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چون رسل و رسائل كوفیان بیوفا از حد گذشت تا آنكه دوازده هزار نامه نزد حضرت سیدالشهداء علیه السالم جمع شد الجرم آن جناب 
نامه ای به این مضمون در جواب آنها نگاشت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
این نامه  ایست از حسین بن علی به سوی گروه مسلمانان و یا مؤمنان كوفیان.

اما بعد به درستی كه هانی و سعید آخر كس بودند از فرستادگان شما برسیدند و مكاتیب شما را برسانیدند بعد از آنكه رسوالن بسیار و 
نامه های بیشمار از شماها به من رسیده بود و بر مضامین همه آنها اطالع یافتم و حاصل جمیع آنها این بود: كه ما امامی نداریم به زودی به 
نزد ما بیا شاید كه حق تعالی ما را به بركت تو بر حق و هدایت مجتمع گرداند. اینك به سوی شما فرستادم برادر و پسر عم وثقة اهل بیت 
خویش مسلم بن عقیل را پس اگر بنویسد به سوی من كه مجتمع شده است رأی عقالء و دانایان و اشراف شما بر آنچه در نامه ها درج كرذه 
بودید، همانا من به زودی به سوی شما خواهم آمد. انشاء اهلل، پس قسم به جان خود كه امام نیست مگر آنكسی كه حكم كند در میان مردم 
به كتاب خدا و قیام نماید در میان مردم به عدالت و قدم از جاده شریعت مقدسه بیرون نگذارد و مردم را بر دین حق مستقیم دارد، والسالم.

پس مسلم بن عقیل پسر عم خویش را كه به وفور عقل و علم و تدبیر وصالح سداد و شجاعت ممتاز بود طلبید و برای بیعت گرفتن از اهل 
كوفه با قیس بن مسهر صیداوی و عماره بن عبداهلل سلولی و عبدالرحمن بن عبداهلل ارحبی متوجه آن صوب گردانید و امر كرد او را به 
تقوی و پرهیزكاری و كتمان امر خویش از مخالفان و حسن تدبیر و لطف و مدارا و فرمود كه اهل كوفه بر بیعت من اتفاق نمایند، حقیقت 

حال را برای من بنویس، پس مسلم آن حضرت را وداع كرده از مكه بیرون شد.
سید بن طاووس و شیخ بن نما و دیگران نوشته اند كه حضرت امام حسین علیه السالم نامه نوشت به مشایخ بصره كه از جمله احنف بن 

قیس و منذربن جارود و یزید بن مسعود نهشلی و قیس بن هیثم )به تقدیم یاء مثّناه بر ثاء مثلّثه( بودند. بدین مضمون:
» بسم اهلل الرحمن الرحیم این نامه  ایست كه از حسین بن علی بن ابیطالب.

اما بعد همانا خداوند تبارك و تعالی محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله را به نبوت و رسالت برگزید تا مردمان را بذل نصیحت فرمود و 
ابالغ رسالت پروردگار خود نمود آنگاه حقتعالی او را تكرماً به سوی خود مقبوض داشت و بعد از آن اهل بیت آن حضرت به مقام او احق 
و اولی بودند ولكن جماعتی بر ما غلبه كردند و حق ما را به دست گرفتند و ما به جهت آنكه فتنه انگیخته نشود و خونها ریخته نگردد 
خاموش نشستیم اكنون این نامه را به سوی شما نوشتم و شما را به سوی خدا و رسول خدا می خوانم پس به درستی كه شریعت نابود 
گشت و سنت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله برطرف شد، اگر اجابت كنید دعوت مرا و اطاعت كنید فرمان مرا شما را از طریق ضاللت 

بگردانم و به راه راست هدایت نمایم والسالم.«
پس آن نامه را به مردی از موالیان خود سلیمان نام كه مكنی به ابورزین بود سپرد كه به تعجیل تمام بصنادید بصره رساند، سلیمان چون 

نامه آن حضرت را به اشراف بصره رسانید از مضمون آن آگهی یافتند و شادمان شدند.
پس یزید بن مسعود نهشلی مردم بنی تمیم و جماعت بنی حنظله و گروه بنی سعد را طلب فرمود چون همگی حاضر شدند گفت ای بنی 
تمیم چگونه است مكانت و منزلت من در میان شما ؟ گفتند به به از برای مرتبت تو به خدا سوگند كه تو پشت و پشتوان مائی و هامه 
فخر و شرف و مركز عز و عالئی و در شرف مكانت بر همه پیشی گرفته ای، یزید بن مسعود گفت: همانا من شما را انجمن ساختم تا با 
شما مشورتی كم و از شما استعانتی جویم، گفتند ما هیچ دقیقه از نصیحت تو فرو نگذاریم و آنچه صالح است در میان آریم اكنون هر چه 
خواهی بگوی تا بشنویم. گفت دانسته باشید كه معاویه هالك گشته و رشته جور بگسیخت و قواعد ظلم و ستم فرو ریخت و معاویه پیش از 
آنكه بمیرد برای پسرش بیعت گرفت و چنان دانست كه این كار بر یزید راست آید و بنیان خالقت او محكم گردد و هیهات از این اندیشه 
محال كه صورت بندد جز به خواب و خیال و با این همه یزید شرابخوار فاجر در میان است دعوی دار خالفت و آرزومند امارات است و حال 

آنكه از حلیه حلم بری و از زینت علم عری است، سوگند به خدا كه قتال با او از جهاد با مشركین افضل است.
هان ای جماعت حسین بن علی پسر رسول خدا است )صلی اهلل علیه و آله( با شرافت اصل و حصافت عقل او را فضلی است از هندسه 
صفت بیرون و علمی است از اندازه جهت افزون او را به خالفت سالم كنید یعنی محكم دست بیعت با او فرا دهید كه با رسول خدا صلی 
اهلل علیه و آله قرابت دارد و عالم به سنن و احكام است صغیر را عطوفت كند و كبیر را مالطفت فرماید، و چه بسیار گرامی است رعیت را 

رعایت او و امت را امامت او الجرم خداوند او را بر خلق حجت فرستاد و موعظت او را ابالغ داد.
هان ای مردم مالحظه كنید تا كوركورانه از نور حق به یكسوی خیمه نزنید و خویشتن را در وادی ضاللت و باطل نیفكنید، همانا صخر 
بن قیس یعنی احنف در یوم جمل از ركاب امیر المومنین علیه السالم تقاعد ورزید و شما را آالیش خذالن داد، اكنون آن آلودگی را به 

نصرت پسر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بشوئید.
سوگند با خدای كه هر كه از نصرت آن حضرت مسامحت آغازد خداوند او را در چاه مذلت اندازد و ذلت او را در عترت و عشیرت او به 
وراثت سرایت كند و اینك من زره مبارزت در بر كرده ام و جوشن مشاجرت بر خود پوشیده ام، و بدانید آنكس كه كشته نشود هم سرانجام 
جان دهد و آنكس كه از مرگ بگریزد عاقبت به چنگ او گرفتار آید، خداوند شما را رحمت كند مرا پاسخ دهید و جواب نیكو در میان آرید.

نخستین بنو حنظله بانگ برداشتند و گفتند یا اباخالد ما خدنگهای كنایه توئیم و رزم آزمودگان عشیرت توئیم، اگر ما را از كمان گشاددهی 
بر نشان زنیم و اگر بر قتال فرمائی نصرت كنیم چون به دریای آتش زنی واپس نمانیم، و چند كه سیالت بال بر تو روی كند روی نگردانیم 

با شمشیرهای خود به نصرت تو بپردازیم و جان و تن را در پیش تو سپر سازیم. آنگاه بنو سعد بن یزید ندا در دادند كه یا اباخالد ما 
هیچ چیز را مبغوضتر از مخالفت تو ندانیم و بیرون تو گام نزنیم، همانا صخر بن قیس ما را به ترك قتال مأمور ساخت و هنر ما در ما 
مستور ماند، اكنون ما را لحظه  ای مهلت ده تا با یكدیگر مشاورت كنیم پس از آن صورت حال را به عرض رسانیم. از پس ایشان بنوعامر 
بن تمیم آغاز سخن كردند و گفتند یا اباخالد ما فرزندان پدران توئیم و خویشان و هم سوگندان توئیم، ما خوشنود نگردیم از آنچه كه 
ترا به غضب آرد و ما رحل اقامت نیفكنیم آنجا كه میل تو روی به كوچ و سفر آورد دعوت ترا حاضر اجابتیم و فرمان ترا ساختة اطاعتیم.

ابوخالد گفت: ای بنو سعد اگر گفتار شما با كردار شما راست آید خداوند همواره شما را محفوظ دارد و به نصرت خود محفوظ فرماید. 
ابوخالد چون بر مكنون خاطر آن جماعت اطالع یافت نامه ای برای جناب امام حسین علیه السالم بدین منوال نوشت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم اما بعد، پس به تحقیق كه نامه شما به من رسید و بر مضمون آن آگهی یافتم و دانستم كه مرا به سوی اطاعت 
خود خواندی و بیاری خویش طلب فرمودی، همانا خداوند تعالی خالی نگذارد جهان را از عالمی كه كار به نیكوئی كند و دلیلی كه به راه 
رشاد هدایت فرماید و شما حجت خدائید بر خلق، و امان و امانت او در روی زمین، و شما شاخهای زیتونة احمدیه اید و آن درخت را اصل 
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و فرع شمائید اكنون به فال نیك به سوی ما سفر كن كه من گردن بنی تمیم را در خدمت تو خاضع داشتم 
و چنان در طاعت و متابعت تو شایق گماشتم كه شتر تشنه مرآبگاه را، و قالدة طاعت ترا در گردن بنی سعد انداختم و گردن ایشان را برای 
خدمت تو نرم و ذلیل ساختم و به زالل نصحیت ساحت ایشان را كه آالیش تقاعد و توانی در خدمت داشتم بشستم و پاك و صافی ساختم.

چون این نامه به حضرت حسین علیه السالم رسید فرمود خداوند در روز دهشت ایمن دارد و در روز تشنه كامی سیراب فرماید.
اما احنف بن قیس او نیز حضرت را باین نمط نامه كرد:
یَن الیُوقُنوَن. اَّما بعد، َفاْصِبْر َفاِنَّ ِوْعَداهللِ َوالیَْسَتِخنََّك الذَّ

از ایراد این آیة مباركه به كنایت اشارتی از بیوفائی اهل كوفه به عرض رسانید.
اما چون نامه امام حسین علیه السالم به منذر بن جارود رسید بترسید كه مبادا این مكاتبت از مكیدتهای عبیداهلل بن زیاد باشد و همی 
خواند اندیشه های مردم را باز داند و هر كس را به كیفر عمل خود رساند و دختر منذر كه بحریه نام داشت نیز در حبالة نكاح عبیداهلل بود، 
الجرم منذر آن مكتوب را با رسول آن حضرت به نزد ابن زیاد آورد و چون ابن زیاد آن مكتوب را قرائت كرد امر كرد كه رسول آن حضرت 
را گردن زدند و بعضی گفته اند كه به دار كشید. و این رسول همان ابورزین سلیمان موالی آن حضرت بوده كه جاللت شأنش بسیار بلكه 
شیخ ما در كتاب لؤلؤ و مرجان به مراتب عدیده رتبه او را از هانی بن عروه مقدم گرفته و چون ابن زیاد از قتل او بپرداخت باالی منبر 
رفت و مردم بصره را به تهدید و تهویل تنبیهی بلیغ نمود و برادرش عثمان بن زیاد را جای خود گذاشت و خود به جانب كوفه شتافت. 
و بالجمله مردم بصره وقتی تجهیز لشكر كردند كه در كربال به نصرت امام حسین علیه السالم حاضر شوند ایشان را آگهی رسید كه آن 

حضرت را شهید كردند. الجرم بار بگشودند و به مصیبت و سوگواری بنشستند.
برگرفته از كتاب منتهی االمال، تألیف حاج شیخ عباس قمی

نامه های حضرت امام حسین )ع(

امام خمینی )ره(

بسیج مدرسه عشق است

بسیاری از حافظ شناسان و حافظ خوانان اعتقاد دارند که این غزل رندانه حافظ در مورد امام حسین )ع( است
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت                          گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم                              یا رب مباد کس را خمدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی منی دهد کس                              گویی ولی شناسان رفتند از این والیت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا                         سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی                      جانا روا نباشد خون ریز را محایت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود               از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود                                زهنار از این بیابان وین راه بی هنایت
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرومن                                  یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

این راه را هنایت صورت کجا توان بست                        کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
هر چند بردی آمب روی از درت نتامب                              جور از حبیب خوشرت کز مدعی رعایت
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ              قرآن ز بر خبوانی در چارده روایت
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به نظر می رسد كه سیاستگذاران جمهوری اسالمی در سه دهه 
اخیر، دیدگاه شریعتی در حوزه سیاست خارجی را واقع بینانه تر 
از دیدگاه مطهری یافته اند و به همین دلیل، عماًل رای شریعتی را 
به رای مطهری ترجیح داده اند؛ هر چند كه از شهید مطهری، به 

مراتب بیشتر از دكتر شریعتی تجلیل می كنند.
دو  اش  سیاسی  بزرگ  رهبران  از  غیر   ، ایران  اسالمی  انقالب 

ایدئولوگ بزرگ داشت: علی شریعتی و مرتضی مطهری.
شریعتی و مطهری اگر چه اختالفات فكری چشمگیری با یكدیگر 
داشتند ولی نامشان در تاریخ انقالب اسالمی به عنوان ایدئولوگ 
های این انقالب ثبت شده است؛ با این تفاوت كه دكتر شریعتی 
در جریان پیروزی انقالب اسالمی، از سوی افكار عمومی در ایران 
مطهری،  اهلل  آیت  اما  انقالب« شناخته می شد  »معلم  عنوان  به 
پس از پیروزی انقالب، یعنی پس از آنكه معلوم شد امام خمینی، 
همه آموزه های شریعتی را تایید نمی كند، به عنوان معلم انقالب 

معرفی و پس از شهادتش ، روز معلم هم به نامش شد. 
بوده  مطهری  موید  البته  رسمی  سیاست  گذشته،  دهه  سه  در 
كسانی  نیستند  كم  اما  است.  كرده  سكوت  شریعتی  قبال  در  و 
به  اش  التفاتی  كم  وجود  با  اسالمی  نظام جمهوری  معتقدند  كه 
كه  است  پیموده  را  راههایی  عماًل  متعدد،  موارد  در  شریعتی، 

شریعتی در آثارش توصیه كرده بود. 
رابطه امام خمینی و امت شهیدپرور و انقالبی در دهه اول انقالب، 
شباهت زیادی به رابطه »امت و امامت« مد نظر شریعتی داشت. 
نیز  انقالب  نخست  دهه  چپگرایانه  نسبتاً  اقتصادی  های  سیاست 
بیش از آنكه متاثر از دیدگاه های اقتصادی مطهری باشد، برآمده 

از چپگرایی اسالمی شریعتی بود. 
انقالب  ضرورت  به  ای  اشاره  جا  هیچ  مطهری،  مرتضی  آثار  در 
فرهنگی دیده نمی شود اما شریعتی در سخنرانی »امت و امامت«، 
و  امت  تز  بر  مبتنی  جامعه  در  امری ضروری  را  فرهنگی  انقالب 
امامت می داند و در این راستا، حتی از انقالب فرهنگی در چین و 

روسیه نیز دفاع می كند. 

 در موضوع مهدویت، نه تنها نوشته های شریعتی در جامعه ایران، 
بسیار تاثیرگذار بود و شریعتی، »انتظار« را مبنای اعتراض به نظم 
سیاسی حاكم بر سراسر عالم می دانست و از آن دستمایه ای برای 

اعتراض فعال می ساخت.
مطهری اما اگر چه با نظم سیاسی حاكم بر جهان همدلی نداشت، 
ولی دغدغه اش هم این نبود كه انتظار را دستمایه انقالب جهانی 
چنین  به  او،  تئوریك  های  فرآورده  سازد.  متجدد  جهان  علیه 
جمهوری  ریاست  دوره  در  حال  هر  به  انجامید.  نمی  پیامدهایی 
خارجی  سیاست  عرصه  در  اعتراض  مذهب  انتظار،  نژاد،  احمدی 
دولت ایران شد و اتخاذ چنین رویكردی در سیاست خارجی دولت 
ایران اسالمی، مصداق بالفعل شدن یكی از پتانسیل های منظومه 
فكری دكتر شریعتی بود.   بخش مهمی از تاثیرگذاری شریعتی 
بازمی  نوشتار  و  بودنش در مقام گفتار  و هنرمند  او  قلم  به  البته 
گردد. شریعتی، سخنور و نویسنده ای چیره دست و قهار بود كه 
كالمش، كمندی بود بر گردن عقل مخاطب. مخاطب شریعتی، گاه 
پیش از آنكه سخن او را دریافته باشد، آن را پذیرفته بود؛ و گاه 

حتی بیش از آنكه سخن او را فهمیده باشد، آن را پذیرفته بود.  
اخیر،  دهه  سه  در  رسمی  سیاست  ها،  تاثیرپذیری  این  وجود  با 
ترویج مطهری و سكوت در قبال شریعتی بوده است. گاهی هم كه 
از شریعتی در تربیون های رسمی تجلیل می شود، تصویری ناقص 
از وی ارائه می شود. مثاًل بر امپریالیسم ستیزی شریعتی و نقدهای 

وی بر تجدد انگشت تاكید نهاده می شود. 
 انقالب اسالمی ایران در دهه نخست خود، حداقل در دو حوزه، 
بیشتر از مطهری تاثیر گرفت تا شریعتی. نخست در بحث مدخلیت 
فقه در سیاستگذاری های حكومتی و دوم در زمینه نحوه مواجهه 
با ابرقدرت های نظام بین الملل؛ هر چند كه غلبه تاثیر مطهری بر 

شریعتی در این حوزه دوم، دوام چندانی نیاورد.
شریعتی عالقه چندانی به جنبه فقهی دین نداشت و این گرایش 
شریعتی، هیچ گاه در جمهوری اسالمی بر كرسی قبول ننشست و 

همیشه به عنوان یكی از »انحرافات شریعتی« قلمداد شد. 

در زمینه نحوه مواجهه با ابرقدرت های نظام بین الملل، اختالف 
دیدگاه شریعتی و مطهری ناشی از اختالف دیدگاه آنها در خصوص 

ماركسیسم بود.
اما  اسالم  »دشمن«  كاپیتالیسم  كه  گفت  می  صریحاً  شریعتی 
امپریالیسم  با  اسالم  تضاد  او  است.  اسالم  »رقیب«  ماركسیسم 
این دو،  از  ذاتی می دانست و می گفت هر یك  را  كاپیتالیستی 
خواستار نابودی دیگری هستند. اما ماركسیسم اگر چه اختالفات 

جدی با اسالم دارد ولی هر چه هست، رقیب است. 
دشمن  ماركسیسم  بود  معتقد  شریعتی،  برعكس  مطهری،  اما 
همیشگی اسالم است و در این باره می گفت: » ماركسیسم یك 
الدخصام )شدیدترین  است كه  رقیبی  بلكه  است  متخاصم  رقیب 
دشمنی(است. یعنی ... همین طوری كه اسالم كوشش می كند كه 
یك سرزمین هایی را فتح كند او می خواهد همان سرزمین ها را 
به خودش اختصاص بدهد ولی متاسفانه به قدری در آن خصومت 
از  و  ندارد  وجود  چنین خصومتی  امپریالیسم  در  كه  دارد  وجود 
هیچ وسیله نامشروعی برای كوبیدن اسالم به عنوان خصم خودش 
استفاده نمی كند.« )گفتگوی چهارجانبه، انتشارات صدرا، تهران، 

1388، چاپ پنجم، صص 47-8(
ناگفته پیداست كه بر این دو نگرش اساسی، دو سیاست خارجی 
متفاوت بنا می شود. از دل نگرش مطهری، كه ماركسیسم را نیز 
با اسالم می دید، سیاست »نه شرقی،  مثل كاپیتالیسم در تضاد 
نه غربی« بیرون می آید اما دیدگاه شریعتی صرفاً به سیاست »نه 

غربی« ختم می شود.
سیاست خارجی ایران در دهه نخست پس از انقالب، تا حد زیادی 
و  »اسالم  رابطه  مساله  قبال  در  مطهری  شهید  دیدگاه  از  متاثر 
شرقی«  »نه  بعد  تدریج  به  اما  بود.  كاپیتالیسم«  و  ماركسیسم 
انقالب، كمرنگ  اول  ایران، حتی در همان دهه  سیاست خارجی 
از عراق در دوران  اتحاد جماهیر شوروی  با وجود حمایت  و  شد 

جنگ، تقابل تهران و مسكو كاهش یافت. 
شكست تاریخی بلوك شرق در برابر بلوك غرب، در كنار افزایش 
ارتقاء جایگاه روسیه،  با جهان غرب، موجب  ایران اسالمی  تقابل 

چین، كره شمالی و كوبا در سیاست خارجی ایران شد.
و حتی  یافت  ادامه  روند  این  نیز،  و 1380  های 1370  دهه  در 
دولت متمایل به غرب خاتمی نیز نتوانست بعد »نه غربی« سیاست 

پایدار  و  استراتژیك  ای  گونه  به  را  اسالمی  خارجی جمهوری 
كمرنگ كند. 

از سفر فیدل كاستروی ماركسیست به تهران تا روابط حسنه دولت 
ایران با دولت روسیه و حزب كمونیست چین و حزب كمونیست 
كره شمالی، همه و همه وقایع و روندهایی بوده اند كه نشان می 
دهند سیاست خارجی ایران در مجموع سه دهه گذشته و بویژه 
در دو دهه اخیر، بیشتر با نگرش علی شریعتی همسویی و مطابقت 

داشته تا با نگرش مرتضی مطهری. 
اما  است  دیگری  بحث  نادرست،  یا  بوده  درست  روند  این  اینكه 
به نظر می رسد كه سیاستگذاران جمهوری اسالمی در سه دهه 
اخیر، دیدگاه شریعتی در حوزه سیاست خارجی را واقع بینانه تر 
از دیدگاه مطهری یافته اند و به همین دلیل، عماًل رای شریعتی را 
به رای مطهری ترجیح داده اند؛ هر چند كه از شهید مطهری، به 

مراتب بیشتر از دكتر شریعتی تجلیل می كنند
وقتی كتك خور دولت ملس می شود!

عصر ایران - هومان دوراندیش

نقش شریعتی و مطهری در سیاست خارجی ایران

هیچ كس نمی تواند نافی مسؤولیت شخص محمود احمدی نژاد و دولت 
تحت امرش در شكل گیری اوضاع كنونی و مشكالت روز افزون مردم باشد 
؛ این نكته ای است كه تا كنون ، بارها بدان تصریح و تأكید شده است و 
تاریخ نیز آن را گواهی خواهد كرد.با این حال ، شكستن تمام كاسه ها و 
كوزه ها بر سر احمدی نژادی كه دولتش آفتاب لب بام است ، نه می تواند 

منطبق بر انصاف باشد و نه حاوی نفع ملی است.
واقعیت این است كه بخش مهمی از مشكالت موجود ، به سوء تدبیر دولت 
بر می گردد چه آن كه قبل از تحریم های شدید اخیر نیز ، اوضاع اقتصادی 
داخلی چندان بسامان نبود. در واقع ، تحریم ها ، اوضاع »خوب« را »بد« 

نكردند ، بلكه اوضاع بدی كه محصول عملكرد دولت بود را بدتر كردند.
اما اگر بخواهیم نگاهی نزدیك تر به واقعیت داشته باشیم ، باید بپذیریم 
كه بخشی از »مشكالت افزوده شده كنونی« ، محصول تحریم هایی است 
كه دولت ، واضع آنها نیست. همچنین برخی كاستی های غیردولتی -مانند 

ضعف پارلمان- نیز مزید بر علت شده اند تا مشكالت تشدید شود.
بنابراین ، باید سهم دولت از مشكالت )كه زیاد هم هست( را جدا دید و به 

همان اندازه مقصرش دانست.
هر چند برای منتقدان دولت ، قاعدتاً دلچسب است كه دولت را مسؤول 
از  گذشته   ، نگاه  این  اما  برهانند،  را  خود  و  بدانند  ها  كاستی  »همه«ی 
شناخت  كه  دارد  خود  دل  در  نیز  را  ملی  زیان  این   ، بودنش  نامنصفانه 
ناقصی از علل مشكالت به دست می دهد و باعث می شود چاره اندیشی 

دقیقی صورت نگیرد.
با خالصه سازی همه مشكالت در نهاد دولت ، این تصور و توهم به وجود 
می آید كه اگر فالن رئیس جمهور یا دولت برود ، »همه«ی مشكالت حل 
می شود! نتیجه چنین خیال باطلی هم ، امید بیهوده بستن به دولت بعدی 
است و بعد از آن كه در دولت بعدی هم مشكالت حل نشد ، سرخوردگی 

ایجاد می شود.
بنابراین ، انتقال »سهم بقیه قوا از مشكالت« به دوش دولت ، هر چند می 
تواند در كوتاه مدت نفع جناحی داشته باشد ، اما در میان مدت و بلند 

مدت ، كارگشا نخواهد بود.
مدیریت  در  اسالمی  نقش مجلس شورای  توان  می  آیا   ، مثال  عنوان  به 
را  قانونگذاری و نظارت تعریف شده-  قالب مهم  كالن كشور -كه در دو 

نادیده گرفت؟
فراموش نكنیم كه نهاد حكومت ، یك سیستم است و اگر در درون یك 
سیستم )مانند موتور خودرو( یك بخش خوب كار نكند ، بقیه قسمت ها 

نیز خواهند لنگید و ای بسا از حیز انتفاع نیز خارج خواهند شد.
»كتك خور« دولت ، این روزها ، »ملس« شده است و خیلی ها برای این 
كه اوالً خود را تطهیر كنند و ثانیاً برای القای این كه به پایان مشكالت ، 
تنها به اندازه ماه های پایانی عمر دولت ، زمان باقی است ، منتقد دولت 
شده اند و جالب اینجاست كه همین ها عمدتاً تا همین دیروز ، »دست به 

سینه« دولت احمدی نژاد بودند.
البته بدیهی است كه با اتمام دولت احمدی نژاد ، آن بخش از مشكالت 
كه ریشه در سوء مدیریت های احمدی نژاد و دولتش دارد ، رو به حل 
شدن خواهند گذاشت )مشروط بر این كه یكی مانند رئیس جمهور فعلی 
بر سر كار نیاید( ، ولی بهبود اساسی اوضاع ، نیازمند نگرش های ملی تر 
و مصلحانه تری است كه همه تقصیرها را بر گردن یك فرد یا یك دولت 

نیندازد.

همه مشکالت تقصیر
 محمود احمدی نژاد است؟

در  پورمحمدی  مصطفی  االسالم  حجت  آخرین  گزارش  به 
ردصالحیت  مشایی  اینكه  بینی  پیش  ضمن  گویی  و  گفت 
رای آوری  میزان  از  ارزیابی  به  می شود  تایید  ثمره هاشمی  و 

كاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری پرداخت.
اقتصاد  دنیای  روزنامه  به  كشور  كل  بازرسی  سازمان  رئیس 
گفت:یكی از مشكالت اصلی و اساسی جمهوری اسالمی رابطه 
با آمریكا است. چه در حال تحریم و چه غیر تحریم. مساله 
آمریكا مساله تاریخی ما است. كشوری مثل ایران حق ندارد 
ریسك هایی بدون محاسبه و حركت های احساسی و جهشی 

بدون چشم اندازی روشن داشته باشد.
نظام  مهم  موضوعات  از  یكی  و  ایران  اساسی  مساله  اصال 
این  از  است.ما  آمریكا  و  ایران  رابطه  درباره  امروز  بین الملل 
دهیم  دست  از  را  چیزهایی  اگر  كردیم  حركت  كه  مسیری 
چیزهای بیشتری هم كسب می كنیم. ما باید بتوانیم منافعمان 
و  ارزش ها  اگر  كنیم  تامین  و شخصیتمان  اصول  حفظ  با  را 
با  تعارض  از  دفاع  باید  است  آمریكا  با  تعارض  در  منافعمان 
آمریكا كنیم. امروز منافع باید حرف اول را بزنند نه ارتباطات. 
با یك كشوری كال گارد  ما  باید  اشتباه نشود یك موقع  این 
داشته باشیم و اگر گاردمان را باز كنیم منافعمان را از دست 
می دهیم. این گونه نیست كه كسی یك فرمول قطعی طراحی 
و  مذاكره  باز شدن  گارد  با  اسالمی  منافع جمهوری  كه  كند 
ایجاد ارتباط با آمریكا است. ما باید بگوییم كه منافع ما چی 
هست با چه نوع مذاكره و ایجاد ارتباط با آمریكا تامین خواهد 

شد.
بسیاری این بررسی و كالبدشكافی را جدی تعبیر نمی كنند و 
براساس یك تصویر كلی كه آمریكا یك ابرقدرت است و باید 
منافع  ایجاد  جهت  در  رابطه  این  و  كرد  برقرار  ارتباط  آن  با 
من  اما  باشد؛  هم  گونه  این  شاید  می كنند.  عمل  است،  ما 
می خواهم این را بگویم كه این مساله باید به درستی حالجی 

شود تا تصمیمی گرفته شود كه منافع نظام را تامین كند.
وقتی  اكنون  رییس جمهور،  از  سوال  طرح  درخصوص 
برخی  سوال  كنند،  رییس جمهور  از  می خواهند  نمایندگان 
باید  اینها وظایف قانونی است كه  التهاب می شود.  می گویند: 
انجام شود. آقای زارعی در تلویزیون آمده بود، می گفت مردم 
به ما می گویند اگر سوال بپرسید التهاب می شود. بعدا در نظر 

سنجی در آمد كه 80درصد مردم می گویند سوال كنید.
آستانه تحملمان را آن قدر پایین آورده اند كه نه كسی می تواند 
سوال بپرسد و نه دادگاه كسی را احضار كند. من دو سال طول 
كشید تا از پرونده هایی كه دولت متهمم كرده بود، تبرئه شدم. 
به آقای محسنی اژه ای هم گفتم چرا این طوری بحث تبرئه 
من را مطرح كردی و باید می گفتی این موضوع دو سال و نیم 
گفتند  پیش  4ماه  و  كشید  طول  سال  دو  شده  مطرح  پیش 
اتهام به پورمحمدی وارد نیست. این گونه نبوده كه من بروم 
پیش قاضی بگویم من قاضی تو هم قاضی به تبرئه من رای 
بده. به فضای انتخاباتی كه نزدیك می شویم تخریب ها تشدید 
دیگران هستیم  بدی های  در جذب  ركورددار  ما  شد.  خواهد 
یعنی  جنگ  اتاق  می كنیم.  انتخاب  را  بدی  بخش  تنها  ما  و 

تخریب.
نمی شود  برخورد  می گذارند  را  بدی  پایه  كه  كسانی  با  چون 
نوع  این  پایه گذار  آقای خاتمی،  یاد می گیرند.دولت  هم  بقیه 
انتخابات تخریبی است. چون آن ها دوستان و همكاران ما در 
رفتند  و  بودند  روانی  استاد جنگ  كه  بودند  اطالعات  وزارت 
آوردند.  پایین  را  نوری  ناطق  آقای  و  خاتمی  آقای  ستاد  در 
در نظر سنجی نزدیك اسفند سال 75 آقای ناطق نوری 70 
درصد رای داشت و آقای خاتمی 28 درصد، یك دفعه كامال 
شیب برگشت به سمت آقای خاتمی، البته كمی از آن هم به 
خاطر عملكرد بد اطرافیان آقای ناطق بود. ولی بخش اعظمی 
از آن به خاطر شیوه تبلیغاتی و به خصوص تخریبی اطرافیان 

آقای خاتمی بود.
دوستان مجلس ششم می خواستند با تبلیغات و فضاسازی به 

قول خودشان اصالحات را ایجاد كنند. اصالحات كه با تخریب 
و تبلیغ ایجاد نمی شود.

محبوبیت آقای مشایی باال نیست.
خود آقای احمدی نژاد در میان طبقات پایین جامعه محبوب 
است. اما االن با این شرایط اقتصادی محبوبیتش رو به افول 
است و به دلیل تورم و گرانی كه ایجاد شد در حال از دست 
دادن پایگاه اجتماعی اش است؛ اما در مورد آقای مشایی از این 
جهت كه حرف هایی می زند كه مردم می پسندند، این پایگاه 
پایگاه  بین كسانی  آقای مشایی  اما  ایجاد خواهد شد.  برایش 

دارد كه در آن حوزه آدم های قوی تر از مشایی هستند.
درصد   51 باالی  كه  هستند  مدعی  دولت  حامیان  اكنون 
محبوبیت دارند و روزنامه ایران هم این نظرسنجی ها را منتشر 

كرده است. نظر شما درباره این نظرسنجی ها چیست؟
را  نظرسنجی ها  این  حتما  نبود،  ملتهب  سیاسی  فضای  اگر 
منتشر می كردیم؛ چرا كه معتقدم انتشارشان مفید است. اما 
نظرسنجی هایی  در  اما  شود؛  سیاسی  برداشت های  می ترسیم 
كه انجام شده است همچنان آقای احمدی نژاد را روی 35-

30 درصد محبوبیت نشان می دهد. آنهایی كه 50-40 درصد 
در  اگر  ندارد.  حقیقت  نظرسنجی هایشان  چندان  می گویند 
كاندیداتوری  به  مجاز  نژاد  احمدی  آقای  كنونی خود  شرایط 

بود، 30 درصد محبوبیت داشت.
چرا این نظرسنجی هایتان را منتشر نمی كنید؟

نظرگیری هایی  در  بلكه  را!  این مطلب  نگفته اند  به جرات كه 
كه انجام می دهند. خود دولت هم كه نه، بلكه آقای احمدی 
نژاد این محبوبیت را دارد. ما خودمان االن واحد نظرسنجی 
اداری داریم و روی موضوعات اداری نظر سنجی می كنیم. مثال 
آخرین نظر سنجیمان درباره مسكن مهر، بهداشت و درمان و 

ثبت اسناد بود.
ممكن است مشایی مجال حضور پیدا نكند؟

ملتزم  حرف هایشان  به  كه  داریم  شده  شناخته  آدم  اینقدر 
هستند و آلودگی اقتصادی هم ندارند و می توانند رای بیشتری 

جذب كنند.
مثال چه كسانی؟

یا  كارگزاران  گرایش های  با  تیپ هایی  یا  طلبان  اصالح  مثال 
اصولگرایانی با كمی مزاج های روشنفكری كه بخش زیادی از 

این آرا را می برند.
خاتمی  آقای  اگر  اصالح طلبان  اردوگاه  در  می گویند  برخی 

نباشد فرد دیگری نمی تواند رای بیاورد.
ببرد.  و  بزند  بیاید  كه  می گویید  را  برنده  رای  دارید  شما 

اگراینجوری است بگوییم آقای هاشمی هم بیاید.
به نظرتان آقای هاشمی چقدر محبوبیت دارد؟

فكر  اما  است  شده  بهتر  گذشته  به  نسبت  البته  نمی دانم! 
نمی كنم به 30درصد برسد.

قبال گفته ام كه این سنتی كه گذاشته اند در بخشی از كشورها 
بازگشت  دیگر حق  می رسند،  ریاست جمهوری  به  كه  كسانی 
به انتخابات را ندارند بسیار خوب هست. این چیز بدی است 
می شود،  رییس جمهور  آقای هاشمی  مثل  آقایی  یك  مثال  كه 
مجمع  رییس  بعد  بوده،  مجلس  رییس  بوده،  جنگ  فرمانده 
مقابله  می تواند  ایشان  با  كسی  چه  شده،  مصلحت  تشخیص 
كند؟ غیر از تخریب هیچ راه دیگری وجود ندارد كه بتوانیم 
مادام  تا  مثبت  مبادله  یك  در  یعنی  كنیم.  رقابت  ایشان  با 
رییس جمهور  دوره  دو  آقای هاشمی  یعنی  می رود.  باال  العمر 
دوباره  باز  و  می دهد  شاگردش  دست  دوره  یك  بعد  می شود 
خودش می آید. چطور می شود كه احمدی نژاد ناشناخته از پس 
برمی آید. در چین آدمی كه  با آن سابقه عظیم  آقای هاشمی 
ده سال رییس جمهور شده دیگر مگر از قدرت پایین می آید و 
االن دولت را دست شاگرد چهارمش دادند و سه نسل هست 

كه دارند می چرخانند.
با  كه  می كنیم  تحریك  را  خاتمی  آقای  روز  هر  ما  حاال 
آقای هاشمی وارد انتخابات شوید. این كار درستی نیست. االن 
هم كه من این را بگویم می گویند چون پورمحمدی می خواهد 

رقیب شود می خواهد بزرگ تر ها را كنار بگذارد. خوب است 
بگویم كه 8 سال پیش كه آقای هاشمی به عنوان رقیب آمد 
از ایشان خواهش كردم كه كاندیدا نشوند. گفتم شاگردان و 
نیروهایی را كه تربیت كردید بالغ كنید و بگذارید وارد میدان 

شوند، این گونه بلوغ سیاسی را در كشور نهادینه كنید.
به نظرتان گزینه دولت فعلی كیست؟ آیا آقای مشایی از سوی 

شورای نگهبان تایید می شود؟
با آنچه گفته شد نه. همان موقع هم كه بحث بود كه مشایی 
در مجلس نهم كاندید شود و رییس مجلس شود بهشان پیغام 

داده بودند كه تایید نمی شود.
آقای ثمره هاشمی چطور؟

او اگر كاندیدا شود، احتماال تایید می شود.

مشاییردصالحیتوثمرههاشمیتاییدمیشود
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رئیس كل بانك مركزي گفت: با بررسي هاي انجام شده در مورد سرنوشت برداشت از حساب بانك ها به نتایج 
جالبي رسیدیم و براي اطمینان بیشتر آنها را به داوري نهادهاي مسئول واگذار كرده كه آنها نیز نتایج بررسي ها 
را تأیید كردند.این در حالي است كه یك مقام آگاه از مفقود شدن چندین میلیون دالر پول در یكي از بانك هاي 

خصوصي خبر داده است.
محمود بهمني در گفت وگو با فارس در مورد سرنوشت برداشت از حساب بانك ها گفت: در بررسي هاي انجام شده 
به نتایج جالبي دست یافته ایم كه براي اطمینان خاطر بیشتر این نتایج را به داوري نهادهاي مسئول و مستقل 
واگذار كرده و تا آنجایي كه به من خبر داده اند این نهادها نتایج بررسي هاي بانك مركزي را تأیید كرده اند.رئیس 
كل بانك مركزي در پاسخ به این پرسش كه نتیجه ضمني بررسي ها چه بوده گفت: همین مقدار مي توانم بگویم 
كه بانك مركزي در این مسئله سربلند بیرون آمد و اقداماتمان كاماًل درست بوده است.وي در مورد برخورد با 
مدیران متخلف بانكي نیز گفت: برخوردها در دو سطح انجام مي شود؛ یك سطح برخورد در مورد مدیراني است 
كه از آئین نامه ها تخلف مي كنند مانند تخلف از آئین نامه دریافت وثیقه و ضامن براي پرداخت تسهیالت زیر 
ده میلیون تومان.به گفته این مقام مسئول بانك مركزي، سطح برخورد دوم با آن دسته از مدیراني است كه با 
وجود عدم تأیید صالحیت از سوي بانك مركزي یا سایر مراجع ذي صالح كه در مورد حسن شهرت یا سوابق 
غیر حرفه اي افراد تحقیق و اعالم نظر مي كنند، همچنان به كار خود به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره 
ادامه مي دهند.وي افزود: از آنجایي كه این عمل در حكم تصرف غیر قانوني در اموال عمومي است، بانك مركزي 
اقدامات قانوني خود را بعمل خواهد آورد.رئیس كل بانك مركزي در مورد بازار سكه نیز اظهار داشت: قیمت سكه 
در حال حاضر در بازار ایران پایین تر یا در سطح قیمت اونس در بازارهاي جهاني است بنابراین با قیمت هاي فعلي 
فعاًل برنامه اي براي پیش فروش سكه در دستور كار بانك مركزي نیست ضمن اینكه سكه هاي پیش فروش شده 
قبلي همچنان در حال تحویل مي باشد.بهمني یادآور شد: تا زماني كه شرایط بازارهاي داخلي خارجي به همین 
شكل فعلي باشد و تغییر معناداري در قیمت ها حاصل نشود، موضوع پیش فروش سكه در دستور بانك مركزي 
قرار نخواهد داشت.بهمني ادامه داد: شرایط نسبتاً آرام بازار ارز طي هفته هاي اخیر تا حدود زیادي معلول تأمین 
بخشي از نیاز واردات از طریق اتاق مبادالت ارزي است گرچه در كنار این مسئله، عدم تأثیرگذاري حوزه هاي 
پیراموني نیز قطعا مؤثر بوده است.وي با اشاره به ادامه تالش هاي دولت براي دستیابي به راهكارهاي متناسب 
تأمین ارز مورد نیاز از طریق ارزهاي صادراتي گفت: پیش بیني اولیه ما در پیشنهاد راه اندازي اتاق مبادالت ارز 
استفاده از 14.5 درصد سهم نفت، ارز ناشي از صادرات محصوالت پتروشیمي، ماده 27 قانون بودجه و بخشي از 
ذخائر بانك مركزي بود. از این پیش بیني بخشي محقق شده است و امیدواریم در آینده بخش هاي دیگر نیز در 
اختیار مركز مبادالت ارز قرار گیرد.رئیس كل بانك مركزي با اشاره به تصمیم دولت براي مدیریت واردات گفت: 
پیش بیني ما این است كه حتي اگر بخشي از منابع تزریق ارز به مركز مبادالت نیز درست عمل كنند، مي توانیم 

نیازهاي وارداتي كشور را تأمین كنیم و از این بابت نگراني نداشته باشیم.
گم شدن چندین میلیون دالر در یك بانك خصوصي

اما یك مقام آگاه از مفقود شدن چندین میلیون دالر پول در یكي از بانك هاي خصوصي خبر داد و گفت: ظاهراً 
این پول براي واریز شدن به حسابي در اختیار یك صراف و واسطه قرار گرفته بود.این مقام مسئول در گفت وگو 
با فارس اظهار داشت: بر اساس مستندات پرونده اي كه توسط یكي از نهادهاي قانوني و نظارتي در دست بررسي 
است، مبلغي حدود 5 میلیون دالر در یكي از بانك هاي كشور مفقود شده است.وي با اشاره به اینكه بانك مذكور، 
خصوصي است یادآور شد: ظاهراً این پول براي واریز شدن به حسابي در اختیار یك صراف و واسطه قرار گرفته 
بود كه وجه مذكور به حساب فوق الذكر واریز نشده و اثري از صراف و واسطه نیز نیست.به گفته این مقام آگاه، 

شواهد نشان مي دهد واسطه مذكور نیز تبعه خارجي بوده و ایراني نمي باشد

روایت تازه از ماجراي برداشت از حساب 
بانک ها

جناب آقای رئیس جمهور من جزو كسانی بودم كه به عنوان یك شهروند 
آنكه  بدون  نمودم  تبلیغ  شما  برای  خود  توان  حد  در  و  داده  رای  شما  به 
حضرتعالی یا دیگر دوستان نزدیك شما ، بنده یا هزاران نفر دیگر مثل من را 
بشناسید ؛ یا حتی در دولت شما به پست و مقام رسیده باشیم ؛ بلكه آنچه 
انجام دادیم وظیفه برای حفظ اصل جمهوریت و اسالمیت نظام بوده است . 

ولی امروز با توجه به عملكرد دولت شما ،خودم را در مقابل این پرسش مردم 
قرار می دهم كه احمدی نژاد با همه نقاط قوت و ضعفش ، یك »محصول« 
است و مشكل اصلی ، كسانی هستند كه به عنوان »زارع« ایشان را با هرنیتی 

روی كار آورده اند ! 
آقای رئیس جمهورچند شب قبل وقتی كه از تلویزیون بیانات حضرتعالی در 
مورد اینكه »ما می خواهیم به مردم پول بدهیم ولی بعضی ها نمی گذارند« 

را شنیدم ، شوكه شدم و به یاد فرمایشات مورخه ۹1/8/10 
رهبر معظم انقالب افتادم كه تاكید كردند:« از امروز تا روز انتخابات هر كس 
احساسات مردم را در جهت ایجاد اختالف بكار بگیرد ، قطعاً به كشور خیانت 

كرده است.« 
آقای رئیس جمهور اگر به فكرخودتان نیستید ، حداقل رحمی به ما كنید كه 

باید پاسخگوی سؤاالت 
به حق مردم باشیم ! 

عملكرد و ادبیات خاص شما در خصوص امور جاری ، مورد قبول ما نیست 
 ، از سوی شما  ناهمگون بودن حرف ها و عمل های صادره  و شاهد متقن 
اثرات اقدامات دولت در طول 7 سال گذشته است كه ذیال به برخی از آنها 

اشاره شده است : 
اصالح  آنها  قیمت  و  انرژی هدفمند شود  قرارشد حامل های  زمانی كه   -1
گردد ، قرار بود اضافه درآمد حاصل از مابه التفاوت حامل های انرژی ، بین 

تولید كننده ، دولت و مردم به صورت نقدی وجنسی 
طی  كننده  مصرف  و  كننده  تولید  در  عملیاتی  رفتار  تغییر  تا  شود  تقسیم 
یك مدت زمان معین به وجود آید ، ولی متأسفانه حضرتعالی بدون توجه به 
تصمیمات كالن ، همه این پول را در اختیار مردم قرار دادید و برای ادامه 
اجرای سیاست های اقتصادی خود ، به روش های مختلفی از جمله فشار به 
بانك مركزی و برداشت از حساب بانك های دیگر به صورت غیر مجاز مبادرت 
به  یارانه  ؛ در حالیكه عدم پرداخت  تا هدف خود را دنبال كنید   ، ورزیدید 
تولید كننده ، مشكالت جدی حاصل از كمبود نقدینگی را برایشان به ارمغان 
آورد و پرداخت یارانه به روستائیان نیز اگرچه در روزهای اول خوشایند بود 
و آنها را از كار سخت كشاورزی و دامپروری باز داشت ولی به مرور زمان و با 
افزایش تورم وكاهش ارزش پول ، آنها مجدداً به مسیر زندگی گذشته خود 

بازگردانده شدند . 
لذا اجرای فاز اول طرح هدفمند سازی یارانه ها ، نتیجه ای جز افزایش تورم 

و سخت تر شدن زندگی اقشار ضعیف جامعه در بر نداشت ! 
2- سال قبل فرموده بودید كه برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ، 

۹0 هزار تومان عالوه بر 
45 هزار تومان مرحله اول ، به مردم پرداخت خواهد شد، در صورتیكه در 

قانون بودجه سال 13۹1 ، پیش بینی الزم اتفاق نیفتاده بود ؟! 
به نظر شما ، اگر این تصمیم خلق الساعه نبود و برای اجرای آن برنامه ریزی 
شده بود ، نباید در بودجه سال 13۹1 ، الیحه آن به مجلس تقدیم می شد 

تا نمایندگان ملت آنرا تصویب نمایند ؟!! 
3- دركرمانشاه فرمودید: »طوری پول نفت را تقسیم می كنم كه صد سال 
تا  ابتدای سال جاری  از  ، در حالیكه  بگیرد.«  آنرا  نتواند جلوی  دیگر كسی 
كنون ، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ، متوقف مانده است و جنابعالی ، 

هیچ تالشی برای اجرای كالم خود نكردید ! 
مقابل مجلس  در  را  مردم  تا  داشتید  فقط سعی   ، این سناریو  اجرای  با  آیا 

قرار دهید ؟؟؟! 
رفتار مصرف  تغییر  به منظور   ، انرژی  قیمت حامل های  اصالح  اگرچه   -4

كننده و تولید كننده هدفی ارزشمند بود ؛ اما تزریق پول در اجتماع به 
روش های مختلف ، نه تنها مشكلی را رفع نكرد ، بلكه سطح قدرت اقتصادی 
مردم را به شكل كاذبی افزایش داد و باعث رواج بیكاری در شهرستانها شد 
، اما در حال حاضر ، قدرت خرید مردم به شدت كاهش پیدا كرده و كارگاه 

های تولیدی و كارخانجات ، یكی پس از دیگری ، تعطیل می شوند . 
آیا واقعاً قصد از هدفمندی یارانه ها ، فلج كردن اقتصاد ، تعطیلی كارخانجات 

و بیكاری جوانان بود ؟!! 
5- عدم توجه شما به دو حكم حكومتی مقام معظم رهبری در مورد اسفندیار 
دوركاری  روز  وقهر 11  با سكوت  كه  ابقای حیدر مصلحی  و  رحیم مشایی 

مواجه می شویم 
افزایش  و  از طرفی  تولید  تمام شده  قیمت  و  اولیه  مواد  قیمت  افزایش   -۶
كاذب تقاضای مصرف و بعضاً احتكار كاالها از طرف دیگر، به كمك مشكالت 
ایجاد  و  تورم  افزایش  باعث  و  شتافتند  الملل  بین  در سطح  كشور  سیاسی 
نوسانات ارزی عجیبی شدند كه منجر به كاهش ارزش پول ملی و افزایش 
قیمت محصوالت وارداتی گردید ؛ طبیعتاً به دنبال این نوسان ، میزان اخراج 
با  و  یافت  افزایش  داخلی  كارخانجات  سربار  های  هزینه  كاهش  برای  افراد 

افزایش نرخ بیكاری ، سطح رضایت مردم از زندگی كاهش یافته است. 
این چه تدبیری است كه همكاران شما مدام در رسانه ها و جلسات ، همه 
، چیز  ولی جامعه در عمل   ، قلمداد می كنند  آرام  و  را تحت كنترل  چیز 

دیگری را مشاهده می كند ؟! 
و  ها  كارگاه   ، تولید  عوامل  كه  اند  گفته  شما  به  آیا  جمهور،  رئیس  آقای 
كارخانجات خود را به افتخار مشكالت اقتصادی و نوسانات ارزی ، یكی پس 
از دیگری تعطیل می كنند یا وزرای گرامی برای شما نیز الالیی آرامش در 

جامعه را سر داده اند ؟ 
یارانه نقدی، ظاهرش برای ملت ما شیرین بود اما واقعیت های عجیب آن ، 
بعد از مدتی تلخی خود را در كام مردم نشاند و تورم ناشی از آن كمر مردم 

را خم كرد ! 
بنده تجربه جنابعالی در عالم سیاست را ندارم اما در این سالها آنقدر آموخته 
ام كه اگر در نقد بر موضوعی، »آزاد باش« اعالم شد، به آن تردید كنم ؛ اینكه 
امروز همه مجازیم تا به نهاد قانونگذاری و قوه قضاییه كشور بتازیم ، به نظر 

ترفندی می آید كه ریشه مشكالت را از گزند انتقادات دور كند ! 
البته باید از نخبگان مجلس نهم تشكر نمود كه دست به اصالحات فرآیند 
هدفمندی یارانه ها زدند و مرحله دوم آنرا برای جلوگیری از بروز تصمیمات 

خلق الساعه در صندوق توسعه ملی متوقف نمودند 
تا از افزایش اثرات ناشی از سوء مدیریت همكارانتان در این صندوق جلوگیری 

كنند ! 
عملكرد جاری هفت سال گذشته ، مرا به یاد این جمله حضرت امیر المومنین 

انداخت كه می فرماید: 
»بذل و بخشش زمامداران از بیت المال ستمكاری و فریبكاریست

 
 

بذل و بخشش از بیت 
المال، ستمکاری است

محافل  نقل  روزها،  این  پركاربرد  ی  كلمه  نقدینگی 
نقش  دولت،  منتقد  سیاسیون  زبان  لقلقه  و  اقتصادی 
خود را در كمر شكنی مردم در زیر بار سنگین تورم 
به اثبات رسانده است. موجودی كه ساخته بدهیهای 
دولتی و بانكها به بهانه رونق بخشی به تولید و راهی 
تولیدی  رونق  است.  دولتی  های  هزینه  تامین  جهت 
كه همیشه در حد بهانه باقی ماند و هزینه هایی كه 
میزان  از  را  جامعه  بگیر  حقوق  قشر  سهم  همیشه، 
توان  می  ساده  زبان  به  داد.  كاهش  موجود  نقدینگی 
گفت تولید ناخالص داخلی هر كشور به میزان سهم هر 

فرد از نقدینگی جامعه به او تعلق می گیرد. 
مردم جامعه سهامداران شركتی هستند كه تعداد سهام 
آن به میزان ریالهای موجود در جامعه و سهم هركس 
به اندازه میزان ریالی است كه در این شركت اندوخته 
سهامداران  برای  بیشتر  سودآوری  برای  دولتها  است. 
هستند.  راهكارهایی  دنبال  به  هستند  خود  مردم  كه 
این شركت مهمترین عامل جهت  افزایش سرمایه ی 
كه  گونه  همان  و  است  افزایش سودآوری  و  پیشرفت 
افزایش تولید كاال  از  گفته شد سودآوری این شركت 
و خدمات آن حاصل می شود. جامعه ای در این میان 
پیروز است كه از میزان دارایی خود، بیشترین سود را 

برای مردم خود حاصل كند. 
اما جهت افزایش تولید در این شركتی كه تمام مردم 
وجود  مختلفی  راههای  هستند  آن  سهامدار  جامعه 
افزایش سرمایه استفاده  برای  این راهها  از  دارد. یكی 
از سرمایه های راكد موجود در جامعه است. دولتها با 
اوراق  انتشار  با  مردم  راكد  های  سرمایه  آوری  جمع 
كند  می  آوری  جمع  را  كالن  ای  سرمایه  مشاركت، 
با تجمع این سرمایه زمینه ای را برای رشد تولید  تا 
فراهم كنند. سرمایه ای كه در این روش جمع آوری 
با  ریالی،  سرمایه  این  و  است  ریالی  سرمایه  می شود 
تجهیزات  تولیدكنندگان  به  گذاران  سرمایه  از  انتقال 
گونه  شود.این  می  تولید  رونق  باعث  تولید،  زیربنایی 
سرمایه گذاری در حالی جواب می دهد كه برای تهیه 
ابزار اولیه تولید بتوان از ریال استفاده كرد و ابزار تولید 
تنها صرف  ریالها  واال  باشد  تهیه شده  داخل  تولید  از 
انتقال صنایع تولیدی از فردی به فرد دیگر می شود 

كه محل تهیه ابتدایی آن از خارج از كشور است كه در 
برابر ارز یا بدهی كشور حاصل شده است. اگر كشوری 
خود تولید كننده این صنایع نباشد جهت رونق تولید 
كه  است  تولید  زیربنایی  صنایع  كردن  وارد  به  ناچار 
ایجاد  با  باشد  برخوردار  الزم  اعتبار  از  كشور  آن  اگر 
بدهی این صنایع را به داخل وارد و از محل صادرات 
می  پرداخت  را  بدهی  این  آن،  از  حاصل  محصوالت 
از محل  باید  نباشد  برخودار  اعتبار الزم  از  اگر  و  كند 
درامدهای ارزی حاصل از صادرات دیگر صنایع جهت 
از  نباشد  ارزها كافی  اگر مقدار  نماید و  اقدام  واردات، 
از سود حاصله  با دادن مقداری  سرمایه گذار خارجی 

جهت این امر استفاده می كند. 
تولید  افزایش  و  اشتغال  ایجاد  برای  دولتها  عجله  اما 
خوبی  نتایج  تولید  رونق  است.  داده  عكس  ای  نتیجه 
ایجاد  آن  ابتدایی  نتیجه  دارد.  پی  در  مردم  برای  را 
این  برای زحمت كشان  اشتغال و سودآوری مستقیم 
عرصه است و نتیجه دیگر، افزایش میزان تولید كشور 
یا همان شركت مردمی است كه با این افزایش تولید، 
بهره مندی كل  نكند  تغییر چندانی  اگر نسبت سهام 
جامعه افزایش می یابد. اما دولتهای عجول كه بیشتر از 
رفع مشكالت به دنبال تبلیغات هستند، با راهكارهای 
برای مردم خود رقم  را  نتیجه ای عكس  غیر منطقی 
بی  راهكاری  پول،  خلق  و  نقدینگی  رشد  زنند.  می 
خردانه است كه بی منطقی اقتصادی دولتها را نشان 
كه  ای  جامعه  برای  هم  آن  نقدینگی،  رشد  دهد.  می 
نا  عملی  داراست  را  آن  از  ناشی  تورم  تكراری  تجربه 
بخردانه است كه تنها از دست سیاسیونی برمی آید كه 
به دنبال كسب محبوبیت، زندگی رای دهندگان خود 

را به بازی گرفته اند. 
افزایش نقدینگی، ایجاد ریالی است كه نتیجه ابتدایی 
است.  كشور  تولید  میزان  از  مردم  سهم  كاهش  آن 
ابتدایی  ایجاد شده است. دلیل  به دو دلیل  ریالی كه 
دولت  برنامه  بی  های  هزینه  برای  درامد  نبود  آن 
مردم  سهم  غصب  جز  ای  نتیجه  نقدینگی  این  است. 
از میزان تولید كشور ندارد. كمبود درامدی كه حاصل 
تولید  از كمبود  است كه حاصل  مالیاتهایی  از كمبود 
است. افزایش تولید، درامدهای مالیاتی را افزایش می 

دهد. دلیل دیگر برای ایجاد نقدینگی، رونق تولید 
است كه رونق تولید از محل افزایش بی حد نقدینگی، 
هیچگاه تحقق نمی یابد. تجربه ای كه در سالهای پیش 
با  دولت  كه  است  این  و خواهد شد  تكرار شده  بارها 
ایجاد ریال به دنبال رونق تولید است. ریالی كه جهت 
این  اگر  كه  شود  می  تولید  زیربنایی  صنایع  خرید 
صنایع زیر بنایی، حاصل تولید كشور باشد ریال بدون 
پشتوانه بدهی دولتی به شمار می رود و اگر این میزان 
جایگزین  به سرعت  ایجاد شده  تولید  محل  از  بدهی 
می  مردم  به  دولتی  های  بدهی  افزایش  باعث  نشود 
شود. نقدینگی در جامعه ایران به دلیل عدم نظارت در 
تحقق سود حاصل از نقدینگی ایجاد شده، نبود صنایع 
افزایش بدهی های دولتی  زیربنایی تولید، تنها باعث 
است و این افزایش بدهی تنها باعث هزینه هایی است 
كه بیشتر بر دوش مردمی است كه سهم آنها با افزایش 
ریال جامعه كاهش می یابد. افزایش نقدینگی اگر در 
پروژه های  اسم  به  جهت هزینه های دولت هر چند 
عمرانی و رفاهی برای مردم باشد ظلم به آنها و اگر در 
جهت رونق تولید باشد، تنها در صورتی قابل دفاع است 
تولید،  كه در صورت عدم مشاركت مردمی در جهت 
ایجاد نقدینگی بسیار محدود به میزان سودهای تحقق 
صنایع  تهیه  جهت  در  تنها  گذشته  های  دوره  یافته 
با  اختیار بخش خصوصی  در  و  داخل  تولید  زیربنایی 
بازگشت  تضمین  و  دولت  كارشناسی  طرح  و  نظارت 
سرمایه اولیه در مدت معین انجام پذیرد و در یك كالم 

تولید زاییده تولید است نه یك مشت كاغذ

تولید زاییده تولید است نه یک مشت کاغذ

مهمترین نكته این است كه شما اعتماد به نفس داشته باشید و آن را هر روز به خودتان القا كنید؛ 
باید ذهن خود را آموزش دهید كه همواره به برنده شدن فكر و عادت كند.

به گزارش قدس، هر میلیاردری در جهان، دارای یك ویژگی است كه دیگران از آن غافل هستند؛ 
یك میلیاردر خود را همیشه قوی و موفق می داند و همواره ذهنیت مثبتی به مسائل دارد.

1. برای بزرگ شدن متولد شده اید: مهمترین نكته این است كه شما اعتماد به نفس داشته باشید 
و آن را هر روز به خودتان القا كنید؛ باید ذهن خود را آموزش دهید كه همواره به برنده شدن 

فكر و عادت كند.
2. می توانید از همه منابع موجود استفاده كنید: شما باید بتوانید همه منابع موجود در دسترستان 
را تشخیص دهید و از هر آنچه در دسترس دارید به طور مفید استفاده كنید؛ برای ثروتمند شدن 

حتماً نباید از ابتدای راه، یك دفتر كار مدرن و پیشرفته داشته باشید.
3. فرصت های برنده - برنده ایجاد كنید: بزرگترین افراد ثروتمند و موفق دنیا، همیشه فكر می كنند 
كه چگونه كاری را همه جانبه انجام دهند؛ به طوری كه هیچ قشر، گروه یا دسته ای برای مخالفت 

با آنها بهانه ای نیابد؛ باید یاد بگیرید كه برای همه بهترین ها را بخواهید، نه فقط برای خودتان!
دوستانتان  جانب  از  كه  را  ایده ای  و  پیشنهاد  هیچ  نگیرید:  كم  دست  را  هیچ كس  استعداد   .4
دریافت می كنید، دست كم نگیرید؛ شما هیچ وقت نمی توانید كاماًل بفهمید كه چه چیزهایی در 

استعدادهای نهفته هر انسان می تواند به پتانسیل های بزرگ و كارآمدی تبدیل شود.
5. بزرگ فكر كنید: فكرتان را پرواز دهید؛ ایده هایی بزرگ تر و فراتر از زندگی كنونی خود داشته 
باشید؛ هر قدر هم كه ایده های شما غیرعملی و بی دلیل باشد، باز هم می تواند به ایجاد تحولی 

بزرگ در كار و زندگی شما بینجامد.

ذهن یک میلیاردر چگونه است؟
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حمله مجدد سلحشور به سينماگران: 

4 نفر از این ها را اعدام کنید 
حساب کار دستشان می آید!

وی تصریح كرد: در شرع و قانون داریم هر فردی كه در جهت خیانت به نظام 
اسالمی حركت كند و قدم بردارد محارب است و حكمش اعدام. حاال این ها كه 

آبروی نظام، شهدا و امام را به بازی گرفته اند محارب نظام نیستند؟
خانواده  »یك  این  الله  از  بعد  حاال  ندارد.  پایان  كشورمان  سینمای  افتضاحات 
محترم« است كه با بودجه بیت المال ساخته شده و در جشنواره های خارجی قرار 

است سندی باشد برای بی آبرو كردن نظامی كه با خون شهدا پرچمش باالست.
به گزارش افكارنیوز، این یك خانواده نامحترم اما قرار نیست كه فردی درباره اش 
پاسخ گو باشد و یا حتی عذرخواهی كند، آخرش این است كه تهیه كننده آن كه 
دستش در جیب سیما فیلم است می گوید: »ما مي توانیم دو نسخه از فیلم یك 
خانواده محترم« تدوین كنیم. یك نسخه كه با خیال راحت بتوانید در داخل ایران 

نمایش دهید و یك نسخه هم براي نمایش در خارج از كشور«!
آنقدر این فیلم با دروغ آمیخته شده و نظام و شهدا را به مسخره گرفته كه صدای 
رسانه های ضد انقالب و معاند نظام هم درآمده است. مثال هفته قبل بود كه فرانس 
24 در گزارشی اعالم كرد«یك خانواده محترم« در تناسب با واقعیات ایران نیست

ما،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  باره  این  در  پیامبر)ص(«  »یوسف  سریال  كارگردان 
اظهار داشت: این اولین بار نیست كه صدا و سیما خرابكاری می كند و بعدش هم 

سعی دارد با سكوت خبری از كنار این خطا و اشتباه خود بگذرد.
سلحشور با بیان اینكه صدا و سیما در خیلی از وقت ها خطایی می كند و بعدش 
هم حاضر به عذرخواهی نمی شود، اظهار داشت: به عقیده من سازندگان این فیلم 

قصد خیانت و ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران را داشتند.
وی تصریح كرد: در شرع و قانون داریم هر فردی كه در جهت خیانت به نظام 
اسالمی حركت كند و قدم بردارد محارب است و حكمش اعدام. حاال این ها كه 

آبروی نظام، شهدا و امام را به بازی گرفته اند محارب نظام نیستند؟
كارگردان سریال اصحاب كهف در ادامه ابراز داشت: اگر 4 نفر از این خائنان اعدام 

شوند و برخوردهای شدیدی با آنان شود دیگر حساب كار دستشان می آید.
پیدا نمی كند و  با احكام قوی هیچ كس جرات خیانت  فرج اهلل سلحشور گفت: 

می فهمد كه نظام اهل مماشات بر سر اصول نیست.
وی با عنوان این مطلب كه متاسفانه هنرمندان و ثروتمندان دارای حاشیه امن 
و خصوصا  هنرمندان  كه  می رسد  نظر  به  اینگونه  كرد:  تصریح  نظام شده اند،  در 
سینماگران تافته جدا بافته هستند و هیچ كس حق ندارد در برابر خطا و اشتباهات 
آنان بیاستد.سلحشور در پایان بیان داشت: باید این حاشیه امن را از بین برد و 

اقدام انقالبی كرد.

روآن اتكینسون، بازیگر نقش »مستر بین« می گوید دیگر وقت خداحافظی این شخصیت با 
تلویزیون رسیده است.

به گزارش خبرآنالین، این بازیگر 57 ساله اخیرا گفت با اینكه این شخصیت بسیار موفق 
محبوبیت و جوایز بسیاری برای او به همراه داشته است اما میان سالی موجب شده احساس 

كند »بچه بازی درآوردن كمی غمگین« به نظر برسد.
در  بازی  با  و  برود  تئاتر  دنیای  به  مستقیم  گرفته  تصمیم  اتكینسون  عوض  در 
»Quartermaine’s Terms« نوشته سیمون گری، اولین حضور خود در نقش اصلی در 

تئاتر را تجربه كند. این نمایش در وست اِند روی صحنه می رود.
مالی  از نظر  از هر چیز دیگری  برای من  بین« گفت: »این نقش كه  بازیگر نقش »مستر 
از بچه بازی و تحرك فیزیكی بود و حاال بیشتر و بیشتر حس  موفقیت آمیز بوده، تركیبی 
می كنم كه باید كمتر سراغ این نقش بروم. جدا از اینكه با باال رفتن سن توانایی جسمی 
آدم كاهش پیدا می كند، از طرفی حس می كنم وقتی كسی در 50 سالگی ادای بچه ها را 

دربیاورد دچار غم و اندوه شود. باید مراقب بود.«
اتكینسون اعتراف كرد موفقیت خارج از تصور »مستر بین«، كاراكتری كه به ندرت سخن 
او را به شكل این شخصیت ببینند و همین بازی او در دیگر  می گوید، موجب شده همه 

نقش ها را دشوار كند.
او افزود وقتی سال 200۹ در نمایش »الیور!« در نقش غیراصلی فاگین در وست اند روی 
صحنه رفت دوباره عشق تئاتر در دلش زنده شد و حس كرد چقدر با این هنر »راحت« است.

این بازیگر در جریان مراسم افتتاحیه بازی های المپیك لندن نیز حضوری بامزه ای در نقش 
یك نوازنده پیانو داشت، او از اینكه خوراك تلویزیون و سینما برای مخاطب اتكای صرف 
را  المپیك  افتتاحیه  مراسم  در  بویل  دنی  موفقیت  و  كرد  گله  تبلیغات شده  و  فناوری  به 

غیرمنتظره بودن آنچه بیننده می دید، توصیف كرد.
»در دنیای مدرن كمتر پیش می آید چیزی كه می بینیم شگفت زده امان كند. هر چیزی كه 
در سینما و تلویزیون یا حتی تئاتر می بینیم تبلیغاتی است، شبیه معرفی كاالست، اغلب 
ندانی چه  و  بنشینی  تماشای چیزی  به  اینكه  اینچنین شده اند.  شیوه های سرگرمی سازی 

چیزی در انتظارت است خیلی نادر شده و بویل توانایی خلق چنین چیزی را دارد.«
پارودی  كه  انگلیش«  »جانی  با خلق شخصیت  بین«  »مستر  از شخصیت  اتكینسون جدا 

شخصیت جیمز باند است نیز شهرت دارد.

مجله ایده آل: در حالی كه بیشتر سوپراستارهای سینمای تجاری در جوانی ازدواج می كنند 
و اتفاقا خیلی زود بچه دار می شوند و همیشه سعی می كنند خودشان را یك ستاره خانوادگی 
نشان دهند و به دیده شدن در كنار همسرانشان افتخار می كنند اما در یك پدیده جالب 
می بینیم كه همه سوپراستارهای ایرانی چه آقایان و چه خانم ها مجرد هستند و با رویه ای 
كه در پیش گرفته اند به نظر نمی آید حاال حاالها خبر ازدواج شان به گوش برسد. در سینمای 
ایران نمونه های موفقی مثل امین حیایی و شهاب حسینی را داریم كه نه تنها ازدواج مانع 
حیایی  امین  چه   ، است  كرده  كمك  هم  به رشدشان  رو  روند  به  بلكه  نشده  موفقیت شان 
كه با یكی از همكارانش ازدواج كرده است و چه شهاب حسینی كه ترجیح داد همسرش 
همكارش نباشد؛ هر دو بعد از ازدواج موفق تر از زمانی هستند كه مجرد بودند پس واقعا 
چرا ستاره هایی مثل هدیه تهرانی، نیكی كریمی، مهناز افشار یا حتی گلزار، رادان یا حامد 
بهداد كه همگی در محدوده سنی 35 تا 42 سال هستند، زیر بار ازدواج نمی روند؟ پس از 

بررسی زندگی 3 ستاره مرد، حاال به زندگی 3 ستاره زن سینمای ایران نگاهی می اندازیم.
او با عروس معروف شد!

از 18 سالگی وارد سینما  تولد 41سالگی اش را جشن گرفته،  تازگی  به  نیكی كریمی كه 
او را عروس سینمای  بوده و همه  ایران  این هنرمند 24 سال ستاره سینمای  شده است. 
ایران می دانند اما نكته این است كه عروس سینمای ایران هنوز در دنیای واقعی بله نگفته 
همكاران  و  مردم  رسانه ها،  توجه  مورد  همیشه  سال ها  این  طی  او  است.  نشده  عروس  و 
زندگی شخصی اش طفره  درباره  به سؤال هایی  دادن  از جواب  اما  است  بوده  سینمایی اش 
رفته و هیچ وقت به چنین سؤاالتی جواب نداده تا كسی نداند نظرش درباره ازدواج و زندگی 
مشترك چیست. نیكی كریمی البته از 10 سال قبل با تغییر روش زندگی هنری اش كمی 
از بازیگر صرف بودن خارج شد و این روزها بیشتر به عنوان یك كارگردان شناخته می شود 
یك  دارد،  دووجه  كریمی  می گویند،  ایران  واقع همه صاحب نظران سینمای  در  بازیگر؛  تا 
وجهش حضور در فیلم های نه چندان موفق و تجاری است و وجه دیگرش روی روشنفكر 
اوست كه هایكو ترجمه می كند، از طبیعت عكس می گیرد، فیلم می سازد، دكلمه می كند و 

شاید همین دلمشغولی هاست كه او را تا 40 سالگی در اوج نگه داشته است.
مهناز افشار و خبر تلخ ازدواج دروغین

مهناز افشار در حالی وارد 35 سالگی می شود كه هنوز تصمیمی برای ازدواج ندارد. او سال 
1377 با بازی در فیلم »دوستان« وارد سینما شد اما 2سال بعد، فیلم »شور عشق« او را 
به شهرت رساند و بعد از آن تا  امروز یكی از ستاره های سینمای ایران بوده؛ هرچند در 
هنوز  اما  است  گفته  مشترك  زندگی  یك  تشكیل  و  خانواده  به  از عشقش  مصاحبه هایش 
تصمیمی برای ازدواج ندارد البته چند سال قبل پس از فروش خیره كننده »آتش بس« شایعه 
ازدواج او و محمدرضا گلزار سر زبان ها افتاد كه به گفته خودش یكی از تلخ ترین خاطره های 
با من تماس  از دوستانم  این باره می گوید: »یكی  او در  زندگی هنری و شخصی اش است. 
گرفت تا به دیدنم بیاید. كمی ناراحت بود، عصر به دیدنم آمد، در دستش مجله ای بود كه 
آن را از من مخفی می كرد، به خوردن چای دعوتش كردم. نشست، شروع كرد آسمان و 
ریسمان را به هم بافتن تا اینكه مجله را به من نشان داد، روی مجله با تیتر بزرگ ماجرای 
قصد ازدواج من با یكی از سوپراستارهای سینمای ایران درج شده بود... شوكه شده بودم، 
باورم نمی شد، چندبار مطلب را از اول تا آخر خواندم و برای خودم تكرارش كردم. خیلی 
ناراحت بودم كه چگونه ممكن است برای كسب سود، چنین دروغ بزرگی را به عنوان خبر به 
مردم بدهند. در این مورد كار به شكایت و تشكیل پرونده برای صاحب امتیاز و مدیرمسئول 
نشریه كشید اما این كار او ضرر معنوی زیادی را برای من به همراه داشت و این حادثه را به 

یكی از خاطرات و حوادث تلخ زندگی ام تبدیل كرد.
شایعاتی كه سوپراستار سینما را آزرده كرد

مستر بین خداحافظی می کند 

وحشت،  ایجاد  مظهر  معموال  سینما  در  شیطان 
وسوسه، فریب، پلیدی و گاه نابودی است. یك بستر 
داستانی دراماتیك، كه میدان نبرد خیر و شر است...

كرده   ادعا  مشهور  شاعر  شیللر  كثیریان:  كیوان 
بودلر  است .  باشكوه   بسیار  هیوالی  یك   شیطان  
دانسته   انسانی  زیبایی  نمونه   كامل ترین   را  شیطان  
و المارتین  میگوید شیطان  یك  فرشته  بخت برگشته  
است  كه  شما سخت  دوست  دارید عاشقش  شوید. اما 

تصویر شیطان در سینما چگونه است؟
این  در  كه  بگذاریم  قرار  كار،  اول  همین  موافقید 
سینما«  در  حضورشیطان   « درباره  شتابزده  مرور 
را  تنها خودمان  و  نشویم  ایدئولوژیك  مباحث  وارد 
محدود به سینما كنیم؟ تعبیر و تفسیر ایدئولوژیك 
كدام  ها  فیلم  از  هركدام  در  اینكه  و كشف  سینما 
خلق  ایدئولوژیكی  یا  سیاسی  هدف  چه  با  شیطان 
در  دیگری  متخصصان  و  نیست  من  كار   ، شده 
سینمای ایران دارد كه خب كارشان را هم انجام می 
دهند. البته قطعا این به آن معنانیست كه من وجود 
اهداف ایدئولوژیك در بسیاری از این فیلم ها را نفی 

می كنم. به هیچ وجه.
وحشت،  ایجاد  مظهر  معموال  سینما  در  شیطان 
وسوسه، فریب، پلیدی و گاه نابودی است. یك بستر 
داستانی دراماتیك، كه میدان نبرد خیر و شر است، 
نیاز به قهرمان و ضدقهرمان دارد و به قول خودمان 
آدم بده و آدم خوبه می خواهد. عموما در فیلم های 
»شیطان دار!«، شیطان آنتاگونیست ماجراست و در 
این فیلم ها، نقش بسیار مهم »شر« را دارد. اغلب 

هم اینگونه فیلم ها به ژانر وحشت تعلق دارند.
شیطان در سینما غالبا از قدرتی بالمنازع برخوردار 
اش  فرامادی  ماهیت  در  ریشه  قدرت،  این  و  است 
دارد. گاه درجلد انسان ها و گاه در جلد حیوانات و یا 
اشیا فرو می رود، مرزهای زمان و مكان را پشت سر 
می گذارد و می تواند به هر چهره و شكلی درآید. 
از این رو قهرمان داستان برای مواجهه و مقابله با او 
وغلبه بر او كار بسیار دشوار و گاه غیرممكنی پیش 
را  ها، شیطان  ویژگی  دارد. درعین حال همین  رو 
بسیاری  دراماتیك  و  تصویری  های  جذابیت  واجد 
می كند كه باعث می شود همواره میان فیلمنامه 

نویسان و فیلمسازان، مشتری داشته باشد.
شیطانی«،  تو   ! خدایا  »آه  های  فیلم  در  شیطان 
»وكیل  فرشته«،  »قلب  ایستویك«،  »ساحرگان 
»پایان دوران« و »مسحور شده«  مدافع شیطان«، 
به شكل انسان و در فیلم های »افسانه«، »امگا كد 
2«، »مهیای جهنم« و »نابودگر جهنم« به صورت 

حیوان و جانور و در فیلم های »مومیایی«، »هری 
پاتر«، »جن گیر«، »طالع نحس« و »مرد عنكبوتی« 
انسان  كالبد  در  روحی  یا  انسان  نیمه  صورت  به 
انسان  كالبد  در  شیطان  است.  آمده  در  نمایش  به 
حلول می كند و برای اعمال نیروهای خود الجرم 
نیازمند كالبد آدمی است، شیطان گاهی در جسم 
قالب  در  گاه  و  زن  یك  كالبد  در  گاه  كودك،  یك 
یك انسان بانفوذ نیاتش را عملی می كند. شیطان  
فیلم های  در  اش ،  قدیمی  اسطوره های  برخالف  
جدید معموالً مرد است . در فیلم های اخیر، شیطان  
باوقار،  خوش اندام ،  خوش سیما،  است   موجودی 

جذاب و سخنور و نگاهی تیز و نافذ دارد.
و  بالدار  اژدهای  مار،  عقرب،  مثل  هایی  حیوان 
شاخدار، خفاش، سگ سیاه، عنكبوت، شغال، كالغ 
در  یارانش  و  شیطان  كه  هستند  هایی  قالب  بز  و 
ها«،  حلقه  »ارباب  گانه  سه  در  روند.  می  فرو  آن 
سایرون - شیطان اصلی - به شكل چشمی در باالی 
ستون سنگی در كنار دوزخ و دریاچه آتش تصویر 
شده است. در سه گانه »ماتریكس« هم خدای شرور 
كامپیوتری، به صورت مدارهای الكتریكی نشان داده 
شده است. در فیلم »امگا كد 2«، شیطان به شكل 
اژدهای بالدار با دو شاخ قوچی در پایان فیلم از بدن 
تسخیر شده ای بیرون می آید و چهره واقعی خود 
را نشان می دهد یا در فیلم »پسر جهنمی« دو شاخ 
قوچ مانند روی سر موجود شیطانی رشد می كند 
او با شكستن آنها شرارت را از وجود خود دور  كه 
می كند. در سال  های اول  تاریخ  سینما تصویرسازی 
بود  مبتنی  نقاشی  بر  زیادی  بسیار  تا حد  شیطانی 

مثال در فیلم هایی مانند »فاوست« .
درباره  كه  هایی  فیلم  دیگر،  بندی  طبقه  یك  در 
برخی  در  گروهند:  چند  شوند  می  ساخته  شیطان 
فیلم ها چون »هری پاتر« و »ارباب حلقه ها« قدرت 
بسیاری به شیطان می دهند گرچه سخنی از خدا 
»جن  مانند  ها  فیلم  از  گروهی  آید،  نمی  میان  به 
گیر« و »طالع نحس« در كنار شیطان از مسیح نیز 
یاد می كنند ولی قدرت باالی شیطان در این آثار 
محوریت دارد، برخی دیگر شیطان را قدرتمند تر از 
خدا به نمایش درمی آورند مانند »طالع نحس« و 

»كنستانتین«.
تعداد فیلم های با محوریت شیطان در تاریخ سینما 
بسیار است. در تلویزیون ایران هم تجربه هایی مثل 
»او یك فرشته بود« و »اغما« را در این زمینه داریم، 
گفته می شود قرار است فیلم ایرانی »شیطان شلوار 
با محوریت مستقیم شیطان ساخته  لی می پوشد« 

شود. اما اجازه دهید در این مرور كوتاه به ده تا از 
از نظر خودم  مهم ترین فیلم های سینمای جهان 
و  پردازند  می  شیطان  به  مستقیما  كه  كنم  اشاره 
فیلم هایی كه غیرمستقیم به نیروهای شر یا وجود 
دارند  اشاره  هایشان  شخصیت  در  شیطانی  صفات 
های  فیلم  شك  بی  واگذارم.  دیگر  مطلبی  به  را 
مهم دیگری در این حوزه هستند كه در میان این 

فهرست ده تایی از قلم افتاده باشند.
Rosemary›s Baby / یك - بچه رزماری

محصول 1۹۶8، به كارگردانی رومن پوالنسكی
اسطوره ی  به   كه   است   كسانی  اولین   از  پوالنسكی 
شیطان  در غالب  مدرنش  پرداخت  و با نگاه ی تازه  به  

شیطان  در سینما نگریست .
رزماری وشوهرش به آپارتمان جدیدی می روند و 
بدون اینكه بدانند، باعده ای شیطان پرست همسایه 
می شوند. همسایه ها به شوهر رزماری پیشنهاد می 
و  بگذارد  شیطان  اختیار  در  را  همسرش  كه  كنند 
در عوض آن به مقام و ثروت برسد، شوهر رزماری 
هم كه جاه طلب است قبول می كند و در اثر این 
ارتباط رزماری باردار می شود و بعد از اینكه متوجه 
می شود بچه اش از شیطان است می خواهد او را از 
بین ببرد كه همسایه ها از این كار جلو گیری می 
كنند. در صحنه آخر فیلم رزماری با یك چاقو وارد 
خاطر  به  آنجا  در  ها  همسایه  كه  شود  می  سالنی 
تولد بچه جشن گرفته اند. در این سالن كه تقریبا از 
تمامی نژاد ها یك نفر وجود دارد گهواره سیاه رنگی 
هست كه یك صلیب وارونه روی آن آویزان است و 
بعد از كلنجارهای رزماری با خود و دیگران وقتی به 
گهواره می رسد و صورت بچه را - كه تماشاگر نمی 
نقش می  لبانش  بر  لبخند رضایت  بیند  بیند- می 
بندد و به تولد پسر شیطان راضی میشود. این فیلم 
را بعد از »تاللو« دومین فیلم ترسناك تاریخ سینما 
می دانند. حاشیه مهم این فیلم مرگ شارون تیت 
همسر باردار پوالنسكی به دست فرقه های شیطان 

پرستی امریكا پس از نمایش فیلم است.
The omen / دو - طالع نحس

قسمت اول: محصول 1۹7۶ ، به كارگردانی ریچارد 
دانر

می  زایمان  حین  آمریكا  سیاسیون  از  یكی  فرزند 
میرد و یك كشیش فرزندی به نام دیمین را به جای 
فرزندشان به آنها می دهد. بعدا معلوم می شود كه 
او فرزند شیطان بوده و روی پوست سرش عدد ۶۶۶ 
را دارد. در این قسمت دیمین مادر خود را كشته و 
هر كس هم كه پی می برد او فرزند شیطان است به 
طرزعجیبی با حوادث طبیعی كشته می شود. وقتی 
پدرش میفهمد پسرش غیر طبیعی است می خواهد 
او را به دستور یك كشیش و به طریقه خاصی بكشد 
میشود. درسكانس  پلیس كشته  به دست  كه خود 

آخر در مراسن تدفین پدر، پسرك دست در دست 
رئیس جمهور آمریكاست.

قسمت دوم: 1۹78 ، به كارگردانی دن تایلر
شده  آمریكا  جمهور  رئیس  خوانده  فرزند  دیمین 
از  بعد  رود.  می  ارتش  به  و  شود  می  بزرگ  است، 
اینكه مادر و برادرش میفهمند او غیر طبیعی است، 
به شكل عجیبی كشته می شوند. در طول فیلم هم 
به  آینده  در  او  كه  كنند  می  تالش  دیمین  یاران 
قدرت مالی و سیاسی بزرگی برسد. به همین منظور 
هر آدم پولداری در خانواده او هست كشته می شود 

و دیمین وارث آنها می شود.
قسمت سوم: محصول 1۹81 ، به كارگردانی گراهام 

بیكر
اموال  و  شركت  صاحب  و  شده  بزرگ  دیمین 
و  رود  می  قدرت  دنبال  به  حاال  است.  بسیاری 
او كمك می كنند و  به  نیروهای شیطانی  هنوزهم 
طرفداران بسیاری، به عنوان حامی دارد. در اورشلیم 
خنجرهایی كه فقط با آنان می شود دیمین را كشت 
در  رسد.  می  كشیشان  دست  به  و  شود  می  پیدا 
همان زمان مسیح در قالب فرزندی به دنیا می آید 
وقتی دیمین متوجه می شود به دوستانش دستور 
می دهد تمام فرزندانی كه در آن شب به دنیا آمده 
دوست  دیمین  با  كه  زنی  آخر  در  بكشند.  را  اند 
بوده و فرزندش هم طرفدار دیمین است به وسیله 
كشیش آگاه می شود و او را با آخرین خنجر میكشد 

و دیمین در برابر مسیح جان می دهد.
به   1۹۹1 محصول   - بیداری  چهارم:  قسمت 

كارگردانی جرج مونتس
خانواده  است،  اول  قسمت  مانند  تقریبا  داستان 
پولدار و سیاسی كه فرزندی ندارند به كلیسایی رفته 
و فرزند دختری را قبول می كنند كه كم كم متوجه 
می شوند كه او غیر طبیعی است و اواخر فیلم مادر 
دختر به كمك دكتری كه معلوم می شود از شیطان 
به  پسری  فرزند  و  دار می شود  بچه  است  پرستان 
عدد ۶۶۶ حك  او  بر كف دست  كه  آورد  می  دنیا 
كشته  خودش  بكشد،  را  او  میخواهد  وقتی  و  شده 
می شود. نسخه دیگر بازسازی شده »طالع نحس« 
در سال 200۶ به كارگردانی جان مور ساخته شد. 

The Exorcist / سه - جن گیر
محصول 1۹73، به كارگردانی ویلیام فریدكین

در جورج تاون واشنگتن دی سی كریس مك نیل، 
تلویزیون نگران سالمت دخترش، ریگن  بازیگر زن 
است كه دچار تشنج شدید شده و در رختخواب به 
ناتوان  دخترك  درمان  از  پزشكان  پیچد.  می  خود 
اند، تا آنجا كه به كریس پیشنهاد می كنند از یك 
جن گیر كمك بگیرد. كریس به یك كشیش جوان 
به نام پدر كاراس مراجعه میكند و از او درخواست 
می كند تا به ریگن كمك كند. پس از تحقیقاتی كه 

انجام می دهد، مطمئن  پدر كاراس روی ریگن 
میشود كه شیطان بدن او را تسخیر كرده و به كلیسا 
می رود و درخواست میكند تا خودش مراسم جن 
گیری را انجام دهد. اما كلیسا شخصی باتجربه تر به 
نام پدر مرین را پیشنهاد میكند. مرین كشیشی پیر 
است و موجودی شیطانی كه بدن ریگن را تسخیر 
كریس  خانه  به  مرین  پدر  می شناسد.  است  كرده 
مك نیل میرود و به همراه پدر كاراس جن گیری را 
شروع میكنند. در این مراسم سخت و طاقت فرسا 
پدر مرین جان خود را از دست میدهد و پدر كاراس 
در نهایت به قیمت جان خودش اهریمن را از بدن 

ریگن خارج میكند.
The ninth gate / چهار- دروازه نهم

محصول 1۹۹۹، به كارگردانی رومن پوالنسكی
دن كروز كه كتاب شناس است، از طرف دانشمندی، 
مامور می شود یك كتاب را بررسی كرده و نسخه 
اصلی و دو نسخه دیگر آن را پیدا كند، دن در حین 
به  متعلق  كتاب  این  كه  شود  می  متوجه  جستجو 
زنی كلكسیونر بوده و توسط آن دانشمند از شوهر 
زن دزدیده شده است. نویسنده این كتاب به جرم 
نگارش آن در آتش سوزانده شده ، دو نسخه دیگر 
فرانسه  در  زنی  و  پرتغال  در  مردی  نزد  هم  كتاب 
این سه كتاب زمانی كه در  یابد  است. دن در می 
كند.  می  حلول  شیطان  گیرند،  می  قرار  هم  كنار 
زن كلكسیونر توسط دانشمند در جلسه بزرگداشت 
شیطان، كشته شده و خود دانشمند هم در هنگام 
انجام مراسمی شیطانی، می سوزد و كتاب به دست 
دن می رسد. دن می فهمد كه در تمام این مدت 
در  و  كرده  می  كمك  و  راهنمایی  را  او  شیطان 
سكانس پایانی، این دن است كه از دروازه نهم عبور 
كرده و به قدرت شیطان دست پیدا می كند. جانی 

دپ نقش دن كروز را بازی می كند.

 مروری بر 4 فیلم شیطانی دنیای سینما 

ستاره زن سینمای ایران از 
اخبار ازدواج خود می گویند
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 امام حسین)ع( مظهر كرامت انسانی و عزت ایمانی است. مكتب امام حسین)ع( یا بهتر 
بگوییم مكتب اهل بیت)علیهم السالم( آدمی را به گونه ای پرورش می دهد كه اعتالی 

معنوی و روحی یابد و خود را از ذلت و پستی دور نگه دارد.
یكی از آموزه های نهضت حسینی »عزت خواهی« است. پیرو مكتب حسینی برای مقام 
انسانی خویش عزت قائل است. به پستی و دنائت تن نمی دهد و در اندیشه تجاوز به 
حقوق انسان ها نیست. مهرورزی و محبت كه همه انسان ها از ویژگی های یك انسان 
مسلمان عاشق اهل بیت)علیهم السالم( است. چنین فردی هرگز به خواری و زبونی تن 
درنمی دهد به گونه ای كه خود امام حسین)ع( این گونه بود. او فرزند علی بن ابیطالب)ع( 
بود كه در سخت ترین شرایط، روحش استوار و با شرك و كفر مبارزه می كرد. در قرآن 
كریم آمده است كه خداوند می فرماید:»و هلل العزته و الرسوله و للمومنین« عزت از آِن 
خدا و پیامبرش و مومنان است. در روز عاشورا وقتی دشمنان آزادی انسان، امام را به 
تمام  ی  استوار  و  با صالبت  فراخواندند،  یزید  خودكامه  حكومت  برابر  در  شدن  تسلیم 
فرمود: به خدا قسم كه هم چون افراد خوار و ذلیل تسلیم نخواهم شد. )تاریخ طبری، 

جلد 5، صفحه 435(
یكی از راه های نشان دادن عظمت واقعی كربال، تعزیه است. یك هنرمند مسئول و متعهد 
در یك برنامه مدون تعزیه به خوبی می تواند تزویر و فریبكاری یزیدیان را آشكار سازد. 

برنامه ریزان متعهد تعزیه آگاهی دهنده می توانند دلیری قهرمانان روز عاشورا را به خوبی 
آشكار سازند و اهداف نهضت جاوید كربال را از زبان آنان بازگویند.

استاد غالمرضا گلی زواره در مقاله ای بسیار ارزنده تحت عنوان »از مرثیه تا تعزیه« در 
نشریه »آینه پژوهش« ویژه نامه امام حسین)ع( درباره تعزیه می نویسد:

»سوگواری ها به عنوان شعائر شعورآفرین و رشد دهنده در اجرای فضایل و روی آوردن 
مردم به درستی ها و خوبی ها موثرند و سنت عزاداری می تواند از ارزش هایی كه رسول 
اند،  ورزیده  اهتمام  ها  آن  و گسترش  استواری  برای  او  راستین  جانشینان  و  اكرم)ص( 
از مراسمی كه می تواند قیام حسینی را آن چنان كه هست نشان  صیانت كنند. یكی 
دهد، تعزیه است و ... تعزیه باید شعله محبت اهل بیت را در دل تماشاگران به گونه ای 
زنده كند كه مردم همنوا با زندگی عملی ستارگان درخشان آسمان والیت و امامت، برنامه 
زندگی فردی و اجتماعی خود را تنظیم نمایند و به فضایل روی آورده و از رذایل پرهیز 
كنند. چون تعزیه هنری مذهبی است باید عنصری سازنده از اندیشه اسالمی در آن نهضت 
باشد و حقیقتی زنده و پویا را نوید دهد و به معرفت و بصیرت حاضران در مجلس نسبت 

به فرهنگ عاشورا بیفزاید.«
امام متاسفانه در برخی از تعزیه ها، تعزیه خوانان گاه اشعاری می خوانند كه بوی عزت 

نمی دهد. به عنوان مثال از قول مسلم بن عقیل می گویند:
اندر غریبی من شدم خوار دل افكار شدم خوار در دست كوفیان گرفتار

و یا این كه شعری از قول امام حسین خطاب به حضرت زینب)س( می خوانند كه مطلقاً 
امام حسین)ع( چنین سخنی نگفته است:

ای بی نوا و بی كس و بیچاره خواهرم ای از وطن جدا شده آواره خواهرم
یا از قول امام سجاد)ع( خطاب به مختار در تعزیه این شعر را می خوانند:

بنگر ای مختار گردیدیم ما خوار و ذلیل ظالمان در فكر آزار مِن علیل
باب زارم را به خواری كشته اند جسم اكبر را به خون آغشته اند

و یا از قول سكینه در تعزیه »غارت خیمه گاه اهل كربال« این شعر را می خوانند:
گشتی تو رضا كه خوار گردم بر پشت شتر سوار گردم

امام حسین)ع( كشتی نجات است، امامی كه در آن شرایط بحرانی و ناگوار، نبرد را 
ترك می گوید تا با خدای خویش راز و نیاز كند و نمازش را اقامه نماید. نهضت حسینی 

بزرگ است.
عالمه محمد اقبال الهوری، شاعر بزرگ پارسی گوی اهل سنت معاصر پاكستان، عقیده 
دارد كه اهل حق فرزانگی و عزت و حریّت را در طول تاریخ از امام حسین)ع( می آموزند.

چند بیتی از اشعار اقبال الهوری:

آن امام عاشقان پور بتول سرو آزادی ز بستان رسول
اهلل اهلل بای بسم اهلل پدر معنی ذبح عظیم، آمد به سر ...

چون خالفت رشته از قرآن گسیخت حرّیت را زهر اندر کام ریخت
خاست آن سر جلوه خیر االمم چون صحاب قبله باران در قدم

بر زمین کربال بارید و رفت الله در ویرانه او کارید و رفت
تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد

حبر حق در خاک و خون غلتیده است پس بنای »ال اله« گردیده است
عزم او چون کوهساران استوار پایدار و تند سیر و کامکار 

تیغ هبر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آئین است و بس ...
تیغ »ال« چون از میان بیرون کشید از رگ ارباب باطل خون کشید

رمز قرآن از حسین آموختیم زآتش او شعله ها اندوختیم
در نوای زندگی سوز از حسین اهل حرّیت، آموز از حسین

تعزیه هایی که 
بوی عزت

 نمی دهند 

موسوی، سیدعبدالجواد
چه بود سر و كار غلط سبقان در علم و عمل به فسانه زدن

ز غرور دالیل بی خبری همه تیر خطا به نشانه زدن
جناب آقای دكتر عبدالكریم سروش، دانشمند عزیز و بزرگوار

سالم و درود!آنچه را به مناسبت روز جهانی فلسفه و در حقیقت 
نوشته های  خواندم.  بودید  نوشته  فلسفه  جهانی  روز  بهانه  به 
شما به ویژه آنجا كه رنگ خطابه و جدل می گیرد همواره برایم 
خواندنی و جذاب بوده اما متاسفانه این آخری پر از مكررات بود و 
حوصله سربر. اینكه پس از این همه سال و در آستانه ۶7 سالگی 
هنوز مساله دكتر رضا داوری اردكانی برایتان حل نشده، برای آنها 
است.  تاسف  مایه  حقیقتا  می دارند  دوست  را  قلمتان  و  شما  كه 
قصدم در این یادداشت دفاع از آقای داوری نیست. ایشان را دوست 
می دارم و به پاس اینكه از نوشته ها و گفتارشان بسیار آموخته ام 
همواره قدردان ایشان بوده و خواهم بود. بحمداهلل جناب داوری 
از  باشد  قرار  اگر  دارند.  هم  پرتوانی  قلم  و  حیاتند  قید  در  هنوز 
شأن و منزلت خود دفاع كنند، این كار را به بهترین شكل ممكن 
است  تاسف  مایه  بسیار  بگویم  خواستم  فقط  داد.  خواهند  انجام 
چهار  به  قریب  و  عقالنیت  دعوی  همه  این  از  پس  آدمی زاد  كه 
دهه به قول خود مجاهده فكری و سالیان سال موانست با مثنوی 
معنوی، نتواند از مساله ای به نام »دكتر رضا داوری اردكانی« عبور 
اگر چنان كه شما مدعی هستید رئیس فرهنگستان علوم،  كند. 
و  علمی  صالحیت  فاقد  و  است  بی سواد  و  دارد  ننگینی  گذشته 
عقلی پس این همه پرداختن به او چه معنی دارد؟ این سرزمین پر 
است از آدم های شارالتانی كه سوءسابقه دارند و هر را از بر تمییز 
نمی دهند و از علم و عقل به كلی بی بهره اند و با این همه تكیه بر 
جای بزرگان زده اند آن هم به گزاف. پس چرا داوری؟! بگذارید من 
بگویم. صریح و سریع می گویم: آنچه این روزها شما را بیش از همه 
آزار می دهد عنایت و لطفی است كه دوستان سابق شما به دكتر 
داوری پیدا كرده اند. همان ها كه روزی او را تحت تاثیر القائات شما 
پلی بین موتورسواران انصار حزب اهلل و مارتین هیدگر می خواندند 
و تلویحا و تصریحا قتل های زنجیره ای و به قدرت رسیدن دولت 
نهم و زد و خوردهای خیابانی را به دكتر داوری نسبت می دادند 
و كم مانده بود راه نیافتن تیم ملی فوتبال به جام جهانی را هم 
به گردن رئیس فرهنگستان علوم بیندازند، این روزها عكس دكتر 
به  می كنند،  گفت وگو  او  با  می اندازند،  نشریه شان  جلد  روی  را 
است  گناهی  شما  در چشم  همه  این  و  و...  می گذارند  احترام  او 
نابخشودنی. باری! نوجوانانی كه در نگاه شما مرید می نمودند امروز 
متفاوت  منظری  و  نظر  صاحب  خوانده اند،  كتاب  كشیده اند،  قد 
حضرتعالی  شیخوخیت  نمی توانند  دیگر  كالم  یك  در  و  شده اند 
است دست  بهتر  دارد؟ شما هم  ایرادی  بشناسند.  به رسمیت  را 
از مرید و مرادبازی بردارید و بپذیرید عالم رای و نظر جای این 

حرف ها نیست. فرمود:
یا نام سكندری رها كن

یا رسم سكندری به پا دار
نمی توان دعوی تعاطی افكار و تضارب آراء داشت و از دموكراسی 
و لیبرالیسم و پلورالیسم سخن گفت اما در عمل همه عالم را به 
نمی توان خود  پسند خود خواست.  و  میل  مطابق  رنگی  و  شكل 
اما مدام در ستایش شأن  پیرو دین عاشقان و عارفان دانست  را 

بی بدیل خود داد سخن داد:
نبری گمان كه یعنی به خدا رسیده باشی
تو ز خود نرفته بیرون به كجا رسیده باشی
سرت ار به چرخ ساید مخوری فریب عزت
كه همان كف غباری به هوا رسیده باشی

نمی توان دعوی مهر و مدارا داشت اما با زبانی پر از دشنه و دشنام 
با همگان سخن گفت. نمی توان در دفاع از حرمت حریم خصوصی 
افراد شعر و مقاله خواند اما به هنگام بحث و جدل، خصوصی ترین 
بدانند  خالیق  همه  تا  افكند  آفتاب  بر  را  حریف  زندگی  زوایای 
حریف شما به چه صفات رذیله ای آلوده است و شما چه پاكدامنید. 
به  بودید  نوشته  فرهادپور  مراد  آقای  به  پاسخ  در  كه  را  مقاله ای 
خاطر دارید؟ راستی آقای سروش! شما چرا هنگامی كه عصبانی 
سخن  خود  متحجر  و  دگم  مخالفان  همانند  درست  می شوید 
می گویید؟ به راستی آنچه نثار آقای دكتر سید حسین نصر كردید 
و فی المثل ایشان را شاه دوست و سلطنت طلب خطاب كردید چه 
می گویند؟  ایشان  درباره  زهد  عبوس  زمره  آنچه  با  دارد  تفاوتی 
یك  ته  و  سر  را  سیاسی تان  مخالفان  و  شما  دارید  توقع  چطور 
تمام  و  تام  مصداق  را  شما  مواقعی  چنین  در  و  نخوانیم  كرباس 

سخن شاعر معاصر ندانیم آنجا كه گفت:
من نوشتم از چپ             تو نوشتی از راست

وسط سطر رسیدیم به هم.

آقای سروش! 
بارها گفته ام و بار دگر می گویم آنچه مخالفان سیاسی شما با شما 
كردند نه پسندیده بود و نه منصفانه اما با خود می گویم با چنین 
چه  بود  شما  دست  در  قدرت  اگر  دارید  شما  كه  خویی  و  خلق 
می كردید؟ االن كه مظلومید و بی پناه و دستتان به جایی نمی رسد 
می كنید  تهدید  و  می زنید  تهمت  و  می دهید  دشنام  راحتی  به 
خواهید  چه  آورید  دست  به  قدرتی  كه  فردا  می سازید.  پرونده  و 
كرد؟ خیلی از دیكتاتورهای جهان پیش از رسیدن به قدرت وعده 
آزادی به مردمان خویش می دادند اما به محض رسیدن به قدرت 
از گریبان شان دیكتاتورهای دیوانه ای سر برآورد كه مسلمان نشنود 
كافر مبیناد. شما كه به هنگام بركنار بودن از قدرت چنینید اگر 

فرداروزی ابزار سركوب در اختیارتان باشد چه خواهید كرد؟
آقای سروش!

است  كشیده  شما  دیدگان  بر  حجاب ضخیمی  چندان  سیاست   
در كالم شما  مروت  و  انصاف  ذره ای  نمی توان  هم  ذره بین  با  كه 
یافت. همه دروغ زن و بی آزرم و خودفروخته و مزدور و بی سوادند 
سیدجواد  تا  گرفته  حدادعادل  از  همگنانتان.  و  حضرتعالی  اال 
با  حق  گیرم  قوچانی.  محمد  تا  خویی  اسماعیل  از  طباطبایی. 
شما، اما به قول ترانه سرای هم روزگار ما: این همه نفرتو، تو دلت 
نفرت و كینه و عناد است  از  پر  چه جوری جا می دی؟ دلی كه 
چگونه می تواند دیگران را به مهر و مدارا و درویشی دعوت كند؟ 
از منظر شما هركس میزان دشمنی اش با جمهوری اسالمی بیشتر 
باشد، هنرمندتر و دانشمندتر است. آخر این هم شد متر و معیار 
دارند  توافق  آدم  و  عالم  بی هنری اش  در  كه  را  فالنی  میزان؟  و 
»هنرمند توانمند روزگار«1 می خوانید، چرا كه نامه های تند و تیز 
در  دشمنانش  حتی  كه  را  بهمانی  و  می نویسد  نظام  سران  علیه 
شاعر بودنش شكی ندارند »سست نظم« خطاب می كنید، چرا كه 
بر جای میرحسین موسوی تكیه زده است. بنده هم با قرار گرفتن 
شاعر مورد نظر در آن جایگاه مخالف بودم، مخالفتم را هم صراحتا 
را  او  و  بگذارم  فرو  را  انصاف  نمی شود  باعث  این  اما  كردم  اعالم 
سست نظم بخوانم. باید مشاعرم دچار مشكل جدی شده باشد كه 

سراینده این بیت را:
موهوم می سگالد از این سان دگر شدن
این گاو بی سروی نخواهد بقر شدن2

سست نظم بدانم و در مقابل این بیت خنك را:
الحذر ای بنگیان بی حیا

از نهیب قبض و بسط اولیا3
شعر فرض كنم و خداوند بیت را شاعر خطاب كنم. دعوای سیاسی 
و اختالف سلیقه فرهنگی و هنری به جای خود، اما عدل و انصاف و 
مروت و جوانمردی حكم می كند هرچیز را در جای خود طرح كنم 
و دوغ و دوشاب را درهم نیامیزم و برای خوش آمد دل عامی چند 
سخنان سفیهانه بر زبان نیاورم. بگذریم از اینكه حضرتعالی فرق 
قصیده و مثنوی را هم نمی دانید و در اشاره به یكی از مثنوی های 

مشهور آن شاعر، شعر ایشان را قصیده می نامید!
بهانه ای قرار داده اید  از »روشنفكری دینی« را  آقای سروش!دفاع 
برای تاختن به این و آن. از شما می پرسم: اگر حقیقتا باور دارید 
را در سپهر  و جای خود  است  اصیل  پدیده ای  دینی  روشنفكری 
تفكر معاصر باز كرده است دیگر چه نیازی به این همه داد و قال 
غافالنی  بگذارید  كردن؟  متورم  گردن  رگ  و  دشنام  و  هیاهو  و 
بخوانند، چه  مصنوعی  و  التقاطی  و  قالبی  را  پدیده  این  ما  چون 
بی چون  می گویید  شما  هرآنچه  به  ما  همه  نیست  قرار  می شود؟ 
و چرا گردن بگذاریم. قرار است؟ اگر شما صرفا یك اندیشمندید 
بگذارید دیگران تصمیم بگیرند چه مواجهه ای با سخن شما داشته 
باشند، شما كه خدای ناكرده سلطان جائر و جابر نیستید. هستید؟ 
خودتان هم خوب می دانید موضوع اینها نیست. حقیقت ماجرا این 
است كه ته دلتان قرص نیست. كه اگر بود این همه در دفاع از 
روشنفكری دینی و اثبات حقانیتش بر سر و سینه نمی كوفتید. در 
صدر همین نوشته آشفته و مشوش هم آورده اید: »تا آن تفسیر 
و تطبیق ناموجه از دین در جامعه حضور دارد روشنفكری دینی 
هم خریدار خواهد داشت«. به عبارتی دقیق تر گفته اید: روشنفكری 
دینی تاریخ مصرف دارد و تا نوع خاصی از تفسیر دین در جامعه 
اگر  فرداروزی  یعنی  بود،  رواج دارد روشنفكری دینی هم خواهد 
آن نوع از تفسیر از جامعه رخت بربست روشنفكری دینی هم به 
پایان خواهد رسید. طیب اهلل، ما هم همین را می گوییم منتهی با 
این توضیح كه چنین پدیده ای یك اتفاق اصیل و اندیشه ای پایدار 
است.  معین  و  مشخص  كاركردی  با  سیاسی  جریان  یك  نیست، 
پیشترها هم یكی از اهالی همین قبیله صادقانه اعتراف كرده بود 
روشنفكری دینی آنگاه كه یك جامعه، سكوالر شود ماموریتش به 
پایان می رسد. البته قصدم از به كار بردن عبارت »جریان سیاسی« 

تحقیر و تخفیف نیست. توضیح می دهم و توصیف می كنم. منتهی 
فكر  به  هرچقدر  سیاسی  جریان  یك  كه  شوم  یادآور  هم  را  این 
منافع حزبی و فردی خود باشد باید به حداقلی از اخالق و انصاف 
و صداقت پایبند باشد وگرنه سر از همان جایی درخواهد آورد كه 
ساكنان نگونبخت پادگان اشرف درآوردند. پیروان شعار اهریمنی 
آنجا  باشند  كه  جایی  هر  در  می كند«  توجیه  را  وسیله  »هدف 
بر  لباسی  چه  نمی كند  هم  فرقی  كرد.  خواهند  بدل  دوزخ  به  را 
لشگر  در  چه  باشند  زهد  عبوس  سپاه  در  چه  باشند،  كرده  تن 

شبه روشنفكران، سرشت مشترك دارند و سرنوشتی مشابه. 
آقای سروش! حقیقتش را بخواهید می ترسم عداوت و كینه بی حد 
ناكرده  برخی آدم ها و جریان های سیاسی خدای  از  و حصر شما 
به هدفی كه  برای رسیدن  كه  و سو سوقتان دهد  این سمت  به 
در ذهن دارید از هیچ گفتار و رفتاری دریغ نورزید. یادتان باشد 
دموكراسی قرار بود به مثابه یك روش باشد نه هدف. اگر قرار باشد 
برای رسیدن به جامعه ای دموكرات و لیبرال از هر شیوه و روشی 
استفاده كنیم بی گمان سر از تركستان درخواهیم آورد. می گویید 
با شما و خانواده شما به عدل و انصاف برخورد نشده. سلمنا. آیا 
برخورد ناعادالنه و نامنصفانه دیگران، به شما مجوز هر نوع رفتاری 
را می دهد؟ اگر می دهد جامه مثنوی پژوهی و روشنفكری و معلمی 
با كه روبه روییم و چه می بینیم و چه  بدانیم  تا  به درآرید  از تن 
می شنویم. اگر كسانی در حق شما ظلم و ستم كرده اند چرا تاوانش 
را دیگران باید بدهند؟ چرا باید به دروغ نام مرا در كنار یوسفعلی 
میرشكاك، مهدی نصیری، قائم مقامی و شهریار زرشناس بیاورید 
و بنویسید: »همه پشت به پشت داوری دادند و با ادبیاتی فردیدی 
نبود كه یكی  و هتاكانه به مصاف پوپر و سروش رفتند. هفته ای 
از اینان، صفحه ای از كیهان را به نیش قلم خود نیاالید و دشنام 
تازه ای خلق نكند«. اگر نوشته بودم انكار نمی كردم. اما كل حضور 
من در كیهان آن هم در اوایل دهه هفتاد در حدود یكی، دو سال 
قلم  ادبیات  و  در حوزه شعر  فقط  هم  دو سال  یكی،  آن  در  بود. 
می زدم. هیچ وقت در كیهان علیه شما چیزی ننوشتم. و اصال در 
دهه شصت سن و سالی نداشتم كه بخواهم در كنار آنها كه نام 
بردید هر هفته فحش تازه ای خلق كنم. با آمدن برادر حسین به 

كیهان هم عذر مرا خواستند و از آنجا بیرون آمدم.
آقای سروش!

من بر خالف شما كه همیشه سعی داشته و دارید حضور خود را در 
شورای عالی انقالب فرهنگی به نوعی توجیه كنید و نقشی را كه 
در پاكسازی اساتید دانشگاه بر عهده گرفته بودید به طاق نسیان 
بسپارید، همواره به خطاهای خود كه در مقابل جفاهای شما به 
اهل علم به حساب نمی آید اعتراف كرده ام. آنقدر هم جسارت و 
صداقت داشته ام كه حتی از كسانی كه گمان كرده ام به ناحق آنان 
را آزرده ام عذرخواهی كنم. آن هم به صراحت و آشكار و در جراید 
عمومی. حتی چند بار هم نوشتم از اینكه مدت كوتاهی در تقویت 
جبهه جهل كوشیده ام، از خدا و خلق خدا طلب مغفرت می كنم. در 
سال های اخیر به اندازه كافی با آنان كه شما اسم بردید مرزبندی 
ندارم كه  برای پنهان كردن  روشن و صریح داشته ام پس چیزی 
از افشاگری شما و امثال شما بهراسم. اما شما را به خدا سوگند 
می دهم از این ادبیات پلشت تهدید به افشا كردن سوابق دیگران 
من  ندهید.  غلط  آدرس  دیگران  به  هم  قدر  این  بردارید.  دست 
به روشنفكری دینی  كه می دانم مشكل شما چیست. تعرض مرا 
نحوه  سر  بر  شما  با  كه  و خطابی  عتاب  همچنین  نیاوردید،  تاب 
سخن گفتنتان با محمود دولت آبادی كردم. حتما به خاطر دارید. 
دولت آبادی در انتخابات 88 مدافع میرحسین موسوی بود و شما 
مدافع كروبی. آقای دولت آبادی در جلسه ای كه به مناسبت حمایت 
از كاندیدای مورد عالقه اش برپا شده بود به شما طعنه زده بود كه 
امثال  و  انتظار داشت شما  او  و  نكردید  در دهه شصت چه ها كه 
شما كه امروز ردای آزادی خواهی بر تن كرده اید پاسخگوی رفتار 
و  بی ادبانه  شدت  به  دادید  جوابی  اما  شما  باشید.  روزهایتان  آن 
گستاخانه كه: تو استالینی هستی و در زندان چه كردی و تهدید 
به افشاگری بیشتر. من همان موقع نوشتم كه: این چه طرز حرف 
زدن است و مگر دولت آبادی چه گفته كه مستحق چنین ادبیات 
بی ادبانه ای است؟ در فضای مجازی و روزنامه ها هم از آن یادداشت 
معمول  اما طبق  گرفتید.  به دل  كینه  كه  این شد  استقبال شد. 
عدم صراحت و صداقت در شما سبب شد این كینه ها را روی هم 
تلنبار كنید تا در فرصتی به زعم خودتان مناسب از آن بهره برید. 
اما این بار خبط عظیمی كردید بزرگوار! بر خالف سنوات گذشته 
و  جناح  و  گروه  هیچ  وامدار  كه  است  دیوانه ای  حریفتان  بار  این 

دسته ای نیست:
مرا دلیست همه نفرت از جناح یمین
مرا دلیست همه كینه از جناح یسار

و حتما شنیده اید كه حرف حق را باید از دیوانه شنید یا از طفل. 
پس خوب گوش كنید چرا كه صاحب این قلم از این هر دو صفت 
دوست داشتنی )كودكی و جنون( به قدر كافی و وافی بهره ها دارد:

از كودكی هماره جنون برده ام به پیش
از هر دو بهره برده ام در حد وسع خویش

آقای سروش!
مسائل  از  بسیاری  مقابل  در  دینی  روشنفكران  از  پاره ای  اینكه 
به هیچ وجه  اخیر موضع گرفته اند  اجتماعی سال های  سیاسی و 
»مثلث هشت ضلعی« را به دایره بدل نمی كند. خودتان هم خوب 
مظلومانه  مرگ  به  عده ای  اینكه  وگرنه  كرده اید  مغلطه  می دانید 
اندیشه  و  رای  عالم  به  ربطی  چه  شده اند  معترض  بهشتی  ستار 
دارد؟ بنده هم در این باره موضع گرفته ام. بسیار هم دلیرانه تر از 
دوستان شما. و نه تنها در این مورد كه در موارد بسیار دیگر. شما 
كه این روزها ساعت های بسیاری را پشت كامپیوتر و در اینترنت 
سپری می كنید لطف كنید و دست كم سایت خبرآنالین را سرچ 
این  اسم  روی  سپس  بشوید،  آن  وبالگ  صفحه  وارد  بعد  كنید، 
بنده كمترین كلیك كنید تا یادداشت های مرا در این چند سال 
حتی  كه  مواردی  از  خیلی  در  ببینید  تا  بخوانید  بخوانید.  اخیر 
كه  با  و  گفته ام  چه  نداشته اند،  نظر  اظهار  جرات  شما  دوستان 
گفته ام. آیا به استناد همان اظهار نظرها من هم می توانم دعوی 
»روشنفكری دینی« داشته باشم؟ بحث را تا این اندازه مبتذل و 
دینی  روشنفكر  برای  باشد حجت شما  قرار  اگر  نكنید.  دم دستی 
دینی  روشنفكر  میلیون ها  گفت  باید  باشد  مواضعی  چنین  بودن 
نه در ایران كه در سراسر جهان وجود دارد. بگذاریم و بگذریم كه 
ابطال مغلطه هایی از این دست حتی نیازی به برهان و استدالل 
ندارد. كافی است خرده هوشی داشته باشی و سر سوزن ذوقی تا 

دریابی ماجرا از بیخ و بن چیز دیگری است.
آقای سروش!

من می دانم شما حال و روز خوبی ندارید. وهلل از این موضوع به 
شدت ناراحتم. حضور شما و فعالیت های قلمی و پژوهشی تان در 
بود. به  برای مخالفان و موافقانتان به شدت مغتنم  این سرزمین 
هر حال از دل همان بحث و جدل ها ما كه ریزه خوار خوان معرفت 
بودیم بسیار می آموختیم. اینكه شما مجبور شوید دور از این آب 
و خاك به سر برید و امكان طرح اندیشه هایتان در این سرزمین 
فراهم نباشد بسیار مایه تاسف است. بی گمان غم غربت و دوری 
متاسفم. كاری  روان شما داشته.  و  بر روح  تاثیر مخربی  از وطن 
جز دعا از این حقیر برنمی آید. امیدوارم به زودی اوضاع و احوال 
و  داریم صبورتر  توقع  از شما  روز  آن  تا  منتهی  كند.  تغییر  شما 
مقابل  در  نیز  شما  باشد  قرار  اگر  باشید.  حرف ها  این  از  باوقارتر 
نامالیمات و بالهای طبیعی و غیرطبیعی، عنان اختیار از كف دهید 
و طغیان كنید و دشنام دهید و دهان به عربده بگشایید، پس چه 
به  روزگار  و  روز  كاالنعام؟  عوام  و  حضرتعالی  میان  است  تفاوتی 

گفته خواجه رندان: 
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند 

آنچه به جا خواهد ماند گفتار و رفتار شماست. گفتار و رفتاری كه 
اگر معقول و منطقی باشد می تواند سرمشق بسیاری از طالبان علم 
و معرفت باشد تا بیاموزند در این روزگار هم می توان با دل خونین 
لبی خندان آورد. اما اگر خدای ناكرده گفتار و رفتار شما آشفته و 
عصبی و سرشار از حقد و حسد باشد اكنونیان و آیندگان چیزی 
جز حسرت نصیب نخواهند برد. اینك تصمیم با شماست. دوست 

دارید چه تصویری از شما در اذهان باقی بماند؟
پی نوشت:

لفظ  راحتی  به  نمی توان  حال  هر  به  اما  ندارم  توهین  قصد    .1
هنرمند را به ایشان عطا كرد. ذوقی و سلیقه ای هم بحث نمی كنم. 
سریال »چهل سرباز« و یا فیلم »پرچم های قلعه كاوه« را ببینید 
ایشان  به  می تواند  سروش  آقای  البته  كنید.  تصدیق  را  حرفم  تا 
ندارم  اعتراضی  هیچ  بنده  آن صورت  در  ماندال«،  »نلسون  بگوید 

ولی هنرمند بودن ملزوماتی دارد كه آن بزرگوار فاقد آن است. 
2.  این بیت از علی معلم دامغانی است كه آقای سروش همواره از 

ایشان با لقب تحقیرآمیز »سست نظم« یاد می كند.
3. بیت از جناب دكتر سروش است.

آقای سروش ! از من کاری جز دعا برنمی آید  
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معموال با شروع فصل پاییز و آغاز سرما، ابتال به بیماري هاي 
عفوني دستگاه تنفسي مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگي هم 

بیشتر مي شود...
تا  را  سرماخوردگي  درمان  مي تواند  كه  راه هایي  از  یكي 
درست  غذایي  رژیم  از  پیروي  كند،  میسر  كامل  بهبود 
متخصص  وفا،  محمدرضا  دكتر  كه  رژیمي  است؛  سالم  و 
تغذیه و رژیم درماني و دانشیار دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

ما را بیشتر با آن آشنا مي كنند.

افراد  بیشتر  به  توصیه هاي درماني  اولین  از  یكي  سالمت: 
حاوي  خوراكي هاي  از  استفاده  سرماخوردگي،  به  مبتال 
ویتامین C یا قرص هاي ویتامین C است. چنین توصیه اي 

مي تواند تاثیري در بهبود سریع تر بیماري داشته باشد؟
هنوز دلیل مستدلي براي اثبات رابطه تاثیر مصرف ویتامین 
C بر بهبود سریع تر سرماخوردگي، یافت نشده است، اما 
مطالعه هاي پراكنده اي كه در نقاط مختلف دنیا انجام شده، 
ابتال به  افزایش احتمال  ارتباط بین كمبود ویتامین  C و 
سرماخوردگي را نشان داده اند. البته هیچ یك از مطالعه ها 
هنوز به طور قطعي جامعه علمي را در این زمینه متقاعد 

نكرده اند.
افزایش  و   C ویتامین   كمبود  بین  ارتباط  پس  سالمت: 
توجیه  مي توان  چطور  را  سرماخوردگي  به  ابتال  احتمال 

كرد؟
و  مفید  بسیار  آنتي اكسیدان هاي  از  یكي   C ویتامین 
بیشتر  از  پیشگیري  در  مي تواند  كه  است  بدن  براي  مهم 
بیماري هاي عفوني مانند سرماخوردگي نقش موثري داشته 
باشد. به همین دلیل در روزهاي سرد سال به تمام افراد 
توصیه مي شود با مصرف منابع غذایي سرشار از ویتامین 
C مانند پرتقال، نارنگي، لیمو شیرین، انواع فلفل دلمه اي 
و پیاز خام سعي كنند خود را از ابتال به انواع بیماري هاي 
عفوني مصون نگه دارند. ضمن اینكه مصرف این خوراكي ها 

تاثیر مثبتي در بهبود سریع تر بیماري هم دارد.
هم  را   C ویتامین   حاوي  قرص هاي  از  استفاده  سالمت: 

توصیه مي كنید؟
ببینید؛ در علم تغذیه باور كلي بر این است كه تمام مواد 
باید   C ویتامین  مانند  بدن  نیاز  مورد  و  كلیدي  مغذي 
مصرف  شود.  تامین  تازه  خوراكي هاي  مصرف  طریق  از 
قرص هاي حاوي ویتامین C، فقط براي افرادي كه شرایط 
خاصي دارند و نمي توانند از طریق مصرف میوه  و سبزي  
تازه این ویتامین را دریافت كنند، تجویز مي شود. البته در 
 C بسیاري از موارد، مقدار و دوز این مكمل هاي ویتامین
بسیار بیشتر از خوراكي هاي حاوي ویتامین C است تا اگر 

كمبودي در بدن فرد وجود دارد، رفع شود.
سالمت: چرا خوردن مایعات گرم و غذاهاي آبكي به افراد 

مبتال به سرماخوردگي توصیه مي شود؟

معموال عفونت  در تمام بیماران مبتال به بیماري هاي عفوني 
مصرف  هم  گاهي  یا  است  همراه  اشتها  كاهش  و  تب  با 
جویدن  به  نیاز  كه  آنهایي  یا  جامد  سفت،  خوراكي هاي 
بیشتري دارند براي بیمار مشكل مي شود. به همین دلیل 
در مواردي كه عفونت شدید است و سرماخوردگي هم با 
نیمه مایع،  مایع،  غذاهاي  خوردن  مي شود،  همراه  باال  تب 
بیشتري  قابلیت پذیرش  تا  بهتر است  آبكي تر و گرم  نرم، 
براي بیمار ایجاد شود. ضمن اینكه چنین غذاهایي به نرم 
براي  را  بلع  عمل  و  كمك  هم  حلق  و  گلو  مخاط  شدن 
بیمار ساده تر مي كنند. غذاهاي خشك یا سرد مي توانند به 

مخاط هاي ملتهب و متورم، آسیب برسانند.
مصرف چاي- كه  باورند  این  بر  افراد  از  بسیاري  سالمت: 

عسل یا آبلیمو-عسل كمك زیادي به بهبود سرماخوردگي 
مي كند. به نظر شما این باور درستي است؟

به هر حال، نوشیدن چاي به عنوان یك نوشیدني گرم به 
صورت متعادل هیچ اشكالي ندارد. اما یك فرد سرماخورده 
در صورتي مي تواند عسل مصرف كند كه مشكل آلرژیك 
و التهابي شدید و خاصي نداشته باشد. این مساله در مورد 
آلرژن  مواد  حاوي  عسل  زیرا  است  توجه تر  قابل  بچه ها 
به  عسل  از  متناسب  استفاده  این،  وجود  با  است.  زیادي 
عنوان شیرین كننده چاي مشكل خاصي ایجاد نمي كند. به 
عالوه، مصرف آبلیموي تازه كه سرشار از ویتامین C است 

هم براي بیماران مبتال به سرماخوردگي مفید است.
اندازه  از  بیش  نوشیدن  تغذیه،  متخصصان  چرا  سالمت: 
چاي، قهوه و نسكافه را براي افراد مبتال به سرماخوردگي 

مناسب نمي دانند؟
این نوشیدني هاي حاوي كافئین بسیار مدر هستند. از آنجا 
با  بدن  امالح  و  آب  از  زیادي  مقدار  در سرماخوردگي  كه 
نوشیدن  بنابراین  مي رود،  دست  از  بیني  آبریزش  و  تب 
نوشیدني هاي مدر نظیر چاي و قهوه با دفع بیش از اندازه 

آب از بدن و ابتال به كم آبي همراه خواهد شد.
سالمت: دلیل منع مصرف غذاهاي پرادویه و سرخ كردني در 

دوران سرماخوردگي چیست؟
سرما  كه  افرادي  حلق  و  دهان  بیني،  مخاط هاي  معموال 
واكنش  نوعي  التهاب  مي شوند.  ملتهب  مي خورند، 
ایمونولوژیك سیستم ایمني بدن به ویروس متجاوز است. 
سرخ كرده،  بودار،  غذاهاي  تمام  مصرف  دلیل  همین  به 
این  بیشتر  التهاب  باعث  مي تواند  پرادویه  یا  تند  چرب، 
افراد  بیني، دهان و حلق  بافت هاي ملتهب در مخاط هاي 
مخاط ها  آسیب پذیري  حالت،  این  در  باشد.  سرماخورده 
بیمار  وضعیت  و  شدیدتر  سرماخوردگي  ویروس  برابر  در 
بدتر مي شود. به همین دلیل مصرف چنین غذاهایي را به 
تا عوارض  افراد سرماخورده توصیه نمي كنیم  به  هیچ وجه 

بیماري آنها بیشتر نشود.
سالمت: آیا توصیه به مصرف غذاهاي بدون طعم و كامال 

یا  است  توصیه درستي  افراد سرماخورده،  براي  بي مزه 
نوعي افراط محسوب مي شود؟

ابتال به تب  به دلیل  افراطي است، زیرا  یك توصیه كامال 
از طعم هاي مالیم براي تحریك  و كاهش اشتها، استفاده 
سفارش  آنها  اطرافیان  به  سرماخورده  بیماران  اشتهاي 
حس  مي خورد،  سرما  كه  فردي  دیگر،  سوي  از  مي شود. 
بویایي و چشایي خود را هم تا حدي از دست مي دهد و 
باید براي تحریك اشتهاي او و قابل پذیرش تر كردن غذاها، 

از طعم دهنده هاي غذایي مفید و سالمي استفاده كرد.
سالمت: منظورتان از طعم دهنده هاي غذایي مفید و سالم 

چیست؟
مثال مي توان به غذا یا سوپ این افراد، كمي آبلیمو اضافه 
هم  و  برود  باال  بدنشان   C ویتامین  دریافت  هم  تا  كرد 
خوراك آنها طعم مطلوبي پیدا كند. استفاده از رب گوجه 
فرنگي رقیق هم مي تواند طعم و رنگ غذاي این بیماران 

را مناسب تر كند.
سالمت: برخي از افراد سرماخورده به دلیل ابتال به تب و 
گرم بودن بدنشان، تمایل زیادي به مصرف آب و آبمیوه یخ 
)همراه با تكه هاي یخ( یا غذاهاي سردي مانند ساالدالویه 
یخ  غذاهاي  نظر شما مصرف  به  دارند.  ماكاروني  ساالد  و 

مشكلي براي این بیماران ایجاد نمي كند؟
ما نه در حالت عادي و نه در حالت بیماري مصرف غذاهاي 
خیلي سرد یا خیلي داغ را به هیچ كس توصیه نمي كنیم 
زیرا شوك حرارتي این خوراكي ها مي تواند براي بافت هاي 
دستگاه گوارش، مخاط و حلق ایجاد مشكل كند و التهاب  
افزایش  سرماخوردگي  به  مبتال  بیماران  در  را  مخاط ها 
مي دهد. از طرفي وقتي فردي تب دارد، باید از هر طریقي 
كه شده، دماي بدن او را پایین آورد مثال مي توان بیمار را 
پاشویه كرد، حوله سرد روي پیشاني اش گذاشت یا دماي 
داد.  غذاهاي كمي خنك كاهش  دادن  با  را  بدنش  داخل 
پس مصرف آب، آبمیوه و غذاهاي خنك براي افراد مبتال 
هیچ  دارند  تب  كه  آنهایي  به خصوص  سرماخوردگي،  به 
اشكالي ندارد اما خوردن غذاهاي خیلي خیلي سرد توصیه 

نمي شود

بخورنخورهاي سرماخوردگي
 

1. آیا مصرف مواد غذایي در پرمویي یا كم مویي نقش دارد؟
رژیم غذایي اصال نقشي در پرمویي یا كم مویي ندارد. 

2. آیا منطقه زندگي و شرایط محیطي محل سكونت در میزان موهاي بدن تاثیر دارد؟
دیده  منطقه جغرافیایي  در یك  مردان  بدن  كم مویي  یا  پرمویي  مورد  در  آنچه  نه، 
مي شود، بیشتر به خصوصیات ژنتیكي مردم آن ناحیه مربوط است و ارتباط چنداني 

با شرایط محیطي، ارتفاع و مسایلي از این قبیل ندارد. 
3. آیا مرداني كه بدن پر مویي دارند، دچار كم مویي یا ریزش مو در  سر مي شوند؟

موهاي  سر افراد به میزان رویش مو در بدن آنها ربطي ندارد. موهاي هر نقطه از بدن 
خصوصیات و طول عمر خاص خود را دارد. مثال موي سر حدود 2 تا ۶ سال )به طور 
متوسط 1000 روز( در حال رشد است در حالي كه فاز رشد موهاي ابرو، سینه و 
پاها حدود 4 تا 5 ماه است. حتي خصوصیات موهاي جلوي سر با خصوصیات موهاي 
پشت سر نیز با هم كامال تفاوت دارد؛ موهاي جلوي سر به هورمون هاي مردانه حساس 
هستند و این هورمون باعث توقف رشد آنها مي شوند در حالي كه این حساسیت در 

مورد موهاي پشت سر وجود ندارد. 
4.آیا تیغ زدن یا اپیالسیون موهاي بدن باعث افزایش رشد آنها مي شود؟

هیچ یك از این روش ها تاثیري بر میزان رشد موها ندارد و اصالح موها با تیغ، باعث 
تقویت ریشه مو یا ضخیم تر شدن آن نمي شود و این یك باور اشتباه است

 

3 پرسش و پاسخ درباره موهاي زائد

شاید باورش مشكل باشد، اما در آخرین سال هاي قرن چهاردهم هجري شمسي و 
در حالي  كه آمار جامعه دندان پزشكي كشور به 30  هزار نفر نزدیك مي شود، هنوز 
هم در گوشه كنار كشور افرادي بدون داشتن مدرك تحصیلي دندان پزشك مشغول 

عرضه خدمات دندان پزشكي و درمان بیماران هستند...
اگر گمان مي كنید محدوده فعالیت این عده كه مي توان آنها را دندان پزشكان تقلبي 
نامید، فقط در مناطق دورافتاده و دور از دسترس است، سخت در اشتباه هستید؛ 
حتي در تهران و بسیاري از شهرهاي بزرگ كشور، دندان ساز و دندان پزشكان تقلبي 
زیادي، بدون داشتن مجوز كار و صالحیت علمي، مشغول كار دندان پزشكي هستند؛ 
آن هم در حالي كه آمار تعداد دندان پزشكان در این شهرها، از حد اشباع گذشته و 

سرانه دندان پزشك به نسبت جمعیت، در آنها به شكل عجیبي كوچك شده است.
یكي از دالیل رونق كار كالهبرداران در دندان پزشكي، گذشته از ضعف دستگاه هاي 
از  دندان پزشكي  است.  مردم  اقتصادي  نابسامان  وضعیت  بهداشتي،  و  نظارتي 
گران ترین خدمات درماني است و تقریبا هیچ بیمه درماني اي خدمات آن را پوشش 
نمي دهد. به همین دلیل مردم ناچارند براي فرونشاندن درد دندان و رفع مشكالت 
دهانشان، دست  به  دامان ارزان ترین گزینه ممكن  شوند. در چنین وضعیتي عده اي 
هم با سوء استفاده از شرایط، پس از یادگیري اصول اولیه درمان هاي دندان پزشكي، 
قانون،  از چشم  دور  و  ناشناس  به شكل  و  راه اندازي مي كنند  زیرزمیني  یك مركز 
خدمات دندان پزشكي به مردم نیازمند مي دهند. نكته جالب اینجاست كه گاه برخي 
افراد با وجود تمول و فقط به دلیل ناآگاهي، به دام این گونه افراد مي افتند و متحمل 

خسارت هاي جبران ناپذیر مادي و معنوي مي شوند.
حاال سوال اینجاست؛ مردم براي درمان دندان هایشان باید به كجا و چه كسي مراجعه 
آیا  نیفتند؟  تقلبي  دندان پزشكان  و  شیاد  آدم هاي  دام  در  مي توانند  چگونه  كنند؟ 
مي توان با حداقل هزینه ممكن خدمات با كیفیت و علمي دندان پزشكي دریافت كرد؟ 
براي پاسخ به این سوال باید با انواع مراكزي كه اقدام به عرضه خدمات دندان پزشكي 
مي كنند، آشنا شوید. این خدمات با توجه به نوع مراكز، كیفیت و قیمت هاي مختلفي 

كه دارند و مي توانید با توجه به وسع مالي خود به آنها مراجعه كنید.
چه كساني حق انجام درمان دندان پزشكي را دارند؟

دهان  در  بردن  دست  حق  دندان پزشكي،  مدرك  دارندگان  جز  هیچ كس  ایران  در 
یكي  دارد،  تبصره هایي  قانون  این  ندارد.  را  دندان پزشكي  درمان هاي  انجام  و  مردم 
در مورد عده اي از دندان سازان كه از پیش از انقالب در این حرفه مشغول بوده اند و 
در مقطعي از زمان اجازه انجام قالب گیري و ساخت دست دندان را كسب كرده اند. 
با گذشت نزدیك به 30  سال از آن زمان احتماال بیشتر این افراد اكنون بازنشسته 
فقط  و  ندارد  را  دندان پزشكي  كارهاي  انجام  اجازه  دندان سازي  هیچ  البته  شده اند. 
اجازه ساخت دست دندان از روي قالب هایي كه دندان پزشك از دهان بیماران تهیه 

مي كند، به آنها داده شده است.
در دو مقطع زماني، یكي اواسط دهه ۶0 و یكي اوایل دهه ۹0، وزارت بهداشت تربیت 
نیروهاي حد واسط دندان پزشكي را آغاز كرد. این افراد كه به »بهداشتكار دهان« 
یا »كاردان بهداشت دهان« معروف اند، با گذراندن واحدهاي محدود آموزشي، اجازه 
یافتند كارهاي اولیه دندان پزشكي نظیر جرم گیري و فلورایدتراپي را انجام دهند، اما 

همچنان حق انجام درمان هاي پیچیده دندان پزشكي را ندارند.
چگونه دندان پزشك تقلبي را بشناسیم؟

دندان سازان  یا  تقلبي  دندان پزشكان  سراغ  نادانسته  كه  افرادي  دل  درد  پاي  اگر 
رفته اند و دچار عوارض جبران ناپذیر در دهان و دندان خود شده اند بنشینید، دلیل 
مراجعه خود را ناآگاهي از دندان پزشك نبودن درمانگر و توصیه دوستان و آشنایان 
بیان مي كنند. اگر شما مي خواهید در چنین دامي گرفتار نشوید، هنگام مراجعه به 

یك مركز دندان پزشكي به نكته هاي زیر توجه كنید:
مطب دندان پزشكي باید تابلو داشته و روي تابلو باید پیشوند »دكتر« پیش از نام 
باشد.  قید شده  او  نام  زیر  دندان پزشك«  یا »جراح-  عبارت »دندان پزشك«  و  فرد 
شماره  پزشك،  نام  آن  در  كه  را  خود  دكتراي  مدرك  موظف اند  دندان پزشكان 
دید  قابل  كه  مطب  از  بخشي  در  دارد،  وجود  دندان پزشك  عبارت  و  نظام پزشكي 
این  دارند.  نظام پزشكي  شماره  با  مهر  و  سربرگ  دندان پزشكان  كنند.  نصب  باشد، 
شماره عددي 5 یا ۶ رقمي است كه از طرف سازمان نظام پزشكي به تمام پزشكان 
و دندان پزشكان داده مي شود و شناسه اختصاصي آن پزشك است. اگر این موارد را 
در یك مركز دندان پزشكي مشاهده نكردید، حتي اگر درمانگر روپوش سفید پوشیده 

بود و همه او را »دكتر« خطاب كردند، به او اعتماد نكنید. 

در دام دندان پزشکان تقلبي 
نیفتید

در پاسخ باید بگویم مراقبت پوستي روزانه و خوب براي هر 
فردي الزم است ولي در مورد افراد دچار آكنه یا مستعد 
آموزش  دارد.  ویژه اي  اهمیت  مراقبت  آكنه  این  به  ابتال 
شیوه صحیح مراقبت پوست به خصوص در درمان ضایعات 
بر دو اصل  آكنه، كمك كننده و مفید است. كنترل آكنه 
اساسي استوار است؛ درمان دارویي صحیح و مراقبت روزانه 
و مناسب كه وقت زیادي نمي گیرد. شستشوي بیش از حد 
پوست اصال توصیه نمي شود زیرا این كار، باعث خشكي و 
شكنندگي بیشتر پوست مي شود و به بهبود سریع تر آكنه 
شب(  و  )صبح  روز  در  بار   2 شستشوي  نمي كند.  كمكي 
براي پاك كردن پوست از كثیفي، آرایش، تعریق و چربي 
گرفته  نظر  در  باید  كه  نكته هایي  است.  مناسب  اضافي 

شوند، عبارتند از:
1. شستشوي پوست 2 بار در روز با یك شوینده مالیم: با 
استفاده از نوك انگشتان )نه با لیف یا پدهاي اسكراب( تمام 

صورت از جمله زاویه فكي، گردن، جلو و پشت گوش را به 
استفاده  فومي  پاك كننده هاي  از  بشویید. مي توانید  خوبي 
كنید و اگر پوست دچار ضایعه است، پاك كننده هاي حاوي 
از  قبل  شب،  حتما  هستند.  مناسب  بنزوئیل?پروكسید 

خواب، آرایش صورت خود را كامال پاك كنید.
2. از تونر یا قابض استفاده كنید: مي توانید براي پاك كردن 
باقیمانده آرایش یا چربي اضافه تونر را با یك پنبه نرم به 

پوست بزنید.
یا كرم هاي درماني مخصوص  از داروها  نیاز  3. در صورت 
كامال خشك شد،  تونر  اینكه  از  كنید: پس  استفاده  آكنه 
داروهاي مخصوص درمان آكنه را كه پزشك برایتان تجویز 

كرده به كار برید و بگذارید به خوبي جذب شود.
یا  ژل  از  مي كنید،  خشكي  احساس  پوست  در  اگر   .4
از  بسیاري  كنید:  استفاده  چربي  بدون  مرطوب كننده 
پوست  حد  از  بیش  خشكي  باعث  ضدآكنه  داروهاي 
یك  از  مي توانید  خشكي  این  كاهش  براي  مي  شوند. 
و  كنید. ژل ها  استفاده  روز  در  بار   2 مرطوب كننده مالیم 
و  هستند  كرم ها  از  سبك تر  مرطوب كننده  لوسیون هاي 
باشند  بدون چربي  كه  كنید  انتخاب  را  انواعي  است  بهتر 

و كومدون زا نباشند

با آکنه چه کنیم؟

وضعیت دارویی کشور در شرایط بسیار نامناسب است و مسئوالن در خواب به سر می برند.
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هر چند كه پذیرش مسئولیت های اجرائی در كشور ما با مشكالت زیادی روبرو است 
ولی حداقل این مزیت را دارد كه مسئولین در این كشور الزامی به پاسخگوئی ندارند و 
هیچگاه بدلیل حرف ها و اقداماتشان بازخواست نمی شوند. اگرچه هر چند وقت یكبار 
فعلی  یا  و  قبلی  اجرائی  مقامات  محاكمه  یا  و  بازداشت  بر  مبنی  روزنامه ها خبرهائی 
دولت های سایر كشور ها بدلیل سوء استفاده از قدرت و یا سهل انگاری در انجام وظایف 
یاد  به  ایران  در  را  اتفاقی  چنین  بروز  تاكنون  نگارنده  ولی  می كنند  منتشر  حرفه ای 

نمی آورد. البته مسائل و گرایشات سیاسی در این مورد استثناء هستند. 
از حاشیه های امنیت ایجاد شده برای مسئولین كشوری در این راستا می توان به آزادی 
مطلق آن ها در اعالم اطالعات و آمار بدون سند نام برد. این روز ها دیگر گوشمان پر 
شده است از مصاحبه ها و سخنرانی هائی كه ما را در جایگاه اولین ها، بزرگ ترین ها و 
بر ترین ها در بسیاری از زمینه ها در دنیا قرار می دهد و هیچكس هم نیست كه بپرسد 
بنده  از چه منبع معتبری استخراج شده است. درست مثل آن  آمار و اطالعات  این 
خدائی كه می گفت او در مركز زمین ایستاده است و در جواب دیگران كه از او مدرك 

می خواستند می گفت اگر قبول ندارید متر بردارید و اندازه بگیرید. 
بررسی اجمالی مصاحبه های مسئولین داروئی كشور طی 3 دهه گذشته نشان می دهد 
از داروهای مورد مصرف در كشور توسط صنعت  از ۹5-۹7 درصد  كه همواره بیش 
داروسازی داخلی تولید می شود. صد البته از این آمار همواره بعنوان یكی از افتخارات 
به  سروكارشان  كه  بیمارانی  برای  البته  است.  شده  یاد  دارو  بخش  و  سالمت  نظام 
داروخانه ها می افتد و در میان كیسه پالستیك حاوی داروهای خود چشمشان به جمال 
داروهای خارجی می افتاد این سوال مطرح می شود كه چگونه است كه كشوری بیش از 
۹5% داروهای مصرفی خودش را تولید می كند همچنان درمان بیمارانش تا این حد به 
داروهای وارداتی وابسته است. البته طی سالهای اخیر مسئولین سعی كرده اند در نقل 
قول این آمار دقت بیشتری می كنند و به دنبال عدد ۹5 درصد ذكر می كنند كه منظور 
از این آمار میزان عددی مصرف دارو ها است. یعنی ۹5 درصد تعداد! داروهای مصرف 
شده در بازار داروئی كشور در داخل تولید می شود. البته این هم از آن ابداعاتی است 

كه فقط در كشور ما می توان نمونه اش را یافت. 
اگرچه در دنیا آمارهای متفاوتی از مصرف دارو ها بر مبنای دسته های داروئی، میزان 
بازار  اقتصادی  ارزش  بر مبنای  یا  و   )DDD( بر مبنای مقدار مصرف دارو ها  مصرف 
وجود دارد اما معلوم نیست این مقایسه مصرف بر مبنای تعداد عددی در ایران ابداع 
شیشه  یك  استامینوفن،  قرص  عدد  یك  می توان  چگونه  واقعا  است.  بوده  كسی  چه 
سوسپانسیون آموكسی سیلین، یك قوطی اسپری بكلومتازون و یك آمپول اینترفرون 
را یك عدد دارو فرض كرد و آن ها را با هم جمع زد و بعد نتیجه گرفت كه ۹7 درصد 
این تعداد در داخل كشور تولید می شود. خدا را شكر كه چند سال قبل معاون سابق 

 Iranian J Public( غذا و دارو وزارت بهداشت در مقاله ای در یك مجله علمی
Health 200۹( با استناد به اعداد و ارقام اعالم كرده اند كه سهم داروهای ایرانی در 
بازار داروئی كشور از 82. 2% در سال 2001 به ۶۶. 4% در سال 2008 كاهش یافته 

است و البته این عدد در سال 13۹0 به كمتر از 55% درصد كاهش یافته است. 
در  داروسازی  توجه صنعت  قابل  موفقیت های  علیرغم  كه  نمود  اذعان  باید  متاسفانه 
كشور در تامین نیازهای نظام سالمت كشور بخصوص در دوران 8 ساله جنگ و یك 
دهه اخیر، بدلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در این صنعت سهم داروهای وارداتی در 
سبد داروئی نظام سالمت هر روز روبه افزایش بوده است. بنده واقعا امیدوارم دفعه بعد 
كه مسئولی همچنان ادعا كرد ۹7 درصد داروهای بازار داروئی كشور در داخل تولید 
می شود خبرنگار با شهامتی پیدا شود و از او بپرسد كه این عدد را از داخل كدام قوطی 

عطاری در آورده است. 
با تاسف باید اعالم كنم كه ما تنها كشور دنیا هستیم كه مدیران داروئی و غیرداروئی 
برای اطالع رسانی به مردم سهم عددی! تولیدات داروئی كشور را در مقایسه با كل 
داروهای مصرفی به عنوان شاخص خودكفائی داروئی در كشور به خورد مردم می دهند. 
ما نه تنها ۹7% از بازار داروئی حدود 4 میلیارد دالریی داروئی را در داخل كشور تولید 
نمی كنیم بلكه سهم حدود 55% تولیدات داروئی داخل كشور )كه آنهم به شدت به 
واردات مواد اولیه از خارج از كشور وابسته است( از بازار داروئی كشور به شدت روبه 
نزول است و با روندی نزولی هر ساله كاهش می یابد. به همین علت هم است كه امروزه 
با بهم ریخته شدن مكانیسم های واردات دارو ها چه بصورت ماده اولیه و یا محصول 
نهائی فریاد همه از كمبودهای داروئی به آسمان بلند شده است. اگر واقعا بازار داروئی 
كشور ما تا ۹7 درصد توسط صنایع داخلی تامین می شد چرا باید به این وضع بیافتیم. 

تولید ۹7 درصدی دارو، 
ونگوگ نقاش معروف هلندی، جان لنون خواننده به همراه سیصد سند تاریخی در حراجی كه صرفا عوامفریبی است

به زودی در نیویورك سیتی برپا می شود به حراج گذاشته می شوند.
ناشناس  كلكسیونر  یك  دارایی های  اشیا  این  ایندیپندنت،  از  نقل  به  خبرآنالین  گزارش  به 

آمریكایی است كه در 18 دسامبر به صورت آنالین و تلفنی به حراج گذاشته می شوند.

نامه های شخصیت های معروفی چون جورج واشنگتن رییس جمهور سابق  در این حراجی 
داروین،  فروید، چارلز  زیگموند  پاستور،  لویی  بیسبال،  افسانه ای  بازیكن  لو گرهیك  آمریكا، 

ماری كوری، هنری دوم و ناپلئون هم فروخته می شوند.
یكی از اقالم با ارزش این حراجی نامه ای با امضای ونسان ونگوگ نقاش معروف هلندی است 
كه در سال 18۹0 به جوزف و ماری جینوكس مالكان كافه »دال گیر« در آرلس فرانسه جایی 

كه ونگونگ برای مدتی در آن جا زندگی می كرد، نوشته شده است.

قيمت اين نامه 200 تا 300 هزار دالر تخمين زده شده است.
يک  در  کالپتون  اريک  به  لنون  جان  خط  با  ديگر  نامه ای  همچنين 

پيش فروش 29 تا 30 هزار دالر تخمين زده شد.
انگليسی  بزرگ  به صورت صادقانه ای گيتاريست  نامه  اين  لنون در 

را تحسين کرده و پيشنهاد پيوستن او به گروه آن ها را داده است

تصویرنامهایکه۳۰۰هزاردالرمیارزد

دانش های بنیادی - برنامه سیناپس آی.بی.ام، باالخره به شبیه سازی پیچیده ای از مغز انسان شامل 530میلیارد 
نورون و 100هزار میلیارد سیناپس دست یافته كه فقط 1542 بار از عملكرد واقعی مغز انسان كندتر عمل می كند.

دیگری  مغز  هر  از  میان  این  در  انسان  مغز  باشد.  شناخته شده  موجود  پیچیده ترین  شاید  مغز  خرم روز:  بهنوش 
پیچیده تر است و سالیان سال است كه محققین در تالشند راهی برای كشف چگونگی عملكرد مغز انسان بیابند. 
یكی از امیدهای محققین، شبیه سازی رایانه ای مغز است. حاال، آن چه آی.بی.ام با شبیه سازی حجم باالی نورون ها 
و سیناپس ها ارائه كرده،  دریچه ای تازه به درك فعالیت پیچیده مغز گشوده است و شاید بتواند پاسخ سوال های 
بسیاری را بدهد. در عین حال، این كه این پروژه با ابعاد بسیار وسیعش هنوز تا رسیدن به مغز انسان فاصله بسیار 

دارد، خود گواهی دیگر است بر پیچیدگی بی نظیر مغز انسان.
در كنفرانس 2012 ابرپردازش كه هفته پیش برگزار شد، گروه محققین آی.بی.ام، قدم بعدی در راه رسیدن به برنامه 
پردازش شناختی دارپا را ارائه كرد، برنامه ای كه سیستم های الكترونیكی نورومورفیك سازش پذیر، مقیاس پذیر و 
انعطاف پذیر نام دارد و به اختصار آن را SyNAPSE می نامند. شایان ذكر است كه سیناپس به محل برقراری ارتباط 

سلول های عصبی گفته می شود! 
به گزارش سای تك دیلی، برنامه سیناپس دارپا در سال 2008/ 1387 آغاز شد و قرار بود فناوری ماشینی الكترونیكی نورومورفیكی در آن ساخته شود كه بر پایه شبیه سازی مغز 
قرار داشته باشد و با استفاده از معماری پردازش شناختی، با 10 میلیارد سلول عصبی و 100هزار میلیارد سیناپس، مقیاسی از سطوح بیولوژیكی آن چه در مغز می گذرد، به دست 

بدهد. این ارقام بر پایه تعداد تخمین زده شده سیناپس ها و سلول های عصبی موجود درمغز انسان به دست آمده اند.
حاال آی. بی. ام اعالم كرده كه باالخره موفق شده به هدف این برنامه دست پیدا كند. آن ها توانسته اند با استفاده از سیستم ترونورث آی.بی.ام كه روی دومین ابررایانه سریع دنیا 
اجرا شده، به این هدف دست پیدا كنند،  یعنی Blue Gene/Q Sequoia مستقر در آزمایشگاه ملی الورنس لیورمور كه از ۹۶ ردیف ابررایانه با 1.572.8۶4 هسته پردازشگر، 

1.5 پتابایت حافظه )هر پتابایت = یك میلیون گیگابایت یا هزار ترابایت(، ۹8.304 پردازش ام.پی.آی و ۶.2۹1.45۶ ترید )پردازش سبك و مستقل(استفاده می كند.
شرح عكس: شبكه ای از هسته های نوروسیناپسی كه از اتصاالت طوالنی سلول های مغز میمون استخراج شده است. هسته های نوروسیناپسی به طور محلی در مناطق مختلف 
مغز دسته بندی شده اند و هر هسته به شكل نقطه ای منفرد درون حلقه مشخص شده است. كمان ها از هسته منبع به سمت هسته مقصد رسم شده اند و رنگ آن ها بر اساس رنگ 

اختصاص یافته به هسته منبع مشخص شده است.
آی.بی.ام و آزمایشگاه ملی لورنس لیورمور در این برنامه موفق شدند به مقیاسی از 2.084 میلیارد هسته نوروسیناپسی دست یابند كه در آن 530 میلیارد سلول عصبی و 100هزار 

میلیارد سیناپس در حال فعالیتند و سرعت فعالیت آن ها تنها 1542 بار از میزان واقعی )آن چه در مغز انسان اتفاق می افتد(، كندتر است. 
البته در این برنامه، شبیه سازی زیستی واقعی از یك مغز انسان كامل وجود ندارد. بلكه چنان كه در چكیده مقاله آمده، محاسبه )سلول های عصبی(، حافظه )سیناپس ها( و 
ارتباطات )آكسون ها و دندریت ها- رشته های متصل به سلول های عصبی كه از یك طرف پیام دیگر سلول های عصبی را گرفته و از طرف دیگر،  پیام را به سایر سلول های عصبی 
منتقل می كنند-( با كسر مولفه های زیستی و در راستای اهداف مهندسی ،  یعنی رسیدن به حداكثر فعالیت )كارایی، سودمندی و كاربرد( و حداقل هزینه ها )قدرت، فضا و تاخیر( 

و نیز پیچیدگی طراحی جزئیات سخت افزاری بهینه شده اند

شبیه سازی مغز انسان با ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سلول عصبی و ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سیناپس 

دانش های بنیادی - معموال رنگین كمان را در آسمان می توان مشاهده كرد، 
آن هم وقتی نور خورشید از پشت ناظر بتابد و قطرات باران در مقابل او در 
حال باریدن باشند؛ اما جف ِچستر این پدیده رنگین كمانی را روی آسفالت 

جاده ثبت كرده است!
او در حال دوچرخه سواری در آرلینگتون ویرجینیا )ایاالت متحده( بود كه 
این پدیده هفت رنگ را روی آسفالت جاده مشاهده كرد. فكر می كنید منشا 
ریزه شیشه«  »رنگین كمان  را  پدیده  این  فیزیك دانان  چیست؟  پدیده  این 
كلی  اصول  بدانید  كه  است  جالب  و  می نامند   )glass bead bow(
شكل گیری آن بسیار شبیه به همان رنگین كمانی است كه معموال پس از 
باران دیده می شود!در رنگ آمیزی خطوط راهنمایی كه روی آسفالت رسم 
می شود، مقداری ریزه شیشه هم استفاده می شود كه پرتوهای نور را در همان 
جهتی كه فرود آمده اند، بازمی تابانند و با افزایش بازتابندگی خطوط، باعث 
می شوند رانندگان در شب هنگام بهتر بتوانند خطوط را مشاهده كنند. اگر 
این ریزه شیشه ها به اندازه كافی كروی شكل باشند، درست مانند ریزقطرات 
از  پس  را  خورشید  سفید  نور  پرتوهای  یعنی  می كنند،  رفتار  باران  كروی 
ورود به طیف رنگین كمانی تجزیه كرده و به سوی ناظر بازمی تابانند و بدین 
شكل كمان هفت رنگی به وجود می آورند. البته از آن جا كه ضریب شكست 
رنگی  و كمان  است  قوی تر  آن  در  اثر شكست  است،  از آب  بیشتر  شیشه 
كوچك تری با شعاع حدود 21 درجه تشكیل می شود؛ این درحالی است كه 
شعاع رنگین كمان اولیه حدود 42 درجه است و رنگین كمان های ثانویه و 

ثالثیه شعاع های بزرگ تری دارند.
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از  بازدید  به  آفتاب  غروب  و  طلوع  هنگام  در  دهند  می  ترجیح  گردشگران  از  بسیاری 
مسجد بپردازند زیرا در این هنگام، نور خورشید و دریا، زیبایی ویژه ای به این مسجد 
می دهند.به تازگی مسجدی شناور در شهر جده عربستان سعوی و در ساحل دریای سرخ 
ساخته شده است. به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه اماراتی البیان، این مسجد به 
نام مسجد الرحمه نام گذاری شده که مردم آن را مسجد فاطمه الزهرا خطاب می کنند. 
»مسجد شناور« نیز دیگر نام این عبادتگاه است زیرا از چهار طرف این مسجد در دریا 
قرار دارد.در این مسجد از سبک های معماری جدید و قدیم و معماری اسالمی استفاده 
شده و روزانه میزبان تعداد زیادی از نمازگزاران و گردشگران است. مسجد نه تنها فضای 
و  بهداشتی  برای وضو، سرویس های  هایی  مکان  بلکه شامل  دارد  عبادت  برای  بزرگی 

سالن هایی مجزا و مجهز برای عبادت نیز می شود.

ساخت مسجد شناور در ساحل دریای سرخ 


