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 اي قوم به حج رفته، كجاييد كجاييد؟         معشوق همين جاست، بياييد بياييد

معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار     در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟

گر صورت بي صورت معشوق ببينيد   هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد

ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد           يك بار از اين خانه بر اين بام برآييد

آن خانه لطيف است، نشانهاش بگفتيد        از خواجه ي آن خانه نشاني بنماييد

يك دسته ي گل كو، اگر آن باغ بديديد؟    يك گوهر جان كو اگر از بحر خداييد؟

با اين همه آن رنج شما گنج شما باد      افسوس كه بر گنج شما پرده شمائيد

اين سوره مدني است و 11 آيه دارد. زيرا اولين آيات آن در رابطه 
با جهاد است و بحث جهاد در هنگام حضور پيامبر)ص( در مدينه 

بوده است.
فضيلت تالوت :

پيامبر)ص( در ذكر فضيلت تالوت اين سوره فرموده است: هر 
كس اين سوره را با حضور قلب تالوت كند، خداوند به ازاي هر 
يك از حاجياني كه در شب عيد قربان اعمال مذهبي خود را 

انجام مي دهند، ده نيكي به او عطا خواهد كرد.
اين  نقـل شده است كه هر كس  امام صادق)ع(  از  همچنين 
سوره را تالوت كند، خـداوند او را در زمـره ي دوستـان علي 

)ع( قـرار داده و با او محشور مي گرداند.
محتوای سوره :

جهاد  خدا  راه  در  كه  هايي  انسان  جايگاه  و  اهميت  بيان   -1
مي كنند.

2- ناسپاسي انسان نسبت به پروردگار خود، با وجود علم و 
آگاهي از نعمت هايي كه در اختيارش قرار گرفته است.

شأن نزول :
بحث  دو  ي  برگيرنده  در  كه  سوره  اين  سياق  و  سبك  به  توجه  با 
متفاوت است، اهل نظر در رابطه با شأن نزول آن اختالف نظر دارند. 
عده اي معتقدند كه اين سوره درباره ي جهاد است و عده اي ديگر 
بر اين باورند كه در رابطه با عظمت حج و اعمال آن نازل شده است 

و ممكن است كه هر دو عقيده صحيح باشند. 
اين سوره بعد از جنگ »ذات السالسل« نازل شد. اين جنگ در سال 
6 و يا 8 هجري در حوالي مدينه در سرزميني به نام »يابس« اتفاق 
افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه پس از بعثت پيامبر و  هجرت او به 
تشكيل  نفري  هزار  دوازده  لشكر  يك  مشركين  از  اي  عده  مدينه، 
دادند و تصميم گرفتند كه شبانه به مدينه حمله كرده و پيامبر و 
يارانش را قتل عام كنند. پيامبر پس از اطالع از اين ماجرا، لشكری 
حمله  از  تا  فرستاد  سرزمين  آن  به  اميرالمؤمنين  فرماندهی  به  را 
عهده  به  را  لشكر  رهبري  كه  )ع(  علي  كنند.  ممانعت  ي مشركين 
داشت به گونه اي آنها را هدايت كرد كه در هنگام سپيده دم، قبل 
از رسيدن مشركين به مدينه، دشمن را محاصره كردند و مسلمانان 
پيروز شدند. هم چنين گفته مي شود كه پيامبر فرداي همان روز 
اين سوره را در نماز صبح خواند و اعالم كرد كه اين سوره هم اكنون 
نازل شده است و جنگ به پيروزي مسلمين ختم شده است. سپس 
بعد از بشارت پيروزي به مسلمين، علي )ع( و لشكرش با انبوهي از 
غنايم و اسراي جنگي وارد مدينه شدند. لذا عده اي از افراد صاحب 

نظر معتقدند كه اين سوره اشاره به حضرت علي)ع( دارد. 
اما عده اي ديگر بر اين باورند كه منظور از سوگند به ُسم ُستوران، 
شترهايي است كه در قديم از عرفات به مشعر و از مشعر به منا مي 

آوردند تا در عيد قربان ذبح كنند و قرآن به حركت اين شترها اشاره 
اندازه اي مقدس است كه خداوند به منظور  دارد. زيرا اين عيد به 
حفظ اين آيين مذهبي، به ُسم ستوراني كه براي قرباني كردن مي 

آوردند، قسم ياد كرده است. 
با اين اوصاف از سبك و سياق اين سوره مي توان نتيجه گرفت كه 

بحث سوره همان جنگ ذات السالسل و جهاد با مشركين است.

ِحيِم  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

 َو الَْعاِديَاِت َضْبحًا 1
شماره  به  آنها  نََفس  كه  اي  دونده  هاي  اسب  به  سوگند   : ترجمه 

مي افتد. 
شرح : سـوگند به اسب هاي مجـاهدين كه در هنگام پيكـار، نََفس 
آنها به شماره مي افتد. يعني اسبي كه به قصد دشمن مي تازد. لذا 
اسبي كه نَفس نَفس می زند و راكب آن مجاهدی است كه به سرعت 
اسب  اين  به  خداوند  كند،  مي  حمله  دشمن  قصد  به  شمشير  با  و 

سوگند ياد كرده است كه در ملكوت خيلي مقدس است. 

َفالُْموِريَاِت َقْدحًا 2
ترجمه : سوگنـد به آن اسب هايي كه در هنگام دويـدن از سـم 
آنهـا آتش خارج مي شود و يا سوگند به بيرون آمدن و ظاهر شدن 

جرقه هاي آتشين از سم آنها.  
شرح : منظور از اين آيه سرعت حركت اسب ها در ميدان نبرد مي 
باشد كه آنقدر زياد است كه از سم آنها جرقه پديدار مي گردد و اين 
حاكي از عظمت و قداست آن مجاهدي است كه در راه هدف خود 

يعني خداوند ، مبارزه و نبرد مي كند.

يَراِت ُصْبحًا 3 َفالْمُغِ
ترجمه : پس هجوم مي برند به آن لشكر دشمن در سپيده دم. 

َفَأثَْرَن بِِه نَْقعًا 4
ترجمه : پس به سبب هجوم اسب ها گرد و غبار عجيبي برانگيخته 

شد. 
شرح : اين آيه ممكن است اشاره به يك سبك خاص حمله در آن 
از شدت  و  بردند  يورش مي  در هنگام صبح  باشد كه  داشته  زمان 
اين حمله از سم اسبها جرقه خارج و از زمين گرد و خاك بسياري 

بلند مي شد. 

َفَوَسْطَن بِِه َجْمعًا 5
ترجمه : پس جمع آنها را در ميان گرفتند.

اسالم  لشكر  نيروهاي دشمن تحت محاصره ي  تمام  يعني   : شرح 
قرار گرفتند. از سبك و سياق اين پنج آيه بر مي آيد كه موضوع در 

رابطه ی با جهاد 
مي باشد. نمي تواند در رابطه ی با اعمال حج باشد. اين آيات به جهاد 
و مجاهد كه ارزش بسيار وااليي درمحضر خداوند دارند، سوگند ياد 

كرده است. 
)آياتي كه از اين پس آمده است در رابطه با گروهي ديگر از بندگان 

ميباشد.(

ِِّه لََكُنوٌد 6 إِنَّ اإلنساَن لَِرب

ترجمه : به تحقيق انسان نسبت به پروردگار خود ناسپاس است. 
شرح : قرآن: »اي انسان چه چيزي تو را به پروردگار كريمت، مغرور 

گردانيده است كه اينگونه در محضر او جسارت مي كني.« 
از  كرديم  را عرضه  امانت  عالم  هاي  كوه  و  زمين  و  آسمانها  بر  »ما 
بسيار  انسان  كه  زيرا  پذيرفت.  انسان  و  ورزيده  امتناع  آن  تحمل 

ستمگر ونسبت به حمل امانت بسيار نادان بود.«   
با پروردگار  از جهل خود  انسان هايي است كه  آيه  بنابراين منظور 

خويش در ستيز هستند.

َُّه َعلى َذلَِك لََشِهيٌد 7 َو إِن
ترجمه : و به تحقيق او )اين انسان لجوج( بر اين مطلب )ناسپاسي 

خود( گواه يا شاهد است و به آن آگاهي كامل دارد. 
شرح : قرآن در سوره ي اسراء آيه ي 101   مي فرمايد: »خداوند 
نشانه هايي به موسي)ع( داد كه براي قوم خود بياورد و فرعون در 
جواب موسي گفت من فكر مي كنم كه تو جن زده و ساحر هستي. 
جانب  از  مطالب  اين  كه  داني  مي  تو  فرعون  اي  داد:  پاسخ  موسي 
پروردگار آسمان ها و زمين است. )يعني اين نشانه ها مانند چراغي 

هدايت گر در پيش پاي تو هستند. با آنكه 
مي داني ولي نمي پذيري( و اي فرعون، من يقين دارم كه تو اهل 

هالكت هستي.«
به گفتـه ي قرآن انسـان با وجود علم و آگاهي با حق و انبيـاء جدال 
مي كند و خود را به هالكت مي انـدازد يعنـي به حقيقت و خوبي ها 

نمي رسد و اين نهايت ستمگري و جهل نسبت به خود است.
قرآن مي فرمايد: »انسان بر نفس خود بسيار بيناست اگر چه خود 

عذر آورد.«  )توجيه كند( 
آگاهي كامل  با  انسان  اين است كه  آيه ی 7   از  ، منظور  بنابراين 

نسبت به خداوند ناسپاس است و به اين ناسپاسي ادامه مي دهد. 

َُّه لُِحِبّ الَْخيِر لََشِديٌد 8  َو إِن
ترجمه : و به تحقيق او )انسان( خير را به شدت دوست دارد.

شرح : انسان در فطرتي كه خداوند در او قرار داده است به طور قطع 
و يقين خوبي ها را طلب مي كند ولي با وجود اين فطرت خيرخواه، 
باز هم بدي مي كند. زيرا وسوسه هاي شيطان او را در تشخيص خير 
از شر به اشتباه مي اندازد. در نتيجه با نبي و مصلح خود درگير شده 

و در نهايت ناداني و تاريكي مي ماند.
)از اين آيه به بعد لحن آيات تند شده و تغيير مي كند.(

أََفال يَْعَلُم إَِذا بُْعِثَر َما ِفى الُْقُبوِر 9
ترجمه : آيا )اين انسان( آگاه نيست از آن زمان كه در هر آنچه در 

قبرهاست برانگيخته خواهدشد.
شرح : از آنجا كه اصول دين در انسان فطري است، در واقع آگاه 
است كه حيات او با مرگ خاتمه پيدا نمي كند و محاسبه اي در كار 
خواهد بود و خدا از بابت تمام نعمت هايي كه به او داده او را مؤاخذه 

خواهد كرد. اما باز به هر كاري دست مي زند.

ُدوِر 10 َل َما ِفى الصُّ َو ُحصِّ
خواهد  آشكار  همه  هست  قلبي  مكنونات  در  آنچه  و   : ترجمه 

شد.)درون انسان و ملكات او آشكار مي شود.( 
مانند  واژه  اين  پوست.  از  مغز  آمدن  بيرون  يعني  »ُحّصل«   : شرح 

بسياري از 

واژه هاي زبان عربي كه در قرآن آمده است، از لحاظ روشن كردن 
محتوا و معاني بسيار مؤثر است. يعنـي تمام مكنونات قلبي از نهاد 

خود بيرون 
مي آيند. 

ََّخِبيُر 11 َُّهم بِِهْم يَْوَمئٍذ ل إِنَّ َرب
ترجمه : به تحقيق در آن روز پروردگارشان به حالشان آگاه است. 

شرح : قرآن : »اي كاش در دنيا براي زنـدگاني ابـدي امـروز، كار 
خيري انجام 

مي دادم.« 
»روزی كه هر كسی آنچه كار نيك به جای آورده و آنچه بدی مرتكب 
شده حاضر شده می يابد و آرزو می كند كاش ميان او و آن ]كارهای 
بد[ فاصله ای دور بود و خداوند شما را از ]كيفر[ خود می ترساند و 

]در عين حال[ خدا به بندگان ]خود[ مهربان است.« 
ندارد؟  آگاهي  خود  بندگان  حال  به  مادي  دنياي  در  پروردگار  آيا 
ندارد.  وجود  تفاوتي  آخرت  و  دنيا  در  پروردگار  آگاهي  ميزان  در 
علل  و  اسباب  تمام  زيرا  است.  بنده  است، حال خود  متفاوت  آنچه 
مادي و تمام حجاب ها برداشته شده است و رذايل و زشتي هاي او 
آشكار گرديده اند و اين آشكار شدن باعث سرافكندگي او در محضر 

پروردگار خواهد بود.
در حقيقت انسان در آن روز می داند كه پروردگار به حال او كامال 

آگاه بوده است.

استاد خيرخواه :

تفسیر سوره ی 
مبارکه ی عادیات
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وضعيت اقتصادي جامعه با توجه به افزايش جهشي 
در  نوسانات  با  روز  هر  و  نيست  خوب  دالر  قيمت 
نماينده هاي  از  بعضي  كه  طوري  به  است،  تالطم 
نگران  مردم  می كنند.  انتقاد  صراحت  به  مجلس 

وضعيت اقتصادي هستند. تحليل شما چيست؟
مسائل  جريان  در  گذشته  مثل  حاضر  حال  در  من 
از  بيشتر  نيستم.  مي افتد،  اتفاق  كه  آن گونه  كشور، 
مالقات ها  بعضي  طريق  از  گاهي  و  رسانه ها  طريق 
در  مي كنم  فكر  مجموع  در  اما  مي فهمم  را  مطالبي 
تحريم ها  هم  و  مديريت  ضعف  هم  كنوني،  شرايط 
و  دولتي ها  بين  هم  بحثي  البته  دارند.  سهم  دو  هر 
مديريت  مي گويند  بعضي ها  كه  هست  اصولگراها 
مؤثر  تحريم ها  كه  بعضي ها مي گويند  و  دارد  اشكال 
است. من تعجب مي كنم كه چرا آنها بحث مي كنند! 
هر دو به ضررشان است. اگر تحريم را مؤثر بدانيم، 
مي گويند چرا بايد كاري كنيم كه تحريم تا اين حد 
براي ما موذي باشد و اگر مديريت را بگوييم، باالخره 
اين است كه  بهتر  آمده است؟  از كجا  اين مديريت 
واقع بينانه تحليل كنند و مردم در جريان قرار گيرند 
هر  من  از كجاست.  كوتاهي  و  تقصير  كه  بفهمند  و 
دو را مؤثر مي دانم. باالخره تحريم ها دسترسي ما را 
ارزي و تجاري محدود كرده است. سرعت  به منابع 
بخش خصوصي را محدود و حمل و نقل ها و بيمه ها 
با  معموالً  كه  كاالها  معطلي  است.  كرده  گران  را 
است، گران  و هزينه بر  دارد  بانكي سروكار  اعتبارات 
بي تأثير  تحريم ها  بگوييم  نمي توانيم  مي شود.  تمام 
يا كم تأثير است. به هر حال تأثير دارد كه دشمنان 
به آن دل خوش كرده اند. اينكه چه كار كنيم، بحث 
من  دارد.  اشكال  واقعاً  هم  مديريت ها  است.  ديگري 
سال ها پيش تذكرات جّدي دادم. اين سبك مديريت 
بعضي ها  شايد  باشد.  خوب  نمي تواند  نهايت  در 
نيست.  اين گونه  اما  مي كنند  منتسب  سوءنيت  به 
معتقدم مسئوالن، كشور و انقالبشان را دوست دارند 
و مسئوليت شان را مي فهمند. ولي عدم كارايي يك 
و  باشد  كارايي  مسئوليت ها  در  بايد  و  است  مسئله 
چه  و  بحران  يك  مقدمه  در  چه  مدير  يك  شرايط 
اصطالح  به  كه  دارد  ويژه اي  شرايط  بحران  خود  در 
بحران مديريت و مديريت بحران مي گويند. نمي توان 
يا در حال  و  انسان بي تجربه  را دست هر  هر كاري 
در  است.  مؤثر  بخش  دو  هر  نظرم  به  داد.  آموزش 
مجموع شرايط اقتصاد كشور مناسب نيست. بارها و 
به خصوص اگر يادتان باشد و به منابع مراجعه كنيد، 
بعد از اينكه جنگ تمام شد، صريحاً گفتم كه موتور 

حركت مان به طرف شرايط عادي، توليد است.
نشده  توجه  آنگونه كه مدنظر شماست  توليد  به  اما 

است.
در  امسال  هم  رهبري  و  است  كار  مهمترين  توليد 
اكنون  ما  توليد  كردند.  آن  به  ويژه  تكيه  نامگذاري 
خيلي  كشور  توليد  ظرفيت  البته  است.  ضعيف 
كارخانه  چند  شد،  تمام  جنگ  كه  زماني  باالست. 
مي بينيد  را  االن شما شهرك هاي صنعتي  داشتيم؟ 
كه در همه كشور گسترده شده و در بعضي از شهرها 
هزاران واحد وجود دارد و كارخانه هاي بسيار بزرگ 
تقريباً  داريم.  و...  پتروشيمي  سيمان،  فوالد،  در 
سازندگي  دوران  در  كشور،  نياز  تناسب  به  ما  توليد 
پايه گذاري شد و به تدريج هم رشد كرد. علي القاعده 
نبايد مشكل داشته باشيم. لوازم توليد يكي سوخت 
است كه كم نداريم. يكي مسائل قطعه و قطعه سازي 
است كه قدرت قطعه سازي كشور بسيار باالست. در 
زمان دفاع مقدس، شرايط توليد كشور به مراتب بدتر 
خيلي  لحاظ صنعت  از  ما  وضع  )حاال  بود  اكنون  از 
براي  را  قطعات حساس  موقع  آن  است(،  بهتر شده 
هواپيماها، موشك ها و وسايل مهم ديگر مي ساختيم. 
چگونه است كه حاال نمي توانيم؟ امروز ما كارخانه ساز 
مي سازيم.  را  ماشين آالت  اعظم  قسمت  و  هستيم 
خارج  در  مهم  كارخانه هاي  و  نيروگاهي  طرح هاي 
برنده مي شويم. مي گويند  مناقصه ها  و در  مي سازيم 
بسياري  و  است  تعطيل  و  خورده  ضربه  قطعه سازي 
از قطعه سازها مشكل پيدا كرده اند. باالخره يا سرمايه 
ندارند يا مشكالت ديگري دارند كه بايد اينها را حل 
عالج  براي  كار  آسان ترين  هم  هنوز  توليد  كنند. 
مشكالت است كه بايد راه بيندازيم. اگر ما توليدات 
به كار  كامل  را  خودمان  توليدي  قدرت  يعني  واقعي 
آن  مي شود.  كم  بسيار  ما  وارداتي  نيازهاي  بگيريم، 
آسيب  ما  به  نمي تواند  ارز  نرخ  نوسانات  ديگر  موقع 
البته ممكن  توليد داريم.  برساند. چون ما در داخل 
اين گونه  كه  است  پيچيده  صنعت  شود  گفته  است 
10سال  جنگ  از  بعد  ما  چه؟  كشاورزي  نيست. 
خشكسالي داشتيم و اگر خشكسالي مي توانست ما را 
از پاي دربياورد، درمي آورد. اما كم كم به خودكفايي 
كه  گفتند  و  كردند  تأكيد  بار  يك  رهبري  رسيديم. 
در  هم  ما  باشيم.  خودكفا  نان  و  گندم  در  بايد  ما 
موضوع  اين  روي  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
گندم  كه  شديم  موفق  هم  سال  يك  كرديم.  تأكيد 
از  مي توانيم  خودمان  ظرفيت  با  يعني  كنيم.  صادر 
زمين هايمان به خوبي استفاده كنيم. خوراك دام و 
بايد  تأمين كنيم. چه شد و چرا  را مي توانيم  علوفه 
است؟  افتاده  كشور  در  اتفاقي  چه  باشد؟  اين گونه 
كم آب  ايران  كه  داديم  تشخيص  همه  قبل  سال ها 
است و راه نجات ما، سيستم آبياري تحت فشار است 
زمين هاي  و  مي كند  برابر  دو  را  راندمان  تقريباً  كه 
بي شك  و  تبديل كرد  آبي  زمين  به  را مي توان  ديم 
از سرچشمه  را مي توان  آب  كنيم.  تبديل  مي توانيم 
تا مصرف كنترل و درست مصرف كرد. فكر مي كنم 
كشاورزي ما حتي قابليت صادرات هم دارد. ولي چرا 
امسال اين قدر كم توانستيم گندم از كشاورز بخريم؟ 

به هر حال در توليد نبايد وضع كشور اين گونه باشد. 
اين موضوع ربطي به تحريم ها ندارد و اين از جمله 
باشند. تحريم  بايد جوابگو  اموراتي است كه مديرها 
چه تأثيري مي خواهد روي كشاورزي بگذارد؟ شايد 
اين  ولي  است،  شده  كم  كود  و  سم  واردات  بگويند 
حرف زيبنده ايران نيست. در زمان سابق يك كارخانه 
سم سازي بسيار نيرومند و عالمانه اي تأسيس شد كه 
سموم آفات را توليد مي كرد. به همان هم بي اعتنايي 
كردند و االن از كار افتاده و مقروض شده است. مواد 
اوليه سم و همه سموم را توليد مي كرد. چون توجه 
نشد، االن تأمين سم براي كشاورز يك مشكل است 
و در يك لحظه به محصوالت آسيب مي رسد و همه 
فكر  مجموع  در  مي شود.  ضعيف  و  مي رود  دست  از 
شايد  هم  حاال  و  شود  توجه  توليد  به  بايد  مي كنم 
توليد  بر  كه  است  اين  كار  الزم ترين  و  ممكن ترين 

تأكيد كنند .
حركت  به  را  توليد  می توان  چطور  فعلی  شرايط  در 

واداشت؟
توليد، سرمايه مي خواهد و اكنون توليدگران سرمايه 
تأكيد  سرمايه  روي  هم  رهبري  ندارند.  گردش  در 
بايد به شيوه  هايي  كرده اند. سرمايه بين مردم است. 
مردم را تشويق كرد كه سرمايه خودشان را در توليد 
بازار  در  داللي  كارهاي  دنبال  به  و  بيندازند  كار  به 
و  بخرند  سكه  روز  يك  و  ارز  روز  يك  مثاًل  و  نروند 
دلشان را به سلف خري خوش كنند. اينها واقعاً آفات 
محدود  درآمدهاي  به  سرمايه ها  نبايد  است.  اقتصاد 
نامشروع سوق پيدا كند. در صورتي كه درآمد مشروع 
امروز در  است.  براي سرمايه كاماًل ممكن  در كشور 
دنيا هيچ كشوري به اندازه ايران، سرمايه بازده ندارد. 
شود.  كار  نظم  با  و  شود  حمايت  درست  بايد  البته 
در خارج به دو، سه درصد كفايت مي كنند اما اينجا 
مقدار  يك  علتش  است.  درصد   30 از20،  صحبت 
تورم است، چون پولي كه امسال دارند در سال بعد 
20درصد ضعيف تر شده است. از اين جهت سرمايه به 
سمت كارهاي مولد سوق پيدا نمي كند. اگر توليد باال 
برود، مهار تورم كار سختي نيست. مقايسه اي مي كنم. 
چه  در  كشور  شد،  تمام  جنگ  وقتي   ،68 سال  در 
ارز داشتيم.  بود؟ يك ميليارد دالر موجودي  وضعي 
12ميليارد دالر هم بدهي داشتيم كه براي نيازهاي 
روزانه خودمان يوزانس كرده بوديم. نفت را حدود 7، 
8 يا نهايتاً 10، 12 دالر مي فروختيم. توليد نفت هم 
كم بود. چون همه چاه ها آسيب ديده بود. به عالوه 
همان موقع با شرايطي كه آن گونه بود، برقي نبود كه 
كارخانه ها كار كنند. اگر هم بود، مواد نداشتند و مواد 
وارداتي بود. قطعات وارداتي بود. با همه اين شرايط 
در مدت كوتاهي توانستيم در سال اول، تورم را يك 
رقمي كنيم. البته االن در اين مورد هيچ چيز گفته 
نمي شود اما بعد در اثر اشتباهي كه بانك مركزي و 
وزارت بازرگاني كردند، يك بار در دو، سه ماه تورم 
تكرار  روز  هر  را  اين  كه  رسيد  50درصد  تا   49 به 
مي كنند. من در مسافرت بودم، رهبري تلفن كردند 
و گفتند الزم است دخالت كنيد. من برگشتم و ظرف 
دو ماه شرايط به وضع قبل برگردانده شد. وقتي كه 
بعد از جنگ كشور را تحويل گرفتيم، تورم 30درصد 
بود و وقتي كه تحويل آقاي خاتمي داديم 17درصد 
شده بود. يعني به تدريج تورم را پايين آورديم. البته 
خاطر  به  بعداً  بود.  10درصد  زير  سال  دو  يا  يك 
سياست تعديل كه طبيعي و الزم هم بود و خودمان 
مهارش  دوباره  و  رفت  باال  كم  يك  مي دانستيم  هم 

كرديم و پايين آورديم.
اما در حال حاضر عنوان می شود يكی از موانع توليد، 

تورم است؟
نمي دهند.  اهميت  اما  كرد  كنترل  را  تورم  مي توان 
هزينه براي طرح هاي سطحي جواب نمي دهد. حدود 
ارزي  درآمد  سال  چند  اين  در  دالر  600ميليارد 
داشته ايم. اين رقم اگر واقعاً درست مديريت مي شد، 
خرج  سال  هشت  هفت،  اين  در  را  آن  200ميليارد 
يا سرمايه گذاري اساسي  مي كرديم و بقيه را ذخيره 
مي كرديم، مگر تحريم مي توانست به ما صدمه بزند؟ 
ما در مجمع، تأسيس صندوق توسعه ملي را تصويب 
ذخيره  را  ارز  كه  بود  اين  هدفش  عمده  كه  كرديم 
پيش بيني  كه  تحريم ها  پيشواز  به  و  باشيم  داشته 
مي شد، برويم. وقتي كه كويت را اشغال كردند، همه 
چيزشان به هم ريخت و حكومت متفرق شد و رفتند. 
در  و  بودند  كرده  كه ذخيره  ارزي  به خاطر  آنها  اما 
اداره  را خوب  زمان خودشان  آن  در  داشتند،  خارج 
كردند و حتي آوارگانشان را تأمين و زندگي آنها را 
برگشتند.  كشورشان  به  دوباره  اينكه  تا  كردند  اداره 
باشد.  داشته  مي تواند  را  ذخيره اي  اين گونه  كشور 
ذخيره هاي  مناسب  سرمايه گذاري هاي  با  مي توانيم 
سودده داشته باشيم. باالخره از ارز، ظرفيت توليدي 
ما  انساني  نيروي  سرمايه  از  اينها  همه  از  مهمتر  و 

استفاده درست نشد.
دليل اين مساله چيست؟

ببينيد االن بهترين نيروهاي كاردان در ايران هستند. 
آنهايي  و  دوره ديده ها  تجربه ديده ها،  تحصيلكرده ها، 
كه در دوران جنگ از دانشگاه جنگ عبور كردند و يا 
در دوران انقالب و خدمت در شرايط سخت كارايي 
انسان هايي  و  مخلص  انسان هاي  آوردند.  دست  به 
االن  همين  مي كنم  فكر  دارند.  ساده اي  زندگي  كه 
البته  دارد.  را  بحران  همين  از  عبور  ظرفيت  كشور 
بايد  باز  االن دشمن خيلي راه ها را بسته است. ولي 
بعد  وضع  از  بدتر  ما  وضع  االن  كرد.  انتخاب  راهي 
ديده  كلي  آسيب  ما  استان   5 نيست؟  كه  جنگ  از 
بود. اقتصاد، كشاورزي و صنعت آن نابود شده بود و 
مردم آنها آواره بودند و همه كشور مشكالت واقعي 

بود، ولي كشور ساخته  داشت. شهرها فرسوده شده 
زيربنايي  كارهاي  از  كشور  اساسي  طرح هاي  شد. 
دوران سازندگي در حال ادامه است. نيمه ساز هستند 
و وقتي كه تكميل مي شود، افتخار مي كنند و تاريخ 
طرح را اعالم نمی كنند. صداوسيما هم كه متأسفانه 
افتتاح  هنگام  كه  است  اين  بر  رسم  نمي كند.  اعالم 
هر طرح، تاريخ آغاز آن را بگويند كه از كجا شروع 
شده است تا مردم بدانند. اما اينها هنوز تمام نشده با 
افتخار مي گويند و آن را افتتاح مي كنند و به گونه اي 
هم مي گويند كه مثاًل از سال فالن شروع شده است. 
بار مي گذارند. مي خواهم  اولين  اسم  روي همه چيز 
بگويم كه مشكالت كشور را مي توان حل كرد. االن 
هستند.  جنگ  از  بعد  زمان  از  بيشتر  ما  كاردانان 

امكانات ما هم بيشتر است.
برای استفاده از اين سرمايه انسانی كه اشاره كرديد 

چه اقداماتی بايد صورت بگيرد؟
سه  همين  راه حل  اقتصاد  فعلی  شرايط  به  توجه  با 
از من  اينكه  است كه رهبري مطرح كردند.  عنواني 
مي پرسيد راهش چيست؟ رهبري گفتند كه سرمايه 
را  كاري  سرمايه  بدون  و  است  درست  داريم،  الزم 
نمي شود انجام داد. گفتند كه كار الزم داريم. كار هم 
بدون سرمايه ايجاد نمي شود. بلكه كار بدون سرمايه 
مي كند.  ريزش  روزبه روز  مي بينيد  كه  همان طور 
به  احتياج  هم  توليد  داريم.  الزم  توليد  كه  گفتند 
نيروي كار و هم احتياج به سرمايه دارد. اگر همين 
نسخه  مي تواند  كنيم،  پيگيري  را  ايشان  رهنمود 
شفابخش باشد ولي در اجرا صفر است. در اين هفت 
ماه كه از سال گذشته نگاه كنيد، بيكاري كم نشده، 
بلكه زيادتر شده، گراني بيشتر شده و توليد كم شده 

و سرمايه ها يا راكد و يا غيربازده هستند.
شما فرموديد كه به اين مديران خوشبين هستيد كه 

دلسوز هستند.
به  را  اينها  نمي توانم  گفتم  هستم.  خوشبين  نگفتم 
و  نمي توانم  من  كنم.  متهم  نيستند،  دلسوز  اينكه 
بد  را  عملكرد  اما  بزنم.  تهمت  كسي  به  نمي خواهم 

مي بينم.
بعضي از مديران به هرحال به عنوان عضو در مجمع 
حضور دارند، آيا مجمع تشخيص مصلحت نمي تواند 

از اينها پاسخي بخواهد كه اين چه شيوه اي است؟
اين كار مجمع نيست. مجمع سياست مي نويسد آن 
سياست ها  رهبري  رهبري.  براي  مشورت  جهت  هم 
ابالغ مي كنند.  و  قانوني مي شود  و  امضا مي كنند  را 
گويا دولت اصاًل نظرات مجمع را قبول ندارد. موارد 
پنج  برنامه  را مي گويم.  نمونه  زياد است. يك  خيلي 
خوبي  خيلي  برنامه  شد،  نوشته  كه  چهارم  ساله  
فراوان تنظيم شد و  با دقت هاي  بود. سياست هايش 
رهبري هم تصويب كردند و مجلس هم تصويب كرد. 
ولي بعداً در اجرا شنيده شد كه گفته اند اين برنامه 
و چرا گفته  ببينيد كه چه كسي گفته  خمير شود. 
است. آخر كار هم وقتي كه مي خواستند به مجلس 
گزارش بدهند، 20 تا 23 درصد برنامه اجرا شده بود. 
اجرا  اگر هيچ كس كار هم نمي كرد، 20درصد  شايد 
مي شد يعني برنامه را قبول نداشتند. آن چهار سال 
پايه خيلي چيزها را ضعيف كرد. به برنامه پنج ساله 
كه عمل نشد. در مجمع تشخيص به دستور رهبري 
تفسير جديدي از اصل44 قانون اساسي به عمل آمد 
ذيل اصل، خودش پيش بيني كرده بود كه صدر قانون 
كارفرماي  به  تبديل  دولت  كه  دارد  اعتبار  زماني  تا 
بزرگ نشود و به اقتصاد آسيب وارد نياورد. به خاطر 
گفتند  رهبري هم  بعد  و  كرديم  تفسير  قيد،  همين 
انقالب  انتظار  شده،  كه  اصالحيه اي  اين  از  من  كه 
رسانه ها  شما  مي شد.  هم  حقيقتاً  و  دارم  اقتصادي 
كه  ببينيد  و  هست  هم  آسان  كنيد،  بررسي  برويد 
بود،  چند درصد آن احكام كه مجمع تصويب كرده 

عمل شد؟
باالخره مجلس مي توانست در اين زمينه براي كنترل 

ورود پيدا كند كه وضع اقتصاد بدتر از اين نشود.
قبول  كه  را  قانوني  من  كه  مي گويد  دولت  رئيس 
اساسي  قانون  با  خودم  نظر  به  و  باشم  نداشته 
گاهي  هم  مجلسي ها  نمي كنم.  اجرا  نباشد،  سازگار 
سياست هايي  نمي كنند.  گاهي  و  مي كنند  اعتراض 
هم  مجلس  مي نويسيم،  تشخيص  مجمع  در  كه  را 
اما  دارند  قانوني  ابزار  آنها  مي آورد.  مصوبات  در  بعد 
مجمع ابزار ندارد. ما كه ناظر اصلي نيستيم. ناظر بر 
اجراي سياست هاي كلي خود رهبري هستند. ايشان 
خودشان به مجمع واگذار كردند. ولي ابزار كار دست 
ما نيست. ما آيين نامه اي نداريم كه بتوانيم دخالت و 

نظارت كنيم كه سياست هاي ما اجرا شود.
آيا تا پايان دوره دولت فعلی وضعيت اقتصادی بهبود 

الزم را به دست می آورد؟
غير از شيطان، كسي نبايد از آينده نااميد باشد. البته 
اميدواريم. خداوند از هيچ، اين انقالب بزرگ را خلق 
كرد و اين نعمت آسماني را به ما داد. براي اولين بار 
در تاريخ اسالم، حكومت مكتب اهل بيت)ع( در ايران 
بر مباني فقهي اهل بيت)ع( شكل گرفت و همه بالها 
را از سر ما دور كرد، شورش هاي اوليه، كودتا، جنگ 
و تحريم ها را گذرانديم و راه خودمان را ادامه داديم، 
بخشي از فراز و نشيب هاي اقتصادي تقصير خودمان 
است و تقصير كسي ديگر نيست. باز بايد اميد به خدا 
داشته باشيم و قبول كنيم و راهمان را اصالح كنيم.

نقش اقتصاد مقاومتي كه توسط مقام معظم رهبري 
عنوان شد را تا چه حد می دانيد؟

از  و  است  بوده  درستي  كار  ذاتاً  مقاومتي  اقتصاد 
از  هم  وقت  هيچ  و  بوديم  همين  دنبال  ما  هم  اول 
اما  دارد  اصولي  مقاومتي  اقتصاد  نبوديم.  غافل  اين 
اشكال كار اين است كه تعريف نشد. رهبري عنواني 

اين مقاومتي  تعريف مي شد كه  بايستي  را فرمودند. 
يعني چه؟ ابعادش و مجري آن مشخص مي شد. چند 
نفري شعار دادند. وقتي كه رهبري فرمودند، برخي 
آقايان پاي سخنان رهبري نشسته بودند و يادداشت 
بايستي  بالفاصله  يعني  است.  مهم  عمل  مي كردند، 
تعريف  و  مي نوشتند  آيين نامه  و  قانون  آن  براي 
مي كردند. براي هر بخشي مسئول نظارت و پيگيري 
آن  ضد  نشد.  كارها  اين  از  يك  هيچ  مي گذاشتند. 
عمل مي شود. اسراف هايي ادامه دارد كه نمونه هايش 
سروصدايش  هم  مجلس  كه  مي بينيد  شما  اخيراً  را 
كارها  اين  كسي  مقاومتي  اقتصاد  در  است.  درآمده 
جا  يك   نداريم.  مناسبي  مصرف  الگوي  نمي كند.  را 
باز  را  دستمان  جايي  و  مي كنيم  تنگ نظري  بيخود 

مي كنيم و حاتم طايي مي شويم.
اگر موافق باشيد بحث سياست خارجي را آغاز كنيم. 
از  متفاوت  خارجي  سياست  گذشته،  سال  هفت  در 
سياست  بحث  همان  است.  بوده  گذشته  دولت هاي 
گرفتيم،  پيش  در  خارجي  سياست  در  كه  تهاجمي 
تغيير  به  نياز  آيا در شرايط فعلي  تغيير كرده است. 

داريم يا نداريم؟
خيلي بهتر از اين مي توانيم كار كنيم. اكثر كشورهاي 
همسايه هايمان  كنند.  كار  ايران  با  مي خواهند  دنيا 
در جنوب و شمال با ما همكاري مي كردند. اين طور 
از اول  اما كشورهايي مثل آمريكا  نتوانيم  نيست كه 
هم بودند و االن هم هستند كه به داليلي نمي توانيم 
دنيا  در  خاصي  ادبيات  ديپلماسي  كنيم.  كار  هم  با 
كسي  هر  شود.  زده  حرفي  همين طوري  نبايد  دارد. 
از هر جا به خودش اجازه بدهد كه براي اصلي ترين 
سياست هاي كشور، استراتژي اعالم كند، اينها درست 
خودمان  خارجي  سياست  اصول  از  ما  اگر  نيست. 
سياست هاي  مي شود.  بهتر  شرايط  كنيم،  مواظبت 
رهبري  تنظيم شد. خدمت  مجمع  در  خارجي  كلي 
داديم و روشن است و اگر مراعات كنيم، فكر مي كنم 
به خاطر جذابيت ايران از ابعاد مختلف در دنيا عالقه 
كار با ايران زياد باشد. بعد از جنگ هم اگر ما توانستيم 
در دوره كوتاهي، كشور و زيربناها را بسازيم، به خاطر 
اين بود كه همراه سياست داخلي، سياست خارجي 
را اصالح كرديم. ما اين طرح ها را كه يا ساختيم و يا 
زيربناهايش را آماده كرديم، عمده اينها با تسهيالت 
از  تسهيالت  مي گذاشتيم.  مناقصه  به  را  طرح  بود. 
خارج مي گرفتيم. بعد هم از محل درآمدهاي طرح، 
ارزان  خارجي  ارزهاي  مي پرداختيم.  را  هزينه هايش 

تمام مي شد كه توانستيم واقعاً كار كنيم.
االن بحث روابط با آمريكا مطرح مي شود. اگر بپذيريم 
كه مي خواهيم تعامل داشته باشيم، چه كار بايد كرد؟

آغاز  ما  را  آمريكا  با  رابطه  قطع  و  درگيري  ببينيد 
باشد،  يادتان  اول  از  اگر  كرد.  آغاز  آمريكا  نكرديم. 
بردند، جاي ديگري شاه  آمريكا  به  را  وقتي كه شاه 
را نمي پذيرفتند، وقتي به آمريكا بردند، ايران اعتراض 
كرد. ظاهراً براي اين بود كه در آنجا او را براي يك 
برنامه كاري ديگر آماده كنند. مخالفت با آمريكا در 
اينجا شروع شد. ولي آنها رابطه را قطع كردند و در 
وقتي  بودند.  دانشجو  آنها  البته  شد.  اقداماتي  داخل 
تسخير  نشد.  مخالفت  ديگر  كردند،  تأييد  امام  كه 
بود.  آمريكا  كارهاي  به  النه جاسوسي، عكس العملي 
يعني آنها آن كار را كردند و اينها اين گونه كردند. من 
خبرنگارها  وقتي  اجرايي،  مسئوليت  دوران  تمام  در 
حسن نيت  بايد  آمريكا  اول  مي گفتم  مي پرسيدند، 
و  آغاز  را  سوءنيت  او  چون  بدهد.  نشان  را  خودش 
اموال ما را مسدود كرده است. آمريكا خريدهايي را 
كه ما كرده بوديم و پولش را نيز داده بوديم، مصادره 
كرد، پول نفت و همه را مسدود كرده و كاالهاي ما را 
در آنجا نگه داشته است. اول آمريكا اموال ما را آزاد 
از  نشاني  را  اين  ما  بعد  را اصالح كند،  رفتار خود  و 
حسن نيت مي گيريم و مي نشينيم و مذاكره مي كنيم. 
مذاكره هم به معناي روابط نيست. مذاكره مي كنند 
شرايط  تحقق  صورت  در  و  رسيدند  توافق  به  اگر  و 
روابط برقرار مي كنند. حرف من اين بود و االن هم 
همين است. يعني اگر آمريكا مايل است و مي خواهد 
با ما رابطه داشته باشد، بايد حسن نيت خود را نه در 
لفظ بلكه در عمل نشان دهد. االن شروط مذاكره يك 
مقدار بيشتر شده است. بايد ظلم هايي كه به ما كرده 
فعاًل  كه  آنهايي  حداقل  را  ما  اموال  و  كنند  جبران 
وجود دارد، تحويل بدهند. اين حرف من بود و االن 
هم همين است و ثابت است. امام هم يك بار فرمودند 
كه اگر آمريكا آدم شود، ما مشكلي نداريم و مي توانيم 
همكاري كنيم. من تعبير آدم شدن را اين گونه تفسير 
مي كردم. اينكه در اين شرايط گفته شود بياييد رابطه 
اين گونه  كه  گذشته  در  نيست.  خوب  كنيم،  برقرار 
نبوده است. فكر مي كنم هنوز هم مي توانيم با عزت 
از آمريكا طلبكار باشيم. آنها به ما ظلم و اموال ما را 
مسدود كرده اند. ما طلبكار هستيم. طلب ما را بدهيد، 
رفتارتان را عوض كنيد، بعد بنشينيم و مذاكره كنيم. 
اين  بتوانيم  اگر  دهيد.  نشان  را  خودتان  حسن نيت 
مسائل را حل كنيم. البته تصميم اساسي با رهبري 

است.
كه  است  اسرائيل  اخير  تهديدات  بعدي  بحث 
واكنش هايي كه فرماندهان نظامي ما به اين تهديدات 
داشتند. تفسير شما چيست؟ آيا تهديدات اينها مبني 
واقعيت  حمله اي  نوع  هر  يا  تأسيسات  به  حمله  بر 

دارد؟
در زمان مبارزه با طاغوت، كتاب سرگذشت فلسطين 
را با يك مقدمه درباره كارنامه سياه استعمار ترجمه 
كردم و نوشتم. هنوز كتابي در ايران نبود و به خاطر 
آن كلي شكنجه شدم كه اين تابو را شكستم. هنوز 
هم همان گونه فكر مي كنم. به هر حال اسرائيل تحت 
قيمومت و حمايت غرب و شرق يك عده انسان را از 
سراسر دنيا جمع كرده، امتياز داده و آورده و ملتي 
و  گرفته  را  اموالشان  و  كرده  آواره  و  برده  بين  از  را 
ستمديده ها  اين  مي شود.  اينها  به  ستم  همه  آن 
اردوگاه ها  در  انسان  ميليون  و چندين  آواره هستند 

زندگي مي كنند. االن اردوگاه هاي سوريه مملو از 
بمباران هم مي شوند.  متأسفانه  فلسطيني هاست كه 
اوضاعي اين گونه پيدا كردند. نظر ما راجع به اسرائيل 
ما  عليه  بخواهد  تنها  اسرائيل  اينكه  است.  معلوم 
باشد.  داشته  امكاني  چنين  نمي كنم  فكر  بجنگد، 
ما  اين  نتيجه  در  اما  بزند،  آني  ضربه  يك  مي تواند 
هستيم كه مي توانيم خوب جواب بدهيم. اسرائيل به 
تنهايي نمي تواند حمله  كند. اگر بخواهد حمله كند، 
بايد مطمئن باشد كه يا از اول و يا در مسير، آمريكا 
دارد.  آمريكا  اجازه  به  احتياج  لذا  مي پيوندد.  او  به 
دشمنان االن به هر قيمتي مي خواهند ما را متوقف 
كنند و ضربه بزنند. ولي االن آنچه انسان مي فهمد، 
فعاًل اميد بسته اند كه همين وضعي كه با تحريم ها و 
تبليغات در كشور ايجاد كردند، آنها را از جنگ بي نياز 
كند. ولي ما بايد خودمان را براي هر پيشامدي آماده 
كاري  اولويت  باشيم.  آماده  بايد  هم  هميشه  كنيم. 
در  را  خودمان  مسائل  فعاًل  كه  باشد  اين  بايد  ما 
داخل حل كنيم. فكر مي كنم اگر مردم ايران متحد 
باشند، مثل زمان جنگ و مثل بعد از جنگ و پشت 
و  مسئوالن  و  باشند  فداكاري  به  حاضر  انقالب  سر 
آدم هاي باتدبير كشور همراهي كنند، در آن صورت 

اين حوادث رخ نمي دهد.
پس شما احتمال جنگ را هميشه مي دهيد؟

خودشان  مزاحم  هم  را  ما  و  هستند  دشمن  آنها 
مي دانند. آنها نمي خواهد كه در اينجا كشوري باشد 
كه با صراحت جلوي اينها بايستد و ملت هاي ديگر را 
را نمي خواهند  اين طور چيزي  آنها  هم تشويق كند. 
و تا به حال اين گونه نديدند، آن هم از نوع اسالمي 
و در يك منطقه حساس و بين دو خزانه  عظيم نفت 
شود.  اين گونه  نمي خواهند  آنها  و جنوب.  در شمال 
بايد  ما  است.  الهام بخش  انقالبي،  اسالم  مي دانند 
هميشه احتياط خودمان را در هر جهت داشته باشيم 
و آمادگي داشته باشيم. ولي االن آنها فكر مي كنند 
جنگ  به  نياز  مي دهند،  انجام  كه  سبكي  همين  با 

نداشته باشند.
اخيرا يك وزير اسرائيلی از شما دو بار در سازمان ملل 
اسم برد و گفت »آقاي رفسنجاني كه تازه ميانه رو هم 
هست، گفته كه اسرائيل يك بمب بيشتر الزم ندارد.«

اسرائيل حرف مرا تحريف كرد. با اينكه حرف من در 
حاميانش  و  اسرائيل  به  من  بود.  صريح  جمعه  نماز 
بمب  دنبال  كه  مي كنيد  اشتباه  شما  كه  گفتم 
در كشور شما  بمب هسته اي  اگر  هسته اي هستيد، 
هسته اي  بمب  دنبال  هم  اسالم  دنياي  طبعاً  باشد، 
كه  هم  روزي  آن  مي شود.  شما  رقيب  و  مي رود 
از  بمب  يك  با  اسرائيل  بگيرد،  در  هسته اي  جنگ 
از  به گوشه اي  فقط  اسرائيل  بمب  ولي  در مي آيد،  پا 
جهان اسالم آسيب مي زند و اين به نفع آنها نيست. 
نمي خواهد  هم  صداوسيما  نمي گويند.  را  بقيه  اينها 
اين گونه دفاع كند و چيزي نمي گويد. اگر حرف هاي 
و  مي كرد  نقد  و  مي داد  توضيح  كلي  بود،  ديگران 
بارها  و  دارد  را  نوار سخنراني من  اينكه  با  مي گفت. 

هم پخش شده است.
شما گفتيد كه شرايطي پيش آمد و مجبور شديد كه 

بياييد، آن شرايط چه بود؟
همين  مي شود.  همين  كه  مي ديدم  را  شرايط  من 
كه االن شده است. چند سال قبل دو ساعت و نيم 
همين  سر  بر  خبرگان  مجلس  تحقيق  كميسيون  با 
افكارم و آينده كشور صحبت كردم و آن نوار پيش 
من و آقاي يزدي در دبيرخانه خبرگان هست و پياده 
و  بزنم  را  آن حرف  نمي خواهم  ولي  است.  هم شده 
شلوغي در كشور به وجود بياورم. نظر من همين بود 
كه به اينجا مي رسد. صريح هم گفتم. در نامه اي هم 
كه به رهبري نوشتم، كه اين مقدار از آن سوءاستفاده 
دعواها  اين  وارد  ولي  مي رسد.  اينجا  به  مي شود 
و  بي  اساس  حرف هاي  خيلي  االن  همين  نمي شوم. 
كذب و تهمت در روزنامه ها يا سايت ها و يا جاهاي 

ديگر مي نويسند، اما ما مي گذريم.
در  شما  با  ناطق نوری  آقاي  كه  شده  منتشر  خبري 

رابطه با انتخابات جلسه اي داشته است.
معموالً  مجمع،  جلسه  از  بعد  داريم.  جلسه  هميشه 
ناهار  هم  با  و  مي مانند  دوستان  از  نفر  پنج  چهار، 
مي خوريم و مسائل كشور و راهكارها را مطرح و بحث 
مي كنيم. اين حرف را هم من به آقاي ناطق زدم و 
هم ايشان به من زدند. گفتم: هنوز وضع جسمي و 
سن شما بهتر از من است و بياييد. ايشان هم برعكس 
ديگر  بود. گفتم كه  اما همه حرف  به من مي گفت. 

نمي توانم بيايم و آقاي ناطق هم عذرهايي داشت.
آقاي خاتمي هم همين طور است؟

بعد از آن حوادث، شرايطي است كه ما اين بحث ها را 
با ايشان نمي كنيم.

پيش  چطور  رهبري  معظم  مقام  با  شما  جلسات 
می رود؟

هفته اي  داشتيم،  روزانه  كار  چون  سابق  سبك  در 
بار  نيست هفته اي يك  االن ديگر الزم  بود.  بار  يك 
وقت هم  هر  دارد.  ادامه  بار  ماهي يك  تقريباً  باشد. 
حرفي داشته باشم، محدوديتي ندارد. تلفن مي كنم 
را مي زنم. مشكلي در  ايشان حرف هايم  با  و مي روم 
رابطه با هم نداريم. گاهي كه عجله تر باشد، با تلفن 

حرف مي زنيم.
به صورت مشخص راهكار پرشور شدن انتخابات آتي 

را چه مي دانيد؟
من راهكار را قانون مي دانم. قانون اساسي واقعاً معيار 
دارند، حق  آن كساني كه صالحيت  باشد.  انتخابات 
نامزدي داشته باشند و انتخابات هم سالم انجام شود 
جبهه هاي  و  گروه ها  شود.  انجام  درست  نظارت  و 
مشخص سليقه خودشان را بر قانون تحميل نكنند. 
در آن صورت هر كسي را كه مردم بيشتر قبول دارند، 
سركار مي آيد. ممكن است افكار عمومي هم اشتباه 
كند، اما كمتر از افراد اشتباه مي كند. در آن صورت 
مردم پشتيبان نظام مي مانند. من اين گونه مي بينيم.

حرف های هاشمی پس از بازداشت 2 فرزندش



3ارمغان WWW.ARMAQANNEWS.BLOGFA.COM اقتصادینيمه دوم مهر 1391شماره 132

محمد طبيبيان با تاكيد بر اينكه راه برون رفت از وضعيت فعلی اقتصادی 
يك شعار، تصميم و يا اقدام عملی نيست گفت : علت وضع كنونی اقتصاد 
تاريخ چند ساله سلسله تصميمات، اقدامات و كاركرده هائی است كه بر 
اساس منطق اقتصاد و مدريت كالن يك نظام اقتصادی استوار نبوده است.

طبيبيان در گفتگو با خبرنگار الف گفت : شرايط بين المللی نيز به ترتيبی 
هدايت شده كه به اعمال تحريم های بی سابقه بر عليه كشور انجاميده 
است. دولت به دليل درآمدهای نفتی زيادی كه در اختيار داشت تصور 
ميكرد می تواند هر نوع منطق سياستگذاری علمی را تحقير كند و كنار 

بگذارد و به جای آن به نحو دلخواه خود عمل نمايد.
مهم  مثال  برای   : افزود  بودجه  و  برنامه  سازمان  انحالل  به  اشاره  با  وی 
ترين تشكيالت كارشناسی كشور منحل شد و شيرازه نظام بودحه ريزی و 
نظارت حين اجرای بودجه از هم گسيخت. برای سالها شورای پول و اعتبار 

نيز بی اثر شد و تزريق نقدينگی به داخل اقتصاد به شدت ادامه يافت.
در آمد های نفتی اعتماد به نفس كاذبی ايجاد كرد كه مانع تدارك كافی 
تدبير  و  تدارك  به  توجه  عدم  و  موجود  بروز شرايط  از  گيری  برای جلو 
را  همه  اخير  كه حوادث  نحوی  به  آن شد.  با  مقابله  برای  الزم  اقدامات 

غافلگير كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اين سوال كه » تحريم های 
موجود  آمدن وضع  وجود  به  در  را  داخلی  غلط  های  يا سياست  بيرونی 
موثرتر می دانيد گفت : تحريم های بيرونی نيز تا حدودی نتيجه برخی 
سياست های داخلی است. گرچه به نظر من تحريم ملت ها جنايت بر عليه 

بشريت و ظلم به ملتها است
، كشور های  ايجاد شده  ما  برای  :در شرايط كنونی كه  دارد  اعتقاد  وی 
غربی، روسيه و چين شريك جرم يكديگر هستند اما سوال اين است چرا 
امر  انجام شده كه باعث تسريع در  اقداماتی  در برخی بخشهای سياسی 
شده است ؟ پاسخ اين سوال مشخص می كند كه : در اين صورت تحريم 
های بين المللی نيز می تواند به سياستهای داخلی و ديپلماسی ارتباط 

داشته باشد.
دكتر طبيبيان پرداخت يارانه ها را غير منطقی ترين كاری می داند كه 
يك دولت در زمينه مسائل مالی می تواند انجام بدهد و می گويد : اين 
پرسش برای من باقی مانده است كه چگونه و چرا چنين كاری در كشور 

اتفاق افتاده و نتيجه بحران زای ديده نشده است.
رئيس سابق موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه سهم مجلس 
در به وجود آمدن وضع حاضر را كمتر از دولت نمی داند و معتقد است 

ديپلماسی  و  اقتصادی  امور  در  گيری  تصميم  در  بايست  می  مجلس   :
كشور دخيل باشد، اگر مجلس نقش سنجيده ای ايفا می كرد شايد مسير 
منطقی تری طی می شد و كشور می توانست اين مراحل را كم هزينه 

تر طی كند.
اين اقتصاددان برجسته با اشاره به راه حل برون از وضعيت فعلی اقتصادی 
گفت : اين كار با يك شعار ، تصميم و يا اقدام عملی درست نمی شود. بلكه 
ابتدا نيازمند يك مجموعه از تصميم های سياسی،ديپلماتيك و مديريت 

داخلی و بين المللی و اتخاذ برخی تصميم های كالن اقتصادی است.
وار  زنجير  صورت  به  اقدامات  جزئيات  برنامه  يك  طبق  بايستی  سپس 
پيگيری شود تا گره های بر هم نهاده شده يك به يك باز شود و شرايط 

اقتصاد كشور بر يك مدار منطقی و كار آمد قرار گيرد.
طبيبيان در پاسخ به ارزش واقعی نرخ دالر گفت : به نظر من تنزل ارزش 
پول ملی طی يك سال در حد بيش از 60 درصد غير منطقی است ليكن 

ارزش واقعی دالر چقدر است را هيچ اقتصاد دانی نمی تواند بيان كند.
وی افزود : قيمت هر كاال، خصوصا قيمت كاالهای شاخص مثل ارز های 
خارجی، يك پارامتر دوگانه از شرايط واقعی اقتصاد است، مانند سايه ای 
از اقتصاد بخش واقعی كشور. اگر شرايط واقعی اقتصاد و انتظارات مردم 
باز  ارزهای خارجی  ارزش  تنزل كند  اين  از  اعتبار سياستگذاران بيش  و 

هم افزايش می يابد.
اگر نه، اين شرايط واقعی و اعتبار سياستگذاران اقتصادی و مديريت كالن 
ارزهای  ارزش  تعيين  اين  بر  بنا  يابد.  می  كاهش  دالر  ارزش  يابد  بهبود 

خارجی در حالت خالء و شرايط فرضی مقدور نيست.

محمد طبيبيان در گفتگو با الف :

خطای مجلس در بحران ارز کمتر از دولت نیست
از بحران كنونی بازگشت به مسير طی  راه حل خروج 
شده در سالهای اخير و بازسازی توليد در كشور است 
و راه ديگری وجود ندارد .دكتر حسين راغفر در گفتگو 
با خبرنگار الف با بيان مطلب فوق گفت: مساله اصلی ما 
مساله تورم مزمن و باالست . تورم در كشور ما در ماهای 
اخير باالی 60-50 درصد بوده است كه به عقيده من 
تورم اكنون سه رقمی است . به اين مناسبت اصلی ترين 
دليل بحران كنونی تورم لجام گسيخته است.ريشه اين 
تورم نيز در سياست های غلط اقتصادی دولت در هفت 
سال گذشته است كه پايه های توليد را در كشور نابود 

و توليد را تعطيل كرده است .
اين استاد دانشگاه می گويد: تعطيلی توليد موجب كاهش طرف عرضه شد و از طرفی جامعه را بسيار مصرفی و وابسته 
به واردات خارجی كرده است .در اين بين فاصله بين عرضه و تقاضا به طور فزاينده ای بزرگ و بزرگتر شده و اين اصلی 
ترين دليل تورم خيلی باال ، مزمن و مستمر است .تورم باال ، مزمن و مستمر اصلی ترين دليل كاهش ارزش پول ملی و 
يا به تعبير ديگر افزايش قيمت ارزهای خارجی در قبال پول ملی است .وی با اشاره به راه خروج از وضعيت فعلی اظهار 
داشت: راه حل خروج از بحران كنونی نيز بازگشت به همين مسير و بازسازی توليد در كشور است و راه ديگری وجود 
ندارد . البته منظور از توليد به معنای عام آن كه شامل توليد خدمات و .. هم است .راه حل مذكور ، بلند مدت است و 
راه كوتاه مدتی وجود ندارد . علت هم اين است كه ابتدا بايد اعتماد عمومی و اعتماد به بخش خصوصی برای بازگشت به 
سرمايه گذاری بازگردد .وی گفت: اگر اعتماد جلب نشود امكان اصالح هم وجود ندارد و اقدامات فعلی مجلس و دولت 
بسيار روبنايی است و در عين حالی كه پر هزينه است جواب نيز نمی دهد و فقط وقت كشی است . اين وقت كشی هم 
موجب بدتر شدن وضعيت كنونی اقتصاد می شود .به اعتقاد راغفر يكی از اقداماتی كه برای جلب اعتماد بخش خصوصی 
می بايست صورت گيرد فساد زدايی است .وی گفت : متاسفانه محيط كسب و كار در كشور آلوده به فساد است . مقررات 
دست و پا گير هم باعث ازدياد مشكالت در محيط كسب و كار هستند .اين صاحب نظر مسائل اقتصادی با انتقاد از وجود 
نهادهای غير اقتصادی در بدنه اقتصاد كشور گفت : مورد دوم هم اين است كه اكنون نهادهايی در اقتصاد وجود دارند 
كه اينها انحصارهايی به وجود آوردندكه مانع حضور بخش خصوصی هستند ، اغلب اين نهاد ها ماليات نمی دهند ، از ارز 
ارزان قيمت استفاده می كنند و اين خود مانع اصلی برای رقابت در بخش خصوصی است.راغفر افزود: بخش خصوصی هم 
به اين داليل حاضر به ورود به چنين فضايی نخواهد بود . برای اينكه اين مشكل حل شود بايد اين نهاد ها كه حوزه كار 
آنها اقتصاد نيست از اقتصاد خارج شوند .البته اين مساله ساده ای نيست و از معضالت اقتصاد است . مادامی كه اين نهاد 
ها در اقتصاد هستندبحران اقتصادی عميق و عميق تر خواهد بود .حسين راغفر اعتقاد دارد تحريم ها در بوجود آمدن اين 
شرايط نقشی ندارند و فقط نقش تسهيل كننده دارند . اصلی ترين مساله تورم انباشته است كه توسط سياست های غلط 
اقتصادی به جامعه تحميل شده است .وی پرداخت يارانه ها را مساله مهمی می داند كه توازن اقتصادی را به هم زده است 
. يارانه ها ضربه بدی به مغز توليد كشور زد ، بدين صورت كه با افزايش نهاده های توليد كه به صورت مارپيچی موجب 
تورم شد بسياری از توليد كننده ها قادر به ادامه فعاليت نبودند و از اين رو نقشی در بوجود آمدن وضع فعلی داشته است .

وی معتقد است :يارانه ها سهم 30 درصدی در شتاب دادن به تخريب توليد در كشور را داشته است .
  

اگر اعتماد جلب نشود امکان اصالح وجود ندارد

خود  خبری  كنفرانس  در  آن كه  از  بيش  شايد  رييس جمهوری 
پاسخگوی سؤاالت مردم باشد، ابهامات جديدی را در جامعه ايجاد 
كرد. اظهارات احمدی نژاد در ميان سياسيون واكنش  های مختلفی 
به همراه داشت. برای برررسی بهتر برخی شبهات در مورد سخنان 
ايشان به سراغ برخی از كارشناسان رفته ايم تا به سه سؤال ما پاسخ 

دهند:
چرا انگشت اتهام رييس جمهوری بعد از مجلس و شهرداری اين بار 

نهاد هايی مانند سپاه و قوه قضاييه را نشانه رفته است؟ 
رييس جمهوری معتقد است كه تصميمات دولت در به وجود آمدن 
دشمنی  نشانه  مشكالت  اين  و  است  بوده  بی تأثير  كنونی  شرايط 
برخی از افراد در داخل كشور است، تا چه ميزان اين تحليل واقع 

بينانه به نظر می رسد؟ 
رييس جمهوری خواهان كمك نهاد  های مختلف برای برون رفت از 
شرايط كنونی است. ادبيات ديروز رييس جمهوری تا چه ميزان در 

راستای همكاری با نهاد  های مختلف بود؟ 
پرويز سروی، نماينده سابق مجلس:

رييس جمهوری  داشتند،  آرامش  به  نياز  مردم  كه  شرايطی  در 
به جای كم كردن التهابات جامعه التهابات اقتصادی را به التهابات 

سياسی تبديل كرد و بيش از پيش موجب نااميدی مردم شد.
زيادی دارد و دشمنان هم همواره دشمنی خود  اختيارات  دولت 
شرايط  برای  قبولی  قابل  توجيه  دشمنان  دشمنی  و  داشته اند  را 

كنونی بازار نيست.
ديگر  به سمت  دوستی  دست  بايد  مواضعی  چنين  به جای  دولت 
نهاد ها دراز می كرد تا بتواند با تمام ظرفيت ها مشكالت را برطرف 

كند.
سيد رمضان شجاعی كياسری، نماينده مجلس شورای اسالمی:

رييس جمهوری در مقابل مشكالت اقتصادی پاسخ روشنی نداشت 
و به همين منظور به دنبال مقصر تراشی بود كه اين بار دستگاه  های 

دلسوز نظام نظير سپاه و قوه قضاييه را بهانه ضعف خود كرد . 
اگر مخالفتی نيز وجود داشته باشد موضوع جديدی نيست، آن چه 

كه جديد است افزايش افسارگسيخته قيمت ها در بازار است. 
به  مجبور  را  دستگاه ها  باقی  كه  است  رييس جمهوری  اين شگرد 
باقی  كند.  بهره برداری  آن ها  از  بتواند  تا  كند  دولت  عليه  واكنش 
مسئولين ترجيح دادند كه سكوت كنند. مردم هم فهميدند كه وی 

در حال فرافكنی است.
حجت االسالم سالك، نماينده مجلس شورای اسالمی:

رسالت رييس جمهوری پاسخگوئی شفاف و مستند و صادقانه بود. 
اما اين اظهارت نوعی فرار به جلو و تسويه حساب سياسی تلقی 
شد. دولت به جای چنين اظهاراتی بهتر بود كه راه حل  های مناسب 

اقتصادی پيشنهاد می داد.
ايجاد  در  تالشش  تمام  خارجی  دشمن  و  است  بيمار  ما  اقتصاد 
تفرقه در داخل كشور است. هر سه قوه بايد شرايط را كنترل كنند. 
مسئولين اقتصادی به جای تمركز بر اختالف بايد چنين مشكالتی 

را پيش بينی می كردند. 
ميان  هم  اگر مشكلی  است.  فقط همدلی  كنونی  راه حل شرايط 
دستگاه های مختلف بود نبايد رييس جمهوری آن را در رسانه  های 
گروهی مطرح می كردند كه نتيجه اين اظهارات صرفا دل مردم را 

خالی كند.
صادق زيباكالم، كارشناس مسائل سياسی:

اين اظهارات نشان دهنده رقابت سنگين ميان احمدی نژاد و طيف 
سنتی اصول گرايان است كه از انتخابات مجلس بروز يافته است.

اول اين كه يك مشكل واقعا تحريم است و آن روزی كه از تحريم ها 
سوی  از  و  می بوديم  اوضاعی  چنين  فكر  بايد  می كرديم  استقبال 
ديگر سياست  های اقتصادی اصول گرايان از سال 84 تا كنون دچار 
متهم  كم كاری  به  را  يكديگر  صرفا  و  است  بوده  زيادی  مشكالت 

می كنند. 
امور  در  مشاركت  و  همكاری  روحيه  خيلی  احمدی نژاد  آقای 
مختلف را ندارند و به نظرم مقصود ايشان از همكاری يعنی سكوت 
دستگاه های ديگر در مقابل دولت و اين كه در كار های دولت دخالت 

نكنند!

محمد صادق كوشكی، كارشناس مسائل سياسی:
تسويه  نشانه  وی  لحن  و  داشت.  فرافكنی  قصد  احمدی نژاد 
يك  در شان  اظهارات  اين  كه  بود  نهاد ها  برخی  با  دولت  حساب 

رييس جمهوری نبود.
فشار  های  مقابل  در  دولت  يعنی  باشد  درست  ايشان  ادعای  اگر 
داخلی و خارجی نمی تواند بايستد كه نشانه بی كفايتی دولت است 
واگر اين اظهارات درست نباشد يعنی مقصر اصلی دولت است كه 

اين هم نشان بی كفايتی دولت است.
انقالب،  به  برای كمك  كه  بودند  حاضر  دولت  ابتدای  از  خيلی ها 
پس  اطرافيانش  و  احمدی نژاد  سوی  از  كه  كنند  ياری  را  دولت 

زده شدند.
اسماعيل كوثری، نماينده مجلس شورای اسالمی:

شده  كمتر  انتقاد پذيری شان  گذشته  به  نسبت  احمدی نژاد  آقاي 
است و برخالف ادعای خودشان نمی توانند نقد  های نهاد  های دلسوز 
را تحمل كنند. نهادهای انقالبی نيز به دليل حفظ دست آورد  های 

انقالب از سوی برخی افراد مورد هجمه قرار گرفته اند.
در  كشوری  امكانات  تمام  و  هستند  مجريه  قوه  رأس  در  ايشان 
شانه  موضوع  اين  مسئوليتی  بار  از  نمی توانند  و  است  اختيارشان 

خالی كنند و نبايد منتقدين را به چنين اموری متهم كرد.
هنوز  كند،  استفاده  ديگران  كمك  از  كه  بخواهد  واقعا  دولت  اگر 
هم بسياری از نهاد ها حاضر هستند كه به آقای احمدی نژادكمك 
كنند تا اوضاع مملكت بهبود يابد اما شرط اين كار رضايت دولت 

در استفاده از كمك ديگران است.
علی مطهری، نماينده مجلس شورای اسالمی:

دولت نسبت به برخورد  هايی كه با اطرافيانش صورت گرفته دلخور 
صورت  نيز  نزديكانش  ديگر  با  برخورد  اين  اين كه  بيم  از  و  است 
بگيرد، ترجيح می دهد كه فضای سياسی كشور را پرآشوب كند تا 

بتواند از كنار آن از برخورد با اطرافيانش جلوگيری كند.
مردم كوچه و بازار هم می دانند كه اختيارات و قدرت عمل دولت 
تا چه ميزان است و اين بحران ارزی كه از ابتدای سال 91 رخ داده 

است، دولت در آن بی تأثير نيست. اين از خصوصيات غلط دولت 
را گردن  از مشكالت  نيست حتی سهم كوچكی  است كه حاضر 

بگيرد و صرفا ديگران را مقصر می داند.
و  مجلس  كرد،  رييس جمهوری صرفنظر  نامناسب  ادبيات  از  بايد 
باقی نهاد ها نيز بايد در اين شرايط حساس به دولت كمك كنند تا 

دشمن نتواند از فضای كنونی بهره برداری كند.
جواد جهانگير زاده، عضو كميسيون امنيت ملی مجلس:

در عرض 2 ماه ده ها سياست متناقض داشته ايم كه هيچ ارتباطی 
به سپاه ندارد. نبايد رييس شورای عالی امنيت ملی در مورد يك 
نهاد امنيتی مانند سپاه چنين اظهاراتی داشته باشند. گويا برخی 
جريانات از وجود سپاه احساس خسران كرده اند و نگاه خود را به 

احمدی نژاد نيز تحميل كرده اند.
رييس جمهوری دچار ابهامات اساسی در تبيين مسائل كشور شده 
است و مشكالت خود را بر دوش ديگران می اندازند. به نظر دولت 
وظايف و مسئوليت  های خود را در اين زمنيه فراموش كرده است. 

نمی توان مسئول اين مشكالت را دو خبرگزاری ناميد. 
مورد  را  رسانه ای  و  امنيتی  اجرايی،  دستگاه های  همه  نمی توان 
هجمه قرار داد و در انتها توقع داشت كه آنان دست دوستی شما 
را بفشارند. اظهارات رييس جمهوری تناقض  های بسياری داشت در 

اين رابطه و بيش از هرچيز به طنزی تلخ شبيه بود.
* بازنشر از هفته نامه پنجره

واکنش تعدادی از سیاسیون و کارشناسان به فرافکنی احمدی نژاد

اين روزها متأسفانه سخن از تخلف اقتصادی كم نيست و به ويژه 
در حوزه ارزی، از واردات كاالی لوكس با ارز دولتی و رانت خواری 
و سوءاستفاده برخی از اين وضعيت هرج و مرج گرفته تا اذعان های 
وزير  اتفاقاً  حيطه.  اين  در  تخلف  بروز  به  صنعت  وزير  پی درپی 
ذكر صرف  از  جلوتر  گام  يك  بار  اين  تجارت،  و  معدن  و  صنعت 
بروز تخلف گذاشته و قول برخورد با متخلفان را داده است؛ اما ...!

تازگی  به  تجارت،  و  معدن  و  صنعت  وزير  »تابناك«،  گزارش  به 
كه  ـ  واردكنندگان  برخی  از سوی  رانت خواری  و  تخلف  بروز  به 
برخي  كه  كرد  اعتراف  و  اشاره  كرده اند،  دريافت  ای  مبادله  ارز 

واردكنندگان از نوسان بهای ارز در بازار سوء استفاده كرده و كاالي 
ثبت سفارش شده با قيمت اتاق ارزي را با قيمت سه هزار تومان 

به مردم فروخته اند.
بنا بر اين گزارش، پيش از اين، مهدی غضنفری از بروز تخلف در 
برخی بانك های عامل در خصوص حساب ارزی مشتريان و خريد 
آن با نرخ ارز مرجع و به ريال نيز پرده برداشته بود، ولی به رغم اين 
امر، لزوم برخورد با اين بانك ها را  يادآور نشده و وعده برخورد را 
نداده بود؛ اما خوشبختانه اين بار ايشان قول داده اند كه با متخلفان 

برخورد شود.
از  دسته  اين  اطالعات  شد:  يادآور  همچنين  غضنفری  مهدی 
متخلفان در پورتال ارزي موجود است و سازمان حمايت، بر پايه 

اين اطالعات با اين افراد برخورد تندي خواهد كرد.
تا همين جا نيز جای بسيار خشنودی است كه اوالً به تخلف اذعان 
و دوم آن كه قول و وعده برای برخورد با متخلفان داده می شود؛ 
اما آيا اين امر توجيه گر بروز تخلف در زير چشم و گوش وزارتخانه 

و در حيطه اتاق مبادالت ارزی است؟
در اين باره بايد گفت كه اين روزها وضعيت بازار ارز برای همگان 
آشفته و سردرگم است. بسياری در اين وضعيت متضرر و فعاليتشان 
با مشكالت بزرگ روبه رو شده و برخی نيز از اين فضا سوءاستفاده 
اتاق مبادالت ارزی ـ كه بدون تعارف هرچند  می كنند. بی گمان، 
ذكر نشد اما بورس ارز در مقياسی كوچك است ـ نرخی جديد به 

بازار ارز داده است!
اتاق  مانند  مكانيزمی  با  وقتی  كه  است  مسلم  موضوعی  امر  اين 
مبادالت ارزی، نرخی سوم در بازار شكل می گيرد، بروز پديده رانت 

خواری بسيار محتمل است. 
اكنون پرسش اينجاست كه آيا مسئوالن وزارت صنعت و معدن و 
تجارت و بانك مركزی به همراه نمايندگان مجلس، هيچ راهكاری 

برای جلوگيری از رانت خواری از اين طريق نينديشيده بودند؟
و  است  موجود  رانت خواران  اطالعات  كه  می كند  اشاره  غضنفری 

سازمان حمايت از مصرف كنندگان با آن ها برخورد می كند. 
با توجه به اين، آيا بايد نخست منتظر بروز تخلف بنشينيم تا بعد 
به فكر برخورد با متخلفان باشيم، در حالی كه می دانيم مكانيسم 

اجرايی روزنه های فراوانی برای تخلف دارد؟
چرا سازوكارهای نظارتی وزارتخانه و بانك مركزی و البته مجلس 
تا اين اندازه ضعيف و بی توجه است كه زير گوش سازمان صنعت 
و معدن و تجارت، برخی از وضعيت موجود سوءاستفاده می كنند؟

سازمان  اخير  وقت  چند  عملكرد  به  نگاهی  آنكه،  ديگر  موضوع 
با  برخورد  اين سازمان در  اندازه  تا چه  براستی  بيندازيد.  حمايت 
متخلفان، محتكران، گران فروشان و رانت خواران موفق بوده است؟ 
آيا اگر اين سازمان به وظايف خود به خوبی عمل می كرد، امروز 
شاهد اين آشفته بازار با اين شدت بوديم؟ نمونه كژ كاركردی اين 
سازمان را به تازگی و در جريان ابالغيه كذايی  و معروفش ديده ايم 

كه حتی از پاسخگويی در قبال آن هم سر باز زد!
چرا وزارتخانه و بانك مركزی كه دسترسی به اطالعات اين متخلفان 
را دارند، نام و نشان آن ها را در اختيار رسانه ها نمی گذارند، تا پيش 
از هر گونه كار قانونی، افكار عمومی آن ها را به سزای جرم خود 

برساند؟
حتی  كه  رفته  سمتی  به  فضا  تازگی  به  اينجاست؛  در  امر  نكته 

در جايی كه می دانيم بستر تخلف و وقوع جرم فراهم است و 
احتمال بروز آن باال، منتظر می مانيم تا كسی به سمت تخلف برود 
و بعد به وی هشدار دهيم و احتماالً برخوردی هم داشته باشيم. 
اقتصاد و جامعه  فراموش شده در  امری  نظارت  و  چرا پيشگيری 

امروز ماست؟
در اين باره بايد گفت كه متأسفانه سردرگمی شديدی بر عملكرد 
سازمان ها و نهادهای دولتی و مجلس سايه انداخته كه مسئوالن 
را از تمركز بر همه جنبه های يك امر، به ويژه جنبه های نظارتی 
و پيشگيرانه باز داشته است. در صورتی كه شايد به جرأت بتوان 
از  ناشی  اقتصاد،  فضای  امروز  آشفتگی  از  مهمی  بخش  گفت 

پيشگيری نكردن و نظارت نادرست بر وقوع جرم اقتصادی است.
از  نشان  تجارت،  و  معدن  و  وزير صنعت  گفتار  همچنين هرچند 
حسن نيت در افشای يك تخلف و لزوم برخورد با آن دارد، اما اول 
از همه حاكی از ضعف نظارتی سازمان ها و ارگان های گوناگون در 
اين حوزه است. تخلف در حوزه اقتصاد، تنها و تنها نتيجه اش فشار 
بيشتر بر مصرف كنندگان و آحاد جامعه است. حال هر چه پس از 
بروز تخلف با متخلفان برخورد شود، تاوان ظلمی را كه بر مصرف 

كننده رفته است، كسی نخواهد داد.
مجلس  و  دولت  كامل  شكست  داليل  مهمترين  از  يكی  شايد 
و  نظارت  به  توجهی  بی  همين  امروز،  سركش  وضعيت  مهار  در 
جلوگيری از فعاليت احتمالی متخلفان است؛ جايی كه هيچ ابزار 
نظارتی و كنترلی و هيچ ضمانت اجرای محكمی برای برخورد با 
متخلفان نيست، هيچ كس ابايی از اقدام به جرم، در جايی كه بستر 

آن فراهم است نخواهد داشت.

تاوان ضعف نظارت شما را 
مردم می دهند
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مهر: نام ابوالفضل پورعرب دوباره خبرساز شد. آن هم با خبری 
بسيار تلخ كه البته خوشبختانه خيلی زود تكذيب شد. حوالی ظهر 
ميرعاليی)مديرعامل  احمد  از  نقل  به  ايسنا  خبرگزاری  دوشنبه 
كرد.  منتشر  را  پورعرب  درگذشت  خبر  فارابی(  سينمايی  بنياد 
خبری كه بالفاصله از سوی فرزند اين بازيگر معروف تكذيب شد.

خوب  حالش  حاضر  حال  در  پدرم   « گفت:  پورعرب«  »پوريا 
اين  برد.از شنيدن  می  سر  به  كامل  در سالمت  خانه  در  و  بوده 
بدون  خبرگزاری  يك  چرا  اينكه  از  متاسفم  و  شدم  شوكه  خبر 
قطعا  و من  كند  منتشر می  را  موثقی چنين خبری  اطالع  هيچ 
از اين خبرگزاری شكايت خواهم كرد.«بعد هم نوبت عذرخواهی 
آرزوی  و  بود  اشتباه  اين  خاطر  به  پورعرب  خانواده  از  ميرعاليی 
سالمتی برای او.اين اما تنها حاشيه خبری مربوط به  ستاره 51 
ساله دهه هفتاد سينمای ايران نبود. چرا كه چندروز پيش از اين 
نيز نام ابوالفضل پورعرب بعد از سالها دوباره برزبان ها افتاده بود.

ماجرای يك عكس غم انگيز
همه چيز از انتشار يك عكس شروع شد. عكسی در حاشيه مراسم 
كه  اسالم  پيامبر  به  اهانت  محكوميت  برای  هنرمندان  تجمع 
عوارض بيماری، چهره اين ستاره سينمای ايران را كامال متفاوت 
كرده بود.بالفاصله، اين عكس به صورت گسترده در سايت ها و 
حواشی،  سيل  و  شد  گذاشته  اشتراك  به  اجتماعی  های  شبكه 
ايران  سينمای  ستاره شكسته  به  راجع  ها  تحليل  و  ها  مصاحبه 
پورعرب  خانواده  دلگيری شديد  با  كه  هايی  منتشر شد. حاشيه 

هم مواجه شد.پوريا پورعرب دراين باره به مهر می گويد:» پدرم 
اجازه  هنوز  ما  چراكه  نمی كند  صحبت  اين باره  در  وجه  هيچ  به 

نداده ايم حتی از اين شايعه مطلع شود.«
پورعرب،  جسمانی  شديد  تغيير  به  پرداختن  در  ها  رسانه  اقبال 
هم  زندگی  سبك  و  مد  پسند  عامه  ماهنامه  يك  جلد  به  حتی 
بيماری پورعرب  به استقبال  اين جلد  با  از ماهنامه ها  رسيد.يكی 
پالستيك  جراحی  و  زيبايی  متخصص  يك  با  كنارآن  در  و  رفت 
نيز گفتگو كرد. گفتگويی كه حول اين محور می چرخد: »امكان 
عمل  انجام  با  بيماری  از  قبل  حالت  به  پورعرب  چهره  بازگشت 
جراحی پالستيك«.آن هم در كنار فراخوان عمومی برای همدردی 
كننده  )تهيه  فرحبخش  حسين  گفته  به  كه  كسی  پورعرب!  با 
سينما(: » كسانی با گونی گونی پول می رفتند پشت در خانه او 

می نشستند تا او بپذيرد كه در فيلمشان بازی كند«.
كسی كه در اين چند سال نه خبری از او بود و نه كسی سراغش 

را می گرفت، چه طور ناگهانی  به كانون توجه رسانه ها رسيد؟
ستاره ای برای يك دهه

آن  فيلم  ترين  پرفروش  در  درخشش  با  پورعرب  های  موفقيت 
»بهروز  سينمايی  ساخته  شد.  شروع  »عروس«  يعنی  سال ها 
پرده  روی  كريمی«  »نيكی  و  پورعرب  حضور  با  كه  افخمی« 
سينماها آمد، از پورعرب فوق ستاره ای ساخت كه حتی نامش هم 

موفقيت فيلم های سينمايی را تضمين می كرد.
بازيگر  بهترين  جايزه  فيلم،  اين  در  بازی  برای  هم  او  خود 

پنهانی«،»مهاجران«  ،»رابطه  ، »نرگس«  تهران«  ،»آواز  »قربانی« 
،»سوءظن«،»دوروی سكه«،»نيش«،»چهره«، »مرضيه«، »بهشت 
شبيه  مردی   « »بی قرار«،   ،» خونسردی  كمال  »در  پنهان«، 
و  »باد  »غريبانه«،  قهرمانان«،  »حماسه  »قاصدك«،  باران«، 
شقايق«، »جوانی«، »مردی ازجنس بلور«، »عشق كافی نيست«، 
آلوده«، »رقص شيطان«، »همسر دلخواه  »معصوم«، »دست های 
من«، »تيك« و »زندانی 707« از جمله فيلم هايی بود كه پورعرب 
در آنها بازی كرد. او در سال 75 به خاطر بازی به يادماندنی اش در 
فيلم »مردی شبيه باران« سيمرغ بلورين بهترين بازيگر  جشنواره 
فجر را هم از آن خود كرد.اما با شروع دهه هشتاد، فعاليت های 
پورعرب كم رنگ شد و او به بازی در سريال های تلويزيونی روی 
»زير  »تنهاترين سردار«،  معروف ترين شان مجموعه های  كه  آورد 

زمين« و »وضعيت سفيد« بود.
از فريماه فرجامی تا ابوالفضل پورعرب

بی خبری ها از ستاره گوشه نشين سينما ادامه داشت تا آن كه 30 
دی ماه 89 خبر آمد پورعرب به دليل سرطان در بيمارستان بهمن 

تهران بستری شده و تحت درمان قرار گرفته است.
اين گونه بود كه آقای ستاره خانه نشين شد و كسی خبری از او 

نداشت تا  آن عكس های متاثر كننده از او منتشر شد.
تب رسانه ای درباره بيماری پورعرب اين روزها ما را ياد ماجرای 
انتشار عكس های »فريماه فرجامی« بعد از سالها گوشه گيری اش 
انگيز و متاثركننده  اندازد. ستاره ای كه او هم بازگشتی غم  می 

ها  رسانه  بعضی  اصرار  تامل،   قابل  و  عجيب  نكته  داشت.اما 
برای تاكيد بر تغيير چهره اين ستاره های سالهای نه چندان دور 
سينماست. بی آن كه كسی بداند چه بر سر دل اين هنرمندان و 

روحيه های از دست رفته شان آمده.
اتفاقی كه محسن شايانفر )تهيه كننده سينما و از دوستان نزديك 
پورعرب( در گفتگو با خبرگزاری مهر به آن اشاره می كند: روح 
پورعرب مكدر شده است و او به خاطر عكسی كه مطبوعات از او 
منتشر كردند ناراحت است. آخر چرا بايد با انتشار بدون هماهنگی 

يك عكس مردم را نگران كرد؟
بعد هم عده ای با غرض ورزی مطالبی در اين زمينه نوشتند كه به 
آزردگی پورعرب منتهی شد.من با او در ارتباطم و از سالمتش خبر 
دارم. او افسرده شده و عكس منتشر شده روحيه اش را از او گرفته 
است.همه اين ها در شرايطی است كه پورعرب برخالف بسياری 
بلكه  است،  نشده  محو  يادها  از  تنها  نه  هايش  ای  دوره  هم  از 
بازی خوبش در سريال وضعيت سفيد )كه به تازگی از تلويزيون 
او،  بازی  از  كارشناسان  و  منتقدان  استقبال  و  بازپخش هم شد( 
نشان داد كه ستاره دهه هفتاد سينمای ايران هنوز هم می تواند 
تلويزيون  پای  و  به سينما  را  زيادی  بييندگان  بازی اش  و  نام  با 
بكشاند.آيا  رسانه ها می توانند باری از اين غم كم كنند و  غم 
های شخصی هنرمندان را فدای جذابيت های ژورناليستی نكنند؟

به گزارش مشرق، در حكم رئيس جمهور آمده است: »براساس اصل 129 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران و به پاس لياقت، شايستگي و تالش هاي ارزنده 
جناب عالي در جهت رشد و تعالي هنر كشور و خدمت به نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران، مفتخر به دريافت نشان درجه يك فرهنگ و هنر مي شويد.«
)ارگان رسمي دولت( متن گفت  ايران  امسال، سايت شبكه  روز 11 مرداد ماه 
وگويي از »محمد علي كشاورز« را منتشر كرد كه اين بازيگر پيشكسوت سينما 
و تئاتر از »اسفنديار رحيم مشايي« تمجيدهاي عجيبي كرده بود و منتقدان او 
را نيز »نفهم« ناميده بود! به نوشته اين سايت، كشاورز گفته بود كه »مهندس 
اين مملكت هستند  آدمهاي فرهيخته  از  و  از دوستان خوب من است  مشايي 
خيلي كم پيدا مي شود كه اين چنين آدمهايي پيدا شوند. مهندس آدمي پاك، 
يا مي  البته خيلي ها هم هستند كه نمي فهمند و  صاف و بي آاليش است... 
فهمند و تخريب مي كنند.« پس از اين بود كه برخي از رسانه هاي وابسته به 
حلقه انحرافي در حركتي شتابزده و دستپاچه براي طرح كانديداتوري مشايي در 
انتخابات آينده، نوشتند كه كشاورز گفته است »دوست دارم اولين كسي باشم 

كه از مشايي براي حضور در انتخابات دعوت مي كنم.«)!(
اگرچه سابقه درخشان محمدعلي كشاورز در عرصه سينما، تئاتر و تلويزيون در 
دوران پس از انقالب شايسته تقدير است، اما گفته هاي وي در ماه هاي گذشته 
اين شائبه را دامن زده است كه اعطاي نشان درجه يك به ايشان در پي تقدير 

غلوآميز و عجيب و غريب وي از مشايي بوده است!
روز گذشته نيز محمد حسين جعفريان در يادداشتی نوشته بود: آقای احمدی 
در  صداقت  تصور  به  سادگی،  كمال  در  وقتی  پيش  سال  هشت  وقتی  نژاد 
شعارهايی كه می داديد به شما رای دادم و بسياری را نيز به اين كار ترغيب 
كردم، اگر مسوول دلسوزی چون شما كنارم بود و مرا نصحيت می كرد كه  »برو 
اسفنديار رحيم مشايی را پيدا كن و با او عكس بگير و نظرش را جلب كن چرا 
كه در آينده بيشتر از هر سابقه جبهه و جانبازی و دلسوزی برای انقالب و ... به 
دردت می خورد ...« شايد امروز من هم يكی از نور چشمی های شما در مقامات 
عاليه بودم. از خانم »آزاده اردكانی« دختر بيست و چند ساله ای كه با ليسانس 
ميكروبيولوژی و البته با سابقه معلم خصوصی زبان آقايان مشايی و بقايی بودن، 
باستان  ارشد  كارشناسی  و  دكتر  دهها  بر  مدتها  و  شد  ايران  ملی  موزه  رئيس 

شناسی و ... رياست كرد كه كم نمی آوردم. 
البته قبول دارم با اين پای لنگ و اتهام جانبازی شايد بسيار از خصايص ايشان 
را نداشتم دريغ كه آن روز ما نظير امروز شما كسی بود دلسوزی ما رو نصيحت 

كند.

رابطه میان تعریف از مشایی 
و دریافت نشان ملی

 

دومين مزايده قاب عكس های هديه تهرانی امروز برپا شد اما هيچ كس حاضر 
به خريد قاب عكس ها نشد.

به گزارش فارس، مزايده دوم قاب عكس های هديه تهرانی امروز در محل مقرر 
شده برگزار شد اما هيچ خريداری برای آثار هنری وی پيدا نشد.

بنابراين گزارش، با بروز مشكالتی كه در نحوه اجرای مزايده امروز صورت گرفت، 
احتماال مزايده برای بار سوم تجديد خواهد شد و  دادگاه متعاقبا  زمان برگزاری 

و نحوه آن را از طريق جرايد كثيراالنتشار اعالم خواهد كرد.
بنا براين گزارش، با توجه به درخواست محكوم له تعداد 132 عدد قاب سالم 
حاوی عكس های ارژينال ايشان توقيف شده كه در اين خصوص مراتب جهت 
ارزيابی به كارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و ارزيابی شد. اين اموال منقول 
حاوی عكس های ارژينال با نام های اثر خليج فارس، برگ و يخ، صدف، ماسه، 
ماهی و آب است كه قيمت ارزيابی شده اموال جهت پايه مزايده براساس نظر 
كارشناس دادگستری به ميزان چهار صد و دوازده ميليون و پانصد و بيست هزار 

ريال ارزيابی شده است

تکرار سناریو عکس های 
هدیه تهرانی

فيلم  در  سال 1914  بريتانيايی  سرشناس  كارگردان  و  بازيگر   
گزارش  شد.به  ظاهر  زن  يك  نقش  به  شلوغ«   روز  »يك  كوتاه 
خبرآنالين، چارلی چاپلين اين فيلم شش دقيقه ای را كارگردانی 

و خود نقش اصلی آن را بازی كرد.
بازی  را  زن  يك  نقش  شلوغ«   روز  »يك  در  چاپلين  چارلی 
كردداستان »يك روز شلوغ« درباره زنی است كه توجه همسرش 
او تصميم می گيرد آن  او می شود.  باعث حسادت  به زنی ديگر 
دو را ادب كند، اما پيش از آن صحنه فيلمبرداری يك مراسم 
را به هم می ريزد و كارگردان فيلم و يك پليس را كتك می زند. 
دست آخر شوهرش او را از اسكله به داخل آب می اندازد.چاپلين 
در »يك روز شلوغ« نقش زن را بازی كرد و مك سواين به نقش 
همسر ظاهر شد. مك سنت نقش كارگردان فيلم را ايفاء كرد. 

سنت تهيه كننده فيلم

 اكبر عبدی كه اين روزها خبر كالهبرداری 55 ميليون تومانی از او،  به سوژه ای رسانه ای بدل شده، 
مهمان برنامه شب مهتاب والی زاده بود. برنامه ای كه با مشاركت وزارت نيرو برای كاهش مصرف انرژی 

ساخته می شود.
 تصاويری خاطره انگيز از باز هم مدرسه ام دير شد ، شروعی بود برای اين برنامه. عبدی از اين نقش 
گفت:» فكر می كنم 27 سالم بود كه بازهم مدرسه ام دير شد را بازی كردم. من متولد 1339 هستم 
و اين كار برای سال 1366 بود.«او در ادامه پيام هايی درباره كمتر مصرف كردن برق برای مردم داشت 
و بعد هم وقتی  والی زاده برايش ليوانی آب ميوه آورد ، خاطره ای از علی حاتمی تعريف كرد و گفت:» 
خدا بيامرز علی حاتمی در كاخ گلستان فيلمبرداری گذاشته بود ، ناهار چلوكباب می خورديم با سركه 
شيره. می گفت نوشابه قند دارد و خوب نيست. «در بخشی ديگر از اين برنامه، والی زاده از عبدی درباره 
انرژی هسته ای پرسيد كه او گفت: »انشااهلل بزودی ما به انرژی هسته ای دست پيدا می كنيم، اما آن ها 
خودشان چشم و پوست و گوشت دارند، آن وقت ما می خواهيم يك هسته داشته باشيم، چشم شان 

نمی بيند؟«هم بود.

عکس چارلی چاپلین در نقش یک زن 

اظهار نظر جالب اکبر عبدی 
درباره انرژی هسته ای 
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المللی  با شفقنا )پايگاه بين  دكتر غالمعلی رجايی در گفت وگو 
همكاری های خبری شيعه(، موضوع مهدويت را موضوعی فرادينی 
دانست و گفت: اگر چه مهدی يك واژه مذهبی، اسالمی و شيعی 
اين واژه به بحث اعتقاد به منجی در تاريخ  از نظر من  اما  است 
بشريت منتهی می شود، زيرا بشر وقتی درگير حوادث و سوانح 
می شود، به ناجی يا منجی فكر می كند و اين مساله در يك منظر 
شمول جهانی ديده می شود. در عين اينكه اين ايده به عنوان ايده 
مذهبی در مزامير داوود، انجيل های مختلف، تورات و حتی آموزه 

های بودا هم آمده است..
او افزود: البته متاسفانه به اين مفهوم از مهدويت كمتر توجه می 
شود و ما در ابتدا مهدويت را دينی، بعد اسالمی و بعد شيعی می 
دانيم و البته شيعی بودن آن را هم منحصر به اثنی عشری می 

كنيم و عامه بشريت را نيز در اين مساله شريك نمی بينيم.
رجايی با بيان اينكه مفهوم و موضوع مهدويت در پروسه تاريخی 
درپروسه  كرد:  اظهار  است،  بوده  های جدی  نشيب  و  فراز  دچار 
مهدويت كسانی بودند كه با مهدی يا تشابه اسمی داشتند يا به 
صورت تصنعی يا مفهومی خود را به ايشان نزديك می كردند. به 
عنوان مثال؛ ابومسلم شخصی معروف در تاريخ است كه به دليل 
از خراسان به  روايات پيامبر كه گفته بودند، پرچم های سياهی 
اهتزاز در می آيد كه هيچ چيز جلوگير آنها نيست، ندای مهدويت 
از  دفاع  پرچم  ابومسلم  می خورد.  البته شكست  و  دهد  می  سر 
عباسيان را بلند كرده بود و از طرف آنها هم سر به نيست شد. يا 
وقتی اسم مهدی ايشان به ميان  می آيد، مهدی سودانی و ديگر 
اشخاص همنام ايشان از اين فرصت استفاده می كنند و خود را 
استعمار  استكبار و  تا  پيدا می شود  لذا مامنی  مطرح می كنند. 
سوار بر موضوع شوند و بحث هايی مانند بهاييت و بابيت را كه 
در زمان ناصرالدين شاه بابی ها مطرح بود را راه بيندازند كه البته 
يكی از اقدامات مفيد مرحوم ميرزا تقی خان اميركبير، صدراعظم 
اليق دوره ميانی قاجار از بين بردن آنها بود، اما آنها خود را تا دوره 
پهلوی دوم كشاندند و كار به جايی رسيد كه آقای بروجردی رسما 
به محمدرضا پهلوی اخطار می دهد كه بايد دامنه فعاليت بهايی 

ها در كشور محدود شود..
حساسيت  مهدويت  موضوع  حاضر  قرن  در  اينكه  به  اشاره  با  او 
حالت  از  مهدويت  مساله  امروزه  گفت:  است،  كرده  پيدا  ديگری 
ميان  در  عقيدتی  انحراف  ايجاد  يا  تراشی  مهدی  و  تراشی  باب 
فيلم  و  هفتم  هنر  و  هنر  به سمت  و  گرفته  فاصله  اسالمی  ملل 
سازی روی آورده است لذا افراد برای به انحراف كشاندن مساله 
بازی  پروژه  و  استقالل  روز  مانند  متعددی  های  فيلم  مهدويت، 
آن مسلمانان  در  كه  را می سازند  فارس  يی جهنم خليج  يارانه 
و آسيب  تخريب  انفجار،  ترور،  آنها مهدی مظهر شر،  راس  در  و 
رسانی به جهان بشريت است و در مقابل آنها آمريكايی قرار دارد 
كه ناجی جوامع بشری از خطر مهدی است؛ يعنی مهدی به عنوان 
دجال مطرح می شود كه می خواهد مسيحيت را نابود كند و در 
اين پروژه، مسيح از آسمان به زمين می آيد و مهدی را از بين 
می برد و جهان را مسيحی می كند. بنابراين در عصر جديد به 
جای مهدی تراشی و باب تراشی، يك نوع استراتژی فرهنگی و 
رسانه يی مطرح است كه تقابل اسالم و مسيحيت و بحث های 

آخرالزمان را به ميان می آورد.
مربوط  حدودی  تا  را  اسالم  برای  غرب  جهان  تقابل  اين  رجايی 
تقابل  كه  كسانی  كرد:  تصريح  و  دانست  شيعيان  كاری  كم  به 
نقطه  روی  دست  كنند،  می  مطرح  را  مسيحيت  و  اسالم  بين 
حساسی گذاشته اند زيرا ما در روايات داريم كه مسيح و مهدی 

در آخرالزمان به هم ملحق می شوند. همچنين داريم كه مادر امام 
زمان، حضرت نرجس خاتون، به شكلی از نوادگان يكی از صحابه 
جهان  و  اسالم  جهان  سرنوشت  يعنی  است  مسيح  های حضرت 
آنها  لذا  است  گره خورده  مهدويت  و  مهدی  پروسه  با  مسيحيت 
روی نقطه اتصال دست گذاشته اند و تقابل بين اسالم و مسيحيت 
را مطرح می كنند و اينكه اينها با جنگ بايد با هم روبرو شوند و 
از آن طرف هم با تلقی نادرست از اين جمله امام )ره( كه فرمود؛ 
خون بر شمشير پيروز است، چهره خشنی از اسالم را نشان می 
دهند كه خون برای اينها مقدس است. بنابراين اگر چه شيعه در 
اين قضيه كم كاری داشته است، اما اساسا چون مفهوم مهدويت، 
مفهوم خطرسازی برای جهان غرب است و در افق آن نابودی غرب 
و استكبار وجود دارد، لذا از اين راه به ميدان آمده اند و به دنبال 

روزنه توفيقی برای خود می گردند..
او با اشاره به كم كاری های شيعيان در عرصه مهدويت و به ويژه 
در ادبيات شيعه، گفت: در بعضی منابع روايی شيعيان آمده است 
كه امام عسگری )ع( به فرزند خود می گويد كه فرزندم برو و در 
كوه ها ساكن شو، در صورتی كه اين سخن با سخنی كه در دعای 
ندبه به زبان می آوريم در تضاد است زيرا در دعای ندبه می خوانيم 
كه يا صاحب الزمان كجا هستی، آيا در كوه رضوی هستی يا كوه 
ذی طوی هستی؟ البته بنده منكر اين نيستم كه حضرت صاحب 
اما اساسا  همانند جد اطهر خود خلوتی در كوه ها داشته باشند 
اين مفهوم انحرافی است كه می گوييم ايشان را به صحرانشينی 
و كويرنشينی و كوه نشينی توصيه كرده اند. جالب اينجاست كه 
راستای سياست  ايشان در  مبنا معتقدند كه  بر همين  ها  بعضی 
نام مثلث برمودا به سر می  مردم و جامعه گريزی، در مكانی به 
برند كه جزيره ای اسرار آميز است و اگر كشتی ها و هواپيماها 
به آن نزديك شوند غرق خواهند شد. اين مسايل انحرافی است و 
بعضا مسلمانانی كه اين مساله را قبول كرده اند، فريب خورده اند..

رجايی با تاكيد بر اينكه نگرش مسلمانان در مورد حضرت مهدی 
)عج( موافق با شيعه نيست و يكی از عوامل اين مساله دوری از 
قرآن است، گفت: اغلب مسلمانان معتقدند حوادث پيامبر پس از 
ارتحال ايشان در قرآن گفته نشده است. مثال حادثه كربال و حتی 
آيا می شود  ندارد.  قرآن وجود  ايشان در  و والدت  امام علی  نام 
پذيرفت حادثه با اهميت عاشورا در قرآن نيامده باشد؟ در حاليكه 
امام رضا)ع( به صراحت و با ذكر آيه ای در سوره زمر تاكيد می 
ديگر،  از سويی  دارد.  وجود  قرآن  در  علی)ع(  نام جدم  كه  كنند 
پيامبر در خطبه طوالنی غدير خم، در آن گرما و اجتماع  وقتی 
صحبت می كند و بيش از پنج بار نام مبارك فرزندش مهدی را 
می آورد، آيا می توان گفت كه مهدويت در قرآن نيست و ايشان 
فارغ از قرآن بر آن تاكيد كرده است؟ لذا برای اينكه به پاسخ اين 
مساله نزديك شويم و مسلمانان در اين مساله مهم با هم اتفاق نظر 

داشته باشند، بايد با زبان قرآن آشنا شويم..
او افزود: خداوند در قرآن از بئر معطله )چاه معطل( و قصر مشيد 
نام برده است. در اينجا سوالی مطرح می شود كه آيا قرآن را همه 
می فهمند؟ اگر بگوييم بله، پس همه بايد بدانند كه منظور از بئر 
معطله در قرآن چيست؟ اما اگر جواب به اين سوال ها منفی باشد، 
باز هم اين سوال مطرح می شود كه پس اين قرآن چه كتابی است 
كه برای ناس آمده، اما ناس نمی تواند آن را بفهمد؟ بنابراين در 
اينجا وجود و علم اهل بيت )ع( به قرآن مطرح می شود كه به ما 
بگويند كه منظور از بئر معطله در قرآن همان امام علی)ع( است. 
چراكه در چاه، آب است و خاصيت آب سيرابی، سرسبزی، شادابی، 
امام  كويرزدايی و رفع تشنگی است كه همه اين خصوصيات در 

علی وجود دارد به عبارت ديگر قرآن در يك پيش بينی از حوادث 
پس از رحلت پيامبر 25 سال خانه نشينی ايشان را به بئر معطله 

تعبير كرده است..
اين استاد دانشگاه هم چنين با اشاره به نحوه بيان داستان اصحاب 
كهف در قرآن، يادآور شد: چطور ممكن است كه ما بپذيريم قرآن 
در مورد نحوه خوابيدن سگ اصحاب كهف كه روی دو ساق دست 
باسط  و كلبهم  فرمايد:  و می  تكيه می كند  است،  بوده  خوابيده 
اما در مورد مهدويت كه موضوعی عام و مساله  بالوصيد؛  ذراعيه 
بی  شود،  می  شامل  زمانی  لحاظ  به  را  قيامت  واقعه  آخرالزمان، 
به  پيامبر  كه  بگويند  بعضی  است  ممكن  البته  ماند؟!  می  تفاوت 
وقايع بعد از خود كاری نداشت و قرآن، بعد از پيامبر حرفی برای 
گفتن ندارد، زيرا مردم زمان پيامبر بر اساس آموزه های ايشان به 
يك بلوغ عقلی رسيده بودند اما قطعا اين سخن مردود است زيرا 
رده  اصحاب  بحث  كه  بود  زنده  پيامبر  هنوز  كه  داريم  تاريخ  در 
مطرح می شود و كسی ادعای پيامبری می كند و عده ای ديگر 
هم به او ايمان می آورند. مسايل خالفت بعد از پيامبر نيز نشان 
می دهد كه اين بلوغ  محقق نشده است و راه همواری برای ادامه 
صحيح مسير نبوت از طريق امامت علی و اوالد ايشان كه آن همه 

مورد تاكيد و تاييد پيامبر بوده است ، وجود نداشته است..
او با بيان اينكه قرآن يك زبان سمبليك دارد كه غالبا با اين زبان 
حرف خود را می زند، به آيه 17 سوره حديد اشاره كرد و گفت: 
خداوند در اين آيه می فرمايد كه؛ »اْعلَُموا أََنّ اهلَلَهّ يُْحِی الَأْْرَض بَْعَد 
َمْوتِها«؛ بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده می كند. برخی 
معتقدند كه اين ايه در بيان باران است، اما قطعا منظور آيه مساله 
لفافه نيست. اگر منظور  ای ديگر است كه نيازی به بيان آن در 
را  اين  ولی  مطر)باران(  فرمود  می  بود صريحا  باران  آب  از  قرآن 
اين  آيه  مراد  كه  فرمايند  می  صريحا  هم  كاظم)ع(  امام  نفرمود. 
نيست كه خداوند زمين تشنه را با نزول باران زنده می كند، بلكه 
خداوند مردانی را بر می انگيزاند كه عدالت را زنده می كنند و در 
نتيجه عدل  زمين احياء می شود. هم چنين می فرمايند: بدانيد 
اجرای حدود احكام خدا در زمين از بارش 40 روز باران مفيدتر 
است، زيرا با اجرای حدود الهی ريشه فساد و دزدی و خالف شرع 
در زمين قطع می شود. امام باقر)ع( هم می فرمايند: خداوند به 
وسيله قائم ما زمين را زنده می كند، چراكه به وسيله كفر اهل 
زمين، زمين می ميرد. هم چنين ابن عباس به عنوان بزرگ ترين 
شاگرد اميرالمومنين در تفسير می گويد: » منظور از اين آيه اين 
است كه زمين بر اثر ستم زمينيان می ميرد« او معتقد بود عدل و 

داد موجب حيات زمين است..
رجايی با تاكيد بر اين مفهوم به دو نكته اشاره و اظهار كرد: امام در 
پاسخ به كسانی كه به ظاهر آيات قرآن در مورد عدم  اشاره آن به 
نام امام علی يا طرح مساله مهدويت و نام مهدی می پردازند و می 
گويد كه مگر عسل درقرآن به عنوان شفادهنده نيامده است؟ پس 
چرا به بعضی مريض ها همانند سرطانی ها وقتی عسل می دهند، 
آنها نه تنها شفا نمی يابند بلكه می ميرند؟!  لذا امام می فرمايد 
كندوی  ما  شيعيان  و  هستيم  بيت(  )اهل  ما  عسل  از  منظور  كه 
عسل هستند كه گفته ها و اقوال ما را به همه جا انتشار می دهند. 
چنانچه در روايتی هم آمده است كه شيعتنا كالنحل. امام)ع( می 
فرمايد؛ اگر مردم بدانند كه شيعيان ما چه باطن شيرينی دارند، 
همانطور كه عسل را می خورند، شيعيان ما را درمی يابند چراكه 
آنها سراپا حكمت و حرف های آموزنده و شيرينی هستند كه از ما 

برداشت و تغذيه می كنند..
امام  گويد؛  می  كه  است  آمده  هم  ديگر  روايتی  در  افزود:  او 
از  يكی  كه  هم  ابوحنيفه  بودند،  غذا  خوردن  حال  در  صادق)ع( 
رهبران مطرح چهار فرقه اهل سنت است، در آنجا نشسته بود، امام 
بعداز خوردن غذا فرمودند خدا و پيامبر را شكر كه از فضل خود 
ما را مرحمت فرمودند. ابوحنيفه با شنيدن اين سخن به امام می 
گويد  آيا شما به شرك معتقد هستيد كه فضل رسول را در كنار 

خدا آورديد؟ امام هم در پاسخ به او می گويند نه، ابوحنيفه هم 
می گويد پس چرا گفتيد خدا و رسولش از فضلشان؟ امام فرمودند 
آيا قرآن را خوانده ای؟ ابوحنيفه بيان می كند كه من حافظ قرآن 
كه  آنجا  فرمايند،  می  هم  امام  فرماييد؟  می  را  كجايش  هستم، 
می گويد؛ ) إال أن أغناهم اهلل و رسوله من فضله(. ابوحنيفه بعد 
از شنيدن آيه همانند فردی بود كه انگار تا بحال چنين آيه ای 
را نشنيده بود، لذا امام به او می فرمايد كه واهلل تو ای ابوحنيفه 
كسی هستی كه حتی  يك كلمه از قرآن را بلد نيستی و در عين 

حال ادعای علم می كنی..
كرد:  تصريح  صادق)ع(  امام  از  ديگر  روايتی  به  اشاره  با  رجايی 
كسی پيش امام صادق)ع( آمده و می پرسد شنيده ايم شما گفته 
ايد هر جا در قرآن كلمه رب آمده است، منظور جدتان  علی)ع( 
اميرالمومنين است. امام هم فرمودند: بله و سوره يوسف و آيات آن 
را مطرح می كنند كه چطور قرآن به عزيز مصر در زمان  حضرت 
نفر  دو   آن  از  يكی  خمرا  ربه  فيسقی  فرمايد  می  وحی  يوسف، 
آمدند  يوسف  نزد  خوابشان  تعبير  برای  و  بودند  ديده  خواب  كه 
در خواب ديد كه به رب خود يعنی مالك و آقای خود خمر می 
غير  قرآن  است  ممكن  كه چطور  كنند  می  بيان  نوشاند، سپس 
خدا را رب بخواند، اما جد ما را رب نداند؟ حضرت بعد از آن آيه 
َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشراباً َطهورا را می خوانند و بيان می كنند كه مگر 
خداوند دست دارد كه بخواهد در قيامت از شراب طاهر به بندگان 
خود بخوراند؟ آن فرد هم می گويد خير، خدا منزه است از اينكه 
جسم باشد و دست داشته باشد. امام هم می فرمايند در اين آيه 
ما  جد  دست  به  كار  اين  واهلل  است  علی  ما  جد  ربهم  از  منظور 

اميرالمومنين انجام خواهد شد..
او يادآور شد: هم چنين يك آيه از سوره جن است كه می فرمايد؛ 
تمامی ترجمه  ماء غدقا، در  الطريقه السقيناهم  والواستقامو علی 
ها آمده است كه اگر مردم بر ايمان استوار باشند از آبی گوارا به 
ايشان می نوشانيم، اما اين معنا درست نيست، چراكه اينجا بحث 
عرفان و طريقت در كنار شريعت مطرح است و اين طريقت راهی 
است كه اميرالمومنين رفته است؛ بنابراين با مثال هايی كه زده 
شد، معلوم می شود كه قرآن گاهی با زبان سمبليك و گاهی با 
زبان صراحت و اشاره سخن خود را بيان می كند و اين ما هستيم 
كه بايد با اين زبان آشنا شويم و مساله مهدی و مهدويت از همين 
سبك و سنخ موضوعاتی است كه با زبان اشاره و رمز آلود به آن 

پرداخته شده است..

امام زمان کوه نشین نیست

های  كجروی  از  اسالم  تاريخ  محقق  های  تحليل 
فراموش  را  شعور  شورحسينی،  نام  به  كه  كسانی 
بررسی موضوع عاشورای شمسی در 21  اند   كرده 
مهر ماه كه سال های اخير در ايران مطرح شده در 
گفت وگوی خبرآنالين با حجت االسالم دكترمحسن 

الويری،عضوهيات علمی دانشگاه باقرالعلوم
محمدرضا اسدزاده  - پشت صحنه بسياری از تحريف 
با  كه  اند  بوده  تاريخ همواره كسانی  در  دينی  های 
اند، خالف  داشته  آفرين خود سعی  بدعت  سخنان 
جهت آب شنا كردن را در بين مردم تبليغ و ترويج 
كنند. سعی ای كه نه ريشه در سنت نبوی و علوی 
داشته و نه از پشتوانه های علمی و منطق تاريخی 
مناسك  همواره  ها  جريان  اين  است.  كرده  پيروی 
دينی و شعائر ايمانی را با آب و تاب و به هر شيوه 
دلخواهی مبدل كرده اند و متدينين ناب و خالص را 
نيز به راحتی عامل رايگان خود قرار داده اند. در دهه 
روش  دستخوش  ما  دينی  مناسك  از  بسياری  اخير 
های دلبخواهی جريان هايی قرار گرفته كه اهدافی 
غير از دغدغه ايمان مردم را نشانه گرفته اند. برخی 
با افراطی گری مذهبی و ايمانی و برخی به نام ملی 
يا  مطرح  را  سخنانی  ايرانی،  ناسيوناليسم  و  گرايی 
اقداماتی كردند كه هيچ ريشه علمی و ايمانی نداشته 
برگزاری  اقدامات، طرح موضوع  اين جمله  از  است. 
های  دستپخت  از  يكی  كه  بود  شمسی  عاشورای 

همين جريان ها قلمداد می شود.
محقق  الويری،  محسن  دكتر  سراغ  به  باره  اين  در 
العلوم  باقر  تاريخ اسالم وعضو هيات علمی دانشگاه 
قم رفتيم تا اين موضوع را از نگاه او بكاويم. حجت 
ملل  تمدن  و  تاريخ  رشته  دكترای  الويری،  االسالم 
مسلمان از دانشكده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه 
تهران دارد و در دو دهه گذشته مسائل مختلفی را 
است.  كرده  مطرح  خود  تحقيقی  و  انتقادی  ديد  با 
اين كارشناس  با  را  مشروح گفت وگوی خبرآنالين 

حوزه تاريخ و معارف دينی می خوانيد.
چه اشكاالتی از نگاه علمی و تاريخی به موضوع اقامه 

عزاداری معادل تقويم شمسی وارد است؟
درباره اقامه عزاداری برای امام حسين)ع( در تقويم 
شمسی معادل عاشورا كه يكی دو سال است برخی ها 

به آن دامن زده و مطرح می كنند. هرچند با توجه به 
اين كه فتوای صريح مراجع بزرگوار ما برحذر داشتن 
از اين كار بود در برخی از جاها و در گوشه و كنار 
به گوش می رسد كه عده ای همچنان اصرار بر اين 
كار دارند. چند نكته در اين رابطه به نظر می رسد.

اين كار اوال يك اشكال اعتقادی دارد و آن اين است 
كه تقويم دينی ما تقويم قمری است. همه مناسبت 
ها و همه اعمال دينی كه به گونه ای به زمان پيوند 
خورده اند، با حركت ماه تنظيم شده اند. به جز اوقات 
نماز يوميه كه به حركت خورشيد پيوند خورده است، 
باقی اعمال دينی به حركت ماه ارتباط داشته و تقويم 
روزانه مان عمدتا براساس تقويم قمری است. تعظيم 
عاشورا هم يكی از شعائر دينی بزرگ ماست كه در 
قاموس های دينی ما براساس تقويم قمری وارد شده 
و تبديل اين تقويم به يك تبديل شمسی هيچ وجه و 
مبنای دينی ندارد. بنابراين اگر تقويم شمسی عاشورا 
اعتبار پيدا بكند، از طريق تنقيح مناط )يعنی منقح 
كردن وپاك كردن مالك وعلت حكم سپس تعميم 
دادن آن( بايد گفته شود كه برای هر موضوع دينی 
ديگری هم بايد اين كار صورت بگيرد و طبعا برای 
مواليد و وفيات) سالگرد تولد و فوت( پيامبر و ائمه 
معصومين هم بايد معادل به شمسی اش را بر پاكرد، 
انتخاب  را  مورد خاص  يك  كه  دارد  دليلی  واال چه 
كنيم. يا برای بعثت پيامبر و مواردی از اين دست، 
بايد معادل شمسی اش را برگزار كرد. حتی می توان 
بر همين اساس اگر كسی به اين مساله معتقد است 
دينی  بايداعمال  باشد،  پايبند  بخواهد  لوازمش  به  و 
ديگر مانند حج را هم به همين صورت انجام بدهد. 
طبيعتا اين رويكردی نيست كه بتوانند به آن پايبند 
بمانند و ملتزم به پيامدهای آن باشند. بنابراين اين 
بودن  قمری  به  توجه  با  اعتقادی  لحاظ  به  حركت 

تقويم ما، حركت قابل دفاعی به نظر نمی رسد. 
رفته  پيشتر  ناسيوناليستی  های  جريان  برخی  البته 
و مطرح می كنند كه حتی به جای واژه های تقويم 
ها چقدر  روش  اين  كنيم.  سازی  معادل  هم  قمری 
پشتوانه علمی دارد و چقدر با منطق دينی ما سازگار 
است؟درست است كه عزادرای برای امام حسين در 
هر شرايطی ممدوح و پسنديده است اما اين كه عده 

شمسی  تاريخ  عنوان  به  را  تاريخی  يك  بيايند  ای 
منابع دينی  در  آنچه  را خالف  آن  و  مشخص كنند 
كنند،  برجسته  و  مطرح  است،  وارد شده  تاريخی  و 
اين  بتراشند،  برايش  دينی  مبنای  بخواهند  بعد هم 

پشتوانه فكری و فقهی استواری ندارد. 
و  به چشم می خود  وادی  اين  نكته ديگری كه در 
است  اين  تصميم  اين  به  است  اعتقادی  اشكال  اين 
دارای  دينی  منطق  در  روزهای سال  از  ای  پاره  كه 
امام  شهادت  از  پيش  هستند.عاشورا  ذاتی  اهميت 
تفسيرها  از  يكی  بود  اهميت  دارای  نيز  حسين)ع( 
درباره نام عاشورا اين است كه ده نفر از پيامبران در 

چنين روزی مورد تكريم الهی قرار گرفتند. 
انسان را به ياد  انتقال روزی كه شرافت ذاتی دارد، 
ديگری  های  زمان  در  كه  اندازد  می  هايی  تالش 
قابل  های  تالش  و  گرفته  می  تاريخ صورت  در  هم 
نبوده است. درعصرايلخانان،« سلطان محمد  دفاعی 
اولجايتو« برآن بود كه قبر حضرت علی)ع( را از نجف 
ايران منتقل كند و در نزديك شهر قيدار، گنبد  به 
سلطانيه را به اين نيت بنا نهاد كه آنجا را قبر امير 
المومنين)ع( بنامد. پس به يك معنا كسانی ممكن 
در  فقط  اميرالمونين  كه  نيست  الزم  بگويند  است 
نجف مدفون باشد. می توان يك انتقال مكانی صورت 
بدهند. با وجودی كه اين طور نيست. آن مكان كه 
حضرت علی)ع( در آن مدفون است توسط فرزندان 
و  شده  تعيين  حسين)ع(  امام  و  حسن  امام  ايشان 
حتی خود اميرالمومنين)ع( قبل از شهادتشان مكان 
را تعيين كردند، پس خود آن زمين موضوعيت دارد 
اين  به خاك سپرده شوند. پس  بايد  جا  آن  در  كه 
نوع نگاه ها وجاهت دينی ندارد كه البته در آن سال 
ها هم موفق به انجام اين كار نشدند. در آن دوران 
موضوع انتقال مكانی بود و حاال موضوع، انتقال زمانی 
به  را  محرم  دهم  كه  كنند  می  مطرح  يعنی  است. 
يك روز در تقويم شمسی منتقل كنيم. اين كار فاقد 

وجاهت دينی است.
گذشته از اين ايرادات دينی، واژه عاشورا معنی لغوی 
اش يعنی روز دهم كه اسم علم برای روز دهم محرم 
است. در واژه ها و برخی ايام مهم دينی، رويدادهايی 
هستند مثل عيد قربان كه عيد االضحی است و اشاره 
به حادثه قربانی كردن در آن روز دارد. عيد فطر اشاره 
به مكانی  اشاره  به محتوای رمضان دارد. عيد غدير 
است.  افتاده  اتفاق  آن  در  مهم  حادثه  اين  كه  دارد 
كلمه عاشورا با آن ها متفاوت است. عاشورا اشاره به 

روز دارد يعنی روز دهم محرم. ما نمی توانيم به روز 
بيستم يا بيست و يكم مهر به روز بيستم بگوييم روز 
عاشورا. اين تسميه و اين نامگذاری مضحكی به نظر 
می رسد كه به روز بيستم يك ماه، روز دهم بگوييم. 
اين نامگذاری، ذاتا نامگذاری درستی نيست. اين يك 
نوع تضاد است. اگر قرار است اين كار صورت بگيرد، 
نظر  در  را  بيستم  اگر  مثال  كند.  تغيير  بايد  هم  نام 
بگيريم به جای عاشورا بايد بگوييم بيستگان. آنوقت 
به  حتما  ايرانی  تقويم  و  الفاظ  و  فرهنگ  اساس  بر 
بگوييم  بايد  پس  پيشوا.  بگويند  بايد  هم  امام  جای 
جای  به  نامگذاری  اين  آيا  سوم.  پيشوای  بيستگان 
عاشورايی با آن همه عظمت، ريشه و پشتوانه تاريخی 
ای، درست است؟ اينكه می گويند بياييم بيستگان 
پيشوای سوم را بر سر زبان بيندازيم، اين ها كج روی 
است. يا حداقل بايد خوشبينانه بگوييم كج سليقگی 
كنند  می  مطرح  ها  اين جريان  ديگر  است.از سوی 
كه عزاداری برای امام حسين)ع( زمان خاصی ندارد 
و با اين مساله، موضوع برگزاری مجالس در مناسبت 
از اين  شمسی را به سمت ديگری سوق می دهند. 

منظر چطور پاسخ می دهيد؟
در  اند،  كرده  مطرح  را  اين  كه  كسانی  عموم  البته 
نگاه اول حمل بر اين می كنند كه برخواسته ازعشق 
به اباعبداهلل حسين)ع( اين حرف ها را می زنند. اما 
اين نكته بارها گفته شده است. متاسفانه در فضای 
عمومی جامعه به خصوص در اين هشت سال اخير 
به رغم همه هشدارهايی كه دلسوزان فرهنگ جامعه 
بر كل جامعه  عوامگرايی  نوع فضای  اند يك  داشته 
حاكم شده است و اين هشدارها عموما به ديده اعتنا 
فضای  اين  در  بينيم  می  كه  است  نشده  نگريسته 
عمومی،خيلی انحراف ها از دل اين ها بيرون می آيد. 
اگر  حتی  كنند  می  مطرح  را  افكار  اين  كه  كسانی 
امام حسين  به  اوليه شان،خاستگاه عشق  خواستگاه 
و  ها  بينش  اين  كه  باشند  داشته  توجه  بايد  باشد، 
پشتوانه  يك  به  بايد  حتما  حسينی  های  گرايش 
. حتی حرف  باشد  داشته  تكيه  اعتقادی  و  شعوری 
از صافی بگذرد. به هر احساسی  بايد  های دينی ما 
سطحی در دينداری، نبايد اجازه تجلی داد. انحرافاتی 
كه در فرهنگ عاشورا در تاريخ اتفاق افتاده كم نبوده 
بنا  كه  هايی  بدعت  و  مطرح  كه  هايی  است. خرافه 
اند  بوده  كم  مگر  اند.  نبوده  كم  است،  شده  نهاده 
علمايی كه در دوره های مختلف نسبت به تحريف 
فرهنگ عاشورا هشدار داده اند؟ در دوران معاصر هم 

غير از ميرزا حسين نوری، مرحوم شهيد مطهری 
در اين باب سخنان روشنگرانه و محكمی دارند. 

خود  به  ای  عده  كه  هستيم  وضعيتی  در  امروز  اما 
اجازه می دهند، هر نوع احساسی را در فضای جامعه 
مطرح كنند و به گونه ای شده كه می خواهند آن 
احساس را در سطح عمومی عملياتی كرده و به آن 
عينيت ببخشند و اين خطر است. ما احساسات دينی 
و عشق مان را حتما بايد با نيروی حق طلبی و نيروی 
خرد دينی محك بزنيم. احساسمان را بايد با پژوهش 
دين  علمای  و  تقليد  مراجع  مانند  كسانی  تفقه  و 
را  بعد آن ها  اول بسنجيم و  شناس و علمای طراز 
عملياتی كنيم.از اين نوع آسيب شناسی كه بگذريم، 
اشاره كرديد به جريانی كه در هفت، هشت سال اخير 
اين نوع مسائل را عينيت بخشيد. اين جريان امروز 
عوام گرايی حتی موضوع  با  كامال مشهود است كه 
های  روش  در  را  روحانيت  و  مراجع  تفقه  از  عبور 
خود عملی كرد. شما نقش اين جريان را چگونه می 
بينيد؟درباره برگزاركنندگان عاشورای شمسی دقيقا 
كردند  مطرح  را  اين  كه  بگويم كسانی  نمی خواهم 
داعيه ايرانی گری دارند و انگيزه شان تقويت ايرانی 
اين  اما حداقل  برابر فرهنگ اسالمی است  گری در 
را می توان گفت كه در فضای كنونی جريانی در پی 
مطرح كردن غلط فرهنگ ايرانی در برابر اسالم است.  
اين موضوعات امروز درچنين فضايی كه اين اقدامات 
مسير  در  بيرونی طبيعتا  نگاه  در  گيرد،  صورت می 
آنها به حساب می آيد. نمی خواهم كسانی كه اين 
كار را می كنند متهم كنم، اما اين روش ها در يك 
مقابل  در  غلط  گرايی  ايرانی  همان  به  بيرونی،  نگاه 

اسالم می انجامد.

آسیب شناسی موضوع عاشورای شمسی



6ارمغان WWW.ARMAQANNEWS.BLOGFA.COM سالمتنيمه دوم مهر 1391شماره 132
 

وقت  اصال  چون  مطلب  اصل  سر  بروم  بي مقدمه  بدهيد  اجازه 
نداريم؛ فقط يك قلب داريم و بايد چهارچشمي آن را بپاييم. اين 
يك واقعيت است كه قلب، حيات را در بدنمان جاري مي كند، اما 

آمار مي گويد قلب، جان هم مي گيرد...
 بيماري هاي قلبي عامل 45 درصد مرگ و ميرها در كشورمان است. 
قلب، قاتل اول ايراني هاست اما نگران نباشيد، چون اگر مواظب آن 
باشيد، از بيماري هايش درامان مي مانيد. اگر كمي  مراعات حالش 
را بكنيد، او هم جواب محبت هايتان را خواهد داد. فراموش نكنيد 
از بدن هم به تپيدن  قلب عضو سخت جاني است و حتي بيرون 
ادامه مي دهد. اصال وقت نداريم، چون در هر ساعت بيش از 15 نفر 
در ايران جان خود را به دليل ابتال به بيماري هاي قلبي از دست 
مي دهند بنابراين بايد هرنوع درد قفسه سينه كه توام با احساس 
سنگيني باشد و به كتف ها، گردن يا فك پايين انتشار يابد يا با 
احساس سوزش سردل و تهوع يا استفراغ همراه شود، جدي گرفت 
چون مي تواند از عاليم بيماري هاي قلبي باشد و الزم است هرچه 
سريع تر بيماري تشخيص داده شود. در صورت داشتن هر يك از 
اين عاليم، به پزشك مراجعه كنيد. از اين جاي قضيه به بعد را به 
پزشك معالج خود بسپاريد، او با روش هاي تقريبا ساده اي مي تواند 
پي ببرد مشكل قلبتان چيست؟ اما اين روش ها كدام اند؟ خود را به 
ما بسپاريد تا از زبان دكتر حبيب حي بر، متخصص قلب و عروق، 
عضو هيات علمي  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با اين 

روش ها آشنا شويد.
يك متخصص قلب چگونه مي فهمد در قلبمان چه مي گذرد؟

هيچ عضوي به اندازه قلب پرحرف نيست، قلب انسان در هر دقيقه 
حدود صد بار مي تپد، يك متخصص قلب با ترجمه اين تپش ها 

مي فهمد درد قلب چيست و از چه چيزي مي نالد.
ترجمه اين تپش ها به چه روش هايي انجام مي شود؟

مهم ترين  آنژيوگرافي  و  ورزش  تست  اكوكارديوگرافي،  قلب،  نوار 
اين روش ها هستند.

اين خطوط زيگزاكي روي نوار قلب نشانه چيست؟
نوار قلب نسخه نوشتاري آواهاي دلنشين قلب است. در اصل نوار 
انقباض  باعث  كه  است  قلب  الكتريكي  تكانه هاي  نمايشگر  قلب، 
قلب و پمپاژ خون مي شود. اين تكانه ها به سطح پوست منتقل و با 
همان برچسب هاي رنگي كه به پوست مي چسبانند، به يك ورقه 

منتقل و ثبت مي شوند.
با ديدن نوار قلب به چه مواردي مي توان پي برد؟ 

نوار قلب در عين سادگي، كاربردهاي وسيعي دارد كه مهم ترين 
آنها تشخيص ريتم ضربان قلب، عاليم حمله قلبي، ضخيم شدگي 
وجود  و  آمبولي  همچنين  و  پريكارديت  قلب،  ديواره  عضالت 
قفسه سينه  درد  كه  افرادي  نوارقلب  بايد  است.  خوني  لخته هاي 
يا عاليمي  از بيماري عروق كرونري يا آريتمي  دارند بررسي شود. 
نوار قلب در 50 درصد موارد مي تواند بيماري انسدادي عروق قلبي 
ردكننده  هم  طبيعي  و  قلب خوب  نوار  يك  البته  دهد.  نشان  را 
انسداد عروق قلب نيست و بايد براي تشخيص قطعي از روش هاي 

تشخيصي ديگر نيز استفاده كرد.
قبل و بعد از نوار قلب بيمار بايد نكته هاي خاصي را رعايت كند؟

خوشبختانه گرفتن نوار قلب به آمادگي قبلي نياز ندارد و معموال 
بدون هرگونه عارضه اي است.

بايد از روش هاي  گفتيد براي تشخيص قطعي بيماري هاي قلبي 
ديگر به غير از نوار قلب نيز استفاده كرد، اين روش ها كدامند؟

برگه  را  قلب  نوار  اگر  است،  اكوكارديوگرافي  روش،  مهم ترين 
نوشتاري صداي قلب بدانيم، اكوكارديوگرافي، سيماي قلب است 

بنابراين نوار قلب و اكوي قلب، صداوسيماي قلب هستند.

نسبتا  تصوير  فراصوت،  امواج  از  استفاده  با  اكوكارديوگرافي  در 
و  عضله  وضعيت  نشان دهنده  كه  مي شود  تهيه  قلب  از  واضحي 
افتاده  اتفاق  قلبي  و در صورتي كه سكته  است  قلب  دريچه هاي 
باشد، به دليل از بين رفتن قسمتي از عضله قلب، اختالل عملكرد 
مانند  مواردي  اكو  در  همچنين  مي شود.  داده  نشان  اكو  در  آن 
ضخامت عضله قلب، شل شدگي دريچه ها يا تنگي دريچه هاي قلب 
يا وجود بيماري هاي مادرزادي قلب مشخص مي شود. خوشبختانه 
اكوكارديوگرافي نيز مانند نوار قلب به آمادگي قبلي نياز ندارد و 
بدون درد يا هرگونه عوارض جانبي ديگر است زيرا در اين روش 
انجام گيرد،  اشعه  از  استفاده  با  از قلب كه  برخالف عكسبرداري 

فقط از امواج صوتي استفاده مي شود.
در برخي افراد كه نتايج اكوي قفسه سينه به تنهايي قابل تشخيص 
نباشد و متخصص شك باليني بااليي به وجود بيماري هاي خاصي 
مشكالت  و  قلبي  درون  عفونت هاي  يا  دريچه اي  مشكالت  مانند 
اين  در  مي شود.  استفاده  مري  اكوي  از  باشد،  داشته  مادرزادي 
آندوسكوپي  در  كه  چيزي  آن  مانند  اكو  مخصوص  پروب  حالت 
تا  مي شود  هدايت  قلب  سمت  به  مري  طريق  از  مي افتد،  اتفاق 
گفته  اكومري  روش  اين  به  شود.  تهيه  قلب  از  واضحي  تصوير 
مي شود. براي انجام اكومري الزم است بيمار 3 ساعت قبل و تا 2 

ساعت بعد از آن از خوردن و آشاميدن خودداري كند.
تست ورزش چيست؟

حالت  در  را  قلب  اكوكارديوگرافي،  و  قلب  نوار  مانند  روش هايي 
بر  فعاليت  كه  مي دانيم  ما  همه  اما  مي  كنند،  بررسي  استراحت 
آيا  برد  پي  طريقي  از  بايد  بنابراين  مي گذارد  تاثير  قلب  عملكرد 
قلب در شرايط فعاليت و استرس نيز كارايي مناسب دارد يا نه؟ به 
عبارت بهتر، تست ورزش مشخص مي كند قلب مرد عمل است يا 
فقط در شرايط استراحت و خوشي پاسخگوي نيازهاي بدن خواهد 
بود. به اين منظور از بيمار خواسته مي شود روي دستگاه تردميل 
شروع به راه رفتن كند و به طور منظم نوار قلب، فشارخون و ضربان 
قلب ثبت مي  شود، سپس به تدريج به سرعت دستگاه مي افزايند، 
كه  نهايي  فعاليت  حد  تا  مشكلي  هيچ گونه  بدون  بتواند  فرد  اگر 
متناسب با سن و جنس او است، به دويدن ادامه دهد، يعني قلب 

او سالم است و به گرفتگي عروق كرونر مبتال نيست. 
قبل از تست ورزش چه نكته هايي را بايد رعايت كرد؟

باشد.  داشته  كامل  آمادگي  بايد  فرد  ورزش  تست  انجام  براي 
پرهيز  از خوردن غذا  بايد  از تست ورزش  قبل  حداقل 3 ساعت 
از  است  بهتر  نيز  قهوه  و  سيگار  مسكن،  داروهاي  مصرف  شود. 
شب قبل متوقف شود. مصرف داروهاي موثر بر ميزان ضربان قبل 
نظير ديگوكسين، پروپرانولول، متوپرولول، اتنولول، ديلتيازم بايد 
تحت نظر پزشك قطع شود. از گرفتن حمام آب گرم نيز قبل از 

انجام تست ورزش بايد اجتناب كرد.
برخي افراد ممكن است به دليل بيماري قادر به انجام تست ورزش 
نباشند، آيا براي اين افراد به جاي تست ورزش، تستي وجود دارد؟

در بيماراني كه قادر به انجام آن نيستند يا كساني كه سابقه آسم يا 
آرتروز مفصلي دارند، گاما اسكن جايگزين مناسبي براي تشخيص 
از تزريق مواد راديواكتيو براي  انسداد عروق است. در گامااسكن 

تشخيص بيماري انسداد عروق استفاده مي شود.
است  يافته  بسياري  رواج  اخير  سال هاي  در  نيز  آنژيوگرافي 
مواردي  چه  آنژيوگرافي  در  دارند.  وحشت  آن  از  نيز  بسياري  و 

مشخص مي شود؟
آنژيوگرافي نيز يك روش تشخيصي است و ترس از آن بي مورد 
و نابجاست. در اصل آنژيوگرافي يعني تهيه عكس از عروق كرونر 
براي  كند.  مشخص  را  نسداد  محل  و  بودن  مسدود  مي تواند  كه 
ران  كشاله  طريق  از  را  كاتتر  نام  به  وسيله اي  آنژيوگرافي  انجام 
وارد و به وسيله آن ماده اي را به بدن تزريق مي كنند، اين ماده 
باعث مي شود عروق از طريق اشعه ايكس قابل مشاهده باشند. اين 
عمل به وسيله بي حسي موضعي و بدون بي هوشي انجام مي شود. 
در صورت گرفتگي عروق، پزشك درمان الزم را انجام مي دهد تا 
از سكته قلبي جلوگيري شود. به همين سادگي مي توان از سكته 
در  آنژيوگرافي.  نه  دارد  ترس  قلبي  سكته  كرد.  جلوگيري  قلبي 
قفسه سينه  درد  عاليم  كه  هر شخصي  مي كنم  توصيه  نيز  پايان 
قند،  سابقه  كه  افرادي  شامل  پرخطر  گروه هاي  به خصوص  دارد، 
با  اشخاصي  و  دارند  دخانيات  مصرف  سابقه  و  فشارخون  چربي، 
سابقه خانوادگي سكته قلبي، تحت معاينه هاي دوره اي قلب قرار 
كليد  موقع،  به  تشخيص  باشند.  درامان  آن  عواقب  از  تا  گيرند 

موفقيت است.

هواي 6 میلیون سالمند ایراني را داشته باشیمبا صدا و سيماي قلب تان آشنا شويد!

6 ميليون نفر از جمعيت ايران را سالمندان تشكيل مي دهند. اگرچه اين روزها هنوز در زمره كشورهاي جوان قرارداريم اما تا 40 سال 
از 3 بعد تشكيل  از جمعيت كشورمان سالمند خواهندشد. سالمندي و كهنسالي خاصيت عمر و فرآيندي است كه  آينده 25 درصد 
مي شود؛ جسمي، رواني و اجتماعي. اگر سالمندي را حاصل گذر عمر بدانيم، بايد در آن، اين 3 مرحله اتفاق بيفتد اما اگر بخواهيم فقط 

سن را معيار سالمندي بدانيم، از هنگام تشكيل جنين هر روزي كه بگذرد، بر سن سالمندي آن افزوده خواهدشد...
در حال حاضر براي سالمندي تعريف خاصي وجود ندارد اما در كشور ما سن معيار مشخص و اصلي دوران سالمندي 60 سال تمام در 
نظر گرفته شده است. پايان اين سن، آغاز دوران ميانسالي است اما آيا شرايط رواني تمام افراد 60 سال به باال با هم يكسان است؟ جايگاه 

يك سالمند در كشور ما چگونه است؟
عوامل موثري در پيري ديررس نقش دارند؛ روش زندگي صحيح، تعادل در مسايل عاطفي و رواني و جلوگيري از رفتارهاي پرخطر و 
مخاطره آميز به سالمندي سالم كمك مي كند. هرچه از اصول و قواعد زندگي سالم فاصله گرفته شود، به همان نسبت فرد به پيري زودرس 
نزديك تر خواهد شد.افرادي كه در جواني كارايي اجتماعي ندارند و از شرايط رواني مناسبي برخوردار نيستند، خيلي زودتر از ساير افراد 

به كهولت و پيري زودرس مي رسند، اما سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چه بايد كرد تا پيري سالم داشته باشيم؟ 
پايه گذاري سالمندي مفيد و سالم بايد از دوران كودكي باشد. معموال سالمندان بيشتر از ساير افراد جامعه در معرض خطر و بيماري 
قرار مي گيرند و يكي از عمده ترين داليل آن نداشتن برنامه ريزي درست و مناسب در طول زندگي و پيروي از روش هاي غلط است. اين 
برنامه ريزي نادرست در تغذيه، برخوردهاي اجتماعي و روابط عاطفي و رواني در دوران زندگي خود را نشان مي دهد و در زمان پيري و 
سالمندي به اوج خواهدرسيد، بنابراين براي داشتن زندگي سالم در دوران سالمندي بايد سعي كنيم هميشه از تعامالت خوبي برخوردار 
باشيم. اين تعامل?ها مي تواند با دوستان، خانواده و افراد جامعه باشد. بايد مهارت حل مساله را ياد بگيريم و بدانيم دنيا هميشه مهربان 
نيست و الزم است توانايي حل مشكل را داشته باشيم. بايد مفيد و كارآمد باشيم؛ تنبلي و سستي در هر سني مي تواند از افراد، سالمندي 
نيز  زياد و كاهش مصرف گوشت قرمز و چربي هاي جامد  نوشيدن آب  تازه،  تغذيه مناسب، مصرف غذاها و سبزي هاي  بسازد.  ناتوان 
بسيارمفيد است. بايد تحرك داشته باشيم و ورزش، نرمش و پياده روي را در برنامه روزانه خود بگنجانيم. سالمندان در طول روز حداقل 
45 دقيقه پياده روي داشته باشند و 4 روز در طول هفته را به حركت هاي ورزشي و نرمشي بپردازند. رعايت اين امور نقش بسيار مهمي در 
داشتن دوران سالمندي سالم خواهد داشت. در حال حاضر آشنا نبودن افراد با طب سالمندي يكي از مشكالت است. بسياري از پزشكان 
ما براساس سن بيمار براي او نسخه مي نويسند در حالي كه ريشه بسياري از بيماري هاي افراد سالمند، رواني است و با چند جلسه مشاوره، 
بيماري او درمان خواهد شد. رواج طب سالمندي در كشور مي تواند شرايط زندگي را براي سالمندان بهتر كند. مساله ديگر، شرايط 
فيزيكي جامعه است. كشور ما توانايي ورود و حفظ سالمندان را به جامعه ندارد و شرايط را براي آنها مهيا نكرده است. مكان هاي مختلف 
براي سنين باالي 60 سال مناسب سازي نشده اند. خيابان ها، سرويس هاي بهداشتي، وسايل اياب و ذهاب و حتي برخي از ارگان هاي دولتي 
كه ارباب رجوع آنها سالمندان هستند، هيچ اقدامي براي سهولت رفت و آمد اين گروه سني انجام نداده اند. بسياري از مراكز آسانسور ندارد 
و يك فرد ميانسال بايد چند پله را طي كند تا به محل موردنظر برسد. شهرداري موظف است براي سالمندان محل هاي مناسب در نظر 
بگيرد و وسايل رفاه و آسايش آنها را فراهم كند. حتي خانه هاي سالمندان مناسب آنها نيست و چيدمان و دكوراسيون خانه مناسب سن 
آنها طراحي نشده است. بسياري از حوادثي كه براي اين گروه سني اتفاق مي افتد، در خانه رخ مي دهد. اگر نكته هايي كه گفته شد رعايت 
شود و تمام ارگان ها خود را در اين مورد مسوول بدانند، دوران سالمندي، سالم خواهد گذشت. مي توان با برنامه ريزي دقيق و مناسب، 

شرايط زندگي سالم را براي سالمندان فراهم كرد.
دكتر حسين نحوي نژاد ، رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان

اولين پيوند رحم از مادر به دختر در سوئد انجام شد
پزشكان سوئدي مي گويند براي اولين بار در جهان موفق شده اند پيوند رحم از مادر به دختر را انجام دهند. به گزارش آسوشيتدپرس، 

متخصصان در دانشگاه گوتنبرگ سوئد اعالم كردند در اين اعمال جراحي 2 زن رحم ه اي مادرانشان را دريافت كرده اند...
اين پزشكان مي گويند گرچه اين اعمال جراحي بدون عارضه خاصي انجام شد اما هنگامي مي توان از موفقيت كامل آن صحبت كرد كه 
اين زنان بتوانند با رحم هاي پيوندي شان كودكان سالمي به دنيا بياورند. رحم يكي از اين 2 زن كه هر دو در دهه 30 زندگي هستند، در 
سال هاي قبل به علت سرطان گردنه رحم خارج شده بود و زن ديگر بدون رحم متولد شده بود.پزشكان تركيه سال گذشته اولين پيوند 
موفقيت آميز رحم از يك اهداكننده فوت شده به يك زن جوان را انجام دادند. پزشكان در عربستان سعودي نيز در سال 2000 رحم به 
دست آمده از يك اهداكننده زنده را به يك زن پيوند زدند اما 3 ماه بعد به علت لخته شدن خون رحم پيوندي را از بدن اين زن خارج 
كردند. اين دو زن سوئدي دريافت كننده رحم پيوندي تا يك سال تحت هيچ درمان باروري قرار نخواهند گرفت و در اين مدت پزشكان 
آنها را از لحاظ پاسخشان به داروهاي ضد رد پيوند كه براي جلوگيري از پس زدن اندام پيوندي الزم است، تحت نظر خواهند گرفت.اين 
زنان پيش از پيوند رحم، تخمك اهدا كرده بودند و پس از اين مدت اگر وضعيت شان پايدار بماند، پزشكان سعي خواهند كرد اين زنان 
را با لقاح آزمايشگاهي يا IVF صاحب بچه كنند.پزشكان مي گويند پس از حداكثر 2 بارداري، اين رحم ها مجددا از بدن اين زنان خارج 
خواهد شد تا بتوان مصرف داروهاي ضد رد پيوند را متوقف كرد. داروهاي ضد پيوند با عوارض جانبي مانند فشارخون باال، ورم و ديابت 

همراه هستند و ممكن است خطر برخي از سرطان ها را نيز باال ببرند.

 

به سالمت  به سوژه هاي مربوط  معموال در صفحه »پوست و مو« 
به  كمتر  صفحه  اين  در  و  مي پردازيم  بزرگساالن  موي  و  پوست 
مشكالت شايع بچه ها اشاره كرده ايم اما اين هفته به بهانه بازگشايي 
مدارس، پاي صحبت هاي دكتر محمدعلي نيلفروش زاده، متخصص 
تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  علمي  هيأت  عضو  و  مو  و  پوست 
مدرسه  فصل  در  كه  بپرسيم  مشكالتي  راه حل  از  تا  نشسته ايم 

گريبانگير خانواده ها مي شود...
سالمت: اگر بخواهيد مهم ترين عوامل تهديد كننده سالمت پوست 

و موي بچه ها را نام ببريد، اول به چه مواردي اشاره مي كنيد؟
شپش  مورد  در  قطعا  و  مدرسه اي  بچه هاي  موي  مورد  در  اول 
به خشك شدن  توجه  با  و در مورد پوست هم  هشدار خواهم داد 
هوا در فصل پاييز و زمستان براي استفاده از مرطوب كننده ها براي 
پيشگيري از آن و نحوه صحيح  شستشوي پوست لطيف بچه ها در 

حمام توصيه هايي خواهم داشت.
سالمت: پس اجازه بدهيد گفت وگوي مان را با مشكل پوستي بچه ها 

به خصوص خشكي پوست در بچه هاي مقطع ابتدايي شروع كنيم.
مدرسه  به  را  فرزندشان  تازه  كه  گرامي  مادران  براي  شايد  بله، 
فرستاده اند، تعجب آور باشد كه چرا پوست كودكشان كه تا امروز 
مشكل خشكي نداشته، حاال پوسته پوسته شده و پوست كناره هاي 
ناخن او ترك خورده است. عامل اين خشكي مي تواند شستشوي 
مكرر دست ها باشد به خصوص با صابون هاي مايع كه از استاندارد 
بودنش مطمئن نيستيم. البته خود آب هم چربي هاي موجود روي 
پوست را از بين مي برد و پوست را خشك مي كند. براي پيشگيري 
بهداشت و شستشوي  به فرزندتان در مورد رعايت  اين مشكل  از 
خوردن  از  قبل  يا  مدرسه  در  رفتن  دستشويي  از  بعد  دست ها 

از  بار شستن دست ها  از هر  بعد  او بخواهيد  از  و  بگوييد  خوراكي 
يك مرطوب كننده ساده مانند وازلين استفاده كند تا رطوبت پوست 
از حد  از بچه ها بخواهيد از شستن بيش  دست هايش حفظ شود. 
دست ها بپرهيزند و در مورد پوشيدن دستكش هم به آنها تاكيد 

كنيد تا پوستشان از هواي سرد و خشك حفظ شود.
را  بچه?ها  حمام?رفتن  مورد  در  الزم  نكته?هاي  لطفا  سالمت: 

توضيح دهيد.
بله، خيلي از ما بچه هايمان را عادت داده ايم هر روز حمام بروند ولي 
اين عادت در فصل پاييز و زمستان مي تواند مشكل ساز شود. زيرا 
پوست لطيف آنها زمان اين را پيدا نمي كند كه با ترشح چربي هاي 
طبيعي، سطح خود را بپوشاند. نكته مهم تر اينكه بچه ها از دوش آب 
داغ گرفتن لذت مي برند ولي آب داغ و ماندن بيش از حد آنها در 
حمام به پوستشان آسيب  مي زند بنابراين نبايد به فرزندتان اجازه 
دهيد دوش آب داغ بگيرد. در حمام دماي آب را متعادل نگه داريد 
و به جاي صابون از شوينده هاي مخصوص پوست كودك استفاده 
كنيد. آنها را عادت بدهيد بعد از حمام حتما پوست پاها به خصوص 
پاشنه پا و دست ها را چرب و مرطوب كنند.لوسيون هاي مخصوص 
را بالفاصله پس از حمام ،بعد از اينكه قطرات آب را از پوست پاك 

كرديد، بايد استفاده كنيد.
از شپش و رعايت بهداشت موها چه  سالمت: در مورد پيشگيري 

توصيه هايي داريد؟
درست است كه رعايت بهداشت موها، شستشو و شانه كردن آن، 
به خصوص در مورد دختر بچه ها كه موهاي بلندي دارند و مقنعه 
نيست  بهداشتي  مشكل  يك  اما شپش  است  مهم  مي پوشند،  هم 
خارش هاي  گزارش  محض  به  اگر  دارد.  فرهنگي  جنبه  بيشتر  و 

به  موقع  به  و  بررسي  را  او  موهاي  والدين  كودك،  به وسيله  سر 
همان  كه  شپش  ساده  درمان  مراجعه  كنند،  پوست  متخصص 
و  خانواده  به  حشره  اين  و  است  كافي  است،  مخصوص  شامپوي 
افراد ديگر منتقل نمي شود. كم توجهي و اهميت ندادن، باعث شيوع 
يك مشكل در مدرسه و محيط كار خواهدشد كه به نظر من اين 
كم توجهي از يك فقر فرهنگي مي آيد، نه چيز ديگر. والدين آگاه 
مي دانند با مراجعه سريع تر و به محض مشاهده اولين عاليم باليني، 
بعد از يك بار استفاده از شامپوي مخصوص، ديگر فرزندشان ناقل 
شپش نخواهد بود و مي تواند به مدرسه و مهد برود. هرچند توصيه 
مي شود تا يك هفته از شامپو استفاده شود تا تخم هاي چسبيده 
از  تا  برود  مدرسه  به  مي تواند  كودك  اما  برود،  بين  از  هم  مو  به 
و  بيمارند  است  ماه  كودكان چند  برخي  نيفتد.  درس هايش عقب 
نفر  ده ها  به  را  بيماري  اين  باعث مي شود  به عالمت ها  بي توجهي 
مراجعه  و  بررسي  به  تمايلي  هم  والدينشان  و  كنند  منتقل  ديگر 
ندارند. اين گروه بايد بدانند درمان نكردن شپش مي تواند تاثيرات 

بدي روي سالمت فرزندشان بگذارد.
سالمت: به نظر مي رسد خانواده هايي كه از سطح فرهنگي مناسب 
برخوردارند در امر آموزش بچه ها فعالند و اين براي پيشگيري از 

مشكالت پوست و موهم موثر است. 
مراقبت  بدن خود  از  بايد  آموخته  كه  بچه  اي  است؛  درست  كامال 
كند و پوستش را مثل ديگر اعضاي بدنش دوست داشته باشد يا 
بچه اي كه مي داند هركس بايد شانه مخصوصي داشته باشد از كاله 
و شال گردن كسي استفاده نكند و بهداشت را رعايت كند، كمتر 
متناسب  بچه ها  است  خوب  است.  اينچنيني  مشكالت  معرض  در 
سنشان تحت آموزش هاي مراقبت از خود قرار بگيرند و اگر اين امر 
در مدرسه ميسر نيست انتظار مي رود خانواده ها اين كار را بر عهده 
بگيرند. مثال آيا بچه ها مي دانند بايد در هر فصلي قبل از خروج از 
بايد  از شستشوي دست  بعد  آيا مي دانند  بزنند؟  آفتاب  خانه ضد 
با دستمال كاغذي شخصي آب پوست را بگيرند و بالفاصله آن را 

مرطوب كنند؟ اصال آنها كرم مرطوب كننده در كيفشان دارند؟
سالمت: حرف آخر؟

شپش را در هر طبقه اجتماعي و اقتصادي مي بينيم و ابتالي بچه ها 
بلكه در سراسر جهان  ايران،  نه فقط در  اين مشكل شايع كه  به 
گسترده است و اين نبايد باعث آشفتگي خانواده ها و سرزنش آنها 
شود. خارش سر به خصوص خارش پشت  سر و كناره هاي گوش در 
در  مشكل  اين  شيوع  علت  شود.  بررسي  بايد  مدرسه اي  بچه هاي 
چند سال اخير ترس والدين از بررسي اين مشكل و احتمال متهم 
شدن آنها به رعايت نكردن بهداشت است در حالي كه وجود شپش 

نشانه رعايت نكردن نظافت نيست.
دكتر محمدعلي نيلفروش زاده

بچه ها، مراقب شپش ها باشيد!
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را در عرض های  از شفق های قطبی  زيبايی  نمايش  و  به زمين رسيد  باالخره  فوران های خورشيدی هفته گذشته  نجوم - 
جغرافيايی زمين به راه انداخت، مانند همين نمايی كه دو شب پيش توسط هوگو لوهر در ليكانگساند نروژ به ثبت رسيد.

معموال سه روز طول می كشد تا فوران های خورشيدی به زمين برسند )البته به شرطی كه رو به زمين باشند( و نمايش زيبايی 
از شفق قطبی را ايجاد كنند. پيش بينی می شود روزهای 14 و15 اكتبر / 23 و 24 مهرماه نيز موج بعدی فوران خورشيدی 

به زمين برسد و نمايش ديگری به راه بياندازد.

این نقاشی نیست، واقعیت است 

حقيقی  شخص   3 حداكثر  نوبل،  بنياد  اساسنامه  طبق   - بنيادی  دانش های 
می توانند جايزه نوبل را دريافت كنند. در دنيای امروز كه تحقيقات تاثيرگذار را 
گروه های تحقيقاتی و نه اشخاص انجام می دهند، بنياد نوبل بايد رويكرد خود را 

در اهدای جايزه نوبل تغيير دهد.
محمود حاج زمان: دو گروه به صورت هم زمان خبر از كشف بزرگ تمام عمر خود 
داده اند؛ پيشرفتی كه عميقا نگاه ما را به دنيا تغيير خواهد داد. مطمئنا دريافت 
جايزه نوبل دور از دسترس نيست، اما اساسنامه بنياد نوبل بيان می كند كه اين 
افتخار را نمی توان ميان »بيش از سه نفر تقسيم كرد.« كميته انتخاب جايزه نوبل 
در سوئد اكنون با انتخاب غامضی روبه رو است: كدام يك از دانشمندان ارزشمند 
گروه ها استحقاق اين را دارند كه معتبرترين مدال علمی جهان را تصاحب كنند؟ 
اتفاقی كه اگر قرار باشد جايزه نوبل فيزيك به تحقيقاتی كه منجر به كشف ذره 
بوزون هيگز شد اعطا شود )سناريويی كه به هيچ وجه دور از انتظار نيست( به 

راحتی رخ خواهد داد.
به گزارش ساينتيفيك آمريكن، اين موضوع همچنين ماجرای اهدای جايزه نوبل 
فيزيك سال قبل را توصيف می كند كه طی آن، جايزه نوبل به سه محققی اهدا 
شد كه نماينده دو گروه متشكل از 51 دانشمند بودند كه انبساط تندشونده عالم 
را كشف كرده بودند. اين سه برنده مستحق دريافت جايزه بودند، با اين وجود 
آنها اين كار را به تنهايی انجام ندادند. محققان ديگر نيز مشاركتی به همان اندازه 
مهم داشتند، اما ستاره مخصوصی را كه نشان دهنده دريافت جايزه نوبل است 

در كنار نام خود ندارند.
مطمئنا سرزنش ها موضوع جديدی برای جايزه نوبل نيست. نيكال كابيبو، ماكوتو كوباياشی و توشی هيده ماسكاوا به پيش بينی خانواده جديدی از 
كوارك ها كمك كردند؛ كه منجر به خلق »ماتريس CKM« شد كه امروزه فيزيك دانان برای انجام محاسبات خود از آن استفاده می كنند. با اين 
وجود، نيمی از نوبل فيزيك 2008 / 1387 تنها ميان كوباياشی و ماسكاوا تقسيم شد. جايزه نوبل شيمی آن سال نيز به سه محقق برای كارهايشان 
در خصوص پروتئين فلورسانت سبز )GFP( رسيد، پروتئينی كه امروزه به طور گسترده برای نشان گذاری سلولی از آنها استفاده می شود. با اين 

وجود، جايزه شامل حال داگالس پراشر نشد؛ دانشمندی كه برای نخستين بار ژن GFP را تكثير كرد.
كميته های اهدای جايزه نوبل مسير اشتباهی را طی می كنند: آنها بر اهدای جايزه به چند نفر اصرار می ورزند؛ در حالی كه در واقعيت، طبيعت كارهای 
مهم علمی تغيير كرده است. امروزه گروه ها بخش اعظم كارهای موثر علمی را انجام می دهند. در حالی كه يك قرن قبل، يك كارمند معمولی اداره 
ثبت اختراعات نظريه نسبيت را در اوقات فراغت خود بسط داد؛ كشف ذره بوزون هيگز نيازمند دهه ها برنامه ريزی و تالش 6 هزار محقق است. هيچ 
فرد و يا حتی هيچ سه نفری نمی تواند تمام اعتبار اين نحقيقات را برای خود طلب كند. مقاالت علمی كه در خصوص كشف هيگز منتشر شده اند، 
امضای »گروه همكاری ATLAS« يا » گروه همكاری CMS« را بر خود دارند و نام اعضا در در پيوست، به ترتيب الفبايی و در بيش از 15 صفحه 
ذكر می شود.بنياد نوبل دو راه پيش رو دارد. راه نخست اين است كه روند فعلی »حداكثر سه برنده« را ادامه دهد، اما سازمان ها را نيز به عنوان 
اشخاص در نظر بگيرد. جايزه صلح نوبل مدت ها است كه اين رويكرد را در پيش گرفته است. كميته هايی كه جوايز علمی را انتخاب می كنند هرگز 
 CMS و ATLAS سازمان ها را به رسميت نشناخته اند، اما هيچ بندی در اساسنامه بنياد نوبل اين امر را منع نمی كند. مطمئنا تقسيم جايزه بين
می تواند يك آغاز ارزشمند باشد.راه دوم اين است كه بنياد نوبل اساسنامه خود را تغيير دهد تا بتواند جايزه را به بيش از سه نفر اهدا كند. اين تغيير 
می تواند به حل مشكل غامضی كمك كند كه در خصوص اهدای جايزه به كارهای نظری پايه و اساس كشف ذره هيگز ايجاد شده است: 6 محقق در 
ارائه مكانيزم هيگز در سال 1964 / 1343 مشاركت داشته اند؛ پنج نفر آنها هنوز زنده اند و بنابراين واجد شرايط هستند تا به افتخار دريافت جايزه 
نوبل نائل شوند.از بسياری جهات، جايزه نوبل يك رويداد تاريخی فريبنده است. اگرچه ساير جوايز علمی فعلی، جوايز نقدی بيشتری اهدا می كنند؛ 
اما جايزه نوبل با تاريخچه 111 ساله خود در معرفی سرمشق هايی از زندگی های فوق العاده ای كه صرف حقيقت و اكتشاف شده است، به تسخير 

كردن اذهان مردم جهان و جامعه علمی ادامه می دهد. اما در سال های كه از نخستين بار اهدا اين جايزه گذشته است، طبيعت
انجام كارهای علمی عميقا تغيير كرده است. اكنون زمان آن فرا رسيده است تا نوبل نيز به همان اندازه تغيير كند

این چه وضع اهدای جایزه نوبل است؟ 

لرزالمسه ای  های  فعال كننده  و  كينكت  حركتی  حسگر  از  استفاده  با  محققان 
هر  از  اوليه  اطالعات  دريافت  با  می تواند  كه  شده اند  دستكشی  توليد  به  موفق 
به سمت  را  فرد  و  پيدا كرده  بزرگ  آنرا در ميان قفسه های فروشگاه های  كاال، 

آن راهنمايی كند.
محبوبه عميدی: بسياری از ما برای صرفه جويی در زمان خريد از فروشگاه های 
بزرگ را انتخاب می كنيم؛ اما پيدا كردن تمام اقالم ليست بلندبااليی كه هر چند 
وقت يكبار به همراه داريم از ميان كاالی بسياری كه قفسه ها را پر كرده اند كار 
ساده ای نيست. شايد طراحی يك دستكش كه می تواند با افزايش شدت لرزش 
خود متناسب با نزديك  شدن به كاالی مورد نظر ما را به سمت آن راهنمايی كند، 

ايده خوبی برای سرعت بخشيدن به خريد در اين فروشگاه ها باشد.
انفورماتيك  بخش  و  هلسينكی  فناوری  مؤسسه  محققان  گيزمگ،  گزارش  به 
مؤسسه ماكس پالنگ از تلفيق فناوری با بازی كودكانه ای كه در آن با افزايش 
دستكشی  می شود،  راهنمايی  درست  سمت  به  كودك  صدا  يا  ضربه ها  سرعت 
توليد كرده اند كه می تواند با شدت لرزش خود جهت درست برای پيدا كردن هر 

كاال را به فرد نشان دهد.
برای ساخت اين دستكش ها از چهار فعال كننده لزرالمسه ای، يك حسگر حركتی كينكت و دستكشی معمولی استفاده شده است.  اين بخش ها 
می توانند لرزشی را ايجاد كنند كه توسط يك الگوريتم متناسب با فاصله فرد با كاالی مورد نظر كنترل شده و او را درست مانند كودكی كه دارد 

دنبال اسباب بازی پنهان شده می گردد، به سمت كاالی مورد نظر هدايت كنند.
اين دستكش تنها يك ايده خام نيست، بلكه توليد شده و توسط تعدادی داوطلب آزمايش شده است. آزمون ها نشان می دهند استفاده از اين دستكش 

لزران در فضايی كه صدها انتخاب ممكن وجود داشته؛ اما تنها يكی درست بوده باعث شده سرعت پيدا شدن اين كاال 3 برابر بيشتر شود.
هنوز نمی دانيم اطالعات اوليه از چه منبعی بايد در اختيار اين دستكش قرار بگيرد؛ اما می توانيم يكپارچه شدن آنرا با تلفن های هوشمند تصور كنيم. 
در اين صورت فرد می تواند به كمك اپليكيشنی به دنبال كاالی مورد نياز خود بگردد و سپس به كمك فناوری بلوتوث و دستكش كه می تواند امواج 
آنرا دريافت كند، تالش برای پيدا كردن آنرا در محيط فروشگاه آغاز كند. محققان می گويند با استفاده از اين فناوری فرد می تواند خودروی خود را 
به سادگی در پاركينگ های بزرگ و شلوغ پيدا كند، دنبال كتاب مورد نظر خود در كتابخانه بگردد و حتی سريع تر از قبل محموله ای را كه برای او 

رسيده در انبارهای بزرگ پيدا كند.

با این دستکش هوشمند زمان خرید به یک سوم کاهش می یابد  

 

معاون تشخيص و پيشگيری پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات ناجا، يكی از جرائم شايع در محيط مجازی 
را كالهبرداری از طريق ايميل عنوان كرد و گفت: اگر تعداد كمی از افراد نيز به اين ايميل ها اعتماد كنند، 
حجم وسيعی از افراد مورد سوءاستفاده و بزه قرار می گيرند.سرهنگ علی نيك نفس در كارگاه آموزشي كه با 
موضوع كالهبرداری از طريق ايميل در نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال برگزار شد با بيان اينكه كالهبرداری ها 
از طريق ايميل مبتنی بر مهندسی اجتماعی و در كمين كاربران فضای سايبر است، گفت: با توجه به اين 
كه ايميل يكی از پركاربردترين خدماتی است كه كاربران از آن استفاده می كنند، كالهبرداران و مجرمان نيز 
تمايل پيدا می كنند كه از اين طريق به اعمال مجرمانه خود دست بزنند.وي يكی از جرائم شايع در محيط 
مجازی را كالهبرداری از طريق ايميل عنوان و اظهار كرد: در اين كارگاه آموزشی سعی شد تا روش های 
پيشگيری از وقوع جرم به بازديدكنندگان ارائه شود كه در آن می توان به محفوظ نگهداشتن آدرس ايميل، 

كنترل ايميل های ارسالی از نظر صحت و اصالت و همچنين كنترل IPهای اشخاص فرستنده اشاره كرد.
معاون تشخيص و پيشگيری پليس فتا با بيان اينكه در اين »ورك شاپ« يك ساعته سعی شد تا بخشی از آسيب های فضای مجازی و راهكارها 
در اين زمينه ارائه شود گفت: ايميل هايی كه دارای درخواست هايی مبنی بر پرداخت مبلغ يا ارسال يكسری از اطالعات هستند در اغلب مواقع 
كالهبرداری بوده و كاربری كه به اين دسته از ايميل ها اعتماد می كند دچار بزه و آسيب می شود.نيك نفس افزود: اغلب كالهبرداری ها از سوی 
بزهكاران فضای مجازی از طريق مهندسی اجتماعی و سوءاستفاده از تمايل طبيعی افراد به اعتماد صورت می گيرد كه از اين طريق می توانند با 
دسترسی به اطالعات به اهداف مجرمانه خود دست يابند.معاون تشخيص و پيشگيری پليس فتا گفت: ارسال لينك های فيشينگ، فريب از طريق 
پيشنهاد شغل، ارائه پيشنهادات اغوا كننده برای انتقال وجه در مقابل به دست آوردن مبلغی هنگفت و فريب افراد مبنی بر برنده شدن در قرعه كشی 
از جمله روش هايی است كه به صورت هدفمند و با انتخاب شخص قربانی يا به صورت انبوه برای قربانيان ارسال می شود كه اگر تعداد كمی از افراد 

نيز به اين ايميل ها اعتماد كنند، حجم وسيعی از افراد مورد سوءاستفاده و بزه قرار می گيرند.

کارگاه آموزشی با موضوع کالهبرداری از طریق ایمیل در 
نمایشگاه رسانه های دیجیتال 

ارتباطات - اگر از دست ارسال كنندگان پيامك های تبليغاتی خسته شده ايد با ارسال يك پيامك به شماره 10001314 
شكايت خود را ثبت كرده و رسما پيگيری كنيد.

به گزارش خبرآنالين در ششمين و آخرين روز نمايشگاه رسانه های ديجيتال، از سامانه شكات عليه پيامك های تبليغاتی 
باره گفت  اين  اينترنتی نمايشگاه بين المللی رسانه های ديجيتال در  امير سياح مدير بخش رسانه های غير  رونمايی شد. 
مشتركان تلفن همراهی كه محتوای اين پيامك های تبليغاتی برايشان آزار دهنده است می توانند شماره ارسال كننده را 
به شماره 10001314 ارسال كنند تا شكايت آنها رسيدگی شود.سايت رسانه های ديجيتال -سرآمد - نيز نوشت بخش 
رسانه های بر خط نمايشگاه رسانه های ديجيتال در روز آخر نمايشگاه شلوغ ترين ساعات خودش را طی كرد. بر اين اساس 
بخش رسانه های برخط ششمين نمايشگاه و جشنواره رسانه های ديجيتال از روزهای ابتدايی نمايشگاه بيشترين مخاطب را به 
خود اختصاص داد. اجرای نمايش های مختلف، كافه ديجيتال، رسانه های برخط، هنر مفهومی، برگزاری جلسات نقد و بررسی 
و غيره از جمله برنامه های بخش رسانه های بر خط در نمايشگاه ششم بود.همچنين نرم افزار شبيه سازی زيارتگاه و حرم ائمه 

معصومين در بخش بين الملل ششمين نمايشگاه رسانه های ديجيتال توسط شركت های نرم افزاری كشور عراق عرضه شد.
به نوشته مهر در روز ششم همچنين مهدی اخوان بهابادی – دبير شورايعالی فضای مجازی ضمن بازديد از قسمتهای مختلف 
ششمين نمايشگاه رسانه های ديجيتال از نرم افزار ايرانی پارسه – سفر به تخت جمشيد- و بازی ايرانی آنالين »ميراث« 

رونمايی و از سايت نخستين بازی گروهی ايرانی مبارزه در خليج عدن بازديد كرد.
گفتنی است سازمان رده بندی سنی بازيهای رايانه ای اسرا )ESRA( اعالم كرد كه از ابتدای سال 1391 تاكنون 155 بازی 
رايانه ای ايرانی و خارجی رده بندی سنی شده است. همچنين حسين واعظيان- دبير بخش بين الملل ششمين جشنواره 
و نمايشگاه بين المللی رسانه های ديجيتال در مراسم اختتاميه، رسانه های ديجيتال را يكی از كاربردی ترين ابزار تبادل 

اطالعات و فرهنگ عنوان و بر بهره گيری از اين ظرفيتها در راستای بسط و گسترش ارزشهای فرهنگی تاكيد كرد.

با این شماره علیه پیامک های تبلیغاتی شکایت کنید

فناوری اطالعات و ارتباطات - شبكه نسل سوم تلفن همراه در افغانستان توسط ام تی ان راه اندازی شد.
به گزارش خبرآنالين و به نقل از ايسنا، حسن جابر، مدير عامل ام تی ان افغانستان، اظهار كرد: آغاز بهره برداری از خدمات 

نسل سوم )3g( در افغانستان به معنای اين است كه اكنون مشتريان ام تی ان می توانند از اتصال به اينترنت پيشرفته 
بهره مند شوند.وی افزود: فعاليت های پرطرفدار اينترنتی مانند تماس ويدئويی و پخش ويدئو كه در گذشته محدود به 

كابران لپ تاپ و رايانه های روميزی بود، اكنون توسط كليه گوشی های موبايلی كه از اين خدمات پشتيبانی می كنند قابل 
اجرا هستند.اين در حالی است كه رايتل بعنوان اپراتور نسل سوم از ابتدای مهر ماه عرضه سيم كارتهای دائمی و اعتباری 
خود را به مشتريان خود آغاز كرده است. به نوشته ايسنا قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه از بهمن ماه سال 1390 كارش 

را به طور جدی آغاز كند اما به دليل برخی تغييرات مديريتی و مشكالتی ديگر انجام برخی وعده هايش به تاخير افتاد و با 
آغاز پاييز به نظر می رسد رايتل سعی بر ارائه سرويس های جديدش دارد.

افغانستان هم شبکه نسل سوم تلفن همراه خود را راه اندازی کرد 
از اپراتورهای ایرانی چه خبر؟ 
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مسير شمال غربی )بيدهند( :
 برای رسيدن به بيدهند بعد از طی 18 كيلومتر از جاده نطنز به كاشان )جاده قديم( به پل هنجن می رسيم از اين پل جاده به 2 قسمت تقسيم می شود كه يكی به ابيانه می رود و ديگری به بيدهند.اين جاده تا روستای چيمه آسفالت است . در بيدهند امام زاده ای قراردارد كه برای شب ماندن مناسب است. از روستا به طرف جنوب می رويم تا به آخر بيشه ده برسيم. مسير صعود از اين محل شروع می شود كه البته منطقه ای ممنوعه است و تابلويی در آخر بيشه روستا است كه روی آن نوشته از اين جا به باال ممنوع می باشد كه با شورای روستا هماهنگ می كنيم.

در آخر روستا با طی كردن راه مالرو در سمت چپ در كنار آب به دو راهی ميرسيم كه در كنار آن آغل سنگی ساخته شده و با ادامه دره سمت چپ و راه مالرو به طرف جنوب و تا سرچشمه پيش می رويم و سپس با صعود از دامنه شرقی دره به طرف جنوب شرقی ادامه مسير می دهيم كه دارای شيب بسيار تندی است  تا به صخره ای بر می خوريم كه نبايد با آن درگير شد و بايد از كنار آن )سمت راستش( گذشت . بازهم به طرف جنوب شرقی حركت می كنيم تا به قله برسيم حدوداً 6 ساعت زمان تقريبی برای رسيدن به قله می باشد.
...شعری در وصف بيدهند

مسير شمال غربی )بيدهند( :
 برای رسيدن به بيدهند بعد از طی 18 كيلومتر از جاده نطنز به كاشان )جاده قديم( به پل هنجن می رسيم از اين پل جاده به 2 قسمت تقسيم می شود كه يكی به ابيانه می رود و ديگری به بيدهند.اين جاده تا روستای چيمه آسفالت است . در بيدهند امام زاده ای قراردارد كه برای شب ماندن مناسب است. از روستا به طرف جنوب می رويم تا به آخر بيشه ده برسيم. مسير صعود از اين محل شروع می شود كه البته منطقه ای ممنوعه است و تابلويی در آخر بيشه روستا است كه روی آن نوشته از اين جا به باال ممنوع می باشد كه با شورای روستا هماهنگ می كنيم.

در آخر روستا با طی كردن راه مالرو در سمت چپ در كنار آب به دو راهی ميرسيم كه در كنار آن آغل سنگی ساخته شده و با ادامه دره سمت چپ و راه مالرو به طرف جنوب و تا سرچشمه پيش می رويم و سپس با صعود از دامنه شرقی دره به طرف جنوب شرقی ادامه مسير می دهيم كه دارای شيب بسيار تندی است  تا به صخره ای بر می خوريم كه نبايد با آن درگير شد و بايد از كنار آن )سمت راستش( گذشت . بازهم به طرف جنوب شرقی حركت می كنيم تا به قله برسيم حدوداً 6 ساعت زمان تقريبی برای رسيدن به قله می باشد.
...شعری در وصف بيدهند

روستای برز از توابع بخش مركزی شهرستان نطنز واقع در استان 
اصفهان می باشد. برز با مساحتی حدود 20 هكتار در 165 كيلومتری 
استان اصفهان، 40 كيلومتری شمال غرب نطنز، 20 كيلومتری غرب 
اصفهان و 80 كيلومتری جنوب غرب كاشان قرار  اتوبان كاشان – 
مركز  و  برخوردار  چشمگيری  سبزی  سر  از  كه  برز  روستای  دارد. 
دارد كه  قرار  بين طره و كمجان  بوده است،  برزرود  سابق دهستان 

فاصله آن تا طره سه كيلومتر و تا كمجان 1٫8 كيلومتر است.
سابقه سكونت در روستای برز از قدمت بسيار بااليی برخوردار است 
و طبق گفته افراد محلی سابقه شكل گيری آن به قبل از اسالم بر 
می گردد. از نشانه های آن بقايای قبرستان های زرتشتی ها و يهوديان 
برز  بخش  سابق  مركز  گذشته  در  روستا  اين  می باشد.  روستا  در 
بوده است و زادگاه برخی فرهيختگان همچون ميرزا ابوالمعالی وزير 
ابوالعلی، عموزاده  مير  اول(،  عباس  )وزير شاه  تفنگچيان  و  غالمان 
ميرزا  فرزندانش  و  اول  عباس  شاه  قورچيان  وزير  ابوالمعالی،  مير 
وزير  باقر،  محمد  ميرزا  صفی،  شاه  قورچيان  وزير  شفيع،  محمد 
صادق،  محمد  ميرزا  زاده اش،  فرزند  و  دوم  عباس  شاه  قورچيان 
وزير شاه طهماسب دوم اشاره كرد.بنا به روايات گذشتگان برز در 
منطقه ای بنام سيلو )َس َی( واقع در باالی كوه تخت )تخته سركل( 
پديدآمده است )صحرای كنونی با همين نام درسرحدات جنوبی برز 

وجود دارد( )معنی لغت نامه فرس به اين مطلب نزديك است( 
از بهترين و پر محصول ترين  در گذشته های دوراز اين صحرا يكی 

ماده صنعتی را بنام كتيرا توليد و استخراج ميكرده اند.
بعد از فروكش كردن آب در دره برز، روستا به بدنه كوه تخته سركل 
نقل  سنجتينه  بيش  گل بندآباد(  )مخفف  بندباد  گل  بنام  درمحلی 
مكان مينمايد اولين دشت كشاورزی را بنام پسورجه ايجاد ميكنند.

اولين محل سكونت افراد كه آثار زندگی در آن مشاهده می شود بوم 
كن هايی است كه هم اكنون در جنوب قلعه سنگی وجود دارد. به 
مرور زمان كه مدت آن معلوم نيست در شمال قلعه بوم كن هايی 
با  زمان  مرور  به  نمودند.  ايجاد  آذوقه  انبار  و  سكونت  مكان  برای 
افزايش جمعيت و وجود رودخانه پر آب برزرود محله گريند و محله 
عابدان و بال و ميان ده شكل گرفتند.ولی آن چه تاريخ مشخصی دارد 
محله عمارت و تاالر است كه در زمان صفويه در زمينی به مساحت 
از وزيران شاه عباس در خوش آب و  باقر  40 جريب توسط ميرزا 
با سيل سهمگينی  بنا شده است.در سال 1335  برز  نقطه  هواترين 
كه خسارت جانی و مالی سنگينی به بار آورد، بدليل ترس از باليای 
طبيعی بعدی، روستا بصورت پراكنده در ارتفاعات شكل جديدی به 
خود گرفت كه باعث بوجود آمدن محله های پچاد، برزنو، سينه پل 
و سينه خرمنگاه شد و اكنون نيز بعد از گذشت زمان و ايجاد كانال 
در ميان ده مجددا اهالی روستا تصميم به ساخت و ساز در اطراف 

رودخانه نموده اند.

روستای برز نطنز

دار گريند ... ـُ گــــ
يا ، کوچه خاطرات و خوشبختی ها ...

و شايد ، گذرگاهی دشوار ، بر کوچ ، کوچه غوغون ...

گردو

هیمه هايی )چوب هايی(  برای در امان ماندن از سرمای زمستان

بـدون  ـَ ـِـه َسموره »   يا  » ُسو ُسلیُمون » در محله ع ـلگ ـَ نمای از » کـ
) عابدان (  واقع در جنوب شرقی روستا در کنار » قلعه سنگی »             

ظاهراً فقط » َسمور » ) سنجاب ( میتونه بر بام اون نفوذ کنه  . 

منظره ايی از آسمان همیشه آبی برز

نمايی زيبا از »اشترجه« و »هیمند« سرافراز

شکوفه های درختی جوان در کنار ديوار کاهگلی دبیرستان سالخوره برز

» آبراهه ای بهر زندگی در کوچه باغ های روشن » افسوس که 
روشنی ديروز ، از بی مهری ما روی به تاريکی دارد !! براستی چه زمانی ، 

میبايست مهیای آبادانی دوباره شد ؟ 

کوچه عمارت در قاب دوربین

متن روی سر در دبیرستان : توانا بود هر که دانا بود. وزارت آموزش و 
پرورش دبیرستان حسینی برز اين بنا بسعی و کوشش و سرمايه آقای 
سید شمس الدين و بانو حاجیه آغا بیگم حسینی در سال 1342 شمسی منظره رويايی از باغ های زيبای برز


