي منتشر شده  به  نتایج یک پژوهش چیني که  بر اساس 
است، داشتن رژیم غذایي گیاهي مي تواند خطر بیماري هاي 
قلبي عروقي را افزایش دهد و باعث تشکیل لخته هاي خوني 

شود.
رژیم غذایي گیاهي یعني پرهیز از مصرف گوشت قرمز یا ماهي 
و نیز محصوالتي که از حیوانات تامین مي شوند از قبیل شیر، 
پنیر یا تخم مرغ.تاکنون براي این نوع رژیم غذایي فوایدي بر 
شمرده مي شد که عالوه بر رعایت حقوق حیوانات مي توان به 
ایمني در برابر دیابت، چاقي مفرط و بیماري هاي قلبي عروقي 
اشاره کرد. اما اخیرا محققان چیني به این نتیجه رسیده اند که 
بر خالف این باور رایج، رژیم غذایي گیاهي خطر بیماري هاي 
قلبي عروقي را افزایش مي دهد. محققان براي دست یافتن به 
این نتیجه روي مقاالت منتشر شده در سي ساله اخیر بررسي 
 homocysteine هایي انجام دادند. آنها ثابت کردند که میزان
خون افراد گیاه خوار باالست و علت باال بودن این اسید آمینه 
اغلب به دلیل بیماري شریان هاي کرونري است. عالوه بر این، 
افرادي که رژیم غذایي گیاهي را دنبال مي کنند با کمبودهایي 
بویژه در ویتامین B12، امگا3، آهن و روي روبه رو هستند که 

در بروز بیماري هاي قلبي عروقي نقش مهمي دارند
 

گياه خواران بخوانند! 

تا  در دستورهاي غذایي میزان روغن مورداستفاده را به نصف 
یک سوم میزان پیشنهاد شده کاهش دهید

دکتر پریسا ترابي کارشناس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت 
در گفتگو با سالمتیران توصیه هایي براي سالم درست کردن 
غذاي خانگي بیان داشت : - مقدار گوشت کمتر و سبزیجات 
نان هاي  و  ماکاروني   - ببرید.  کار  به  غذا  تهیه  در  بیشتري 
سبوس دار را که فیبر بیشتري دارند به سایر ماکاروني ها و نان ها 
ترجیح بدهید. - همبرگر، شنیسل، کوکو، بادمجان و کتلت ها 
را بعد از سرخ کردن، با دستمال یا کاغذهاي تمیز روغن گیري 
یا سیر  پیاز  پودر  یا  به جاي قرص هاي فشرده سوپ   - کنید. 
تازه  سوپ هاي  از  هستند  نمک  زیادي  مقدار  داراي  که  آماده 
و کم نمک خانگي و پیاز یا سیر تازه در غذا استفاده کنید. - 
از پنیر پیتزا که چربي زیادي دارد کمتر استفاده کنید. - در 
دستورهاي غذایي میزان روغن مورداستفاده را به نصف تا یک 
سوم میزان پیشنهاد شده کاهش دهید. - به جاي سرخ کردن 
)براي  کردن  پوره  کردن،  آب پز  و  بخارپز  روش  از  موادغذایي، 
بادمجان(  و  سیب زمیني  )براي  کردن  تنوري  یا  سیب زمیني( 

استفاده کنید

چه نكاتي را در تهيه 
غذاي خانگي رعايت كنيم؟ 

اخیر  تحقیقات  دارد.  ما  روحي  و  بر سالمت جسمي  تاثیري شگرف  تغذیه 
مشخص کرده است مصرف چربي هاي ترانس و اشباع نه تنها مي توانند عامل 
باال  هم  را  افسردگي  به  ابتال  خطر  بلکه  باشند  قلبي  ناراحتي هاي  به  ابتال 

مي برند.
 12 غذایي  عادات  روي  اسپانیایي  پژوهشگران  توسط  انجام شده  تحقیقات 
ترانس  چربي هاي  که  افرادي  است  داده  نشان  دانشگاهي  فرد   59 و  هزار 
افسردگي قرار  از سایرین در معرض  زیاد مصرف مي کنند 50 درصد بیش 
دارند. برخالف آنها افرادي که اهل مصرف چربي هاي یک ظرفیتي غیراشباع 
متخصصان  گفته  به  مي شوند.  دچار  افسردگي  به  سایرین  از  کمتر  هستند 
داشتن یک رژیم سالم غذایي نه تنها خطر ابتال به ناراحتي هاي قلبي و انواع 
بلکه سالمت روان را هم تضمین مي کند. مثال  پایین مي آورد  سرطان ها را 
داشتن رژیم مدیترانه اي مانع از بروز افسردگي مي شود برخالف آن رژیم هاي 
غربي احتمال افسردگي را باال مي برند. آلمودنا سانچز استاد طب پیشگیري 
از دانشگاه الس پالماس دگران در این باره گفت: هر چه قدر یک فرد بیش تر 
از چربي هاي ترانس استفاده کند به همان میزان با احتمال بیش تري تحت 

تاثیر اثرات مخرب ناشي از آن قرار خواهد گرفت.
روغن هاي  ماهي ها،  در  که  چربي ها  از  دیگري  نوع  که  است  حالي  در  این 
گیاهي و روغن زیتون یافت مي شوند مي توانند خطر ابتال به عالئم افسردگي 

را تا حد زیادي کاهش دهند.
البته باید توجه داشت این مطالعات روي افرادي انجام شد که میزان مصرف 
چربي هاي ترانس در آن ها کم بود با این حال محققان متوجه شدند خطر 
ابتال به افسردگي در این افراد تا 50درصد بیش تر از دیگران است که این 
بسیار  نقش  فرد مصرف مي کند  رژیم غذایي که هر  نشان مي دهد  موضوع 

مهمي در وضعیت روحي او بازي مي کند.
از عالئم افسردگي رنج  نفر در جهان  در حال حاضر نزدیک به150میلیون 
مي برند که این آمار در طول سال هاي گذشته رشد چشم گیري داشته است. 
دانشمندان معتقدند تغییر در رژیم غذایي انسان ها از مهم ترین عوامل بروز 

این حالت در جامعه مدرن امروز شده است 

بد غذا خوردن 
افسردگي مي آورد 
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 بازیکن رئال مادرید این بار در کشورش به دیدار کودکان سرطانی رفت.
به گزارش خبرآنالین؛این یک عکس متفاوت است از بازیکنی که خیلی ها او را با غرورش می شناسند و بر این عقیده هستند که رونالدو فقط 
و فقط خودش را می بیند.اما ستاره تیم رئال مادرید چند وقتی است که در انجام کارهای خیر پیش قدم می شود. پس از دیدار با کودکان 
سرطانی در اسپانیا و پرداخت هزینه درمان کودک بیمار دیگری در مادرید،رونالدو این بار در کشورش به دیدار کودکان سرطانی رفته است.

 

رونالدو در جمع كودكان سرطانی

 
  بهداد سلیمی در صفحه شخصی اش در یکی از سایت های اجتماعی عکسی از روح اهلل داداشی را قرار داده است.

به گزارش خبرآنالین؛بهداد سلیمی قویترین مرد جهان در رشته وزنه برداری در آستانه سالگرد مرگ روح اهلل داداشی قویترین مرد جهان 
در رشته پرورش اندام،عکسی از این ورزشکار را در صفحه شخصی اش روی یکی از سایت های اجتماعی قرار دادا است.او در شرح این 

عکس نوشته است: من و روح اهلل داداشی.
 

عكس يادگاری قويترين مرد جهان با قويترين مرد جهان

لیگ برتر - چهاردهمین سال برنامه 90 شاید با آغاز لیگ دوازدهم همراه نشود.
به گزارش خبرآنالین ؛ عادل فردوسی پور یکی از گزارشگران اعزامی کاروان ایران به المپیک لندن است. کاروانی که به احتمال فراوان از 
ابتدای مرداد راهی المپیک تابستانی می شوند. این درحالی است که شروع بازی های المپیک همزمان شده با آغاز لیگ برتر فوتبال ایران. 
بازی های لیگ از 29 تیرماه استارت می خورد و اولین برنامه 90 باید روز دوم تیرماه برگزار شود. روزی که البته به نظر می رسد کاروان 
همراهان ایران به لندن سفر کرده باشند. البته فردوسی پور هنوز تصمیمی برای برنامه اش نگرفته و دو دل است که اولین قسمت برنامه برای 
هفته اول بازی ها پخش شود و بعد به مدت 3 هفته برنامه را تعطیل کند چون بر اساس تصمیم مدیران سیما در طول بازی های المپیک ، 

90 روی آنتن نخواهد رفت و ویژه برنامه های المپیک از شبکه سوم سیما پخش می شوند.
به این ترتیب احتمال اینکه لیگ بدون 90 آغاز شود ، زیاد است. این می تواند خبری خوشایند باشد برای منتقدین همیشگی 90 .

بسیاری از مردم این روزها از عادل درباره برنامه اش می پرسند ، از اینکه چرا این برنامه روی آنتن نرفته و آنها اطالع دقیقی از تحوالت فوتبال 
و حاشیه هایش ندارند. اگرچه منتقدانش هم بیکار نیستند و همین چند روز قبل بود که حسین شمس او را نژاد پرست نامید! چون بالوتلی 
را به حیوان تشبیه کرده است درحالی که عادل در حین یکی از گزارش هایش با اشاره به مدل موهای بالوتلی گفته بود موهای مهاجم ایتالیا 

از جهاتی شبیه به شخصیت کارتونی سرنتی پیتی است. شخصیتی خیالی در کارتونی معروف!

ليگ دوازدهم بدون ۹۰ آغاز می شود؟
گفت وگویی،  در  پرسپولیس  تیم  اسبق  بازیکن  و  سرمربی  پروین،  علی  نوشت:  آرمان 
خاطرات جالبی را از عالقه اش به امام خمینی)ره( و ارتباطش با سید حسن خمینی 

بازگو کرد.
وی در این گفت وگو درمورد سابقه ارتباطش با مرحوم سید احمد خمینی اظهار داشت: 
بنده اولین بار مرحوم حاج احمد آقا را حدود سال های 1347 یا 48 دیدم. آن زمان 

ایشان به همراه آقای کاظم رحیمی، چندین بار به جلسه تمرین تیم پرسپولیس آمد.
وی با بیان اینکه بعد از آن برخورد، دیگر حاج احمدآقا را ندیدم تا اینکه سال 60 به 
اتفاق سایر تیم ها به دیدن امام در جماران رفتیم، افزود: ما خیلی دلمان می خواست 
امام را ببینیم و لذا سه تیم به اتفاق هم به دیدن ایشان رفتیم که خود من آنقدر ذوق 
و شوق آن دیدار را داشتم که به امام خیره شده و مجذوب آن شخصیت بزرگوارشده 

بودم که این حالت در عکس معروف آن دیدارهم هویداست.
پروین در پاسخ به این سوال که در ذهن شما ماندنی ترین جمله یا برخورد امام)ره( در آن دیدار چه بود؟ گفت: به یادماندنی ترین جمله امام 

در آن مالقات آن جمله معروف است که »من خودم ورزشکار نیستم، اما ورزشکارها را دوست دارم«.
وی درمورد ارتباطش با بیت امام در سال های پس از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی، گفت: ما با حاج حسن آقا هم ارتباط خیلی زیاد و 
خوبی داشته و داریم. به یاد می آورم که ایشان و آقای علی اشراقی از سال 1366 به بعد به مجموعه ورزشی انقالب می آمدند و معموال هر 
هفته، دو سه روز فوتبال بازی می کردند. در آن روزها هر وقت می توانستیم، من به اتفاق دیگر دوستان ورزشیمان به دیدن آنها می رفتیم 

و خود من 14، 15 مرتبه با حسن آقا فوتبال بازی کردم.
پروین درمورد مواضع ورزشی یادگار امام نیز تصریح کرد: هنر حاج حسن آقا این است که هنوز معلوم نکرده پرسپولیسی است یا استقاللی! 
مثال من یک سال ایشان را به هیات مذهبی دعوت کردم اما ایشان به خاطر گرفتاری نتوانستند بیایند اما ارتباطمان برقرار بود، از آن طرف 

ایشان به هیات آقای قلعه نویی هم می رود.
وی با بیان اینکه همیشه دوست داشته ام به مرقد امام بروم؛ گفت: چند وقتی است که با حاج حسن آقا مالقاتی نکرده ام. همه ورزشکاران 
خانواده امام را دوست دارند و وقتی پای این موضوع به میان بیاید دیگر پرسپولیسی و استقاللی نمی شناسد، بلکه همه به آنها عالقه مند 

هستند. این عالقه هم از شخص امام آغاز شد. خداوند به آقای کاظم رحیمی خیر بدهد که آن مالقات را ترتیب داد.
 

خاطرات علی پروين از خانواده امام خمینی

محمد مایلی کهن، مدیر فنی فصل گذشته باشگاه پرسپولیس که از همان روزهای ابتدایی کار در 
این باشگاه دوام نیاورد جمالتی را خطاب به رویانیان مطرح کرد که جای تامل دارد.

به گزارش »شفاف« مایلی کهن روز گذشته در مصاحبه ای به شدت از رویانیان انتقاد کرد و 
اظهارات مدیرعامل سرخپوشان مبنی بر عدم دریافت هزینه های باشگاه از دولت را بی اساس 

دانست.
به صراحت و روراستی شهرت دارد، گاهی همان  ایران  فوتبال  محمد مایلی کهن هرچقدر در 
اندازه هم به شعارگرایی متهم می شود. درست همان زمانی که موافقان حاجی در تالش برای 
منتسب کردن او به صداقت و رک گویی هستند، مخالفان مایلی کهن وی را متخصص بر زبان 

آودن سخنان پوپولیستی و عوام پسند معرفی می کنند.  
اما آنچه درباره مربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان مورد تصدیق همگان است صداقت گفتاری 
به سخن  لب  بداند  ناخوشایند  فوتبال  برای  را  اتفاقی  گاه  هر  مایلی کهن  است.  وی  رفتاری  و 
می گشاید. البته هر چند تندی سخنان وی از تاثیرگذاری آن تا حدی می کاهد اما از مسائلی 

رونمایی می کند که بعضا در پشت پرده فوتبال در حال رخ دادن است.
این  و  به سخن گشود  لب  بار دیگر  نیز  روزهای گذشته  فوتبال سایپا طی  تیم  سرمربی سابق 
باشگاه  در  که  هایی  پول  است  معتقد  مایلی کهن  کرد.  گیری  موضع  رویانیان  علیه محمد  بار 

پرسپولیس خرج می شود از درآمد دولت و بیت المال است.  
وی می گوید: طبعا آقای رویانیان مثل همیشه می گوید من این پول ها را از دولت نمی گیرم؛ 
آخر مگر می شود از دولت نباشد؟ شما دقیقا این پول ها را از دولت پرداخت می کنید؛ البته مهم 
نیست و فردا هم که پول کم آوردید نرخ بنزین را دوبرابر می کنید و همه چیز حل می شود و 
...! همه ما می گوییم پیرو حضرت علی )ع( هستیم و پیرو والیت اما عمال راه مان متفاوت است. 
آقای رویانیان باید بداند که متاسفانه هنوز در این مملکت خانه های کپری و مدرسه های کپری 
وجود دارد، آخر ما با کدام وجدان پول این مردم به جیب خارجی ها می ریزیم؟ با کدام »عدل 
علی« این کارها را می کنیم؟ آقایان هرجا کم می آورند می گویند که با پول فروش علیرضا 
حقیقی این کار را کردیم؛ پول دنیزلی را با آن دادند، پول پوالدی را با آن دادند و ... ظاهرا مبلغ 

فروش حقیقی مثل برنج شمال است و »ری« می کند!
مایلی کهن همچنین از ماجرای جلسات خود با رویانیان پرده برداری کرد و گفت: چندی قبل 
یک واسطه که اگر الزم باشد اسمش را هم می گویم تماس گرفت و از طرف آقای رویانیان در 
گفتم چه  بنده هم  و  کنم  پرسپولیس شرکت  باشگاه  مدیرعامل  با  ای  در جلسه  کرد  خواست 
اشکالی دارد بروم و با ایشان صحبت کنم؛ ما که با هم پدرکشتگی نداریم. آن روز تمام مسایل را 
روشن و بدون »غرض و مرض« برای ایشان گفتم. البته در این جلسات یک کلمه هم درباره خودم 
حرف نزدم. مدتی بعد نیز به درخواست ایشان در یک جلسه دیگر شرکت کردم اما عمال دیدم 
که یک عده ایشان را دوره کرده اند و متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و در بیرون از فضای 

فوتبال هم چشمی نیست که این اتفاقات را ببیند و از این آقایان توضیح بخواهد!
انتخاب  از  از اظهارات خود گفت: » قبل  مدیر فنی سابق باشگاه پرسپولیس در بخش دیگری 
مربی پرتغالی و زمانی که بحث حضور متسو مطرح بود، به رویانیان پیامک زدم و نوشتم: باردیگر 
اشتباه گذشته خود را تکرار نکنید، به خدا خون شهدا و آه جوانان این مملکت دامن شما را می 
گیرد. آن دنیا خود من یقه شما را می گیرم. بازهم گول برخی جریانات، چهار تا کامنت و چند 

نظرسنجی دروغی را خوردید؟!«

واريز پول بنزين به جيب پرسپوليسی ها
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معنی لفظی نام نطنــز
 سمعاني در کتاب »انساب« همانند یاقوت در کتاب معجم البلدان، 
نطنز را »بلیده« یعني شهر کوچکي از توابع اصفهان خوانده است، 
از اینجا معلوم می شود که این نام ترکیبی از واژه های اوستایی » نا 
» یا » نه » )حرف نفی( و » تـنج »  به معنی بزرگ و نیرومند بوده 
و در مجموع نطنـز به معنی » شهر نه چندان بزرگ و گسترده » 
یا » بلیده »  می باشد . به نظر می رسد ریشه دیگر نام شهر نطنز  
واژه اوستایی« تـنج » به معنی شهری با آبهای فراوان بوده است 

، نطنز را به معنی » شهر تنگ یا شهر غنچه » تعریف نموده اند. 
در جای دیگر شهرستان نطنز به لحاظ سرسبز و کوهستاني بودن ، 
به باغ شهر معروف بوده و  سالیان دراز محل امنی برای کاروانیاني 
بوده که جهت سیاحت ، زیارت و تجارت از این شهر عبور کرده و 
نعمتهاي خدادادي آن مانند چشمه سارهاي جاري ، آب و هواي 
مطبوع و مطلوب آن به همراه مهمان نوازي و خونگرمي مردم این 
موجبات  باشد  مي  زمین  ایران  مردم  مشترک  خصیصه  که  خطه 
تاریخ  طول  در  را  گردشگران  و  سیاحان  آرامش  و  خاطر  آسایش 

فراهم نموده است.ح/
زبان و لهجه نطنزی

معمولی  فارسی  آن  بزرگ  و دهات  نطنز  مردم شهر  زبان  گرچه 

است ولی به موازات آن زبان روستایی یا فرس قدیم نیز در بیشتر 
دهات از رواج قابل توجهی برخودار است.

زبان روستایی تقریباً فارسی خالص است که در طی قرون متمادی 
با وجود تغییراتی که در آن حاصل گردیده توانسته خود را از نیستی 
بخشهای  مردم  روستایی  زبان  برساند  حاضر  زمان  به  و  رهانیده 
نیز  آنها  اختالف  ولی  نیست  تشابه  از  خالی  گرچه  نطنز  مختلف 
چشمگیر است. این اختالف بیشتر ناشی از محصور بودن دهات در 
دوره ها و کوهپایه ها و دور بودن آنها از شاهراههای عبور و مرور 
می باشد و درجه خلوص زبانهای روستایی هر محل بستگی تام و 

تمامی به شرایط یاد شده دارد.
پنجگانه  بخشهای  لهجه های مختلف در  توجه وجود  قابل  مطلب 
نطنز است که به هنگام سخن گفتن چه به زبان فارسی معمولی 
و چه به زبان روستایی )زبان محلی( کاماًل قابل تشخیص است که 

گوینده از مردم کدام محل می باشد.
فوق  علل  به  محلی(  )زبان  روستایی  زبان  مانند  نیز  نطنزی  لهجه 
وجه  باشند  می  آن  همجوار  که  اصفهانی  و  کاشی  لهجه  به  الذکر 

تشابهی ندارد.
البته جای آن دارد که این لهجه ها و زبانهای محلی که متاسفانه 
و  اهل فن مورد مطالعه  از طرف  باشند  بین رفتن می  از  در حال 
واژه  آوری  به جمع  نسبت  امکان  تا سر حد  و  قرار گیرد   تحقیق 

های آن اقدام گردد.
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