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استاد خيرخواه
اين سوره در مكه نازل شده است و 8 آيه دارد. 

فضيلت تالوت: پيامبر)ص( : »هر كس سـوره ي تيـن را تالوت كند 
خـداوند به او دو خصلت مي دهد: تا زمانيكه در دنيا زندگي مي 
)آرامش و معرفت قلبي( مي  او عافيت )سالمتي( و يقين  به  كند 
دهد و در هنگام مرگ به تعداد كساني كه اين سوره را قرائت كرده 

اند، ثواب يك روز روزه را براي او منظور مي كند.«
رسالت قرآن، هدايت بندگان به سوي خير و نيكي و راه راست است. 
اين كتاب، كتاب صوت و لحن نيست بلكه كتاب درک و فهم است و 

در سوره ی مباركه ی »ص« آيه ی 29 ميفرمايد:
َر أُْولُوا الْلَْباِب     َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتَذكَّ ب َِّيدَّ ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌک ل

]اين[ كتابى مبارک است كه آن را به سوی تو نازل كرده ايم تا در 
]باره ی[ آيات آن بينديشند و خردمندان پند گيرند.  

بركات اين كتاب كه خير بى حد و حصر است هنگامى به وقوع 
مى پيوندد كه در آيات آن كاوش و تعمق شود.

ريشه ي كلمه ي تدبّر،  از ماده ی »َدبََر« به معنى »پشت كرد« 
است. يعني فقط به ظاهر نگاه نكن بلكه با تعمق در آن بنگر. آنگاه 
كه قرآن را درک كرديم، و خود را مطابق با آن ساختيم، اهل قرآن 
اين  در  اگر   )92 مبارک«.)انعام،  انزلناه  كتاب  »هذا  شد.  خواهيم 
كتاب تعمق كنيم، بركات بسياري در آن خواهيم يافت. قرآن در 
را  بندگان  بخوان( هدايت  )يعني  با كلمه ي »اقراء«  نزول،  هنگام 
آغاز كرد و بالفاصله موضوع قلم را در »يعلم« به انسان عنوان مي 
كند پس درصدر آيات قرآن خواندن و نوشتن آمده است.  درحاليكه 
در هيچ مكتبى از مكاتب دنيا و حتى مكاتب آسمانى به اندازه ی 

قرآن به اين موضوع اهميت داده نشده است. 
ميوه ها و سرزمين هاي  به  اين سوره  از  :بخشي  محتوای سوره 
مقدس قسم ياد كرده است و همچنين درباره ي روز بعث و جزا 
و خلقت انسان توسط خداوند كه بر سرشت پاک الهي مي باشد، 
بحث نموده است. اما بسياري از انسانها در ميدان آزمايش، به دليل 
عدم آگاهي از جايگاه خود، از سرشت الهي خود دور شده و به پست 
مشغول  مادي  هاي  محدوديت  به  و  اند  شده  نازل  درجات  ترين 
گشته اند. از طرفي اشاره به عده اي مي كند كه فطرت الهي خود 
را حفظ كرده و به باالترين درجات رسيده اند. اين سوره در انتها 

انسان را گواه مي گيرد كه آيا خداوند بهترين داور نيست؟
ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

يُْتوِن 1 َوالتِّيِن َوالزَّ
ترجمه: قسم به انجير و زيتون.

شرح: »واو« قسم و سوگند بر سر »تين« آمده است يعني سوگند 
به انجير و سوگند به زيتون. »تين« هم به معني انجير و هم نام 
انجير  باالي آن قرار دارد و داراي  بر  كوهي است كه شهر دمشق 
رشته  نام  هم  و  زيتون  ميوه ي  معني  به  هم  زيتون  است.  فراوان 
از قلل آن واقع شده  بر باالي يكي  المقدس  كوهي است كه بيت 
است. عده اي معتقدند كه ممكن است خداوند با قسم به اين دو 
ميوه، در واقع به پيامبراني كه در اين دو ناحيه زندگي مي كرده اند 

سوگند ياد كرده است.
از آنجا كه خداوند به اين دو ميوه سوگند خورده است نتيجه مي 
گيريم كه آنها داراي خواص ويژه اي هستنـد و به انسان سالمتي 
و عافيت عطا مي كنند. با توجه به آيات قرآن، تعدادي از ميوه ها 
انار،  مانند  بركات خاصى هم هستند.  بر خواص خود داراي  عالوه 

انگور، رطب، انجير و زيتون.
انجير داراي خواص زيادي است. پيامبر)ص( در هنگام تناول انجير 
به پشت دست خود نگاه مي كرد يعني اين ميوه اثري فوري دارد و 
به سرعت به بدن انرژي مي دهد. افالطون حكيم در چهارهزاروپانصد 
به ديگران تجويز  و  را بسيار دوست مي داشت  انجير  سـال پيش 
مى كرد. سقراط كه بزرگترين حكيم بود، انجير را جاذب مواد نافع 
ودافع مواد مضر مي دانست و اين ويژگي بزرگي است كه به انجير 
سقراط  كرد.  مي  مداوا  انجير  با  را  بيماران  او  و  است  داده  نسبت 
انجير را براي درمان قند كودكان و ضعف پيران به كار مي برد و به 
خصوص ورزشكاران را با انجير تقويت مي كرد. جالينوس كه حكيم 

و فيلسوف بود، به پهلوانان روم و ايران رژيم انجير 
به  را  عسل  و  انجير  اگر  كه  اند  گفته  شوند.  قدرتمند  تا  داد  مي 
نسبت مساوي مخلوط و ميل كنند، برطرف كننده ي زخم معده 
سر  موي  تقويت  و  معده  مشكالت  درمان  براي  انجير  بود.  خواهد 
تقويت  را  ذهن  انجيرخشك،  است.  مؤثر  ها  استخوان  استحكام  و 
مواد  برخي  از  استفاده  كه  است  آمده  قرآن  در  همچنين  ميكند. 
فرمود:  پيامبر)ص(  باشد.  مي  مؤثر  انسان  رفتار  و  ُخلق  در  غذايي 
انجير بيشترين شباهت را به ميوه هاي بهشتي دارد. )ممكن است 

به دليل جذب سريع آن و دفع امراض باشد( 
و  ها  لثه  و  برطرف  را  دهان  بد  بوي  انجير  فرمود:  رضا)ع(  امام 
استخوانها را محكم و رويش موي سر را سريعتر مي كند. درد را از 

بين مي برد و با استفاده از انجير نيازي به دارو وجود ندارد.
دانشمنـدان، سالمت انسـان را در گـرو مصـرف زيتـون و روغـن 
زيتون مي دانند. روغن زيتون دوست كبد و در رفع عوارض كليوي 
را  كليوي  هاي  قولنج  و  صفراوي  هاي  سنگ  است.  مؤثر  بسيار 
برطرف مي سازد. يبوست مزاج و دردهاي رماتيسمي را برطرف مي 
ناميده است. زيتون  كند. قرآن درخت زيتون را شجره ي مباركه 
داراي امالح آهن، فسفر، گوگرد، كلسيم، پتاسيم و منگنز مي باشد. 
سركه  و  زيتون  آن  در  همواره  كه  اي  خانه  اهل  فرمود:  )ع(  علي 
مصرف مي شود، دچار گرفتاري و بيماري نمي شوند. پيامبران اين 
مطلب را هميشه تذكر مي دادند. پيامبر)ص( فرمود: زيتون بخوريد 
و روغن آن را بگيريد و استفاده كنيد زيرا اين درخت بسيار پر بركت 
بهترين خوراكي ها زيتون  فرمود:  الرضا)ع(  ابن موسي  است. علي 
است بوي بد دهان و همچنين بلغم را برطرف و رنگ پوست را صفا 
داده و براق و لطيف مي سازد. اعصاب را تقويت كرده و خشم را فرو 

از  و  زيتون قسم خورده  و  انجير  به  آيه  اين  در  نشاند.خداوند  مي 
و  است  آورده  بوجود  انجير  و  زيتون  پُرسود چون  خاک، درختاني 
اين همه خاصيت را از دل خاک به بشر ارزاني داشته است تا انسان 
با خوردن آنها به عافيت برسد. پس در واقع خداوند به نشانه هاي 

خود سوگند ياد كرده است.
 َوطوِر ِسيِنيَن 2

ترجمه: و )سوگند به( كوه طور.
بر  وحي  آن  باالي  بر  كه  است  كوهي  همان  طور  كوه  شرح: 
موسي)ع( نازل گرديد ودرختي كه در تاريخ ذكر شده كه به صدا 
درآمده است به احتمال زياد درخت انجير و يا زيتون بوده كه در 
از اين درختان وجود داشته است. در اين  انبوهي  كوه طور تعداد 

محل موسي آرامشي عجيب را احساس نموده است.
»سينين« برگرفته از »َسيناء« به معناي پُردرخت است و كوه طور 
است  بركت  ي  نشـانه  درخت  باشد.  مي  پُردرخت  كوه  معني  به 
پيامبر فرمود اگر كسي شاخه ي درختي را بشكند، مانند شكستن 

بال يك فرشته است.
 َوَهَذا الَْبلَِد الَِميِن 3

ترجمه: و سوگند به اين شهر امن و مقدس )شهر مكه(
شرح: پس خداوند به دو مكان قسم خورده است: كوه طور و شهر 
مكه. تقدس كوه طور از آن است كه در آنجا  به موسي)ع( وحي 
شده است و علت تقدس شهر مكه، والدت پيامبر)ص( در آن شهر 
است. پيامبر)ص( فرموده است: اشجار، حيوانات و هر آنچه در مكه 
وجود دارد حتي سنگهايش مقدس است و اين مكان با ساير مكان 

هاي موجود در زمين متفاوت است. 
قرآن : »آيا ما اين حرم )مكه( را حرم امني قرار نداديم؟«  

در شهر مكه آرامش خاصي به انسان دست مي دهد و تنها جايي 
است كه انسان در آن احساس غربت نمي كند.

شهر امن شهري است كه مركز آرامش، نماز و ذكر است. در اين 
شهر مردم با عبادت و نيايش با خداوند به آرامش مي رسند و عافيت 
و رحمت الهي شامل حال آنان مي گردد. شهر مكه همچنين شهر 
با خداوند منجر به  ارتباط بيشتر  ثبات قلب و اطمينان است زيرا 

ايجاد طمأنينه و آرامش مي شود.
 لََقْد َخلَْقَنا اإلنساَن فى أَْحَسِن تَْقِويٍم 4

ترجمه: همانا ما انسان را در نيكوترين قوام آفريديم. 
فطرت،  قوام،  سرشت،  نيكوترين  معني  به  تقويم«  »احسن  شرح: 
قدمت، ثبات و محكم ترين نهاد مي باشد.ما به انسان در مجموعه 
ی خلقت در ميان تمام آفريده ها،  نيكوترين سرشت و مستحكم 

ترين نهاد را عطا كرديم.
بحث فلسفي پيرامون اين آيه:

جهان موجودی حادث است كه وجودی ازلى و ابدی آنرا آفريده، 
اين وجود ازلي و ابدي همان ذات اقدس الهي است. غير از خداوند 
تمام موجودات حادث هستند. موجود حادث يعني وجودي متغير 
دارد.حكيمان مانند ابوعلي سينا، شيخ عطار، منصور حالج و .... مي 
گويند هر چند وجود انسان حادث مي باشد ولي موجودي ازلي و 
ابدي است و هرگز نمي ميرد بلكه قالب او تغيير مي كند. تأخر او 
تبعي  و  اي  رتبه  تأخر  بلكه  نيست.  زماني  تأخر  به خداوند  نسبت 
تأني  خير  ايجاد  در  و  است  مطلق  خير  خداوند  كه  آنجا  از  است. 
كرده  خلق  را  انسان  خلقت،  ی  اراده  با  بالفاصله  پس  كند،  نمي 
است و انسان تقويمي قديمي تر از فرشته ها و ساير ملكوتيان دارد. 
او براي شناخت و آگاهي از اسماء حسني، از ساير موجودات برتر 
است. انساني كه به اسماء حسني نزديك شود  »وجه رب« خداوند 

است. )مانند اولياء الل(آن دسته از فالسفه ی غرب و شرق كه 
قائل به جهان بيني توحيدي هستند، اعتقاد دارند كه هنگامي كه 
بوده پس  واحد  است، چون خود  نموده  آفرينش  به  اراده  خداوند 
واحد هم خلق كرده است. يعني موجودي را  خلق كرده هم سنخ 
خود كه بيشترين شباهت را با خودش دارد. در روايات و نص قرآن 
اشاره شده است كه خلقت ملكوت قبل از ماده بوده است. )خلقنا 
السموات واالرض( در هيچ جاي قرآن »ارض« قبل از »سماوات« 

نيامده است.
انسان را در احسن تقويم خلق كرديم يعني انسان در بُعد ملكوتي 
به  او  و سرشت  باشد  تر مي  قديمي  و  تر  پاک  موجودات  تمام  از 
خدا نزديكتر است. خداوند از ابتدا جسم انسان را خلق نكرده بلكه 

حقيقت او را آفريده است.
 ثُمَّ َرَدْدنَاُه أَْسَفَل سافِلِيَن 5

ترجمه: سپس او را به پست ترين پستي ها سوق داديم.  
از  پاكي حتي  و  وقدمت  لحاظ عظمت  از  كه  را  انساني  ما  شرح: 
مالئكه و روح برتر بود، به جهان مادي و محدويت ها سوق داديم و 

از اجّنه هم محدودتر شد.
حكيمان مي گويند رشد انسان به دليل همين تنزل و قرار گرفتن 
در جهان مادي است. اين عالم حكم يك قفس را براي انسان دارد.

َِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت َفلَُهْم أَْجٌر َغيُر مْمُنوٍن 6  إاِل ال
انجام دادند كه  ايمان آوردند و عمل صالح  ترجمه: مگر كسانيكه 

براي آنها پاداشي پايان ناپذير وعده داده شده است. 
شرح: آيه ی10 سوره ی فاطر در توضيح عمل صالح مي فرمايد: 
يَْرَفُعُه« كلمـه ی طيب  الّصالُِح  الَْعَمُل  َو  الطيُِّب  الَْكلُِم  يَْصَعُد  »إِلَْيِه 
همـان باورها و نيـات انسان مي باشد. يك مرحله عروج انسان با 
افكار و ديدگاه ها و نيات اوست و دومين مرحله ی عروج او عمل 
كردن به نيات است. ايمان همان باورهاي انسان است و بُعد عملي 
ايمان، عمل صالح مي باشد. آنگاه كه نيت در جهت خدا باشد عمل 

صالح آن را باال مي برد.
يِن 7 بَُك بَْعُد بِالدِّ  َفَما يَُكذِّ

ترجمه: پس چه چـيزي سبـب شد كه تو را بعد از اين همه برهان 
و ادلّه تكذيب كنند.

شرح : اين آيه يك تعجب و استفهام است. يعني با اين همه داليل 
و دعوت هاي مستدل و فطري در اثبات دين و روز جزا ، باز با تو 

لجاجت ورزيده و تو را تكذيب مي كنند.
ُ بَِأْحَكِم الحْاِكِميَن 8  أَلَْيَس اللَّ

داوران  بين  در  حاكم  بهترين  و  داور  بهترين  خداوند  آيا  ترجمه: 
نيست؟

شرح: يعني اگر خداوند درباره ی اينان حكمي را وضع كند بهترين 
حكم را وضع كرده است زيرا بهترين حاكم است و اين همه حكمت 
خلق  هدايت  براي  ها(  كتاب  و  )پيامبران  را  دستورات  و  قانون  و 
ارسال كرده است. حال اگر اين حكيم حكمي براي مجازات صادر 
است  الحاكمين«  »احكم  است.خداوند  حكم  بهترين  حتما  كند، 
او  تغيير حكم  به  قادر  بهترين حكم كنندگان كه هيچكس  يعني 
نيست زيرا تمام احكام و اوامر خدا از روي حكمت است.اين آيه از 
خود انسان اعتراف مي گيرد: خدايي كه اين همه نعمت و آيات و 
پيامبر و كتاب را براي نجات شما فرستاده است و شخصيت حقيقي 
شما را ملكوتي خلق كرده، براي شما قصد خير دارد حال اگر كسي 
سركشي كرد، و خدا او را مجازات كرد، چه حكمي بهتر از حكم 
اوست.خدا معاد را وسيله ی حكمت و عدل خود در نظام اجتماعي 

قرار داده است. اگر معاد نبود خلقت خدا نقص داشت.

سوره ي مباركه ي تين

مدرسه شین آباد یک ماهه نوسازی 
و مجهز به ›پکیج‹ شد
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در  و  است  باستان  روم  سزارهای  از  يكى  ی  نوشته  خوانيد،  مى  كه  اصولى 
دوران اُُرد )اشك سيزدهم ــ پادشاه اشكانى( هنگامى كه كراسوس در نبرد با 
سورنا شكست خورد از اردوی او بدست آمد. پس از آنكه مترجمان، متن اين 
مرامنامه را برای سورنا ترجمه كردند اين سردار ايرانى از ترويج آن بيمناک 
شد و به يكى از فرماندهان خود دستور داد تا آن را در چاه شيطان بيندازد، 
مگر انسان از شر آن در امان ماند. اما چنين نشد و شيطان از روی آن چند 
نسخه استنساخ كرد و در مقاطع مختلف تاريخ به پيروان و سرسپردگان زبده 
ی خود سپرد تا با عمل به آن، همچون جان شيرين در نگاهداری اش بكوشند. 
آخرين يافته های پژوهشگران نشان مى دهد كه هم اكنون يك نسخه از اين 
مرامنامه در كاخ سفيد و نسخه ای ديگر در باكينگهام وجود دارد و به عنوان 
اصول قطعى مديريت مورد استفاده قرار مى گيرد. متن حاضر، با استفاده از 
ميكروفيلمى كه از نسخه ی موجود در كاخ سفيد تهيه گرديده نوشته شده 
است. گفتنى است كه پروفسور اچ. رايت اف. دومنيكن )محقق زبردست مركز 
ديرينه  و  باستانى  های  نسخه  هيستوريكال  و  سايكولوژی  بالينى،  تحقيقات 
شناس برجسته ی كاباالئيسم( بر پايه ی پژوهش های طوالنى مدت خود بر 
اين باور است كه اين مرامنامه در آغاز فقط دارای چند بند بوده است اما در 
طى قرون متمادی، رهبران و اساتيد اعظِم انجمن های سری، براساس تجربه 
هايى كه در مديريت بدست آورده اند، بندهای زيادی به آن افزوده و آن را به 

كتابى قطور تبديل كرده اند.
تاريخ انتشار : دوشنبه 11 دی 1391 ساعت 00:54

كه  است  اين  مهم  ندارد.  ارزشى  هيچ  صالحيت  و  كاربلدی  مديريت،  در   -
بتوانى بر اسب مراد سوار شوی و به هر سو و هر افق كه دوست داری، يك 

نفس بتازی.
- مديريت بدون اتكا به مهارت ساحران و جادوگران و رماالن ممكن نيست. 
اما هرگز نبايد اين اتكا و اعتماد را آشكار كنى، چرا كه مخالفت خردمندان و 

عالمان دين را برخواهد انگيخت.
- داشتن دانش و خرد و تعقل و منطق در مديريت، سخن كسانى است كه 
اين  ارزش مى دانند. هرگز مباد كه در دام  را  فضيلت های عقلى و اخالقى 

فضيلت گراياِن خدا محور گرفتار شوی.
و ملت، ركن  و سرنوشت ساز ملك  اساسى  - شتاب در تصميم گيری های 
تامل،  ای چون:  هوده  بى  امور  برای  را  زمان  گاه  هيچ  است.  مديريت  ركين 
بهترين مدير  از دست مده.  نتايج تصميم گيری،  ابعاد و  مشورت و دقت در 

كسى است كه سريع ترين تصميم را بگيرد و اصال به نتايج آن فكر نكند.
بلكه  بيداری،  نه فقط در  پيوسته،  و  - مدير شايسته كسى است كه همواره 
حتى در خواب هم اين شعار را فرياد بزند: مى خواهم برای سعادت ملت كار 

كنم، اما نمى گذارند.
- لج بازی و خيره سری يكى از اركان اصلى مديريت است. مديری كه لج بازی 
و يكدندگى نمى داند همان بهتر كه برود با مسائل موهومى چون :حكمت و 

انديشه و تدبير، خود را سرگرم كند.
- در مديريت، دفاع مطلق از اصحاب و مريدان حلقه به گوش، سرمايه ای است 

كه در هيچ شرايطى نبايد از آن غفلت كرد.
- مدير برتر و اليق كسى است كه بتواند بيشترين چاپلوس و بله قربان گو را 
در اطراف خود گرد آورد و هيچ مخالفت معقول و نصيحت خيرخواهانه ای 

را تحمل نكند.
- چاكران و مالزمان ركاب برای انجام هر كاری آزادند و مدير موفق كسى است 
كه در صورت لزوم بتواند برای دفاع از اين موجودات دوست داشتنى، كشور را 

به التهاب و كشمكش های فرساينده گرفتار كند.
قهرهای  از  كه  كسى  و  است  مديريت  حتمى  لوازم  از  قهر،  و  غمزه  و  ناز   -
كودكانه برخوردار نيست و رفتاری بزرگ منشانه دارد، نبايد بر كرسى مديريت 
تكيه بزند. )ميرزا افراسياب: بر اساس اين بند از مرامنامه مى توان نتيجه گرفت 
كه خواجه حافظ شيرازی اين بيت را برای عمه جان خود سروده است: تكيه بر 

جای بزرگان نتوان زد به گزاف/ مگر اسباب بزرگى همه آماده كنى( 
- در مديريت، حرف و عمل هيچ ارتباطى با هم ندارند. هرگونه مى خواهى 
سخن بگو و هر طور مى خواهى عمل كن. حتى اگر حرف و عمل ات، صددر 

صد با هم مغاير باشند.
- مدير قاطع كسى است كه مديران تحت امر خود را به شكل مرتب جابجا 
كند، عزل نمايد، به انجام كارهای غير مفيد وادار كند و خالصه كالم اينكه به 

تحول در مديريت باور داشته باشد و اصال به نتايج آن فكر نكند.
كوچك  افراد  به  را  بزرگ  كارهای  كه  است  كسى  شايسته  و  موفق  مدير   -

بسپارد.
- در مديريت، اتخاذ تصميم و انجام كارها، به هيچ دليل و برهانى نياز ندارد. 

فقط بايد به ياد داشته باشى كه آن چه را دوست داری، همان را انجام دهى.
- خرق عادت های نامعقول يكى از اصول بنيادين مديريت به شمار مى آيد. 
بتواند كاری كند كه يك فيل بزرگ و پر زور، موشى  برای نمونه اگر كسى 
نحيف و مردنى بزايد، شاهكار مديريت در تاريخ جوامع انسانى را به نام خود 

رقم زده است

مرامنامه اخالق مدیریت درسزاریسم ! )میکروفیلم دوم(
می خواهم برای سعادت ملت کار کنم ، نمی گذارند

.

سخنگوي دولت در تازه ترين اظهار نظر خود در مورد ادامه تغييرات در تركيب اعضاي دولت گفته است : بناي 
عالم بر اساس تغيير است ! 

وي در پاسخ به سؤال فارس درمورد اينكه آيا تغيير وزرا در مجموعه هيئت دولت ادامه پيدا خواهد كرد يا خير 
گفت: اساس و بنياد عالم بر تغيير و حركت است و اين در نظريه حركت جوهری مالصدرا نيز به وضوح بيان 
شده است. درک چرايي اينگونه پاسخ دادن هاي فانتزي و غير جدي البته چندان كار سختي نيست. چه آنكه 
آقاي سخنگو واقعاً جواب سئوال را نميدانسته و نميداند. پناه آوردن به پاسخ هاي غير جدي براي كسي كه 

اطالعاتش چندان كامل نيست باالخره يك شگرد است كه ميتواند براي مدتي سئوال كننده را سرگرم كند. 
واضح است كه چنين پاسخي يك پاسخ ديپلماتيك نيست. پاسخهاي ديپلماتيك از سر اطالع كافي و قصداً 

بمنظور جواب ندادن طرح ميشوند و زيركي سئوال شونده را ميرسانند. 
اما در جايي كه معاون اول رئيس جمهور با قاطعيت تمام موضعي را اعالم ميكند كه سه روز بعد توسط رئيس 
دولت بر خالف آن عمل ميشود انتظار پيشگويى از آقاي سخنگو كه بمراتب بي اطالع تر است انتظار معقولي 
نيست. اين نحو پاسخ دادن به افكار عمومي نشان از واقعيت ديگري هم دارد و آن اينكه حتي سخنگوي دولت 
غير  به  زباني  بي  زبان  با  هم  ايشان  و  ندارد  دولت  اعضاي  تركيب  در  تغييرات  نيافتن  ادامه  به  اعتمادي  هم 
قابل پبش بيني بودن حركات رئيس محترم دولت اذعان دارند. ترس از سكه روي يخ شدن علت ارائه چنين 
پاسخهايي است. اما بهتر بود آقاي سخنگو بجاي جوابهاي فانتزي كه ميتواند توسط افكار عمومي تعبير به طفره 
يا خدای ناكرده تمسخر شود و رواج پديده » علي چپيسم » ! را در جامعه سبب شود صادقانه و بدون طفره 

رفتن ، در جمله هايي فاخر علت نياز به تغييرات در دولت را بيان كند يا حداقل بگويد : نميدانم
عليرضا دلدار - الف

حرکت جوهری مبنای تغییرات دولتی

اگر  وزير  وزير گفتم: خانم  به خود خانم  من حتي 
راست مي گوييد و اگر اينقدر فساد در زيرمجموعه 
شما هست كه دارو وارد نمي شود و به جايش غذاي 
كنيد،  كنترل  نمي توانيد  و شما  وارد مي شود  سگ 

ميز و پست را رها كرده و استعفا بدهيد.
روزنامه ايران نوشت:

تهران  مردم  نماينده  كوچك  زاده  مهدي  دكتر 
»رهبر  اين كه  بيان  با  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
معظم انقالب بارها تأكيد كردند اگر اختالفي ميان 
را  مسئله  اين  نبايد  دارد،  وجود  دولتي  مسئولين 
انقالب  رهبر  گفت:  بكشانند«  جامعه  داخل  به 
سخنان  از  پس  را  بيانات  اين  يكبار  دقيق  طور  به 
التهاب آفرين خانم دستجردي ايراد كردند كه ايشان 
گفته بود آب تهران آلوده است و اصرار هم بر اين 
ادعا داشتند و بنده هم به عنوان يك كارشناس در 
اين زمينه و عضو شوراي آب مي دانستم مطلب به 
گونه اي كه ايشان مي گفت نبود و حتي وزارت نيرو 
هم چنين نظري نداشت اما مع االسف خانم وزير به 
مطرح  رسانه ها  فضاي  در  را  مسئله  اين  مكرر  طور 
جامعه  در  التهاب  و  مردم  نگراني  باعث  و  مي كرد 
بعضي  سرمايه داران،  سوءاستفاده  زمينه  و  مي شد 
صاحبان كارخانه هاي آب معدني و بيگانگان را فراهم 

مي كرد.
علي رغم  اخيراً  افزود:  ادامه  در  كوچك زاده  مهدي 
مجدداً  ايشان  انقالب  معظم  رهبر  صريح  تذكر 
مسئوالن  يا  مركزي  بانك  رئيس   با  كه  اختالفي 
اقتصادي مبني بر تخصيص ارز براي دارو داشت را 
رسانه اي كرد و دعواي مسئولين را به ميان جامعه و 

فضاي افكار عمومي كشاند.
رئيس جمهور مردانگي كرد

از بركناري خانم  كوچك زاده اضافه كرد:من پيش 
دستجردي اعالم كردم آقاي رئيس جمهور مرد باش 
و وزيري را كه به حرف رهبري گوش نمي دهد بركنار 
اختالفات  كه  وزيري  احمدي نژاد  آقاي  گفتم  كن. 
داخلي دولت را رسانه اي مي كند و به ميان جامعه 
مي آورد عوض كن و اجازه نده احساسات مردم در 
آستانه انتخابات با مواضع خانم وزير جريحه دار شود. 
اگر  وزير  وزير گفتم: خانم  به خود خانم  من حتي 
راست مي گوييد و اگر اينقدر فساد در زيرمجموعه 
شما هست كه دارو وارد نمي شود و به جايش غذاي 
كنيد،  كنترل  نمي توانيد  و شما  وارد مي شود  سگ 
ميز و پست را رها كرده و استعفا بدهيد و اگر دروغ 
مي گوييد خدا عاقبتت را به خير كند كه اينطور با 
يك دروغ مردم را نگران مي كنيد و مي گوييد دولت 
اما  مي پردازد  سگ  غذاي  تهيه  براي  پول  اسالمي 

براي واردات دارو ارز نمي دهد!
داد:  ادامه  دستجردي  خانم  به  خطاب  كوچك زاده 
رفع  نمي توانيد  را  سادگي  اين  به  موضوع  كه  شما 
كنيد و البته با رسانه اي كردن آن بر حجم و گستره 

و  نكرده  رها  را  خود  ميز  چرا  پس  مي دميد  آن 
استعفا نداديد! پس بنابراين آقاي رئيس جمهور بايد 
به  اقدام  رهبري  صريح  نظر  برخالف  كه  را  وزيري 
تغيير مي دادند  را  در جامعه مي كرد  التهاب آفريني 

كه البته مقداري اين اقدام دير صورت گرفت.
هجمه رسانه اي اخير، مقدمه سازي براي فتنه جديد 

است
هجمه   درباره  مجلس  آموزش  كميسيون  عضو 
رسانه اي هماهنگ و پرحجمي كه پس از بركناري 
وزير بهداشت عليه اقدام رئيس جمهور صورت گرفت 
مي تواند  رسانه اي  غلط  رويه  اين  است  معتقد  نيز 
التهاب و تنش در جامعه  ناآرامي و  منجر به ايجاد 
در  را  وزير  يك  عزل  بهانه  به  رويكرد  اين  و  بشود 
راستاي فتنه بزرگتري كه طراحي شده و در آستانه 
آن قرار داريم مي داند. وي اضافه كرد: براي همين 
هم تعجب مي كردم كه چرا خانم وزير سابق بدون 
مخالفان  و  ضدانقالب  رسانه هاي  مشي  به  توجه 
مي كردند  پي گيري  را  دولت  اين  اسقاط  كه  دولت 

چنين مواضع دشمن شادكني مي گرفتند.
رسانه هاي اصولگرا اشتباه مي كنند

كوچك زاده در ادامه با انتقاد از پروپاگاندايي كه با 
نام اصولگرايي در جامعه تنش زايي مي كنند نيز ابراز 
كه  مطبوعاتي  و  سايت ها  اين  در  كه  آنچه  داشت: 
داعيه اصولگرايي هم دارند مي بينم از ديدگاه بنده 
رسانه اي  روش  اين  معتقدم  كه  چرا  است  ناپسند 
اصولگرايان منجر به خواست دشمن كه همانا يك 
رويكرد  اين  و  مي شود  است  دولتي  ضد  شورش 
رسانه اي خالف نظر رهبر انقالب است فارغ از اينكه 
اين شيوه  يا مخالف دولت  باشيم  ما طرفدار دولت 

مورد تأييد رهبر انقالب نيست.
بايد منتظر نشست و  اتفاقات  اين  به تمام  با توجه 
مشاهده كرد كه آيا دولت احمدی نژاد تغيير ديگری 

را تجربه خواهد كرد يه كه خير؟

كوچك زاده:
به احمدی نژاد گفتم مرد باش و وزیر بهداشت را برکنار کن

رياست  انتخابات  برای  زمينه چينى  دنبال  به  كه  اين  جای  به  دولت  مديران 
آقای  نزديكان  باشند. همچنين  به فكر حل مشكالت مردم  باشند،  جمهوری 
رئيس جمهور، به جای اين كه به فكر تدوام حضور خود در دولت يازدهم باشند 
و مدل پوتين و مدودف را در ذهن بپرورانند، در انديشه به يادگار نهادن نام 
نيك و خداحافظى با دولت باشند، چرا كه نه آقای احمدی نژاد پوتين است و 

نه ايران، روسيه!
به  يارانه ها،  پرداخت  به  مانده  روز  كه چند  ديديم  متوالى  بار  برای چندمين 

يكباره بهای دالر در بازار آزاد افزايش مى يابد. 
و  ما  مردم  گفت:  باال  مطلب  به  اشاره  با  اخوان  بهمن  »تابناک«،  گزارش  به 
اقتصاددانان نيز به خوبى با اين روند دولت آشنا شده اند، زيرا هر بار به بهانه ای 
كه نزديك زمان واريز يارانه های نقدی مى شود، بهای دالر در بازار آزاد سير 
صعودی به خود مى گيرد، ولى همين كه يارانه ها واريز شد، اين قيمت ها در 
اما  بازنمى گردد  پيشين  قيمت های  به  چند  هر  مى گذارد؛  كاهش  به  رو  بازار 
يارانه ها همخوانى  با زمان واريز  ارز  بهای  افزايش  اينكه چرا سيكل كاهش و 
دارد، هر ذهن آگاهى را به اين پرسش وامى دارد، كه آيا دولت برای برآوردن 

نيازهای مالى خود، قيمت ها را عمدا تغيير مى دهد؟
از  ارز پس  بهای  اخير  افزايش  به  اشاره  با  ادوار گذشته مجلس،  نماينده  اين 
بيشتر  گذشته،  در  كه  گونه  همان  كرد:  خاطرنشان  جمهور،  رئيس  سخنان 
اساتيد اقتصاد گفته اند، بهای ارز در بازار بيش از آن كه پيرو علت های خارجى 
همچون تحريم ها باشد، معلول سياست های اقتصادی و داخلى دولت است. به 
گونه ای كه هر گاه تنش های سيلسى در داخل افزايش مى يابد، يا بانك مركزی 
سياست ارزی جديدی در پيش مى گيرد، بازارهای ارزی كشور متالطم مى شود 
و متأسفانه اين تالطم چيزی جز گرانى و تورم را عايد آحاد جامعه ما نكرده 
احمدی نژاد،  محمود  سخنان  به  اشاره  با  اقتصادی  ارشد  كار شناس  است.اين 
را دارد،  برابر  تا .5 25  را  نقدی  يارانه های  افزايش  اينكه دولت قصد  بر  مبنى 
گفت: دولت در پرداخت بدهى های خود به توليدكنندگان و پيمانكاران ناتوان 
است؛ حال چگونه مى خواهد  منابع مالى جديدی برای پرداخت نقدی يارانه ها 
به مردم بيابد؟ آيا دولت مى خواهد با افزايش پنج تا شش برابری نان، آب، برق 
و گاز منابع مالى اين گشاده دستى خود را تأمين كند؟ آيا رئيس جمهور به 
اين انديشيده كه طبقه مستضعف جامعه ديگر توان تحمل بار گرانى های هر 
روزه را ندارد؟ وی با بيان اينكه در سال 91 دولت به دليل مشكالت اقتصادی 
خودساخته، نتوانست است بودجه های عمرانى مصوب را تخصيص دهد، گفت: 
بنا بر آماری كه به تازگى به دست آمده، در سال 91، 16 درصد از اعتبارات 
عمرانى قانون بودجه تخصيص داده شده و عمال به بسياری دستگاه ها اعالم 
شده است كه اعتبار عمرانى ديگری تا پايان سال جاری به آن ها داده نخواهد 
شد. از سوی ديگر در ماه های اخير ديديم، برخى ادارات و وزارتخانه ها حقوق 

كارمندان خود را تا اوايل ماه واريز نكرده اند وبا ديركردهای نزديك به يك 
احمدی نژاد  آقای  از  را  پرسش  اين  حال  است.  شده  پرداخت  حقوق ها  هفته 
است،  وامانده  و جاری خود  معمول  بودجه های  تأمين  از  كه  دولتى  كه  دارم 
چگونه مى خواهد ماهانه به 75 ميليون ايرانى نزديك به 23هزار ميليارد تومان 

پرداخت بالعوض داشته باشد؟ 
اين استاد دانشگاه با انتقاد از سخنانى كه بدون مبنای عملى از سوی مقامات 
ارشد دولتى بيان مى شود، گفت: در يك محاسبه سرانگشتى، معلوم مى شود 
مبلغى كه رئيس جمهور ادعا كرده دولت مى خواهد پرداخت كند، در دوازده 
ماه يك سال بيش از سيصد هزار ميليارد تومان مى شود كه اين رقم بيش از 

60 درصد بودجه ای است كه در سال 91 به تصويب رسيده است. 
بهمن اخوان در ادامه با انتقاد از نحوه تعامل يكطرفه صدا و سيما با دولت، گفت: 
بهتر نيست به جای آقای حيدری كه تنها مى تواند سخنان رئيس جمهور را 
بشنود، چندين اقتصاددان از دانشگاه های كشور و يا نمايندگان توليدكنندگان 
از وی بپرسند؟ صدا و سيما نتوانسته است صدای مردم را به گوش دولتمردان 
برساند. اين عضو سابق كميسيون های صنايع و اصل نود قانون اساسى، با اشاره 
به مشكالت اقتصادی مردم گفت: آقای حيدری بهتر نبود از آقای احمدی نژاد 
درباره ميزان رشد باالی بيكاری جوانان مى پرسيد؟ بهتر نبود از رئيس جمهور 
مى پرسيد يك خانواده چهار، پنج نفری با ماهى هفتصد هزار تا يك ميليونى 
چگونه گذران زندگى كند؟ بهمن اخوان در ادامه با بيان اينكه بنده سه فرزند 
آقای  گفت:  بيكارند،  دكترا  و  ليسانس  فوق  ليسانس،  تحصيالت  با  كه  دارم 
مديران  يا  و  وزرا  فرزندان  است؟  بيكار  شما  داماد  يا  فرزند  چند  احمدی نژاد 
ارشد دولت شما چگونه؟ حقوق داماد يا فرزندان شما چقدر است؟ آيا مى توانى 
تصور كنى كه فرزندانت با حقوق هفتصد هزار تومان ماهانه بتواند زندگى خود 
را سامان دهند؟ شما و وزرای دولتتان آيا حاضريد با ماهى دو ميليون تومان 
كار كنند؟ وی خطاب به رئيس جمهور گفت: شما هميشه يك طرفه به قاضى 
مى رويد. من حاضرم به عنوان يك مجری تلويزيون رو درروی شما بنشينم و 
همين پرسش ها را از شما بكنم؟ آيا اينكه شما بگوييد وضعيت مردم بهتر شده 
كشور  اوضاع  از  نظام  مسئوالن  آگاهى  به  نسبت  مردم  نمى شود  باعث  است، 
بدبين شوند؟ مردم دريافته اند كه سخنان شما نه تنها در سطح يك كار شناس 
با اشاره  اقتصادی هم نبود. وی  ارشد)!( بلكه در سطح يك كار شناس آماتور 
به ايثارگری های مردم ايران در تاريخ به ويژه هشت سال دفاع مقدس، گفت: 
مردم ما بسيار فهيم و عزتمند هستند و حاضرند هر سختى را برای رسيدن به 
اهداف بزرگ به جان بخرند؛ اما به شرط اينكه از يك طرف با مردم با صداقت 
صحبت شود و از سوی ديگر، هدفى بزرگ كه نويد دهنده آينده روشن باشد 
برنامه ريزی شده باشد. شما به كارگری كه ماهى ششصد هزار تومان درآمد 
هم ندارد و بايد گوشت كيلويى بيست هزار تومان و برنج سه تا پنج هزار تومان 
بار هم كه شده حقوق  اقتصادی ات خوب است؟ يك  اوضاع  بخرد، مى گوييد 
خود و خانواده ای را با يك كارگر روز مزد عوض كنيد و ببينيد مى توانيد يك 
ماه زندگى خود را ادراه كنيد؟ البته آن كارگر باز هم با شما فرق دارد، زيرا 
شما اجاره ماهى دويست هزار تومان پرداخت نمى كنيد! بهمن اخوان با تأكيد 
بر اين كه اعتماد شهروندان را نبايد به مسخره گرفت، گفت: از مجلس شورای 
اسالمى انتظار مى رفت با دقت و قدرت بيشتری در برابر تصميم های نادرست 
اقتصادی دولت بايستد. چگونه اين نمايندگان مى خواهند پاسخگوی موكالن 
خود باشند؟ وی با انتقاد از بى انگيزه  كار كردن دولت دهم در آخرين  ماه های 
حضورش در پاستور گفت: مديران دولت به جای اين كه به دنبال زمينه چينى 
برای انتخابات رياست جمهوری باشند، بهتر است به فكر حل مشكالت مردم 
باشند و پايان كار دولت را عاملى برای تالش نكردن در انجام وظايف خود قرار 
ندهند. نزديكان آقای رئيس جمهور هم به جای اينكه به فكر تدوام حضور خود 
در دولت يازدهم باشد و مدل پوتين و مدودف را ذهن بپرورانند، در انديشه به 
يادگار نهادن نام نيك و خداحفظى با دولت باشند، چرا كه نه آقای احمدی نژاد 

پوتين است و نه ايران، روسيه! 
در اين پايان بايد بگويم كه اين سخنان، تنها گفته های بهمن اخوان نيست بلكه 

سخنان نخبگان و مردم ايران است.

بهمن اخوان در گفت و گو با »تابناک«؛
نه احمدی نژاد پوتین است و نه ایران، روسیه!
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خود  تلويزيوني  گوي  و  گفت  آخرين  در  نژاد  احمدي  محمود 
كرد.  ارائه  كشور  اقتصادي  شرايط  بهبود  از  تازه  آمارهاي  بازهم 
حتي  كشور  اقتصادي  وضعيت  از  دولت  رئيس  تازه  آمارهاي 
مورد  در  چنين  تا  كرد  وادار  نيز  را  مجلس  نمايندگان  از  يكي 
ادعاهاي او قضاوت كند: »اقتصاد ايران تنها از نظر رئيس جمهور 
وضعيت خوبي دارد.« در گزارش پيشرو تنها با استناد به آمارهاي 
رسمي و تاييدشده برخي گفته هاي احمدينژاد با ادعاهاي ديگر 

دستگاههاي دولتي قياس شده است.
به  ثروتمند  درصد   10 درآمد  نسبت   : نژاد  احمدي  محمود    1
10 درصد فقير در سال 89، 45/12 برابر بوده است كه اين رقم 
در سال 90 به 17/10 رسيده است؛ البته اين در بخش شهري 
بوده است. اين نسبت در بخش روستايي از 33/12 درصد به 9/3 
درصد رسيده است. در ضريب جيني دو دهك باال به دو دهك 
پايين، از 41 صدم در سال 89 به 37 صدم در سال 90 رسيده 
است. به عبارتي در بخش شهري اين آمار از 38 درصد به 35/6 
رسيده است. اينها نشان ميدهد كه با وجود همه تحوالت سنگين 

و تغييراتي كه ايجاد شده، هنوز روند رو به بهبودي است.
شاخص  عنوان  به  جيني  ضريب  ميدهد  نشان  رسمي  آمارهاي 
رفاه عمومي بهبود يافته است ولي ضريب جيني دولت حداقل با 
آمارهاي ديگر در تضاد قرار دارد. براساس تعريف رسمي صندوق 
با درآمد روزانه 10 تا 50 دالر به عنوان  بينالمللي پول هر فرد 
عضوي از طبقه متوسط شناخته ميشود. قيمت پايه براي محاسبه 
طبقه متوسط جهاني كه اندازه آن 4 ميليارد نفر برآورد شده است 
براساس قيمتهاي پايه آمريكا در نظر گرفته شده است. با همين 
تعريف هر فرد در صورت حداقل ماهانه 900هزار تومان درآمد 
شهرهاي  در  فقر  ميشود. خط  شناخته  متوسط  طبقه  عنوان  به 
بزرگ كشور براساس اعالم شوراي اسالمي كار يك ميليون و 500 
هزار تومان اعالم شده است. بنابراين هر خانواده شهرنشين براين 
اساس ماهانه 600 هزار تومان كسري بودجه دارد. بانك مركزي 
رقم دقيقتر كسري بودجه هر خانواده را 400 هزار تومان در نظر 
كارگر  براي  تومان  ميزان رسمي حقوق 354 هزار  است.  گرفته 
است. در سال 91 تنها 9 درصد برميزان حقوق كارمندان دولت 
و كارگران افزوده شده بود. برآوردها در بودجه سال 92 هم نشان 
ميدهد در بهترين حالت تنها 5 درصد به حداقل حقوق افزوده 
ميشود. تنها تعداد كارمندان دولت تا سال 90 بيش از دو ميليون 
و 294 هزار نفر بوده است. براساس بعد خانوار 4 نفر، 8 ميليون 
طبقه  اندازهگيري  ميكنند.  زندگي  دولتي  حقوق  حداقل  با  نفر 
براساس سرانه خودرو مشخص  تعاريف جهاني  براساس  متوسط 
در  دارد.  وجود  خودروي شخصي  ميليون   15 ايران  در  ميشود. 
صورتي كه بعد خانوار 4 نفر در نظر گرفته شود در ايران حداقل 
به  افراد  اين  تمامي  دارد.  وجود  متوسط  طبقه  نفر  ميليون   60
فقرا  دسته  در  بينالمللي  آمارهاي  براساس  بودجه  كسري  دليل 
قرار ميگيرند. بنابراين در زمان اجراي طرح هدفمندي بخشي از 

طبقه متوسط ايراني در ميان فقرا ريزش كردهاند. 
2  با اجراي هدفمندي يارانهها، به عدالت نزديك شديم و رشد 
اقتصادي ما به 5/2 درصد رسيد و توليد در اغلب رشتهها افزايش 

داشت.
گزارشي كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن اصفهان از واحدهاي 
صنعتي تهيه كرده نشان ميدهد پس از اجراي طرح هدفمندي 
يارانهها سطح توليد 90 درصد كارخانههاي صنعتي كاهش داشته 
است. در شهرک صنعتي پرند 60 درصد از تعداد كارگران كاسته 
اعالم  شهرک  همين  در  صنعتي  كارخانه  دو  مدير  است.  شده 
شهرک  در  داشتهاند.  نيرو  تعديل  درصد   50 از  بيش  كردهاند 
از 60 درصد واحدهاي صنعتي توسعه را  صنعتي اشتهارد بيش 
متوقف كردهاند. در يكي از شهركهاي صنعتي آبادان حداقل 50 
درصد كارخانههاي صنعتي تعطيل شدهاند. شهرک صنعتي البرز 
در قزوين با كاهش 70 درصدي توسعه واحدها مواجه بوده است. 
نرخ بيكاري در برخي استانها مانند اصفهان و شيراز به سطح 14 
و 21 درصد رسيده است. تمامي اطالعات نشان ميدهد آمارهاي 
استناد  قابل  چندان  توليد  سطح  افزايش  مورد  در  دولت  رئيس 

نيست. 
3  كنترل مصرف انرژي محقق شد. اگر نسبت رشد متوسط 20 
ساله را ادامه ميداديم االن مصرف بنزين ما در روز 135 ميليون 
ليتر بود ولي االن 62 ميليون ليتر مصرف داريم. در برق، در 10 
سال گذشته 7.4 درصد در هر سال رشد مصرف داشتيم ولي در 

سال 90، رشد مصرف، دو دهم درصد منفي بود. در ساير حاملهاي 
انرژي هم اينگونه بود.

وزير نيرو در آخرين اظهارنظرهاي خود اعالم كرده الگوي مصرف 
به همان  يارانهها  اجراي طرح هدفمندي  از  مردم سه سال پس 
نشان  رسمي  گزارشهاي  برخي  است.  بازگشته  سابق  روشهاي 
مردم  يارانهها 30 درصد  اجراي طرح هدفمندي  از  ميدهد پس 
ميليارد   185 ساالنه  ايران  نميكنند.  پرداخت  را  خود  برق  پول 
نزديك  توليد ميكند. در حال حاضر دولت  برق  كيلووات ساعت 
به 5 ميليارد دالر به واحدهاي بخش خصوصي توليد برق بدهكار 
است. پيش از اين اعالم شده بود 90 درصد اين بدهكاري پرداخت 
شده است ولي برخالف اعالم قبلي چنين اتفاقي حداقل به تاييد 
اتحاديه توليدكنندگان برق رخ نداده است. 12 ميليارد دالر كل 
گردش صنعت برق ايران است. سنديكاي برق اعالم كرده افزايش 
برق  توليدي  واحدهاي  فعاليت  تا  شده  سبب  توليد  هزينههاي 
در  دولت  رئيس  گفتههاي  نميرسد  نظر  به  بنابراين  دشوار شود. 
كشور  اقتصادي  واقعيتهاي  با  چندان  برق  مصرف  و  توليد  مورد 

همخوان باشد. 
4  تمام تحليلها نشان ميدهد كه در سال 90، هفت دهك ما 
قدرت خريدشان رفته باالتر، البته نه خيلي و مثاًل 10 برابر نشده 
ولي بهتر شده است. در روستاها البته وضع بهتر بود. نسبت درآمد 
دهك باال به دهك پايين، خيلي بهتر شد. تورم ساختاري است 
تورم  ما در دي ماه 89،  اخير هميشه داشتهايم.  و در 50 سال 
12.8 درصد داشتيم كه در سال 90 رسيد به 20.9 درصد و تمام 
قيمتهاي  افزايش  فاصله  اين  در  شد.  تخليه  زايي  تورم  ظرفيت 

جهاني داشتيم كه در داخل هم اثر داشت.
برآوردهاي رسمي نشان ميدهد برخالف تازهترين ادعاهاي رئيس 
يارانهها، طبقه متوسط  دولت در مورد موفقيت طرح هدفمندي 
مركزي  بانك  شاخصهاي  است.  شده  گذشته  از  فقيرتر  ايراني 
 40 از  بيش  جامعه  دست  پايين  گروههاي  است  كرده  مشخص 
درصد تورم بيشتري را در قياس با دهكهاي بااليي تحمل ميكنند. 
هفت  طي  اساسي  كاالهاي  قيمت  مركزي  بانك  اعالم  براساس 
است.  داشته  رشد  درصد   281 از  بيش  گذشته  ماه  سه  و  سال 
 8/16 اول  دهك  تورم  يارانهها  هدفمندي  طرح  اجراي  از  پس 
درصد، دهك دوم 16 درصد، دهك نهم 13/6 درصد و دهك دهم 
12/25 درصد رشد داشته است. آمارها تاييد ميكند هزينه زندگي 
دهك اول 40 درصد رشد داشته است. نرخ تورم در آبان ماه به 
36 درصد رسيده است. نرخ تورم سرعت رشد قيمتها را نمايش 
ميدهد. طي سه سال گذشته سرعت رشد قيمتها نيز به صورت 
مدام صعودي بوده است. آمارهاي بانك مركزي و حتي مركز آمار 

هم گفتههاي رئيسجمهور را تاييد نميكند. 
5  برخي پيشبيني ميكردند كه بحران اقتصادي ميشود، صنعت 
اين طور نشد...  به خيابانها ميآيند. حاال كه  ميخوابد و كارگران 
البته برخي توليدات بايد از رده خارج شوند. مثاًل وقتي توليدي 
10 برابر هزينه جهاني، هزينه بر ميدارد كه نميتواند ادامه داشته 
باشد. بايد مشكالت اينچنيني را هم حل كرد. خيليها دارند گاليه 
ميكنند كه چرا دولت از توليد حمايت نميكند ولي خود همانها، 
وقتي در جايگاه تصميمگيري نشستند، حمايت را كاهش دادند 

درحاليكه دولت ميخواست حمايت كند.
كشورهاي  تمامي  از  ايران  در  كاال  توليد  هزينه  حاضر  حال  در 
روز  دو  يارانهها  هدفمندي  ستاد  سخنگوي  است.  بيشتر  منطقه 
قبل از اظهارنظرهاي رئيسجمهور گزارشي از اجراي فاز اول طرح 
هدفمندي يارانهها منتشر كرد. اين گزارش نشان ميدهد طي سه 
سال گذشته كمترين حمايتها از توليد صورت گرفته است. دولت 
از اجراي طرح هدفمندي يارانهها 71 هزار و 200 ميليون  پس 
تومان به مردم يارانه پرداخت كرده است. 45 هزار و 400 ميليارد 
شده  واريز  دولت  خزانه  به  سوخت  يارانه  حذف  محل  از  تومان 
به  تومان  ميليارد   800 و  هزار   17 تنها  مدت  همين  در  است. 
توليد رسيده است. برخي اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس نشان 
اين  دارد.  بودجه  كسري  تومان  ميليارد  هزار   71 دولت  ميدهد 
با ميزان پرداختي به صورت نقدي به مردم همخوان است.  رقم 
به نظر ميرسد، گفتههاي محمود احمدينژاد در مورد حمايت از 
توليد حداقل با اظهارنظرهاي سخنگوي ستاد هدفمندي يارانهها 

همخوان نباشد. 
رشد  بايد  حداقل  مييافت  افزايش  توليد  سطح  كه  صورتي  در 
رشد  از  روايت  سه  ميكرد.   پيدا  صعودي  روندي  هم  اقتصادي 

اقتصاد  اعتقاد دارد  بينالمللي پول  اقتصادي وجود دارد. صندوق 
بانك  ولي  كرده  پيدا  هم  منفي  حتي جهت  و  ندارد  رشد  ايران 
اظهار  جداگانه  صورت  به  كدام  هر  ايران  آمار  مركز  و  مركزي 
آمارهاي  براساس  است.  صعودي  ايران  اقتصاد  روند  ميكنند 
اقتصادي كشور در  نرخ رشد  بانك مركزي،  از سوي  منتشرشده 
سالهاي 1387 تا 1389 به ترتيب، معادل 0.8 درصد، 3 درصد و 
5.8 درصد بوده، با احتساب اين ارقام، متوسط نرخ رشد اقتصادي 
كشور به روايت بانك مركزي طي سالهاي 84 تا 89 معادل 4.7 
درصد بوده است.ديگر منبع رسمي آمار اقتصادي در كشور يعني 
اقتصادي  رشد  نرخ  مورد  در  رقمي  هيچ  هنوز  ايران  آمار  مركز 
سالهاي 88 و 87 منتشر نكرده است، ولي در جديدترين گزارش 
خود از وضعيت حسابهاي ملي در ايران نرخ رشد اقتصادي كشور 
را با احتساب بخش نفت معادل 6.5 درصد بدون نفت معادل 7.3 
درصد برآورد كرده و متوسط نرخ رشدهاي اقتصادي اعالم شده 
از سوي مركز آمار ايران براي سالهاي 84 تا 89 حدود 7 درصد 
دارد.  وجود  ترديد  كلي  طور  به  آمار  اين  مورد  در  البته  ميشود. 

صندوق بينالمللي پول رشد اقتصادي ايران را صفر ميداند. 
6  واقعا افزايش قيمت ارز چه ربطي به هدفمندي دارد؟ ميگويند 
اين  رفت.  باال  ارز  قيمت  و  داد  افزايش  را  نقدينگي  هدفمندي، 
حرف غلطي است چون نقدينگي كاهش پيدا كرده است. دشمن 
با تحريم خودش قيمت ارز را مصنوعي برده باال و ما، در سال بعد، 
قيمت ارز را خيلي كاهش ميدهيم. ولي فرض كنيم اين مساله 
يكي دو سال طول بكشد. حتي در اين صورت هم ميتوانيم كاري 
كنيم كه باالبودن قيمت ارز، اثري نداشته باشد و كارهاي دشمنان 
خنثي شود. يكي از راهها اين است كه صادرات را افزايش دهيم. 
سال بعد صادرات غير نفتي حتما 100ميليارد دالر ميشود چون 
اين خودرويي كه  مثاًل  است  توليدكننده  نفع  به  ارز،  قيمت  اين 
اينجا 12 ميليون ميفروشند را بيرون 6 هزار دالر ميفروشند كه 

ميشود 15 ميليون تومان كه به سود توليدكننده است.
براساس گفتههاي مديران عامل، دو خودروساز بزرگ كشور سايپا 
و ايران خودرو طي يك سال گذشته هر كدام به صورت جداگانه 
توليد خودرو در  زيان كردهاند. ميزان  تومان  500 هزار ميليارد 
كه  است  بوده  هزار   110 و  ميليون  يك  گذشته  سال  ماه  آبان 
رسيده  دستگاه  هزار   650 به  جاري  سال  ماه  آبان  در  رقم  اين 
است. برخي گزارشهاي غيررسمي نشان ميدهد حداقل 20 درصد 
تعديل نيروهاي پيماني در دو مجموعه بزرگ خودروساز كشور رخ 
واردات،  زيان خودروسازان، دشواري  دليل  اصليترين  است.  داده 
بوده  توقف صادرات  و  وارداتي  افزايش 120 درصدي هزينههاي 
وزارت صنعت،  از سوي  ارائهشده  آمارهاي  كه  در صورتي  است. 
صحت  كشور  در  خودرو  توليد  سطح  مورد  در  تجارت  و  معدن 
ترديد  قدري  با  رئيسجمهور  اظهارنظرهاي  بازهم  باشد،  داشته 
كه  كرده  اعالم  انجمن خودروسازان  دبير  است. همچنين  همراه 
سال  سه  طي  قيمتها  عمومي  سطح  اساسي  كاالهاي  برخالف 
گذشته 44 درصد رشد داشته است ولي در مورد خودرو چنين 
اتفاقي رخ نداده است. در صورتي كه شرايط كنوني پايدار بماند 
صنايع خودرو به عنوان صنايع مادر كشور با بحران مواجه ميشوند. 
7  دولت كه مسوول نيست 2400 قلم دارو را كنترل كند.بايد 
وظيفهاش  دولت  كند.  كنترل  را  توليدكنندهها  بهداشت،  شبكه 

اين بود كه ارز را بدهد كه ارز را داده است.
برآوردهاي وزارت بهداشت نشان ميدهد براي واردات دارو به 3 
تنها  حاضر  حال  در  است.  نياز  ارز  دالر  ميليون  و 300  ميليارد 
داده  تخصيص  دارو  واردات  براي  ارز  دالر  ميليون  تا 850   600
شده و در صورتي كه گفتههاي بانك مركزي صحت داشته باشد 
تا پايان سال 2 ميليارد و 400 ميليون دالر ديگر براي واردات ارز 
تخصيص پيدا ميكند. با توجه به ميزان كسري بودجه دولتي بعيد 
به نظر ميرسد چنين رقمي در اختيار صنايع دارويي قرار گيرد. 
بود  كرده  منتشر  را  گزارشي  قبل  هفته  سه  آنالين،  خبر  سايت 
بحران  با  داروسازي كشور  نشان ميدهد، صنايع  اين گزارش  كه 
جدي مواجه شدهاند. در سال 1390 حدود 89 كارخانه كوچك 
و بزرگ داروسازي در كشور فعال بودهاند. 93 شركت در واردات 
در  دارويي  فوريتهاي  مراكز  نام  تحت  و 30 شركت  دارو  رسمي 
كشور فعاليت دارند كه به جز شركتهاي سهامي دارويي كشور و 
هالل احمر بقيه متعلق به بخش خصوصي يا غير دولتي هستند. 
كشور  در  دارويي  اوليه  مواد  توليدكننده  كارخانه   33 همچنين 
صنايع  در  مصرف  مورد  اوليه  ماده   126 حدود  كه  دارند  وجود 
توليد ميكنند. 36 شركت پخش دارو  را  باالسري دارويي كشور 
داروهاي  85درصد  حدود  اين  وجود  با  هستند.  فعال  كشور  در 
توليدي در داخل كشور يا وارداتي توسط 10 شركت عمده پخش 
پژوهشهاي مجلس،  اساس گزارش مركز  بر  توزيع ميشوند.  دارو 
سهم ريالي داروهاي وارداتي در كشور افزايش قابلتوجهي داشته 

و در سال 90 به بيش از 30 ميليارد ريال رسيده بود. بنا بر 
اين گزارش، بخشي از اين افزايش ناشي از ورود داروهاي جديد 
)بدون  بازار دارويي كشور  ريالي  ارزش  بازار است.  به  گرانقيمت 
يارانه، مكمل و داروهاي گياهي( در سال 1390 حدود 33000 
و حدود 4000  مكملها  ارزش  تخمين  با  كه  بوده  ريال  ميليارد 
بازار  كل  ارزش  بهداشت  وزارت  دارويي  يارانههاي  ريال  ميليارد 
احتساب  با  است.  ريال  ميليارد  40هزار  از  بيش  كشور  دارويي 
76 ميليون نفر جمعيت كشور، سرانه مصرف دارو در كشور براي 
ميدهد  نشان  آمارها  اين  است.  ريال  526هزار  حدود  فرد  هر 
بايد  كشور  دارويي  شرايط  تشريح  مورد  در  حداقل  رئيسجمهور 

تجديدنظر كند. 
8 متاسفانه با تصميمگيري خارج از اراده دولت، معوقات بانكي 
اضافه شد. دولت داشت اين معوقات را كاهش ميداد كه اثر آن را 
هم ديديم اما تصويب شد تا پنج سال اين معوقات نبايد برگردد 
و دولت را بر اين امر موظف كردند. معناي اين كار اين بود كه 
هيچكس نبايد معوقات خود را تا پنج سال بدهد. لذا روند منفي 
دوباره مثبت شد. اضافه برداشتها نيز مساله ديگري است كه در 

تورم تاثيرگذار بوده است.
خود  منابع  از  درصد   10 از  بيش  گذشته  سال  سه  طي  بانكها 
بيشتر وام پرداخت كردهاند. حداقل 50 درصد از مطالبات بانكها 
واحد   500 و  هزار   4 مشهد  در  تنها  است.  نشده  بازپرداخت 
صنايع  كميسيون  اعضاي  از  يكي  دارند.  حضور  بدهكار  صنعتي 
بانكي در كشور  بزرگ  اخيرا خبر داده كه 160 بدهكار  مجلس 
حضور دارند. رئيس شوراي رقابت هم تاييد كرده كه 40 درصد 
نميدهند.  ماليات  مالي  بحرانهاي  دليل  به  صنعتي  واحدهاي 
سالهاي  طي  كشور  بانكي  منابع  ميدهد  نشان  آمارها  تمامي 

گذشته بيهوده هزينه شده است. 
9  روند مسكن مهر هم خوب است، اما تغيير قيمتها هم روي 
و  بود   92 پايان  تا  پروسه  اين  اتمام  است.  گذاشته  تاثير  آنها 
مردم هستند. »مهر  به  واحدها  اين  واگذاري  در حال  هماكنون 
مختلف  زمينههاي  در  دولت  بزرگ  طرح   900 اجراي  ماندگار« 
است. كه معموال با مشكالتي مواجه ميشود. دولت تمام توان خود 
را بسيج كرده كه بتواند اين طرحها را تا پايان دورهاش تمام كند.

در بهترين شرايط تا پايان فعاليتهاي دولت دهم تنها 900 هزار 
واحد مسكوني مسكن مهر به مردم تحويل ميشود در حالي كه در 
فاز اوليه اجراي اين طرح بايد 2 ميليون و در فاز پاياني 5 ميليون 
واحد مسكوني به مردم تحويل ميشد. خبرها نشان ميدهد سال 
آينده حداقل 35 درصد از بودجه عمراني دولت كاسته ميشود. 
همراه  بيشتري  دشواريهاي  با  مهر  مسكن  روند ساخت  بنابراين 
ميشود. به نظر ميرسد اظهارنظرهاي رئيسجمهور در مورد مسكن 
مهر و حتي مهرماندگار با توجه به سطح كسري بودجه چندان 

واقعي نباشد. 
10 ما بايد داراي يك سيستم ارزي در كشور باشيم و به جايي 
برسيم كه هر ارزي كه جابهجا ميشود ثبت شود. البته بانكها و 
صادركنندگان نيز بايد همراهي كنند. اين دولت تنها دولتي است 

كه 30 درصد درآمد را كنار گذاشته است. 
موجودي صندوق توسعه ملي 35 ميليارد دالر اعالم شده است. 
براي  كشور  ارزي  منابع  درصد   20 ساالنه  بايد  قانون  براساس 
توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در صندوق توسعه ملي پسانداز 
ارزي  درآمدهاي  از  درصد   30 اگر  محاسبهاي  هر  با  اما  ميشد 
كشور به صندوق توسعه ملي ميرفت، رقم موجودي صندوق در 

حال حاضر 35ميليارد دالر نميماند

پاسخ به 10 ادعاي اقتصادي احمدي نژاد

فعاالن اقتصادی و خيرين چشم اميد به دولت 
نداشته باشند

در سفرهايى كه به مناطق محروم انجام داده ام به 
را  كالسى  چند  و  كالسى  تك  مدارس  خود  چشم 
ديده ام كه تفاوت چندانى با ساختمان های مخروبه 
بر سر  بيم آن مى رفت كه  اند و هر لحظه  نداشته 

دانش آموزان معصوم خراب شوند.
عصرايران - حدود يك ماه از حادثه دلخراش آتش 
مى  آباد  شين  اسالمى  انقالب  دبستان  در  سوزی 
گذرد و اين درحالى است كه موضوع ديگر از حافظه 
كوتاه مدت افكار عمومى در حال پاک شدن است ، 
اتفاقات مشابه قبلى كه هر يك چند روز و  همانند 
قرار  تأسف جامعه  مايه  و  توجه  كانون  در  ای  هفته 
داشتند اما به دست فراموشى سپرده شدند كه اگر 

اين گونه نمى شد شايد اتفاق بعدی رخ نمى داد!
كام  دوباره  كردن  تلخ  اما  يادآوری  اين  از  هدف 
كه  است  مسؤوالن  به  هشدار  بلكه  نيست،  مردم 
پردامنه مدارس غير  برای حل مشكل  فكری جدی 
استاندارد و نيازمند بازسازی در كشور بكنند تا ديگر 
برای »جگر  اين گونه حوادث دلخراش  تكرار  شاهد 

گوشه های ايران زمين« نباشيم.
اين هشدار خصوصا از رو اهميت مى يابد كه طبق 
بر 150 هزار كالس درس در  بالغ  آمارهای موجود 
ساختمانى  شرايط  و  گرمايشى  امكانات  از  ايران 

مناسب برای ی حفاظت جان دانش اموزان برخوردار 
نيستند. اگر تعداد متوسط دانش اموزان اين كالس 
ها را تنها 10 نفر نيز فرض كنيم كه البته برآوردی 
خوش بينانه است،به اين نتيجه مى رسيم كه يك و 
نيم ميليون دانش اموز ايرانى هر روز با مرگ و خطر 
دست و پنجه نرم مى كنند ، بى آن كه خود بدانند!

اختصاص 30 ميليارد از 500 ميليارد تومان بودجه 
مورد نياز!

تجهيز  و  نوسازی  سازمان  رئيس  رئيسى،  مرتضى 
باره مى گويد: در كل كشور،  مدارس كشور در اين 
هزار   150 كه  دارد  وجود  درس  كالس  هزار   500
كالس درس به اضافه 50 هزار اتاق اداری مجهز به 

سيستم حرارت مركزی نيستند.
وی مى افزايد: در سال 1388 طى گزارشى به رئيس 
اعالم كرديم  پرورش مجلس  و  آموزش  وقت كميته 
به  درس  كالسهای  تمامى  كردن  تجهيز  برای  كه 
سيستم حرارت مركزی نيازمند 500 ميليارد تومان 
از  تا 91 در مجموع  اما طى سال های 89  هستيم 
تنها 30  اعتبار 500 ميليارد تومانى ما،  بينى  پيش 

ميليارد برآورده شد!
فاطمه دانشور، رئيس كميسيون اخالق كسب و كار 
به  استناد  با  ايران  اتاق  اجتماعى  های  مسئوليت  و 
آمارهای ارائه شده از اعتبارات اختصاص يافته برای 
محروم  مناطق  در  خصوصا  مدارس  استانداردسازی 

تصميم  و  اجرايى  مسئوالن  متأسفانه  گويد:   مى 
ساز در كشور ما به سادگى از كنار اين واقعيت تلخ 
هزار   500 حدود  از  كه  گذرند  مى  كننده  نگران  و 
كالس درس موجود در پهنه ايران بالغ بر 30 درصد 
برای  نفتى  های  بخاری  از  سرما  فصل  در  همچنان 
گرم كردن محيط و دانش آموزان استفاده مى شود. 
وی مى افزايد: به ديگر سخن دانش آموزانى كه در 
اين كالس ها درس مس خوانند ، هر روز مى توانند 
براحتى طعمه حريق شوند! آيا اين موضوع نبايد مايه 

دغدغه و نگرانى مسئوالن ما باشد؟ 
8 آتش سوزی در 15 سال

نيز  مجلس  اجتماعى  كميسيون  مشاور  كه  دانشور 
در  افتاده  اتفاق  حوادث  تكرار  به  اشاره  با  هست 
به حوادث رخ  كدارس كشور مى گويد: كافى است 
مروری  گذشته  های  سال  طى  دست  اين  از  داده 
داشته باشيم تا عمق خطر بيشتر برايمان آشكار شود؛ 
ماه  آذر  تا  از سال 1376  يعنى  اخير  طى 15 سال 
91 بنا بر مستندات موجود حدود 8 آتش سوزی در 
مدارس كشور رخ داده كه در مجموع به كشته شدن 
50 نفر از دانش آموزان اين مدارس منجر شده است 
يعنى هر سال 3/3 نفر! پرسش اساسى اين است كه 
در چنين شرايطى آيا تمام مسئوليت را بايد متوجه 
از  با استفاده  انتظار داشت تا دولت  دولت دانست و 
امكانات و منابع خود نسبت به افزايش ايمنى مدارس 

كشور اقدام كند؟
البته اين آتش سوزی ها ، آنهايى هستند كه رسانه 

ای و مستند شده اند.
بودجه تجهيز، صرف استخر شده

يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفته 
گذشته در اين باره گفت: وزير آموزش و پرورش وقوع 
اتفاقاتى مانند روستای شين آباد را طبيعى مى داند و 
مسئوليتى نمى پذيرد و در حالى نبود اعتبارات برای 
تجهيز مدارس را مطرح مى كند كه ما شاهد ساخت 

ده ها استخر در كشور برای فرهنگيان هستيم.
وی ادامه مى دهد: بدون شك نمى توان و نبايد به 
اختصاص اعتبارات دولتى بسنده كرد و اميد بست ؛ 
چرا كه اگر دولت ها مى توانستند شايد در طول اين 
بى  فرزندان  از  نفر   50 حدود  كه  گذشته  سال   15
برخورداری كالس  عدم  علت  به  بوم  مرزو  اين  گناه 
باخته  جان  مناسب  گرمايشى  وسيله  از  درس  های 
اند،نسبت به حل اين مشكل اقدام مى كردند.پس اگر 
همچنان شاهد وقوع اين قبيل حوادث ناگوار هستيم 
معنايش اين است كه دولت ها به هر دليل و علتى 
نتوانسته اند به وظايف خود در اين رابطه عمل كنند. 
و  مسئوليت  شرايطى  چنين  در  افزايد:  مى  دانشور 
كار،ما  و  كسب  صاحبان  ما  شهروندان،  ما  وظيفه 
چيست؟   ... و  خصوصى  بخش  اقتصادی  فعاالن 
از  كه  شود  مى  خالصه  اين  در  تنها  ما  وظيفه  آيا 
نمايندگان مجلس بخواهيم وزرای آموزش و پرورش 
كه  اقدامى  كمترين  چه  اگر  كنند؟  استيضاح  را 
وزيران آموزش و پرورش در صورت بروز اين حوادث 
اين صورت  غير  در  و  است  استعفا  انجام دهند  بايد 
د  انجام  بايد  مجلس  نمايندگان  كه  كاری  كمترين 
هند،بركناری وزيری است كه حاضر به استعفاء نشده 
نه  و  استعفا  نه  است كه  اين  بر سر  اما سخن  است 
استيضاح و... هيچكدام مانع تكرار اين اتفاق در آينده 

نخواهد شد. 
آنچه احتمال بروز يك حادثه تلخ ديگر را در آينده 
و  اقتصادی  فعاالن  همه  دهد،آگاهى  مى  كاهش 
شركت ها و سازمان ها  از مسئوليت های اجتماعى 

خود و اهتمام آنان به انجام اين وظايف است.
رئيس كميسون مسئوليت های اجتماعى اتاق ايران 
ادامه مى دهد: بنگاه ها و شركت های اقتصادی ما 
بايد به اين باور برسند كه عالوه بر تبليغات فراوانى 
كه در قالب توليدو پخش تيزرهای تلويزيونى واجاره 
تابلوهای تبليغاتى سطح شهر ها و جاده ها انجام مى 
دهند،مى توانند و بايد بخشى از درآمدهای خود را 
بكنند.  شان  اجتماعى  های  مسئوليت  ايفای  صرف 
ادامه  فرض  با  حتى  كه  است  صورت  اين  در  تنها 
اهمال يا ناتوانى دولت در انجام و ظايفش مى توان 
اميد داشت تا در آينده حداقل كمتر شاهد حوادث 
آتش  در  زمين  ايران  فرزندان  سوختن  مانند  تلخى 

باشيم!

1.5 میلیون دانش آموز ایرانی در خطر مرگ آتشین
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در سال جاری غالمرضا سعيدی قائم مقام وزيردادگستری 
اعالم كرد تعداد زندانيان كشور 250 هزار نفر است يعنى 
بيش از 30 هزار زندانى در مدت يك سال و نيم گذشته 
تاكنون به تعداد زندانيان افزوده شده است. كه مى توان 
اينگونه عنوان كرد كه در اين مدت روزانه 80 نفر وارد 

زندان شده اند.
مهر: ساالنه بيش از 11 ميليون پرونده وارد دادگستريهای 
نفری قضات  آمار 7 هزار  اساس  بر  كشور مى شود كه 
پرونده است.  به 130  ماه رسيدگى  سهم هر قاضى در 
اين در حالى است كه قوه قضائيه چاره كاهش پرونده ها 

را تصويب اليحه پيشگيری از وقوع جرم مى داند.
23 مرداد ماه سال 1388 بود كه آيت الل سيد محمود 
هاشمى شاهرودی صندلى رياست دستگاه قضا را به آيت 
الل صادق آملى الريجانى داد. رئيس جديد قوه قضائيه 
در همان ابتدای رياستش اعالم كرد كه شعار اصلى ما 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و پيشگيری از وقوع جرم است.

از جمله مهمترين اقداماتى كه در مدت رياست آيت الل 
آملى الريجانى بر دستگاه قضاء انجام شده مى توان به 
تشكيل معاونت پيشگيری از وقوع جرم، تشكيل معاونت 
راهبری، ورود قضات جوان به دستگاه قضا، اجرای طرح 
الكترونيكى و اسناد تك برگى،  كاداستر، صدور امضای 
برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر، برخورد با مفاسد 
مركز  ايجاد  و  سفيد  يقه  مجرمان  با  برخورد  اقتصادی، 
و  قضات  يارانه  كردن  روشن  قضائيه،  قوه  انفورماتيك 

تشكيل پيشخوان قضايى اشاره كرد.
مفاسد  با  مبارزه  در  الريجانى  آملى  اقدام  چند  هر 
در  ولى  شود  مى  ارزيابى  مثبت  حدودی  تا  اقتصادی 
قضائيه  قوه  هنوز  جرم  وقوع  از  پيشگيری  موضوع 
البته  يابد.  دست  ثابتى  كار  و  ساز  به  است  نتوانسته 
اين  آن  و  دارد  ای  قانع كننده  توجيه  دستگاه قضا هم 
است كه پيشگيری از وقوع جرم بدون تعامل تمامى قوا 
و قانونى منسجم امكان پذير نيست. برای همين اليحه 
پيشگيری از وقوع جرم تدوين شد ولى بعد از چند سال 

هنوز نهايى و تصويب نشده است.
8 ميليارد تومان بودجه برای پيشگيری از 1600 عنوان 

مجرمانه
اعمال ماده  اطاله دادرسى، محدوديت در  اين ميان  در 
تعرفه های قضايى، فرسودگى ساختمانها،  افزايش   ،18
دستگاه  بودجه  نبودن  تفكيك  انسانى،  نيروی  كمبود 
از  همچنان  و...  بودجه  كمبود  اجرايى،  دستگاه  با  قضا 
بايد  شايد  شود.  مى  محسوب  قضائيه  قوه  چالشهای 
تامين نقدينگى  با  تنها  اينگونه عنوان كرد كه گره كار 
دستگاه قضا باز مى شود. به عنوان نمونه كمبود اعتبارات 
بودجه  تومان  ميليارد  تنها 8  دولت  است كه  نحوی  به 
برای پيشگيری از 1600 عنوان مجرمانه اختصاص داده 

است!
ورود 11 ميليون پرونده قضايى به دستگاه قضا در سال 

90
و  امنيتى  وضعى،  پيشگيريهای  مديركل  صادقى  دكتر 
ارائه  آمار  طبق  است:  كرده  اعالم  قضائيه  قوه  انتظامى 
به دادگستريها حدود  پرونده در سال 90  شده ورودی 
11 ميليون بوده است و اين در حالى است كه ما حدود 

7 هزار نفر قاضى در سراسر كشور داريم كه با مقايسه 
مختصری مى توان نتيجه گرفت حجم پرونده در مقابل 
اين تعداد قاضى بسيار زياد است، بنابراين ناچار به امر 

پيشگيری هستيم.
ورود روزانه 80 نفر به زندان

اگر بخواهيم به واقعيت لزوم پيشگيری از وقوع جرم پى 
اواخر سال 89  بايد به آمار زندانيان توجه كنيم.  ببريم 
كشور  زندانهای  سازمان  رئيس  اسماعيلى  غالمحسين 
اعالم كرد آمار زندانيان كشور 220 هزار نفر شده و اين 
داشته  نفری  هزار   55 افزايش   88 سال  به  نسبت  آمار 
است. يعنى در سالهای 88 تا اواخر 89 روزانه 100 نفر 

وارد زندان شده اند.
در سال جاری غالمرضا سعيدی قائم مقام وزيردادگستری 
اعالم كرد تعداد زندانيان كشور 250 هزار نفر است يعنى 
بيش از 30 هزار زندانى در مدت يك سال و نيم گذشته 
تاكنون به تعداد زندانيان افزوده شده است. كه مى توان 
اينگونه عنوان كرد كه در اين مدت روزانه 80 نفر وارد 

زندان شده اند.
9 جرم نخست کشور :

1. ضرب و جرح 2. ايحاد صدمه 3. توهين  
استعمال   .5 مخدر  مواد  از  نگهداری   .4
مواد مخدر  6. تهديد 7. تخريب 8. صدور 

چک بی محل 9. حمل مواد مخدر
رفع مشكل اقتصادی پيشگيری از وقوع جرم است

وكالی  و  پليس  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
كه  گرفت  نتيجه  اينگونه  توان  مى  استانها  در  مدافع 
رتبه  در  خرد  های  سرقت  و  محل  بى  چك  طالق، 
بيشترين جرائم شهری قرار دارند. محمد على محمدی 
جرم شناس و استاد دانشگاه علوم بهزيستى در گفتگو با 
خبرنگار مهر در مورد آمار باالی پرونده های مواد مخدر، 
طالق و چك بى محل در جامعه مى گويد: نكته جالب و 
قابل تامل در سه جرم نخست كشور اين است كه هر سه 
جرم حالت دومينو دارند. يعنى وقتى مشكالت اقتصادی 
بر جامعه سايه مى افكند آسيبهای اجتماعى زنده شده و 
به دنبال آن سرقت، طالق و مواد مخدر در صدر جرائم 
موفقى  زناشويى  زندگى  معتاد  فرد  زيرا  گيرد.  مى  قرار 
نخواهد داشت و برای تامين هزينه های اعتياد به دنبال 

سرقت مى رود.
و  سازی  فرهنگ  مانند  عناوينى  با  نبايد  افزود:  وی 
كنيم  مشغول   را  خودمان  و...  جرم  وقوع  از  پيشگيری 
زيرا اگر ميليونها نفر با ميلياردها تومان هر روز بهترين 
مسئوالن  كه  زمانى  تا  دهند  انجام  را  سازی  فرهنگ 
نخواهند مشكالت برطرف نمى شود. بنده بر اين باورم 
كه ورود 11ميليون پرونده قضايى در يك سال يعنى يك 
بحران بزرگ كه تمامى فعاليتهای سياسى و اقتصادی را 
تحت الشعاع خود قرار مى دهد و بايد مسئوالن هر چه 

زودتر فكری برای اين مشكل انجام دهند.
اعضای شورای مركزی پيشگيری از وقوع جرم

در اليحه پيشگيری از وقوع جرم آمده است: پيشگيری از 
وقوع جرم عبارت است از پيش بينى، شناسايى و ارزيابى 

خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات الزم برای از 

يا كاهش آن. كه اعضای شورای پيشگيری  ميان بردن 
از وقوع جرم كشور عبارتند از رئيس قوه قضائيه )رياست 
دادستان  رئيس(،  رئيس جمهور)نايب  اول  معاون  شورا(، 
نيروی  فرمانده  صداوسيما،  سازمان  رئيس  كشور،  كل 
رئيس  كشور،  كل  بازرسى  سازمان  رئيس  انتظامى، 
سازمان زندان ها، رئيس سازمان قضايى نيروهای مسلح،  
روسای سازمان های بهزيستى و تأمين اجتماعى، فرمانده 
پيشگيری  سازمان  رئيس  سپاه،   بسيج  مقاومت  نيروی 
مجلس  نمايندگان  از  نفر  دو  شورا(،  جرم)دبير  وقوع  از 
و  حقوقى  و  قضايى  كميسيون های  از  اسالمى  شورای 
اجتماعى،  رئيس شورای عالى استان ها، رئيس سازمان 
تبليغات اسالمى و دو نفر از اساتيد دانشگاه در رشته های 
حقوق، گرايش جرم شناسى، روانشناسى يا جامعه شناسى 
جرم  وقوع  از  پيشگيری  سازمان  رئيس  پيشنهاد  به 
جرم  وقوع  از  پيشگيری  عالى  شورای  رئيس  انتخاب  و 

هستند.
وظايف شورای عالى پيشگيری از وقوع جرم

عالى  شورای  وظايف  اليحه  اين  اساس  بر  همچنين 
پيشگيری از وقوع جرم عبارت است از: تعيين راهبردها، 
جرم،  وقوع  از  پيشگيری  ملى  برنامه های  و  سياست ها 
و  نهادها  از  يك  هر  وظايف  محدوده  و  نوع  تبيين 
جلوگيری  جهت  در  راهبردی  تدابير  اتخاذ  سازمان ها، 
اتخاذ  كيفری،  احكام  سريع  اجراء  و  دادرسى  اطانه  از 
بين  همكاری  توسعه  و  هماهنگى  برای  مناسب  تدابير 
دستگاه های مسئول در امر پيشگيری، اتخاذ سياست های 
ارزيابى  بريا توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيری،  الزم 
نتايج اجراء طرح ها و برنامه های ملى پيشگيری و ارزيابى 
پيشنهاد  و  زمينه  اين  در  مسئول  نهادهای  عملكرد 
اعتبارات الزم و اتخاذ تدابير مناسب برای استفاده بهينه 

از منابع و امكانات است.
اين اليحه آمده است: دولت موظف است  از  در بخشى 
هر ساله بودجه مربوطه را در رديف مستقل تحت عنوان 
دادگستری  اعتبارات  ذيل  جرم«  وقوع  از  »پيشگيری 
جمهوری اسالمى ايران منظور نمايد تا با تصويب شورای 

عالى به سازمان ها و نهادهای اجرايى اختصاص يابد.
مجمع  در  همچنان  جرم  وقوع  از  پيشگيری  اليحه 

تشخيص مصلحت نظام
گفتگو  در  وزيردادگستری  معاون  ميركوهى  عبدالعلى 
با خبرنگار مهر مى گويد: اين اليحه را مجلس تصويب 
كرد و به شورای نگهبان ارسال شد كه با ايرادات شورا 
دوباره به مجلس بازگشت و چون ايرادات شورای نگهبان 
نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  به  اليحه  بود  مبنايى 
و  آمد  به مجلس  از مجمع  اين اليحه  ارسال شد. حاال 
پس از تصويب دوباره برای نهايى شدن به مجمع رفته 
است و منتظريم تا هر چه زودتر اين اليحه تصويب شود

اسم دزدی از بيت المال را گذاشته اند فساد اقتصادی، برخى فكر 
مى كنند تراشيدن ريش، زشت تر از ريختن آبروی ديگری است! 
دكتر محسن اسماعيلى، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت و 
گوی مشروحى به بررسى وضعيت اخالقى و دينى جامعه پرداخته 
اين  اين گفت و گو را مى خوانيد. متن كامل  از  است.گزيده ای 

مصاحبه را مى توانيد در شماره 94 ماهنامه خيمه بخوانيد.
دين  اصول  اينها  است چون  مهم تر  اعتقادات  گويند  مى  -برخى 
است و اصول دين را بايد محكم نگاه داشت. بعضى ها هم به احكام 
دين و ظواهر شرع تاكيد مى كنند. ظاهرا هر دو گروه پذيرفته اند 
كه اخالق جنبه طفيلى و تشريفاتى دارد؛ يعنى اگر شد كه بهتر 
ولى اگرهم نشد كه نشد. برای همين است كه اخالق در جامعه ما 
به عنوان يك ضرورت حياتى شناخته نمى شود. يك كاالی لوكس 
است كه اگر خواستى انسان خوبى باشى بهتر است مسايل اخالقى 
را هم رعايت كنى؛ وگرنه ضرورت حياتى ندارد. در حالى كه اين 
حرف، نه از نظر تحليل علمى درست است و نه از نظر متون دينى. 
غافل  آن  از  ما  كه  است  دينى  مباحث  بخش  مهم ترين  -اخالق 
شده ايم و چون از آن غافل شده ايم اعتقادات خودمان ومردم هم 
ولو  لهم  لنَت  اللِ  فِبما رحمِه من  قرآن مى گويد  لطمه مى خورد. 
كنتَ فّضاً غليظ القلب النفضوا من حولك. لطفى كه خدا به پيامبر 
كرده اين است كه با مردم مهربان است و لذا مردم دور او جمع 
مى شوند. اگر با مردم بداخالق بود؛ از دور او پراكنده مى شدند؛ ولو 
اينكه پيغمبر است و بهترين اعتقادات و عمل را دارد. سپس قرآن 
از خطا هايشان  نگير.  مردم خرده  بر  يعنى  عنهم.  فاعف  مى گويد 
به  را  مردم  االمر.  فى  شاورهم  و  لهم  واستغفر  كن.  پوشى  چشم 
حساب بياور و با آنها مشورت كن. اينها باعث  شد مردم به پيغمبر 

خدا گرايش پيدا كردند.
اخالق دينى قابل قبولى نداريم

-اگر ما مى بينيم مردم به ما گرايش ندارند، بخاطر اين است كه 
اخالق دينى قابل قبول نداريم. تقوی جامع همه محاسن اخالقى 
است و در مصباح الشريعه است كه: المتقى محبوب عند كل فريق!

-يكى از مشكالت ما اين است كه نظام ارزش گذاری ما با نظام 
آن  گاهى  است.  متفاوت  السالم  عليهم  بيت  اهل  گذاری  ارزش 
چيزی كه ائمه خيلى مهم مى دانستند ما چندان اهميتى برايش 
قائل نيستيم. مثال اين يك قاعده مسلم فقهى است كه حق الناس 

بخواهيم  اگر  جامعه خودمان  در  ما  ولى  است.  مقدم  الل  بر حق 
احتماال به چيزی اهميت بدهيم حق الل است. برای ما نقل گفته ها 
مى گويد  قرآن  ولى  ندارد  اهميت  اصال  افراد  به  راجع  شايعات  و 
خيلى  خدا  نزد  نيست،  چيزی  مى گوييد  شما  كه  چيزی  همين 
مساله بزرگى است! خداوند توبيخ مى كند كه چرا شما وقتى راجع 
ديگران  برای  را  آن  تحقيق  بدون  مى شنويد،  چيزی  ديگران  به 
تعريف مى كنيد و به فكر آبروی يكديگر نيستيد. اكثر ما به جای 
اينكه در رعايت حقوق و آبروی ديگران حساسيت داشته باشيم در 
وضو و غسل وسواس داريم. در كشيدن مد والالضالين كلى وسواس 

به خرج مى دهيم.
البته مناسك، يعنى عبادات ظاهری، جزء دين و گاهى تظاهر به 
است  نّيت  مناسك  روح  كه  نرود  يادمان  ولى  است.  الزم  هم  آن 
افراد  درباره  بخواهيم  اگر  ما  نداريم.  افراد دسترسى  نّيت  به  ما  و 
قضاوت كنيم نگاه مى كنيم كه چقدر نمازش طوالنى است، نافله 
نه ؟ ولى پيامبر اكرم فرمودند اگر خواستيد درباره  يا  مى خواند 
كسى قضاوت كنيد ال تَْنظروا إلى َكثرِة َصالتِِهم و َصوِمِهم، و َكثرِة 
، و المعروِف. به زيادی نماز وروزه وحج يا زيادی كار خير او  الَحجِّ
نگاه نكنيد كه مثاًل چند تا بيمارستان ساخته است. حتى پيامبر 
فرمود ال تَنُظروا اِلى ... َطنَطنتهم بِاللَيل. به ناله های شبانه شان هم 
نگاه نكنيد. اين ها مالک خوبى و بدی نيست. پس چى؟ پيغمبر 
صلى الل عليه وآله فرمودند و لكِن انُْظروا إلى ِصدِق الحديِث و أداِء 
المانِة يعنى به راستگويى و امانت داری او نگاه كنيد. حاال ما چقدر 

به اين توصيه روشن عمل مى كنيم؟!
رعايت  امانت  و  باشد  داشته  رواج  دروغ  آن  در  كه  -جامعه ای 
نيست. حاال مناسك ظاهری اش هر چقدر  نشود، جامعه اسالمى 
اعتكاف  تعداد شركت كنندگان در  باشد. مالک  باشد،  مى خواهد 
نيست. گرچه اين امتيازی است و جای شكر دارد ولى مالک اين 
است كه ببينيم در جامعه مان چقدر صداقت وجود دارد. ضمناً تا 
مى گوييم ادای امانت به ذهن مان اين مى آيد كه كسى مى خواهد 
آن  از  تا  مى آورد  ما  نزد  طال  از  پر  كوزه ای  و  برود  مسافرت  به 
به  ما  دينى  مفاهيم  در  امانت  اصال  كه  حالى  در  كنيم.  مراقبت 
عرف  در  امانت  است.  اجتماعى  و  سياسى  مسئوليت های  معنای 
داده  انسان  به  جامعه  در  كه  است  مناصبى  اولش  معنای  اسالم 
اين سمت  برای  را  درستى  انسان  آيا  يعنى  امانت  ادای  مى شود. 

انتخاب كردی يا نكردی؟ شما دائم شعارهای خيلى خوب بده ولى 
اگر آدمى كه برای فالن پست انتخاب مى كنى بى لياقت باشد طبق 

موازين روشن دينى شما خيانت در امانت كرده ای.
از  بيشتر  بسيار  ريش  تراشيدن  قباحت  ما  مردم  از  برخى  برای 

زشتى ريختن آبروی ديگری است
- سخنرانى و قيافه مالک نيست. برای برخى از مردم ما قباحت 
تراشيدن ريش بسيار بيشتر از زشتى ريختن آبروی ديگری است. 
احتياط واجب  در حالى كه ترک حلق لحيه على المشهور نهايتاً 
است، اما غيبت را به راحتى مرتكب مى شويم كه از گناهان كبيره 
نادرستى  نگاه  كسى  به  جوانى  ببينيم  اگر  ما  است.  منصوصه 
مى كند كه البته كار زشتى است چقدر ناراحت مى شويم؟ ولى اگر 
ببينيم كسى غيبت برادر دينى را مى كند به همان اندازه ناراحت 

مى شويم؟ 
- پيامبر اكرم با اصحابشان صحبت مى كردند كه جنازه ای را عبور 
اينگونه  راوی  حتى  شدند.  بلند  جنازه  احترام  به  پيامبر  دادند. 
مى گويد كه و ُقمنا بقيامه. به خاطر بلند شدن پيامبر ما هم بلند 
اِنها ِجنازه  شديم. جنازه را بردند يكى از اصحاب به پيامبر گفت 
يَهودی. اينكه جنازه اش را بردند يهودی بود. پيامبرصلى الل عليه 
وآله بر افروخته شدند و فرمودند اَلَيَست نفساً؟ مگرانسان نيست؟ 
اذا رايُتم جنازَه فقوموا لها. اين اخالق پيغمبر باعث شد كه اسالم 
را اين گونه در سطح جهان گسترش دهد. ولى ما امروزه مجلس 
اساس وظيفه  بر  بخواهيم  اگر  و  ختم مان هم سياسى شده است 
شرعى واخالقى به يك مصيبت زده هم تسلى بدهيم بايد مراقب 
مساجد  كمى  انقالب  مى شود.اوايل  برداشتى  چه  االن  كه  باشيم 
خلوت شد و بيشتر به كنگره و كنفرانس عالقه پيدا شد! و عده ای 
مى گفتند به جای سينه زنى، مجالس روشنفكرانه برپا كنيد. امام 
در همان زمان با آن بصيرت دينى كه داشتند فرمودند كه مساجد 
سنگر هستند و ما هرچه داريم از محرم و صفر است. اين تربيت 
رو در رو و مذاكره طرفينى اثراتى دارد كه هيچ گاه از طريق رسانه 
حاصل نمى شود. مى شود سى دی بهترين مجالس را گوش كنيم 
خوب هم هست اما مطمئن باشى كه اين كار جای رفتن به مسجد 
و شنيدن حديث حتى از امام جماعت معمولى را نمى گيرد. احيای 
منبرهای  است.  مهم  اخالقى  و  دينى  علمای  به  مراجعه  فرهنگ 
رسانه ای نمى تواند جای منبرهای حضوری را بگيرد. نقش رسانه را 

نفى نمى كنم ولى بايد مجالس گفت وگو و موعظه حضوری اصل 
البته اين مستلزم آن است كه مبلغان دينى ما هم آسيب  شود. 

شناسى كنند و به مشكالت نظام تبليغى بپردازند.
كسانى كه عيب های ما را مى گويد، مطرود و منزوی شده است

-بايد اين تملق ها و چاپلوسى ها را كنار بگذاريم. اگر امام صادق 
من  دوست  محبوب ترين  مى گويند  ايشان  بدهيم  قرار  مالک  را 
كسى است كه عيب های مرا به من مى گويد ولى امروز كسى كه 
مى گوييم  است.  منزوی  و  مطرود  مى گويد  ما  به  را  ما  عيب های 

تحت تاثير تبليغات بيگانه است.
مى داد  مسابقه  هركس  با  كه  داشتند  رويى  تيز  شتری  -پيامبر 
آمد كه  به وجود  اعتقاد  اين  برنده مى شد. كم كم در مسلمانان 
اين شتر نظر كرده است و چون شتر پيامبر است هرگز شكست 
نمى خورد. اتفاقا روزی يك عرب باديه نشين به شهر آمده بود و 
اين مسابقه برقرار بود و او از پيغمبر خواست كه مسابقه بدهند. 
در اين مسابقه پيغمبر به اصطالح باختند و خيلى ها دچار مشكل 
هم  پيامبر  شتر  از  بهتر  شتری  كنند  باور  توانستند  نمى  شدند، 
باالی  دست  و  است  شتر  شتر  فرمودند  پيغمبر  اما  دارد!  وجود 
ذهن  در  غلط  تصورات  نمى گذاشتند  پيغمبر  است.  بسيار  دست 
مردم شكل بگيرد. دستگاه های تبليغى ما بايد برای ساختن جامعه 
عالم و عارف به معانى دينى تالش كنند آن وقت تنسك و ظواهر 
هم پشت سر آن مى آيد. اين همه انرژی كه ما برای تغيير ظواهر 
برای درست كردن اخالق و معرفت  اگر  جامعه مصرف مى كنيم 

جامعه مى گذاشتيم بيشتر از اين ها سود مى برديم. 
-از رسول خدا نقل شده است كه كاد الفقُر ان يكون كفرا. پيغمبر 
هم  به  كفر  و  فقر  مى گويد  ولى  است  كافر  فقيری  هر  نمى گويد 
جامعه  فقير  جامعه  است.  كفر  ساز  زمينه  فقر  هستند.  نزديك 
عزيز نيست و چنين جامعه ای نمى تواند جامعه مؤمنى باشد. ولى 
مشكالت اقتصادی هم اكثرا به همين مشكالت اخالقى و فرهنگى 
بر مى گردد. پيامبر فرمود انى ما اَخاُف على امتى الفقر. من نگران 
فقر مسلمانان نيستم. و لكن اخاف عليهم سوَء التدبير. نگرانى من 

اين است كه تدبير و مديريت نادرست داشته باشند. 
-عدم مديريت است كه بد اخالقى درست مى كند. البته به قول 
استاد ما دام ظله خيلى از چيز هايى كه ما اسم شان را بداخالقى 
رقيب  طرف  مثال  اخالقى.  بد  نه  و  است  بى دينى  گذاشته ايم، 
انتخابات تخريب مى كند، دروغ مى گويد، لطمه به  خودش را در 
آبرويش مى زند، بعد مى گوييم بد اخالقى. اين بد اخالقى نيست، 
بى دينى است. مثل اينكه اسم دزدی از بيت المال را گذاشته ايم 
فساد اقتصادی! ظاهراً اتهام فساد اقتصادی قابل تحمل تر است تا 

دزدی! برای گول زدن خودمان اسم آن را عوض كرده ايم

 وضعیت دینی و اخالقی جامعه از نگاه دکتر محسن اسماعیلی

اداری، حجت االسالم و  از روابط عمومى ديوان عدالت  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل 
المسلمين منتظری در جلسه 27 آبان ماه هيئت عمومى گفت: احترام به يگديگر، پرهيز از 
برخورد تهاجمى و رعايت قواعد در امر به معروف و نهى از منكر آن چيزی است كه امروز در 
جامعه شديدا به آن نياز داريم ولى متاسفانه عمال شاهديم كه به آن توجه چندانى نمى شود.

مى توانيم  مى شود،  منتشر  مطبوعات  در  كه  نوشتارهايى  و  بر سخن ها  مروری  با  افزود:  وی 
آسيبى را كه از اين رهگذر به فرهنگ ما وارد مى شود، مالحظه كنيم و متاسفانه اين آسيب از 

سوی كسانى است كه خود را داعيه دار فرهنگسازی در جامعه مى دانند.
با اشاره به اين مطلب كه در صدد بيان مصاديق در اين ارتباط  رئيس ديوان عدالت اداری 
و  مى گيرد  صورت  منابر  در  كه  سخنرانى هايى  نامه پراكنى ها،  برخى  كرد:  تصريح  نيستم، 
خبرهايى كه در مطبوعات منتشر مى شود از مصاديق حمله  به ديگران و بخل نسبت به هم و 

برخالف آنچيزی است كه به عنوان فرهنگ دينى برای ما تبيين و تشريح شده است.
محمد جعفر منتظری در ادامه با اشاره به حديثى از امام محمد باقر)ع( در اين ارتباط ادامه 
داد: كلينى در كافى به نقل از امام محمد باقر)ع( آورده است، »برای ياران و دوستان خود 
ارزش قايل شويد، آنان را بزرگ بداريد و به آنها احترام بگذاريد، به يكديگر حمله نكنيد و ضرر 
نرسانيد، حسادت نكنيد و از اينكه بخل داشته باشيد، بپرهيزيد و همگى جمع شويد و جزء 

بندگان خالص خدا باشيد«.
وی در پايان اضافه كرد: اميدواريم در جامعه اسالمى ايران كه افتخارمان وابستگى به خاندان 
عصمت و طهارت است به آموزه های اين چنينى كه در فرهنگمان موجود است، توجه ويژه شود 

و عاملين به اين دستورات حياتبخش باشيم.

دعوت رئیس دیوان عدالت 
اداری از سیاستمداران به 
رعایت ارزش های اخالقی

ورود ماهانه 900 هزار 
پرونده به قوه قضائیه
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كودكى هستم از »كوتيان«، با همان نام و نشانى های قديمى و ساده. به دنبال »سيری ُكنار« و قدحى »توت«. ... 
من دلواپس انسانم، آن كه هست، مى بينمش، ناشناس عبور مى كنم از كنار چشمانش و مى دانم كه پر آشوب است خاطرش! من دلواپس انسانم، آنكه خسته مى خوابد، خسته بر مى خيزد، خسته مى گريد، خسته 
مى خندد و خسته محكوم مى شود! در انديشه ی بام است و سفره ای برای شام و دآلشوب فردای پر ابهام! من دلواپس انسانم! شانه های نحيفش! كه فيلسوفان بر آن فلسفه بار كردند و فقيهان حكم! بى آن كه بدانند 
سرما را كه سوز دارد و تگرگ را كه زخم مى زند! من دلواپس انسانم! بى آن كه بدانم سياه است يا سفيد؛ اهل كدامين قبيله است و به كدامين قبله نماز مى گذارد و بر كدامين سجاده مى ايستد! ... من دلواپس انسانم....
يادداشــــــــت هايى از مهـــــراب صـادق نيـا

مطالب برگفته از وبالگ خـــاک خیـــس )وبالگ دکتر مهراب صادق نیا( میباشد

 دگرگونی های آنی یا تمرین های پایای اخالقی؟
از  ناگاه  به  به دنبال آن آدمهايى  انقالبهای درونى كه  و  ناگهانى  از تحوالت  اديان سرشار است  ادبيات 
اين رو به آن رو مى شوند و زندگيشان آشكارا به دو مقطع پيش و پس از آن رخداد تقسيم مى شود. 
در مسيحيت، پولس، و كنستانتين نمونه های روشنى هستند از اين دست كه به ناگاه و به دنبال يك 
مكاشفه شخصى به پيشينه ی خود پشت كرده و رويّه ای تازه برگزيدند. در اسالم، يهوديت و حتى اديان 
شرق هم بيش و كم از اين دست نمونه ها وجود دارد. دگرگونِى فضيل عّياض و يا بشر حافى، بودا در 
البته  اند.  از اين دست   ... نانك )بنيانگذار آئين سيك( و  انقالب معنوی گورو  يا  زير درخت بيداری، و 
اين دگرگونى ها همواره از كاستى به فزونى و يا از نقصان به كمال و يا از بى ايمانى به ايمان نيستند؛ 
)گرچه كمتر ولى( ای بسا اين تحوالت منفى هم باشد. يعنى يك نفر در يك انقالب ناگهانى ايمان خود 

را واگذارد و بى دين شود.
اين اسطوره ها دستمايه های خوبى برای موعظه گران اخالق  هستند تا بوسيله ی آنها مخاطبان خود 

را اميدوار كنند كه در لحظه ای هم مى توان به بهبودی و دست يابى به ملكات اخالقى اميدوار بود و 
در آنى دگرگون شد و يا آنان را بيم دهند كه شرايط آدمى چنان ناپايدار است كه ممكن است هر لحظه 
آن را از دست بدهد و بدينوسيله آنان را به يك مراقبه ی دايمى دعوت كنند. اين موضوع را مى توان از 
زوايای گوناگون كاويد و در باره ی آن بحث كرد، اما آنچه در اين كوته نوشته مورد توجه نگارنده است، آن 
است كه اين دگرگونى ها را نمى توان و نبايد چونان قاعده تعريف كرد. اين ها اتفاقاتى هستند كه رخ مى 
دهند اما رويّه نبوده و از فراگيری چندانى برخوردار نيستند. يعنى قرار نيست هر روزه نرخ فراوانى از اين 
دگرگونى های اخالقى را بيابيم. از آن مهم تر اين كه در پايايى اين دگرگونى ها هم مى توان ترديدهای 
عميقى روا داشت. كسى كه در يك دگرگونى عميق به ناگاه از سبك زندگى معمول خود فاصله گرفته و 
به گونه ای ديگر زندگى مى كند، خيلى هويدا نيست كه در گونه ی تازه ای كه برای زيستن برگزيده تا 
چه ميزان دوام خواهد آورد. برای همين هم بهتر آن است كه اخالق را به گونه ی تمرين و گام به گام 
زيست و نردبان رسيدن به ملكات اخالقى را پله به پله رفتار كرد و باال رفت. دگرگونى هايى كه از تمرين 

اخالق به دست مى آيد هم پاياتر و هم عميق تر و هم اثرگذارتراند

 رسانه منبر
در روزهای فرجامين ماه محرم و نيز آغازين ماه صفر، به پيشنهاد برخى دوستان در جايى 
ابتدا برايم سخت بود كه اين دعوت را  ) يك مجلس روضه ی قديمى( سخنرانى داشتم. 
بپذيرم؛ فكر مى كردم نبايد به اين رسانه نزديك شوم و گمان مى كردم نمى توان سخنرانى 
مفيد و موّفقى داشته باشم. مالحظات ديگری هم داشتم كه سبب مى شد اين برنامه را 
آشكار نكنم و حتى به دوستان نزديك نيز چيزی نگويم. با ترديد و ابهام  به جلسه رفتم؛ 
اما هر چه مى گذشت يك فهم متقابل بين سخنران و مخاطبان شكل مى گرفت و من با 
آرامش و البته اشتياق بيشتری به مجلس روضه مى رفتم. شماری مخاطب فرهيخته، آرام و 

آراسته زمانى ارزشمند و شوق انگيز را در اختيار من قرار مى داد تا سخنى بگويم. چند 
سالى هست كه كمتر امكان سخنرانى و منبر را دارم. تدريس و مطالعه و نيز مسئوليتهای 
علمى - اجرائى اجازه ی اين كار را نداده است. آنچه در اين چند شب به من آموخت اين 
را  آن  تأثير  آفاتى چند  دارد. گرچه  را  منبر« هنوز هم مخاطبان خود  بود كه »رسانه ی 
فروكاسته اند و بدگمانى هايى نسبت به آن بوجود آورده اند، اما هنوز هم مي تواند در گروه 
های مختلف تأثيرگذار باشد. اين انديشه كه »منبری گفتن« يعنى بى سند و سست حرف 
زدن، و يا »منبری بودن« يعنى ناپژوهشگر بودن سبب مى شود كه آنانى كه حاضر نيستند 
مسئوليت سخنان خود را به عهده بگيرند بر منبر بروند و مردم نيز عادت كنند از منبری ها 

بشنوند و از آنان توضيح نخواهند

دين را بايد زيست
مدتى پيش از يكى از اساتيدم كه در حوزه های روانشناسى دين و معنويت پژوهى شهره است، پرسيدم اين همه مطالعات دين پژوهانه ی شما با چه ميزان ديِن زيسته ) در برابر دين 
پژوهش شده( همراه اند؟ استاد سرش را پائين انداخت و پس از چندی و با حالتى تأسف بار فرمود: »خيلى كم.« البته شايد خواسته بود فروتنى كند؛ اما اين يك حقيقت تلخ است در نگاه 
ما به دين. دين را صرفاً موضوعى برای پژوهش ساخته ايم. گاه گمان مى بريم دين از جنس فلسفه است و يا جنس سياست! برای همين آن را به كالس مى بريم و تا مرز خسته گى از آن 
سخن مى گوئيم و آن را تدريس مى كنيم. كسى نيست به ما بگويد دين را بايد عمل كرد. دينداری عبارت است از زندگى كردن بر اساس دين و نه تدريس و گفتگوی از آن. قرآن را بايد 
خواند؛ مى فرمايد: »اقرأ« يعنى بخوان. اما ما آن را تفسير مى كنيم! مى خواهيم عالِم قرآن شويم. دين را بايد زيست، بايد عمل كرد؛ ولى ما آن را پژوهش مى كنيم و مى شويم دين پژوه!! 
در حالى كه قرار بود ديندار شويم. آنقدر وقت صرف مى كنيم كه بگوئيم دين چه مى گويد و اخالق چيست و فعل دينى كدام است كه يادمان مى رود بايد خوب باشيم و دينى عمل كنيم 

و اخالقى رفتار. مثل آن است كه بجای دوست داشتن كسى مدام به او بگوئيم دوستش داريم و غافل شويم از اين كه عشق را بايد نشان داددين را بايد زيست

عشق را جدی بگيريم
ترديد ندارم كه عشق، اين خواستنى ترين واژه، از جمله مفاهيم ستمديده نيز هست. گاه بد توصيف مى 
شود و گاه بدتر داوری؛ نه مى توان عاشق شد و نه مى توان از عشق به سادگى سخن گفت. من عشق را 
راهى برای دريافت معنای زندگى مي  پندارم. عشق تنها راهى است كه با آن مى توان ژرفنای وجود ديگری 
را دريافت. كسى نمى تواند از وجود و سرشت فردی ديگر كاماًل آگاه شود مگر آنكه عاشق او باشد. به 
وسيله ی اين عمل روحانى )عشق( فرد خواهد توانست صفات شخصى و الگوی رفتاری محبوب را بخوبى 
دريابد و حتى چيزی را كه بالقّوه در اوست، و بايد جان بگيرد درک كند. وی محبوب را قادر خواهد كرد 

تا به امكانات تحقق دهد.
  بيشترين ستمى كه بر عشق مى رود آن است كه گروهى آن را »پديده زاد« )Epiphenomeno( مى 
دانند؛ يعنى معتقدند اين حس ملكوتى زائيده ی يك پديده ی ديگر است. چه اين كه برخى گمان مى 
كنند عشق پديده ی باصطالح اعتالء يافته ی غريزه ی جنسى است كه مى توان آن را با يك دوش آب 
خنك فرونشاند! و حال اين كه عشق چون ميل جنسى يك پديده ی اصيل و ابتدائى است. ميل جنسى 
معموال حالتى است از بيان عشق و وقتى جايز و بلكه گاه پاک است كه مركبى برای عشق باشد. اين 
ستم به عشق است كه آن را اثر جانبى ميل جنسى بدانيم و تصور كنيم آدمى چون تمايالت جنسى دارد 

پس عاشق مى شود. اين ستم به عاشقان است كه آن ها را نيازمندان ارضای غريزه ی جنسى بدانيم.
 جامعه ی ما در شماری زياد از ارتباطات نيازمند آموزش است؛ آموزش هايى كه از تأمالت و انديشه ی  
سياستگزاران فرهنگى و آموزشى جامعه پنهان مانده است. يكى از آن نيازمندی ها عشق است. عاشق 
شدن، معشوق بودن، اينها در شمار چيزهايى هستند كه ما آنها از جامعه ی خويش نياموخته ايم. برای 
همين هم هست كه تاب نمى آوريم كه عاشق باشيم و يا معشوق. تاب نمى آوريم عشق ديگران را ببينيم 

و به سادگى مّتهم شان مى كنيم كه كج اند و كج رفتار. عشق را بايد جدی گرفت

سالمی نو و موضوعی کهنه
چندی است هوس كرده ام در خاک خيس كه مدتى است سرد است و خاموش چيزی بنويسم . دنبال فرصتى بود و البته انگيزه ای. االن بيش و كم هر دوی آنها فراهم شد. متأثر از مقاله ای از استاد شفيعى كدكنى با عنوان » ادراک بى چگونه هنر« كه امروز از يك دوست فرزانه دريافت 
كرده ام، چند سطری را مى نگارم. اميدوارم كه خوش آيند دوستان باشد. مردی عاشق زنى بود و هر شب به عشق ديدنش از رودخانه ای ژرف مى گذشت و به ديدار آن زن مى رفت. يك شب مرد از زن پرسيد اين لكه ی سفيد در چشم تو از كى پيدا شده است؟ زن پاسخ داد: از وقتى 
عشق تو به من كم شده است! من اين لكه را هميشه داشتم و تو چون عاشق بودی نمى ديدی! اما امشب چون عشق تو كم شده است آن را ديدی! اكنون به تو توصيه مى كنم كه از رودخانه عبور نكنى كه غرق خواهى شد! مرد نپذيرف و در رودخانه غرق شد! )حديقةالحقيقه 2- 331(

اين را گفتم كه بگويم:  معرفت دين نوعى معرفت اقناعى است، و معرفت فلسفى و علمى يك معرفت اثباتى. تبديل هركدام از اين معرفتها به ديگری در حقيقت، تقليل آن است. اگر در انتقال گزاره های دينى نتوان چيزی از بى چگونگى آنها را بازآفرينى كرد، چيز زيادی از آن گزاره 
ها منتقل نشده است. كسى كه »ادراک بى چگونه« ی )بالكيف( ايمان را به »شناخت با چگونه« ی آن عوض كرد، ديگر سراغ رودخانه ی ژرف )سنت( نرود كه غرق مى شود. شايسته ی توجه آنهايى كه ايمان را آكادميك مى خوانند و هنوز هم دوست دارند با ادبيات شناخت بى 

چگونه قرآن از آن سخن بگويند

انجام  كه  آنچه  تمام  آموزشى  مجموعه  يك  يا  و  دانشگاه  يك  در 
يك  برای  هستند  ستادی  اصطالحاَ  و  مقدماتى  اموری  مى شود، 
رخداد: »آموزش«، كه در شكل عينى ا   ش برگزاری كالِس درس و 
تدريس است.  با اين حال، ممكن است در رفتار پيچيده سازمانى 
يك دانشگاه، هدف گم شود. در اين صورت مديران دانشگاه بيش از 
آنكه دغدغه كيفيت تدريس و آموزش را داشته باشند، دغدغه هايى 
از جنس »ستادی« دارند.  تدريس هميشه كار دشواری بوده است. 
استاد هر قدر هم كه در يك موضوع فرهيخته باشد و از فرزانگى 
برخوردار، باز هم تدريس امر دشواری است. فرايند تدريس با امور 
و عوامل )انسانى و غير انسانى(گوناگونى در پيوند است. دو عنصر 

اصلى آموزش، يعنى استاد و دانشجو، هم خود و مناسبات و نسبت 
ميان شان ميتواند از عوامل بسيار مهم در شكل گيری يك تدريس 

موفق باشد.
مفاهيمى چون استاد و دانشجو، مفاهيمى از پيش ساخته و دارای 
معانِى پيشينى و ثابت نيستند. اين دو مفهوم از دوره ای به دوره 
ديگر و نيز از جامعه ای به جامعه ديگر معنای و البته كاركردهای 
متفاوتى مى يابند. اين تفاوت و دگرگونى معنائى تأثير آشكاری بر 
فرآيند  اين  به  آن مى تواند  از  غفلت  آموزش مى گذارد كه  فرآيند 
آسيب های بسياری وارد كند. به عنوان كسى كه در حوزه و دانشگاه 
تحصيل كرده ام، تمايز آشكار معنائى استاد و دانشجو )و يا آموزگار 
نيز  و  استاد  مفهوم  يافته ام.  محيط  دو  اين  در  را  آموزش پذير(  و 
تفاوت  اين  با  پيوند  در  و  نيست؛  يكى  اين دو محيط  در  دانشجو 
كاركرد آنها هم يكى نيست. االن كه دانشگاه ما، تركيبى است از 
دانشجويان طلبه و غيرطلبه، اندكى ريزبينى كافى است تا دريابيم 
كه اين دو قشر يك برداشت از استاد و دانشجو و نيز نقش آنان 
ندارند. چه اين كه در هر دو محيط معنای امروزين اين مفاهيم با 

آنچه قدری پيش تر از اين معانى فهم مى شد متفاوت است.
نتيجه اين دگرگونى آن است كه، نتوان نسبت ثابتى ميان استاد 
و دانشجو برقرار كرده و در دوره ها و جوامع مختلف آن را برقرار 
دانست. روشن است كه غفلت از اين مسئله، ای بسا تدريس را و 
در نتيجه تالش يك دانشگاه و هزينه های مادی و غير مادی اش را 

با چالشى جدی روبرو كند. 
در  كه  اموری  از  برخى  به  تا  است  آن  بر  مطلب،  اين  نويسنده 
و  زده  هم  بر  را  استاد  و  دانشجو  ميان  تناسب  ما،  معاصر  روزگار 

به دليل بى توجهى به آن، اقتدار استاد را كاسته و كيفيت ياددهى 
البته مايلم  و يادگيری را به شدت متأثر ساخته است، اشاره كند. 
تأكيد كنم نگارش اين سطور به معنای آن نيست كه نويسنده خود 
را در اين ميان تبرئه كند. آنچه در اين نوشته مى آيد فراگير است 

و احتماال نسبت به خوِد نويسنده هم صدق مى كند.
تراكم فرهنگى دانشجويان از اساتيد پيشى گرفته است.

امروزه دانشجويان، فارغدالنه، آموزش های مختلفى مى بينند: زبان، 
كامپيوتر، تايپ، جستجوی اينترنتى، داستان نويسى، آيين نگارش و 
ويرايش، و... در حالى كه اساتيد به دليل گرفتاری های معيشتى و 
فقدان انگيزه های الزم، و نيز به دليل دغدغه های شغلى و حرفه ای 
و شماری محدوديت های ديگر، امكان  بهره گيری از اين آموزش ها 
را ندارند. آنچه در پى اين آموزش ها در نزد دانشجويان رخ ميدهد 
فرهنگى  تراكم  آن  به  دانش جامعه شناسى  در  كه  است  پديده ای 
مى گويند. تراكم يا ازدحام فرهنگى عبارت است از افزايش چگالى 
ياد شده، به  يا يك گروه. آموزش های  فرهنگ در نزد يك قوم و 
دانشجو اين امكان را مى دهد تا ارتباط استوارتری با مجموعه های 
به راحتى  او  بيافزايد.  توانمندی های خود  بر  و  برقرار كرده  علمى 
مى تواند با ارسال و دريافت ايميل با دانشگاه های مختلف دنيا در 
استاد  و  دانشجو  و كاركرد  نقش  و  آموزشى  روند  از  باشد،  ارتباط 
مقايسه  آنان  با  را  خود  وضعيت  و  گرفته  خبر  دانشگاه ها  آن  در 
تا  باشد  داشته  امكان  دانشجو  مى شود  سبب  آموزش ها  اين  كند. 
سرفصل های دروس دانشگاه های مختلف را بررسى كند، تازه ترين 
روش ها و فنآوری های آموزشى آنان را ياد بگيرد، و نيز با استفاده 
از جستجوهای اينترنتى جديدترين آثار و مكتوبات در جغرافيای 

درس را بشناسد. همه اين توانمندی ها سبب مى شوند تا چگالى 
فرهنگ در نزد دانشجو رو به فزونى رفته و نسبت ميان استاد و 

دانشجو را از حالت تعادل خارج كند.
امروزه دانشجويان آموزش هايى مى بينند كه به آنان امكان مى دهد 
مى توانند  آنان  دليل  همين  به  بنويسند؛  و  بخوانند  تندتر  و  بهتر 
آسان تر )با دشواری كمتری( بنويسند. نتيجه اين كه شايد مجموعه 
مقاالت يك دانشجو در پاره ای از موارد، نسبت به استاد خويش در 
همان موضوع تحصيل بيشتر است. شايد حتى زبان دانشجو )البته 
گوياتر  افزون كند(  را  و جسارتش  درآميزد  با جاه طلبى اش  وقتى 
سخن  جلسات  در  و  مى دهد  كنفرانس  ساده تر  مى شود.  استاد  از 
مى گويد. روشن است در چنين شرايطى استاد از اقتداری كه در 
يك  انتظارات  نيست؛  برخوردار  بود،  برخوردار  سنتى  جامعه  يك 
متفاوت  بسيار  استاد خويش  از  باال  فرهنگى  ازدحام  با  دانشجوی 
پيشين  در جوامع سنتى  دانشجو  يك  كه  انتظاری  از  بود  خواهد 

از استاد داشت.
در  را  فراوانى  تالش  دانشگاه ها  كه  است  دليل  همين  به  شايد 
بازسازی و نيز توانمندسازی نيروی آموزشى خويش دارند. به تصور 
اين  در  دانشگاه  نيز  و  استاد  طرف  از  كوتاهى  گونه  هر  نويسنده 
امر  در  منطقى  فرايند  ايجاد يك  كه  دانشگاه  اصلى  زمينه، هدف 
آموزش است را برهم مى زند. ساده انگارانه رفتار كردن با اين پديده 
سبب مى شود اساتيد به فقر فرهنگى يا رقيق بودن فرهنگ گرفتار 
شايسته  باشند  ياددادن  سزاوار  آنكه  از  بيش  نتيجه  در  و  شوند 
آنان  سرنوشت  دست  كه  هستند  دانشجويانى  همان  از  يادگرفتن 

را شاگرد اين اساتيد كرده است

تراکم فرهنگی دانشجویان
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طول  در  غيرارادي  معموال  كه  هم  روي  دندان ها  ساييدن  عادت  به 
غذا  جويدن  يا  خوردن  حال  در  كه شخص  حالي  در  و  يا شب  روز 
نيست انجام مي شود، دندان قروچه مي گويند. اما چه عواملي در ايجاد 
دندان قروچه موثر است و تشخيص و درمانش چيست؟ در »دهان و 

دندان« اين هفته، پاسخ اين پرسش ها را خواهيد دانست...
دندان قروچه 2 علت اصلي دارد؛ اول، جفت?نشدن درست دندان ها و 
تماس هاي زودرس بين دندان هاي فك باال و پايين و دوم، فشارهاي 
سطح  و  دارند  خاصي  تركيب  و  شكل  دندان ها  استرس ها.  و  رواني 
دندان هاي آسياي كوچك و بزرگ مسطح نيست و داراي برجستگي ها 
و فرورفتگي هايي است. هنگام جويدن، دندان هاي باال و پايين مرتب و 
با تناسب خاصي روي هم قرار مي گيرند؛ به طوري كه در يك تماس 
صحيح، برجستگي هاي دندان ها كه به آنها »كامپ« مي گويند، داخل 
سطوح فرورفته دندان مقابل قرار مي گيرد و تمام دندان هاي موجود 
در دهان به صورت متعادل فشارها را متحمل مي شوند. اگر اختالل و 
بي نظمي در رديف دندان ها وجود داشته باشد يا ايجاد شود، ممكن 
است شخص غيرارادي با تغيير مسير بسته شدن دهان و جفت كردن 
دندان ها، آنها را به هم بسايد و به اين كار عادت كند. برخي فشارهاي 
دندان قروچه  ادامه  و  ايجاد  در  است  ممكن  نيز  استرس ها  و  رواني 
باعث  افراد  همه  در  استرس  كه  معني  اين  به  نه  البته  باشند.  موثر 
دندان قروچه مي شود يا هر كسي كه مبتال به دندان قروچه است، حتما 

دچار استرس است.
عاليم دندان قروچه 

داشته  وجود  ممكن است  هم  بيداري  حالت  در  اگرچه  دندان قروچه 
باشد اما بيشتر در حالت خواب انجام مي شود و اطرافيان و خانواده 
شخص از صداي سايش دندان ها متوجه آن مي شوند. در صورت تداوم 
فرد مبتال  بيدار شدن عضالت صورت  از  و شدت دندان قروچه، پس 

خسته و در مواردي در لمس دردناک است.
اثر دندان قروچه بر دندان ها

در كساني كه طوالني مدت دچار اين عارضه هستند، عاليم زير ديده 
مي شود: انقباض عضالت جونده، افزايش حجم و كمي دردناک بودن 
دندان هاي  برنده  لبه  و  دندان ها  جونده  سطح  سايش  لمس،  در  آن 
قدامي، صاف شدن سطح دندان هاي كرسي و كاهش ارتفاع دندان هاي 
قدامي در موارد شديد و طوالني مدت، ساييده شدن تمام دندان هاي 
قدامي و كوتاه شدن محسوس طول تاج دندان ها، حساسيت به سرما 
و گرما به علت سايش سطح دندان ها و فشارهاي ناشي از جويدن هاي 

كه  دندان  پالپ  سالمت  بر  تاثير  شديد  موارد  در  و  دندان ها  عادتي 
بروز  بينجامد،  دندان  پالپ  مرگ  يا  نكروز  به  درنهايت  است  ممكن 
بيماري هاي لثه در اثر دندان قروچه و فشارهاي ناشي از اين عادت و 
در صورت وجود بيماري هاي لثه، سرعت گرفتن پيشرفت بيماري و 
شدت آن )تخريب بافت هاي نگهدارنده دندان  و به خصوص استخوان 
اطراف دندان ها تسريع و تشديد مي شود(. شايد بپرسيد راه تشخيص 
دندان قروچه چيست و آثار مخرب اين عادت چگونه بررسي و ارزيابي 
مي شود؟ پاسخ اين است كه معموال اطرافيان و خانواده متوجه ساييده 
شدن دندان هاي شخص در حالت خواب مي شوند. گاهي هم خستگي 
ناحيه مفصل گيجگاهي- و دردناک?بودن عضالت جونده و درد در 

فكي و در موارد پيشرفته، سايش سطح دندان ها شخص را متوجه اين 
مشكل مي كند.

تشخيص و درمان دندان قروچه 
وسيله  به  آن  ايجادكننده  داليل  بررسي  و  دندان قروچه  تشخيص 
تاريخچه  گرفتن  ضمن  دندان پزشك  مي شود.  انجام  دندان پزشك 
پزشكي و دندان پزشكي از بيمار، معاينه داخل دهاني و خارج دهاني 
راديوگرافي  )عضالت سر و صورت، مفصل گيجگاهي-فكي(، گرفتن 
بررسي  را  نگهدارنده، مشكل  بافت هاي  و  ريشه ها  ارزيابي وضعيت  و 
متوجه  دندان پزشك  اگر  كرد.  خواهد  را  الزم  توصيه هاي  و  مي كند 
اصالح  را  مشكل  اين  شود،  دندان ها  نامطلوب  و  زودرس  تماس هاي 
خواهد كرد. اصالح روابط دندان ها بايد با دقت و پس از تشخيص قطعي 
و به وسيله دندان پزشك متبحر انجام شود. تشخيص دندان قروچه كار 
مشكلي نيست اما درمان آن ديد و آگاهي وسيع و جامع مي خواهد 
انجام  قابل  دندان پزشكي  تخصصي  گروه  يك  وسيله  به  معموال  كه 
بافت هاي  درگيري  باعث  دندان قروچه  كه  زماني  به خصوص  است، 
نگهدارنده و آسيب و تخريب نسوج دنداني و پالپ شده باشد. در اين 
صورت ضرورت دارد متخصصان دندان پزشكي مرتبط مانند پروتزهاي 
و  فك  جراحي  و  اندودانتيكس  ارتودنسي،  پريودانتيكس،  دنداني، 
صورت مراجعه شود. در مراحل اوليه ممكن است با يك تراش ساده و 
اصالح جفت شدن دندان ها براي حل مشكل اقدام كند يا در صورت 
ضرورت، با قالب گيري از دندان ها و مطالعه و بررسي  و جفت شدن 
آنها نايت گارد بسازد. نايت گارد محافظي است كه هنگام استراحت و 
خواب داخل دهان بين دندان هاي باال و پايين قرار مي گيرد و مانع 
تماس و سايش دندان ها مي شود. اين متخصص مي تواند با جايگزيني 

دندان هاي از دست رفته به حل مشكل كمك كند.
آيا دندان قروچه مي تواند باعث سستي دندان ها شود؟

عامل اصلي بيماري هاي لثه ميكروب ها هستند و عوامل ديگري مثل 
فشارهاي نامناسب به علت تماس زودرس يا دندان قروچه مي توانند 
پيشرفت بيماري را شديد كنند بنابراين در موارد مزمن و طوالني مدت 
كه شخص به بيماري پريودنتال و دندان قروچه مبتال باشد، احتمال 
به  دليل  همين  به  دارد  وجود  دندان ها  رفتن  دست  از  يا  شدن  لق 
محض ابتال الزم است به دندان پزشك يا متخصص جراحي لثه مراجعه 

شود تا پس از تشخيص درمان  انجام شود.
دندان قروچه ريشه هاي رواني دارد؟

همان طور كه در ابتداي مطلب نيز عنوان شد، استرس يكي از علل 
با  افراد  موارد  از  بسياري  در  است  بديهي  و  است  دندان قروچه  بروز 
كمك و راهنمايي روان پزشك يا روان شناس مي توانند از استرس رها 
شوند. براي تشخيص قطعي و بررسي عوامل دنداني الزم است فرد 
مبتال ابتدا به دندان پزشك مراجعه كند و در صورت صالحديد، براي 

بررسي و مشاوره به روان پزشك ارجاع داده شود.
دكتر محمدجعفر اقبال/متخصص درمان ريشه دندان

سايیدن دندان ها ، چرا وبه چه علت؟

افراد  باشد:  هم  شما  سؤال  سؤال،  اين  شايد 
غذا  خوردن  براي  كافي  اشتهاي  كه  الغري 
اضافه  بدون  مي توانند  طريقي  چه  از  دارند، 
كالري  خود،  ميان وعده  يا  غذا  حجم  كردن 
باال  را  وزنشان  و  دهند  افزايش  را  غذايشان 
افزايش  براي  افراد  از  برخي  متاسفانه  ببرند؟ 
وزن غذاهاي پركالري، چرب ولي بدون ارزش 
مدتي  از  بعد  ولي  مي كنند  مصرف  تغذيه اي 
مشكالت  دچار  رسيدند،  دلخواه  وزن  به  كه 

فراواني مي شوند...
اين هفته  به همين دليل در »سفره سالم«   
و  وعده ها  كالري  افزايش  براي  راه هايي 

ميان وعده هاي غذايي پيشنهاد مي شود.
1. پودر مغزها + نان و پنير يا كره و مربا

از صبحانه شروع مي كنيم كه مي توانيد در آن 
مقداري مغز بادام، بادام زميني، گردو، فندق 
و پسته خام را با هم آسياب كنيد و هر روز 
پودر  اين  از  غذاخوري  قاشق   2 حدود  صبح 
پرانرژي و سرشار از خاصيت را روي لقمه نان 

و پنير يا كره و مربايتان بريزيد.
2. موز + كره بادام زميني

كره بادام زميني طعم شيريني دارد و صبحانه 
مورد عالقه بيشتر بچه ها و افراد الغر محسوب 
صبحانه  اين  انرژي  مي توانيد  شما  مي شود. 
تا  آن  به  و كنجد  موز  افزودن  با  را  خوشمزه 

2 برابر افزايش دهيد.
3. خرما و پسته + شير

بهتر است افراد الغر به جاي چاي، در وعده 
صبحانه خود شير بنوشند. شير كم چرب كه 
با خرماي پوست كنده و پودر مغز پسته خام 
مخلوط شده باشد، پرانرژي ترين و مقوي ترين 

نوشيدني براي صبحانه يك فرد الغر است.
4. موز و عسل + شير

نداريد  خرما  و  شير  خوردن  به  تمايلي  اگر 
اجزاي  جزو  شير  مي دهيد  ترجيح  يا 
باشد،  هم  صبحتان  ميان وعده  تشكيل دهنده 
چربي  درصد   2/5 شير  ليوان  يك  مي توانيد 
عسل  غذاخوري  قاشق  يك  و  موز  يك  با  را 
دريافتي  كالري  تا  بخوريد  و  كنيد  مخلوط 

ميان وعده تان بيشتر شود.
5. عسل + ميوه ها

اگر الغر هستيد و مي خواهيد يك يا دو ميوه 
است  بهتر  كنيد،  ميان وعده صبح مصرف  در 
آنها را پوست بكنيد و با يك قاشق غذاخوري 
عسل، طعم دارشان كنيد. البته به شرطي كه 

شيرموز را با عسل نخورده باشيد.
6. كنجد + برنج

يكي از راه هاي باال بردن كالري برنج اين است 
كه به ازاي هر 3 قاشق غذاخوري برنج پخته، 
يك قاشق چاي خوري كنجد خام به آن اضافه 
كنيد. كنجد عالوه بر خوش طعم  كردن برنج 
و باال بردن كالري آن، باعث تامين بخشي از 
نياز روزانه بدن به اسيدهاي چرب غيراشباع و 

ضروري هم مي شود.
7. ذرت و نخودفرنگي + ساالد

نشاسته اي  از سبزي هاي  نخودفرنگي  و  ذرت 
سبزي ها  ساير  از  كالري شان  و  هستند 
الغر  افراد  به  دليل  همين  به  است.  باالتر 
و  اين سبزي هاي خوش رنگ  مي شود  توصيه 
ساالد  در  زيتون  روغن  همراه  را  خوش طعم 
بريزند تا كالري دريافتي شان از طريق مصرف 

ساالدها هم افزايش يابد.
8. تخم مرغ آبپز + ساالد

ساالد  كالري  افزايش  راه هاي  از  ديگر  يكي 
سبزي ، افزودن يك عدد تخم مرغ پخته رنده 
است.  ساالد  بشقاب  يك  به  متوسط  و  شده 
مي توانيد اين ساالد را با سسي كه مخلوطي از 
مايونز كم چرب، روغن زيتون، ماست كم چرب 
هم  سس  اين  كنيد.  ميل  است،  آويشن  و 
كمك  ساالد  كالري  رفتن  باالتر  به  مي تواند 

كند.
9. پوره سيب زميني + مرغ و ماهي

غذاهايي  با  ساالد  خوردن  به  تمايلي  اگر 
يك  مي توانيد  نداريد،  ماهي  يا  مرغ  مانند 
كنار  عنوان  به  را  متفاوت  سيب زميني  پوره 
همراه  سيب زميني  پوره  كنيد.  تهيه  بشقابي 
مرغ و ماهي بايد با تركيبي از يك سيب زميني 
متوسط پخته و رنده شده، يك هويج متوسط 

نيم پز و رنده شده، 1 قاشق غذاخوري ذرت 
غذاخوري  قاشق  يك  و  آويشن  كمي  پخته، 
پوره  اين  باشد.  شده  تهيه  كم چرب  مايونز 
كالري  اشتها،  افزايش  بر  عالوه  خوشمزه 

دريافتي  را هم تا حد قابل قبولي باال مي برد.
10. گردو + ماست و دوغ

دارند همراه غذا ماست  افراد عادت  از  خيلي 
يا دوغ بخورند. براي افزايش كالري ماست و 
دوغ مي توان كمي گردوي خرد شده به آنها 

اضافه كرد.
11. كره + سيب زميني تنوري

ناهار  صرف  از  پس  ساعت   2-3 اگر 
عدد  يك  خوردن  كرديد،  گرسنگي  احساس 
سيب زميني پخته يا تنوري كه با كره، آويشن 
يا پونه و نمك به صورت پوره درآمده است، به 

شما پيشنهاد مي كنيم.
12. كيك خانگي + چاي

خانگي  كيك  متوسط  برش  يك  خوردن 
شير  يا  چاي  همراه  ساده  اسفنجي  كيك  يا 
مي برد.  باال  را  ميان وعده  اين  كالري  عصرانه، 
بهتر است افراد الغر، انواعي از كيك اسفنجي 
يا  كشمش  گردو،  مغز  كه  كنند  انتخاب  را 

كنجد هم داشته باشد.
13. مغزها + بستني

بيشتر  به  عصرانه  به عنوان  بستني  خوردن 
افراد الغر توصيه مي شود. اين افراد مي توانند 
بستني ساده را با انواع مغزها از جمله گردو، 
طعم دار  پسته،  حتي  يا  فندق  كنجد،  بادام، 

كنند و كالري اش را باال ببرند.
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تاثيرهاي منفي آن بر عملكرد قلب، ريه،  انجام شده و  افراد  تاثير آلودگي هوا بر جسم  مقاله ها و بحث هاي متعددي در مورد 
سيستم گوارشي و... واضح هستند اما متاسفانه پژوهشگران چندان به تاثير آلودگي بر اعصاب و روان و اختالل هاي روان پزشكي 
نمي پردازند و بررسي و تحقيق هايي در اين زمينه انجام نمي دهند درحالي كه دكتر علي باغبانيان، روان پزشك و عضو هيأت علمي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران معتقد است آلودگي هوا رفتارهاي فرد، روابط فردي، اجتماعي، شغلي و... را تحت تاثير قرار مي دهد 
و اگر چاره اي براي اين مشكل انديشيده نشود، پيامدهاي منفي آن گريبانگير افراد جامعه خواهد شد. با او در اين مورد گفت وگو 

كرده ايم تا بيشتر در مورد تاثير آلودگي هوا بر اعصاب?و?روان بدانيم.
سالمت: ماجراي آلودگي هواي تهران و پيامدهاي آن در اين فصل سال سرخط همه خبرهاست، اما كمتر به تاثير آن بر اعصاب 

و روان پرداخته مي شود. در اين مورد كمي توضيح مي دهيد؟
انسان است كه سخت ترين وظايف را بر عهده دارد؛ كنترل سيستم هاي عصبي،  از پيچيده ترين ارگان هاي بدن  بله، مغز يكي 
احساسات و عواطف هيجاني، راه رفتن، صحبت كردن، نفس كشيدن و فكركردن و هزاران فعاليت ديگر. مغز آنقدر پيچيده است 
كه هر كدام از قسمت هاي آن وظيفه انجام و كنترل كاري خاص را به عهده دارند و فعاليت نادرست هر كدام از اين بخش ها 
مي تواند باعث بروز اختالل هاي زيادي شود. نتايج پژوهش هاي انجام شده روي حيوانات نشان مي دهد با كاهش انتقال اكسيژن به 
مغز، رفتارهاي پرخطري از حيوانات سر مي زند. اين وضعيت در مورد انسان ها نيز صدق مي كند. اگر به علت آلودگي هوا، ميزان 
اكسيژن رساني به مغز كاهش يابد، برخي نقاط حساس آن تحريك مي شود و در نتيجه اختالل هايي مانند افسردگي، پرخاشگري، 
بي تفاوتي، اختالل در تمركز و توجه بروز مي كند. به عالوه، كاهش اكسيژن رساني به مغز در عرض چند دقيقه، باعث از كارافتادن 
مغز و در نهايت مرگ مغزي خواهد شد. اختالل در حافظه و كند شدن عملكرد ذهني از بارزترين عوارض آلودگي طوالني مدت 
هواست و افراد را در موقعيت هاي اجتماعي، شغلي و مراقبت از خود دچار مشكل مي كند. درواقع كاهش ميزان اكسيژن در مغز، 
قبل از اينكه بر عواطف فرد اثر بگذارد، عملكرد ذهني او را تحت تاثير قرار مي دهد و انجام فعاليت هاي ذهني مانند محاسبه، 
يادآوري اطالعات، توجه و تمركز را مختل مي كند به طوري كه ممكن است دانشجويان، مديران يا حتي خانم هاي خانه دار هم به 

نوعي در انجام كارهايشان با مشكل مواجه  شوند.
سالمت: پس مي توانيم بگوييم آلودگي هوا بر شخصيت افراد هم تاثير دارد؟

بله، گاهي بر اثر آلودگي  طوالني مدت هوا در كالنشهرها، به تدريج شخصيت افراد، متفاوت از شخصيت گذشته تان مي شود مثال 
اگر فرد برون گراست، درونگرا مي شود و ارتباط هاي اجتماعي وي به حداقل مي رسد كه در نهايت بر روابط اجتماعي او هم تاثير 
مي گذارد. انسان موجودي اجتماعي است كه از طريق ارتباط با همنوعان خود نيازهايش را برآورده مي كند درحالي كه در هواي 
آلوده به علت كاهش اكسيژن و اختالل در عملكرد مغز، فرد به مرور مهارت هاي اجتماعي خود را از دست مي دهد و دچار مشكل 

مي شود.
سالمت: چه كساني بيشتر در معرض خطرند؟

و... و  ديابت  قلبي -عروقي،  مانند فشارخون،  زمينه اي  بيماري هاي  و وجود  بدن  ايمني  دليل ضعف سيستم  به  افراد سالخورده 
پرخاشگري،  رفتاري،  اختالل هاي  اين شرايط  در  و  در معرض آسيب هستند  بيشتر  بدنشان  فيزيكي  دليل شرايط  به  كودكان 
بروز  بيشتر مشاهده مي شود.  افت تحصيلي كودكان  تمركز و در پي آن  و  توجه  اختالل حافظه،  فيزيكي،  عصبانيت، درگيري 
تحريك پذيري و احساس خستگي دائم براي كودكان بسيار خطرناک تر است زيرا دستگاه عصبي بچه ها در حال رشد است و 

ريزگردها باعث اختالل دستگاه عصبي مي شود.
سالمت: آيا درست است كه با افزايش مسموميت با سرب، اختالل هاي ذهني افزايش مي يابد؟

بله، هرچه عوارض مسموميت ناشي از سرب بيشتر شود، اختالل هاي ذهني هم افزايش مي يابد كه به مرور فراموشي هاي دائم، 
بيماري هاي لرزشي و عاليمي شبيه جنون در افراد ايجاد خواهد كرد. بررسي ها و تحقيقات روان پزشكي نشان داده تنفس فلزات 
سنگين، گازهاي ناشي از سوخت و سوز ناقص موادسوختني و ريزگردها در كالنشهرها وضعيت شناختي افراد را نيز دچار اشكال 
آلودگي هواست.  از ديگر عوارض  و تحريك پذيري  پرخاشگري، عصبانيت  تفكر، ضعيف شدن حافظه،  مي كند و كاهش قدرت 
متاسفانه در كالنشهرها كه آلودگي هوا شديد تر است، رفتارهاي نوع دوستانه مانند احترام به ديگران و رعايت حق تقدم در رانندگي 
و... كاهش مي يابد و ميزان برخوردهاي كالمي و درگيري هاي فيزيكي افزايش مي يابد. بروز حركت هاي غيرارادي در افراد، نداشتن 

تعادل و گاهي بروز تشنج هم از ديگر عوارض رسوب مواد سمي موجود در مغز است.
سالمت: آالينده ها چگونه مي توانند باعث بروز اختالل در جسم و روان آدمي شوند؟

ذرات معلق در هوا مثل گازكربنيك، آزبست و تركيب هاي شيميايي، ريزگردها يا ريزآالينده ها با چشم ديده نمي شوند اما به راحتي 
مي توانند از راه تنفس وارد ريه  شوند و خطرهاي جدي براي سالمت جسم انسان ها داشته باشند و باعث ايجاد مشكالتي مانند 
واكنش هاي آلرژيك، حمله هاي آسم، بيماري هاي قلبي- عروقي  شوند و حتي در افراد سالمند و كساني كه مشكالت قلبي- عروقي 
يا ناراحتي هاي تنفسي دارند، باعث افزايش خطر مرگ مي شوند. خطر ريز آالينده ها فقط به مشكالت جسمي ختم نمي شود بلكه 
نشانه هاي روان پزشكي هم در انسان به وجود مي آورد؛ اضطراب، تغييرات خلقي، بي قراري، افسردگي، سردرد، احساس خستگي 
و كاهش تمركز از عوارض رواني تنفس ريزآالينده هاست. اين آالينده ها از طريق ريه وارد خون و سپس مغز مي شوند و در برخي 
نقاط مغز رسوب مي كنند. هر چه ذرات ريزتر باشد، خطر آنها بيشتر است زيرا امكان نفودشان از طريق ريه به جريان خون افزايش 
مي يابد. رسوب اين مواد و تركيب ها به شكل حاد و تدريجي بروز سرطان مغز را كه نادرترين اختالل ناشي از آلودگي هواست تا 

سردرد كه شايع ترين عاليم عصبي است به دنبال دارند.
سالمت: چه كساني بيشتر در معرض اختالل هاي عصبي ناشي از آلودگي هوا قرار دارند؟

در كساني كه سابقه اختالل هاي روان پزشكي در آنها وجود دارد، امكان تشديد عاليم و بيماري افزايش مي يابد بنابراين بايد به 
بيماران مبتال به سابقه اختالل هاي روان پزشكي مانند افسردگي، اضطراب و حتي اختالل هاي خلقي و جنون بيشتر توجه شود 
زيرا امكان تشديد عاليم و عود حمله هاي بيماري شان وجود دارد. آلودگي هاي هوا و صوتي به نحوي باعث استرس در افراد مي شود 

و افسردگي و اختالل هاي رواني را در كساني كه سابقه اين بيماري ها را دارند، تشديد مي كند.
سالمت: آيا با رفع آلودگي هوا از عوارض و شدت بيماري هاي ايجادشده كم مي شود؟

متاسفانه در كشور ما مشخص نيست علت مرگ چه تعداد از افرادي كه فوت كرده اند، عوارض جسمي، رواني يا عوارض پايدار 
مغزي است چون هنوز تحقيقات كافي در اين مورد انجام نشده. مسووالن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، از افزايش 30 
درصدي ابتال به اختالل هاي تنفسي و مراجعه به بيمارستان صحبت مي كنند. متاسفانه اگر آلودگي هوا منجر به بروز بيماري هاي 
جسمي و اختالل هاي رواني شود، در 50 درصد موارد بيماري حتي با رفع آلودگي، همچنان ادامه پيدا مي كند و در فرد مي ماند 

بنابراين نبايد فقط به فكر پاک كردن صورت مساله بود بلكه بايد به فكر راه حلي براي اين معضل باشيم
راضيه پاشايي/دكتر علي باغبانيان روان پزشك

تاثیرآلودگي هوا بر اعصاب و روان
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به گزارش شيعه آنالين، نشريه »وال استريت ژورنال« در شماره اخير خود كه در هفته پايانى سال 2012 ميالدی منتشر شده، »عكس 
سال« خود را معرفى كرد.گفته مى شود، »عكس سال« اين نشريه، تصوير يك دختر جوان بحرينى است كه در حال اشك ريختن است. 
ناگفته نماند، به رغم مظلوم بودن انقالب بحرين و سانسور كامل اخبار آن در رسانه های مختلف جهان، اما برخى رسانه های اروپايى 
در چند ماه اخير اين سانسور خبری را شكسته و به انتقاد از رژيم ديكتاتور آل خليفه پرداخته اند و برخى اخبار و حوادث جاری در 

اين كشور را پوشش داده اند.
 

اين عكس در مراسم تشيع شهيد »صالح عباس«، از شهدای انقالب 14 فوريه بحرين گرفته شده است.

محمد علی کلی در لباس احراماشکهای دخرتی که »عکس  سال« شد
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