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آنچه بر سر طال و ارز در سال 91 رفت

بنياِن اسطوره ای نوروز جزئيات زندگی خصوصی سيامک 
انصاری و همسرش 

شهاب فهيم )استفن هاوکينگ ايراني(» نگاهی به اتفاقات سال گذشته «

مراسم عقد یک روز قبل از مراجعه ، طی تماس تلفنی مسعود، کنسل شد و به تعویق افتاد 
... یک هفته بعد برادر داماد آمد و شناسنامه مسعود را برد و گفت : شناسنامه شو الزم 
داریم. بعدا میارم.9 ماه گذشت و از مسعود خبری باز نیامد .. تا امروز و در آستانه بهار که 
پدر عروس مسعود آمد و شناسنامه دخترش نگین را همراه عکسش که در کنار مسعود بر 
روی برگه آزمایش الصاق شده بود.. برد.حاال که این مطلب را می نویسم عکس مسعود بر 
روی برگه آزمایش و در کنار جای خالی یک عکس کنده شده به من خیره شده و بغض 
راه گلویم را بسته است.. طاقت نمی آورم و برگه را جمع می کنم و درون پاکت می گذارم... 
پاکتی که همکارم با خودکار قرمز بر روی آن نوشته است : داماد فوت شده است.آری پدر 
عروس تعریف کرد که داماد حاال فوت شده اش دچار درد کلیه می شود و به پزشک مراجعه 
رویداد  بزرگترین  آستانه  در  مسعود  و  می دهد  بدخیم  سرطان  تشخیص  پزشک  می کند. 
زندگی اش ، چندماه بعد در آغوش خاک جای می گیرد.تجربه یک عاقد : مرگ واقعی ترین 

و قطعی ترین رخداد زندگی است و هنگام نمی شناسد...
خاطرات يک عاقد

   جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
   ریاست جمهوری اسالمی ایران دامه اقباله

       احتراما به استحضار آن مقام منیع می رساند که در آخرین روزهای سال گذشته 
در نامه ایی خطاب به وزیر علوم خواهان برکناری روسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس 
شدید. دلیل این اقدام  را از جمله« فضای امنیتی و سیاسی« که آنان در این دانشگاهها 
برقرار نموده اند اعالم داشتید. حقیر علم و اطالع چندانی از وضعیت دانشگاه تربیت مدر 
س ندارم و پیرامون آن نمی توانم اظهار نظری داشته با شم. اما در خصوص دانشگاه تهران 
بایستی بگویم که این اظهار نظر حضرتعالی شگفت زده ام نمود. شگفتی ام از دو بابت بود.

 نخست آنکه برایم جالب بود که جنابعالی پس از گذشت نزدیک به 8 سال از ریاست جمهوری تان و درست در ماههای پایانی آن متوجه 
فضایی که در دانشگاههای کشور در طی این مدت حاکم بوده افتاده اید. آقای رئیس جمهور،اگر جنابعالی در طی این دو دوره ریاست 
جمهوری تان، باالخص در سالهای دورآن دوم ریاست تان بعد از 22 خرداد 88 سری به دانشگاههای کشور می زدید و فضای سیاسی آنها 
را با سالهای قبل از ریاست جمهوری تان مقایسه می کردید باورتان نمی شد که این همان دانشگاه قبل از به قدرت رسیدن اصولگرایان 
در سال 84 می باشد. آنقدر فضای دانشگاهها  بعد از 22 خرداد 88  محدود، سنگین و بسته شد که بوصف نمی آید. آنوقت جنابعالی بعد 
از طی این سالها ، و آنهم بعد از آنکه هزاران دانشجو در طی این سالها دچار مشکل شدند و بسیاری مع االسف از ادامه تحصیل باز ماندند، 
بصرافت افتاده اید که در دانشگاهها چه می گذرد.من حمل بر صحت می کنم و فرضم بر این است که دغدغه شما در این فقره نه از باب 
خرده حساب های سیاسی با روسای این دو دانشگاه است، و نه از باب تبلیغات انتخاباتی بلکه اصالتا به آنچه عنوان کرده اید باور دارید. 
در آنصورت مواجهه می شوم با شگفتی دومم. اینکه چرا دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران بعنوان »مقصر« برگزیده شده؟ کارنامه 
ایشان بعد از 22 خرداد 88 در مقایسه با کارنامه بسیاری از روسای دانشگاههای دیگر بمراتب »سفید«تر و قابل قبول تر است. کافیست 
جنابعالی  کارنامه مدیریت دانشگاه تهران را با فی المثل کارنامه جناب حجت االسالم دکتر شریعتی ریاست دانشگاه عالمه مقایسه نمایید. 
آیا مستحضر هستید از22  خرداد 88 باین سو جناب شریعتی  چه تعداد اساتید این دانشگاه را بدالیل سیاسی بازنشسته، اخراج  و ممنوع 
التدریس کرده اند؟ ایضا بسیاری از دانشگاههای شهرستانها. یقیننا  اگر هدف جنابعالی کنار زدن حجاب ترس و سلطه ارعاب فکری حاکم 
بر دانشگاهها و باز گردانیدن فضای آزاد اندیشی  در محیط های علمی باشد، بر کناری ریاست دانشگاه تهران انصافا می بایستی در انتهای 
لیست تان باشد. اگر هدف جنابعالی بواقع بوجود آوردن یک فضای علمی باز در دانشگاههای کشور است بنحوی که اساتید و دانشحویان 
از یک حداقل امنیت شغلی و حرفه ایی بر خوردار بشوند در آنصورت و با عرض  پوزش می بایستی با ستحضار شریفتان برسانم که کارنامه 
و عملکرد وزارت علوم که وزیر متبوعه آن زیر نظر شخص شخیص خودتان  خدمت می نمایند بمراتب سیاه تر از بسیاری از دانشگاهها 
است.  نمی دانم جنابعالی چه میزان  اشراف بر سیاست های وزارت علوم از 22 خرداد 88 باین سو داشته اید؟ آیا مستحضر هستید که 
مدتهاست که دیگر دانشگاهها حق استخدام استاد ندارند و وزارت علوم خود راسا این کار را انجام می دهد؟ به بیان دیگر، دانشگاهی مثل 
تهران با نزدیک به 70 سال سابقه و وجود اساتیدی با تجربه و باسواد حق ندارد یک استاد جدید برای خودش استخدام نماید و یک هسته 
ایی در وزارت علوم  بصورت مخفی گزینش اساتید را برای تمامی  دانشگاههای کشور انجام می دهند. تصور نمی کنم خیلی پیچیده باشد 
که بتوان حدس زد که مالک و معیار اعضاء آن کمیته مخفی کدامین می باشند. تصور نمی کنم نتوان حدس زد که که برای وزارت علوم  
از 22 خرداد 88 باین سو، چه میزان مالک و معیارهایی همچون استعداد، توان و کارنامه علمی و تحقیقاتی یک داوطلب استخدام در 
دانشگاه مالک و معیار بوده و چه میزان گرایشات ایدئولوژیک و تمایالت سیاسی وی. آیا مستحضر هستید چه میزان متقاضی استخدام در 
دانشگاهها، یا اساتیدی که قرار دادی هستند  برای تبدیل وضعیت شان  چگونه سالهاست در بالتکلفی بسر می برند؟ آیا مستحضر هستید 
همان مختصر استقاللی را که دانشگاههای کشور از آن برخوردار بودند بعد از 22 خرداد 88 پایمال گردید و تمامی امور دانشگاهها زیر نظر 
وزارت علوم قرار گرفت؟ آیا مستحضر هستید ظرف قریب به چهار سال گذشته صدها دانشجو بواسطه دالیل سیاسی یا محروم از تحصیل 
شدند یا با سپردن انواع و اقسام تعهد با ادامه تحصیل شان بصورت »مشروط« موافقت شده است؟ آیا مستحضر هستید که کسر قابل توجه 
ایی از این »تنبیهات و متنبه سازی« ها توسط خود وزارت علوم صورت گرفته؟ آیا مستحضر هستید گزینش وزارت علوم چگونه مانع از 

ورود بسیاری از متقاضیان ورود به تحصیالت عالیه در مقاطع فوق لیسانس و دکترا شده است؟
آیا بنظر جنابعالی با عنایت به کارنامه وزارت علوم و با عنایت به عملکرد امثال مدیریت دانشگاه عالمه ظرف 4 سال گذشته، می بایستی 
از  بعد  را  علوم  وزارت  و قمع های  قلع  ویکهزارم  دانشگاه عالمه  و قمع های  قلع  بروید که یکصدم  فرهاد رهبر  بسروقت دکتر  همچنان 
22 خرداد 88 نداشته است؟ اما اگر قرار است که ریاست دانشگاه تهران بنا بر دالیل دیگری برکنار شوند، پس در آنصورت پای مسائل 
دیگرهمچون وجود فضای سیاسی نامطلوب در دانشگاهها و امثالهم را بمیان نکشید چون ازاین بابت با بودن وزارت علوم ، دانشگاه عالمه 
و بسیاری داشگاههای دیگروعملکردی که آنان بعد از 22 خرداد 88 داشته اند، تصور نمی کنم به این زودی ها  نوبت به دانشگاه تهران و 

دکتر فرهاد رهبر برسد.                                                                                                      
با احترام و عرض ادب

صادق زیباکالم  

نامه سرگشاده صادق زیباکالم خطاب به احمدی نژاد
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هفتم فروردین اولین روز همزمانی سخنرانی های سران قوا در سال جدید است. پس 
از چند روز بی خبری از سران قوا، در این روز سران هر سه قوه سخنان مهمی بر 
زبان راندند. سخنانی که شاید تقدم و تاخر آن را بتوان دلیلی بر کنش و واکنش این 
سران به همدیگر دانست/ اما به جز این اختالف نظر دو گروه از اصولگرایان درباره 

اصولگرا بودن به شکل اکثریت آن،هم از نکات جالب فضای سیاسی کشور است.
اولین روز همزمانی سخنرانی های سران قوا در سال جدید است.  هفتم فروردین 
پس از چند روز بی خبری از سران قوا، در این روز سران هر سه قوه سخنان مهمی 
بر زبان راندند. سخنانی که شاید تقدم و تاخر آن را بتوان دلیلی بر کنش و واکنش 

این سران به همدیگر دانست.
اما اولین جلسه هیات دولت که به روال همیشگی خود در روز چهارشنبه تشکیل 
شد، محلی بود که در آن رئیس جمهور، سخنانی بر زبان راند که مهم ترین بخش 
آن انتخاباتی بود. سخنانی که بر مدار سخنرانی های اخیر وی حول سه محور می 

چرخید: 
اول حق همه برای مشارکت در انتخابات)که کسی در آن تردیدی ندارد( 

دوم ممانعت رئیس جمهور از اعمال نظر در این انتخابات)که هنوز مشخص نیست 
چه کسی یا کسانی قرار است در انتخابات اعمال نظر کنند(

و سوم هم اینکه کسی حق ندارد به نام رهبری کارهایی را انجام دهد)رهبر انقالب 
خود به صراحت این مطلب را بیان کرده اندو تاکید رئیس جمهور بر این مطلب با 

وجود صراحت رهبری هنوز مکشوف نشده است(. 
به هر حال رئیس جمهور مدتی است این مطالب را به همراه اینکه اجازه نخواهد داد 
در انتخابات تخلف رخ دهد را تکرار می کند. سخنانی که در انتخابات سال 88 کمتر 

از زبان رئیس جمهور شنیده می شد! 
اما آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس قوه قضائیه هم سخنان و هشدارهای مهمی را بر 
زبان راند. هشدارهایی که پیدا کردن مرجع ضمیر آن چندان کار مشکلی نیست. 

آنجا که وی می گوید:  
گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز می کنند که گویی نقش نظارتی دارند 
در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئولیت ها و اختیارات شورای محترم نگهبان 
است کمااینکه دستگاه قضایی برای رفع این چنین توهم هایی همواره اعالم کرده 
است که شأن قوه قضاییه در انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و 

پیشگیری از وقوع تخلفات است.  
تأیید  افراد«،»نحوه  شدن  کاندیدا  »نحوه  الریجانی  آملی  که  جایی  یا 
صالحیت ها«،»شرایط و صالحیت کاندیداها«،»چگونگی نظارت بر روند انتخابات« و 
»برخورد با تخلفات انتخاباتی« را کاماًل شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست 
وگفت: قانون اجازه هیچ گونه تالش برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد 

داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است . 
به  را  با زور می توانند حرف خود  نباید عده ای تصور کنند که   : اینجا که گفت  یا 
کرسی بنشانند و هیچ گروه و دسته ای نباید در فکرش این مسئله خطور کند که 
می تواند از راه ها و مسیرهای انحرافی و غیر صحیح به آنچه که به گمان خود صحیح 

است دست یابد و در این راه باید از اتفاقات سال 88 درس عبرت گرفته باشند. 
نفع  به  ناظران  و  مجریان  ناحیه  از  انتخابات  در  دخالت  هرگونه  که   جایی  یا 
کاندیداهای خاص را جرم انتخاباتی دانست و گفت: استفاده از امکانات دستگاه های 
اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی را جرم است و کسانی که از امکانات دولتی 
و دستگاه های مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب 

شده و تحت تعقیب قرار می گیرند. 
این هشدارها در واقع بیش از آنکه ناظر به نیت تخلف باشد، ناظر بر تلقی نادرستی 
است که احتماال برخی از مقامات از مسئولیت ها و وظابف خود دارند. تلقی های 

نادرستی که در صورت تداوم و اصرار بر آن منشاء خطا خواهد شد.
در کنار این هشدار های انتخاباتی رئیس قوه قضائیه ، رئیس مقننه هم در یک جمله 
به کسانی که در صدد زیر سئوال بردن نظام قانونی انتخابات کشور هستند هشدار 

داد . وی در این باره گفت :
انتخابات باید به درستی اجرا و انجام شود. اینکه در هر انتخاباتی قیل و قالی در 
کشور به وجود آید و یک سری افراد سروصداهایی را راه بیندازند، این کار غیرانقالبی 
و ضدانقالبی است. افرادی درصدد زیر سوال بردن نظام قانونی کشور برای انتخابات 
هستند. به طور حتم این اقدامات دشمن را برای انجام طرحها و اقداماتش امیدوار 

می کند. 
و  باشد  ناپذیر  اجتناب  تحذیرها،  و  سخنان،هشدارها  این  سیاست  درعالم  شاید 
مقامات هر کدام بر اساس وظیفه و مسئولیتی که دارند، تشخیص دهند که کنش یا 
واکنشی انجام دهند. اما آنچه ضرورت دارد اینکه همه به ایجاد آرامش برای برگزاری 

انتخاباتی با شکوه در کشور کمک کنند.  
اما در روزی که بحث های ائتالفی هم داغ بود،سخنان دو گروه از اصولگرایان اینگونه 
به ذهن متبادر شد که گویی هر کدام داعیه اکثریت بودن در اردوگاه اصولگرایان 
را داشتند. ائتالف پنچ گانه راست سنتی)متکی، پور محمدی، آل اسحاق، ابوترابی 
و باهنر( که ظاهرا خود را اصولگرایان اکثریت نامیده اند، باعث شد والیتی که یکی 
تا شاید  بنامد،  ائتالف اصولگرایان  را  ائتالف خود  ائتالف سه گانه است،  از اعضای 
گانه  سه  ائتالف  سنتی،  راست  اصولگرایان  اکثریت  ائتالف  مقابل  در  وسیله  بدین 
اصولگرایان همچنان قدرت هماوردی خود  ائتالف  نام کلی  به  نامیدن خود  با  هم 

را حفظ کند.  
 اما مطلبی که هم اکنون اکثریت بر آن باور دارند اینکه کاندیدای ریاست جمهوری 
باید برنامه محور باشد و تقریبا همه می گویند که برای اداره کشور برنامه دارند. 
مساله ای که بسیار با ارزش است. اما بهتر است به تدریج از این برنامه ها رونمایی 
کاندیداها  این  بر  داده شود. عالوه  برای مردم شرح  ها  برنامه  این  شود و جزئیات 
توضیح دهند این برنامه ها را اخیر و در هفته های اخیر نوشته اند یا کار طوالنی 
مدت برای آن انجام داده اند. اگر همین یکی دو هفته برای اداره کشور برنامه نوشته 
اند که بدا به حال این برنامه و اگر هم برنامه ای برای اداره کشور در مقام ریاست 
جمهور داشته اند که در ماه های گذشته همه تمایل خود برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری را تکذیب می کردند، پس برای چه برنامه نوشته اند؟ احتماال یک 

جای کار می لنگد!

هشدارهای جدی رئیس قوه قضائیه به یک مقام مهم!

نکته: با نزدیک شدن به پایان سال از چند تن از اساتید و سیاسیون کشور خواستیم تا چند نکته را 
که در سال ۹۱ الزم بود مورد توجه قرار گیرد، حال آن که از آن غفلت  شد، اما آنقدر اهمیت دارد 
که سال بعد هم مورد توجه قرار گیرد، برای مخاطبان تابناک بنویسند. عمدتا فرمودند موضوع 
سختی است! اما فقط یک نفر گفت، موضوع سختی است، اما برایش وقت می گذارم و می نویسم؛ 

دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی. 
فکر. تصمیم  و دو ساعت  با شش دوست مشورت کردم  روبه رو شدم،  تابناک  پیشنهاد  با  وقتی 
گرفتم به جای چندین نکته، یک نکته را مطرح کنم که همه ما در سال ۱۳۹2 کمتر حرف بزنیم 

و کمتر قضاوت کنیم. 
چرا این نکته؟ به نظر می رسد میانگین ایرانی ها تقریبا در مورد هم چیز و هم کس اظهار نظر 
می کنند؛ بعضا با قاطعیت. عبارات من نمی دانم، من اطالع ندارم، من به اندازه کافی اطالع ندارم، 
من مطمئن نیستم، من باید سئوال کنم، من باید فکر کنم، من شک دارم، من در این باره مطالعه 
نکرده ام، من این شخص را فقط یک بار دیده ام و نمی توانم در مورد او قضاوت کنم، من در مورد 
از مطمئن  این رابطه سکوت کنم، فردا پس  این فرد اطالعات کافی ندارم، اجازه دهید من در 
این  برای من پخته و سنجیده نیست و مشابه  این مساله  به شما خبر می دهم، هنوز  به  شدن 
عبارات در ادبیات عمومی ما، بسیار ضعیف است. تصور کنید اگر بسیاری از ما این گونه با هم 
از منظر  و  ما اخالقی تر می شود  قوه قضائیه کم می شود. چقدر زندگی  تعامل کنیم، چقدر کار 
توسعه یافتگی چقدر جامعه تخصصی تر می شود. در چنین شرایطی، خبرنگار تلویزیون در مورد 
برنامه هسته ای، نظر راننده تاکسی را نخواهد پرسید. اقتصاد دانی که یک مقاله پزشکی را خوانده، 
اقتصاد  خود درمانی نخواهد کرد و شیمی دانی که هر روز روزنامه ها را می خواند در مورد آینده 
ایران و وضعیت سیاسی چین اظهار نظر نخواهد کرد؛ چه سکوتی برقرار می شود! و همه به خود و 
مثبت و منفی برنامه های خود می پردازند و کمتر سراغ سر در آوردن از کارهای دیگران می روند؛ 
غیبت کم می شود و تهمت و توهین به حداقل می رسد. حضرت علی )ع( می فرمایند: مومن کسی 
است که با مردم تعامل کند تا دانا شود، سکوت کند تا سالم بماند و بپرسد تا بفهمد. یک دلیل 
 این که تولید ناخالص داخلی  آلمان بیش از دو برابر جمع تولید ناخالص داخلی ۵۵ کشور مسلمان 
است، این به خاطر تمرکز مردم به کار و فعالیت و کوشش های فردی است. اتفاقا چون بسیاری از 
ما برای خود کم وقت می گذاریم و خود را کشف نمی کنیم، به بیرون از خودمان و توجه دیگران 
نیازمند می شویم. به همین دلیل، نمایش دادن در میان ما بسیار جاری و قدرتمند است، چون در 
مورد خود نمی توانیم پنجاه صفحه بنویسیم، از انتقاد حتی انتقادی مالیم، خشمگین می شویم، 
چون احساسی بار می آییم و بنابر این ضعیف هستیم، اعتماد به نفسمان کم است. عموما ظاهر 
خود را می آراییم و در مخزن باطن ما، سه قفله باقی می ماند. افراد ضعیف جامعه ضعیف را به 

ارمغان می آورد. 
در برابر کم حرف زدن و کم قضاوت کردن، فکر و دقت قرار می گیرد. ارزش هر انسان مساوی با 
مقدار زمانی است که برای فکر، کشف خود و خالقیت اختصاص می دهد. سکوت فراوان بهترین 
فرآورده کم قضاوت کردن است. در این مسیر، محتاج کتاب خواندن، گفت و گو و مناظره هستیم. با 
آگاهی و دانش می توان انسان بهتری بود و به همین دلیل، نیازمند آموزش هستیم. به امید روزی 

که تلویزیون کشور برای ارائه دیدگاه در 2۵ موضوع مختلف از یک نفر استفاده نکند
محمود سریع القلم

آنچه در سال جدید الزم است انجام دهیم

ستاد انتخاباتی اسنفدیار رحیم مشایی کاندیدای دولت، در تازه ترین روش تبلیغاتی دست به دامن یک دونده ی مشهور ایرانی شد! وی در این دور از مسابقات، با پیراهنی 
دوید که تصویر اسفندیار رحیم مشایی بر روی آن »سنجاق« شده است! این ورزشکار که حامی مشایی در اروپاست، قرار است دو هفته دیگر در مادرید اسپانیا نیز بدود.

ستاد انتخاباتی اسنفدیار رحیم مشایی کاندیدای دولت، در تازه ترین روش تبلیغاتی دست به دامن یک دونده ی مشهور ایرانی شد!
به گزارش سرویس سیاسی »انتخاب« . ؛ حسین فاضلی دونده پیشکسوت ایرانی که اتفاقاً همشهری مشایی نیز است، روز گذشته موفق شد تور اروپایی دوهای نیمه استقامت 

و استقامت، عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.
وی در این دور از مسابقات، با پیراهنی دوید که تصویر اسفندیار رحیم مشایی بر روی آن »سنجاق« شده است!

این ورزشکار که حامی مشایی در اروپاست، قرار است دو هفته دیگر در مادرید اسپانیا نیز بدود. 
نکته ی عجیب و درعین حال جالب این است که این ورزشکار، چندی پیش ضمن عدم رسیدگی به مسئوالن به وضعیت قهرمانان، گالیه کرده بود که حتی »یک وجب 
خاک« در زادگاهش ندارد. او با بیان این که »تاکنون 400 مدال  به وزن ۱2 کیلو اندوخته ام و همه این مدال ها را با خون دل تمرین و ریاضت فراوان بدست آورده ام، 

مدعی شده است: در مسابقات جهانی با پرچم مقدس کشور و پیراهنی که مزین به تمثال مقام معظم رهبری است می دوم!

تبلیغ انتخاباتی مشایی ، دور اروپا! 
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داستان طال و ارز در سال ۹۱ داستان مهیجی است که مرور آن بعد از یک سال نشان میدهد که چگونه یک بازار 
در واکنش به فضای متغیر اقتصادی میتواند به مرکز توجهات افکار عمومی تبدیل شود. به گونه ای که تقریبا در 
سال ۹۱ هر فردی از هر طبقه و هر قشری اگر نه هر روزه اما هر هفته از بهای طال و ارز سوال میپرسید. مروری بر 

اتفاقات این عرصه در سال ۹۱ نا گفته های بسیاری در خود دارد.
به گزارش تابناک، بدون شک در سالی که گذشت موضوعات اقتصادی بسیاری در کشور وجود داشت ه مورد توجه 
افکار عمومی داخل و خارج واقع شد و تاثیرات بسیاری بر معیشت ایرانیان گذاشت. از موضوع توقف هدفمند سازی 
یارانه ها تا تحریم های غرب و افزایش نرخ تورم و ارز و طال. اما در این میان شاید آنچه بیش از همه درگیری مردم 

و افکار عمومی را به شکل روزمره به خود جلب کرده بود، موضوع طال و ارز بود.
این امر ناشی از چند عامل اساسی بود. همزمان با شروع بحث تحریم در کشور، باالرفتن انتظارات تورمی در جامعه 
منجر به آن شد که بسیاری از افراد شروع به سرمایه گذاری بر روی طال و ارز کرده و با خارج کردن سرمایه خود 

از بانکها و بخشهای مولد اقتصاد همچون بازار سرمایه، آن را روانه بازار ارز و طال کنند.
از سویی حجم باالی نقدینگی در جامعه و عدم وجود سیاستهای صحیح اقتصادی و پولی در کشور حرکت روان و 
مداوم سرمایه ها به سمت بازار طال و ارز را ممکن ساخت و در نتیجه به یکباره طال و ارز توانست نقطه تمرکز جامعه 

را به عنوان یک بازار اصلی از آن خود سازد.
از افزایش تحریمی تا کاهش تحریمی

با شروع تحریم های غرب بر علیه کشور دولت و سیاستگذاران در مجلس، اقدام به اتخاذ تصمیماتی کردند که 
هرچند در منطق صحیح بود اما در روش کامال اشتباه و آسیب رسان بودند. از جمله طرح مجلس و کمیسیون 

اقتصادی برای ممنوعیت عرضه ارز مسافرتی و دانشجویی.
منطق پشت این تصمیمات جلوگیری از هدر رفت ارز کشور بود اما اشتباه در روش آنجایی بود که حذف یکباره این 
عرضه، بدون در نظر آوردن حجم تقاضایی که از طریق آن به بازار آزاد روانه میشود و بدون از بین بردن ملزومات 

آن، منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد شد.
هنوز تبعات این تصمیم ها بر بازار به پایان نرسیده بود که دولت اقدام به اولویت بندی واردات و تخصیص ارز به آنها 
کرد. داستان اولویت بندی البته داستانی پیچیده بود و سررشته های آن به طرح راه اندازی بورس ارزی باز میگشت. 

بورسی که البته هیچ گاه راه نیفتاد تا فرزند کوچک شده اش، اتاق مبادالت ارزی، جای آن را بگیرد.
تصور دولت بر این بود که از کانال اتاق مبادالت خواهد توانست مدیریت ارز را به شکل کلی در دست بگیرد و نرخ 
مبادالتی را به عنوان نرخ ارز اصلی در کشور جا بیندازد. اما هیچ گاه دولت به این امر پی نبرده بود که عدم عرضه 
ارز به میزان کافی به وارداتی که به ارز قیمت پاین عادت کرده و بد عادت شده است از یک سو، و مکانیزم تند و 
پیچیده تخصیص ارز که عمال منجر به هزینه های اضافی برای وارد کننده میشود، از سوی دیگر، منجر به آن خواهد 

شد که باز هم بازار آزاد قبله وارد کنندگان باقی بماند.
در نتیجه نرخ ارزی که چندی پس از راه اندازی اتاق مبادالت ارزی میرفت تا کمی آرام بگیرد با مشاهده ضعف 
اتاق مبادالت مجددا افسار پاره کرد و برای مدت زمانی تقریبا طوالنی اثبات کرد که خیال پایین آمدن از ۳ هزار 

تومان را ندارد.
در یک ماه اخیر و بعد از مذاکرات آلماتی و شایع شدن اخباری مبنی بر حذف زود هنگام و تدریجی تحریم ها، بازار 
با یک شوک ناگهانی مواجه شد و شاهد سقوط شدید بهای ارز طی 2 روز متوالی بود. به گونه ای که در این دو روز 

بهای ارز حدود 400 تومان افت کرد.
از پشتوانه چندان قوی برخوردار نیست و حداقل جزئیات آن هنوز مشخص  این اخبار  هرچند مشخص شد که 
نشده و بازار مجددا به حالت اول آن بازگشت، اما همین امر ماهیت بازار و اثر عرضه و تقاضا و کنش روانی در آن 
را به خوب نشان داد. موضوعی که اگر مسئوالن هشیار باشند به خوبی از آن برای کنترل بازار میتوانند بهره ببرند.

از عیار ۱4 تا شکست بانک مرکزی
در خصوص طال اما سال ۹۱ سالی با ثبات بود و تنش های بازار طال به هیچ وجه به اندازه بازار ارز نبوده. دلیل این 

امر هم واضح است:
اول آنکه، بهای طال همواره متاثر از بهای جهانی و نرخ ارز تغییر میکند و به عنوان یک ارز با ثبات همواره از مکانیزم 

قیمتی مشخصی برخوردار است.
دوم: سرمای گذاری بر روی طال اغلب با ثبات تر و طوالنی مدت تر از ارز است و تقاضای سفته بازی در طال به شدت 
ارز وجود ندارد. و سوم اینکه تحریم به اندازه ای که بر روی ارز و عرضه آن تاثیر گذار بود بر روی طال تاثیری نداشت 
و حتی در برهه ای تجارت طال و در برابر نفت و گاز ایران را به شدت منتفع ساخت. آنچه از نوسان قیمت برای طال 

در سال ۹۱ شاهد بودیم بیش از همه ناشی از نوسانات اونس جهانی طال و ارز در ایران بود.
اما با این حال طال نیز از اخبار عجیب و غریب دور نماند و بازار طال شاهد سه اقدام عجیب در سال ۹۱ بود. از زمانی 
که افزایش قیمت در بازار طال و ارز آغاز شد اولین این درخواستها و اقدامات، تالش اتحادیه طال و جواهر برای وارد 
کردن عیار جدید ۱4 به مصنوعات طال بود. اقدامی که سر و صدای بسیاری بر پا کرد و مخالفتهای شدیدی هم در 

دولت و هم در مجلس با آن صورت گرفت.
توجیه این درخواست، رونق دادن به بازار محصوالت و مصنوعات طال با کاهش عیار و پایین آوردن قیمت مصنوعات 

بود.
هنوز سر و صداهای عیار ۱4 نخوابیده بود که موضوع نرخ گذاری طال با ارز مبادالتی آغاز شد و این مورد دیگر به 
اندازه ای عجیب و غریب بود که حتی سر و صدای بانک مرکزی را نیز درآورد. اتحادیه طال در یک اقدام یک طرفه 
بخشنامه قیمت گذاری طال را به ارز مبادالتی به تمامی اصناف ابالغ کرد و بانک مرکزی به کسری از ثانیه مخالف 

خود را با آن اعالم داشت و بخشنامه را ملغی اعال کرد.
این اقدام به اندازه ای عجیب بود که چندی بعد خود مسئوالن اتحادیه طال و جواهر به ضرر و زیانهای آن از جمله 

قاچاق طال اذعان کردند! توجیه این کار هم رونق دادن به بازار مصنوعات طال و جواهر بود!
بیش از چند ماه از این غائله نگذشته بود که بانک مرکزی اعالم کرد که قصد پیش فروش سکه دارد. البته هدف 
این بار نه کنترل بازار طال بلکه جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه عنوان شد. دولت و مجلس اقدام به تصویب 
کمک عیدانه به جامعه کردند و بانک مرکزی فکر بکری به سرش زده بود تا این نقدینگی را که دولت و مجلس 

بریز و بپاش میکنند جمع آوری کند.
بعد از گذشت ده روز از اعالم پیش فروش شرایط آن اعالم شد: بهای ۱ میلیون و 2۵0 هزار تومان، هر فرد یکبار 
به اندازه ۵ سکه تمام یا ۱0 سکه نیم بهار. شرایط بانک مرکزی بر خالف شرایط پیش فروش قبلی مایوس کننده 
بود. در جایی که زمان تحویل شش ماه بعد به عالوه مالیات شش درصد و بدون سود بود، شکست این طرح از 

همان ابتدا اعالم شده بود.
بسیار عجیب و غریب است و  بانک متوجه شدند که شرایط  از طرح پیش فروش مسئوالن  با گذشت چند روز 
همزمان با کاهش دو روزه بهای ارز و طال در بازار آزاد بانک اعالم کرد که ۵0 هزار تومان از بهای سکه پیش فروش 
کاسته شده. این تالش هم نتوانست نقدینگی را جذب کند تا آنکه محمود بهمنی در واپسین روزهای سال ۹۱ به 
شکست طرح پیش فروش سکه اذعان کرد تا شکستی دیگر در تقویم شکستهای بانک مرکزی در سال ۹۱ ثبت شود.

سال ۹۱ سال پر فراز و نشیبی برای طال و ارز بود. سالی که این دو بیش از هر موضوع اقتصادی دیگری ذهن و 
فکر و جامه را به خود مشغول کرده بود. اما سال ۹2 قرار است چگونه شروع شود و با چه وضعیتی به پایان برسد؟

آنچه بر سر طال و ارز در سال 91 رفت

ارائه برنامه برای اقتصاد کشور، یکی از مهم ترین نکاتی است که کاندیداهای 
ریاست جمهوری برای انتخابات دور یازدهم و فاصله شعار و عمل آن ها را از 
یکدیگر متمایز می سازد؛ موضوعی که با توجه به آنچه در سال ۹۱ رخ داد و 
همچنین با توجه به نام گذاری سال جدید، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده 
است. در این باره، محسن رضایی به تازگی برخی دیدگاه ها و برنامه ها کالن 
انتخابات،بر  زمان  تا  ایشان  است.  گذاشته  میان  در  مردم  با  خود  اقتصادی 
اساس یک برنامه ریزی منسجم،ضمن طرح مشکالت،برنامه های خود را ارائه 
خواهد کرد که بخش هایی از این دیدگاه ها جهت آشنایی معرفی می شود.

از مهمترین موضوعاتی که در سال گذشته هم  به گزارش »تابناک«، یکی 
در محافل عمومی و هم در محافل تخصصی مورد بحث بود، موضوع اقتصاد 
کشور بود؛ موضوعی که با توجه به ورود به سال جدید و انتخابات یازدهم 

ریاست جمهوری کشور، از حساسیت بیشتری نیز برخوردار شده است. 
از همین روی است که یکی از اولویت های دولت بعد، لزوما داشتن برنامه ای 
کنونی  حساس  شرایط  در  کشور  اقتصاد  هدایت  برای  مشخص  و  منسجم 
است و با توجه به آنکه سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، سال حماسه 
بخش  به  توجه  ضرورت  است،  شده  نام گذاری  اقتصادی  حماسه  و  سیاسی 
درباره  نکات  مهمترین  از  یکی  برنامه،  ارائه  و  آن  آسیب شناسی  و  اقتصاد 

رویکردهای دولت بعد و کاندیداهای انتخابات پیش روی است. 
ریاست  انتخابات  در  را  خود  حضور  که  ـ  رضایی  محسن  باره  همین  در 
جمهوری رسما اعالم کرده ـ در سخنانی که به تازگی در جمع مردم داشته 
است، برخی از مهمترین مشکالت اقتصادی کنونی کشور را برشمرده و در 
در  تحول  و  بهبود  برای  را  پیشنهادهای کالن خود  از  برخی  رابطه،  همین 

سیستم اقتصادی کشور متناسب با اوضاع کنونی ارائه کرده است. 
حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی

محسن رضایی چندی پیش گفته بود که اقتصاد و مدیریت اقتصادی، نیازمند 
تفکر و کار شناسی است و اظهار داشته بود که مسأله اقتصاد با خواندن دو 
کتاب و سر دادن شعار حل نمی شود، چرا که اقتصاد فرا تر از این حرف هاست. 
یک  را  مردمی  اقتصاد  به سمت  دولتی  اقتصاد  از  باره، حرکت  این  در  وی 
ضرورت دانسته و با اشاره به سابقه تاریخی این امر در دوران دفاع مقدس و 
پس از آن در سپاه پاسداران خاطرنشان کرده بود: باید مردم را وارد اقتصاد 

کرد و نیروهای دولتی   از مسأله اقتصاد خارج شوند. 
از دید وی دولتی بودن اقتصاد ایران دلیل ضعف اقتصاد است و  تا هنگامی 
 که اقتصاد ما از دولتی بودن خارج نشود، نمی  توانیم پیشرفت داشته باشیم. 

اقتصاد مردمی از نگاه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز به کارگیری 
پتانسیل ها و ظرفیت های هر منطقه از   همان نقطه است و این روش باید به 
گونه ای باشد که مردم هر منطقه تأثیر استفاده از منابع ارزشمند را بدانند. 

وی تک روی دولتی را عامل اثر گذار در مشکالت اقتصادی می داند و بر این 
همه  از  و  شود  کار  جمعی  باید  اقتصادی  نامطلوب  وضعیت  در  است:  باور 
ظرفیت های موجود در کشور اعم از کار شناسان، علما و فرهیختگان استفاده 

شود. 
بیکاری عزت جوانان را می شکند

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معضل بیکاری در کشور 
را از دیگر معضالت مهم اقتصادی می داند و تأکید می کند: هیچ گاه در  سی 
و چهار سال گذشته انقالب، بیکاری جوانان تحصیلکرده و متخصص به این  

اندازه نرسیده بود. 
وی با اشاره به آفات اجتماعی و اقتصادی بیکاری اذعان دارد: بیکاری عزت 
بیکاری بسیار مهم و  جوانان را می شکند و جوان را خسته می کند. مسأله 
آن  از  آسانی  به  نمی توان  و  نیست  بیکاری  گفت  نمی توان  و  بوده  حساس 

گذشت و باید برای آن راهکار مناسبی در نظر گرفت. 
اندازه مبارزه و جهاد برای  با بیکاری و فقر را به  رضایی پیکار برای مبارزه 
خروج دشمن از وطن مهم ارزیابی  و تصریح می کند که  در دوران دفاع مقدس 
باید تجاوزگران را از مزر و بوم ایران خارج می کردیم. آن زمان حماسه نظامی 
خلق کرده و امروز نیز باید حماسه اقتصادی خلق کرده و فقر و بیکاری را 

بیرون کنیم. 
از دید وی خارج کردن فقر و بیکاری باید از  درون منازل و دانشگاه ها و شهر ها 
آغاز شود و برای این کار، تنها نیازمند برنامه ریزی کار شناسی محور و بر پایه 

توجیهات اقتصادی و علمی هستیم. 
تحول در سیستم اداری و تمرکز زدایی از قدرت

محسن رضایی با اشاره به آفات کنونی سیستم اداری و قدرت متمرکزی که 
از سمت مرکز برای همه تصمیم گیری می کند، لزوم تمرکز زدایی از قدرت 

و تحول سیستم اداری کشور را مورد تأکید قرار می دهد. 
تخصص  با  نامتناسب  انتصاب ها ی  از  ناشی  را  اداری  در سیستم  وی ضعف 
می داند و بر این باور است: هر  کس باید سر  جای خود متناسب با تخصص 
و تبحر به  کار گرفته شود و تمام توانمندی های ملت ایران در همه عرصه ها 

باید بسیج شوند. 
رضایی همچنین در کنار تخصص، تحول سیستم اداری را به شکل اصولی و 
از پایه مد نظر دارد و می گوید: سیستم اداری کشور ساخته و پرداخته رضا 
شاه بوده و تا پیش از رضاشاه همه ایران  فدرال اداره می شد و این سیستم به 
صورت پادگانی به نام نظام بروکراسی اداری درست شده است. در این نظام 
همه اختیارات از استان ها گرفته شده و زیر نظر مدیرکل قرار گرفته است؛ 

مدیرکلی که باید برای بسیاری از افراد تصمیم گیری کند. 
از دید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شیوه اساسی که اکنون باید مد 
نظر واقع شود، تحول سیستم اداری به سمتی است که هم اقتصاد مقاومتی و 
هم اقتصاد مردمی را در خود شامل شود، و ایجاد ایاالت  برای تمرکز زدایی از 
قدرت و واگذاری اختیارات تصمیم گیری به مناطق الزمه این تحول و مردمی 

و مقاومتی کردن اقتصاد است. 
رضایی اذعان دارد که  مدیریت کشور باید اصالح شود و اصالح مدیریت به 
این  برای  در کشور  ایاالت  ایجاد  نیست.  مدیریتی  تیم  معنای عوض کردن 
است که اختیارات اقتصادی را به استان ها واگذار کنیم تا در این زمینه برای 

اقتصاد خود تصمیم گیری کنند. 
گرانی و کاهش یک سوم ارزش پول کشور

که  می داند  تورمی  و  گرانی  معضل  را  اقتصاد  دیگر  دغدغه  رضایی  محسن 
اکنون بیش از همه مسائل ارکان نظام اقتصادی کشور را دچار آسیب کرده 

و شکننده ساخته است. 
وی صراحتا گفته است: 4۵ هزار تومان یارانه امروز با این تورم و گرانی ها به 
پانزده هزار تومان یک سال پیش کم ارزش شده است. وی چندی پیش در 
جمع مردم گناوه بیان کرده بود که  مردم با این گرانی ها فقط برای گشت و 

گذار به بازار می آیند. 
محسن رضایی یکی از مهمترین دالیل بروز تورم و گرانی را در کشور نبود 
برنامه ریزی در دولت می داند و می گوید: بیکاری و گرانی نیاز به اندیشه و 
تدبیر دارد و  حل کردنی است و اگر این فکر و تدبیر نباشد، مصیبت شکل 

می گیرد؛ بنابراین، باید دولت ها و ملت ها  پیش بینی کنند و برنامه ای برای 
مشکالت خود پیش از بروز مشکل داشته باشند. 

بازار  امروز گرانی در  افزایش می داد،  را  تولید  اگر دولت  اشاره کرد   که   وی 
صورت نمی گرفت و کاالی ما صادر و در عوض ارز وارد کشور می شد. 

به  بیکاری  و  گرانی  مشکالت  کردن  برطرف  برای  رضایی  محسن  دید  از 
کار شناس، تفکر، تدبیر، منابع و جغرافیا نیاز است  و همه این عوامل در کشور 

وجود دارد، ولی مشکل اصلی، نبود مدیریت در کشور است. 
فرار از اقتصاد تک محصولی و استفاده از تمام ظرفیت های موجود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت 
بزرگترین چالش های  از  یکی  را  از همه طرفیت های کشور  استفاده  و عدم 

امروز کشور می داند. 
وی ضرورت استفاده از همه ظرفیت کشور را مورد تأکید قرار داده و می گوید: 
با برنامه ریزی دقیق می توان نه  کشور دارای ظرفیت های بسیاری است که 
تنها باعث پویایی اقتصاد شد، بلکه می توان تمام تهدیداتی را که علیه نظام 

جمهوری اسالمی ایران می شود، خنثی کرد. 
رضایی اذعان دارد: تک محصولی بودن اقتصاد، مهمترین دلیل بروز مشکالت 
ایران را  اقتصاد کنونی  تنها ستون ساختمان  اقتصادی در کشور است. وی 
 نفت می داند و بر این باور است که نفت به تنهایی توانایی تحمل بار عظیم 
مشکالت را ندارد. اگر قصد درست کردن اقتصاد را داریم، باید آن را از ریشه 
درست کنیم. در اقتصاد ده پایه وجود دارد که یکی از پایه های آن نفت است 
و ما هم باید وابستگی به نفت را کم کرده و در حد یک پایه از آن استفاده 

کنیم. 
می داند  موضوع  این  در  نیز  را  اقتصاد  بزرگ  مشکالت  دیگر  ریشه  رضایی 
اقتصاد  و   آمده  پدید  کنار  هم  در  و  گرانی  بیکاری  موج  که  است  معتقد  و 
نفتی  اقتصاد  که  چرا  می گیرد،  قرار  هجمه  مورد  آسانی  به  محصولی  تک 

آسیب پذیر است. 
امید به آینده؛ پیشرفت در ایران پیشینه ای سه هزار ساله دارد

وضعیت  و  کشور  هم  اکنون  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  دید  از 
تزریق  آن  در  را  نا امیدی  برخی  که  است  گرفته  قرار  مسیری  در  اقتصادی 
و  دارند  امید  میان  این  در  نیز  برخی  ندارند.  آینده  به  امیدی  و  می کنند 
می گویند، می توان از این پیچ بگذریم، اما این سخنانشان در حد شعار بوده و 

طرح و برنامه ای برای حل مشکالت ندارند و ارائه نمی دهند. 
راهکارهای  با  آینده  در  امیدی  دنبال  به  دو طیف  میانه  در  رضایی  محسن 
عملیاتی است. رضایی معتقد است شعاری که تبدیل به عمل نشود، سبب 
باید برای حل مشکالت، طرح و  فرصت سوزی در جامعه می شود؛ بنابراین، 
برنامه ای جامع و اصولی ارائه و اجرایی کرد. چرا ملت ایران باید  ناامید شوند، 

چه کسی گفته است که مشکل بیکاری و گرانی  حل شدنی نیست؟ 
وضعیت  و  پیشینه  تمدن،  یادآوری  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
امیدوار  اقتصادی  پیشرفت  در  را  ایران  توانایی  گذشته،  در  ایران  اقتصادی 
کننده می داند و تصریح می کند: در سیصد سال گذشته، طی دوره های قاجار 
و پهلوی بسیاری از زمین های ایران از بین رفت و به همین دلیل، اقتصاد 
به  امر همچنان  این  که  می بینیم  امروز  به  تا  و  تضعیف شد  ایران  ثروت  و 

جایگاهی که باید، نرسیده است. 
وی با یادآوری پیشینه علم در ایران و وجود دانشگاه جندی شاپور در سه 

هزار سال پیش، ایران و ایرانیان را مستعد هر گونه پیشرفت می داند.

محسن رضایی و تشریح برخی از دیدگاه های اقتصادی اش؛
 مهمترین مشکالت اقتصادی کشور و راه های برون رفت از آن
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سیامک آدم سخت و پیچیده ای نیست. کسی است که می توان کنارش احساس خوشحالی کرد. او همه آدم ها را درک می کند. مسئولیت پذیر 
است.آخرین نیوز؛ یک سال از ازدواج سیامک انصاری می گذارد و در این یک سال وقایع متفاوتی برای او شکل گرفته است. انصاری که 
پای ثابت مجموعه های مهران مدیری است در گفت وگو با ایده آل از زندگی مشترکش گفته است. اهم صحبت های انصاری و همسرش را 

می توانید در ادامه بخوانید:
سیامک: ازدواج که به فکر کردن ربطی ندارد. به نظرم اتفاقی است که ممکن است در هر سنی پیش بیاید. فکر نمی کنم کسی برنامه ریزی 
خاصی برای ازدواج داشته باشد مگر آن افرادی که شغل شان ازدواج است. ولی به هر حال ممکن است هر کسی زمانی در ذهنش داشته 
باشد که تصمیم بگیرد زود ازدواج کند یا دیر. من هیچ موعد ذهنی ای نداشتم. در واقع بعد از ازدواجم به این موضوع که  می گویند باید 

وقتش برسد و این اتفاق باید پیش بیاید و سرنوشت است که برای تو تصمیم بگیرد اعتقاد پیدا کردم؛ به خدا.
طناز: سیامک دوست یکی از دوستان خانوادگی ما بود. ما چند بار همدیگر را دیده بودیم. من هم مثل سیامک هیچ برنامه ریزی برای ازدواج 
نداشتم. به نظر من ازدواج یک مقوله حسی است. یک احساس است که باید در درون فرد به وجود بیاید. زندگی متاهلی هم احساس 

مسئولیت است هم حس عالقه ... در کل مجموعه ای از وظایف و احساسات است که باید پذیرفته شود.
طناز: سیامک آدم سخت و پیچیده ای نیست. کسی است که می توان کنارش احساس خوشحالی کرد. او همه آدم ها را درک می کند. 
مسئولیت پذیر است. واقعیت این است که آن چیزهایی که در زندگی دنبالش می گشتم در سیامک پیدا کردم. نمی گویم همه چیز بی عیب 
و نقص است اما در کل به هدف هایی که در زندگی می خواستم رسیده ام. در همه شرایط با من همراهی می کند و این اتفاق برای من 

لذتبختش است.
سیامک: من متولد مرداد هستم. شنیده ام که می گویند معقول ترین ماه تولد برای مردها مرداد است چون نماد این ماه، شیر است. شیر 
هم سلطان است و از این حرف ها ... من و امیر ژوله مردادی هستیم با فاصله ۱2 سال و هر 2 سال میمون به دنیا آمده ایم. امیر خیلی به 

طالع بینی اعتقاد دارد اما من واقعا نمی دانم تفاوت متولد مرداد با خرداد در چیست. البته ژوله هر روز این مسائل را با من مرور می کند.
سیامک: قبول مسئولیت همراه با دلهره اولیه است؛ قبول مسئولیت و جدا شدن از یک نوع زندگی و شروع یک زندگی جدید هیجان خاص 
خودش را دارد. مهم تر از همه اینکه شما نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد و چه چیز پیش رویتان است. فکر می کنم همین بی خبری از 

اتفاقات آینده به خودی خود موضوع را جالب تر می کند.
طناز: به نظرم هر کسی به یک سرنوشت خوب فکر می کند اما در ذهنش جزئیات وجود ندارد که بداند چه اتفاقی می افتد. همین وجود 

نداشتن جزئیات که تصوری از آن ندارید، یک هیجان به وجود می آورد.
طناز: سیامک اصال تحت تاثیر معروفیت قرار نمی گیرد خود واقعی اش هم همانی است که می بینید. البته قبل از ازدواج نگران این قضیه 
بودم چون همیشه زندگی آرام و عادی را دوست داشتم. فکر می کردم ممکن است شغل او روی زندگی خصوصی ما تاثیر بگذارد اما اصال 
اینطور نیست. اساسا زندگی با یک بازیگر شاید برای هر کسی خوشایند نباشد بخصوص برای کسی که یکی از طرفین معروف باشد اما 
سیامک کسی است که به هیچ وجه تحت تاثیر محبوبیتش قرار نمی گیرد و چون سبک زنگی سیامک اینطور بود ما توانستیم زندگی 

مشترکمان را شروع کنیم.
سیامک: وقتی با مهران کار می کنم پروژه دیگری را قبول نمی کنم. البته گاهی بین مریض کار تئاتر قبول می کنم آن هم تئاتر گروه سایه 
که آقای حداد ارجمند و خانم رشیدی، خانم فرشادجو و خانم پناهی ها در آن هستند. در واقع فقط زیر بار مسئولیت کار تئاتر گروه 

خودمان می روم.
سیامک: قبل از اینکه وارد دنیای بازیگری شوم با پدرم کار می کردم. کار در مورد فرش و گلیم و تولیدات آن همیشه مورد عالقه ام بوده. در 
حال حاضر هم این کار را دنبال می کنم. البته آن وقت ها که محصل بودم به پدرم کمک می  کردم اما نه بعنوان شغل... اصوال تمام کسانی 
که پدرشان در بازار تهران کار فرش یا صادرات داشتند یک دوره ای با پدر کار کرده اند. حاال بعضی ها جذب کار شده اند، بعضی ها سراغ 

کارهای دیگر رفته اند. همین رفت و آمدها باعث شد از بچگی نسبت به صنعت فرش شناخت کافی پیدا کنم.
منبع :سیمرغ

جزئیات زندگی خصوصی سیامک انصاری و همسرش 

خیلي وقت ها گفت وگوهایي با اهالي سینما داریم که در زمان خودش فرصت انتشار آن ها پیش نمي آید یا در زمان چاپ چندان 
مورد توجه قرار نمي گیرند، تعطیالت نوروزي فرصت خوبي است تا خواننده تعدادي از این مصاحبه ها باشید که کمتر به چشم 

آمده اند:
صداي آرامش بخش و خاطره انگیزش، مرا یاد سختي ها و متانت »اوشین« و جثه و چشمان درشت »سرند یپیتي« مي اندازد. کمتر 
حرف مي زنم تا بیشتر صدایش را بشنوم و از تجربه سال هاي فعالیت در دوبله اش بیشتر بدانم. او کسي نیست جز »مریم شیرزاد«. 
وي ۵۳ سال دارد و در رشته جهانگردي تحصیل کرده است. اما به دلیل عشق و عالقه اش به حرفه دوبله پا به دنیاي صدا پیشگان 

گذاشت. » مریم شیرزاد« در این گفت و گو از زمان ورودش به حرفه دوبله و خاطرات دوبله »اوشین« و »سرندیپیتي« مي گوید.
* با توجه به این که در رشته جهانگردي تحصیل کرده اید چه شد سر از دوبله در آوردید؟

قبل از تحصیل در رشته جهانگردي، گوینده رادیو بودم. البته در ۱2 سالگي فعالیتم را با گویندگي برنامه کودک آغاز کردم. در سال 
هاي ۵8 و۵۹ هنگامي که دانشگاه ها به دلیل انقالب فرهنگي تعطیل شدند، وارد عرصه دوبله شدم و نخستین نقشم را در کارتون 

»مسافرکوچولو« به مدیریت دوبالژ آقاي»ناصر ممدوح« گفتم.
شاگرد خوبي بودم

* چند سال طول کشيد تا مدير دوبالژ شديد؟
هیچ قنادي نشد استاد کار- تا که شاگرد شکرریزي نشد. مدیر دوبالژ بودن مسیري دارد که باید طي شود. باید شاگردي کرد و البته 

شاگرد خوبي هم بود. تصور مي کنم من شاگرد خوبي بودم و هستم.
* نخستين اثري که مديريت دوبالژ آن را بر عهده داشتيد چه بود؟

حدود 2۵ سال مجموعه اي ایتالیایي را به نام »مینو« براي تلویزیون مدیریت و دوبله کردم که نقطه عطفي در حرفه ام محسوب مي 
شود، چون هنگامي که مدیر دوبالژ شدم، سرعت یادگیري ام بیشتر شد. وقتي مسئولیت در کار بیشتر باشد به همان میزان فراگیري 
هم بیشتر مي شود. من متوجه شدم که این حرفه کاري ظریف و دقیق است. از همکارانم که استادانم بودند و در این مجموعه 

گویندگي کردند، فراوان آموختم.
سلیقه مدیر دوبالژ و تغییر طعم دوبله

* يک مدير دوبالژ بر چه اساس گويندگان را انتخاب مي کند؟
طبیعي است که مدیران دوبالژ در انتخاب گویندگان سالیق متعددي دارند؛ یعني اگر یک فیلم را به چند مدیر دوبالژ ارائه بدهید، 

چند نوع دوبله مي شنوید.
در واقع، سلیقه مدیر دوبالژ، طعم و رنگ کار را تغییر مي دهد. هر مدیر دوبالژي به شیوه خودش فیلم را دوبله مي کند. من شیوه 
کاري ام این گونه است که همیشه ابتدا فیلم را با زبان اصلي مي بینم و سپس آن را با ترجمه فیلم، دوباره مي بینم، این جا براي 
تعیین گوینده دیالوگ نقش ها مبناست. البته نه فقط براي من بلکه ممکن است براي برخي مدیران دوبالژ دیگر هم پیش بیاید که 

انتخاب دوم داشته باشند، چون انتخاب اول شان بنا به دالیلي مقدور و میسر نیست.
تصمیم داشتم دوبله را کنار بگذارم

اين نقش  از خانه( نقش اوشين را گفتيد. چه شد براي گفتن  * در مجموعه محبوب خارجي دهه 60 )سال هاي دور 
انتخاب شديد؟

من بنا به دالیلي که عالقه مند به بازگویي آن نیستم، قبل از دوبله مجموعه »سال هاي دور از خانه«، تصمیم قطعي گرفته بودم حرفه 
دوبله را کنار بگذارم و در تصمیم خود هم مصمم بودم. همکاري دارم که آن مقطع زماني، دیالوگ فیلم ها را مي نوشت و گوینده ها 
را دعوت مي کرد. یک روز در تماسي تلفني به من گفت: خانم »ژاله علو« براي گویندگي یک مجموعه براي شبکه دوم سیما از شما 
دعوت کرده است، من گفتم تصمیم گرفته ام دیگر کار دوبله انجام ندهم. ایشان گفتند خانم »علو« تأکید کردند حتما باشید، نقش 
کودکي است که شما باید بگویید، چون بعدها قرار شد گویندگي نقش بزرگسالي اوشین را هم عهده دار باشم. همکارم از من خواست 
تا با خانم »ژاله علو« تماسي داشته باشم. من با خانم علو نازنین تماس گرفتم و تشکر کردم و گفتم بنا به دالیلي نمي خواهم دیگر 
گویندگي کنم و دالیلم را به طور خصوصي براي شان بازگو کردم. خانم علو از من خواستند که براي گویندگي مجموعه »سال هاي 

دور از خانه« حتماً بروم و بعد از اتمام این مجموعه دیگر نیایم. به هر تقدیر من رفتم و دیگر ماندني شدم و ماندم!
من متوجه شدم حرفه گویندگي صبر مي خواهد و البته سرسختي و مقاومت که من نداشتم. ترجیح مي دادم موقعیت آرام خود را به 
هم نزنم. منظورم این است زمان کار در دوبله زیاد و طاقت فرسا بود. دلیل دیگر این که مي دانستم براي این که انسان در این حرفه 
به مرتبه اي برسد باید شاگردي کند و صبور باشد. اگر چه شروع کار دوبله ام گویندگي نقش اصلي کارتون »مسافر کوچولو« بود ولي 
بعد از آن دیگر از این خبرها نبود که نقش اصلي بدهند. وقتي کسي وارد حرفه دوبله مي شود، باید شاگردي کند، صبور باشد، بیاید، 

بنشیند، گوش بدهد و پشتکار داشته باشد.
* به طور حتم سختي هايي که اوشين کشيد سبب شد که شما در اين حرفه ماندگار شويد؟

اوشین با آن همه رنج، سختي و محدودیت ها کنار آمد و شاید در ضمیر ناخودآگاهم تأثیر گذاشت. فکر کردم اگر هر چه قدر کار 
دوبله سخت باشد ولي اگر سعي و صبوري کنم و قدم هایم را محکم بردارم، به طور حتم به نتیجه مي رسم.

دوبله اوشین
* اگر ممکن است بيشتر درباره مجموعه »سال هاي دور از خانه« و شرايط دوبله اش بگوييد؟

برخالف این که ابتدا به این کار تمایلي نداشتم، اما هر روز دوبله اوشین،برایم شیرین و خوب بود. اکنون هم که زمان گذشته است 
شیرین تر شده است، چون از خانم »ژاله علو« که مدیر دوبالژ مجموعه بود، چنان آموختم که گویي ره صد ساله را یک شبه طي کردم.

چشمان سرشار از عاطفه سرندیپیتي
* »سرند يپيتي« از آن نقش هاي خاص بود که کمتر شخصي ممکن است آن را از ياد ببرد. اين صداي آرامش بخش چه 

قدر کمک کرد تا اين نقش را بگوييد؟
کارتون »جزیره ناشناخته« را هم خانم »ژاله علو« دوبله کردند. وقتي پیشنهاد گویندگي این نقش را دادند هنگامي که به جثه اش 
نگاه کردم، حجم بزرگ بدنش را دیدم. اما ناگهان چشمم به چشمانش افتاد و فقط چشمانش در گویندگي برایم مالک بود؛ چشماني 

سرشار از مهر و عاطفه. سرندیپیتي دیالوگ هاي شیریني داشت.
* صحبت کردن به جاي يک شخصيت کارتوني با حرف زدن به جاي يک شخصيت در فيلم چه تفاوتي با هم دارند؟

هر کدام وقت هاي خودش را مي طلبد. وقتي شما به جاي یک شخصیت صحبت مي کني، باید در واقع هر بازي فیزیکي که او کرده 
است به همان میزان، بازي کالمي داشته باشي. ولي در صحبت کردن روي پویانمایي و چیزي که در واقع اصلش نقاشي است، تمام 

امتیاز کار در بیان دیالوگ است.
* فکر مي کنيد صداي تان بيشتر روي چهره کدام يک از بازيگران خارجي نشسته است؛ نيکول کيدمن، »دروباريمور« 

يا »اماواتسون«؟
از هیچ کدام از کارهایم راضي نیستم. اما دیگران معتقدند که صدایم در نقش »نیکول کیدمن« دوست داشتني است خودم دوست 
دارم جاي »دروباریمور« حرف بزنم. معتقدم وقتي به جاي دختر بچه هاي ۱۶-۱۵ ساله حرف مي زنم بیشتر مورد استقبال و تایید 

همکارانم قرار مي گیرم. از جمله اماواتسون در »هري پاتر« یا سارا در »قصه هاي جزیره«.
بیمه هیچ جا نیستم!

* بيمه دوبلور ها هميشه پر حرف و حديث بوده است؛ در اين زمينه صحبتي داريد؟
من بیمه هیچ جا نیستم، نه بیمه خانه سینما و نه صدا و سیما! بسیار هم گله مندم. البته همکارانم بیمه هستند. من دیر مطلع شدم 

و خودم هم در این خصوص کوتاهي کردم. وقتي سن انسان زیاد مي شود همراهش احتیاط هم مي آید.
هنگامي هم که تقاضاي بیمه دادم گفتند که سن تان اجازه بیمه نمي دهد! و بیمه ام نکردند، دوست دارم این موضوع را منعکس کنید.

* از دستمزدها، راضي هستيد؟
دستمزدها راضي کننده نیست. جواني که وارد این حرفه مي شود، عشق هم دارد، عالقه هم دارد، اما با اجاره خانه اش چه کند؟ کاري 

نکنیم که عشق به کار به واسطه حصر مالي نابود شود..
 منبع: جیم

گفت و گو با گوینده سریال هاي »اوشين«، 
»مسافر کوچولو« و »سرندیپيتي«

خبرنامه دانشجویان ایران:همه چیز از اسکار »جدایی نادر از سیمین« شروع شد و اوجش هم در اسکار »آرگو« بود. اما بلوغ این رفتار 
تابلو را باید در آکادمی گوگوش دید که جایزه ی بهترین خواننده را به دختری محجبه می دهد به نام ارمیا. حرف زدن از پیام این رفتارها 

دیگر چیز تازه ای نیست.
مناسبات   از  نمی توانند  هنر  و  فرهنگ  دنیا،  هیچ کجای  در  هرچند  بولتن،  گزارش  به 
سیاسی کشورها عاری باشند اما قرار هم نیست که تا این حد با برنامه های سیاسی اخت 
شوند و به نوعی شاهد بندگی کردن قدرت از سوی فرهنگ باشیم. قرار نبوده و نیست 
که هنر و فرهنگ، ابزار سیاسان شود و کوچک ترین استقاللی از خودشان نداشته باشند. 
حداقل از صاحبان ادعای آزادی بعید است که تا این حد، پشت هنر را به سیاست گرم 
کنند و به این شدت، آشکارا اعالم کنند که همه ی هنر ما را سیاست ما شکل می دهد.

به گزارش بولتن نیوز، انگار دشمنان ما در گذشته حرفه ای تر بودند. چون نمی شد به این راحتی ثابت کرد که: »آقا، پشت این همه فیلم و 
آهنگ و رمان، دست های کثیف سیاست مداران غربی و امریکایی خوابیده.« تا دیروزها، خیلی غیرمستقیم تر عمل می کردند. خیلی هنری تر 
و زیرپوستی تر رفتار می کردند. حرفه ای تر بر ناخودآگاه مخاطبان شان تأثیر می گذاشتند. اما این روزها خیلی تابلو شده اند. عین بعضی از 

دوستان ما شده اند که بجای ساخت فیلم دینی، بیانیه ای مذهبی می سازند.
همه چیز از اسکار »جدایی نادر از سیمین« شروع شد و اوجش هم در اسکار »آرگو« بود. اما بلوغ این رفتار تابلو را باید در آکادمی گوگوش 
دید که جایزه ی بهترین خواننده را به دختری محجبه می دهد به نام ارمیا. حرف زدن از پیام این رفتارها دیگر چیز تازه ای نیست. اینکه 
این کارها سیاسی ست و اینکه این کارها نشان از ابزاری دانستن هنر از سوی مدعیان هنر برای هنر دارد. اما وقتی به دامنه ی این رفتارها 
نگاه می کنیم، به یک چیز جدید می رسیم و آن اینکه از پشت پرده ی اسکار آرگو تا پشت پرده ی ارمیای گوگوش، یک سیاست نهفته است.

اوالً، یک  نگاه می کنیم، متوجه می شویم که  آنها وجود دارد  وقتی به تمرکزی که در همه ی رفتارهای مثاًل هنری و در اصل سیاسی 
برنامه ریز و یک برنامه در کنه این اعمال قرار دارد و ثانیاً، متوجه می شویم که تا چه حد این برنامه برای آنها مهم است. تا جایی که اینقدر 
شتاب زده و عریان، تمنای خویش را فریاد می زنند. اگر در گذشته، موضوعات مختلفی که البته وجه اشتراک شان ایران و اسالم بود، مورد 
توجه سفارش دهندگان آثار هنری غربی قرار می گرفت، این روزها تنها یک موضوع در کانون توجه آنها قرار گرفته و آن، رابطه ی غرب 

و امریکا با ایران است.
که  اینجاست  اما جالب  دارد،  برنامه ریز  یک  تنها  برنامه،  این  که  است  معلوم 
با  بتوانند  امریکا  و  اینکه غرب  است.  مهم  برای صاحبانش  برنامه، چقدر  این 
اقتصادی  از همکاری های  پر  باشند. یک رابطه ی عمیق و  رابطه داشته  ایران 
و سیاسی. و حاال با روش های مختلف دنبال این هستند که به گوش عالم و 
آدم برسانند که ما دنبال چه هستیم. یکبار از اسکار مایه می گذارند و یکبار 

از گوگوش.
این وسط می ماند تکلیف ما و هنرمندان مان. هرچند از االن تکلیف بعضی های شان که دل به جوایز آن طرف آبی بسته اند معلوم است، اما 
باید تکلیف هنرمدان داخل در گفتمان انقالب اسالمی با رویکرد جدید بنگاه های فرهنگی-هنری غرب معلوم شود. در این میان، توجه 
ویژه ی ایشان به بیانات رهبر انقالب در حرم رضوی بسیار راهگشاست، به ویژه آنجا که فرمودند: »ملت ما ثابت کرد که وابسته نبودن به 

آمریکا و قدرت های بزرگ نه فقط موجب عقب افتادگی نیست، بلکه موجب پیشرفت است.«
به نظر می رسد نشان دادن »این پیشرفت بدون آن وابستگی« یکی از مهمترین موضوعاتی ست که هنرمندان متعلق به گفتمان انقالب 
اسالمی باید به آن بپردازند و از اساسی ترین روش های ایجابی برخورد با تولیدات غربی و امریکایی، پرداختن به این واقعیت غیرقابل انکار 

است.

از اسکار آرگو تا ارمیای آکادمی گوگوش
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داستاِن »عمونوروز« و انتظاِر »ننه سرما« برای دیدار او، بن مایه ای اسطوره ای دارد. به قطعیت نمی توان 
گفت که ریشۀ اصلی آن در کدام نقطۀ جغرافیایی است. بی تردید، ساختار قصه و ریشۀ میتولوژیک آن، ما 
را از منطقه ای که ایرانیان و بابلیان و احیاناً اقوام سامی در آن زیست می کرده اند دورتر نخواهد برد، یعنی 

فالت ایران و میان رودان و کرانه های دریای مدیترانه تا یونان.
همین ابتدا می خواهم این گزاره را محور این نوشته قرار دهم که ماهیت نوروز در فرهنگ مردمان بسیاری از 
هالل خضیب که باستان شناسان آن را مهد تمدن انسانی شمرده اند، با اساطیر آنها پیوند وثیق دارد. )البته 
این را هم در خاطر داشته باشید که بنیان داستان های مدرن فانتزی در جهان امروز ما و در عالم سینما و 
ادبیات ساینس فیکشن نیز ماهیتی اسطوره ای دارد.( البته نوروز در این نوشته، به معنای عام جشن های 

سال نو و بهاری است و از مفهوم امروزی نوروز وسیع تر است.
اسطورۀ اقوام بدوی و پیشرفته، از سویی رابطه ای مستقیم با اقلیم آنها دارد و از سوی دیگر با تفکر و اندیشه 
و جهان بینی آنها پیوند دارد. برای درک بهتر این مفهوم باید نگاهی به اسطوره های ملل گوناگون بیاندازیم 

که هر یک از آنها با طبیعت و سرما و گرمای منطقه جغرافیایی در ارتباط است. 
اسطوره های ایرانی، افزون بر نمایش ایده های مردم این سرزمین برای زندگی و نمود جهان ماورایی آنها، 
نشان دهندۀ جغرافیا و آب و هوای این سرزمین است. این یادآوری در اوستا به روشنی آمده است؛ هنگامی 
که از ایرانویج می گوید به فصل های سرد و گرم آن نیز اشاره می کند. در بند سوم از نخستین فرگرد کتاب 
وندیداد آمده است: »نخستین بوم و سرزمین نکویی که من ـ اهوره مزدا ـ آفریدم ایرانویج بود، کنار رود 
ونگهودائیتی...« و در بند چهارم از همان فرگرد می آید که: »آنجا ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان 
و اینان سردند برای آبها، سردند برای زمین، سردند برای درختان، چون زمستان درگذرد، آنگاه بیشترین 

تنگی هاست.«
پس از این فراز است که مساله مهاجرت آریاییان مطرح می شود و سپس به داستان جمشید می رسد که 

چون زمین را بر ستوران و مردمان تنگ دید به نیمروز فراز رفت و زمین در برابر او هموار گشت. 
مهاجرت آریاییان آنها را با آیین ها و اسطوره های مردمان جنوب آشنا کرد. هم زیستی ای که هرگز به 
جدایی نینجامید و قومی پدید آمد که به مرور ایرانی خوانده شد. شاید به همین علت است که کسانی چون 
مهرداد بهار ریشۀ نوروز و آیین های بهاری را از اصل، آریایی نمی دانند و ریشه و سرچشمه آن را از میان 
رودان می دانند. البته اگر قائل به مسألۀ مهاجرت آریاییان باشیم، تغییر اساطیر ایرانی و تحوالت تاریخی 
آن بنا به تغییر شیوه های معیشت، توجیه پذیر می شود. از سوی دیگر ارتباط آنها با اقوام دیگر موجب 
شده است که خدایان دیگری نیز در اسطوره های ایرانی وارد شود. همچنین تغییر داستان های اسطوره 
ای و پهلوانی نیز به علت مراودات و تبادالت فرهنگی بسیاری است که میان آریاییان و اقوام دیگر اتفاق 
افتاده است. به بیان دیگر تغییر شیوه زندگی از گله داری به کشاورزی موجب چیرگی اسطوره های مردم 

کشاورز شده است. 
بنا به داده های متون دینی کهن و بازمانده های باستانی، اسطوره ها و آیین های مشترکی در میان اقوام 
ایرانی و میان رودانی وجود دارد. یکی از آنها وجود پیکرک هایی از االهۀ باروری از شرق تا غرب و از آسیای 
صغیر تا میان رودان، است که نشان دهندۀ فرهنگ کشاورزی کهن منطقه است. دکتر مهرداد بهار معتقد 
ایران  است که به احتمال قوی می توانیم خدایی شهیدشونده را در کنار االهۀ باروری و نماد مادری در 
پیش آریایی ردیابی کنیم. بهار نوشته است: طبعاً وجود اسطوره سیاوش در ایران و رام در هند می رساند 
که کیفیات داستان ایزد شهیدشونده از زاگرس تا سند دچار تفاوت هایی خاص با غرب آسیا و تمدن های 
مدیترانۀ شرقی بوده است. ما در کنار آناهیتا در ایران که با ایشتر همانند است نشانی از ایزد شهیدشونده 
نمی بینیم و آیینی که به آن مربوط می شود به داستان سودابه و سیاوش انتقال یافته است. وجود عید نوروز 
و اهمیت شگفت آور آن در ایران و آسیای میانه و بقای شگفت آورتر آن تا عصر ما که خود در اصل به آیین 
سیاوشی مربوط است نشانی دیگر از بقا و اهمیت فوق العاده اسطورۀ االهۀ عشق و فرزند شهیدشوندۀ او و 
آئین های وابسته به آن در فالت ایران و آسیای میانه است )نقل از مقاله سرزمین و مردم در کتاب پژوهشی 

در اساطیر ایران نوشته دکتر مهرداد بهار(
نوروز آنگونه که ما می شناسیم با تحول و رستاخیز طبیعت همسان است. این موضوع هم در اساطیر به 
روشنی پیداست و هم در نگاه عرفان ایرانی. بهار و به تبع آن عید نوروز سر منشأ تحوالت و دگرگونی های 
طبیعی و روحانی گرفته شده است. در تفسیر اسطوره ها می خوانیم که نوروز جشنی بوده است از آِن اقوام 
کشاورز نه دامپرور. از آنجا که آریایی ها اقوامی دامپرور بودند بنابراین نمی توانسته اند هنگامی که جدای 
از اقوام فالت ایران می زیستند نوروز داشته باشند. و دلیل دیگر نیز اینکه هرگز در اوستا نامی از نوروز و 
جشنی شبیه آن نرفته است. مهرداد بهار نیز تاکید کرده است که نوروز و مهرگان به اعیاد اقوام برزگر می 
ماند و نه اعیاد اقوام گله دار و می بایست اعیادی سخت کهن در نجد ایران بوده باشند و به پیش از تاریخ 

باز گردند و از آِن اقوام بومی این سرزمین ـ اجداد غیر آریایی ـ باشند.
در مجال اندکی که در این نوشته است در پایان به این نکته اشاره می کنم که نوروز بر پایۀ بنیان های 
اسطوره ای خود، نشانی از پیروزی نهایی گرما بر سرما و روشنی بر تاریکی و نیکی بر بدی است. نماد این 
پیروزی را در شخصیت حاجی فیروز یا آتش افروز و جشن های مربوط به فروهرها می توانیم ردیابی کنیم.

یکی از ایزدان و اسطوره هایی که با مساله پیروزی گرما بر سرما ارتباط دارد رپیثوین یا رپیهوین است. این 
اسطوره در اساطیر ایرانی ایزد گرما بخش آبهای زیر زمین در زمستان و نگه دارنده ریشه های گیاهان است. 
در نگاه اسطوره ای بر این عقیده بودند که او آبها و ریشه ها را برای رسیدن به بهار از سرما و زمستان مصون 
نگه می دارد. البته برخی معتقدند که اینها گروهی از ایزدان اند که زمستان به زیر زمین سفر می کنند و 
در آغاز بهار به روی زمین می آیند و با بازگشت خود به طبیعت جانی دوباره می بخشند. این اسطوره با 

باززایی و رستاخیز در ارتباط است. 
رپیثوین در زبان اوستایی به معنای نیمروز است. این نام را در تقسیم بندی روزها در آیین مزدیسنایی نیز 
می بینیم. دکتر ژاله آموزگار نوشته است: رپیهوین نشان دهنده گاه آرمانی در فرهنگ ایران باستان است. 
برای مردمانی که در پس اندیشه شان سرمای آزار دهنده و مرگ آور نقش بسته است زمان نیمروز که 
خورشید گرما بخش در باالترین پایگاه خود قرار دارد ارزش واالیی دارد. در این گاه مقدس نیمروزی است 
که همه رخدادهای اسطوره ای روی داده است. اورمزد )اهوره مزدا( در گاه رپیهوین نیایش به جا آورد و 
آفرینش را در چنین زمانی آغاز کرد. )نقل از مقاله ایزدانی که با سال نو به زمین باز می گردند نوشته دکتر 

ژاله آموزگار(
برای درک بهتر ماهیت اسطوره ای نوروز به این مساله و نکته مهم توجه کنیم که مردمان کهن میان آنچه 
در کیهان بزرگ رخ می داد با آنچه در وجودشان و زندگی شان رخ می داد همسانی می دیدند و همین 
همسانی موجب می شد که خود را مثالی کوچک از کیهان بدانند. دیگر آنکه نوروز مصداق بارزی از مساله 
زمان مقدس در میان مردمان کهن است. زمان برای انسان کهن بسیار مهم بود. او گردش ماه و خورشید را 
می دید و زمان را می سنجید و گاه آن را مقدس می شمرد. و فراموش نکنیم که برای اوـ  انسان کهنـ  همه 
آنچه در این جهان رخ می نمود مقدس بود و به نیکی دریافته بود که نوروز یکی از مقدس ترین زمانهاست

بنیاِن اسطوره ای نوروز
 سوژه اولین یادداشتم در سال ۹2 را ، در آخرین ساعت سال ۹۱ در نانوایی 

نزدیک خانه مان یافتم!
در صف »یه دونه ای ها« های نان سنگکی بودم که کارگر نانوایی به من و 

یکی دیگر گفت: امکان دارد به شما نان نرسد.
خنده ای کردم و گفتم: اشکال ندارد ؛ اگر نرسید می روم و سال بعد می آیم.

نانوایی خلوت بود: دو-سه خانم و چهار-پنج آقا ؛ کارگر نانوایی به خانمی که 
4 تا نان سنگک می خواست گفت: اگر ممکن است شما یک نان کمتر بگیرید 

تا به بقیه هم برسد.
زن که گویا حرف ناروایی شنیده باشد ، سریع واکنش نشان داد: نه خیر آقا! 

امکان ندارد ؛ چهار تا کمتر نمی برم.
کارگر نانوایی ، چهار تا نانش را داد و راهی اش کرد.

به  ، رو  بود  را داده  نان سنگک  تا  بود و پول ۵  ما  از  مرد جوانی که جلوتر 
کارگر نانوایی کرد و گفت: آقاجون! من سه تا می برم تا به همه برسد. نان 
و بقیه پولش را گرفت و در حالی که سنگ های روی نان را جدا می کرد ، 
گفت:«مشکل ما این است که با هم مهربان نیستیم« و ادامه داد: »خدا کند 
در سال جدید همدیگر را دوست داشته باشیم » ؛ این را گفت و رفت و به 

همه نان رسید.
نان را که به خانه می بردم ، یاد یکی از یادداشت هایم افتادم که مرداد ۱۳87 
نوشته بودم ؛ عنوان یادداشت این بود: » ما همدیگر را دوست نداریم« )اینجا 
را کلیک کنید( و آورده بودم که ما ، تا یکدیگر را دوست نداشته باشیم ، پیش 

نخواهیم رفت و مثال هایی آورده بودم ؛ از جمله:
از  بسیاری  که  اید  شده  مواجه  مورد  این  با  حتماً   ، باشید  کرده  دقت  »اگر 
شهروندانی که خودروهای خود را در خیابان ها پارک می کنند ، اگر بتوانند و 
شرایط اجازه دهد ، به گونه ای آن را پارک می کنند که خروج از محل پارک 
برایشان »بسیار آسان« شود و نیازی به جلو و عقب بردن چند باره اتومبیل 
نباشد ؛ بنابراین اگر فضا فراهم باشد ، در جایی که می توان به طور استاندارد 
دو خودرو را پارک کرد ، خودرویشان را به گونه ای پارک می کنند که نه در 

پشت و نه در جلوی آن نمی توان خودرویی را پارک کرد.
این در حالی است که همان راننده ، به خوبی می داند که چند دقیقه بعد ، 
یک انسان دیگر در همان مکان نیاز به پارکینگ خواهد داشت ولی چون به 
اصطالح«خر خودش از پل گذشته است« دیگر به نفر بعدی فکر نمی کند زیرا 

او را دوست ندارد و هیچ احترامی هم برایش قائل نیست.«
را  همدیگر  اگر  بودم:  نوشته   - دارم  دوستش  خیلی  که   - یادداشت  آن  در 

دوست داشته باشیم ، هیچ رستورانی غذای آلوده به ما نخواهد داد و هیچ 
پزشکی ، فقط برای حق ویزیت ، نبض بیمار رانخواهد گرفت ، هیچ کارگری 
کم کاری نخواهد کرد و خانواده های مان قوام بیشتری خواهند داشت. وقتی 
همدیگر را دوست داشته باشیم ، سر یکدیگر کاله نخواهیم گذاشت ، با هم 
دگاه  دا  و  کرد  نخواهیم  فروشی  گران  و  فروشی  کم   ، داشت  نخواهیم  نزاع 

هایمان خلوت خلوت خواهد بود... .
اینک ، بیایید نه به طور شعاری و برای خالی نبودن عریضه ، که به عنوان 
یک انسان ، واقعاً همدیگر را دوست داشته باشیم. نگوییم که با تغییر مِن تنها 
، چه اتفاقی می افتد؟ هر تحولی از باید از درون فرد فردمان ریشه بگیرد ؛ 
منتظر دیگران نباشیم و بدانیم که مهربان بودن و دوست داشتن انسان ها ، 
فضیلتی است که بیش و پیش از همه ، خودمان از آن لذت خواهیم برد. لذت 

مهربانی را از خود دریغ نکنیم.
سال نو بر همه مهربانان و غیرمهربانان مبارک باد.

لذت مهربانی را از خود دریغ نکنیم

شفقنا )پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه ( برای دیدن تصاویر به انتهی متن رجوع فرمایید  -
در کنار مرقد شریف پیامبر اکرم )ص( خانه ی حضرت زهرا )ص( قرار داردبه گزارش شفقنا درباره ی موقعیت حانه ی حضرت زهرا منابع تاریخی روایت می کند که:

ابن سعد در کتاب الطبقات الکبری] ج ۱، ص 4۹۹، بیروت: دار صادر[ و ابن جوزی درکتاب شرف المصطفی  به سندی از مالک بن ابی الّرجال نقل می کند که او از 
پدر و مادرش، شنیده است که چنین می گفتند: خانه  های همسران رسول اهلل، همه در قسمت چپ نمازگاه واقع شده بود. و وقتی: زینب بنت جحش درگذشت، ام 
سلمه در آنجا ساکن شد. مؤلف کتاب المناسک و اماکن طرق الحج و معالم الجزیرۀ )ص ۳7۳( به حدیثی از ابو محمد اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن 
محمد ابن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، که از دانشمندان مدینه در زمان خود بوده است، باور آورده که وی گفته بود: »کانت اول حجرۀ من حجر ازواج 
النبي: حجرۀ حفصۀ. و هی موضع الخوخه التی تدعی خوخه عمر، ثم تلیها حجرۀ حجرۀ، حتی تنتهی الیحجرۀ عائشۀ رضی اهلل عنهن اجمعین. و هی موضع القبر 

و بعدها حجرۀ فاطمۀ فی الصدر عند باب جبریل و بعدها حجرۀ ام سلمه و آخر الحجرات حجرۀ جویریۀ ...« .
بر این اساس. و با توجه به اینکه منزل اسماء در مقابل باب النساء فعلی در جهت شامی آن واقع شده بود. معلوم می شود که کلیه خانه ها: از خانه ی حفصه و عایشه 

و اسماء و فاطمه در جنوب شرقی، سپس محاذی: باب الرحمۀ تا قسمت شامی دیوار شرقی مسجد قرار داشته اند
اگرچه درباره بنای خانه ی فاطمه )س( بنت رسول اهلل )ص(، منابع و احادیث مستقلی در کتاب های سیره و احادیث وجود ندارد اما بر اساس آگاهی هایی که منابع 
تاریخی و حدیثی درباره خانه های همسران پیامبر )ص( به ما می دهند، محققان چنین نتیجه گرفته اند که: خانه ی فاطمه )س(، مجاور و پشت خانه ی محمد ص، 

که عایشه در آن بسر می برده، قرار داشته است:
یحیی- عیسی بن عبد اهلل از پدرش آورده است که: »رسول اکرم، هنگام خروج از خانه عایشه، در کنار روزنه ئی که بین خانه ی فاطمه و خانه ی عایشه بوده، جویای 

حال دخترش می شده است. و این محل در قسمت انحناء بین قبر و خانه ی رسول واقع شده بود«.
بنا بر این، و با توجه به دیگر گفته های ثبت شده، مسلم است که خانه ی فاطمه بین: مربع قبر و: ستون تهّجد بوده است. طبرانی- ابی ثعلبه گفته است: هرگاه رسول 
گرامی از سفری باز می گشت، ابتداء به مسجد می رفت. و دو رکعت نماز بجای می آورد. و آنگاه به خانه ی فاطمه )س( رفته، پس از دیدار با دخترش، به خانه خود 

تشریف می بردند. چنانچه در منابع ذکر شده خانه مطهر فاطمه زهرا )س( به ابعاد ۱۶ متر در ۱۵ متر یعنی  حدود 240 متر مربع است.  
در شرایط فعلی از باب جبرئیل که به مسجد پیامبر )ص( وارد شوید درب بسته ای را می بینید که پیش از تخریب خانه فاطمه زهرا )س( محل درب قدیمی خانه 

بوده است از چندین قرن قبل بر قفل این درب شعری به عربی نوشته شده که متن آن چنین است:
هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل هوٍل من األهوال مقتحم

او )پیامبر اکرم( دوستی است که در همه پیشامدها و حوادث ناگوار امید شفاعت از او می رود.
چنانچه در منابع اینترنتی  نوشته شده »این شعر توسط  شاعر اهل تسنن قرن هفتم هجری »البوصیری« و در وصف پیامبر اعظم حضرت محمد)ص( سروده شده 
است ». شما می توانید متن این شعر را در تصویر سوم گالری تصویر مشاهده فرمایید. یادآور می شود این تصاویر در دو زمان نیمه ی اول فروردین ماه ۱۳۹۱ و 

موسم حج ۹۱ گرفته شده و پیشتر نیز از سوی شفقنا منتشر شده است.

درب خانه حضرت زهرا )س( و آنچه 
برقفل آن نوشته شده است
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 قصور پليس در ماجرای مرگ ستار بهشتی

مهم  بحث های  از  یکی  به  بازداشتگاه ها  در  بهشتی  ستار  مرگ 
تبدیل شد و اینکه او چطور به این سرنوشت دچار شد، سؤال مهم 
آذرماه ۹۱ بود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با 
بیان اینکه ممکن است قصورهایی در هنگام بازداشت و نگهداری 
قتل وی  برای  انگیزه ای  باشد، گفت: هیچ  داده  بهشتی رخ  ستار 
وجود نداشته است. نکته ای که نماینده مجلس در این رابطه در 
روزهای اخیر گفته این است که بازداشتی که در رباط کریم شده 
اینکه  یا  است  قابل رسیدگی  نیز  موضوع  این  که  نیست  مطلوب 
اعالم شده که چرا این فرد در روز تعطیل از زندان اوین تحویل 
گرفته شده و در روزهای تعطیلی نگه داشته شده است که می توان 
این را نوعی قصور و کوتاهی دانست. گفتنی است رییس پلیس فتا 
بعد ها با تصمیم احمدی مقدم برکنار شد تا شاید از این پس دقت 

بیشتری برای حفظ جان بازداشتی ها به عمل آید. 
و  بهشتی  ستار  مرگ  به  رسیدگی  برای  ای  پرونده  اکنون  هم 

مجازات عامالن آن در قوه قضائیه در حال رسیدگی است.

عملکرد دولت، مساوی کل تاریخ معاصر!!!     

 با وجود مشکالت متعدد و گرانی و عبور قیمت دالر از مرز۳ هزار 
تومان، دولتی ها با اعتماد به نفس جالبی از کمترین فرصت برای 

تا  را می برند  استفاده مممکن  بیشترین  از خود  تعریف و تمجید 
حتی این ذهنیت به وجود آید که آن ها به راحتی شعور مردم را 

نادیده می گیرند. 
 اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهور آذر ماه سال گذشته 
در جلسه ای که برای هماهنگی ستاد راهیان نور تشکیل شده بود، 
با اشاره به انتقادات مطرح شده از نحوه ارائه گزارش رییس جمهور 
که عملکرد دولت خود را با سالهای گذشته پس از انقالب تا دولت 
نهم مقایسه می کند، اظهار کرد: برخی مدعی بودند که این نحوه 
گزارش دادن باعث می شود مردم تصور کنند در 27 سال قبل از 
دولت نهم کم کاری شده است که ما در پاسخ آن ها گفتیم این 
نحوه گزارش دهی می خواهد بگوید که می شد در آن 27 سال هم 

مثل این سال ها کار کرد.
احمدی نژاد  آقای  وقتی  کرد:  تصریح  رییس جمهور  دفتر  رییس   
)ره( می دهد.  او بوی خمینی  آمد، رسانه های خارجی گفتند که 
برای  و  کرده  دفاع  ارزش ها  از  قدرت  با  که  آمد  کار  سر  دولتی 
با  گاه  عملکردش   حاصل  حاال  و  نمی شناسد  روز  و  شب  خدمت 
دو برابر زمان گذشته از دولت های دیگر و گاه با تمام زمان سپری 
شده از پیروزی انقالب اسالمی  و  گاه با تمام تاریخ معاصر برابری 
می کند، خوب اینکه بد نیست، بلکه خیلی هم خوب است و اثبات 
می کند که با پافشاری بر ارزش ها بهتر می شود کشور را اداره کرد 

و بیشتر کار کرد و نظریات خالف این، جعلی و غلط است. 
رحیم مشایی ادامه داد: اگر بر ارزش ها و عدالت پافشاری کنیم، 
کارهایی  در کشور  البته عده ای  نیست،  مانع سرمایه گذاری  این 
می کنند تا در ایران سرمایه گذاری نشود، اما دولت نشان داد که 
بازگشت به ارزش های انقالب و ارزش های اسالمی نه تنها بازدارنده 

نیست، بلکه یک نهضت جدیدی در آبادانی کشور است. 
با نگاهی به شرایط موجود و دقت در سخنان مشایی می توان گفت 

که این نوع اظهارنظر نیازی به شرح ندارد. 

آمریکا آماده گفت و گوی دوجانبه

مذاکرات  ادامه  برای  را  خود   ۵+۱ گروه  و  ایران  که  حالی  در   
هسته ای آماده می کردند، سنای آمریکا دولت این کشور را موظف 
به افزایش تحریم ها علیه ایران کرد تا مشخص شود که دشمنی 

ایاالت متحده با جمهوری اسالمی همچنان پابرجاست.
 با وجود این تصمیم سنای آمریکا، البته وزیر امور خارجه آمریکا 
تمایل واشنگتن برای گفت وگوی دو جانبه با ایران را مطرح کرد 

که نشان از نوعی عوام فریبی رفتاری در عرصه بین المللی و جلب 
با اقدامات یکجانبه  افکار عمومی است. آمریکا در سال های اخیر 
و افزایش تحریم ها تالش کرده است که با اجماع بین المللی مانع 

ادامه فعالیت های هسته ای ایران شود.

تحصن انصار حزب اهلل و سينماگران در 
مقابل وزارت ارشاد 

همیشگی  معترضان  دوباره  جیرانی  فریدون  هستم«  مادر  »من   
سینمای ایران را به خیابان ها کشاند.

همزمان با تجمع اعضای انصار حزب اهلل در اعتراض به اکران برخی 
فیلم ها در مقابل وزارت ارشاد، جمعی از سینماگران نیز در دفاع 
از این وزارتخانه در محل تجمع انصار حزب اهلل حاضر شدند و دو 
را در مقابل هم سر دادند. سرانجام سینماگران  طرف شعارهایی 
حاضر هم با انتشار بیانیه ای تجمع را ترک کردند و یک ساعت بعد  

هم انصار حزب اهلل متفرق شدند. 
سخنگوی معترضین در ابتدای این تحصن که از ساعت ۱۱ آغاز 
شد، با تاکید بر اینکه تا زمان ابطال پروانه نمایش های فیلم های 
که  کرد  قرائت  را  بیانیه ای  دارد ،  ادامه  تحصن  این  خیانت  مروج 
بخش هایی از آن بدین شرح است: »در ماه متبرک محرم با هدف 
سازمان  سوی  از  منکرات  اشاعه  گسیخته  افسار  روند  با  مقابله 
سینمایی تحصن خود را آغاز و بنا بر بند میم وصیت نامه حضرت 
امام )ره( این عمل را مصداق نهی از منکر می دانیم. مسئوالنی که 
مقامشان بر خون شهدا بنا گشته اما اکنون امکانات نظام اسالمی 
را در جهت ترویج منکرات به کار گرفته اند بدیهی است اعتراض 
مسلمانان متعهد تا توقیف و ابطال همه مجوزهای فیلم های مروج 

خیانت ادامه خواهد داشت.« 
آن ها در ادامه شعارهایی را در جهت مقابله با سینمای ضد اسالمی 
ما  برای  آن  است«،   »تعطیل  فساد  »این سینما مروج  سردادند، 
صواب است«،   »کو عفت ، کو غیرت مسئولین فرهنگی،   خجالت«، 
بی غیرت  مسئول  »آن  گردد«،  باید  تعطیل  فاسد  سینمای  »این 
و  بود.  حزب اهلل  انصار  شعارهای  از  تعدادی  گردد«  باید  تعویض 
حمایتت  سینما  »سینما  شعار  با  هم  سینماگران  مقابل  سوی  از 
حمایت«،  حمایت  باغیرت  »وزیر  شعار  همچنین  و  می کنیم« 
شعارهایی را سر دادند، شعارهای مقابله ای معترضان و همچنین 
سینماگران به حدی رسید که گاه با یکدیگر درگیری لفظی پیدا 

کردند، ضمنا انصار حزب اهلل تاکید داشتند که تا لغو مجوز و پایان
اکران فیلم ها تحصن خود را ادامه می دهند. 

همچنین چندین بار تعدادی از معترضان با تعدادی از سینماگران 
درگیری  به  گفت و گو ها  این  اغلب  که  کردند  گفت و گو  به  شروع 
حسین  مثال  عنوان  به  یافت  پایان  سرعت  به  و  انجامید  لفظی 
اما  کرد  گفت و گو  به  شروع  معترضان  از  یکی  با  فرحبخش 

صحبت های هر دو به حاشیه کشیده شد. 
ساعاتی پس از آغاز تجمع و با اقامه نماز جماعت ظهر که هر دو 
گروه در دو صف جداگانه آن را اقامه کردند، سینماگران حاضر در 
تحصن مقابل وزارت ارشاد با انتشار بیانیه ای، تجمع را ترک کردند. 

 آتش در مدرسه

مدرسه دیگری آتش گرفت و بچه های دیگری در آتش سوختند 
و بی توجهی دیگری از مسؤل دیگری سر باز زد تا به این نتیجه 

برسیم که انگار نه انگار جان بچه های مردم اهمیتی دارد. 
در  غربی  آذربایجان  در  آباد  در شین  مدرسه ای  در  آتش سوزی 
شرایطی منجر به مرگ یک دانش آموز و سوختگی شدید چند 
تن دیگر شد که با انجام اقداماتی می شد از بروز چنین حوادثی 

پیشگیری کرد.
تاکید  غربی  آذربایجان  دادگستری  رییس  روز ها  آن  حال  این  با 
کرد که با کارشناسی های انجام شده در حادثهٔ آتش سوزی در 
مدرسه »شین آباد«، تاکنون هیچ شخص یا نهادی به عنوان مقصر 

شناخته و معرفی نشده است. 
است  شده  بیان  حادثه  این  جریان  در  داد:  ادامه  حیدری  توکل 
که اگر مستخدم مدرسه به جای این که بخاری را بیرون انداخت، 
کمتری  تلفات  شاهد  می کرد  هدایت  بیرون  به  را  آموزان  دانش 
بودیم. یا اینکه اگر در مدرسه کپسول آتش نشانی وجود داشت با 
استفاده از آن می شد جلوی این حادثه را گرفت. چنین تقصیراتی 
قضایی  تقصیرات  تقصیرات،  گونه  این  البته  که  است  مطرح 

محسوب نمی شود. 
حیدری خاطرنشان کرد: در خصوص این که سازمان هالل احمر 
یا معلم مدرسه مقصر باشند نیز هیچ شکایت و گزارشی دریافت 
عمد  به  نکرده  خدایی  نیز  مدرسه  مدیر  یا  معلم  البته  نکرده ایم. 
دراین حادثه سهل انگاری نکرده اند. در خصوص اینکه آیا بخاری 
کار شناسان  نیز  است  بوده  فرسوده  یا  خارج  رده  از  نیز  مدرسه 

اظهارنظری نداشته اند.

» نگاهی به اتفاقات سال گذشته «

گرانترین آپارتمان جهان
۳۰۰ میلیون یورو، قیمت گرانترین آپارتمان جهان است که در موناکو قرار دارد.
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لحظه  چند  مي گذاریم.  پشت سر  را  سال  روزهاي  آ خرین 
چشم هایتان را ببندید و زندگي خود را در یک سال گذشته مرور 

کنید...
شاید بگویید ما که زندگي خاصي نداریم، صبح مي رویم سر کار 
از  با هزار و یک جور مشکل سر مي کنیم؛  و شب برمي گردیم و 
چه   ۹2 و   ۹۱ ما  براي  بیماري ها.  انواع  تا  گرفته  مالي  مشکالت 
فرقي دارد؟ اما من مي خواهم شما را با کساني آشنا کنم که در 
کساني  مي برند؛  لذت  آن  از  و  مي کنند  زندگي  نزدیکي ها  همین 
که نه ثروت آنچناني دارند، نه موقعیت آنچناني و نه حتي آنچه 
خاطرش  به  نمي خواهیم  بي انصافي  کمال  با  و  داریم  شما  و  من 
با مردي آشنا کنم  را  احساس خوشبختي کنیم. مي  خواهم شما 
لبانش نمي افتد و  از  لبخند  تهران زندگي مي کند،  که در همین 
در واپسین روزهاي سال ۹۱ با اشتیاق از آمدن بهار حرف مي زند، 
حرکت  به  قادر  دست هایش  کند.  لمسش  نمي تواند  که  بهاري 
نیستند تا شکوفه ها را زیر پوستش لمس کند. او نمي تواند آمدن 
بهار را جشن بگیرد و چند قدم در هواي آن پیاده روي کند و نفس 
بکشد چون نه پایي براي رفتن دارد، نه تواني براي نفس کشیدن. 

او از زندگي بدون حرکت خود لذت مي برد. 
او فقط قادر است چشمش را تکان بدهد اما با همان چشم ها به 
را مي ستاید  و عظمت خالق  بهار سالم مي کند  شکفتن گل هاي 
که چنین زیبا براي نوازش چشم هایمان نقش آفریني مي کند. آیا 
و  مي کني  باز  را  چشم هایت  صبح  وقتي  آمده  پیش  حال  به  تا 
بیرون مي آیي، حس کني چقدر خوشبختي و خدا  از رختخواب 
کافي  کني  عوض  زندگي  به  را  نگاهت  اینکه  کني؟براي  شکر  را 
بزنیم؛ مردي مبتال  به شهاب فهیم  تا سري  بیایي  است همراهم 
به بیماري اي ال اس که به تدریج حرکتش و تکلمش را از دست 
و مئخندد. خوب  است  زندگي  نعمت  شاکر  شادي  با  اما  داده 
نگاهش کن. او این لبخند رضایت را براي قدرداني از نعمت هاي 
خداوند مي زند. بیا من و تو هم براي آنچه داریم، از ته دل شادي 

کنیم و بخندیم.
زندگي فقط حرکت نیست

خیلي برایم سخت بود، نمي دانستم از کجا و چطور باید شروع کنم. 
باورم نمي شد دارم دکتر فهیم را که جوابیه اي به یادداشت دکتر 
بابک زماني نوشته بود و هفته قبل در صفحه آخر منتشر کردیم، 
مي بینم. واقعا با چشم هایش حرف مي زد. تا به حال کسي اینگونه 
گرم جواب سالمم را نداده بود. پلک هایش را محکم به هم زد و 
باز کرد. دخترش مقوایي که رویش یک سري حروف الفبا نوشته 
شده بود، آورد و با اشاره پلک صحبت هاي پدر برایم اینطور بیان 
شد. »خ؟ تو ردیف دومه؟ خوشامد مي گویید؟« و دوباره دکتر فهیم 
سوال هاي  کردند.  بسته  و  باز  را  تایید چشم ها  عالمت  به  محکم 
و هدفي که  از خودم گفتم  زیادي در ذهن داشتم. شروع کردم 
براي آن آمده بودم. پلک ها به هم مي خورد و حرف به حرف کلمات 
به دنیا مي آمدند؛ کلماتي که به حق بر دل آدم مي نشست. اولین 
جمله اي که متولد شد و به نظرم مهم آمد، این بود: »من خیلي 
حرف دارم، کلي حرف دارم که مي خوام بگم...« جمله دکتر فهیم 
را تکرار کردم و گفتم اصال نگران نباشید ما هم کلي وقت داریم و 
چه بهتر اینکه اینجا کنار شما و خانواده گرمتان لحظاتي از عمر را 
واقعا زندگي کنیم. بعد از مدتي، حرف به حرف انتظار کشیدم تا 
این بیت که شد سرآغاز گفت وگوي ما. گفت وگویي که به آن روز 
ختم نشد چون نخواستیم دکتر را اذیت کنیم بنابراین روز بعد هم 
چند سوال را مطرح کردم و خانواده پاسخ ها را گفتند و فرستادند 
و اما بیت آغاز: »اینجا امیدواري و صبر از تو مي خرند/ بازار ناامیدي 

از آن سوي دیگر است...«
با  دارید  چطور  اینکه  و  بیماري تان  مورد  در  مي خواهم  سالمت: 
خوانندگان  براي  بدهید  اجازه  قبلش  اما  بپرسم  مي جنگید،  آن 
»سالمت« که با شما و یادداشتي که دکتر بابک زماني در موردتان 
نمي شناسند، یک  را  فهیم  استفن  دکتر  و  نشده اند  آشنا  نوشتند 

معرفي کوتاه داشته باشیم. موافقید؟
گذاشت.  خاک  عالم  به  قدم  نوزادي  شمسي،   ۱۳۱۹ سال  پاییز 
او دهمین فرزند خانواده اي نسبتا کم بضاعت ولي بافرهنگ بود. 
نامش را »شهاب« گذاشتند. از حدود ۳ سالگي خاطرات زیادي در 
ذهن دارد. تا سال پنجم دبیرستان را در زادگاهش نهاوند گذراند 
اما مرگ برادر بزرگ ترش باعث 2 سال ترک تحصیل او شد. سال 
آخر را به تهران رفت. او مي خواست پزشکي بخواند اما اتفاق هایي 

رخ داد که مسیر زندگي اش را عوض کرد.
سالمت: پس شما پزشک نیستید؟ 

از   ۱۳۳۹ سال  در  قصد  این  به  البته  نخوانده ام.  پزشکي  من  نه، 
و  بود  باالیي  شغل سطح  پزشکي  چون  و  آمدم  تهران  به  نهاوند 
موردعالقه همگان، من را هم جذب کرد ولي موفق به ورود به این 
رشته نشدم؛ گویا مسیر زندگي من طور دیگري رقم خورده بود. به 
دنبال حقوق رفتم. حقوق به زبان عربي نیاز داشت، بنابراین سال 
۱۳۳۹ شروع به خواندن عربي کردم. از این زبان بسیار خوشم آمد 
و ادامه دادم. از دانشکده ادبیات تهران لیسانس گرفتم و به شغل 
ازدواج کردم که خداوند حکیم  دبیري پرداختم. در سال ۱۳48 
4 فرزند صالح از همسري حقیقت پذیر عطایم فرمود. فوق لیسانس 

هم گرفتم و تا سال ۱۳۵۹ دبیر بودم.
سالمت: چه شد به تفسیر قرآن روي آوردید؟ 

تقوي  محمدصادق  دکتر  کتاب هاي  طریق  از   ۱۳۳8 سال  در 
دیدارشان  به  و  شدم  آشنا  ایشان  با  بودند،  قرآني  محقق  که 
با  مواردي  در  چند  هر  بود،  جالب  برایم  ایشان  نظرهاي  رفتم. 
قرآني  مطالب  مورد  در  که  بگویم  باید  اما  داشتم  اختالف نظر  او 
زندگي ام عوض شد؛  و مسیر  ایشان کردم  از  زیادي  استفاده هاي 
از رشته تحصیلي و... خداوند رحمتشان کند. آشنایي با او یکي از 

حادثه هاي بسیار مهم زندگي ام بود.
سالمت: بعضي ها اعتقاد دارند محال است کسي در پي وقوع یک 
مي تواند  سني  هر  در  انسان  آیا  شود.  متحول  زندگي اش  حادثه 

نگاهش را به زندگي عوض کند؟
تاثیرگذاري و تاثیرپذیري بسیار پیچیده است. در یک خانواده با 
یک پدر و مادر، فرزندان خیلي متفاوتي شکل مي گیرند. انسان ها 
بعضي ها  مي دهند.  نشان  را  خود  شخصیت  متفاوت  شرایط  در 
عده اي  و  شو  جماعت  همرنگ  رسوا،  نشوي  خواهي  مي گویند 
رسوایي  شو.  جماعت  رسواي  همرنگ،  نشوي  خواهي  مي گویند 

دوم همان مبارزه و ماندن در مسیر درست است. متاسفانه مجال 
مي پرداختم  شمس  مبارکه  سوره  تفسیر  به  بود،  اگر  که  نیست، 
انسان به عنوان موجودي ۵ عنصري اشاره  که خداوند در آن به 
فرموده و اعالم کرده که چه کار کند. در جواب سوال، بیشتر، حق 
با گروه دوم است. انسان با یک میلیارد سلول مغزي خود قابلیت 
انواع تغییرات را دارد و اگرچه نمي تواند تحمل هر تغییري را داشته 

باشد ولي مي تواند به اندازه الزم راه درست را پیدا کند.
سالمت: وقتي بیماري تان را تشخیص دادند، با این موضوع چطور 
نگفتید  ندیدید؟  تضاد  در  الهي  رحمت  با  را  آن  کردید؟  برخورد 

چرا من؟!
به هیچ وجه! در هر حادثه اي حکمت الهي وجود دارد. حکمتي که 

ما از آن بي خبریم. پس هر چه آن خسرو کند، شیرین بود.
مي شود؛  بیمار  نفر  یک  تا  که  کساني  مورد  در  نظرتان  سالمت: 
مي گویند آدم خوبي بود و این امتحان الهي است یا چون آدم بدي 

است، این کفاره گناهان اوست، چیست؟
هر دو مي تواند باشد ولي باید گفت که معموال این مسایل آزمایشي 
حکیمانه است و با توجه به طرز فکر آدم ها مي توان به آن نگریست 
اما باید حقیقت را دریافت. مطابق یافته هاي قرآني، بعضي سختي ها 
راهي هستند براي بازگشت به خدا و گاهي هم امتحان پایداري اند.

سالمت: چطور مي شود ناگهان خبري مانند این بیماري یا موارد 
مشابه دریافت کرد اما امید را زنده نگه داشت؟

کنیم،  حس  دل  در  را  او  و  بیاوریم  ایمان  خداوند  به  اگر  فقط 
مي توانیم. منظورم ایمان موروثي نیست، خیلي باالتر از این است. 
دست  به  باال  بسیار  سطح  در  امیدي  بشناسیم،  را  او  که  وقتي 
خواهیم آورد. درک معناي زندگي مهم است. قرآن مجید در مورد 
هدفمند بودن زندگي جواب هایي مي دهد که عمیق و مفصل اند اما 
پروین اعتصامي بیت جالبي دارد: »مقصد این ره ناپیدا را/ از کسي 

پرس که پیدایش از اوست.«
سالمت: دکتر زماني در یادداشتي که براي »سالمت« نوشته بودند 

به شما لقب استفن هاوکینگ ایراني داده  بودند. چرا؟
چون ایشان به بنده لطف دارند. من احسان ایشان را دوست دارم. 
هر  نیست  پیشرفت  براي  سدي  و  مانع  فیزیکي،  محدودیت هاي 
باید بر فعالیت هاي  چند مي تواند باعث زحمت عزیزان شود ولي 
معنوي افزود. آرزوي مرگ کردن هنر نیست و امیدواري و دعوت 
به امید داشتن و درنهایت تالش براي زندگي بهتر با همان شرایطي 
که داریم، شایسته  است. همین جا از درگاه پرجالل حضرت عزیز 
بسیاري  زحمات  برایم  که  عزیزم  فرزندان  و  پزشکان  براي  علیم 
لَسمیُع  َربّي  »اِنَّ  دارم.  استدعا  آخرت  و  دنیا  توفیق  کشیده اند، 

الّدعاء«
را  صفحه  این  دارند  که  حاال  همین  خیلي ها  شاید  سالمت: 
مي خوانند از مبارزه با بیماري یا دیگر مشکالتشان خسته و ناامید 

باشند. با آنها چه حرفي دارید؟
امیدوارم با درک اسرار نهفته در قرآن  که حقیقتا سرشار از آیاتي 
است که به ما نوید مي دهد، به آرامش برسند. اگر به این برسیم 
که حرکت مساوي با زندگي نیست و ما براي زندگي بیش از هر 
چیز به هوشیاري نیاز داریم، حقیقت موضوع را دریافته ایم و ابتال 
کنیم.  نمي  تصور  زندگي  پایان  را  کننده  ناتوان  هاي  بیماري  به 
تفکر  زیبایي اش  با همه  آنچه خداوند خلق کرده،  کافي است در 
کنیم و لذت ببریم. زندگي یعني همین؛ قرآن را بخوانیم و در آن 
بیندیشیم و با افرادي که مشکل شان از جنس درد ماست ارتباط 
بگیریم: »اي بندگان من! از رحمت خداوند ناامید نباشید. و بشارت 
بده به صبرکنندگان که در مصیبت ها تحمل مي کنند. چه کسي از 

رحمت ا... ناامید مي شود مگر راه  گم کردگان...«
ام اس در مقایسه با اي ال اس

مثل یک سرماخوردگي ساده است
دکتر بابک زماني

اعصاب، عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي  متخصص مغز و 
تهران

اي ال اس یک بیماري سیستم حرکتي است و در آن در یک زمان 
خاص -در هر سني-سلول هاي حرکتي سیستم اعصاب شروع به 
تحلیل رفتن مي کنند. در سیستم اعصاب براي حرکت، دو گروه 
عصب )سیم( وجود دارد؛ یک گروه فرمان حرکت را از مغز به نخاع 
منتقل مي کنند و گروه دوم فرمان حرکت را از نخاع دریافت و به 
این دو گروه سیم  بیماري اي ال اس  عضله ها منتقل مي کنند. در 
از  ارادي بیمار  رفته رفته تحلیل مي روند و به تدریج تمام حرکات 
بین مي رود و مابقي اعمال او کامال سالم مي مانند. به همین دلیل 
بعد از ابتال به این بیماري، دوران جدیدي در زندگي بیمار شروع 
مي شود؛ دوراني شامل فلج کامل اما با عقل و هوش و حس کامال 
سالم. زندگي بیمار از این زمان به بعد تحت تاثیر عوامل متعددي 
است؛ نخست اینکه ادامه حیات مستلزم سطح باالیي از تکنولوژي 
پزشکي است که بتواند یک بیمار کامال فلج را مدت هاي طوالني 
بدون عارضه نگه دارد، سطح کیفیت تکنولوژي پزشکي مستقیم با 
سطح کیفیت زندگي بیمار ارتباط دارد و بي تردید تکنولوژي باالتر 

مستلزم هزینه هاي بیشتري است. 
مي توان گفت سطح زندگي بیمار به فرهنگ جوامع و به تبع آن 
میزان هزینه اي که جامعه در چنین مواردي حاضر است بپذیرد، 
بیماري،  این  پایین  شیوع  به  توجه  با  البته  مي کند.  پیدا  ارتباط 
نمي شود.  محسوب  مهمي  چندان  عامل  جامعه  ثروت  میزان 
اگرچه در کشورهاي توسعه یافته که اطالعات عمومي درباره تمام 
هم  زندگي  و  خطرناک(  شکلي  به  )گاه  باالست  بسیار  بیماري ها 
عمدتا در حرکت تعریف مي شود، هراس از این بیماري بسیار باالتر 
از سایر بیماري هاست اما در کشور ما خوشبختانه گویا هنوز نام 
همچنان  و  نشده  عمومي  فرهنگ  وارد  آن  هراس  و  بیماري  این 
مثل  بیماري  این  با  مقایسه  در  که  ام اس  بیماري  از  مردم  همه 
بیماري  این  از  و ترس  است، مي ترسند  یک سرماخوردگي ساده 
عمدتا محدود به پزشکان است. امیدواریم در سال هاي آینده شاهد 
تغییر نگرش و توجه مردم و مسووالن نسبت به این بیماري هم 
باشیم ولي این توجه همراه با اطالع رساني هاي گسترده و بي رویه 
از طریق رسانه ها نباشد زیرا ممکن است منجر به وحشت عمومي 

شود، همانگونه که در توجه به ام اس اتفاق افتاد.
نقش توانبخشي در درمان اي ال اس غیرقابل انکار است

دکتر حبیب مفخم

متخصص طب فیزیکي و توانبخشي
علمي  هیأت  عضو  ریه،  و  قلب  توانبخشي  انجمن  نایب رییس 

دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي
شدن  ناتوان  باعث  که  است  طوري  بیماري ها  بعضي  ماهیت 
ادامه  به  قادر  صورتي  در  فقط  ناتوان  بیمار  این  و  مي شود  بیمار 
از  یکي  اي ال اس  قرارگیرد.  حمایت  تحت  که  بود  خواهد  حیات 
آن بیماري هاي صعب العالج است که واقعا هیچ درمان دارویي اي 
براي آن وجود ندارد و نمي توان کاري کرد که ارتباط قطع شده 
بین مغز و ماهیچه ها دوباره برقرار شود. بیماران مبتال به اي ال اس 
فقط یک نوع داروي خوراکي دارند که مي تواند به کند کردن سیر 
پیشرفت بیماري شان کمک کند بنابراین اصلي ترین و تنها درمان 
این بیماران که مي توانند از آن سود ببرند، توانبخشي است. شرایط 
بیماري  آغاز  در  گرچه  ندارد،  هم  با  تفاوتي  هیچ  مبتال  بیماران 
عالیم به 2 دسته تقسیم مي شوند اما درنهایت این دو طیف به هم 
مي رسند و همه ماهیچه ها توان حرکتي خود را از دست مي دهند. 
تظاهر  با  مشکل  تشخیص  آیا  که  شود  مطرح  سوال ها  این  شاید 
اولین عالیم امکان پذیر است؟ آیا مي شود با توانبخشي در روزهاي 
ابتدایي ابتال به اي ال اس مانع پیشرفت بیماري شد؟ اما پاسخ به 
این پرسش ها کمي سخت است. چون اي ال اس خودش را با 2 نوع 
درگیري نشان مي دهد؛ یا ابتدا از ماهیچه هاي تکلم آغاز مي شود 
و سیستم اعصاب بولبار یعني بلع، تنفس و سخن گفتن را درگیر 
عضالت،  ابتدا  یا  مي رسد  دیگر  قسمت هاي  به  سپس  و  مي کند 
اندام ها را درگیر مي کند و با ضعف و الغر شدن دست و پاها آغاز 
بگیرد.  هم  را  فرد  تکلم  قدرت  کم کم  تا  مي رود  پیش  و  مي شود 
و  ضعف  حس  با  است،  میانسالي  سن  در  اغلب  که  کسي  وقتي 
ناتواني یا ناکارآمدي عضله اي به پزشک مراجعه مي کند و مي بینیم 
درخواست  بیماري  تشخیص  براي  شده  الغر  هم  کمي  عضله اش 

ام آر آي مي کنیم.
اما در یک فرد میانسال؛ به دلیل آرتروز و هزاران مشکل دیگر که 
)آسیب  است  مهره اي  بین  دیسک هاي  مشکالت  آنها  شایع ترین 
هر دیسکي از گردن تا کمر مي تواند به سلسله اعصاب موجود در 
فضاي بین مهره اي فشار وارد کند و عضله مربوطه را دچار عالیمي 
مي  توانیم  کند(،  الغري  و  تحلیل  حتي  و  ناتواني  بي حسي،  مثل 
که  اي ال اس  تشخیص  بگذاریم.  مختلفي  افتراقي  تشخیص هاي 
شیوع باالیي هم ندارد، در این مرحله واقعا سخت است بنابراین 
حتي امکان دارد براي کم کردن فشار دیسک روي عضله، بیمار 
تحت عمل جراحي دیسک قرار گیرد یا با تشخیص مشکل تونل 
این، هیچ وقت  وجود  با  مچ دست(، جراحي شود.  )عصب  کارپال 
براي توانبخشي دیر نیست، البته اگر امکان تشخیص به موقع باشد 
و توانبخشي زودتر شروع شود، نتایج چشمگیري در بهبود کیفیت 

زندگي بیمار خواهد داشت.
درگیر شده،  که  به عضوي  توجه  با  اي ال اس،  آغازین  مراحل  در 
اقدام هاي ابتدایي انجام و توصیه هایي به بیمار و خانواده او مي شود. 
از وسایل  یا کمک گرفتن  رفتن  راه  نشستن،  نحوه  اصالح  گاهي 
کمکي مناسب، کافي است تا بیمار با محدودیت هاي به وجود آمده 
بتواند زندگي کند. متاسفانه گاهي آگاه نبودن خانواده ها به ایجاد 
عوارض ناتوان کننده و تهدیدکننده حیات بیمار مبتال مي انجامد. با 
همکاري بسیار خوب خانواده فهیم براي تاسیس انجمن، جزوه هاي 
انجمن  را در سایت  مناسب  تمرین هاي ورزشي  آموزشي و حتي 
کمک  با  بتوانند  خانواده ها  و  بیماران  تا  داده ایم  قرار  اي ال اس 
در  تغییر  مانند  توصیه هایي  ببرند.  باال  را  زندگي شان  کیفیت  آن 
غذایي که بیمار مي خورد، واقعا حیاتي است چون اختالل در بلع 
و اختالل در سرفه کردن مي تواند در کساني که غذایشان مناسب 
باشد.  را در پي داشته  تنفسي  راه  انسداد  و  نیست، خطر خفگي 
باشد.  چکیده  ماست  یا  بستني  شبیه  باید  اي ال اس  بیمار  غذاي 
اما  یا آبگوشت و هرچه دوست دارد بخورد  او مي تواند چلوکباب 
با پیشرفت  باید آن را برایش به شکلي که توصیه شده درآورند. 
بیماري، استفاده از روش گاستروستومي یا قرار دادن لوله از جدار 
دارد  بیمار  سالمت  حفظ  در  مهمي  نقش  معده  داخل  به  شکم 
چون خطرهاي بالقوه تغذیه و تنفس را مي کاهد. به عالوه، حفظ 
وزن بیمار هم مهم است چون تحقیقات روز دنیا نشان داده حفظ 
سالمت  در  باشد(  گوشتالو  کمي  باید  بیمار  )بدن  عضالني  توده 
این مالحظات را در نظر  اگر خانواده  بیمار اي ال اسي مهم است. 
طول  ریوي،  توانبخشي  ویژه  به  توانبخشي،  مداخالت  با  بگیرد، 
عمر بیمار افزایش مي یابد. بیماران باید از دستگاه تهویه مکانیکي 
آقاي  تخت  کنار  آنچه  مانند  درست  بگیرند.  کمک  غیرتهاجمي 
بیمار  تنفسي  ناتوان  عضالت  کمک  به  دستگاه  این  است.  فهیم 
مي آید و هوا را با اختیار بیمار در حالت دم به ریه پمپ و در حالت 
روي هم  از جمله  فراوان  با مشکالت  ریه  تا  بازدم خالي مي کند 

خوابیدن قسمت هاي تحتاني مواجه نشود.
بیمه گر  نیاز داریم سیستم هاي  به مردم  بر اطالع رساني  ما عالوه 
برخي  قرار دادن  با تحت پوشش  توجیه کنیم که  را  و مسووالن 
در  هزینه،  صرف  جاي  به  باشند  مطمئن  بیماران،  این  نیازهاي 
حال پس انداز سرمایه شان هستند. اگر بیمه بیمار اي ال اس را براي 
راهي  زودي  به  نکند،  حمایت  غیرتهاجمي  تنفسي  دستگاه  تهیه 
این  مي کند؛  اشغال  را  آي سي یو  تخت هاي  و  مي شود  بیمارستان 
اشغال طوالني مدت تخت ها که اتفاقا هم تحت پوشش بیمه است 
و هزینه هایي را به سازمان بیمه و البته اجتماع تحمیل مي کند، 
بهتر است یا حمایت بیمه براي خرید وسیله اي که نیاز بیمار را به 
مراکز خدماتي و بیمارستاني مي کاهد؟ بیماران مبتال مي توانند با 
حمایت خانواده و جامعه و از همه مهم تر با حمایت رواني مناسب 

و از دست ندادن امید، بهتر به زندگي شان ادامه دهند.
انجمن اي ال اس ایران چگونه شکل گرفت؟

آذرگل فهیم و آذین فهیم در گفت وگو با »سالمت« از چگونگي 
آرزوهاي  از  یکي  که  ایران  در  اي ال اس  انجمن  شکل گیري  روند 

آقاي فهیم بوده و هست، مي گویند:
در شروع گفت وگو آذرگل فهیم مي گوید: »پدرم ۵ سالي است که 
اي ال اس دارد. در این ۵ سال به  شدت درگیر این بیماري بودیم 
از  مي کشید  پدر  که  سختي هایي  گذراندیم.  را  تلخي  روزهاي  و 
یک طرف و ترس از آینده و اتفاق هاي ناگوار پي درپي با پیشرفت 
این بیماري از طرف دیگر، گرد ناامیدي را گاه و بي گاه بر دلمان 
مي نشاند اما حرکت پدرم در اوج بي حرکتي به ما انگیزه رفتن به 

و حتي  فلج  مدت هاست  پدر  مي دیدم  با چشم هایم  مي داد.  جلو 
براي تنفسش به دستگاه وابسته است اما اراده عجیبي براي مقابله 
با بیماري دارد و با تمام ناتواني اش، پرتوان بیماري را پذیرفته و 
با امید به خالق امیدواري ها، به زیبایي دارد زندگي مي کند. دیر 
به خودمان آمدیم ولي دیر نشده بود! براي همین با خواهر عزیزم 
آذین که شخصیتي تحسین برانگیز دارد و دوست بسیار خوبي به 
نام آقاي سعید مادرشاهي که در نوع خودش انساني بي نظیر است، 

براي تاسیس انجمن اقدام کردیم.«
آذین حرف هاي آذرگل را تایید مي کند و ادامه مي دهد: »سعید 
طراحي  حال  در  او  ایران.  تا  است  هلند  در  بیشتر  مادرشاهي 
سیستم ارتباط بیمار )زیگورات( است و پیگیري او هم نقطه شروع 
کار ما شد اما ما نیازمند نیروي محرکه بودیم که دکتر »مفخم« 
»بابک  دکتر  گفتند  که  روزي  نمي رود  یادم  کرد.  کمکمان  واقعا 
بگیرد  جدي  را  ما  کسي  نمي کردیم  فکر  ماست.  منتظر  زماني« 
ولي چون جدي بودیم، جدي هم گرفته شدیم. با حضور بعضي 
زمان  حاال  دادیم.  گسترش  را  گروه  آنها  خانواده هاي  و  بیماران 
ثبت رسمي انجمن فرارسیده و باز مشوق ما، دکتر مفخم، سینه 
بالدي مقدم«  »ناهید  دکتر  و  نفیسي«  »شهریار  دکتر  کرد.  سپر 
دانشگاه  علمي  هیات  اعضاي  و  اعصاب  و  مغز  متخصصان  از  که 
هستند نیز به جمع ما پیوستند. در پي تالش براي یافتن بیماران 
و خانواده هاي آنها، با افراد خاصي آشنا شدیم؛  مردي که 8 سال 
بود با تمام قوا با بیماري مبارزه مي کرد و همین مساله باعث شده 
بود که بیماري در او به خودش اجازه پیشرفت سریع ندهد، آقاي 
اینکه ۱۱ سال  وجود  با  و  مبارزه مي کند  که چه خوب  احمدي 
از تشخیص بیماري اش مي گذرد، روي توانایي هایش تمرکز دارد. 
بیماري  این  اثر  در  ماه  شهریور  همسرش  که  رضي  خانم  حتي 
که  عزیز  ریحانه  و  بود  کردن  کمک  مشتاق  هم  بود  کرده  فوت 
سال ها از مادرش به تنهایي پرستاري کرده بود، با وجود فوت مادر 
مصمم و راسخ بود. سرانجام با گروهي از انسان هاي بااراده، اولین 
جلسه انجمن برگزار شد. این هم عکس یادگاري ما که مي بینید. 
در حالي که گام به گام جلو مي رفتیم، ارتباط هاي بیشتري برقرار 
خیلي  پزشکان  نگذریم  حق  از  بزرگ تر...  خانواده مان  و  مي شد 

حمایت کردند.
مي گذراند  را  رسمي  ثبت  قانوني  مراحل  انجمن  حال حاضر  در 
و  بیماري مي پردازیم  این  موردنیاز  و  اطالعات الزم  تکمیل  به  و 
تمام منابع علمي و متون مربوط به چگونگي زندگي با اي ال اس 
براي  ما  اصلي  هدف  مي گذاریم.  سایت  در  و  مي کنیم  ترجمه  را 
راه حل  زماني که صرف کشف  بود که مدت  این  انجمن  تاسیس 
براي مشکالت پدر کردیم، دیگر بیماران صرف نکنند و به راحتي 
بیماران  دیگر،  طرف  از  کنند.  غلبه  شان  مشکالت  بر  بتوانند 
اي ال اس و خانواده هاي آنها اغلب با هزینه هاي سرسام آوري روبرو 
هستند. انجمن در نظر دارد از طریق نیکوکاران و خیرین مشتاق 
و عالقه مند، به یاري این عزیزان در پرداخت هزینه هاي ضروري 

بپردازد. 
رواني  حمایت  انجمن،  اصلي  هدف هاي  مهم ترین  از  دیگر  یکي 
این حمایت شامل برگزاري دوره ها و  بیماران است.  از  و معنوي 
جلسه هایي است که در آن با تکنیک هاي روان شناسي و روانکاوي 
به بیماران و خانواده هایشان براي فائق آمدن بر مشکالت روحیه 
مي دهند. قسمت انفورماتیک انجمن با مدیریت سعید مادرشاهي 

در حال تهیه نرم افزارهاي ارتباطي براي این بیماران است.«
سعید مادرشاهي درباره بخش انفورماتیک مي گوید: »زیگورات یک 
دستگاه با کاربري ساده براي ارتباط بیماران داراي محدودیت هاي 
بخش  در  است.  اطرافیان  و  بیرون  دنیاي  با  زیاد  حرکتي 
ردیابي  سیستم   .۱ داریم:  سخت افزار   ۳ سیستم،  سخت افزاري 
چشم که در حال حاضر به بهره برداري رسیده. 2. سخت افزار امواج 
مغزي که به صورت آزمایشي راه اندازي شده و براي بیماران فاقد 
هرگونه واکنش فیزیکي، مناسب است. ۳. سخت افزار جوي براي 
به  قادر  هنوز  و  بیماري اند  ابتدایي  مراحل  در  که  است  بیماراني 

حرکت دادن انگشت ها هستند.
بخش نرم افزاري سیستم هم براساس یک شبکه درختي از نیازهاي 
بیمار تشکیل شده و با توجه به الگوریتم هاي هوش مصنوعي به روز 
و بهینه مي شود. بیمار با انتخاب سریع جمله هاي پرکاربرد مانند 
از  و...  تعویض پوشک  به  نیاز  ریه،  راست، ساکشن  خارش دست 
البته  کند.  باخبر  نیازش  از  را  مراقب  مي تواند  آالرم  آژیر  طریق 
گزینه کیبورد همراه سیستم پیش بیني هوشمند کلمات هم وجود 
دارد که بیمار مي تواند هر نوع متن یا نوشته مورد نظر خود را تایپ 
کند و به صورت پیام کوتاه، ایمیل و... ارسال کند. سیستم پخش 
و کنترل موسیقي، فیلم و عکس و کتاب الکترونیک از دیگر فواید 
دستگاه است. در بیشتر کشورهاي اروپایي، اي  ال اس تحت پوشش 
بیمه است و حتي شهرداري در منزل بیمار رایگان امکاناتي نظیر 
حمام مخصوص نصب و سرویس رفت و آمد، ویلچرهاي مکانیزه 
تحمل  رنج کمتري  و  درد  بیمار  خانواده  تا  فراهم مي کند  را  و... 
نمي کنند  بیمار  از  تقریبا حمایت خاصي  بیمه ها  ایران  در  کنند. 
بنابراین اولویت ما ارائه دستگاهي با قیمت زیر ۵ میلیون تومان 
بود. برآورد فعلي از هزینه آن نزدیک به ۳ میلیون تومان است که 
در مقایسه با محصوالت مشابه خارجي که بیش از ۱2 هزار یورو 
قیمت دارند، کارایي مطلوبي دارد اگر چه هنوز همه امکانات آنها 

را ندارد.«

شهاب فهيم )استفن هاوکينگ ایراني( که بيماري اي ال اس، حرکت و تکلمش را از او گرفته، 
همچنان اهل تحقيق است و به زندگي لبخند مي زند
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