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به  که  آسمان،  وزین  نشریه  در شماره 21   - خرازی، سید صادق 
تاریخ 1391/5/7 منتشر شد،در گفت وگویی که با من انجام شده 
بود، به صراحت تمام مطالبی در باب گرفتاری ها و معضالت کشور 
که برخاسته از سیاست خارجی ناموزون ما بوده است بیان داشتم. 
برانگیخت  را  عبدی  عباس  آقای  عصبیت  ظاهرا  من  صریح  بیان 
تبحر  ایشان  ای کاش  نشانه گرفت.  مرا  ایشان  عتاب  پر  و خطاب 
به  من  عملکرد  و  باورها  و  اندیشه  نقد  در  را  خود  آمیز  سفسطه 
به  که  بود  آموخته  او  به  سالیان  تجربۀ  کاش  ای  گرفت.  می  کار 
و  تخریب شخصیت  برای  مآبان  مرسوم چپ  های  واژه  بردن  کار 
تحریف هویت حریف راه به جایی نمی برد و اسباب تشفی خاطر 
خطیر ایشان نخواهد شد. ظاهراً آقای عبدی خود را قیم همه اهالی 
اقلیم چپ می پندارند وگرنه چرا خود را مخاطب این بنده کمترین 

پنداشته اند.
عالقه ای به برانگیختن دشمنی شخصی آقای عبدی ندارم، اما از 
آنجا که مصالح کشور را فراتر از مصالح شخصی می دانم الزم می 
بینم دم فرو نبندم و در حد بضاعت خود به بعضی زوایای آشکار 
بهای  به  و  ما گذشت  اشاره  مورد  دوران  در  که  بپردازم  پنهانی  و 
سنگینی گذشت. اکنون پس از گذشت بیش از سی و اندی سال از 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، می توان نسبت به حوادث 
و رخداد ها آسان تر سخن گفت و از عادت توسل به هنجارهای 
طاقت  قدر  به  است  شده  باب  مملکت  این  در  که  ناباب  سیاسی 

پرهیز کرد.
در ایران ما، تهمت اهانت وتخطئه پیشینه ای کهن دارد که دامن 
نقد،  جای  به  تخطئه  است.  سوخته  و  گرفته  را  بسیاری  نامداران 
ادبیات چپ و چپ  و  با فرهنگ  ای است که گویی  حدیث کهنه 
مسلکان همزاد است. اینان، پیش و بیش از آنکه پیکر تفکر را به 
تیر طعن بزنند، راه را در تردامنی و تحقیر مخاطب خود می جویند. 
اما، با این همه، جویبار اندیشه با مسیرهای سنگالخ خو کرده و به 
جریان خود همچنان ادامه می دهد و از سدهای سدید می گذرد 
نقد  کورسوی چراغ  از  روشنفکران  برخی  که حتی  است  و همین 
هیچ  به  را  آشکار  نقد  گریزند.  می  است  مانده  روشن  که  تاریخی 
میان  »دیالوگ«  راه  همه،  این  جای  به  کاش  تابند.  نمی  بر  روی 
مخالف و موافق را در ترازی حرفه ای و به قصد تنویر ذهن مخاطب 
در پیش می گرفتیم و فرهنگ شدن آن را برای نسل نو به میراث 
می گذاشتیم. رفتار پاره ای از چپ ساالران نشان می دهد که نه 
تنها دماغ دیالوگ ندارند که سر آموختن شیوه نقد راستین را نیز 
ندارند. بی تردید راز اصلی عقب ماندگی چپ زدگان از قافله تاریخ 
خردورزی و عقالنیت در همین گریز از دیالوگ سازنده و گفت و 
شنود سر زنده نهفته است. اینان نه روشنفکرند و نه اهل پاالیش و 
غربال کردن اندیشه ها و نظریات. در این مملکت، کارخانه فرهنگ 
چپ جز به تولید نفی و نفرت تمسخر نمی اندیشد و هرگز آماده 
شنیدن نقد و نظر نیست و این از ذات او برمی خیزد. نمی خواهد 
حربه بدگویی و دشنام و پراکندن حقد و حسد را به کنار نهد شاید 
می ترسد که اگر چنین کند چیزی برای گفتن نخواهد داشت. کاش 
قلم را به احترام و به وقار می راندید و به جای آنکه با بدبینی و 
ادعا، مطالب متعارف و نتایج آشکار را کشف و کشاف وانمود کنید، 
گوهر زبان و قلم را برای تولید بینش و آگاهی به کار می گرفتید و 

راه تأثیرگذاری بر خیل مخاطبان را در رعایت اخالق می جستید.
آقای عبدی! بپذیرید خیل کثیری از مردم از نظریه پردازی های 
روشنفکری،  های  جریان  وقتی  اند.  شده  منزجر  پایه  بی  ملوکانه 
منطقه و جهان را بهتر می شناسند و با وضع کشورشان، ایران عزیز، 
مقایسه می کنند به درد می آیند. فرومایگی فرهنگی اقتدارطلبان 
تاریک اندیش به جای خود، اما نخبه گرایی اجتماعی، رانت بازی 
اقتصادی، فردمحوری فلسفی، پنهان کاری و جبن سیاسی جریان 
موسوم به نوروشنفکرانی که اصالحات را هم مصادره کردند آنان را 

مشمئز کرده است.
دوستی که واسطه ابالغ سخن ایشان به بنده بود تماس گرفت و 
گفت که مصاحبه و گفت وگوی شما باعث گرفتاری ما شده و آقای 
برآید.  پاسخگویی  به  تا  کرده  مصمم  و  عصبانی  را حسابی  عبدی 
نقدی  گفت  چیست؟  ایشان  ناراحتی  علت  که  پرسیدم  تعجب  با 
است که من به برخی از تفکرات دوستان آولتراچپ خود دارم که 
ایشان  به  ام.  ایشان داشته  از  با برخی  البته آشنایی و رفاقتی هم 
گفتم بیان من متوجه شخص عباس عبدی نبوده است. هدفم همه 

کسانی است که روزگاری تندترین مواضع را در سیاست خارجی می 
گرفتند و بیش از دو دهه بدترین دشنام ها را نثار سیاست خارجی 
دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی و دوران اصالحات کرده اند. 
از  و  زدن  روزگاری چپ  و  روزی  که  است  کسانی  نقد  من،  هدف 
دیوار سفارت باال رفتن را مد روز تلقی می کردند و امروز شیفتگی 
و شیدایی نسبت به فرهنگ غرب را مالک اصالح و پیشرفت می 
شناسم  می  من  که  عبدی  آقای  خود  که  است  این  باورم  دانند. 
بی تردید از امثال آنها که خدمتگزار خوان گسترده سرویس های 
امنیتی شده اند متنفر و منزجر است. اما مساله و مشکلی که من و 
امثال من داریم این است که هنوز آن ادبیات متبختر حاکم بر چپ 
زنده است. هنوز در عین حالی که  بیگانه  از خود  نوروشنفکران  و 
خود را مروج آزادی می دانند و نیز هندسه دموکراسی و آزادی را 
ترسیم می کنند، توان سخن و قلم را برای بستن حتی کوچکترین 
اجازه نقد خودشان بی محابا خرج می کنند. چنان سخن می گویند 
که گویی وارث ملک و مدعی ملت اند. عقل کل اند. گویی تنها کلید 
گره گشای آنان است که امروز می تواند گره از کار فروبسته مردم 
بگشاید آن هم البته به شیوه ای که خودشان دوست داشته و دارند 
نمی  درد  که  به سری  را چه کسی  این دستمال  بگویند  آنکه  بی 
کرد بسته است. وقتی به کنه و عمق باورشان می رسیم می بینیم 
بی باک و بی منطق مبانی نظام و امام و رهبری را به چالش می 
کشند تا مگر بتوانند برای کارنامه مبهم و گذشته مغشوش خویش 

توجیهی درست کنند.
بسیار مایل بودم با همفکری یاران بالغ و دوستان عاقل نحله های 
روشنفکری منطقه و جهان را بهتر بشناسم و با وضع ایران بداقبال 
امروز مقایسه کنم. اما متاسفانه می بینم که بعضی همچنان ساحت 
قلم را از میدان کج اندیشی خود دور نمی کنند و چنانکه گفتم، 
فرومایگی فرهنگی اقتدارطلبان تاریک اندیش به جای خود، برایم 
تعجب آور و تاسف انگیز است که نخبه گرایی اجتماعی، فردمحوری 
به  بر جریان موسوم  پنهان کاری و جبن سیاسی که  روشنفکری، 
اینگونه غالب است. بگذارید  اصالح طلبی یا اصالحات روشنفکری 
بفهمیم که چرا نقد نابرابری های فزاینده در جامعه از گفتمان ایران 
بازار آزاد سکه  آن روز غایب بود؟ چرا هورا کشیدن برای اسطوره 
رایج شده بود؟ ادعای جامعه مدنی؟ نام جامعه مدنی همه جا بود – 
و چه خوب بود - اّما کوشش در ایجاد فرصت های مساوی در عرصه 
های قدرت و ثروت- این دو منزلت اجتماعی در استحکام اساس 
مدنیت - اینک گوهری کمیاب است. مسوولیت اجتماعی و رسالت 
لقلقه زبان ها شده است. فتیله  خودسازی و منطق رفتار صادقانه 
اّملیسم چندان باال کشیده شده که ستون نویس حرفه ای روزنامه 
و  مدیریت  پادوهای  به  تبدیل  طلب،  اصالح  شبه  های  وسایت  ها 

عامل بیگانگان با انقالب شده است. بگذریم.
یک پرسش بزرگ در مقابل مشاطه ذهن اهل علم و تحلیل وجود 
دارد: چرا فرایند دولت سازندگی - که بی نقص هم نبود و هزار نکته 
باریک تر از موی هم در زوایای آشکار و پنهان آن وجود داشت – به 
فرایند دولت اصالحات منجر شد؟ اما در دور بعد، شد همین بساط 
که می بینیم که قریب به هفت سال است ایمان و امان ملت ایران 
را به بدترین وجه ممکن به حراج گذارده است. اجازه می خواهم 
شدند  خرداد  دوم  حماسه  وارث  کسانی  دیدند  مردم  وقتی  بگویم 
نداشتند؛ وقتی مردم دیدند که حضورشان  نقشی در آن  که هیچ 
گروگان گرفته می شود؛ وقتی مردم دیدند که شعار عبور از خاتمی 
و خروج از حاکمیت به راحتی به بستر پاک اندیشه جوانان حقنه 
می شود؛ و وقتی مردم دیدند که نوتئوری سازان به هر حادثه ای که 
برایشان پدید می آید این چنین تواب می شوند و ریسمان و آسمان 
را برای توجیه خود به هم می بافند، سراغ گزینه دیگر را گرفتند. 
همین می شود که شهردار تازه کار به شهریاری کشوری پررمزوراز 

می رسد و قس علیهذا.
به بستر تاریخ تحوالت انقالب اسالمی که می نگریم برخی از آقایان 
روزگاری به ارتزاق از فضای روانی که اشغال سفارت آمریکا در ایران 
ایجاد کرد روی آوردند و الجرم در آن فضای نوستالژیک انقالبی و 
از  بعضی  تا  ساختند  ای  بهانه  بود،  برخاسته  آن  از  که  احساساتی 
ایشان، قریب یک دهه به نام پیروان خط امام نبض مسوولیت های 
کلیدی را فارغ از هرگونه تخصص یا دانش به عهده بگیرند! و چه 
ترک تازی ها و تند روی ها و پرونده سازی هایی که علیه بسیاری 
تردید  بی  ساختند.  متهم  را  غیرخودی  و  خودی  نگرفت.  صورت 

ماجرای اشغال سفارت آغازگر و بستر رشد بسیاری از بداخالقی ها 
از بزرگان طراز  امام رضوان اهلل علیه و بسیاری  شد و اگر حکمت 
اول انقالب نبود معلوم نبود که به دلیل همان احساسات جوانانه چه 
قتل ها و چه اعدام ها و چه انتقام ها از فضای پرداخته جمع اشغال 
سفارت نتیجه نمی شد. زیرکی و هوشیاری حضرت امام برای خنثی 
سازی نقش مجاهدین )منافقین( به منظور همین مدیریت بحرانی 
بود که ناخواسته به انقالب و امام تحمیل شد. منطق امام و رهبر 
به  ماه پیش که  بود. در همین چند  انقالب منطق روشنی  معظم 
سفارت انگلیس در تهران حمله شد رهبری با همان منطق و مواضع 

دقیق بساط این تفکر را جمع کردند.
برای تنویر ذهن آقای عبدی که اینگونه برداشت کرده اند عرض می 
کنم: من به دالیل نقدی جدی که به رفتار سیاست خارجی دولتین 
نهم و دهم داشته و دارم، همواره حرفم را به صراحت و در چارچوپ 
قانون مطرح کرده ام، اما، با بیان نظریاتم، نه می خواسته ام نوعی 
باالنس به وجود بیاورم و نه می پسندیده ام که از ایشان یا دیگران 
کیسه بوکسی بسازم. این را هم بگویم که اگر هم بنای چنین کار 
غیر اخالقی را می داشتم، ایشان را در حد و اندازه این مقال نمی 
دانستم و نمی دانم و شأن خود را البته اجل از این رویکرد و این 
نوع نگاه می بینم. برداشت ناصوابی که از شخصیت و منش و مرام 
من شده است نتیجه توهمی است که به ایشان دست داده است. 
دوستان من و همه کسانی که با مواضع اینجانب طی این دو دوره 
دولتین نهم و دهم آشنا هستند، نیک می دانند که منظومه باورها 
پرده  بی  مقدار  است. چه  بوده  دوران چه  این  من طی  تفکرات  و 
جدول  از  فارغ  همواره  و  ام  داشته  بیان  را  خود  مواضع  صریح  و 
بندی های صوری سیاسی به نقد رفتار و آسیب شناسی در سیاست 

خارجی پرداخته ام.
تعجب می کنم از آقای عبدی که مدعی آزاداندیشی است و در عین 
حال به خودش حتی زحمت سوال از بنده را نداده است و مستقیما 
قلم را بر مرکب تهدید نشانیده و در میدان توجیه عصبیت خویش 
چهار نعل دوانیده است. مساله ای که من مطرح کردم سوالی است 
که بخش عمده ای از جامعه نیز آن را در خلوت و جلوت مطرح می 
کنند و به جدی بودن آن باور دارند. آیا ایشان باور دارند که واقعه 
برای  بدنامی  و  ایران  به  تجاوز  و  موجده جنگ  علت  گروگانگیری 
انقالب و جمهوری اسالمی و پدیده بسیاری از معضالت ملی و بین 
المللی کشور بوده یا نه؟ آیا ایشان این واقعیت را که اشغال سفارت 
با آن همه معضالت پیرامونی که پدید آورد هزینه جنگ را بر مردم 
یا آن را توهم می پندارند؟ آقای عبدی،  تحمیل کرد قبول دارند 
بودید و  شما و دوستان تان که مدعی هستید آن روز احساساتی 
جوانی کردید بفرمایید که به نظر شما هزینه آن احساسات و جوانی 

کردن شما را چه کس و یا کسانی می بایست متقبل شوند؟
اند.  معلوم نیست که چگونه مدعیان گروگانگیر تغییر موضع داده 
فکر  و  قلم  و  در کالم  نمی خواهند  اینجاست که حتی  مهم  نکته 
خود اندکی به راه انصاف گرایش نشان دهند و بگویند که آن روز 
که گروگانگیری کردند با چه هدف خاصی به افشاگری علیه خودی 
و غیرخودی پرداختند؟ آن هنگام که چشمان تیزبین نسل جوان 
به آسیب شناسی حوادث  تاریخی  نگاه ژرف  با  پژوهشگرانی که  و 
مترقبه و غیرمترقبه ناشی از این واقعه پرهزینه و مهم تاریخ ایران 
بپردازند آیا حاضر خواهید بود مسوولیت کار خود را متقبل شوید؟ 
باقی  هم  جدی  مدعی  همچنان  گری  هوچی  و  شانتاژ  با  آنکه  یا 
مدعیات خود   ٦ بند  در  ایشان  که  است  جالب  ماند؟ چه  خواهید 
فرمان می رانند و اوامر و نواهی صادر می فرمایند که صادق خرازی 
ایشان  اوالً  را ندارد!  به پدیده اشغال سفارت  حق اظهارنظر نسبت 
القضاتی حکم  از منظر قاضی  با چه صالحیت و مجوزی همچنان 
به مهر دهان و حبس قلم می کنند؟ پس کجاست آزادی بیان این 
حضرات که کوس ادعایشان تا به آسمان هفتم رسیده است؟ لطیفی 
می گفت تالورنس عبدی و مرتضوی 1٠٪ است نه نود درصد یکی 

در قدرت و جلوت و دیگری در فترت و خلوت خفه می کنند.
تاسف  با  این جماعت  مرسوم  ادبیات  منظر  از  و  تجربه سیاسی  از 
عرض می کنم: عده ای با نگاه دیگری به نقش تاریخی مردم می 
نگرند. در همین واقعه اصالحات و حماسه ای که مردم خلق کردند، 
تندرو های چپ سابق و روشنفکر نمایان الحق، واقعه تاریخی دوم 
خرداد را هم به گروگان گرفتند. این بار گویی مردم ایران گروگان 
مشکل  و  مصیبت  گرفتاری،  گروگانگیری،  با  روزی  اینان  بودند. 
مناظره  یا  آمریکا  با  مذاکره  ادعای  با  هم  روزگاری  و  آفرینند  می 
خودخوانده از باب مقدمه مذاکره می خواهند همیشه روی یک سکه 
همانند  همواره  و  بمانند  آب  روی  همواره  پنبه  مثل چوب  باشند! 

درب مخروطی شکل به سر هر بطری بخورند!
هست:  موجودات  قبیل  این  برای  مناسبی  بسیار  انگلیسی  تعبیر 

 often( اغلب آراءشان غلط است اما به ندرت تردید در آن راه
wrong, seldom in doubt(می دهند.

ولی مهمالتی را که راجع به نسبت اخالق و سیاست می بافند از 
جنس میوه زقوم است که قرآن می فرماید »الیسمن و الیغنی من 
جوع« اینها متولیان امامزاده مجعولند که کور می کند و شفا نمی 

دهد. کمر می زنند و مراد نمی دهند.
برادر، خوب است سرتان را از برف بیرون کنید و قضاوت و داوری 
دیگران را نسبت به خود ببینید: این چه داستانی است که کسانی 
که دارای تحلیل های چپ و تندروی آنچنانی بودند و روزگاری نان 
خط امامی را می خوردند و مسوولیت های کلیدی امنیتی-سیاسی- 
اقتصادی را کسب یا غصب کرده بودند، یکباره تغییر موضع بدهند، 
و  پنتاگون  همفکران  حلقه  در  و  فردا  رادیو  آمریکا،  همکار صدای 

تمامی نهادهای سیاسی – امنیتی آمریکا قرار بگیرند!
جناب عبدی! آیا این قابل قبول است که عده ای رندانه با ارتزاق از 
آرمان های امام و انقالب نان و نام برای خویش دست و پا کنند و 
با باال رفتن از دیوار سفارت آمریکا معجزه بیافرینند و شفا بجویند و 
روزگاری به گفت وگو با آمریکایی ها روی آورند؟ سوال من از آقای 
و دولت مرحوم  آزادی  نهضت  علیه  مواضعی که  است:  این  عبدی 
مهندس بازرگان و شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی گرفتید چه بود؟ 
اشغال سفارت  واقعه  قربانی  روز  آن  چه شد که همان کسانی که 
شدند و از جانب شما موضوع افشاگری بودند، اینک دوستان نزدیک 
شما شده اند و ایشان را به یاران امام و انقالب ترجیح می دهید؟ 
ای کاش می توانستم به توصیه ایشان عمل کنم و از زاویه تحلیل 
و با پشتوانه سیاسی به ارتقای سطح آگاهی مخاطبان کمک کنم. 
حیف و صد حیف! که نمی خواهم به بازگشایی پرونده های دیگر 
اقدام کنم تا مخاطبان به ضمیر مدعیان آزادی اندیشه بیشتر و بهتر 
آگاهی پیدا کنند در پی بازگشایی از اسرار و اسنادشان بپردازم و 
ادعایی غیراخالقی و فروش کرامت که بر حال و احوال و جسم و 
جان بی مقدار من بود منت بپذیرم و بدانند که این مدعیان امروز 
و  ندارند  افکار  تخریب  به جز  کوبشان، هدفی  آسمان  با شعارهای 
هفت  پرغصه  قصه  عملکردشان  و  رفتار  که  هستند  کارانی  فریب 

گنبد افالک خواهد شد.
در پایان به رسم سنت ماندگاری که در تاریخ و ادبیات و با الهام از 
حکمت معماران اخالق و اندیشه که آثار ماثرشان در تاریخ اجتماعی 
و سیاسی به میراث معنوی ملت ایران تبدیل گشته و گوهر فرهنگ 
و ادب این کشور را پر از حکمت ساخته است، بهره بگیریم و بیاییم 

آن حکمت ها را فرهنگ کنیم. حافظ را فرهنگ کنیم که گفت: 

ما نگوئیم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

 رقم مغلطه بر دفرت دانش نزنیم
سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
آمسان کشتی ارباب هنر می شکند
تکیه آن به که بر این هبر معلق نکنیم

شاه اگر جرعه رندان نه حبرمت نوشد
التفاتش به می صاف مروق نکنیم

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رجنید
گو تو خوش باش که ما گوش به امحق نکنیم

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

پاسخ صادق خرازی به عباس عبدی :

    وقتی گروگانگیری فرهنگ می شود  

پایان ماجرای مرتضوی با یک خبر خوش همراه بود و آن هم تشکر حداقل 1٦4 نماینده 
مجلس از مرتضوی!1٦4 نفر از نمایندگان مردم از مرتضوی بخاطر خدمات گذشته وی و 

هم چنین فعالیتش در تامین اجتماعی از وی تشکر و قدردانی کردند. 
اتفاق نمایندگان مجلس  برای اینکه سیاسیون، احزاب و مردم متوجه شوند که قریب به 
را چه طیفی تشکیل می دهد، همین 2 خط خبر کافی است. حال برای اینکه به شناخت 
بهتری از این مجلس برسیم می توانیم اقدامات دیگری را از آن به یاد آوریم، مانند تغییر 
صد  های  وام  دریافت  مجلس،  رئیس  انتخاب  جریان  در  حداد  حامیان  موضع  شبه  یک 
میلیون تومانی برای رهن خانه در تهران، عدم موافقت با حذف تعطیالت تابستانه مجلس و 

یا ماجرای عجیب و غریب تصویب اعتبارنامه ها. 
 اما تشکر برخی نمایندگان از مرتضوی پایان بخش خوبی برای عملکرد سه ماهه چنین 
بهارش  از  نکوست  که  سالی  معروف:  المثل  ضرب  قول  به  باشد،  تواند  می  نمایندگانی 
بعید است  بود، چرا که  این مجلس  نیاز نیست منتظر آخر  باید گفت که  البته  پیداست، 
تغییر محسوسی در این روند پدید آید. تشکر از مرتضوی به هر بهانه ای که باشد، از دو 
حال خارج نیست، یا اینکه مرتضوی به شیوه ما سبق عمل کرده و یا اینکه باید این نامه را 

به پای بی تحلیلی این نمایندگان نوشت که امیدواریم مورد دوم باشد. 
خدمات مرتضوی به جای خود، اما آیا قرار است یک فرد بخاطر خدماتی که در یک دوره 
تمام  بر  چشم  و  باشد  مبرا  ای  محاکمه  هرگونه  از  عمر  آخر  تا  است،  داده  انجام  خاص 
اشتباهاتش بست، آن هم به بهانه یک مدتی خدمت!! اگر اینگونه است که اشخاصی مانند 
هاشمی رفسنجانی که به زعم این نمایندگان اکنون جزء سران یا ساکتین فتنه هستند 
و مدام توسط آن ها مورد التفات قرار می گیرند خدمات بسیار بسیار بیشتری را به نظام 
و مردم رسانده اند، پس چه می شود که هاشمی فتنه گر می شود و مستحق سرزنش و 
مرتضوی خدمت گذار است و شایسته تقدیر! البته قصد نویسنده تبرئه هاشمی نیست، بلکه 
رساندن این مطلب است که استدالل های این نمایندگان نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه 
در بهترین حالت نشان ازبی دقتی این افراد است. قطعاً تشکر از کسی که عملکردش به 
خاطر اتفاقات کهریزک مورد سوال جدی است و چندین مورد اتهام دیگر را نیز پشت سر 

خود می بیند، هر مخاطبی را از مجلس ناامید می کند. 

نامه،  این  به  نسبت  اعتراضات  گرفتن  شدت  با  و  آتی  روزهای  در  که  نیست  بعید  البته 
نمایندگان یکی یکی و با بهانه تراشی های مختلفی مانند اینکه: من در جریان کل نامه 
نبودم و یا اینکه نامه اولی که من امضا کرده بودم متن دیگری داشت و از این دست دالیل 
و بهانه جویی های تکراری، سعی کنند که از زیر بار امضای چنین نامه ای شانه خالی کنند، 
مسئله ای که به یک روند عادی میان نمایندگان تبدیل شده است و می توان تصمیم های 

یک شبه و تغییر موضع های نیم روزه را جزء الینفک برخی نمایندگان کشور دانست. 
داستان مرتضوی هرچه که بود فعاًل و با تغییر اساس نامه سازمان تامین اجتماعی، - اگر 
نگوییم عقب نشینی- کوتاه آمدن دیوان عدالت اداری و نامه نمایندگان مجلس در تقدیر 
نامه  ماند،  خواهد  اذهان  در  همه  از  بیشتر  آنچه  قطعاً  اما  شد،  خواهد  تمام  مرتضوی  از 
نمایندگان است. نامه ای که بیش از هرچیز مهر تاییدی بر این مطلب است که نباید از 
مجلس نهم انتظار بیش از اندازه ای داشت. به حال مجلسی که بیش از نیمی از آن چشم 
خود را بر تمام حاشیه های اطراف مرتضوی می بندند و برای وی نامه تشکر و قدردانی 

می نویسند تاسف خورد.  
 و باید اشاره کرد که برنده اصلی در این بین دولت است. دولتی که قرار بود وزیرش بخاطر 
بیشتر  که  بیند  می  خود  روی  پیش  را  ای  نامه  اکنون  شود،  استیضاح  مرتضوی  انتصاب 
نمایندگان همان مجلس، از مسبب استیضاح وزیر، تشکر و قدردانی کرده اند. مرتضوی نیز 
که تا چند روز پیش از فردای خود در سازمان تامین اجتماعی مطمئن نبود، حال به تمام 
منتقدین خود ریش خندی زده و با مسرت به نیشتری نگاه می کند که نمایندگان مجلس 
بر پیکره تدبیر و عدالت مجلس نهم زده اند. و البته نکته جالب این است که محور جمع 
کردن امضای نمایندگان برای این تقدیرنامه، خود نمایندگان مجلس نبوده اند و این زحمت 
رسمی(  های  خبرگزاری  اخبار  )طبق  اجتماعی  تامین  سازمان  مجلس  امور  کل  مدیر  را 
متحمل شده اند. و این نیز برای مجلس شورای اسالمی ما مایه مباهات خواهد شد احیانا!! 
و به عنوان آخرین نکته نباید فراموش کرد که اگر قوه قضائیه زودتر از این ها به اتهامات 
و  نبودیم  ای  مسئله  چنین  شاهد  اکنون  کرد،  می  رسیدگی  باید  که  آنچنان  مرتضوی 

مرتضوی برای ادامه مسیر خود حمایت اکثر نمایندگان ملت را نداشت.
برگرفته از سایت الف

خنجر 164 نماینده بر پیکر عدالت و تدبیر مجلس نهم
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بیشتر  به نرخ مرجع 1٠٠ درصد  آزاد نسبت  بازار  نفتی در   ظاهر قضیه ساده است، نرخ فروش دالرهای 
است. یعنی دولت برای تامین ریال مورد نیاز جهت اجرای قانون بودجه سال 91 تنها به فروش آزاد نیمی از 
دالرهای نفتی قابل عرضه در بازار غیررسمی احتیاج دارد. بدین ترتیب راهکاری ساده برای مقابله با کاهش 

احتمالی درآمدهای نفتی به ذهن متبادر می شود.
پس این سوال مطرح می شود که چرا دولت این سیاست را اجرایی نمی کند؟

اما آیا اجرای این سیاست برای دولت تبعاتی به همراه ندارد و نتایج آن هم به همین سادگی قابل کنترل 
است؟فارغ از آثار عمومی فاصله 1٠٠ درصدی نرخ آزاد دالر و دولتی، گرانی دالر تاثیر غیرقابل کتمانی در 
افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت دارد. به طوری که برخی کارشناسان معتقدند که یک افزایش 

حسابی در درآمدهای دولت های نفتی، هزینه های آنها را در قالب تصاعد هندسی افزایش می دهد.
شاید گفته شود که دولت می تواند برای تامین هزینه های ارزی زیر مجموعه های خود دالر ارزان اختصاص 
دهد و از این طریق هزینه تامین دالر گرانقیمت را کاهش دهد و نیز تامین هزینه ریالی را برای آنها تسهیل 
کند. اما دستگاه های اجرایی برای تامین بخشی از نیازهای خود ناگزیر از مراجعه به بازار هستند. به ساده 
ترین بیان از اقالم مصرفی گرفته همچون لوازم التحریر تا مصالح ساختمانی برای اجرای طرح های عمرانی 

از بازاری که نیازهای عمومی مردم را تامین می کند، تهیه می شود.
گذشته از هزینه های غیرمستقیمی که گرانی دالر برای زیر مجموعه های دولتی ایجاد می کند، همین تاثیر 
مستقیم نیز آنها را ناگزیر می کند تا برآوردهای هزینه ای خود را برای تهیه الیحه بودجه سال 92 افزایش 

دهند. بدین ترتیب دولت ناگزیر از ارایه بودجه ای انبساطی برای سال آینده خواهد بود.
در ابتدا این گونه به نظر می رسد که دولت دو راه بیشتر پیشرو نخواهد داشت یا این که برای تامین نیاز 
ریالی بودجه به افزایش مستمر نرخ آزاد دالر تن دهد و یا سطح ارایه خدمات و کاالهای عمومی خود را به 
شدت کاهش دهد.تجربه نشان داده که دولت های ایرانی در سال آخر حضور خود ترجیح می دهند که با 

ارایه یک بودجه انبساطی خاطره خوشی از خود در اذهان گروه هدفشان باقی بگذارند.
حال تکرار این خاطره خوش راهی جز گران کردن بیشتر دالر ندارد، راهی که دولت را وارد مارپیچ تضعیف 

پول ملی و تحمیل روز افزون تورم به جامعه می کند.
در این میان شاید یک راه حل برای کاهش هزینه های جاری و عمرانی دولت به نظر برسد و آن این که 
دولت به دستگاه های اجرایی اجازه دهد تا با دالر 122٦ تومانی نسبت به واردات تمامی اقالم مورد نیاز خود 

اقدام کنند که این سیاست نیز در عمل دولت را وارد بازی تازه ای می کند.
در این بازی دولت نه تنها بدل به یک واردکننده بزرگ تر می شود و ناگزیر بخش خصوصی را از گرودنه 
تجارت خارج می کند، بلکه با تشدید گرایش های سوداگرانه، وارد داللی اقالم مصرفی در بازار خواهد شد. 
اقدامی که در تناقض آشکار با حمایت از تولید داخلی، کوچک سازی دولت و کاهش تصدیگری است. تناقضی 

که تن دادن به آن به قیمت تعطیلی بخشی قابل توجهی از تولید ملی و افزایش بیکاری تمام خواهد شد.
البته اجرای این سیاست در شرایطی امکان پذیر است که دولت دالرهای نفتی کافی و وافی برای انجام چنین 
واردات گسترده ای در اختیار داشته باشد.یک رویکرد ذهنی هم این است در صورت وجود محدودیت در 
خصوص دالرهای نفتی، سیاست نوسان قیمت دالر اجرا شود تا از رانت حاصل از آن کسب درآمد شود که 

ماحصل این سیاست هم در نهایت معنایی جز ورود به مارپیچ تضعیف ارزش پول ملی نیست.
یک راه حل کم هزینه تر هم برای دولت فعلی وجود دارد و آن هم به قول کارشناسان اقتصادسیاسی«گروگانگیری 
دولت آینده« است. بدین صورت که دولت یک بودجه به ظاهر انقباضی را برای سال 92 به مجلس ارایه کند. 

سالی که مدیریت کشور تنها تا پایان ٦ ماه اول سال برعهده دولت فعلی است.
حال زمانی که به دلیل دالری شدن اقتصاد، هزینه های جاری وعمرانی دولت افزایش تصاعدی یافته، دولت 
آینده در اولین ٦ ماهی که مدیریت کشور را بر عهده بگیرد با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو خواهد 
شد. چاره کار هم ارایه متمی به مجلس است که منبع تامین آن چندان مشخص نیست و این که دولت تازه 
وارد هم به گران کردن بیشتر دالر روی آورد یا این که به سفت تر کردن کمربندها به قیمت افزایش نارضایی 

عمومی تن دهد، منوط به رویکرد اقتصادسیاسی آن دولت است.
لذا مجلس نهم برای تصویب اولین الیحه بودجه در جریان آزمونی دشوار قرار خواهد گرفت، آزمونی که افق 

کوتاه مدت اقتصاد ایران و سرنوشت دولت آینده را رقم خواهد زد.
پس شاید به همین دالیل است که دولت حاضر به اجرای این سیاست ساده که در ابتدای مطلب حاضر 

طرح شد، نمی شود. 

تاثیر گرانی دالر بر بودجه سال آینده چه 
خواهد بود؟

یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: »خیلی از مشکالت اقتصاد 
که فساد نیز جزئی از آن است به اشکاالت عقالنیت در تصمیم گیری برمی گردد. 
اشکاالتی که ناشی از عدم تدبیر می باشد که خود ریشه در عدم درک صحیح از 
محیط داخلی و شرایط اقتصادی بین المللی و تناقضات در تصمیمات و سیاست 

های اقتصادی دارد.«
دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم در 
گفتگو با فرارو گفت: »امروزه در تمامی نظام های سیاسی فارغ از جهت گیری ها و 
نوع نظامی که بر آنها حاکم است، به لحاظ کارکردی اشتراکاتی وجود دارد. به بیان 
دیگر معیار ارزیابی توانمندی و کارآمدی هر نظام سیاسی یا اقتصادی در اهداف 
استراتژیک متجلی می شود که البته اهدافی دیگر در زیرمجموعه آن وجود دارد.«

وی ادامه داد: »این هدف استراتژیک که قطعا باید در اولویت اهداف تمامی نظام 
های سیاسی قرار بگیرد، ارتقای سطح رفاه ملی یا اصطالحا بهبود عمومی سطح 
زندگی است. یعنی کارآمدی هر نظام سیاسی یا اقتصادی و توانایی آن برای بقا و 
ادامه کار بستگی به این دارد که تا چه میزان توانسته سطح رفاه ملی را در دوره 

مورد نظر افزایش دهد که نتیجه آن رضایت مندی عمومی می باشد.«
وی افزود: »در ادبیات متعارف قطعا منظور از رفاه عمومی بیشتر رفاه مادی می 
باشد؛ اگرچه در نظام جمهوری اسالمی و آنچه که در قانون اساسی به آن اشاره 
شده، فراتر از رفاه مادی، تعالی انسانی نیز مدنظر قرار گرفته که این تعالی انسانی 

به معنای بعد آرامش و افزایش کرامت انسانی می باشد.«
این استاد دانشگاه اظهار کرد: »بنابراین اگر رفاه ملی را به عنوان هدف استراتژیک 
مدنظر قرار دهیم؛ این رفاه در حوزه مادی خود را به صورت افزایش سطح درآمد 

نشان می دهد.«
وی با بیان اینکه افزایش سطح درآمد نیز عمدتا به فرصت شغلی بستگی دارد گفت: 
»یعنی با فرض اینکه فرصت شغلی یا اشتغال مناسبی وجود دارد افراد از طریق 
عرضه نیروی مهارت و تخصص خود کسب درآمد می کنند. بنابراین هدف اشتغال 

فی الواقع در بطن بحث رفاه می باشد.«
رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم اظهار کرد: »رفاه در کشوری 
نمی تواند ایجاد شود، مگر اینکه درآمد در حال افزایش باشد. این درآمد هم عمدتا 
در قالب افزایش تولید ملی بدست می آید. بنابراین اصلی ترین هدف زیرمجموعه 
سطح رفاه، افزایش تولید ملی و به تعبیری یک نرخ رشد اقتصادی مطلوب، مستمر 

و پایدار است.«
تولید  باید  دولتی  هر  که  است  این  مشخص  هدف  یک  »بنابراین  داد:  ادامه  وی 
ناخالص ملی خود را از رکود درآورده و فعال مستمر و پایدار کند. یعنی نرخ رشد 

اقتصادی مطلوب، شتابان و پایداری داشته باشد.«
وی افزود: »اشتغال از دل توزیع پول بدست نمی آید؛ بلکه از دل تولید ملی حاصل 
می شود. لذا با رفع موانع تولید ملی و شتاب دادن به آن، رفاه باال رفته و به تبع آن 
اشتغال ایجاد می شود و بیکاری از بین می رود و متعاقبا درآمد و سرمایه گذاری 

افزایش پیدا می کند.«
وی خاطرنشان کرد: »لذا با توجه به آنکه نگاه و هدف باید به مسئله افزایش سطح 
رفاه باشد که خود مقوالتی چون رفاه مادی از طریق افزایش اشتغال و سطح درآمد، 
سالمت افراد، آموزش، آرامش روحی و روانی و شادی افراد را در بر می گیرد؛ رفع 

موانع از تولید ملی حائز اهمیت است.«
خوش چهره تصریح کرد: »اکنون نرخ رشد اقتصادی ما حتی در خوشبینانه ترین 
حالت نیز فاصله معناداری با آنچه تعیین شده دارد. یعنی نرخ رشد اقتصادی تعیین 
شده 8 درصد می باشد؛ در حالی که اکنون زیر یک درصد است و اظهارنظرات 
خوش بینانه دولت آن را تا سه درصد باال می برد و در این شرایط هم این شکاف 
5 درصدی نگران کننده است. مضافا اینکه اقتصاد کشور اکنون در شرایط رکود 

تورمی قرار دارد.«
وی ادامه داد: »بنابراین افزایش تولید ناخالص ملی باید به عنوان هدف قرار گیرد 
تا اقدام به رفع موانعی که در سر راه تولید وجود دارد شود که یکی از این موانع، 
فساد اقتصادی است. چنانکه یکی از اصلی ترین ضعف های افزایش تولید، اشکال 

در سطح عقالنیت و تصمیم گیری های درست می باشد که زمینه بروز فساد را 
فراهم می کند.«

وی افزود: »یکی دیگر از موانع تولید، تناقضات و بی ثباتی در قوانین و مقرراتی 
است که دولت و مجلس وضع می کنند. مانع دیگر واردات بی رویه و قاچاق کاال 
فقط  بگیریم  نظر  در  را  ملی  ناخالص  تولید  و  رفاه  آنکه  بدون  اگر  لذا  باشد.  می 
محدودنگری  بپردازیم،  دیگر  سوم  و  دوم  درجه  مسائل  و  فساد  مسئله  به  بیاییم 

انجام داده ایم.«
وی ادامه داد: »یعنی این کار نشان می دهد که ما یک پزشک حاذق نیستیم که 
و  داده  را تشخیص  بیماری  ایجادی  باشیم، دالیل  بالینی کرده  مطالعه  ابتدا یک 
سپس در نسخه ای به مقابله با آن بیماری بپردازیم؛ بلکه بدون آنکه تشخیصی 
بدهیم تنها یک مسکنی تجویز کرده ایم تا فعال مریض درد نکشد. اما از دل این 

تجویز درمان بیرون نمی آید.«
وی افزود: »حتی اگر درد شدیدتر شود باید آن مسکن را شدیدتر کرد و به آرام 
بخش های نامتعارف مانند مورفین روی آورد که قطعا چنین معالجه ای را هیچ 
معالجه قطعی آن،  و  فقر  با درد  مقابله  برای  لذا  نمی دهد.  انجام  پزشک حاذقی 
پرداخت هرگونه پولی در قالب یارانه یا سهام عدالت به معنای تزریق مسکن می 

باشد.«
خوش چهره گفت: »من با کارشناسانی که مسئله اصلی اقتصاد کشور را مبارزه با 
فساد اقتصادی می دانند، مخالف هستم؛ ضمن آنکه به فساد حساس می باشم. اما 
حرف من این است که به قول معروف مارادونا را ول کنید، غضنفر را بچسبید. ما 

ابتدا باید مراقب غضنفرهای خودمان باشیم.«
وی ادامه داد: »یعنی ما باید قبل از فساد به مدیریت اقتصاد کالن خود بپردازیم. 
و  کالن  مدیران  شیفتگی  خود  و  متضاد  های  تصمیم  عقالنیت،  و  توانایی  ضعف 

تصمیم گیران استراتژیک است که به اقتصاد کشور ضربه می زند.«
وی افزود: »لذا خیلی از مشکالت اقتصاد که فساد نیز جزئی از آن است به اشکاالت 
در تصمیم گیری برمی گردد. اشکاالتی که ناشی از عدم تدبیر می باشد که خود 
و  المللی  بین  اقتصادی  شرایط  و  داخلی  محیط  از  صحیح  درک  عدم  در  ریشه 

تناقضات در تصمیمات و سیاست های اقتصادی دارد.«
این استاد دانشگاه اظهار کرد: »فساد و فرصت طلبی ریشه در عدم درک صحیح 
مدیران تصمیم گیرنده دارد که به جای کمک به فعالیت های مولد، با تصمیمات 

خود زمینه ساز فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه می شوند.«
وی ادامه داد: »ما شاهد هستیم در نوسانهای شدید بازارهای ارز و سکه، باالترین 
این  ولی  اشاره می کند که غفلت کردیم؛  اظهارنظر خود  اجرایی کشور در  مقام 

غفلت را متوجه نظام بانکی، دستگاههای امنیتی و غیره می کند.«
 

مارادونا را ول کنید، غضنفر را بچسبید!

بازرگانی - مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین که مهمان کافه خبر بود در بخشی از توضیحات 
خود درباره دلیل اینکه بسیاری از کاال ها در چین تولید می شود توضیح داد.

حریری در پاسخ به این سوال که آیا دلیل اینکه بسیاری از کاال های شرکت های بزرگ دنیا  در چین تولید 
می شود ارزان بودن هزینه های تولید در چین است یا خیر گفت: » دلیل سابق آن همین بوده است. در 
حال حاضر شرکت های بزرگ در صنعت پوشاک دارند به سمت هند، بنگالدش، پاکستان و ویتنام حرکت 
می کنند. یعنی کمپانی های بزرگ دارند به این کشور ها می روند. « او اضافه کرد: »  زمانیکه اصالحات در 
چین راه افتاد و فضای اقتصادی این کشور تغییر پیدا کرد که همزمان با انقالب ما بود آمدند و زیر ساخت 
های بسیار خوبی در مناطق آزاد شان ایجاد کردند. کمپانی ها را دعوت کردند تا در آن مناطق آزاد حضور 
پیدا کنند. منهای آن زیر ساخت های بسیار خوب یک نیروی کار بسیار ارزانی هم در اختیارشان گذاشتند. 
یکی از بزرگ ترین مهاجرت های تاریخی که در دنیا اتفاق افتاده است مهاجرتی است که از مرکز و غرب 
از مناطق دیگر چین به یک  نفر  باالی 5٠٠ میلیون  افتاد. یعنی جمعیت  اتفاق  نوار شرقی چین  به  چین 
آباد شده است. یعنی  اینجا محلی است که چین  نواری در حاشیه شرق چین آمدند که کنار دریا است. 
شما در حال حاضر هم یک تفاوت فاحشی بین شرق و غرب چین مشاهده می کنید. آنجا کارگرهایی که از 
روستا های چین می آمدند مثال همین مهاجرانی که به کشور های دیگر می روند بسیار ارزان بودند. چون 
مهاجرت کرده بودند در همان محل کار می خوابیدند. کارگر تقریبا تحت اراده کارفرما کار می کرد و این 
قصه تا هشت سال پیش ادامه داشت. از هشت سال پیش که اقتصاد چین تکان خورد و وضعیت آنها بهتر 
شد یواش یواش این بحث های اجتماعی و حقوق کارگران پیش آمد. در حال حاضر آن مهاجرت هایی که 
من راجع به آن با شما صحبت کردم دارد بر عکس می شود. اینها هیچ کدام اتفاقی نیست و بر اساس خود 
سیاست هایی است که دولت چین دارد. یعنی خودش دارد نواحی غربی و مرکزی خودش را آباد می کند. «  
نایب رئیس اتاق ایران و چین  در پاسخ به این سوال که چه می شود بزرگ ترین شرکت های تولیدی می 
آیند و خودشان را در چین تعریف می کنند گفت: » یکی بحث زیر ساخت هایی است که دولت چین فراهم 
کرد تا اقتصادش را تغییر دهد. یک جمعیت 1 میلیارد و 4٠٠ میلیون نفری را شما باید برای آن کار ایجاد 
کنید و سیاستمدران چین به این نتیجه رسیدند این اتفاق بدون سرمایه خارجی نمی افتد. به همین دلیل 
هم تمام فضا برای ورود سرمایه خارجی آماده شد. البته نیروی کار ارزان هم آنجا وجود داشت. یک زمانی 
کمپانی معروفی تعریفش از چین بنگاهی تولیدی بود اما در حال حاضر تعریف بازار مصرف است. یعنی آدم 
هایی که درآمد سرانه شان 1٠٠ دالر بوده است در حال حاضر به 4٠٠٠ دالر رسیده است. اگر در المپیک 
دیده باشید با وجود اینکه کمپانی های بزرگ پوشاک در چین هستند خود چینی ها با یک مارک دیگری 

در مسابقات حاضر می شوند. «

دلیل اینکه بسیاری از کاال ها در چین تولید می شود 
داستان مهاجرت 5٠٠ میلیون نفر و شکوفایی اقتصاد

رضاحسیني، مصطفي - قبل از پرداختن به بحث تعریف چند واژه ضرورت دارد
شجاعت : منظور از شجاعت در اینجا نیروی معنوی فرد در بیان مطلبی است در 
حیطه چگونگی کسب ثروت شخصی که در حکم قانون و دستور نظام اسالمی برای 

مدیر تکلیف شده است.
مدیر: به مقاماتی گفته می شود که عهده دار امور مردم یک سرزمین از باالترین 
مقام اجرائی که رئیس جمهور باشد تا بخشداران نقاط مختلف از رئیس قوه مقننه 
تا نمایندگان مجلس و سایر ارکان قانون گذاری منجمله اعضاء شورای اسالمی شهر 
مدیران مشابه  البته شامل  دادگاه  قاضی یک  تا  رئیس  از  قضائیه  قوه  و همچنین 

جدایی از سه قوه نیز می گردد.
دارایی : شامل محل و میزان درآمد هنگام قبول مسئولیت ، اموال : از قبیل زمین 
، خانه ، خودرو و.... خب انشاا... که مختصر تعاریف فوق کمک کند تا بتوانم حق 
مطلب را ادا کنم . موضوع چیز تازه ای نیست هم در قانون آمده و هم مورد تأکید 
مقام معظم رهبری میباشد تا در کشوری که به لطف الهی جمهوری اسالمی برآن 
حاکم است افرادی بر مناصب حکومت و دولت تکیه زنند که همه چیز آنان برای 
مردم روشن و شفاف باشد هر چند این مهم هیچگاه تحقق نیافته است و چنانچه 
شخص مدیر خود احساس تکلیف کرده باشد ، نسبت به اعالم دارائی هنگام ورود 

به پست و مقام و بعد آن اقدام نموده است .
امّا چرا چنین چیزی الزم است؟

اگر چنین اتفاقی رخ دهد یعنی مدیر هنگام پذیرش مسئولیت دارائی خود را به 
دستگاههای متولی و مردم که مهمترین رکن هستند اعالم کند :

1. در طول دوران مسئولیت از چگونگی اضافه شدن آن مراقبت خواهد کرد.
2. می داند اگر خدای ناکرده هدایا و دست و دلبازی ارباب رجوع ها را بپذیرد باید 

در پایان دوران مسئولیت پاسخگوی افکار عمومی و دستگاه ناظر باشد.
3. تمام فکر و توان خود را برای خدمت به مردم و کشور و نظام اسالمی معطوف 

خواهد ساخت و در دام افزایش غیر قانونی و غیر متعارف ثروت نخواهد رفت.
4. خود را تقویت خواهد کرد تا خدای ناکرده اسیر وسوسه عیال و فرزند و دوست و 

فامیل برای دست درازی به بیت المال و یا کسب ثروت نا مشروع نگردد.
5. با سبکبالی به خدمت خواهد پرداخت و برای مراقبت بیشتر از گذشته حساب 

سال و خمس و زکات خود رانگه خواهد داشت .
٦. فقیرترین مردم از وجود او احساس خرسندی و خود را ملزم به همراهی در انجام 
وظائفش می دانند و ثروتمندان غیر متعارف زراندوز راهی برای نفوذ بر او و بیت 

المال نخواهند یافت. و دالیل زیاد اجتماعی ، اقتصادی ، دینی ، فرهنگی می 
توان برای آن آورد )که از بیان آن برای جلوگیری از اطاله کالم پرهیز می کنم.(

بزرگ  نفر مدیر در رده های مختلف کوچک و  ایران چند  امّا در کشور عزیزمان 
وجود دارندکه شجاعت و شهامت و باور انجام این عمل معروف و اقدام شجاعانه 

را داشته و دارند؟
معموالً مردم عادت کرده اند که فردی را ببینند در همسایگی ، فامیلی و شهروندی 
ولو  مقامی  و  به پست  یافتن  به محض دست  لکن  ندارند  آنچنانی  دارائی  امروز   ،
اندک در فاصله کوتاه زندگی اش از این رو به آن رو می شود ، خانه اش ، ماشینش 

، پوشش ، هزینه کرد و همه شئونات زندگی اش به ثروتمندان شبیه می شود.
اجازه دهید قبل از پیش داوری برخی خوانندگان عزیز مطلبی مهم را عرض کنم.

هیچکس با دارائی و ثروت و خوب زندگی کردن مخالفتی ندارد و بر عکس یک 
مسلمان باید مرتب ، منظم ، با برنامه ، باهدف جهت زندگی بهتر ، ایجاد زمینه رفاه 
و آسایش برای خانواده و تأمین امکانات اولیه و مورد نیاز باشد و طبیعی است که 
یک مدیر باید با رعایت همه اینها شرایط امکان کمک به همنوعان خود را نیز فراهم 
کند و حتماً باید اگر بیشترین وقت خود را در شبانه روز برای انجام وظایف کاری 
می گذارد توجه بیشتری هم به نیازهای مادی خانواده داشته باشد تا خدای ناکرده 
خانواده از فشار ناشی از نبود پدر یا مادر که در لباس مدیریت جامعه اسالمی فکر 

و ذهنش مشغول است به انحرافات کوچک و بزرگ کشیده نشود.
حال باید ببینیم ثروت از کجا آمده است؟

ممکن است یک مدیر قبل از مدیریتش دارائی خوبی داشته باشد .مالحظه بفرمایید:
1. دارای شغلی بوده  که از رهگذر آن بصورت حالل و طیب در آمد خوبی کسب 

نموده است مانند پزشک ، کارخانه دار، برخی مهندسین و ... 
2. ممکن است صاحب ارث و میراثی از والدین خود گردیده است.

ای  فزاینده  یکباره رشد  به  اقتصادی  با شرایط  بوده  ملکی  دارای  است  3. ممکن 
شامل حالش شده باشد.

4. ممکن است در خانواده عالوه بر پدر و مادر یا یکی از فرزندان نیز شاغل باشند 
و در آمدها هم باال باشد.

را می  این  فقط  بلکه  نیست  موارد  این  به هیچ وجه در  ما  بنابراین روی صحبت 
گویم که چند مدیر هستند که قبل و بعد مسئولیت دارائی خودشان را به مردم 

اعالم کرده باشند؟
ممکن است در همین لحظه خواننده ای سئوال کند که آقای نویسنده آیا خودتان 

مشمول این موضوع می شوید یا خیر ؟آیا چنین اقدامی انجام داده اید یا خیر؟
اگر بخواهم در مورد خودم صحبت کنم شاید بگوئید هدفش فقط همین بوده است؟ 

اگر توضیح ندهم شاید بگوئید رطب خورده منع رطب کی کند ؟
نماینده   ، فرماندار  به سمت  که  هنگامی  کنم  را عرض  تجربه خودم  دهید  اجازه 
رسانه  در  هم  الهی  لطف  با  آمدم  نائل  نظر  مورد  های  مسئولیت  سایر  و  مجلس 
های مرتبط و هم در تریبون نماز جمعه حوزه محل خدمتم روز اول شفاف همه 
دارائی خود را به مردم اعالم و بعد از پایان مسئولیت از همان طریق مجدداً دارائی 
خود را به مردم معرفی تا چنانچه چیزی افزوده شده باشد همه مردم بدانند و هم 
دستگاههای مرتبط بتوانند چگونگی کسب آنرا بررسی نمایند.)البته دارائی ام یک 

واحد آپارتمان و یک دستگاه ماشین 2٠٦ میباشد(.
و از این رهگذر هم نتایج خوبی بدست آورده ام اول آرامش روحی و روانی برای خود 
و خانواده ام دوم احساس سبکبالی و کسب دوستی و همراهی مردم سوم عمل به 

دستور دین و پرهیز از دست درازی به بیت المال.

شجاعت مدیران در اعالم دارایی 
هایشان چقدر است؟  



4ارمغان WWW.ARMAQANNEWS.BLOGFA.COM دین و زندگینيمه دوم شهریور 1391شماره 130

سنگسار از دیدگاه قرآن و سنت مقاله ای از آیت اله دکتر محقق داماد
برای  آیا در»کتاب و سنت« میتوان دلیلی  این مطلب است که  بیان  این مقال در پی 

»رجم« دست و پا کرد یا خیر؟
 در آغاز این گفتار یادآوری این نکته الزم است که در این مقال در پی بیان این مطلبیم که 
آیا رجم در کتاب و سنت ریشه و مستمسکی دارد یا خیر. روشن است که رجم به جز کتاب 
و سنت ممکن است مستند دیگری در روایات شیعی داشته باشد که البته در اینجا مورد 
بحث ما نیست. در اینجا می خواهیم بگوییم صرف  نظر از سایر ادله، آیا در کتاب و سنت 

می توان دلیلی برای رجم دست و پا کرد یا خیر.
الف( رجم در تورات

برای بررسی حکم رجم در کتاب و سنت، شایسته است که ابتدا حکم رجم را در یهودیت، 
خاصه در تورات، به طور گذرا بررسی کنیم؛ چرا که برخی از شرایع یهودیت در قرآن مورد 
تأیید قرار گرفته و از سوی دیگر برخی از احکام تورات، به درست یا نادرست، حکمی اسالمی 
انگاشته شده است. تورات به صراحت برای چند جرم مجازات سنگسار را مقرر کرده است: 
)الویان  کفرگویی   ،)2٠: )الویان 27  :2٠(، جادوگری   2 )الویان  غیر  برای خدایان  قربانی 
1٦ :24(، بی  حرمتی به روز شنبه )اعداد 35 :15(، بت  پرستی )تثنیه 5 :17 9-1٠ :13( 
مجازات پسر سرکش و فتنه  انگیز )تثنیه 21 :21(، زنا با دختر نامزددار )تثنیه 24 21 :22(. 
کتاب مقدس یهودی اجرای این مجازات را نیز گزارش کرده است: )الویان 23 :24؛ اعداد 

3٦ :15؛ اول پادشاهان 13 :21؛ دوم تواریخ 21 :24(.
اعتباری همپایه  یهودیان  نزد  در  که  یهودی  تلمود، گنجینه شریعت شفاهی  از  که  چنان  
تورات مکتوب دارد، بر می آید سنگسار شدیدترین نوع مجازات اعدام است که برای هجده 
جرم در نظر گرفته شده است. نحوه اجرای این مجازات و شرایط آنها به تفصیل در تلمود 

مورد بحث عالمان یهودی واقع شده است]47[.
گفتنی بر اساس تورات، مجازات زنا در برخی موارد سنگسار، و در موارد دیگر سوزاندن یا 

خفه کردن است. مجازات زنا بر اساس تورات و تلمود چنین است:
:22(؛   23-24 )تثنیه  است  سنگسار  طرف  دو  هر  برای  نامزددار  دختر  با  زنا  مجازات   .1
همچنین است حکم زنی که شوهرش ادعا کند وی در زمانی که در خانه پدرش بوده )و 
مطابق تفاسیر یهودی در نامزدی وی بوده( بکارتش را از دست داده است )البته منوط به 

اثبات آن( )تثنیه 13-21 :22(.
2. زنا با زن شوهردار مطابق اصول تلمودی برای هر دو طرف مجازات خفه کردن را در پی 
دارد )تثنیه، 22 :22؛ الویان، 2٠ :1٠(. گفتنی است در تورات در این مورد فقط حکم به 
کشتن شده است و نوع کشتن مشخص نشده است. در این موارد اصل آن است که خفیف  
با  عالمان  از  برخی  همه،  این  با  شود.  اعمال  کردن،  خفه  یعنی  اعدام،  مجازات  نوع  ترین 
استناد به قیاس اولویت گفته اند از آنجا که زنا با دختر نامزددار که خفیف تر است مجازاتش 
سنگسار است به طریق اولی زنای با زن شوهردار باید با سنگسار مجازات شود )تلمود بابلی، 

سنهدرین 52؛ سفیرا 11 :9(.
مجازاتی  چنین  اعماِل  مالک  اسالمی،  حقوق  برخالف  یهودیت،  در  آنکه  ذکر  قابل  نکته 
شوهردار بودن زن است چه مرد دارای همسر باشد چه نباشد، به این معنا که اگر زن دارای 
مجازات محکوم  این  به  باشد  بی همسر  اگر  کننده حتی  زنا  مرد  و هم  او  باشد هم  شوهر 

می شوند.
3. اگر دختر کاهن زنا کند به سوزاندن محکوم می شود )الویان 9 :21( و مردی که با وی 

هم بستر شده خفه می شود.
4. زنا با کنیز دیگری مجازات تازیانه در پی دارد )الویان 2٠ :19(.

5. زنای به  عنف با دختر نامزددار مجازات اعدام )خفه کردن( را در پی دارد )تثنیه 25 :22(.
٦. زنای به  عنف با دختر باکره جزای نقدی را به همراه دارد )تثنیه 2٦ :22(.

7. زنای با محارم چند نوع مجازات دارد: زنا با مادر، زن پدر و عروس مجازات سنگسار را 
در پی دارد )تلمود بابلی، سنهدرین ٦ :7(؛ زنا با نادختری و نوه زن، مادرزن، مادربزرگ زن، 
دختر و نوه مجازاتش سوزاندن است )الویان 14 :2٠؛ تلمود بابلی، سنهدرین 1 :9(؛ سایر 

انواع زنای با محارم مجازات آسمانی یا تازیانه در پی دارند.
8. زنا با دختر باکره مستلزم پرداخت مهرالمثل دوشیزگان است )خروج 17-1٦ :23(]48[.

چنان که از مطابق فوق بر می آید تورات در یک جا مجازاِت زنا را سنگسار دانسته است: آنجا 
که کسی با دختر نامزددار زنا کند. در مورد زنا با زن شوهردار تورات فقط حکم به قتل کرده 
است و رأی غالب در اینجا قتل به شیوه خفه کردن است گرچه سنگسار هم طرفدارانی دارد. 

در برخی از انواع زنای با محارم نیز تلمود حکم به سنگسار کرده است.
ب( رجم در قرآن

گرچه در قرآن به صراحت آیه ای که بر تشریع رجم داللت کند وجود ندارد اما برخی از 
مفسران، آیه 41 سوره مائده را در ارتباط با رجم دانسته اند]49[: »یا ایّها الرسول الیحُزنک 

الّذین یسارعون فی الکفر ِمن الذین قالوا آَمّنا بافواههم ...«
آیه مطابق نقل مفسران ناظر است به زنای زن و مردی یهودی که چون داوری را نزد پیامبر 
آوردند حکم به سنگسار ایشان کرد. این جریان با تفصیل بیشتری در بخش بعدی بررسی 
می شود. آنچه به اینجا مربوط می شود آن است که آیه در اینجا نه در صدد اثبات حکم رجم 

بلکه در پی بیان داوری درست پیامبر است.
نهایت آن که رجم هیچ مستند قرآنی ندارد و هیچ یک از مفسران نیز نخواسته اند حکم رجم 
را از قرآن استنتاج کنند. با این همه در این جا مدعای دیگری مطرح است و آن اینکه آیه ای 
در قرآن درباره رجم وجود داشته که در نسخه فعلی قرآن نیامده است. این مدعا را نیز در 

فصل های بعدی پی می گیریم.
ج( رجم در سنت پیامبر

چنان  که گفته شد رجم مستند قرآنی ندارد و فرقه های اسالمی نیز رجم را نه به استناد 
قرآن، بلکه به استناد سنت پیامبر اثبات کرده اند]5٠[. در این مقال آنچه را از سنت پیامبر 
به عنوان مثِبت رجم مورد استناد قرار گرفته است بررسی می کنیم. در یک نگاه می توان 
آنچه را به سنت پیامبر مربوط می شود به دو دسته تقسیم کرد: آنجا که در این باره حکمی 
امری و صریح به  پیامبر مستند است، و جایی که پیامبر در یک دعوا یا مورد )Case( خاص 
به این مجازات حکم کرده است. به عبارت دیگر، جایی که پیامبر »قانون« وضع می کند، و 

جایی که از حکم او یک »رویه قضایی« استنباط می شود.
1. پیامبر قانون گذار رجم؟

تنها در یک روایت وضع مجازات رجم به پیامبر نسبت داده شده است: »عن ُعباَدةبن الصامت 
قال: قاَل رسول اهلل)ص(: ُخذوا ُعّنی، ُخذوا َعّنی، َفَقد َجَعل اهللُهّ لَُهّن سبیال، البکر بالبکر َجُلد 

مائٍۀ و نفٌی سنٍۀ، و الّثیُب بالّثیب َجلُد ِمائٍۀ و الّرجم«]51[.
این روایت اشارت است به وعده ای که خداوند در آیه 15 سوره نساء به جعل سبیل داده 
است. مفهوم حدیث این است که خداوند این راه را پیش پای زانیان نهاده است: زنای بکر با 

بکر صد تازیانه و تبعید به مدت یک سال، و زنای ثیب با ثیب صد تازیانه و رجم.
در باره این حدیث چند نکته قابل ذکر است:

اوالً عبادة بن  صامت در بیشتر نقل ها تنها راوی این حدیث است و بعید است که در حکمی 
چنین مهم، هیچ شخص دیگری نشنیده باشد یا روایت نکرده باشد؛ افزون بر اینکه عبادة 
بن  صامت دست کم در میان شیعیان فردی ثقه نیست. وی از انصار معاویه بود که تا آخر 

عمر در شام ماند]52[.
ثانیاً جمع بین تازیانه و تبعید در مورد زانیان غیرمحصن، و جمع تازیانه و رجم برای زانیان 
محصن قولی شاذ است که در فقه شیعه طرفدار چندانی ندارد. در میان فقیهان اهل تسنن 
نیز این مسئله بحث برانگیز است. برای مثال، ابوحنیفه به این دلیل که تغریب )تبعید( در 
آیه نور ذکر نشده است آن را نمی پذیرد، چرا که الزمه آن این است که خبر واحد ناسخ نص 
قرآن باشد]53[. در جمع بین رجم و تازیانه این مسئله آشکارتر است، چرا که قاطبه فقها 
سنی و شیعه چنین حکمی را نپذیرفته اند و حتی اگر نخواسته اند اصل حدیث را زیر سؤال 

ببرند آن را منسوخ قلمداد کرده اند]54[.
نکرده اند  تبعید جمع  و  تازیانه  و  تازیانه،  و  بین رجم  روایات، که  با سایر  این حدیث  ثالثاً 

متعارض است.
از این رو، نمی توان حدیث ُعباده را به عنوان سندی محکم در اثبات رجم قلمداد کرد.

2. رویه قضایی پیامبر
به جز حدیث پیش  گفته، روایاتی چند حاکی از آن است که پیامبر در زمان حکومت خود 

در مدینه حکم رجم را جاری کرده است. این روایات را نیز بر دو دسته تقسیم می کنیم.
اول. مواردی که مستند آنها شهادت است.

در کتب  است که  واقعه  تنها یک  قرار گرفته  استناد  مورد  اینجا  در  پیامبر  از سّنت  آنچه 
با آن شمرده اند.  ارتباط  تفسیری و فقهی نقل شده است و آیه 41 سوره مائده را نیز در 
اشاره  آن  به  اختصار  به  اینجا  در  و  کرده اند]55[  نقل  تفسیری  کتب  در  را  واقعه  تفصیل 
می شود: در سال چهارم هجری دو مرد و زن از اشراف یهودی که همسردار بودند در خیبر 
زنا کردند و چون یهود به دلیل جایگاه این افراد نمی خواستند حکم رجم را، که بر اساس 
تورات مجازات ایشان بود، درباره آنان جاری کنند، به این امید که در اسالم حکمی آسان  
تر وجود داشته باشد داوری را به نزد پیامبر آوردند. پیامبر بر حکم رجم صحه گذاشت و 

نهایتاً آن دو را رجم کرد.
در این روایت سخنی از چگونگی اثبات این جرم نیست ولی از فحوای کالم بر می آید که به 
یقین اثبات آن مستند به اقرار زانیان نیست، و الجرم باید از طریق شهادت به اثبات رسیده 
باشد. نکته ای که هست اینکه علی القاعده شاهداِن این واقعه نیز یهودی بوده اند )چون ایشان 
دعوی را به نزد پیامبر آورده اند و به ناگزیر ایشان هم در مورد آن شهادت داده اند(، و بی گمان 
این بحث مطرح می شود که با توجه به اینکه شاهدان باید مسلمان باشند، چنان که پیش  تر 

گفتیم، آیا شهادت اهل کتاب در این باره پذیرفته است یا خیر.
اگر انگشت روی این نکته، که البته نکته ظریفی نیز هست، نگذاریم به اصل دیگری می رسیم 
که پیامبر بارها در اقوال و افعال خود بر آن صحه گذاشته است و آن اینکه در باره اهل کتاب 

بر اساس کتاب ایشان داوری کرده است.
مدعای ما این است که در این مورد پیامبر درباره یهودیان مطابق تورات قضاوت کرده است 
و این امری است که هم با سیره پیامبر و هم با مبنای عقل و نیز اصول فقهی اسالمی کاماًل 

سازگار است. از این رو، از این مورد خاص نمی توان یک حکم اسالمی را استنباط کرد.
از  نساء در بحث  آیه 15  اقامه کرد: چنان که در ذیل  این مدعا می توان شاهد ظریفی  بر 
مسلمان  زنان  به  ناظر  را  آیه  در  مذکور  مجازات  مفسران،  از  بسیاری  »نسائکم« ذکر شد، 
می دانند]5٦[. حال به فرض که بپذیریم سنت پیامبر ناسخ حکم حبس ابِد مذکور در آیه 15 
سوره نساء است آیا الزمه اش این است که بپذیریم موضوع حکم یعنی زنان مؤمنه نیز تغییر 
این است که حکم  آنچه طرفداران حکم رجم مدعی اند  زنان می شود؟  کرده، شامل کلیه 
حبس ابد با حکم رجم منسوخ شده است. اما اینکه موضوع مجازات حبس ابد که زنان مؤمنه 
بودند نیز تغییر یافته باشد و همه زنان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان مشمول حکم رجم 
شوند، این دلیل می خواهد، و از این حدیث و احادیث دیگر چنین دلیلی به دست نمی آید.

نه به عنوان یک  این مورد خاص، پیامبر مجرمان را  این مدعاست که در  بر  این شاهدی 
حکم اسالمی، بلکه بر اساس دیانت آسمانی خود آنها، یعنی یهودیت، رجم کرده است، چرا 
زنان  که حکم رجم -بر فرض پذیرش- حکم اسالمی است که علی القاعده فقط در مورد 

مسلمان اجرا می شود.
دوم. مواردی که مستند آنها اقرار است.

این دسته از دعاوی یک نمونه بارز دارد که به شکل ها و عبارات گوناگون در مجموعه های 
حدیثی شیعه و سنی نقل شده است. این جریان که به داستان ماعز معروف است راجع به 
فردی است که نزد پیامبر به زنای خود اقرار می کند. خالصه داستان چنین است که مردی 
به نام ماعز به نزد پیامبر آمد و گفت: زنا کرده ام، مرا پاک گردان. رسول خدا)ص( او را گفت: 
برو توبه کن و از خدا آمرزش بخواه. رفت و پس از مدتی بازگشت و باز گفت: زنا کرده ام، مرا 
پاک گردان. رسول)ص( باز امر به توبه کرد. تا چهار بار رفت و آمد. آنگاه پس از بار چهارم 
پیامبر به او گفت: تو دیوانه ای؟ گفت: نه. پیامبر از اصحاب درباره دیوانگی و مستی وی سؤال 
بودی؟ گفت: آری.  زنا محصن  پیامبر پرسید: در حال  نیست.  کرد. گفتند مست و دیوانه 

حضرت فرمود تا او را رجم کردند]57[.
این حدیث دارای مشکالت فراوانی است و برخی از فقها بر بعضی از روایات آن گاهی تا 18 
اشکال شماره کرده اند]58[ که در اینجا از بیاِن آنها در می گذریم. در اینجا با صرفنظر از 
مشکالتی که در سند این روایات است، و نیز گذشته از شکل های گاه متعارض نقل آن ،که 
می تواند مطابق ادله فقهی مسقط اعتبار همه شکل های آن باشد، فقط به یک مشکل اساسی 

در این حدیث اشاره می کنیم:
حد  مسقط  شهادت  اقامه  از  پیش  توبه  اسالمی،  مختلف  مذاهب  فقه  مسلمات  اساس  بر 
است]59[. حال پرسش این است: چه توبه ای از حال نزار و پریشان چنین گناهکاری باالتر 
است؟ مگر توبه چه معنایی دارد؟ وقتی گناهکاری با این حال پشیمانی و اندوه نزد پیامبر 
می آید و با عجز و البه از وی می خواهد حکم خدا را درباره وی اجرا کند آیا هیچ انگیزه ای 
جز پشیمانی و ندامت و توبه از کردار خویش دارد؟ مگر منظور از توبه همین پشیمانی از 
ارتکاب عمل و بازگشت به سوی خدا نیست؟ چه توبه ای از این باالتر و صادقانه  تر؟ همین که 
شخصی بی آنکه هیچ شاهدی بر گناه او باشد خود صادقانه به نزد پیامبر می آید و به گناهش 

اعتراف می کند، نشانه گویایی از توبه او نیست؟ پس چرا پیامبر وی را سنگسار می کند؟
این تنها مشکل کوچکی از مشکالت عدیده این حدیث است، و البته همین یک مشکل کافی 

است که این حدیث را که به خودی خود متزلزل است متزلزل تر کند.
از برخی از شکل های نقل این حدیث بر می آید که پیامبر به راحتی حکم به رجم کرده 
است. آیا این با آن  همه سخت گیری در اثبات و اجرای حّد الهی، که همان طور که جزیری 
بسیار  اثبات آن  یا دست کم  نمی ماند  برای چنین جرایمی  اثباتی  راه  می گوید، عماًل هیچ 

مشکل است]٦٠[، سازگار است؟
دقیق  نحوی  به  باید همزمان  مرد مسلمان  روشن می شود که چهار  اینجا  از  امر  دشواری 
عمل دخول را ببینند و با هم در دادگاه شهادت دهند. جالب آن که اگر سه مجتهد جامع 
الشرایط عادل به چنین امری شهادت دهند و نفر چهارم شهادت ندهد با آنکه شهادت ایشان 
برای هر انسانی علم آور است باید حد قذف بخورند]٦1[. و جالب  تر آنکه صاحب جواهر در 
مبحث نکاح می گوید نگاه کردن به عورت زناکاران حتی برای ادای شهادت در دادگاه حرام 
است]٦2[. مفهوم این عبارت چیست؟ از یک سو، شاهدان آنگاه می توانند در دادگاه شهادت 
دهند که عمل دخول را به نحوی دقیق و کامل دیده باشند، و این با نگاه اتفاقی میسور 
ادای شهادت حرام است و  برای  آنها حتی  نگاه عمدی و مستمر  از سوی دیگر  و  نیست، 

ارتکاب فعل حرام مسقط عدالت است؛ پس چنین فردی صالحیت شهادت را ندارد!
این تنها نمونه  هایی از سخت گیری های شارع در اثبات این حقوق و حدود الهی است. با 
اثبات  برای  راه  از اجرای مجازات رجم زد؟ فقط یک  آیا دیگر می توان دم  چنین مسائلی 
اقرار  است.  شگرفی  تناقض  و  تعارض  مبّین  هم  اقرار  اما  است؛  »اقرار«  هم  آن  و  می ماند 
گناهکار چه دلیل و انگیزه ای جز پشیمانی و ندامت وی می تواند داشته باشد؟ آیا توبه جز 

این است؟
بر اجرای حد رجم به دست  به روایاتی که دال  باید  اینها همه شواهد و قرائنی است که 

پیامبرند با دیده تردید نگریست.
د( تثبیت رجم به مثابه حکم اسالمی

بی گمان سردمدار طرفداری از اجرای رجم عمربن خطاب است. ُعَمر بر این نکته پافشاری 
می کرد که آیه رجم در قرآن وجود داشته است اما در متن نهایی قرآن وارد نشده است]٦3[. 
عمر در یکی از خطبه  هایش به تفصیل در این باره سخن گفته است که بخشی از آن چنین 
است. عمربن خطاب می گوید: »الّرجم فی کتاب اهلل حٌق علی َمن َزنی من الّرجال و الّنساء اذا 

اُحِصَن، اذا قامِت البینُۀ، او کاَن الَحبل او االعتراف«]٦4[.
آیه ای که عمر مدعی است در قرآن بوده، و به تعبیر کشف االسرار »آیتی است از قرآن که 
خط آن منسوخ است و حکم آن ثابت«]٦5[ به چند شکل در کتب روایی و تفسیری نقل 

شده است و گاه تا هفت روایِت آن را برشمرده اند. برخی از نقل ها چنین است:
الشیخ و الشیخُۀ فارجموهما البتۀ]٦٦[.

الشیخ و الشیخۀ اذا زنیا فارجموهما البتۀ.
الشیخ و الشیخۀ اذا زنیا فرجموهما البتۀ نکاالً من اهلل )و رسوله( و اهلل عزیر حکیم.
الشیخ و الشیخۀ اذا زنیا فارجموهما البتۀ بما قضیا من اللذه، نکاالً من اهلل و رسوله.

»قال  مانند  آمده اند؛  نیز  شیعی  روایی  کتب  بعضی  در  عبارت  این  نقل های  از  برخی 
ابوعبداهلل)ع(: الرجم فی القرآن قوله تعالی: اذا زنی الشیخ و الشیخۀ فارجموهما البتۀ، فانهما 
قضیا الشهوة«]٦7[. در نقل دیگری نیز همانند این آمده است: »عن سلیمان ابن خالد، قال: 
قلُت ألبی عبداهلل: فی القرآن رجم؟ قال: نعم؛ قلت: کیف؟ قال: الشیخ و الشیخۀ فارجموهما 

البتۀ فانهما قضیا الشهوة«]٦8[.
اشکاالت عدیده ای بر این نقل ها وارد است که برخی از آنها ذکر می شود.

1. پذیرش این سخن مستلزم قبول تحریف در قرآن است که با عقاید عامه مسلمانان در 
تعارض است.

2. بسیاری از شکل های این نقل از نظر ادبی دارای اشکال است. برای مثال در نقل اول که 
مالک آورده است، و نیز نقل دوم شیعه، اصاًل ذکری از زنا نشده است و فقط حکم به رجم 
ارجموا که جزای شیخوخت  بر سر  فاء  قرار گرفتن  پیرزن شده است. همچنین  و  پیرمرد 
نیست، برخالف فاء در فاجلدوا در آیه جلد که اجلدوا به منزله جزاء صفت زنا در مبتدا است 

و زنا به منزله شرط است. همچنین قضاء لذت نیز اشکال دارد چون بسیار عام است]٦9[.
3. از نظر سبک  شناختی، این عبارت به هیچ وجه با آیات قرآنی همخوانی ندارد، بلکه کاماًل 
این دست عبارات در تورات فراوان است:  آیات تورات است.  از  شبیه و حتی گرته برداری 
البته کشته شوند« )الویان، 1٠ :2٠( و  زانیه  زانی و   ... زنا کند  با زن دیگری  »کسی که 

مواردی از این دست.
4. آیه ادعایی فقط حکم سنگسار زن و مرد پیر زناکار را معین کرده است و در باره سایر 
زناکاران محصن ساکت است. از این رو، نمی توان از آن حکم سایر زناکاران را استخراج کرد.

با مراجعه به نقل مفصل خطبه عمر که بخاری]7٠[ آن را نقل کرده است روشن می شود که 
حکم سنگسار در میان برخی از صحابه پیامبر مخالفانی داشته است. از سوی دیگر، عمر در 
این خطبه حکم رجم را با مسئله سیاسی حکومت پیوند زده است. یکی از اصحاب ،ظاهراً 
عمار یاسر، می گوید: »لو قد مات عمر لقد بایعُت فالناً ]= علی)ع([، فواهلل ما کانت بیعُۀ ابی بکر 
ااّل فلتًه ...« عمر از این سخن برآشفته شده، خطبه ای ایراد می کند و در آن ضمن پرداختن 
به این سخن سیاسی، حکم رجم را نیز بیان می کند. در هم آمیختگِی بحث های خالفت و 

جانشینی پیامبر با حکم رجم می تواند تا حدی سیاسی بودن این حکم را نیز نشان دهد.
به رغم این مطلب، رجم به عنوان یک حکم قطعی اسالمی پذیرفته نشد و دست کم خوارج 

در این مسئله مخالفت کردند. ایشان ادلّه ای چند را بر این مدعا آورده اند از جمله این که:
1. خدا در مورد کنیزکان می گوید: »فان اتین بفاحشۀ فعلیهن نصف ما علی المحصنات« 

)نساء، 25(. اما رجم نصف ندارد.
2. آیه »الزانیۀ و الزانی ...« مقتضی وجوب جلد بر همه زانیان است و ایجاب رجم بر برخی 

به استناد خبر واحد مقتضی تخصیص عموم کتاب به خبر واحد است و این جایز نیست.
باید در قرآن  3. رجم شدیدترین مجازات هاست. اگر چنین مجازاتی مشروع می بود حتماً 

ذکر می شد]71[.
ناگفته نماند که در نهج البالغه خطبه ای به امیرالمؤمنین منتسب است که در آن به اجرای 
قائل اند  که  به خوارج،  این خطبه خطاب  در  ایشان  است.  اذعان شده  پیامبر  توسط  رجم 
مرتکب کبیره کافر است، می فرماید: »قد علمتم اََنّ رسول اهلل)ص( َرَجم الزانی المحصن، ثم 

صلی علیه ...«]72[.
این خطبه در پی بیان این است که پیامبر با مرتکبان کبیره مانند کافران برخورد نکرد، مثاًل 

زانی محصن را رجم کرد اما بر او نماز گزارد و میراثش را به خانواده اش داد.
البته این فقره هم از حیث داللت و هم سندیت بحثی مستوفا می طلبد که اینجا مجال آن 
نیست. چنان  که گفته شد، منظور ما بررسی حکم رجم در کتاب و سنت پیامبر بود، اما این  
که بر اساس روایات شیعه آیا حکم رجم قابل اثبات است یا خیر، بحث پردامنه ای است که 

مقاله ای جدا می طلبد.
------------------------------------------------------

منابع:

]47[- رک: حسین سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، ص 285-28٦
]48[- همان، ص 285-29٠ 235-242

]49[- ابوالفتوح رازی، پیشین، ج ٦، ص 384-378؛ حسینی جرجانی، پیشین، ج 2، ص 
٦٦2-٦٦3

]5٠[- صاحب روض  الجنان می نویسد: »اما رجم: اگرچه در قرآن نیست در سنت است، و 
امت مجتمع اند بر او، و گفته اند خارجیان در این خالف کردند، و به خالف ایشان اعتداد 
نیست« )ابوالفتوح رازی، پیشین، ج 14، ص 7٠؛ همچنین رک: راوندی، پیشین، ج 2، ص 

348، شیخ طوسی، تبیان، ج 3، ص 142(
]51[- مسلم، صحیح، کتاب الحدود، باب حدالزنی، ش 1٦9٠؛ ابن حجر، بلوغ المرام، کتاب 
الحدود، ش 1233؛ طبری، جامع البیان، ج 3، ص 3٦9 (ش 8811(؛ شافعی، احکام القرآن، 

ص 2٠9
]52[- رک: محمد جواد موسوی غروی، فقه استداللی، ص ٦4٦

]53[- بخاری قنوجی، فتح العاّلم لشرح بلوغ المرام، ص 7٦2
]54[- همان، ص 7٦3

الموطأ، ج 2، کتاب  مالک،  رازی، پیشین، ج٦ ص 384-378؛  ابوالفتوح  از جمله،   -]55[
الحدود، باب ما جاء فی الرجم، ش 1

]5٦[- از جمله رک: ابن عربی، پیشین، ج 1 ص 355؛ قرطبی، پیشین، ج 5، ص 83؛ فخر 
رازی، پیشین، ج 9، ص 241 و ...

بیشتر  در  است.  شده  نقل  مختلفی  شکل های  به  حدیث  این  شد،  گفته  چنان که   -]57[
نقل های اهل تسنن ردپای ابوهریره دیده می شود. برخی از مصادر که این حدیث را نقل 
کرده اند بدین قرارند: بخاری، صحیح، باب 93، حدیث 1٦٦2؛ مسلم، صحیح، کتاب الحدود، 
باب من اعترف علی نفسه بالزانی، ش 1٦91؛ ابن حجر، بلوغ المرام، ش 11٦2 و 11٦3؛ ابن 
ماجه، سنن، کتاب الحدود، باب الرجم، ش 2554؛ شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج 1٠، 
کتاب الحدود، باب حدود الزنی، ش 22؛ کلینی، الفروع من الکافی، ج 7، کتاب الحدود، باب 

صفۀ الرجم، ش ٦
]58[- محمد جواد غروی اصفهانی، پیشین، ص ٦٦٠-٦57

]59[- امام  خمینی می نویسد: »یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینۀ رجماً کان او جلداً ... و 
لو تاب قبل االقرار سقط الحّد« )التحریر الوسیله، ج 2، ص 439(؛ بر این مطلب حتی ادعای 
اجماع شده است )کشف اللثام، ج 2، ص 398، به نقل از فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعۀ 
فی شرح تحریرالوسیله، کتاب الحدود، ص 135(؛ ماده 81 قانون مجازات اسالمی نیز مقرر 

می دارد: »هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود«.
]٦٠[- رک: جزیری، الفقه علی المذاهب االربعه، ج 5، ص 7٠

]٦1[- امام خمینی، پیشین، ج 2، ص 438؛ فاضل لنکرانی، پیشین، ص 128-129
]٦2[- نجفی، جواهر الکالم، ج 29، ص 89

5٠9.Encyclopedia of Islam, p -]٦3[
]٦4[- مالک، الموطأ، ج 2، کتاب الحدود، باب ما جاء فی الرجم، ش 8. کل خطبه را بخاری 
اذا احصنت، ش 1٦74، و مسلم در  الزنا  الحبلی من  الحدود، باب رجم  در صحیح (کتاب 

صحیح (کتاب الحدود، باب رجم الثیب فی الزنا، ش 15( نقل کرده اند
]٦5[- میبدی، پیشین، ج 2، ص 447

]٦٦[- مالک، پیشین، ج 2، ش 1٠
]٦7[- شیخ  طوسی، تهذیب  االحکام، ج 1٠، کتاب الحدود، باب حد الزنی، ش 7؛ کلینی، 

الفروع من الکافی، ج 7، کتاب الحدود، باب الرجم و الجلد، ش 3
]٦8[- حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 35٠

]٦9[- رک: فاضل لنکرانی، پیشین، ص 1٦1-1٦3
]7٠[- بخاری، پیشین، ش 1٦74

]71[- فخر رازی، پیشین، ج 23، ص 135؛ صابونی، پیشین، ج 2، ص 22
]72[- نهج البالغه، خطبه 127

 
منبع :  مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
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منيژه حكمت : آقای وزير اين چه بساطی است
منیژه حکمت، کارگردان سینما در روزنامه اعتماد نوشت:

این روزها که همه جا صحبت از قانون است و گردن نهادن به آن، در وزارتخانه متبوع شما حوادثي رخ مي دهد که یا شما از آن بي اطالعید یا خبرها از مسیر درست به شما نمي رسد. مدیران زیرمجموعه 
شما در سازمان سینمایي به لطف فضایي که شما سخاوتمندانه در اختیارشان گذارده اید، آنچنان بي مهار جوالن مي دهند که اعتبار سینما و وزارتخانه را یکجا به بازي گرفته اند و به نظر مي رسد حساب 
و کتابي هم در کار نخواهد بود و خیال دوستان راحت است. لطماتي که از این رویه هاي قانون گریزانه، به حیثیت سینما و به تبع آن به متولي اصلي اش که شما باشید وارد مي شود بیشتر از آن است 
که تصورش را بکنید و آثار زیانبارش در آینده گریبانگیرمان خواهد شد ]...[من تنها به ذکر نمونه یي کوچک از به سخره گرفتن قانون توسط مسووالن سینمایي شما بسنده مي کنم آن هم نه به خاطر 
احقاق حق که امیدي به آن ندارم بلکه به این سبب این شکواییه ثبت شود در جایي براي آینده. سخنگوي محترم کانون پخش کنندگان اتحادیه2 شرایط صدور مجوز براي دفاتر پخش در خبرگزاري ها 

را به این شرح اعالم مي کند:
- کساني که پنج سال در سینما به عنوان پخش کننده یا تهیه کننده کار مفید انجام داده باشند.- محل مناسب براي دفتر پخش داشته باشند.- مدیر پخش فعال و مجربي معرفي کنند.

در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاري با توجه به دارا بودن شرایط آیین نامه و اینکه 3٠ سال در سینما به فعالیت مشغول هستم و 15 سال به عنوان تهیه کننده کار کرده ام و یک دفتر 2٠٠ متري با 
ثبت قانوني و مجوز 12 ساله وزارت ارشاد در مالکیت خود دارم و »بامداد فیلم« به شهادت اهالي سینما در 11 سال اخیر یکي از خوشنام ترین دفاتر تولید فیلم بوده است، تقاضاي صدور مجوز پخش 
را به اداره نظارت و ارزشیابي ارائه دادم. مدیرکل محترم نظارت و ارزشیابي فرمودند که تقاضا را به اتحادیه2 ببرم و نظر مشاوره آنها را بگیرم، بگذریم از اینکه یک اداره قانوني و دولتي چگونه مي تواند 
اختیاراتش را به یک تشکیالت نیم بند که بیشتر از آنکه مشروعیت صنفي داشته باشد سبقه محفلي دارد واگذار کندولي من امر ایشان را اجرا کردم و در تاریخ 23 فروردین طبق درخواستي مدارک و 
مستنداتم را به کانون پخش اتحادیه2 ارائه دادم و در جلسه یي حضوري با ریاست آقاي مرتضي شایسته، توضیحات شفاهي ام را نیز ضمیمه کردم ولي هیچ عکس العملي از دوستان اتحادیه مشاهده نشد.

بعد از مدتي مجددا در تاریخ 27 اردیبهشت ماه، نامه یي به کانون پخش اتحادیه2 نوشتم و درخواست جواب کتبي کردم ولي باز هم خبري نشد.آنها پیغام شفاهي دادند که »مساله را فراموش کن، ما 
به تو مجوز نمي دهیم و تا در بر این پاشنه مي گردد آمد و رفت تو وقت تلف کردن است«.مجددا به اداره نظارت و ارزشیابي رجوع کردم و ماجرا را بازگو نمودم، مدارکم را به آقاي سجادپور ارائه دادم و 
تاکید کردم اگر مشکلي در مدارک هست بگویید تا بدانم که چرا واجد شرایط نیستم، ایشان این  بار گفتند که »سیاست ما کال کم کردن دفاتر پخش است به همین خاطر درخواست شما با مشکل مواجه 
شده« و این در حالي بود که با فاصله چند روز از این پاسخ به پنج دفتر که عضو بودند و حتي شرایطي نزدیک به من هم نداشتند، مجوز پخش دادند ولي به درخواست هاي مکرر من هیچ پاسخ کتبي 
داده نشد.البته از ایشان که استاد تناقض گویي هستند و عمر اعتبار حرف هایشان به یک هفته نمي کشد، بیش از این انتظار ندارم.اما آقاي وزیر این چه بساطي است. شما چگونه مي توانید از نهادهاي 
دیگري چون حوزه هنري و شهرداري توقع قانونمداري و پایبندي به قانون داشته باشید وقتي زیر گوش شما اینچنین آیین نامه و قانون را به هیچ مي گیرند. اگر این آیین نامه بندهاي دیگري دارد که ما 
نمي دانیم، خوب اعالم بفرمایید تا بدانیم چه شرایطي باید داشته باشیم؟ با چه کساني نشست و برخاست کنیم؟ به کدام محافل رفت و آمد داشته باشیم و مجیز چه کسي را بگوییم؟صراحتا اعالم کنید 
هر کس عضو اتحادیه2 نیست هیچ حقي ندارد یا شرط اول این است که از دوستان و نزدیکان ما باشید، آن وقت ما هم تکلیف خود را بهتر مي دانیم و مي توانیم به نهادي باالتر شکایت بریم تا این گونه 

تصور نشود که در مملکتي بي قانون، قاعده و ضابطه زندگي مي کنیم.

غرفه  نیکي کریمي در موزه سینما
با حضور عزت اهلل انتظامي و محمدحسن پزشك، غرفه ي نيكي كريمي در موزه سينما رونمايي شد.

به گزارش ايسنا، در اين برنامه كه سه شنبه 28 شهريورماه برگزار شد با اظهار رضايت از اهداي جوايز و يادگاري هايش 
به موزه سينما گفت: »وقتي به موزه مي آيم و اين همه موفقيت و جايزه مي بينم احساس غرور مي كنم، خوشحالم كه 
در ميان سينماگران بخشي هم به جوايز من اختصاص داده شده است«.وي ادامه داد: »جوايز، يادگاري ها، عكس ها و 

مجالت را از جاهاي مختلف جمع كردم و االن خيالم راحت شد كه در جاي مناسبي قرار داده شده است«.
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چگونه سالمند شادتري باشیم؟
از  یکي  آن  به  ابتال  از  ترس  و  است  سالمندان  میان  در  فراگیر  مشکل هاي  از  یکي  افسردگي 

دغدغه هاي اساسي سالخوردگان و فرزندان آنهاست...
 عده زیادي معتقدند که این بیماري، از عوارض اجتناب ناپذیر سالمندي است و درمان خاصي 
مانند  افسردگي  بروز  ندارد.  لحاظ علمي هیچ جایگاهي  از  نظر،  این  ندارد ولي  براي آن وجود 

بسیاري از بیماري ها و اختالل هاي رواني به عواملي نیاز دارد که آن را تقویت کنند.
در واقع این خود افراد هستند که با کنترل یا  کنترل نکردن عوامل ایجاد کننده افسردگي، از بروز 
آن جلوگیري یا آن را تقویت مي کنند. در عین حال عواملي نیز وجود دارند که خطر ابتال به 
افسردگي را کاهش مي دهند و توجه بیشتر به آنها مي تواند به شادابي و سرزندگي افراد سالمند 
کمک کند.تحقیقات متعدد روان شناسي نشان داده که سالمت رواني سالمندان ارتباط مستقیمي  
با حفظ سالمت جسمي  آنها دارد. بنابراین مي توان با حفظ سالمت جسمي  سالمندان تا حدود 
زیادي از کناره گیري شان از زندگي عادي جلوگیري کرد. از سوي دیگر، افراد در سنین سالمندي 
با یادآوري تالش ها، زحمت ها و دستاورد گذشته شان، حس مفید بودن مي کنند. پس  معموال 
مي توان با بها دادن به این زحمت ها براي حفظ توانایي هاي فرد سالمند به سالمت رواني وي 
کمک کرد. متأسفانه در حال حاضر گاهي شاهد هستیم که فرزندان فرد سالمند براي احترام یا 
اظهار توجه به والدین سالخورده خود سعي مي کنند همه کارها را خودشان انجام دهند تا زحمتي 

به او ندهند. شاید به جاي این کار بهتر باشد که اطرافیان سالمند به او کمک کنند تا او بتواند 
کارهایش را به تنهایي انجام دهد و از خود مراقبت کند.

با توجه به این موارد راهکارهایي وجود دارد که خود فرد سالمند و اطرافیان او مي توانند با به 
کارگیري این روش ها، از انزوا و افسردگي او جلوگیري کنند.

فعالیت هاي شناختي
باشد و دچار افسردگي، مشکالت  باعث مي شود ذهن فرد سالمند همواره فعال  این فعالیت ها 
شناختي و عدم تمرکز نشود. مطالعه، پیگیري برنامه هاي تلویزیوني، حل جدول و انجام بازي هاي 
فکري از معمول ترین فعالیت هاي شناختي هستند که مي توان براي فرد سالمند در نظر گرفت تا 

به این وسیله از عوارض سالمندي جلوگیري کرد.
فعالیت هاي رفتاري

برخي فعالیت هاي رفتاري مي تواند زندگي سالمندان را پویاتر و شادتر کند:ورزش: اگرچه این 
افراد با توجه به موقعیت سني خود در انجام برخي فعالیت ها و ورزش حرفه اي دچار محدودیت 
هستند ولي انجام ورزش هاي ساده اي مثل پیاده روي، روحیه آنها را تغییر خواهد داد و باعث 
مسوولیت  سپردن  مي کنند  گمان  افراد  بیشتر  کودکان:  از  مي شود.مراقبت کردن  شادابي شان 
نگهداري از کودکان )نوه ها( به پدر و مادر، آنها را دچار زحمت مي کند و به همین دلیل از این کار 
خودداري مي کنند در صورتي که انجام همین کار در فرد سالمند حس مفید بودن را القا مي کند.

یادگیري مهارت هاي جدید: بارها شاهد این موضوع بوده ایم که بسیاري از والدین سالخورده ما در 
استفاده از برخي وسایل مانند تلفن همراه یا رایانه دچار مشکل بوده اند و ما این کار را براي آنها 
انجام داده ایم. اما به جاي آن مي توانیم این کار را به عنوان یک مهارت جدید به آنها آموزش دهیم. 
افراد سالمند خود نیز مي توانند مهارت هاي جدیدي را براي خود بیابند. آموزش یک رژیم جدید 
غذایي یا شرکت در کالس هاي مختلف آموزشي، یادگیري رایانه و... هریک مي توانند به عنوان یک 

مهارت جدید فرد سالمند را به صورت فعال در جریان فعال زندگي قرار دهد.
فعالیت هاي اجتماعي

عالوه بر فعالیت هاي شناختي و رفتاري که بیشتر فعالیت هاي فردي را شامل مي شود، برنامه 
زندگي فرد سالمند باید طوري باشد که او همچنان با اجتماع و مردم در ارتباط باشد:

مسافرت هاي دسته جمعي: شرکت در مسافرت هاي گروهي )اعم از اینکه با گروه همساالن باشد 
یا نه( مي تواند فرد سالمند را همچنان در جمع مردم قرار دهد. فرد در این حالت مي تواند به 
قابلیتي که تا به حال به دلیل مشغله هاي کاري آن را از دست داده، دست پیدا کند و این موضوع 
را به عنوان یک قابلیت در سنین سالمندي مورد توجه قرار دهد.شرکت در فعالیت هاي خیریه: 
توانایي کمک به دیگران و مفیدبودن در این زمینه حسي است که همواره در افراد مختلف جامعه 
وجود دارد. انجام فعالیت هاي خیریه باعث مي شود فرد سالمند همچنان خود را در جریان طبیعي 
جامعه حس کند و احساس فعال بودن داشته باشد.دید و بازدید: این دید و بازدید مي تواند با 
گروه دوستان، خانواده و حتي بازدیدهاي عمومي  باشد مثل بازدید از شیرخوارگاه ها، آسایشگاه ها 
و...این طور مي توان گفت که مهم ترین نکته براي جلوگیري از افسردگي در سالمندان تاکید و 
توجه بر قابلیت ها و توانایي هاي آنهاست تا خود را از محیط پیرامون خود دور نبینند و سالمندي 

خود را با ازکارافتادگي هم معنا ندانند
دکتر مریم بختیاري

سالمندي و توانمندي

مرد با سبیل هاي تاب داده، جثه اي سنگین و چشماني ریز نگاه هاي خیره اش را 
به دخترکي دوخته بود که از حاشیه خیابان عبور مي کرد. چشمانش را با وجدي 

شیطنت آمیز مي چرخاند و در انتظار رسیدن دخترک لحظه شماري مي کرد...
 دختر از راه رسید. شرمي در حرکات و رفتارش موج مي زد. مرد نمي توانست شعله 
چشمانش را خاموش کند... به دنبال دخترک راه افتاد، دختر مي لرزید، دهانش 
خشک  شده بود و وحشت زده به مرد نگاه مي کرد. مرد لغات مشمئز کننده اي را بر 
زبان مي آورد و صدایش همچون شیشه یخ زده در نگاه هاي معصوم دخترک ترک 
نگاه هاي  مي کشید.  تیر  شقیقه هایش  و  مي رفت  گیج  دخترک سرش  مي خورد. 
خیره مرد را همچون نفسي روي پشت گردنش حس مي کرد و انزجاري نفرت انگیز 
در تمام وجودش چنگ مي زد. مرد دیوانه وار دخترک را تعقیب مي کرد و دخترک 
همچون فراریان به سرعت دور مي شد. مرد مي توانست پریشاني دخترک را که به 
صورت امواجي تیره از وجودش متصاعد مي شد، حس کند اما هرگز نمي دانست 

چشمانش روح و روان دخترک را تا چه  اندازه مي آزارد و معذب مي کند.
متاسفانه برخي مردان با امیال و خواسته هاي غیراخالقي و نامشروع و عقده هاي 
روي مي آورند. خیلي   با شیوه هاي خاص  زنان  و  اذیت دختران  و  آزار  به  رواني 
با آزار   وقت ها تحقیر و سرخوردگي، برخي جوانان را راهي خیابان ها مي  کند تا 
دیگران شاد شوند و مردم هر روز شاهد این گونه صحنه هاي حرمت شکني باشند. 
فیزیکي محدود  موارد خشونت  به  تنها  زنان،  به  تعدي  و  مزاحمت هاي خیاباني 
آزار هاي  و  نیست  کم  جامعه  در  هم  زنان  اذیت  و  آزار  آمار  متاسفانه  نمي شود. 
جسمي، لفظي و غیرلفظي به دلیل ویژگي هاي فرهنگي برخي افراد باعث رنجش 
یک  به  امروز  خیاباني  مزاحمت هاي  و  ناامني  پدیده  مي شود.  زنان  از  بسیاري 
این  از  معضل تبدیل  شده به طوري که برخي جامعه شناسان معتقدند بسیاري 
از  که  کرده  نفوذ  جامعه  گوشت  و  پوست  در  آنچنان  اجتماعي  ناهنجاري هاي 
بین بردن برخي از آنها به عزم همگاني و جدي نیاز دارد. مزاحمت هاي خیاباني 
نمونه اي از همین معضالت هستند؛ مزاحمت هایي که قبال در قالب متلک بودند و 
اکنون گهگاه به صورت مزاحمت هاي فیزیکي درآمده اند و به نوعي امنیت برخي 
زنان را مخدوش کرده اند. به عقیده آنها، مردم به آنچه در اطرافشان مي گذرد، 
به خصوص هتک حرمت زنان، بي تفاوت  شده اند و دلیلش هم این است که گاهي 
افراد مختلف  بپردازند.  بهاي سنگیني  باید  این گونه مسایل  به دلیل مداخله در 
به  واکنش هاي متفاوتي در مقابل مزاحمت هاي خیاباني نشان مي دهند که گاه 

درگیري ها و زد و خورد هایي تا آستانه مرگ مي انجامد. 
مردان خیاباني متاهل

چندي قبل دکتر مجید ابهري، ?رفتار شناس و عضو هیات علمي دانشگاه شهید 
بهشتي، در مصاحبه با رسانه هاي گروهي گفت به ازاي هر یک زن خیاباني، 7 
مرد خیاباني وجود دارد و اگر کارشناسان فکري براي این موضوع نکنند، به زودي 
با بحران هاي اجتماعي جدي تري روبرو خواهیم شد. به گفته او هر چند نیروي 
انتظامي در قالب طرح هاي امنیت اخالقي با این موارد برخورد مي کند اما مردان 
دختران  و  زنان  براي  و  مي شوند  دیده  خیابان ها  بیشتر  در  روزها  این  خیاباني 
مزاحمت ایجاد مي کنند و این در حالي است که 7٦ درصد مردان خیاباني متاهل 
هستند و هر مرد خیاباني در طول روز به طور میانگین یکصد بار براي زنان نجیبي 
که هرگز سوار اتومبیل آنها نمي شوند، بوق مي زند! این جامعه شناس یادآور  شده 
ما  جامعه  در  اجتماعي  ناهنجاري  یک  عنوان  به  خیاباني  زنان  هنوز  »اگر  بود: 
غیرقابل انکار است، این بستر اجتماعي است که باعث تولد و رشد این ناهنجاري 
ابهري، مردان متاهلي که به ارزش هاي  و ضدارزش  شده است.« به گفته دکتر 
اخالقي خانواده و جامعه پایبند نیستند، به مردان خیاباني تبدیل مي شوند؛ در 
او  مي کشند.  دوش  به  را  پدیده  این  ایراني،  بار  جامعه  مجرد  جوانان  که  حالي 
خاطر نشان کرده بود: »متاسفانه این روز ها این موضوع در تهران و کالنشهر ها 
به یک تفریح تبدیل  شده؛ تفریحي که عواقب ناگواري براي زنان کشورمان دارد 
و به همین دلیل، عالوه بر مدیریت جنسي در کشور و برنامه ریزي هایي که باید 

مسووالن انجام دهند، الزم است قوانین مجازات این مردان تشدید شود.«
چرایي ظهور و بروز مردان خیاباني

مردان  آمدن  وجود  به  علت  مورد  در  اجتماعي،  روان شناس  فرجام،  علي  دکتر 
خیاباني به »سالمت« مي گوید: »تربیت خانوادگي و محیطي که فرد در آن رشد 
کرده است، تاثیر فراواني در بروز رفتار هاي ناهنجار دارد. از این رو مي توان گفت 
مزاحمت هاي خیاباني منشا خانوادگي و اجتماعي دارد. البته این در حالي است 
که تاثیر رسانه ها اعم از صدا و سیما، ماهواره و اینترنت را در افزایش این معضل 
آگاه سازي  خدمت  در  که  اندازه  همان  به  رسانه ها  زیرا  گرفت  نادیده  نمي توان 
گستاخ تر شدن  به  غیرکارشناسي  برنامه هاي  با  موارد  برخي  در  جامعه هستند، 
جوانان کمک مي  کنند و وقتي شرم  و حیا در این نسل از بین برود، رفتارهاي 
گفتماني بي سامان مي شوند و مردم در معرض تهدید قرار مي گیرند.«او با بیان این 
مطلب که مزاحم هاي خیاباني و متلک پران ها بیمار هستند، مي افزاید: »کساني 
که در این گروه ها قرار مي گیرند و آلوده این کار مي شوند، به این بیماري مبتال 
هستند.«این روان شناس خاطر نشان مي کند: »امکانات مالي برخي مردان متاهل 
معضل  این  آمدن  به وجود  باعث  دیگر  از سوي  زنان  برخي  روحیات  و  یکسو  از 
مسایل  زمینه  در  خود  رواني  عقده هاي  ارضاي  براي  مردان  از  عده اي  مي شود. 
جنسي که از دوره نوجواني داشته اند، سعي در ایجاد ارتباط هاي متعدد دارند تا 
مردانگي خود را به اثبات برسانند اما باید توجه داشت مرداني که به این کار روي 
مي آورند و همسر دارند، از منظر طبي، دچار مشکل رواني هستند.« دکتر فرجام 
در مورد تاثیر اعتیاد بر روابط زناشویي نیز یادآوري مي کند: »مشکل معتاد این 
است که با استعمال برخي مواد مخدر تمایل جنسي بیشتري احساس مي کند 
ولي از لحاظ جسمي توانایي این کار را ندارد. ممکن است در اوایل اعتیاد این 
توانایي بیشتر باشد ولي با طوالني شدن دوران اعتیاد )چه به الکل، چه به مواد 
مخدر دیگر( فرد توان جنسي اش را از دست مي دهد. به همین دلیل هم است که 

مي گویند مردان معتاد زن نگهدار نیستند.« 
و  »عقده ها  مي گوید:  زناشویي  زمینه  در  درست  آموزش هاي  مورد  در  او 
باعث  مجموع  در  داشته اند،  نوجواني  دوره  در  مردها  بعضي  که  محدودیت هایي 
بروز چنین رفتارهایي مي شود. از سوي دیگر، ممکن است مردي ناتواني جنسي 
داشته باشد یا معتاد باشد و همین باعث بروز تقاضا هایي خارج از چارچوب ازدواج 
ناپسند به شمار مي رود.  ادیان و مذاهب مذموم و  البته در همه  او  شود که  در 
اگر آموزش جنسي در جامعه انجام شود، آثار مفیدي خواهدداشت. در جامعه ما 
برخي کارشناسان، از سردمزاجي زن هاي ایراني نسبت به همسرانشان مي گویند 

که باید در این زمینه هم آموزش هاي جنسي الزم ارائه شود.« 
بیتا مهدوي

افزايش مردان خياباني

من تو را آسان نیاوردم به دست
این روزها اتفاق بزرگي در جریان است؛ یک اتفاق بزرگ ورزشي که نه تنها توانمندي افراد را به 
تصویر مي کشد، بلکه نشان مي دهد چگونه مي توان بر ناتواني ها غلبه کرد و از آنها فرصت ساخت 

و به قول استفان  هاوکینگ، به جاي نگاه کردن به پاها به آسمان نگاه کرد و ستاره ها را دید...
به بهانه این اتفاق ورزشي بزرگ که براي کشور ما هم شادماني بسیار داشته، نگاهي انداخته ایم 
به تاریخچه پارالمپیک، بنیانگذارانش، مدال?آوران ایراني این دوره و تاثیر ورزش بر کساني که 

معلولیت دارند و همین طور آشنا مي شویم با ? راهکار اساسي موفقیت.
نویسنده: دکتر هایدي گرانت هالورسون

ترجمه: نیما بردبار
چرا شما در رسیدن به بعضي از هدف ها موفق هستید و در مورد بعضي هاي دیگر مدام به در 
بسته مي خورید؟ اگر نمي دانید چرا این اتفاق مي افتد، یک شکست بیشتر از آن که ناراحتي و 
گیجي به بار مي آورد، شما را ناراحت و گیج مي کند در حالي که اگر علت شکست را بدانید، نه 
تنها مي توانید به موفقیت دست یابید بلکه حتي مي توانید موفقیت بزرگ تري را تجربه کنید. اگر 
علت ناموفق بودن را نداشتن استعداد مي دانید و کامال بي خیال تالش کردن شده اید، باید بدانید 

استعداد مهم است اما فقط یک تکه از پازل موفقیت محسوب مي شود، نه تمام آن.
دهه ها تحقیق در این زمینه نشان داده افراد موفق به این دلیل ساده که »چه کسي بوده اند« 
موفق نشده اند، بلکه به علت »چگونگي عملکرد« موفق شده اند. در ادامه 9 راهي که به شما کمک 

مي کند تا موفق باشید، مرور مي کنیم.
اهداف مشخص تعیین کنید

وقتي هدفي را براي خود تعریف مي کنید، سعي کنید تا جایي که مي توانید در راه رسیدن به آن 
مصمم باشید و کامال آن را براي خودتان تعریف کنید. داشتن برنامه براي کم کردن »دو کیلو« 
وزن، بهتر از کم کردن »مقداري وزن« است زیرا به شما مي گوید دقیقا هدفتان چیست و چه 
اندازه به هدفتان نزدیک یا دور هستید. معلوم کنید دقیقا چه کارهایي را باید انجام بدهید و از 
چه مواردي باید دوري کنید تا به هدفتان رسید. مشخص کردن این موضوع که از این به بعد 
»کم غذا مي خورم« یا »زود مي خوابم« به هیچ وجه کافي نیست زیرا باید دقیقا مشخص کنید 

»چه مقدار غذا بخورید« و »چه وقت به رختخواب بروید«.
فرصت ها را بقاپید

از دست  را  آن  با سهل انگاري  و  توجه  بدون  دارید که  روزمره تان  زندگي  در  زمان  واقعا چقدر 
مي دهید؟ چند وقت است که مي خواهید به شخصي تلفن بزنید یا فرم ثبت نام یا درخواست 
کاري را پر کنید اما تنبلي مي کنید و آن را به تعویق مي اندازید؟ موفقیت یعني به دام انداختن 
ثانیه ها و تبدیل نکردنشان به زباله! اگر مي خواهید موفق باشید، »ثانیه« ها را بقاپید، اما چگونه؟ 
یک راه این است که زودتر شروع کنید. مثال اگر قرار است ساعت 7 به پیاده روي بروید، این زمان 
را یک ربع عقب بکشید. مي خواهید 1 ساعت کتاب بخوانید، یک ساعت و ربع کتاب بخوانید. 
بررسي ها نشان مي دهد این روش مي تواند 3٠٠ درصد شانس به دست آوردن موفقیت را بیشتر 

کند.
دقیقا بدانید کجا هستید

عملکردتان را ارزیابي کنید. اگر نمي توانید با خودتان صادق باشید یا نمي دانید موفق هستید یا 
نه، از دیگراني که صاحبنظر هستند، کمک بخواهید. در پایان هر روز، هفته، ماه و سال گزارش 
عملکرد از خودتان داشته باشید و حتي با رسم نموداري ببینید که سیر فعالیتتان صعودي است 
یا نزولي یا ثابت مانده اید؟ تا زماني که به این بینش نرسید، نمي توانید مشخص کنید فاصله شما 

با موفقیت یا شکست چقدر است و چه کاري را باید انجام دهید و چه کاري را نه!
خوشبین باشید

به  راه و  وقایع در  به  تا جایي که ممکن است  براي هدفي هستید،  برنامه ریزي  وقتي در حال 
و  انرژي بخش  بي نهایت  مي تواند  اعتماد به نفس  و  توانایي ها  باور  باشید.  توانایي هایتان خوشبین 
انگیزه دهنده باشد. کارهایي را که انجام مي دهید –هر چند کوچک- بي ارزش نشمارید. بیشتر 
مي دهد  نشان  تحقیقات  محقق مي شوند.  و سماجت  تالش  وقت،  برنامه ریزي، صرف  با  اهداف 

مثبت اندیشي شانس موفقیت را بیشتر مي کند و تفکر منفي درصد شکست را باال مي برد.
به »بهتر« شدن بیندیشید

باور توانمند بودن براي به دست آوردن هدف ها بسیار مهم است اما مهم تر این است که بدانیم 
از ما مي دانیم باهوش و  افزایش دهیم. خیلي  توانایي هایمان را  مي توانیم توانمند»تر« شویم و 
بااستعداد هستیم، مي دانیم که قدرت سخنوري داریم، مي دانیم ظاهري خوب داریم اما سعي 

نمي کنیم این توانمندي ها را افزایش بدهیم. خوشبختانه نتایج تحقیقات امروز ثابت کرده باور 
توانایي ها و پرورش ندادنش کامال اشتباه است. پذیرفتن این نکته که مي توانیم تغییر کنیم و 
موقعیت هاي بهتري به دست آوریم، باعث مي شود به فاصله نیندیشیم بلکه به سفر بیندیشیم 
و راه بیفتیم براي رسیدن نه اینکه ثابت و در انتظار فرود آمدن شانس، موفقیت و موقعیتي که 

شاید هیچ وقت فرانرسد، بمانیم.
جرأت داشته باشید

جرأت داشتن شما را به سوي هدف مي کشاند و براي درگیر شدن با مشکالت و موقعیت هاي 
تازه آماده تان مي کند! نتایج بررسي ها نشان مي دهد آدم هاي با جرأت تحصیالت باالتر و حقوق 
بیشتري دارند. خبر خوش این است که اگر آدم قوي اي نیستید، مي توانید در این مورد کارهایي 
انجام بدهید. افرادي که حس مي کنند شهامت ندارند باید بدانند بررسي ها نشان داده این حس 
پیش از اینکه یک واقعیت باشد، یک باور نادرست است و با تغییر این باور مي توان به یک فرد 
موفق تبدیل شد. اگر هم این گونه نباشد و واقعا فرد شجاعي نباشید، باز هم باید یادآوري کنیم 
که داشتن برنامه ریزي، مصمم بودن، روش و راهکار صحیح مي تواند شما را به موفقیت برساند و 

نداشتن یک ویژگي به معناي بي فایده شدن بقیه ویژگي ها نیست.
عضالت اراده تان را بسازید

عضله اراده در بدن ما مثل بقیه عضالت است و باید ساخته شود. عضله چگونه ساخته مي شود؟ 
با تمرین! اگر براي داشتن این عضله تمرین نکنید یا تمرین هایتان مداوم نباشد، ساخته نمي شود 
اما اگر تمرین مداوم داشته باشید نه تنها عضله  اراده ساخته مي شود بلکه روز به روز قوي تر خواهد 
شد. چگونه این عضله را بسازیم؟ با انجام کارها و برنامه ریزي براي رسیدن به هدف هایي که فکر 
مي کنیم دستیابي به آنها خارج از توان ماست. ترک سیگار، کنار گذاشتن چیپس و انجام روزي 
احساس  زمان که  باشد. هر  اراده  براي ساختن عضله  تمرین هایي  دراز و نشست، مي تواند   1٠٠
کردید دیگر نمي توانید تحمل کنید، باید بدانید اگر کمي طاقت بیاورید، کار تمام است و از این 

دره سخت مي گذرید.
خودتان را فریب ندهید

اما  داده ایم  انجام  را  الزم  کارهاي  همه  گاهي  نیست؛  مهم  مساله  تنها  اراده  عضالت  ساختن 
قدرتمان »محدود« است و باید این موضوع را قبول کنیم. گاهي دو کار را نمي توانیم همزمان 
خوب انجام دهیم. نمي توانیم هم سیگارمان را ترک کنیم و هم رژیم بگیریم، هم خیلي خوب 
کار کنیم و هم خیلي خوب درس بخوانیم. نهایت تالشتان را بکنید اما خودتان را فریب ندهید 
و به خطر نیندازید. آدم هاي موفق مي دانند که به هر کار و هدفشان چقدر ارزش بدهند و براي 

آن چه مقدار وقت و انرژي بگذارند.
روي آنچه مي خواهید انجام دهید تمرکز کنید

از بین ببرید؟ مي خواهید مهارتي  مي خواهید وزن کم کنید؟مي خواهید رفتار بدي را در خود 
که کامال با آن آشنا نیستید، یاد بگیرید؟ پس روي آنچه مي خواهید تمرکز کنید نه روي اضافه 
وزن، رفتار بد، ضعف مهارتي  و... جالب است این را هم بدانید که بررسي ها نشان مي دهد اگر 
روي موضوع نامطلوبي که نمي خواهید، تمرکز کنید ناخودآگاه در ذهنتان به آن نیرو مي دهید 
و قوي ترش مي کنید. به جاي فکر کردن به سیگار، به جانشین آن فکر کنید. بیشتر از آنکه به 
گرسنگي فکر کنید، به کاهش وزن در آینده و تصویر و زندگي اي که خواهید داشت، بیندیشید. 

به جاي عصبانیت، یک نفس عمیق بکشید و به جاي فکر کردن به درد، به درمان بیندیشید.
Harvard business review :منبع

روان شناس، عضو هیات علمي دانشگاه علوم?پزشکي تهران
از معلوالن  اوج هیجان خود رسیده، نظر بسیاري  به  لندن  پارالمپیک  بازي هاي  این روزها که 
با  افراد مي توانند  برخي  این موضوع جلب کرده است که چطور  به  را  دنیا  افراد سالم  و حتي 
وجود معلولیت هاي شدید جسمي، پا به چنین رقابت بزرگي بگذارند و براي خود و کشورشان 
افتخارآفریني کنند. بد نیست بدانید یکي از مسایل بسیار مهمي که در ارتقا یا تضعیف روحیه 
و اعتماد به نفس افراد مطرح مي شود، این است که ما خودمان را چطور مي بینیم؛ یعني چقدر 
مي توانیم روي ضعف ها و نقص هایمان تمرکز کنیم. خیلي از افرادي که خودشان را باور دارند، 
حس مي کنند هیچ نقصي نمي تواند مانع پیشرفت و رسیدن آنها به اهدافشان در زندگي شود. 
چنین افرادي احساس مي کنند همه انسان ها توانایي رسیدن به موفقیت را در هر شرایطي دارند 
و ضعف و نقص هاي جسماني نباید باعث دست کم گرفتن توانایي هاي فردي شود. آنها از توان 
خود در زمینه هایي که استعداد بیشتري دارند، بهترین استفاده را مي کنند و نتیجه اش هم این 
مي شود که مي بینیم؛ بسیاري از معلوالن جهان بدون داشتن یک پا یا دست یا هر نقص عضو 
دیگري وارد بزرگ ترین میدان رقابت جهاني مي شوند و با افتخار تمام هم از این میدان بیرون 

مي روند.
ورزش هم از نظر رشد و توانایي جسمي براي بدن مفید است و هم مي تواند به ما روحیه بدهد. 
ورزش یک تغییر مثبت در زندگي تمام افراد سالم و معلول است. تماشاي رقابت هاي پارالمپیک 
مي تواند انگیزه بسیار زیادي براي ارتقاي سطح زندگي تمام مردم دنیا باشد. با دیدن معلوالني 
که قله هاي موفقیت را طي مي کنند، به این نتیجه مي رسیم که نباید ضعف هاي خودمان را بزرگ 
کنیم و باید براي رسیدن به اهداف بزرگ در زندگي، توانایي ها و استعدادهایمان را بشناسیم. 
تماشاي رقابت هاي پارالمپیک به همه ما مي آموزد معلولیت به هیچ عنوان مساوي با محدودیت 
نیست و خیلي از افراد مي توانند بدون داشتن یک یا چند عضو هم به راحتي خودشان را در سطح 
جهاني مطرح کنند. با این حساب به خانواده ها توصیه مي شود براي باال بردن روحیه خود یا فرد 

معلولي که در خانه دارند، از تماشاي مسابقه هاي پارالمپیک غافل نشوند.
دکتر بهروز بیرشک

نگاه کردن به الگوي دستیابي 
به موفقیت به بهانه موفق شدن 

ستاره هاي ایراني در
 پارالمپیک 2012
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مدیریت ورزش - مدیر عامل باشگاه پرسپولیس برای آخرین بار با بازیکنان این تیم اتمام حجت کرد.
به گزارش خبرآنالین؛تمرین امروز سرخپوشان امروز در حالی برگزار شد که محمد رویانیان شخصا در این تمرین حضور داشت و عملکرد بازیکنان را زیر نظر 
گرفت. او که کامال چهره گرفته ای داشت در طول تمرین با کسی حرف نزد. البته شاید این اتفاق به دلیل برخورد سرد علی کریمی با سردار باشد که در ابتدای 
تمرین رخ داد؛ به هر حال هر چه که بود رویانیان هم در پایان این رفتارها را تالفی کرد و در ادامه حرف هایی که روز گذشته زده بود با همه بازیکنان، اعم از 

کاپیتان، قدیمی ها و تازه واردها و آنهایی که توی کار تیم می گذارند اتمام حجت کرد.
سردار به خبرنگاران گفت:»این آخرین فرصتی است که به بازیکنان می دهم.من روز گذشته تمام حرفهایم را زدم. امروز هم به این دلیل به تمرین آمدم که 
آخرین اولتیماتوم را داده باشم.شما می توانید اسم این را اتمام حجت بگذارید ولی باید بگویم که هر کس دلش با تیم نیست می تواند از پرسپولیس جدا شود.«

او در پاسخ به این سوال که چه حرفهایی بین شما و بازیکنان رد و بدل شد این واکنش را نشان داد:»من تمام حرف هایی را که باید می زدم را گفتم.گفتم 
آنها باید بدانند که پرسپولیس طرفداران زیادی دارد و تیم کوچکی نیست.نباید نق بزنید و بی انضباطی کنید.من خودم تمام اعتبارم و حیثیتم را گذاشته 

ام.مردم از ما انتظار دارند که پرسپولیس نتیجه بگیرد.«
رویانیان با بیان اینکه تا به حال هر کاری برای بازیکنان و پرسپولیس انجام داده است این بار یک تهدید می کند و می گوید:»بازیکنان تا امروز هر امکاناتی که 
خواسته اند را برایشان فراهم کرده ام اما آنها باید بدانند که از این به بعد رویانیان هم جریمه می کند.مگر ما مسخره هستیم؟ما آمده ایم برای مردم کار کنیم.
عزت ما دست این مردم است. همه کارها را  کرده ایم که نتیجه  بگیریم، اما چرا وضعیت پرسپولیس باید این گونه باشد؟ من دیگر تحملم را از دست داده ام.«

رویانیان در ادامه حرف هایش و در پاسخ به این سوال که آیا می دانید مشکل پرسپولیس چه چیزی است؟ گفت:» بله می دانم. داخل تیم برخی از بازیکنان 
احساس متفاوتی نسبت به مربی دارند. اول استیلی بود، بعد دنیزلی آمد و حاال ژوزه آیا همه این مربیان ایراد دارند؟ خب اگر این طور است فرگوسن را هم 
بیاوریم شما ایراد خواهید گرفت.امروز به بازیکنان گفتم هر کسی که نمی خواهد می تواند از پرسپولیس برود. هر کس برای جنگیدن و بازی نیامده بهتر است 
دیگر نباشد. گفتم اگر بازیکنی این شرایط را دارد اسم خودش را به سرپرست تیم بدهد. گفته بودم که آخرین اولتیماتوم را می دهم و امروز هم این کار را 
کردم.«اما حرف های پایانی سرادر رویانیان.آنجا که او درباره صحبت های مایلی کهن که گفته بود ژوزه باید از پرسپولیس برود،حرف می زند و می گوید:» 
مایلی کهن تعادل ندارد و هر بار یک حرف می زند. او فوتبالیست و مربی خوبی بوده و آدم خوبی است، اما من روی حرف های او حساب نمی کنم. مایلی کهن 

هر بار یک نظر می دهد.«

رويانيان : بازيکنان نق نزنند، دلشان با تيم نيست بروند. مايلی کهن تعادل ندارد. تا امروز پول خرج کرده ام اما از اين به بعد جريمه می کنم.  

 متاسفانه فوتبال ما دور باطلی را طی می کند. خیلی ها برای آرام کردن افکار عمومی دنبال این هستند 
که تقصیرها را بر گردن بازیکنان و مربی بیندازند، درحالی که مربی و بازیکن تابع شرایط حاکم بر فوتبال 
هستند و تمام ناکامي هاي فعلي در برنامه ریزي ها، سیاست گذاریها و فضاي چند سال اخیر فوتبال ایران 
ریشه دارد. شکست های تیم ملی فوتبال در مسابقات مهم بین المللي و حذف باشگاه های بزرگ لیگ برتري 

از مسابقات باشگاهي آسیا را باید در جایی که فوتبال سیاست گذاری شده است جست وجو کرد.
 اگر کشتی و والیبال حاال به افتخارات زیادی می رسند به خاطر این است که این رشته ها در اختیار خودشان 
است و اگر هم سیستم تک مدیریتی آن را اداره می کند، آن مدیر در رشته مورد نظر هضم شده است اما در 
فوتبال ما از مدیریت کالن تا مدیریت جزئی از این طرف و آن طرف آمدند و این رشته را به اینجا رساندند. 
در فوتبال پررمز و راز ایران هر شخصی می خواهد به نفع خودش از اتفاقات ریز و درشت بهره برداری کند و 
این روند نگران کننده در مجموع به نابودی فوتبال ایران منجر شده است.چرا باید محافل رسانه اي، باخت 

به تیم ملي لبنان و شکست هایي از این دست را به گردن بازیکنان و مربیان تیم ملي بیندازند؟ 
طبیعي است که هر بازیکن حرفه اي دلش می خواهد در هر میداني برنده باشد و اساسا بازیکن نباید در 
قبال چنین شکست هایي پاسخگو باشد. مشکل اصلي این است که سازندگي در فوتبال ایران از یاد رفته و 
همین مسئله ما را به مشکل رسانده است. شبکه ای که فوتبال ما را هدایت می کند سالم نیست و همین 
شبکه بر فوتبال سیطره دارد.همانطور که گفتم مشکل فوتبال ما به جایی بر می گردد که سیاست گذاری 
می شود. سیاست هایي که بالغ ترین و دلسوزترین آدم های فوتبال را خانه نشین و همه را دلسرد کرده  است.

اکنون قریب به اتفاق اهالي فوتبال ایران اعم از طرفدار، پیشکسوت و مدیر متقاعد شده ایم که تیم ملی 
خوب نیست اما هنوز فرصت جبران و ترمیم وجود دارد. تیم ملي ما یک تیم درجه دو است و در کوتاه مدت 
باید در بدنه تیم  بازیکنان و درگیری موفق باشد. کی روش  می تواند از طریق بازی فیزیکی، دوندگی زیاد 
ملی از بازیکنان دونده و جنگنده استفاده کند تا در بازی های برگشت موفق باشد. ما نباید جام جهانی را از 
دست رفته ببینیم. تیم ملی نیاز به تغییراتی دارد اما این تغییرات نباید عجوالنه باشد. نباید اجازه بدهیم که 
شبکه دالل ها همانند چند سال گذشته براي عزل و نصب سرمربي تیم ملي وارد عمل شود. ما باید با فکر و 

حوصله برنامه های مورد نظر را دنبال کنیم. در فضاي فعلي این تنها راه چاره است.

برای جام جهاني فرصت داریم

در این شرایط که مشکالتی براي فوتبال ملي ایران به وجود آمده باید از کي روش حمایت کرد، چرا که آلترناتیوي براي جایگزیني این مربي نداریم. متاسفانه مربیان و کسانی که از برکناري کي روش 
حرف مي زنند تنها سنگ خود را به سینه مي زنند و حرف هایشان از سر دلسوزي نیست. 

دوست دارم یک نفر از آنها بپرسد که خودتان براي فوتبال چه کرده اید؟ نباید با برداشتن کي روش یا حتي بحث درباره این موضوع وضعیت را براي فوتبال ایران بدتر از شرایط فعلي کرد. به عنوان یک 
در خواست از کي روش مي خواهم به خاطر حفظ هویت فوتبال ملي و خودش در کادر تیم ملي از مربیان جواني همچون فرکي، ابراهیم زاده و ویسي استفاده کند. کي روش مي تواند نظرات آنها را بگیرد، 
ولو اینکه باز هم نظرات خودش را اجرا کند.در واقع فوتبال ملي ما هیچ گاه از تغییراتي که ایجاد مي شود سودي نمي برد. برداشتن قلعه نویي و آمدن دایي یا برداشتن دایي و آمدن قطبي از این دست 
تجربه ها بود. خروجي فوتبالي که یک مدیر نه براي بقاي فوتبال، بلکه براي بقاي مدیریت خودش کار سیاسي مي کند تا به اهدافش برسد، چیزي مي شود که اکنون مي بینیم. این مدیران تنها براي اینکه 
اهداف سیاسي خود را پیش ببرند، چنین پول هاي فراواني را به شکم فوتبال مي ریزند. مقام هاي دولتي و رئیس سابق سازمان تربیت بدني که جلوي پیشرفت فوتبال را گرفت، یکي از دیگر از مقصران 
وضعیتي هستند که به وجود آمده. در زمان حضور ما در فدراسیون فوتبال علي آبادي مي گفت چرا دادکان نمي خواهد از فوتبال برود، اما من مي  خواهم بپرسم که چرا شما براي ماندن در کمیته ملي 
المپیک این همه تالش مي کني؟ اگر کشتي و وزنه برداري را از این ورزش بگیرند، چیزي باقي نمي ماند. آن هم در شرایطي که دنیا به دلیل صدمه پذیري این دو رشته بر روي آن سرمایه گذاري نمي کند 
و کشورهاي مطرح دنیا به رشته هاي شادي آوري مانند دوومیداني، تنیس، فوتبال، شنا و... مي پردازند. برخي از منتقدان اعتقاد دارند تیم ملي بیش از حد مسن است اما من این طور فکر نمي کنم. تیم 
ما بازیکنان جواني همچون حاج صفي، ماهیني،  و... دارد و در کنار این بازیکنان با تجربه  اي هم در تیم ملي وجود دارند. فکر نمي کنم که مشکل تیم ملي، این باشد. مشکلي که تیم ملي دارد ناهماهنگي 
است. از همه مهم تر این است که بازیکنان تیم ملي ارضا و اشباع شده اند و مدیراني که پول هاي کالني را به شکم این فوتبال ریخته اند مسبب آن هستند. شنیدم در تمرین یکي از تیم هاي مطرح، یکي از 
بازیکنان در اعتراض به تماشاگران گفته من را پنج ماه تحمل کنید و آن وقت از تیمتان مي روم. این نشان مي دهد که آن مدیر چقدر بي کفایت بوده است که بازیکناني را جذب کرده که به دنبال پایان 
قراردادشان هستند. ارزش بهترین فوتبالیست ایران 1٠٠ میلیون تومان است. اگر من رئیس فدراسیون فوتبال بودم، یک سال این لیگ را تعطیل مي کردم. فوتبالي که این همه هزینه در آن مي شود و 

زیبا نیست و تماشاگري را جذب نمي کند، دلیلي براي بقایش وجود ندارد.                                                    محمد دادکان

منتقدان كي روش سنگ خود را به سينه مي زنند

بازهم شکستي دیگر در کارنامه فوتبال ما ثبت شد تا مرد بیهوده خندان ما هم چنان 
به ریش ما بخندد. حکایت باخت هاي تیم ملي فوتبال ما  شده است مانند قیمت 
بود  بماند. روزگاري  باقي  باید همیشه خدا خدا کنیم در همین وضعیت  دالر که 
که حتي از صعود بد ناراحت مي شدیم اما گذشت ایام کار ما را به آنجا کشید که 
راضي شدیم به هر قیمتي صعود کنیم و امروز تمام دلهره  ما این است که بیشتر 
از این سقوط نکنیم. بازهم طبق معمول تمام کاسه، کوزه ها را بر سر مربي خواهیم 
شکاند. دوباره بحث بهتر بودن مربي خارجي یا ایراني را به میان خواهیم کشید و 
پس از کلي بحث و جنجال نتیجه اي که سرانجام خواهیم گرفت این است که فقط 

سرمربي مقصر است. 
حکایت فوتبال، حکایت ماشین خرابي است که گمان مي کنیم با عوض کردن راننده 
و گفتیم که کي روش  دادیم  فریب  را  به حرکت مي کند. فرض کنید خود  شروع 
مقصر اصلي است. خوب در عدم نتیجه گیري تیم هاي باشگاهي ما در آسیا چه کسي 
مقصر است. اینکه ما در رده ملي هنوز داریم بازیکن محروم را به زمین مي فرستیم 
اتفاق  این حادثه  تیم سپاهان هم مشابه  اینکه در  باز هم تقصیر کي روش است؟ 

مي افتد بازهم مقصر کي روش است.
اینکه در ورزشگاه آزادي از عربستان شکست مي خوریم مقصر کي روش است؟ اینکه 
ظرف15 روز سرمربي تیم ملي  را عوض مي کنیم مقصر کي روش است؟ نه اشتباه 
نکنید به هیچ وجه قصد تبرئه کي روش را ندارم و  اساساً هیچگاه وارد مباحث فني 
نمي شوم اما مي خو اهم بگویم که به هوش باشیم تا پشت حمله به کي روش مقصران 
به خنده   هاي  به چنین روزي پنهان نشوند و هم چنان  اصلي کشاندن فوتبال ما 
بي معني ادامه ندهند. دوستان انحراف فوتبال ما به سالهایي باز مي گردد که پاي 

برخي از دبي نشینان به فوتبال این مملکت باز شد. 
خاطرم هست که در همان  ایام یکي از مسئوالن بلندپایه ورزش کشور به من گفت 
فالني تا به حال گمان مي کردم که تصمیمات فوتبال ما اینجا گرفته مي شود. اما 
بعد از بردن تیم استرالیا و همراهي تیم ملي متوجه شدم که بسیاري از تصمیم ها 
افرادي خاص گرفته مي شود. این داستان کم و  براي فوتبال ما در دبي و توسط 
بیش ادامه داشت تا آنکه با درایت مسئوالن محترم مردي که در کارنامه مدیریتي 
خود ناکام ترین  المپیک را داشت پاداش گرفت و به سمت رئیس فدراسیون فوتبال 

منصوب شد. این است حکایت فوتبال در کشورما. 
دکتر دادکان به جرم آنکه تیم را در مسابقات آسیایي قهرمان کرد و بعد هم تیم 
زمان  در  که  بیاید  فردي  او  بجاي  و  شود  برکنار  باید  برد  جهاني  جام  به  را  ملي 
دبیرکلي او در کمیته ملي المپیک بدترین نتایج چهل ساله را گرفتیم. بعد ازآمدن 
کفاشیان بود که سریال باخت ها و حذف هاي رده هاي مختلف شروع شد. اما بنا به 
دالیلي که براهل فن پوشیده نیست ایشان همیشه در حاشیه امنیت قرار گرفتندو 
افراد دیگري راهي قربانگاه شدند تا سلطان خندان به سالمت باشند. آري یک نفر 

نباید از این مجمع بپرسد که مالک انتخاب شما چیست؟ 
یک نفر نباید این مجمع را بازخواست کند اگر آقایان کبریتي برداشتند و خواستند 
تمام فوتبال را به آتش بکشند، همانگونه که چنین مي کنند، یک نفر نباید بپرسد 

چرا. آخر باید پز دموکراسي خواهي بدهیم و سئوال کردن یعني دخالت در کار.
راستي دنبال چه هستیم؟ چرا نمي خواهیم از مطلق گرایي دست برداریم و بگوییم 
که تشکیالت ورزش حق دخالت در امور فدراسیون هایي را ندارد که موفق هستند 
و نه هر فدراسیوني. از شما مي پرسم اگر تا سالها روابط رئیس و مجمع همین گونه 
باقي ماند و بنا به مصالحي!! اعضاي مجمع تصمیم گرفتند همین رئیس را همین 
اعضاي هیأت رئیسه را انتخاب کنند و آنها هم سریال این نتایج را ادامه دهند و 
فوتبال ما را نابود کنند چه کسي باید آستین همت باال بزند و با این حضرات برخورد 

کند و نگذارد امید جوانان این مملکت به باد رود؟ 
آقایاني که در مراسم انتخابات گریبان چاک مي کردید که حمایت از این کاندیدا 
به سخن نمي گشائید.  با دخالت دولت حاال کجا هستید؟ چرا لب  یعني مخالفت 
یک چوپان باید چند گوسفند را به کام گرگ بدهد تا پي ببریم که شایسته این کار 
نیست. هنوز کار از کار نگذشته است و امیدها رنگ نباخته است. براي من واضح 

است که در صورت صعود، آقایان آن را به حساب مدیریت خود خواهند گذاشت 
چنانکه امروز باخت را به گردن سرمربي مي اندازند، اما آیا حتي اگر صعود کنیم 
باید این بازیهاي ضعیف و نخستین شکست ما از لبنان فراموش شود؟ نه آقایان 
قدیمي ها مي گفتند یک نفر ناآگاه سنگي را درون چاه مي اندازد که صدها نفر آگاه 

نمي توانند آن را بیرون بیاورند.
رئیس فدراسیون فوتبال عنصري بود که توسط ناآگاهان و فقط بنا به برخي دالیل 
به فوتبال ما تحمیل شد و حاال صدها آگاه نمي توانند فوتبال را از دست او نجات 
دهند. برخي فرصت طلبان هم که در دوره هاي قبل به دلیل بودن  مدیراني کار بلد 
نمي توانستند اعمال نظر شخصي کنند و یکه تاز میدان شوند حاال در سایه ضعف 
این مدیر، فدراسیون را جوالنگاه خود کرده اند و با چنگ و دندان سعي دارند تا این 
رئیس را نگه دارند، آن هم نه به خاطر کار بلدي که به خاطر حضور پررنگ خود 
در فدراسیون. و در این میان بیچاره  هواداران که گمان مي کنند داستان داستان 

عشق به خدمت است. 
اما داستان رویه شیرین دیگري هم دارد. مي گویند مردي به زنش خرجي نمي داد 
اما هر شب او را کتک مي زد وقتي علت را پرسیدند گفت اگر این کار را نکنم از کجا 
بداند که شوهري هم دارد. حاال حضرات فوتبالي ما هم با این کارنامه هاي مشعشع 
و درخشان و پول هاي بادآورده اي که به جیب مي زنند تازه ناراحت هم هستند که 
چرا عده اي مي گویند این هزینه ها را صرف رشته هاي کنید که در المپیک مدال آور 
هستند. قهرمان المپیک ما باید بگوید با پول پاداش ها بدهي هاي خود را دادم آنگاه 
شکست خوردگان میدان مسابقه که با اعصاب و روان هواداران بازي مي کنند باید 
پول هاي آنچناني بگیرند تا ..... عزیزان ورزش ما کمبود بودجه ندارد بلکه اشکال 
آن در مدیران کار نابلدي است که نمي دانند از این پتانسیل چگونه استفاده کنند. 
در ورزش همین کشور  و  امکانات  و  بودجه ها  با همین  وفا  مگر محمود خسروي 
او مي  تواند سیر صعودي  است که  نمي کند؟ پس چگونه  اداره  را  فدراسیون خود 
داشته باشد اما دیگران نمي توانند؟ مگر محمد بنا مربي داخلي نیست که آن افتخار 
را براي ما کسب مي کند و مگر والسکو مربي خارجي نیست که اینگونه والیبال ما را 
به اوج مي برد. پس رها کنید بحث مربي داخلي یا خارجي را و مرد و مردانه بیائید 
و کارنامه مدیران را بررسي کنید و نگذارید آن ها پشت سر مربیان پنهان شوند. کار 
وقتي به دست اهل آن سپرده شود با اندک امکانات هم مي تواند کاروان را به سر 
منزل برساند و وقتي به دست کساني سپرده شود که فقط به خاطر روابط مي آیند و 
بعد از آمدن روابط دیگري برقرار مي کنند و هیچ حرفي به جز خنده ندارند با دنیاي 
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بقعه امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد در 30 كيلومتری شهر نطنز و 8 كيلومتری شهر بادرود نطنز، 
در استان اصفهان قرار دارد

اين بنا آرامگاه 2 تن از فرزندان امام موسی كاظم )ع( به نام های امام زاده آقاعلی عباس )ع( و شاهزاده 
محمد )ع( است كه همه ساله مورد استقبال ميليون ها زائر از سراسر ايران قرار می گيرد.

مربع  متر  ميزان حدود 13000  اين  از  و  ايجاد  مربع  متر  مساحت 36000  به  در صحن  حرم  ساختمان 
زيربنای آن تنها با تغييرات كمی مطابق با طرح احداث گرديده است.

در اطراف آن 400 باب زائر سرا احداث شده و زير بنای ساختمان حرم مطهر 5000 متر مربع می باشد.
اين بنا در 2 طبقه با 10 رواق و 4 سردرب ورودی ساخته شده است . ارتفاع گنبد 45 متر و قطر آن 23 

متر می باشد و اين بارگاه دارای دو گلدسته به ارتفاع 40 متر و قطر 3.5 متر است.
نمای داخلی گنبد و بارگاه ملكوتی امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد )ع( با مهارت بسيار و با طرز 
زيبا آينه كاری و گچ بری شده است كه نظر هر بيننده ای را به خود جلب می كند و كاشی كاری انجام شده به 

سبك دوران صفويه و گوركانی و ... می باشد.
نوشته شدن آياتی از قرآن مجيد بر كتيبه ها در اطراف ساختمان حرم مطهر نيز از ديگر تزئينات اين بنا 
می باشد.كاشيكاری نمای داخل ايوان و سقف و نمای خارجی جنوب غربی اين مجموعه يكی ازشاهكارهای 

برجسته بوده كه در سال 1367 شمسی آغاز و در سال 1370 به اتمام رسيده است.

آشنايی با آرامگاه امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد  


