
 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.

نشريه فرهنگي,اقتصادي
اجتماعي و سياسي

نيمه دوم تير 1391
شماره 126

قيمت 200 تومان

2

واکنش تند علی مطهری

4

تفاوت های رؤسای جمهور ایران و آمریکا

6

تهران ، رکورددار آلودگي صوتي دنيا

3

فساد مالي و امنيت ملي

5

حميد سمندریان درگذشت

7

 پيش فروش ۴ ماهه مرغ در بانک ملی! 

کرباسيان، مسعود - مصوبه حمايت از توليد، به توليد ضربه می زند و صادرات را از بين می برد.
آنچه در مجلس تحت عنوان طرح حمایت از تولید به تصویب نمایندگان رسید، متاسفانه بیش از آنکه کمک حالی به بخش تولید و صادرات 
باشد، هزینه تحمیل شده جدیدی به بخش تولید در کشور خواهد بود که اولین نتیجه اش غیر رقابتی کردن بازار داخلی و افزایش تدریجی 

هزینه های تولید از یک سو و عدم توانایی برای حضور در بازار جهانی از سوی دیگر برای کاالهای صادراتی خواهد بود.
این که در این طرح، الزام اصلی تولیدکنندگان داخلی استفاده از مواد اولیه داخلی باشد، مگر اینکه وزارت صنعت و معدن و تجارت تایید 
کند که این مواد اولیه در کشور وجود ندارد تا اجازه واردات آنها داده شود، به نوعی تکرار تجربه شکست خورده »مهر عدم ساخت« در دهه 
60 کشور است که مشکالت و هزینه های گزافی را بر بخش تولید کشور تحمیل کرد که حتی جبران آن هزینه ها، بیش از یک دهه اقتصاد 

کشور را گرفتار خودش کرد.
متاسفانه در همان زمان تصویب طرح حمایت از تولید به نمایندگان مجلس گوشزد شد که آنچه شما تحت عنوان حمایت از تولید داخلی در 
پی آن هستید، قرار دادن دوباره اقتصاد کشور در همان مسیر مهر عدم ساخت دهه 60 است که حداقل امروز کسی نیست که مخالف اشتباه 
بودن آن شیوه حمایت از تولید باشد. در همان سال ها هم طراحان مهر عدم ساخت معتقد بودند با این شیوه که تمام واردات کاالهای اولیه، 
با اجازه وزارتخانه باشد، می توانند به طور تحمیلی از تولید داخلی حمایت کنند اما این حمایت غیر منطقی بوده و در آینده هم خواهد بود.

چراکه وقتی تولیدکنندگان داخلی را مجبور به استفاده از مواد اولیه داخلی، آن هم به هر قیمتی، می کنیم و با نفس ساخت یک ماده اولیه 
در ر داخل، صورت مساله را تمام شده می دانیم،، مجبور به آن خواهیم شد که تولید رقابتی جای خودش را به تولیدی دهد که کاهش هزینه 
و رفاه مصرف کننده را در برندارد. به همین دلیل به تدریج، بر خالف افق های مدنظر قانون شاهد بار مالی مضاعف به مصرف کننده خواهیم 
بود. وضعیت در عرصه جهانی هم بغرنج تر است. چرا که محدودیت در واردات مواد و امکانات اولیه برای ساخت محصوالت صادراتی به تدریج 
سبب می شود در برخی از محصوالت از کیفیت محصول به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه مناسب کاسته شود و همین امر به راحتی بازار 
رقابتی جهانی را از بسیاری از محصوالت کشور که شانس رقابت در بازار جهانی را دارند، خواهد گرفت. به عبارتی صدمه ای که این شیوه به 
صادرات می زند به تدریج سبب خواهد شد بسیاری از محصوالت صادراتی کشور بازار فروش خود را از دست بدهند چراکه فراموش می کنیم 
کاالی صادراتی خوب، نیاز به مواد اولیه ای دارد که شاید مهم تر از داخلی بودنش، کیفیت دارای ارزش است . چرا که ایران حداقل بین 15 

کشور همسایه اگر بتواند محصوالت خوبی تولید کند، بازار بسیار مناسبی را می تواند در اختیار بگیرد.
اگر بخواهیم صادقانه داوری کنیم آنچه در طرح مجلس نهان است، محدود کردن وارداتی است که در طوالنی مدت، محدود کردن صادرات 
را هم در پی خواهد داشتت. به  همین دلیل است که در زمان تصویب این طرح، برخی عنوان کردند این دست محدودیت های غیر تعرفه ای 
که بیشتر شباهت با پروژه مهر عدم ساخت دارد، هزینه های پنهان گسترده ای را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. در این شیوه که همه 
چیز منوط به گرفتن یک مجوز واردات از وزارت صنعت و تجارت است، رانت هایی به وجود خواهد آمد که اجتناب ناپذیر است و اقتصادی 

غیر شفاف پشت پرده مجوزها شکل خواهد گرفت.
به عبارتی این مصوبه مجلس به دنبال آن است که با یک رویه تنبیهی، اقتصاد بیمار کشور را کنترل کند حال آنکه اگر واقعاً به دنبال حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی هستیم، شیوه های آزموده شده و موفق تری مانند کمک به تامین منابع ریالی و ارزی مناسب، سیاست های تشویقی 
جدید و از همه مهم تر برخورد با قاچاق های وسیع کاال وجود دارند. شیوه هایی که سبب می شود تولید در مسیر صحیح خود حمایت شود و 

حمایت از تولید مساوی با قربانی کردن صادرات و همچنین پایین بردن خدمات به مصرف کنندگان داخلی نباشد.
به هر روی نمایندگان مجلس هشتم و نهم، به خوبی بر این واقف بوده و هستند که مشکل اصلی کشور در شرایط کنونی کمبود نقدینگی 
در بخش تولید است؛ و از سوی دیگر وضعیت قاچاق همچنان پرشتاب رو به تصاعد است و تولیدکننده بیش از هر چیز نیاز به سامان این دو 
بخش دارد نه اینکه رویه ای شبیه آنچه در دهه 60 راه افتاده بود، دوباره کلید بخورد که تولیدکنندگان و یا شرکت های دولتی و غیر دولتی 
به خاطر استفاده از کاالی خارجی که مشابه داخلی اش بوده یا دادن پروژه ها به پیمانکاران خارجی ، تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. اتفاقی 
که متاسفانه به اسم حمایت از تولید دوره ای حتی در واگذاری فازهای پارس جنوبی شاهدش بودیم و با لغو کردن بسیاری از قراردادهای 

پیمانکاران خارجی پروژه ها خوابید و سرمایه های هنگفتی به هدر رفت

حساب های هیئت حضرت ابوالفضل العباس )ع)

 جهت واریز کمک های نقدی به منظور ساخت
شبستان و مرکز فرهنگی - در حال ساخت

حسینیه مرکزی شهر نطنز

بانک ملی نطنز : 0107912739000

بانک صادرات نطنز : 0103750640006

 بانک تجارت نطنز : 1620047550

درباره کنترل اقتصاد بیمار 

ماه رمضان فرصت خوبی برای خودسازی است 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی به مناسبت روز اول ماه مبارک رمضان سال 1371   

ماده خام هستیم که  ما همان  است.  برای خودسازی  ماه رمضان فرصت خوبی  فرمودند: 
اگر روی خودمان کار کردیم و توانستیم این ماده خام را به شکل های برتر تبدیل کنیم، 
آن کار الزم در زندگی را انجام داده ایم. هدِف حیات همین است. وای به حال کسانی که 
روی خودشان از لحاظ علم و عمل کاری نکنند و همان طور که وارد دنیا شدند، به اضافه 
پوسیدگیها و ضایعات و خرابیها و فسادها که در طول زندگی برای انسان پیش می آید، از 

این دنیا بروند. 
ماه رمضان زمینه بسیار خوبی است و خدای متعال این فرصت را به من و شما داده که در 
این ماه، چنین امکانی را برای خودسازی پیدا کنیم. عالوه براین که ساعات این ماه بسیار 
با برکت است و خدای متعال، از لحاظ طبیعی این لحظات و ساعات را این گونه قرار داده 

است، ساعات بسیار مغتنمی هم هست.
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علی مطهری به دادستان تهران نامه نوشت

علی مطهری در نامه ای به دادستان تهران با انتقاد از اقدام وی در اعالم جرم 
به جای  از وی خواست  اسالمی،  در مجلس شورای  تهران  نماینده  این  علیه 
قانون اساسی  نمایندگان مجلس که مخالف اصول  برای محدود کردن  تالش 
و موجب وهن نظام جمهوری اسالمی است، به تالش بیشتر در جهت استقرار 

عدالت اجتماعی بپردازد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، به دنبال اعالم جرم دادستان تهران علیه علی 
مطهری به دلیل آنچه وی در نطق خود در حوزه مسائل فرهنگی درباره دولت 

مطرح کرده بود، نماینده تهران نامه ای به دادستان نوشت.
متن نامه علی مطهری به دادستان تهران به این شرح است:

جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان تهران

با اهدای سالم، در ارتباط با اطالعیه اخیر دادستانی تهران نکاتی به شرح ذیل 
قابل ذکر است:

   1- بعید است که جنابعالی فرق میان انتقاد و توهین را ندانید و همین طور 

بیان تساهل و تسامح فرهنگی برخی مقامات دولتی را نشر اکاذیب بدانید، 
بنابراین بهتر بود عامل و انگیزه اصلی اعالم جرم خود علیه اینجانب در خصوص 
جمله ای از نطق میان دستور من در مجلس هشتم، آن هم بعد از نزدیک به 

دو ماه و بدون شاکی خصوصی را ذکر می کردید.
خوب شد که شما در زمان امام خمینی دادستان نبودید و اال وقتی امام )ره( 
درباره برخی مخالفان نظام فرمود: »اینها چنان از اسالم می ترسند که جن از 

بسم اهلل« علیه ایشان به اتهام توهین، اعالم جرم می کردید.
در  اید،  آورده  میان  به  قانون«  به  در عمل  دادستانی  »اقدام  از     2- سخن 
حالی که اقدام دادستانی در واقع جرم تراشی و محدود کردن آزادی بیان و 
دفاع از ابتذال فرهنگی بوده و استقالل مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان 
را مخدوش و مجلس را تبدیل به نهادی فرمایشی می کند. اظهارات اخیر این 
بنده را نیز به »قائل بودن به مصونیت ویژه برای خود« معنی کرده اید، در حالی 
که این اظهارات به معنی زیر بار ظلم نرفتن و دفاع از حقوق ملت است نه قائل 
بودن به مصونیت ویژه برای خود، ضمن اینکه هر نماینده ای دارای مصونیت 

ویژه قضایی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند.
افراد مصونیت ویژه  به عالوه ،عملکرد قوه قضائیه نشان داده است که برخی 
دارند. تعیین تکلیف پرونده دادستان قبلی تهران که از قضاوت تعلیق شده ، 
آنقدر به خاطر مصانعه و مالحظه کاری و رعایت حال دولت طوالنی شد که 
وی برخالف نص قانون به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد 
و پرونده مقام دیگر دولتی نیز چهار سال است که تعیین تکلیف نشده و هر 

تهدیدی از مقامات اجرایی منجر به عقب نشینی قوه قضائیه گردیده است.
مستدعی است به جای تالش برای محدود کردن نمایندگان مجلس که مخالف 
اصول قانون اساسی و موجب وهن نظام جمهوری اسالمی است، به تالش بیشتر 

در جهت استقرار عدالت اجتماعی بپردازید.
اینجانب به عنوان فرزند شهید آیت اهلل مطهری ، حاصل عمر و پاره تن امام 
خمینی و شخصیت دوم انقالب، به نوبه خود اجازه ایجاد انحراف درانقالب را 

نخواهم داد و در این راه تا پایان جان ایستاده ام. 

تهران  دادستان  اعالم جرم  به  واکنش  در  تهران در مجلس  نماینده 
دادستان  اساساً  نطقی که در مجلس داشت، گفت:  علیه وی درباره 

حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  مطهری  علی   
اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  فارس،  خبرگزاری  با  گفت وگو 
خصوص  در  شما  علیه  تهران  دادستان  جرم  اعالم  درباره  شما  نظر 
نطقی که در مجلس داشته اید چیست؟اظهار داشت: برای من اسباب 
تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید 
موجب اعالم جرم شود.وی افزود: نباید به گونه ای رفتار شود که مردم 
احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی 
اعتقادی به نظارت بر پوشش اسالمی در جامعه ندارند و قائل به آزادی 
تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به 
تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار 

عقده های روانی نشوند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسالم عمل کنیم یا 
به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمی شود بینابین حرکت کنیم، هم اسالمی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر 
نه اسالمی باشیم و نه غربی.وی همچنین گفت: مردم قضاوت کنند آیا بیان این مطلب ُجرم است؟ اگر یک نماینده 

مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.
علی مطهری ادامه داد: سخن آقای جعفری دولت آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسالمی و تضییع حقوق مردم 
است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین شونده حق 
دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل 

کشور آزاد است و نباید چماقی به نام »دادستان« باالی سر او باشد.
وی در خاتمه تأکید کرد: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان 
را آدم عاقل و معتدلی می دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، 
تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد الریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان 

سیاسی و خانواده های آنها می شود، پایان دهد.

واکنش تند علی مطهری به اعالم جرم دادستانی

ش جواد الریجانی به اظهارات علی مطهری
واکن

جواد الریجانی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه علی مطهری 
گفت: ضد انقالب بداند جواد الریجانی نه زیرخاکی از این کشور 
خارج کرده، نه گونی های اسکناس جابجا کرده و نه ال سی 
های تقلبی به این سو و آن سو فرستاده است. جواد الریجانی 

در زمین خود گندم و جو کاشته است.
الریجانی  بشر،  حقوق  ستاد  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
درواکنش به اظهارات روز دوشنبه علی مطهری وجود هرگونه 
زندانی سیاسی و بدرفتاری با زندانیان را رد کرده و آن را تکرار 

اتهامات ضد انقالب به نظام جمهوری اسالمی دانست.
دبیر ستاد حقوق بشر،  در پاسخ به این سوال که آیا در نظام 
می  بدرفتاری  سیاسی  زندانیان  با  اسالمی  جمهوری  قضایی 
مجلس  نماینده  این  سوی  از  شده  مطرح  ادعای  گفت:  شود؟ 
و  اساس  بی  اتهامی  سیاسی  زندانیان  با  بدرفتاری  بر  مبنی 
تکراری است که همواره از سوی آمریکا، اسرائیل و ضد انقالب 
داخلی و خارجی از جمله منافقین نسبت به نظام مطرح می 

شده و حاوی دو اشکال اساسی است.
مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زندانی 

سیاسی  فعالیت  قانونی،  چارچوب  در  که  کسی  یعنی  سیاسی 
داشته اما به خاطر اینکه حاکمان، فعالیت او را دوست نداشته 
نظام  در  تعریف  این  با  اوال  گفت:  است  افتاده  زندان  به  اند 
جمهوری اسالمی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد، چرا که نظام 
جمهوری اسالمی کسی را به خاطر انجام فعالیت سیاسی قانونی 

که مطلوب آن نبوده به زندان محکوم نکرده است.
بدرفتاری با زندانیان

الریجانی در ادامه گفت: اشکال دوم مربوط به اتهام بدرفتاری 
اصوال  که  شد  متذکر  باید  اینجا  در  است.  سیاسی  زندانیان  با 
بدرفتاری با زندانیان چه سیاسی و چه غیر سیاسی خالف شرع 
و خالف قوانین است و اگر موردی از بدرفتاری با زندانیان کشف 
با قاطعیت  شود مانند مواردی که در گذشته بوده بالفاصله و 

مورد پیگیرد قرار می گیرد.
و  وسعت  با  کشوری  در  گفت:  ادامه  در  بشر  حقوق  دبیرستاد 
زندانی  به یک  ای نسبت  امکان دارد در گوشه  ایران  جمعیت 
رفتار خالفی انجام شود اما نحوه بیانی که القاء کند که اوال در 
ایران زندانی سیاسی وجود دارد و ثانیا بدرفتاری در زندان های 
کشور یک رویه دائمی و وروتین است، حرفی کامال خالف واقع، 
جفایی در حق ملت، ناسپاسی در حق نظام مقدس اسالمی و 
همصدایی با دشمنان صهیونیست و ضد انقالب است که دائما با 

چنین اتهاماتی به نظام اسالمی حمله می کنند.
بازداشت شدگان فتنه 88 زندانی سیاسی نیستند

از  که  بزرگی  خبط  چنین  از  تاسف  ابراز  با  الریجانی  جواد 
را  اتهاماتی  چنین  گفت:  داده  رخ  مجلس  نماینده  یک  سوی 
ما  نظام  برعلیه   88 فتنه  ماجرای  از  بعد  آن  ایادی  و  آمریکا 
یک  بودند  شده  وارد   88 فتنه  در  آنانکه  گویی  کردند.  مطرح 
آنان در  آنکه  بودند حال  انجام داده  را  قانونی  فعالیت سیاسی 
نظام  اصل  و  نظام  جمهوریت  علیه  بر  عیار  تمام  کودتای  یک 

وارد شده بوند. کودتایی که تمام و کمال مورد حمایت آمریکا، 
اسرائیل صهیونیست و ایادی مختلف انها در داخل و خارج بود. 
ظلم  بزرگترین  مرتکب  که  خاطی  افراد  این  با  قانونی  برخورد 
نه  و  دارد  سیاسی  فعالیت  به  ربطی  نه  شدند  ما  ملت  درحق 
ربطی به زندانی سیاسی بودن و ما نباید در این مهلکه به این 

مغالطه گرفتار شویم .
بازداشت  ایا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بشر  حقوق  دبیرستاد 
یا  داند  می  سیاسی  زندانیان  مصداق  را   88 فتنه  در  شدگان 
افتاده و  : آنهایی که در جریان فتنه 88 به زندان  خیر، گفت 
البته عمده آنها آزاد شده اند، مصادیق زندانی سیاسی نیستند. 
همانظور که اشاره کردم انانکه در فتنه 88 وارد شدند با درجات 
مختلفی که در این فتنه آلوده شدند کار خالف قانون و شرع 

انجام دادند و براساس قانون با آنها برخورد شده است.
کارنامه درخشان قوه قضائیه در برخورد با کودتاگران

قوه  با  بلکه  زندانیان  با  نه  بدرفتاری  اینکه  بیان  با  الریجانی 
قضائیه صورت گرفته و می گیرد گفت: کارنامه قوه قضائیه در 
دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در برابر کودتا گران 
فتنه 88 بسیار درخشان بود چرا که عملکرد آن در درجه اول 
است.   بوده  هوشمندانه  و  قاطعانه  ثانیا  و  داشته  قانونی  مشی 
اقتدار،  و  قاطعیت  این  کنار  در  افزود:  بشر  حقوق  دبیرستاد 
دستگاه قضایی با مجرمان فتنه 88 با عطوفت اسالمی و گذشت 
که برازنده نظام قدرتمندی چون جمهوری اسالمی ایران است 
رفتار کرده و برهمین اساس جمع قابل توجهی از این زندانیان 
این مسیر  اند که  مورد عفو و تخفیف های فراوان قرار گرفته 

ادامه خواهد داشت.
افتخار می کنم که کشاورز هستم

نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
در  تهران  مردم  کنونی  نماینده  اظهارات  از  دیگری  بخش  به 

کشاورزی  اراضی  مناقشات  به  که  اسالمی  شورای  مجلس 
کشاورز  که  کنم  می  افتخار  بنده  اوال  گفت:  داشت،  اشاره  او 
و دامدار هستم. کشاورزی در خانواده ما یک سنت است. من 
افتخار می کنم که با زحمت بیش از 20 سال توانسته ام گوشه 
ای از خاک میهنم را ابادتر کنم. مناقشات ارضی در زمین های 
زراعی در ایران امر بسیار رایجی است. ضد انقالب و دشمنان 
نظام باید بدانند قوه قضائیه خط قرمز ندارد چه جواد الریجانی 
پاسخگو  باید  دیگری  هر شهروند  مانند  دیگری  و چه هرکس 
که  دادگاهی  هر  در  که  بگویم  انقالب  ضد  به  باید  من  باشد. 
فراخوانده شوم با افتخار شرکت می کنم و احکام قضایی دادگاه 
های جمهوری اسالمی را چه به نفع من باشد و چه به ضرر من، 

برچشم خواهم گذاشت.
جرم جواد الریجانی کاشتن گندم است

اراضی  درباره  آمده  بوجود  سازی  جو  به  اشاره  با  الریجانی 
کشاورزی او در رسانه های بیگانه پس از اظهارات روز دوشنبه 
علی مطهری گفت: ضد انقالب باید بداند که جواد الریجانی نه 
زیرخاکی از این کشور خارج کرده، نه گونی های اسکناس جابه 
جا کرده و نه ال سی های تقلبی به این سو و آن سو فرستاده 
است. جواد الریجانی مانند بقیه کشاورزان ایران در زمین خود 

گندم و جو کاشته است.
شده  مطرح  ادعاهای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  الریجانی 
گفت:  دارد  صحت  اندازه  چه  تا  او  کشاورزی  اراضی  درباره 
برایم  ام  کرده  کار  انها  روی  اراضی کشاورزی که من  مالکیت 
به اندازه بال مگسی ارزش ندارد. آنچه برای من ارزشمند است 
به  و  بردارم  عزیز  میهن  ابادانی  مسیر  در  قدمی  بتوانم  اینکه 
تولید  در  کوچک  ولو  سهمی  بتوانم  که  کنم  می  افتخار  این 
داخل  در  بیشتر  گندم  کیلو  یک  تولید  ولو  باشم  داشته  ملی 

کشور باشد.

در پی انتشار اظهارات علی مطهری 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
دادستانی  جرم  اعالم  خصوص  در 
اطالع رسانی  پایگاه  تهران علیه وی، 
تهران  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اطالعیه ای در این زمینه منتشر کرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

آقای  مطالب  انتشار  پی  در  1ـ 
دقت  با  تهران  دادستانی  مطهری، 
موضوع  بررسی  به  نسبت  کامل 
این  در  را  کاملی  تحقیقات  و  اقدام 
زمینه آغاز کرد که از جمله آنها می 
توان به اخذ نوار اظهارات نامبرده از 
مجلس شورای اسالمی، پیاده کردن 
وی  اظهارات  استماع  و  نوار  کامل 
اشاره  کارشناس  نفر  چند  توسط 
کرد که سرانجام بخشی از اظهارات 
و  مشایی  آقایان   ....« بر  مبنی  وی 
وضعیت  زیرکانه  که  احمدی نژاد 
به  را  جامعه  در  اسالمی  پوشش 
اینجا رسانده اند...... در واقع تحریک 
موجب  و  فرموده اند  آزاد  را  جنسی 
در  روانی  عقده های  آمدن  پدید 
جوانان ما شده اند، پس به فکر بخش 
جوانان  ارضای  یعنی  خود  کار  دوم 
از طریق کاباره ها و کلوپ های شبانه 
نیز باشند....« جرم تلقی شده است. 
به  نامبرده  نظر  اظهار  است  بدیهی 
جامعه شناسی  مسایل  به  فوق  شرح 

و روانشناسی ارتباطی ندارد.
از  کشوری  مقامات  به  توهین  2ـ 
همچنین  و  جمهوری  رییس  جمله 
انتشار اکاذیب حسب قانون مجازات 
اسالمی جرم بوده و اظهارات نامبرده 
به شرح فوق جنبه مجرمانه داشته و 
دادستانی در این زمینه طبق تکلیف 

قانونی اقدام کرده است.

اقدام  مطهری  آقای  که  این  3ـ 
دادستانی در عمل به قانون را موجب 
است  تاسف  مایه  دانسته  نظام  وهن 
است  نظام  وهن  موجب  آنچه  زیرا 
اظهارات اخیر نامبرده و قائل بودن به 
مصونیت ویژه برای خود است. مفاد 
اصل 86 قانون اساسی هیچ گاه شامل 
عناوین مجرمانه نمی شود و دادستان 
اقدامات  و  اظهارات  صورت  در 
مجرمانه نمایندگان، حق ورود دارد؛ 
کما اینکه تاکنون نیز در موارد مشابه 
نظریه  و  است  گرفته  صورت  اقدام 
از  نگهبان  محترم  شورای  تفسیری 
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امر است.
آقای  ادبیات  و  اظهارات  نحوه  4ـ 
دادستانی  نهاد  مورد  در  مطهری 
تحت عنوان اینکه »نماینده در اظهار 
آزاد  کشور  مسایل  همه  درباره  نظر 
است و نباید چماقی به نام دادستان 
باالی سر او باشد« و یا اعالم جرم از 
از  خود  دولت  فشار  یا  بیکاری  فرط 

مصادیق عناوین مجرمانه است.
5ـ نامبرده در اظهارات خود از برخی 
افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی 
نیز  این زمینه  نام برده است که در 
بارها  که  همانگونه  می شود  اعالم 
مقامات  سایر  و  تهران  دادستان 
قضایی اعالم و تصریح کرده اند« در 
برخورد قضایی با متخلفان هیچ کس 
این موضوع  ندارد« و  مصونیت ویژه 

شامل آقای مطهری هم می شود.

پاسخ دادستانی تهران به اظهارات علی مطهری

علی مطهری در واکنش به اعالم جرم دادستان 
مجلس  در  که  نطقی  درباره  وی  علیه  تهران 
داشت، گفت: اساساً دادستان حق ورود به نطق 
نمایندگان را ندارد.علی مطهری نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اعالم 
خصوص  در  شما  علیه  تهران  دادستان  جرم 
نطقی که در مجلس داشته اید چیست؟ اظهار 
بیان  که  شد  تعجب  اسباب  من  برای  داشت: 
یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا 

باید موجب اعالم جرم شود. 
وی افزود: نباید به گونه ای رفتار شود که مردم 
بود که  این  اختناق کنند. حرف من  احساس 
نظارت  به  اعتقادی  دولتی  مقامات  برخی  اگر 
بر پوشش اسالمی در جامعه ندارند و قائل به 
آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به 
لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی 
تا  کنند  اقدام  جنسی  غریزه  ارضای  برای 

جوانان دچار عقده های روانی نشوند.
همین  بر  ملت  خانه  در  تهران  مردم  نماینده 
نظام  به  باید  یا  ما  گفتم  شد:  یادآور  اساس 
نظام غربی  به  یا  اسالم عمل کنیم  خانوادگی 
با همه آثار سوء آن، نمی شود بینابین حرکت 
به  و  غربی،  هم  و  باشیم  اسالمی  هم  کنیم، 
عبارت دیگر نه اسالمی باشیم و نه غربی.وی 
بیان  آیا  کنند  قضاوت  مردم  گفت:  همچنین 
این مطلب ُجرم است؟ اگر یک نماینده مجلس 
نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید 

فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.
علی مطهری ادامه داد: سخن آقای جعفری 
جمهوری  نظام  وهن  موجب  دولت آبادی 
اساساً  اسالمی و تضییع حقوق مردم است، 
را  نمایندگان  نطق  به  ورود  حق  دادستان 
باشد،  کار  در  افترایی  یا  توهین  اگر  ندارد، 

فرد توهین شونده حق دفاع از خود در صحن 
مجلس را دارد، طبق اصول 84 و 86 قانون 
همه  درباره  اظهارنظر  در  نماینده  اساسی، 
مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام 

»دادستان« باالی سر او باشد.
آقای  ظاهراً  کرد:  تأکید  خاتمه  در  وی 
فشار  تحت  یا  و  بیکاری  فرط  از  دادستان 
دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم 
عاقل و معتدلی می دانستم که در برخی موارد 
دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای 
این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند 
آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد الریجانی را 
مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان 
پایان  می شود،  آنها  خانواده های  و  سیاسی 

دهد.
جرم  اعالم  از  تهران  دادستان  گذشته  روز 
تهران  مردم  نماینده  مطهری«  »علی  علیه  
داد.عباس  خبر  اسالمی  شورای  مجلس  در 
چهاردهمین  پایان  در  دولت آبادی  جعفری 
فساد  بزرگ  پرونده ی  به  رسیدگی  جلسه ی 
مالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مورد 
پیش  وقت  چند  که  مطهری  علی  اظهارات 
از  بخش هایی  بود،  کرده  نطقی  مجلس  در 
نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و 
افزود:  است.وی  کرده  جرم  اعالم  دادستانی 
بخش هایی از اظهارات وی از نظر ما جنبه ی 
آن  درخصوص  دادستانی  و  داشت  مجرمانه 
در  دولت آبادی  کرد.جعفری  جرم  اعالم 
این که  بر  مبنی  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ 
موضوعاتی  چه  پیرامون  وی  صحبت های 
بوده؟ گفت: آن بخش از صحبت ها که بحثی 

از کاباره و ... بوده است.

تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی 
و جواد الریجانی را مشخص کنید ، به رفتارهایی که با 

روزنامه »رسالت« در سرمقاله امروز خود به قلم زندانیان سیاسی و خانواده های آنها می شود، پایان دهید
مطهری  علی  مواضع  انبارلویی،از  محمدکاظم 
ها  آن  های  خانواده  و  سیاسی  زندانیان  درباره 
است: »او در سراشیبي اي  نوشته  و  انتقاد کرده 
دوم  و  اول  دهه  منتقدین  که  است  گرفته  قرار 

انقالب در آن قرار گرفتند.«  
انبارلویی در این سرمقاله نوشته است: 

فتنه  و  منافقان  شر  تدریج  به  که   88 سال  از 
سیاسي  فضاي  و  شد  کنده  ملت  سر  از  گران 
ادبیات نقد و  افتاد،  کشور در دست اصولگرایان 
گفتگو متفاوت شد. نقد مفهوم خود را پیدا کرد. 
آزادي بیان به شکلي حقوقي ظاهر شد شجاعت 
در »نقد قدرت« معنا پیدا کرد. امروز رسانه هاي 
انتقادها را به مسئوالن  ما بي پرده صریح ترین 
اصحاب  برخي  ما  دادگاههاي  در  امروز  دارند. 
مي  سلوک  و  سیر  انحراف  مسیر  در  که  قدرت 
کردند گرفتار قضا و قانون هستند. فضاي کشور 
در گذشته کمتر به این اندازه آزاد و عقالني بوده 
جاده  از  و  داشت  پاس  را  فضا  این  باید  است. 
انصاف و عدالت در نقد »اصحاب قدرت« خارج 
نشد.در گذشته هر کس که به ّسد قانون و قضا 
در ارتباط با موضوع آزادي بیان و نقد قدرت از 
به  شد  مي  دچار  حقوقي  موازین  از  خروج  باب 
و دستگاه  قاضي  به  گویي  بیراه  و  بد  و  فحاشي 
قضا مي پرداخت. عالئم این آسیب در نقد درون 
این  گفتماني اصولگرایان گاهي دیده مي شود و 
تاسف آور است. مفهوم این رویکرد آن است که 
برخي منتقدین ما مي خواهند همان مسیر غلط 
گذشته را طي کنند. کسي که دل درگرو نظام 
نقض  به  متهم  را  قضا  دستگاه  تواند  نمي  دارد 
اپوزیسیوني  ادبیات  یک  با  هم  آن  بیان  آزادي 
نمي  دارد  نظام  گرو  در  دل  که  کسي  کند. 
اهانت  تهمت،  دروغ،  به  قدرت«  »نقد  در  تواند 
نقد  در  اگر کسي  یازد.  اذهان دست  تشویش  و 
بپیماید  را  تهمت  و  دروغ  اهانت،  مسیر  قدرت 
مفهوم آن، شجاعت ناقد نیست. معناي آن تبلیغ 

و ترویج آنارشیسم و الت بازي سیاسي است. 

به  است.  شجاعي  نماینده  مطهري  علي  آقاي 
همین دلیل در انتخابات نهمین دوره قانونگذاري 
قرار  مردم  اقبال  مورد  نسبي  طور  به  مجلس 
او  نقد   . یافت  راه  مجلس  به  مجددا  و  گرفت 
فرهنگي  سیاسي،  رفتار  خصوص  در  دولت  از 
نباید  او  است  برانگیز  تحسین  منصبان  صاحب 
این نقد را آلوده به عباراتي کند که افاده اهانت 

و نشر اکاذیب از آن شود. 
رسانه  پاسخ  و  وي  از  العموم  مدعي  شکایت 
سراشیبي اي  در  او  دهد  مي  نشان  وي  اي 
دوم  و  اول  دهه  منتقدین  که  است  گرفته  قرار 
یک  کردن  سیاسي  گرفتند.  قرار  آن  در  انقالب 
امر حقوقي به همان اندازه مذموم است که یک 
امر سیاسي را حقوقي کنیم. عدالت در این فضا 
هر  براي  گریزگاهي  صورت  به  و  شود  مي  گم 
متخلفي در مي آید. امر »قضا« ،«حقوق« مرزي 
با سیاست ورزي ، نقد و نقادي دارد و باید آن 
صالحیت  مورد  این  در  نگارنده  کرد.  رعایت  را 
ورود ندارم. باید فرایند دادرسي در این امر طي 
شود و نهایتا معلوم شود که حقیقت چیست و 
چقدر  دادرسي  فرایند  در  العموم  مدعي  ادعاي 
به واقعیت نزدیک است. اما آنچه مي خواهم در 
مورد اظهارات آقاي مطهري متعرض شوم مفهوم 
و »زنداني سیاسي » است. در  »جرم سیاسي« 
اوج شرارت جریان دوم خرداد یک بحث ظاهرا 
حقوقي در رسانه هاي دوران اصالحات مطرح شد 

و آن موضوع الیحه »جرم سیاسي« بود. 
با  محاربه  مرز  تا  که  کساني  خواستند  مي  آنها 
جاسوسي  سرویسهاي  در  و  رفتند  پیش  نظام 
مي کردند  خدمت  انگلیس  و  موساد  و  آمریکا 
منفدي براي تنفس پیدا کنند. آنها نام جاسوسي 
را  بودن  اجانب  به  وابسته  و  فروشي  وطن  و 
هم  را  آن  کشف  و  سیاسي  کار  بودند  گذاشته 
مي  طریق  این  از  نامیدند.  مي  سیاسي«  »جرم 
بزنند  دور  را  محارب  مجرمانه  عنوان  خواستند 

حقوقدانهاي ما را هم سرکار گذاشته بودند.  

رسالت:
 مطهری در سراشیبی قرار گرفته است
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اخیراً بانک مرکزی برای کنترل بازار مالی کشور با جلوگیری از توسعه 
و  بانک ها  ادغام  به  اقدام  همزمان  خصوصی،  و  دولتی  بانک های  شعب 
هدف  بهمنی  محمود  درحالی که  می کند.  یکدیگر  در  مالی  مؤسسات 
خدمات  کیفیت  ارتقای  و  کشور  مالی  فضای  سازماندهی  را  امر  این  از 
رسانی عنوان کرده، مشکالت شرعی و فنی بسیاری در این عملکرد بانک 

مرکزی وجود دارد که به آن ها توجهی نمی شود.
گسترش  از  جلوگیری  برای  مرکزی  بانک  سیاست  تابناک،  گزارش  به 
از  برخی  با  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  ادغام  همزمان  و  بانک ها  شعب 
بانک ها چندی است در حال شدت گرفتن است. اخیراً بحث بر سر ادغام 
یکی از بانک ها با دو موسسه مالی و اعتباری انتقاداتی را در این خصوص 

متوجه عملکرد بانک مرکزی کرده است.
این اقدام بانک مرکزی از دو جنبه قابل انتقاد است:

اول اینکه به عقیده کارشناسان و متخصصان، این عملکرد بانک مرکزی 
ناشی از رویکرد دستوری و عدم در اختیار داشتن یک استاندارد برای 
مطرح  آنجایی  از  انتقاد  این  است.  مرکزی  بانک  توسط  کشور  اقتصاد 
می شود که مؤسسات مالی و اعتباری موجود که در حال ادغام هستند، 
بر اساس استانداردی تاسیس شده اند که خود بانک مرکزی برای شرایط 
ایجاد آن ها در نظر گرفته است و از سویی خود این شرایط را مورد تجدید 
نظر نیز قرار داده است. بانک مرکزي ابتدا سرمایه اولیه براي ایجاد بانک 
را 200 میلیارد و سپس 400 میلیارد تومان اعالم کرده که با توجه به 
گزارشات و آمار در دسترس، تعداد افرادی که با این شرایط می توانند 
در اقتصاد ایران اقدام به تاسیس بانک نمایند به حدود 50 نفر می رسد.

و  بانک ها  و  مؤسسات  ادغام  دلیل  مرکزی  بانک  درحالی که  سویی  از 
کوچک کردن فضای مالی کشور را بروز تخلفاتی در این مؤسسات عنوان 
این تخلفات بدون شک ضعف  بروز  اولین دلیل  باید گفت،  می کند که 
بانک مرکزی در نظارت بر نهادهای تحت کنترل خود است و نه تعدد 
مؤسسات. اینکه تعدد این مؤسسات می تواند منجر به بروز معضالتی در 
بحث نظارت و اقدام به تخلفات شود هرچند قابل قبول است، اما با توجه 
به آنچه پیش تر گفته شد، قوانین و قواعد خود بانک مرکزی منجر به بروز 

این معضالت در وهله نخست است.
چندی پیش بروز تخلف در دو بانک در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت 
ولی رسیدگی به این تخلفات منجر به ادغام یا تعطیلی این بانک ها نشد 
بلکه هم اکنون این بانک ها با ادامه به کار خود از مؤسسات معتبر بانکی 
در کشور هستند. در نتیجه ادغام یا انحالل یک موسسه تنها راه برخورد 

با تخلف و جلوگیری از بروز آن نیست.
وارد است، مشکل شرعی  بانک مرکزی  به عملکرد  انتقادی که  دومین 
ناشی از اقدام است که مستقیم متوجه سهامداران این مؤسسات می شود. 
جداگانه،  های  استفتاء  به  پاسخ  در  تقلید  عظام  مراجع  پیش  چندی 
رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام مؤسسات مالی و بانک ها دانسته 
و ادغام های بدون موافقت سهامداران را »تصرف نامشروع در مال« عنوان 

کردند.
این امر از آنجا ناشی می شود که اقدام دستوری بانک مرکزی بدون جلب 
که  افراد  این  سهام  خرید  قرارداد  و  است  سهام  مالکان  قانونی  رضایت 
علمای  ادغام دچار خدشه می شود.  این  با  است،  اصول مشخص  دارای 
اهلل  آیت  و  مظاهری  اهلل  آیت  گلپایگانی،  صافی  اهلل  آیت  آقایان  عظام، 
یثربی در فتواهایی این اقدام بانک مرکزی را که منجر به تضییع حقوق 
سهامداران می شود، جایز ندانسته و لزوم عمل طبق قرارداد را گوشزد 

نموده اند.
درحال حاضر این اتفاقی است که در ادغام این بانک با دو موسسه مالی 
و اعتباری، در حال رخ دادن است. درواقع این بانک، که یکی از موسسات 
مالی نوین و با خدمات گسترده و شعبات متعدد در سراسر کشور است، 
با موسساتی است که تعداد  با بیش از 10 هزار سهامدار درحال ادغام 
سهامداران آنها بسیار اندک شمار است و این امر موجب بروز مشکالتی 

هم در بحث حقوقی و هم در بحث شرعی میشود.
بر این اساس به نظر می رسد که عملکرد فعلی بانک مرکزی در ادغام 
بانک مرکزی  از ضعف ساختاری خود  ناشی  بانک ها،  و  مالی  مؤسسات 
برای کنترل و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است و از آنجایی که 
این اقدام مشکالت شرعی را نیز در پی داشته و منجر به تضییع حقوق 
این  به  توجه  و  بازنگری  نیازمند  مرکزی  بانک  عملکرد  می شود،  افراد 

مسائل و انتقادات کارشناسان است.

بانک مرکزی و ادغام هایی که 
غیر شرعی و غیر کارشناسی است

دولت به آتش نشانی تبدیل شده که از بازار ارز به بازار طال و شیر می رود
تحليل محسن رنانی از اقتصاد اين روزهای ايران

اقتصاد کالن - محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان اعتقاد دارد 
دولت ایران به یک آتش نشان تبدیل شده است که از بازار ارز به 

بازار طال یا شیر می رود.
در همایشی که با میزبانی اتاق بازرگانی تهران و به منظور بررسی 
چالش های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار شد، 
» محسن رنانی« استاد دانشگاه اصفهان، پشت تریبون ایستاد تا 
تصویری از نشانه های »کهولت اقتصاد ایران« را برای میهمانان 

این گردهمایی به نمایش بگذارد.
او سخنانش را این گونه آغازکرد که» اقتصاد ایران وارد مرحله ای 
شده است که همه تمهیدات مورد استفاده در سیستم های سالم 

را بی پاسخ می گذارد.«
این  برابر  در  را  مخاطبانش  سپس  رنانی  خبرآنالین   گزارش  به 
پرسش قرار داد که »آیا اقتصاد ایران برای ایجاد تحرک در تولید 
ملی مهیاست؟« و در ادامه گفت:» اگر سابقه دخالت دولت ها در 
اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم از زمان آدام اسمیت تا بحران 
1929سخن برسر این است که دولت از دخالت در اقتصاد پرهیز 
نیز  آن  از  پس  کند.  عمل  چابک  حاکمیتی  وظایف  در  و  کرده 
مباحثی پیرامون دولت رفاه مطرح شد و البته شکل گیری نهضت 
های استقالل طلبی جهان سومی نیزدر پیش بود؛ به طوری که 
اقتصاد  به مداخله در  ناگزیر  این آرمان ها  برای تحقق  دولت ها 

شدند.«
او افزود:» این وضعیت دراقتصاد های نفتی به مراتب بدتر است و 
دولت ها چه براساس برنامه عمل کنند و چه بدون برنامه، متهم 
به دخالت می شوند. آنگونه که اکنون توقعات از دولت از کنترل 
تورم و رکود فراتر رفته وتنظیم بازار گوشت و شیر را نیز در برمی 

گیرد که این آفتی بزرگ است.«
این استاد دانشگاه درادامه سخنانش، بار دیگر این موضوع را به 
اعمال سیاست های  رغم  به  ایران  اقتصاد  چالش کشید که چرا 
مختلف، همچنان در حالت کرختی قرار دارد؟ او اما در پاسخ این 
پرسش گفت:»اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نئوکالسیک از حالت 

یک اقتصاد نرمال خارج شده است و دچار تب و بیماری است.«
درتحلیل  رنانی از شرایط اقتصاد ایران، نخست » باال بودن هزینه 
دولت  دولت«،»  توسط  حاکمیتی  وظایف  انجام  و»عدم  مبادله« 
ناهمگن« و» کاهش سرمایه های اجتماعی« است. ویژگی دولت 
حکومت  از  هربخش  که  است  این صورت  به  او  نگاه  از  ناهمگن 
البته اهداف خود را دنبال  در دست یک گروه سیاسی است که 

می کند.
و  جنگ  ها  دولت  در  دوم  و  اول  های  گزینه  داد:»  ادامه  رنانی 
سازندگی ظهور کرد. دولت ناهمگن نیز در زمان به روی کار امدن 
دولت اصالحات شکل گرفت و کاهش سرمایه های اجتماعی نیز 
در دولت نهم ودهم بر کشور عارض شد که البته اکنون همه این 

موارد در جامعه ایران مشاهده می شود.«

سیاست های ایجابی ممنوع
این اقتصاد دان به مفروضات علم اقتصاد اشاره کرد و گفت:» این 
اقتصاد آن وارد کهولت  برای کشوری کاربرد دارد که  مفروضات 

نشده است.«
باید  اقتصاد  کهولت  دوران  در  ها  سیاستگذاری  اینکه،  بابیان  او 
وارد  ایران  اقتصاد  که  شرایطی  در  درست  افزود:»  باشد،  سلبی 
دوران کهولت شده استف دولت دولت سیاست های ایجابی وضع 
می کند.«او اما در ادامه دالیل خود را برای کهولت اقتصاد ایران 
توضیح داد:» در سلسله مراتب سیستم ها، اقتصاد به عنوان یک 
نظام در ردیف هشتم قرار گرفته است؛بنابراین هرقاعده ای که بر 
ردیف های نخست حکمفرما باشد، در سیستم های باال نیز حاکم 
است. بر اساس این مدل، سیستم اقتصاد زنده تر از سیستم بدن 

انسان تلقی می شود.«
که  رساند  اثبات  به  گونه  این  را  خود  استدالل  دان  اقتصاد  این 
ها  سلول  همه  واکنش  انسان،  بدن  به  سم  تزریق  صورت  در 
اقتصاد،  به  شوک  آوردن  وارد  صورت  در  اما  بود  خواهد  یکسان 
واکنش بخش های مختلف آن متفاوت خواهد بود. در عین حال، 

حساسیت اقتصاد به تحریک، شدیدتر ازسیستم بدن انسان است. 
ارزیابی شاخص های  که  از سخنانش گفت  دیگری  در بخش  او 
اقتصادی را نخست به دلیل »پیچیدگی محاسبات« والبته به دلیل 
»سیاسی شدن بررسی این شاخص ها« چندان قابل استناد نمی 
داند؛اما شاخص »تولید اشتغال« را محصول کلیت نظام سیاسی 
واقتصادی دانست و سپس گفت:» خطای سیاستگذاران این است 
زمینه  در  خود  بیالن  عنوان  به  را  شغلی  های  فرصت  ایجاد  که 
تولید شغل ارائه می دهند در حالی که مفهوم این دو از یکدیگر 

متمایز است.«
مرکز  که   1390 تا   1384 سال  از  کار  نیروی  آمار  گفت:»  او 
آمار منتشر کرده است، حاکی ازآن است در طول 5 الی 6 سال 
گذشته، تعداد شاغالن از 20 تا 21 میلیون نفر فراتر نرفته است. 

این نشانگر رکود مزمن و فرتوت شدن اقتصاد است.«
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در ادامه به شاخص های کهولت 
اقتصاد ایران اشاره کرد و »کاهش مستمر انرژی«، »کاهش مستمر 
کارایی سیستم« را به عنوان بخشی از شاخص های پیری اقتصاد 
ایران برشمرد و گفت:» دولت ایران به یک آتش نشان تبدیل شده 

است که از بازار ارز به بازار طال یا شیر می رود. «
و  تحرک  مستمر  »کاهش  دیرهنگام«،  دهی  »پاسخ  ادامه  در  او 
برشمرد  اقتصادی  چنین  های  ویژگی  جزو  نیز  را   » سرزندگی 
پذیری«  انعطاف  »کاهش  شاخص  دو  در  را  موارد  این  همه  و 
و»کنترل پذیری« خالصه کرد.او براین عقیده است که گذارازاین 
از اتخاذ سیاست های  باید  دوران، شروطی دارد:» سیاستگذاران 
ایجابی پرهیز کنند. در این دوران جراحی اقتصادی ممنوع است.«

معیوب  چرخه  دچار  ایران،  اقتصاد  که  است  عقده  براین  رنانی 
تخلیه و تخریب سرمایه اقتصادی، اجتماعی و انسانی است.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش، اولویت بندی اهداف ملی 
اقتصادی  ملزومات شرایط کهولت  از  دیگر  یکی  عنوان  به  نیز  را 
دانست و افزود:»اقتصاد ایران دیگر فرصت ندارد و باید آثاراسترس 

را از اقتصاد زدود.«
استاد دانشگاه اصفهان درادامه به سخنان رهبر معظم انقالب در 
اسفند سال 90 اشاره کرد و گفت:» مقام معظم رهبری در سال 
گذشته تولید سالح اتمی را حرام اعالم کردند که به نظر می رسد 
فتوا  این  اند.  فتوا سکوت کرده  این  قبال  به عمد در  خارجی ها 
نشان می دهد که مناقشه اتمی ایران از حالت امنیتی خارج شده 
و به یک موضوع اقتصادی تبدیل شده است و ما امیدواریم که این 

پایانی بر جنجال های غرب باشد.«

اقتصاد بعدی از علوم انسانی است که با آمار و ارقام واقعیت ها را 
نشان می دهد. نرخ های تورم، بی کاری، بهره وری، ارز و ... از جمله 
شاخص هایی هستند که با بیانی ساده و قابل فهم به صورت عددی، 
وضعیت کشور را بیان می نمایند و فساد اقتصادی نیز در حقیقت 

»ویترین میزان سالمت جامعه« است.
فساد اقتصادی به زبان ساده عبارت است از: بهره برداری از منافع 
عمومی برای منافع شخصی با قانون شکنی که  فساد اقتصادی و 
مبارزه با آن، امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک 

مسأله اساسی موردنظر است.
به  مربوط  عمومی،  بخش  در  اقتصادی  فساد  علت  مهمترین 
محدودیت های  ایجاد  و  اقتصادی  امور  در  دولت ها  تصدی گری 
چندگانه  نرخ های  قیمت ها،  کنترل  صنعتی،  یارانه های  تجاری، 
ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع 
کاهش  سبب  اقتصادی  فساد  گمان،  است.بی  نفت  مانند  طبیعی 
سرمایه گذاری و رکود رشد اقتصادی و در   پایان باعث تحقق نیافتن 
اهداف توسعه اقتصادی در کشور ها می شود و در نتیجه، درآمد های 
مالیاتی کاهش یافته و کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات 
عمومی تنزل پیدا می کند.اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد 
افزایش  منظور،  این  به  نهادهایی  ایجاد  در  می توان  را  اقتصادی 
اقتصاد،  در  دولت  اندازه  کاهش  عمومی،  بخش  دستمزدهای 
ارتباط جمعی و اصالح  حسابرسی مالی دقیق، تقویت رسانه های 
فرهنگ جامعه، تالش در تقویت استقالل دستگاه قضایی، مشارکت 
حداکثری شهروندان و تمرکززدایی دانست که گویا، می تواند در 
وشکوفایی  رشد  موجب  سرانجام،  و  داشته  پویایی  کشور،  اقتصاد 
اقتصادی،  فساد  افزایش  میزان  شود.  برعکس،  ملی  اقتصاد  در 
رشد  نرخ  کاهش  می شود.  ملی  اقتصاد  کل  بر  منفی  آثار  موجب 
کاهش  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  کاهش  اقتصادی، 
بهره وری از جمله اثراتی هستند که فساد اداری و اقتصادی را به 
جامعه تحمیل می نمایند. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب، دیگر 
شاخص های اقتصادی نیز بستر ساز رشد و شیوع فساد و جرم در 
نرخ  باال،  تورم  پایین،  سرانه  درآمد  نمونه،  برای  می شوند؛  جامعه 
باالی بی کاری و سهم باالی دولت در اقتصاد، از جمله عوامل سبب 

ساز »فساد اقتصادی« هستند.
است  طبیعی  پیوستگی،  و  همبستگی  این  به  عنایت  با  بنابراین، 
یک  اقتصاد  کل  روند  بیانگر  می تواند  اقتصادی«  »فساد  روند  که 
جامعه باشد و می توان نتیجه گرفت که فساد اقتصادی باال، بیانگر 

»بیماری اقتصاد ملی« است.
نقش  انسان  تعالی  اسالم،   همان گونه که روزی حالل در  نظر  از 
انحطاط  و  سقوط  در  نیز  حرام  لقمه  از  استفاده  دارد،  اساسی 
و  اموال  فتوحات،  دنبال  به  اسالم،  است.در صدر  کارساز  انسان ها 
و  گرفت  قرار  مسلمانان  و  حکومت  اختیار  در  فراوانی  زمین های 
برتری  بندی بیت المال و  در پی سیاست های تبعیض در سهمیه 
بخشیدن عرب بر عجم و خواص بر عوام و اختصاص دادن سهم های 
کالن به خویشان و نزدیکان و حامیان هیأت حاکمه، خطرناک ترین 
انحراف ها رخ نمودند. پارسایی و وارستگی که ثمره اسالم و ایمان 
بود، رنگ باخت و خودخواهی و آرزوگرایی و خواهش های بی  اندازه 

دنیایی، آنان را فرا گرفت و به سوی نابودی سوقشان داد.
به  که  بودند  فراوانی  حکومتی  مسئوالن  علوی،  و  نبوی  عصر  در 
دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط کردند که در برابر پیامبر 
شمشیر  حق  حّجت  و  خدا  ولّی  بر  حتی  و  ایستادند  )ص(  اکرم 
تردیدی  و  کردند  عمل  اسالم  دشمنان  با  هماهنگ  و  کشیدند 
نیست، این گرفتاری ها نتیجه دنیاطلبی و »فساد مالی« آن ها بود.  

فلسفه اصلی حکومت اسالمی برقراری عدالت اجتماعی و گرفتن 
حق ستم دیده از ستمگر و پاس داشتن حقوق ماّدی و معنوی افراد 
است؛ چنان که حضرت علی )ع( علت پذیرش خالفت را، به هم 
به دو طبقه سیر  مردم  منقسم شدن  و  اجتماعی  خوردن عدالت 

سیر و گرسنه گرسنه ذکر می کنند و می فرمایند:
»اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان )هر 
جامعه( گرفته که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی ستم 
دیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خالفت را رها می ساختم و از 

آن صرف نظر می کردم«.
حضرت علی )ع( نسبت به کارگزاران حکومت بسیار حّساس بودند 
و از آن ها به شدت مراقبت می کردند و در این باره به مالک اشتر 

نوشته اند:
»بپرهیز از امتیازخواهی و اینکه چیزی را به خود مخصوص داری 
که ]بهره[ همه مردم در آن یکسان است و از تغافل در آنچه به تو 

مربوط است و برای همه روشن است، برحذر باش«.
همچنین امیرمؤمنان )ع( به مالک اشتر یادآور می شوند که مبادا 
امتیازات  و  انحصار طلبی کرده  تو،  به  وابستگی  به سبب  دیگران 
»برای  نوشته اند:  اشتر  مالک  به  آورند!آن حضرت  دست  به  نابجا 
برتری  و  استیثار  اهل  و خویشاوندانی است که  نزدیکان  زمامدار، 
و ستد،  داد  در  و  درازی هستند  و دست  امتیازخواهی  و  جستن 
انصاف را کمتر به کار بستن. پس ریشه ستم را با بریدن اسباب 
آن از بیخ بر َکن و به هیچ یک از اطرافیان و بستگانت، زمینی را 
به بخشش وامگذار و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی به سود 

ایشان ببندی که مایه زیان دیگر مردم باشد«.
علی )ع( در دوران حکومتشان در حّد توصیف ناشدنی، تقوای مالی 
را رعایت می کردند و همه طمع ها را از خود قطع کرده بودند، آن 

بزرگوار آنگاه که وارد عراق شدند، فرمودند:
»با این جامه ها به سرزمین شما آمدم و بار و بنه ام همین است که 
می بینید. اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه با آن آمده ام بیرون 

روم، از خیانت کاران خواهم بود«.
کهنه  زمان  گذشت  با  »حق  فرمودند:  که  حضرت  آن  سخن  و 
نمی شود و هر مالی را که به ستم از بیت المال برداشته شده، به 

جای خودش برمی گردانم«.
آن  قاطع  برخورد  و  مالی  مسائل  درباره  )ع(  امیرمؤمنان  سیره 
حضرت )ع( با متخلفان، بیانگر اهمیت این موضوع برای حکومت 
اسالمی است. حضرت علی )ع( به خوبی می دانستند که اصالحات 
مالی دردسرهایی را برای حکومتشان به وجود می آورد، اما ارزش 
»عدالت اجتماعی« را از هر چیز باال تر می دانستند و اساساً حکومت 

را برای این منظور پذیرفته بودند«.
حضرت علی )ع( در این باره می فرمایند:

است،  روشن  آن  به  والیان  دیده  همه  از  بیش  آنچه  »بی گمان، 
برقراری عدالت در کشور و گسترش دوستی ملت است و بی گمان، 
دوستی افراد ملت به یکدیگر آشکار نشود، جز آن  گاه که دل ایشان 
از کینه پاک شود و خیرخواهی مردم راست نیاید، جز آنکه بر گرد 
زمامداران خود جمع شوند و از وجود دولت مردان خود احساس 
سنگینی نکنند و از دوام حکومت و درازی مدت بر سر کار بودن 

ایشان به ستوه نیایند«.
از  نیز  باستان  ایران  در  و  دارد  تاریخی  ریشه ای  مالی«  »فساد 
و  کشوری  مقام های  داشت.  شیوع  شدت  به  گذشته  زمان های 
بودند و عناوین،  به مفاسد مالی  آلوده  پادشاهان  لشکری و حتی 
خرید  کالن  رشوه های  پرداخت  با  دولتی  پست های  و  منصب ها 
فراوان  تاریخی  شواهد  و  مدارک  و  اسناد  می شدند.برابر  فروش  و 
سلطنت  زمان  در  مالی  مفاسد  و  اختالس  ارتشا،  مانده،  جای  به 
به گونه ای که دیگر حتی زشتی  به شدت رواج داشت،  پهلوی ها 
به  رویه  این  و  شده  تبدیل  پورسانت  گرفتن  به  و  شکسته  رشوه 

صورت مسأله ای علنی در بین مقامات مطرح بود.
عمدِه  سهامداران  او،  بستگان  و  خواهران  برادران،  مخلوع،  شاه 
و  بین المللی  معامله های  واسطِه  یا  داخلی  از شرکت های  بسیاری 
شرکت های خارجی بودند و از این راه رشوه های کالنی به دست 
به  وابسته  دولت های  و  سلطنتی  خاندان  این،  وجود  می آوردند.با 

آن برای سرپوش گذاشتن بر فساد مالی دستگاه حاکمه، هر چند 
سال یک بار مبارزِه ملی ضد فساد را در کشور مطرح و حتی برخی 
»مقام های دولتی و غیر دولتی دون پایه را به اتهام فساد مالی و 
سوءاستفاده محاکمه می کرد، ولی این تالش ها نمی توانست حجم 
گستردِه فعالیت های فسادآلود رژیم پهلوی را از نظر عموم دور کند، 
انحطاط رژیم پهلوی«،  از  »علل سقوط و  ولی به طور حتم یکی 
بود.با  کشور  مسئوالن  بین  در  گسترده  مالی«  »فساد  و  تبعیض 
پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظامی که قصد رسیدن به قله 
رفیع حکومت اسالمی داشت، فساد مالی خود به خود به حداقل 
رسید، چرا که عامالن آن مفاسد، دیگر فرصت جوالن نداشتند؛ این 
وضعیت در بحبوحه جنگ تحمیلی نیز همچنان بود، ولی متأسفانه 
با گذشت زمان و ثبات اجتماعی و آغاز دوران سازندگی، رفته رفته 
وجود  به  اشرافی گری  و  کمرنگ تر شد  انقالب  ارزش های  چه  هر 
آمد، مفاسد مالی و اقتصادی نیز گسترش یافت و متأسفانه امروز 
بیشتر  که  در کشور می بینیم  را  مالی«  »فساد  از  رواج  مصادیقی 
از فشارهای سیاسی، اقتصادی استکبار جهانی، توانسته به میزان 

»مشارکت مردمی و اعتماد ملی« آسیب وارد کند.
به  غیردولتی  و  دولتی  بخش های  در  مالی  مفسدان  برخی  رخنه 
عزم و اعتماد ملی خدشه وارد ساخته، وجود فقر و بیکاری و گرانی 
بادآورده  ثروت های  انباشت  و  اقتصادی  مفاسد  شیوع  و  یکسو  از 
ناشی از ارتباطات ناسالم با مراکز قدرت و ثروت، به  اعتماد عمومی 
خدشه ای جدی وارد آورده است و در حقیقت، یکی از موضوعات 
معظم  رهبر  که  است  اقتصادی  فساد  با  قاطع  برخورد  لزوم  روز، 
ویژه  تأکید  موضوع  این  بر  فرمایش هایشان  در  بارها  نیز  انقالب 
ازآن  و پس  ماده ای  فرمان هشت  در  مقام رهبری  داشته اند.آنچه 
به سران سه قوه گوشزد کرده اند، نمونه هایی از  نگرانی های ایشان 

دربارِه این معضل است.
عمومی  اذهان  کشور،  بانکی  نظام  در  مالی  بزرگ  تخلفات  اینک 
را به شدت درگیر خود کرده است و مردم ایران، خواهان مقابله 
جدی و قاطع با عامالن آن هستند و به نظام مالی کشور بی اعتماد 
شده اند و بازگرداندن اعتماد دوباره مردم به نظام مالی و مسئوالن 
در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مسئوالن  وظیفه  اقتصادی، 
برخورد با عامالن و مسببان فساد مالی اخیر، دو چندان کرده است.

مقام معظم رهبری پس ازکشف این فساد فرمودند: »اگر توصیه به 
مبارزه با فساد اقتصادی که چند سال قبل بیان شد، جدی گرفته 
و اگر به آن عمل می شد، این فساد بزرگ بانکی رخ نمی داد و اگر 
مبارزه می شد، این چند هزار میلیارد سوءاستفاده پیش نمی آمد. 
این فساد اقتصادی ذهن مردم و دل مردم را مشغول می کند، دل 
مردم را می شکند، چه قدر آدم ها امید خود را از دست می دهند، 

خوشبختانه رئیس قوه قضاییه، سرعت و دقت در تشکیل دادگاه 
متهمان پرونده فساد مالی اخیر را نشانه عزم جدی دستگاه قضایی 
در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی دانسته و نگارنده 
نیز نمی خواهد پیش از پایان رسیدگی و قطعی شدن حکم متهمان 
ـ  پرونده دیگر  و  میلیاردی  پرونده سه هزار  نتیجه قضایی  درباره 
این  بر  بلکه  کند،  اظهارنظر  ـ  است  موسوم  بیمه  پرونده  به  که 
آرام  فضایی  در  تا  داد  فرصت  قضایی  دستگاه  به  باید  است،  باور 
قانونی  احکام  و  رسیدگی  پرونده  این  به  قانونی  موازین  بر  بنا  و 
خود را صادر کند، ولی این نکته را هم نباید از یاد برد که مردم 
مسلمان و انقالبی ایران هم خواسته ها و انتظارات برحقی دارند و 
از مسئوالن حکومتی ـ که برای استقرار و دوامش، جانفشانی های 
اسالم )ص(  پیامبر  دارند همان گونه که  توقع  ـ  فراوانی کرده اند  
و امام المتقین علی )ع( در دوران حکومت کوتاهشان با جدیّت، 
مسأله »عدالت« را دنبال کردند و با هر تبعیض و بی عدالتی سخت 
برخورد می  کردند، اینک هم گوشه ای از آن گونه عدالت را ببینند 

و امید که این گونه شود.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فساد مالي و امنیت ملي
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»تذکرة  ویژه  ستون  مطالب  سری  از  روی  پیش  مطلب 
»پ.خالتور«  و  کلک«  بی  »رفیق  است.   فردا   « الرجال 
و  متفاوت  نگاهی  با  که   هستند  بخش  این  نویسندگان 
طنزگونه به بررسی احواالت چهره های سیاسی، اجتماعی، 
.. می پردازند. در این مطلب »پ.خالتور« به  فرهنگی و 

سراغ »علی اکبر جوانفکر«رفته  است.
********************************

بود  کرده  را  َمراجع  که  آن  مادر!،  خبرگزاری  پدر  آن 
ریش  دارای  آن  پدید،  نو  کرامات  صاحب  آن  مکّدر!!، 
مشکی و موی سپید، آن مشاور مطبوعاتی رییس جمهور، 
آن معاف کنندة مجلس از رأس امور!!، آن کارشناس ارشد 
آن  حکومتی،  احکام  رأی  به  مفسر  آن  دولتی،  مدیریت 
زمان  در  فکرش  بود  که جوان  آن  آیینه،  مسئول ستون 
گفته  از  مسئولین  از  نیمی  که  آن  پارینه،  های  سنگ 
ایران،  مؤسسه  مدیرعامل  آن  زیان،  بودند  دیده  هایش 
آن که مدرک خبرنگاریش بود فوق دیپلم!، آن که درس 
معرفت می داد به بزرگان حوزه علمیه قم!!، آن که مشایی 
بود او را رهنما!!، آن مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، آن دارای 

کرامات غیر قابل ذکر، موالنا علی اکبر جوانفکر!

از او کرامات و افاضات و عجایب و غرایب بسیار نقل کرده 
اند. اعظم کرامات او این بود که همة جریان های سیاسی 
داده  و آشتی  یکپارچه کرده  و  بود  به وحدت گرائیده  را 
بود!! چنانچه جریان انحرافی، اصولگرایی، اصالح طلب و...، 
همه در این که او از نوادر است هم نظر گشته بودند!!! لیک 
موافقان، او را نادره دانستند از شدت حمکت و مخالفان او 

را یگانه دانستند از قلّت بصیرت!!!
و  مسامحه  اهل  که  بودند،  کرده  ذکر  دقیق  مردی  را  او 
مصالحه نبود. به آن حد که فرموده بود: »موضوع جریان 

انحرافی در دولت مسئله اي کوچک و غیر مهم است!!«
آورده اند که روزی مریدی او را عرض نمود که: »یا شیخ!! 
شما از همه مشاغل کدام را بیشتر دوست دارید؟!« موالنا 
فرو  فکرت  به  مرید  فالحت!!«  و  »زراعت  گفت:  جوانفکر 
پس  است؟!!  عجب  چه  این  که  اوفتاد  حیرت  به  و  رفت 
زراعت  به  و  شاغلید  مطبوعات  کار  به  چرا  »پس  گفت: 
انداختیم،  آشتی  دو  این  میان  »ما  فرمود:  نپردازید؟!!« 
همین اخراج دست جمعی مدیران موسسه ایران و شخم 
به  ما  عالقت  از  است  آن  بارز  نمونه  موسسه!!  این  زدن 
و  گفتن  نیمی  و  اخبار،  کردن  گزینه  یا  و  است!!  زراعت 
نیمی پنهان داشتن، در واقع هرس کردن آن است دیگر!!! 
مبادا که شیخ  فرار گذاشت  به  پای  این شنیدن  تا  مرید 

چیزی به او قلمه زند!!
نقل است روزی موالنا مشایی در جایی نشسته بود مریدان 
را درس حکمت و معرفت می داد!! که مریدی در باب بی 
حرمتی موالنا جوانفکر به مراجع تقلید مسئلتی پرسید!! 
موالنا مشایی تا این شنید ساعتی به فکر فرو رفت و پس 
ساعتی گریست و بعد از آن جامه چاک کرد و فریاد برآورد 

که:
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

مرید که از پاسخ ناجوان فکرانه به ستوه آمده بود چشم 
هایش دیگر جز سیاهی ندید و از مجلس بیرون جهید!!!

نقل است از تملّق و چاپلوسی دوری می کرد و هیچ سخن 
با این حال مورد  در دهان جز به راستی نمی چرخواند. 
حسادت مّداحان و ثناگویان ملوک دیگر بالد قرار داشت. 
کابینه،  الرییس  استانی شیخ  در وصف سفرهای  چنانکه 

شعري سپید گفته بود:
»فرشته ها او را بر بال خود بردند و آوردند! داشت به دّره 
می افتاد، خدا دستش گرفت! مالئک همه جا حاضر بودند 
تا کارهای نیکش، خاّصه آنجا که دست امدادش به سوی 
محرومان و مظلومان دراز می شد، ثبت و ضبط کنند و 
آن را به حساب پس اندازش بریزند! و از این حیث جزو 
ثروتمندترین!  هم  شاید  و  است،  عالم  ثروتمندان  معدود 

خدا او را بر قلب های مردم مسّخر کرده است!«
مردی به غایت کم حاشیه بود و سرش در کار خودش بود!! 
چنانکه در مجلس نیز 192 نفر علیه وی بیانیه امضا نکرده 
بودند!! و به دلیل چاپ مطالب خالف موازین اسالمی به 6 
ماه زندان محکوم نشده بود و برای انتشار تصاویر خالف 
و  بود  نشده  محکوم  زندان  دیگر  ماه   6 به  عمومی  عفت 
به سه سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم 
از  نشده بود و به احکام حکومتی اعتراض نکرده بود!! و 

اعضای جریان انحرافی دوری گزیده بود!!
نقل است موالنا شریعتمداری را گفتند: »آیا شما را هیچ 
از موالنا جوانفکر یاد آید؟!« پس به ناگاه روی ترش کرد و 
چهره بر افروخت!! پس مریدی از برای او دم کرده ي گل 
گاوزبان آورد و دیگری سنبل طیب برآن افزود تا حرارت 
فرمود:  و  آمد  جای  به  حالش  و  نشست  فرو  کمی  شیخ 
»آری آن گاه که خدای را فراموش کنم. او را بیاد آورم!« و 

این دو مرد رسانه تا به این حد دوستی داشتند!
                                                پ. خالتور

آنکه مدرک خبرنگاریش بود فوق دیپلم... آنکه درس معرفت می داد به بزرگان حوزه علمیه قم!!

فارس: خانم حضرت امام)ره( در نجف شدیداً از نداشتن تلفن در مضیقه بود و هر وقت می خواست 
با فرزندانش در ایران صحبت کند، باید ساعت ها در گرمای 48 درجه در صف اداره تلفن معطل 

می ماند یا با خجالت به منزل شیخ نصر اهلل خلخالی می رفت.
در روز بیستم جمادی الثانی 1320 هجری قمری مطابق با 30 شهریور 1281 هجری شمسی 
در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی ایران در خانواده ای اهل علم و هجرت و جهاد و در 
خاندانی از سالله زهرای اطهر سالم اهلل علیها، روح اهلل الموسوی الخمینی پای بر خاکدان طبیعت 
نهاد. او وارث سجایای آبا و اجدادی بود که نسل در نسل در کار هدایت مردم و کسب معارف الهی 

کوشیده اند، در ادامه به سیره امام خمینی در خصوص بیت المال نیم نگاهی خواهیم داشت:
مال فقرا

با  می خواست  وقت  هر  بودند،  نگران  تلفن  نداشتن  از  شدیداً  نجف  در  امام)ره(  حضرت  خانم 
فرزندانش در ایران صحبت کند، باید ساعت ها در گرمای 48 درجه و در صف اداره تلفن معطل 
می ماند یا با خجالت به منزل شیخ نصر اهلل خلخالی می رفتند. هر چند در آنجا با روی باز از ایشان 
استقبال می شد، ولی امام اجازه دایر کردن تلفن را نمی دادند، حاج سید احمد خمینی)ره( از آن 

روزها چنین یاد می کند:
»امام »ره« به والده محترم گفته بودند که راضی نیستم که از دفتر به ایران تلفن بزنید، قیمت 
)احمد خمینی(  اینجانب  بود،  تومان(  )پانصد  معادل  عراقی  دینار   25 نجف  در  تلفن  اشتراک 
نوشتم از خودم پول دارم، شما تلفن دایر کنید، پولش را من به آیه اهلل پسندیده وکیل امام)ره( 

می دهم، امام این جواب را نوشتند:
»راجع به تلفون چیزی ننویسید که تلفون بکشید، خرجش را می دهم، من تلفن نمی کشم، شما 
هر چیزی جز مال فقرا ندارید و خوب است از حاال مالحظه وجوه شرعیه را تمرین کنید و و 

زیاده روی را احتراز  کنید«.
تشییع جنازه:

»یک وقت یکی از بزرگان مرحوم شده بود، امام خواست؛ تشییع جنازه ایشان بروند. بنا شد که 
یک ماشین برای امام تهیه شود تا برای تشییع جنازه تشریف ببرند و ما یک ماشین را کرایه 
کردیم که تمامش در اختیارمان باشد؛ چون که هوا گرم بود و امام در گرما معطل می شدند، 
خالصه ماشین را آوردیم و امام هم سوار شدند و قضیه تمام شد. ماشین تقریباً یک ساعت در 
اختیارمان بود و من یک دینار کرایه به راننده دادم، یک دینار آن وقت تقریبا بیست تومان بود.

در سه روز بعد من صورت حساب را تقدیم امام کردم، ایشان به من پرخاش کردند: تو احتیاط 
نمی کنی، شما برای ماشین یک دینار پرداختی؟ عرض کردم: من فکر کردم که حضرت عالی 

معطل می شوید، فرمودند: نه، من هم مثل دیگران، چرا این جور کردی؟«
سفر با درشکه

»در نجف که بودم، یک روز امام می خواستند، منزل تشریف ببرند، به من فرمودند: »یک درشکه 
بگیر، ماشین نگیری ها«.

درشکه های آنجا خیلی تمیز و مرتب نبود، باور کنید من خودم خجالت می کشیدم و امام تا آنجا 
که می شد، می خواستند از سهم امام کمتر مصرف کنند.

خرید مرغ
مشهدی حسین، خادم امام، به من گفت: من رفتم مرغ خریدم، وقتی آمدم، آقا مرا دید، گفت: 

»چی گرفتی؟« وقتی فهمید که چه خریدم، فوراً گفت: »برو پس بده، برگردان«.
خرید لباس

اوایلی که امام در نجف بودند، یک نفر استخدام شده بود، برای اینکه در منزل آقا چایی بدهد. 
وضع لباسش یک قدری پاک و تمیز نبودـ پاره و کثیف بود ـ مرحوم حاج آقا مصطفی به من 
فرمود: یک پیراهن برای این آقا بگیرید، )از این پیراهن های بلند که به عربی دشداشه می گویند( 
عرض کردم چشم. به یکی از رفقا گفتم: ایشان هم رفتند و پارچه خریدند، دادند به خیاط دوخت 
و همه پول دوخت و پارچه یک دینار و ربع شد؛ یعنی به پول آن روز تقریبا بیست و پنج تومان، 
من در دفتر نوشتم، یعنی موظف بودم که هر پولی به کسی می دادم می نوشتم و صورت حساب 

را هر چند روز تقدیم امام می کردم.
بعد از چند روز که صورت حساب را برده بودم، یک روز بعد یا همان روز یادم نیست، وقتی 
احتیاط  تو  فرمود:  امام  نبود،  به ذهنم  اصال  این مطلب  یا مدرسه می آمدیم که من  از مسجد 
نمی کنی. من به عقیده خودم کاری نکرده بودم که خالف احتیاط باشد، عرض کردم: چه کار 
کرده ام؟ فرمود: پیراهن را به من می گفتی، عرض کردم که آقا مصطفی گفتند، فرمود: خودم 

باید بگویم.
من امام را خیلی می شناختم، اما اگر ارادتم یک بود، شد هزار، چون امام آن عالقه ای که به آقا 
مصطفی داشتند و آن شخصیتی که آن مرحوم داشت، مع ذلک امام فرمود، خودم باید بگویم. 
حساب این نیست که حاال پسرم هست، چه رسد به اینکه یکی از اطرافیان بخواهد کاری بکند.

* ساده ولی تمیز
یک وقت، در نجف، از طرف امام به من امر شد که یک قبایی برای امام تهیه کنم، من رفتم پیش 
یک خیاط آشنا به او گفتم یک قبایی می خواهم که برای آقا مناسب باشد، چند تا نمونه پارچه 
داشت، گرفتیم، همراه با خیاط خدمت امام رفتیم تا ببینیم، کدامش را ایشان انتخاب می کنند، 
تا اینکه آن پارچه را بخریم، اتفاقا امام آن پارچه ای را انتخاب کرد که به نظر من خیلی جنس 
بدی بود و من آن را نمی خواستم، این روش لباس امام بود. لباسشان همیشه تمیز بود، مرتب 
بود، اما از جهت جنس و کیفیت خیلی مراعات می کردند و جنس خوب را نمی گرفتند از این 

جهت که مواظب بودند وجوهات کمتر مصرف بشود.
پیرو امام

حاج سید احمد خمینی)ره( می گفت: توقع امام از دست اندرکاران و مسئوالن نظام اسالمی این 
بود که آنها هم مثل مردم عادی زندگی کنند. ساده و بی آالیش و بی تکلف باشند. مسئوالن هر 
چه به دنیا بیشتر توجه کنند، بیشتر در آن فرو می روند، امام)ره( تأکید داشتند که مسئوالن به 
هیچ وجه اسراف نکنند، از بیت المال بهتر از اموال شخصی خود مواظبت کنند، از زخارف دنیوی 

دوری کنند و مردمی باشند.
در  ایشان  آمد،  به جماران  آقا(  )سید احمد  بنده،  با  دیدار  برای  روسیه  اتمی  انرژی  وزیر  اخیراً 
بازدید از منزل امام به شدت تحت تأثیر زندگی ساده و محقر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
قرار گرفته بودند و تأکید داشت که زندگی آقای مهندس ابراهیمی رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشورمان را از نزدیک ببیند. می گفت: اگر زندگی آقای ابراهیمی مانند امام ساده باشد، من باور 

می کنم که ایشان پیرو امام)ره( است. )مجموعه آثار یادگار امام، جلد 2، صفحه 675(
درسی برای همه

آیت اهلل فاضل لنکرانی احتیاط امام در مصرف بیت المال برای فرزندش سید مصطفی یاد می کند 
و می گوید: یک مسئله که خیلی در روح من اثر گذاشته است و این را، هم به عنوان توجه ملت 
آقا  حاج  مرحوم  وصیتنامه  مسئله  می کنم،  عرض  عزیز  روحانیون  توجه  عنوان  به  هم  و  ایران 

مصطفی است....
مقدار  یک  فقط  ندارم.  چیزی  هیچ  دنیا  مال  از  من  که  می نویسند  ایشان  وصیتنامه،  این  در 
کتابهایی که مورد احتیاج من بود و من اکثر این کتاب ها را از راه سهم امام و اینها تهیه کردم 
و وصیت می کنم که این کتابها اگر فرزند من روحانی شد، در اختیار او قرار داده بشود و اال به 

کتابخانه آقای بروجردی در نجف منتقل بشود.
این وصیتنامه در روح من خیلی اثر گذاشت که مردی با این همه فضایل علمی و با این موقعیت 
کاملی که داشت و با اینکه عرض کردیم در این اواخر امام امت شاید در هر ماه میلیون ها تومان 
به قم و نجف به طالب شهریه می دادند، فرزند ایشان از هیچ یک از مالیه دنیا برخوردار نباشد، 
تنها یک مقدار کتاب آن هم به عنوان اینکه در جهات علمی مورد نیاز ایشان بوده، این درسی 

برای من و امثال من است و درسی برای ملت ایران است.

خط تلفنی که امام)ره( به منزلش نمی کشید

تفاوت های رؤسای جمهور ایران و آمریکا

ایران و آمریکا، نظام های سیاسی نسبتا مشابهی دارند؛ اما یک فرق اساسی میان 
ایران و آمریکا وهست؛ تفاوتی که مشخصا بین رؤسای جمهور  رؤسای جمهور 

سابق ایران با کار تر، جورج بوش و کلینتون، قابل رویت است.
ایران و آمریکا حکومت هایی ریاستی دارند؛ بدین معنا که رئیس جمهور  این دو 
کشور توسط مردم برگزیده می شود و برآمده از حزب برنده در انتخابات پارلمانی 

یا ائتالفی از آنان نیست؛ نظام های که در واقع پارلمانی نیستند.
در چنین نظام هایی رئیس جمهور، شخص اول در قوه اجرائیه است و در واقع، 
رئیس جمهور و کابینه هستند که کشور را اداره می کنند. در هر دو کشور، رؤسای 
جمهور در دو دوره چهار ساله پشت سر هم می توانند پست ریاست جمهوری را 
بر عهده داشته باشند؛ با وجود این، در همین زمینه و همچنین درباره نگرش 
آنان نسبت به کنار رفتن از قدرت، تفاوتی اساسی بین رؤسای جمهور آمریکا و 

ایران وجود دارد.

ریاست  دوره  پایان  از  پس  آمریکا  جمهور  رؤسای  »تابناک«،  گزارش  به 
جمهوری خود، عموما به کارهای تجاری و یا عام المنفعه روی می آورند. اینکه 
موضوع  بلکه  نیست،  بحث  موضوع  چیست،  آنان  عام المنفعه  کارهای  ماهیت 
این است که آنان از سطح اول سیاست کناره می گیرند. نمونه های این هم در 
دوران اخیر کار تر، کلینتون و جورج بوش هستند که حتی آخری هم به کارهای 

عام المنفعه مشغول شده است.
این افراد که پس از دوران ریاست جمهوری به ندرت کار حرفه ای سیاسی در 
سطح اول انجام می دهند، قابل مقایسه با رؤسای جمهور ایران نیستند. در ایران، 
نخست وزیر سابق و رؤسای جمهور پس از دوره هشت ساله مسئولیتشان، دوباره 

عشق رئیس جمهوری سراغشان می آید و وارد کارزار سیاسی می شوند.
از  ریاست جمهوری و پس  از هشت سال  نمونه، هاشمی رفسنجانی پس  برای 
هشت سال استراحت، دوباره میل به ریاست جمهوری کرد و به رقابت با محمود 

احمدی نژاد پرداخت و البته شکست خورد.
سید محمد خاتمی هم بر همین راه رفت و هرچند از میانه راه به دلیل سیاست 
کلی اصالح طلبان از انتخابات کناره گرفت، او هم در صدد بود که دوباره رئیس 

جمهور ایران شود.
این روند حتی به نخست وزیر سابق هم کشیده شد و او هم برای به دست  آوردن 
مسئولیت دولت، وارد کارزار انتخاباتی شد و احتماال از هم اکنون می توان متصور 

شد که این روند هم برای رئیس جمهور کنونی هم تکرار شود.
براستی چرا در ایران چنین است؟

رؤسای جمهور سابق ایران چه احساسی می کنند که بار دیگر خود را آماده کسب 
نشده ای  انجام  کار  چه  می کنند؟  ایران  جمهور  رئیس  قامت  در  دیگری  عنوان 
دارند که هشت سال برای انجام آن کار کم بوده است و به زمان بیشتری زمان 

نیاز دارند؟
اصوال کار دیگری نیست که این افراد بتوانند برای کشور انجام دهند و حتما باید 
خدمت آنان در قالب ریاست جمهوری باشد؟ اصال در کشور ما ممکن است که 
یک رئیس جمهور سابق بی ادعای سیاسی، یک کار عامه المنفعه انجام دهد؟ مثال 

دو روز برود بشاگرد با مردم آنجا زندگی کند؟
یا اصال شاید اصطالحی به نام گردش نخبگان هم وجود داشته باشد، که ملتی 
بخواهند نخبگانی تازه را تجربه کنند و هوایی تازه را. چرا سیاستمداران ما به 

جای چرخش نخبگان به چرخش نوبتی مقامات روی آورده اند؟

شماره ابتدایی این نشریه که احتماال در هفته آخر تیرماه بر پیشخوان دکه ها قرار خواهد 
گرفت، با عنوان »تیر پر حادثه« نگاهی تاریخی به حوادث تیرماه پس از انقالب )کودتای 

نوژه، انفجار 6 و 7 تیرماه 60 و 18تیرماه 78( خواهد داشت.
انتشار نشریاتی چون  به  انصار حزب اهلل که در دهه 70  مسعود ده نمکی، عضو سابق 
شلمچه، جبهه و صبح دوکوهه پرداخت، این بار قصد دارد با انتشار دور جدید ماهنامه 

»صبح دو کوهه« فعالیت خود در عرصه مطبوعاتی را از سر بگیرد.
به نوشته بولتن، شماره ابتدایی این نشریه که احتماال در هفته آخر تیرماه بر پیشخوان 
دکه ها قرار خواهد گرفت، با عنوان »تیر پر حادثه« نگاهی تاریخی به حوادث تیرماه پس 

از انقالب )کودتای نوژه، انفجار 6 و 7 تیرماه 60 و 18تیرماه 78( خواهد داشت.

نشریه ده نمکی دوباره آمد
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پاسخ های همایون خرم به پرسش های کاربران خبرآنالین
پیش  چندی  ویولن  پیشکسوت  نوازنده  و  آهنگساز  خرم  همایون 
و  مسائل  با  ارتباط  در  را  خود  نظرات  و  بود  خبر  کافه  مهمان 

موضوع های گوناگون موسیقی اصیل ایرانی بیان کرد.
پرسش های  به طرح  نشست  این  از  بخشی  گزارش خبرآنالین،  به 

کاربران خبرآنالین اختصاص داشت که در ادامه می خوانید:
 متعلق به نسلی از آهنگساز های ایران هستید که بیشتر آثارشان 
بسیاری  عالقمندان  و  شنوندگان  هم  هنوز  و  است  شده  ماندگار 
دارند. مهم ترین ویژگی موسیقی دانان هم نسل خودتان را در چه 

می بینید؟
عاشقانه  را  راهی  اگر  بگویم  باید  محبت ها  ابراز  این  از  تشکر  با 
طی کنیم، بی شک به هدف مطلوب می رسیم. در موسیقی جذب 
مخاطب و برقراری ارتباط معنوی و فکری با مردم مهم ترین مقصود 
هنرمند است که رسیدن به آن عشق و از خود گذشتگی می خواهد.

به پشت  ایرانی، حاال که  از 70 سال کار در عرصه موسیقی  بعد   
سرتان نگاه می اندازید، از نتیجه کارتان راضی هستید یا نه؟ ما که 

خیلی به شما افتخار می کنیم.
اقیانوسی عمیق است که هیچ کس  موسیقی یک عرصه پهناور و 
نمی تواند به همه آن دسترسی پیدا کند و مدعی رضایت از کارش 
شود. در موسیقی همیشه می توان جلو تر رفت و به قله های بلندتری 
دست پیدا کرد. برای روشن شدن امر، یک روایت تاریخی از کتاب 

»گام های گمشده« زنده یاد مرتضی حنانه را نقل می کنم:
همه  بر  و  خواند  را  قدما  علمی  کتاب های  تمام  سینا  ابن  وقتی 
»اینجا  گفت:  خود  به  اشاره  با  جمله ای  در  یافت،  آگاهی  دانش ها 
یک مرد ایستاده است، علم کجاست؟«، اما وقتی به موسیقی رسید 

و گستردگی و عمق آن را درک کرد، با صدای بلند پرسید: »این 
علم، مردش کجاست؟«

تصمیم ندارید با خواننده های قدیمی مثل اکبر گلپایگانی، امین اهلل 
رشیدی یا ایرج کار کنید؟

با  سال ها  و  دارم  ارادت  ایرانی  موسیقی  خواننده های  همه  به  من 
بسیاری از آنان کار هم کرده ام. با این وجود در حال حاضر تصمیم 
بدون  را  آهنگ هایم  و  تمرکز  کالم  بدون  موسیقی  روی  گرفته ام 
همراهی خواننده اجرا کنم. شاید البته در آینده فرصتی پیش بیاید 

و بتوانیم خاطرات گذشته را دوباره زنده کنیم.
چرا همایون بزرگ )خرم( با همایون جوان )شجریان( کار مشترک 

نمی کند؟
همان طور که گفتم، شاید در بین برنامه هایم، فرصتی پیش بیاید 
فراهم  شرایط  اگر  این صورت  در  کنم.  کار  خواننده ها  با  دوباره  تا 
شود، چرا این همکاری با پسر هنرمند دوست قدیمی ام محمدرضا 

شجریان نباشد.
رنگارنگ  گل های  برنامه  در  فعالیت شجریان  که  بگویم  جا  همین 
رادیو در بیداد همایون با ساز من شروع شد و او آواز آهنگ »ساغرم 
شکست ای ساقی« را خواند. من و محمدرضا شجریان الفت طوالنی 

با هم داشتیم.
آیا در خارج از کشور هم کنسرت می گذارید؟

یک حرف های مقدماتی زده شده است که هنوز معلوم نیست. اگر 
قطعی شد، اطالع رسانی می کنیم.

را  او  بودید.  ارکستر  یک  در  یاحقی  پرویز  یاد  زنده  با  دوره ای  در 
چگونه هنرمندی دیدید؟

ما با هم خیلی دوست بودیم. او انسان و نوازنده ای بسیار با احساس 

بود که بسیار زیبا ساز می زد و آهنگ های قشنگی هم ساخته است.
شاید برایتان جالب باشد بدانید که آن زمان از من، پرویز یاحقی، 
ویولن  رادیو  در  همگی  که  تجویدی  علی  و  بدیعی  اهلل  حبیب 

می زدیم، با عنوان چهار سوار سرنوشت یاد می کردند.
چرا شعر و ترانه آهنگ های شما این قدر غمگین است؟

منظور  اگر  کنیم.  تعریف  چگونه  را  غم  اینکه  به  می گردد  بر  این 
سوگواری باشد، نه این طور نیست. اما منظور اگر غم دل باشد، اتفاقاً 
خوب است و باید حفظش کرد. تصنیف های آهنگ های من به هیچ 
وجه از جنس غصه و حسرت نیست، بلکه یک تزکیه درونی است 

که با شنیدن آن ها حال آدم بهتر می شود.
آهنگ هایی که در موسقی پاپ ساخته اید، به کارنامه شما در حوزه 
موسیق اصیل ایرانی ضربه زده است. چرا این کار ها را قبول کردید؟

کارهای  مجموعه  در  و  نکردم  درست  رادیو  برای  را  آهنگ ها  این 
موسیقایی  مستقل  آثار  قطعات،  این  نمی گیرد.  قرار  فرهنگی ام 
دلیل  شده اند.  ساخته  سینمایی  فیلم های  تیتراژ  برای  و  نیستند 
قبول کردن ساخت آن ها هم اصرار بسیار زیاد کارگردان های فیلم ها 

بوده است.
نظرتان درباره محمد اصفهانی چیست؟

ایشان به خوبی از پس کارهایی که در حوزه موسیقی ایرانی با هم 
کارش  در  عیبی  و  کاستی  هیچ  منظر  این  از  برآمده اند.  کرده ایم، 

ندیدم.
آینده ویولن در موسیقی ایرانی را چگونه می بینید؟

ویولن از دوران صبا جایش را در موسیقی ایرانی باز کرد و بعدش 
در برنامه گل ها و تک نوازی ها خیلی تثبیت شد. برای این ساز که 
و  مقام ها  همه  نواختن  برای  و  است  کرده  ایرانی  را  کاماًل خودش 
دستگاه های ما کارایی دارد، نمی توان جز آینده ای خوب و درخشان 

پیش بینی کرد.
برای آهنگسازی چقدر از وزن و ریتم شعر بهره می گیرید؟

90 درصد آهنگ هایم را ابتدا ساخته و بعد رویش شعر گذاشته ام. 
»اشک  شعر  ساختم،  من  که  آهنگی  روی  ترقی  بیژن  مثال  برای 

»ساغرم  که  کرمانشاهی  معینی  یا  سرود.  را  شد«  هویدا  من 
شکست ای ساقی« را برای یکی از آهنگ هایم گفت. در این موارد 
شاعر و ترانه سرا بوده که خودش را با کار من هماهنگ کرده است.

اما در مواردی که من روی برخی از شعر ها آهنگ نوشته و ساخته ام، 
اول از همه به معنا و محتوا و هدف شعر توجه داشته ام. برای این 
کار حتی ممکن است افاعیل شعر کالسیک را بشکنم تا بیان معنا 
خوب از کار درآید، مثل تصنیف »آمد اما...« که شعرش از ابوالحسن 

ورزی بود.
می خواستم نظرتان را در باره جلیل شهناز که این روز ها در بستر 

بیماری است بدانم.
برنامه  در  است.  ایرانی  موسیقی  نواز  بداهه  بهترین  شهناز  جلیل 
گل ها بداهه نوازی های بسیار شگفت انگیزی با هم داشتیم. برای من

افتخار است که با ایشان تمام 12 دستگاه و مقام موسیقی ایرانی را 
به صورت بداهه زده ایم.

از چهار سوار سرنوشت رادیو تا همکاری با خواننده های قدیمی و جدید

منوچهر محمدی بخشی از زندگی حضرت امام خمینی )ره( را در قالب یک فیلم سینمایی 
به تصویر می کشد.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی سوره سینما، سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری 
تولید فیلمی درباره امام خمینی )ره( بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی را در دست تولید 

دارد.
این فیلم فرازهایی مهم از زندگی این رهبر مذهبی و سیاسی را در یکی از مقاطع تاثیرگذار 

دوران حیات ایشان را به تصویر می کشد.
منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم های »طال و مس«، »بوسیدن روی ماه«، »زیر نور ماه«، 

»عصر روز دهم« و »میم مثل مادر« تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.
محمدی  منوچهر  از  طرحی  اساس  بر  محمدی  حامد  را  سینمایی  فیلم  این  فیلمنامه 
می نویسد. حامد محمدی پیشتر فیلمنامه فیلم تحسین شده »طال و مس« را نوشته است.

مراحل  است،  نگارش  دست  در  روزها  این  که  فیلمنامه،  نهایی  نسخه  شدن  آماده  با 
پیش تولید و انتخاب بازیگران این فیلم سینمایی آغاز خواهد شد.

همایون  کارگردانی  به  »دا«  تلویزیونی  مجموعه   92 سال  است  قرار  محمدی  منوچهر 
اسعدیان را در سازمان توسعه سینمایی سوره تولید کند

زندگی امام خمینی )ره(
 موضوع ساخت فیلمی سینمایی می شود

درباره  فیلم »چ«  برای ساخت  حاتمی کیا  دوربین  دوشنبه  روز  متعدد،  تمرینات  از  پس 
شهید چمران روشن شد.

در اولین روز فیلمبرداری فریبرز عرب نیا در نقش شهید چمران در منطقه اورامانات استان 
کرمانشاه جلوی دوربین رفت. طبق برنامه ریزی انجام شده چهار ماه فیلمبرداری فیلم در 

استان کرمانشاه، منطقه اورامانات و بخشی هم در استان تهران به طول خواهد انجامید.
سعید راد، مریال زارعی، بایک حمیدیان، محمدمهدی سالنی، امیررضا دالوری و اسماعیل 

سلطانیان به عنوان بازیگر در این فیلم حضور دارند .
حاتمی کیا در »چ« سراغ دو روز و دو شب از زندگی شهید چمران رفته و از روز بیست و 

پنجم تا بیست و هفتم مرداد 1358 زندگی شهید چمران را روایت کرده است.
حسین جعفریان مدیریت فیلمبرداری فیلم را برعهده دارد و عباس بلوندی طراح صحنه 
و لباس فیلم است. مهدی حسینی وند و بهزاد عبدی به ترتیب مسئولیت تدوین موسیقی 
فیلم را برعهده دارند.»چ« به تهیه کنندگی مهدی کریمی تهیه و تولید می شود و محصول 

بنیاد سینمایی فارابی است

فریبرز عرب نیا جلوی دوربین ابراهیم حاتمی کیا رفت

حمید سمندریان )نفر وسط( پشت صحنه یکی از نمایش هایش )اواخر دهه 40 خورشیدی(
تئاتر - حمید سمندریان، هنرمند پیشکسوت تئا تر ایران که پنج شنبه هفته گذشته بر اثر ابتال به بیماری سرطان درگذشت، نخستین نمایش خود را سال 1340 برای تلویزیون ایران 
کارگردانی کرد. او که متولد 1310 تهران بود، بعد از تحصیل در رشته مهندسی تاسیسات و تئا تر در آلمان، به کشور بازگشت و با ترجمه و اجرای نمایشنامه های نویسندگان مشهور جهان، 

جانی تازه به کالبد تئا تر نو و مدرن ایران بخشید.
نخستین کار حمید سمندریان، تله تئا تر »جراحی پالستیک« نوشته پیر فراری بود که سال 1340 برای تلویزیون ملی )ثابت پاسال( کارگردانی کرد و یک سال بعد، نمایش »دوزخ« نوشته 
ژان پل سار تر را روی صحنه آورد.حمید سمندریان از   همان سال های ابتدایی دهه 40 خورشیدی، خودش را به عنوان کارگردانی که بر ادبیات نمایشی اروپا و آمریکا و دانش روز هنر تئاتر 
تسلط داشت، معرفی کرد. همچنین اجراهای او در آن سال ها، به دلیل اهمیتی که به نقش بازیگر می داد، بسیار متفاوت بودند؛ چرا که سمندریان بیش از هر چیز بر رهایی بازیگر از متن، 

تسلط او بر صحنه و انضباط سخت تأکید داشت.این هنرمند عرصه تئاتر در دهه های 40 و 50 بسیار پرکار بود و ده ها نمایش صحنه ای، تلویزیونی و رادیویی را کارگردانی کرد.
همکاران قدیمی حمید سمندریان با اینکه او را کارگردانی سخت گیر و جدی معرفی می کنند، اما در عین حال بر شوخ طبع و مهربانی او تاکید دارند. دوستی و رفاقت او با بازیگران و دیگر 
عوامل نمایش هایش، همیشه زبانزد اهالی تئاتر بوده است.حمید سمندریان در نیم قرن فعالیت هنری خود، عالوه بر کارگردانی و ترجمه، در عرصه آموزش دانشجویان تئا تر و هنرجویان 

بازیگری نیز بسیار فعال بود و شاگردان زیادی را تربیت کرد.

عکسی قدیمی از  حميد سمندریان 

سینما - رئیس سازمان سینمایی با حضور در برنامه »هفت« در مورد اتفاقات اخیر در حوزه 
سینماها سخن گفت.

الهام نداف: بخش دوم برنامه »هفت« به گفت وگوی محمود گبرلو با جواد شمقدری رئیس 
سازمان سینمایی اختصاص داشت.

در ابتدای این بخش، گبرلو با طرح این سوال که آیا شمقدری همان معاونت سینمایی دو 
سال قبل است یا خیر؟، شمقدری را به پاسخ دادن در خصوص سیاست های فعلی سازمان 
سینمایی واداشت. رئیس سازمان سینمایی نیز پاسخ داد: »هر کس باید در مسیر زندگی و 

کارش رو به کمال برود اما رو به کمال رفتن به معنای افول کردن ارزش ها نیست.«
شمقدری در خصوص فعالیت های خود در دوره مدیریتش گفت: »دیگران باید موفقیت های 
من را مورد قضاوت قرار دهند. اما پیشرفت سینمای دفاع مقدس و ساخته شدن فیلم هایی 
دفاع  سینمای  می دانید  که  همانطور  دارد.  ما  فعالیت های  از  نشان  مفهوم  این  با  فراوانی 
مقدس در دوره اصالحات تیر خالص را خورد و بعد از آن فیلم هایی ساخته شد که جنگ را 
نقد می کردند. اما سال گذشته هفت فیلم دفاع مقدس در جشنواره فیلم فجر نمایش داده 

می شود که اتفاقا بهترین جوایز این جشنواره را هم همین فیلم ها می گیرند.«
وی ادامه داد: »سال 79 یا 80 فیلم دفاع مقدس نداشتیم اما در حال حاضر تالش می کنیم 
که در این حوزه فعال باشیم.«رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوال گبرلو مبنی بر اینکه 
چرا نیروهای ارزشی با سیاست های سازمان سینمایی مخالفت می کنند، گفت: »امیدواریم 
همه نیروها ارزشی باشند. اما اگر ارزش ها همان چیزهایی است که امام راحل و مقام معظم 
رهبری به آنها اشاره کرده اند باید ببنیم چه کسی به این ارزش ها اشاره کرده است. ما نباید 
به راحتی در خصوص افراد حکم صادر کنیم. بگوییم فالنی یا فالن چیز فاسد و خراب است.«

شمقدری همچنین اظهار داشت: »مردم به خوبی قضاوت می کنند بحث اکران چقدر با هدف 
زنده کردن ارزش ها و چقدر با اهداف دیگر همراه بود.«

وی در خصوص امضای آیین نامه شورای صنفی نمایش توسط نماینده حوزه هنری در دو 
سال 90 و 91 گفت: »سال 90 با توجه به اینکه آیین نامه شورای صنفی نمایش به امضای 
نماینده حوزه هنری آقای فرجی، رسید بود، گفتند این آیین نامه را قبول نداریم. سال 91 
نیز همین آیین نامه با تغییرات جزیی چهار ماده ای جهت ایجاد عدالت در اکران تصویب 
مانیست.ما  نماینده  فرجی  می گویند  اما  اینجاست  هنری  حوزه  نماینده  امضای  االن  شد. 
اصال  خیر.  یا  موافقید  نامه  آیین  با  بگوییم  و  برویم  افراد  تک  تک  سراغ  نمی توانیم  که 

حوزه هنری اصرار داشت »گشت ارشاد« را اکران کند. آقای سجادپور پیشنهاد اکران 
»قالده های طال« را در سینماهای حوزه هنری داد اما از آنجایی که فروش »گشت ارشاد« 

بیشتر بود، حوزه هنری تمایل داشت این فیلم را اکران کند.«
شمقدری همچنین افزود: »بخشی از اعتراضاتی که به اکران فیلم های روی پرده شده است 
حوب است اما روش آن غلط است. حوزه هنری و سازمان سینمایی که با هم غریبه نیستند. 
دوستان می توانستند خیلی راحت حرف بزنند و شرط و شروطشان را بگذارند. حوزه گفت 
15 فیلم را اکران نمی کند. این یعنی از 90 فیلم جشنواره فجر تنها 17 درصد از نظرشان 
مشکل دارد و بیش از 80 فیلم باید در سینماهای حوزه هنری نمایش داده شود. و وقتی با 

80 درصد فیلم ها موافق هستند پس چرا بی جهت فضا سازی می کنند؟«
از سوی حوز  دار  مسئله  فیلم  نام 15  نشدن  عنوان  در خصوص  سینمایی  سازمان  رئیس 
هنری، گفت: »ما دو بار نامه نوشتیم که اسم آن 15 فیلم را اعالم کنید تا بتوانیم برای اکران 
بعدی سینماها برنامه ریزی کنیم. مثال آن 15 فیلم را بدهیم به سینماهای دیگر و 75 فیلم 
دیگر در سینماهای حوزه اکران شود. اما مسئوالن حوزه هنری نام آن 15 فیلم را عنوان 
نکردند. یک بار هم که تلفنی صحبت کردیم و گفتند هفت فیلم است نه 15 تا و باز هم 
اسمی از فیلم ها نیاورند. از طرفی حوزه هنری گفت فیلم های ارزشی را در سینماهای خود 
اکران می کند و این یک موقعیت خوب برای ماست چرا که مدت ها دنبال سینماهایی بودیم 
را هم  فیلم هایی  اما لیست  بماند  این موضعش  اکران کنند. حوزه در  ارزشی  که فیلم های 
که نمی خواهد اکران کند، بگوید تا ما برنامه خود را بدانیم. سرمایه گذاران و تهیه کنندگان 
زمانی از ساخت فیلم نا امید می شوند که ببینید فیلمشان از پرده سینماها پایین کشیده 
می شود. ما اگر اسم فیلم ها را بدانیم اصال حواله نمایش این فیلم ها را به سینماهای حوزه 
هنری نمی دهیم.«شمقدری در خصوص جلسه رئیس سازمان سینمایی و رئیس حوزه هنری 
در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: »در این جلسه تفاهم نامه ای امضا کردیم که 
مضمنوش این بود که حوزه هنری در ابتدای هر سال اعالم کند چه فیلم هایی را نمی خواهد 

اکران کند تا شورای صنفی نمایش سالن ها را بر اساس همان تقسیم کند.«
وی صراحتا اعالم کرد: »در دوران مدیریت من اوضاع سینما بهتر شده است. در این دوران 
به فیلم های ارزشی بیشتر اهمیت داده شده و بیشتر ساخته شده است. اما شما یک جعبه 
سیب را هم که از تره بار بخرید در آن سیب کرمو هم هست.«شمقدری همچنین اظهار کرد: 
»سه سال پیش می گفتند سینمای ایران مرد. من مهر 88 آمدم و تا آن موقع 30 فیلم پروانه 
اما در جشنواره سال 88، 80 فیلم به دفتر جشنواره فیلم فجر رسید.  بود.  ساخت گرفته 
سال گذشته سینمای ایران نسبت به ارزش های فرهنگی ارتقا پیدا کرده است اما جریانی که 
سیاسی است بحث هایی را مطرح می کنند که مربوط به نقاط ضعف است. همچنین قرار بود 
در ایران 100 سالن سینمایی ساخته شود اما از آنجایی که احداث سالن به بودجه نیاز دارد 
ما 200 سالن که امکان نمایش فیلم را ندارند مجهز می کنیم و همچنین در شهرستان ها هم 

سالن های در دست احداث داریم.«

شمقدری: سه سال پیش گفتند سینمای ایران 
مرد  در دوران مدیریت من اوضاع سینما بهتر شد 
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پرسروصداترین شهر جهان پایتخت ماست
فکر مي کنم 3 یا 4 ساله بود، با همه زوري که داشت، مي خواست 
دست مادرش را رها کند. وقتي تقالیش به جایي نرسید، با صداي 
بلند شروع به گریه کرد: »ولم کن! مي خوام خودم راه برم.« مادر 
غر  چقدر  رفت  سرم  دیگه،  »بسه  زد:  فریاد  سرش  بلند  صداي  با 
مي زني« بوق ممتد چند اتومبیل که پشت چراغ قرمز مانده بودند، 

نگاه من را از مادر و فرزند گرفت...
 چند راننده دستشان را روي بوق گذاشته بودند و ول کن ماجرا 
هم نبودند. ناگهان صداي مأمور راهنمایي و رانندگي به تمام صداها 
اضافه شد: »خودروي سواري به شماره 33 ل .... حرکت کن.« کمي  
آن طرف تر، در میان این همه شلوغي 2 پسر جوان سرخوش سوار بر 
موتورسیکلت زهوار در رفته اي وسط چهارراه پشت چراغ قرمز گروه 
مي خواندند.  دسته جمعي  سرود  و  بودند  انداخته  راه  کر  موسیقي 
راننده تاکسي رادیو را روشن کرد: »تهران از نظر آلودگي در صدر 
کشورهاي جهان قرار دارد.« از آینه نگاهي به من انداخت و گفت: 
»تهران، تهران که مي گن همینه!« در همین لحظه وانت باري که 

روي سقفش یک بلندگو نصب کرده بود، صدایش در میان آن همه 
هیاهو گم شد: »سبزي دارم، سبزي تازه، خونه دار، بچه دار زنبیلت 

رو بردار و بیا...«
شهر تهران از نظر آلودگي صوتي در صدر شهرهاي جهان قراردارد. 
خودروهاي  درصد   47/8 تهران،  اتوبان هاي  و  خیابان ها  در  یعني 
سواري و موتورسیکلت ها صدایي باالتر از 81 دسي بل تولید مي کنند. 
کیفیت  کنترل  شرکت  مدیرکل  رشیدي،  یوسف  گفته هاي  طبق 
 45 و  روز  در  دسي بل   55 عدد  جهاني  استاندارد  تهران،  هواي 
مجاز  حد  برابر   2 تهراني ها  ولي  کرده  تعیین  را  شب  در  دسي بل 

آلودگي صوتي تولید مي کنند.
آلودگي صوتي یعني چه؟

صداي  نوع  هر  مي توان  معتقدند  محیط زیست  کارشناسان 
حین  افراد  تمرکز  و  آرامش  زدن  برهم  باعث  که  را  ناخواسته اي 
در  یخکشي،  پروفسور  نامید.  صوتي  آلودگي  مي شود،  کار  انجام 
منابع  عمده ترین  تشریح  به  »سالمت«  هفته نامه  با  گفت و گو 
و  آموزش  معاونت  پرداخت. مشاور  سروصدا در محیط هاي شهري 
پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست مي گوید: »خودروها، وسایل 
حمل  و نقل عمومي ، خودرو هاي سواري و سنگین، موتورسیکلت ها و 
هواپیماها در کالنشهرها سهم بسزایي در ایجاد آلودگي صوتي دارند. 
متاسفانه سازمان محیط زیست که به نوعي نقش عمده در مبارزه با 
آلودگي صوتي دارد، آن گونه که انتظار مي رود اقدامي انجام نمي دهد 
و همین امر باعث مي شود هر روز بر آلودگي هاي صوتي کالنشهرها 

به خصوص در شهر تهران، افزوده شود.«
بنا به گفته نماینده کشورهاي آسیایي و عضو هیات مدیره جامعه 
بسیار  نقش  سبز  فضاي  محیط زیست،  و  جنگل  محققان  جهاني 
مهمي  در کاهش آلودگي صوتي دارد. کمربند سبز در شاهراه ها و 
خیابان ها مي تواند نقش محافظتي از آلودگي صداهاي ناشي از تردد 
خودروها و وسایل نقلیه براي اماکن مسکوني داشته باشد. هر چند 
که آلودگي صوتي یکي از عوامل مهم در کاهش رشدو نمو درختان 
به شمار مي رود اما گیاهان در برابر بعضي از صداها با فرکانس خاص 

مي توانند نقش حفاظتي بهتري داشته باشند.
ساخت هر مترمربع دیوار صوتي چقدر هزینه دارد

ساخت دیوارهاي صوتي جامد و استفاده از موانعي با جنس، طول، 
کاهش  براي  روش ها  موثرترین  از  ویژه،  طراحي  و  ارتفاع  شکل، 
آلودگي صوتي است. بنا به گفته هاي دکتر یوسف رشیدي، مدیرکل 
دیوار صوتي در طول  تهران، ساخت  شرکت کنترل کیفیت هواي 

صوتي  آلودگي  کاهش  در  خانه ها،  و  بزرگراه  حدفاصل  بزرگراه هاو 
نقش مهمي دارد. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع از این دیوارها 
حدود 80 تا 90 هزار تومان است. جنس دیواره هاي صوتي مي تواند 
چوب،  گچ، سیمان، بتن،  ساروج، فلز و... باشد. استفاده از سدهاي 
آکوستیکي، دیوارهاي صوتي، پوشش گیاهي، آسفالت هاي مختلط 
و عایق بندي ساختمان ها هم آلودگي صوتي را کاهش مي دهند و 

شهرداري متولي این امر است.
10 منطقه پر سروصداي شهر تهران 

براساس نتایج تحقیقات انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا، 
دارد.  قرار  کشورهاي جهان  در صدر  آلودگي صوتي  نظر  از  تهران 
صداهاي تولیدشده از خودروها، موتورسیکلت ها و سایر اصواتي که 
از 81 دسي بل است در حالي که طبق  باالتر  دارد،  در فضا وجود 
و 45 دسي بل  روز  در  باید حداکثر 55 دسي بل  استاندارد جهاني 

در شب باشد.
را  جاده اي  حمل و نقل  وسایل  درصد   25 تهران  شهر  در 
موتورسیکلت ها تشکیل مي دهند که صدایي نزدیک به 83 دسي بل 
در فاصله 10 متري خود تولید مي کنند. عالوه بر آن، اگزوز بدون 
استفاده از سایلنسر موتورسیکلت ها نیز صدایي بیش از 90 دسي بل 
تعداد  تهران  شهر  مرکزي  مناطق  در  که  آنجا  از  و  ایجاد مي کند 
موتورسیکلت ها به مراتب بیشتر است و با توجه به تردد بیش از 3 
میلیون خودرو در شهر تهران این شهر از لحاظ آلودگي صوتي در 

صدر کشورهاي جهان قرار مي گیرد.
سروصداي ناشي از وسایل حمل و نقل جاده اي )اتومبیل هاي سواري، 
تولید  در  بسزایي  سهم  نیز  نیمه سنگین(  و  سنگین  خودروهاي 

آلودگي صوتي شهرها به خصوص شهر تهران دارند.
شهرداري تهران پس از انجام تحقیق توانست پرسروصداترین مناطق 
تهران را شناسایي و معرفي کند. مناطق 6، 10، 11، 12، 7، 13، 
3، 19، 18 و 2 با توجه به تعداد و سرعت خودروها، مقدار کیلومتر 
به  اتوبان هاي موجود  و میزان  آنها  نوع  توزیع  و  پیمایش خودروها 

عنوان آلوده ترین مناطق صوتي پایتخت معرفي شدند.
سازمان محیط زیست مشکل اعتباري ندارد

اعم  آالینده ها  تمام  بر  نظارت  و  کنترل  مجلس،  مصوب  قانون  در 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  برعهده  صوت  و  هوا  خاک،  آب،  از 
آیین نامه  بدون  و  تنهایي  به  شهري  مدیریت  و  شده است  گذارده 
اجرایي نمي تواند آلودگي صوتي پایتخت را کاهش دهد. حال این که 
سازمان محیط زیست با همکاري مجلس شوراي اسالمي  تا چه اندازه 

تاثیرگذار  مناطق  این  صوتي  آلودگي هاي  کاهش  روي  توانسته اند 
عضو  ثروتي،  موسي الرضا  و  کردیم  مطرح  که  بود  پرسشي  باشند، 
»وظیفه  داد:  پاسخ  آن  به  محیط زیست،  فراکسیون  رییسه  هیات 
تاکنون  اما  است،  قانون  اجراي  براي  شرایط  کردن  آماده  مجلس 
تقاضاي کمک  از مجلس  قانون  اجراي  براي  سازمان محیط زیست 
و همکاري نکرده است بنابراین احساس مي شود این سازمان براي 

انجام پروژه هاي مر تبط با آلودگي صوتي مشکل اعتباري ندارد.«
تهران، آلوده ترین شهر صوتي جهان 

فریاد پسرک خردسال، بوق ممتد خودروهاي مانده در پشت چراغ 
مسووالن  از  برخي  بي تفاوتي  موتورسوار،  جوانان  طوالني،  قرمز 
عنوان  به  تهران  که  است  داده  هم  دست به دست  و...  شهري 
این آلودگي بي شک  آلوده ترین شهر صوتي جهان شناخته شود و 
مي تواند چرخه زندگي تهراني ها را به مرور زمان تهدید کند و به 
خطر بیندازد. اگر رعایت نکنیم و راهکارهاي مناسبي ارائه ندهیم، 
قدرت  با کاهش  زمان  مرور  به  پزشکي،  علم  نظریه محققان  طبق 
شنوایي، نبود آرامش و ناراحتي عصبي، سردرد، خارش، فشارخون 
باال، سکته قلبي، کج خلقي، سوء هاضمه و هزاران بیماري دیگر روبرو 

خواهیم شد.
17 راهـکار کـنـتـرل آلـودگـي صـوتـي

احسن  به  تبدیل   .2 منبع صدا،  کنترل  و  مدیریتي  راهکارهاي   .1
کردن خودروهاي فرسوده، 

خیابان هاي  در  سنگین  خودروهاي  شبانه  تردد  از  جلوگیري   .3
صوتي  آلودگي  محیطي  استانداردهاي  رعایت  الزام   .4 فرعي، 

به وسیله سازندگان خودرو، 5. مدیریت ترافیک، 
صنعتي  کارخانه هاي  سریع  انتقال  و  مزاحم  مشاغل  ساماندهي   .6
به خارج از شهر، 7. استفاده از طراحان و مهندسان ترافیک براي 
پارکینگ هاي  احداث   .8 پارکینگ،  براي  مناسب  فضاي  طراحي 
احداث  مجوز  نشدن  صادر   .9 ترافیک،  از  جلوگیري  براي  بیشتر 
اماکني که حتي درصد کمي  ایجاد آلودگي صوتي دارند در محدوده 
شهري، 10. نهادینه کردن فرهنگ ایجاد نکردن آلودگي صوتي، 11. 
طراحي سطوح کاربري ها براساس میزان تولید آلودگي صوتي، 12. 
سازماندهي مناسب پالن ساختمان، 13. ساماندهي حاشیه شهر و 
تقویت آن براي جذب مراکز تولید آلودگي صوتي از نظر جمعیتي، 
14. مکاني، 15. دسترسي، 16. تهیه نقشه هاي صوتي هر 5 سال 

یکبار، 17. پردازش و ارسال اطالعات

تهران ، رکورددار آلودگي صويت دنيا

دهان از بیماري و ناهنجاري خبر مي دهد و دندان پزشکان نقش مهمي در مراقبت از سالمت بیمار 
دارند. ممکن است چشم ها پنجره اي به سوي روح و روان باشند، اما مشخص شده که دهان نمایشگر 

بهتري از سالمت تمام بدن است...
 بعضي از ابتدایي ترین عالیم دیابت، سرطان، بارداري، اختالل هاي ایمني، نامتعادل  بودن هورمون ها 
اینکه در فرد مشکل و ناراحتي بروز کند، در لثه ها، دندان ها و  از  و سوءمصرف داروها خیلي قبل 
زبان دیده مي شوند. مدارکي وجود دارد که نشان مي دهد بیماري هاي دهاني به خصوص بیماري لثه، 
مي توانند سالمت عمومي بیمار را به خطر بیندازند و ریسک ابتال به دیابت، بیماري هاي قلبي، سکته 

مغزي، ذات الریه و مشکالت بارداري را افزایش دهند.
آنتوني الکوپینو، سرپرست مرکز بین المللي سالمت دهان که سال 2008 در دانشکده دندان پزشکي 
دانشگاه مانیتوبا کانادا افتتاح شده، مي گوید: »ما مدارک زیادي داریم که ارتباط بین وجود التهاب در 
دهان و التهاب در بدن را نشان مي دهد.« نتایج مطالعه ها نیز نشان مي دهد درمان بیماري هاي لثه 
باعث بهبود جریان خون مي شود که باعث کم شدن التهاب مي شود و به تبع آن در بیماران دیابتي 
نیاز به انسولین کمتر خواهدشد. این یافته ها نقش مهم دندان پزشکان را در سالمت عمومي بیماران 

گوشزد مي کند.
سالمت دندان، ضامن سالمت بدن

براساس یک مطالعه در مجله آمریکایي سالمت عمومي، این ماه دندان پزشکان 20میلیون آمریکایي 
را ویزیت کرده اند که شامل 6 درصد اطفال و 9 درصد بزرگساالن بوده است. شیال استروس، سرپرست 
است  فرصتي  »این  مي گوید:  نیویورک  دانشگاه  دندان پزشکي  و  پرستاري  دانشکده  زیبایي  مدیر  و 
که به بیمار خود بگویید من نگران وضع شما هستم و فکر مي کنم واقعا به مراقبت هاي اولیه نیاز 
نتیجه بهتري خواهید گرفت«. دکترجورج کیوویتز،  بهتر و  این ترتیب درمان هاي  به  داشته باشید. 

دندان پزشک ترمیمي مانهاتان مي گوید: »طي
32 سال کار و درمان، 7 مورد سرطاني را تشخیص داده که این تشخیص ها شامل موارد بولیمیا بوده 
که در آن سطح پشتي دندان هاي قدامي باال دچار فرسایش مینایي مي شوند و اعتیاد به آمفتامین که 
در آن سطح خارجي دندان ها طوري پوسیده مي شود که شبیه هیچ چیز دیگري نیست، بوده است.« 

دیابت و مشکالت دهان ودندان
دکتر کیوویتز اضافه مي کند بیشتر مشکالت، از دیابت کنترل نشده نشأت مي گیرند که باعث مي شود 
لثه برق بزند و جایي که به دندان متصل مي شود، درخشان به نظر برسد. این حالت در تمام دهان 
دیده مي شود و باعث مي شود لثه به آساني خونریزي  کند و از استخوان فک جدا  شود. تخمین زده 
مي شود حدود 6 میلیون آمریکایي به دیابت مبتال هستند ولي خودشان از آن اطالع  ندارند و نتایج 
چند مطالعه نشان داده شده دندان پزشکان »زنگ خطر« آنها هستند. مطالعه اي در سال 2009 در 
دانشگاه نیویورک نشان داد 93 درصد کساني که به بیماري هاي پریودنتال مبتال هستند، ریسک 
نقش  هنوز  است.  کرده  بیان   آمریکا  دیابت  انجمن  را  معیار  این  دارند.  دیابت  به  ابتال  براي  باالیي 
عادت ها و روش هاي زندگي در بروز بیماري هاي لثه و قندخون باال مشخص نشده ولي ثابت شده 
است که مي توانند همدیگر را تشدید کنند. کارشناسان معتقدند کنترل قندخون در افراد مبتال به 
دیابت که لثه هاي عفوني و ملتهب دارند به مراتب مشکل تر است و قندخون باال باعث مي شود التهاب 

و شیوع پوسیدگي و بیماري لثه افزایش یابد.
دکتر ادمارکوس، پریودنتیست و استاد دانشکده دندان پزشکي پنسیلوانیا مي گوید: »جراحي ایمپلنت 
مختل  را  استخوان  و  تشکیل رگ هاي خوني  دیابت  است چون  دیابتي مشکل  بیماران  در  دنداني 
به  باید  روند طبیعي  براساس  قرار مي گیرد،  دنداني در دهان  ایمپلنت  وقتي  آنجا که  از  و  مي کند 

استخوان فک بچسبد، در افراد دیابتي درصد شکست در این درمان باالست.« 
التهاب لثه و مشکالت قلبي به هم ربط دارند

بیماران  بیماري هاي پریودنتال ژنتیکي هستند و  دکتر مارکوس اضافه مي کند: »حدود 50 درصد 
جواني که در مقابل میزان کمي میکروب پاسخ ایمني باال و غیرمعمول داشته باشند، ممکن است 
بافت لثه خود را از دست بدهند. چنین بیماراني با دریافت روزانه دوز پاییني داکسي سیلین خواهند 
توانست پاسخ ایمني بدنشان را تقویت کنند.« او مي گوید: »این دوز واقعا نمي تواند میکروب ها را 
قادر خواهدبود واکنش بدن را کاهش دهد. نشانه هاي واضح و روشني وجود دارد  اما  کنترل کند 
باعث  لثه ها  التهاب  مي کند؛  ثابت  را  قلبي- عروقي  و مشکالت  پریودنتال  بیماري هاي  همزماني  که 
ولف،  مارک  است.«  قلبي  بیماري هاي  بروز  براي  عاملي  که  مي شود  سي راکتیو  پروتئین  باالرفتن 
رییس دپارتمان قلب و مراقبت هاي ویژه در دانشکده دندان پزشکي ان واي یو مي گوید: »باکتري هایي 
در پالک یافته ایم که رگ ها را مسدود مي کند به طوري که ارتباط غیرجدي به یک ریسک فاکتور 
تبدیل مي شود. میکروب هاي دهان مي توانند وارد گردش خون شوند و در جاي دیگر مشکل درست 
کنند. به همین دلیل اگر فرد مجبور شود تحت عمل جراحي قرار گیرد، الزم است ابتدا براي سالمت 
دندان هاي خود اقدام کند.« انجمن قلب آمریکا پیشنهاد کرده افراد مبتال به پروالپس دریچه میترال 
)که در آن قلب به طور غیرطبیعي بین ضربان ها بسته مي شود(، باید قبل از هر درمان دندان پزشکي، 

آنتي بیوتیک دریافت کنند. 

باکتري هاي دهان به استخوان هم مي رسند
و  غذاخوردن  هنگام  و  مي زند  مسواک  را  خود  دهان  فرد  که  زماني  مدت  در  دهان  باکتري هاي 
شستشوي روزانه وارد جریان خون مي شوند به همین دلیل انجمن قلب، انجمن پزشکان و انجمن 
ارتوپدي آمریکا توصیه کرده اند براي اینکه خطر عفونت پس از جراحي در افرادي که مفصل مصنوعي 

دارند، کمتر شود، باید یک ساعت قبل از انجام اقدام هاي دندان پزشکي آنتي بیوتیک بگیرند.
دکتر کیوویتز مي گوید: »این دستورالعمل درواقع دروازه سالمت است.« دندان پزشکان مي گویند الزم 
است تمام درمان ها و داروها و مکمل هاي دارویي اي که بیماران مي گیرند، به روز و جدید باشند. رقیق 
از دهان شود. بي فسفونات ها که اغلب براي درمان استئوپورز  شدن خون مي تواند باعث خونریزي 
از عمل  قبل  و  آنها موقت  باید مصرف  و  را ضعیف کنند  استخوان فک  تجویز مي شوند، مي توانند 
بلوک کننده هاي کانال هاي کلسیمي و بعضي داروهاي  جراحي، قطع شود. داروهاي ضدفشارخون، 
ضدالتهاب باعث به وجود آمدن زخم هاي دردناک و خونریزي دهنده در لثه ها مي شوند. بعضي داروها از 
ضدافسردگي ها گرفته تا داروهاي شیمي درماني خشکي دهان را در پي دارند. از آنجا که بزاق پوشش 
حفاظتي روي سطح دندان ها ایجاد مي کند، هنگام خشکي دهان، سوراخ هایي روي سطح دندان ها 

ایجاد و مینا متخلخل مي شود. براي درمان این مشکل فلورایدتراپي الزم است. 
دندان پزشکان فراموش نکنند

به  مي زنند  که حدس  بیماراني  قندخون  و  دارند  گلوکزسنج  مانیتور  دستگاه  دندان پزشکان  بعضي 
دیابت مبتال هستند، اندازه مي گیرند. برخي از دندان پزشکان هم فشارخون را اندازه مي گیرند و اگر 
باال باشد، درمان هاي هجومي تر را به تعویق مي اندازند. مرکز کنترل و پیشگیري از بیماري ها پیشنهاد 
مي کند دندان پزشکان انجام تست HIV را به بیماران مشکوک خود پیشنهاد کنند زیرا بعضي عالیم 
اولیه ایدز مثل عفونت ها و ضایعات قارچي در دهان ظاهر مي شود. دندان پزشکان مي توانند این تست 

را با یک سوال ساده انجام دهند و در عرض 20 دقیقه جواب بگیرند.
دکتر کلیفورد، جراح فک و صورت دانشگاه مانهاتان توانسته از طریق بیوپسي لکه ها و نقاط مشکوک، 
مواردي از لوسمي لنفوم ایدز و سرطان متاستاتیک پستان را تشخیص دهد. او مي گوید: »من رشته 
جراحي دهان خوانده ام و اصال تصور نمي کردم روزي مجبور شوم این گونه خبرها را به بیماران بدهم. 

این کار بسیار سخت است اما بیشتر بیماران سپاسگزار و خشنود مي شوند.«
گول دندان هاي سفید را نخورید

آیا فکر مي کنید دندان هاي سفید و درخشان نشانه سالمت دهان است؟ این طور نیست؛ مارک ولف، 
دستیار دانشکده دندان پزشکي نیویورک مي گوید: »سفیدي و سالمت دندان هاي شما کامال به هم 
مربوط نیستند.« بعضي از دندان پزشکان نگران افرادي هستند که دندان هایشان را سفید مي کنند 
و ممکن است از این وضعیت خشنود باشند، در صورتي که این حس اشتباه است زیرا دندان هاي 
آنها مي تواند دچار پوسیدگي شود و مشکالت و بیماري لثه هم به وجود بیاید. حتي افرادي که هیچ 
بزاق  که  است  لثه شوند. درست  بیماري  و  عفونت  است دچار  ممکن  ندارند،  دنداني اي  پوسیدگي 
سطح میناي دندان ها را مي پوشاند، اما مسواک زدن و نخ دندان کشیدن باعث مي شود لثه ها سالم و 
محکم شوند. جورج کیوویتز، دندان پزشک ترمیمي مانهاتان مي گوید: »من بیماراني را در محدوده 
سني 30 سال بدون هیچ پوسیدگي و حفره در دندان ها انتخاب کردم. این افراد در10 سال گذشته 
به دندان پزشک مراجعه نکرده  بودند، اما به بیماري پریودنتال مبتال بودند. تمام ساپورت حفاظتي 
لثه آنها کامال از بین رفته بود و به آنها گفتم اگر به اطراف دندان ها توجه نکنند، تمام دندان هاي 
عالي شان خواهد افتاد.« دکتر مارکوس، پریودنتیست مي گوید: »بیشتر محصوالت سفیدکننده باعث 
انحالل میناي دندان و براق شدن ظاهر دندان مي شود، اما اینکه واقعا زیاني براي دندان دارند یا نه 

مورد بحث است. کسي هنوز نشان نداده که سفیدکننده ها زیان آور و تخریب گرند!«

ترجمه: دکتر مهري رومیاني/رابطه سالمت دندان ها و سالمت بدن

اگر دندان هايتان مي توانستند حرف بزنند..

به نظر من خانواده یکي از ارکان مهم هر جامعه اي محسوب مي شود و 
اگر بچه ها در یک خانواده  موفق رشد کنند قطعا در آینده شاهد جامعه  

پویاتري خواهیم بود...
 یادم است قدیم بچه ها حتي جرات حرف زدن جلوي پدر و مادرشان را 
نداشتند، چه برسد مثل امروز که بچه ها حکمراني هم مي کنند. با این 
حال بچه هاي دیروز هم، افراد موفقي شده اند. این مساله به خاطر وجود 
احترام و رعایت حدومرزها میان والدین و کودکان بوده است. در زمان 
قدیم، بچه ها حرف شنوي خوبي از والدینشان داشتند و مثل امروز نبود 
که هر چه بخواهند در دسترسشان باشد. البته من با فاصله  زیاد میان 
بین  باید حدومرز مشخصي  معتقدم  و  مخالف هستم  خانواده هم  افراد 
مشخص  هم  حریم ها  روش  این  از  تا  باشد  داشته  وجود  خانواده  افراد 
با بچه هایم  شوند. به هر حال به عنوان یک پدر، همیشه سعي کرده ام 
قبل از هر چیز یک دوست واقعي باشم تا آنها بتوانند راحت مسایلشان 
را با من و مادرشان در میان بگذارند.نکته دیگري که مي خواهم به آن 
اشاره کنم، بحث تقویت اعتمادبه نفس بچه هاست. به نظرم نباید هیچ گاه 
دیگر  آنها  بکنیم  را  کار  این  اگر  بچه ها گرفت چون  از  را  اعتماد به نفس 
نمي توانند به دنبال استعدادهایشان بروند و آنها را شکوفا کنند، از طرف 
دیگر امکان ایجاد خالقیت هم برایشان مهیا نمي شود درنتیجه کودکي 
انسان  نمي تواند  هرگز  باشد،  نداشته  اعتمادبه نفس  و  نباشد  خالق  که 
موفقي باشد. به نظرم یکي دیگر از مسایلي که در شکل گیري یک خانواده 
موفق اهمیت بسزایي دارد، بحث احترام و مشورت با دیگر اعضاي خانواده 
ما هم وجود دارد مشورت کردن یک کار  است. همان طور که در دین 
پسندیده و عاقالنه  است که انسان ها به واسطه  انجام آن کمتر دچار خطا 
و پشیماني مي شوند. پس بهتر است افراد خانواده قبل از انجام هر کاري 
با یکدیگر مشورت کنند تا نتیجه بهتري را نسبت به کاري که مي خواهند 
پسندیده اي  امر  بسیار  مادر  و  پدر  با  ببینند. مشورت کردن  انجام دهند 
تنها  و  نمي خواهند  را  فرزندشان  بد  هیچ گاه  مادر  و  پدر  که  چرا  است. 
آرزویشان خوشبختي آنهاست. پس نباید هیچ گاه احترام، مشورت کردن 

و مهرباني را در کانون خانواده از یاد ببریم.

یـادداشـت مـهمـان/محمود پاک نیت/بازیگر پیشکسوت

به بچه هاميان اعتامدبه نفس بدهيم
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زین دایره مینا خونین جگرم می ده              تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی 
بشن،  هم  نزدیک  می مونن،  پنبه  و  آتیش  مثل  پسر  و  دختر  گفتن  قدیم  »از 

)حکیم ننه بلقیس(بی ناموسی بار می یاد و جزغاله می شن.«

کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما 
در تبیین راهکارهایش برای دوری دانشگاه ها از مناسبات غربی و رسیدن به دانشگاه 
اسالمی ایرانی گفت: »االن در دانشگاه تابلوهای اعالم نمره یا اطالعیه وجود دارد 
که موجب اختالط می شود. ما برای دختر و پسر تابلوهای جداگانه نصب می کنیم.«

1- از یک طرف تابلوها را جدا می کنید، از یک طرف کرور کرور ازدواج دانشجویی 
ازدواج  همدیگر  با  شما  ساز  کدام  به  باید  دانشجویان  باالخره  می کنید،  برگزار 

دانشجویی کنند؟
2- خود بنده در دانشگاهی درس می خواندم که در حیاطش یک بوفه بود. یک روز 
آقاپسری پول چای و کیک یک خانمی را حساب کرد. مسئوالن فهمیدند، آنقدر آنها 

را به کمیته انضباطی بردند و توضیح خواستند که االن آنها دو بچه دارند.
عقوبت یک پول کیک و چایی حساب کردن در کمیته انضباطی منجر به آشنایی 
بیشتر آنها شد و وصلت سرگرفت. لطفاً دفعه دیگر که آقای وزیر آمدند تلویزیون  

بپرسید ازدواج آنها اسالمی ایرانی بوده یا خیر؟
3- به فرض اینکه انشاءاهلل آقای وزیر جلوی رفتارهای بی ناموسانه ای مثل نمره پای 
تابلو خواندن مختلط را بگیرند و دانشگاه ها اسالمی ایرانی شود. اگر یک دانشجوی 
پسر در خیابان از دانشجوی دختری درباره نمره اش سؤالی بکند، چه حکمی دارد؟ 

شبهه افساد وارد است یا خیر؟
اینکه تجربه نشان داده فاصله کمتر از 20 سانت بین دانشجویان  با توجه به   -4
دختر و پسر قطعاً منجر به برباد رفتن اسالمیت و ایرانیت و به طور کلی ناموس 
است، آیا بهتر نیست قفس های یک نفره زیبایی طراحی شود که دانشجویان در آنها 
قرار بگیرند و روی ریل های به خصوصی با چشم بند و گوش بند و دهان بند و سایر 
بند و بست های واجب و الزم از در دانشگاه تا محل استقرارشان در کالس  درس 

هدایت شوند؟
البته برهمگان واضح و مبرهن است که ابزار و آالت مربوطه باید به دست توانمند 

متخصصان داخلی تولید گردد.
5- اگر یک کم دیگر میزان اسالمیت و ایرانیت را بیشتر کنیم و عرق مذهبی ایرانی 

ریل های  و  کنیم  هزینه  دیگر  کمی  نفت  درآمد  محل  از  می توانیم  باشیم،  داشته 
مربوطه را از منزل هر دانشجو تا کالس درس بکشیم.

6- از این همه اعتمادی که وزیر علوم به نسل جوان پرورش یافته در دامان انقالب 
اسالمی دارند، واقعاً ممنونیم.

که  مختلطی  حمام های  برای  هم  فکری  یک  دانشجو  آقای  می کنم  پیشنهاد   -7
در کشور وجود دارد و زن و مرد در کنار هم در آنها عکس هم می گیرند، بکنند: 

حمام هایی نظیر حمام گنجعلی خان کرمان و حمام فین کاشان.
را  مغزها  فرار  واژه  »من  گفت:  مغزها  فرار  درباره  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
قبول ندارم. یعنی این همه پیشرفتی که در این 5 سال ایجاد شده، کار چه کسی 
بوده؟ اینها در داخل کار مغزهای ماست و من به جای »فرار مغزها« از »مهاجرت 

نخبگان« استفاده می کنم.«
1- کشور ایران 8000 سال تاریخ دارد. از انقالب اسالمی هم 32 سال می گذرد. 
همیشه هم پیشرفت و مهاجرت داشته ایم. آیا آقای دانشجو فکر می کند تخت جمشید 

هم در 5 سال گذشته ساخته شده است؟
2- آیا این که وزیر از چه واژه ای استفاده می کند، تغییری در ماهیت اتفاق صورت 

گرفته پیدا می شود؟ طبیعتاً اگر وزیر در دولت دهم مشغول به خدمت باشد، بله!
3- باالخره به نظر آقای وزیر اسالمی ایرانی علوم، نخبگانی که مهاجرت می کنند، 

مغز دارند یا نه؟

شکیبا ، شهرام آیا نخبگان مغز دارند؟

شکیبا، شهرام - »خاطرات هاشمی از سفر به شمال و موضوع پالژ های مختلط« این تیتر را در یکی 
از خبرگزاری ها دیدم. لید مطلب هم این بود که »در خاطرات شخصیت های سیاسی گاه نکاتی به 

چشم می خورد که گوشه هایی از زندگی خصوصی آنان را به تصویر می کشد.«
شما وقتی این تیتر و لید را می خوانی به چه چیز هایی فکر می کنی؟ ناخود آگاه هزار و یک جور 

تصویر نامربوط به ذهن آدم  خطور می کند که البته مفرح ذات هم هست.
اما خود مطلب را که می خوانی می بینی همه ماجرا مربوط به 29 و 30 تیر ماه سال 68 است که 
آقای هاشمی به شمال رفته بوده و در یادداشت های روزانه اش این چند جمله به چشم می خورد: 

»سواحل این طرف خیلی آبادتر و پرجمعیت تر است...
با دیوار هایی از حصیر محل شنای زنان و مردان جدا شده است ولی در مواردی زنان و  معموالً 
مردان با هم در دریا هستند ولی آنان با لباس و روسری یا چادر در آب می روند؛ به آن صورتی که 

شنیده بودم سختگیری نیست.«
نمی دانم علت کار این خبرگزاری چیست؟ آن هم در حالی که هاشمی با رئیس جمهور ماچ و بوسه 
هم کرده؛ حاال با هم چند جمله فرضی و تیتر هایی که ممکن است بعضی ها براین اساس برای 

آنها بزنند را مرور می کنیم.
: باران می آمد. با خودم فکر کردم شاید زن و بچه مردم در خیابان  جمله احتمالی در خاطرات 

خیس بشوند
تیتر انتخابی : هاشمی و خاطراتش با زن و بچه خیس مردم

جمله احتمالی در خاطرات : کوکوی سیب زمینی را چنان با اشتها خوردم که انگار کباب کبک و 
تیهو می خورم

تیتر انتخابی : خاطرات هاشمی از کباب کبک و تیهو خوردن
جمله احتمالی در خاطرات : به او گفتم معنای این حرفتان این است که حق مردم خورده شود. 

من با شما مخالفم
تیتر انتخابی : خاطرات هاشمی از خوردن مال مردم

جمله احتمالی در خاطرات : بچه بودیم یادم می آید که دیدم یکی از بچه های همسایه با دمپایی 
می زد تو سر مورچه هایی که از النه بیرون می آمدند

تیتر انتخابی : خاطرات هاشمی از نظارتش بر کشتار جمعی
جمله احتمالی در خاطرات : پرسیدم فائقه آتشین کیست؟ او را نمی شناسم. گفتند از خوانندگان 

قبل از انقالب است با نام مستعار گوگوش 
تیتر انتخابی : خاطرات هاشمی از گوگوش

جمله احتمالی در خاطرات : آن روز در مجمع با رئیس جمهور ماچ و بوسه هم کردیم
تیتر انتخابی : خاطرات هاشمی از ماچ و بوسه در مجمع

الباقی خاطرات فرضی و تیتر های پیشنهادی را شما در قالب کامنت مطرح کنید.
قدم نو رسیده مبارک

بزرگ  پسر  شده اند.  پدر بزرگ  رحیم مشایی  اسفندیار  و  احمدی نژاد  محمود  مشرق:  سایت 
رئیس جمهور، داماد مشایی است و در روز های اخیر صاحب فرزند دختری شده است.

اساساً چند سالی است که شرایط  نکته اصلی چیز دیگری است.  اما  باشد  نورسیده مبارک  قدم 
به گونه ای شده که این دو نفر هرچه بشوند با هم می شوند و هرچه نشوند هم با هم نمی شوند. 

پدربزرگ شدن که مثال کوچک این قضیه است.
سربازان گمنام

مردم  کنونی  نماینده  و  اسالمی  شورای  مجلس  ریاست  سابق  کاندیدای  حدادعادل،  غالمعلی 
تهران در مجلس شورای اسالمی گفته است: »همه باید سرباز گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی 

فرجه الشریف( باشیم.«
- خب اینطوری که کار پیش نمی رود. سرباز گمنام باید حواسش به آنها باشد که سرباز گمنام 

نیستند. 80 میلیون نفر سرباز گمنام، باید چه کسی و چه چیزی را بپایند؟
- سرباز گمنام، اسمش رسمش را معلوم می کند. گمنامی اصل و اساس است. بین 80 میلیون سرباز 
گمنام باالخره یک نفر آدم دهن لق پیدا می شود که حفاظت اطالعات بلد نباشد. این جوری که همه 

مملکت با سربازان گمنامش لو می رود.
- خود شما فکر کن در مجلس 290 سرباز گمنام در فراکسیون های گوناگون سربازان گمنام، با 
هم مخالفت می کنند بعد یک سرباز گمنام، چند سرباز گمنام را می آورد که از سربازان گمنام رأی 
اعتماد بگیرد. 300 ، 400 سرباز گمنام در قالب خبرنگار گزارش ها را مخابره می کنند. سربازان 
گمنام صداوسیما هم مشروح جلسات را برای ملت شریف گمنام پخش می کنند. برخی از سربازان 
گمنام در موافقت با وزارت آن سرباز گمنام و برخی دیگر از سربازان گمنام در مخالفت با وزارت آن 
سرباز گمنام سخنرانی می کنند. حاال آن سرباز گمنام قرار است چه وزیری بشود؟ وزیر اطالعات؛ 

یعنی وزیر همه سربازان گمنام. یعنی در واقع وزیر همه.

هاشمی
 در

در یک اتاق تاریک 3 )سه( کاله قرمز و 2 )دو( کاله آبي  پالژ 28
قرار داده ایم. 2 )دو( نفر بینا و 1 )یک( نفر نابینا وارد اتاق 
مي شوند و هر کدام یک کاله را بر سر مي گذارند و از 
اتاق خارج مي شوند. چون اتاق تاریک بوده است دو نفر 
بینا نیز مانند فرد نابینا قادر به تشخیص رنگ کاله خود 
نیستند. بیرون از اتاق هر یک فقط به کاله دیگران نگاه 
مي کنند و درباره رنگ کاله روي سر خودشان قضاوت 

مي کنند ...
بیناي اول: من نمي دانم که کالهم چه رنگي است.

بیناي دوم: من هم نمي دانم که کالهم چه رنگي است.
نابینا: من مي دانم که کالهم چه رنگي است !!

نتوانستند رنگ کاله روي سر  بینا  نفر  سوال: چطور دو 
خود را تشخیص دهند ولي فرد نابینا متوجه رنگ کاله 

خود شد؟!
جواب 

رنگ کاله نابینا قرمز بوده.
اگر رنگ کاله نابینا آبي بود ، یکي از بیناي اول یا بیناي 

دوم حتما رنگ کاله خود را تشخیص مي داد.
مثال: اگر کاله نابینا آبي باشد ، بیناي اول به کاله بیناي 

دوم نگاه مي کند ، اگر اون هم آبي بود ...
دوتا  فقط  چون  است  قرمز  خودش  کاله  که  فهمد  مي 

کاله آبي داشتیم.
اگر کاله بیناي دوم قرمز باشد ، بیناي اول نمي تواند رنگ 

کاله خود را تشخیص دهد ...
در این صورت بیناي دوم رنگ کاله خود را تشخیص مي 
دهد چون اگر رنگ کالهش آبي بود که بیناي اول رنگ 

کاله خود را تشخیص مي داد.
پس رنگ کاله بیناي دوم قرمز است و بیناي دوم حتما 

جواب را مي دانست.
نابینا  ثابت کردیم که رنگ کاله  باال  از مثال  با استفاده 

نمي توانسته آبي باشد.

هیچکدام  که  داریم  هم  مجاورت  در  اتاق  دو  معما  این 
پنجره ندارند ولي هر کدام یک در ورود و خروج دارند. 
در یکي از اتاقها سه چراغ برق و در اتاق دیگر سه کلید 
برق مثل هم وجود دارند. ما نمیدانیم کدام کلید کدام 

چراغ را روشن میکند.
الف: میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن 

و خاموش کنید.
آن  در  چراغها  که  اتاقي  وارد  بار  یک  از  بیش  نباید  ب: 
قرار دارند شوید. فقط یک بار مي توانید وارد اتاق چراغها 
اتاق  به  توانید  نمي  دیگر  آمدید  بیرون  وقتي  و  شوید 

چراغها برگردید.
ج: نباید از کسي کمک بگیرید و هیچ وسیله اي هم در 

اختیار ندارید.
سوال: معلوم کنید که هر کلید کدام چراغ را روشن مي 
کند؟ )مثال: کلید وسطي المپ وسط را روشن مي کند یا 
یکي از دو چراغ کناري را ؟ ، باید معلوم کنید که هر سه 

کلید مربوط به کدام چراغها هستند.(
راهنمائي: باید از اتاقي که کلیدها در آن قرار دارند شروع 

کنید.
جواب 

ابتدا یکي از کلید ها را روشن کنید و چند دقیقه بعد آن 
را خاموش کنید ...

حاال کلید دیگري را روشن کرده و به اتاق چراغها بروید 
چراغي که روشن است مربوط به کلید دوم است.

دو چراغ دیگر را با دست لمس کنید ، هرکدام گرم است 
کلید  به  مربوط  است  سرد  آنکه  و  اول  کلید  به  مربوط 

سوم است.

در این معما 100 )صد( جعبه قند داریم که در هر کدام 
آنها 100 )صد( حبه قند وجود دارد و وزن هر حبه  از 

قند a(( گرم است.
اگر یکي از جعبه هاي قند شامل حبه قندهائي به وزن 

)a-1( گرم باشد ...
چگونه مي توان با یک بار وزن کردن ، جعبه شامل حبه 

قندهاي داراي وزن )a-1( را پیدا کرد؟
جواب

)صد(   100 تا  )یک(   1 شماره  از  را  قندها  جعبه  ابتدا 
شماره گذاري مي کنیم.

سپس از هر جعبه برابر با شماره اش قند بر میداریم ...
مثاًل از حعبه شماره یک ، یک حبه قند ، از جعبه شماره 
دو ، دو حبه قند ، از جعبه شماره سه ، سه حبه قند و ...

جمع همه این قندها مي شود 5050 )پنج هزارو پنجاه( 
حبه قند.

حاال این 5050 )پنج هزارو پنجاه( حبه قند را وزن مي 
کنیم ...

اگر یک گرم از 5050a گرم کمتر بود جعبه شماره یک 
شامل حبه قندهاي داراي وزن a-1 گرم است ...

دو  بود جعبه شماره  گرم کمتر   5050a از  گرم  دو  اگر 
شامل حبه قندهاي با وزن a-1 گرم است ...

و به طور کلي اگر n گرم از 5050a گرم کمتر بود جعبه 
شماره  n شامل حبه قندهاي با وزن a-1 گرم است.

)صد(   100 شماره  جعبه  آنگاه   100gr=n اگر  مثال: 
شامل حبه قندهاي با وزن a-1 گرم است.

و اگر 90gr=n آنگاه جعبه شماره 90 )نود( جعبه مورد 
نظر است.

م    ع    م    ا      با      ج    و    ا    ب

علیرضا نعمت الهی با ارسال مطلب طنزی به بازتاب نوشته است:
بانک مرکزی اعالم کرد به منظور کنترل بازار، طرح پیش فروش 4 و 6 ماهه مرغ از فردا 

در تمامی شعب بانک ملی در سراسر کشور آغاز می شود.
از  مرغ  فروش  پیش  کرد،  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  عمومی  روابط 
اجرا خواهد شد.  ایران در سراسر کشور  بانک ملی  از طریق شعب  تاریخ 25/4/1391 
طرح پیش فروش مرغ به صورت نامحدود بوده و  بر اساس دستورالعمل، قیمت هر کیلو 
مرغ به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به بانک ملی اعالم 

می گردد.
ضمناً، پیش فروش مرغ در سر رسیدهای 4 یا 6 ماهه امکان پذیر می باشد و پس از طی 
دوره 4 یا 6 ماهه مندرج در قرار داد، مرغ تنها از طریق همان شعبه ای که پیش فروش 

توسط آن صورت پذیرفته به فرد متقاضی تحویل می گردد.
شایان ذکر است، قیمت پیش فروش هر کیلو مرغ برای هفته جاری برای تحویل چهار 
ماهه، معادل مبلغ چهل و هفت هزار )47000( ریال و برای تحویل 6 ماهه معادل مبلغ 
بدون  مذکور  های  قیمت  است.  تعیین شده  ریال  پانصد)43500(  و  هزار  و سه  چهل 
احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و این مالیات در هنگام تحویل مرغ از متقاضی 

دریافت خواهد شد

 پیش فروش ۴ ماهه مرغ در بانک ملی! 

کاریکاتور - در حالی مسئوالن اعالم می کنند فروش مرغ بیش از 5200 تخلف است اما ظاهراً قیمت مرغ 
قصد پایین آمدن ندارد.

سلمان طاهری - منبع:روزنامه شرق

کاریکاتور/ اول مرغ نبود یا تخم مرغ! 

معماي جعبه حاوي حبه قندهاي سبکترمعماي سه چراغ و سه کلیدمعماي 5 )پنج( کاله و 3 )سه( نفر
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آنگاه که خورشید مقدس اسالم بر سرزمین بزرگ آریائیها نتابیده بود و ایرانیان متمدن آفریده هاي بزرگ طبیعت چون آب ، باد ، خورشید 
، آتش و خاک را براي اداي تقدس به پروردگار خویش بر مي گزیدند و گرد این آفریده هاي خالق سبحان به نیایش و تضرع مي پرداختند 
، ساکنین اولیه مرکز آریانشینان نیز عنصر مقدس باد را به عنوان یکي از آفریده هاي خداي سبحان برگزیدند و در 7000 سال پیش ضمن 
بوجود آوردن یکي از بزرگترین مرکز مدنیت تاریخ در فالت مرکزي ایران ) تحقیق در تپه باستاني ابوذر بادرود توسط گروه باستان شناسي 

( همنوا با باد به راز و نیاز مبادرت ورزیدند .
» باد ، روز 22 هر ماه شمسي باشد و تدبیر و مصالح آن روز بدو تعلق دارد . نیک است در این روز نو بریدن ، نو پوشیدن و بر اسب نو سوار 
شدن « ) برهان قاطع (در سانسکریت اوستا اسم مخصوص پروردگار و ایزد مخصوص ، عنصر باد است و نخستین پروردگاري است که نذورات 
را مي پذیرد . خداي باد بنا به اعتقاد کوشانیان ، احتماالً از کلمه ایراني    » واته « )واد( ، یعني عنصري را که ویو)واي( بر آن نظارت دارد 
مشتق شده است .در یشتهاي اوستا از باد به نام وات و واد یاد گردیده که این کلمه امروزه در گویش بادرود به معناي باد به کار مي رود . 
بدینسان بود که ایرانیان هفت هزار سال پیش ، براي این احترام به این الهه مقدس دیار بزرگ و متمدن خویش را باد نام نهاد و مردان نیک 

سرشتش به احترام این پدیده الهي چنین سرودند که :
  سرشته شد چو گل ما ز آب و خاك باد                                    ميـان بـاد نشستـيم ، هر چه بـاد ! بـاد 

دلـي بـه بـاد مبـاد ، آشياـنه طوفان                                       سراي مهر و حمبت مهيشه بـاد ، آباد
باد در سال 1345 همزمان با تاسیس مرکز دهستان به بادرود مبدل گردید . این شهر از توابع استان اصفهان است که در 140 کیلومتري 
شمال آن واقع شده است . در طول شرقي 52 درجه و 2 دقیقه و عرض شمالي 33 درجه و 41 دقیقه در کوهپایه هاي کرکس و در 60 

کیلومتري کاشان و 35 کیلومتر نطنز واقع گردیده است .)برگرفته از نوشته های جناب آقای ذبیح اله صولتیان(

 بادرود ، یادگار 7000 سال تاریخ ایران 

نمایی از منزل تاریخی و زیبای رهگشا

 امامزاده آقا علي عباس )ع( و شاهزاده محمد )ع( اکتشاف در تپه تاریخي سیاه بوم اریسمان بادرود

میدان بادگیر بادرود

منزل وموزه شخصي رهگشاي بادرود با اشیاء تاریخي 

خانه تاریخی میرزا فتح اله افصحی

گرمابه تاریخی نوقه در بادرودخانه تاریخی مدیر )قوام الدین حائری(

بنای یادمان مرحوم محقق الدوله گنبد مدور و قبر مرحوم محقق الدوله

مجموعه تاریخی محقق الدوله در محله حسینیه بادرود

7سین ایراني در سراموزه رهگشاي


