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المپيک 2012 لندن به روایت تصویر

نام مبارک امام مجتبی)ع( یعنی »حسن« هدیه جبرئیل به رسول خدا )ص( بود 
که تا پیش از این چنین نامگذاری سابقه نداشت و از آن جهت امام حسن را کریم 
اهل بیت می خوانند که ایشان کریم الوجه بود و از جهت منظر، اخالق و بزرگواری 

به رسول اکرم شبیه تر از او نبود.
برپایی سنت عقیقه در اسالم با والدت امام حسن)ع(

 امام حسن )ع ( فرزند امیرمؤمنان علی بن ابیطالب و مادرش مهتر زنان فاطمه 
زهرا دختر پیامبر خدا است. امام حسن در شب نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت 
در مدینه تولد یافت. وی نخستین پسری بود که خداوند متعال به خانواده علی و 
فاطمه عنایت کرد. رسول اکرم بال فاصله پس از والدتش، او را گرفت و در گوش 
اقامه گفت. سپس برای او گوسفندی قربانی کرد، سرش را تراشید و هم  چپش 
وزن موی سرش، نقره به مستمندان داد. پیامبر دستور داد تا سرش را عطر آگین 
کنند و از آن هنگام آیین عقیقه و صدقه دادن به هم  وزن موی سر نوزاد سنت شد.

او را »  نام در جاهلیت سابقه نداشت. کنیه  این  نام داد و  نوزاد را »حسن«  این 
ابومحمد« نهاد و این تنها کنیه اوست. لقب های او سبط، سید، زکی، مجتبی است 
که از همه معروفتر »مجتبی » است. پیامبر اکرم به حسن و برادرش حسین)ع( 
عالقه خاصی داشت و بارها می فرمود که حسن و حسین فرزندان من هستند و 
به پاس همین سخن علی)ع( به سایر فرزندان خود می فرمود: »شما فرزندان من 

هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند«.
و  بود  خدا  رسول  به  جبرئیل  هدیه  یعنی »حسن«  )ع(  مجتبی  امام  مبارک  نام 
این نام در دنیا نبوده بلکه از نامهای اهل بهشت است. در حدیث آمده است که 
پیامبرگرامی فرموده است: »حسن، حسن نامیده شد، زیرا »احسان« خدای متعال 
سبب پایداری آسمان ها و زمین است.« این حدیث شریف حسن بودن را اشاره به 
مقام »احسان« می داند. و برخی از روایات دیگر نیز ویژگیهائی برای امام مجتبی 
برای  باالترین درجات  بر همان مقام »احسان« که جزو  اند که دقیقاً  بیان کرده 

سالک الی اللهّ است، تطبیق می کند.
از آن جهت امام حسن را کریم اهل بیت می خوانند که ایشان کریم الوجه بود و از 

جهت منظر، پیکر، اخالق و بزرگواری به رسول اکرم شبیه تر از او نبود.
امام حسن در دوران پس از وفات پیامبر و حضرت زهرا)س( 

امام حسن هفت سال و اندی از زمان جد بزرگوارش را درک نمود و در آغوش مهر 
آن حضرت بسر برد و پس از رحلت پیامبر که با رحلت حضرت فاطمه دو ماه یا سه 

ماه بیشتر فاصله نداشت، تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار گرفت.
هنگامیکه حادثه دهشتناک ضربت خوردن علی )ع( در مسجد کوفه پیش آمد و 
مولی بیمار شد به حسن دستور داد که در نماز بر مردم امامت کند، و در آخرین 
لحظات زندگی، او را به این سخنان وصی خود قرار داد: »پسرم ! پس از من، تو 
صاحب مقام و صاحب خون منی«. و حسین و محمد و دیگر فرزندانش و رؤسای 
شیعه و بزرگان خاندانش را بر این وصیت گواه ساخت و کتاب و سالح خود را به او 
تحویل داد و سپس فرمود: »پسرم! رسول خدا دستور داده است که تو را وصی خود 
سازم و کتاب و سالحم را به تو تحویل دهم. همچنانکه آن حضرت مرا وصی خود 
ساخته و کتاب و سالحش را به من داده است و مرا مأمور کرده که به تو دستور 

دهم در آخرین لحظات زندگیت، آنها را به برادرت حسین بدهی«.
خطبه سوزان امام حسن در شهادت امیرالمؤمنین 

سال چهلم هجری در حالی که خاندان وحی و امهّت اسالمی در سوگ امیرمؤمنان 
علی نشسته اند، کوفه، مرکز استقرار خالفت علوی، بار دیگر انتخاب و آزمایشی 

بزرگ را تجربه می کند. پس از به شهادت رسیدن امیرالمؤمنین حسنین)ع(جنازه 
پدر را دفن کردند و صبحگاه روز 21 ماه رمضان، ابن عباس به میان مردم آمده و 
می گوید: »ای مردم! امیرمؤمنان به سرای دیگر سفر کرد و فرزندش را از برای شما 
به یادگار گذاشت. اگر دوست دارید، فرزندش به سوی شما آید!« مردم گریستند و 

خواستار حضور امام مجتبی در میان خود شدند.
حضرت، به مسجد کوفه آمد و پس از سپاس الهی و درود بر پیامبر )ص( چنین 
فرمود: »ای مردم در این شب قرآن نازل شد، و در این شب عیسی بن مریم را به 
آسمان بردند، و در این شب یوشع بن نون کشته شد، و در این شب پدرم امیر 
المؤمنین)ع( از این جهان رحلت کرد، به خدا سوگند هیچ یک از اوصیا بر پدرم 
در رفتن به بهشت پیشی نجسته، و نه هر کس که پس از اوست، و این گونه بود 
که رسول خدا او را در هر ماموریت جنگی که می فرستاد جبرئیل در سمت راست 
او و میکائیل در سمت چپ او می جنگیدند و هیچ درهم و دیناری پس از خود به 
جای نگذارد جز هفتصد درهم که از جیره بیت المال او زیاد و اضافه آمده بود و آن 

را جمع کرده بود تا خادمی برای خانواده خود خریداری کند.«
این سخن را فرمود سپس گریه گلویش را گرفت و گریست، مردم نیز با آن حضرت 
گریه کردند، آنگاه فرمود: »منم فرزند بشیر)مژده دهنده به بهشت، یعنی رسول 
خدا)ص( که از نامهای آسمانی او بشیر است( منم فرزند نذیر)ترساننده از جهنم(

منم فرزند آن کس که به اذن پروردگار مردم را به سوی او می خواند، منم پسر 
چراغ تابناک)هدایت(، من از خاندانی هستم که خدای تعالی پلیدی را از ایشان دور 
کرده و به خوبی پاکیزه شان فرموده، من از آن خاندانی هستم که خداوند دوستی 
ایشان را در کتاب خویش)قرآن( فرض و واجب دانسته و فرموده است: »بگو از شما 
پاداشی جز دوستی اهل بیت خود نمی خواهم و هرکس کار نیکی انجام دهد، بر 

نیکی اش می افزاییم.« پس نیکی در این آیه، دوستی ما خاندان است.
با آن  و به دنبال این سخنرانی، عبد الل بن عباس برخاست و مردم را به بیعت 
حضرت دعوت کرد و گفت: »ای مردم-این پسر پیغمبر شما و وصی امام شماست 
با او بیعت کنید!« مردم نیز دعوت او را پذیرفته گفتند: »براستی که چقدر نزد ما 
محبوب است، و چه اندازه حق او بر ما واجب است.« و به دنبال این گفتار با آن 
حضرت بیعت کردند. و چون کار بیعت تمام شد امام حسن فرمانداران و استاندارانی 
برای شهرها تعیین فرموده به شهرها فرستاد، و از آن جمله عبد الل بن عباس را 
روانه بصره کرد.شیخ مفید در کتاب ارشاد روایت کرده که این جریان در روز جمعه 
21 رمضان سال چهلم هجری بود و ابن شهر آشوب در مناقب گفته که در روز 

بیعت با امام حسن مجتبی 37 سال از عمر آن حضرت گذشته بود.
آغاز بیعت شکنی مردم با امام حسن

پس از شهادت امام علی مردم کوفه و مدائن و عراق و حجاز و یمن همه با میل 
با حسن بن علی)ع( بیعت کردند جز معاویه که خواست از راهی دیگر برود و با 
او همان رفتاری پیش گیرد که با پدرش پیش گرفته بود. حسن بن علی شرایط 
رهبری را در خود جمع داشت زیرا اوال فرزند رسول خدا بود و دوستی او یکی از 
شرایط  ایمان بود، دیگر آنکه الزمه بیعت با او این بود که از او فرمانبرداری کنند. 
امام )ع( کارها را نظم داد و والیان برای شهرها تعیین فرمود و انتظام امور را بدست 
گرفت.اما زمانی نگذشت که مردم چون امام حسن را مانند پدرش در اجرای عدالت 
با نفوذ به توطئه های  ازافراد  و احکام و حدود اسالمی قاطع دیدند، عده زیادی 
پنهانی دست زدند و حتی در نهان به معاویه نامه نوشتند و او را به حرکت به سوی 
کوفه تحریک نمودند، و ضمانت کردند که هرگاه سپاه او به اردوگاه حسن بن علی 

نزدیک شود، حسن را دست بسته تسلیم او می کنند یا ناگهان او را بکشند.
خوارج نیز به خاطر وحدت نظری که در دشمنی با حکومت هاشمی داشتند در این 
توطئه ها با آنها همکاری کردند. در برابر این عده منافق  شیعیان علی و جمعی 
از مهاجر و انصار بودند که به کوفه آمده و در آنجا سکونت اختیار کرده بودند. این 
امام  ثابت کردند.  بزرگمردان مراتب اخالص و صمیمیت خود را در همه مراحل 
به  را  او  نامه هایی  با  برابر خود دید،  را در  حسن وقتی  طغیان و عصیان معاویه 
اطاعت و عدم توطئه و خونریزی فرا خواند ولی معاویه در جواب امام تنها به این 
امر استدالل می کرد که: من در حکومت از تو با سابقه تر و در این امر آزموده تر 

و به سال از تو بزرگترم همین و دیگر هیچ!
گاه معاویه در نامه های  خود با اقرار به شایستگی امام حسن می نوشت: »پس از 
من خالفت از آن توست زیرا تو از هر کس بدان سزاوار تری« و در آخرین جوابی 
که به فرستادگان امام حسن داد این بود که »برگردند، میان ما و شما بجز شمشیر 
نیست«. و بدین ترتیب دشمنی  و سرکشی از طرف معاویه شروع شد و او بود که 

با امام زمانش گردنکشی آغاز کرد.
راهکارهای حکومتی امام مجتبی

امام حسن پس از شهادت امیرمؤمنان و عهده دارشدن خالفت، بدین امر اهتمام 
ورزید و در این راستا به اجرای راهکارهایی اقدام نمود که بدین شرح است:

لین سخنرانی خود، بعد از  الف( تثبیت نظام مدیریهّتی؛ امام مجتبی )ع( پس از اوهّ
شهادت امیرمؤمنان، به اداره مملکت پرداخته و کارگزاران سابق را در یمن، حجاز، 
آذربایجان، خراسان، کرمان و فارس در کار خویش ابقا نمود و عبداللهّ بن عباس 

را به بصره فرستاد.
امام حسن  با  مردم  بیعت  از  معاویه  آنکه  از  پس  دشمن؛  نفوذ  از  جلوگیری  ب( 
هم  از  و  نابسامانی  ایجاد  هدف  با  را  مختلفی  های  توطئه  شد،  آگاه  مجتبی)ع( 
از آن  بصره،  و  به سوی کوفه  تدارک دید که فرستادن جاسوس  امور،  گسیختن 
به دستور حضرت، جاسوس معاویه در کوفه گردن زده شد و  البته  جمله است. 
امام نامه ای به بصره برای ابن عباس نگاشت و از وی خواست جاسوس معاویه را 

دستگیر و او را نیز اعدام کند.
مقابل  در  تسلیم  از  اساس،  بی  های  بهانه  با  معاویه  معاویه؛  با  ت  حجهّ اتمام  ج( 
حکومت امیرمؤمنان علی)ع( سرباز زد. عملکرد معاویه، حتی طبق مبانی اهل سنت 
ـ که اتفاِق اهل حلهّ و عقد را برای امامت کافی می دانند ـ نیز محکوم است. امام 
ت به معاویه نامه می نویسد و او  مجتبی )ع( با یادآوری این اصل، برای اتمام حجهّ
را از مخالفت با حکومت مرکزی بر حذر می دارد.در بخشی از این نامه چنین آمده 
است: »همانا علی )ع( ـ چون از جهان چشم فروبست، که رحمت خدای بر او باد، 
روزی که به شهادت رسید و روزی که خداوند بر او با انتخاب اسالم منهّت نهاد و 
روزی که در قیامت بر انگیخته شود ـ پس از او مسلمانان مرا به خالفت و امامت 
برگزیدند. از خداوند خواستارم که عطایای دنیوی او، چیزی از آنچه مایه کرامت 

ما، در آخرت است، کم نکند.
ت کنم و نزد  آنچه مرا به ارسال این نامه واداشت، این است که بر تو اتمام حجهّ
صالح  به  کاری  و  یابی  می  بزرگ  ای  بهره  بپذیری،  اگر  باشم؛  معذور  خداوند 
از بیعت من وارد  را رها کن و در آنچه دیگران  باطل  نمایی. پس  مسلمانان می 
شدند، تو نیز داخل شو؛ زیرا خود نیک می دانی که من، نزد خدا و نزد آنان که به 
سوی حق باز می گردند و پیمان ها و احکام او را حفظ می کنند، از تو شایسته 

تر به خالفت هستم.«

این دهان بستی دهانی باز شد          تا خورنده ی لقمه های راز شد
 

گرتو این انبان ز نان خالی کنی          پر ز گوهرهای اجاللی کنی
 

لب فرو بند از طعام و از شراب          سوی خوان آمسانی کن شتاب
 

طفل جان از شیر شیطان باز کن          بعد از آنش با ملک انباز کن
 

چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟  امتحان کن چند روزی در صیام

چند شبها خواب را گشتی اسیر؟         یک شبی بیدار شو دولت بگیر

خطبه سوزان امام حسن در شهادت امیرالمؤمنین

مراسم افطاری در بزرگترین مسجد هند
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سكوت ، ميراث معاونان اول ؟

آیا خاموشي، سکوت و بي حاشیه بودن براي معاونان اول دولت هاي 
مختلف تبدیل به یک مشي و مرام شده است؟ آیا این ِسَمت چنین 
اول  نفرات  یا  ارمغان مي آورد  به  آن  براي صاحبان  را  ویژگي هایي 
دولت ها به عمد یا غیرعمد کساني را انتخاب مي کنند که ذاتا داراي 

چنین ویژگي هایي هستند؟
که   68 سال  در  اساسي  قانون  تغییرات  از  پس  ایسنا،  گزارش  به 
منجر به حذف پست نخست وزیري و تعریف شدن پست معاون اولي 
رییس جمهور شد،  در طول 23 سال گذشته 4 نفر در این سمت 

قرار گرفته اند.
اولین کسي که در تاریخ جمهوري اسالمي ایران به عنوان معاون 
اول رییس جمهور انتخاب شد، »حسن حبیبي« بود که به مدت 12 
سال این سمت را بر عهده داشت. »محمدرضا عارف« در دولت دوم 
سیدمحمد خاتمي جایگزین او شد و در سال 84 نیز با تغییر دولت، 
»پرویز داوودي« از دانشگاه بهشتي به پاستور آمد تا در نقش معاون 
اول رییس جمهور انجام وظیفه کند. در سال 88 پس از خداحافظي 
با  ولي  داوودي، »اسفندیار رحیم مشایي« جایگزین وي شد  پرویز 
این  عهده دار  هفته  یک  از  بیش  آمد،  بوجود  که  مسائلي  به  توجه 

مسئولیت نبود و سپس »محمدرضا رحیمي« به جاي او نشست.
بر  مبني  تحلیلگران  از  برخي  اعتقاد  نادرستي  یا  درستي  از  فارغ 
اول  معاونت  پست  ایجاد  و  نخست وزیري  پست  حذف  با  اینکه 
بیشتر نقش  و  اجرایي آن کمرنگ شده است  رییس جمهور، نقش 
نفر  به عنوان  افراد  این  باید گفت  برعهده دارد،  را  هماهنگ کننده 
دوم دولت ناچارند بخشي از بار سنگین پست ریاست جمهوري را 
بر عهده بگیرند، در جلسات مختلف حضور پیدا و بین اعضاي دولت 
و معاونان هماهنگي ایجاد کنند و حتي در مواردي ناچار مي شوند 
بدون برنامه ریزي قبلي در برخي از جلسات به جاي رییس دولت 

شرکت کنند.
از  پس  رییس جمهور  اول  معاونان  از  تن  سه  حاضر  حال  در 
که  خاطراتي  و  تجربیات  تمام  وجود  با  خود  از سمت  کناره گیري 
از دولت خودشان  دارند، به دالیل مختلف ترجیح داده اند کمتر در 
مسائل اجرایي حضور داشته باشند و به اظهارنظر بپردازند؛ موضوعي 

که گویي در بین این افراد تبدیل به یک مشي و مرام شده است.

معرفي  به  خاموش«،  »سیاستمداران  سلسه گزارش هاي  ادامه  در 
افرادي مي پردازیم که پس از خداحافظي از مسئولیت معاون اولي 

رییس جمهور، راهبرد سکوت را در پیش گرفته اند.
یکي از چهره هاي این فهرست، پرویز داوودي است. وي متولد سال 
1331 در تهران و داراي دکتري اقتصاد از دانشگاه آیووا آمریکاست 
او  از  اقتصاد دانشگاه شهید بهشتي است.  استاد  و مدت هاست که 
به عنوان یکي از شاگردان آیت الل مصباح یزدي و موسسه آموزش 

پژوهشي امام خمیني)ره( یاد مي شود.
پرویز داوودي

داوودي که در زمان دولت هاشمي، معاون اقتصادي وزیر اقتصاد و 
دارایي بود، در سال 84 از سوي احمدي نژاد به عنوان معاون اول 

کابینه انتخاب شد و تا سال 88 این وظیفه را بر عهده داشت.
در واپسین روزهاي دولت نهم، احمدي نژاد تصمیم گرفت مشایي را 
جایگزین وي کند و او )داوودي( را به عنوان مشاور خود معرفي کرد، 
تصمیمي که با دلخوري داوودي همراه شد به نحوي که بر اساس 
معروف  وجود  با  کردند،  مطرح  زمان  آن  در  رسانه ها  برخي  آنچه 
پیدا  کار خود حضور  دفتر  در  روزي  نظم، چند  رعایت  به  بودنش 
نکرد و حتي مراسم تودیع و معارفه اي هم برگزار نشد؛ گرچه انتخاب 
هفته  یک  از  بیش  هم  رییس جمهور  اول  معاون  عنوان  به  مشایي 
دوام پیدا نکرد و در نهایت محمدرضا رحیمي جایگزین مشایي شد.

گفته مي شود داوودي در زماني که به عنوان معاون اول رییس جمهور 
دانشگاه  اقتصادي  مکتب  پیرو  اینکه  به  توجه  با  داشت،  مسئولیت 
با  تعاوني  دولتي  اقتصاد  به  معتقد  که  )مکتبي  بود  بهشتي  شهید 
اقتصادي  از مردان  برخي  با  است(،  نقش کمرنگ بخش خصوصي 
نظر  اختالف  بودند  تهران  دانشگاه  اقتصادي  پیرو مکتب  دولت که 
داشت. وي در زماني که در آن زمان عالوه بر انجام وظایف معمول 
خود، در نقل و انتقال مردان اقتصادي دولت از جمله دانش جعفري 
و مظاهري نقش ویژه اي داشته، چراکه آنها معتقد به مکتب دیگري 

یعني مکتب اقتصادي دانشگاه تهران بودند.
در زمان معاون اولي داوودي، وي در بین خبرنگاران به عنوان مرد 
پیدا  بیشتر جلساتي که حضور  بود چراکه در  ارقام معروف  و  آمار 
و شاید  دولت مي پرداخت  عملکرد  از  ارقام  و  آمار  ارائه  به  مي کرد 

دلیل این امر، عالقه شدید او به امر اقتصاد بوده است.
داوودي پس از برکناري از سمت معاون اول رییس جمهور، در کنار 
از  سال 1388 طي حکمي  آذر  در  رییس جمهور،  مشاورت  سمت 
استراتژیک  بررسي هاي  مرکز  رییس  عنوان  به  احمدي نژاد  سوي 

ریاست جمهوري منصوب شد.
عضویت  به   90 سال  خرداد  در  رهبري  معظم  مقام  حکم  با  وي 
شوراي عالي مرکز الگوي اسالمي ـ ایراني پیشرفت منصوب شد. در 
حال حاضر یکي از فعالیت هاي عمده مرکز بررسي هاي استراتژیک 

ریاست جمهوري، تدوین این الگوست.
یکي دیگر از افراد این فهرست، محمدرضا عارف است. فردي که به 
منضبط، کم حرف و مهربان بودن معروف است. حرف و حدیث در 
موردش زیاد است ولي او همیشه ترجیح داده سکوت کند و حتي 

در فراز و نشیب هاي دوران اصالحات هم کم حرف بود.
عارف

عارف در 27 آذر 1330 در یزد در خانواده اي مذهبي به دنیا آمد. 
او از همان زمان کودکي داراي نبوغ زیادي در علم ریاضي بود و در 
سال 1348 نیز رتبه اول رشته ریاضي را در کنکور کسب کرد. او 

فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه استنفورد آمریکا در رشته برق 
است و مدتي نیز ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشته است. به 
گفته همسرش ـ که همشهري او هم هست ـ در یزد به »انیشتن 

یزد« معروف بود.
یاد  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان  رییس  اولین  عنوان  به  او  از 
تلگراف  و  پست  وزیر  خاتمي  سیدمحمد  اول  دولت  در  و  مي شود 
به عنوان  بود و در دولت دوم خاتمي هم جایگزین حبیبي شد و 
پایان  از  پس  پرداخت.  وظیفه  ایفاي  به  رییس جمهور  اول  معاون 
ابراز  تازه مستقر  دولت  که  گفتند  رسانه ها  برخي  اصالحات،   دولت 
تمایل کرده که وي در سمت قبلي اش باقي بماند و به ایفاي نقش 

بپردازد ولي وي این پیشنهاد را نپذیرفت.
وي از معدود چهره  هاي اصالح طلبي است که همزمان عضو مجمع 
فرهنگي  انقالب  عالي  و همچنین شوراي  نظام  مصلحت  تشخیص 

است.
و  شریف  صنعتي  دانشگاه  برق  مهندسي  دانشکده  استاد  این  از 
رییس هیات مدیره بنیاد باران به عنوان یکي از کاندیداهاي بالقوه 
اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوري یازدهم یاد مي شود؛ گرچه 
عارف در روز جمعه 23 تیرماه در گفت وگوي کوتاهي با ایسنا در 
مورد احتمال کاندیداتوري خود در انتخابات گفت: این موضوع بحث 
زودرس و زودهنگامي است و باید تالش کنیم فضا براي مشارکت 
این در حالي است که برخي رسانه ها خبر  حداکثري فراهم شود. 
ریاست  انتخابات  به صحنه  ورود  را جهت  برنامه اش  او  که  داده اند 
جمهوري آماده کرده، جلسات انتخاباتي اش در تهران برگزار مي شود 
و رییس ستاد انتخاباتي وي با سیدمحمد خاتمي دیدار کرده است.

اصولگرا  از سایت هاي جریان  برخي  مباحث،  این  به  توجه  با  البته 
نیز اینگونه تبلیغ مي کنند که خاتمي تمایلي به کاندیداتوري عارف 
در  خاتمي  موردنظر  در  سایت ها  این  از  یکي  که  نحوي  به  ندارد 
خاتمي  محمد  شنیده ایم  که  نوشت  عارف  کاندیداتوري  با  ارتباط 
گفته است »من شخصا عارف را دوست دارم. عارف انسان با حجب 
و حیایي است ولي نقطه ضعف او این است که در بزنگاه موضع و 

مرزبندي مشخصي با طرف مقابل ندارد«.
کرد  فراموش  را  نکته  این  نباید  عارف  سیاسي  سوابق  بررسي  در 
انتخابات مجلس هشتم کاندیدا شده بود و در حالي که  او در  که 
ردصالحیت  به  اعتراض  در  باشد،  اصالح طلبان  سرلیست  بود  قرار 
انصراف  انتخابات  از  از شرکت  نگهبان  توسط شوراي  اصالح طلبان 
داد. در سال 87 نیز براي کاندیداتوري در انتخابات ریاست جمهوري 
دهم اعالم آمادگي کرد ولي هیچکدام از طیف هاي اصالح طلبان در 
این جریان، وي را تائید یا رد نکردند. البته عارف گفته بود که اگر 
خاتمي بیاید کاندیدا نخواهد شد و وقتي خاتمي براي آن انتخابات 

اعالم کاندیداتوري کرد، عارف از صحنه کنار کشید.
معاون اول دیگري که باید نام او را در این لیست قرار داد، حسن  
حبیبي است. او در سال 1315 در تهران به دنیا آمد و در دولت 
مهندس بازرگان وزیر ارشاد بود. او در دولت میرحسین موسوي نیز 
به عنوان وزیر دادگستري ایفاي نقش کرد و در دو دولت هاشمي 
اول  معاون  عنوان  به  خاتمي  سیدمحمد  اول  دولت  و  رفسنجاني 

رییس جمهور به ایفاي وظیفه پرداخت.
حسن حبیبي

حبیبي که در زمینه حقوق تخصص و تبحر دارد، از جمله حقوقداناني 
انقالب اسالمي در تهیه پیش نویس متن  از پیروزي  است که پس 

قانون اساسي مشارکت داشت.
او که پیش از انقالب همکاري کوتاهي نیز با نهضت آزادي داشت، 
پس از اینکه ساواک به او مشکوک شد به خارج از کشور رفت تا به 
ادامه تحصیل بپردازد و پس از انقالب هم در اولین دوره انتخابات 
ریاست جمهوري نامزد غیررسمي حزب جمهوري اسالمي و تعدادي 
از اعضاي نهضت آزادي بود که البته در رقابت با بني صدر نتوانست 

به پیروزي برسد.
ایران شناسي  بنیاد  رییس  و  امنا  هیات  رییس  حاضر  حال  در  وي 
است و در اردیبهشت سال 91 حکم وي از سوي احمدي نژاد براي 
یک سال دیگر تمدید شد. حسن حبیبي بعد از اینکه در زمان دولت 
دوم سیدمحمد خاتمي، به علت بیماري از عرصه اجرا کناره گیري 
کرد، سیاست سکوت را در پیش گرفت و ما در این سال ها کمتر 
شاید  البته  که  بوده ایم  عرصه  این  در  وي  از  اظهارنظري  شاهد 

بیماري وي یکي از دالیل این موضوع باشد.
او در سال 87 به دلیل نارسایي قلبي و تنفسي در بیمارستان قلب 
تهران بستري شد. بیماري وي به حدي بود که در سال 88 هنگام 
رونمایي از دو اثر تاریخي بنیاد ایران شناسي، وقتي در جمع کارکنان 
بیان مي کرد، گفت »همه  بیماري خود را  روزنامه اطالعات تجربه 
متفق الوقول بودند که من رفته ام. گذر از زندگي به مرگ را که گاهي 
از تونل تشبیه مي کنند، من دقیقا تجربه کردم. نه  از آن به گذار 
یک بار یا یک ثانیه، بلکه چندین بار این فضا را دیدم و از این تونل 

گذشتم. من بارها این مسیر را رفتم و بازگشتم«.
البته در پي بیماري حبیبي، او که ریاست فرهنگستان زبان و ادب 
فارسي را نیز بر عهده داشت، احمدي نژاد او را از این سمت برکنار 

و غالمعلي حدادعادل را به ریاست این فرهنگستان منصوب کرد.
او در تیرماه سال 90 بار دیگر پس از عمل معده و بر اثر خونریزي 
گوارشي مدتي در بخش سي . سي .یو بیمارستان قلب تهران بستري 

شد و بهبود پیدا کرد.
حسن حبیبي در دوراني که بر کرسي معاون اولي تکیه داشت در 
بسیاري از مواقع سوژه اول هفته نامه طنز گل آقا بود و در بین مردم 
بواسطه همین هفته نامه و طنزهایي که »شاه غالم« در  بیشتر  نیز 

ارتباط با حبیبي مي نوشت، شناخته  شد.
او سال هاي متمادي سوژه شماره یک هفته نامه گل آقا بود و بارها 
و بارها طرح روي جلد پرطرفدارترین نشریه طنز سال هاي پس از 
انقالب را از آن خود کرد. در آن زمان فقط نشریه گل آقا نبود که 
حسن حبیبي را سوژه مطالب طنز و انتقادي خود مي  کرد و نشریات 
چنین  مي دیدند،  حبیبي  در  که  ظرفیتي  به  توجه  با  هم  دیگري 

روندي را در پیش مي گرفتند.
البته حبیبي که از سال 68 تا 80 معاون اولي دولت هاي هاشمي و 
خاتمي را بر عهده داشت، در این دو دوران دو نقش تقریبا متفاوت 
را ایفا مي کرد. در زمان هاشمي به دلیل اینکه رییس جمهور وقت 
انجام  را  نهایي  جمع بندي هاي  خود  و  داشت  اجرایي  شخصیت 
مي داد، حبیبي نقش اجراي کمرنگ تري داشت و به اعتقاد برخي 
وزراي دولت وقت، حبیبي بیشتر در پي ایجاد تفاهم و هماهنگي 
بیشتر بین بخش هاي مختلف دولت بود و در امور اجرایي کمتر وارد 
مي شد ولي در زمان خاتمي چون رییس جمهور نسبت به همتاي 
اول  پیدا مي کرد، معاون  اجرایي ورود  قبلي خود کمتر در مسائل 
فرصت بیشتري را براي ورود به عرصه اجرایي پیدا مي کرد و نقش 

اجرایي آن پررنگ تر بود.

احمد توکلی، 9 مرداد 91
قانونگرایان است. سه خبر مهم و بشارت  و  برای عدالتخواهان  امروز روز مبارکی 
بخش منتشر گشت که نه از جهت محکومیت افراد، بلکه از حیث رسیدگی قاطعانه 
و عدالت طلبانه قضایی باعث افتخار و امیدواری است.اولین خبر، خبر رأی هیأت 
عمومی دیوان عدالت اداری بود که اول صبح به رسانه ها رسید و بالفاصله همه 
رسانه ها را متوجه خود کرد تا خبر را سریعاً به مردم تشنه عدالت منتقل سازند. 
برای نصب آقای سعید  لغو حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی  به  رأی دیوان 
مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق یا همان سازمان تأمین اجتماعی بود. روزهای 
آخر اسفند ماه 1390 با تصمیم رئیس جمهور، و تمکین هیأت امناء صندوق و وزیر 
مربوط حکم آقای مرتضوی صادر شد. دو هفته پیش از آن تعدادی از نمایندگان 

مجلس طی تذکری به رئیس جمهور)1( وی را از این انتصاب پرهیز داده بودند.  
دلیل این دسته از نمایندگان مردم نیز، عدم صالحیت علمی، تجربی و شخصی آقای مرتضوی بود، اینان می گفتند کسی را که حقوق 
خوانده و تمام سابقه خدمتی اش در دادگستری بوده و پرونده قضایی دارد و از قضاوت معلق شده، بر بزرگترین سازمان اجتماعی ـ 
اقتصادی کشور که مصالح 33 میلیون بیمه شده و کل کشور با آن گره خورده است، حاکم نمی کنند. متأسفانه این انتصاب به رغم آن 
خیرخواهی صورت گرفت و ماجراهای استیضاح)2( ، حکمیت اینجانب و وساطت آقای دکتر حداد و پس گرفتن مشروط استیضاح و 
عهدشکنی مرتضوی پیش آمد. چون عالمت از طرف دولت داده شد که حتی اگر وزیر به رأی مجلس عزل شود، باز مرتضوی می ماند، 
نمایندگان تصمیم گرفتند برای نجات منافع کشور و کارگران زحمتکش از این اقدام دولت و کاهش هزینه های سیاسی استیضاح، آن 
راه ها را قبول کنند. چون نتیجه ای حاصل نشد، باز به همین دلیل جمعی از آنان)3( به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و پس از 
سه جلسه کارشناسی تخصصی با حضور حدود 10 قاضی در دیوان، نظر کارشناسی مزبور امروز صبح در هیأت عمومی دیوان به بحث 
گذاشته شد. هیأتی که حدود نود قاضی با سابقه در آن عضو هستند. هیأت پس از بررسی رأی به صحت شکایت و غیرقانونی بودن 
حکم انتصاب صادر کرد.  گوارای وجود طرفداران عدالت و قانون و سپاس از دیوان عدالت اداری که نشان داد به رغم فشار سنگین 
سیاسی و تعلقات صنفی بدون واهمه و نگرانی رأی به لغو حکم وزیر یعنی عزل آقای مرتضوی دادستان سابق تهران دادند. اینجانب به 
عنوان خدمتگزار کوچک مردم در مجلس از طرف خود و موکالنم از قضات ارجمند دیوان عدالت و رئیس محترم دیوان عدالت جناب 
حجه االسالم و المسلمین آقای منتظری سپاسگزاری می کنم.  خبر دوم مربوط بود به دستور رئیس محترم قوه قضائیه برای رسیدگی 
به اتهام برادرشان در ارتباط با شایعات و مدارکی که به نشانه سوء استفاده احتمالی از موقعیت پخش شده است. الف چندی پیش خبر 
از انتشار اوراق و مکاتباتی دولتی در سایت های ضد انقالبی داد که برای تخریب رئیس قوه قضائیه و آقای دکتر جواد الریجانی منتشر 
شده بود. همانجا به استناد همان اوراق الف تصریح کرد هیچ گردی به دامن رئیس قوه قضائیه آیت الل آملی الریجانی نمی نشیند و 
آقای جواد الریجانی هم باید از خود دفاع کند. باعث مسرت و امیدواری است که رئیس قوه چنین دستوری را صادر کردند. البته بنده 
از نزدیک مطلع بودم که ایشان مدتها قبل چنین دستوری را صادر کرده بودند و حاال تأکید مجدد و انتشارش مردم را خوشحال می 

کند. نتیجه رسیدگی هرچه باشد، برای رئیس قوه دست مریزاد باید گفت. 
آخرین خبر که اهمیت آن کمتر از دوتای قبلی نیست، خبر سخنگوی محترم قضا، آقای محسنی اژه ای از احکام متهمان پرونده 
معروف به سه هزار میلیاردی است. از قاضی دقیق و شجاعی همچون آقای سراج انتظاری جز این نبود، من قاضی نیستم تا از درستی 
حکم سخن بگویم ولی سیاستمداری هستم که بسیاری از رسیدگی های پیشین را به خاطر دارم و دادگاه را هم دنبال می کردم. مهم 
آن است که قاضی درک درست و همه جانبه ای از جرم داشت و تفاوت فساد سیستمی از فساد فردی و جرائم یقه سفیدها از جرائم 
یقه آبی ها را به خوبی متوجه بود و با تجربه بنده از سابقه پرونده های بسیار کوچکتر، می گویم هم فرایند دادگاه باعث سربلندی است 
و هم احکام آن. دست آقای سراج قاضی پرونده و آقای محسنی اژه ای ناظر پرونده درد نکند.  برای هر سه مورد هم باید از آیت الل 
آملی الریجانی سپاسگزاری کنم. من به عنوان سیاستمداری که به موضع گیری دادستانی تهران در بستن الف معترض بوده و هستم 
و انتشار کامنت های نقادانه نسبت به قوه قضائیه را جرم نمی دانم و الیحه دفاعیه هم داده ام، به برادر جانباز و قاضی با سابقه و قوی 
آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران اطمینان می دهم اگر ایشان و همکاران خوبشان با همین جهتگیری ادامه خدمت 

دهند، کامنت گزاران الف از قدردانی فروگذار نخواهند کرد و به جای انتقادهای تند، با تشویق رو به رو خواهند شد.

سپاس از قوه قضائیه
»امروز دولت باید با قبول اشتباهات گذشته رویکردهاي خود را اصالح 
کند.« این جمله لب کالم آخرین اظهارات معاون وزیر بازرگاني دولت 
کارشناس  یک  عنوان  به  کشور  اقتصادی  وضعیت  درباره  اصالحات، 

اقتصادی است. محسن بهرامي همچنین گفته : هم ...
شفاف: »امروز دولت باید با قبول اشتباهات گذشته رویکردهاي خود 
وزیر  معاون  اظهارات  آخرین  کالم  لب  جمله  این  کند.«  اصالح  را 
بازرگاني دولت اصالحات، درباره وضعیت اقتصادی کشور به عنوان یک 

کارشناس اقتصادی است.
هلندي  بیماري  هزینه  ما  هم اکنون   : گفته  همچنین  بهرامي  محسن 
کاالها،  قیمت  افزایش  تولید،  توقف  که  مي دهیم  را  کشور  اقتصاد  در 
ضمن  اما  وی  است.پیشنهاد  آن  تبعات  جمله  از  و...  بنگاه ها  تعطیلي 
تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت اقتصادي حال حاضر کشور نیازمند 
این روزها  از تمام ظرفیت هاي نظام هستیم، همان است که  استفاده 
فراقوه اي تشکیل  باید کمیته اي  است،   معتقد  است.وی  بسیار مطرح 

شده تا به دولت در اخذ تصمیمات اقتصادي کمک کند.
کمیته ای که بنا بر اعالم رئیس مجلس با حضور افرادی از هر سه قوه 
تشکیل جلسه داده و می دهد تا برای رفع مشکالت اقتصادی  اقدام 
کند.حاال اما عالوه بر این جلسات که هنوز چیزی از محتوای آنها رسانه 
ای نشده  است،  با باالگرفتن ماجرای گرانی ها، مجلس و دولت  مهمان 

هم می شوند تا شاید چاره ای برای اقتصاد کشور اندیشیده شود.
مهمان  دهم  کابینه  های  اقتصادی  که  بود  پیش  روز  چند  همین 
بهارستان نهم بودند و در جلسه ای غیر علنی که نتیجه آن طرح 9 

ماده ای ارزی بود، به بررسی مشکالت اقتصادی پرداختند.
بررسی  ادامه  و  بازدید  دادن  برای پس  نیز  ها  نشین  بهارستان  حاال  
های اقتصادی راهی ضیافت افطار رئیس دولت دهم شدند.ضیافتی که  
بعد از ان همه انتقاد های تند اقتصادی دولت و مجلس نسبت به هم 
یارانه ها بود، رنگ و بوی  که اوج آن در ماجرای فاز دوم هدفمندی 
همدلی و دوستی به خود گرفته ، تا شاید از اینت طریق اقتصاد کشور 

سرو سامان یابد.
علی الریجانی نیز در مراسم دیدار نمایندگان مجلس با رئیس جمهور  
از همدلی سخن گفته  و اعالم کرده:با توجه به شرایط به وجود آمده 
در اقتصاد کشور و گرانی در کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم 
مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری آمادگی دارد تا در جهت اصالح امور و 

کنترل بازار نسبت به اصالح قوانین با کمک دولت اقدام کند.
این در حالی است که بسیاری از قانون های اقتصادی تصویب شده از 
سوی مجلس مورد انتقاد دولتی هاست و نمونه بارز آن هم قانون بودجه 
سال 91 است که با اعتراض شدید دولتی ها مواجه شد و اجرای فاز 

دوم هدفمندی را نیز به تعویق انداخت.
شرایط  به  توجه  با  گفته:  دیدار  این  در  مجلس  رئیس  حال،  هر  در 
اقتصادی کشور و تحریم های اعمال شده از سوی غرب، وحدت سیاسی 

در کشور باید بین همه مسئوالن حکمفرما شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی  همچنین یادآور شد: در شرایط موجود 
عقل و وظیفه حکم می کند که با یکدیگر وحدت و همگرایی بیشتری 
انرژی های موجود به نحو احسن استفاده  از نیروها و  تا  باشیم  داشته 
شود. تا به این ترتیب امیدها برای وحدت دولت و مجلس برای پشت 

سر گذاشتن بحران گرانی، قوت بگیرد.
موجود  مشکالت  که  کرده  تاکید  نیز  حال  عین  در  الریجانی  علی 
اقتصادی در طول تاریخ کشور بی سابقه بوده است وگفته: امروزه شاهد 
مشکالت اقتصادی متعددی در زمینه گرانی کاالهای اساسی و مایحتاج 
عمومی مردم هستیم اما جنس این مشکالت به نوع دیگری نسبت به 
تغییر کرده و آن هم صف آرایی نظام استکباری در  سال های گذشته 
امروزه  تاکید کرده:  نیز  پایان  در  است.رئیس مجلس  ایران  ملت  برابر 
و تحلیل  را تجزیه  اشتباهات گذشته  بتوانیم  نیستیم که  در شرایطی 
کنیم بلکه باید با نگاه پدیدارشناسانه وضعیت موجود را بررسی کرده و 
نسبت به رفع آنها اقدامات الزم را انجام دهیم.شاید این سخنان رئیس 
قوه مقننه به این معنا باشد که امروز وقتی برای دنبال مقصر گشتن 
نیست  بلکه زمان اصالح مشکالت است.صحبت هایی که شاید اگر به 
مرحله اجرا نزدیک شوند و مسئولین اقتصادی کشور از واگذاری تقصیر 
به دیگری دست بردارند و به فکر چاره باشند، زودتر از آنچه تصور می 
شود اقتصاد کشور رویه بهبود به خود بگیرد و فشار اقتصادی از روی 

دوش مردم برداشته شود.
حاال اما در حالی که همه سیاسیون صحبت از همدلی و همراهی می 
کنند باید منتظر نتیجه عملی این سخنان بود .نتیجه ای  که می توان 
به آن خوشبین بود اگر دست همکاری و همیاری تنها در حرف برای 

یاری بلند نباشد

در ضیافت افطار دولتی ها چه گذشت؟
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این عنوان سرمقاله روزنامه دنیاي اقتصاد به قلم میثم هاشم خانی است که در آن مي خوانید؛
به  هفته  این  ابتدای  از  خارجی،  تفریحی  مسافرت های  متقاضی  ایرانیان  برای  دولت  پنهانی  سوبسید 
صورت کامل قطع شد؛ سیاستی هوشمندانه که خوشبختانه به طور همزمان از طرف دولت و مجلس و 

بانک مرکزی پشتیبانی شده است.
تصمیم به قطع این سوبسید پنهانی که به مدت حدودا یک سال در قالب فروش دالر با نرخی بسیار 
پایین تر از نرخ بازار آزاد به متقاضیان مسافرت های خارجی تجلی داشت، تصمیمی منطقی و کارشناسی 
است که اگرچه قدری دیرهنگام اتخاذ شد، اما بدون تردید تصمیمی در راستای عدالت اقتصادی ارزیابی 
می شود در شرایطی که اقتصاد کشور با خطر کمبود شدید ارزی به دلیل تشدید تحریم های تجاری 
مواجه است، چگونه مي توانیم ارائه سوبسید دولتی به متقاضیان مسافرت های خارجی را که عمدتا جزو 

دهک های درآمدی باالی کشور هستند، سیاستی عادالنه ارزیابی کنیم؟
همچنین تاثیر مثبت چنین تصمیمی بر کاهش تقاضای مسافرت های تفریحی خارج از کشور و انتقال 
تقاضا به سمت مسافرت های تفریحی داخلی را به احتمال فراوان می توان در کوتاه مدت مشاهده کرد 
و بعید نیست که در ماه پایانی تابستان سال جاری، بهبودی محسوس در رونق گردشگری داخلی را 

شاهد باشیم.
در عین حال، دغدغه مربوط به انتقال ناگهانی تقاضای ارز مسافرتی به بازار آزاد و بروز شوک قیمتی در 
قیمت بازار آزاد دالر، مساله ای است که در صورت هوشمندی بانک مرکزی، به سادگی از آن جلوگیری 
خواهد شد. برای جلوگیری از شوک صعودی تقاضای دالر در بازار آزاد، کافی است بانک مرکزی همان 
مقدار دالری را که در هر ماه به مسافران خارج از کشور می فروخته است، اکنون در بازار آزاد و به قیمت 

بازار آزاد به فروش برساند.
ایجاد می شود، عرضه دالر در  آزاد دالر  بازار  تقاضای جدید که در  به همان مقدار  نتیجه درست  در 
بازار آزاد هم افزایش خواهد یافت و به این ترتیب بدون بروز هیچ گونه رانت و سوءاستفاده مالی، از هر 
گونه افزایش قیمت دالر هم ممانعت خواهد شد. ضمنا به تدریج و در ماه های آینده، قابل انتظار است 
که تقاضای مسافرت های خارج از کشور کاهش یافته )به دلیل افزایش هزینه ها بر اثر قطع فروش ارز 

دولتی( و در آن زمان بانک مرکزی می تواند مقدار فروش ارز فوق الذکر را کاهش دهد.
متقاضیان  به  دولتی  قیمت  با  دالر  فروش  قطع  هوشمندانه  تصمیم  خوشبختانه  اینکه  آخر  دست 
مسافرت های تفریحی خارج از کشور، با موافقت کامل مجلس و دولت و بانک مرکزی همراه بود و چه 
بسا بتوان آن را نشانه عزم جزم این سه نهاد برای حرکت به سمت بازار ارز تک نرخی و شفاف و جمع 

کردن بساط انبوه ثروت های بادآورده ناشی از وضعیت ارز دونرخی فعلی ارزیابی کرد.
با این حساب، اگر مقامات ارشد اقتصادی کشور تصمیم جدی برای حرکت به سمت بازار ارز تک نرخی و 
شفاف را داشته باشند، الزم است در گام های بعدی به تدریج بسته های دیگری از تقاضای ارز را از شمول 
دریافت ارز با نرخ دولتی خارج کرده و به طور همزمان افزایش تدریجی نرخ ارز مرجع )دولتی( را به 
طور متناسب با تفاضل تورم ایران و میانگین تورم بین المللی پیگیری کنند. چنین سیاستی بدون تردید 
هم از حجم باالی سوءاستفاده مالی ناشی از شکاف بالغ بر 50 درصدی بین قیمت های دولتی و بازار 

آزاد دالر خواهد کاست و هم می تواند به افزایش درآمد دولت بر اثر فروش دالرهای نفتی منجر شود.
همچنین بسیار بعید است که چنین سیاستی اثر تورمی جدیدی به همراه داشته باشد؛ زیرا هم اکنون 
تقریبا همه کاالهای وارداتی در بازار به صورت متناسب با نرخ دالر بازار آزاد به فروش می رسند. به این 
ترتیب امید مي رود تصمیم اخیر بانک مرکزی، نشانه ای از برنامه جدی برای حرکت مجدد به سمت 
بازار ارز تک نرخی و شفافی باشد که در سال های 1381 تا 89 هم در کشور حاکم بود. در آن صورت 
همان طور که سه رییس کل پیشین بانک مرکزی، در پایان دوره ریاست خود بازار ارزی تک نرخی و 
شفاف را به جانشین خود تحویل دادند، می توان امیدوار بود که رییس کل فعلی هم بازار ارزی تک نرخی 

را به جانشین خود تحویل دهد
-

من امروز جز این قلم نیست باری خدمت می کنم 
ابوالفضل بیهقی

ماه مبارک رمضان از راه رسید.
محضرحضرت  به  بندگان  تشریف  ماه  اگرچه  که  ماهی 

دوست است ،بعضی بعنوان ماه تکلیف بدان می نگرند.
ماهی که باتوجه به فرمایش رسولخدا در آخرین جمعه 
وشبهایش  روزها  بهترین  روزهایش  که  شعبان،  ماه 
بهترین شبهاست، هر لحظه وهر روز آن می تواند عید 

اولیای خدا باشد.
ماه مبارک رمضان، ماهی است که سرتاسرآن وهرآنچه 
که بدان منسوب ومنتسب است، حرمتی ویژه واستثنایی 

نسبت به سایر ماهها دارد.
ما  موالی  از  حدیثی  در  که  است  جهت  ازاین  هم 

امیرالمومنین علیه السالم آمده است:
نگوئید رمضان، زیرا که شما نمی دانید رمضان چیست 
باید صدقه بدهد وبه کفاره آن  وهر کس چنین گوید، 
باید روزه بگیرد ولکن بگوئید ماه رمضان ،همچنان که 

خدای تعالی فرمود: شهر رمضان!
از مهمترین دستاوردهای ماه رمضان،گرسنگی است.

در حدیثی از رسولخدا که صلواتی بی پایان بر او وآلش 
باد،آمده است:

وادار  مجاهده  به  وتشنگی  با گرسنگی  را  جانهای خود 
کنید زیرا اجر و پاداش این کار مانند اجر و پاداش جهاد 

کننده در راه خداست.
حضرت سپس درتعبیری شگفت فرموده است:

عملی نزد خدا محبوبتر از گرسنگی نیست!
و در روایتی دیگر فرمود:

در روز قیامت منزلت آن کس از شما نزد خدا باالتراست 

که گرسنگی او طوالنی تر ودر باره خداوند تفکر بیشتری 
کرده باشد.

در کتاب شریف مراقبات حکیم عارف ،مرحوم حاج میرزا 
از  ( در حدیثی شگفت  تبریزی )ص 260  ملکی  جواد 
رسول اکرم به اسامه فرزند زید فرزند حارثه آمده است:

ای اسامه اگربتوانی وقتی فرشته مرگ برای قبض روح تو 
می آید شکمت گرسنه وجگرت تشنه باشد اینکار رابکن 
زیرا با اینکار شرف منازل را درک می کنی وفرشتگان از 
ورود روح تشنه و گرسنه  تو خرسند می شوند و خداوند 

جبار – جبران کننده بسیار!-بر تو درود می فرستد.
در حدیث معراج خداوند به پیامبرش فر مود:

یا احمد،آیا می دانی میراث روزه چیست؟رسول گفت:نه 
حق تعالی به او آموخت:

سکوت  و  است  حرفی  کم  و  خوراکی  کم  روزه  میراث 
مورث  ومعرفت  معرفت  مورث  وحکمت  حکمت  مورث 
یقین می شود وچون بنده ای به مرتبه یقین برسد باکی 
از این ندارد که چگونه بر او می گذرد ،سختی یا آسانی 

برای او تفاوتی نمی کند و این مقام صاحبان رضاست.
باعنایت به روایات شریفی که ذکرشد تامل در باره اینکه 
ضیافت  ماه  که   رمضان  مبارک  ماه  در  تعالی  خدای 
مهمانهای  از  گرسنگی  با  بویژه  و  باتشنگی  چرا  اوست 
خود پذیرایی می فرماید کار دشواری نیست و عجب از 
اخبار این روزهاست که بعضی مردم رابه خریدهای ویژه 
ماه رمضان تشویق می نمایند و به میادین تره بار می 
تا مبادا در این ماه حتی تصور نداشتن مرغ و  کشانند 
گوشت و...را داشته باشند و دستگاه تبلیغی ما نیز مهر 

سکوت بر لب نهاده  ومی نهد!
اگردستگاه تبلیغی ما  مردم را به این دو میراث بزرگ 

روزه توجه می داد نه ازسفره های رنگین دراین ماه 
درجهت جبران ساعات گرسنگی روزه داران خبری بود 
ونه از صفهایی که این روزهاشاهد آن در مراکز عرضه 

کننده اقالم ویژه ماه مبارک هستیم.
المنه لل که در میکده درآستانه بازشدن است!

ساقی خمارآلوده ام بگشا در میخانه را قربان چشم مست 
این روزها که ساعاتی  را!ومن در  پیمانه  تو پرکن یکی 
آن  وامید  است  نمانده  بیش  الهی  ضیافت  ماه  آغاز  به 
دارم که از جمله کسانی باشم که با روزه داری روزآخر 
کاروانی  ،به  میشوند  مشرف  خدا  ماه  به  شعبان  ماه 
وقافله  است  کرده  وکربال  کوفه  آهنگ  که  اندیشم  می 
را  عالم وجود است، خدا  ساالر آن که روزه دارحقیقی 
با رخساری خونین، تشنه و گرسنه مالقات نمود.کسی 
به  را در ماه خود هر روز  او  که خداعطش و گرسنگی 
بندگانش یادآوری می کند تا از او و اهل بیت واصحابش 

درس عشق و رضا و فنا بیاموزند.
السالم علیک یااباعبدالل...

برگرفته از وبالگ نی در نوا - دکتر غالمعلی رجایی

دومیراث بزرگ روزه

امروزه جمهوری اسالمی در حوزه های اقتصادی، خود با مسائل یا مفاهیمی روبه روست که 
ـ  چه در عرصه نظر و در کتاب های درسی و چه در عرصه عمل و  به هیچ عنوان تاکنون 
تجارب بشری ـ مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است؛ بنابراین، خود انقالب اسالمی مکلهّف 
به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. هر 
این  از  الگوهایی است؛ یکی  نیازمند چنین  پا کند،  بر  را  استکبارستیزی  کشوری که علم 

مفاهیم، »اقتصاد مقاومتی« است. 
اگر همه دانش انباشته و کتاب های مرسوم اقتصادی دنیا را بخوانید، نظریه یا تجربه ای مدون 
و مکتوب درباره اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در همه متون و کتاب های اقتصاد، هیچ 
پیشینه ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن جا که این امر تاکنون 
سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این 
باره شده باشد، در طبقه بندی های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن 

برای کار شناسان معمولی نیست. 
نتیجه اینکه اقتصاددان انقالب اسالمی، نمی تواند از نظریه های متداول برای حل مشکل و 
مسأله خود بهره بگیرد؛ بنابراین، جنبش نرم افزاری و الگوی اسالمی ـ ایرانی اداره جامعه، 

شکل بدیعی به خود می گیرد که الهام بخش همه ملت های آزاده خواهد بود.
چهار تعریف از اقتصاد مقاومتي

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله اقتصاد مقاومتی است. نخست 
الزم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را 
می توان چهار گونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه آن ها را در کشور به 

عنوان پروژه هایی ملی پیگیری کرد. 
* اقتصاد موازی

که  گونه  همان   یعنی  است؛  موازی«  »اقتصاد  مثابه  به  مقاومتی  اقتصاد  از  نخست  تعریف 
انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس 
نهادهایی مانند کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز 
بایستی برای تأمین اهداف انقالب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند، چرا که انقالب 
نیاز دارد که چه بسا  اقتصاد  نهادسازی های مقاومتی در  به  اقتصاد مقاومتی و  به  اسالمی 
این  برای  موازی  نهادهایی  باید  پس  برنمی آید.  اقتصادی  رسمی  نهادهای  عهده  از  ماهیتاً 

کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به »اقتصاد پریم« نیاز داریم. 
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست؛ همان گونه که اکنون ما همزمان از هر 
دو نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نهاد ارتش جمهوری اسالمی برای دفاع از انقالب 
بهره مندیم. البته این الگو در مدل های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که 
از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند، وجود دارد و این کشور ها از نظام های 

حضور  از  می توانیم  نمونه،  برای  برخوردارند؛  عمومی  امور  اداره  و  سیاستگذاری  چندالیه 
عرصه  در  خصوصی  بنگاه های  و  خیریه  مردم نهاد،  سازمان های  دولتی،  نهادهای  همزمان 
بهداشت و سالمت یا حتی در عرصه دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه یافته غربی نام ببریم. 
البته مهم ترین مشکل این الگو آن است که حسب نیازهای خاص انقالب اسالمی و در عرصه 
اجرا با  پرسش های نوینی روبه رو خواهد بود، زیرا مثاًل هیچ تصوری از »بانک مرکزی موازی« 
در یک کشور و سامان بخشی به عرصه پولی ـ مالی کشور در دو الیه دولتی و عمومی وجود 
ندارد؛  اما باز هم منطقاً نمی توان این الگو را در زمره مدل های اداره نشدنی و غیرمعقول به 

شمار آورد. 
* اقتصاد ترمیمی

تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی، عبارت از اقتصادی که در پی »مقاوم سازی«، »آسیب زدایی«، 
اقتصادی است؛  ناکارآمد موجود  »خلل گیری« و »ترمیم« ساختار ها و نهادهای فرسوده و 
یعنی اگر در رویکرد پیشین، می گفتیم که فالن نهاد نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند، 
در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود، کاری 
کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثاًل در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی 
می خواهیم که کانون های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی و خود را بر 
پایه شرایط جدید اقتصادی، تحریم ها یا نیازهای انقالب اسالمی بازتعریف کنند و در نتیجه، 

عملکردی جهادی ارائه دهند. 
با  فداکار«  »پتروس  که  است  کاری  همان  شبیه    کار  این  گفت،  می توان  تمثیل  مقام  در 
فرو بردن انگشت خود در ترک دیواره سد انجام داد؛ یعنی باید ترک های ساختاری دیوار 
مقاوم سازی  و  بازسازی  یعنی  مسأله  این  البته  که  کنیم  بازسازی  را  اقتصادی  نهادهای 
ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای گوناگون و مقتضیات زمان و مکان هم 

دور از ذهن نیست.
مقاوم سازی  به  مجبور  خود،  اقتصادی  تاریخ  از  برهه هایی  در  نیز  توسعه یافته  کشورهای 
میالدی،  و 1983  نفتی 1979  دو شوک  از  پس  غرب  مثاًل  اقتصادی شدند.  ساختارهای 
اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با دیگر سوخت های نوین کرد، به گونه ای که امروزه 
با قیمت های باالی یکصد دالر نیز دچار شوک نفتی نمی شود. با این توضیحات ما امروز تنها 

نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه ملی و ارزشی هستیم. 
* اقتصاد دفاعی

تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه »هجمه شناسی«، »آفند شناسی« و »پدافند شناسی« 
ما در برابر آن هجمه است؛ یعنی ما باید نخست بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد 
ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی انجام می دهند؛ بنابراین، وقتی به اقتصاد 
مقاومتی دست یافته ایم که ابزار ها و شیوه های هجمه دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و 

بر پایه آن ها، استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند 
دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد. 

* اقتصاد الگو
و  سلبی  کوتاه مدت  رویکرد  مقاومتی،  اقتصاد  اساساً  که  است  این  نیز  تعریف  چهارمین 
کاری صرفاً پدافندی نیست. بر خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را پدافندی یا 
کوتاه مدت می دانستند، این رویکرد چشم اندازی کالن به اقتصاد جمهوری اسالمی ایران دارد 

و یک اقدام بلندمدت را شامل می شود. 
این تعریف هم که به نظر می رسد دور از دیدگاه های رهبر معظم انقالب نیست، رویکردی 
هم  که  هستیم  ایده آلی«  »اقتصاد  پی  در  ما  رویکرد،  این  در  دارد.  دوراندیشانه  و  ایجابی 
اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسالم 
الهام بخش و کارآمد بوده و زمینه ساز تشکیل »تمدن بزرگ اسالمی« باشد. بدین معنا اساساً 
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،  یکی از مؤلفه های مهم الگو می باید متضمن مقاومت و 
و  کارآفرینی  اقتصاد  بر  مشتمل  مقاومتی  اقتصاد  که  است  مقوله  این  در  باشد.  آن  تحقق 

ریسک پذیری و نوآوری می شود. 
و خصوص  »عموم  رابطه  هم  با  نوعی  به  مقاومتی  اقتصاد  از  تعریف  چهار  این  همه  البته 
از  ترکیبی  البته  و  هستند  بلندمدت  برخی  و  کوتاه مدت  برخی  منتها  دارند،    ِمن وجه« 

استراتژی های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می کشند.
دکتر عادل پیغامي

اقتصاد مقاومتي؛ اقتصاد دفاعي يا ترميمي؟

روايت جالب وال استريت ژورنال از ايران

باور کلی این است که مسائل اقتصادی در ایران، به بخش زیادی از مردم فشار می آورد. 
در این میان، روزنامه آمریکایی وال  استریت ژورنال درباره کسانی گزارش داده است 

که همچنان از زندگی خود لذت فراوان می برند.
برخی صاحب نظران تورم را مالیاتی می دانند که فقرا به اغنیا می دهند. به نظر شما 
در شرایطی که زندگی از حیث اقتصادی برای بسیاری سخت تر می شود، چه کسانی 

از این اوضاع سود می برند؟
به گزارش »تابناک«، نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی به قلم »بنوئیت 
فاوکن« تالش کرده به این پرسش پاسخ دهد و آنچه در ادامه می آید، دیدگا ه های 

وی در این مورد است. 
با  احتماال  ایران  تحریم،  از  ناشی  محدودیت های  به  توجه  با  گزارش،  این  بر  بنا 
شدید ترین چالش های اقتصادی خود روبه رو شده است؛ اما این بدان معنا نیست که 

یافتن میز خالی در رستوران های گران قیمت شمال تهران آسانتر شده باشد. 
اجتماعی  آزادی  از  آنها  است.  جریان  در  عادی  طور  به  زندگی  اینجا،  مردم  برای 
تصور  قابل  غیر  عراق،  یا  و  افغانستان  مانند  در محیط هایی سنتی تر  برخوردارند که 
طرح های  با  شل  روسری های  گاگا،  لیدی  کفش های  به  شبیه  کفش هایی  هستند؛ 
خاص و بینی های دارای زیورآالت در بین زنان جوان این مناطق قابل مشاهده است. 

ثروتمند ترین بخش جامعه ایران شامل کارکنان دولت! و افراد دارای سرمایه های 
کالن و کسانی که به ارزهای خارجی دسترسی دارند، کامال جدای از تورم و کاهش 

یارانه ها زندگی می کنند؛ معضالتی که دیگر ایرانی ها را تحت تأثیر قرار داده است. 
تصمیم دولت این است که دستمزد کارمندان خود را 15 تا 20 درصد افزایش دهد 
21درصد  تورم  اگر  که  است  حالی  در  این  شود.  آسان تر  آنان  برای  تورم  تحمل  تا 
باشد، سرمایه های ثروتمندان به سمت اوراق مشارکتی مثل توسعه صنعت گاز جذب 

می شود که سود آن ها تا 25 درصد خواهد بود. 
در این شرایط، برخی از افراد طبقه متوسط، که سرمایه هایی به شکل ارز و یا فلزات 
گرانبها داشته اند، توانسته اند ثروت های کوچکی برای خود دست و پا کنند. در سر و 
صدای بازار شلوغ تهران، مردی با فریاد اعالم می کند که می تواند انتقال ارز )به خارج( 
انجام دهد، اما برای انتقال تا هزار دالر، درخواست 20 درصد حق کمیسیون دارد. وی 

درخواست خود را با توجه به نوسانات قیمت ارز توجیه می کند. 
یک زن چادری از طبقه مرفه ایران، ادعا می کند که ماهانه از خرید سکه در بانک و 

فروش آن در بازار هزار دالر سود کرده است. 
از سوی دیگر، آنهایی که می توانند واردات انجام دهند، به مال و منال فراوان می رسند. 
یک مشاور تجاری در رستورانی در شمال تهران می گوید: »پورشه ها ناشی از همین 

واردات است«. 
دالر   25 شام،  وعده  یک  برای  بوکا  ایتالیایی  رستوران  تهران،  از  دیگر  گوشه ای  در 
دریافت می کند. این در حالی است که درآمد معمول طبقه متوسط ایران نزدیک هزار 
دالر در ماه است. در مقابل، افراد با دستمزد کمتر، پول کمتری برای جبران افزایش 

هزینه ها و یا سفته بازی دارند. 
در جنوب پایتخت، رضا کارگر یک کارخانه پوشاک که شغل خود را از دست داده، 
مجبور شده است به شغل نظافت روی آورد. با وجود انجام دو کار دیگر و از جمله 
باغبانی در پارک های عمومی، وی می گوید هر ماه پس از پرداخت اجاره خانه، برای 

او سی دالر باقی می ماند. 
ایرانی هایی مانند رضا مجبورند خودشان را با افزایش ناگهانی قیمت ها مطابقت دهند. 
وی می گوید من اکنون فقط نان و پنیر می خورم. به قول او »در ایران عدالت اجتماعی 

وجود ندارد«.

کسانی که از زندگی در 
ایران لذت فراوان می برند
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    استاد رضا نژاد :
                 آیا حضرت علی )ع( ، از نظر سعدی شیرازی معصوم بوده است یا نه ؟

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ، سراینده  پر آوازه و سخنور نابغه و عالم در اخالقیات و 
امور مردمی ، در مثنوی کتاب بوستان خود به نقل حکایتی میپردازد ، که از حیث حقیقت 
امر و واقعیت خارجی و تحقق نفس االمری ، هرگز در عالم خارج واقع نگردیده و صرفا 
زاییده طبع شاعرانه و قریحه پر موج و مضمون پرداز اوست ، و اینجانب در طول پنچاه 
سال و شاید بیشتر ، هر چه در کتب و آثار باقیمانده از صدر اسالم تا کنون به تفحص و 
جستجو در صحت و حتی یافتن آن واقعه ساخته و پرداخته طبع شاعرانه سعدی پرداختم 
. بکمترین و ناچیزترین سند و مدرکی در صحت آن واقعه ساختگی دسترسی نیافتم و آن 

حکایت فاقد حقیقت و داستان ناراست و خالف حقیقت اینست که سعدی سروده ست : 
کسی، مشکلی ، برد ، پیش علی                                  مگر مشکلش را ، کند منجلی

امیر عدوبند کشور گشای                                         جوابش بداد ، از سر عقل و رای 
شنیدم که ، شخصی ، در آن انجمن                           بگفتا ، چنین نیست ، یابوالحسن 
نرنجید از او ، حیدر نامجوی                                   گفت  ارتو ، دانی به از این ، بگوی 
شندیم که گفت و ، پسندیده گفت                             بگل ، چشمه خور ، نشاید نهفت

پسندید از او، شاه مردان جواب                                که من ، پر خطا بودم ، او بر صواب 
در این ابیات از حکایت نادرست و غیر واقع ، به چندین نکته دقیق از زبان  شاعرانه سعدی 
باید توجه داشت ، که عالوه بر اصل دروغین و نا درست و ساختگی آن ، هر یک از این نکات 

دلخراش و جانگاه نیز قابل بررسی و حقیقت یابی ، آنهم بدون کمترین تعصب میباشد :
1- صفات عدوبندی و کشور گشایی و نامجویی ، آنهم برای شیر بیشه امکان ، و پهلوان  
عرضه حقیقت و شهسواری میدان خداشناسی و انسانیت و ترحم و وداد ، و قرب الی الل 
، و خلوص در نیت و عمل . کسی که پس از بر زمین افکندن پهلوانی نامدار و پر اوازه ان 
گاه که بر سینه او نشست واو تفویی  بر چهره الهی گونه علی علیه السالم  انداخت و او را 
رها کرده و از روی سینه اش بر خاست و دوباره از نو با او به نبرد پرداخته و سر انجامش به 
درک واصل کرد  سپس ازاو پرسیدند :چرا نوبت اول که بگاه چالش آن پهلوان نامور را به 
زمین زده و روی سینه اش نشستی او  را نکشتی؟علی علیه السالم در پاسخ به سوال فرمود 
:چون پس از انداختن آب دهان بر صورت من ، کمی عصبانی شدم  اگر او را می کشتم 
برای ارضای نفس و خود خواهیم می بود و نه برای خدا و لذا او را رها کردم و دوباره با او 
به جنگ پرداخته و برای قرب الی الل و به لحاظ شرک او و مقابله وی با حقیقت الهی به 

قتلش رساندم و به قول موالنا جالل الدین بلخی سراینده پر آوازه عارف ، گفت :
من تیغ از پی حق می زنم                                                بنده ی حقم نه مامور تنم

شیر حقم ، نیستم شیر هوی_فعل من ، بر قول من باشد گواه
آن گاه سعدی پر نبوغ در زبان و واژه های فارسی برای چنین پهلوان حق بین وخدا دوستی 

که دنیا را مورد خطاب قرار داده و بدان میفرماید :
))یا دنیا ، انی طلقتک بثالث طلقات(( یعنی ای دنیا ، ترا با جمیع متعلقاتت ،همانند زنی 
معروفه و فاحشه ، بسه طالق ، مطلقه کردم ، تا دیگر هرگز برویت ننگردم آنگاه سخنوری 
مسلط به زبان و لغات و ادب فارسی ، که در اینگونه  کاربردها لغوی ، نظیری در زبان و ادب 
فارسی ندارد ، برای علی )ع( ، به اوصافی مانند : کشور گشایی و نام جویی و عدوبندی ، که 
یکی از این صفات ، نه تنها در امیرالمومنین علی )ع( هرگز وجود نداشت ، بلکه در یازده نور 
پاک و سریر تابناک ، از نسل او نیز ، حتی با کمترین نمونه و کالم و آثاری مشاهده نگشته 
است، مبادرت ورزیده و در اشعار ماندگار خود برای آیندگان ، بتعریفی چنین ناپخته و بی 

ادبانه ، نسبت به شاه والیت بپردازد ، تا بنظر خود بتواند ، برای علی )ع( ، صفت انصافی را 
اثبات کند ، که علی در پاسخ بسائل ، براه خطا و ناحق پویید و شخصی حاضر در انجمن 
که بر علی )ع( اشکال کرد . ، براهی صواب و درست رفته و پاسخی صحیح و درست بسوال 
کننده داد . ای کاش در روز حساب و کتاب حضور داشتم و پاسخ سعدی را بحضرت حق 
تعالی و علی )ع( میشنیدم و نیز مدرک و سند این واقعه ساخته سعدی پر آوازه و نابغه ادب 

فارسی را از دهان خودش میشنیدم. 
2- دیگر اینکه سعدی شیرازی در قصیده ای، در اوصاف نداشته ابوبکر و عمر و عثمان ، 
بغصب خالفت الهی و حکمر وایی بر مسلمانان ، از امیرالمومنین و یعسوب الدین و شیر 
بیشه ایجاد و امکان ، ))ویدالل الباسط و عین الل الناظر و ولی الل بر حق ، پرداخته اند ، در 

وصف علی )ع( ، قائل بصفت عصمت شده و سروده است :
فردا که هر کسی بشفیعی زنند دست                    ماییم و دست و ، دامن معصوم مرتضی

 یا رب ، بنسل طاهر اوالد فاطمه                                    یا رب بخون پاک شهیدان کربال 
دلهای خسته را ، بکرم ، مرهمی فرست                         ای نام اعظمت ، در گنجینه شفا 
چگونه میتوان عصمت ، یعنی معصوم ذاتی بودن علی )ع( که با لذات نه گناه و نه خطایی 
از او سر میزند ، با صدور خطا از او در پاسخ بسئوال کننده را با هم جمع کرد ؟! و آیا مگر 
خطا در کاربرد شاعرانه ، غیر از معنی عام شمول و همردیف عصیان لیکن پایین تر  به کار 
رفته است ؟! آیا میتوان برای اثبات صفت انصاف در علی )ع( ، بساختن و پرداختن دروغی 
تا بدین حد نا صواب و ناحق و بیوجه  پرداخت ؟! و اگر علی )ع( طبق مضمون اشعار سعدی 
شیرازی ، معصوم است ، یا باید بخطا گفتن و راه خطا پوییدن ، عصمت علی )ع( را نابود 
نکند و از بین نبرد ، و یا باید خطای معصوم را نمونه ای از عصیان – در سطح پایین – 
ندانست ، و باالخره سعدی در پاسخ این مباحث و گفتار بر حق و معقول ، چه پاسخی دارد 

که هم عقل و هم دیانت بر حق خدایی ، آنرا بپذیرد ؟!
3- سعدی که نابغه ادب و سخنسرایی در زبان فارسی است ، چگونه و به چه معنایی ، کلمه 
))مگر(( را در مصراع بیت : )) مگر مشکلش را کند منجلی ((بکار برده ، تا بتواند اشکاالت 
وارد بر آنرا پاسخ دهد ،  زیرا کلمه ))مگر(( در زبان فارسی بمعانی بسیار ، مانند : اال اینکه 
، ولیکن ، بغیر از ، و جز و سوا ، یعنی بمعنی استثنا بکار رفته است ، و در مفهوم امری بین 
سلب و ایجاد و آری و نه ، و گاهی هم در معنی چیزی بین شک و یقین ، و گمان و تحقیق 
استعمال شده است ، مانند  این جمله : )) هیچ جلب منفعت و دفع ضرری از جانب خود 
نتوانم ، مگر آنچه خدا بخواهد (( که واژه ))مگر(( در این جمله ، امری محتمل میباشد ، 
زیرا اینگونه صد در صد ، جلب منفعت و دفع ضرر ا نمیداند ، و از علم و اراده خداوندی نیز 

در صدور یکی از این دو بی خبر و .جاهل است .
معنی  بهمین   ، مزبور  بیت  از  دوم  مصراع  در  ))مگر((  کلمه  معنای  برای  بنابراین سعدی 
بین شک و یقین و گمان و تحقیق ، به سرودن و بکار بردن مفهموم و معنی واژه یاد شده 
پرداخته و گوید : )0 مگر مشکلش را ، کند منجلی (( یعنی صددرصد مثبت و نه منفی ، و 
در نتیجه سعدی بصددرصد درست بودن پاسخ بر سوال اشکال کننده و پرسنده ، از جانب 
علی ، امیرالمومنین ع اطمینان نداشته است وگرنه با استعمال لفظ ))مگر((  در بیت مورد 
بحث مبادرت نمیکرد ، و این امر با عصمت علی )ع( از هر گونه خطا و غلط و نادرستی ، 
سازگار نیست ، و یا سعدی از حقیقت معنی عصمت ، آگاه نبوده و یا از مفهوم و کاربرد 
واژه فارسی ))مگر(( که هیچیک از ایندو نیز با نبوغ پر فروغ و بلند آوازه سعدی در ادب و 
شهر فارسی و حتی اشعار و سروده های عربی او ، سازگار نیست ، مگر اینکه حقیقت مفهوم 
عصمت را بدین معنی ))المعصوم من عصمه الل تعالی ، عن الخطا و العصیان (( نمیدانسته 
و در نتیجه عصمت را بمعانی و مفاهیمی نامتداول و یا غیر مفهموم بکار برده باشد ، که 
این امر نیز از شخصی مانند سعدی پر آوازه در فصاحت و بالغت در دو زبان تازی و پارسی 

، قابل قبول نیست .
 4- آن شخص علی )ع( که از نظر سعدی خود را بر خطا دانسته و پاسخ آن شخص ناظر 
در انجمن مزبور را بسائل ، صواب میداند ، هرگز امام معصوم نخواهد بود ، و عصمت او با 
تعریف یاد شده از عصمت که منسوب بحکماء و علماء دیانت حقه اسالم بوده و شاید از 
گفتار یکی از همان اهل عصمت باشد ، همخوانی و وفق و همگرایی در معنی ندارد ، بپرسم 
یا باید ، واقعه سوال و جواب و اشکال مزبور را فاقد حقیقت پنداشت . و یا دروغ سازی از 
شخصی سعدی پر آوازه شیرازی ، و یا نداشتن معنای کاربردی واژه ))مگر (( در شعر سعدی 
را ، آنهم از بیان و زبان خود او دانست که تحقیق هر یک از این سه مورد ، با شخصیت 
سراینده ی بی نظیر و مسلمان و عالم پر آوازه در علوم اخالقی و اجتماعی و غیره ، مانند 

سعدی سازگاری ندارد.
5- معنی مصراع دوم از بیت پنچم سعدی که سروده است : )) بگل چشمه خور ، نشاید 
نهفت (( یعنی با گل تعصب شیعه گری ، چشمه خورشید حقیقت را پنهان و نهفته نشاید 
کرد ، و این خورشید چیزی بجز پاسخ مسائل از جانب آن شخصی که در انجمن مزبور 
حاضر بود و بجواب علی )ع( اشکال کرد ، نخواهد بود ، و باالخره ، با تعصب بداشتن تشیع 
نمیتوان ، منکر پاسخ درست آن شخص و خطا در گفتار علی )ع( شد و دیگر سخنی باقی 
نخواهد ماند زیرا خود شخص علی امیرالمومنین )ع( گفت :  ))که من بر خطا بودم ، او بر 
صواب ((   و در نتیجه علی )ع( خود بخطای خویش در پاسخ به سوال شخص مسائل و نیز 

، بصحت و درستی آن شخص سوم ، اقرار کرده است . 
سعدی  گستاخی  و  شده  یاد  مطالب  تحریر  لحاظ  به  و  بخاطر   ، مبحث  این  خاتمه  در 
شیرازی نسبت به عصمت امیرالمومنین علی )ع(  بخشی از قصیده ی را که این نویسنده 
– غالمحسین رضانژاد ))نوشین(( – در مناقب آن امام معصوم و بزرگترین شخصیت عالم 
وجود سروده ام و تاریخ سرودن آن در روز 1361/9/10 میباشد ، در ذیل این مبحث می 
آورم ، باشد که آن امام همام و معصوم و االمقام ، از گناه و جسارت  نابغه بی نظیر شعرو و 

ادب فارسی بساحت او بگذرد و او  را مورد موآخذه قرار ندهد: 

زسوی من ، که رساند ، بکوی یار درود              که بی تو ، پیر شدم ، لیتنی شباب یقود 
چونای مرغ حق ، از ناله های شبگیری              بساکه گوش شب ، از بانگ ها یاربم فرسود 
اگر نه دست توام ، دست گیرد ، از ره مهر               بماه روی تو ، کز پای غم ، شوم نابود

 مرا چون بخت بلند ، آستان در گه هشت            دو صد نگین سلیمان و نیم داغ سجود 
سرم بسلطنت هر دو کون ، خم نشود                     اگر بگردنم افتد ، زبندگیت ، قیود 

مرا که عشق علی ، همچو خون ، بتن جوشد         چه غم ، اگر کشدم ، روزگار خیل و جنود 
نه زندگی ، که ز مهر سپهر ، ریزد مرگ               اگرنه ، دست خدا بود ، سایه ای ممدود 
اگر نبود سلیمان ، غالم بو طالب                                  نوای نای علی بود درنی داوود

به خصم گو ، بدلت ارکه نیست ، مهر علی         به عمر نوح ، چه سود ، ارکنی قیام وقعود 
ز شوق روی تو ، آن پور آذرم ، بمثل                     که نارغم ، شودم ، همچو آتش نمرود

ز خاک پای تو ، یکذره ، صد شرف دارد                  به آب چشمه حیوان و جنت موعود 
فروغ مهر تو تا بد ، ز ملک تا ملکوت                   کمال حسن تو آیینه دار غیب و شهود 
بهرطرف ، نظر انداخت جبرئیل ، ندید                    بغیر روی تو ، در موقع نزول و صعود 
ز عشق روی تو ، یک جذبه و قد از فالک           زخاک کوی تو ، یک ذره و ، جهان وجود 
دمی که مهر تو گیرد ، چهار رکن بقاء                زشش جهت ، شود آندم ، در فنامسدود 
خوش آنکه میرم و ازفیض )) من یمت یرنی ((       چه کامها ، که بگیرم ، به رغم بخت عنود
ببوی آنکه دست تو ، جرعه ای نوشم                      زجام چرخ ، توان ، باده فتا  ، پیمود

تو دست جود ، بگستر ، که از بسیط زمین           بساط فقر ، شود ، همچو کیمیا ، مفقود 
نزاده است  ولد ، چون تو ، مادر گیتی                    که نیست ، مادر آزادگان ، کثیر ولود

 بجز مدیحه تو ، پردگی طبع لطیف                نقاب جامه ، بمدح خسان ، ز رخ ، نگشود 
برای خوک نریزد ، هگرز ، نظم دری                  کسی که ، ریزدش از طبع ، لولو منضود 
منم فرز دق و حسان ، نه ربعری که زهجو              بنص محکم فرقان ، زخیل غاوون بود

کجا رو است که فرزند جان و شیره عمر               به مدح فاسق و فاجر ، شود لجن آلود 
اگرنه ، شعر تو ))نوشین (( قبول در گه اوست            وگر که در خوشاب است دانش مردود

آشنايی با نويسنده 0 استاد غالمحسين رضانژاد 
متخلص به » نوشين « 

تأليفات اين نويسنده در پيرامون حکمت و کالم و عرفان 
اسالمی عبارتند از :

1- شرح کبير بر حکمت و منظومه حاج مالهادی سبزواری 
در دو مجلد و 2300 صفحه به نام حکمت تامه 

2- شرح کبير بر فصوص الحکم ابن عربی آندلسی به نام 
هدايه االمم يا شرح کبير بر فصوص الحکم 

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

4- اصول علم بالغت در زبان فارسی ، کتاب اول و نمونه 
سال در سال 1368 شمسی 

5- لطايف حکمت و عرفان ، در روابط خدا و انسان در 900 
صفحه 

6- سه منظومه در حکمت اسالمی به نام » سير الوجود و 
قاب قوسين و وحدت شهود و شاهد و مشهود « 

7- ديوان شعر فارسی 
8- تصحيح دانشنامه حکيم هيدجی زنجانی 

9- تصحيح و انتشار سه مجلد از آثار فلسفی و حکمت 
اسالمی مرحوم سيدابوالحسن رفيعی قزوينی 

10- مجمع النوادر در سه مجلد چاپ نشده 
11- تفسير کبير بر سوره حمد به نام تمهيد المبانی يا شرح 
بر سوره سبع المثانی در دو جلد که جلد اول آن در حدود 

600 صفحه خاص تفسير » بسم اهلل « است.
استادان حکمت و عرفان غالمحسين رضا نژاد » نوشين «

1- مرحوم سيد ابوالحسن رفيعی قزوينی
2- مرحوم شيخ ابوالحسن شعرانی

3- مرحوم حاج محمدعلی نمازی شيرازی معروف به حکيم 
4- مرحوم آقا شيخ محمود شهابی تربتی 

5- مرحوم آقا شيخ محمد سنگلجی تهرانی
6- مرحوم سيد محمد کاظم عصار تهرانی

در این پهنه ، سعدی ، بسی تاخته است                   ولی ، این حکایت ، ز خود ساخته است
، بهر بوم و بر از کتب ، وز ِسَیر                بسی سیر کردم  که پنجاه سال 
کاستی پر   ، است  دروغی  سراسر  راستی       از   ، نشانیش  نجستم 
عقل و  است  دین  بمعیار  مخالف  بنقل        ، حکایت  متن  اینکه  دگر 
است« در   ، علیم   ، علمم  شهر  من  »که  است       باور   ، پیغمبرم  ز  حدیثی 
علی اعلم الناس ، بعد از نبی است      که هر عالمی ، پیش علمش ، غبی است
جلی نص  به   ، قولی  بفرمود  علی        ، یزدان  شیر   ، الفتی  شه 
ام سینه  در   ، علم  از  بحری   ، بود  ام       آیینه  من   ، را  خدا  وجه  چو 
فزود  ، علمش  بمیزان   ، علمی  که  نبود       کس   ، کنون  تا   ، علی  عهد  ز 
آشکار  ، نبی  علم   ز   ، شد  بمن  هزار       بابی   ، علم  کز   ، گفت  چنین 
پیغمبری علم  از   ، علم  هزار  دری        هر  از  من  بر   ، شد  باز   ، سپس 
باب الف   ، شد  مفتوح   ، باب  هر  ز  یاب       نکته   ، آن  ابواب  ز   ، شد  دل  چو 

----------------------------
بلند دانش  فر  از   ، بوده  ای  که  هوشمند       سعدی  از  پرسم  کنون 
بنشناختی  ، را  علی   ، فسوسا  تاختی         ، کران  هر  در   ، سال  بصد 
خاندان این  تکریم  به   ، دعایی  بوستان         آن  در   ، سرودی  چه  اگر 
خاتمه«  ، کنم  ایمان  قول  بر  که  فاطمه         بنی  بحق   ، »الهی 
کسا آل  عشق  ای  بورزیده  رسا        بیتی  به   ، گلستان  اندر  هم 
شد محروم   ، تو  جان   ، عشق  کزین  شد        معلوم  نکته  این   ، انجامم  سر 

گشای« »کشور  وصِف  کنی  را  علی  نابجای       ولی   ، وصفی  استاد  تو 
، علی بسته است؟ را  ، زین وصف تو خسته است      کدامین عدو  دلم سخت 
عبدود عمروبن  با  جنگ  در  که  رد         ، است  نکرده   ، واقعیت  این  کس 
عرین شیر  همچو   ، ای  نعره  زد  که  زمین        بر   ، زد  سخت   ، علی  چنانش 
عدو آن  سینه  از   ، خاست  بپا  خدو         ، حیدر  روی  بر   ، افکند  چو 
رب محبوب   ، کار  چنین  نبود  که  غضب        از   ، تن  ز  سر   ، جدا  نکردش 
کین و  قهر  با  نه   ، تن  از  سر  بریدش  زمین         بر  پهلوان  آن  زد  دوباره 
جدا هم  از  کرد   ، را  ایندو   ، علی  هوی         امر  نیست  خدا  حکم  چو 
، عنتر بکشت و  ، عمرو  ، چون علی کرد پشت         بحکم خدا  امر هوی  به 
بود »عدوبند«  نی  »کشورگشا«  نه  بود           همانند  بی   ، بحق  کاو  علی 

----------------------------
»نامجوی« علی  بوصف   ، گفتی  که  آبروی          ، سعدیا  ریختی  زخود 
کسی کاو ، ز دنیای دون ، دیده بست       چه سان »نامجوی« است و دنیا پرست؟
نبود حیدر  وصف   ، او  وصف   ، بحق  ستود         بوصفی   ، را  علی   ، آنکو  هر 
بود عارف   ، بموصوف   ، حد  آن  از  بود         واصف  حد  در   ، وصف  هر  چو 
منجلی آن  از   ، واصف  حد  شود  علی         بوصف   ، سعدی  شعر  از  هم 

----------------------------
ماسوی جمله  از  برتر  بود  خدا          علم  که   ، گفتی  اینکه  دگر 
نیست« علم   ، او  علم  از  باالتر  که  است        یکی   ، دانا  ، سخنگوی  ما  از  »به 
ناید درست  ، و عقل  با منطق  از جهل تست        که  نیز   ، همین وصف حق 
ماست توصیف  حد  از  برتر  او  که  نابجاست          حق  و  خلق  از   ، تو  قیاس 
واهمه از   ، است  قیاسی  بد  این  که  همه         با   ، خدا  علم  نسنجند 
ماست تفضیل  و  وصف  حد  از  برون  خداست        ذات  عین   ، خدا  علم  چو 
نبود واجب  شان  در   ، وصف  این  پس  ستود        بممکن   ، واجب  چو  نشاید 

----------------------------
علی؟! خدای  علم  تو   ، دانی  چه  علی         آشنای  دور  ز  نگشته 

سوار ُدلُدل  شاه   ، حق  شیر  علی  ذوالفقار        صاحب  از  خواهم  همی 
پشیز قدر   ، تو  گناه  نگیرد  رستخیز        صف  در   ، ترا  بخشد  به 
برتری زبان  هر  به   ، دادیش  تو  دری         زبان   ، باشد  شیعه  از  چو 
، خواهد گذشت تو  ز جرم   ، نََوشت         علی هم  ، عمر جهان در  دادار  چو 

 *************
علی ای ، خدا گونه ، مرد سترک       که چون کل هستی است ، دینت بزرگ
نشناختند  ، بزرگیت  از   ، ترا  تاختند          ، ات  پهنه  در  که   ، بزرگان 
کنم باور   ، گفته  این  صدق  سان  چه  کنم         برابر  بهستی  گر   ، ترا 
ممکنات با   ، تو  مقام   ، نسنجم  کائنات          قدوره  برترین   ، ااَل 
درست  ، ممکن  فوق  و  واجب  ای  نه  نخست        عقل  ز   ، کلی  نفس  تویی 
تویی  ، مطلق  حق  مظهر  مهین  تویی         حق  کوثر  خازن  بهین 
نبود همدم   ، تو  از  بغیر   ، بهستی  نبود         محرم  جبرئیل  که   ، زن  آن  بر 
پاک و  تابان  نور  یازده   ، بشد  تابناک           گوهر  زین   ، تو  نصیب 
َودود کردگار  آیت  بزرگ  جود        و  ملک  شهنشاه   ، بویژه 
مثال بی  آن  ذات  در   ، جمع  بود  کمال          و  فر  که   ، همایی  امام 
ستیز و  بصلح   ، حق  حاکم  بهین  رستخیز         تا   ، خلق  رهبر  مهین 

----------------------------
سخن نگفتم   ، حقت  قدر  بر  که  من          جان  و  تن   ، بادا  تو  فدای 
قصور دارم  و  تقصیر  نیست  مرا  فتور         نکردم   ، بوصفت  چه  اگر 
هزار هزاران  از   ، یکی  نگویم  شمار        بی   ، تو  اوصاف  گر  سرایم 
پستیم ذلت  از  ده  نجاتم  هستیم          و  مکنت  هر   ، تو  نثار 
ده  ، معراج  بال  و  پر   ، بروحم  نه          تاج  برسرم   ، خودت  عشق  ز 
گردنم بر   ، انداز  خود  کمند  منم            ، حسینت  غالم  دانی  چو 
، خاک آن آستان بوسد ز جان  بده شور حالی چنان         که  نوشین«  به » 
چهر  ، تو  قدوم  بخاک   ، بسایم  مهر           ز   ، آیی  در  بخوابم  شب  هر  که 
رسول آل  دامان  و  دست  و  من  عقول          و  نفوس   ، عالم  دو  کل  ز 

پاسخ استاد رضانژاد به سعدی
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شبکه ماهواره ای ویژه زنانی که بر روی صورت خود نقاب )پوشیه( می زنند در مصر راه اندازی شد. در این شبکه ، تمامی مجریان آن ، 
زنان نقاب دار هستند. 

به گزارش عصر ایران، »ابواسالم احمد عبدالل« روحانی سلفی مصری مالک این شبکه تلویزیونی پیش بینی کرده است که این شبکه در 
ماه رمضان، شاهد بیشترین مخاطبان و بینندگان باشد.

وی در مصاحبه ای با خبرگزاری ایتالیا )آکی( می گوید ایده راه اندازی شبکه ماهواره ای برای زنان نقاب دار با هدف مقابله با تبعیض علیه 
این بخش از جامعه صورت می گیرد.

او این پرسش را مطرح می کند: چرا زنانی که خودنمایی می کنند، فرصت های کاری پیدا می کنند ولی علیه زنان نقاب دار به دلیل پوشش 
آنها، تبعیض اعمال می شود به همین دلیل تصمیم گرفتم تا این شبکه را راه اندازی و این فضا را برای آنها باز کنم.

این روحانی قبل از این شبکه االمه با موضوع برنامه های سلفی اسالمی را راه اندازی کرده بود.
نام این شبکه نیز از نام یک زن مسیحی مصری به نام »ماریا« گرفته شده است که پس از اسالم آوردن، به همسری پیامبر اسالم درآمد.

در استدیوی این شبکه تنها زنان نقاب دار جلوی دوربین حاضر می شوند و برنامه اجرا می کنند. 
آنها عالوه بر پوشیدن چادری که تمام بدن آنها را می پوشاند نقابی نیز بر روی صورتشان می گذارند تا تنها چشمانشان دیده شود.

رنگ چادر بزرگ و نقاب، مشکی رنگ است اما برخی از زنان و دختران جوان تر سعی می کنند از رنگ های دیگری مانند آبی یا قهوه ای 
هم استفاده کنند.

شبكه ماهواره ای ویژه زنان نقاب دار

سایت شبکه ایران به تازگی مصاحبه ای با محمدعلی کشاورز منتشر کرده است که در آن 
بازیگر قدیمی سینما از نامزدی مشایی  برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کند.

گفت:  مشایی  مهندس  از  کشاورز  استاد  ابتدای سخن  در  نویسد:  می  ایران  شبکه  سایت 
مملکت هستند  این  فرهیخته  آدمهای  از  و  است  دوستان خوب من  از  مشایی  »مهندس 
خیلی کم پیدا می شود که این چنین آدمهایی پیدا شوند. مهندس آدمی پاک، صاف و بی 
آالیش است که فقط برای مملکتش زحمت می کشد این خیلی ارزش دارد و اکثر مردم هم 
فهمیده اند و می دانند که مهندس مشایی از جان و دل برای مملکت ایران زحمت می کشد 

البته خیلی ها هم هستند که نمی فهمند و یا می فهمند و تخریب می کنند.«
کشاورز ادامه داد: »مسئله این است اینها حسادت است و این حسادت ها در درجه اول باعث 
زحمت خودشان می شود و گرنه برای این آدم هیچ خطری ایجاد نمی شود این آدم پاک، 

بی آالیش و به معنای واقعی یک مسلمان ایرانی است«.
این بازیگر کهنه کار سینما در ادامه افزود: »این خیلی ارزش دارد مهندس کسی است که 
طی این مدت که کار کرده است صنار سه شاهی هم برای خودش برنداشته است در خانه 
اجاره ای زندگی می کند در حالی که خیلی ها در مقام مهندس میلیاردها تومان از بیت 
المال به جیب زدند و االن هم مشخص شده که چه کسانی هستند. من آدمی هستم که به 
هیچ فرقه و گروهی متکی نیستم اما این مرد مردی است که واقعا فرهیخته است مردمش را 
دوست دارد، مملکتش را دوست دارد، مذهبش را دوست دارد، پاک بی آالیش و کوچکترین 
نقطه ضعفی در زندگی اش نیست، اینجاست که آدمهای دیگر نمی توانند این را ببینند 
شروع می کنند به زدن و اینجا و آنجا پشت سر حرف می زنند اما عامه مردم می دانند و 

می فهمند که مهندس پاک است«.
محمد علی کشاورز در ادامه با تمجید از رئیس دفتر رئیس جمهور می افزاید: »من چه قبل 
از انقالب چه بعد از آن مجیز هیچ کس را نگفته ام و فقط روی عملکرد و کار بحث می 
کنم. من اعتراف می کنم که مهندس مشائی کسی است که فرهنگ را می شناسد، مردم 
کشورش، آداب و رسوم مملکت خود را می شناسد و اگر ایشان بیایند برای ریاست جمهوری 
بسیار خوب است. دوست دارم اولین کسی باشم که از مهندس مشایی دعوت کنم که برای 
کاندیداتوری ثبت نام کنند. نمی دانم آیا من تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی زنده خواهم 

ماند یا نه. اما مطمئنم که اگر مشایی در انتخابات شرکت کند، پیروز خواهد شد.«
وی در بخش دیگری از این مصاحبه توصیه هایی به مشایی می کند: »من از همین تریبون 
به مهندس می گویم آقا به کسانی که اطرافت هستند و بدگویی می کنند اعتنا نکن راه 
درستی که می روی برو و به تهمت های دیگران گوش نکن چون ما عادت داریم که تهمت 
بزنیم ما باید فرهنگ غنی خود را نگه داریم چرا تا حاال مملکت ما پاپرجاست برای اینکه 
مردم ما با فرهنگ هستند این چیزی که بعضی فکر می کنند بهشت موعود خارج است 

خواهند فهمید که نه! نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم«.

توصیه های محمدعلی کشاورز به مشایی

پروژه سینمایي »قالده هاي  اظهارنظرش درباره ي  رییس سازمان سینمایي در جدیدترین 
طال« اعالم کرد که نزدیک به یک میلیارد تومان به این پروژه کمک کرده است.

شد:  یادآور  طالبي  ابوالقاسم  فیلم  ساخت  مراحل  به  اشاره  با  شمقدری  ایسنا  گزارش  به 
آقاي طالبي همزمان با ساخت فیلم »پایان نامه« روزي به من گفت: »مي خواهم فیلمي در 
خصوص فتنه 88 و ابعاد گسترده آن کار کنم. آیا شما حمایت خواهید کرد؟« گفتم قطعا 

این یکي از سیاست هاي ماست. 
وي ادامه داد: بعدا که ایشان فیلمنامه را کامل کرده بود و براي مطالعه و نظرخواهي به من 
داد، گفت: »من تالش مي کنم بودجه فیلم را از جاي دیگري جور کنم که مبادا به عنوان 
کار دولتي، فیلم را جریانات روشنفکري و مخالف در سینما بکوبند.« من هم گفتم احتیاط 

خوبي است. اما هر وقت دیدي هیچ کس سرمایه گذاري نمي کند به هر حال ما حاضریم. 
شمقدري تصریح کرد: بعد فهمیدم با »روایت فتح« به نتیجه رسیدند. در میانه فیلمبرداري 
خبر شدم مشکالتي براي فیلمنامه به وجود آمده و حتي حرف از توقف کار به وجود آمده 
که من سرانجام با دو طرف شروع به رایزني کردم و باالخره مسئوالن را که معترض بودند 
قانع کردم که اگر واقعا قصد توقف کار را دارند حداقل بگذارند پس از پایان فیلمبرداري و 

آماده شدن نسخه اکران که در میانه کار براي هیچ کس تبعات خوبي ندارد. 
فیلمبرداري و تدوین بحث کمبود  پایاني  یادآور شد: در مراحل  رییس سازمان سینمایي 
نقدینگي و بودجه مطرح شد که بالفاصله آمادگي سازمان سینمایي را براي مشارکت در 
سرمایه گذاري اعالم کردیم و در نهایت موسسه رسانه هاي تصویري قرار شد با پرداخت یک 
سوم هزینه هاي فیلم در یک سوم حقوق و مالکیت این فیلم مشارکت کند و این نقدینگي 

که نزدیک یک میلیارد تومان بود اواسط دي ماه 90 به پروژه تحویل داده شد. 
مرحله  در  گفت:  فجر  فیلم  در جشنواره ي  »قالده هاي طال«  یادآوري حضور  با  شمقدري 
با  اما  داشتند  فیلم مخالفت جدي  با پخش  و  بودند  کار  جشنواره هم مسووالني معترض 
جدیت و رایزني ما و به خصوص آقاي دکتر حسیني و انعکاس موضوع به دفتر مقام معظم 
که  درآمد  نمایش  به  در جشنواره  فیلم  نهایت  در  محترم جمهور  ریاست  دفتر  و  رهبري 
الحمدلل با استقبال خوبي روبرو شد و جاي نگراني هم نبود. بعدها آقاي طالبي از ما خواست 
تا پایان اکران عمومي از سوي ما خبري صادر نشود که سازمان سینمایي در ساخت فیلم 

مشارکت کرده است. 
وي ادامه داد: آقاي طالبي معتقد بود برخي از این خبر سوء استفاده هاي خود را خواهند 
کرد و دوباره با چسباندن آن به جریان موهوم انحرافي براي انکار آن دردسر درست کنند 

و ماهم پذیرفتیم. 
شمقدري با اشاره به مصاحبه ي فروردین ماه ابوالقاسم طالبي در برنامه ي »هفت« یادآور 
شد: علیرغم مصاحبه صریح آقاي ابوالقاسم طالبي در برنامه »هفت« مبني بر عدم حمایت 
سازمان سینمایي از این فیلم، ما هم واکنشي نداشتیم و سخني نگفتیم. اما االن به نظر 
مي رسد بیان این همکاري دیگر نتواند دست آویزي براي ضربه زدن به این کار سینمایي 
از  یکي  عنوان  به  تصویري  رسانه هاي  و موسسه  االن سازمان سینمایي  به هر حال  شود. 
از هر  اعالم مي کنم  باز هم  و  اعالم مي شوند  فیلم سینمایي  این  و سرمایه گذاران  مالکان 
افشا مي کنند، حمایت  انقالب اسالمي را  پروژه سینمایي که فتنه هاي در مسیر پیشرفت 

خواهیم کرد. 

ناگفته های شمقدری از قالده های طال

نشان »هنر و ادب« فرانسه روز گذشته به »لیال حاتمی« بازیگر سینمای ایران اهدا شد.
به گزارش فارس، سفارت فرانسه در تهران اعالم کرد: »نشان هنر و ادب« درجه شوالیه، 
روز گذشته از طرف وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه و از طریق سفیر این کشور به »لیال 
حاتمی« اعطا شد.این نشان به دلیل خالقیت های هنری یا ادبی و یا به دلیل مشارکت در 

بازنمایی هنر و ادب در فرانسه و جهان به هنرمندان اعطا می شود.
»شهرام ناظری« خواننده موسیقی سنتی کشورمان نیز پنج سال پیش، نشان ادب و هنر 

فرانسه را دریافت کرد.

از عوامل سریال وهابی یک شبکه عربی، در سریال ویژه محرم سیمای جمهوری  برخی 
ایرانی سریال وهابی »الفاروق  از عوامل  اسالمی شرکت خواهند کرد.کیهان نوشت:برخی 
عمر« که اثری سراسر توهین به امامان معصوم)ع( و اندیشه شیعی است، بزودی در یکی از 

پروژه های ویژه محرم سال جاری حاضر خواهند شد. در این باره باید پرسید:
آمیز و تخریب گر هدف  توهین  و  اثر وهابی  برای حضور در یک  ایرانی  اوال؛ چرا عوامل 

بازخواست قرار نمی گیرند؟
دوم؛ فرض کنیم این عوامل از محتوای سریال بی خبر بودند ] که احتمال این اتفاق، بسیار 
اندک است[. با این حال چرا پس از پخش سریال موهوم از شبکه قطری، اقدام به موضع 

گیری نکردند و با سکوت خود محتوای زشت این سریال را تایید نمودند.
سوم؛ حداقل توقع از مسئولین سیما این است که عوامل یاد شده در آثار سیمای جمهوری 
اسالمی حضور نیابند. حرمت به مقدسات بویژه مقدسات و اصول مسلم شیعه و احترام به 

شیعیان چنین اقتضاء می کند.

لیال حاتمی نشان »شوالیه« فرانسه را تصاحب کرد

همکاری عجیب هنرمندان ایرانی با سریال »عمر«
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زنی انگلیسی مبتال به یک نوع آلرژی نادر است که باعث می شود هرگونه تماس پوستی با 
اسکناس در او حساسیت ایجاد کند.

 موادغذایی و اشیا مختلفی هستند که موجب واکنش  در »سیمون« می شود که بدترین آنها 
حساسیت داشتن به اسکناس است. »سیمون« گفت: همانند هر زن دیگری یکی از عالئق 
و تفریحاتم خرید کردن است اما در ماه های گذشته آلرژی داشتن به اسکناس مشکالتی را 
برایم بوجود آورده است و به گونه ای به نظر می آید که بدنم، مرا برای هر بار خرید کردن 
تنبیه می کند. »سیمون« همچنین گفت: حساسیت زا بودن بسیاری از مواد موجب شده تا 
 ،oddity central مجبور به استفاده از یک رژیم خاص باشم. به گزارش  پایگاه اینترنتی
آرزوی »سیمون« این است که از این حساسیت نجات پیدا کند اما در حال حاضر پزشکان 

درمانی برای این آلرژی او پیدا نکرده اند
پـنـج اصـل سالمـت پـوسـت دسـت

نادانسته  که  هستند  کارها  از  بعضی  بگذریم  که  سن  به  وابسته  پیری  از  نیوز:  سالمت 
انجامشان می دهیم و سالمت و زیبایی پوست دست و صورتمان را به خطر می اندازیم....

 مثال همه می دانیم مهم ترین دلیل شکسته شدن رشته های کالژن پوست و ایجاد چین و 
چروک ، نور خورشید است اما از پوستمان مراقبت نمی کنیم. در اینجا 5 اصل مهم فراموش 

شده را یادآوری می کنیم که برای سالمت و زیبایی دست ها ضروری است.
1. یادتان باشد مواجهه حداقلی با نور آفتاب و حفاظت کامل از پوست با لباس های مناسب 

و ضدآفتاب ها ضروری است.
2. با تغذیه مناسب و مصرف تمام گروه های غذایی به خصوص میوه ها و سبزی های تازه و 

مایعات کافی می توان پوست را شاداب کرد.
3. دستکش بپوشید، نه فقط هنگام کار با شوینده ها، بلکه در همه زمان هایی که مشغول 
کار روزانه هستید زیرا خشکی پوست باعث می شود عوامل فیزیکی و میکروبی به پوست 

وارد و پوست چروکیده  شود.
»وازلین«  پوست  مرطوب کننده های  بهترین  از  یکی  کنید.  رطوبت رسانی  پوست  به   .4
دارد.  وجود  کند،  سیاه  را  دست  پوست  اینکه  امکان  نشود،  تهیه  خوب  اگر  البته  است. 
از  از مرطوب کننده ها، بالفاصله پس  استفاده  بهترین زمان  »گلیسیرین« هم خوب است. 
شستشوی دست و زمانی است که هنوز رطوبت دارد. با این کار آب به الیه شاخی پوست 
با ترک سیگار  از هوای سالم  نفوذ می کند و چروک ها کمی صاف می شوند.5. بهره گیری 
و قلیان تضمین کننده سالمت و شادابی شماست. به جای پرداختن به تفریح هایی مانند 
قلیان کشیدن، با دوستان برنامه ورزش گروهی و کوهنوردی بگذارید تا هم استرس هایتان 

کم شود هم به بهتر خوابیدن شما کمک کند که هر دو در شادابی پوست موثر هستند.

مطالعات در 10 سال اخیر نشان دادند: آرتروز روماتیسمي در بین زنان از 36/4 مورد در هر 
100 هزار نفر به 54 مورد در هر 100 هزار نفر در سال 2005 افزایش یافته است. بنابراین 

محققان بر آن شدند تا به دنبال دلیل و درمان مناسب براي آن باشند.
علوم  واحد  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاري  درمان  و  بهداشت  سرویس  گزارش  به 
همه  که  است  التهابي  بیماري  یک  روماتیسمي  آرتروز  گزارش،  این  طبق  ایران،  پزشکي 
سیستم هاي بدن را تحت تاثیر قرار مي دهد. این بیماري موجب درد، عرق کردن، آبریزش 

بیني و از دست دادن تحرک در مفاصل مي شود.
این  چاي  نوشیدن  دریافتند:  بیماري  این  روي  مطالعه  با  محققان  گزارش،  این  براساس 

بیماري را در زنان یائسه افزایش مي دهد.
و  انجام رساندند  به  تا 79 ساله  اساس، محققان مطالعه اي روي 76 هزار زن 50  این  بر 
تا 40 درصد  را  روماتیسمي  آرتروز  توسعه  احتمال  نوشیدن چاي در هر مقدار  دریافتند: 
افزایش مي دهد و این در حالي است که زماني که بیش از 4 فنجان در روز چاي مصرف 

مي کنند، این خطر را تا 70 درصد افزایش مي دهند.
همچنین مشخص شد: قهوه هیچ تاثیر خاصي در این افراد در خصوص توسعه آرتروز ندارد.

به  آن  تهیه  و روش  نوع چاي  در خصوص  تحقیق  داشتند:  اظهار  محققان  رابطه  این  در 
اجرا نرسیده و احتمال دارد، این عوامل نیز در بروز آرتروز موثر باشند که نیاز به مطالعات 

بیشتري در این زمینه است.

اولین بار در 25 سال گذشته زنان ژاپنی جایگاه اول خود را در داشتن طول عمر در به زنان 
هنگ کنگی واگذار کردند.

به گزارش خبرآنالین،وزارت بهداشت اعالم کرد طول عمر زنان ژاپنی در سال 2010 از 
از  ژاپنی  مردان  در  میزان  این  است درحالیکه  به 85.90 در سال 2011 رسیده   86.30
79.55 در سال 2010 به 79.44 در سال 2011 رسیده است. این درحالی است که در 

هنگ کنگ طول عمر زنان 86.7 و مردان 80.5 سال بوده است.
و  سوئیس  ایسلند،  کنگ،  هنگ  ژاپن،  کشورهای  ملل  سازمان  آمار  مطابق  این  از  پیش 
استرالیا به ترتیب در جهان مقام های اول را داشتند که با حدود 82 سال از میانگین جهانی 
22 درصد باالتر است. کشورهای سوازیلند، موزامبیک، زیمباوه، سیرالئون و لسوتو نیز به 
ترتیب در پایینترین رده قراردارند. طول عمر در این کشورها حدود 42 سال است که 38 

درصد کمتر از میانگین جهانی و نصف کشورهای باالی جدول است.
بنابراین گزارش،طول عمر یک شاخص آماری است که نشان می  دهد متوسط طول عمر 
در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می تواند توقع 
طول عمر داشته باشد. هر چه شاخص های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد طول 
عمر افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص های سنجش پیشرفت و 
عقب ماندگی کشورها است. طول عمر زنان در همه جوامع چند سال )در کل جهان چهار 

و نیم سال( بیشتر از مردان است. 
این درحالی است که مسئله طول عمر زنان باید بار دیگر که آمارها این مسئله را محاسبه 
می کنند به جایگاه اول باز گردد، چرا که مسئله طول عمر متوسط براساس داده های یک 
از یک جمعیت در یک نقطه زمانی بررسی می شود و به نظر می رسد که سال  بخشی 

2011 سال بعدی از نظر مرگ و میر در ژاپن بوده است. 
در سال 2008 طول عمر متوسط آمریکاییها در نتیجه رکود اقتصادی که همان سال آغاز 
شده بود کاهش یافت، این کاهش نشان دهنده برخی روندها در میزان طول عمر در سراسر 

جهان بود. 
یک تحقیق مشروح که در 15 ژوئن امسال در مجله استاندارد بهداشت جمعیت منتشر شده 
بود نشان می داد که طول عمر متوسط در بیش از 80 درصد شهرهای آمریکا کاهش یافته و 
این کشور طی دو دهه گذشته حتی در 10 کشوری که مردان آن دارای بیشترین طول عمر 
هستند نیز قرار نمی گیرد. محققان همین تحقیق اعالم کردند که سیستم درمانی بهداشت 
آمریکا که بر درمان بیماران به جای پیشگیری بیماری و بیمارهای مزمن تمرکز کرده عامل 

اول کاهش طول عمر در آمریکا محسوب می شود

مصرف چاي بعد از 50 سالگي خطر زنان در کدام کشور ها بيشتر عمر می کنند؟ 
آرتروز در زنان را افزایش مي دهد       

عجيب ترین آلرژی دنيا چيست؟ 

دکتر  از  پرسشي   / رضاييان  الهه 
پريسا طاهري رييس اداره سالمت 

سالمندان وزارت بهداشت

از  و  مي نشست  گوشه  یک  غمگین  و  ناراحت  پدربزرگم  وقت  هر 
پیري و تنهایي اش مي نالید، دستش را مي گرفتم و مي گفتم: »بابا 
بر  این لطف خداست که  جون! سالمند شدن یک موفقیت است، 
همه سختي ها و بیماري ها و مشکل ها پیروز شدي و به این دوره 
توجیه  براي  حرف ها  همین  از  روز  یک  نمي کردم  فکر  رسیدي.« 

خودم استفاده و بر تصمیمش براي روزه داري پافشاري کند...
مي گفت: »مگه نه اینکه لطف خدا شامل حالم شده، دلم مي خواد 
یک  شما  دارید؟  کار  چه  من  به  بگیرم.  روزه  و  بکنم  را  عبادتش 
است.  براي من سالمند خطرناک  روزه   بیاورید که  توجیه منطقي 
محدود  آن  دلیل  به  مرا  که  است  بیماري  جور  یه  سالمندي  مگر 
پارسال  رمضان  اینکه  تا  نداشتم  برایش  پاسخي  هیچ  مي کنید؟« 
بیمارستان  و  اورژانس  به  کارش  و  زمین  افتاد  رفت،  گیج  سرش 
عزیزي  سالمندان  به  و هشدار  دارم  عالمه حرف  کشید. حاال یک 
خانم  با  صحبت هایم  خواندن  شاید  بگیرند.  روزه  مي خواهند  که 
هیات  عضو  و  سالمندان  طب  متخصص  طاهري،  پریسا  دکتر 
اداره سالمت  علمي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي و رییس 
سالمندان وزارت بهداشت در مورد این موضوع خالي از لطف نباشد.

سالمت: آیا تا به حال با سالمنداني مانند پدربزرگ من که از هر 
نظر سالم اند و در اثر افت قندخون دچار حادثه مي شوند، برخورد 

داشته اید؟
مایعات  مصرف نکردن  دلیل  به  که  سالمنداني  نیستند  کم  بله، 
هم  بر  و  قندخون  افت   اثر  در  یا  مي شوند  بدن  آب  کاهش  دچار 
هوشیاري شان  سطح  بدن  الکترولیت هاي  و  آب  تعادل  خوردن 
تعادل  نداشتن  دلیل  به  و  مي رود  گیج  سرشان  و  مي یابد  کاهش 
دچار حوادثي مانند سقوط مي شوند یا حتي جان خود را از دست 
مي دهند. در واقع احساس سرگیجه و سبک شدن سر به خصوص 
در سالمندان، عالمتي است که باید جدي گرفته شود و بالفاصله 
فرد سالمند روزه اش را افطار کند و مایعات و موادقندي بخورد اما 
مي کنند  و سعي  گذراست  حالت  این  مي کنند  گمان  افراد  بیشتر 
ساعت هاي باقیمانده تا اذان را تحمل کنند که این بدترین اشتباه 

است چون سالمت فرد را به مخاطره مي اندازد.
سالمت: خیلي از سالمندان در این مورد با خانواده و حتي خودشان 
در  حتي  مي کنند.  ریسک  سالمتشان  سر  بر  و  مي کنند  لجبازي 
قرآن هم آمده که در دین کارهاي سنگین و دشوار بر دوش شما 
نگذاشته ایم و خداوند خواهان زحمت شما نیست، به نظرتان چرا 

این اتفاق مي افتد؟
دلیلش من و شما هستیم.

سالمت: یعني اطرافیان سالمند باعث مي شوند او این رفتار را بکند؟
بله، ما به آنها مي گوییم چون تو پیر شدي، نمي تواني روزه بگیري 
در حالي که سالمندي بخشي از زندگي ماست و یک سالمند باید 

آزادانه هرچه حس مي کند در توانش است، انجام دهد.  خواه این 
آموزشي  کالس  یا  باشد  ورزشي  مسابقه  یک  در  شرکت  موضوع 
خاص یا احساس نیاز به عبادتي مانند روزه. این تصمیم شخصي 
اوست که خود را محک بزند و ببیند آیا توان روزه داري و تحمل 
تشنگي در ساعت هاي طوالني را دارد یا نه؟ این درست همان کاري 
است که جوان ها هم انجام مي دهند و کسي هم خرده نمي گیرد. 
اگر سالمند سالم است و هیچ بیماري مزمني و دیابت و فشارخون 
با  دارد  اشکالي  چه  بگیرد،  روزه   مي تواند  پزشک  نظر  از  و  ندارد 
رعایت نکته هایي این کار را انجام دهد؟ مطمئنم اگر حس استقالل 
سالمند در تصمیم گیري از او گرفته نشود، خودش بهترین فردي 
است که مي تواند توانایي اش را محک بزند که براي این ورزش یا 
این کار خاص ساخته شده یا از عهده اش برنمي آید. اگر در آن سطح 
برایش  مي پذیرد،  را  علمي  دالیل  که  دارد  قرار  آگاهي  و  درک  از 
تغییرات طبیعي مخصوص این دوره را توضیح دهید و عالیم هشدار 

را که باید در صورت وقوع آنها افطار کند، یادآور شوید.
سالمت: حاال این توجیه علمي که مي فرمایید چیست؟

وقتي سنمان باال مي رود، ترموستات تشنگي بدنمان خراب مي شود 
و پیام تشنگي مانند قبل مخابره نخواهدشد. در نتیجه کمتر آب 
مي خوریم و این یعني بر هم خوردن تعادل بدن و به خطر افتادن 
سالمت. باید به سالمند گفت: »شما به دلیل این حالت و به دلیل 
آب  بیشتر  باید  مي کنید  مصرف  که  مختلفي  داروهاي  عوارض 
بنوشید و منتظر احساس تشنگي نباشید. باید 8-6 لیوان آب در 
روز بنوشید و اگر مشکل کلیوي در میان باشد، بیشتر از این هم 
باید آب نوشید.« توجیه بعدي اینکه بیشتر ما در وعده افطار و سحر 
دلیل مشکل هاي  به  افراد سالمند  اما  کافي مصرف مي کنیم  فیبر 
دهان و دندان تمایلي به مصرف فیبر ندارند این موضوع و کم آبي 

مساوي مي شود با مشکل یبوست در سالمندان.
سالمت: به نظر شما کدام سالمندان بهتر است روزه نگیرند؟

نمي توان به این سوال به طور کلي جواب داد چون همه افرادي که 
به دلیل ابتال به بیماري خاصي تحت درمان هستند، چه جوان و 
از شروع ماه رمضان به پزشک مراجعه کنند  باید قبل  چه مسن، 
نوع  به  توجه  با  پزشک  باشد،  قابل تغییر  داروهایشان  زمان  اگر  تا 
بیمار  مي گیرد صالح  تصمیم  بیماري،  و شدت  دارو  نوع  بیماري، 
چیست و مي توان آنها را دو وعده اي کرد یا نه اما نباید به پزشک 
اصرار کرد دوز داروها را براي ایجاد امکان روزه گرفتن کم و زیاد 
کند چون یک سالمند دیابتي یا کسي که پرفشاري خون دارد با 
تالش پزشک تازه در شرایط مناسب قرارگرفته و حیف است ریسک 
این را بپذیرید که قند یا فشار به کنترل درآمده شما دوباره از نظم 
خارج شود. ساعت هاي روزه داري طوالني است، فصل فصل گرمي 
است و امکان از دست دادن آب بدن براي کساني که دارو مصرف 

مي کنند، باالست.
سالمت: حرف آخر؟

به همه سالمندان توصیه مي کنم در این ماه گرم ترجیحا، از منزل 
خارج نشوند چون گرمازده مي شوند و کم آبي بدن براي این گروه 
برخي  و  تهران  در  ریزگردها  اینکه  بدتر  همه  از  است.  خطرناک 
دارید، حتما  اضطراري  اگر کار  واقعا مضر هستند.  شهرهاي دیگر 
یک بطري آب همراه ببرید و قبل از 10 صبح یا بعد از 2 بعد از ظهر 
انجام دهید و حتما ماسک بزنید. سالمنداني که راننده  کارتان را 
تاکسي و در معرض آفتاب هستند، حتما عالیم هشدار را بشناسند 

و در صورت ناراحتي هاي ذکر شده، روزه تان را افطار کنید.

کدام ساملندان مني توانند 
روزه بگريند؟

به  و  دارند  مستقیم  تاثیر  سالمتمان  بر  مي خوریم،  که  غذاهایي 
همین دلیل باید در انتخاب نوع غذا دقت کرد. برخي غذاها باعث 
بهبود وضعیت پوست و مو مي شوند، برخي آرام بخش اند و بعضي 

هم به افزایش هوش کمک مي کنند...
کودکان  هوش  افزایش  باعث  که  است  غذاهایي  از  یکي  ماهي   
مي شود و والدین باید آن را در رژیم غذایي فرزندشان بگنجانند اما 
نتایج بررسي هاي جدید نشان داده است بهترین زمان مصرف ماهي 
براي افزایش هوش و بهبود رشد مغزي بچه ها، قبل از تولد آنها و 

در زمان بارداري مادر است.
ماهي  مصرف  داده  نشان  تغذیه  علوم  محققان  مطالعه هاي  نتایج 
به خصوص ماهي هایي که سرشار از اسیدهاي چرب امگا3 هستند، 
فواید فراواني دارد که با بهبود وضعیت رشد کودکان مرتبط است. 
اسیدهاي چرب امگا3، به خصوص DHA )نوعي خاص از این اسید 
چرب( به مقدار زیاد در مغز، چشم و سیستم اعصاب مرکزي وجود 
دارند. نتایج یکي از تحقیقات جدید در این زمینه نشان داده است 
که مصرف این اسیدهاي چرب با افزایش ضریب هوشي به خصوص 

در نوزادان و کودکان ارتباط دارد.
افزایش هوش با امگا 3

در سال هاي اخیر بسیاري از شرکت هاي شیرخشک سازي که براي 
مي کنند،  تالش  شیرمادر  به  شیرخشک  ترکیب  کردن  نزدیک تر 
تبلیغات زیادي درباره وجود DHA در فرموالسیون محصوالتشان 
انجام مي دهند و مي توان فهرست بلندي از محتویات روي قوطي هاي 
شیرخشک مشاهده کرد. نتایج تحقیقات درباره ضریب هوشي نشان 
در  شیرخشک  در  امگا6  و  امگا3  چرب  اسیدهاي  وجود  مي دهد 
در  البته  شود.  بچه ها  باهوش تر شدن  باعث  مي تواند  طوالني مدت 

این زمینه تحقیقات بیشتري الزم است و باید عوامل مختلف مانند 
سالمت مادر و کودک، عوامل اجتماعي - اقتصادي و... که ممکن 

است بر رشد کودک تاثیر بگذارند هم مورد توجه قرارگیرد.
ماهي خور بودن در بارداري

ماهي  وجود  که  است  داده  نشان  وضوح  به  2مطالعه جدید  نتایج 
ماه هاي  در  فرزندشان  افزایش هوش  با  باردار  زنان  رژیم غذایي  در 
به  بررسي ها  این  در  محققان  دارد.  ارتباط  سالگي   3 تا  تولد  اول 
طور خاص رژیم غذایي زنان را در 3 ماهه دوم و سوم بارداري که 
کردند  مشاهده  و  بررسي  است،  جنین  مغز  رشد  زمان  مهم ترین 
فرزندان زناني که در این زمان ماهي مصرف کرده اند، نتایج بهتري 
در آزمایش هاي هوش و سنجش بینایي به دست آورده اند. بررسي 
دیگري نیز نشان داد تاثیر مصرف ماهي به وسیله مادر طي سومین 
از مصرف  افزایش هوش کودک حتي ممکن است  بر  بارداري  ماه 
بیشتر  تولد  از  بعد  چرب  اسیدهاي  حاوي  شیرخشک  و  شیرمادر 
و  باردار  مادر  هزار   9 از  بیش  بررسي  با  دیگري  مطالعه  در  باشد. 
فرزند آنها پس از تولد نشان داده شد مادراني که سطح امگا3 خون 
آنها هنگام بارداري از حد معیني پایین تر بود، صاحب کودکاني با 
ضریب هوشي پایین شدند که در توانایي هاي شناختي، حرکتي و 

عملکردي نیز نسبت به همساالنشان ضعیف تر بودند.
آن روي سکه

محققان ضمن تاکید بر فواید ماهي، خطر آلودگي جیوه را فراموش 
به عنوان سم سیستم عصبي شناخته شده است.  نکرده اند. جیوه 
تجمع بیش از حد جیوه در بدن عملکرد سیستم عصبی را مختل 
می کند و باعث بروز اختالل هاي شنوایی، لرزش عضالت، بی حسی 
عمومی و تغییرات متابولیسم می شود. دردهاي مفصلي و ماهیچه اي 
و افزایش خطر حمله قلبي نیز از عوارض تجمع بیش از حد جیوه 
در بدن است. وقتي در سال 2001پیشنهاد محدود کردن مصرف 
ماهي مطرح شد، مصرف این ماده غذایي در زنان باردار کاهش پیدا 
کرد. جیوه از طریق خون مادر وارد بدن جنین مي شود و اگر مقدار 
آن بیش از حد مجاز باشد، مي تواند خطرهایي داشته باشد. توصیه 
و  کنند  محدود  را  جیوه  دریافت  باردار  زنان  که  است  این  فعلي 
مانند کوسه ماهي، شمشیر ماهي و شاه ماهي خالدار  ماهي هایي 
که مقدار جیوه زیادي دارند، نخورند. این مطالعه ها تاکید مي?کنند 
مصرف بیشتر از 340 گرم ماهي در هفته ممکن است فواید آن را 
از بین ببرد. غذاهای دریایي با اینکه سرشار از پروتئین اند، چربی 
اما  اشباع شده کمتري دارند و حاوي موادمغذي بسیاري هستند 
براي اطمینان بهتر است بیش از 2 تا 3 بار در هفته مصرف نشوند. 
قصد  که  زناني  مي کنند  توصیه  نیز  دانشگاه  هاروارد  پژوهشگران 
حداقل  به  براي  شیرده  مادران  و  باردار  زنان  دارند،  شدن  باردار 
رساندن مقدار جیوه دریافتي از مصرف ماهي هایي که مقدار جیوه 
در آنها زیاد است، خودداري کنند اما در هفته حدود 340 گرم از 
سایر انواع ماهي مصرف کنند. این کار باعث بهبود رشد ذهني و 
حرکتي کودک مي شود و خطر زایمان زودرس و افسردگي بعد از 
زایمان را کاهش مي دهد. به نظر مي رسد ماهي هایي با مقدار جیوه 

کم مانند ماهي آزاد، سالمون و میگو بهترین انتخاب باشند.

ماهي بخورید تا فرزندتان باهوش شود !
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آب این چشمه از دسته آب های بی کربناته مخلوط همراه با گاز است و در درمان بیماری های دستگاه گوارش ، کبد و مجاری صفراوی ، معده 
و روده ای و بیماری های تغذیه ای مؤثر است. به سبب وجوِد امالح آهن در ترکیبات آن ، در ازدیاد تعداد گلبول های قرمز و مقدار هموگلوبین 

خون و در نتیجه ، در درمان انواع کم خونی نیز مؤثر است.
یافتن این روستا کار سختی نیست. از آزادراه کاشان - اصفهان تابلوی »ابیانه« راهنمای شماست. از خروجی ابیانه خارج شده و پس از چند 
کیلومتر به چهارراهی می رسید که راه سمت راستی جاده قدیم کاشان ، مستقیم به سمت ابیانه نطنز و جاده سمت چپی به سمت نطنز می 
رود . از چهار راه که مستقیم گذر کنید )درست لب چهار راه و روبروی پاسگاه( جاده فرعی دیگری در سمت چپ و به موازات جاده نطنز 

دیده می شود که همان راه سراشیبی پس از گذر از روی یک پل شما را به مقصد هدایت می کند.
پس از گذر از چند روستای خوش اب و هوا و محاصره شده در میان باغات گردو و گالبی و زردآلو و خرمالو  و ... در اخر مسیر می رسید به 

روستای »فریزهند«... تا خود روستا مسیر آسفالته است .
ساعت هنوز 9 صبح نشده بود که رسیدیم به روستا . نه بوی نان و نه دود تنوری و نه کشاورز و باغداری که مشغول کار باشد . روستا کاماْل 
در خواب بود . هر چقدر ایستادیم کسی را نیافتیم تا مسیر چشمه را بپرسیم پس شروع کردیم از سمت راست هر دو کوچه را رفتیم و 
خوردیم به بن بست . پس باید مسیر سمت چپی رو به باال و کوچه باغها را می رفتیم . مسیری که آب زاللی در جوی کنار ان در جریان بود 
که نشان از چشمه ای در باالدستها داشت .جاده خاکی را از میان کوچه باغها ادامه دادیم و درست در انتهای روستا زن و مردی که گویا از 
شهر امده بودند با خوشحالی محل تپه را از دور به ما نشان دادند .پس از دیدن چشمه ها و به قصد پیدا کردن چشمه باالدست راه افتادیم 
. چشمه ای زیبا با اب بسیار خنک در کنار دو درخت کهنسال بید مجنون ! لختی اسودن و سپس باز هم راهی شدن... البته نتیجه گیری 
ما این بود که این دو چشمه در مقایسه با چشمه باداب سورت یک سطل آب بیش نیست. گویا چشمه آب سرخ فریزهند نطنز تنها شعبه 
ای از باداب سورت است.خدا را چه دیدی شاید هزاران سال بعد این تپه )تپه سرخ( نیز مثل باداب سورت با عظمت گردد و ابهت پیدا کند.

آب سرخ فريزهند نطنز ..


