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جهان دومین رویداد بزرگ را به فاصله چند سال به تماشا نشسته و بهت بر چهره شرق و غرب بود که چگونه تابلوی نه شرقی ـ نه غربی یک 
شبه بر سردر وزارت خارجه نشست و آنها که خاورمیانه جدید را فارغ از انقالب و اسالم و اثراتش می خواستند، یکباره خود را ناگزیر دیدند 
که این سیل خروشان را مهار کنند. این خیال خام وقتی با جاه طلبی  فرمانده متوهمی پیوند خورد که در غیاب عبدالناصر سودای رهبری 
جهان عرب در سر می پروراند، صدام را به اتاق عملیات برد با چفیه قرمزی بر سر و نواری از فشنگ بر کمر. جنگنده های عراقی روزی که 

سینه آسمان ایران را شکافتند، ژنرال عرب وعده کرد ظرف چند روز کمر ایران را خواهد شکست! 
تجاوز تازه آغاز شده بود اما به سرعت پیش می رفت. آن سال ها، کارکشتگان عرصه های زمین و هوا و دریا کمتر مانده بودند تا مردم را در 
جوشش خداییشان یاری کنند؛ برخی که دست های خیانت را در محکمه عدالت بسته دیدند، تن به جوخه سپرده و حتی مرگ نیز ننگ 
گذشته از دامان و پیشانیشان پاک نکرد، و دسته ای دیگر نیز که چمدان ها را دیر بسته بودند، زالل دریا را   رها کردند و بلم را از میان امواج 
خروشان جنگ در دشوار ترین روزهای انقالب به آن سوی مرزهای میهن راندند؛ از این روی، در ماه های آغازین جنگ نه نیروی نظامی 
آموزش دیده و منسجمی وجود داشت نه تجهیزات و تأسیساتی که بتوان به آن، در مقابل قشونی تا بن دندان مسلح ایستاد و ایستادگی کرد. 
بر  بازار که مشت های گره کرده علیه رژیم ستم شاهی و فریاد مرگ  جنگ نفس گیر بود و سینه به سینه پیش می رفت. مردم کوچه و 
آمریکایشان دنیایی را کر کرده بود، تا آمدند جبهه را بشناسند و جنگ را تجربه کنند، خاک را وجب به وجب، و سنگر ها را خاکریز به خاکریز 
در دامن دشمن اسیر دیدند اما چندان که ندای آسمانی از ایوان جماران بلند شد و گوش عاشقان را تا هفت آسمان پر کرد، شیفتگان عالم 

خدایی از چهار سوی وطن راه جبهه در پیش گرفتند تا ندای سمعاً و طاعتا را در خاکریزهای خط مقدم طنین انداز کنند. 
نابغه فیزیک که شور دیگری در سر داشت، وقتی پیشنهاد های رنگی »هاروارد« و »ییل« را روی میز کارش در ایاالت متحده   رها کرد و 
به شوق مبارزه راه وطن در پیش گرفت تا در جبهه ای که یک سرش حق بود و دیگر سرش باطل بجنگد، شادمان بود از این که شب ها با 
همراهی بیسیم چی و عکاس می رفت و دنبال خیانت کارانی می گشت که لرزیدن برگی بر شاخه را در کوچه های خلوت آبادان و خرمشهر 
جار می زدند در گوش ژنرال عرب، و صبح که می شد کنار نیروهای بومی با دست های خالی باید سنگر می گرفت و جبهه مقاومت درست 

می کرد تا دفاع سنگین را آموزش بدهد به ارتش مسلح عربی! 
دنیایی متحد شده بود تا ملتی را به زانو درآورد و از رهگذر این اجماع جهانی بود که آبادان میان مویه  ها و البه های مردان و زنان از دست 
رفت و خرمشهر که در چنبره محاصره افتاده بود، آماده می شد تا از رهگذر مقاومتی جانانه، دنیایی را به حیرت و تحسین وادارد. بومیان 
می خواستند از شهرشان، از ناموسشان، از شریعتشان و از مرامی که مراد متصل جماران به آن ها آموخته بود، دفاع کنند که متحد شدند، و 
فرمانده آن روزهای خرمشهر از رهگذر این نگاه بود که لشکر مجهز زرهی دژخیم را با یک تیپ نیروی مخصوص و نود قبضه توپ جنگی، 
سی و پنج روزی پشت مرزهای شهر حیران نگه داشت و چون سروی آزاد که می خواست ایستاده بمیرد، هر وقت راه نجاتی نبود، می رفت 
توی سنگر، تنها می نشست به گریه با سری بر سجده که: »ای رب العالمین! بر ما مپسند ذلت و خواری را« و   همان جا زیر آتش بار یک 
طرفه ارتش عراقی خود را برای شهادت آماده می کرد که قلم برداشت و در وصیت نامه اش نوشت: »من کربالی حسینی را در کربالی 

خرمشهر دیدم«. 
سفره ها هنوز پهن بود و دیگچه ها بر دار، مقاومت پراکنده نیروهای نظامی کفایت ارتش منظم را نمی کرد تا اینکه صف، یکباره شکست. 
تانک ها وارد خیابان های خلوت شدند و باریدن گلوله بر خانه غیرنظامیان شدت گرفت، اما بومیان خط تسلیم بر پیشانی نبستند و به رسم 
مبارزات چریکی از پشت بام گرفته تا پشت دیوار ها و درخت ها تن به تن و نفس به نفس ایستادند به مبارزه. ضرب آهنگ ناهنجار پوتین ها 
به صدای زنجیر تانک ها پیوست و حریم خانه ها مورد تعرض قرار گرفت. مبنای دژخیم هتک همه مقدسات بود که تکاور ایرانی را به تنگ 

آورد تا پاسخ تجاوز به حریم قرآن را با گلوله بستاند. با این همه فداکاری بود که خرمشهر، خونین شهر شد و سقوط کرد... .
بیش از هزار کیلومتر از مرزهای ایران به اختیار دشمن درآمد و تکاور ایرانی شهید شد اما درس دفاع از دین و شرف و ناموس را شاهدان 

عینی در سنگرهای مبارزه دهان به دهان نقل کردند و از آن حماسه ها ساختند و چکامه ها سرودند. 
مردم پا به راه اهواز و آبادان شدند با بقچه ها و وسایلشان بر سر، تصویر آوارگانی با پاهای برهنه و چشمان گریان و چهره های وحشت زده در 
کنار جاده های خرمشهر نشان پوزخندی آویخت بر لبان مدعیان کرامت انسانی و حقوق بشر و بالهتشان در این فکر بود که درب همیشه 
بر یک پاشنه خواهد چرخید، امروز خرمشهر افتاد و فردا نوبت تهران است! خرمشهر پس از مقاومتی مردانه، بی آن که سر خم کند در مقابل 
دژخیم متجاوز، سقوط کرد تا منافق ِ دشمن شاد کن پیش از آن که عزل و به هیأت زنان فراری شود، راه آبادان در پیش گیرد که حاال خط 

مقدم جنگ با دشمن بود. 
نقل است که وقتی به پشت خط رسید و در   همان دم، صدای سقوط هواپیمای مهاجم را شنید، چنان ترسی در وجودش افتاد که آشپزخانه 
صحرایی را به دست نشانه کرده بانگ زد: »این ضدهوایی را به راه اندازید« و زیرکی عکاس صحنه بود که فردا چهره وحشت زده رئیس 
جمهور را در صفحه اول روزنامه های تهران جا کرد و چندی پس از آن، عرصه برای وحدت فرماندهان جنگ و نخبگان سیاسی فراهم شد. 
یک سال گذشت و قوای نظامی از جمله سپاه ِ تازه شکل گرفته و با ارتش متحد شده، به سامان دادن امور زیربنایی رزم مشغول شد و اگر 
عملیاتی برای بازپس گیری خرمشهر صورت گرفت، سازماندهی نظامی نداشت. شمارشگر تاریخ روزهای اشغال خرمشهر را به نزدیکی های 
پانصد و پنجاه رسانده بود که برنامه برای فتح بزرگ آغاز شد. نخستین حمله سه جانبه و سازماندهی شده، نیمی از زمین  های اشغالی را 

بازپس ستاند و پنج هزاری اسیر به غنیمت گرفت اما خرمشهر همچنان در زنجیر بود و شعر زندان و اسارت می سرود. 

سومین شب خرداد ۶۱ از راه رسید و آخرین گام بیت المقدس به مدد خالقیت فرماندهان جنگی برداشته شد تا وعده خداوند در کتاب 
کریم برای هدایت متقیان و پیروزی حق بر باطل محقق شود. سه گروهی که شمارگان سربازانش از هفتصد تا چهار هزار بود دست به 
محاصره بیست هزار نفر از سربازان دشمن زد و تنها ساعتی بعد، از فراز آسمان خبر رسید که بیست هزار سرباز عراقی اسلحه ها را زمین 

گذاشته، دست هایشان را در خیابان های خرمشهر به عالمت تسلیم باال برده اند. 
لشکریان جبهه توحید گنبد مسجد جامع را به پرچم اهلل اکبر مزین کردند، هر که هر کجا بود، نشست و دست بر خاک برد، توتیا کرد و 
بر چشمان پرآبش کشید... خرمشهر میان اشک شوق سربازان فاتح امام و امت و هلهله های مردم جای جای ایران زمین بوسه باران شد و 
فاتحان بی ادعا به نماز ایستادند که شکرانه پیروزی کنند. پیام فتح که یکسره از خرمشهر به جماران رفته بود، پاسخ گرفت و ندا رسید که: 

»خداوند نصر بزرگ را نصیب ما فرمود«.
خرمشهر آزاد شد و ذیل اراده الهی بیشتر از پنج هزار کیلومتر از خاک وطن به آغوش مام میهن برگشت. بازگشت دوباره خرمشهر، تاریخ 
جنگ را تغییر داد. مجری تصمیمات رهبران متجاوزین و سیاسمتدار کارکشته وزارت خارجه ایاالت متحده که پیش  از آغاز جنگ گفته بود: 
»شما وقتی موفق هستید که دشمنانتان همیشه از شما بگویند یا بنویسند« چنان از فتح خرمشهر یکه خورد که قفل سکوت را برداشت 

و لب به اعتراف گشود. 
»هنری کسینجر« هر روز سخنی در این باب می گفت و می نوشت و همزمان، نسخه های جدید توطئه می پیچید و در قالب آتش بس به صحنه 
بین المللی می آورد؛ اما پیرمرد نشسته بود در ایوان جماران و متصل به امداد غیبی لشکریان اهلل را هدایت می کرد. در صحنه ای که رهبری 
سیاسی متجاوزین با ایاالت متحده، انگلیس ها و روس ها بود، نخبگان پیرامون شمع روشنی بخش جماران حلقه زدند و امام که جنگ را از 
اتاقی ساده و محقر مدیریت می کرد، دستور به ادامه دفاع داد. این تصمیم تا آن جا ناخوشایند دژخیمان بود که نخست وزیر وقت جعلی ترین 
رژیم تاریخ را علناً به مرکزیت دشمنان شرقی و غربی انقالب تبدیل کرد تا اضطرابش را در پوستین تهدیدی پوشالی انداخته بگوید: »اگر 

نیروهای ایرانی به بصره برسند، اسرائیل ارتش خود را پشت دجله خواهد چید«.
دفاع مقدس اولین ثمره شیرینش را داد و کودک استقامت که در دل های رزمندگان جان گرفته بود در مقابل بمباران تسلیحاتی و تبلیغاتی 
دژخیمان، راست ایستاد و زنگی مست متجاوز را بر آن داشت که داستان این ایستادگی را نه یک روز و یک ماه و یک سال بلکه هشت سال 

پیاپی به صورت روزانه در تمام نشریاتش بنویسد و در تلویزیون هایش بگوید و در خفا و آشکارا آن را معترف شود. 
فتح خرمشهر سرنوشت جنگ را تغییر داد. بهت هنوز بر چهره تحلیل گران نظامی جهان بود که »اروند« متالطم و وحشی مهر سکوت بر لب 
زد تا عبور لشکریان صاحب الزمان را به آن سوی آب ها به تماشا بنشیند. مهندسین نظامی بی هیچ تجربهٔ از قبل اندوخته پل های متحرک 
را سوار کرده بودند که فرمانده »والفجر ۸« لب باز کرد و نام مبارک »فاطمه الزهرا« را برای شروع عملیات به فریاد آمد. از آن لحظه که موج 
دالوران به راه افتاد و فاطمه الزهرا  گویان پای در خاک عراق گذاشت، یازده روزی گذشت تا ارتباط متخاصمین با خلیج همیشگی فارس قطع 
شد. فرمانده متوهم که با وعده کمرشکستن ایرانیان آمده بود، فتح بزرگ را تاب نیاورد که مردم بی گناه و غیرنظامیانی که ظلم ظالم شیار ها 
و زخم ها بر تن و جانشان زده بود را به سالح شیمیایی بست و آن ها که فرسنگ ها دور تر از جنگ و سنگر و خاکریز هر روز ساختمان هایشان 
را بلند تر می  ساختند و بر سردرش تابلو ها با عناوین حقوق بشری می آویختند هم چشم هایشان را بستند بر آن چه با مردم فاو و شهادت طلبان 
راه کربال رفت تا سرانجام کار، آیت الهی »و مکرو مکراهلل واهلل خیر الماکرین« تعبیر یافت و »فاو« به سربازان ال اله اال اهلل خوش آمد گفت. 

حاال دنیایی مانده بود مبهوت از این که چه می خواستند و چه شد! 
کار دفاع محکمتر از گذشته ادامه داشت اما سردمداران و گردانندگان اصلی جنگ که از یک سو نفت کش هایشان را در معرض توپ و تانک 
و موشک می دیدند و از دیگر سو متخاصمین را بازنده اصلی نمی خواستند، دست به اجماع جهانی زدند و برای دست یافتن به صلح تالش 
کردند و آتش بس برقرار شد اما امامی که نشسته بود در جماران و تفسیر سوره حمد بر لب داشت، از دور خدایا نمی کرد و بر همه احوال 
واقف بود که در برابر هجوم خیانت کاران و منافقین فرمان آزادی سه روزه »مهران« داد و عملیات »فروغ جاویدان« که برای فتح تهران در 
عرض ۳۳ روز آمده بود، با گذشت ۳ روز بی فروغ شد. تب تند منافقین اگر چه زود به عرق نشست و نفرین ابدی ملتی نصیب آنان شد، اما 
شرمساران همیشگی تاریخ درس نیاموختند حتی وقتی نام کریه شان را در جرگه بدنامان و روسیاهان دیدند و هم از این روست که هنوز 

پشت به ملتی تاریخ ساز، اسیر سیاهی مانده اند و نقش سیاه می زنند! 
و بدینسان جنگ پایان یافت، ولی تا دنیا دنیاست، دفاع باقی خواهد ماند. هشت سال دفاع جانانه دنیایی را آموخت که وقتی پای رهبری 
داهیانه در میان باشد، هیچ سالحی برنده تر از ایمان نیست و همه این رقص ها در میانه دشوار ترین میدان ها که هزاران عاشق شیدایی را 
به سرمنزل مقصود رساند، اثبات کرد برای نگه داشتن اسالم و ایران، هزاران هزار پرستوی تازه نفس آمده اند و آماده اند هنوز به این امید 
مگر بروند و نزد پروردگارشان روزی خورند.                                                                                                           تابناک

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست ..

 اقدام خصمانه هتاکی به
 پیامبر رحمت )ص( را محکوم می کنیم

    سخنان امام رضا )ع(
- ایمان عبارت است از : اقرار به زبان ، شناخت با قلب و عمل نمودن با اعضاء و جوارح

-  باالترین درجه عقل خودشناسی است
- خوش خلقی دو گونه است : فطری و اختیاری ولی صاحب خلق خوش اختیاری برتر است

-  شکیبایی بر بال زیبا و پسندیده است ولی برتر از آن صبر در برابر محّرمات است
- سرآمد طاعت اهلل تعالی صبر و رضاست

-  عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
-  با دوستان فروتن باش ، از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده رو باش

-  بی اعتنایی به دارایی مردم ، بهتر از بذل و بخشش است
-  یاری کردن ناتوان ، بهتر از صدقه دادن است.

- بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود .
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پاسخ عبدی به خرازی : برخیز تا يکسو نهیم اين دلق ازرق  فام را
تکرار  به  فراهم شده که مجبور  پاسخ همزمان  امکان  اینکه  از 
شدن  طوالنی  و  خرازي  محمدصادق  دکتر  آقاي  جناب  مطالب 
باید خوشحال بود تا خوانندگان محترم دچار  بیش از حد نباشم 
دوباره خواني ناشی از تکرار مطالب ایشان در متن اینجانب نشوند، 
ترتیبي که  به همان  آقاي خرازي  نقد مطالب  در  بنده  رو  این  از 
نوشته اند جلو مي روم و خوانندگان با مراجعه به متن ایشان متوجه 

نکات مورد اشاره بنده نیز خواهند شد . 
بهترین  به  بود که  ایشان سپاسگزار  پاسخ  از  باید  از همه  اول  ۱ـ 
وجهي پرتوي از متانت و استواري شخصیت آقاي خرازي را چنانچه 
ادبیات  که  نکنیم  فراموش  مي دهد،  نشان  خوانندگان  به  هست 
نوشتاری هر کس همچون اثر انگشت و تا حدودی منحصر به فرد 
و نشان دهنده شخصیت اوست و گمان می کنم آقای خرازی هم با 
این گزاره موافق هستند. خوشبختانه ایشان برخالف بنده، نه تنها 
در پاسخ خود عصباني نشده اند، بلکه کوشیده اند تا جز بر مصالح 
کشور که آن را فراتر از مصالح شخصي دانسته اند، گام ننهند. شاید 
نیاز چنداني به ارایه توضیحات از جانب بنده درباره متن ایشان نبود 
ولي  است،  مکشوف  خوانندگان  بر  آن  گزاره هاي  تمامي  منطق  و 
به پاس حرمت ایشان فقط برخي از مواردي را که گمان مي کنم 
اندکي از جاده انصاف خارج شده اند را پاسخ مي دهم، شاید برخالف 

دفعه پیش، این بار مقبول طبع قرار گیرد. 
۲ـ مشکل کوچک متن ایشان آن است که به هیچکدام از موارد 
اشاره شده در نوشته پیشین بنده پاسخ نداده اند، فقط و فقط به 
یک مورد پرداخته اند که از آن نیز برداشت نادرستي داشته اند، که 
باشد  بنده  بیجاي  انتظار  این  شاید  داد.  خواهم  توضیح  ادامه  در 
که هر نقدی باید معطوف به نوشته مورد انتقاد باشد، ولي در هر 
حال خودم به مسایل حاشیه اي نمي پردازم و با طرح تک تک نکات 
نوشته ایشان، اگر آنها را قبول داشته باشم، بر آن صحه مي گذارم. 
رد  را  آن  با دالیل کافي  باشم، سعي مي کنم  نداشته  قبول  اگر  و 
کنم. البته یک احتمال دیگر هم وجود دارد و اینکه وقتي به نقدي 
پاسخ داده نشود، به معناي پذیرش آن است، در این صورت معلوم 
نخواهد شد که این نوشته ایشان ناظر به نقد چه چیزي از نوشته  
پیشین بنده است؟ در ادامه سعي مي کنم که برخي از مطالبي را 
که در آن نوشته آورده بودم را تکرار کنم تا معلوم شود مورد غفلت 

ایشان واقع شده است. 
باعث  فعلي  دولت  خارجي  سیاست  از  شما  نقد  که  نوشته اید  ۳ـ 
را  و عتاب من شما  به همین دلیل خطاب  و  عصبانیت من شده 
ابتدا  نوشتم  قباًل  بنده همانطور که  اینکه  اول  است.  نشانه گرفته 
خارجي  سیاست  نقد  که  این  ضمن  بودم،  نخوانده  را  شما  متن 
دولت موجود اظهر من الشمس است و زیره به کرمان بردن است، 
نشان  نقد شما عصباني شده ام  این  از  فکر شده من  و همین که 
اینکه  یا  است(  بعید  )که  نمي شناسد  مرا  یا  نویسنده  که  مي دهد 
شعور خوانندگان دست کم گرفته شده است. بنابراین افتخار مطالعه 
قبلي متن شما به دست نیامده بود و فقط پس از آغاز به نوشتن 

پاسخ خود، به برخي نکات آن گفتگو نیز مراجعه کردم. 
مي کنم  فکر  دارم.  سفسطه آمیز  تبحر  بنده  که  نوشته اید  ۴ـ 
منظورتان تبحر در سفسطه است. خوب آیا بهتر نبود که با بیان 
تک تک جمالت بنده، نشان مي دادید که چگونه سفسطه کرده ام 
و قضاوت را به عهده خواننده مي گذاشتید؟ اگر در این متن طویل 
حتي یک جمله از بنده نقل و سپس نقد کرده اید و سفسطه آمیز 

بودن آن را نشان داده باشید، بنده را رهین منت خود کرده اید. 
۵ـ نوشته اید که گویي من قیم همه اهالي اقلیم چپ هستم وگرنه 
یاد  به  مرا  این جمله، شما  با  نمي پنداشتم.  را مخاطب شما  خود 
او  آمد،  کعبه  تخریب  براي  ابرهه  وقتي  که  انداختید  عبدالمطلب 
او  از  که  هنگامي  و  بود،  شترهایش  برگرداندن  درخواستش  تنها 
پرسیدند خانه کعبه را ول کرده اي در پي شتران خود هستي؟ گفت 
از خودش دفاع کند. حاال قضیه  دارد، مي تواند  آن خانه صاحبي 
نه غیر  و  اقلیم چپ هستم  نه کلیددار  بنده  آقاي خرازي.  ماست 
چپ. حداقل وظیفه بنده، دفاع از خودم است البته اگر بتوانم همه 
جا انجامش دهم. اگر آن مطلبي که شما نوشته اید مخاطبش من 
نبوده ام، خوب بحثي نیست. ولی در این حالت چند اشکال اساسي 
پیش خواهد آمد. اول اینکه با این حساب شاید وقتي که درباره نقد 
شما نسبت به سیاست خارجي دولت فعلي هم سوال شود بگویید 
منظورم این دولت نبود. چرا؟ براي اینکه اگر آن قسمت متن شما 
که در نقد بنده است را به ده نفر بدهید بخوانند حتي یک نفر هم 
مخالف برداشت من نخواهد دید. از جمله همه دوستاني که پیش 
از انتشار آن را خوانده بودند، آنان هم متحیر بودند که چرا چنین 
است  این  اول  از طرف شما گفته شده است. پس مشکل  چیزي 
که وقتي جمالتي به این صراحت را متوجه ضمیر مستتر در متن 
نمي دانید، خواننده چگونه باید با متن شما ارتباط برقرار کند؟ ولي 
اشکال دوم هم مهم است. وقتی بنده پیش از انتشار، متن اولیه ام 
پاسخ  همین  فرستادم،  شما  براي  مشترکي  دوست  واسطه  به  را 
ایشان گفتم، چه  به  نبوده ام. من هم  را گفتید که منظورتان من 
بهتر؛ پس خودشان مطلب را اصالح کنند. مي توانستید یک متن 
کوچک بنویسید که منظورتان بنده نبوده ام و اگر بنده در این موارد 
اعتبار خودم یک عذرخواهي هم مي کردم.  براي حفظ  قرار گیرم 
حاضر  متن  اتفاقاً  اینکه  سوم  اشکال  نکردید.  چنین  حال  هر  در 
فراوان  احتمال  به  بوده ام.  بنده  منظورتان  که  مي دهد  نشان  شما 
گمان کرده  بودید که، من حتماً رعایت مي کنم و پاسخي به نوشته 
شما نمي دهم. ولي به دلیل آنکه رعایت حال شما را بر خود الزم 

مي دانستیم پاسخ دادم. 
این  ندارید.  من  دشمني  برانگیختن  به  عالقه اي  که  نوشته اید  ۶ـ 
او  فوراً  نقد کرد  را  ما  اگر کسي  است، که  اشتباه  برداشت هاي  از 
کند،  فکر  که چنین  بدانیم. جناب خرازي! کسي  را دشمن خود 
خودش بزرگترین دشمن خودش است. این اندیشه را کنار بگذاریم 
که منتقدین خود را دشمن بدانیم؟ مگر شما که سیاست خارجي 
کشور را نقد کرده اید، خود را دشمن حکومت و دولت مي دانید؟ 
اگر از شما بپرسند که چرا با دولت دشمنی می کنید، جز این است 
که خود را دوستدار و خیرخواه آنان معرفي مي کنید. براي اثبات 
اینکه نقد من از موضع خصومت و دشمني نبوده و نیست بلکه از 
موضع دوستي و خیرخواهي است همین بس بگویم که؛ ایمان دارم 
از این پس آقاي خرازي با دقت و احتیاط بیشتري سخن خواهند 
اگر  برد.  نقد خواهند  از آن  بهره اي است که  بهترین  این  و  گفت 
اقرار نکنند، در سال هاي آینده چنین واقعیتي را  به آن  اآلن هم 

اقرار خواهند کرد. 
۷ـ نوشته اید که مصالح کشور را فراتر از مصالح شخصي مي دانید و 
لذا دم فرو نمي بندید. جاي خوشحالي است. ولي بهتر است بجاي 

کشیدن پاي مصالح ملي و کشور و اینجور چیزها به همان مصالح 
بکنیم،  درستي  دفاع  آن  از  نتوانستیم  اگر  که  بپردازیم  خودمان 
حداکثر این است که به مصالح خودمان لطمه زده ایم. این سخنان 
چیزي را به اعتبار و قوت اظهارات و متن من و شما اضافه نمي کند 
است  مقامات سیاسی کشور  اظهارات  از  مفید  غیر  گرته برداری  و 
که هر جا کم می آورند پای مصالح ملی بیچاره را پیش می کشند. 

۸ـ پیش از وارد شدن به اصل مطالب ایشان، الزم است که نکته اي 
را یادآوري کنم. پاسخ پیشین بنده را آقاي خرازي پیش از انتشار 
دیده بودند، و قرار شد که با حذف بخشي از آن بقیه منتشر شود 
پرونده  بود که در همین حد،  این  نشریه  برداشت من و دوستان 
این گفتگو بسته مي شود. ولي یک اتفاق ناخوشایند رخ داد که در 
آن حق با آقاي خرازي است. قضیه از این قرار است که بنده در 
خیرخواه  می کنم،  گمان  که  کساني  مشورت  بدون  موارد  اینگونه 
هستند اقدام نمي کنم. لذا متن اولیه را براي چند تن از دوستان 
از  البته  بازتاب دهند.  فرستادم تا مطلع باشند و اگر نظری دارند 
آنجا که آقاي خرازي بي نیاز از مشورت هستند )همین متن اخیر 
ایشان گویاي آن است که به احتمال فراوان مشاوري امین آن را 
ولي  نمي کنند،  باور  را  بنده  ادعاي  این  احتمال  به  است(.  ندیده 
واقعیت همین است. برخي از دوستان پس از دادن نظراتشان اجازه 
آن  انتشار  به  موکول  و  کردم  مخالفت  که  را خواستند  آن  انتشار 
از  یکی  آسمان  آن در  انتشار  از  نمودم. پس  آسمان  در هفته نامه 
را در  آن  است  اینکه همه مطلب منتشر شده  به گمان  دوستان، 
بازنشر مي کند و آن قسمت محذوف  اینترنتی  از سایت های  یکی 
در آسمان هم منتشر مي شود و این امر موجب ناراحتي بحق آقاي 
خرازي مي شود. البته بنده بالفاصله متني را براي آن سایت ارسال 
کردم و خواهان حذف آن شدم. ولی در نهایت همین امر موجب 
شده، ایشان اندکي عنان اختیار را از کف بدهند و چنین متني را 
آورد.  ادامه خواهم  را در  بود؟ آن  بنویسند. آن متن محذوف چه 
ولي نکته جالب این بود که بخش حذف شده چیزي جز مطالب 
سایت آقاي خرازي نبود. به عبارت دیگر مستندترین بخش نوشته 
از  مطالبم،  سایر  زیرا  بود.  شده  حذف  بخش  همین  من،  قبلي 
چارچوب هاي منطقي و استداللي تبعیت مي کرد، در حالي که این 
بخش از مطالب فقط و فقط اطالعات موجود در سایت آقاي خرازي 
بود و همین هم موجب تعجب بنده گردید که چرا باید از بازنشر 

مطالب سایت خودشان تا این حد ناراحت باشند. 
 ...« تا   »... ما  ایران  »در  از  سوم:  پاراگراف  در  ایشان  مطالب  ۹ـ 
درباره  که  آنجا  بویژه  است  متیني  مطالب  است«.  کرده  مشمئز 
مي شود.  گفته  است(  رانت خواری  منظورشان  رانت بازي)شاید 
همگي قابل پذیرش است، هرچند بهتر بود که این نکات با ادبیاتي 
از  و  بیان  شده  شناخته  اصطالحاتي  و  کم خطا  و  استوار  و  متین 
اصطالحات من درآوردي پرهیز مي شد. ضمن اینکه بیان آنها براي 
در  ولي  بود،  مفید  دیگر  موضوعي  با  مستقل  مقاله  یک  در  درج 
اینجا هیچ ربطي به نوشته بنده نداشت. شاید هم داشته باشد، و 
من متوجه نشده باشم، که در این صورت خوانندگان محترم حتماً 

متوجه منظور ایشان خواهند شد. 
۱۰ـ از قول دوستي که واسط ابالغ سخن بنده به شما بود، مطلبي 
براي  ایشان  بگیرید.  را جدي  آن  است  بعید  از شما  نوشته اید که 
در  شما  منظور  اگر  اما  کند،  صحبت  شما  با  خواسته  بازارگرمي 
نوشته اولیه اتان من نبوده ام خیلي ساده آن را طي نامه اي به نشریه 
دلیل  به  شاید  نکردید،  چنین  ولی  مي کردید،  منعکس  آسمان 
اینکه تکذیب این مسأله، خوانندگان را با ابهام بیشتري نسبت به 

نوشته هاي شما مواجه مي کرد. 
۱۱ـ از ابتداي پاراگراف بعدی، یعنی از »دوستي که واسطه ...« تا 
انتهاي چهار پاراگراف بعدي آن یعنی تا » ... رهبري با همان منطق 
و مواضع دقیق بساط این تفکر را جمع کردند«. واجد چند اشکال 
با آن هوش و درایت خودشان بعید  جدي است که آقاي خرازي 

است که متوجه آن نشده باشند. 
به  و غریب  اتهاماتي عجیب  زدن  به  مربوط  اشکال  اولین  ۱-۱۱ـ 
از  مرا  هرچند  نمي شود.  آنان  نام  از  ذکري  هیچ  که  است  افرادي 
منظور خود در این مطالب مستثنا و اخراج کرده اند، ولي از ایشان 
که خود را به داشتن صراحت نظر معرفي نموده اند، انتظار مي رود 
که این پادوهاي بیگانه را به اسم و رسم معرفي کنند، تا حداقل 
بنده یا سایر خوانندگان محترم متوجه شویم که آنان چه کساني 
با آقاي خرازي  با اسم و رسم(  هستند و در نقد رفتارشان )البته 
هم صدا شوم. این کار درست مشابه همان است که رییس دولت 
پس از ۷ سال هنوز هم لیست مفسدین اقتصادي را در جیب خود 
دارد و در فضاي ابهام سخن مي گوید! و حاضر هم نیست که لیست 
را نشان دهد. شاید او حق دارد و باید از مفسدین اقتصادي بترسد، 
این  در  ندارد،  وجود  ترسي  که  بیگانه  و  خارجي  پادوهاي  از  اما 
کشور هرکس را که بخواهند امنیت حقوقي اش را از میان بردارند، 
کافیست که چنین انگي به او بزنند، شما که قطعاً چنین قصدي 
برداشت  شائبه  تا  ببرید  را  آنان  نام  که  بهتر  چه  پس  نداشته اید، 
غلط ایجاد نشود. اآلن ممکن است ذهن من و خوانندگان به افراد 
این طور سخن گفتن در پرده  برود که شایسته نیست.  محترمي 
این موضوع خاص مي توان بي محابا  نه در  و  نه در شأن شماست 
و البته با ابهام سخن گفت. اگر به هر دلیلي نخواستید نام آنان را 
بصورت آشکار ببرید، حداقل نام آنان را به رابط محترم بفرمایید تا 

دیگران نیز مطلع شوند. 
۲-۱۱ـ مشکل دیگر نکته اي است که در نامه پیشین آن را شرح 
دادم ولي ظاهراً به آن توجهي نشده است. فرض کنیم که تصرف 
از  باالتر  بود.  بلکه خیانت آمیز  تنها عملي خطا،  نه  آمریکا  سفارت 
اینکه نمي توان گفت؟ مي شود گفت؟ در این صورت شما نمي توانید 
هم به این اقدام حمله کنید و آن را خسارت بار بدانید و در عین 
حال از مرحوم امام و مقام رهبري و آقای هاشمی دفاع جانانه کنید. 
زیرا اصلي ترین رهبران انقالب باالتفاق و تماماً از آن اقدام حمایت 
کرده اند و این توهم که به انقالب و امام تحمیل شد هم دروغي 
بیش نیست، زیرا همانطور که در قضیه اخیر رهبري نظام مخالفت 
خود را با اقدام عده اي اعالم کردند، در آن زمان هم رهبری انقالب 
مي توانستند چنین کنند، یا حداقل می توانستند تأیید نکنند، ضمن 
اینکه با یک تلفن یا پیام به دانشجویان کل قضیه را تمام کنند. 
اگر زحمت این را به خود مي دادید تا نظرات امام و رهبري را در 
این باره مرور مي کردید، حتماً دچار این تناقض آشکار نمي شدید. 
بودم  نگفته  قبلی  نوشته  در  که  را  دیگری  نکته  دهید  اجازه  اما 
اکنون بگویم. انتقادات شما درباره سیاست خارجی دولت فعلی هم 
متناقض است زیرا هم زمان با ابراز انتقادات تند از دولت، از رهبری 
نظام در حد اعال تجلیل می کنید و زحمت پاسخ به این پرسش را 

به خود نمی دهید که چگونه ممکن است چنین سیاست هایی در 
نظام رخ دهد و رهبری ساکت باشند؟ روشن است که در کلیات 
و امهات و حتی در بسیاری از امور دیگر سیاست خارجی رهبری 
اشراف کامل دارند و نمونه اش حضور آقای هاشمی در اجالس غیر 
از سیاست خارجی موجود دفاع  بارها  ایشان  متعهدهاست. بعالوه 
به دوران قبلی نقد داشته اند و نمونه مهم آن در  کرده اند و اتفاقاً 
سخنانی است که در سفر به قم مطرح شد، در نتیجه این تناقض 
را باید حل کنید و با این ایده شما چاره ای جز دفاع از سیاست های 

موجود خارجی ندارید. 
۳-۱۱ـ مشکل دیگر این است که بنده نوشته بودم حتي اگر به آن 
کار انتقادي وارد باشد، شما حق ندارید آن را بگویید. البته شما این 
جمله مرا به معناي سلب حق قانونی معرفی کرده اید که در ادامه 
منظورم حق  آمده  متن  در  که  همانطور  ولي  داد.  توضیح خواهم 
سیاسي است. یعني چه؟ این اشتباه به این دلیلي پیش آمده که 
بخش مهمي از متن حذف شده است که براي اطالع خوانندگان، 

آن بخش را در اینجا تقدیم مي کنم. 

نیروهاي  تعادل  و  توازن  حوزه  در  هم،  آمریکا  سفارت  تصرف   «
سیاسي چنین اثراتي داشت. کسانی را بر صدر نشاند که بر اساس 
براي  بودند.  نرسیده  جایگاه  آن  به  خودشان  ذاتی  شایستگی های 
آنکه خیلي راه دور نرویم، همین آقا صادق خودمان را که خداوند 
سالمتي را به ایشان بازگرداند، نمونه قرار مي دهیم. همه آنچه را 
که مي نویسم از سایت شخصي ایشان استخراج شده است. در این 
ماه مبارک خوب است که برای اموات کسی که اینترنت را درست 

کرد خدابیامرزی هم طلب کنیم که خیلی از کارها را ساده کرد! 
ایشان در سال ۱۳۴۲ متولد شده اند. در ۲۰ سالگي، معاون ستاد 
تبلیغات جنگ شوراي عالي دفاع و نیز عضو شوراي مرکزي ستاد 
پشتیباني جنگ شده اند. در ۲۲ سالگي عضو شوراي عالي پدافند 
ملي شده اند در ۲۴ سالگي مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد شده اند و در 
۲۶ سالگي به سفیری ایران در سازمان ملل متحد منصوب شده اند! 
گرچه مشاغل ۲۰ سالگی ایشان هم بسیار مهم است ولی از همین 
آخري شروع مي کنم. در هر وزارت خارجه ای دو پست کلیدي و 
مهم وجود دارد. یکي نمایندگي در سازمان ملل متحد و دیگري 
سفیر شدن در ایاالت متحده. که به دلیل قطع رابطه ایران و آمریکا 
این دو پست کمابیش و عماًل با یکدیگر ادغام مي شود. آقاي خرازي 
در  که  آنچه  مطابق  داشته اند،  زمان  آن  در  که  سن  سال   ۲۶ با 
دانشگاه  از  را  خود  تحصیلي  مدرک  اولین  نوشته اند،  خود  سایت 
ایالتي نیویورک در رشته مدیریت )و نه سیاست یا روابط بین الملل( 
گرفته اند. به عبارت دیگر هنگام انتصاب به سفیري ایران در سازمان 
در جاي  البته  بوده اند،  دانشگاهي هم  تحصیالت  فاقد  متحد  ملل 
دیگري نوشته اند که در دانشگاه آزاد دانشجو بوده اند ولي چون در 
بخش مدارک و سوابق به این مورد اشاره نکرده اند، حتماً موفق به 
زمان وضعیت  آزاد در آن  دانشگاه  آنکه  نشده اند، ضمن  اتمام آن 
نوعي  انجام  برای  محلی  شبیه  بیشتر  داشت.  امروز  از  متفاوتي 
زمان  را هم در همان  بعدي خود  ایشان مدرک  بود.  آزاد  مطالعه 
از دانشگاه  در مقطع فوق لیسانس و در رشته مطالعات خاورمیانه 

نیویورک اخذ کرده اند. 
پرسش این است که یک جوان ۲۶ ساله فاقد تحصیالت دانشگاهي 
امور  و  خارجه  وزارت  در  کاري  سابقه  روز  یک  فاقد  حتي  و 
دیپلماتیک، چگونه به چنین پست مهمي منصوب مي شود و تازه 
در آنجا هم زمان نیز مشغول تحصیل مي گردد! و قید مي کنند که 
محل تحصیل وي از دانشگاه هاي معتبر آمریکاست. اما توضیح داده 
نمي شود که چگونه ممکن است که یک فرد ۲۶ ساله بتواند وظایف 
ملل  سازمان  در  را  جنگ  از  پس  بحران  زمان  در  ایران  سفیري 
متحد و تا حدي آمریکا عهده دار باشد و از منافع کشور دفاع کند، 
فوق لیسانس  و  لیسانس  آمریکا  معتبر  دانشگاه  در یک  و همزمان 
بگیرد؟ تا آنجا که ما شنیده ایم مدرک گرفتن از یک دانشگاه معتبر 
تا کار  آمریکایی به تنهایی سخت است چه رسد به این که چند 
مهمتر هم در کنارش بخواهیم انجام دهیم. حتی اگر آی کیو باالی 
۱۵۰ داشته باشیم هم قادر به انجام این دو مسئولیت نیستم. البته 
اگر آی کیوی پایین تری هم داشته باشیم حتما در دانشگاه دولتی 

پذیرفته می شدیم و نیازی به مطالعه آزاد در دانشکاه آزاد نبود. 
جناب خرازي! امیدوارم مصداق یکي بر سر شاخ بن مي برید نشویم. 
مگر ممکن است که در یک کشوري مثل ایران در سال ۱۳۶۸ روال 
امور عادی باشد ، و به یک باره از مشاوري مدیر عاملي خبرگزاري، 
منصوب  ملل  سازمان  در  سفارت  مقام  به  هاشمي  آقاي  سوي  از 
شد آن هم با ۲۶ سال سن و فاقد سابقه دیپلماتیک و تحصیالت 

دانشگاهی؟ 
است  نیرویي  توازن  آن  ریختن  هم  به  نتایج  از  همه  اینها  خوب 
این یک نمونه اش  ایجاد شد که  اثر تصرف سفارت آمریکا  که در 
است. و البته ما نمي دانستیم که چنین نتیجه اي حاصل مي شود، 
نتایج  این  دلیل  به  را  ما  خداوند  که  امیدواریم  حال  هر  در  ولي 
ناخواسته مواخذه نکند! مساله مهم این است که امثال آقای خرازی 
می خواهند در زمان های گوناگون و در برخی موارد حتی همزمان! 
از مواهب موافقت و نیز مخالفت با تصرف سفارت آمریکا و نیز دیدار 
با روزن بهره مند شوند و حتما دیگران هم همواره و در همه حال 

چوب هر دوی این اقدامات را بخورند!! چنین نخواهد شد. 
براساس  را  ایشان  مسئولیت هاي  از  لیستي  که  داشتم  قصد  من 
همان سایت خودشان، در اینجا ردیف کنم، تا معلوم شود که آن 
وضعیت چگونه تاکنون ادامه یافته است و همچنان نیز ادامه دارد، 
و  کرده  مراجعه  خودشان  که  خوانندگان  عهده  به  مي گذارم  ولي 
که  باشیم  آن  شاهد  امیدوارم  باشند.  بنده  ادعاهاي  اثبات  شاهد 
شمه ای از ادبیات و دانسته هایی که الزمه آن تعداد مدرک تحصیلی 
مطالب  در  در سایتشان(  است)مذکور  ایشان  پژوهشی  مدیریت  و 

بعدی ایشان دیده شود.« 
مالحظه مي کنید که منظور من روشن است، و تردیدی ندرام که 
درک شما از متن فارسي به اندازه اي هست که این منظور را متوجه 

شوید. 
پیروان  نام  به  دهه  یک  قریب  که  نوشته اید  که  است  این  جالب 
از هرگونه تخصص  فارغ  را  کلیدي  نبض مسئولیت هاي  امام  خط 
و یا دانش به عهده گرفته اند. بسیار موجب خوشحالي مي شد که 
اشغال کنندگان این مسئولیت هاي کلیدي که به دست افراد فارغ 
از هرگونه تخصص و دانش بوده را براي اطالع خوانندگان معرفي 
مي کردید. فرق نوشته بنده با شما در این است که بنده به یک مورد 
روشن اشاره کرده ام آن هم با استناد به مطالب سایت خودتان؛ اما 
منظور  نمي شود  متوجه  کسي  که  مي زنید  گونه اي حرف  به  شما 

خواهید  فوري  بگیرد،  خود  به  را  آن  هم  کسي  اگر  و  کیست 
گفت منظورتان او نبوده است. ! آیا این است سخنان صریح بیان 
باشم،  من  منظورتان  نمي تواند  مورد  این  در  کردن؟خوشبختانه 

چون هیچگاه مسئولیتي کلیدي نداشته ام 
۱۲ـ در پاراگراف بعدي؛ یک گزاره درست که شاید تنها گزاره اي از 
این نوع در متن شما باشد را مرقوم نموده اید و نوشته اید که »اگر 
هم بناي چنین کاري غیر اخالقي را مي داشتم، ایشان )یعني بنده( 
را در حد و اندازه این مقال نمي دانستم و نمي دانم«. این گزاره از 
اعماق وجود شما بیرون آمده است. شاید اگر من هم از ۲۶ سالگي 
ایران در سازمان ملل مي شدم، در جایگاهي خود  با دیپلم سفیر 
را تصور مي کردم که دیگران در نظرم هیچ و بي اندازه مي آمدند! 
جناب آقاي خرازي! برخالف این تصور، شما را کوچک نمي کنم، 
زیرا شخصیت شما یا هر کس دیگر با کوچک یا بزرگ کردن بنده 
اگر کسي کوچک  نمي شود.  بزرگ  یا  دیگری کوچک  یا هر کس 
باشد، و من او را بزرگ بشمارم، او بزرگ نمي شود، بلکه من کوچک 
مي شوم. و اگر کسي بزرگ باشد و من او را کوچک بشمارم نیز، او 
کوچک نمي شود، بلکه این من هستم که کوچک مي شوم. این رفتار 
نخوت آلود، آثار همان ویروس رانتي است که چون خوره در حال 
پوک کردن بنیان هاي اجتماعي ما است. آن جمله مورد نظر شما 
هم فقط یک نقل قول بود از کسی که می توانی از او استعالم کنی 
و حتي اضافه کردم که احتماالً و شاید چنین باشد و این موضوعي 
بود که دوستان شما از رفتار شما برداشت کردند و به بنده منتقل 

کردند، نه آنکه خودم چنین برداشتي داشته باشم. 
مدعي  عبدي  آقاي  که  مي کنم  »تعجب  از  بعدي  پاراگراف  ۱۳ـ 
آزاداندیشي است ... تا در فترت و خلوت خفه مي کنند« متضمن 
اینکه  اول  است.  غلط  استدالل هاي  نیز  و  فاحش  اشتباه  چند 
ایشان  چون  حتماً  شده ام؟  آزاداندیشي  مدعي  کجا  که  بفرمایید 
این  در  که  داشته اند  نیز  برداشتي  دیده اند پس چنین  مرا چنین 
صورت از حسن ظن ایشان ممنونم. نکته دیگر اینکه بر خالف واقع 
نوشته اید که بنده و دوستانم مدعي هستیم که آن روز احساساتي 
بوده ایم و جواني کرده ایم، مي شود بفرمایید که کجا چنین جمله اي 
از من نقل شده است؟ بعالوه من که بحث محتوایي با شما نکرده ام، 
فقط آن دو مشکل فوق را گفتم که هنوز هم بي پاسخ گذاشته اید. 
از مطلب بنده  ناقص  در متن شما تنها جمله اي را که به صورت 
نقل کرده اید این است که نوشته ام حق اظهارنظر نسبت به پدیده 
تصرف سفارت را ندارید. همانطور که نوشتم، دو دلیل براي این ادعا 
آورده ام، خوب بود پاسخ آن دو دلیل را مي دادید. و آن لطیفي هم 
که میان من و مرتضوي مقایسه کرده، قصد داشته )اگر اصل قضیه 
درست باشد(، براي شما لطیفه بگوید، و اال کیست که نداند معناي 
جمله من با توضیحاتي که داده ام حق سیاسي است و نه حق به 
معناي حقوقي آن. و نیاز به تکرار آن استدالل ها نیست، چون اصاًل 

آمادگي پاسخ دادن به آنها نزد شما وجود نداشته است. 
دیگري  چیز  اضافي  لفاظي هاي  جز  بعدي  پاراگراف  تا  چند  ۱۴ـ 
ندارد، و حتي از وجود یک گزاره منطقي )p آنگاه q( در متن آقاي 
بازرگان  اما آنجا که درباره مرحوم مهندس  خرازي خبري نیست 
و مرحوم بهشتي نوشته اند، فقط دو نکته را یادآوري کنم. درباره 
مرحوم بهشتي، احتماالً ایشان کسان دیگري را به اشتباه گرفته اند، 
و چون در آن زمان آشنایي با دنیاي سیاست نداشته اند، به احتمال 
دچار  و  نشده  نقل  درست  ایشان  برای  روزها  آن  داستان  فراوان 
قدر  همین  بازرگان،  مهندس  مرحوم  درباره  ولي  شده اند،  اشتباه 
ولي  است،  آقاي خرازي جالب  از سوي  ایشان  از  دفاع  که  بگویم 
خوب است که بدانند اگر مرحوم مهندس بازرگان تا سال ۱۳۶۸ 
در مسند قدرت بود، یک جوان دیپلم ۲۶ ساله را مسئول آبدارخانه 
دفترش هم نمي کرد، چه رسد به آنکه وي را سفیر ایران در سازمان 

ملل متحد نماید. 
۱۵ـ نقطه اوج نوشته جناب آقاي خرازي شعري است که در پایان 
و  مضمون  برخالف  ایشان  بود  قرار  واقعاً  اگر  اینکه  اول  آورده اند. 
و  بزنند،  دانش  دفتر  بر  مغلطه  رقم  و  بنویسند  بد  شعر  این  پیام 
خطاي خصم را بگیرند و با سخن حق جدل کنند، معلوم نیست 
چه مي کردند که در این نوشته نکرده اند. تنها نقطه امید آن است 
نباید به خود بگیرم. زیرا خیلي هم  را  به احمق نکنیم  که گوش 

به من گوش کرده اند، و اال چگونه ۴۵۰۰ کلمه پاسخ نوشته اند!؟ 
چون ایشان عالقه به ادب پارسی دارند لذا شاید بي مناسبت نباشد 
که شعر پایاني جناب خرازي را فقط با یک بیت از مرحوم شیخ اجل 

سعدي پاسخ دهم که: 

برخيز تا يكسو هنيم اين دلق ازرق فام را 
بر باد قالشي دهيم اين شرك تقوا نام را 
۱۶ـ نکته پایاني. جناب آقاي خرازي! وقتي که به بخش معرفي نامه 
بقیه  از  بیش  خودتان در سایت شما مراجعه مي کنیم، دو عنوان 
برجسته است. یکي مدیریت یا مشاورت یا عضویت در هیأت امناي 
نیستند،  کم  ماشاءاهلل  که  است،  تحقیقاتي  و  پژوهشي  موسسات 
البته در کنار اینها باید سرویراستاري و مشارکت در تدوین منابع 
کرد.  ذکر  نیز  را  افتخاري  دکتراهاي  از جمله  آنها  امثال  و  علمي 
سطوح  باالترین  در  دهه  دو  به  نزدیک  مستمر  حضور  دیگري 
زندگي شما  اصل  موجود،  ادعاي  بنابه  واقع  در  است.  دیپلماتیک 
این  در  خوب  است.  بوده  حوزه  دو  این  در  گذشته  سال   ۲۵ در 
صورت آیا انتظار غیرمنصفانه ای است که از یک سو ردپاي دانش و 
پژوهش و ادبیات و از سوي دیگر زبان دیپلماتیک را در این نوشته 
شما ببینیم؟ اگر شما از میان حدود ۴۵۰۰ کلمه نوشته تان حتي 
همه  باشد،  ویژگي  دو  این  از  یکي  معرف  که  آوردید  جمله  یک 
نمي دهید  خواننده  به  را  این حق  آیا  است.  پذیرفتني  ادعاهایتان 
توان  کدام  با  و  عزیز، چگونه  آقاي خرازي  که  بپرسد  از خود  که 
و تخصص توانسته است که در مقام سفیري ایران در نیویورک و 
پاریس از منافع ملي کشور دفاع کند؟ آیا این توانایي نباید در یک 

نوشته عادي بازتاب داشته باشد؟ 
و  دقیق  که سخن  است  این  دیپلمات  یا  و  پژوهشگر  یک  ویژگي 
سنجیده و قابل سنجش و نیز با متانت بزند چه رسد به این که یک 
نفر ادعای دارا بودن هر دو ویژگي را داشته باشد و هنگامي که این 
ویژگي ها در یک سخن و متن بلند کمیاب بلکه نایاب شد، آیا حق 
نداریم که در وجود آن دو ویژگي شک کنیم؟ خداوند آخر و عاقبت 

همه را ختم به خیر کند.
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عضو کمیسیون اقتصادي مجلس معتقد است: مدیریت پولي و ارزي کشور ناتوان 
است و بهترین راه حل در این خصوص احیاي اعتماد به پول ملي است.

به گزارش الف به نقل از ایسنا، احمد توکلي با حضور در همایش »از اقتصاد دفاع 
مقدس تا اقتصاد مقاومتي« که در دانشگاه امام رضا)ع( مشهد برگزار شد به بررسي 
علل نوسانات بازار ارز از آذر ماه سال ۹۰ پرداخت.وي این موضوع را حادثه اي خواند 
که در تاریخ اقتصاد ایران بي سابقه بوده و ابراز داشت: نوسانات نرخ ارز باعث کاهش 

۵۵ درصدي ارزش پول ملي شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: نوسانات مقوله اي جدا از رشد است زیرا 
با  گذاري مي شود.وي  کاهش سرمایه  و  بازار  به  اطمینان  عدم  و  بالتکلیفي  باعث 

تاکید بر اینکه دولت بزرگترین مالک و مصرف کننده ارز در کشور است، افزود: 
توکلي نقدینگي نامتناسب با تولید ملي را مهمترین عامل اقتصادي در افزایش نرخ 
ارز دانست و افزود: ابزار پرداخت، امکان تقاضا را خلع مي کند. در سال هاي اخیر 
نقدینگي سیر متناسبي نداشته و استفاده بیش از اندازه از ارز نفتي در بودجه دولت 
باعث افزایش بدهي بانک ها شده است.عضو کمیسیون اقتصادي مجلس گفت که 
تعلل برخي از مقامات دولتي در تصمیم گیري از دیگر عوامل بحران هاي اقتصادي 

اخیر است.
وي با انتقاد از مسووالن بانک مرکزي ابراز داشت: در این حوزه کساني راس کار 
نیستند کساني هم که در  اقتصادي  درایتي در عرصه  با  و  قوي  افراد  هستند که 
مراتب پایین تري قرار دارند تجربه و درایت کافي ندارند و این موضوع باعث عملکرد 
پول  به  اعتماد  اینکه  بیان  با  تهران  مردم  است.نماینده  شده  سیستم  این  ضعیف 
ملي کاهش یافته است، تصریح کرد: ما در اقتصاد راه حل فوري نداریم. براي حل 
مشکالت باید صبر کنیم. راه حل انقالبي براي مقابله با مشکالت اقتصادي »فکور 
بودن« است.توکلي همچنین با اشاره به آنچه آنرا سیاست انبساطي مي خواند، گفت: 
یارانه هاي  پرداخت  کرد؛  پرهیز  کنندگان  به مصرف  نقدي  سرانه  پرداخت  از  باید 
نسبي به مردم طرح خوبي بود اما آمادگي جهت اجراي صحیح آن نیازمند زمان 
بیشتري بود.عضو کمیسیون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوال یکي از دانشجویان 
مبني بر اینکه دولت براي حل نوسانات ارزي کاري نکرده چرا شما در مجلس قانوني 
در این خصوص تصویب نمي کنید؟ گفت: در بازار ارز نقش دولت بسیار پررنگ تر 

از دیگر دستگاه ها است.

اقتصادي را بر عهده نمي گیرد بر سر کار  اقتصادي که مسوولیت مشکالت  وزیر 
به  نسبت  اصلي  منتقدین  از  یکي  افزود:  خصوص  این  در  است.وي  بهتر  نباشد 
در  که  نماند  ناگفته  و  اصالح  قصد  به  انتقاد  البته  هستم  خودم  مجلس  مدیریت 
استفاده غلط از عرصه نفتي، مجلس و دولت شریک هم هستند.توکلي در خصوص 
مقاومتي  اقتصاد  رهبري گفت:  مقام معظم  دیدگاه  از  مقاومتي  اقتصاد  شاخه هاي 
یعني اتکا به نفت کاهش یابد و به جاي آن اندیشه ها و سرمایه هاي مردم را به 
کار گیریم، نباید اصل ۴۴ را اصل مالکیت حساب کنیم و در سیاست گذاري هایمان 
 ۵۰ بهره هاي  خصوص  در  مجلس  اقتصادي  کمیسیون  باشیم.عضو  داشته  تزلزل 
درصدي بعضي از موسسات مالي و اعتباري گفت: طبق قانون مسوول و ناظر اینگونه 
موسسات و بهره هاي آنان رییس بانک مرکزي و رییس جمهور است و آنها باید در 

این خصوص پاسخگو باشند.

توکلی : وزيری که مسووليت مشکالت را بر عهده
 نمي گيرد بر سر کار نباشد بهتر است

نه تنها فعاالن اقتصادي بلکه توده مردم نیز کمابیش مي دانندکه این روزها حال اقتصاد ایران خوشایند 
نیست. در حین یک جراحي اقتصادي، تورم و سوءمدیریت جراحان، موجب اختالل در تصمیم ها و گردش 
منابع شده و تحریم خارجي نیز بخشي از اکسیژن ارزي بیمار را ستانده است. نبض تولید و سرمایه گذاري 
افزایش است. آیا  کند مي زند و تب تغییر هفتگي قیمتها و سقوط قدرت خرید قشرهاي ضعیف، رو به 
شرایط ناامیدکننده است؟ آیا به بن بست رسیده ایم؟ آیا باید راه چاره را در تغییر مواضع راهبردي نظام 

جست؟ استدالل خواهم کرد که چنین نیست، بشرطها.
ایران و اقتصاد ایران در دوره اي نزدیک، شرایطي وخیم تر از وضع کنوني را با هزینه و فشار اما بدون تزلزل 
و عقب نشیني پشت سر گذاشته است. مروري بر وضعیت درآمدي دولت و شرایط کالن اقتصادي موید این 
نکته است که شدت فشارهاي اقتصادي دوران دفاع مقدس بارها فراتر از وضع کنوني بوده است. همین 

دلیل کافي است تا امکان عبور از گردنه کنوني را باور کنیم، بشرطها. 
۱. درآمد و هزینه دولت

دوران جنگ هم یک شوک مثبت و هم یک شوک منفي نفتي را شاهد بود، به نحوي که درآمد نفتي در 
سالهاي اوج به ۲۰ میلیارد دالر )۱۳۶۱( و در سالهاي حضیض به ۵ میلیارد دالر )۱۳۶۵( رسید. اما در 
بیشتر دوره در حوالي ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دالر نوسان مي کرد. حداقل یک سوم این درآمد مستقیما براي 
پشتیباني از جنگ هزینه مي شد، بنابراین بودجه زیادي براي اداره داخلي، هزینه هاي جاري و طرحهاي 
عمراني باقي نمي ماند. در بهترین سال )۱۳۶۱( که درآمد نفتي ما حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بود، فقط 
مخارج جاري کشور بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان را طلب مي کرد. بدین ترتیب در اکثر سالها کسري بودجه 
وجود داشت اما کشور قادر بود حتي در بدترین سالها نیز با کمتر از ۳ میلیارد دالر بودجه جاري، دستگاه 

عریض و طویل دولت، حقوق کارمندان، اقالم وسیع یارانه اي و بازسازي ها را مدیریت نماید.
۲. متغیرهاي کالن

 ۱۲ مثبت  رشد  سالهاي  از  بود:  بي سابقه  کرد  طي  جنگ  دوران  طي  کشور  اقتصادي  رشد  که  نوساني 
شدت  به  شرایط  از  بازتابي  تالطم  این   .)۱۳۶۷( درصدي   ۲۷ منفي  رشد  سالهاي  تا   )۱۳۶۱( درصدي 
بي ثبات جنگي بود. نتیجه این مساله کاهش درآمد سرانه به نیم درآمد سرانه سال ۱۳۵۴ بود )البته با 
لحاظ انفجار جمعیتي در سالهاي جنگ(. نرخ تورم نیز جز در دوره ۶۴-۱۳۶۲ که بهبود یافت همواره بین 
۱۹ تا ۲۸ درصد در نوسان بود که گرچه نرخ مخربي بود اما همزمان بود با فراگیري تورمهاي دورقمي 
میان اقتصادهاي در حال توسعه. روشن است که در شرایط کاهش مستمر سرمایه گذاري و تولید، اشتغال 
نیز روزگار مطلوبي نداشت. توزیع درآمد اما به جهت رویکرد ویژه دولت و حرکتهاي مردمي و انقالبي، 
وضعیت قابل دفاعي یافت و شیب شکاف درآمدي دهک باال به پایین، با مالیمت کاهش یافت: نسبت دهک 
باال به دهک پایین از ۲۱ در ابتداي جنگ به حدود ۱۸ در خاتمه آن رسید. از اینها بهتر، روند روبه بهبود 
شاخصهاي آموزش و سالمت بود: در آغاز جنگ تنها ۵۰ درصد جمعیت باالي ۶ سال کشور باسواد بودند، 

این رقم در سال پایاني جنگ به ۷۲ درصد رسید. 
۳. زیرساختها

دوران جنگ  در  ایران  اقتصادي  زیرساختهاي  شد  موجب  اسالمي  انقالب  دنباله  به  متصل شدن جنگ 
بدترین شرایط خود را طي کند. گرچه بخشهایي مانند خطوط تلفن و راهسازي با کندي شاهد رشد اندکي 
بودند اما شبکه نیروگاه هاي برق، پاالیشگاه ها، سدها، طرحهاي عمراني، خطوط ریلي و هوایي و کارخانجات 
تولیدي هر سال بخشي از توان خود را از دست مي دادند به نحوي که کشور قدرت تامین آب و برق مردم 
را براي ساعاتي از شبانه روز نداشت. تحریم هاي بخشي، مانع واردات سهل برخي قطعات و ماشین آالت بود. 
وابستگي مصرفي کشور به واردات بویژه پس از جهش نفتي ۱۳۵۳ و عدم ایجاد زیرساختهاي تولید در 
کشاکش تثبیت انقالب، موجب شده بود کاالهاي زیادي، از گندم و برنج گرفته تا پنیر، وارداتي باشد. پنیر 
سفید بلغاري و دانمارکي هنوز در خاطره ها زنده است. حرکت به سوي خودکفایي با انگیزه هاي انقالبي 

پیگیري مي شد اما تمرکز مخارج و مدیریت کشور بر جنگ، اجازه تحقق آن را نمي داد.
۴. نظام تصمیم گیري

گرچه همگان از شدت دولتي سازي و تمرکز امور و همچنین رانتهاي ناشي از نظام چندنرخي به عنوان 
مولفه هاي نامطلوب اقتصاد دوران دفاع مقدس نام مي برند )و حق هم همین است( اما شاید همین سازوکار 
پرهزینه، بهترین گزینه براي اداره اقتصاد جنگ بود. نابساماني حقوق مالکیت و مصادره ها، نوپایي مجلس 
و شوراي عالي قضائي و رفت آمد کابینه )از دولت بازرگان و بني صدر تا دولت شهید رجایي( موجب شده 
بود بستر عملکرد بازار تا پیش از جنگ و در سال نخست جنگ به هیچ وجه فراهم نباشد. از اواخر سال 
۱۳۶۰ نیز که دولت تثبیت شد، نااطمیناني ها و نوسانهاي خاص جنگ بیش از آن بود که بتوان منتظر 
ظهور بخش خصوصي ماند. به ناچار باید دست مرئي سیاستگذار متکفل تولید، واردات و حتي توزیع برخي 
کاالها مي شد و براي اینکه حتي یک خانواده بدون غذا سر بر زمین نگذارد، کوپن توزیع مي گردید. ویژگي 
دیگر این دوره، مشورت مستمر دولت با نمایندگان تولیدکنندگان، اصناف، تعاوني ها و بازار بود به نحوي 
که برخي شخصیتهاي مجرب ایشان در متن سیاستگذاري دولت قرار داشتند. این مساله در کنار تعهد و 
صداقت کارگزاران دولتي موجب فراهم آمدن سطحي از اعتماد براي فعاالن اقتصادي مي شد. گرچه در 
بستر تنظیمات دولتي احتمال توزیع رانتها و تبعیض در مجوزها فراهم بود اما آشنایي مشاوران مجرب 
دولت با افراد فعال در بازار و همچنین حاکمیت عناصر اخالقي و فرهنگي خاص آن دوره، این امکان را 

تاحد زیادي کاهش مي داد.
اقتصاد ۱۳۹۱

تنگناهاي داخلي  برهه کنوني در معرض  اندازه  به  ایران  اقتصاد  تاکنون هیچگاه  پایان جنگ  از  بي شک 
و خارجي نبوده لکن بنیه امروز اقتصاد کشور بسیار بسیار بیشتر از آن دوران است. مروري بر وضعیت 
مالي – بودجه اي دولت، متغیرهاي کالن و بخشي )کشاورزي، صنعت، خدمات و انرژي( و هم زیرساختهاي 
و  ملتهب  چنین  چشم اندازها  چرا  اما  مي دهد  را  درخشان تر  مقاومت  یک  آمادگي  نوید  ما  به  اقتصادي 
و  کارگرها  پرداخت دستمزد  یا عدم  اخراج  از  غیررسمي  اخبار  کنوني چنین مضطربند؟ چرا  نماگرهاي 
وخامت اوضاع رفاهي صاحبان حقوق ثابت حکایت دارد؟ چرا دولت هم در بستن پاي ارز ناکام است و هم 

در افسار زدن به قیمت ارزاق؟ 
اگر با وجود وضعیت بهتر شاخصهاي ورودي و امکانات )نهاده ها(، خروجي هاي ما )ستاده ها( از دوران جنگ 
نامناسب تر است، باید علت را در نحوه پردازش و مدیریت سیستم یافت. به بیان دیگر مساله واقعي امروز، 
یا رکود و تورم نیست، تمام این شاخصها در دوران جنگ وضعیتي بس  کاهش درآمدهاي ارزي دولت 
نامناسب تر داشت اما هیچگاه طي یک سال ارزش ریال به نصف کاهش نیافت و قیمت کاالهاي اساسي به 
طور هفتگي جهش نکرد. پاشنه آشیل وضعیت کنوني اقتصاد ایران را باید در نظام تصمیم گیري جست. 
افت شدید کیفیت تدوین سیاست، سقوط توان مدیران عالي مرتبت، متکي نبودن به مشورت اهالي اقتصاد 
و تجربت، بر باد رفتن اعتبار تصمیمات دولت، توده فریبي و احساس عدم صداقت و بي ثباتي مقررات و 
مدیریت از وجوه مختلف گسست نظام تصمیم گیري در اقتصاد امروز است. به بیان دیگر نظام تصمیم گیري 
امروز اقتصاد، برخالف دوران جنگ، چکیده تمام پتانسیل ها و عصاره توانمندي هاي کارشناسي و مدیریتي 

کشور و پشتگرم به صداقت و تقوي و امدادها نیست.
البته تصمیم گیري اقتصادي تمام ماجرا نیست. در این میان نباید از رسوخ روح سرمایه داري در جامعه نیز 
بگذریم که طي دو دهه اخیر از یک سو موجب تغییر انتخاب ها، ترجیحات و انتظارات مصرفي همگان شده 
و از سوي دیگر باعث رقیق شدن پیوندهاي افقي میان مردم و پیوندهاي عمودي میان قاعده و راس هرم 
شده است. تشدید تمایل عامه به سفته بازي با طال و دالر )ولو به بهاي وخامت اوضاع ملي( مویدي بر این 
مدعاست. این تحول فرهنگي در کنار سالها تسامح در مبارزه با فسادهاي اقتصادي، از جمله عناصري است 

که در پایین آمدن »آستانه پرداخت هزینه « و مقاومت گریزي جامعه موثراند.
الغرض، این وضعیت به نحو کنوني قابل تداوم نیست نه به این معنا که اقتصاد ایران توان تحمل این شرایط 
را ندارد )اتفاقا نشان دادیم که آستانه طاقت اقتصاد ما بیش از این هاست( بلکه با این شیوه تدبیر و روش 
اگر نمي خواهد  اقتصادي  نظام تصمیم گیري  داد.  را سامان  اقتصاد مقاومتي  نمي توان یک  امور،  تمشیت 
از آنجا آغاز کند. هنوز براي  باید به خویشتن رجوع کند و اصالح را  بایستد،  مقابل راهبردهاي رهبري 

روسپیدشدن در برابر شهیدان فرصت باقي است.
دکتر سید احسان خاندوزي

اقتصاد جنگ، اقتصاد امروز

در حالی  که در آغاز تحریم، هدف از آن فشار اقتصادی بر مردم در راستای تغییر 
رژیم در ایران عنوان می شد، گویا هم اکنون غرب هدف از تحریم ها را تغییر داده 
است. واقعیت چند ماه تحریم در کشور نشان می دهد که افراد جامعه بیش از آنکه 
این  از نحوه مدیریت دولت در  باشند،  نارضایتی داشته  از تحریم و پیامدهای آن 

شرایط و بی برنامگی آن متضرر شده و شکایت دارند.
به گزارش »تابناک«، اتحادیه اروپا در صدد است تا در نشست پانزدهم اکتبر، خود 
ایران  علیه  تحریم های جدیدی  انگلستان،  و  فرانسه  آلمان،  پیشنهاد سه کشور  با 

وضع کنند. 
در این باره گفته شده که قرار است این تحریم های جدید حوزه انرژی، مالیه، تجارت 

و حمل و نقل را در بر بگیرد. 
اما با گذشت بیش از چند ماه از اجرای تحریم ها علیه کشور، گویا تحریم ها تغییر 
ایجاد  تحریم ها  این  هدف  ماه جوالی،  در  تحریم  اجرای  آغاز  در  می دهند.  هدف 
نارضایتی در مردم در راستای دست زدن به اعتراضات مردمی در کشور و تغییر 
رژیم گفته می شد. هرچند مقامات آمریکایی به گونه  ای پراکنده و بیشتر در ابهام 
به این هدف اشاره می کردند، تحلیلگران اقتصادی و مسائل استراتژیک، این هدف 
را به عنوان قلب و ستون تحریم ها می دانستند، زیرا باور بر آن بود که تنها جنگ یا 
یک تغییر رژیم در ایران می تواند برای همیشه برنامه هسته ای ایران را متوقف کند. 
اما »فرانسوا اوالند«، رئیس جمهوری فرانسه دیروز پس از سخنرانی خود در مجمع 
اتحادیه  تصمیم  بر  تأکید  ضمن  خبرنگاران،  با  مصاحبه  در  ملل  سازمان  عمومی 
اروپا برای تحریم های بیشتر بر ایران، هدف این تحریم ها را دگرگونه عنوان کرده و 
گفته است: هدف از این تحریم ها، ایجاد فشار بر مردم ایران نیست، بلکه هدف ما 

بازگرداندن حکومت و دولت ایران بر سر میز مذاکره است. 
بنابراین، می توان به روشنی تغییر هدف تحریم ها را با گذشت چند ماه از اجرای 
آن ها در این سخنان دید. بی گمان، تحریم بیش از همه بر مردم ایران و به ویژه قشر 
متوسط و ضعیف جامعه تأثیر گذاشته است؛ کاهش قدرت خرید این قشر به همراه 
کاهش قدرت پولی کشور، فشار بر تولید کنندگان و کاهش واردات، همگی پیکان 

تحریم ها را مستقیم به سوی مردم جامعه نشانه رفته است. 
اما آن گونه که غرب پیش بینی می کرد، این فشار منجر به آن نشد که حرکت های 
اعتراضی در کشور صورت بگیرد یا حتی فرا تر از آن، حرکتی در راستای تغییر رژیم 

در ایران رخ دهد.
در  بیشتر  را  تحریم ها  جامعه  افراد  هرچند  است.  مشخص  اساساً  امر  این  دلیل 
نحوه  از  همه  از  بیش  شکایات   می دانند،  کارآمد  کشور  اقتصاد  کنونی  وضعیت 
در  اقتصاددانان  و  کار شناسان  از  بسیاری  است.  این شرایط  در  مدیریت مسئوالن 
کشور بر این باورند که ظرفیت ها و پتانسیل های درونی ایران برای گذر از تحریم ها 
و حتی قطع وابستگی همیشگی به نفت کم نیست، ولی ناتوانی دولت و مسئوالن 
در استفاده از این ظرفیت ها و نداشتن برنامه میان مدت و بلند مدت برای کاهش 

فشار اقتصادی، مسئول مستقیم وضعیت کنونی در کشور است. 
اما بارز ترین مثال از ناتوانی در مدیریت شرایط را می توان در وضعیت کنونی بازار ارز 

دید و در کنار آن، بی توجهی به وضعیت تولید و کنترل تورم. این مسأله، دغدغه 
اصلی افراد جامعه را تشکیل می دهد، زیرا در دید افراد، مدیریت تحریم، کار شدنی 

است که البته مدیران الیق و کاردان می خواهد. 
نتیجه  این  به  اکنون  از تحریم،  از گذشت چند ماه  این گزارش، غرب پس  بر  بنا 
رسیده که تحریم ها نیازمند تغییر هدف است. سخنان رهبران غربی و تالش آن ها 
در راستای تحریم های دو چندان بر ایران، حاکی از آن است که تعیین هدف برای 
تغییر رژیم در کشور، یک دستاورد بلند پروازانه است. در این میان، آنچه اکنون 

برای غرب مسأله شده، بازگرداندن ایران بر سر میز مذاکره است. 
مسلماً وضع تحریم های جدید می تواند فشار اقتصادی بیشتری بر کشور بار کند. 
البته بدون فرافکنی و گفتن اینکه تحریم ها اثر ندارد، باید واقعیت شرایط اقتصادی 
کشور پذیرفته شود و دست کم باور کرد که آنچه فشار تحریم را بیشتر کرده، ضعف 
مدیریت دولت و مسئوالن است که با دستپاچگی و بی برنامگی، به وخیم تر شدن 

اوضاع اقتصادی منجر می شوند. 
اطمینان انداشتن افراد به تصمیمات دولت در ماه های گذشته ـ که ناشی از روش 
آزمون و خطای دولت و مجلس و نداشتن هدف و برنامه ای منسجم برای کنترل 
شرایط اقتصادی در داخل بوده ـ اکنون بیش از تحریم، موجب آزار اقتصادی است؛ 
به عبارتی، هرچند دولت در دور زدن تحریم ها در خارج موفق بوده، گویا در کنترل 

شرایط درونی نتوانسته موفقیتی به دست آورد!
واقعیت این است که غرب همه توان خود را برای انزوا و شکست اقتصادی ایران 
انتظار  از اعمال تحریم و  بسیج کرده است. هزینه جنگ برای غرب بسیار بیشتر 
برای دیدن نتیجه آن است. اگر دولت خواهان بی اثر کردن تحریم است، بیش از 
آنکه به دنبال دور زدن تحریم ها باشد، باید اطمینان به مدیریت و توان خود را به 

جامعه بازگرداند.

چگونه تحريم تغيير هدف داد :
رفتاری که آزار تحريم ها را بيشتر کرد

دنیاي اقتصاد: از جزئیات این آپارتمان ۷۰۰ متري حاکي است: در داخل این آپارتمان یک استخر معلق با قابلیت انتقال به نقاط مختلف آپارتمان و تغییر عمق وجود دارد 
و سالن پذیرایي آن نیز »بدون ستون« طراحي شده است.این آپارتمان در حال حاضر گرانترین واحدمسکوني عرضه شده در شهر تهران و البته در کشور محسوب مي شود.

ویژگي منحصر به فرد دیگري که این آپارتمان دارد، »کترینگ« آن است. 
آپارتمان مذکور در یک مجتمع ۴۰ واحدي قرار دارد که در آن، یک آشپزخانه صنعتي –کترینگ- ساخته شده تا براي ساکنان، انواع غذا طبخ و به آنها عرضه شود.به گزارش 
»دنیاي اقتصاد« روز گذشته ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان قیمت هر متر مربع یک واحد مسکونی در یکی از فرعی های محله زعفرانیه اعالم شد. این درحالی است 

که بازه قیمت متعارف برای هر متر مربع یک واحد مسکونی نوساز در زعفرانیه بین ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. 
فروشنده ای دو واحد مسکونی با متراژهای ۴۷۰ و ۷۳۰ متر مربع واقع در یک برج در محله زعفرانیه را به بازار فروش عرضه کرده است و قیمت هر متر مربع واحد ۴۷۰ 
متری را بین ۱۱ میلیون تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت هر متر مربع واحد ۷۳۰ متری را نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم کرده است، البته وی قیمت هر 
متر واحد مسکونی در خیابان نیاززاده را ۹ میلیون تومان اعالم و اظهار مي کند که این دو واحد مذکور به علت اینکه از امکانات و خدمات خاصی برخوردار هستند با نرخ 
باالتری نسبت به واحدهای مشابه برای فروش پیشنهاد شده اند.مسوول فروش این دو واحد مسکونی، دلیل باال بودن نرخ پیشنهادی فروش را امکانات تفریحی و رفاهی فراهم 
شده برای این واحدها و همچنین طراحی داخلی اذعان مي کند، چراکه تراس ها مبله شده با دید چشمگیر است، طراحی سالن ها بدون ستون، داراي استخر معلق داخل 
واحدها، آشپزخانه تمام اتوماتیک با طراحی خاص، شیرآالت کریستال، حسگرهای امنیتی، چوبکاری های دست ساز ایتالیایی جزئی از امکانات داخلی واحدها است و از سوی 
دیگر ۱۷۰۰ متر البی با ارتفاع ۸ متر مربع، زمین تنیس، تونل های آبی دوار، برکه و آبشار، باغ پرندگان، پارک کودک، روف گاردن، سالن های چند منظوره )به منظور برپایی 

همایش، گردهمایی و جشن ها( کترینگ، کارواش و روم سرویس نیز خدماتی است که در اختیار کلیه ساکنان این برج مسکونی ۴۰ واحدي قرار دارد.

تراس ها مبله شده با ديد چشمگير است، طراحی سالن ها بدون ستون، دارای استخر معلق داخل واحدها، آشپزخانه تمام اتوماتيک

مشخصات جالب گرانترین آپارتمان  مسكونی تهران!
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ایزوتسو  توشیهیکو  پروفسور  بزرگداشت  همایش  مقاالت  مجموعه 
اهتمام موسسه  به  و غرب  عنوان سخنگوي شرق  کتابي تحت  در 
تحقیقات و توسعه علوم انساني توسط انتشارات دانشگاه تهران در 
چون  اساتیدي  از  ۱۶مقاله  شامل  مجموعه  این  است.  چاپ  دست 
 ، گران  ریخته  محمدرضا   ، پازوکي  شهرام   ، داوري  رضا  دکتر   ،
مقاله  حاضر  است.نوشتار  و...  به  داد  اصغر  علي   ، اعواني  غالمرضا 
ارائه شده و  اي از مصطفي محقق داماد است که در این همایش 
در این مجموعه به چاپ خواهد رسید.وي داراي دکتراي حقوق و 
عضو هیات علمي گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتي است. پرفسور 
توشیهیکو ایزوتسو، فیلسوفي ژاپني است که به دلیل عالقه اش به 
فرهنگ و عرفان اسالمي ، مدت زیادي در ایران ماند، در این زمینه 

تحقیق کرد و شاگردان زیادي پرورش داد.
تالشهاي او در خصوص معرفي علوم و معارف اسالمي به تمام دنیا و 
نیز ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپني بسیار برجسته و ماندگار است.

از کتابهاي  ، یکي  بگویم  قرار است درباره آن سخن  موضوعي که 
مرحوم ایزوتسو است به نام مفاهیم اخالق در قرآن.

لقب  و  واژه  به عقیده من  مانوس شود،  این مرد  آثار  با  اگر  انسان 
»عالمه« را که بر کمتر کسي مي شود اطالق کرد، براي او به کار 
خواهد برد.اصوال اولین چیزي که انسان در برخورد با افرادي مثل 
ایزوتسو احساس مي کند، این است که خود را خیلي کوچک مي 
بیند.این مرد ژاپني آنقدر حوصله ، دقت ، عمق و ژرف نگري در 
مسائل دیني داشت که کساني مثل ما که ادعا مي کنیم رشته مان 
دین شناسي و اسالم شناسي است ، هیچ وقت آنقدر حوصله نداریم 
که چنان دقتهایي کنیم.آثار ایشان در بنده حالت اعجاب به وجود 
آورده است. بنده وقت خود را به ارائه گزارشي از این کتاب شریف 
اسالم  زمینه  توصیه مي کنم کساني که در  و  اختصاص مي دهم 
شناسي مطالعه دارند با این کتاب مانوس شوند.مرحوم ایزوتسو در 
این کتاب مي گوید در قرآن مجید ۳مقوله اخالقي وجود دارد؛ یعني 

اخالق به ۳ مقوله تقسیم مي شود:
۱- دسته اي که صفات اخالقي خدا را بیان مي کند.

۲- صفاتي که صفات اخالقي بشر است ، ولي رابطه اخالق ، رابطه 
انسان با خداست.

۳- اخالقیات في ما بین اجتماع و مردم با مردم.
این ۳ مقوله در قرآن آمده است. در مورد گروه نخست ، قرآن نیز 
مانند سایر ادیان سامي مي گوید خدا متخلق است ؛ یعني موجودي 
قرآن هم  دارند.  را  این خصوصیت  داراي اخالق است.ادیان سامي 
یکي از این ادیان است و خدا را داراي یک اخالق معرفي مي کند. 
است  چیزي  همان  کنند؛  مي  بیان  را  خدا  اخالق  که  صفتها  این 
که در قرآن اسمائاهلل خوانده مي شوند.ایشان مي گوید: این همان 
چیزي است که بعدها در کالم تحت عنوان صفات اهلل عنوان شد. 
تمام مباحثي که در کالم در باب صفات خداوند آمده است ، همان 

اخالق هاي خداست.
در مورد این که خدا چه اخالق هایي دارد، متکلمین براساس ویژگي 
هاي کالمي با این مساله برخورد کردند و گفتند این صفات یا زائد 

بر ذات است یا عین ذات است... و مباحثي که در کالم است.
به سادگي مي شد دید که اینها اخالق خدا را تحت عنوان صفات 
اخالق هاي خدا، آن دو دسته  مقابل  خدا معرفي مي کردند. در 

انسان  به  مربوط  که  انسان هاست.آن چیزي  به  متعلق  دیگر همه 
است ، واکنشي است که انسان در مقابل اخالق دارد. فقه چه چیزي 
براي  باید  کسي  هر  را  سوال  این  جواب  گوید؟  مي  اخالق  در  را 

خودش پیدا کند. دروغ حرام است. اما آیا این اخالق است یا فقه؟
بعضي آمده اند و به طور کلي گفته اند اصال جایي که شریعت وجود 
دارد اخالق نیست و همه چیز در شریعت آمده است. همه چیز حرام 
از اساتید بزرگ در کالس درس مي گفت که  یا حالل است.یکي 
همه اش شرع است ؛ بقیه اش الزامیات است. مي گفت همه چیز 
در مجموعه دیني و در شریعت آمده است ، اما برخي آن را به نحو 
دیگري تعبیر کردند.این حرف ایشان همان حرفي است که امروزه 
در حقوق مدرن ، در تعریف ، بین حقوق و اخالق فرق مي گذارند. 
امروز در حقوق مدرن مي گویند فرق بین حقوق و اخالق این است 

که حقوق ضمانت اجرایي دارد، ولي اخالق ضمانت اجرایي ندارد.
اگر گفته شود کسي نباید دروغ بگوید، چنانچه کسي دروغ گفت 
با او کاري ندارند. این اخالق است ، اما اگر گفتند کسي که دروغ 

بگوید ۶ ماه زندان دارد، این مي شود حقوق.
آقاي ایزوتسو منظورش همین بوده و فکر مي کرده منظور ضمانت 
اجراست ؛ ضمانت دنیوي نه اخروي ، یعني زندان و تعزیر و مجازات 
در دنیا.او مي گوید این فقه است و شریعت ، و متعلق به روابط في 
انجام بدهد، در  اگر کسي  ؛ یعني کارهایي که  بین مردم است  ما 

بهشت به او حوري مي دهند و اگر انجام ندهد، به جهنم مي رود.
نظر  از  نمي شود.  و حساب  ندارد  اجرا  دنیا ضمانت  در  کارها  این 

ایزوتسو، دین شامل مجموعه روابط اخالقي بین انسان با خداست.
آن روابط خوبش ثواب و کارهاي بدش عقاب دارد. آن عقاب جزو 
اخالقیات محسوب مي شود. یعني مبحث وضو، روزه ، نماز، از فقه 
خارج شده و وارد اخالقیات مي شود.این حرف را به تعبیري دیگر 
، علم  فقه  الدین مي گوید: غزالي مي گوید  علوم  احیاء  غزالي در 
عالمان  است.فقها  مردم  دنیوي  زندگي  به  متعلق  یعني  ؛  دنیاست 
دنیوي اند و براي زندگي دنیوي مردم چاره اندیشي مي کنند. فقه 
، علم خاکي است. این همین تقسیم بندي است. کفر یک مفهوم 

اخالقي است ؛ همین طور است شکر. شاکر در مقابل کافر است.
مقابل  در  بشر سپاسگزار،  است.  اخالقي  واکنش  دو  و شکور  کفور 

خداي رحمان و رحیم و رزاق و مهربان ، شکرگزار است.
بشر ناسپاس کفور است. متکلمان خودمان هم تمام قضیه را با شکر 
منعم درست مي کنند.ایشان مي گویند که این ۳ دسته منفک و 
در  است.  آمیخته  هم  در  مقوله   ۳ این  یعني  نیستند.  هم  از  جدا 
یک  داراي  خدا  است.  حاکم  خدامحوري  بیني  جهان  یک  قرآن 
اخالق است.این اخالق خدایي باید در جهان بازتاب پیدا کند. اولین 
بازتابش در انسان است. یعني بشر باید رنگي از اخالق هاي خدا را 

داشته باشد و سعي کند مثل خدا باشد.
دسته دوم و دسته سوم همه صفات نازله خدایي است. صفت اولیه 
خدا رحم است. خدا مهربان است. این مهرباني باید در تمام جهان 

منعکس شود. اولین تجلي گاهش نیز بشر است.
هر چه این مهرباني و رحم الهي در بشر محو یا کم شود، به همان 
اندازه از خدا دور مي شود. امام صادق )ع( هم مي گویند: »ال دین 

لمن الرحمه له«؛ کسي که رحم ندارد، دین ندارد.
تمام قضیه در مهرباني خالصه مي شود. حتي مساله شکور بودن 

بنده خدا هم از خدا گرفته مي شود؛ چون خدا شکرگزار است. 
قویترین شاکر خداوند است. تمام صفتهاي اخالقي در بشر انعکاس 
صفتهاي  بیشتر  چه  هر  کنیم  سعي  شده  توصیه  لذا  است.  یافته 
خدایي پیدا کنیم.به نظر من ، نقدي که مي توان بر ایزوتسو وارد 
کرد این است که آیا بشر باید همه صفتهاي خدا را پیدا کند؟ من 
نمي خواهم آن نگاه متکلمانه را شرح دهم ، ولي به نظر من صفات 
خداوند ۲ جور است.یک نوع صفتهایي است که مختص خداست و 
اگر بشر پیدا کند بد است. اگر انسان از این نوع صفتها دور شود و 
آنها را به خدا بدهد و خودش آن گونه نشود، خوب است. ایشان این 
نکته را نگفته است.وي اصرار دارد که انسان باید خلقي خدایي پیدا 
کند؛ ولي به نظر من برخي صفتها ویژه خداست و براي بشر خوب 
نیست. مثال، یکي از صفتهاي خدایي این است که منشا حق است.

هیچ کس نمي تواند روي حق چون و چرا کند؛ اما آیا بشر هم باید 
این گونه باشد؟ بدترین اخالق براي انسان این است که کاري کند 
و بگوید از من سوال نکنید که چه کردم.این که انسان متخلف هر 
اوست. صفت دیگر  براي  او سوال نشود، صفت بدي  از  کاري کند 
غرور و کبریایي خداوند است. شیطان همین گونه بود که مطرود 
شد. او یکباره صفت خدایي پیدا کرد.اگر کسي به این صفت خدایي 
برسد یک صفت منفي است. بنابراین ، حرف ایشان فقط در مورد 
برخي صفات درست است. منتها پا در جاي پاي خدا نباید گذاشت 
و دست طمع در الوهیت ، که مولوي مي گوید، نباید زد، چون صفت 
خوبي نیست.اسماء حق ، اسمائ مختص حق هستند. نکته دیگري 
که جالب است و ایشان تحلیل عمیقي درباره آن کرده که مهمترین 
واژه هاي  فهمیدن  در  است که مي گوید  این   ، است  فصل کتاب 
اخالقي در قران نباید خیلي عجله کرد و زود حرف زد و داوري کرد.

باید در  را  آیات  است.  نازل شده  و کجا  آیه کي  این  باید دید که 
کنار همدیگر بسنجیم.یعني ، واژه اي که در قرآن داریم ، باید تمام 
موارد استعمال آن را ببینیم.مرحوم عالمه طباطبایي در المیزان مي 
گوید باید تفسیر قرآن به قرآن کرد؛ یعني باید آیه اي را با آیه دیگر 
تفسیر بکنیم. به بیرون از آن نیازي نداریم.ایزوتسو مي گوید واژه 
هاي اخالقي هم همین طور هستند. شما از جهل چه مي فهمیدید؟ 
االن ، یعني در زمان حال ، جهل یعني چه؟ما فورا ترجمه مي کنیم 
»ناداني« در مقابل دانایي. اما ایزوتسو مي گوید اگر به قرآن بنگریم 
درمي یابیم که جهل در مقابل علم نیست.او این را مقدمه اي قرار 
داده براي فهم کلمه »جاهلیت«، که مشتق از کلمه جهل است ، اما 
نه جهل در مقابل علم. جاهلیت به معناي یک مقطع تاریخي ناداني 
نیست.عده اي این گونه فکر مي کنند که دوران جاهلیت یک مقطع 
تاریخي بوده که مردم چیزي نمي دانستند؛ ولي ایزوتسو معتقد به 
را  واژه »جهل«  استعمال  اگر موارد  این قضیه نیست.او مي گوید، 
ببینیم متوجه مي شویم به هیچ وجه در مقابل دانایي به کار نرفته 
است.جاهلیت دوراني بوده است که مردم بر صفاتي که صفات قومي 
بود پافشاري مي کردند. مواردي در قرآن هست که مکررا مي گوید 
اگر این کار را کنید از جاهلین خواهید بود. بعد دو قصه نقل مي 
کند.مي گوید جاهلیت به معناي بیرون رفتن از طمانینه و سکون 
توسط افرادي بود که به اندک چیزي از حالت حلم و سکون بیرون 
مي رفتند و طمانینه آنها به هم مي خورد و جامعه را به آشوب مي 
کشیدند.شاهدش هم داستان شاس بن قیس است. او فرد سرسختي 
بود که مسلمان نمي شد. روزي آمد و در میان قبیله اوس نشست و 
بعد از این که مردم مسلمان شده بودند قصیده اي از ناحیه خزرجي 
ها علیه اوسي ها خواند.اوسي ها ناراحت شدند و جنگها و نزاعهاي 
گذشته به یادشان افتاد که یک چنین اشعاري علیه شان گفته شده 
از  پیغمبر  اسالم خبر رسید.  پیامبر  باال گرفت.به  آتش جنگ  بود. 

منزل بیرون دوید و با عصبانیت وسط جمعیت ایستاد و خطبه 
شیریني خواند.گفت شما دوباره به عهد جاهلیت برگشته اید؛ دوباره 
معلوم  گوید،  مي  ایزوتسو  است.  نمودار شده  درونتان  در  جاهلیت 
که  تاریخي  مقطع  یک  نه  است  یک صفت  جاهلیت  که  شود  مي 
تمام شده باشد. بعد پیامبر مي گوید، مگر چنین نیست که اسالم 
براي شما سکینه آورد؟ مگر شما در پناه اسالم نیستید؟بعد مردم 
همدیگر را در آغوش کشیدند و بوسیدند. پیامبر چند بار این کلمه 
»جاهلیت« را به کار مي برد و مي گوید، شما مي خواهید دوباره در 

سایه جاهلیت زندگي کنید.
مکه  پیغمبر  وقتي  است.  ولید  ابن  خالد  به  مربوط  دیگر  داستان 
را فتح کرد و به مدینه برگشت ، روستاهاي اطراف مکه بالفاصله 

مسلمان نشدند، از جمله قبیله بني هزیمه.
ببیند چرا  تا  فرستاد  آنها  به سراغ  را  ولید  ابن  اسالم خالد  پیامبر 

مسلمان نمي شوند؛ ولي به او گفت که مهربان باشد.
خالد وقتي به آنجا رسید، چون مشهور به پهلوان و سیف االسالم 
بود، مردم شمشیر کشیدند و آماده جنگ شدند. خالد هم فضیلت 

را در کشتن آن افراد دانست.
او گفت من نیامده ام آدم بکشم ؛ پیغمبر گفته مهربان باش ؛ جنگ 
تمام شد، اسالم آمد. آنها هم شمشیرهایشان را غالف کردند. خالد 

دستور داد دستهایشان را بستند و همه را گردن زد.
خبر به پیغمبر رسید. ابن اسحاق نقل مي کند پیغمبر دستش را 
بلند کرد و گفت ، خدایا، من برائت مي جویم از عمل خالد! خدایا، 
به  و  زد  فریاد  بار  و سه  را کند  کار  این  بودم که خالد  نگفته  من 

حضرت علي گفت ، برو که خالد جاهلیت را زنده کرده است.
به هر حال ، ایزوتسو مي گوید آیه اي که چهار بار در قرآن آمده 
؛  است  شده  گذاشته  غیرت  کافر  آدمهاي  قلوب  در  که  است  این 
غیرتي که فکر مي کنند صفت خوبي است ؛ ولي اینها در حمیت 

جاهلیت هستند.
به جاي این حمیت ، قرآن به پارسایي ، به سکینه و به وقار توصیه 

مي کند.

آیت اله دکتر سيد مصطفي محقق داماد
                               بازتاب اخالق خداوند در انسان

نام شهید  با  وفتنه وطمع همیشه  ویا سم حسادت  به ضرب شمشیر  یا  امامان شیعه هم  .نام  است  با غربت گره خورده  نام شیعه  اصوال 
ومظلومیت گره خورده است.در این میان ما ایرانی ها معروفترین توصیفی که از امام رضا علیه السالم داریم غریب الغرباء است .یعنی کسی 
که در میان ائمه و رهبران غریب امت از همه غریب تر بود.در وجه تسمیه غریب الغرباء می توان با دو نگاه مواجه بود نگاه نخست علت هایی 
است که بیشتر در میان عوام مطرح است که مهم ترین آنها دور بودن حضرت از مدینه است ویا اینکه حضرت در سفر به طوس خانواده خود 
را به همراه نبردند.این نگاه اگر چه مقدس وبرگرفته از زالل ناب ومتن متدینین است ولی به نوعی ناقص بوده وهمه زوایای غربت امام هشتم 
علیه السالم را در بر نمی گیرد.امام رضا علیه السالم در دوران امامت خود با مسائلی روبرو شدند که بعضا در میان بقیه ائمه بی سابقه است.

یکی از مهم ترین چالش های دوران حضرت که در تبیین وصف غربت به ما کمک زیادی می کند برخورد جاهالنه و غیر منصفانه نزدیکترین 
افراد به بیت امامت و والیت یعنی بنی هاشم است.مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی حداقل به دو قضیه دل آزار در این زمینه اشاره 
می کند.اولین آنها احضار امام رضا توسط یکی از برادران حضرت به دادگاه درباره  وصیتنامه امام کاظم علیه السالم است)کتاب حجت، باب 
نص بر امامت امام رضا،ح۱۵( ودیگری که فاجعه آمیز تر است این بود که بنی هاشم در صحت انتساب فرزندی امام جواد به حضرت )صرفا 
به خاطر تفاوت در رنگ پوست( تردید کردند وکار به داوری قیافه شناس کشیده شد!)کتاب حجت، باب نص بر امامت امام جواد، ح۱۴( در 
باره قضیه اول جمالتی از حضرت خطاب به برادران رسیده که اشک آدم را در می آورد.درباره قضیه دوم هم قبال در همین وبالگ مطالبی 
نوشته ام.نمای دیگری از غربت امام رضا علیه السالم بعد از سفر تاریخی به ایران رقم می خورد.غربتی که با تهمت مقام دوستی ودنیا طلبی 
به امام علیه السالم بخاطر قبول والیت عهدی مامون کلید خورد.هم چنین در این دوران یکی ار مهم ترین نقشه های شیطانی توسط عفریت 
بنی العباس یعنی مامون رو شد و آن سناریوی علم در برابر عالم بود.امام رضا عالم آل محمد است وقاعدتا باید بتواند تمام هجمه های 
معرفتی را خنثی کند.سالح مامون در این برهه برجسته سازی اختالفات ادیان جهت پیدا کردن روزنه ای جهل در ساحت علم امامت بود.

مناظرات متعدد وبحث های مفصل علمی امام با بزرگان ادیان ومذاهب اگر چه باعث شد جلوه هایی از معرفت وحیانی به راحتی بدست ما 
برسد ولیکن ورطه ای بود که خیلی از شیعیان از مکر وحیله ای که عقبه آن بود بی خبر ماندند.وآیا مظلومیت از این باالتر که قاتل انسان 
سیاه پوش و پیراهن دریده آنهم با پای پیاده در تشییع جنازه امام معصوم حاضر شود وبسیاری از تشییع کننده گان به او تسلیت بگویند!؟

اگر چه کلمات در این باب بسیار زیادند ولیک به نقل خاطره ای از حضرت آیت اهلل نوری همدانی )که در رسانه ها هم انعکاس یافت( درباره 
مظلومیت امام هشتم اکتفا می کنم:ایشان فرمودند در زمان ائمه معصومین  )ع( شرایط به گونه ای سخت بوده است که در روایتی نقل شده 
است که امام رضا )ع( مامون را با لقب امیرالمومنین خطاب کرده اند.ایشان فرمودند: بنده سالها در محضر آیت اهلل محقق داماد درس خواندم 
، روزی وی به روایت وضوی مامون اشاره کردند که امام رضا علیه السالم با خطاب امیرالمومنین به مامون تذکر می دهند که وضویش صحیح 
نیست.حضرت آیت اهلل محقق داماد بعد از خواندن  این روایت به اندازه ای از مظلومیت اهل بیت منقلب شدند که شروع به گریه کردند و 

از شدت حزن  نتوانستنددرس را ادامه دهند.
سیدمحمدحسن صالح

چرا به امام هشتم غريب الغرباء می گويند؟

روزی آیت اهلل نوری همدانی این مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه قم در ادامه به بحث و بررسی روایات پرداختند و فرمودند:
امیر  لقب  با  را  امام رضا)ع(، مامون  بوده است که در روایتی نقل شده است که  به گونه ای سخت  ائمه معصومین)ع( شرایط  در زمان 
المومنین)ع( خطاب کرده اند. این مرجع تقلید ادامه داد: بنده سال ها در محضر حضرت آیت اهلل محقق داماد درس خواندم، روزی وی به 

روایت وضوی مامون اشاره کردند که امام رضا)ع( با خطاب امیرالمومنین به مامون تذکر می دهند که وضویش صحیح نیست. 
آیت اهلل نوری همدانی گفت: حضرت آیت اهلل محقق داماد بعد از خواندن این روایت به اندازه ای از مظلومیت اهل بیت)ع( منقلب شد که 

شروع به گریه کرد و از شدت حزن نتوانست درس را ادامه دهد و عبا بر سر کشید و مجلس درس را ترک کرد.

السالم عليک یا غریب الغرباء
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ناراحت کننده برای مردم  انتشار دو خبر سبب شد این ذهنیت  در هفته گذشته 
شکل بگیرد که ›ویندوز ۸ محکوم به فناست و مایکروسافت هم به دنبال آن از بین 

خواهد رفت.‹
شاید ویندوز ۸ حضور موفقیت آمیزی را در بازار تجربه نکند اما این مسئله واقعا 

خیلی هم مهم نیست!
به گزارش بلومبرگ ،پاول اتلینی، مدیر عامل اینتل، به کارمندانش در تایوان گفته 
بود که ویندوز ۸ قبل از اینکه کامال آماده شود عرضه خواهد شد و بنابراین همچنان 
به  نسبت  را  عمومی  اذهان  ادعا حسابی  این  اینکه  از  پس  دارد.  پیشرفت  به  نیاز 
ویندوز مایکروسافت خدشه دار کرد، روابط عمومی اینتل طی اعالنیه ای این گزارش 

را »بی اساس و نادرست« خواند.
از تحلیلگران حوزه فن آوری اطالعات خبرگزاری  نیز، دو تن  اوایل هفته گذشته 
گارتنر نوشتند: ویندوز ۸ ، قمار بزرگی برای مایکروسافت است. و در حالیکه رابط 
کاربری جدید مترو برای تبلت ها بسیار مناسب می باشد  اما این سوال در ذهن 
مردم جای گرفته که آیا این رابط کاربری برای دسکتاپ های سنتی و یا نوت بوک 
ها هم به همین اندازه خوب و راحت هست یا خیر؟ به اعتقاد این تحلیلگران، اگر 
ویندوز ۸  بخواهد به همان بدی ویستا باشد، متخصصین حوزه IT بسیار متعجب 
خواهند شد. ویستا، هم در میان متخصصین امر IT و هم مصرف کنندگان خانگی 
، شهرت بسیار بدی کسب کرد.آنطور که گارتنر تخمین زده ، تنها ۸ درصد از کل 

کامپیوتر ها ، از این سیستم عامل استفاده می کنند.
برای مایکروسافت  اکنون  از نظر ها پنهان مانده است.  این میان  اما یک نکته در 
زمان مناسبی است تا چنین ریسک بزرگی را به جان بخرد و برای سیستم عامل 
های دسکتاپ ها، اقدامی جسورانه انجام دهد. چرا که در این برهه از زمان حتی اگر 

شکست هم بخورد چندان اهمیتی ندارد.
به دالیل زیر :

۱-      مایکروسافت واقعا یک کمپانی بزرگ است و بخش اعظم در آمد هایش را 
به واسطه مشتریان تجاری، اداری خود و با تولید محصوالتی چون: ویندوز سرور، 
ابزار های  SQL،و  داده های  پایگاه  آفیس،  مایکروسافت  مدیریتی،  افزار های  نرم 
توسعه ، بدست می آورد. که در این بخش هم بسیار فعال است و کارش را به خوبی 

انجام می دهد .

۲-      شرکت ها بزرگ همچنان مشغول خرید ویندوز ۷ هستند و هنوز تا پایان 
مدت قرارداد بسیاری از این کمپانی ها با مایکروسافت برای بستن ویندوز ۷ ، سه 
تا پنج سال مهلت باقی مانده است. این زمان کامال برای رفع کردن تمام باگ های 

ویندوز ۸ ، کافی می باشد.
۳-      مایکروسافت در حال حاضر روی ۶۰ میلیارد دالر سرمایه نقدی نشسته است. 
که حتی اگر عرضه ویندوز ۸ با شکست هم مواجه شود این میزان سرمایه برای روی 

پا نگه داشتن این کمپانی کافی خواهد بود.
نمی  بازار  بدون نقص راهی  و  مایکروسافت هرگز کامل  اولین نسخه های  معموال 
شوند. این کمپانی استاد عرضه محصوالتی با کیفیت عالی و قیمت مناسب است و 
ویندوز هشت هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. حقیقتا در عصر فرا کامپیوتر 
ها که مردم بیشتر از موبایل هایشان استفاده می کنند، مایکروسافت به جای پایی 
مطئن  برای خود نیاز داشت. شاید نسخه RT ویندوز ۸ که مخصوص تبلت ها است 
حتما  باید ایراداتی می داشت تا جذابیتی برای کمپانی های بزرگ نداشته باشند .

به هر حال مایکروسافت برای حل این مشکل،زمان و منابع کافی در اختیار دارد. 
و باید درست مثل همه محصوالت قبلی اش نواقص ویندوز ۸ را هم برطرف کند.

مايکروسافت حتی با شکست ويندوز ۸ هم ، نابود نخواهد شد! 

بلوپرینت سیستم کنترل توزیع برق شرکت جهانی Telvent توسط هکرهای چینی به سرقت رفته است.
شرکت تلونت بخشی از کمپانی بزرگ France’s Schneider Electric SA است که در امریکا ، کانادا 

و اسپانیا فعالیتهای گسترده ای در بخش برق و انرژی دارد.
تلونت با نوشتن نامه به مشتریان خود از دور زده شدن سیستم فایروال داخلی و سیستم های امنیتی خود 
گفته و اینکه هکرها با نصب برنامه مخرب، بلوپرینت و نقشه های راه و همچنین حفره های روی سیستم 

نرم افزاری و مانیتور کردن شبکه توزیع این شرکت را به سرقت برده اند.
هکرها فایلهای مربوط به پروژه های شرکت را نیز با خود برده اند. با این کار شبکه توزیع برق در این سه 
کشور در معرض خطر بوده و ممکن است منجر به آتش گرفتن تیرهای چراغ برق وسط جاده ها و اتوبانها 

گردد.
مطابق اطالعات بدست آمده شرکت تلونت، ۶۰ درصد از جنبش های هیدروکربنی در امریکای شمالی و 

التین را مدیریت کرده و بیش از ۱۴۰ هزار گیگاوات برق از طریق شبکه توزیع
کامپیوتری این شرکت در سطح جهانی مدیریت می شود.

اگر هکرها بتوانند مانند استاکس نت، طوری حمالت خود را برنامه ریزی کنند که روی سیستم موسوم به 
OASYS SCADA یا کنترل سوپروایزری و مالکیت دیتا ، رخنه نمایند، آنوقت همه چیز امکان پذیر 

خواهد شد.
به عنوان مثال می توان میزان ولتاژ در ایستگاههای بین راهی یا دستگاههای توزیع محلی و بین ایالتی را 
دستکاری کرد تا همه چیز نابود شود. تلونت  روی سیستم توزیع هوشمند خود بعنوان نسل آینده سیستم 

های توزیع انرژی ،خیلی مانور کرده است.
به گفته تیم امنیتی Dell SecureWorks ، بر اساس رد پاهای بر جای مانده هکرهای چینی موسوم به 

Comment Group این عملیات را انجام داده اند.
فایلهای داخل دیتاهای به سرقت رفته قابل مودیفای کردن و تغییر بوده و به راحتی هکرها می توانند با 
دستکاری آنرا داخل دیتابیس اصلی برگردانند.این کار با بارگذاری فایل روی سیستم کنترل توزیع صورت 

می گیرد.

هکرها به زودی تیرهای چراغ برق امريکايی 
ها را به آتش خواهند کشید؟ 

را  پاک شده کامپیوتر خود  فایل های  کاربرانی مفید است که می خواهند  برای   ،  )DiskDigger(دیسکدیگر
بازگردانند.

این برنامه برای بازیابی اطالعات فرمت شده مناسب است. فلش مموری های متصل به هارد، هارد دیسکهایی که 
به کامپیوتر وصل می شوند، هاردهای داخلی کامپیوتر و هر نوع هارد اکسترنال را مورد پشتیبانی قرار می دهد.

با جستجوی عمیق، فایلهای پاک شده را پیدا کرده و دسته بندی می کند. سپس می توانید آنها را انتخاب کرده 
و مقصد را نیز تعیین کرده و اطالعات از دست رفته را بازیابید.

می توانید فقط یک نوع فایل مورد نظر را جستجو کرده و بازیابی کنید. همچنین قسمت خاصی از هارد را گشته 
و فایلهای مورد نظر را بیابد.

برنامه مذکور به طور عمیق و یا سطحی هاردهای داخلی و اکسترنال را می گردد.
بعد از پیدا کردن فایل ها می توانید آنها را دیده و بعد دستور ذخیره در فولدر جدید را با یک کلیک صادر کنید.

در هر بار ریکاوری از شما الیسنس می خواهد و شما می توانید با عدم توجه به این موضوع فایلها را برگردانید 
منتها یکی یکی و هر بار پیام الیسنس را خواهید دید، اما در نهایت با این روش می توانید فایل ها را بازیابی کنید.

روی همه نسخه های ویندوز کار می کند و حجم آن کمتر از نیم مگ است.
البته روی آندروید هم جواب می دهد که باید فایل سازگار با آندروید را از این لینک بگیرید.

در نسخه های جدید فرمتهای اف ال وی را نیز به خوبی بر می گرداند.

DiskDigger، فایلهای پاک شده از هارد و فلش را برمی گرداند 

سونی به مدت یک دهه بر بازار وسایل الکترونیکی سلطه داشت. اما امروز سالها از آن زمان ها گذشته است.
یک دهه پیش ، سونی در بازار وسایل الکترونیکی ، حرف اول را می زد. در آن زمان، تلویزیون های تریتون 
سونی ، بهترین تلویزیون موجود در بازار بود. در سال Betamax ،۱۹۷۵ سونی اولین نوار ویدئویی بود که 
برای استفاده عموم طراحی شد. واک من در سال ۱۹۷۹ وارد بازار شد، و به محض ورودش نحوه موسیقی 

گوش دادن افراد را به کلی دگرگون کرد.
سپس با ورود CD به بازار در سال ۱۹۸۲، که سونی با همکاری فلیپس موفق به تولید آن گشته بود، شیوه 
موسیقی گوش دادن ما بیش از پیش متحول شد. این کمپانی با خرید CBS Records در سال ۱۹۸۸ 
و Columbia Pictures در سال ۱۹۸۹، حوزه کاری خود را گسترش داد و در سال ۱۹۹۴ موفق به 
 Blu-ray تولید اولین کنسول بازی به نام پلی استیشن شد. و حتی در این اواخر نیز به سرعت از فن آوری

حمایت کرد و موفق به ارائه اولین HD DVD گشت.
درست مانند اپل، مدلهای سونی همواره جلوتر از زمان خودش بود. و باید اذعان داشت که این کمپانی به 
لحاظ سهم از بازار، تولیدات و فن آوری حتی از اپل هم جلوتر بود. اما درخشش خیره کننده سونی به سرعت 

از بین رفت . اگرچه سونی در بهترین حالت ممکن هم چندان کامل و بی نقص نبود.
درواقع سونی در آن زمان های هم، گاهی قدم های اشتباه برداشته بود. مثل تولید نوار صوتی دیجیتال با 
فرمت های ) DAT یا  R-DA(، دنباله روی در به کارگیری فن آوری هایی مثل پالسما و LCD به جای 

!Super Audio CD ایفا کردن نقش رهبری، و بدتر از همه
 Betamax  به سرعت وارد بازار شد و VHS بود اما VCR اولین نمونه از فرمت های ،Betamax با اینکه
 VHS را پشت سر نهاد تا جاییکه  در سال ۱۹۸۰ ۷۰ درصد بازار نوار ویدوئو در آمریکای شمالی در انحصار
ها بود. پس از این با ورود MP۳ پلیر های به بازار ، سونی به سمت تولید مینی دیسک ها رفت وبنابراین  
به طور کلی سلطه طوالنی مدت خود بر بازار را از دست داد. بدین ترتیب، سونی به رقابت با آی پاد حتی 
فکر هم نکرد. این کمپانی به جای استفاده از فرمت MP۳ برای مینی دیسک پلیرها، به توسعه فن آوری 
صوتی خاص خودش یعنی ATRAC پرداخت. اما بازار رسانه های صوتی هرگز عالقه ای به این محصول 

نشان نداد.
جالب اینجاست، وقتی به گذشته نگاه می کنید، آی پاد تقریبا شبیه مدل محصوالتی است که سونی در 
 Sony Music Entertainment گذشته تولید می کرد. این کمپانی حتی صاحب شرکت بزرگی به نام

بود، اما این شرکت هم کمکی به ساده تر کردن رقابت سونی با آی پاد اپل نکرد.
فردا لوح فشرده یا همان CD  سی ساله می شود، به هر حال با اینکه سونی دیگر برتری گذشته را ندارد ) 
و اوایل امسال هم اعالم کرده که در حدود ۱۰ هزار نفر از کارمندانش را از کار برکنار کرده است( اما هنوز 

هم نباید از قدرت این کمپانی غافل شد.

آیا به یاد دارید ، سونی هم زمانی مثل اپل بود؟ 

اول اکتبر ۱۹۸۲ – سی سال پیش – سی دی ها و سی دی پلیر ها شروع به اجرای 
تجاری موسیقی کردند.

این کار در ژاپن با »خیابان پنجاه و دوم بیلی جول« آغاز شد و حاال پس از سی 
سال میلیاردها سی دی یا کامپکت دیسک در سراسر جهان فروخته شده است.

البته سی دی سالها قبل اختراع شده بود ولی به شکل تجاری در نیامده بود. اولین 
تست سی دی با سمفونی Eine Alpensinfonie ریچارد اشتراوس بود و سپس 

سی دی موسیقی گروه آبا که در کارخانه تولید شد اما به حالت تجاری در نیامد.
بنام  سونی  توسط  دی-  سی  کننده  اجرا  –دستگاه  پلیر  دی  سی  اولین  همزمان 
CDP-۱۰۱ عرضه شد تا سی دی جدید را خوانده و پخش کند. ۶ ماه بعد به قیمت 
۷۳۰ دالر در امریکا عرضه شد که کمی گران به نظر می رسید. فناوری آن به فرمت 
ویدئویی لیزر دیسک سال ۱۹۷۸ بر می گشت. در دهه ۱۹۷۰ سونی و فیلیپس هر 
دو جداگانه در این راه قدم برداشته و بعد با همکاری و مشارکت، سعی کردند بازار 

اجرا کننده های سی دی را مطابق یک استاندارد، جلو ببرند.
مردم تا اواخر دهه ۱۹۸۰ نمی توانستند از نوار کاست دل بکنند. دلیل عمده دیر 
سوئیچ شدن قیمت نسبتا باالی اجرا کننده های سی دی یا همان سی دی پلیر 
ها بود. ۷۳۰ دالر آن زمان برای خرید سی دی پلیر معادل ۱۷۵۰ دالر حاال بود و 
تصورش را کنید برای خرید یک اجا کننده چه کسی حاضر است در حال حاضر 
۱۷۵۰ دالر پرداخت کند؟ خود سی دی ۱۵ دالر بود که با نرخ کنونی معادل ۳۵ 

دالر بود.
کمپانی های تولید کننده سی دی نیز در ابتدا روی موسیقی های کالسیک سرمایه 
کنندگان  تولید  و  مردم  گرایش  دی،  سی  شدن  محبوب  با  بعد  و  کردند  گذاری 
عوض شد. برای بسیاری از مردم سوئیچ کردن به سی دی انقالب محسوب می شد. 
نویز زیاد بود و حتی حاال با گذشت سالها به گفته مارک کاتز پروفسور موسیقی 
در دانشگاه کارولینای شمالی با وجود نویز اطراف و هدفونهای مختلف هنوز برای 

بسیاری فرق سی دی و ام پی تری معلوم نیست.)از لحاظ کیفیت(
blue-( بعدا با ورود دیتا و فایل های ویدئویی و ایجاد دی وی دی و بعد بلو-ری

ray( دنیای دیسک های سی دی متحول شد.
با  بعد  و  را درخود جای می دادند  اولین کامپکت دیسک ها ۷۴ دقیقه موسیقی 
تحول تکنولوژی می توانستید ام پی تری با حجم ها مختلف و تعداد دهها برابر یک 
آلبوم را داخل سی دی جای دهید.اینترنت و سایتهای دانلود موسیقی مانند نپستر 

)یادش به خیر( و ... نیز روی سی دی ها تاثیر فراوانی داشت.
با ورود گوش دادن به موسیقی به صورت استریمینگ و زنده با آی تیونز و یا از 
طریق اینترنت با پرداخت هزینه کمتر، کم کم انقالب جدیدی شکل گرفت که این 
بار در خرید سی دی و صنعت سی دی به طور کلی تاثیر گذاشت. االن با کتابخانه 
دیجیتال روی محیط کلود کامپیوتینگ دیگر صحبت از این چیزها نیز قدیمی به 
نظر می رسد. زمان توزیع و سایز آهنگ و حجم آن مانند سابق فاکتورهای حیاتی 
نیست و دانلود آهنگ ها حتی قبل از ریلیز شدن نیز ، دیسک سی دی و دی وی 

دی ها را تحت شعاع قرار داده است.

اما در ایران به سی دی لوح فشرده گفته می شود.
لوح فشرده یا سی دی یک لوح گرد نوری است که برای انبار کردن داده های رقمی 
با آواهای دیجیتالی شده،  )دیجیتالی( بکار می رود. لوح فشرده در اصل برای کار 
لوح  یا همان  انبارش داده ها  و  ابزار ذخیره  به عنوان  بود و همچنین  اختراع شده 
فشرده فقط خواندنی )سی دی رام CD-ROM( هم استفاده می شود. ابزاری که 
رایانه های شخصی  استاندارد  اجزاء  از  امروزه  دارند  را  رام  توانایی خواندن سی دی 
بشمار می روند. رویهمرفته لوح های فشرده آوایی با لوح های فشرده فقط-خواندنی 
آوا درست شده اند  برای شنیدن  )CD players( که  لوح نواز هایی  و  دارند  تمایز 
گرچه  بفهمند،  درست  را  شده  انبار  رام  روی سی دی  بر  که  داده هایی  نمی توانند 

رایانه های شخصی معموالً می توانند لوح صوتی را هم بنوازند.
مشخصات فنی

لوح بطور عمده ازچهار الیه تشکیل شده است.
A الیه پلی کربنات - B الیه براق منعکس کننده آلومنیوم - C الیه محافظ الکی 

D الیه تزئینی چاپی
 Super Purity( پالستیک پلی کربنات با روکش نازکی از آلومینیوم با خلوص باال
Aluminium( با غشاء محافظت کننده ای از جنس الک. سی دی های استاندارد 
اطالعات   MB-۶۵۰ یا  و  موسیقی  دقیقه   ۷۴ برابر  ظرفیت  دارای  میلیمتر   ۱۲۰

هستند.)در نسخه های جدید تر تا ۷۰۰ مگابایت(.
 Red( قرمز  کتابچه  به صورت  اطالعات  برای ذخیره  استاندارد  دو  دارای  سی دی 
برای   )Yellow Book( زرد  کتابچه  استاندارد  و  صوتی  سی دی  برای   )Book
سی دی رام )CD-ROM( است. اطالعات درون CD به صورت شیارهای حلزونی 
زیرکانال هایی  از  اطالعات  بازیابی  برای   ،)Pit(می شود ذخیری  مارپیچ  و  شکل 
می شود.  استفاده  است  دیسک  هر  بیت های  با  متناظر  که  )subchannel هایی( 
کانال های موجود در سی دی عبارت اند از P Q R S T U V W و متناظر با آن 
BIT های ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ قرار دارند که در بازیابی از یک سی دی هد R/W را 
هدایت می کند تا به اطالعات مورد نظر در دیسک دسترسی پیدا کند، عالوه بر آن 
خط و شیارهای )Track های( موجود در سی دی صوتی باعث می شود برای انتخاب 
هر شیار موسیقی هد R/W به صورت دستیابی مستقیم و بدون طی کردن کل 

دیسک به شیار مربوطه دست پیدا کند.
انواع سی دی:

Audio CD: همانطور که گفته شد در سال ۱۹۸۰ توسط شرکت سونی و فیلیپس 
برای اولین بار ساخته شد. و بعلت رنگ پوشش آن به Red Book مشهور شد.

Super Audio CD: که وضوح باالتری نسبت به لوح صوتی معمولی دارد.
ساخته  ویدیوئی  های  استاندارد  سازی  ذخیره  )Video CD )VCD:برای 

شده است.
CD-plus یا :Enhanced CD

Bootable CD: یا Live CD که دارای توانائی نصب برنامه سیستم عامل است.
انواعی که قابلیت نوشتن داده و یا دوباره نویسی را دارند:

Recordable CD-ReWritable CD 
به گفته کاتز مردم با وسایل خود عجین هستند و بعید است سی دی برای همیشه 
هر چند فروش جهانی دیسکهای سی دی به نصف رسیده است- و  نابود شود – 
نکته دیگر اینکه تماس های فیزیکی با ابزار چیزی است که انسان نمی خواهد آنرا 

از دست دهد و این می تواند در حیات دیسک ها خود را نشان دهد.
هرچند آمار فروش لوح فشرده در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۰۰ میلیون می رسد ولی با 
گسترش مصرف حافظه های قابل حمل مثل Flash Memory و ذخیره ساز های 

قابل حمل مصرف لوح فشرده به نصف تقلیل یافته است.

تولد ۳۰ سالگی سی دی مبارک 
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تـغـذيـه قـديمي هـا 4 غـلط دارد
سفره  است؟  چگونه  شما  خوردن  غذا  الگوي 
جدید  یافته هاي  اساس  بر  را  خود  غذاي 
تغذیه اي و نظر متخصصان تغذیه مي چینید یا 
و خوراک  در خورد  والدینتان  قدیمي  باورهاي 
کتاب  نویسنده  فولر،  دکتر  دارند؟  تاثیر  شما 
»از رژیم غذایي مادرتان پیروي نکنید«، معتقد 

است...
گذشت زمان بر نوع خوراک ما هم تاثیر گذاشته 
قدیمي  بسیار  باورهاي  از  نباید  امروز  نسل  و 
که  باورهایي  کنند؛  پیروي  خوردن  غذا  درباره 

اشاره اي به مهم ترین آنها خواهیم داشت:
باور اشتباه اول

میان وعده اشتها را کور مي کند
غذا  دارند  عقیده  ما  بزرگ ترهاي  از  بسیاري 
خوردن باید به ۳ وعده اصلي محدود شود زیرا 
بین وعده هاي  در  مواد غذایي مختلف  خوردن 
اصلي غذایي، باعث کاهش اشتها خواهد شد اما 
در زندگي هاي ماشیني و کم تحرک امروزي اگر 
۳ وعده غذاي اصلي و ۲ یا ۳ میان وعده داشته 
باشیم، مي توانیم سهم گروه هاي غذایي مختلف 
را بین این وعده ها و میان وعده ها پخش کنیم 
پرخوري  اصلي  وعده هاي  در  هم  نتیجه  در  و 
نکنیم و چاق نشویم و هم قند خونمان را در حد 
طبیعي و ثابتي نگه داریم. البته بهترین خوراکي  
براي میان وعده ها شامل مغزها، میوه ها، ماست، 
سبزي ها و کیک هاي خانگي کم چرب و کم شکر 
مناسب  میان وعده  یک  اینکه  ضمن  هستند. 
باید حداکثر ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوکالري انرژي به 

بدنمان برساند.
باور اشتباه دوم

بشقاب غذا را باید تا ته خورد
متاسفانه خیلي از والدین عادت دارند خودشان 
غذا  خود  بزرگ  و  کوچک  بچه هاي  همه  براي 

تمام  خوردن  از  پیش  هم  گاهي  و  بکشند 
غذاي شان اجازه ترک سفره را به آنها نمي دهند. 
با این حساب، حتي اگر زیاد هم گرسنه نباشید 
پدر  نشدن  ناراحت  خاطر  به  مي شوید  مجبور 
بخورید  را  غذایتان  تمام  زور  به  خود  مادر  یا 
هم  را  اندامتان  تناسب  بر چاق شدن،  عالوه  و 
بد  ساعت  چند  تا  حالتان  و  بدهید  دست  از 
باشد. به همین دلیل بهتر است خیلي منطقي 
با والدین خود در این مورد صحبت کنید و از 
اجازه بدهند خودتان غذا بکشید  آنها بخواهید 
تا مجبور به اسراف )به دلیل دور ریختن غذا( یا 
پرخوري نشوید. به هیچ وجه براي اسراف نکردن 
آنها  به خوردن  را مجبور  مواد غذایي، خودتان 
نکنید. یعني به جاي خوردن یا دور ریختن، آنها 
را داخل ظرف دربسته اي درون یخچال بگذارید 

و در وعده بعدي میل کنید.
باور اشتباه سوم

غذا را باید تند خورد
فرزندشان  نرسیدن  دیر  براي  والدین  از  خیلي 
به  میز صبحانه  مدام سر  دانشگاه،  و  به کالس 
»تندتند  کن«،  »عجله  که  مي کنند  تاکید  آنها 
نمي دانند  والدین  این  اما  »دیرت شد«  بخور«،  
خوردن  هنگام  استرس  داشتن  یا  کردن  عجله 
غذا باعث مي شود پیام سیري به درستي و در 
زمان مشخص به مغز نرسد و فرد زودتر یا دیرتر 
احساس  است،  شده  سیر  واقعا  که  هنگامي  از 
سیري کند. غذا خوردن باید حداقل ۲۰ دقیقه 
مغز  به  درستي  به  سیري  پیام  تا  بکشد  طول 
برسد. اگر به سرعت غذا بخوریم، حجم بیشتري 
از مواد غذایي را وارد بدنمان مي کنیم و به این 
ترتیب چیزي جز چاقي نصیبمان نمي شود. اگر 
ناهار  یا  براي خوردن صبحانه  واقعا وقت کافي 
ندارید، یک ساندویچ براي خودتان درست کنید 
و آن را در کمال آرامش در طول مسیر بخورید.

باور اشتباه چهارم
بهترین دسر، ساالد و سبزي است

در اینکه ساالد و سبزي ها از بهترین موادغذایي 
هستند، شکي نیست اما اگر والدین فرزندانشان 
را مجبور  کنند به جاي بستني شکالتي یا ژله، 
کنند،  انتخاب  دسر  به عنوان  را  سبزي  بشقاب 
نوعي مقاومت غذایي در برابر این خوراکي هاي 
به  کرد.  خواهند  ایجاد  بچه ها  ذهن  در  مفید 
همین دلیل بد نیست گاهي به فرزندانمان اجازه 
دهیم خودشان غذا یا دسرشان را انتخاب کنند 
تا موضع گیري خاصي در برابر سبزي ها نداشته 
و  غذاها  خوردن  با  مي توانید  هم  شما  باشند. 
دسرهاي سالم و تعریف کردن از طعم و خواص 
خوراکي هاي  این  به سمت  را  بچه ها  نظر  آنها، 

مغذي جلب کنید.

رومي هاي باستان بر این باور بودند که بخور براي پاکیزگي و 
زیبایي صورت مفید است...

یوناني هاي باستان هم به قدرت بخار آب و استفاده از بخور 
داشتند  عمیقي  باور  پوست  زیبایي  و  سالمت  براي  گرم 
از  بسیاري  است.  بوده  رایج  بسیار  زمان  آن  در  کار  این  و 
متخصصان زیبایي در دنیاي مدرن امروز همچنان با رومي ها 
را  آب  بخار  از  استفاده  و  باستان هم عقیده اند  یوناني هاي  و 

براي بهداشت و زیبایي پوست بسیار مفید مي دانند.
اگرچه هنوز دلیل علمي ثابت شده اي وجود ندارد که نشان 
دهد درمان با بخار ارزش پزشکي خاصي روي پوست دارد 
اما بیشتر افرادي که صورت را بخور مي دهند، حس مي کنند 
بخور  طي  آب  بخار  دماي  معموال  مي شود.  بهتر  ظاهرشان 
حدود ۴۳ درجه سانتي گراد است. در این دما رطوبت بسیار 
به  آرامش  احساس  و  مي شود  فراهم  پوست  براي  خوبي 
و  اکسیژن  عروق،  گشادشدن  دنبال  به  مي دهد.  فرد دست 
موادمغذي بیشتري از طریق خون به بافت صورت مي رسد. 

مکانيسم اثر
باعث  بخار  گرماي  است؛  واضح  بسیار  بخور  اثر  شیوه 
جریان  افزایش  با  مي شود  صورت  خوني  عروق  گشاد شدن 
پیدا  گلگون  و  شاداب  ظاهري  گونه ها  و  صورت  خون، 
پوست  و  باز  را  منافذ  بخور  هنگام  صورت  تعریق  مي کنند. 
براي کل  که سونا  با طراوت مي کند درست همان کاري  را 
بدن انجام مي دهد. منافذ پوست عضله ندارند که آنها را باز 
و بسته کند بنابراین بخور گرم و تعریق ناشي از آن، منافذ 
را تمیز مي کنند. در عرق حدود ۹۹ درصد آب وجود دارد 
و به این ترتیب آلودگي ها و سلول هاي مرده پوست و سایر 
بقایاي آن که ممکن است در منافذ سطح پوست گیر کرده 
سبوم  دیگر،  طرف  از  مي شوند.  برداشته  راحتي  به  باشند، 
که همان چربي طبیعي پوست است، به وسیله غدد سباسه 
ترشح مي شود. این غدد در فولیکول هاي مو هم وجود دارند. 
تولید سبوم بیش  یا  فولیکول ها  افتادن سبوم در  علت گیر 
یا بسته شدن ورودي منافذ. بخار آب، منافذ و  از حد است 
داخل  سبوم  و  مي کند  باز  را  صورت  سیاه  سر  سوراخ هاي 
حالت  از  منافذ  نتیجه  در  مي شوند  خارج  راحتي  به  منافذ 

بسته و سر سیاه درمي آیند.
روش جوان سازي

معموال پوستي که مي بینیم، همان پوست مرده است و براي 
تولید سلول هاي پوستي تازه، سلول ها طي فرآیندي به نام 
»میتوز« تقسیم مي شوند. سلول هاي جوان، حالت محکم و 
شادابي دارند. با گذر زمان، این سلول ها از الیه هاي پوست 
باال حرکت مي کنند و تغییرات فیزیولوژیک روي  به سمت 
آنها به وجود مي آید. سلول ها به سطحي ترین قسمت پوست 
در  دارند.  مرده  و  سفت  حالتي  مرحله  این  در  و  مي رسند 
با  است.  بار  یک  روز   ۲۸ هر  سلول  ساخت  چرخه  جواني 
از  جواني  سرعت  به  پیر  و  مرده  سلول هاي  سن،  افزایش 
بین نمي روند و پوست حالتي خسته و پیر پیدا مي کند اما 

و  بروند  کنار  تا  مي کند  را شل  این سلول ها  گرم  آب  بخار 
به همین دلیل با بخور، پوست صورت با طراوت و جوان تر 

دیده مي شود.
ساده و ارزان

براي  و  ندارد  نیاز  زیادي  وسایل  و  هزینه  به  صورت  بخور 
است.  الزم  گود  ظرف  یک  و  آب گرم  حوله،  فقط  کار  این 
البته در همین فرایند ساده باید نکته هاي کلیدي را در نظر 
گرفت تا تاثیر مطلوبي مشاهده شود. اولین نکته این است 
باید مطلوب باشد. بیشتر متخصصان  که درجه حرارت آب 
دماي ۴۳ درجه سانتي گراد را پیشنهاد مي کنند. هنگام بخور 
زخم  جاي  و  آب  بخار  با  سوختن  زیرا  است  الزم  احتیاط 
آن، مشکل هاي جدي برایتان به وجود مي آورد. آب گرم را 
داخل ظرفي قرار دهید. حوله را روي صورت و سرتان بکشید 
خیلي  نه  البته  شوید  نزدیک  گرم  آب  ظرف  به  آرام آرام  و 
نزدیک. بعضي متخصصان توصیه مي کنند فاصله صورت تا 
ظرف کمتر از ۳۰ سانتي متر نباشد اما بعضي دیگر فاصله ۴۵ 
سانتي متري را مناسب مي دانند. قبل از انجام بخور، صورتتان 
را با آب ولرم و یک شوینده مناسب بشویید تا آلودگي ها و 
احتماال مواد آرایشي از روي پوست برداشته شود. موهایتان 
را ببندید تا روي صورتتان نیفتد. حوله را روي سرتان بکشید 
و صورت را به ظرف آب گرم نزدیک کنید )در فاصله ۲۰-۴۵ 
سانتي متر( تا بخار ۵ تا ۷ دقیقه با صورتتان تماس پیدا کند. 
بخور یک بار در هفته توصیه مي شود. اگر تعداد دفعات بخور 
پوست  خشکي  باعث  باشد،  حد  این  از  زیادتر  آن  مدت  یا 
خواهد شد. بعد از اتمام بخور، از یک کرم الیه بردار ضعیف 
و بعد از آن از یک مرطوب کننده استفاده کنید تا پوستتان 

مرطوب شود.
Modern Medicine :منبع

پوست من، زنده بمان، نفس بکش!

امروزه افراد زیادي به ما مراجعه مي کنند که به علت دغدغه هاي زندگي 
راه حلي  مي خواهد  دلشان  ولي  شده اند  گذشته  از  گرفتارتر  بسیار  مدرن 

بیابند تا والدین مسن شان راحت تر زندگي کنند...
با  نبودن  آشنا  آن  از  بدتر  و  توقعاتشان  سطح  و  جوان ها  دنیاي  تفاوت   
سالمند  میان  تنش هایي  ایجاد  به  گاهي  سالمندي  دنیاي  مشخصه هاي 
احساس  دنبال  به  است که سالمند  این شرایط  در  و خانواده مي انجامد. 
خانواده  افراد  مهم  مشکل  مي شود.  بیماري  و  افسردگي  دچار  تنهایي 
سالمند این است که فکر مي کنند شرکت در کالس هاي آموزشي، ترتیب 
دادن برنامه هاي شاد و دوستانه، دعوت به کنسرت موسیقي و در یک کالم 
زندگي فعال از سن و سال پدر یا مادرشان گذشته و ناخواسته و نامحسوس 
حق زندگي عادي را از آنها مي گیرند. بعضي از سالمندان تنها که همسر 
خود را از دست داده اند، شاید با شروع یک زندگي جدید، حس تازه اي از 
حیات پیدا کنند. آنها دور از احساس هاي هیجاني و شهواني، فقط به یک 
همدم و هم صحبت نیاز دارند. برخي خانواده ها حتي تصور ازدواج مجدد 
والدین خود را بد مي دانند. اگر سالمندي که مثال ۶۰ یا ۶۵ سال بیشتر 
ندارد تمایل به این کار دارد، باید به فکر یافتن هم صحبتي براي او بود. به 
غیر از این، برنامه ریزي براي پر کردن اوقات فراغت فرد مسن مهم است. 

او مي تواند آنچه در جواني فرصت انجامش را نیافته، در این سن تجربه 
کند چون هیچ وقت دیر نیست.

و  سالمندان  فراغت  اوقات  فکر  به  هنوز  ما  کشور  مسووالن  متاسفانه 
نیز  آنها  این دلیل نمي شود که خانواده   اما  نیستند  براي آن  برنامه ریزي 
به این موضوع بي تفاوت باشند. برنامه ریزي براي داشتن تفریحي همراه با 
نوه ها هم براي سالمند خوشایند است؛ مثال آب بازي و شنا و حتي راه رفتن 
در آب براي کسي که شنا بلد نیست باعث مي شود از آرتروز و درد هاي 

آن پیشگیري شود.
بعضي از خانواده ها از پرحرفي سالمند و اینکه بارها و بارها یک موضوع 
یا خاطره را تعریف مي کند، مي گویند. یادتان باشد او نیاز دارد حرفش را 
بشنوید بنابراین جلوي صحبت کردنش را حتي از مسایل تکراري نگیرید 
چون سرخورده و افسرده مي شود. این کامال طبیعي است، چون او هیجان 
و شور گذشته ها را ندارد و سعي مي کند خاطره هاي گذشته را مدام تکرار 
کند. کمکش کنید زندگي امروزش هم شاد و متنوع شود تا به جاي از کار 
افتادگي و گوشه گیري، از آنچه امروز برایش رخ داده، تعریف کند یا آنچه 
آموخته یا از اتفاقي که در پارک هنگام پیاده روي برایش افتاده الزم است 
مرتب براي ارزیابي سالمت جسمي سالمندتان آزمایش هاي معمول ساالنه 
را طبق دستور پزشک انجام دهید و همه حالت هاي او را مهم بدانید و 
آن را به حساب روند پیري نگذارید و مشکل را نادیده نگیرید. گاه تحمل 
امکان  این گروه سني مشکل است. داشتن  براي  ناخوشایند  هیجان هاي 
براي در میان گذاشتن احساسات با افراد نزدیک و صمیمي یا روان شناسان 
و روان پزشکان، عالوه بر تخلیه این هیجان ها، به برداشت ها و دیدگاه هاي 

سالمند شکل مي دهد و برایشان مفید است. 
فراموش نکنید آنچه ما در هر دوره سني به آن نیاز داریم، احترام است و 
نباید به کودکان یا دیگر اعضاي خانواده اجازه بدهید این حق را نادیده 

بگیرند.
فراهم  و  سالمند  تشویق  از  نباید  و  نیست  دیر  یادگیري  براي  هیچ وقت 
کردن هر فرصتي براي یادگیري مطالب تازه دریغ کرد. به او بگویید از کار 
افتاده نیست و مي تواند به خود تکیه کند. حس تالش و با امید زندگي 
کردن را در سالمند خود بیدار و باورهایي مثل از »ما گذشته« و »براي 
سن ما دیر است« را از ذهنش بیرون کنید. مسوولیت هایي در حد توان 
با بزرگ جلوه دادن محبتي که در حقتان کرده،  بر عهده اش بگذارید و 
حس مثبت و مفید بودن را در او زنده کنید. ابراز محبت سالمند به اقوام، 
دوستان، فرزندان و نوه ها و نوازش آنها هم از نظر جسمي و هم از نظر 
عاطفي سالمت او را تضمین مي کند. مشارکت سالمندان در فعالیت هاي 
باید  آنها  است.  نیز سودمند  دیگران  به  داوطلبانه  و کمک هاي  اجتماعي 
ضمن پذیرش محدودیت هاي دوران سالمندي حق داشتن زندگي فعال 

را براي خود قائل باشند.
دکتر مهشید فروغان

حق زندگي فعال را از سالمندان نگیریم

ديابت و روماتيسم
واریسي ها جوراب واریسي بپوشند

واریس به سیاهرگ هایي گفته مي شود که به طور غیرطبیعي، پیچ در پیچ شده اند و قطرشان بیشتر از حد انتظار است. این 
اتفاق مي تواند براي سیاهرگ هاي اطراف اندام تحتاني بیفتد. وقتي سن افراد باال مي رود، احتمال ابتال به برخي بیماري  ها از 
جمله واریس هم افزایش مي یابد. این بیماري که نوعي اختالل در دریچه النه کبوتري پا محسوب مي شود، در برخي از افراد 
و خانواده ها شیوع بیشتري دارد. یعني وراثت مي تواند در ابتال به واریس نقش مهمي داشته باشد. البته ایستادن هاي مکرر 
در دوران جواني هم مي تواند یکي از دالیل ابتال به واریس در دوران سالمندي باشد. مي توان پیش بیني کرد امکان ابتال به 
واریس در سالمندان عزیزي که در دوران جواني شغل هایي مانند نانوایي، سلماني، پزشکي، پرستاري، دندان پزشکي و حتي 
معلمي داشته اند، بیشتر از دیگران است. این بیماري با درد در ناحیه پا همراه است و معموال درد هنگام شب افزایش مي یابد. 
به همین دلیل به سالمندان و افراد مبتال به واریس توصیه مي شود براي کاهش این درد جوراب هاي واریسي بپوشند. البته 
گاهي سالمندان با پوشیدن جوراب هاي واریسي اذیت مي شوند، عرق مي کنند و حتي حساسیت پوستي سراغشان مي آید. به 
همین علت نمي توان استفاده از جوراب واریس را به تمام افراد مبتال به این بیماري، توصیه کرد. با وجود این، راهکارهایي هم 
براي پیشگیري از حساسیت پوستي و تعریق ناشي از پوشیدن جوراب هاي واریسي وجود دارد؛ مثال مي توان یک جوراب نازک 
نخي را زیر جوراب هاي واریسي به پا کرد تا جلوي ابتال به حساسیت پوستي را بگیرد. ناگفته نماند که پوشیدن جوراب هاي 
واریس فقط به کاهش درد کمک مي کند و عالیم ظاهري این بیماري )مانند بدشکل شدن عروق پا( را از بین نمي برد، بنابراین 
بیماراني که مي خواهند بدشکلي پاي خود را از بین ببرند، باید به متخصصان پوست یا عروق مراجعه کنند تا شاید با درمان هاي 

لیزري، کمي وضعیت ظاهري پاي این عزیزان بهبود یابد.
دیابتي ها جوراب نخي بپوشند

دیابت یکي از بیماري هایي است که باید همیشه )مخصوصا در دوران سالمندي( به شدت مراقب آن بود و اجازه ابتال به عوارض 
ناشي از آن مانند زخم پاي دیابتي را نداد. یکي از اتفاق هایي که معموال با افزایش سن در این بیماران رخ مي دهد، کاهش 
با اشیاء  یا برخورد پاها  نامناسب  اثر پوشیدن کفش  حس المسه پاست. یعني ممکن است یک سالمند مبتال به دیابت در 
مختلف دچار آسیب شود اما به دلیل کاهش حس المسه پا متوجه زخم و آسیب نشود. به همین دلیل پوشیدن جوراب براي 
تمام سالمندان مبتال به دیابت، ضروري و الزامي است. جوراب دیابتي باید حتما نخي باشد تا امکان تعریق و رشد میکروب ها 
و قارچ ها در ناحیه پا و البه الي انگشتان آنها به وجود نیاید. سالمندان دیابتي باید هر شب جوراب ها و پاهاي خود را بشویند 
و همیشه جوراب پاکیزه به پا داشته باشند. ضمن اینکه باید همیشه پا و بین انگشتان خود را خشک و تمیز نگه دارند و هر 
روز تمام قسمت هاي پایشان را از نظر وجود هر نوع زخم یا ضایعه اي بررسي کنند زیرا ممکن است متوجه درد یا حتي سوزش 

ناشي از آسیب پوست این ناحیه نشوند.
روماتیسمي ها جوراب نرم و حوله اي بپوشند

روماتیسم  بیماري   سالمندي،  دوران  در  شایع  بیماري هاي  از  دیگر  یکي 
انواع آن مانند  انواع مختلفي دارد و برخي از شایع ترین  است. روماتیسم 

آرتریت روماتویید و نقرس، عضالت پا را درگیر مي کنند.
آرتریت روماتویید بیشتر عضالت مچ و انگشت پا را تحت تاثیر قرار مي دهد 
و شیوع بیشتري در خانم ها به خصوص در دوران سالمندي دارد. نقرس هم 
جزو بیماري هایي است که قاعده شست پا را دچار درد و مشکل مي کند. 
وقتي افراد سالم پاي خود را زمین مي گذارند و مي ایستند، وزنشان به طور 
مساوي در کل کف پایشان تقسیم مي شود، اما افرادي که به بیماري هاي 
مفصلي )بیماري هاي مفصلي از مچ پا به پایین( مانند آرتریت روماتویید 
یا نقرس مبتال هستند، در این حالت بیشتر وزن بدنشان را روي قسمتي 
از  این قسمت  و  یا برجستگي شده است، مي اندازند  تورم  پا که دچار  از 
پاي آنها به مرور زمان دچار درد و زخم مي شود. به همین دلیل پوشیدن 
جوراب و کفش هاي مناسب براي این گروه اهمیت زیادي دارد. جوراب هاي 
حوله اي که کفي نرمي داشته باشند، از بهترین گزینه ها براي سالمندان 
مبتال به روماتیسم هستند. با پوشیدن این جوراب ها، وقتي پایشان را زمین 
مي گذارند، احساس سختي کف زمین، حس درد را به آنها منتقل نمي کند 

و همین امر باعث کاهش مقداري از درد آنها مي شود.

که  کساني  دارند  اعتقاد  افراد  از  بسیاري 
است  نزدیک  خیلي  هم  به  پایشان  انگشت هاي 
یا آنهایي که انگشت هاي پایشان روي هم افتاده، 
ورزشي خودداري  هرگونه حرکت  انجام  از  باید 
کنند تا مشکلشان حادتر نشود یا ناراحتي هایي 

مانند کمردرد و زانودرد سراغشان نیاید...
شکل  تغییر  است  ممکن  که  بدانید  نیست  بد 
انگشت هاي پا به صورت ثانویه پیش بیاید؛ یعني 
وجود مشکلي در سیستم حرکتي و بیومکانیک 
خود پا مانند مشکالت سستي بافت نرم پا، پاي 
صاف، مشکالت مچ و ضربدري یا پرانتزي بودن 
زانو باعث بر هم خوردن راستاي بیومکانیکي پا 
شود. این به هم ریختگي راستاي پا به مرور زمان 
پا خواهد  انگشتان  و  پاها  تغییر شکل  به  منجر 
شد. گاهي در اثر این مشکل، انگشت شست پا 
انگشت هاي  و  مي شود  کشیده  خارج  طرف  به 
هم  به  بسیار  یا  مي افتند  هم  روي  یا  هم  دیگر 
فعالیت هاي  از  برخي  انجام  و  مي شوند  نزدیک 

چنین  مي کنند.  مشکل  فرد  براي  را  فیزیکي 
افرادي براي بررسي کامل و معاینه دقیق مشکل 
پاي خود باید به یک متخصص مراجعه کنند تا 
زودتر اقدام هاي درماني الزم انجام شود. استفاده 
با  کفش هایي  پوشیدن  مناسب،  کفي هاي  از 
اصالحي  ورزش هاي  انجام  و  پهن تر  پنجه هاي 
مي تواند تا حد زیادي به رفع ناراحتي این افراد 

کمک کند.
یکي دیگر از راه هاي اصالح فاصله بین انگشت ها 
بیماراني قرار دادن وسایل طبي بین  در چنین 
دوم  و  اول  انگشت  به خصوص  پا ،  انگشت هاي 
انحراف  تا حدي جلوي  مي تواند  کار  این  است. 
پوشیدن  پس  بگیرد  را  انگشت ها  حد  از  بیش 
جوراب هاي انگشتي که مي تواند فاصله مناسبي 
افرادي  چنین  به  کند،  ایجاد  پا  انگشتان  بین 
درمان  هم  جوراب ها  این  اما  مي شود  توصیه 
نماند  ناگفته  نیستند.  انگشت ها  انحراف  قطعي 
افراد  گروه  این  براي  ورزشي  منع  معموال  که 

وجود ندارد و فقط ورزش هایي مانند ورزش هاي 
والیبال  و  بسکتبال  ژیمناستیک،  مانند  پرشي 
مشکل  و  ناراحتي  دچار  را  آنها  قدري  مي تواند 

کند.

اگر انگشت پايتان انحراف دارد، جوراب انگشتي بپوشید
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از آن رشته  داستان دلبستگي مقام معظم رهبري و کتاب 
که  بدانید  قدر  همین  فقط  دارد.  درازي  سر  که  هاست 
دوستی چند سال پیش از قول ایشان نقل مي کرد: »یکي 
به خاطر  و  مي خورم  را  که همیشه حسرتش  از چیزهایي 
توانم به سراغش بروم، قدم زدن در  اقتضائات رهبري نمي 

همین راسته کتاب فروشي هاست! کاش مي شد...«
کتاب »فرمانده من« تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه 
این  است.  کرده  عبور  نیز  شصتم  چاپ  از  که  است  هنری 
است  مقدس  دفاع  فرماندهان  از  هایی  قصه  حاوی  کتاب 
که رحیم مخدومی،  احمد کاوری، داوود امیریان،  علی اکبر 
عباس  و  جمشیدیان  هادی  گلچین،   حسن  نژاد،   خاوری 

پاسیار و… به نگارش درآورده اند.
تورو به خدا بگو چی شده؟ به مجروح بودنم نگاه نکن باور 
کن طاقت می آرم. اگرخبر است به من هم بگو ...با التماس 
من، سرش را بلند کرد. قطرات اشک روی گونه هایش لغزید 
و به زمین ریخت. مرد بود. در حالی که اشک هایش را پاک 
می کرد، گفت )باز هم از کاروان شهدا عقب ماندیم... تقی 
های  بچه  از  دیگه  نفر  چند  و  برات  مجتبی  بابایی،  زکایی، 
حسین  حاج  شدند.  شهید  پریشب  نینوا  گروهان   ۳ دسته 
هم... ناگهان دریچه تانک باال رفت و دو دست به موازات هم 
با یک کالهخود  لوله تفنگی  از دست ها  بیرون آمد و پس 

روی آن.
-الدخیل الخمینی !

لحظه بعد، مدنی بود که سوار بر تانک گوش عراقی را گرفته 
بود و فریاد می زد که: )گاز بده...گاز بده( و عراقی هم گاز می 

داد و غول سیاه مهار شده را به سمت ما می آورد.
...گاهی آنقدر مارا می دواند که همگی از نفس می افتادیم و 
تازه بعد می بایست سینه خیز می رفتیم و غلت می زدیم. البته 
او همه این کارها را همراه ما و حتی زودتر از ما انجام می داد. 
بدویم،   تا روی سنگ ها و خارها  برهنه می کرد  پا  را  ما  اگر 
خودش زودتر از بقیه پوتین ها را در می آورد وگاهی که احیاناً 
اشتباهی از کسی سر می زد و تنبیه می شد، خود او نیز پا به 
پای شخص خاطی تنبیهات را انجام می داد. این گونه رفتارها 
صمیمیت خاصی بین او و بچه ها ایجاد کرده بود. اسم تک  
تک ما را می دانست و با همه دوست همدم شده بود. در جای 
خودش با بچه ها شوخی می کرد و خالصه خیلی مهربان بود. 
در مسابقات فوتبال و تنیس و دو مثل بقیه شرکت می کرد و 

در موقع لزوم هم بسیار جدی و متین بود.
...حاج حسین ارادت خاصی به حضرت زهرا )س( داشت و 
خود را غالم خانم می دانست. تا اسم آن حضرت را می شنید 
رضا  مداح،  برادر  وقت،   هر  می زد.  حلقه  چشمان  در  اشک 
می خواند،  نوحه  )س(  فاطمه  حضرت  مدح  در  پوراحمد، 
حاجی از خود بی خود می شد و روحش پرواز می کرد و جانش 
در ناله و اشک می سوخت. او به حضرت امام قدس  سره نیز 
مجالس  و  عزاداری ها  در  و  می ورزید  عشق  و  داشت  عالقه 
دعا، کراراً از بچه ها می خواست که ستاره  فروزان جماران را 

بیشتر دعا کنند.
یکی از خصوصیات اخالقی حاج حسین، تواضع بود. فروتنی 
اتاق ها  و  می گرفت  دست  به  جارو  گاه  که  بود  قدری  به  او 
فوراً  بود  افتاده  جایی  در  کثیفی  ظرف  اگر  می زد.  جارو  را 
تمام  برای  او  می داد.  تحویل  تدارکات  به  و  می شست  آن را 
حتی  داشتند.  دوستش  همه  و  بود  نمونه  سرمشقی  بچه ها 
و  نیز همیشه در صف آخر می ایستاد  نمازهای جماعت  در 

هیچ وقت خود را برتر از دیگران نمی دانست.
شصت  پنجاه  به  یعنی  گذرگاه،  نزدیکی  به  دشمن  ...دیگر 
متری ما، رسیده بود. قلبهایمان به شدت می تپید و همچنان 
متعجب  تاخیر  و  درنگ  همه  آن  از  آتش  فرمان  انتظار  در 
سروان  بودیم،  کار  عاقبت  نگران  ما  که  حالی  در  بودیم 
محمودیان خون سرد و مطمئن تیربار را در دست می فشرد 

و با دقت به گذرگاه خیره شده بود.
ناگهان غرش تیربار سروان محمودیان سکوت را شکست. هم 
زمان با شلیک او، اقدام به تیر اندازی کردیم. تیر بار یک دمم 
از تک و تا نمی ایستاد و مثل داسی که علف های هرز را درو 
کند افراد دشمن را یکی پس از دیگری نقش بر زمین کرد.

تلفاتی سنگین، که  با  دقیقه، دشمن  ده  از  زمانی کمتر  در 
میزان دقیق آن برای ما مشخص نبود، پا به فرار گذاشت.

این خاطرات زیبا و خواندنی است که مقام معظم رهبری را 
متاثر کرده و در تاریخ ۲۲ / تیر/ ۱۳۷۱ نوشته اند:

چقدر این کتاب فرمانده من عالی است و چقدر من را متأثر 
و منقلب کرد

ایشان همچنین در تاریخ ۲۵/تیر /۷۰ درباره همان کتاب در 
دیدار با اعضایدفتر ادبیات و هنر مقاومت گفته اند:

»من کتاب هایی را که می خوانم معموال پشتش یادداشت یا 
تقریظی می نویسم؛ این کتاب »فرمانده من« را که خواندم 
السالم  نوشتم:  را  نامه  زیارت  از  بخشی  پشتش  اختیار  بی 
این  مقابل  در  که  دیدم  واقعا  احبائه!  و  اهلل  اولیاء  یا  علیکم 
این  وقتی  کند.من  می  حقارت  احساس  انسان  ها  عظمت 
شکوه را در این کتاب دیدم در نفس خود حقیقتا احساس 

حقارت کردم.«
کتاب  مطالعه ی  از  پس  خامنه ای  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
نوشته اند  کتاب  این  بر  کوتاهی  حاشیه ی  من«،  »فرمانده ی 
که از سوی دفتر حفظ و نشر آثار ایشان منتشر می شود. این 

متن به شرح زیر است:
السالم علیکم یا اولیاء اهلل و احبائه، السالم علیکم یا اصفیاءاهلل 

و خیرته، السالم علیکم یا انصاردین اهلل و اعوان ولیه …
ای آیت های خدا، ای معجزه های ایمان، ای نشانه های تعالی 

جاودانه انسان …
ای گلهای محمدی که فساد و آلودگی جهان امروز نتوانست 
از شکوفایی باز داردتان، برقی شدید و دنیای تاریک را روشن 
انسان  بالندگی  بر آن کوتاه نظران که  کردید، حجتی شدید 
الهی را در عصر تسلط مادیت ناممکن میدانستید، خاطره ی 
مسلمانان صدر اسالم را زنده کردید و صدق و اراده و فناء 
به  آنان  گذاشتید.  نمایش  به  آنان  از  پیش  حتی  را  اهلل  فی 
نفس پیامبر و نزول پیاپی آیات قرآن دل را گرم و جان را 
مجسم  را  تقوا  و  خلوص  حقا  چه؟  شما  اما  می کردند.  تازه 
بود  تقوا  و  خلوص  مظهر  که  بحق  امام  آن  برای  و  کردید 
و علیکم هنیئا  علیه  سالم اهلل   … سربازانی شایسته شدید 

لکم رحمة ربکم.
الحسینی  نفسه علی  ذلیل  و  امانیة  اسیر  الوازره  بیمناه  کتبه 
الزمره  بهذه  الحقه  و  اولیائه  مع  حشر  و  رحمة  و  له  غفراهلل 

الطیبه. آمین.
و در پایان نگاشته اند:

)این کتاب در ۱۳ رجب ۱۴۱۱ با چشمی لبریز اشک شوق 
و حسرت زیارت شد.(

به سبب همین عظمت و زیبایی است که مقام معظم رهبری 
در تاریخ ۲۵ / تیر/۱۳۷۰ می فرمایند:

هنر  و  ادبیات  دفتر  از  شما  که  هایی  کتاب  همه  )تقریباً 
مقاومت منتشر کرده اید و بعضی از آنها را بسیار فوق العاده 
های  بخش  آن  از  شد،  ذکر  که  من،  فرمانده  همین  یافتم. 
بسیار برجسته این کار است... من وقتی این ها را می خواندم، 
به این فکر می افتادم که اگر ما برای صدور مفاهیم انقالب 
همین جزوه ها و کتاب ها را منتشر بکنیم ، کار کمی نکرده 
ارزش  بار  بسیار  ها  این  است  گرفته  انجام  زیادی  کار  ؛  ایم 

است.
اگر کتاب  بگیریم  ارزش تصمیم  این  به  نهادن  برای حرمت 
مطالعه  برای  هم  لحظه  یک  ایم  نخوانده  را  من«  »فرمانده 
هفت  است  صفحه   ۸۵ فقط  نیندازیم.  تأخیر  به  را  آنوقت 
در  را  ارزش  با  کتاب  این  که  آن  تر  زیبا  زیباست.  خاطره 
دسترس همه اهل خانه و فامیل و دوستان و آشنایان قرار 
دهیم. به بچه هایمان سفارش کینم که کتاب فرکانده من را 

به همکاالسی های خود اهدا کنند .
*** خاطره رحیم مخدومی از دیدار با رهبر انقالب

درست هجده سال پیش مهمان همین اتاق بودیم؛ بی تغییر، 
مهمان، همان مهمان، حال تنها تعدادمان کمی بیشتر شده 

که آن هم از تبعات رشد است دیگر!
میزبان، همان میزبان. تنها و مظلوم. این هم البد از تبعات 
رشد نکردن است! نمی دانم در این رشد و افت و در این تغییر 

و سکون، کداممان باید شرمسار باشیم و کدام سرافراز.
نویسنده های  ما  گفتیم:  و  اینجا  آمدیم  پیش  سال  هجده 
دفاع مقدسیم. تازه کاریم و تیراژ کتاب هایمان سه هزارتایی 
می شود. او گفت تیراژتان را ببرید باال. روی صد هزار تا. از 
سه، تا صد فاصله ای بود که برق از سه فاز همه پراند. حکایت 
استاد چتربازی را داشت که می خواست از آسمان پرتابمان 
از  نامی فرهنگ، پرش  از آن سالیان، کار  بعد  امروز  و  کند. 
روی همان بام هجده سال پیش است. و صد البته از همان 
وقت مشهود بود چرا که روز بعد رسانه ها به همه زوایای این 
کالس چتربازی پرداختند، اال پرش از آسمان. پرش از سه به 

صد در هیچ محفل و رسانه ای پرداخته نشد.
را  مقدس  دفاع  ادبیات  ما دست اندرکاران  می خواستند  البد 
هجده  اگر  که  می دانستند  البد  نکند.  شرمنده  این  از  بیش 
هر  گفت  خواهیم  بپرسند،  کتاب هایمان  تیراژ  از  بعد  سال 

حرف مرد یک کالم است!
البد فهمیده بودند که اگر یکی در رهنمود دادن زیادی به 
ما گیر بدهد، از او خواهیم پرسید؛ خوب، چطور سه هزار تا 

انجام  بفرمایید خودتان  تا؟ شما  هزار  به صد  برسانیم  را 
بدهید تا ما لقمه جویدن را یاد بگیریم. و یا اینکه یک پول 
قلمبه ای را در اختیارمان بگذارید تا صرف همایش و نمایش 

و کنفرانِس »چگونه سه تا را صد تا کنیم« نماییم.
ما  از  بیشتر  و  بهتر  که  شما  گفت،  خواهیم  او  به  بعد 
و  می خوانید  کتاب  حرفه ای  ـ  اصطالح  به  ـ  کتابخوان های 
بهتر از ما اهل بصیرت، منفذهای گزش را شناسایی می کنید، 
به جای ما ناشرها و آموزش و پرورشی ها و آموزش عالی ها 
سازمان تبلیغاتی ها و روحانیون و هیات و بسیج و... تا برسد 
به راس قله که صدا و سیمایی باشند، کتاب تبلیغ می کنید.  
چون ما سر مان را به تبلیغ سوپراستارها گرم کرده ایم! آقاجان 
دیگر.  بیندازید  راه  را  مشتری ها  وسط،  بیایید  یکباره  به 

راستش از ما نمی خرند، اما اگر شما باشید...
هجده سال از عمر فرهنگ دنیا گذشته، تهاجم به شبیخون 
تغییر  چقدر  ما  یافته.  ارتقاء  فرهنگی  ناتوی  به  شبیخون  و 
کرده ایم؟ همه ی افتخار حوزه ی هنری در بخش ادبیات دفاع 
مقدس این است که ۱۵ کتاب را به سه زبان دیگر ترجمه 
و منتشر کرده. حاال با چه تعداد تیراژ و چه نتیجه و تاثیر، 
خبر  تا  آقا  خدمت  بودند  آمده  که  پیش  وقت  چند  بماند. 
آمده اند  هم  حاال  بدهند.  را  »دا«  کتاب  چشمگیر  استقبال 
تا بگویند آن استقبال چشمگیرتر شده! بنده به سهم خود 
دست مریزاد می گویم به عرصه ی تالیف ادبیات دفاع مقدس 
که به چنین توفیقی دست یافته و از آن مهمتر به مدیریت 
بازرگانی و توزیع خوب کتاب ها که انقالبی جدید پدید آورده. 
اما به راستی گمشده ی ادبیات انقالب و دفاع مقدس همین 
از زبان کسی، که »دا«، رگه  آقا  اشاره کرد  است؟ چه زیبا 
و سرنخ یک معدن بزرگ است. بروید جلو تا به خود معدن 

برسید.
پایکوبی کردن در  و  ماندن و جشن  از رگه،  مشعوف شدن 

کنار رگه را در پی دارد.
دفاع  دست های  به  قلم  جمع  در   )۸۹/۲/۲۰( دیروز  وقتی 
را  گره هایمان  و  کنیم  تازه  دیداری  تا  بودیم  رفته  مقدس،  
این شد که  برسانید.  میلیون  به یک  را  تیراژ  فرمود  بیابیم، 
تمام ماجرای دیدار هجده سال پیش در مغزم تازه شد. دیدم 
آقا رفته و ما مانده  ایم. او با سرعت در پیش است و ما سنگین 

درجا می زنیم.
چرا که اندیشه ی تغییر پوسته و تبدیل یابوهایمان به اسب، 
که  رسیده  جایی  به  کارمان  نگذاشته.  راحت مان  وقت  هیچ 
حوزه ی هنری از عجز تهیه ی یک غرفه ی فروش در خیابان 
مقابل دانشگاه، ناله می کند. آن هم چه شخصیتی؟ حوزه ی 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی! اصال می گویم درآمد حاصل 
از  که  تبلیغاتی  مزاح! سازمان  و دخانیاتش،  نفت  تجارت  از 
شعبه  یک  هر شهرستان  در  انقالب  پیروزی  ماههای  اولین 
زده و حوزه هنری که مرکز استان ها مهم کشور را یکی پس 
است که  این چه حرفی  افزوده،  به شعبات خود  دیگری  از 
که  طنز  جواب  از  بهتر  داد  باید  جوابی  چه  واقعا  می گوید؟ 

فرمود: بساط کنید!
با  را  جلسه  رسمی  سکوت  که  مزاحی  فرمود  مزاح  به  او 
خنده ی صمیمی حضار درهم شکست. اما چه مزاحی نغزتر 
پرمعنی تر از واقعیت! به راستی که یک وقت هایی از منافقین 
در  کتاب  و  روزنامه  توزیع  برای  آنها  پارتیزانی  و شبکه های 
رزم  و  جدیت  و  تالش  از  گرفت.  درس  باید  انقالب  اوایل 
بی امان دشمن برای هجمه به جبهه ی حق باید درس گرفت. 
توفیقات  گذشته  سال  چند  این  در  انصافا  هنری  حوزه ی 
توفیقات،  این  اگر  که  نکنیم  فراموش  اما  داشته،  خوبی 
دست اندرکاران را مشعوف می کند، ناشی از مقایسه ی حرکت 
خود با بی حرکتی دوستان است. کافی است یک بار حرکت 
خود را با حرکت دشمن مقایسه کنند، آن وقت خواهند دید 

که چقدر الک پشت وار گرفتار بی حرکتی هستند.
یادم است در قضیه ی عبور ناو جنگی آمریکا از تنگه ی هرمز، 
امام به افسران جنگ گفته بود »باید بزنید«. این دیگر وظیفه 
آنها بود که راه زدن را پیدا کنند. و چه خوب پیدا کردند و 

هیمنه ی ابرقدرت را در هم شکستند.
رسیدن  عملی  راه  کردن  پیدا  برای  فرهنگ  افسران  امروز، 
عرصه ی  کاش  کرد؟  فکر خواهند  آیا  میلیون،  یک  تیراژ  به 
نظامی و صحرایی دارد،  فرهنگ هم مثل جنگ که دادگاه 
می توانست افسران هجده سال پیش را وسط میدان بکشد و 
از آنها بپرسد، اگر بلد نبودید چرا پذیرفتید و اگر بلد بودید 

چرا نکردید؟
یک زمان بهانه ی افسران فرهنگ پول بود، یک زمان نداشتن 
باید  به واقع  قدرت. حاال که همه چیز در اختیارمان است. 
برویم  کنیم،  جمع  را  کوزه هایمان  و  کاسه  برخیزیم،  گفت 

دنبال بساط کردن. باید از نو شروع کنیم.
اگر در وقت الزم اهل بساط کردن بودیم، حاال قدر پول و 

قدرت را می دانستیم
 

کتابی که رهبران�قالب رادلبسته خود کرد

در  و  شود  می  دیده  توپ  های  گلوله  یکی  در  شوید.  خیره  عکس  دو   
دیگری، خیر.

عکس اصلی گرفته شده در جنگ کریمه بدون توپ است و عکس جعلی 
با توپ!

راجر  این عکس است که در سال ۱۸۵۵ توسط  اسم  »دره سایه مرگ« 
فنتون بعنوان یکی از اولین عکسهای جنگی گرفته شده است.

روسیه با انگلیس و فرانسه و ساردینا و امپراطوری عثمانی درگیر جنگی 
برده شده  نام  دنیا  اولین جنگهای مدرن  از  یکی  بعنوان  ان  از  که  شدند 
و دوربین عکاسی هم  تلگراف  از  بار  اولین  که  است  این جنگ  در  است. 

استفاده شده است.
به  این عکس  درباره  کریمه  به  با سفر  معروف  موریس مستند ساز  ارول 
تحقیق پرداخته و نشان داده که عکس با گلوله های توپ جعلی است و 

عکاس آن زمان – فنتون و دستیارانش- گلوله ها را با دست چیده اند.
به نوشته خبرانالین؛ امااینکه چرا وی این کار را کرده برخی معتقدند وی 

خواسته احساس خود از جنگ را نشان دهد!
فوریه  تا   ۱۸۵۳ اکتبر  جنگهای  به  کریمه  یا جنگ  ِکریمه  نبرد  واقع  در 
۱۸۵۶ گفته می شود که میان امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و فرانسه، 

انگلیس، پادشاهی ساردینیا و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر رخ داد.

اولین عکس جعلی دنیا

احمدي مقدم با بیان اینکه من دست کساني که مدعي کار فرهنگي هستند را مي بوسم 
گفت: البته مفهوم کار فرهنگي این نیست که با انجام آن دیگر اقدامات تعطیل شود.

براي  مزاحمت  نظیر  دیگري  جرایم  با  ارشاد  به  معروف  گشت هاي  اینکه  بیان  با  وي 
باید  خانم ها  با  برخورد  در  البته  گفت:  مي کنند  برخورد   ... و  صوتي  آلودگي  نوامیس، 
خانم ها حضور داشته باشند اما در مواقعي مامور خانم وجود ندارد یا درگیري میان آنان 

رخ مي دهد که در این حالت مامور مرد وارد مداخله در کار مي شود.
به گفته فرمانده نیروي انتظامي به طور کلي این کار مطلوب ما نیست و پلیس از روي 
اکراه در این حوزه مشغول است و ما عالقمند نیستم با فردي برخورد یا او را تحقیر کنیم 

اما در جاهایي باید ورود پیدا کنیم.
فرمانده ناجا با اشاره به تصویب قانون عفاف و حجاب در گذشته اظهار کرد: خوشبختانه 
در حال حاضر ساز و کاري اجراي این قانون تشکیل شده و با حضور نهادهاي متولي که 
ناجا نیز جزو آنهاست جلساتي در این زمینه برگزار شد و در این جلسات افراد مشغول 
بررسي و ارزیابي و نوسازي تاکتیک ها هستند چرا که این قانون در حدود هشت سال 
پیش نوشته شده و نیاز به نوسازي در آن دیده مي شود که انشاهلل طي دو سه ماه آینده 

شاهد یک نوسازي در روش ها خواهیم بود.

سایر  که  نيست  این  فرهنگي  کار  مفهوم 
جاها تعطيل شود
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شهرستان اردستان با مساحت ۱۱۵۹۱ کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر ۴۵۱۵۰ نفر در فاصله ۱۱۸ کیلومتری شمال شرق مرکز 
استان اصفهان و ۷۰ کیلومتری شهرستان نطنز قرار دارد. این شهرستان از ۲ بخش، ۳ شهر، ۷ دهستان و ۳۰۶ روستای دارای 
سکنه تشکیل گردیده  است. مرکز این شهرستان شهر اردستان است. موقعیت جغرافیایی شهرستان اردستان درشمال شرقی 
اصفهان ودرجنوب دشت کویر واقع است  و در ۱۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر اصفهان و بر دامنه های کوه کرکس قرار 
گرفته است. مساحت آن ۱۴۲۴۰ کیلومتراست. مهاباد شهری است در بخش مرکزی شهرستان اردستان استان اصفهان ایران.

ویژگیهای طبیعی
 شمال این شهرستان هموار است و به دشت کویرمربوط می شود. وقسمت جنوب آن کوهستانی است. ازاین رو، پوشش گیاهی 
ودرجه حرارت شمال و جنوب متفاوت است. شمال منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک، جنوب آن معتدل تر است. بطورکلی، 

آب و هوای اردستان گرم و خشک است و اختالف دمای شبانه روز و زمستان و تابستان زیاد است.
رطوبت اردستان بسیارکم است، دراین شهرستان دو رود با کانون اتفاقی درشرق و غرب وجود دارد که در بعضی ازسالها جریان 
می یابند. ازاین رو، تنها منبع آب برای منطقه قناتهای متعددی است که سرچشمه آنها کوهستانهای جنوبی است. درشمال این 
منطقه، چاههای متعددی حفر گردیده و زمینها زیرکشت رفته است که در آب و هوای منطقه موثر بوده است. بیشترین درجه 
حرارت در تیر و مرداد، کمترین درجه حرارت در دی و بهمن است که بین نواحی گرم شمالی و ارتفاعات جنوبی که سردتر است 

حدود ۵ درجه اختالف دما وجود دارد.

معرفی شهرستان اردستان

مسجد جامع اردستان


