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

حسینیه مرکزی شهر نطنز
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باز این چه شورش است که در خلق عالم است    باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین                 بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است 

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو                  کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب                                کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست                      این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای مالل نیست                     سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند               گویا عزای اشرف اوالد آدم است

خورشید آسمان و زمین نور مشرقین            پرورده ی کنار رسول خدا حسین

	

اگر	چه	قبر	حقيقى	سيدالشهدا	)ع(	در	دلها	و	قلبهاست	كه	بناى	
آن	از	دوران	كودكى	در	سرزمين	دل	شيعيان	و	عاشقانش	گذارده	
شد؛	اما	مرقد	شريف	آن	حضرت	همواره	از	آثار	و	بركات	متعددى	

برخوردار	بوده	است	.	
ضريح	مقدس	و	حرم	مطهر	امام	حسين	)ع(	يادگارى	از	جان	نثارى	
و	فداكارى	او	و	يارانش	در	راه	خدا	مى	باشد.	مرقدى	كه	جاى	عترت	
ابد	و	دوام	خواهد	بود،	و	سزاوار	است	كه	اين	بارگاه	 آدميان	براى	
شريف	و	غم	انگيز	و	شور	آفرين،	همواره	زيارتگاه	مردم	جهان	شده	و	
انسانها	،	فداكارى	و	عشق	و	صفا	را	از	خفتگان	اين	مرقدهاى	شريف	

،	سرمشق	گيرند.
قبله	 و	 زائران	 طوافگاه	 كعبه	 اين	 و	 	. دلهاست	 كعبه	 حسين	 حرم	
و	 كنندگان	 توبه	 پناهگاه	 و	 دردمندان	 دارالشفاى	 و	 اميدواران	

گنهكاران	است.
در	 را	 خود	 پروانه	وار	 	، رويش	 دلباختگان	 و	 كويش	 عاشقان	 آرى،	
او،	پر	 به	آتش	عشق	و	محبت	 اطراف	ضريح	مطهرش	گردانيده	و	
و	 چهره	 بر	 اشتياق	 و	 شوق	 اشك	 و	 مى	سوزانند	 را	 خويش	 بال	 و	
ناله	 رخسار	مى	افشانند،	و	بر	مظلومى	و	مصيبتهاى	او	و	خاندانش	
سر	مى	دهند	براستى	»اين	چه	شمعى	است	كه	جانها	همه	پروانه	

اوست«.
برگرد	حريم	تو	،	كه	دست	طلب	ماست	

چون	دامن	شمعى	است،	كه	پروانه	بگيرد
فضل	و	شرافت	كربال	و	مرقد	مطهر	سيدالشهدا	)ع(	چنان	است	كه	
امام	صادق	)ع(	فرمود:	»قبر	ابى	عبداهلل	الحسين	)ع(	از	آن	روزى	كه	

در	آنجا	دفن	شد،	باغى	از	باغهاى	بهشتى	است«	)1(.
با	 آشنايى	 و	 آگاهى	 جهت	 است	 شايسته	 	، مختصر	 اين	 ذكر	 با	
و	تحوالت	عمارت	 )ع(	 امام	حسين	 مرقد	شريف	 و	 چگونگى	حرم	

شريف	،	مطالبى	به	طور	اجمال	ذكر	گردد.
محل	دفن	آن	حضرت	كه	همان	گودال	قتلگاه	است	،	اكنون	داراى	
سقفى	است	كه	روى	آن	صندوق	مبارك	نهاده	شده	و	روى	صندوق	
،	ضريح	در	ميان	روضه	منوره	،	و	روضه	نيز	در	بين	مسجد	)مسجد	
روضه	 زاويه	 در	 پا	 پايين	 در	طرف	 و	 و	مسجد	پشت	سر(	 باال	سر	
قبور	شهدا	مى	باشد	اين	مجموعه	هم	اكنون	حرم	امام	حسين	)ع(	
را	تشكيل	مى	دهد،	و	حرم	نيز	ميان	رواق	و	رواق	در	وسط	صحن	و	

صحن	محور	آبادانى	زمين	كربال	بوده	و	مى	باشد.

ضريح	مقدس	در	وسط	واقع	است	و	از	نقره	خالص	ساخته	شده	كه	
در	پيش	روى	آن	با	طال	و	به	خط	نسخ	نوشته	شده:	»وال	تحسبن	
الذين	قتلوا	فى	سبيل	اهلل	امواتا	بل	احياء	عند	ربهم	يرزقون«،	و	در	

باالى	سر،	»آيه	نور«	نوشته	شده	است	.
صحن	مطهر	حسين	)ع(	داراى	هفت	باب	است	كه	عبارتنداز:

1-	باب	قبله	كه	ساعتى	بر	فراز	آن	نصب	است	،
2-	باب	قاضى	الحاجات

3-	باب	زينبيه	كه	در	حدود	تل	زينبيه	قرار	دارد
4-	باب	سلطانى

5-	باب	بازار	بزازها
6-	باب	سدره	كه	در	شمال	صحن	بوده	و	به	بازار	و	اطراف	راه	دارد

7-	باب	صافى	كه	به	درب	بين	الحرمين	نيز	معروف	است.
تاريخچه	:

از	اخبار	چنين	بر	مى	آيد	كه	بارگاه	حسينى	هفت	مرتبه	-	به	غير	از	
عمارت	موجود	-	بنا	نهاده	شده	است	.

عمارت	اول:	بارگاه	سيدالشهدا	)ع(	پس	از	ساختن	قبر	شريف	آن	
و	 اخبار	 	، گرديد	 بنا	 اميه	 بنى	 دوران	 در	 بار	 اولين	 براى	 حضرت	
روايات	بسيارى	آمده	كه	در	زمان	بنى	اميه	سقفى	بر	روى	مزار	امام	
و	مسجدى	)ظاهراً	توسط	بنى	اسد(	نزديك	آن	ساخته	شد	و	تا	زمان	

هارون	الرشيد	)سال	193	(	همچنان	باقى	بود.
عمارت	دوم	:	بعد	از	تخريب	مرقد	شريف	،	توسط	هارون	،	در	زمان	
مأمون	خليفه	عباسى،	عمارت	دوم	بنا	شد،	و	تا	سال	232	باقى	بود	.
اما	از	آن	سال	تا	سال	247	متوكل	چهار	بار	امر	به	خرابى	و	انهدام	

قبر	كرد،	و	اوقاف	حاير	مبارك	را	برد	و	ذخاير	آن	را	تاراج	كرد.
»منتصر«	 دست	 به	 امام	 مطهر	 مرقد	 بار	 سومين	 	: سوم	 عمارت	

تجديد	بنا	شد،	و	تا	سال	273	باقى	بود.
عمارت	چهارم	:	تجديد	بناى	مرقد	امام	براى	چهارمين	بار	به	دست	
محمد	بن	زيد	بن	حسن	بن	محمد	بن	اسماعيل	بن	زيد	بن	على	
بن	الحسين	بن	على	بن	ابيطالب	،	ملقب	به	»داعى	صغير«	پادشاه	

طبرستان	انجام	گرفت.
عمارت	پنجم	:	بناى	عضد	الدوله	ديلمى	بود،	كه	در	سال	369	بنا	
شد،	و	در	زمان	او	بود	كه	رواقى	به	دست	عمران	بن	شاهين	معروف	

به	»رواق	عمران«	در	حاير	حسين	ساخته	شد.
عمارت	ششم	:	ششمين	بار	بارگاه	حسين	به	دست	حسن	بن	مفضل	
بن	سهالن	ابومحمد	رامهرمزى	،	وزير	سلطان	الدوله	ديلمى	نوسازى	

شد.
از	 بعد	 	767 سال	 در	 كه	 است	 موجود	 عمارت	 	: هفتم	 عمارت	
اويس	 سلطان	 دستور	 به	 	310 سال	 به	 بويه	 آل	 دولت	 سرنگونى	
ايلخانى	ساخته	شد،	و	در	سال	786	فرزندش	احمد	بن	اويس	در	
تكميل	آن	كوشيد	و	تاريخ	آن	در	باالى	محراب	و	نزديك	سر	شريف	

آن	حضرت	نگاشته	شده	است	.	)2(
		 	نوشته	شده	توسط	مدير	سايت	پايگاه	جامع	عاشورا	

پى	نوشتها	:
1-	سيرهء	امامان	)ترجمهء	اعيان	الشيعه	(,	عالمه	سيد	محسن	امين	

,	ص	220ـ	و	زندگانى	چهارده	معصوم	,
عمادزاده	,	ج	2	ص	137

2-	وسائل	الشيعه	,	شيخ	حر	عاملى	,	ج	10	ص	323

مشخصات و تاریخچه مرقد امام حسین )ع(
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تعقيب مسووالن فاسد، مهمتر از وبالگ نويسان است

نماينده	مردم	تهران	در	نطق	ميان	دستور	خود	ضمن	انتقاد	از	سكوت	دستگاه	قضايى	و	
وزارت	خارجه	نسبت	به	موضوع	مرگ	يك	وبالگ	نويس	در	زندان	گفت:	بجاى	برخورد	

با	رسانه	ها	و	وبالگ	نويس	ها	به	سراغ	مسئوالن	فاسد	و	يا	متهم	به	فساد	برويد.
شوراى	 مجلس	 علنى	 جلسه	 در	 يكشنبه	 امروز	 تهران	 مردم	 نماينده	 توكلى،	 احمد	
اسالمى	در	نطق	خود	با	انتقاد	از	افزايش	تورم	و	وضعيت	اقتصادى	كشور	اظهار	داشت:	
ارزش	پول	ملى	ما	در	مقابل	ارزهاى	خارجى	كمتر	از	نصف	شده	است.	به	دليل	طوالنى	
بودن	دوره	بحران	ارزى	و	افزايش	پرنوسان	نرخ	ارز،	بى	اعتمادى	به	مسئوالن	پولى	و	
اقتصادى	كشيده	شده	است.وى	در	ادامه	افزود:	ريسك	و	نااطمينانى	ناشى	از	طوالنى	
شدن	اين	مدت	باال	رفته	و	به	وضعيت	توليد	به	شدت	آسيب	زده	است	و	سرمايه	گذارى	

تقريبا	متوقف	كرده	است.
ها	 يارانه	 هدفمندى	 ناشيانه	 اجراى	 دليل	 به	 مردم	 خريد	 قدرت	 كرد:	 تصريح	 توكلى	
خدمت	 خصوصى	 گزارش	 در	 را	 نكته	 اين	 و	 است	 ديده	 آسيب	 شدت	 به	 ارز	 بازار	 و	
نمايندگان	دادم	كه	آثار	شوك	هاى	اقتصادى	با	وقفه	ظاهر	مى	شوند	و	در	ماه	هاى	
شوراى	 مجلس	 در	 تهران	 مردم	 داشت.نماينده	 نخواهيم	 ترى	 مناسب	 وضعيت	 آينده	
اسالمى	اضافه	كرد:	اخراج	هاى	ناشى	از	ركود	توليد	و	مطالبات	معوقه	كارگران	از	بنگاه	
هاى	توليدى	و	حذف	اضافه	كارى	در	بنگاه	ها،	همچنين	حذف	اضافه	كارى	كارمندان	
دولت	و	كاهش	بودجه	عمرانى	به	16.2	درصد	مقدار	مصوب	تا	نيمه	مهرماه	باعث	مى	

شود	دريافت	اسمى	حقوق	بگيران	پايين	بيايد	درحاليكه	تورم	به	شدت	باال	مى	رود.
چه	بر	سر	مردم	خواهد	آمد؟

توكلى	تاكيد	كرد:	به	همين	داليل	دولت	بايد	مصرف	سبدى	از	كاالهاى	ضرورى	را	براى	
مردم	تضمين	كند.	درغير	اينصورت	دونرخى	كردن	ارز	نمى	تواند	ارزان	بودن	كاالهاى	
ضرورى	را	ضمانت	كند،	عالوه	بر	آنكه	دخالت	دولت	را	افزايش	مى	دهد	و	باعث	فساد	

و	اتالف	منابع	مى	شود.
وى	در	ادامه	نطق	خود	اظهار	داشت:	راه	حل	ها	براى	بهبود	وضعيت	اقتصادى	كشور	
سياست	تثبيت	اقتصادى	دولت	است	كه	سياست	درستى	است،	اما	بايد	تمهيداتى	را	
داشته	باشد.وى	همچنين	دو	نرخى	بودن	ارز	را	مناسب	ندانست	و	گفت:	داليل	توجيهى	
براى	اين	موضوع	قابل	قبول	نيست.توكلى	همچنين	با	اشاره	به	مرگ	يك	وبالگ	نويس	
به	نام	ستار	بهشتى	كه	به	اتهام	اهانت	به	برخى	مسئوالن	و	درج	فراخوان	در	وبالگ	خود	

زندانى	شده	و	در	زندان	فوت	كرده	است.
وى	گفت	:	رسانه	ها	و	دولت	هاى	خارجى	در	اين	باره	غوغا	به	پا	كردند	چرا	وزارت	
خارجه	و	دستگاه	قضايى	در	اين	خصوص	توضيح	نمى	دهند	،	مرگى	اتفاق	افتاده	و	بايد	
توضيح	داده	شود	علت	چه	بوده	است.	نماينده	مردم	تهران	در	مجلس	با	بيان	اينكه	
قوه	قضائيه	بايد	با	مقصران	احتمالى	اين	امر	برخورد	كند،	بيان	كرد:	توصيه	مى	كنم	
اعضاى	كميسيون	امنيت	ملى	مجلس	و	سياست	خارجى	اين	موضوع	را	پيگيرى	كنند	
و	گزارش	آن	را	بدهند.وى	با	بيان	اينكه	بايد	سعه	صدرمان	را	افزايش	دهيم،	به	رفتار	

حضرت	على	)ع(	با	خوارج	اشاره	كرد.
توكلى	با	بيان	اينكه	فراخوان	يك	وبالگ	نويس	چقدر	مى	تواند	تاثير	داشته	باشد،	ادامه	
داد:	چرا	با	اينگونه	اقدامات	براى	نظام	جمهورى	اسالمى	مظلوم	هزينه	ايجاد	كرده	و	

آبروى	شهدا	را	مى	بريد.
توكلى	گفت:	توصيه	مى	كنم	بجاى	سخت	گيرى	به	وبالگ	نويسان	به	دنبال	مسئوالن	و	
صاحب	منصبان	فاسد	و	متهم	به	فسادى	باشيد	كه	با	سو	تدبير،	ناتوانى	و	فساد	خويش،	

اين	بالها	را	به	سر	معيشت	مردم	مى	آورند

انتقاد توکلی از سکوت قوه قضائیه و 
وزارت خارجه درقبال مرگ بهشتی

نماينده	مردم	تهران	در	تذكر	خود	نسبت	به	تصويب	فوريت	طرح	تامين	كاالى	اساسى	
براى	اقشار	آسيب	پذير	گفت:	نمايندگان	آگاه	باشند	اگر	اين	طرح	تصويب	شد	ديگر	نگويند	
دولت	در	ايام	انتخابات	و	براى	كار	تبليغى	اين	اقالم	را	خريدارى	كرده	و	به	مردم	مى	دهد.

مهدى	كوچك	زاده	نماينده	مردم	تهران	در	جلسه	علنى	امروز	يكشنبه	مجلس	در	تذكرى	
اظهار	داشت:	امروز	فوريت	طرح	تامين	كاالهاى	اساسى	براى	اقشار	آسيب	پذير	مطرح	بود	كه	
يكى	از	موافقان	در	خالل	صحبت	هاى	خود	نام	بنده	را	با	عنوان	موافقان	اين	طرح	اعالم	كرد.
وى	با	بيان	اينكه	برخالف	ماده	آئين	نامه	است	كه	نظر	بنده	را	ديگرى	مطرح	كند،	گفت:	در	
ابتداى	اين	طرح	آمده	است	دولت	موظف	است	كه	اقالم	كاالهاى	اساسى	مانند	گوشت،	برنج،	

قند،	شكر	و	مرغ	را	به	افراد	تحت	پوشش	كميته	امداد	بدهد.
كوچك	زاده	ادامه	داد:	نمايندگان	آگاه	باشند	كه	اين	طرح	در	چه	ظرف	زمانى	تصويب	مى	

شود،	يعنى	در	آستانه	انتخابات	رياست	جمهورى	هستيم.
نماينده	مردم	تهران	در	مجلس	گفت:	اگر	اين	طرح	تصويب	شد	و	دولت	اقالم	مذكور	را	خريد	
و	به	مردم	داد	ديگر	نگوييد	كه	اين	كار	دولت	در	آستانه	انتخابات	كار	تبليغى	و	انتخاباتى	

است.
وى	در	ادامه	تذكر	خود	با	بيان	اينكه	دلم	براى	مظلوميت	نظام	مى	سوزد،	مطالبى	را	مى	
خواست	در	خصوص	نطق	احمد	توكلى	درباره	كشته	شدن	وبالگ	نويس	و	همچنين	پيگيرى	
كميسيون	امنيت	ملى	در	اين	خصوص	مطرح	كند	كه	ابوترابى	فرد	به	وى	گفت:	اين	بخش	

تذكر	شما	مربوط	به	ماده)77(	نمى	شود.
كوچك	زاده	در	ادامه	تصريح	كرد:	اگر	شما	مايل	نيستيد	حرف	بزنم،	بگوييد	حرف	زده	نشود؛	
ادامه	تذكر	 نظام	مهم	است.در	 آبروى	 باشد،	 آبروى	خودم	مهم	 اينكه	 از	 بيشتر	 چراكه	من	
كوچك	زاده	ابوترابى	فرد	با	عنوان	رئيس	جلسه	خطاب	به	وى	گفت:	اگر	شما	تذكر	خارج	از	

دستور	بدهيد	بايد	به	ديگران	هم	در	اين	خصوص	وقت	داده	شود.
نماينده	مردم	تهران		با	وجود	تذكرات	و	ممانعت	ابوترابى	فرد	و	همچنين	قطع	ميكروفنش	

همچنان	به		اعتراضات	خود	ادامه	داد.

اعتراض کوچک زاده به درخواست توکلی برای 
بررسی مرگ وبالگ نویس

طرح	سوال	از	رئيس	جمهور	هفته	گذشته	با	77	امضا	اعالم	
وصول	شد	و	رئيس	جمهور	ظرف	يك	ماه	فرصت	دارد	در	

مجلس	حاضر	شده	و	به	سوال	نمايندگان	پاسخ	دهد.	
در	حاشيه	طرح	سوال	از	رئيس	جمهور	بحث	هاى	مختلفى	
شكل	گرفت	كه	در	نهايت	منجر	به	صف	بندى	دو	فراكسيون	
اصولگرايان	مقابل	هم	شد.	البته	اختالف	نظر	و	تفاوت	مواضع	
و	تحليل	ها	در	موضوعات	سياسى	طبيعى	است	و	نبايد	هم	
در	 مجلس	 نمايندگان	 مخصوصا	 و	 مسئولين	 داشت	 انتظار	
در	 آنكه	 چه	 كنند.	 فكر	 شكل	 يك	 و	 رنگ	 يك	 امور	 همه	
بسيارى	از	موارد	اين	اختالف	و	تفاوت	ها	منشا	بركات	فراوان	

و	ارتقاى	كشور	است.
درباره	اختالف	دو	فراكسيون	اصلى	مجلس	سخن	بسيار	است	
اما	جنس	اين	اختالف	اخير	از	اين	حيث	كه	تبديل	به	يك	
سنت	نادرست	و	برداشت	ناصواب	از	اصل	واليت	فقيه	شده؛	

ضرورتا	نياز	به	حساسيت	بيشترى	دارد.
اصولگرايان	 از	 بخشى	 جمهور	 رئيس	 از	 سوال	 جريان	 در	
مجلس	معتقد	بودند	كه	اين	طرح	خالف	صريح	سخنان	رهبر	
انقالب	در	ديدار	با	دانشجويان	و	دانش	آموزان	است	كه	طى	
را	 بين	مسئوالن	 ايشان		مساله	علنى	ساختن	اختالف	 آن،	
خيانت	به	كشور	دانستند.	اين	گروه	از	اصولگرايان	در	جريان	
با	 كردند	 تالش	 جمهور	 رئيس	 از	 سوال	 طرح	 وصول	 اعالم	
و	در	 انگيزى،	وحدت	شكنى	 اختالف	 زايى،	 بر	تنش	 تاكيد	
نهايت	مخالف	نظر	رهبرى	دانستن	اين	طرح،	شرايطى	را	در	

مجلس	ايجاد	كنند	تا	طرح	مذكور	اعالم	وصول	نشود.
در	اين	راه	از	چانه	زنى	با	امضا	كنندگان،	تا	تذكر	به	هيات	
رئيسه	و	نهايتاً	آبستراكسيون	و	استيضاح	هيئت	رئيسه	هم	
پيش	رفتند	و	نهايتا	در	گفت	وگوها	و	بيانيه	ها	اينطور	وانمود	
كردند	كه	اين	طرح	مغاير	صريح	نظر	رهبرى	است	و	هيئت	
هر	 به	 بايد	 است	 داشته	 اطالع	 موضوع	 اين	 از	 كه	 رئيسه	
دليل	 به	همين	 اعالم	وصول	طرح	مى	شد.	 از	 مانع	 شكلى	
رئيس	مجلس	به	دليل	همراهى	كردن	با	سوال	كنندگان	و	
يا	حداقل	سكوت	مقابل	آنها	متهم	به	تقابل	با	توصيه	رهبرى	
وصول	 اعالم	 از	 پس	 شد	 باعث	 انتقادات	 اين	 نتيجه	 شد.	
بيانيه	 در	 جمهور،	 رئيس	 از	 سوال	 حامى	 فراكسيون	 طرح،	
اى	با	ادبيات	تند	و	شديد	الحن،	ديگر	نمايندگان	اصولگراى	
مجلس	را	متهم	به	رفتار	سنتى	»كدخدامنشانه	و	قيم	مآبانه«	

كنند.
طرح	سوال	از	رئيس	جمهور	بد	يا	خوب	اعالم	وصول	شده	
است.	عده	اى	موافق	و	عده	اى	هم	مخالف	هستند.	اما	اين	
نوع	اختالف	ناشى	از	فهم	نادرست	از	جايگاه	رهبرى	و	نسبت	
آن	با	ديگر	قوا	و	استنباط	غلط	از	شأن	مجلس	و	نمايندگان	
نزاع	 به	 گاهى	 از	 هر	 تواند	 مى	 ناصحيح	 بدعت	 اين	 است.	
»ضداصولگرائى«	تبديل	شود	و	مدام	از	تعداد	عالقه	مندان	
براى	 ناپذيرى	 جبران	 هزينه	 و	 كاسته	 واليت	 و	 رهبرى	 به	

انقالب	ايجاد	كند.
داليل	 به	 جمهور	 رئيس	 از	 سوال	 طرح	 اى،	 عده	 اعتقاد	 به	
مختلف	در	شرايط	كنونى	به	صالح	كشور	نيست.	هم	به	دليل	
سابقه	تاريخى	سوال	از	رئيس	جمهور	و	هم	شناختى	كه	از	
ادبيات	و	رفتار	رئيس	جمهور	وجود	دارد	و	هم	سطح	عميق	
و	پيچيده	مشكالت	اقتصادى	و	هم	ساختار	قانونى	سوال	در	
مجلس	و	هم	شرايط	خاص	كشور	از	حيث	نياز	شديد	به	ثبات	
و	آرامش،	اين	تحليل	منطقى	وجود	دارد	كه	اين	طرح	بى	
نتيجه	و	به	صالح	نيست.	اما	اين	يك	برداشت	است	و	ممكن	
از	 به	دالئل	ديگرى	سوال	 نمايندگان	 از	 است	بخشى	ديگر	
رئيس	جمهور	را	كمترين	راه	برخورد	با	بى	تدبيرى	ها	و	بى	
كفايتى	ها	در	بدنه	دولت	بدانند	و	معتقد	باشند	كه	سوال	از	
رئيس	جمهور	باعث	مى	شود	مقصر	اصلى	اين	نابسامانى	ها	
خود	را	در	حاشيه	تحريم	و	فشار	هاى	خارجى	پنهان	نكنند.	
را	 دولت	 بر	 نظارتى	 بندوبارى	 بى	 و	 مماشات	 هم	 طرفى	 از	
خيانت	به	كشوردانسته		و	وظيفه	قانونى	خود	را	به	مجلس	

كشاندن	رئيس	جمهور	بدانند.
هر	دو	نظر	مى	تواند	سهمى	از	حقيقت	را	داشته	باشد.	هر	دو	
نظر	قابل	احترام	است.	اساسا	ساختار	مترقى	»مردمساالرى	
اسالمى،	 جمهورى	 در	 مجلس	 جايگاه	 و	 جامعه	 در	 دينى«	
تاكيد	و	حجتى	بر	اين	اختالفات	است.	اما	نگرانى	وقتى	ايجاد	
مى	شود	كه	گروهى	براى	به	كرسى	نشاندن	سخن	خود	پاى	
رهبرى	را	به	ميان	كشانده	و	طرف	مقابل	را	ضد	رهبرى	و	

مقابل	واليت	فقيه	نشان	مى	دهد.
در	اين	رابطه	به	طور	خالصه	ذكر	چند	نكته	ضرورى	است.

1-					رهبرى	با	اشاره	به	نامه	نگارى	دو	تن	از	سران	قوا	تاكيد	

كردند	كه		مسئولين	از	علنى	ساختن	اختالفات	پرهيز	كنند.	
اما	اين	پرهيز	از	اختالف	به	چه	معنا	است؟	آيا	به	معناى	اين	
است	كه	اجراى	قانون	در	كشور	تعطيل	شود؟	نمايندگان	به	
نظارتى	 نهادهاى	 نكنند؟	 عمل	 قانونى	خود	 و	 ذاتى	 وظايف	
كار	خود	را	رها		و	يا	حكم	قانون	در	اعالم	گزارش	به	مردم	

را	كنار	گذارند؟
اين	سخن	رهبرى،	 به	 با	استناد	 مثال	مى	توان	پذيرفت	كه	
ديوان	محاسبات	گزارش	تفريغ	بودجه	را،	بدون	توجه	به	اصل	
55	قانون	اساسى	بصورت	علنى	در	مجلس	قرائت	نكند	چون	
منشا	اختالف	مى	شود؟	مى	شود	پذيرفت	كه	نمايندگان	با	
اختالف	 منشا	 تا	 نكنند	 مخالفت	 بودجه	 ساز	 مساله	 اليحه	
متهمين	 با	 قضائى	 دستگاه	 كه	 پذيرفت	 شود	 مى	 نشود؟	
فساد	در	دولت	برخورد	نكند	تا	اختالفى	صورت	نگيرد؟	آيا	
قانون	است؟	روشن	است	كه	 تعطيل	كردن	 منظور	رهبرى	
در	 ها	 رسانه	 در	 اختالفى	 هاى	 بحث	 كشاندن	 رهبرى	 نظر	
خارج	از	چارچوب	و	مجارى	قانونى	بوده	است	نه	اينكه	هر	
است.	 كشور	 به	 خيانت	 شود	 اختالف	 به	 منجر	 كه	 اقدامى	
چنين	حرفى	نه	منطقى	است	و	نه	عملى	و	همانطور	كه	گفته	
شد	چنين	تلقى	از	سخنان	رهبرى	باعث	تعطيلى	بسيارى	از	
نهادها	و	كنار	گذاشتن	ابزارهاى	قانونى	و	معطل	كردن	وظيفه	
اصلى	نمايندگى	در	مجلس	مى	شود.		چه	آنكه	خود	رهبرى	
در	ديدار	با	دولتى	ها	نقدهاى	تند	وتيزى	به	عملكرد	دولت	
داشتند	و	اتفاقا	بسيارى	از	رسانه	هاى	داخلى	و	خارجى	نيز	
اين	نقد	ها	را	درشت	كردند	با	اين	حال	آيا	مى	توان	گفت	
رهبرى	هم	اختالف	افكنى	كرده	اند؟اگر	اين	نوع	استداالل	
را	بپذيريم	آيا	آبستراكسيون	خالف	نظر	رهبرى	نبوده	است؟	

استيضاح	هيات	رئيسه	خالف	توصيه	رهبرى	نيست؟
برخى	از	اصولگرايان	اينطور	گفتند	كه	برداشت	ما	اين	است	
اين	صداقت	 است.	سلمنا.	 رهبرى	 نظر	 مغاير	 اقدام	 اين	 كه	
كه	بر	»برداشت	خودشان«	تاكيد	كردند،	ستودنى	است.	اما	
آيا	با	برداشت	بخشى	از	نمايدگان	مى	شود	اجراى	قانون	و	
استفاده	از	ظرفيت	هاى	قانونى	مجلس	را	تعطيل	كرد؟	آيا	
برداشت	يك	گروه	براى	گروه	ديگر	هم	حجت	مى	آورد؟	كنار	
گذاشتن	قانون	و	ابزارهاى	قانونى	حتما	حكم	حكومتى	و	يا	
توصيه	صريح	رهبرى	مى	خواهد	و	با	برداشت	و	استنباط	عده	

اى	نمى	توان	شان	نظارتى	مجلس	را	سلب	كرد.
پرهيز	 اختالفات	 از	 اينكه	 بر	 انقالب	 رهبر	 تاكيد	 	 	 	 	 	 	-2
كنيد؛	نياز	جامعه	به		ثبات	و	آرامش	در	شرايط	كنونى	كشور	
است.	در	شرايطى	كه	فشارهاى	خارجى	همراه	با	بى	تدبيرى	
هاى	داخلى	فشار	را	بر	مردم	صدچندان	كرده	است،	اختالف	
مسئولين	و	بها	دادن	بى	تناسب	به	موضوعات	دست	چندم	
،	حتما	ناشى	از	بى	خردى	و	اهمال	و	به	تعبير	رهبر	انقالب	

خيانت	به	كشور	است.
قانونى	 از	مسير	 اينكه	علنى	كردن	اختالفات	خارج	 از	 فارغ	
دليل	 به	 ها	 تنش	 از	 پرهيز	 بر	 رهبرى	 تاكيد	 است،	 مذموم	
پيچ	 به	 آن	 از	 كه	 است	 فعلى	 بحران	 شرايط	 از	 خروج	
تاريخى	ياد	شده	است.	اما	سوال	اينجا	است	كه	آيا	بخشى	
و	 شرعى	 و	 قانونى	 وظيفه	 حكم	 به	 مجلس	 نمايندگان	 از	
سوگندى	كه	يادكرده	اند	نمى	توانند	و	حق	ندارند،	اينطور	
برداشت	كنند	كه	راه	عبور	از	اين	پيچ	تاريخى	نظارت	پذير	
از	 عبور	 كه	 داشت	 اعتقاد	 كسى	 اگر	 است؟	 دولت	 كردن	
قانونى	 راه	 اين	 از	 تنها	 آرامش،	 حفظ	 كنونى	ضمن	 شرايط	
رهبرى	 توصيه	 مقابل	 ايستادن	 معناى	 به	 اين	 است،	 ميسر	
است؟	آيا	اين	منصفانه	است	كه	حجيت	برداشت	خودمان	از	
سخنان	رهبرى	را	آنچنان	بدانيم	كه	برداشت	عده	اى	ديگر	

ضديت	با	رهبرى	قلمداد	شود؟
3-						رهبر	انقالب	بارها	و	بارها	علنى	و	غيرعلنى	اعالم	كرده	
جمله	 از	 مجلس	 نمايندگان	 قانونى	 وظايف	 به	 نسبت	 اند،	
در	 البته	 ندارند.	 نظرى	 اثباتا	 يا	 و	 نفيا	 سوال	 ويا	 استيضاح	
اين	راه	همواره	چارچوب	هاو	اصول	كلى	را	نيز	بيان	و	توصيه	
قانونى	 وظايف	 به	 كردن	 عمل	 در	 حتى	 مجلس	 كه	 كردند	
چنين	مالحظات	كلى	را	مد	نظر	قرار	دهد.	توجه	به	اين	مهم	
از	سوى	نمايندگان	يك	وظيفه	شرعى	و	قانونى	است.	موارد	
انگشت	شمارى	نيز	وجود	داشته	است	كه	رهبر	انقالب	اگر	
مغايرتى	بين	تصميم	مجلس	با	مصالح	كلى	نظام	ديدند،	از	

شأن	قانونى	خود	استفاده	كرده	و	مسير	را	اصالح	كردند.
تعيين	 رهبرى	 كه	 مالحظاتى	 و	 ها	 چارچوب	 بر	 تاكيد	 اما	
نمايندگان	 	 به	معناى	تعطيل	كردن	فكر	و	عقل	 مى	كنند	
دارد	 وظيفه	 قانونا	 و	 شرعا	 مجلس	 نماينده	 نيست.	 مجلس	
اين	 البته	در	 و	 تكليف	مى	داند	عمل	كند	 براى	خود	 آنچه	

راه	رهنمودهاى	رهبر	انقالب	را	به	عنوان	شاخص	و	»مسير	
اصلى«	مدنظر	قرار	دهد.

	متهم	كردن	جمعى	از	نمايندگان	به	اين	دليل	كه	تكليف	
شان	با	قرائت	ديگرى	از	سخنان	رهبرى	مغايرت	دارد	بدعت	
شأن	 است	 ممكن	 راه	 اين	 ادامه	 كه	 است	 نادرستى	 بسيار	
قانون	گذارى	و	استقالل	و	مردمى	بودن	اين	نهاد	باارزش	را	
تخريب	كند.	مجلس	واليت	پذير	مجلسى	نيست	كه	فكر	و	
تكليف	خود	را	تعطيل	كند	و	براى	هر	كارى	منتظر	بشيند	
به	 خيانت	 هم	 تلقى	 اين	 برسد.	 دستور	 خاصى	 جاى	 از	 تا	
واليت	 اصيل	 جايگاه	 تضعيف	 بالترديد	 هم	 و	 است	 مردم	
سازد	 مهيا	 را	 شرايطى	 كه	 است	 اين	 مجلس	 وظيفه	 فقيه.	
شود.	 اجرائى	 و	 عملى	 شيوه	 بهترين	 به	 رهبرى	 فرامين	 تا	
اجراى	 براى	 طريق	 ايجاد	 و	 شكنى	 خط	 اهل	 كه	 مجلسى	
سياست	ها	و	راهبردها	و	چشم	اندازهاى	كلى	نظام	و	رهبرى	
باشد،	كه	 توصيه	 و	 منتظر	دستور	 به	سينه	 و	دست	 نباشد	
بود.	 نخواهد	 امور	 راس	 در	 حتما	 و	 نيست	 مجلس	 نامش	
نخواهد	 بر	 رهبرى	 دوش	 از	 نيز	 بارى	 هيچ	 مجلسى	 چنين	
داشت.	همه	افتخار	انقالب	و	جمهورى	اسالمى	كه	بارها	از	
سوى	حضرت	امام	و	رهبرى	مورد	تاكيد	قرار	گرفته	اين	است	
نمايش	 نه	 واقعى	كلمه	و	 به	معناى	 كه	مردمساالرى	دينى	
فرمايشى	در	جمهورى	اسالمى		به	منصه	ظهور	رسيده	است.	
برداشت	هاى	خالف	و	ناصواب	از	واليت	فقيه	هم	ضربه	به	

اين	اصل	مترقى	است	و	هم	اصل	جمهوريت	نظام.
4-						ضدواليت	فقيه	سازى	در	جامعه	چه	دستاوردى	دارد؟	
اينكه	77	نماينده	را	مستقيم	يا	غيرمستقيم	ضدواليت	فقيه	
دارد؟	حذف	 نظام	 و	 انقالب	 براى	 عايدى	 كنيم	چه	 معرفى	
يا	متدين	 نمايندگان	اصولگرا	و	 آدم	ها	و	غيرخودى	كردن	
در	مجلس	نهم	كه	البته	ممكن	است	دهها	خطاى	كوچك	و	
بزرگ	هم	داشته	باشند	چه	توجيهى	دارد؟		بالترديد	يكى	
از	اختالف	افكنى	هائى	كه	رهبرى	بارها	نيز	به	آن	تذكر	و	
هشدار	دادند	چنين	رفتارهاى	افراطى	است	كه	به	بهانه	اى	
افراد	را	مقابل	نظام	و	رهبرى	قرار	دهند	و	خانه	نشين	كنند.	
ضد	واليت	فقيه	نشان	دادن	رئيس	مجلس	به	اين	دليل	كه	
موافق	اعالم	وصول	سوال	از	رئيس	جمهوراست،	آيا	عمل	به	
توصيه	رهبرى	براى	پرهيز	از	اختالفات	است؟	باالبردن	تعداد	
خرند	 نمى	 جان	 و	 گوش	 به	 را	 رهبرى	 كه	سخنان	 افرادى	

خدمت	به	رهبرى	است؟
اليحه	 يا	 طرح	 يك	 با	 كردن	 مخالفت	 براى	 اينكه	 خالصه	
از	واليت	فقيه	خرج	 نيازى	نيست	مدام	 يا	هر	چيز	ديگر	 و	
كنيم.	سوال	از	رئيس	جمهور	درست	يا	غلط	احساس	وظيفه	
تعدادى	از	نمايندگان	براى	پى	گيرى	فرامين	رهبرى	در	حل	
مشكالت	اقتصادى	مردم	و	عمل	به	تكليف	شرعى	و	قانونى	
شان	بوده	است	هرچند		ممكن	است	اين	تصميم	قابل	نقد	

باشد	كه	به	نظر	نگارنده	قابل	نقد	است
احمدى	نژاد:هروقت	مى	خواهيم	پول	بدهيم	صداهابلندمى	شود!

طرح سوال از رئیس جمهور و موضع رهبر انقالب

معاون	اول	رئيس	جمهور	در	مراسم	افتتاح	
مركز	مطالعات	منطقه	اى	پاسدارى	از	ميراث	
ناملموس	آسياى	غربى	و	مركزى	 فرهنگى	
در	ايران	نسبت	به	عدم	راه	اندازى	اين	مركز	

در	چندين	دهه	گذشته	اعتراض	كرد.
پاسدارى	 منطقه	اى	 مطالعات	 مركز	 امروز	
غربى	 آسياى	 ناملموس	 فرهنگى	 ميراث	 از	
	68 سفراى	 حضور	 با	 ايران	 در	 مركزى	 و	
محمدرضا	 و	 موسوى	 حسن	 جهان،	 كشور	
محل	 در	 جمهور	 رئيس	 معاونان	 رحيمى	

سالن	اجالس	سران	برگزار	شد.
افتتاح	مركز	 به	 اشاره	 با	 رئيس	جمهور	 اول	 معاون	 مراسم	محمدرضا	رحيمى،	 اين	 در	
مطالعات	منطقه	اى	پاسدارى	از	ميراث	فرهنگى	ناملموس	در	تهران	در	سخنانى	گفت:	
»زورگويان	حتى	در	عرصه	فرهنگ	نيز	اعمال	نفوذ	مى	كنند	وگرنه	اين	دفتر	بايد	چندين	

دهه	قبل	در	تهران	تأسيس	مى	شد.«
كنار	 »در	 داد:	 ادامه	 است،	 فرهنگى	 سازمان	 يك	 يونسكو	 اينكه	 بر	 تأكيد	 با	 رحيمى	
احترامى	كه	به	نماينده	رئيس	اين	سازمان	در	اين	مراسم	مى	گذارم،	اما	سؤالم	اين	است	

كه	آيا	اين	مركز	را	بايد	اكنون	در	ايران	افتتاح	كنيم	يا	چندين	دهه	قبل؟«
يكى	از	كارشناسان	ميراث	فرهنگى	حاضر	در	اين	مراسم	در	پى	اظهارات	معاون	اول	
رئيس	جمهور	به	خبرنگار	فارس	گفت:	كنوانسيون	ميراث	معنوى	و	ناملموس	يونسكو	
مربوط	به	سال	2003	است	وقتى	در	دنيا	تنها	9	سال	از	رسمى	شدن	مسئله	ميراث	
معنوى	مى	گذرد	چطور	مى	شود	چندين	دهه	پيش،	اين	مركز	را	در	ايران	تأسيس	كرد؟
و	 يونسكو	 نماينده	 جهان،	 كشور	 	68 سفراى	 كه	 مراسمى	 چنين	 در	 داد:	 ادامه	 وى	
كارشناسى	تر	 كمى	 سخنرانى	ها	 است	 بهتر	 دارند	 حضور	 فرهنگى	 ميراث	 كارشناسان	

انجام	شود.
كنار	 در	 را	 فرانسه	 كشور	 سخنانش	 از	 ديگرى	 بخش	 در	 جمهور	 رئيس	 اول	 معاون	

كشورهايى	مثل	ايران،	مصر،	يونان	و	چين	داراى	پيشينه	تاريخى	كهن	اعالم	كرد.
به	گزارش	فارس،	در	سال	2003	»كنوانسيون	پاسدارى	از	ميراث	فرهنگى	و	معنوى	
اجرا	 به	 	2006 سال	 در	 كنوانسيون	 اين	 رسيد.	 تصويب	 به	 يونسكو	 سوى	 از	 بشر«	
گذاشته	شد	و	نخستين	مجمع	عمومى	آن	در	ژوئن	همان	سال	تشكيل	شد	و	تا	ژانويه	
يا	پيوستن	به	اين	 از	مراحل	تصويب،	پذيرش	 سال	2012،	140	كشور	حداقل	يكى	

كنوانسيون	را	گذرانده	اند.

گاف محمد رضا رحیمی در یک مراسم
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نفت	يار	شاطر	يا	بار	خاطر؟،	اين	سواليست	كه	مكرراً	و	از	كانالهاى	متعدد	مطرح	
شده	و	تا	به	حال	الاقل	از	زاويه	ديد	جامعه	ايرانى	پاسخ	مناسب	و	جامعى	هم	به	آن	
داده	نشده	است.	همانطور	كه	بسيارى	بر	اين	باورند	كه	نفت	مانعى	براى	پيشرفت	
بر	 متفاوت	 كاماًل	 نگرشى	 با	 ديگر	 بسيارى	 است	 و	 بوده	 ايرانى	 جامعه	 توسعه	 و	
منافع	و	مزاياى	متعدد	آن	تكيه	دارند.	نكته	قابل	توجه	آنست	كه	هر	دو	طرف	
استداللهاى	محكمى	را	براى	ادعاى	خود	مطرح	ساخته	اند.	بررسى	اين	موضوع	
در	شرايط	فعلى	و	به	حسب	شدت	يافتن	تهديدات	غرب	مبنى	بر	گسترش	دامنه	

تحريمها	به	صنعت	نفت	ايران	از	اهميت	دوچندانى	برخوردار	شده	است.
اقتصاد	نفتى	و	به	تبع	اقتصاد	رانتى]i[	محور	استدالل	منتقدين	را	تشكيل	داده	
است.	منتقدين	با	اشاره	به	نظريه	دولت	رانتى،	توسعه	نيافتگى	و	مشكالت	موجود	
در	حوزه	هاى	گوناگون	به	ويژه	حوزه	اقتصادى	را	تحت	تاثير	درآمدهاى	رانتى	
دانسته	اند.	اين	دسته	با	اشاره	به	مفاهيمى	چون	ذهنيت	رانتى،	دولت	رانتى	و	.	.	.	
تبعات	اقتصاد	نفتى	را	مانع	اصلى	در	عدم	پيشرفت	يك	جامعه	دانسته	اند.	بر	اين	
اساس	همزمان	با	پيوند	ميان	دولت	و	رانت	اسباب	ترويج	ذهنيت	رانتى	در	راس	و	
بدنه	جامعه	ايجاد	شده	است.	اين	امر	به	مرور	شرايطى	را	ايجاد	نموده	كه	مشخصه		
نهاد	 تاثير	 نظاير	آن	تحت	 و	 نوآورى	 پركارى،	 هاى	فرهنگى	اى	چون	خالقيت،	
دولت	رانتير	به	فراموشى	سپرده	شده	و	به	جاى	آن	مشخصه	هايى	چون	تقليد،	
تنبلى،	بى	تفاوتى	و	.	.	.	بر	ديگر	نهادها	و	به	تبع	بدنه	جامعه	ايرانى	مسلط	شده	
است.	در	مقابل	اين	ديدگاه	معتقدين	به	نفت	بر	اين	باورند	كه	درآمدهاى	نفتى	
نعمتى	خدادادى	براى	هر	جامعه	است	و	تا	به	امروز	نيز	اگر	شرايط	كشور	از	ثبات	و	
اقتدار	نسبى	در	سطح	منطقه	و	جهان	برخوردار	بوده	است	به	دليل	درآمدها	و	ارز	
حاصل	از	فروش	نفت	چه	در	دوران	قبل	و	چه	در	دوران	بعد	از	انقالب	بوده	است.
بى	ترديد	هر	دو	نگرش	اصلى	در	اين	باب	به	دام	افراطگرايى	افتاده	اند.	نه	استدالل	
منتقدين	كاماًل	صحيح	است	و	نه	ديدگاه	موافقان.	همانگونه	كه	نفت	در	بسيارى	
جانبه	 همه	 توسعه	 براى	 مانعى	 خاورميانه(	 نفتى	 كشورهاى	 كشورها)ازجمله	 از	
نروژ(	 مانند	 اسكانديناوى	 كشورهاى	 كشورها)ازجمله	 از	 بسيارى	 در	 است	 بوده	
منشا	ثمرات	و	خير	و	بركت	فراوانى	بوده	است	لكن	مهم	نوع	بهره	مندى	از	اين	
با	اين	حدت	درست	نيست.	 نعمت	خداداد	است.	در	مقابل،	نگرش	موافقان	نيز	
درست	است	كه	نفت	درآمدهاى	فراوانى	را	براى	جامعه	ايرانى	به	ارمغان	آورده	
است	اما	به	داليل	گوناگون)ازجمله	عدم	استفاده	صحيح	و	عقالئى	از	اين	منبع(	
اسباب	زحمت	جامعه	ايرانى	را	مهيا	ساخته	است.	بى	شك	مفاهيمى	چون	ذهنيت	
رانتى	و	نتايج	اسف	بار	آن	چون	تنبلى	و	بى	تفاوتى	به	عنوان	نمود	اصلى	تزريق	
بى	حساب	و	كتاب	درآمدهاى	نفتى	از	بارزترين	مشخصه	هاى	فرهنگ	امروزى	

جامعه	ايرانيست.
به	كار	 اين	موضوع	 قبال	 را	در	 اينكه	كدام	نگرش	رويكرد	منطقى	ترى	 از	 فارغ	
برده	است	نكته	داراى	اهميت	شرايط	خاص	جامعه	ايران	است.	به	عبارت	ديگر	
با	عنايت	به	شرايط	خاص	تاريخى	اى	كه	نظام	اسالمى	ايران	در	آن	به	سر	مى	
از	ويژگى	خاص	بودن	برخوردار	است.	 برد	پاسخ	به	مسئله	اصلى	نوشتار	حاضر	
انقالب	ايران	با	ادعاى	پيام	جهانى	امروز	در	معرض	آزمونهاى	متعدد	قرار	گرفته	
اساسى	 آزمونهايى	شرط	 با	چنين	 برخورد	 نظام	اسالمى	در	 آبديده	شدن	 است.	
ورود	به	صحنه	اصلى	تمدنسازى	اسالمى-ايرانى	است.	آنچه	كه	امروز	تحت	عنوان	
تحريم	بر	ملت	ايران	تحميل	شده	است	از	دريچه	آرمانهاى	انقالب	اسالمى	نه	تنها	

تهديدى	عليه	موجوديت	نظام	اسالمى	نيست	بلكه	به	عنوان	فرصت	بايد	بدان	
نگريست.	گسترده	شدن	دامنه	تحريمها	به	حوزه	صنعت	نفت	كشور	و	ايجاد	موانع	
متعدد	براى	كسب	درآمدهاى	نفتى	با	اينكه	در	كوتاه	مدت	آسيبهاى	فراوانى	را	
براى	معيشت	كشور	و	اقتصاد	كشور	به	ارمغان	خواهد	آورد	اما	در	بلند	مدت	با	
گسستن	بندهاى	وابستگى	اقتصاد،	دولت	و	ملت	ايران	به	درآمدهاى	نفتى	تحول	
در	فرهنگ	جامعه	ايرانى	و	خيز	براى	تمدن	سازى	اسالمى	را	ايجاد	خواهد	نمود.	
تنها	به	مرور	موجبات	تحول	و	 نه	 ايران	 از	تحريم	نفت	 محدوديت	حاصل	شده	
تغيير	در	سبك	زندگى	ايرانى	را	مهيا	خواهد	ساخت	بلكه	در	بلند	مدت	بسترهاى	
صدور	فرهنگ	خاص	نهادينه	شده	از	چنين	وضعيتى	را	براى	ملتهاى	مستضعف	

دنيا	ايجاد	خواهد	نمود.
اين	كه	ما	تا	به	امروز	نتوانسته	ايم	وابستگى	خود	به	درآمدهاى	نفتى	را	به	حداقل	
برسانيم	يك	واقعيت	تلخ	است.	نبودن	عزم	جدى	براى	چنين	كارى	نيز	به	عدم	
احساس	خطر	با	مى	گردد.	به	عبارت	ديگر	راس	و	بدنه	جامعه	ايرانى	هنوز	هم	
احساس	خطر	چندانى	از	استمرار	چنين	وضعيتى	نكرده	اند.	تنها	با	فهم	چنين	
خطرى	است	كه	تالش	براى	قطع	وابستگى	به	درآمدهاى	نفتى	با	جديت	پيگيرى	
خواهد	شد.	رضا	امير	خانى	نويسنده	خوش	ذوق	كشورمان	در	گوشه	اى	از	كتاب	

نفحات	نفت	اين	مهم	را	اينگونه	به	رشته	تحرير	درآوده	است:
»شنيده	ام	كه	ستاره	دريايى	اگر	بازوش	زير	سنگ	گير	بيفتد،	از	خير	بازو	مى	
گذرد	و	آن	را	قطع	مى	كند.	اما	اين	مال	وقتى	است	كه	ستاره	بيم	داشته	باشد	از	

خطر	.	.	.	دولت	تا	نفت	دارد،	خطرى	تهديدش	نمى	كند!«
در	كنار	تمام	اين	موارد	كارآمدى	و	يا	نا	كارآمدى	نفت	در	جامعه	ايرانى	را	بايد	به	
حسب	نتايج	آن	بررسى	نمود.	هرچند	نفت	سالهاست	درآمدهاى	هنگفتى	را	براى	
دولت	و	گاه	ملت	ايران	به	بار	آورده	است	لكن	مثل	نفت	براى	ما	مثل	گاو	نه	من	
شير	ده	ايست	كه	پس	از	ايجاد	درآمدهاى	گسترده	اسباب	تحول	و	تطور	قهقرايى	
فرهنگ	جامعه	ايرانى	را	به	سوى	مشخصه	هاى	فرهنگى	مذمومى	كه	شرح	آن	

آمد	مهيا	ساخته	است.
*	بازنشر	از	پايگاه	مركز	اسناد	انقالب	اسالمى

نفت یا گاو نه من شیرده؟

بخشنامه	اخير	به	اعتقاد	بسيارى	از	اعضا	و	فعاالن	جامعه	دريايى	و	بندرى	كشور	
بنادر	كشور	 و	ركود	كامل	در	 تعطيلى	 بر	 بنادر	 تيرهاى	خالص	سازمان	 آخرين	
و	 منتفى	شده	 نيز	 رجايى	 بندر	شهيد	 در	 گذارى	 سرمايه	 بود.بزرگترين	 خواهد	

بيكارى	هزاران	كارگر	و	شركت	فعال	در	بنادر	ايران	را	تهديد	مى	كند.
به	گزارش	آخرين	نيوز	،مسكن	مهر	تنها	چيزى	است	كه	اين	روزها	در	وزارتخانه	
شديد	 انتقاد	 با	 كه	 موضوعى	 زبان	هاست	 ورد	 شهرسازى	 و	 راه	 هچون	 بزرگى	

نمايندگان	نيز	همراه	شده	است.
كاهش	50	درصدى	فعاليت	و	تخليه	بار	در	بنادر	كشور	از	جمله	اخبارى	است	كه	
به	كمك	تحريم	هاى	بين	المللى	آمده	و	عمال	با	اخاللى	كه	در	اين	زمينه	پيش	
آمده	است	باعث	شده	مشكالت	واردات	و	صادرات	در	بنادر	كشور	دو	چندان	شود.
به	بخش	دريايى	و	 اين	گزارش	بى	توجهى	شديد	وزارت	راه	و	شهرسازى	 بنابر	
بندرى	و	تمركز	بيش	از	حد	وزير	مسكن	و	شهرسازى	سابق	به	بخش	مسكن	مهر	و	
عدم	سرمايه	گذارى	به	موقع	در	صنعت	كشتى	رانى	و	زير	ساخت	هاى	بنادر	كشور	
باعث	شده	است	تا	26	خط	كشتيرانى	از	تداوم	همكارى	با	شركت	ها	ايرانى	صرف	
نظر	كنند.	هر	چند	تحريم	ها	بهانه	اى	است	كه	مسئوالن	ذيربط	براى	اين	بحران	
اين	است	كه	در	مدت	هشت	 ابراز	مى	كنند،	ولى	واقعيت	 حمل	و	نقل	دريايى	
سال	جنگ	تحميلى	و	در	حالى	كه	ريسك	عبور	و	مرور	كشتى	ها	به	مقصد	ايران	
در	آبهاى	خليج	فارس	به	مراتب	بيشتر	از	امروز	بوده	است،	شركتهاى	كشتى	رانى	
به	يكباره	و	در	يك	بازه	زمانى	كوتاه	از	حمل	و	نقل	دريايى	كشور	خارج	نشدند.

دبى	 بندر	 را	 خود	 فعاليت	 مكان	 اكنون	 هم	 كشتى	رانى	 اين	خطوط	 از	 بسيارى	
كانتينر	 ميليون	 به	يك	 نزديك	 غير	رسمى	 آمارهاى	 بنابر	 كه	 اند	 انتخاب	كرده	
از	حوزه	حمل	و	نقل	كشور	خارج	شده	است،	اين	حجم	خروج	ظرفيت	حمل	و	
نقل	از	سيستم	حمل	و	نقل	دريايى	كشور	نشان	از	عدم	برنامه	ريزى	مديران	ارشد	
براى	روزهاى	تحريم	و	اتخاذ	تدابير	الزم	براى	حفظ	ظرفيت	هاى	حياتى	ناوگان	
حمل	و	نقل	دريايى	كشور	است،	امرى	كه	پيشتر	و	بارها	توسط	كارشناسان	اين	

صنعت	مطرح	شده	بود.

بنابر	گزارش	هاى	دريافتى،	كاهش	ورودى	كاال	به	برخى	بنادر	كشور	تا	60	درصد	
هم	كاهش	داشته	است.		بندر	شهيد	رجايى	با	40	درصد	و	بندر	امام	خمينى)ره(	
نيز	نزديك	به	50	درصد	كاهش	حجم	كاالهاى	ورودى	از	ديگر	بنادرى	هستند	
كه	از	عدم	مديريت	كالن	و	آينده	نگر	در	وزارت	راه	و	شهرسازى	بى	بهره	نماندند.
بندر	 بويژه	 بنادر	 اوضاع	 بنادر	 بخشنامه	جديد	سازمان	 با	 است	كه	 اين	درحالى	
پيش	 از	 بيش	 كشور	 تجارى	 بندر	 بزرگترين	 و	 مهمترين	 بعنوان	 رجايى	 شهيد	
بناد	 سازمان	 جديد	 ارزى	 بخشنامه	 پى	 در	 كشتيرانى	 .انجمن	 گردد	 نابسامان	
هشدار	داد	كه	افزايش	شديد	قيمت	ارز	در	پى	بخشنامه	جديد	بندرى	به	عنوان	

يك	بحران	جديد	در	بنادر	كشور	است.
ايرانى	 هاى	 نمايندگى	 تمامى	 ماه	 شهريور	 ابتداى	 از	 جديد	 بخشنامه	 اساس	 بر	
به	صورت	 را	 بندرى	 خدمات	 هزينه	 هستند	 موظف	 كشتيرانى	 خارجى	 خطوط	
به	 اقدام	 اين	 شود	 مى	 بينى	 كنند.پيش	 واريز	 بنادر	 سازمان	 حساب	 به	 ارزى	
افزايش	قيمت	ارز	در	داخلى	كشور	منجر	شود	و	مشكالت	متعددى	براى	خطوط	

كشتيرانى	بوجود	بياورد.
پس	از	تصميم	سازمان	بنادر	براى	تغيير	سامانه	نرم	افزارى	بندر	شهيد	رجايى	
و	در	پى	آن	تالش	ان	سازمان	براى	بازگشت	مجدد	سازمان	بنادر	به	انجام	امور	
اپراتورى	بندر	شهيد	رجايى	كه	با	واكنش	شديد	شركت	هاى	كشتيرانى	و	انتقاد	
اعتقاد	 به	 اخير	 بخشنامه	 شد	 منجر	 بنادر	 سازمان	 شتابزده	 تصميمات	 از	 آنها	
بسيارى	از	اعضا	و	فعاالن	جامعه	دريايى	و	بندرى	كشور	آخرين	تيرهاى	خالص	

سازمان	بنادر	بر	تعطيلى	و	ركود	كامل	در	بنادر	كشور	خواهد	بود.
بانك	مركزى	 نرج	مرج	 به	 را	 بندرى	 بنادر	هزينه	خدمات	 اين	سازمان	 از	 پيش	
دريافت	مى	كرد	اما	اقدام	اخير	شائبه	غير	قانونى	بودن	درخواست	هاى	سازمان	

بنادر	از	خطوط	كشتيرانى	را	نيز	تقويت	مى	كند.
مواجه	 نمايندگان	 گسترده	 انتقاد	 با	 نيكزاد	 جانبه	 يك	 و	 بخشى	 عملكرد	 اين	
و	 راه	 وزير	 به	 تذكرى	 در	 اشتهارد	 و	 كرج	 نماينده	 اكبريان	 است.عزيز	 شده	

شهرسازى،گفت:	آقاى	نيكزاد	همه	كارتان	مسكن	مهر	شده	است!.
شنيده	ها	حاكى	است	عدم	تصميم	گيرى	هاى	بموقعه	و	بى	توجهى	به	سرمايه	
هاى	ملى	در	سرانجام	رسيدن	پروژه	هاى	بزرگ	كشور	باعث	شده	تا	همان	تعداد	
مى	 ثمر	 به	 جمهور	 رئيس	 استاد	 مديريت	 دوره	 در	 كه	 بندى	 نيمه	 پروژههاى	
رسيدند	نيز	اجرا	نشوند	.خبرهايي	از	داخل	وزارتخانه	به	بيرون	درز	كرده	كه	آمار	
و	اطالعات	پروژه	هاي	وزارت	راه	حاكي	از	افت	و	تعطيلي	عمده	پروژه	هاي	اجرايي	
خصوصا	در	بخش	بنادر	و	دريانوردى	بوده	و	بزرگترين	سرمايه	گذارى	در	بندر	
شهيد	رجايى	نيز	منتفى	شده	و	بيكارى	هزاران	فعال	و	كارگر	بنادر	ايران	را	تهديد	
مى	كند.همچنان	كه	رسانه	بخش	راه	و	ساختمان	نوشته	دليل	فعاليت	بيش	از	
حد	وزير	راه	و	شهرسازى	در	يك	بخش	و	بى	توجهى	به	ساير	بخش	هاى	مهم	و	
زيربنايى	كشور	علت	انگيزشى	نيكزاد	است	كه	تمايل	دارد	هرچه	سريعتر	طرحها	
و	پروژه	هاى	در	دست	احداث	بخش	مسكن	مهر	را	تا	پايان	عمر	دولت	به	قيمت	

عقب	ماندن	ساير	زيرساخت	ها	تكميل	كند.
اين	اخبار	و	ارقام	نگران	كننده	در	حالى	است	كه	وزارت	راه	و	شهرسازى	بخش	
اعظمى	از		منابع	كشور	را	به	مسكن	مهر	اختصاص	داده	و	اكنون	به	دليل	كاهش	
شديد	سرمايه	گذارى	و	عدم	تامين	نقدينگى	مورد	نياز	بنادر،	تجهيز	و	نوسازى	
اين	 اخيرا	 مساله	 اين	 حل	 براى	 كه	 آنجا	 تا	 است	 شده	 مواجه	 مشكل	 با	 بنادر	
وزارتخانه	مجبور	به	انتشار	اوراق	مشاركت	در	سال	پايانى	دولت	شده	است	و	در	
نتيجه	آقاى	وزير	مسكن	مهر	به	گونه	اى	زمينه	چينى	كرده	تا	اين	وزارت	در	دولت	
يازدهم	هم	درگير	اشتياق	بيش	از	حد	ايشان	به	مسكن	مهر	باشد	و	معلوم	نيست	
با	چه	تدبيرى	اين	وزارتخانه	براى	جبران	هزينه	هاى	مسكن	مهر،	دولت	يازدهم	

را	نيز	درگير	كرده	است.

آقای نیکزاد! بنادر را دریابید ، همه چیز که مسکن مهر نیست

روزنامه	جمهورى	اسالمى	نوشت:
اخبار	خوشايندي	از	بودجه	سال	جاري	به	گوش	نمي	رسد	و	بنابر	آنچه	نمايندگان	مجلس	از	محاسبات	و	
برآوردهاي	اوليه	گزارش	مي	دهند،	متأسفانه	دولت	در	دخل	و	خرج	سال	جاري	با	حدود	54	هزار	ميليارد	

تومان	كسري	مواجه	است.	
از	 ناشي	 بودجه	 در	 اين	كسري	 از	 عمده	اي	 بخش	 مي	شود،	 گفته	 مجلس	 نمايندگان	 از	سوي	 آنچه	 بنابر	
عدم	تحقق	درآمدهاي	پيش	بيني	شده	براي	دولت	است.	ظاهراً	از	مجموع	144	هزار	ميليارد	تومان	درآمد	
پيش	بيني	شده	در	قانون	بودجه	حدود	90	هزار	ميليارد	تومان	محقق	مي	شود	كه	معناي	آن	كسري	حدود	
هزار	 بر	27	 بالغ	 رقمي	 ميزان	كسري،	 اين	 از	 بود.	 دولت	خواهد	 درآمدهاي	 در	 توماني	 ميليارد	 هزار	 	55
ميليارد	تومان	سهم	بودجه	هاي	عمراني	است	يعني	از	حدود	37	هزار	ميليارد	توماني	كه	در	قانون	بودجه	
براي	طرح	ها	و	فعاليت	هاي	عمراني	پيش	بيني	شده	بود،	رقمي	بالغ	بر	27	هزار	تومان	تأمين	نخواهد	شد	
كه	حدود	نيمي	از	كسري	بودجه	دولت	در	سال	91	را	تشكيل	مي	دهد.	اين	اتفاق	در	شرايط	فعلي	كشور	
از	چند	جهت	قابل	تأمل	است	و	چند	نكته	نيز	در	مورد	آن	بايد	به	شدت	مورد	توجه	قرار	گيرد؛	نخستين	
نكته	اي	كه	با	وجود	كسري	سنگين	بودجه	امسال	بايد	آن	را	به	فال	نيك	گرفت	اين	است	كه	اين	كسر	بودجه	
ناشي	از	باال	رفتن	هزينه	ها	بيش	از	مقدار	پيش	بيني	شده	در	قانون	نيست.	به	عبارت	ديگر،	دولت	در	سال	
جاري	خالف	رويه	اي	كه	در	سال	هاي	گذشته	داشته	داراي	نظم	مالي	بيشتري	بوده	است.	شايد	اين	پرسش	
مطرح	شود	كه	چرا	كسر	بودجه	ناشي	از	عدم	تحقق	درآمدها	در	مقايسه	با	كسر	بودجه	ناشي	از	تحقق	بيش	
از	اندازه	مخارج،	بهتر	است؟	پاسخ	اين	است	كه	بي	انضباطي	دولت	در	هزينه	هاي	مالي	به	معناي	تزريق	
نقدينگي	آن	هم	عمدتاً	از	محل	درآمدهاي	نفتي	بودجه	است،	بنابر	اين	در	شرايطي	مانند	شرايط	امسال	
كه	كسر	بودجه	ناشي	از	باال	زدن	درآمدها	در	مقايسه	با	ارقام	پيش	بيني	شده	نيست	مي	توان	اميدوار	بود	
كه	دولت	انضباط	بيشتري	در	خرج	كردن	داشته	گرچه	اين	انضباط	خيلي	ديرهنگام	يعني	در	سال	پاياني	
عمر	دولت	دهم	به	وجود	آمده	است.	نكته	دوم	در	مورد	جنس	كسر	بودجه	امسال	به	حوزه	اي	كه	كسري	در	
آن	تخليه	مي	شود	باز	مي	گردد،	يعني	حوزه	هزينه	هاي	عمراني.	توضيح	اينكه	خوشبختانه	دولت	قصد	دارد	
و	مي	توان	اميدوار	بود	در	اين	قصد	موفق	نيز	باشد	كه	از	محل	درآمدهاي	تحقق	يافتني،	هزينه	هاي	جاري	
خود	را	كه	عمدتاً	حقوق	و	دستمزد	كارمندان	و...	است،	تأمين	كند	و	نيازي	به	جابجايي	منابع	از	درآمدهاي	
غيرجاري	براي	تأمين	هزينه	هاي	جاري	نخواهد	بود	چرا	كه	خود	اين	مسئله	مي	توانست	در	حكم	تزريق	پول	
پرقدرت،	باال	رفتن	پايه	پولي	و	افزايش	نقدينگي	و	تورم	باشد.	اما	نكاتي	كه	بايد	در	مورد	اين	كسري	در	
بودجه	مورد	توجه	قرار	بگيرند،	اينها	هستند:	اولين	نكته	شيوه	اي	است	كه	مسئوالن	دولتي	براي	مديريت	
اين	مشكل	در	پيش	خواهند	گرفت.	خوشبختانه	آنگونه	كه	معاون	معاونت	برنامه	ريزي	و	نظارت	راهبردي	
رياست	جمهوري	گفته	است،	دولت	قصد	دارد	با	كاستن	20	درصدي	از	بودجه	تخصيصي	به	ارگان	ها	و	
دستگاه	هاي	زيرمجموعه	خود	در	واقع	در	هزينه	ها	صرفه	جويي	كند	و	به	اين	ترتيب	از	ارائه	متمم	بودجه	به	
مجلس	يا	انتقال	سهم	بخش	عمراني	به	جاري	پرهيز	كند.	اين	تصميم	اگر	عملياتي	شود	و	دولت	از	عهده	آن	
بر	بيايد،	تا	حدود	زيادي	مي	تواند	از	آثار	و	پيامدهاي	كسري	بودجه	امسال	براي	اقتصاد	كشور	بكاهد.	با	اين	
حال	بخش	عمده	اي	از	طرح	هاي	عمراني	آغاز	شده	و	دردست	اجرا	به	علت	عدم	تحقق	درآمدها،	نيمه	كاره	
باقي	خواهند	ماند	و	با	گذشت	زمان،	مشمول	افزايش	هزينه	ناشي	از	تورم	مي	شوند	كه	خود	زمينه	ساز	باال	
رفتن	سهم	هزينه	هاي	عمراني	در	بودجه	هاي	سال	هاي	آينده	مي	شود.	از	اين	رو	دولت	بايد	براي	بودجه	سال	
92	با	واقع	بيني	در	مورد	ميزان	درآمدها،	اولويت	را	به	اتمام	طرح	هايي	بدهد	كه	در	سال	91	به	علت	كسر	
بودجه،	نيمه	تمام	باقي	مي	مانند	تا	از	آثار	تورمي	كسري	بودجه	دولت	كاسته	شود.	واقعيت	اين	است	كه	اگر	
دولتمردان	در	دولت	دهم	به	اين	موارد	پايبند	نباشند،	نابساماني	ها	و	مشكالت	بسياري	را	براي	دولت	هاي	
آينده	به	ارث	باقي	خواهند	گذاشت	كه	برطرف	كردن	آنها	نيروي	زيادي	از	آيندگان	خواهد	برد.	اين،	چيزي	
است	كه	كشور	ما	با	توجه	به	شرايط	خاصي	كه	اكنون	دارد،	تحمل	آن	را	ندارد.	نيروهاي	انساني	و	سرمايه	
فكري	كشور	در	چنين	شرايطي	بايد	صرف	مقابله	با	مشكالتي	شوند	كه	اين	شرايط	پديد	آورده	است.	به	

همين	دليل	نبايد	باري	بر	اين	بار	سنگين	اضافه	شود.

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: 
کسر بودجه امسال و میراث 

احمدی نژاد برای دولت های آینده 

در	آستانة	ماه	محرم	و	ايام	عزاي	آل	اهلل	بر	آن	شديم	تا	به	جهت	تذكري	برادرانه	ودر	عين	حال	خاضعانه	براي	
جماعت	ذاكر	و	مرثيه	خوان	حضرت	سيدالشهداء	)ع(	چند	سطري	را	نگارش	و	انشاء	كنيم.

بدون	ترديد	يادآوري	و	تكرار	بعضي	از	موضوعات	در	اين	عرصه	بخصوص	پرداختن	به	آسيب	ها	و	آفت	ها	
يك	ضرورت	دائمي،	قطعي	و	اجتناب	ناپذير	است،	به	همين	علت	عالوه	بر	آنچه	كه	در	بيان	و	تعريف	وقايع	
كربال	مباحثي	دور	از	اصل	آنچه	كه	رخ	داده	روبرو	شده		ايم	و	از	آن	به	عنوان	تحريفات	عاشوري	ياد	مي	كنيم،	
برابر	ظلم	ستمگران	تنها	 بازگويي	مناقب	و	فضايل	اهل	بيت	عليه	السالم	و	ايستادگي	آنها	در	 يا	به	جاي	
به	جنبه	هاي	احساسي	آن	بسنده	نمائيم،	يا	به	خاطر	عقب	نماندن	از	سياست	و	انجام	تكاليف	سياسي	به	
سياست	زدگي	دچار	مي	شويم	و	يا	باغفلت	اين	صاحب	منسبان	)نوكري	اهلبيت	عليهم	السالم(	از	رعايت	
از	 شايد	 و...	 روبرو	مي	شويم	 جامعه	 از	طرف	 ذهنيت	هايي	 و	 بدبيني	ها	 با	 تأكيد	 مورد	 اخالقي	 توصيه	هاي	
مهمترين	آسيب	ها	و	آفت	هاي	امروز	فضاي	مداحي	اتكا	بعضي	از	ايشان	به	موضوعات	مادي	و	حق	الزحمه	هاي	
دور	از	ذهن	و	هنگفت	مي	باشد.	اگر	چه	شأن	بسياري	از	بزرگواران	از	اين	نقيصه	بدور	است	ليكن	هستند	
كساني	كه	متأسفانه	در	اين	وادي	گرفتار	شده	و	در	تغافل	و	تجامل	بسر	مي	برند.	اشاره	به	يك	نمونه	از	اين	
دست	غفلت	ها،	ما	و	شما	را	بر	اين	ادعا	و	استدالل	قانع	خواهد	نمود.	از	يك	مداح	براي	اجراء	مراسم	عيد	
غدير	دعوت	شد	اما	بدليل	تراكم	برنامه	هاي	وي	مراسم	با	توافق	برگزار	كنندگان	هر	چند	دشوار	به	دو	شب	
قبل	از	عيد	موكول	گرديد.	تماس	براي	هماهنگي	بيشتر	با	ايشان	و	احالة	موضوع	به	فرد	ديگري	كه	مدير	
برنامه	هاي	وي	بوده	تهيه	و	تكثير	بنرهاي	تبليغاتي،	تأمين	سيستم	صوتي	عليرغم	مشكالت	موجود	از	جمله	
اموري	بود	كه	با	دشواريهاي	خاص	خود	انجام	گرفت،	ليكن	چهار	روز	قبل	از	مراسم	از	طرف	مدير	برنامه	
تماس	گرفته	شد	كه	ميزان	صلة	)پاكت(	در	نظر	گرفته	شده	چقدر	است؟!پاسخ	اين	بوده	كه	مبلغي	به	عنوان	
هديه	مد	نظر	است	تشريف	آوردند	خدمت	ايشان	تقديم	ميگردد.	اما	متأسفانه	چنين	بيان	مي	شود	كه	خير!	
	مبلغ	15/000/000	ريال	)براي	يك	شب	يا	بهتر	براي	يك	ساعت(	به	شماره	حسابي	كه	اعالم	مي	كنيم	
واريز	نمائيد.	متعاقباً	برگزار	كنندگان	اظهار	ميدارند	كه	آيا	اين	رفتار	كار	درستي	است؟	گفته	مي	شود	اين	
ديگر	به	شما	ربطي	ندارد!	درجواب	يادآوري	مي	شوند	كه	باالخره	مطابق	رسم	مبلغي	به	عنوان	هديه	و	صله	
تقديم	ايشان	مي	كنيم.	نهايتاً	مدير	برنامه	افاضه	مي	نمايد	كه	رسم	و	سنت	شما	با	رسم	حاجي!؟	جور	در	
نمي	آيد.در	پايان	ضمن	منتفي	شدن	موضوع	دعوت	واجرا،		مراسم،	به	مداح	ياد	شده	و	مدير	برنامه	وي	از	
طريق	پيامك	مطالبي	از	باب	نصيحت	يادآور	مي	شوند	كه	تنها	پاسخي	كه	مي	رسد	اين	بوده:	يا	حق	يا	علي!	
قضاوت	با	اهل	فن،	قضاوت	با	خوانندة	اين	سطور	يا	قصاوت	با	مردم،	هر	چه	هست	اين	حركت	چه	عوارضي	را	
در	پي	خواهد	داشت؟	براي	چند	جوان	شهرستاني	با	انرژي،		عاشق	اهلبيت	عليهم	السالم	و	هيئتي	با	تالش	
و	زحمت	و	شوري	خاص	مراسمي	را	برنامه	ريزي	كرده	ليكن	با	اين	پديده	غيرمترقبه	روبرو	شده	و	سردرگم	
بدنبال	راه	چاره		اي	كه	جز	اتكا	به	خود	و	ذاكران	و	مداحان	بومي	راه	ديگري	را	پيدا	نمي	نمايند،	چه	بايد	كرد؟

مداحاني که نرخ میلیوني دارند!
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برنامه	»هفت«	جمعه	19	آبان	ماه	با	حضور	جواد	طوسى	و	نادر	طالب	زاده	به	نقد	
و	بررسى	فيلم	سينمايى	»سفر	سنگ«	ساخته	مسعود	كيميايى	اختصاص	يافت.	
»مسعود	فراستى«	منتقد	سينما	در	پى	پخش	اين	برنامه	به	فارس	گفت:	»سفر	

سنگ«	كيميايى	شديدا	سطحى	و	راديويى	و	ضعيف	است.	
گزيده	اظهارات	فراستي	به	اين	شرح	است:	

فيلم	فقط	نان	موضوع	را	مى	خورد	كه	آن	هم	ساخته	و	پرداخته	كيميايى	نيست	
موضوع	فيلم	براى	يك	نفر	به	نام	»فراهانى«	است	كه	مدتى	قبل	از	فيلم	نوشته	

شده	است	و	انقالب	ما	هم	در	آن	پيش	بينى	نشده	است.
اين	فيلم	يك	مبارزه	سطحى	ارباب	و	رعيتى	است	و	قصه	اى	بسيار	سطحى	دارد،	
چه	برسد	به	اينكه	كيميايى	فيلم	را	به	خود	ببندد	و	دوستان	هم	تأييد	كنند	كه	

فيلم	شديدا	دينى	است!	اين	حرف	ها	شديدا	پرت	است.
هم	 و	 قهرمان	 ضد	 شخصيت	 دارد،	 فضا	سازى	 نه	 و	 شخصيت	پردازى	 نه	 فيلم	
فئودالش	يك	آدم	مفلوك	است.	به	اندازه	شخصيت	هاى	منفى	فيلم،	افراد	مثبت	
اينكه	 بدون	 مى	دهند،	 و		شعار	 مى	كنند	 سخنرانى	 فقط	 كه	 هستند	 فيلم	 در	
فاحش	 اشتباهات	 ببينيم	 را	 فيلم	 كه	 زاويه	اى	 هر	 از	 باشند.	 داشته	 شخصيتى	

فراوان	دارد.
انتقاد	فراستى	از	صحبت	هاى	»حسن	عباسى«	

سنگ	 سفر	 	« اينكه	 بر	 مبنى	 عباسى	 حسن	 صحبت	هاى	 به	 اشاره	 با	 فراستى	
اين	گونه	سطحى	برخورد	كردن	به	معناى	 افزود:	 مصداق	يك	آيه	قرآن	است«،	

نفهميدن	سينما	و	تنزل	دادن	ارزش	ها	و	مقدسات	است	.
بار	»يا	 با	ده	 ابدا	اين	فيلم	ربطى	به	آيه	قرآن	ندارد	و	برخالف	گفته	طالب	زاده	
على«	گفتن	در	فيلم	،	يك	فيلم	دينى	نمى	شود	كه	در	اين	صورت	فيلم	هاى	بسيار	
بر	بد	بودن	شان	متفق	القول	هستند،	درحالى	كه	 ضد	دينى	وجود	دارند	و	همه	
چندين	بار	اهلل	اكبر	در	آن	گفته	شده	است.تهييج	واقعى	جبهه	ها	از	طريق	روايت	
فتح	شهيد	آوينى	بوده	كه	بزرگ	ترين	سند	جبهه	هاى	ما	هم	روايت	فتح	است؛	
همچنان	كه	يك	اثر	زنده	و	تاثير	گذار	است.	وگرنه	نشان	دادن	در	جبهه	ها	دليلى	
بر	خوب	بودن	و	تهييج	رزمنده	ها	نيست	وگرنه	بروسلى	را	هم	در	جبهه	ها	نشان	
مى	دادند.آقاى	كيميايى	تا	به	حال	چه	فيلم	دينى	ساخته	اند؟	در	كدام	فيلم	ايشان	
يا	على	مى	گويند	يا	از	زير	قرآن	رد	مى	شوند؟	كدام	فيلم	در	كارنامه	ايشان	با	اين	
مشخصات	وجود	دارد	كه	فريب	بخوريم؟فيلمى	كه	فرم	ندارد،	شخصيت	پردازى	
با	 كه	جيرانى	 كارى	 نمى	كند.	 توليد	 را	 محتوا	 ابدا	 ندارد،	مضمونش	 فضا	 ندارد،	
با	 »هفت«	 شب	 جمعه	 برنامه	 در	 داد،	 قرار	 نقد	 وراى	 را	 آن	 و	 كرد	 مهرجويى	
ابتذال	فرهنگى	است.مردم	 كيميايى	كرد	و	حتى	وخيم	تر	از	آن.	اين	كار	نوعى	
به	 و	چوب	 كرده	اند	 قيام	 كه	 نفرى	هستند	 آن	چند	 برابر	 در	 در	»سفر	سنگ«	
اسلحه	جلوى	 با	 فئودال	ها	هم	 از	 و	يكى	 مقابله	كنند	 با	آن	ها	 تا	 آمده	اند	 دست	
مردم	ايستاده	و	آن	ها	را	رهبرى	مى	كند.	كجاى	اين	فيلم	انقالبى	و	مردمى	است؟
كيميايى	گاهى	مى	خواهد	چهره	اجتماعى	به	خود	بگيرد.	مهم	ترين	آدم	كيميايى	
قيصر	است	كه	به	خاطر	ناموسش	به	پا	مى	خيزد.	امروزه	ديگر	چيزى	از	كيميايى	
فيلم	هاى	 از	 يكى	 نيست.قيصر	 هم	 قيصر	 كاريكاتور	 حتى	 »جرم«	 است.	 نمانده	
خوب	كيميايى	است	ولى	نه	اين	كه	بيش	از	خودش	به	آن	بپردازيم	و	حرف	هاى	
اضافه	به	آن	ببنديم	كه	اين	نشان	از	نفهميدن	اين	آدم	و	فيلم	هاى	اوست	و	همين	
باعث	مى	شود	آن	ارزش	هايى	را	كه	به	كارگردان	نسبت	مى	دهيم	باعث	لوث	شدن	

همين	ارزش	ها	شود
.

حمله فراستي به کیمیايي
 حسن عباسي و هفت

21	فيلم	سينمايى	با	گذراندن	مراحل	كامل	
فنى،	آماده	نمايش	هستند	و	از	همين	حاال	
فيلم	 جشنواره	 در	 شركت	 براى	 مى	توانند	

فجر	اقدام	كنند.
دو	 در	 كه	 فيلم	هايى	 بين	 از	 	 نداف:	 الهام	
سال	90	و	91	ساخته	شده	اند،	)به	جز	»راه	
توليدش	 كه	 درويش،	 احمدرضا	 رستاخيز«	
با	گذراندن	 فيلم	 آغاز	شد(	21	 از	سال	88	

تمامى	مراحل	فنى،	آماده	نمايش	هستند.
اما	با	نزديك	شدن	به	سى	و	يكمين	جشنواره	
براى	 ايده	آل	 شرايط	 فجر،	 فيلم	 بين	المللى	
است.	 جشنواره	 در	 نمايش	 فيلم	ها	 اين	
از	 يك	 هيچ		 است	 ممكن	 خاطر	 همين	 به	
پرده	 روى	 خيال	 فيلم	 	21 اين	 سازندگان	
بردن	فيلم	هايشان	قبل	از	جشنواره	فجر،	به	
سرشان	نزند	و	منتظر	پر	كردن	فرم	حضور	
در	اين	رقابت	سينمايى	و	پذيرفته	شدن	در	
نمايش	 آماده	 فيلم	هاى	 ميان	 باشند.از	 آن	
سينماى	 به	 مربوط	 فيلم	 شش	 از	 بيش	
كنار	 در	 آمار	 اين	 است.	 نوجوان	 و	 كودك	
سه	فيلمى	كه	اين	روزها	با	موضوع	كودك	و	
نوجوان	روى	پرده	هستند،	نشان	دهنده	روى	
آوردن	كارگردان	ها	به	سينماى	كودك	است.
جدول	زير	در	برگيرنده	مشخصات	فيلم	هايى	
است	كه	شانس	حضور	در	جشتواره	سى	ويكم	

را	دارند.
نام	فيلم

نام	كارگردان
بازيگران

خالصه	داستان
تاريخ	ساخت

تولد
محمدرضا	ورزى

و	 شريفى	نيا	 محمدرضا	 	، جليوند	 چنگيز	
بهنوش	طباطبايى

»تولد«	از	داستانى	اجتماعى	برخوردار	است	
و	موضوع	تناسخ	را	پى	مى	گيرد.

1391
گناهکاران

فرامرز	قريبيان
هومن	 افشانى،	 محسن	 ارشادى،	 همايون	
جوان،	 رامبد	 تهامى،	 كوروش	 برق	نورد،	
اميد	 رنجبر،	 ملكه	 چراغى	پور،	 سياوش	
ساربان،	 محمد	 رويگرى،	 رضا	 روحانى،	
شقايق	 فالح،	 حسين	 صادقى،	 قطب	الدين	
بهاره	كيان	افشار،	 قريبيان،	 فرامرز	 فرهانى،	

مهتاج	نجومى
در	 كه	 است	 دخترى	 درباره	 فيلم	 داستان	
برخورد	 مختلف	 آدم	هاى	 با	 خود	 زندگى	
برداشت	 آدم	ها	 اين	 از	 يك	 هر	 و	 مى	كند	

خاص	خود	را	نسبت	به	او	دارند.
1391

بچگيتو فراموش نکن
جالل	فاطمى

اكبر	عبدى،	بهاره	رهنما،	بهنام	تشكر،	مريم	
سلطانى،	پارسا	مشيرى	و	سوگل	نصرتى

بزرگ	شدن	و	به	آدم	بزرگ	ها	ملحق	شدن	
كه	 صورتى	 در	 	... است	 كودكى	 هر	 آرزوى	
كودكان	نمى	دانند	كه	چقدر	دنياى	كودكى	
بزرگترها	 آدم		 دنياى	 از	 هستند	 آن	 در	 كه	

بهتر	و	زيباتر	و	معصوم	تر	است.
1390

بچه های جسور
حجت	اهلل	سيفى

مسيح	سيفى،	يعقوب	نفقان،	جعفر	نورى
ژانر	كودك	و	نوجوان

1390
ابرهای ارغوانی

سيامك	شايقى
جعفرى،	 بهناز	 توسلى،	 هانيه	 يارى،	 حسين	
اميد	 يزدان	بخش،	 شيرين	 مقدمى،	 شبنم	

روحانى	و	رويا	تيموريان
براى	 روايت	مى	كند	كه	 را	 ماجراى	دخترى	
گريز	از	ازدواج	اجبارى	از	شهرستان	به	تهران	

مى	آيد.
1391

هيچ کجا هيچ کس
ابراهيم	شيبانى

رضا	كيانيان،	محمدرضا	فروتن،	مهناز	افشار،	
صابر	ابر،	بهاره	كيان	افشار	و	بابك	كريمى

1391
فرزندخوانده

وحيد	نيكخواه	آزاد
فريبا	 همراه	 به	 نوجوان	 و	 كودك	 تعدادى	

كوثرى
اين	فيلم	سينمايى	در	ارتباط	با	چند	خانواده	
است	كه	موضوع	هاى	مشتركى	در	ارتباط	با	

فرزندخواندگى	دارند.
1390

9:20 دقيقه در بوشهر
محمد	امين	همدانى

انيميشن	و	با	موضوع	انرژى	هسته		اى
1391

578 روز انتظار
احمد	عبدالهيان

جالل	 نوروزى،	 مينا	 اسدى،	 خاطره	
اصانلو،	 غالمرضا	 مقدم،	 رحمان	 پيشوائيان،	

تينا	پوررحمانى،	مهدى	نجفى
فيلم	در	رابطه	با	عمليات	بزرگ	بيت	المقدس	
اين	فيلم	قبل	 و	فتح	خرمشهر	است	كه	در	
و	زمان	آزادسازى	را	به	تصوير	كشيده	است.

1391
عقاب صحرا

مهرداد	خوشبخت
كيكاوس	ياكيده،	روناك	يونسى،	على	كمالى	
سليمانى،	 حسين	 زاده،	 كمال	 شهرزاد	 نژاد،	
انوشيروان	 ربانى،	 محمد	 نخعى،	 افشين	

ارجمند
در	 قبل	 سال	 كه	 است	 تاريخى	 فيلمى	
شهرستان	بافق	جلوى	دوربين	رفت.	داستان	
فيلم	از	سال	هاى	ششم	تا	هشتم	هجرى	و	
دهد	 مى	 رخ	 مكه	 فتح	 تا	 حديبيه	 صلح	 از	
را	 ابوبصير	 نام	 به	 و	داستان	زندگى	شخصى	

روايت	مى	كند.
1391

گورداله
نادره	تركمان

عروسكى
ژانر	كودك	و	نوجوان

1391
دامنه های سفيد

احسان	عبدى	پور
بزرگ مرد کوچک

	صادق	دقيقى
سوگل	 امينى،	 پويا	 قلى	خانى،	 شبنم	

دلدار،	 پرهام	 اللهيارى،	 حبيب	 طهماسبى،	
جواد	سالم	پور،	مجتبى	قربانى

داستان	فيلم	به	اوايل	جنگ	و	حمله	عراق	به	
خرمشهر	بازمى	گردد.	نوجوانى	تنها	به	انگيزه	
رشادت		هاى	 ناموس،	 و	 خاك	 و	 آب	 از	 دفاع	
در	 نوجوان	 اين	 است.	 داده	 بروز	 را	 بسيارى	
و	 مى	افتد	 عراقى	 نيروهاى	 دست	 به	 ابتدا	
مورد	ضرب	و	شتم	قرار	مى	گيرد،	اما	اعتماد	
غذايى،	 مواد	 و	 كرده	 جلب	 را	 عراقى	ها	
مهمات	و	گراى	دشمن	را	به	نيروهاى	ايرانى	

مى	رساند.
1390

غريبه
حميد	بهمنى

شريفى	نيا،	 محمدرضا	 هاشم	پور،	 جمشيد	
و	 شريف	 صديق	 فخرالدين	 حنينو،	 لوريت	

كورش	تهامى
جوليا	به	خدمت	ارتش	اياالت	متحده	درآمده	
انجام	 حين	 در	 كه	 مداركى	 دارد	 تالش	 و	
به	 آورده	 دست	 به	 كشور	 اين	 در	 وظيفه	
دوست	خبرنگار	خود	برساند.	در	جريان	اين	
آزادسازى	 سناريو	 پرده	هاى	 از	 يكى	 اتفاقات	

عراق	به	تصوير	كشيده	مى	شود.
1390

روز رستاخيز
احمدرضا	درويش

فرهاد	 پورشيرازى،	 حسن	 پورسرخ،	 پوريا	
زمانى،	 بهادر	 حميديان،	 بابك	 قائميان،	
انوش	 جاويدفر،	 على	 ارجمند،	 انوشيروان	
ميرطاهر	 و	 جديدى	 حميد	 معظمى،	
فراهانى،	 شقايق	 كرامتى،	 مهتاب	 مظلومى،	

ليال	بلوكات	و	زهره	حميدى
واقعه	 درباره	 رستاخيز	 روز	 داستان	
حر	 بكير)فرزند	 همراهى	 با	 كه	 عاشوراست	
)ع(	 حسين	 امام	 قيام	 به	 رياحى(	 يزيد	 ابن	
و	متن	حوادث	واقعه	عاشورا	مى	پردازد.	اين	
فيلم	مقطع	زمانى	مرگ	معاويه	تا	قيام	امام	
بر	 در	 را	 آن	حضرت	 و	شهادت	 )ع(	 حسين	

مى	گيرد.
1388

خاکستر و برف
روح	اهلل	سهرابى

نجفى،	 قربان	 حجار،	 ميترا	 ديرباز،	 كامبيز	
ژيال	 صفانور،	 محمدباقر	 اديب،	 سيامك	
	، لقمانى	 نصرت	شاه	نظرى،		و	جيهه	 شاهى،	
اسماعيل	زنگل	گياه،	سيد	مهدى	سجادپور

	25 از	 پس	 كه	 است	 احسان	 داستان	 فيلم	
با	صميمى	ترين	 تا	 ايران	برمى	گردد	 به	 سال	
دوست	خود	كه	زندگى	اش	را	مديون	اوست	
براى	آخرين	بار	تجديد	ديدار	كند	و	همين	
مسئله،	اتفاقات	ناخواسته	ديگرى	را	براى	او	

رقم	مى	زند
1391

مرواريد
سيروس	حسن	پور

مهدى	فقيه،	سليمه	رنگزن،	عليرضا	اوسيوند،	
مظلومى،	 ميرطاهر	 موسوى،	 عبداهلل	 سيد	
و	 نژاد	 كهورى		 سيروس	 ذاكرى،	 حسن	

پريوش	نظريه
روايت	 را	 برادرى	 و	 خواهر	 داستان	 فيلم	
براى	 كه	 شرايطى	 دليل	 به	 كه	 مى	كند	
است	 بوده	 مرواريد	 صياد	 كه	 پدرشان	
مى	شوند	 مشكالتى	 دچار	 آمده	 وجود	 به	

تخم	گذارى	 با	 نوعى	 با	 آن	ها	 ماجراى	 و	
الك	پشت	ها	گره	مى	خورد.

1391
جا به جا

على	توكل	نيا
جواد	 شريفى	نيا،	 محمدرضا	 عبدى،	 اكبر	
چهره	آزاد،	 افسانه	 پاكدل،	 سمانه	 عزتى،	
گيتى	 ناصر	 رضايى،	 پريسا	 قاسمى،	 گيتى	

جاه	و	الميرا	عبدى
قصه	فيلم	درمورد	يك	آدم	ساده	اى	است	كه	

با	فرمانده	زمان	جنگ	جابجا	مى	شود.
1391

احتمال معکوس
بهرام	توكلى

ترانه	عليدوستى،	صابر	ابر،	سحر	دولتشاهى،	
سعيد	چنگيزيان	و	حميدرضا	آذرنگ

زوج	جوانى	در	مدتى	كوتاه	لحظات	زندگى	
مرور	 اين	 و	 مى	كنند	 مرور	 را	 گذشته	شان	
خاطرات،	زندگى	حالشان	را	تحت	تاثير	قرار	

مى	دهد.
1391

چتر سبز
ناصر	رفايى

على	آقا	رضايى	و	مهسا	رزم		پور
1391

هيس دخترها فرياد نمی زنند
پوران	درخشنده

جمشيد	 زارعى،	 مريال	 حسينى،	 شهاب	
آييش،	 فرهاد	 طباطبايى،	 طناز	 هاشم	پور،	
بابك	 بينا،	 شيرين	 طهماسبى،	 مائده	
اسماعيل	 مشيرى،	 مجيد	 حميديان،	
امير	 دژاكام،	 امير	 مرزبان،	 هادى	 سلطانيان،	

آقايى	،	ستاره	اسكندرى
مى	پردازد	 جوان	 دختران	 مسائل	 بررسى	 به	
سنى	 دوره	 اين	 در	 را	 آبرو	 از	 ترس	 و	

آسيب	شناسى	مى		كند.
1391

کدام فیلم ها آمادگی حضور در جشنواره فیلم فجر را دارند؟ 

بيست	و	سومين	فيلم	مجموعه	سينمايى	جيمز	باند	در	هفته	اول	اكران	در	آمريكاى	
به	518,6	ميليون	دالر	 را	 شمالى	87,8	ميليون	دالر	فروخت	و	فروش	جهانى	خود	

رساند.
به	گزارش	خبرآنالين،	»اسكاى	فال«	به	كارگردانى	سام	مندس	از	نيمه	شب	پنجشنبه	
در	سينماهاى	آيمكس	و	از	جمعه	به	طور	گسترده	در	3505	سينما	در	اياالت	متحده	و	

كانادا	روى	پرده	رفت	و	در	چهار	روز	اول	اكران	90	ميليون	دالر	فروخت.
است،	 شمالى	 آمريكاى	 در	 هفتگى	 فروش	 مبناى	 كه	 يكشنبه	 تا	 از	جمعه	 فيلم	 اين	
87,8	ميليون	دالر	به	دست	آورد.»اسكاى	فال«	كه	در	آن	كريگ	براى	سومين	بار	نقش	
مامور	007	را	بازى	كرده،	بهترين	فروش	افتتاحيه	يك	فيلم	جيمز	باند	در	آمريكاى	
شمالى	را	به	خود	اختصاص	داد.	اين	فيلم	همچنين	نهمين	فيلم	استوديو	سونى	در	
سال	2012	است	كه	در	هفته	اول	اكران	بر	صدر	جدول	فروش	قرار	مى	گيرد.»كوانتوم	
تسكين«	فيلم	قبلى	باند	اواسط	نوامبر	2008	با	67,5	ميليون	دالر	كار	خود	را	آغاز	كرد	
و	»كازينو	رويال«	اولين	فيلم	كريگ	در	نقش	باند	نوامبر	2006	در	هفته	اول	اكران	در	

آمريكاى	شمالى	40,8	ميليون	دالر	فروخت.
»اسكاى	فال«	در	سطح	بين	المللى	هم	بسيار	قوى	ظاهر	شد	و	در	12850	سينما	در	80	

بازار	89	ميليون	دالر	به	دست	آورد.	
فروش	جهانى	»اسكاى	فال«	به	518,6	ميليون	دالر	رسيده	است

اكنون	 از	آمريكاى	شمالى	روى	پرده	رفته،	 بازار	خارج	 اكتبر	در	 از	26	 اين	فيلم	كه	
مجموع	فروش	خود	را	در	سطح	بين	المللى	به	428,6	رسانده	و	اگر	تنها	3,6	ميليون	
را	 اين	سطح	 در	 باند	 فيلم	 پرفروش	ترين	 رويال«	 ركورد	»كازينو	 بفروشد،	 ديگر	 دالر	

مى	شكند.	»كازينو	رويال«	سال	2006	در	مجموع	432,2	ميليون	دالر	فروخت.	
با	حساب	بازار	آمريكاى	شمالى،	مجموع	فروش	جيمز	باند	23	در	17	روز	اول	اكران	
با	بودجه		اى	حدود	200	ميليون	 به	518,6	ميليون	دالر	رسيده	است.	»اسكاى	فال«	

دالر	ساخته	شده	است.		

خاوير	باردم		بازيگر	اسپانيايى	برنده	اسكار	در	»اسكاى	فال«	نقش	ضدقهرمان	اصلى	
رالف	 و	 ظاهر	شده	 باند	 رئيس	 »ام«	 نقش	 به	 ديگر	 بار	 دنچ	 مى	كند.	جودى	 بازى	 را	
فاينس	نقش	يك	مامور	دولت	بريتانيا	را	بازى	مى	كند.	بن	ويشاو	بازيگر	نقش	»كيو«	
است	و	نائومى	هريس،	بره	نيس	مارلو،	آلبرت	فينى،	هلن	مكرورى،	اوال	راپاسه	و	تونيا	
سوتيروپولو	هم	در	فيلم	مقابل	دوربين	رفته	انددر	»اسكاى	فال«	وفادارى	جيمز	باند	به	
»ام«	مورد	آزمون	قرار	مى	گيرد	و	اين	زمانى	است	كه	گذشته	»ام«	فاش	مى	شود	و	
»ام	آى	6«		)اداره	اطالعات	خارجى	بريتانيا(	مورد	حمله	قرار	مى	گيرد.	در	همين	حال	
007	بايد	تهديدها	را	خنثى	كند،	بى	آنكه	براى	اش	مهم	باشد	اين	كار	به	لحاظ	شخصى	

چقدر	برايش	هزينه	دارد.
در	همين	حال،	فيلم	زندگى	نامه	اى	»لينكلن«	به	كارگردانى	استيون	اسپيلبرگ	در	11	
سينما	روى	پرده	رفت	و	900	هزار	دالر	فروخت.	متوسط	فروش	اين	فيلم	در	هر	سينما	
81,818	هزار	دالر	بود	كه	رقم	بسيار	خوبى	است.	فيلم	اسپيلبرگ	از	16	نوامبر	)26	

آبان(	به	طور	گسترده	به	نمايش	درمى	آيد.	
جمهور	 رئيس	 شانزدهمين	 لينكلن	 آبراهام	 نقش	 »لينكلن«	 در	 لوييس	 دى-	 دانيل	
نبوغ	سياسى	 بر	مبناى	كتاب	پرفروش	»گروه	رقبا:	 بازى	مى	كند.اين	فيلم	 را	 آمريكا	
سال	 كه	 پوليتزر	 جايزه	 برنده	 مورخ	 گودوين	 كرنز	 دوريس	 نوشته	 لينكلن«	 آبراهام	
2005	منتشر	شد،	ساخته	شده	است.	فيلمنامه	را	تونى	كوشنر	نوشته	است.»لينكلن«	
در	 و	 برده	دارى	 لغو	 درمورد	 كابينه	اش	 پرقدرت	 مردان	 و	 لينكلن	 سياسى	 تقابل	 بر	

سال	هاى	پايانى	جنگ	داخلى	آمريكا	متمركز	است.	
سالى	فيلد	در	»لينكلن«	نقش	مرى	تاد	لينكلن	را	بازى	مى	كند.	تامى	لى	جونز،	جوزف	
بروس	 نلسن،	 بليك	 تيم	 هاوكز،	 اسپيدر،	جان	 هالبروك،	جيمز	 هال	 گوردون-لويت،	
مگيل،	جوزف	كراس،	بايرون	جنينگز،	بوريس	مگيور،	گلوريا	روبن،	جرمى	استرانگ،	
ديويد	استراترن،	لى	پيس،	جكى	ارل	هيلى	و	جارد	هريس	ديگر	بازيگران	»لينكلن«	
هستند	كه	از	آن	به	عنوان	يكى	از	رقباى	فصل	جوايز	سينمايى	سال	2012	ياد	مى	شود.
دوم	 هفته	 در	 انيميشن	 ديزنى	 استوديو	 توليد	 رالف«	 »ِرك-ايت	 سه	بعدى	 انيميشن	
اكران	33,1	ميليون	دالر	فروخت	و	در	رده	دوم	جدول	فروش	آمريكاى	شمالى	قرار	

گرفت.
تريلر	معمايى	»پرواز«	به	كارگردانى	رابرت	زمه	كيس	با	بازى	دنزل	واشنگتن	در	هفته	
دوم	اكران	با	15,1	ميليون	دالر	رده	سوم	جدول	را	به	خود	اختصاص	داد.	تريلر	سياسى	

»آرگو«	به	كارگردانى	و	با	بازى	بن	افلك	نيز	با	6,7	ميليون	دالر	فيلم	چهارم	شد.

فروش »اسکای فال« از مرز 
۵۰۰ میلیون دالر گذشت 
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معرفى	يك	كتاب	تازه	
هنجارهای اخالق اسالمی 

درحریم خصوصی فضای مجازی

امروزه	با	پيشرفت	مدنيت	و	توسعه	وسايل	ارتباط	جمعى	حريم	خصوصى	افراد	بيش	از	پيش	در	
معرض	تجاوز	قرار	دارد	و	ناآشنايى	كاربران	با	هنجارها	و	ارزش	هاى	اخالقى	و	احترام	به	حقوق	
ديگران	در	اين	گونه	فضاها	موجب	استفاده	نادرست	از	اين	رسانه	هـا	شده	است0	اين	در	حالى	
است	كه	در	صورت	حفـظ	ارزش	هاى	اخالقـى	،	فناورى	هـاى	اطالعاتى	نو	مى	توانند	در	جهت	

تعالى	و	پيشرفت	جوامع	بشرى	قرار	گيرند0
و	 بررسى	 باب	 كتاب	هنجارهاى	اخالق	اسالمى	د	رحريم	خصوصى	فضاى	مجازى	تحقيقى	در	
و	 آيات	 ديدگاه	 از	 حريم	خصوصى	 اخالقى	 هنجارهاى	 شناخت	 	، افراد	 حريم	خصوصى	 تبيين	
روايات	و	فضاى	مجازى	است0	نويسنده	در	اين	كتاب	تالش	كرديده	است	پس	از	تعريف	حريم	
اين	مسئله	 براى	حل	 راهكارهايى	 ارائه	 به	 فرهنگى	 و	فضاى	مجازى	ضمن	مهندسى	 خصوصى	
از	منظر	اصول	و	رويكردهاى	اسالمى	بپردازد	تا	كرامت	انسانى	كاربران	در	اين	گونه	محيط	ها	

همچنان	پاس	داشته	شود0	
اين	كتاب	در	پنج	فصل	»	مباحث	اخالقى	«	،	»	چيستى	فضاى	مجازى	«	،	»	حريم	خصوصى	از	
منظر	قرآن	،	اخالق	اسالمى	و	فضاى	مجازى	«	،	»	هنجارهاى	اخالقى	حريم	خصوصى	در	فضاى	

مجازى	«	و	»	نتيجه	گيرى	«	به	عالقمندان	و	مخاطبان	به	زيور	چاپ	رسيده	است	.	
كتاب	»	هنجارهاى	اخالق	اسالمى	در	حريم	خصوصى	فضاى	مجازى«		توسط	سركار	خانم	فهيمه	
سيدسعادتى	مدرس	دانشگاه	هنر	اسالمى	تبريز	فارغ	التحصيل	كارشناسى	ارشد		رشته	اخالق	از	
دانشگاه	المصطفى		)ص(	العالميه	و	دانشجوى	دكتراى	رشته	اديان	جامعه	المصطفى		تأليف	و	به	

بازار	نشر	عرضه	گرديده		است0	
عالقمندان	جهت	تهيه	اين	كتاب	مى	توانند	با	اداره	پژوهش	دانشگاه	هنر	اسالمى	تبريز	به	آدرس	:	
تبريز	_ ميدان	حكيم	نظامى_ پرديس	دانشگاه	هنر	اسالمى	تبريز	و	يا	با	تلفن	0411-5419970	

تماس	بگيرند0	

آية	اهلل	وحيد	خراسانى	در	درس	تفسير	خود،	با	اشاره	به	نزديكى	
از	حضرت	على)ع(	به	جايگاه	علماى	 بيان	روايتى	 با	 ايام	عاشورا	
تحكيم	 را	 دين	 مبلغان	 وظيفه	 و	 پرداخته	 قيامت	 روز	 در	 شيعه	

عقايد،	تهذيب	اخالق	و	بيان	احكام	دانست.
به	گزارش	خبرآنالين	به	نقل	از	پايگاه	اطالع	رسانى	آيت	اهلل	وحيد	
خراسانى،متن	كامل	سخنان	آيت	اهلل	وحيد	خراسانى	بدين	شرح	

است:
بسم	اهلل	الرحمن	الرحيم

الحمدهلل	رب	العالمين	وصلى	اهلل	على	سيدنا	محمد	وآله	الطاهرين	
سيما	بقية	اهلل	فى	األرضين	واللعن	على	أعدائهم	إلى	يوم	الدين

بى	 و	 سابقه	 بى	 قضية	 واين	 عاشوراست	 درك	 مطلب	 مهمترين	
الحقه	در	تاريخ	بشريت	نه	درك	شده	و	نه	هم	بيان	شده،	منتها	
عمده	اين	است	كه	اين	ايام	بهار	است	اما	بهار	قلوب.	نسيم	فيض	
او،	اثرش	اين	است	كه	در	اين	چند	روز	به	حكم:	إن	للحسين	محبة	
مكنونة،	آن	حب	خواه	ناخواه	شكفته	مى	شود	و	از	اين	موقعيت	

حداكثر	استفاده	بايد	بشود.
باالترين	مصيبت	براى	هر	كسى	مصيبت	حسرت	است.	آن	حسرت	
اين	است	كه	مى	توانستم	از	اين	زندگى	بهرة	بيشتر	ببرم	و	نبردم.	
كسانى	از	اين	حسرت	در	امانند	كه	زندگى	شان	انعكاس	اين	آيه	
و	 فهمش	 كو	 منتها	 است	 قرآن	 در	 چه	هست	 هر	 چون	 	- باشد	
َولُِيْنِذُروا	 يِن	 الِدّ فِى	 ُهوا	 لَِيَتَفَقّ فرموده:	 خدا	 جمله	 دو	 	- دركش؟!	
حسرت	 كسانى	 است.	 جمله	 دو	 اين	 در	 هست	 چه	 هر	 َقْوَمُهْم.	
ندارند	كه	زندگى	شان	بر	طبق	اين	دو	جمله	بوده:	اول	تفقه	در	

دين	و	دوم	انذار	قوم.
مشغول	 سال	 سرتاسر	 درسها	 اين	 به	 كنند	 مى	 خيال	 عده	 يك	
ُهوا	 لَِيَتَفَقّ است.	 شيطان	 وسوسه	 خود	 اين	 و	 است	 بس	 باشند،	
يِن	َولُِيْنِذُروا	َقْوَمُهْم.	هر	فردى	از	شما	در	اين	ايام	اگر	اين	 فِى	الِدّ
فرصت	را	از	دست	بدهيد،	به	حسرتى	مبتال	خواهيد	شد	كه	قابل	
بيان	نيست!	و	آن	حسرت	چيست؟	بهتر	از	همه	متن	كالم	امام	
است؛	چون	هر	چه	از	اين	بيت	خارج	نشود،	باطل	است.	حكمت	
و	معرفت،	همه	در	اين	جمله	هاست.	آن	روايت	اين	است،	متن	
روايت	با	اشاره	اى	كه	براى	اهلش	در	اين	كلمات	است،	كافى	است.
امام	يازدهم	از	اميرالمؤمنين	نقل	مى	كند،	قال	على	بن	أبى	طالب:	
من	كان	من	شيعتنا	عالما	بشريعتنا	– خوب	دقت	كنيد	جمله	به	
جمله.	شرح	اين	روايت	مفصل	است	ولى	ما	اكتفا	مى	كنيم	به	خود	
نص-	من	كان	من	شيعتنا	-	نه	هر	كسى،	اما	با	اين	صفت-	عالما	
العلم	 نور	 إلى	 بشريعتنا	فأخرج	ضعفاء	شيعتنا	من	ظلمة	جهلهم	
را	شناخت.	 بايد	مؤثر	 اثر	 از	 	، القيامة...	 يوم	 به	جاء	 الذى	حبوناه	
راه	علم	دو	راه	است:	إّن	و	لّم.	إّن	از	معلول	به	علت	رسيدن	است.	
القيامة،	آن	كسى	 اين	معلول	ناشى	از	چه	علتى	است؟	جاء	يوم	
كه	عالم	به	شريعت	ما	باشد،	ضعفاى	شيعه	ما	را	به	نور	علمى	كه	
ما	به	او	افاضه	كرديم،	از	ظلمت	جهل	به	نور	علم	هدايت	كند،	روز	
بيان	كسى	است	كه	كالمش	فوق	كالم	 اين	 	- آيد...	 قيامت	مى	

مخلوق	است	و	دون	كالم	خالق-	وعلى	رأسه	تاج	من	نور	يضيئ	
العرصات.	اين	چه	مقامى	است؟	چه	منصبى	است؟	 ألهل	جميع	
اولين	و	آخرين	همه	جمع	هستند	-	عرصات	اين	است-	جن	و	انس	
.	تاجى	كه	بر	سر	اين	فرد	است	جميع	اهل	عرصات	را	منور	مى	
كند.	وعليه	حلّة	،	خلعتى	كه	خدا	به	او	پوشانده،	ارزشش	چقدر	
الدنيا	بحذافيرها،	كمترين	رشتة	 است؟	ال	يقوم	ألقل	سلك	منها	
آن	حله	كه	بر	قامت	اين	عالم	است	كه	ضعفاى	شيعه	را	از	حيرت	
.	دنيا	سعه	 جهالت	در	آورده،	ارزش	حله	چقدر	است؟	تمام	دنيا	
نَْيا	،	تمام	اين	منظومه	ها	جزء	 َماَء	الُدّ ا	الَسّ اش	زمين	نيست.	لََقْد	َزيََّنّ
ارزش	يك	 ارض	سفلى	 تا	 باال	 از	آسمان	 دنيا	 اين	 تمام	 دنياست.	

رشته	آن	حله	را	ندارد.
ثم	ينادى	مناد:	يا	عباد	اهلل!	هذا	عالم	من	تالمذة	بعض	علماء	آل	

محمد.	اين	هم	معرفى	.
عمده	فهم	اين	چند	جمله	است:

أال	فمن	أخرجه	فى	الدنيا	من	حيرة	جهله	فليتشبث	بنوره	ليخرجه	
من	]حيرة[	ظلمة	هذه	العرصات	إلى	نزه	الجنان	فيخرج	– چه	كار	
مى	شود؟-	كل	من	كان	علمه	فى	الدنيا	خيرا-	هر	كسى	ر	ا	كه	
يك	خيرى	به	او	تعليم	كرده،	آن	روز	يتشبث	بنوره.	دوم	:-	أو	فتح	
عن	قلبه	من	الجهل	قفال-	غوغاست	اين	بيانات.	چه	كرده؟	از	قلبى	
قفل	جهل	را	باز	كرده	در	حكمى	از	احكام	خدا،	در	عقيده	اى	از	
عقائد	حقه-	أو	أوضح	له	عن	شبهة	-	كار	سوم	اين	است:-	أوضح	
لهم	عن	شبهة.	يك	شبهه	ايضاح	كرده،	آن	روحى	را	كه	در	تاريكى	

آن	شبهه	فرو	رفته،	از	آن	ظلمت	شبهه	بيرون	آورده.
امروز	روزى	است	كه	شياطين	جن	و	انس	القا	مى	كنند	شبهات	
را،	آن	هم	در	نفوس	ضعيفه.	خواه	ناخواه	مزاجى	كه	قوى	نيست،	
در	مقابل	كمترين	مايه	مرضى	خواه	ناخواه	منقلب	مى	شود.	بعد	
كه	آن	مرض	جا	باز	كرد،	نهايت	دشوارى	است	آن	صحت.	وظيفه	
همة	شما	بعد	از	تفقه	در	دين	اين	است	كه	در	اين	ايام	برويد	ايتام	
بعد	هم	 نجات	دهيد.	 زمان	سراسر	ظلمات	 اين	 در	 را	 آل	محمد	

اجر	شما	اين	است.
آنچه	الزم	است،	سه	مطلب	است:	يكى	تحكيم	عقائد.	به	هر	جا	
رفتيد	بايد	كارى	كنيد	كه	آن	امت،	آن	جمعيت،	بعد	از	رفتن	شما	
به	عقائد	حقه	قلوبشان	محكم	شود.	دوم:	تهذيب	اخالق.	روايات	
اهل	بيت	را	از	مواعظ	بحار	بر	مردم	بخوانيد.	نفوس	امت	را	به	آن	
كلمات	تهذيب	كنيد.	سوم:	احكام	خدا	را	تعليم	كنيد.	بعد	مجالس	
شما	مشحون	مى	شود	به	آنچه	پيغمبر	فرمود	:	إنما	العلوم	ثالثة	:	
آية	محكمة،	سنة	قائمة،	فريضة	عادلة.	اگر	كوتاهى	كنيد،	راحت	
را	انتخاب	كنيد،	فردا	آن	حسرت	را	خواهيد	برد	كه	مى	توانستم	
همچو	تاجى	بر	سرم	بگذارم	و	همچو	خلعتى	از	خدا	بگيرم،	افسوس	
الَْحْسَرِة	إِْذ	ُقِضَى	األَأْْمُر	،	ديگر	برگشتنى	 َوأَنِْذْرُهْم	يَْوَم	 كه	نكردم؛	

نيست.
يكى	از	اساتيد	ما	كه	از	اخيار	علما	و	ابرار	بود،	او	نقل	كرد	براى	
ما	كه	جنازه	اى	ر	ابرداشتند.	كسى	كه	چشم	برزخى	داشت،	ديد	

روح	آن	ميت	روى	آن	جنازه	مى	رود،	اين	دو	شعر	را	مى	خواند:
سالها	جام	جم	به	دست	تو	بود

چون	تو	نشناختى	كسى	چه	كند
برده	بودى	و	نقشت	آمده	بود

چون	تو	كژ	باختى	كسى	چه	كند
اجتمعت	عليهم	سكرة	الموت	وحسرة	الفوت	.	افسوس	كه	گذشت	
اكثر	 حد	 زندگى	 اين	 از	 جور	 چه	 بكنيم!	 چه	 نفهميديم	 و	 عمر	

استفاده	را	بكنيم؟!
عاشورا،	غوغاى	عالم	خلقت	است

تقويت	كنيد	قلوب	را.	بفهمانيد	به	اين	امت	كه	عاشورا	غوغاى	عالم	
خلقت	است.	اين	اباطيلى	كه	به	وسيله	عوام	از	خواص	و	خواص	از	
عوام	در	بين	مردم	منتشر	شده،	به	برهان	علم	و	فقه	ازاله	كنيد	تا	

مردم	بفهمند	عاشورا	يعنى	چه.
كه	بود	و	چه	كرد؟	َملِك	خاصيتش	اين	است	كه	مجذوب	مأل	اعلى	
سماواتك	 أسكنتهم	 مالئكة	 من	 است.	 ملك	 خاصيت	 اين	 است.	
ورفعتهم	عن	أرضك.	شيخ	الطائفه	رئيس	الفرقه	شيخ	طوسى	هزار	
سال	قبل	در	كتابش	نوشته،	زيارتى	كه	براى	اصحاب	سيد	الشهداء	
اين	است،	 را	مبهوت	مى	كند.	يك	جمله	اش	 عقل	هر	حكيمى	
اصحاب	 مقبره	 پايبند	 عرش	 مالئكه	 گوييم:	 مى	 ما	 را	 مضمونش	
سيدالشهدا	شدند	آنچنان	كه	الى	يوم	التالق	فراق	از	مشهد	اصحاب	
اين	است،	آن	جوانى	 اگر	اصحابش	 را	تحمل	نمى	كنند.	 حسين	
كه	اشبه	الناس	َخلقا	وُخلقا	ومنطقا	به	رسول	اهلل	بود،	او	كجاست؟
اين	روايت	صحيح	السند	است،	يعنى	مثل	شيخ	انصارى-	نه	هر	
كسى	كه	دم	از	فقه	بزند-	مثل	شيخ	در	مسائل	مبنيه	بر	احتياط،	
به	سند	اين	حديث،	دست	از	اصالة	االحتياط	بر	مى	دارد.	روايت	

سندش	اين	است:
ابى-	على	بن	ابراهيم	از	ابراهيم	بن	هاشم-	ابراهيم	ابن	هاشم	از	
ابن	محبوب.	ابن	محبوب	از	عالء	بن	رزين،	عالء	بن	رزين	از	محمد	
بن	مسلم.	سند	غوغاست	براى	فقيه	،	مشتمل	بر	دو	نفر	از	اصحاب	

اجماع	و	در	نهايت	صحت،	آن	وقت	متن	اين	است:
عن	ابى	جعفر	عليه	السالم،	قال:	كان	على	بن	الحسين	يقول	أيّما	
حتى	 دمعة	 الحسين	 لقتل	 عيناه	 دمعت	 	- مؤمنى	 هر	 ]مؤمن[-	
،	چه	كسى؟!	چه	 او	 بر	 اشك	 يك	 اشك	 يك	 على	خده...	 تسيل	
سرازير	 اى	 گونه	 بر	 و	 بشود	 جارى	 اگر	 اشك	 قطره	 يك	 كسى؟!	
بشود،	بوأه	اهلل	،	خود	خدا،	نه	جبرئيل،	نه	ميكائيل،	خدا	او	را	منزل	
مى	دهد،	كجا؟	فى	الجنة	غرفا	يسكنها	أحقابا	يك	قطره	اشك	بر	
شهادت	او	از	چشم	يك	مؤمن	اگر	جارى	شود،	اجرش	اين	است.	

اين	چه	مقامى	است؟
عالمه	مجلسى،	آن	فحل	الفحول،	اين	قضيه	را	نقل	مى	كند]بحار	
جلد44ص294[،	مى	گويد	از	بعضى	از	بزرگان:	ما	مجاور	مشهد	
امام	هشتم	بوديم	.	روز	عاشورا	جمعى	از	ما	جمع	شدند.	يك	نفر	
اين	روايت-	خوب	گوش	 به	 به	مقتل	خواندن.	رسيد	 شروع	كرد	
دهيد.	اين	الطائالت	را	از	ميان	عوام	برداريد	-	رسيد	به	اين	روايت	

اين	روايت	را	خواند	در	آن	 	. كه	روايت	سندش	صحيح	است	
مقتل	كه	اگر	چشمى	بر	سيد	الشهداء	به	قدر	بال	مگسى	تر	بشود،	
تمام	گناهانش	آمرزيده	مى	شود	ولو	كانت	مثل	زبد	البحر.	يكى	
از	حضار	كه	ادعاى	علم	مى	كرد	-	تعبير	مجلسى	اين	است:	ولى	
بر	 اين	سر	 است.	 بسيار	 امروز	 اش	 نمونه	 كه	 بود-	 مركب	 جاهل	
جمع	 عقل	 با	 روايت	 اين	 گفت:	 را،	 حديث	 اين	 كرد	 انكار	 آورد،	
نمى	شود.	اهل	مجلس	كه	از	علما	بودند،	با	او	مذاكره	كردند،	قانع	
نشد.	بعد	مجلس	به	هم	خورد.	بعد	كه	مجلس	به	هم	خورد،	همان	
منكر	-	اين	نقل	مجلسى	است-	شب	رفت	در	خانه	اش،	خوابش	
برد،	بعد	كه	خواب	رفت،	ديد	محشر	به	پاست،	همان	غوغايى	كه	
در	آيات	و	در	روايات	است.	عطش	عطشا	شديدا	.	در	نهايت	عطش	
گرفتار	شد،	بعد	نگاه	كرد	ديد	حوضى	است	كه	نه	اولش	پيداست	
از	 است.	 كوثر	 حوض	 حوض،	 اين	 كه	 شد	 متوجه	 آخرش.	 نه	 و	
عطش	پناه	برد	به	حوض،	ديد	سه	نفر	ايستاده	اند:	هر	سه	سياه	
پوش،	دو	تا	مرد،	يك	زن.	پرسيد	اينها	كيانند؟	به	او	گفتند:	آن	
يكى	پيغمبر	خاتم	است	،	آن	سياه	پوش	دوم	اميرالمؤمنين	است،	
آن	زن	سياه	پوش	فاطمه	زهراست.	پرسيد:	چرا	سياه	پوش	اند؟	
اين	جور	حجت	تمام	مى	شود.	پرسيد	:	چرا	اينها	سياه	پوشند؟	
را	 خودش	 آمد	 است.	 عاشوراى	حسين	 ندارى	 خبر	 مگر	 گفتند:	
رساند،	درخواست	كرد	از	بى	بى	عالم	كه	يك	جرعه	از	اين	آب	به	
من	بده.	حضرت	زهرا	به	او	نگاهى	كرد،	فرمود:	تو	همانى	كه	منكر	
اجر	گريه	كنندگان	بر	مصيبت	مهجه	قلب	منى؟	مجلسى	فرمود:	
اين	مرد	از	خواب	سراسيمه	بيدار	شد،	دوان	دوان	آمد،	آن	جمع	را	

پيدا	كرد،	گفت	استغفار	كنيد،	خدا	مرا	بيامرزد.
اين	 بيانش	 هشتم	 امام	 كردى؟	 چه	 كردى؟	 چه	 تو	 اباعبداهلل	 يا	
مى	 گريه	 كسى	 وقت	 يك	 جفوننا.	 أقرح	 الحسين	 يوم	 إن	 است:	
كند	اما	چشم،	سرخ	مى	شود	ولى	چشم	امام	هشتم	مجروح	است.	
چرا	؟	چون	گفتنى	نيست؛	نمى	شود	بيان	كرد	مصيبت	را.	انا	هلل	

وانا	اليه	راجعون.

آیت اهلل وحید خراسانی: 

این اباطیل را از بین ببرید تا مردم بفهمند عاشورا یعنی چه!؟ 

تاوان	اين	خون	تا	قيامت	ماند	بر	ما
دنبال	 به	 نويسان	 وبالگ	 به	 گيرى	 سخت	 جاى	 به	

صاحب	منصبان	متهم	به	فساد	باشيد
ضمن	 خود	 دستور	 ميان	 نطق	 در	 توكلى	 احمد	 امروز	
انتقاد	از	سكوت	دستگاه	قضايى	نسبت	به	موضوع	مرگ	

يك	وبالگ	نويس	در	زندان	گفت:
بجاى	برخورد	با	رسانه	ها	و	وبالگ	نويس	ها	به	سراغ	

مسئوالن	فاسد	و	يا	متهم	به	فساد	برويد.

انا	هلل	و	انا	اليه	راجعون
مرحوم	 	- جوان	 نويس	 وبالگ	 يك	 شدن	 كشته	 خبر	
نقل	خبرگزاريها	وبالگش	 به	حسب	 بهشتى	-كه	 ستار	
كمتر	از	ده	بازديدكننده	در	روز	داشته	است،	مرا	بسيار	

متاثر	كرد.
خدايا	تو	شاهد	باش:

من	بعنوان	يكى	از	كمترين	بانيان	اين	انقالب	و	شكنجه	
جهت	 در	 طاغوت	 دوران	 هاى	 رفته	 زندان	 و	 ها	 شده	
برپايى	اين	نظام	نسبت	به	اين	رفتارها	اعالم	تنفر	مى	
نمايم	و	از	چنين	رفتارهاى	خالف	شرع	و	قانونى	برائت	

مى	جويم.
نمى	دانم	بايد	به	دنبال	قصاص	خون	بناحق	ريخته	يك	

نفربود	يا	قصاص	خون	همه	مردم.
نمى	دانم	نظام	ما	بايد	تا	كى	تاوان	اين	افراطها	را	بدهد.
	من	اين	مرحوم	را	نمى	شناسم	.	وى	بعنوان	يك	وبالگ	
نويس	تازه	كار،	هرچه	در	وبالگش	بد	نوشته	باشد	و	به	
نبايد	كشته	مى	شد.سزاى	 هركس	توهين	كرده	باشد،	

بدنويسى	او	شكنجه	و	مرگ	نبود.
تجربه	تلخ	محكوميت	نشريه	داخلى	يك	دانشگاه	با	تيراژ	
چه	 كه	 است	 رفته	 يادمان	 موج	 بنام	 نسخه	 صد	 چند	
را	 پوشانى	 كفن	 آورد؟چه	 مملكت	 اين	 حال	 و	 روز	 به	
به	خيابان	كشاند؟كفن	پوشانى	كه	اين	روزها	بدجورى	
براى	اينگونه	قتل	نفسها	كه	هيچ	ربطى	به	نظام	ندارند	
،سكوت	اختيار	كرده	اند.توگويى	خونى	بر	زمين	ريخته	
به	 مساله	 اين	 پيگيرى	 بار	 اين	 كند	 است!خدا	 نشده	
سرنوشت	پرونده	كهريزك	دچار	نشود	و	مجلس	براساس	
سيستم	 از	 را	 مساله	 اين	 است	 خورده	 كه	 سوگندى	

قضايى	كشور	دنبال	كند.
سابق	يادش	بخير!چه	ايمانى	داشتيم!	مى	گفتيم	:

قرآن	مى	فرمايد:
هركس	عمدا	يك	نفر	را	بكشد	مانند	اين	است	كه	همه	

مردم	را	كشته	است.
و	اكنون....

نظام	 ريشه	 به	 باتيشه	 خود	 افراطهاى	 با	 برخى	 گويا	
افتاده	اند.نبايد	اجازه	داد	و	نخواهيم	گذاشت	بخش	غير	
متجانسى	از	نظام	و	با	نظام	با	رفتار	ناشايست	غيراسالمى	
و	غير	انسانى	خود	كل	نظام	را	حذف	كند	و	طهارت	و	
وجاهت	آن	را	در	داخل	وخارج	ازبين	ببرد.اين	تكليفى	
است	كه	برعهده	همه	ماست.بر	عهده	همه	كسانى	كه	

هنوز	و	تا	هميشه	دل	در	گرو	اسالم	و	انقالب	دارند.
بعدالتحرير

خداى	را	سپاس	كه	امشب	پس	از	نوشتن	اين	يادداشت	
سيماى	جمهورى	اسالمى	با	نشان	دادن	تصوير	مرحوم	
درموردپيگيرى	 را	 قضائيه	 قوه	 اطالعيه	 بهشتى	 ستار	
من	 كرد.باور	 منتشر	 مرحوم	 آن	 قتل	 مسبب	 محاكمه	
بود	 با	مسببان	كهريزك	شده	 رفتار	 اين	 اگر	 اين	است	

اين	قتل	اتفاق	نمى	افتاد
برگرفته	از	وبالگ	دكتر	غالمعلى	رجايى

به دست من امروز جز این قلم نیست باری خدمت می کنم 

		

	
	

و	 هولكى	 هول	 كيسه	ايست.	 چاى	 نوشيدن	 مثل	 ها	 آدم	 بعضى	 با	 دوستى	
را	رفع	 اما	خستگى	ات	 تكليف	خوبند.	 براى	رفع	 اين	دوستى	ها	 دم	دستى.	
نمى	كنند.	اين	چاى	خوردن	ها	دل	آدم	را	باز	نمى	كند.	خاطره	نمى	شود.	فقط	
از	سر	اجبار	مى	خوريشان	كه	چاى	خورده	باشى	به	بعدش	هم	فكر	نمى	كنى.
بو.	 و	 از	رنگ	 پر	 با	بعضى	آدمها	مثل	خوردن	چاى	خارجى	است.	 دوستى	
اين	دوستى	ها	جان	مى	دهد	براى	مهمان	بازى	براى	تعريف	كردن	لطيفه	هاى	
خنده	دار.	براى	فرستادن	اس	ام	اس	هاى	صد	تا	يك	غاز.	براى	خاطره	هاى	
دِم	دستى.	اولش	هم	حس	خوبى	به	تو	مى	دهند.	اين	چاى	زود	دم	خارجى	
را	مى	ريزى	در	فنجان	بزرگ.	مى	نشينى	با	شكالت	فندقى	مى	خورى	و	فكر	
مى	كنى	خوشحال	ترين	آدم	روى	زمينى.	فقط	نمى	دانى	چرا	باقى	چاى	كه	
مانده	در	فنجان	بعد	از	يكى	دو	ساعت	مى	شود	رنگ	قير.	يك	مايع	سياه	و	
بد	بو	كه	چنان	به	ديواره	فنجان	رنگ	مى	دهد	كه	انگار	در	آن	مركب	چين	

ريخته	بودى	نه	چاى.
دوستى	با	بعضى	آدم	ها	مثل	نوشيدن	چاى	سرگل	الهيجان	است.	بايد	نرم	
بايد	براى	عطر	و	رنگش	منتظر	بمانى.	 انتظارش	را	بكشى.	 بايد	 دم	بكشد.	
بايد	صبر	كنى.	آرام	باشى	و	مقدماتش	را	فراهم	كنى.	بايد	آن	را	بريزى	در	
يك	استكان	كوك	كمر	باريك.	خوب	نگاهش	كنى.	عطر	ماليمش	را	احساس	

كنى	و	آهسته،	جرعه	جرعه	بنوشى	اش	و	زندگى	كن.
برگرفته	از	وبالگ	صهبا

دوستی
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از	 جزيي	 آرايش	كردن	 نگيريد!	 هم	 جبهه	 و	 نكنيد	 كتمان	 لطفا	
فرهنگ	روزمره	زنان	ايراني	شده	است.	سن	و	سال	هم	نمي	شناسد	

و	شغل	و	موقعيت	اجتماعي	نيز	در	آن	دخيل	نيست...
	درست	است	كه	همه	انسان	ها	زيبادوست	هستند	و	دوست	دارند	
ظاهري	زيباتر	داشته	باشند،	اما	ما	اين	ويژگي		را	خيلي	اغراق	شده	
امر	 بيشتري	مي	دهيم.	همين	 اهميت	 زيبايي	ظاهري	 به	 و	 داريم	
تا	كرم	هاي	 گرفته	 آرايشي	 لوازم	 از	 زيبايي	 باعث	شده	محصوالت	
جوان	كننده	و	روشن	كننده	پوست،	بازار	پرسودي	در	كشور	داشته	
باشند.	هر	روز	از	عوارض	محصوالت	زيبايي	غيرمرغوب	و	تقلبي	كه	
بيشترين	حجم	لوازم	آرايشي	مصرفي	مختص	آنهاست،	مي	شنويم،	
اين	 قاچاق	 بازار	 امر	 همين	 نمي	گيريم.	 جدي	 را	 آن	 هم	 باز	 اما	

محصوالت	را	داغ	تر	مي	كند.
چندي	پيش	رييس	مركز	تحقيقات	سرطان	دانشگاه	علوم	پزشكي	
شهيد	بهشتي	از	وجود	هورمون	هاي	جنسي	در	محصوالت	زيبايي	
زنان	 و	 بود.	همان	طور	كه	مي	دانيد،	دختران	 داده	 آرايشي	خبر	 و	
هستند	 دنيا	 در	 زيبايي	 و	 آرايش	 لوازم	 مصرف	 ثابت	 پاي	 ايراني	
اين	 از	 استفاده	 به	 آنها	 عالقه	مندي	 كه	 پيداست	 امر	 شواهد	 از	 و	
محصوالت	روزبه	روز	بيشتر	مي	شود.	خيلي	ها	تصور	مي	كنند	عوارض	
قاچاق	 و	 تقلبي	 انواع	 مختص	 فقط	 آرايشي	 و	 زيبايي	 محصوالت	
آنهاست	و	مارك		هاي	معتبر	در	صورت	استفاده	مداوم	هيچ		مشكلي	
علوم	 دانشگاه	 سرطان	 تحقيقات	 مركز	 رييس	 نمي	كنند.	 ايجاد	
پزشكي	شهيد	بهشتي	عوارض	ديگري	از	محصوالت	زيبايي	را	بيان	
مي	كند.	دكتر	محمداسماعيل	اكبري	در	گفت	وگو	با	»سالمت«	از	
وجود	هورمون	هاي	جنسي	در	تركيب	هاي	آرايشي	و	زيبايي	خبر	
زنان	 اين	هورمون	ها	در	بدن	 با	عملكرد	 را	 مي	دهد	و	توضيحاتش	
به	 پروژسترون	 و	 استروژن	 هورمون	 زنان	 بدن	 »در	 مي	كند:	 آغاز	
صورت	طبيعي	وجود	دارد.	در	يك	دوره	عادت	ماهيانه،	به	مدت	15	
روز	به	تدريج	ميزان	استروژن	در	بدن	افزايش	مي	يابد	و	آندومتر	را	
ضخيم	مي	كند	و	بعد	ميزان	هورمون	استروژن	كم	و	ترشح	هورمون	
اين	 مقدار	 دوره،	 اين	 آخر	 در	 مي	شود.	 زياد	 بدن	 در	 پروژسترون	
هورمون	ها	در	بدن	كم	مي	شود	و	محافظت	از	آندومتر	از	بين	مي	رود	
و	عادت	ماهيانه	رخ	مي	دهد.	در	زمان	بارداري،	هورمون	استروژن	و	
پروژسترون	بيشتر	از	معمول	در	بدن	ترشح	مي		شود	و	ميزان	آنها	در	
بدن	باال	مي	رود.	افزايش	اين	هورمون	ها	باعث	مي	شود	پوست	بدن	
زيباتر،	نرم	تر،	شاداب	تر	و	بشاش	تر	به	نظر	بيايد	و	چروك	ها	از	بين	
تهيه	محصوالت	 در	 از	همين	خاصيت	هورمون	هاي	جنسي	 برود.	

آرايشي	و	زيبايي	استفاده	مي	شود.«
محصوالت	زيبايي	با	طعم	هورمون	ها

با	 اكبري	 دكتر	 چيست؟	 زيبايي	 و	 آرايشي	 محصوالت	 از	 منظور	
پاسخ	 نيست،	 ما	 مدنظر	 زيبايي	 جراحي	 عمل	هاي	 اينكه	 بيان	
استفاده	 مختلف	 اشكال	 به	 جنسي	 هورمون	هاي	 »از	 مي	دهد:	
در	 يا	 مايع	 تركيب	هاي	 و	 تزريق	 قرص،	 قالب	 در	 گاهي	 مي	شود.	
و	 ضدپيري	 ضدچروك،	 عنوان	 به	 كه	 زيبايي	 پمادهاي	 و	 كرم	ها	
جوان	كننده	پوست	استفاده	مي	شوند.	هورمون	ها	در	لوازم	آرايشي	
نيز	به	كار	مي	روند،	بنابراين	بدن	در	يك	فاز	غيرطبيعي،	در	معرض	

هورمون	ها	 طبيعي	 روند	 در	 و	 مي	گيرد	 قرار	 جنسي	 هورمون	هاي	
بود.«	 خواهد	 مشكل	ساز	 كه	 مي	شود	 ايجاد	 مداخله	 زن	 بدن	 در	
رييس	مركز	تحقيقات	سرطان	اعتقاد	دارد:	»اگر	محصول	آرايشي	
خاصيت	مرطوب	كنندگي	پوست	با	پايه	آب	داشته	باشد	يا	خاصيت	
رنگدانگي	با	پايه	طبيعي	يا	روشن		يا	تيره	كردن	پوست	با	استفاده	
از	مواد	طبيعي	مجاز،	هيچ	مشكلي	براي	بدن	ايجاد	نمي	كند	و	هيچ	
هورمون	 آرايشي	 لوازم	 تركيب		 در	 اگر	 اما	 نخواهدداشت،		 عوارضي	
باشد،	در	متابوليسم	بدن	اشكال	ايجاد	مي	كند.«	به	گفته	وي،	بعد	
از	يائسگي	كه	تخمدان	ها	كار	نمي	كند	و	هورمون	هاي	استروژن	و	
پروژسترون	در	بدن	توليد	نمي	شود	و	ميزان	مورد	نياز	هورمون	ها	از	
چربي	ها	دريافت	مي	شود،	مصرف	اين	هورمون	ها	عوارض	بدتري	به	
جاي	مي	گذارد،	چون	تنها	در	مواردي	كه	بيماري	اي	مانند	خشكي	
از	 مي	توان	 بيمار	 وضعيت	 بررسي	 و	 مطالعه	 با	 بيفتد،	 اتفاق	 واژن	

هورمون	درماني	جايگزين	استفاده	كرد،	اما	نه	در	قالب	زيبايي.«
هورمون	ها	با	سرطان	ارتباط	دارند

بروز	 با	 مستقيم	 به	طور	 جنسي	 هورمون	هاي	 غيرمعمول	 مصرف	
در	 خطرناكي	 واكنش	هاي	 هورمون	ها	 و	 است	 مرتبط	 سرطان	
و	 عنوان	مي	كند	 را	 اين	مطلب	 اكبري	 ايجاد	مي	كنند.	دكتر	 بدن	
توضيح	مي		دهد:	»مصرف	هورمون		هاي	جنسي	باعث	بروز	عوارضي	
تعادل	 برهم	خوردن	 و	 قاعدگي	 اختالل	هاي	 الغري،	 چاقي،	 مانند	
بدانيم	 بايد	 از	همه	مهم	تر	سرطان	مي	شود.	 و	 هورمون	ها	در	بدن	
است.	 بيشتر	 بدن	 ارگان		 چند	 در	 هورمون	ها	 اين	 سرطان	زايي	
مردان	 در	 بيضه	 و	 پروستات	 و	 زنان	 در	 رحم	 و	 تخمدان	 پستان،	
عوامل	 بررسي	 در	 مي	گيرند.	 قرار	 هورمون	ها	 تحت	تاثير	 بيشتر	
و	 است	 عامل	خطرساز	 يك	 هورمون	ها	 مصرف	 سرطان،	 خطرساز	
تحقيقات	نشان	داده	اين	هورمون	ها	بيشتر	براي	مصارف	زيبايي	و	
پوست	استفاده	مي	شوند.«	اين	جراح	سرطان	به	مصرف	مكمل	هاي	
از	 سرشار	 مكمل	ها	 »اين	 مي	كند:	 اشاره	 نيز	 مردان	 در	 بدنسازي	
به	 مردان	 براي	 خطرناكي	 بسيار	 عوارض	 كه	 هستند	 هورمون	ها	

وجود	خواهند	آورد.«
استفاده	 كورتون	 از	 زيبايي	 داروهاي	 در	 كه	 مي	شود	 بيان	 معموال	
نيز	توضيحاتي	 اكبري	در	مورد	عملكرد	كورتون	ها	 مي	شود.	دكتر	
پوست	 و	 جذب	 را	 آب	 كه	 است	 اين	 كورتون	ها	 »نقش	 مي	دهد:	
به	 بدن	 آب	 اينكه	 محض	 به	 اما	 مي	كند،	 زيباتر	 و	 مرطوب	 را	
شود،	 قطع	 كورتون	 مصرف	 يا	 كم	 تابستان	 مانند	 مختلف	 داليل	
برابر	 نگه	داشته	شده	در	پوست	دفع	مي	شود	و	چروك	ها	چند	 آب	
نارسايي	 باعث	 كورتون	ها	 مصرف	 آن،	 بر	 عالوه	 مي	شوند.	 نمايان	
غده	فوق	كليوي		خواهد	شد	چون	بدن	به	طور	طبيعي	در	زمان	هاي	
مختلف	مثل	خوشحالي،	ناراحتي،	ترس	و...	كورتون	ترشح	مي	كند،	
تزريق		كنيم،	 كورتون	 بدن	 به	 غيرطبيعي	 طور	 به	 كه	 زماني	 اما	
بر	 تاكيد	 با	 وي	 مي	شود.«	 دور	 خود	 طبيعي	 پاسخگويي	 از	 بدن	
اينكه	مصرف	محصوالت	زيبايي	و	آرايشي	در	كشور	ما	معادل	كل	
برابر	 انگليس	 با	 اروپاست،	گفت:	»در	حالي	كه	جمعيت	كشور	ما	
است،	مصرف	اين	حجم	از	محصوالت	زيبايي	و	آرايشي،	آن	هم	با	

كيفيتي	نامناسب	چه	توجيهي	دارد؟!«

نبايد	 پزشكان	 اوال	 سرطان،	 تحقيقات	 مركز	 رييس	 گفته	 به	
محصوالت	زيبايي	حاوي	هورمون	را	تجويز	كنند	و	ثانيا	حق	بيمار	
است	كه	بداند	تركيب	هاي	دارويي	كه	استفاده	مي	كند،	چيست	و	
چه	عوارضي	دارد،	بنابراين	حتما	بايد	از	متخصص	مربوط	در	اين	
زمينه	سوال		شود.	عالوه	بر	اين،	در	صورت	استفاده	از	هورمون	ها	در	
لوازم	آرايشي،	در	بروشور	آن	اين	نكته	حتما	بايد	ذكر	شده	باشد،	

در	غير	اين	صورت	خالف	قانون	عمل	شده	است.	
در	محصوالت	زيبايي	از	هورمون		استفاده	نمي	شود

زيبايي	 خاصيت	 پروژسترون	 و	 استروژن	 يعني	 زنانه	 هورمون	هاي	
و	آرايشي	ندارند	و	نمي	توان	پذيرفت	كه	در	محصوالت	آرايشي	و	
از	اين	هورمون	ها	استفاده	مي	شود.	دكتر	مسعود	داوودي،	 زيبايي	
بقيه?اهلل	 علوم?پزشكي	 دانشگاه	 دانشيار	 و	 مو	 و	 پوست	 متخصص	
در	گفت	وگو	با	»سالمت«	اين	جمله	ها	را	بيان	مي	كند	و	مي	گويد:	
»زماني	كه	محصولي	هورمون	به	بدن	برساند،	خاصيت	دارويي	پيدا	
يابد.	 تغيير	شكل	 بايد	 از	پوست	عبور	كند،	 اينكه	 براي	 و	 مي	كند	
از	 اگر	شركتي	 كه	 است	 آنقدر	سخت	 هورموني	 داروهاي	 ساختن	
هورمون	استفاده	كند،	حتما	در	بروشور	ورودي	جعبه	درج	مي	شود.	
)جفت(	 پالسنت	 از	 آرايشي	 و	 زيبايي	 فرآورده	هاي	 در	 گاهي	
و	شركت	هايي	 است	 ارزشمند	 و	 گران	 بسيار	 كه	 استفاده	مي	شود	
بروشور	خود	در	مورد	 استفاده	مي	كنند،	حتما	در	 از	پالسنت	 كه	
محصولي	 در	 نديده	ام	 تاكنون	 من	 اما	 مي	گويند،	 ماده	 اين	 وجود	
از	هورمون	هاي	زنانه	استفاده	شده	باشد.«	دكتر	داوودي	سرطان		زا	
هورمون	ها	 به	 مربوط	 را	 تقلبي	 آرايشي	 محصوالت	 برخي	 بودن	
سرطان	زا	 تقلبي	 آرايشي	 لوازم	 در	 سرب	 »تركيب	هاي	 نمي	داند:	
غيراستاندارد	 موهاي	 رنگ	 در	 كه	 تركيب	هايي	 براي	 و	 هستند	
كتاب	ها	 در	 مي	شود.	 ذكر	 سرطان	زايي	 خاصيت	 مي	شود،	 استفاده	
ذكرشده	براي	ساخت	كرم	هاي	ضدچروك	و	ضدپيري	از	اسيدهاي	
ميوه	استفاده	شود	كه	پوست	را	شاداب	تر	و	باطراوت	تر	مي	كند	ولي	
هيچ	جا	از	تاثير	هورمون	ها	مطلبي	گفته	نشده	است.	در	حقيقت	
تاثير	هورمون	استروژن	بيشتر	روي	پوكي	استخوان،	به	خصوص	بعد	

از	يائسگي	است	و	خاصيت	زيبايي	ندارد.«

محصوالت	زيبايي	چگونه	مجوز	سالمت	مي	گيرند؟
دريافت	 با	 بهداشتي	 آرايشي-	 تمام	محصوالت	 كه	 است	 ماه	 چند	
مي	شوند.	 عرضه	 بازار	 در	 و	 كشور	 وارد	 سالمت	 و	 اصالت	 مجوز	
وزارت	بهداشت	اين	برچسب	را	نشان	سالمت	محصول	مي	داند	اما	
وزارت	بهداشت	چه	نكته	هايي	را	ارزيابي	مي	كند	تا	اين	برچسب	به	
محصوالت	داده	شود؟	عبدالعظيم	بهفر،	مديركل	نظارت	و	ارزيابي	
با	 گفت	وگو	 در	 بهداشت،	 وزارت	 بهداشتي	 و	 آرايشي	 محصوالت	
اينكه	يك	محصول	 اين	باره	توضيح	مي	دهد:	»براي	 »سالمت«	در	
بايد	اوال	كارخانه	سازنده	آن	 آرايشي-	بهداشتي	وارد	كشور	شود،	
تا	 مي	شود	 آناليز	 فرآورده	 بعد	 باشد،	 بهداشت	 وزارت	 تاييد	 مورد	
يا	 محدود	 مجوز	 داراي	 يا	 ممنوعه	 موارد	 كدام	 جزو	 شود	 معلوم	
همزمان	 مي	گيرد.	 واردات	 مجوز	 بعد	 و	 مي	شود	 دسته	بندي	 مجاز	
مسووالن	 گمرك،	 در	 و	 مي	شود	 ارسال	 ما	 به	 فرآورده	 مشخصات	
مطابقت	 محصول	 با	 را	 ارسال	شده	 مشخصات	 بهداشت	 وزارت	
مي	دهند	و	بعد	از	تاييد،	برچسب	اصالت	و	سالمت	دريافت	مي	كند	
آرايشي- ولي	در	گروه	 دارند	 دارويي	 فرآورده	ها	خواص	 برخي	 اما	
انجام	 دارويي	 بررسي	 اينجا	 در	 مي	شوند.	 تقسيم	بندي	 بهداشتي	

تا	مجوز	مصرف	 است	 درماني	الزم	 اثبات	خاصيت	 و	 مي	دهيم	
جزو	 هورمون	ها	 وجود	 آيا	 اينكه	 به	 پاسخ	 در	 بهفر	 دكتر	 بگيرد.«	
كتاب	هاي	 »براساس	 مي	گويد:	 نه،	 يا	 مي	شود	 بررسي	 كه	 مواردي	
مرجع	بين	المللي،	محصوالت	به	3	گروه	مجاز،	مجاز	با	محدوديت	
در	 تركيبي	كه	 نوع	 آن،	هر	 بر	 تقسيم	مي	شوند.	عالوه	 و	ممنوعه	
محصول	به	كار	رفته،	بايد	روي	برچسب	آن	ذكر	شود.	يكي	از	موارد	
تخلف	شركت	ها		درج	نشدن	محتويات	محصول	روي	برچسب	است.	
در	مجموع	1300	تا	1400	نوع	ماده	ممنوعه	در	پروتكل	ما	وجود	
محدود	 آنها	 مصرف	 كه	 هستند	 مواردي	 جزو	 استروژن	ها	 و	 دارد	
و	 است	 مجاز	 با	حد	مشخص	 آن	 تعيين	شده	 مقدار	 يعني	 است؛	
بيشتر	از	آن	غيرمجاز	محسوب	مي	شود	اما	تركيب	هاي	هورموني	را	
نمي	توان	جزو	موارد	ممنوعه	يا	مجاز	دسته	بندي	كرد	و	با	توجه	به	
نوع	محصول،	نوع	تركيب		به	وجود	آمده	و	نحوه	استفاده	از	آن،	بايد	

در	مورد	آن	تصميم		گرفت.«	آنگونه	كه	اين	عضو	
هيات	علمي	دانشگاه	علوم	پزشكي	جندي	شاپور	بيان	مي	كند،	هر	
سال	اين	فهرست	بازنگري	مي	شود	و	ممكن	است	برخي	تركيب	هايي	
كه	سال	گذشته	مجاز	بودند،	امسال	جزو	موارد	ممنوعه	باشند.	با	
عوارضي	 دليل	 به	 هورموني	 فرآورده	هاي	 از	 استفاده	 اوصاف،	 اين	
داروها	 شبه	 برخي	 در	 فقط	 و	 دارد	 مصرف	 ممنوعيت	 دارند،	 كه	
كه	درمان	مدنظر	است،	براساس	مقدار	مجاز	تعيين	شده	مي	تواند	
استفاده	شود.	دكتر	بهفر	در	پايان	حرف	هايش	توصيه	مي	كنم	فقط	
محصوالت	آرايشي-بهداشتي	و	دارويي	اي	را	تهيه	كنيد	كه	مجوز	
وزارت	بهداشت	و	برچسب	اصالت	داشته	باشند	اما	هنوز	اين	سوال	
اين	 در	 هورموني	چگونه	 تركيب	هاي	 كه	 است	 باقي	 من	 در	ذهن	

محصوالت	سنجيده	مي	شوند؟!
مهديه	آقازماني/هشدار	دكترمحمد	اسماعيل	اكبري	رييس	مركز	
تحقيقات	سرطان	دانشگاه	علوم	پزشكي	شهيد	بهشتي

از آرایش هاي سرطان زا بپرهیزید

جواني	 خانم	 دختر	 شخصي	 تجربه	 بررسي	 به	 هفته	 اين	 تغذيه«	 »آداب	 در	
مي	پردازيم	كه	مشكلشان	را	برايمان	اين	طور	شرح	داده	اند:...

	»دختر	جواني	هستم	كه	مدتي	است	پس	از	خوردن	انواع	ميوه	ها	دچار	دل	درد	
شديد	مي	شوم.	اطرافيانم	مي	گويند	حتما	در	اثر	خوردن	ميوه	ها	سردي	ام	مي	كند	
و	به	همين	دليل	دل	درد	مي	گيرم.	اين	دل	دردها	آنقدر	برايم	آزاردهنده	شدند	كه	
تصميم	گرفتم	دور	مصرف	ميوه	ها	را	خط	بكشم.	از	وقتي	ميوه	نمي	خورم،	حالم	
بهتر	شده	است.	مي	خواستم	بدانم	نخوردن	ميوه	مشكلي	برايم	پيش	نمي	آورد؟«
تامين	 معناي	 به	 و	سبزي،	 ميوه	 انواع	 نكردن	 بگويم	كه	مصرف	 بايد	 پاسخ	 در	
اينكه	 است.	ضمن	 آن	 از	 ناشي	 عوارض	 و	 بدن	 نياز	 مورد	 ويتامين	هاي	 نشدن	
كاهش	 شدت	 به	 بدن	 خوراكي	 فيبر	 دريافت	 ميزان	 ميوه	ها	 نكردن	 مصرف	 با	
مي	يابد	و	مي	تواند	زمينه	ساز	ابتال	به	يبوست	هاي	مزمن	شود.	شما	بايد	راه	هاي	
را	 راه	 اين	5	 ما	 براي	شروع،	 انتخاب	كنيد.	 براي	حل	شدن	مشكلتان	 ديگري	
توصيه	مي	كنيم:	1(	مصرف	آبميوه	يا	كمپوت	ميوه	به	جاي	ميوه	خام،	2(مصرف	
	)3 تغذيه،	 متخصص	 تحت	نظر	 و	 نياز	 صورت	 در	 مولتي	ويتامين	 مكمل	هاي	
امتحان	انواع	ميوه	ها	تا	شايد	در	ميان		ميوه	هاي	مختلف	بتوانيد	نوعي	كه	بدنتان	
به	آن	واكنش	نشان	نمي	دهد،	پيدا	كنيد.	4(	جويدن	زياد	ميوه	ها	و	5(مصرف	

ميوه	ها	با	فاصله	و	بين	وعده	هاي	غذايي.
افرادي	مانند	شما	بايد	مصرف	ميوه	را	در	شرايط	مختلفي	امتحان	كنند	تا	به	
راه	حل	مناسبي	برسند،	نه	اينكه	با	حذف	ميوه،	صورت	مساله	را	پاك	كنيد.	هر	
فرد	با	ديگري	تفاوت	هايي	دارد	كه	آلرژي	هم	از	همين	تفاوت	هاست.	ممكن	است	
بدن	فردي	به	برخي	خوراكي	ها	واكنش	نشان	دهد	و	به	اصطالح،	سردي		اش	كند؛	
مثال	امكان	دارد	مصرف	ماهي	يا	انواع	ميوه	او	را	دچار	مشكالتي	مانند	دل	درد	
كند	در	صورتي	كه	براي	ديگري	هيچ	گونه	مشكلي	به	وجود	نياورد.	اين	مساله	به	
شرايط	و	ژنتيك	هر	فرد	بستگي	دارد	و	به	همين	دليل	هم	نمي	توان	براي	همه	
نسخه	واحدي	پيچيد.	امروزه	كه	بحث	نوتري	ژنتيك	و	نوتري	ژنوميك	مطرح	
خوراكي	ها	 و	 افراد	 همه	 به	 را	 آن	 نمي	توان	 اما	 شده	 قابل	توجيه	 سردي	 است،	
تعميم	داد.	شايد	بدن	شما	هم	واقعا	به	برخي	ميوه	ها	حساسيت	داشته	باشد	و	در	
اثر	خوردن	آنها	سردي	تان	كند	كه	در	اين	صورت	مي	توانيد	به	متخصص	تغذيه	

مراجعه	كنيد	تا	با	راهكارهايي	تا	حدي	مشكلتان	حل	شود.

اگر با ميوه خوردن دل درد 
مي گيرید...

حتما	شما	هم	شنيده	ايد	كه	مي	گويند	هرچه	بيشتر	و	با	فاصله	
سريع	تر	 آنها	 رشد	 كنيد،	 كوتاه	 را	 موهايتان	 كمتري	 زماني	
را	 عاميانه	 باور	 اين	 مو	 و	 پوست	 متخصصان	 اما	 شد	 خواهد	
افسانه	مي	دانند:	»چه	ماهي	يك	بار	موهايتان	را	كوتاه	كنيد	و	
چه	سالي	يك	بار،	روند	رشد	موهايتان	افزايش	نمي	يابد«.	آنها	
معتقدند	موها	به	طور	طبيعي	در	هر	ماه	1/5	سانتي	متر	رشد	
مي	كنند	كه	البته	اين	رشد	در	فصل	تابستان	به	دليل	فعاليت	

بيشتر	هورمون	هاي	بدن،	كمي	افزايش	مي	يابد...
حاال	كه	متوجه	اشتباه	بودن	اين	باور	قديمي	شديد،	بد	نيست	
تا	 كنيد	 مرور	 موها	 مورد	 در	 را	هم	 ديگر	 باور	عمومي	 	8 اين	

ببينيد	كه	كدامشان	درست	هستند	و	كدامشان	نادرست.
در	 خاصي	 بيماري	 وجود	 نشان	دهنده	 موها	 روزانه	 ريزش	 	.1

بدن	است.
مو	 تار	 هزار	 	100 حدود	 انسان	ها	 ما	 بيشتر	 معموال	 نادرست.	
آنها	در	روز	طبيعي	 از	 به	100	عدد	 نزديك	 داريم	كه	ريزش	
است.	فقط	اگر	احساس	مي	كنيد	روزانه	بيشتر	از	100	تار	مو	از	
دست	مي	دهيد،	بايد	به	وجود	يك	بيماري	در	بدنتان	مشكوك	
شويد	و	حتما	به	پزشك	مراجعه	كنيد.	راستي	يادتان	باشد	كه	
ريزش	موها	هنگام	شامپو	يا	شانه	كردن	هم	كامال	طبيعي	است	
و	به	طور	حتم	در	روزهاي	آينده،	تار	موهايي	جديدتر	و	جوان	تر	

جايگزين	آنها	خواهند	شد.
2.	بهتر	است	يك	روز	در	ميان	موهايمان	را	شامپو	كنيم.

درست.	بهتر	است	تمام	افرادي	كه	دچار	مشكل	پوستي	خاصي	
ميان	 در	 روز	 يك	 دارند،	 معمولي	 مويي	 و	 پوست	 و	 نيستند	
كساني	 ورزشكاران،	 به	 اما	 بشويند	 شامپو	 با	 را	 خود	 موهاي	
موي	 و	 پوست	 كه	 آنهايي	 يا	 مي	كنند	 عرق	 حد	 از	 بيش	 كه	
با	 را	هر	روز	 بسيار	چربي	دارند،	توصيه	مي	شود	موهاي	خود	
نكند.	 اذيت	 را	 آنها	 موها،	 چربي	 تا	 بشويند	 ماليم	 شامپوهاي	
يا	 بهتر	است	2	 كساني	هم	كه	پوست	و	موي	خشكي	دارند،	
3	روز	در	ميان	موهاي	خود	را	با	شامپو	بشويند	و	استفاده	از	

نرم	كننده	هاي	ماليم	را	هم	فراموش	نكنند.
3.	اگر	يك	تار	موي	سفيد	را	از	ريشه	بكنيم،	دو	يا	چند	تار	موي	

سفيد	به	جاي	آن	مي	رويد.
نادرست.	تارهاي	مو	وقتي	سفيد	مي	شوند	كه	ديگر	رنگدانه	اي	
در	فوليكول	هاي	موجود	در	ريشه	مو	توليد	نشود.	وقتي	يك	تار	
موي	سفيد	را	مي	كنيد،	باعث	پخش	شدن	عامل	سفيدكننده	
كامال	 عامل	 اين	 اصال	 نمي	شويد.	 سرتان	 پوست	 در	سطح	 مو	
دروني	و	ژنتيكي	است	و	عوامل	فيزيكي	مانند	قيچي	كردن	يا	

كندن	نقشي	در	تشديد	آن	ندارد.
4.	خانم	هاي	باردار	هم	مي	توانند	موهايشان	را	رنگ	كنند.

كمي	 بسيار	 مقدار	 مي	كنيد،	 رنگ	 را	 موهايتان	 وقتي	 درست.	
از	طريق	پوست	سر	جذب	 از	مواد	شيميايي	موجود	در	رنگ	
مي	شود	و	به	داخل	پوستتان	نفوذ	مي	كند.	بيشتر	پژوهشگران	
قدري	 به	 شيميايي	 مواد	 اين	 جذب	 ميزان	 كه	 باورند	 اين	 بر	
يا	 مادر	 سالمت	 براي	 تهديدي	 هيچ	 نمي	تواند	 كه	 است	 كم	
رشد	جنين	باشد.	البته	مادران	باردار	بايد	حواسشان	باشد	كه	
تهويه	 كه	 بروند	 سالن	هايي	 به	 حتما	 موها	 كردن	 رنگ	 براي	
موهايشان	 كردن	 رنگ	 زمان	 طول	 در	 و	 باشد	 داشته	 مناسب	
هم	با	ماسك	مناسبي،	بيني	و	دهان	خود	را	بپوشانند.	ضمن	
با	رنگ	هاي	گياهي	مانند	حنا	هم	در	 اينكه	رنگ	كردن	موها	
كه	 بدانيد	 نيست	 بد	 نمي	كند.	 ايجاد	 مشكلي	 بارداري	 دوران	
هنوز	تحقيقات	ثابت	شده	اي	درباره	زيان	هاي	رنگ	كردن	مو	در	

دوران	شيردهي	هم	منتشر	نشده	است.
شامپوهاي	 يا	 داروها	 از	 مي	توان	 موخوره	 درمان	 براي	 	.5

مخصوص	موخوره	استفاده	كرد.
نوك	 و	 از	حد	ساقه	 بيش	 دليل	خشكي	 به	 نادرست.	موخوره	
موها	ايجاد	مي	شود	و	برخالف	باور	عموم	ربطي	به	سالمت	يا	
رعايت	نكردن	نظافت	موها	ندارد.	اگرچه	برخي	توليدكنندگان	
اصرار	بر	درمان	موخوره	موها	با	استفاده	از	محصوالت	كارخانه	
خودشان	دارند	اما	واقعيت	اين	است	كه	درمان	آن	چيزي	جز	
تمام	 بردن	 بين	 از	 براي	 بايد	 يعني	 نيست.	 موها	 كردن	 كوتاه	
از	جايي	كه	 را	 بخواهيد	موها	 آرايشگرتان	 از	 موخوره	هاي	مو،	
تارهايشان	دو	يا	چند	اليه	شده	اند،	كوتاه	كند.	بهتر	است	بدانيد	
با	 انتقال	آن	 كه	موخوره	به	هيچ	وجه	مسري	نيست	و	امكان	
ندارد.	 وجود	 سالن	ها	 در	 موجود	 مشترك	 شانه	هاي	 يا	 قيچي	
تمام	افرادي	هم	كه	مدام	موهايشان	موخوره	مي	زند،	مي	توانند	
بار	 از	هر	 از	كوتاه	كردن	موها،	بعد	 براي	رفع	مشكلشان	پس	
و	 زيتون	 روغن	 يا	 تلخ	 بادام	 روغن	 با	 را	 موها	 نوك	 استحمام،	

نارگيل	بدون	بو	چرب	كنند.
6.	بهتر	است	موهاي	بلند	را	قبل	از	خوابيدن،	ببافيم.

درست.	خيلي	از	خانم	ها	عالقه	زيادي	به	موهاي	بلند	دارند	
اما	خوابيدن	با	اين	موها	برايشان	خيلي	سخت	است.	اين	گروه	
تا	 افراد	مي	توانند	شب	ها	موهاي	خود	را	خيلي	شل	ببافند	 از	
نباشند.	 در	طول	شب	 آنها	 به	جمع	وجور	كردن	 ديگر	مجبور	
استفاده	از	سرپوش	هاي	توري	نخي	و	نرم	موجود	در	بازار	هم	
و	 ساده	 كار	 خواب،	 از	 پيش	 بلند	 موهاي	 كردن	 جمع		 براي	

مشكل	گشايي	است.
بهتر	 كنيم،	 شانه	 بيشتر	 روز	 طول	 در	 را	 موهايمان	 هرچه	 	.7

است.
و	 ريشه	 به	 مي	تواند	 موها	 حد	 از	 بيش	 كردن	 شانه	 نادرست.	
بيش	 باعث	ريزش	 و	 برساند	 فيزيكي	 حتي	ساقه	موها	آسيب	
بار	 يا	دو	 اگر	فقط	روزي	يك	 يا	موخوره	شود.	 اندازه	موها	 از	
موهاي	خود	را	شانه	كنيد،	به	حفظ	لطافت	و	زيبايي	آنها	كمك	
زيادي	كرده	ايد.	ضمن	اينكه	بهتر	است	در	صورت	امكان	موهاي	
خود	را	پيش	از	خواب	شانه	كنيد	تا	موهاي	مرده	از	سرتان	جدا	
شوند	و	در	طول	مدت	خواب	روي	رختخواب	و	بالشتان	نريزند.

8.	در	دوران	بارداري	رشد	موها	سريع	تر	مي	شود.
مختلف	 هورمون	هاي	 ترشح	 ميزان	 در	 تغيير	 ايجاد	 درست.	
بدن	در	دوران	بارداري	باعث	مي	شود	كه	موي	خانم	ها	در	اين	
دليل	 همين	 به	 بريزد.	 هم	 كمتر	 و	 كند	 رشد	 سريع	تر	 دوران	
معموال	خانم	هاي	باردار	موهاي	پرپشتي	نسبت	به	قبل	دارند.	
پيدا	خواهد	 ادامه	 هم	 نوزاد	 تولد	 از	 ماه	پس	 	6 تا	 حالت	 اين	
كرد	و	از	آن	به	بعد	الگوي	رشد	و	ريزش	موها	به	حالت	اوليه	

برخواهد	گشت.

گیسوشناسي

اين	كلينيك	ها	بر	نقشي	كه	هورمون	ها	در	روند	پيري	ايفا	مي	كنند،	تاكيد	دارند.	يك	حوزه	ديگر	مورد	توجه	در	اين	كلينيك	ها	مطالعه	تأثير	تغذيه،	به	خصوص	
اثر	»محدود	كردن	كالري	مصرفي«	بر	طوالني	كردن	عمر	است.	تا	به	حال	پژوهش	ها	در	اين	مورد	اميدواركننده	بوده	است	و	آزمايش	ها	روي	حيوانات	نشان	
داده	كه	كاهش	كالري	رژيم	غذايي	به	خصوص	هنگامي	كه	در	ميانسالي	شروع	شود	در	كاهش	بروز	بيماري	هايي	مانند	كاتاراكت	)آب	مرواريد(	و	برخي	از	انواع	
سرطان	موثر	است.	كلينيك	هاي	طوالني	كردن	عمر	همچنين	به	پژوهش	درباره	آثار	مصرف	مواد	آنتي	اكسيدان	در	رژيم	غذايي	مي	پردازند	و	مصرف	اين	مواد	را	
تشويق	مي	كنند.	بررسي	درباره	مواد	آنتي	اكسيدان	كه	از	اواخر	قرن	بيستم	شروع	شده	و	در	قرن	بيست	و	يكم	ادامه	يافته،	باعث	تحولي	مانند	كشف	ويتامين	ها	
در	يك	قرن	قبل	شده	است.	پدربزرگ	هاي	ما	از	كشف	اينكه	در	موادي	مانند	روغن	زيتون	و	گوجه	فرنگي	مواد	سالمت	بخشي	مانند	ويتامين	E	و	ويتامين	
C	وجود	دارد،	شگفت	زده	شدند	و	اكنون	ما	آموخته	ايم	كه	همين	مواد	غذايي	داراي	آنتي	اكسيدان	هايي	هستند	كه	راديكال	هاي	آزاد	را	خنثي	مي	كنند.	اين	
دانسته	هاي	جديد	مديون	پژوهش	هاي	دقيقي	بوده	است	كه	در	كلينيك	هاي	طوالني	كردن	عمر	انجام	شده	اند.	كلينيك	هاي	طوالني	كردن	عمر	به	پژوهش	
در	حوزه	هاي	ديگري	نيز	مي	پردازند	كه	كمتر	به	امور	روزمره	مربوط	است؛	از	جمله	نانوتكنولوژي	)استفاده	از	ماشين	هاي	بسيار	كوچك	براي	دوباره	سازي	بدن	

در	سطح	اتمي	براي	خنثي	كردن	اثر	مخرب	راديكال	هاي	آزاد(	و	كرايونيكس	)استفاده	از	درجه	حرارت	هاي	پايين	براي	حفظ	بافت	ها	و	اندام	ها	براي	پيوند(.

کلينيک  افزايش طول عمر
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مردى	در	چين	بخاطر	زشت	بودن	همسرش	به	دادگاه	شكايت	كرد.جيان	فنگ	با	تولد	دخترش	متوجه	شد	فرزندش	بيش	
از	حد	زشت	است	ونمى	توانست	بپذيرد	كه	همسرش	به	او	خيانت	نكرده	باشد.	همسرش	ناچار	شد	راز	عملهاى	زيبايى	كه	

مجموعا	100	هزار	دالر	هزينه	برداشته	بود	را	فاش	كند.

	 جوجه چینی زشت ! 
	

لگد	زدن	يا	جفتك	پراندن،	يكى	از	خطرناك	ترين	ابزارهاى	دفاعى	جانورانى	مانند	االغ،	شترمرغ	و	زرافه	است؛	اما	قوى	ترين	لگد	متعلق	به	گورخر	است	
كه	با	يك	ضربه	كارى	مى	تواند	يك	شير	نر	220	كيلويى	را	از	پاى	درآورد.

گورخرها	برخالف	ظاهر	آرامى	كه	دارند،	جزو	خطرناك	ترين	موجودات	آفريقا	به	شمار	مى	روند.	آنها	در	هر	لگد	مى	توانند	تا	15هزار	نيوتن	نيرو	معادل	
وزن	جسمى	1,5	تنى	اعمال	كنند.	با	چنين	نيرويى	مى	توان	يك	سكه	را	خم	كرد	يا	بزرگ	ترين	استخوان	بدن	انسان	را	شكست.	لگد	گورخر	مى	تواند	يك	
انسان	75	كيلوگرمى	را	تا	ارتفاع	3	مترى	به	باال	پرت	كرده	و	او	را	7	متر	دورتر	به	زمين	بكوبد	و	صدالبته	كه	هيچ	انسانى	نمى	تواند	از	چنين	ضربه	اى	جان	
سالم	به	در	ببرد.	گورخرها	عالوه	بر	اين	لگدهاى	خطرناك،	آرواره	هايى	قوى	دارند	و	با	پيچاندن	گردن	خود،	مى	توانند	با	يك	گاز	استخوان	هاى	دست	و	
بازوى	انسان	را	بشكنند.	به	همين	دليل،	حتى	محيط	بانان	آفريقا	هم	كمتر	جرات	مى	كنند	به	اين	جانور	نزديك	شوند.	مرگ	بارترين	اين	لگدپرانى	ها	در	

فرار	از	دست	شكارچيانى	مانند	شير	يا	نبرد	دو	گورخر	نر	مشاهده	مى	شود.
اين	عكس	را	جاستين	باون	در	ماساى	ماراى	كنيا	ثبت	كرده	است.

حدس می زنید قوی ترین لگد متعلق به کدام جانور است؟ 

	

	اگرچه	خيلى	از	اخبار	در	كشور	ما	بدون	دخل	و	تصرف،	طنز	ناب	
محسوب	مى	شوند	و	خيلى	از	اشخاص	هم	بدون	هيچ	اظهار	نظرى	
همين	وضعيت	را	دارند	ولى	خب	به	هر	حال	گاهى	وقت	ها	بازى	با	

اخبار	هم	خالى	از	لطف	نيست.
اول:

داخلى	 كنندگان	 توليد	 از	 يكى	 انگيز	 تأسف	 و	 نادر	 اقدامى	 »در	
خودرو	به	تازگى	خودروهايى	را	كه	موعد	تحويل	آنها	فرا	رسيده	
آنها	 به	 و	 مى	دهد	 تحويل	 خريداران	 به	 جلو	 و	 عقب	 سپر	 بدون	
مى	گويد	خودشان	سپر	را	از	بازار	آزاد	تهيه	و	بر	خودرو	نصب	كنند!	
پولى	 مجموع	 از	 را	 سپر	 دو	 قيمت	 متعهد	 خودروساز	 اين	 البته	
اجرتى	كه	 بدون	 اما	 پرداخت	كند	كسر	مى	كند	 بايد	 كه	مشترى	

مشترى	بايد	بابت	نصب	سپر	بر	خودرو	صفر	خود	بپردازد!«
شرح	خبر:	روبروى	يك	خودروساز	داخلى،	دى	ماه	91

مشترى:	آقا	206	دارين؟
خودروساز:	بله.
مشترى:	چند؟

خودروساز:	همان	قيمت	89	با	تخفيف	ويژه.
مشترى:	يه	دونه	بدين.

خودروساز:	بيا	اينجا	رو	امضا	كن،	اينم	سوئيچ.	برو	انبار	تحويل	بگير.	
فقط	چند	تا	نكته:	االن	دو	حلقه	الستيك	و	يه	فرمون	هيدروليك	
بهت	مى	دن،	كيسه	هوا	رو	هم	كنار	جاده	از	بچه	ها	بگير.	يه	گونى	
هم	چراغ	هاى	جلو	و	عقب	و	داخل	و...هست.	باقيشو	آدرس	نوشتم	
برات،	برى	بگيرى	و	سوار	كنى	و	حالشو	ببرى.	خدايى	خيلى	خوب	

باهات	تا	كردم.	برو	به	سالمت!	
مشترى:	داداش	اين	رنگش	چيه؟

خودروساز:	آهان.	تو	برگه	نوشتم	به	انتخاب	مشترى.	ببين	مشترى	
داشتم،	فقط	سوئيچ	بهش	دادم،	شما	چون	آدم	اهل	فضلى	هستى،	
و	 گرفتى	 رو	 قطعات	 رفتى	 اگه	 كردم.	 سوار	 برات	 ماشينو	 خودم	
نتونستى	اسمبل)!؟(	كنى،	بيا	اينجا	بچه	ها	هستن،	ارزون	تر	هم	

حساب	مى	كنن.
روبروى	يك	خودروساز	داخلى	ديگر،	اسفند	ماه	91

مشترى:	آقا	پرايد	اس	ايكس	دارين؟
خودروساز:	بله	كه	داريم.

مشترى:	قسطى	هم	مى	دين؟
خودروساز:	ما	اصال	قسطى	به	دنيا	اومديم	كه	به	مردم	قسطى	بديم.	

شما	تاج	سر	مايى.	بيا	امضا	كن،	مباركت	باشه.
مشترى:	مرسى.	كجاست	ماشين؟

با	پول	شما،	در	فاز	اول...بله...بيا،	بيا	اين	ترمز	اى	بى	 خودروساز:	
اس	رو	بگير،	مراقب	باش	الكى	محكم	رو	ترمز	نزنى	كه	اتاق	ماشين	
جمع	مى	شه.	اينم	بوق	بنزى	جديد	كه	خودمون	در	داخل	توليد	
كرديم	و	روى	پرايد	گذاشتيم.	زاپاس	رو	هم	از	انبار	بگير.	باقى	رو	
هم	بعد	از	قسط	سوم	خرد	خرد	بيا	همين	جا.	فقط	مراقب	باش،	تا	
آب	بندى	نشدى،	زياد	سرعت	باال	نرو.	چالوس	هم	كال	نرو،	دست	
انبار	 برو	 پاشو	 ميشه.	 خراب	 ماشين	 هاى	 كمك	 داره،	 زياد	 انداز	

زاپاس	رو	بگير	تا	تموم	نشده.	مباركت	باشه.
دوم:

قبال	 اگر	 كه	 گفته	 و	 كرده	 خداحافظى	 سياست	 از	 رجبى	 فاطمه	
و	 بوده	كه	داشته	 اى	 انديشه	 به	علت	 نوشته	و	حرفى	زده	 كتابى	

حاال	ديگر	نمى	خواهد	اين	انديشه	رانشر	دهد.
شرح	خبر:	ببخشيد	چند	عدد	سوال.	با	وجود	گرانى	كاغذ،	آيا	چاپ	
جديد	»احمدى	نژاد،	معجزه	هزاره	سوم«	به	بازار	عرضه	مى	شود	يا	
اين	سكوت،	عدم	انتشار	آن	كتاب	را	هم	در	پى	دارد؟	سوال	ديگر	
اينكه	وقتى	شما	سكوت	كنيد،	ما	براى	انتخابات	سال	92،	چگونه	
راه	را	از	چاه	تشخيص	بدهيم؟	سوال	ديگر	اينكه	شما	از	سياست	
خداحافظى	كردين،	از	ورزش	و	فرهنگ	و	اقتصاد	چطور؟	بچه	ها	

در	اين	گروه	ها،	سخت	منتظر	پاسخ	هستند.
سوم:

مى	 را	 	92 انتخابى	 مناظرات	 اجراى	 پيشنهاد	 پورحسين:	 دكتر	
پذيرم.

شرح	خبر:	دوست	خوب	من!	دوست	خوب	ما،	ممنونم؛	ممنونيم!	
)با	صداى	داود	ايزززززز(

در	ضمن	تا	وقتى	مجرى	به	خوبى	مجرى	جديد	برنامه	هفت	هست،	
نوبت	به	شما	نمى	رسد.	فقط	خواهش	مى	كنيم،	خاطرات	خود	از	
برگزارى	فوق	العاده	مناظرات	انتخاباتى	88	را	كه	قرار	بود	منتشر	
كنين،	زودتر	منتشر	كنين	تا	تجربيات	شما	در	اختيار	افراد	ديگر	

قرار	بگيرد.
***	***	***	***	***	***	***

اين	روزهاى	 از	حال	و	هواى	 گزارش	خبرنگار	واحد	مركزى	خبر	
لندن

قرار	 تاثير	 تحت	 هم	 را	 لندن	 آمريكا،	 نمايشى	 انتخابات	 خبرنگار:	

داده	است.	جمعى	از	جوانان	بيكار	لندنى	در	اعتراض	به	وضعيت	بد	
اقتصادى	در	لندن	و	آمريكا،	خواستار	لغو	انتخابات	و	استعفاى	همه	

مسئوالن	اين	دو	كشور	شدند.
)صداى	چند	نفر	در	حال	شعار	دادن	با	زبان	اصلى(

يك	جوان	لندنى:	ما	واقعا	نمى	دونيم	چى	بايد	بگيم؟	فقط	براى	اين	
كشور	و	اون	كشور	متاسفيم.

يك	دختر	لندنى:	من	و	جيم	االن	سه	ماهه	نامزديم،	دولت	هيچ	
بيداد	مى	 بيكارى	 نمى	كنه،	همه	چيز	گرون	شده،	 ما	 به	 كمكى	
كنه،	من	مى	ترسم	كه	نتونيم	هيچوقت	كاشانه	اى	براى	خودمون	
دست	و	پا	كنيم	و	زندگى	رو	آغاز	كنيم...واقعا	چرا...)صداى	گريه	

خفيف(
يك	دانشجوى	بيكار	لندنى:	واقعا	مسخره	اس.	در	اين	شرايط	كى	
حال	راى	دادن	داره.	مردم	آمريكا	بايد	اعتصاب	كنن.	اين	سياست	

ها	فقط	به	بن	بست	منجر	ميشه.
ساله	 ندارم.	سه	 گفتن	 براى	 هيچ	حرفى	 ديگر:	 لندنى	 جوان	 يك	
اما	گرونى	نمى	ذاره.	 ازدواج	كنم	 درسم	تموم	شده	و	مى	خواهم	
خانواده	دختر	مورد	عالقه	من،	از	من	نا	اميد	شدن.	امروز	به	خيابون	

اومدم	تا	شايد	كسى	فريادهاى	منو	بشنوه)صداى	فرياد(...
نداريم.	 نان	 نداريم.	بچه	داريم.	 نداريم.	كار	 لندنى:	پول	 يك	مادر	
بچه	 كنن.	 نمى	 ما	 براى	 كارى	 هيچ	 كه	 ببره	 رو	 شورشون	 مرده	
دانشجو	دارم	كه	مى	خواهد	ازدواج	كند	اما	پولى	ندارم	براى	هزينه	
هاش.	دنبال	وام	هم	رفتيم	مى	گويند	شرايط	بحرانيه،	نيست...به	

كى	بگيم؟
باد	هوا؟	 يا	 اقتصاده	 پوند...اين	 آدامس	شده	11	 ديگر:	 يك	جوان	
سياست	مداران	اين	كشور	بايد	بدانند	كه	ما	گله	گوسفند	نيستيم	
و	آنها	گاوباز.	ما	مى	فهميم	كه	دارند	با	اين	كشور	چه	مى	كنند...

مرگ	بر	اين	مسئوالن.
مجرى:	اعتراضات	در	لندن	در	حال	افزايش	است	و	جمعيتى	كه	
در	 دائم	 كنيد	 مى	 مشاهده	 ملكه	 كاخ	 به	 منتهى	 خيابان	 اين	 در	
حال	زياد	شدن	است.	از	صبح	امروز	بيش	از	93	نفر	در	اين	تجمع	
با	 نيز	 لندن	 پليس	 رسيده.	 نفر	 	137 به	 حاال	 كه	 كردند	 شركت	
پرتاب	گاز	اشك	آور	و	باتوم	از	اين	جوانان	معترض	پذيرايى	كرده	
است	كه	خشونت	بار	ترين	رفتار	با	جوانان	در	يك	قرن	اخير	بوده	
است.	پروفسور	اليكن	لويكن	مى	گويد:	بريتانيا	نفس	هاى	آخر	را	
مى	كشد؛	آنها	اصال	حواسشان	به	نسل	جوان	نيست	و	به	زودى	به	

خاك	سياه	مى	نشينند.
***	***	***	***	***	***	***

اين	روزهاى	 از	حال	و	هواى	 گزارش	خبرنگار	واحد	مركزى	خبر	
ايتاليا

درحالى	كه	مردم	در	سخت	ترين	شرايط	رياضت	اقتصادى	به	سر	
مهمانى	 ايتاليا،	 وزراى	 كانون	 رييس	 سالواتوره،	 سيليو	 برند.	 مى	
اين	 كرد.	 برگزار	 دخترش	 سگ	 سالگى	 دو	 جشن	 براى	 بزرگى	
به	 داشت	 ايتاليايى	 هاى	 رسانه	 در	 اى	 گسترده	 بازتاب	 مهمانى	
طورى	كه	روزنامه	محلى	رم	نوشت:	كوفتت	بشه	سيليو.	اين	روزها	

مردم	ايتاليا	به	نان	شب	هم	محتاجند،	اين	چه	كارى	بود	آخه؟
فكر	 به	 ولى	كسى	 محتاجيم	 نان	شب	 به	 ما	 ايتاليا:	 مردم	 صداى	

ما	نيست.
يك	صداى	ديگر:	ببينيد	اين	صف	نان	است.	تازه	گران	هم	شده،	
آن	 به	 كند	 مى	 برگزار	 مهمانى	 رويى	 چه	 با	 سيليو	 آقاى	 آنوقت	

بزرگى.
دارند	 اقتصادى	 شرايط	 ترين	 سخت	 در	 مردم	 ديگر:	 صداى	 يك	
زندگى	مى	كنند	ولى	انگار	نه	انگار.	اين	هم	از	نان،	هم	گران	شده	

و	هم	بى	كيفيت.	كجا	بايد	پناه	ببريم.
نان	 مردم	 مهمانى.	 اين	 بود	 زشت	 خيلى	 واقعا	 ديگر:	 صداى	 يك	
پاش	 و	 ريخت	 مردم	شهر،	 برابر	 اندازه	سه	 به	 آنجا	 آنوقت	 ندارند	

شده...
دولت،	 رفتار	 اين	 به	 اعتراض	 در	 ها	 اين	شب	 رم	 مردم	 خبرنگار:	

خواستار	برچيده	شدن	دولت	ايتاليا	هستند.

 طنز: تحویل فوری ۲۰۶ با قیمت ۸۹+ماجرای مجری مناظرات انتخاباتی ۹۲ 

نمايشگاه	 از	 شده	 منتشر	 هاى	 گزارش	 و	 اخبار	
در	 كشور	 مسئوالن	 حضور	 همچنين	 و	 مطبوعات	
از	 رسانى	 اطالع	 و	 نمايشگاه	 اين	 متنوع	 هاى	 غرفه	
اظهارات	ايشان	آنقدر	جذاب	هست	كه	بتوان	با	آنها	
شوخى	كرد؛	شباهت	اسامى	اين	گزارش	كامال	اتفاقى	
و	تخيلى	است!رونمايى	ها	و	افتتاح	ها:)توضيح:	امسال	
برخى	غرفه	ها	يا	حضور	يك	نفر	و	چند	صندلى	نشانه	

اى	بود	از	يك	سايت	و	يا	يك	رسانه!(
خراب	نيوز

اين	سايت	با	حضور	جمعى	از	مسوالن	ارشاد	افتتاح	
شد.	مدير	اين	سايت	كه	خواست	نامش	فاش	نشود	
به	خبرنگار	ما	گفت:	رسالت	ما	نمايش	عريان	خرابى	
هاى	كشور	است	و	در	اين	مسير	با	هيچ	كسى	شوخى	
نداريم.	اگر	خداى	نكرده)!(	روزى	به	جايى	رسيديم	
كه	خرابى	در	كشور	وجود	نداشت،	خودمان	دست	به	
كار	مى	شويم؛	خراب	مى	كنيم	و	گزارش	مى	دهيم.

مبنا
رسالت	 شد.	 افتتاح	 ايران	 زن	 بى	 مردان	 خبرگزارى	
اين	خبرگزارى	پوشش	كامل	اخبار	مردان	بى	زن	و	
دلدارى	به	آنها	براى	بهبود	اوضاع	جهت	ازدواج	است.	
بين	 از	 خبرگزارى	 اين	 مسئول	 مدير	 افسرى،	 خانم	
المللى	شدن	آن	در	آينده	اى	نزديك	خبر	داد	و	گفت:	

همه	تحريريه	اين	خبرگزارى	زنان	مجرد	هستند.
رهانيور

را	 مسئولى	 هيچ	 اينكه	 به	 اشاره	 با	 رهانيوز	 سردبير	
از	 ما	هيچ	يك	 ايم	گفت:	 نكرده	 افتتاح	دعوت	 براى	
با	هيچ	كسى	هم	 مسئوالن	كشور	را	قبول	نداريم	و	
عقد	اخوت	نبسته	ايم	و	اصوال	با	هيچكسى	حال	نمى	
كنيم	مگر	اينكه	به	ما	حال	بدهد	تازه	آنجا	هم	شرط	
و	شروطى	داريم.	وى	از	توضيح	بيشتر	طفره	رفت	و	
حضار	را	به	انتشار	آخرين	عكس	هاى	خانوادگى	شان	

تهديد	كرد.
كلنگ	نيوز

آمده	 است:	 آمده	 اين	سايت	 توزيع	شده	 بروشور	 در	
ايم	تا	ايران	را	آباد	كنيم	و	بى	عدالتى	ها	را	با	كلنگ	
ريشه	كن	كنيم.	در	اين	مسير	با	هيچ	جناحى	نيستيم	

و	فراجناحى	كلنگ	مى	زنيم.
كچل	آنالين

سايت	 اين	 ساله	 	14 مدير	 عدالتخواه،	 عبدالصمد	
عدالت	 به	 رسيدن	 براى	 گفت:	 خبرنگاران	 جمع	 در	
آمده	ايم	و	مسئوالن	را	تا	رسيدن	به	نقطه	نهايى	ول	
نمى	كنيم؛	آنقدر	موى	دماغشان	مى	شويم	تا	موى	
سرشان	را	ريشه	كن	كنيم.	هدف	ما	رسيدن	به	عدالت	

حداكثرى	و	كچلى	همه	مسئوالن	بى	عدالت	است.
شيلنگ	آنالين

سردبير	اين	سايت	به	خبرنگار	ما	گفت:	هرچى	گفتم	
بايد	چاپ	كنى	وگرنه	)...(	ما	اينجاييم	تا	هر	مسئولى	
فوت	 بدون	 آنالين	 به	صورت	 اى	خطا	كرد؛	 كه	ذره	

باشد	 و	درس	عبرتى	 بگيريم	 او	 به	 را	 وقت،	شيلنگ	
براى	ديگران.	هيچ	مسئولى	در	حاشيه	امن	شيلنگ	
وى	 نداريم.	 شوخى	 هيچكى	 با	 ما	 و	 نيست	 آنالين	

افزود:	چاپش	نكنى	)...(
آفتابه	نيوز

سايت	 اين	 مسئول	 مدير	 اصيل،	 اباذرمنش	 سلمان	
در	نشست	رونمايى	از	پورتال	جديد،	هرگونه	ارتباط	
محتوايى	و	فكرى	با	شيلنگ	آنالين	را	رد	كرد	و	گفت:	
ما	آرمانخواه	حقيقت	جو	هستيم	اما	بى	چاك	و	دهن	
معلوم	 كه	 حمال	 نادان	 نفهم	 جماعت	 اين	 نيستيم،	
كار	 و	 اند	 و	نشسته	 اند	 آمده	 از	كدام	دهاتى	 نيست	
رسانه	را	با	دعواى	سر	دروازه	غار	يكى	مى	دانند	هرگز	
هستند	 شيلنگى	 آنها	 باشند،	 عدالتخواه	 توانند	 نمى	
آن	طرف	 و	 اين	طرف	 به	 در	دست	صاحبانشان	 كه	

پاشيده	مى	شوند.
فحش	نيوز

يك	منبع	آگاه	در	مراسم	گشايش	اين	سايت	گفت:	
زبان	 مسئوالن	 به	 تا	 ايم	 كرده	 جزم	 را	 خود	 عزم	
را	 انتقادات	سازنده	ما	 و	 نيستند	 بلد	 نفهمى	كه	كار	
گوش	نمى	دهند،	فحش	بدهيم	بلكه	اينگونه	هم	آنها	
اصالح	شوند	و	هم	ما	دلمان	خنك	شود.	وى	افزود:	
با	نهادهاى	مختلف	هماهنگ	كرديم	و	ليست	فحش	
هاى	مجاز	را	گرفته	ايم	كه	به	زودى	منتشر	خواهد	

شد.

سايت	خربازى
در	معرفى	سايت	آمده	است:	جمعيت	جوانان	عالف	
از	 خروج	 هدف	 با	 خاص،	 سياسى	 گرايش	 با	 مركز	
اندازى	 راه	 را	 اين	سايت	 اقتصادى	در	كشور،	 بحران	
گفتگوهاى	 انجام	 با	 نوعى	 به	 دارد	 قصد	 و	 كرده	
اذهان	 العقول،	 محير	 هاى	 گزارش	 تهيه	 و	 متفاوت	

عمومى	را	از	زير	بار	فشار	فعلى	خارج	سازد.	
پيروزى	از	آن	ماست	نيوز

اين	 گفت:	 ما	 خبرنگار	 به	 نيوز	 فالس	 مسئول	 مدير	
سايت	را	حاميان	آقاى	خاص،	با	هدف	انتخاباتى	راه	
اندازى	كرده	اند	و	فكر	مى	كنند	ما	خبر	نداريم.	وى	
افزود:	شبانه	روز	رصدشان	مى	كنيم	و	گاف	هايشان	
نمى	 و	 دهيم	 مى	 نشان	 همه	 به	 خبر	 صورت	 به	 را	

گذاريم	آب	خوش	از	گلوى	نفتى	شان	پايين	برود.
دمت	گرم	آنالين

فرامرز	اسحاقى	شكيب،	مدير	اين	سايت	گفت:	تشكل	
از	 سپاسگزارى	 هدف	 با	 خدمتگزار	 دولت	 حاميان	
خدمات	ارزنده	دولت،	اين	سايت	را	راه	اندازى	كرده	و	
مسائل	داخلى	و	بين	المللى	را	ساپورت	مى	كند.	وى	
افزود:	اين	سايت	اصال	تبيلغاتى	و	انتخاباتى	نيست	و	
تا	ابد	براى	شرح	خدمات	دولت	كه	تا	سالها	بعد	نيز	

ادامه	خواهد	داشت،	راه	اندازى	شده	است.
همچنين	در	مراسمى	با	حضور	همه	مسئوالن	معاونت	
مطبوعاتى	از	سايت	هاى	»دهن	نيوز،	ته	ديگ	آنالين	
و	معجزه	قرن	نيوز«	رونمايى	شد.	اين	سايت	ها	فعال	
آنها	 براى	 وظايفى	 شرح	 بعد	 تا	 اند	 شده	 اندازى	 راه	

نوشته	شود.

اظهارات	و	واكنش	ها
با	توجه	به	اينكه	مسئوالن	مختلف	كشور	در	نمايشگاه	
مطبوعات	خيلى	مهربان	و	رسانه	اى	مى	شوند	و	در	
هر	غرفه	اى	هم	موج	را	عوض	مى	كنند،	ادامه	مطلب	
را	بخوانيد؛		توضيح	اينكه	با	جابه	جايى	مسئوالن	در	
اظهارات	 و	 افتد	 نمى	 اتفاق	خاصى	 اين	بخش،	هيچ	
همين	هاست	با	تغيير	نام	رسانه؛	خودتان	هر	كسى	
را	خواستيد	به	هر	غرفه	اى	كه	دوست	داشتيد	وصل	

كنيد!
وزير	سكه	و	دالر	در	غرفه	مجله	سبزى	پلو	با	محسن:	
من	و	همسرم	سالهاست	اين	مجله	رو	مى	خونيم	و	
احساس	 واقعا	 نخونيم،	 رو	 مجله	 اين	 هفته	 يك	 اگر	

گمشدگى	داريم!
ناپاك:	 فوتبال	 روزنامه	 در	 فرهنگى	 كميسيون	 عضو	
با	روزنامه	شما.	 خدا	وكيلى	روزم	شب	نمى	شه	جز	
خيلى	باحاليد	و	دمتون	گرم.	شعارهاى	مردمى	روى	

سكوها	رو	بيشتر	منتشر	كنيد.
باشيد:	 خوشگل	 ماهنامه	 غرفه	 در	 نفت	 وزير	 معاون	
زيادى	 هاى	 مدت	 من	 و	 داريد	 خوبى	 مجله	 خيلى	
است	كه	با	مجله	شما	اينطور	خوش	تيپ	و	خوشگل	
موندم.	همه	بهم	مى	گن	راز	خوشگلى	شما	چيه	و	من	

مى	گم،	مجله	خوشگل	باشيد.
آنالين:	 شيلنگ	 غرفه	 در	 فيلترينگ	 كميته	 عضو	
رسانه	ها	بازوان	فرهنگى	كشور	هستند	و	آزادى	بيان	
خودم	 من	 است،	 درصد	 	130 حد	 در	 ها	 سايت	 در	

عاشق	سايت	ها	هستم.	

طنز: افتتاح کلنگ نیوز و شیلنگ آنالين+اعتراض مسئوالن به ارشاد 
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در مقاله ای با عنوان »نخل گردانی در روستای ابیانه« به نوشته زلیخا نظری داشلی برون، 
می شوند.  گردانده  تاسوعا  و  عاشورا  روزهای  در  نخل  دو  ابیانه  روستای  در  است:»  آمده 
این  در  باال.  محله  و  پایین  محله  دارند،  تعلق  ابیانه  از  محله ای  به  کدام  هر  نخل ها  این 
روزها هرکدام از این نخل ها با آداب خاصی مسیرهای مشخصی از ابیانه را باید طی کنند. 
نخل گردانی هر دو محله همراه با مراسم و مناسکی خاص است و باید و نبایدهایی در آن 

رعایت می شود.«
این مراسم در روزهای تاسوعا و عاشورا نمونه ای از آیین تابوت گردانی در ایران است. بنابر 
شواهد تاریخی، پیشینه مراسم نخل گردانی به دوران صفوی برمی گردد. در حال حاضر نیز 
این آیین در مناطق مختلف ایران به خصوص مناطق مرکزی مانند یزد، کرمان، کاشان، 

نایین و اصفهان برگزار می شود.
نخل تابوت بزرگ و بلندی است که بر آن خنجر و شمشیر و پارچه های قیمتی و آیین ها 
بسته شده است و روز عاشورا به عنوان تابوت امام حسین )ع( حرکت داده می شود. چون 

شبیه به درخت خرما ساخته می شود به آن نخل می گویند.
نخل گردانی در محله پایین ابیانه

نخل محله پایین، در مسیرهای مشخصی از روستا گردانده می شود. در روز تاسوعا، اهالی 
این محله در جلوی حسینیه جمع می شوند و این نخل را از حسینیه بیرون می آورند. در 
به  نخل  بر روی  نخل می شود. حق نشستن  است سوار  نوبتش  فردی که  درون حسینیه 
طایفه هایی مشخص تعلق دارد. این حق به صورت موروثی به این افراد رسیده است. فردی 
که سوار نخل می شود باید در روز عاشورا و تاسوعا به حمل کنندگان نخل، ناهار و شام نذری 
بدهد. امروزه این غذاهای نذری را به همه افراد شرکت کننده در مراسم عزاداری می دهند. 
حمل کنندگان نخل نیز در گذشته از طوایف خاصی بوده اند اما امروزه مردان جوان همه 

طوایف ایم محله می توانند در حمل نخل شرکت کنند.
رسم است که در روز عاشورا نخل را بر زمین نگذارند. آن را از حسینیه تا سرچشمه)قبرستانی 
در شرق روستا( می برند و در سرچشمه به زمین می گذارند و بعد از صرف ناهار نذری نخل 
را به حسینیه برمی گردانند و آن را از کوه سرچشمه به باال می کشند. قسمت بسیار مشکل 
حمل نخل محله پایین، حمل نخل در این مسیر است.در روز عاشورا نخل مسیر طوالنی تری 
را طی می کند. در واقع عالوه بر مسیر روز تاسوعا، چند کوچه به طرف محله باال حرکت 
می کند. در این روز نخل را در نقطه های بخصوصی که سال های سال متداول بوده است، بر 
زمین می گذارند. گاهی کسانی که نذر داشته باشند در پیش پای نخل گوسفندی قربانی 

می کنند.
نخل گردانی در محله باالی ابیانه

مراسم نخل گردانی در محله باالی ابیانه در روز تاسوعا پس از مراسم »جاق جاقازنی« شروع 
می شود. پس از این که معتمدان و بزرگان محله در جلو حسینیه جمع می شوند، نخل را 
از حسینیه بیرون می آورند. در این محله نیز افراد به خصوصی حق سوار شدن بر نخل را 

دارند و طوایف به خصوصی نیز از حق گرفتن پایه های نخل برخوردارند.
در این محله نیز نخل در مسیر مشخصی گردانده می شود و آیین آن مشابه محله پایین 
که  است  حاجت گاه  حسینیه  و  مسجد  در  ناهار  صرف  برای  باال  محله  نخل  توقف  است. 
در غرب روستا قرار دارد. مراسم نخل گردانی در روز عاشورا در محله باال و پایین پس از 
نیز  باال  ادامه دارد. در محله  تا ظهر عاشورا  انجام می شود و  برگزاری مراسم طلوع خوانی 
چون تعداد طوایفی که می توانند سوار نخل شوند زیاد است، نوبت هر چند سال یک بار به 

افراد می رسد.   
نخل هر منطقه فقط در محدوده همان محله گردانده می شود و مجاز نیست که به محدوده 
محله دیگر وارد شود. در روز عاشورا دو نخل در یک نقطه با هم روبرو می شوند که در این 

هنگام نخل ها به هم سالم می کنند. 
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