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توکلی: به داد مردم برسيد، اشکنه هم 
نمی توانند بخورند

عکس نشانه های سکته مغزی چيست؟

توضيحات عزت اهلل انتظامی درباره 
 آشنايی با ساختار مادی جهان خلقت 2همراهی مشايی

او  در  را  تكبر  شخص  از  اندازه  بي  ستايش 
پديد مي آورد و پستي را در شخص ستايش 
كننده به بار آورد و نكوهش بي اندازه درباره 
ي خطاي شخص كينه و دشمني را بين 
صفحه  )غررالحكم  ميكند.  بيشتر  طرف  دو 

 امام عيل )ع( 83(

رجب«، ماه  بزرگ خداست؛ ماهی پر بركت كه اعمال بسیار آن مقدمه ورود به ضیافت الهی در ماره رمضان است.ماه علی ماه پیامبر 
ماه ائمه. پیامبراكرم صلوات اهلل علیه فرمود: هر كس يك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، مستوجب خشنودي خدا مي شود و غضب 

الهي از او دور مي گردد و دري از درهاي جهنم بر روي او بسته مي شود.
پیامبراكرم)ص( فرمود: ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پس در اين ماه بسیار طلب آمرزش كنید كه خدا آمرزنده و مهربان 
است. مرحوم  عارف واصل حاجی میرزااسماعیل دوالبی كه  رضوان خدابراوباد میگفت خواجه رندشیراز درباره درک فضیلت سه ماه 

رجب وشعبان و رمضان چه خوش گفته است:
نگويمت كه همه ساله می پرستی كن    سه ماه می خور و نه ماه پارسا باش

كه اشارت به اين دارد كه هركس روح معنوی اين سه ماه رادرک كند وخودرابسازد در نه ماه ديگر ساخته شده است
اولین شب جمعه ماه رجب را لیلة الرغائب نامند. در اين شب مالئك بر زمین نزول مي كنند. براي اين شب عملي از رسول خدا 

صلي اهلل علیه و آله ذكر شده است كه فضیلت بسیاري دارد و بدين قرار است:
روز پنج شنبه اول آن ماه - امروزـ در صورت امكان - روزه گرفته شود. چون شب جمعه شد ما بین نماز مغرب و عشاءدوازده ركعت 

نماز به اين ترتیب خوانده شود:
۱- هر دو ركعت به يك سالم ختم مي شود

 ۲-درهر ركعت يك مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر، دوازده مرتبه سوره توحید خوانده شود.
 ۳-چون دوازده ركعت به اتمام رسید،هفتاد بار ذكر« اللهم صل علي محمد النبي االمي و علي آله« گفته شود.

۴- پس از آن در سجده هفتاد بار ذكر« سبوح قدوس رب المالئكة والروح« گفته شود.
۵- پس از سر برداشتن از سجده، هفتاد بار ذكر« رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انك انت العلي االعظم« گفته شود و دوباره سر 
به سجده می گذارد و هفتاد مرتبه: ُسبوٌح ُقّدوس َربُّ الَمالئَِكة َو الّروح در پايان اين اعمال واذكار حاجت خود را از خداي متعال 

درخواست نمايد.ان شاءاهلل به استجابت مي رسد.
پیامبراكرم صلوات اهلل علیه در فضیلت اين نماز مي فرمايد: كسي كه اين نماز را بخواند، شب اول قبرش خداي متعال ثواب اين 
نماز را با زيباترين صورت و با روي گشاده و درخشان و با زبان فصیح به سويش مي فرستد. پس او به آن فرد مي گويد: اي حبیب 
من، بشارت بر تو باد كه از هر شدت و سختي نجات يافتي. مّیت مي پرسد تو كیستي؟ به خدا سوگند كه من صورتي زيباتر از تو 
نديده ام و كالمي شیرين تر از كالم تو نشنیده ام و بويي، بهتر از بوي تو نبوئیده ام. آن زيباروي پاسخ مي دهد: من ثواب آن نمازي 
هستم كه در فالن شب از فالن ماه از فالن سال به جا آوردي. امشب به نزد تو آمده ام تا حق تو را ادا كنم و مونس تنهايي تو باشم 

و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود و قیامت بر پا شود، من سايه بر سر تو خواهم افكند.
خدا را به حق اولیايش كه در بین ما گم هستند سوگند می دهیم قطره ای از می نابی كه  ازسبوی خود در جام آنان می ريزد 

دركام ما بريزد و جان تشنه ما را به می خود سیراب كند

عصرايران - يكی از بزرگ ترين فجايعی كه در ساحت سیاست ايران 
رخ می دهد و تبعات وحشتناک خود را حتی تا سفره های مردم نیز 
تحمیل می كند ، ظهور و بروز اشخاص و گروه های »بی ريشه« است 

كه گاه قدرت را نیز به دست می گیرند.
اشخاص و گروه های بی ريشه،پنج ويژگی مهم دارند:

۱- برنامه كاربردی برای اداره جامعه و حل مشكالت آن ندارند.
۲- شخصیت سازی دروغین می كنند.

او  به  و  كنند  نشان می  را  معتبر  و  معروف  يا چند شخص  ۳- يك 
می تازند.

۴- در عوام فريبی و پروپاگاندا استاد هستند
۵- پیاده نظام احساساتی و تحريك پذير دارند.

حركت »بی ريشه ها« ، معطوف به قدرت است اما آنها از هیچ قاعده 
حزبی بهره نمی گیرند. به عنوان مثال ، در رقابت حزبی سالم ، آنچه 
به عنوان برگ برنده احزاب رو می شود ، برنامه های قدرتمندی است 
كه بتواند نظر مثبت مردم را به خود جلب كند. مثاًل در انتخابات اخیر 
آمريكا ، بحث مالیات ها و روش های متفاوتی كه جمهوری خواهان و 

دموكرات ها در اين باره داشتند ، مورد قضاوت مردم بود.
تولیدكنندگان  مالیات  بايد  دولت  كه  گفتند  می  خواهان  جمهوری 
ها  دموكرات  و  كنند  بیشتری  اشتغالزايی  بتوانند  آنها  تا  كند  كم  را 
اعالم می كردند كه صالح جامعه در اين است كه از صاحبان صنايع 
، مالیات بیشتری گرفته شود تا دولت بتواند برای حمايت از قشرهای 

كم درآمد، منابع مالی داشته باشد.
اما  »بی ريشه ها« در ايران - كه عمدتاً نام های پرطمطراق و بعضاً 
حماسی نیز بر خود می نهند تا چنین القا كنند كه تنها ، آنان پايدار 
می مانند و بقیه رفتنی اند)!( - عماًل فاقد هر گونه برنامه ای برای 
اداره كشور هستند. آنها ، همین كه بتوانند قدرت را از دست ديگران 

بقاپند و قبضه اش كنند ،
 برايشان كفايت می كند: بقیه كارها را می توان با فروش نفت رتق 

و فتق كرد ؛

 همین كه ملت آب و غذايی داشته باشند كفايت می كند! )رجوع 
كنید به سخنان يكی از مسووالن ارشد دولت كه در اثبات خوب بودن 
اوضاع گفته بود:نوروز امسال مردم ايران هر جا كه رفتند آب و غذا و 

بهداشت وجود داشت.(
و  نداشتن حرف  معنای  به  متعادل  جامعه  يك  در   ، برنامه  نداشتن 
مترادف سكوت و حذف است. اما »بی ريشه ها« نسبت به قدرت ، 
شهوانی تر از آنند كه به خاطر نداشتن برنامه ، سكوت كنند و از خیر 
عروس وسوسه انگیز قدرت بگذرند.لذا آنان سراغ ويژگی های شماره 
دو تا پنج شان می روند: افرادی از میان خود را به لطايف الحیل بزرگ 
می كنند و در كوتاه مدت ، از يك فرد بی مايه ، يك شخصیت مطرح 
درست می كنند، در رسانه هايشان از او به بزرگی ياد می نمايند و 
پیاده نظام شان ، دور او جمع می شوند.»بی ريشه ها« ، حتماً به يك 
يا چند شخصیت معتبر نیز حمله می كنند. در آويختن با بزرگان ، 
حتماً برای آنها شهرت می آورد زيرا بزرگان ، معموالً هم موافق دارند 
و هم مخالف. حمله »بی ريشه ها« به بزرگان ، موافقان را به واكنش 
دفاعی و مخالفان را به همراهی وامی دارد و هر دوی اين ها ، به نفع 
بی ريشه هايی است كه در حالت عادی ، كسی حتی به آنها نگاه هم 
نمی كند.»بی ريشه ها« با حمله به اين و آن و ارائه شعارهای حماسی 
و احساسی ، فرصت را از مردم می گیرند تا كسی از آنها نپرسد كه 
گیريم هر آنچه شما در نقد اين و آن می گويید صحیح است ، خودتان 

برای اداره كشور و حل مشكالت مردم جه برنامه ای داريد؟!
سیاست  میدان  به  نگاهی  اگر  ولی  بريم  نمی  گروهی  هیچ  از  نامی 
، گروه هايی را خواهید يافت كه هم رسانه  بیندازيد  ايران  امروزين 
نیرو  ، هم در حوزه و دانشگاه  نماينده دارند  ، هم در مجلس  دارند 
دارند و چند سال است كه در خط مقدم حمله به اين و آنند ولی تا 
كنون ، حتی يك سطر برنامه يا يك طرح به درد بخور از ايشان در 

مجلس ديده نشده است چون اساساً اين كاره نیستند. 
اينان ، اين بار عشق رياست جمهور را در سر دارند.

»بی ریشه ها« ، آفتی که بر خرمن وطن افتاده استليلة الرغائب چگونه شبي است؟

لیله الرغائب
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  ساعت نه ونیم صبح بود كه آيت اهلل هاشمی به مجمع آمد. ازماشین كه پیاده شد به استقبالش رفتم و درمعیت ايشان از پله ها 
بطرف اتاقشان باال رفتیم.ازآمدنشان پرسیدم. طبق انتظاربرمبنای صحبتهايی كه دراين روزها داشتیم نظرشان منفی بود.به ايشان 
عرض كردم: وضعیت شما درافكارعمومی از قبل دارد بهترمی شود خصوصا اينكه مراجع هم دارند به میدان می آيند و آيت اهلل 

وحید وآيت اهلل سیستانی هم برآمدن شما تاكید كرده اند.
حاج آقا با تايید اين مطلب فرمود:آيت اهلل سیستانی به من پیغام داده است شما بايد بیايید وهم اين كشتی شكسته وهم ما را 
نجات بدهید.ازاين تعبیرآقای سیستانی تعجب كردم.معلوم می شود آيت اهلل با همه گرفتاريهايی كه درعراق دارند نگران وضع 

كشور خود ايران هستند.
ساعت ده ونیم دكترعلی مطهری با چند تن از نمايندگان مجلس به ديدارآيت اهلل آمد.

دكترمطهری درآغازگفت:ما چند بار تا بحال خدمت شما رسیده ايم واصرار كرده ايم بیايید ولی اين باردرحقیقت آمده ايم شما 
را برای ثبت نام به وزارت كشورببريم!. وی با بیان نمونه هايی از وضعیت كشورگفت: خون شهید مطهری دارد پايمال می شود.

دكترمطهری می گفت: اواخرهفته قبل خدمت بعضی ازمراجع ازجمله آيت اهلل العظمی وحید رسیده وايشان وآيت اهلل العظمی 
موسوی اردبیلی صريحا نسبت به آمدن شما اظهار رضايت وحمايت كرده اند.

 وقتی آقای مطهری به آيت اهلل گفت: شما دردفعات قبل مشكل سن تان رامطرح می كرديد وما امروزمی بینیم كه وضع جسمی 
شما ازما بهتراست! آقای هاشمی كه درتكه پرانی يد طواليی دارد با خنده به او گفت :من نمی دانم وضع جسمی شما چطوراست 

كه وضع من ازآن بهتراست!
بقیه حاضرين درمالقات هم متفقا به آمدن ايشان اصراركردند. درآخربرادرايشان مهندس محمد هاشمی كه تازه از سفرعراق آمده 
وپیام آقای سیستانی را به حاج آقا رسانده است كه حتما درانتخابات شركت كند برخاست وبا اظهاراينكه روز به روزاصراربرآمدن 
شما درجامعه بیشتر و بیشترمی شود به نمونه ای اشاره كرد و گفت در يك نظرسنجی كه برای من آمده است از صد درصد 
زائران كاروانهايی كه روزانه از مرز زمینی به عراق می روند نود درصدشان می خواهند در صورت نامزدی شما به شما رای بدهند.

درآخرمالقات حاج آقا با صراحت سخنانی گفت. ازجمله اينكه قصد حضورنداشته است ولی اصراربسیارمردم وگروههای مختلف 
مقاومت ايشان را برای نیامدن تمام كرده است. ايشان می گفت :من بايد با رهبری مشورت كنم. اگر سكوت كردند می آيم وبه 
تكلیفم دربرابرمردم وخدا عمل می كنم ولی اگرمخالفت كردند حتما نمی آيم. اعضای جلسه با نا امیدی اتاق ايشان را ترک كردند.

دوسه گروه ديگرهم چند نفره به ديدارايشان رفتند وهمین عبارات را شنیدند .
ساعت چهارونیم بعد از ظهر بود كه سه تن ازمشاورين خدمت ايشان رسیديم وصحبتهايی داشتیم. فرمودند:يعد ازپیغامهايی كه 
از ديشب داده اند هنوزمنتظرنظررهبری هستند .ساعت داشت به پنج نزديك می شد و يك ساعت مانده به پايان مهلت ثبت نام .

صبح خدمت ايشان عرض شد اين همه افرادی كه دراين چند ماه به ديدارشما آمدند وبه شما اصراركردند بیايید اكنون منتظرجوابی 
از شماهستند. اگر نمی آيید خوب است دلیل نیامدنتان را به مرد م بگويید وبیانیه ای صادر كنید و داليل نیامدنتان را به آنان 
توضیح دهید. پذيرفتند وبه ما فرمودند متنی تهیه كنیم.فورا ازمحضرشان مرخص شديم وبه اتاق مجاور رفتیم ومشغول تهیه متن 
پیشنهادی شديم . ساعت حدود پنج ونیم بود و متن داشت تمام می شد كه كه حاج آقای علی خانی به دراتاق آمد و فرياد زد 
:آقای رجايی،حاج آقا برای ثبت نام حركت كردند جا نمانید! باورم نمی شد.معلوم شد درتماسی كه با يكی از اعضای موثر دفتر 

رهبری داشته اند از صحبت هايی كه رد وبدل شده مخالفتی را از سوی رهبری احساس نكرده اند.
متن بیانیه انصراف را درجیبم گذاشتم وبسرعت به جمع دوستانی كه آيت اهلل راهمراهی می كردند پیوستم. از شدت عجله تلفنم 
درمجمع جا ماند وقتی برگشتم حدود ۵0 تماس ناموفق داشتم! دو فرزندايشان – ياسر و فاطمه و برادرشان مهندس محمد و 

فرزندان برادرشان وسه تن ازمشاورين ودوسه نفراز اعضای دفتر ايشان را همراهی كرديم .
۵ دقیقه به ساعت پايان مهلت ثبت نام به وزارت كشور رسیديم. درمیان مردمی كه دراطراف وزارت كشوربطورخودجوش ايستاده 
بودند تا ببینند چه كسانی درساعت پايانی ثبت نام می كنند تا متوجه حضورآقای هاشمی شدند شور ولوله ای عجیب اتفاق افتاد .

بعضی را ديدم كه بی اختیارازشدت شوق جلوی ماشین ايشان را سد كرده و بی اعتنا به هشدارهای اسكورت ومحافظین شادمانی 
می كنند كسی را ديدم كه از شدت خوشحالی می رقصیدند. عده ای شیشه ماشین ايشان را می بوسیدند.ازدحام جمعیت چنان 

بود كه ماشینها بسختی راه می رفتند. به هرتقديربود وارد وزارت كشورشديم وآيت اهلل ثبت نام كرد.
ثبت نام كه تمام شد شناسنامه وكارت ملی حاج آقا را ازمامورثبت نام گرفتم و درجیبم گذاشتم .اينقدرآيت اهلل ناگهانی وغبرمنتظره 
تصمیم به آمدن گرفت كه ما با خودمان عكس نبرده بوديم! به مامورثبت نام گفتم عكسها را پس از رفتن حاج آقا می فرستیم 

وفرستاديم!
ستادهای  زدن  برای  همه  شود  می  وكناركشوربمن  ازگوشه  بسیاری  تلفنهای  هستم  يادداشت  اين  نوشتن  مشغول  كه  اكنون 
تبلیغاتی مردمی .يكی می گويد به محض ثبت نام آيت اهلل دالرصد تومان پايین آمده است.ديگری می گويد امروز شاهد بوده 

است صرافیهايی كه دالرمی خريدند تا ظهرازخريد دالر خودداری می كردند ومی گفتند منتظرآمدن يا نیامدن هاشمی هستیم!
 كسی می گفت ازاردبیل به اوتلفن زده وگفته اند مردم به محض شنیدن خبرثبت نام حاج آقا از شدت خوشحالی درشهرشیرينی 
پخش كرده اند .ديگری ازايالم می گفت مردم درسنقرپس ازشنیدن خبرازخوشحالی بت نام آيت اهلل تعداد ۱8 راس گوسفند، در 

اسالم آباد7 راس گوسفند ،در كرمانشاه دو راس گاو و ۱6 راس گوسفند قربانی كرده اند.
وقتی به اتفاق آيت اهلل وارد وزارت كشور شديم به حاج آقا گفتم ازصبح تلفنهای بسیاری به من شده كه بعضی در دزفول وديگر 

شهرهای خوزستان برای آمدن شما گوسفند نذركرده اند.لبخند زد.
دوستی ازاصفهان تلفن زد و گفت:مردم درشهرشادی می كنند و بعضی ها ازفرط خوشحالی چراغهای ماشینهايشان را روشن كرد 

ه و بوق می زنند.
 هم اكنون دوستی تلفن زد وگفت: بعضی رسانه های خارجی بالفاصله برنامه هايشان را قطع كرد ه اند وخبرثبت نام آيت اهلل را 

منتشركرده اند.
دريك اظهارنظرمتفاوت هم، كسی پیامك داد میلیونها سی دی در جهت تخريب شخصیت آيت اهلل آماده توزيع است.

دوم  در  كنند.درست همانگونه كه  پیدامی  اقبال  ايشان  بیشتربه  مردم  بیشترشود  تخريبی  كارهای  اينگونه  اعتقاد من هرچه  به 
خرداد 76 برای جناب خاتمی اتفاق افتاد.خداكند اين شور روز به روز بیشتر شود وحماسه سیاسی مورد نظررهبری محقق شود .

من ايمانم را در گرو اين حرف می گذارم وخدا را بر اين ادعا به شهادت می گیرم كه آيت اهلل هاشمی صرفا درجهت ادای تكلیف 
به مردم و بدون هیچ بیمی از تخريبها وبی انصافی ها وصرفا برای داشتن پاسخی برای خدا درقیامت پا به اين عرصه گذاشته است.

امید است كسانی كه اين حضور را برنمی تابند واقبال مردم را به چیزی نمی گیرند اين را درک بكنند كه اين مرد، در اين شرايط 
سنی، ديگرنه شهوت رياست دارد ونه تشنه قدرت است. آمده است تا اين كشور را با كمك رهبری از بحران نجات دهد ومن 

اطمینان دارم كه با دعای امام ومردم اين كار را خواهد كرد.
هاشمی آمده است تا عزت را به ايران وايرانی برگرداند. منتقدين را با نظام آشتی دهد. دولت وحدت ملی ايجاد كند وبارديگر ايران 

را به قدرت برترمنطقه تبديل نمايد. ولینصرن اهلل من ينصره!
اين ورود خالصانه يارديرين امام را همزمان با حلول ماه رجب ومیالد مبارک حضرت امام محمد باقرعلیه السالم به فال نیك می 

گیريم .امید كه روزهای آينده برای مردم ما سراسرشادی وبركت باشد.
برگرفته از وبالگ نینوا - دكتر غالمعلی رجائی

ساعت نه ونیم صبح بود که آیت اهلل هاشمی به مجمع آمد

توپخانه ها بكار افتاد! حدسش را می زديم و می زدند! اما نه به اين زودی! 
۱- اين عكس نمونه ای است كه سايتی اصولگرا !! از آرشیو بدر آورده و باز نشر داده است.

من هرگز مايل نبوده و نیستم به درج چنین تصاوير زشتی كه با ديانت و فرهنگ جامعه ما سازگاری ندارد، در اين وب بپردازم چون به نوعی 
خود اشاعه منكر است، ولی احساس كردم برای پیشگیری چاره ای جز اين كار نمی ماند كه نمونه ای را نشان بدهم.اگرچه خوشبختانه در 

بیانیه دوم ستاد هاشمی تا حدودی به اين مساله پرد اخته شد.
يكی از مسئولین ستاد هاشمی در سال 8۴ از اين راز پرده برداشت كه..... با اجیر كرد ن زنانی.....با پرداخت پول از آنها می خواسته بود با 
چنین شكل وشمايلی در خیابانهای تهران براه بروند.بقیه سناريو هم معلو م است: همزمان عكاسانی دست بكار شوند و در جهت ادای تكلیف! 

در تخريب هاشمی از اين حركتها تصويربرداری كنند.
و  آرايشها  با  اجیر شده  زنانی  انداختن  به جريان  با  كارناوالهای مديريت شده!  تجربه سال و8۴ و88  بار هم همچون  اين  بود  بايد منتظر 
پوششهای آنچنانی با قالده های سگهای خانگی در دست با تصوير آقای هاشمی برای بد نام كردن ايشان درخیابانها و ماشینها و.. به راه بیفتد.

۲- تلويزيون »سیمای آزادی« رسانه سازمان تروريستی منافقین هم قبل از ثبت نام آقای هاشمی متن پیامی را از قول مسعود نا مسعود 
رجوی  سركرده اين گروهك جنايتكار - كه بعضی در زنده بودنش به دلیل ظاهر نشدنش درانظار عمومی ترديد دارند-  قرائت كرده است:

 »رفسنجانی بايد پیرانه سر، ترس را كمی كنار بگذارد و بالدرنگ برای انتخابات رياست جمهوری رژيم ثبت نام كند.«!!!
۳- احتماال اين روزها درادامه اين شیطنتها بايد منتظراعالم حمايت دشمنان اين ملت از جمله سلطنت  طلب ها و.. هم باشیم! چه رجوی 

و سلطنت طلبها دو روی يك سكه اند.
معلوم است از حاال اينها آقای هاشمی را با اين جو مثبتی كه برای او فراهم شده برنده انتخابات می بینند ومی خواهند موقعیت رای ممتاز او 
را تضعیف كنند .خوشمزه تر اينكه ساده انديشانی از سنخ  همان سردار م ش ف ق!-  كه شنیده ام اكنون به دلیل همین تند رويها روزهای 
بدی را می گذراند- كه همه مسئولین دورا ن امام را مامور و موساد و..می دانست!!! ، در رسانه شان نوشته اند يايد ديد رجوی چه در هاشمی 
ديده است كه از نامزدی او حمايت می كند!! و غافل از اين هستند كه منافقینی كه بارها گفته اند هدفی جز سرنگونی نظام ندارند،كاری به 

نامزدی اين وآن ندارند  و می خواهند ترور ناتمام هاشمی را اين بار با ترور شخصیت وی تمام كنند.
۴- با توجه به تجربه انتخابات 88 بايد منتظر شیطنتهای انگلیس و امريكا و بعضی خار ج نشینان قلم به دست ايرانی هم بود.

محور تالش همه اينها هم يكی است . می خواهند امید، شیرينی و گرمی ناشی از ورود آيت اهلل را درمیان مردم با چنین ترفندهايی به 
نومیدی، تلخی و سردی تبديل و هاشمی را بد نام كنند.

۵- از حاال كسی كه در فامیلش نور دارد ولی بی نور است !در قیافه يك پیشگو از قطع يارانه ها توسط هاشمی سخن گفته است تا به زعم 
خود رای توده های نیازمند را از هاشمی جدا كند.

6- بعضی كه در سالمت عقالنی شان بايد ترديد كرد هم در اينجا وآنجا بحث مضحك! رد صالحیت هاشمی را مطرح و تبلیغ می كنند تا 
يه گمان خود، دل بعضی ها را خالی كنند وغافل از اينكه هاشمی شناسنامه انقالب است و هیچ عاقلی شناسنامه خود را مهر باطل نمی زند 
مگر اينكه از سالمت عقالنی الزمی بر خوردار نباشد.با اين همه ملت تصمیم خود را پس از به میدان آمدن آيت اهلل هاشمی  مبنی برحمايت 
همه جانبه از ايشان گرفته است و با مشاهده اين ترفندها  و كینه هايی كه تمامی ندارد عزم خود را بیش از پیش بر رای به هاشمی جزم 

خواهد كرد.
برگرفته از وبالگ نینوا - دكتر غالمعلی رجائی 

! شد ز  غا آ ها  شیطنت 

وی افزود: اگر برخی مقامات سوار بنز می شوند تشخیص تیم حفاظت 
آنهاست و در واقع اين بنزهايی كه آقايان سوار می شوند بنزهای ۲0 تا 
۳0 سال پیش است و به نظرم سخنان مطرح شده حرفهای خامی بود.

علی مطهری در آستانه اعالم نتايج صالحیت ها، در دفاع از هاشمی 
رفسنجانی به موضع گیری علیه آيت اهلل جنتی پرداخت.

به گزارش فارس علی مطهری نماينده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در مورد 
اظهارات روز گذشته دبیر شورای نگهبان مبنی بر اينكه رئیس جمهور 
سخنان  اين  من  نظر  به  داشت:  اظهار  كند  آمد  و  رفت  بنز  با  نبايد 

مقداری سخیف بود و نه در شان نماز جمعه و نه منطقی بود.
وی افزود: اگر برخی مقامات سوار بنز می شوند تشخیص تیم حفاظت 
آنهاست و در واقع اين بنزهايی كه آقايان سوار می شوند بنزهای ۲0 تا 
۳0 سال پیش است و به نظرم سخنان مطرح شده حرفهای خامی بود.

وی افزود: باالخره به يك فردی می گويند كه بايد با اين ماشین كه 
ضدگلوله است رفت و آمد كنی و به آقای هاشمی هم برای موقعیتش 
آمد  و  رفت  با چه چیزی  آقای جنتی  گفته اند؛ خود  را  موضوع  اين 
آقای جنتی  از پژوی  آقای هاشمی گرانتر  بنز  می  كند. فكر نمی كنم 

باشد؛ طرح اين مسائل نوعی عوامفريبی است.
مطهری ادامه داد: در انتخابات گذشته مردم را فريب داده ايم و ديگر 

نبايد اين مسائل را تكرار كنیم.
مطهری در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح اين مسائل از سوی دبیر شورای نگهبان به معنای حركت برای رد صالحیت هاشمی نیست 

اظهار داشت: اگر قرار است در اين راستا گام برداشته شود چرا در نماز جمعه اعالم می كنند. خودشان بروند و گام بردارند.
وی اظهار داشت: به اعتقاد من انتخابات آينده رقابت بین گفتمان اعتدال و افراط گری است و بحث اصولگرايی و اصالح طلبی مطرح 
نیست و به اعتقاد من اصولگرايان و اصالح طلبان معتدل در يك صف قرار می گیرند و افراط گراها و تندروها در طرف ديگر قرار می گیرند 

و بقیه دسته بندی ها را قبول ندارند.
وی گفت: اينكه آقای هاشمی را به جريان اصالحات منتسب می كنند قبول ندارم؛ واقعیت اين است كه بخش قابل توجهی از اصولگرايان 

هم حامی هاشمی هستند و اينطور نیست كه وی محصور در اصالح طلبان باشد.
مطهری گفت: اينكه بعضی ها می گويند هاشمی اصالح طلب است و حامیان وی همان حامیان موسوی هستند درست نیست و طرح اين 

مسائل به نظر من مقداری بی تقوايی است چرا كه هاشمی در بین اصولگرايان هم حامیان قابل توجهی دارد.
وی در بخش ديگری از سخنانش اظهار داشت: شورای نگهبان بايد مشايی را با پیگرد رد كند و هاشمی را هم با قاطعیت تائید كند 

چرا كه اگر مشايی تائید صالحیت شود نظام زير سوال می رود. چرا كه وی عالوه بر اينكه رجل سیاسی نیست افكار انحرافی دارد.

علی مطهری: خودروی جنتی از خودروی هاشمی گران تر است



3اقتصادیارمغان نيمه دومشماره 146
 اردیبهشت 1392

امروز اعالم شد كه ريیس مركز آمار ايران مهمان 
اين  كنار  در  بود.  خواهد  پايش  فردا شب  برنامه 
برنامه  اين  موضوع  كه  اعالم شد  خبر، همچنین 
اين  است.  كشور  بیكاری  و  آماراشتغال  بررسی 
كه  آورده  وجود  به  را  امید  اين  ديگر  بار  تقارن، 
آقای عادل آذر به عنوان متولی تنها مرجع رسمی 
آمار در كشور، يكبار و برای همیشه تكلیف ما را با 
آمار واقعی بیكاری و اشتغال در كشور روشن كند.

يكی از شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد ايجاد اشتغال میلیونی در كشور بود كه از همان ابتدا به دلیل غیر كارشناسی بودن شعار مطرح شده مورد 
نقد و اعتراض كارشناسان قرار گرفت. ايجاد اشتغال يكی از ضروری ترين نیاز های كشور بوده و هست و از همین رو حساسیت خاصی درباره آن 
وجود دارد. آمارهای وعده داده شده دولت در بحث ايجاد اشتغال از ابتدا اغراق آمیز و دست نیافتنی بود و با عدم تحقق، كارشناسی نبودن آن 
به اثبات رسید.در پیام نوروزی سال ۹0، احمدی نژاد به صراحت صحبت از ايجاد دو و نیم میلیون شغل كرد و حتي مدعي شد، دولت در سال 
هشتاد و نه نیز توانسته ۱میلیون و 600هزار شغل ايجاد كند. بیان اين آمارهای غیر مستند و مستدل ، موجب بی اهمیت شدن سیستم آماری و 
اخالل در برنامه ريزی برای آينده می شود. عدم ارائه برنامه های ايجاد اشتغال و ارائه آمارهای خالف واقع و غیر قابل انجام نه تنها موجب مشكالت 
اقتصادی می شود بلكه به دلیل عدم اطمینان جامعه به بهبود مشكالت باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی نیز می شود. يكی ديگر از عوارض اين 

تناقضات آماری سرگردانی بخش هايی است كه برای فعالیت خود به اين آمار نیاز دارند وبه نوعی اطالعات آماری مواد اولیه فعالیت آنها است.
نكته حائز اهمیت در ارائه آمار اشتغال از سوی دولت، نحوه محاسبه اين آمار است. اين معضل در سال های اخیر همواره مورد انتقاد كارشناسان 
بوده است. دولت از سال هشتاد و پنج با تغییر نحوه محاسبه اشتغال، شاغل بودن يك فرد را مساوی با يك تا دو ساعت كار در هفته دانست. شايد 
يكی از داليل مهمی كه رئیس مركز آمار را برای تغییر اين مبنا و در نظر گرفتن دو روز كاری در هفته به جای دو ساعت برای شاغل دانستن افراد 

وا داشته است انتقادات فراوانی بود كه به اين نحوه محاسبه نرخ بیكاری صورت می گرفت.
در مهرماه سال نود عادل آذر با تغییر اين مبنا از منتقدين خواسته بود كه ديگر اين موضوع را مطرح نكنند چرا كه استفاده از مبنای نرخ بیكاری 
يك استاندارد جهانی بوده و تقريبا از اوايل دهه هشتاد مورد استفاده دولت قرار می گرفته است. با اين حال وی اعالم كرد تغییر دو ساعت به دو 
روز در حد صدم درصد نرخ بیكاری را جابجا می كند.حال سوال مطرح اين است كه در حال حاضر كدام يك از اين دو روش در محاسبه نرخ بیكاری 

بكار می رود و آيا به واقع با تغییر نحوه محاسبه از ساعت به روز واقعاً شاهد تغییر ناچیزی در میزان آمار خواهیم بود؟ 
بر فرض استناد به آمار مركز آمار ايران از طريق شیوه مطرح شده باز هم به اين نكته برمی خوريم كه نرخ بیكاری در كشور در حال افزايش است 
و اين با سیاست ها و وعده های اعالم شده دولت در بخش اشتغال منافات دارد. بر اساس آمار مركز آمار ايران جمعیت بیكار ۱میلیون و 700هزار 
نفری سال 8۴، در بهار سال۹۱ به ۳میلیون و ۱00هزار نفر رسیده واين به معنی افزايش حدود ۴00هزار نفری جمعیت بیكار است. با مقايسه 

جمعیت فعال و بیكار كشور می توان نشان داد در اين سالها دولت تنها 7۵۵هزار فرصت اشتغال پايدار ايجاد كرده است.
ارائه آمارهای ضد و نقیض مطرح شده از سوی دولت، نهاد و سازمان های وابسته به آن موجب زير سوال رفتن اين آمارها می شود، به خصوص 
زمانی كه اين آمارها مورد انتقاد بوده و در درستی آن شك و ترديد وجود دارد. اين گونه رفتار و ارائه آمار به جای آنكه موجب اطالع رسانی و 

تصمیم گیری صحیح در حوزه های مرتبط شود، كشور را در موضوع مهمی نظیر میزان ايجاد اشتغال و نرخ بیكاری دچار ابهام می كند. 
با وجود عدم صداقت در ارائه آمار تا امروز از سوی دولت، بازخورد جامعه نشان دهنده عدم پذيرش اينگونه آمارهاست. پاسخ گو نبودن به سیستم، 
تنها موجب اختالل سیستمی می شود، حال آنكه قانع نشدن جامعه در برابر آمار و مستنداتی كه با آن سرو كار دارد، می تواند جامعه را به طور 
جدی از دولت ناراضی كند. به همین دلیل مركز آمار ايران می بايست در اين ماه های پايانی كار دولت، با روشی جديد به شفاف سازی آمارها 
بپردازد. مركز آمار بايد به عنوان يك نهاد مستقل صرفاً حقايق آماری جامعه را بیان كند، نه اينكه مطالبات دولتها در انتشار آمار لحاظ شود. دولت 
ها عمری دارند و روزی مسئولیتشان به پايان می رسد و تنها چیزی كه می ماند مردمی هستند كه بايد به آنها خدمت كرد. در چنین شرايطی 

ازعادل آذر انتظار می رود از فرصت فردا شب با ارائه يك آمار علمی، مستدل و مستند، استقالل مركز آمار ايران را به اثبات برساند.

آیا عادل آذر، آمار واقعی اشتغال را خواهد گفت؟

اقتصاد کالن - هفته نامه تجارت فردا در گفت و گویی با کمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی به 
بررسی تاثیر برخی کاندیدا های انتخابات بر شاخص های اقتصادی پرداخته است.

بخش هایی از این گفت و گو در ادامه آمده است: 
* ابتدا باید توجه کنید که این اولین بار نیست که بین اخبار سیاسی و تحوالت بازار همبستگی به وجود می آید. 
قبل از این هم وقتی برخی موضع گیری های داخلی یا اخباری در مورد چشم انداز مسائل خارجی کشور مطرح 
می شد، متغیرهای قیمتی مثاًل نرخ ارز یا شاخص سهام، چنین واکنش هایی را منعکس می کردند. در واقع هر 
احساس کنند  بازار  فعاالن  قدر  از آن هر  یا مهم تر  باشد  اثرگذار  اقتصادی  قدر تحوالت سیاسی روی شرایط 

تحوالت روی وضعیت آینده تاثیر می گذارد، این واکنش ها هم محسوس تر خواهد بود.
پیدا کرده است. همین  اقتصادی  بر شرایط  بیشتری  اثرگذاری  البته در چند سال گذشته مسائل سیاسی   *
موضوع باعث شده حساسیت بیشتری هم بین فعاالن اقتصادی نسبت به اخبار و تحوالت به وجود بیاید. یعنی 
در این شرایط که خیلی از متغیرها و شاخص ها با تغییرات در ابعاد نسبتاً قابل توجهی در یک مدت کوتاه مواجه 
بوده، بازارها در یک حالت گوش به زنگ هستند تا از نوسان های احتمالی بعدی جا نمانند. به عبارت دیگر هر 
قدر شرایط باثبات تری در حافظه بازار وجود داشته باشد، آنها احتمال ثبات بیشتری را در آینده می دهند و 

اثرپذیری شان هم کمتر می شود.
*  معموالً در کشورهای پیشرفته جابه جایی های سیاسی تاثیر چندانی بر بازارهای مالی و شاخص های اقتصادی 
ندارد، مگر در بعضی شرایط خاص که انتظار تغییر سیاست های کلیدی دولت وجود داشته باشد. مثال عرض 
می کنم. شما برگزاری انتخابات در خیلی از این کشورها را که دنبال کنید شاهد این نیستید که تحوالتی مثل 
حضور یا عدم حضور یک نامزد نوسان خاصی در شرایط بازار ایجاد کند. این پدیده به همان شرایط ثبات بازار 

و اثرپذیری آن برمی گردد.
* امکان دارد بازار نسبت به چهره ای خوش بین باشد که در صورت تقویت این خوش بینی می تواند زمینه ساز 
افت نرخ ارز به عنوان مثال باشد و در صورت تضعیف این خوش بینی هم خب افزایش نرخ ها را می توانیم ببینیم. 
*یکی از عوامل نوسان های ارزی و باال رفتن نرخ ارز انتظار آتی بوده است. یعنی برداشتی که فعاالن و افراد 
نسبت به شرایط آینده داشتند. خب در این صورت این انتظارات هم می تواند تغییر کند و آن بخشی از افزایش 
هم که در نتیجه این موضوع بوده تا حدی خنثی می شود و باعث برگشت قیمت ها می شود. برداشت من این 
است که با توجه به سهمی که هر یک از عوامل در رشد قیمت ارز داشته اند، حتی در صورتی هم که تحریم ها 
در میان مدت ادامه داشته باشد، اگر در عرصه سیاسی کشور اتفاق مثبتی از دید مردم رخ بدهد ما می توانیم در 

حوزه مدیریت ارز تا 40 درصد هم نسبت به وضعیت کنونی بهبود داشته باشیم.
باید  و  دارد  بازنگری  به  نیاز  آمده  وجود  به  کشور  سیاستگذاری  در  که  روندهایی  برخی  می کنم  فکر  من   *
اصالحاتی در سیاستگذاری به وجود بیاید. گذشته از این، یک ضرورت سیاستگذاری که متاسفانه در دوره فعلی 
کمتر شاهد آن بودیم نبود نگاه جامع به شرایط اقتصادی است و سیاست های موردی و مقطعی که به اجرا 
گذاشته شد. شرایط اقتصاد کشور به نگاه جامع و همه جانبه ای نیاز دارد. نمی شود در یک بخش به فکر اقداماتی 
بود و وضعیت سایر بخش ها را نادیده گرفت. در خصوص بازار ارز هم موضوعی که ضروری به نظر می رسد تغییر 
جهت در نگاه سرمایه گذاران از حوزه ارز به بازارهای دیگر است. برای دور کردن تقاضای سفته بازانه از بازار ارز، 

باید انگیزه الزم برای سرمایه گذاری در بازارهای دیگر ایجاد شود

بررسی تاثیر برخی کاندیدا های انتخابات 

ریاست جمهوری بر شاخص های اقتصادی

نماينده مردم تهران با بیان اينكه به واسطه تغییر قیمت ارز كاالهای اساسی مانند گوشت 60 درصد گران شده و روغن نیز ۳۵ درصد افزايش قیمت پیدا كرده 
است، افزود: اين ديگر هرج و مرج بازار ماشین نیست كه زندگی روزمره مردم را داغان نكند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند؛ اشكنه هم نخورند كه يك 

قاشق روغن می خواهد؟ 
احمد توكلی نماينده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی در بیان تذكری در خصوص گرانی های اخیر اظهار داشت: حفظ منزلت و جايگاه 
مجلس وظیفه هیات رئیسه است كه اين وظیفه بايد در عمل و در رفتار هیات رئیسه محترم و مجلس معزز محقق شود و در چنین شرايط حساسی كه در آن 

قرار داريم اگر بخواهیم حرف از موافقتنامه پستی بزنیم به نظرم اين جايگاه و منزلت رعايت نمی شود. 
وی با بیان اين كه سه خبر به نمايندگان مجلس می دهم اظهار داشت: سه ماه است برای كاالهای اساسی ارزی تخصیص داده نمی شود و يك ماه است به بهانه 

ناهماهنگی سیستم يكپارچه ديجیتال كاالهای اساسی كه با خون دل ارز آن تخصیص داده شده و تامین شده است وارد كشور نمی شود. 
توكلی خاطرنشان كرد: به واسطه تغییر قیمت ارز كاالهای اساسی ماند گوشت 60 درصد گران شده و روغن نیز ۳۵ درصد افزايش قیمت پیدا كرده است اين ديگر 
هرج و مرج بازار ماشین نیست كه زندگی روزمره مردم را داغان نكند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند، اشكنه هم نخورند كه يك قاشق روغن می خواهد؟ 
وی در ادامه افزود: اطالعاتی كه در اين زمینه برای تغییر قیمت هست اگر به صاحبان منفعت منتقل شده باشد كسانی كه گوشت وارد كردند و يا در انبارها 

احتكار كرده اند  چه نفعی از آن خواهند برد؟ 
نماينده مردم تهران گفت: نرخ رشد امسال را تمام سازمان های داخل وی خارجی منفی ارزيابی می كنند و در اين شرايط آقای رئیس جمهور سرمايه اجتماعی 

كشور را از بین می برد و نعل وارونه می زند. 
وی در  ادامه با قرائت يك بیت شعری مبنی بر اينكه:تا كه رد نعل اسبت گم كنند/ نعل را وارونه زن ، گفت: مردم به ما می گويند اين چه وضعی است؟ ما از 
شما رئیس مجلس می خواهیم مانند گذشته كه وقتی مسايل مهمی در خصوص زندگی مردم به وجود می آمد جلسه می گذاشتید خواهش می كنم اين بار نیز 

از همین االن به وزرا ابالغ كنید تا در جلسه بعدی به مردم گزارش دهند كه با چه وضعیتی كشور را اداره می كنند. 
توكلی خاطرنشان كرد: كمر مردم و تولید از اين گرانی ها شكسته است. آقای رئیس جمهور كه می گويد ما می خواهیم ۲۵0 هزار تومان به مردم بدهیم و مجلس 

نمی گذارد چرا نمی گويد كه اين كار را می خواهد با ۹ برابر كردن قیمت سوخت، آب و برق می خواهد  انجام دهد. 
وی اظهار داشت: چرا سرمايه اجتماعی را نابود می كنید؟ من استدعا می كنم به داد مردم برسید مردم بیشتر از اين تحمل گرانی را ندارند. 

الريجانی پس از تذكر احمد توكلی به وی گفت پیشنهاد شما اين است كه در اين خصوص جلسه ای برگزار كنیم؟ كه احمد توكلی گفت: بله در جلسه آينده 
وزرا در مجلس به مردم گزارش دهند و مركز پژوهش ها نیز گزارش های خود ر در اين خصوص به مردم ارايه دهد. 

الريجانی در نهايت پذيرفت كه اين موضوع را در هیات رئیسه مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری نمايند

توکلی: به داد مردم برسید، اشکنه هم نمی توانند بخورند

در حالی كه وزير راه و شهرسازی اواخر سال ۹0 از چیدن میوه های مسكن مهر در سال ۹۱ خبر داده بود اما با نزديك شدن 
به پايان سال، بخش زيادی از متقاضیان واحدهای خود را تحويل نگرفته اند و تنها ۵0 درصد واحدها در استان تهران به 

متقاضیان تحويل داده می شود.
 مهر: اوايل سال گذشته بود كه ابوالفضل صومعلو معاون وزير راه و شهرسازی در گفتگو با مهر وعده خانه دار شدن تمامی 
ايرانیان را داد و اظهار داشت كه تا پايان سال ۹۲ هیچ ايرانی بدون خانه نخواهد بود و اگر سال ۹0 هم مانند سال 8۹ با 
همكاری بانكها همراه باشد، به اين هدف می رسیم.همچنین سال گذشته در همین روزها وزير راه و شهرسازی اعالم كرد كه 
سال ۹۱، سال چیدن میوه های مسكن مهر است و تمامی متقاضیان در اين سال می توانند در واحدهای مسكن مهر ساكن 
شوند، اين در حالی است كه با نزديك شدن به پايان سال ۹۱، هنوز بخش زيادی از متقاضیان مسكن مهر به خصوص در 
استان تهران، واحدهای خود را تحويل نگرفته اند و مجبورند با اجاره بهای سنگین زندگی كنند.در واقع سايت های مسكن 
مهر در شهرهای جديد اطراف تهران هنوز با مشكل زيرساخت روبرو هستند و با وجود تكمیل برخی از ساختمان ها نداشتن 
آب و برق باعث شده كه اين واحدها به متقاضیان تحويل داده نشود. به همین جهت، تاپايان سال جاری تنها ۵0 درصد از و 
احدها )87 هزار و ۴۵۳ واحد( به متقاضیان تحويل داده می شود و براساس وعده مديركل راه و شهرسازی استان تهران مابقی 

واحدها در سال آينده به متقاضیان تحويل داده خواهد شد.
به عنوان مثال، در شهر جديد پرند تاكنون ۱۲ هزار واحد مسكن مهر از ۱00 هزار واحد ساخته شده در اين شهر، با تكمیل 
خدمات تحويل متقاضیان شده است و حدود ۲6 هزار واحد هم تاپايان سال تحويل می شود و تكمیل مابقی واحدها هنوز به 
جايی نرسیده است و ۱۳ هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد پرديس كه از سال 8۹ ساخت و ساز آن آغاز شد بطور كامل 

تحويل داده نشده است.
از سوی ديگر، برخی از تعاونی های مسكن مهر به تعهدات خود در زمینه تكمیل واحدها عمل نكردند و متقاضیان با سرگردانی 
میان اداره تعاون استان تهران و شركت عمران شهرهای جديد مواجه هستند و در نهايت هم جواب قابل قبولی را از متولیان 

اين امر نمی گیرند.
اين در حالی است كه با ورود دالالن به بازار مسكن مهر، قیمتها در اين بخش به طور فزاينده ای افزايش يافته است و آنها با 
فروش امتیاز و يا وارد كردن اسامی متقاضیان در لیست مسكن مهر، پول های كالنی را به دست می آورند، ضمن آنكه افزايش 
قیمت در اين بخش، تاثیر زيادی را بر قیمت ديگر آپارتمان ها در شهرهای جديد داشته و مستاجران اين شهرها را با مشكل 

تامین وديعه مواجه كرده است.
اين اتفاق در حالی افتاده است كه متولیان بازار مسكن، ساخت و ساز مسكن مهر و تحويل واحدها را يكی از داليلی می دانستند 
كه می تواند بازار مسكن را در شهر تهران كنترل كند بطوريكه در سال ۹۱ افزايش قیمتی در اين بخش بوجود نخواهد آمد.

در اين رابطه سید محمود فاطمی عقدا سرپرست مركز تحقیقات راه و شهرسازی در زمستان سال گذشته در گفتگو با مهر 
اعالم كرده بود: ما هم اكنون در اجاره بها مشكلی نداريم و با تولید عمده مسكن و بهره برداری از اين واحدها، اجاره بها 

افزايش نمی يابد.
وی با بیان اينكه مسكن در حال خروج از سبد كاالی سرمايه ای است، افزوده بود: اين اتفاق به طور حتم خواهد افتاد؛ به اين 

دلیل كه با تولید انبوه مسكن و بیش از حد نیاز، مسكن را می توان كنترل كرد.
همچنین صومعلو در سال گذشته به افتتاح ۱۹۳ هزار واحد مسكونی تا تابستان امسال اشاره كرده و گفته بود: اين افتتاح هابه 
كاهش قیمت مسكن و اجاره بها كمك می كند و اگر اتفاق ديگری برای اجاره بها و قیمت مسكن رخ دهد از ابزارهای قانونی 
دولت استفاده خواهیم كرد.وی افزود: به طور حتم افتتاح مسكن مهر در كشور و در تهران تب و تاب مسكن را در كشور و 
تهران می خواباند و كمك می كند تا ما به راحتی از هرم سنی عبور كنیم.اين در حالی است كه در سال جاری با وجود ركود 
بازار مسكن، نوسان قیمت ها را در بازار مسكن شاهد بوديم كه اين امر می تواند بازار اجاره بها در تابستان سال ۹۲ را تحت 

تاثیر قرار دهد.

میوه های مسکن مهر چیده نشد ، گرانی با طعم مسکن مهر!
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كارهايی كه حواس شما را پرت می كنند، می توانند گاهی اوقات 
عالئم سندرم را كمتر كنند. لذا جدول حل كنید، كتاب بخوانید، 

يك بازی كامپیوتری انجام دهید، بافتنی ببافید و ...
سندروم پای بیقرار معموال در نرمه ساق پا اتفاق می افتد و اين 
يا  و  می كشد  دراز  بیمار  كه  می دهد  رخ  وقتی  معموال  احساس 

برای مدت طوالنی می نشیند. 
 

پا  ساق  نرمه  در  معموال  بیقرار  پای  سندروم  تبیان،  گزارش  به 
پا  از مچ  اندام تحتانی  اتفاق می افتد، ولی می تواند در هر جای 
گرفته تا ران احساس شود. اين احساس معموال وقتی رخ می دهد 

كه بیمار دراز می كشد و يا برای مدت طوالنی می نشیند.
فردی كه دچار اين حالت می شود، به ناچار پای خود را حركت 
خم  يا  و  پاها  ماساژ  يا  مالش  رفتن،  راه  پاها،  حركت  می دهد. 
كردن زانوها به طور موقت تا حدی عاليم را كاهش می دهد و 

عدم تحرک و استراحت، سبب تشديد عالئم بیماری می شود.
و  هستند  مشكل  دچار  رفتن  خواب  به  در  معموال  بیماران  اين 
تجربه  و ساعات صبح  انتهای شب  در  را  بهترين خواب  معموال 
می كنند. چون اين افراد شب ها خواب كافی ندارند، ممكن است 

در طول روز خواب آلود باشند.
در اين مقاله ۱6 راه درمان سندروم پای بیقرار را برای شما بیان 

می كنیم.
۱- ديرتر بخوابید

سندرم پای بیقرار باعث سخت خوابیدن می شود.
می  تند  های  تكان  و  فشردگی  گزگز،  سوزش،  درد،  دچار  پاها 

شوند.
برای داشتن خواب عمیق، كمی ديرتر به رختخواب برويد و صبح 

ها بیشتر بخوابید.
استراحت شما  بهترين ساعات  از  تواند  ساعات خواب صبح می 

باشد.
۲- سر ساعت معینی بخوابید و بیدار شويد

خوابیدن و بیدار شدن سر يك ساعت مشخص در هر روز می 
تواند وضعیت خوابیدن را بهتر كند.

بايستی بدانید كه شما نیاز به چند ساعت خواب داريد تا احساس 
بهتری پیدا كنید.

بیشتر افراد بزرگسال نیاز به 7 تا ۹ ساعت خواب شبانه دارند.
۳- قبل از خواب پاهای خود را ورزش دهید

انجام كمی حركات كششی قبل از خواب می تواند مفید باشد.
برای كشش ساق پا، پای چپ خود را كشیده و عقب ببريد و پای 

راست خود را از زانو كمی خم كرده و جلو بیاوريد.
می توانید دستان خود روی ران پای راست خود و يا ديوار قرار 

دهید.
اين حركت را برای پای ديگر خود تكرار كنید.

كشش ساق پا باعث می شود بتوانید مدت بیشتری بنشینید.
۴- دوش آب گرم بگیريد

حمام كردن با آب گرم قبل از خواب، باعث آرامش و راحت تر 
را  بیقرار  پای  سندرم  عالئم  همچنین  شود.  می  شما  خوابیدن 

كاهش می دهد.
۵- مواد كافئین دار نخوريد

مصرف قهوه، چای، كاكائو و نوشابه سیاه به علت داشتن كافئین 
باعث می شود كمی احساس انرژی و شادابی كنید، ولی عالئم 

سندرم پای بیقرار را بدتر می كنند، حتی بعد از چند ساعت.
لذا قبل از خواب اين مواد را نخوريد.

اثرات  تا ۱۲ ساعت  افراد  باشید كافئین در برخی  به ياد داشته 
خودش را دارد.

6- پاهايتان را سرد يا گرم كنید
ببینید با گذاشتن حوله گرم روی پاهايتان احساس بهتری پیدا 

می كنید يا كیسه يخ؟
هر نوع تغییر دمايی می تواند تسكین دهنده باشد.

برخی افراد می گويند دوش آب سرد برای آن ها بهتر است.
7- هر روز ورزش كنید

ورزش متعادل )نه كم و نه زياد( در طی روز باعث می شود خواب 
بهتری در شب داشته باشید؛ مثل پیاده روی، آهسته دويدن، بلند 

كردن وزنه و هر ورزش ديگری كه از آن لذت می بريد.
و  پا  های  تكان  كاهش  باعث  ورزش  كه  داد  نشان  بررسی  يك 
خواب طوالنی تر و عمیق تر در افراد مبتال به سندرم پای بیقرار 

می شود.
ورزش  يا شديد  و  زياد  نبايد خیلی  كه  باشید  داشته  ياد  به  اما 

كنید.
ورزش شديد و طوالنی بخصوص قبل از خواب، عالئم سندرم را 

بدتر می كند.
8- مغز خود را ورزش دهید

نشستن عالئم سندرم را بدتر می كند، مثل وقتی كه نشسته ايد 

و تلويزيون تماشا می كنید و يا در يك اتوبوس شلوغ نشسته ايد.
كارهايی كه حواس شما را پرت می كنند، می توانند گاهی اوقات 
عالئم سندرم را كمتر كنند. لذا جدول حل كنید، كتاب بخوانید، 

يك بازی كامپیوتری انجام دهید، بافتنی ببافید و ...
۹- پاهای تان را حركت دهید

احساس  ها،  آن  دادن  حركت  گیرند،  می  درد  پاهايتان  وقتی 
ناراحتی را كاهش می دهد.

مفید  تواند  پاها می  دادن  يا حركت  و  دادن  تكان  اوقات  گاهی 
اين  توانید  می  تئاتر  يا  سینما  يا  هواپیما  راهروی  در  لذا  باشد. 

حركات را به راحتی انجام دهید.
۱0- به طور عمیق نفس بكشید

فشار روحی و جسمی، عالئم سندرم را بدتر می كند.
لذا با تنفس آرام و عمیق، گرفتگی عضالت خود را برطرف كنید.

اتاق كم نور به يك  از خواب، در يك  همچنین می توانید قبل 
موسیقی آرام گوش دهید.

۱۱- قبل از خواب، تلويزيون را خاموش كنید
خواب،  از  قبل  كامپیوتر  با  كردن  كار  يا  و  تلويزيون  تماشای 

خوابیدن را سخت می كند.
كارشناسان خواب می گويند نبايد در اتاق خواب، تلويزيون و يا 

كامپیوتر وجود داشته باشد.
۱۲- پاهای خود را ماساژ دهید

ماساژ دادن ساق پاها قبل از خواب می تواند عالئم سندرم را كم 
كند و بهتر بخوابید.

از اعضای خانواده تان می تواند اين كار را برای  شما و يا يكی 
شما انجام دهد.

۱۳- ببینید نیاز به قرص آهن نیاز داريد يا نه
افراد مبتال به سندرم پای بیقرار اغلب میزان كمی آهن در مغز 

خود دارند.
بدن شما برای ساخت دوپامین نیاز به آهن دارد. دوپامین يك 

ماده شیمیايی در مغز است كه حركات شما را كنترل می كند.
به  نیاز  ببینید  خون،  آزمايش  دادن  و  پزشك  به  مراجعه  با  لذا 

مصرف قرص آهن داريد يا خیر؟
اگر دچار كمبود آهن بوديد، قرص آهن را همراه با يك لیوان آب 
تا جذب  ويتامین ث مصرف كنید  منابع غذايی  يا ساير  پرتقال 

آهن در بدن بیشتر شود.
۱۴- با حركات يوگا، درد خود را كم كنید

انجام حركات يوگا به همراه حركات كششی، تنفس عمیق و 
آرام سازی عضالت می تواند عالئم سندرم خفیف را كاهش دهد.

شما می توانید از روی يك كتاب، حركات يوگا را انجام دهید.
۱۵- الكل ننوشید و سیگار نكشید

مصرف الكل و سیگار باعث بروز عالئم سندرم پای بیقرار می شود 
و برای خواب مضر است .

گرچه نوشیدن الكل ابتدا شما را خواب آلود می كند، ولی باعث 
می شود نصفه شب از خواب بیدار شويد و باعث كاهش كیفیت 

خواب شما می شود.
نیكوتین موجود در سیگار هم عالئم سندرم را بدتر می كند، لذا 
از مصرف سیگار، قلیان و هر نوع محصول دخانی ديگر خودداری 

كنید.
۱6- داروهای مصرفی خود را چك كنید

برخی داروهای سرماخوردگی و آلرژی، عالئم سندرم را بدتر می 
كنند، به خصوص برخی آنتی هیستامین ها )ضد حساسیت ها(.

چنین  نیز  تهوع  ضد  داروهای  و  افسردگی  ضد  داروهای  برخی 
مشكلی را ايجاد می كنند.

به پزشك، نام تمام داروها و مكمل های مصرفی خود را بگويید تا 
در صورت لزوم يك داروی ديگر برای شما تجويز كند كه عالئم 

سندرم پای بیقرار را ايجاد نكند.

16 درمان خانگی برای گزگز پاها در خواب

خونی  گروه  بودن  مثبت  يا  منفی 
به  ديگری  فاكتور  به  هم  فرد  هر 
فرد  يك  دارد.  بستگی   Rh نام 
روی  بر  كه  است  فردی  مثبت   Rh
آنتی ژن  قرمز خود  گلبول های  سطح 
در  نتیجه  در  و  دارد  را  فاكتور  اين 
ديده   Rh بادی  آنتی  او  پالسمای 

نمی شود.
گروه  كه  سوال  اين  به  پاسخ  برای 
خونی چیست، بهتر است ابتدا نگاهی 
مختصر به ساختار خون داشته باشیم.

بدن يك فرد بالغ دارای ۴ تا 6 لیتر 
است  مايعی  كه  پالسما  است.  خون 
خون  اصلی  جزء  چسبناک  و  زرد 
 ۵ و  آب  را  آن  درصد   ۹۵ كه  است 
درصد باقیمانده را هورمون، پروتئین 

و مواد غذايی تشكیل می دهند.
سلول های خونی در پالسما شناورند. 

اين سلول ها عبارتند از:
سلول  نوعی   :  )RBC( قرمز  گلبول 
تشكیل  را  است كه ۴0 درصد خون 
می دهد و وظیفه آن رساندن اكسیژن 
كردن  دور  و  بدن  بافت های  به 
بافت های  محیط  از  كربن  دی اكسید 
بدن است. هر گلبول قرمز در حدود 
۱۲0 روز در بدن ما زنده است و ۲0 
ثانیه طول می كشد تا هر گلبول تمام 

بدن را دور بزند.
مسؤول   :  )WBC(سفید گلبول 
در  بیگانه  مواد  و  عفونت ها  با  مبارزه 

خون است.
پالكت ها)PLT( : كوچكترين سلول 
خون  انعقاد  امر  در  و  هستند  خونی 

نقش اساسی دارند.
همراه  به  خونی،  سلول های  اين 
كه  است  مشتركی  تركیب  پالسما 
تنها  دارد.  وجود  افراد  همه  در خون 
افراد مختلف  عامل متفاوت در خون 
كه موجب تفاوت در گروه های خونی 
می شود، مربوط است به مولكول های 
آنتی ژن  نام  به  مشخصی  پروتئینی 
صورت  در  آنتی بادی.»آنتی ژن ها«  و 
و  قرمز  گلبول  سطح  بر  حضور، 
»آنتی بادی ها« داخل پالسما هستند.

گروه های خونی مختلف
گروه خونی هر فرد به طور مستقیم 
به پدر و مادر و آنچه از آنان به او ارث 
می رسد، ارتباط دارد. امروزه از میان 
گروه  تعیین  نظام  نوع   ۲0 از  بیش 

 RH و   ABO نظام  موجود،  خون 
مهمترين آن ها است. براساس سیستم 
 )A( اگر شخصی گروه خونی ،ABO
بر  كه  معناست  اين  به  باشد  داشته 
 A سطح گلبول های قرمزش آنتی ژن
 B و در پالسمای خونش آنتی بادی

دارد.
وضعیت افراد با گروه خونی B كامال 
در  آن ها  است.  قبل  گروه  برعكس 
سطح گلبول هايشان آنتی ژن B و در 

پالسما آنتی بادی A دارند.
روی  بر   AB خونی  گروه  با  فرد 
آنتی ژن  نوع  دو  هر  قرمزش  گلبول 
A و B را دارد و واضح است كه اين 
در پالسمای خونشان هیچ گونه  افراد 

آنتی بادی ندارند.
نهايتا افراد با گروه خونی O به دلیل 
نداشتن هیچكدام از آنتی ژن های A و 
آنتی  نوع  دو  گلبول، هر  بر سطح   B

بادی A و B را در پالسما دارند.
خونی  گروه  بودن  مثبت  يا  منفی 
به  ديگری  فاكتور  به  هم  فرد  هر 
فرد  يك  دارد.  بستگی   Rh نام 
روی  بر  كه  است  فردی  مثبت   Rh
آنتی ژن  خود  قرمز  گلبول های  سطح 
در  نتیجه  در  و  دارد  را  فاكتور  اين 
ديده   Rh بادی  آنتی  او  پالسمای 
 ۱۵ حدود  كه   )-Rh(نمی شود.افراد
بر  می دهند،  تشكیل  را  مردم  درصد 
روی گلبول قرمز خود چنین فاكتوری 

را ندارند

گروه خونی چیست؟

به طور متوسط در هر ۴ دقیقه يك فرد بر اثر سكته مغزی 
فوت می كند، اما خبر خوب اين است كه 80 درصد سكته 
مغزی ها را می توان جلوگیری كرد. تغییرات در شیوه زندگی 
می تواند به طور قابل توجهی خطر داشتن سكته مغزی را 
كاهش دهد.پزشكان می گويند: تشخیص و درمان به موقع 
باال  مغزی  سكته  بروز  صورت  در  را  كامل  بهبودی  شانس 
را  مغزی  عاليم سكته  بايد  حتماً  كار  اين  برای  اما  می برد 
ناگهانی در صورت،  يا ضعف  به درستی بشناسیم.بی حسی 
دستها و پاها در يك طرف از بدن، سردرگمی و مشكل در 
سكته  گرفتار  كه  است  فردی  نشانه های  از  كردن  صحبت 

مغزی شده است.
پزشكان و كارشناسان می گويند بیشتر شانس بهبودی در 
درمان  و  تشخیص  مورد  زودتر  هرچه  كه سكته  است  اين 
شود.دكتر »رندولف مارشال«، رئیس بخش سكته مغزی در 
بیمارستان نیويورک وابسته به كلیسای مشايخی پروتستان، 
به  فردی  كه  زمانی  گفت:  كلمبیا  دانشگاه  پزشكی  مركز 
سكته مغزی دچار می شود، ممكن است با تغییرات فیزيكی 

خفیف يا قابل توجهی روبه رو شود.
دائمی  آسیب  از  جلوگیری  برای  راه  موثرترين  افزود:   وی 
را  حمله  نشانه  های  كه  است  اين  مغزی  سكته  با  ارتباط 
شناسايی و سپس بالفاصله مراقبتهای پزشكی را آغاز كرد.

سرگیجه و مشكالت در راه رفتن، از دست دادن بینايی در 
يك يا هر دو چشم و سردرد شديد كه ناگهان بدون هیچ 
دلیل روشنی می آيد، نشانه های ديگری است كه نشان می 

دهد كه فرد دچار سكته مغزی شده است.
با اين حال، درمان زودرس می تواند در پیشگیری يا احتماالً 

در آسیب ناشی از سكته مغزی جلوگیری كند.
كارشناسان توصیه كردند كه به ياد سپردن كلمه انگلیسی 
سكته  سريع  تشخیص  در  افراد  به  می تواند   »FAST«

مغزی كمك كند.
اين كلمه از چهار حرف تشكیل شده كه هر كدام يك كلمه 
»ای«  حرف   ،)––––( صورت  كلمه  مخفف  »اف«  مجزا، 
را  گفتار  كلمه  مخفف  »اس«  بازو،)–––(،  كلمه  مخفف 
كه  است  اين  شود  پرسش  بايد  كه  سوالی  می رساند.چهار 
نگاه  است  شده  مغزی  سكته  گرفتار  كه  فردی  صورت  آيا 

ناهموار دارد.
آيا دستان اين فرد حلق آويز شده است.

به گفتار اين فرد بايد توجه كرد و اين سؤال را مطرح كرد 
كه آيا اين فرد دچار لكنت زبان يا ساير مشكالت در صحبت 
كردن شده است.بايد زمان را از دست نداد و اقدام آخر اينكه 
فوراً برای اقدامات فوريتهای پزشكی برای كمك به اين فرد 

بايد سريعاً با اورژانس تماس گرفت.
كننده  فعال  مغزی  سكته  برای  درمانها  رايج ترين  از  يكی 
 TPA به  است كه  لخته ستیز  بافتی پالسمینوژن، درمان 

شناخته شده است.
 Tissue( پالسمینوژن  بافتی  كننده  فعال 
پالسمین  تولید  موجب    )plasminogen activator

و حل شدن لخته خون می شود.
اين  می شود،  محسوب  قلبی  سكته  درمان  داروی   TPA
استفاده  مورد  قلبی  و  مغزی  سكته های  درمان  برای  دارو 
قرار می گیرد.چنانچه اين دارو بالفاصله پس از ايجاد سكته 
به انسان تزريق شود، موجب از بین رفتن سريع لخته هاشده 
و بافت های اطراف آن بر اثر نارسايی تغذيه از بین نخواهد 

رفت و جريان خون به حالت عادی باز خواهد گشت.
از  جلوگیری  آموزش چگونگی  كه  دارند  تأكید  متخصصان 
سكته مغزی با تغییرات در شیوه زندگی خاصی نیز می تواند 
جان انسان ها را نجات دهد.دكتر »بابك ناوی«، مدير مركز 
ويل  پزشكی  و مركز  نیويورک  بیمارستان  در  سكته مغزی 
چهارمین  و  است  جدی  مغزی  سكته  آمار  گفت:  كورنل، 
معلولیت  عمده  علت  و  آمريكا  در  میر  و  مرگ  عمده  علت 

بزرگساالن محسوب می شود.
اثر  بر  افزود: به طور متوسط در هر ۴ دقیقه يك فرد  وی 
اين است كه 80  سكته مغزی فوت می كند، اما خبر خوب 

درصد سكته مغزی ها را می توان جلوگیری كرد.
تغییرات در شیوه زندگی می تواند به طور قابل توجهی خطر 

داشتن سكته مغزی را كاهش دهد.
كاهش مصرف نمك

كاهش مصرف نمك می تواند فشار خون را پايین بیاورد و 
خطر ابتال به سكته مغزی را نیز كاهش دهد.

ادويه،ترشی  انواع  با  را  فصل  غذايی  مواد  نمك،  جای  به 
مصرف كنید، يك رژيم كم چرب و كم  سديم ممكن است 

احتمال بروز سكته مغزی را در شما كاهش دهد.
يك رژيم غذايی سالم بخوريد

كاهش LDL يا سطح كلسترول بد خطرات ابتال به سكته 
مغزی را كاهش می دهد و سالمت قلب را بهبود می بخشد.
mg/ سطح كلسترول بايد ۲00 میلی گرم در هر دسی لیتر

dL  يا پايین تر باشد.

 LDL سطح  بايد  قلبی عروقی  بیماری های  به  مبتال  افراد 
)كلسترول بد( خونشان را كمتر از mg/dL ۱00 و حتی 

كمتر از mg/dL 70 نگه دارند.
سیگار را ترک كنید

افراد سیگاری ۲ برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به سكته 
هستند. سیگار كشیدن رگهای خونی، فشار خون را افزايش 

می دهد و تسريع گرفتگی عروق است.
استعمال سیگار باعث افزايش فشارخون، آسیب به پوشش 
در  خونی  لخته های  ايجاد  خطر  افزايش  و  خونی  رگهای 
شدن  بسته  موجب  است  ممكن  كه  می شود  سرخرگ ها 

رگ های خونی شوند.
ورزش كنید

خطر  در  هستند  چاق  يا  وزن  اضافه  دارای  كه  افرادی 
و سكته  ديابت  باال،  فشار خون  باال،  كلسترول  با  بیشتری 
پايگاه  از  نقل  به  فارس  گزارش  هستند.به  روبه رو  مغزی 
می تواند  وزن  دادن  دست  از  آمريكا،  هلث دی نیوز  خبری 
فشار  كاهش  و  دهد  كاهش  را  مغزی  به سكته  ابتال  خطر 
اين  با  می گذارد.حتی  تأثیر  خون  گردش  سیستم  روی  بر 
تغییرات در شیوه زندگی، كارشناسان تأكید دارند كه افراد 
۵۵ ساله يا مسن تر هنوز هم در معرض خطر بیشتر ابتال به 

سكته مغزی هستند.
عدم فعالیت، اضافه وزن، يا هر دو خطر بروز سكته مغزی و 

ساير بیماری های مرتبط را باال می برند.
سیاهپوستان و مردم اسپانیايی و كسانی كه با يك سابقه 
خانوادگی از سكته  مغزی يا »مینی سكته مغزی« دارند در 

معرض خطر بیشتر از ابتال به سكته مغزی هستند.
هر چند سكته مغزی در مردان شايع تر هستند، زنانی كه 
اثر  بر  كه  دارد  احتمال  بیشتر  مغزی هستند،  دچار سكته 

آن فوت كنند. 

نشانه های سکته مغزی چیست؟
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رفته بودم بنیادم را ثبت كنم،بدون اين كه بگويند كجا می رويم مرا آنجا بردندناگهان در باز شد. آقای مشايی طرف چپ من 
و آقای ريیس جمهور طرف راست من نشستند.آقای مشايی گفت »چی شده؟ يه خرده شاد باشین! « من حرفی نداشتم كه 

بزنم. عكاس ها شروع كردند به عكس گرفتن...
عصرايران - عزت اهلل انتظامی در نامه ای تالش هايش برای ثبت بنیاد فرهنگی و هنری و چگونگی حضورش در وزارت كشور 

هنگام ثبت نام يكی از كانديداها شرح داد.
اين هنرپیشه پیشكسوت كه مدتی است برای ثبت بنیاد فرهنگی و هنری تالش می كند و هنوز به نتیجه ای نرسیده است 
در نامه ای كه در اختیار خبرگزاری ها قرار داد از فعالیت هايش برای ثبت اين بنیاد و چگونگی حضورش در وزارت كشور 

در هنگام ثبت نام يكی از كانديداهای رياست جمهوری شرح داد.
متن كامل نامه به شرح ذيل است:

پروردگارا كمك كن بتوانم حرف دلم را بزنم...
برای مردم سرزمینم...

من عزت اهلل انتظامی هستم
شنبه ۲۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ ساعت ۳ بعدازظهر بود كه از دفتر رياست جمهوری به من اطالع دادند » آماده باشید ماشین 
می آيد دنبالتان«. خوشحال شدم. ماه ها برای ثبت بنیاد دويده بودم. چند روز قبل از مراسِم اعطا نشاِن درجه يك هنری در 
بهمن ماه ۱۳۹۱ )كه به علت بیماری نتوانستم در مراسم شركت كنم( ما چند هنرمند منتخب را به دفتر رياست جمهوری 
دعوت كردند تا از مزايای مادی و معنوی اين نشان با خبرمان كنند. آنجا درخواست بنیاد فرهنگی و هنری را مطرح كردم. 
چند روز بعد آقای ريیس جمهور نامه فوری زدند به وزرا مربوطه فرهنگ و ارشاد و كار... مدتی گذشت... نتیجه ای حاصل 
نشد. ناچار فكر كردم دست به دامن آقای مهندس مشايی شوم. هفته ی قبل به ايشان پیغام داده بودم كه واجب العرضم و 
برای مذاكرات بايد خدمت برسم. فورا لباس پوشیدم. چیزی نگذشته بود كه خبر دادند ماشین آمده. با سرعت رفتم پايین. 

شخصی كه در مسیر مرتب با بی سیم صحبت می كرد به كسی كه آن طرف خط بود گفت »بله ايشان آمدند.« 
حركت كرديم. راننده چراِغ گرداِن قرمز رنگ را باالی ماشین قرار داد، با سرعت خیابان ها را طی می كرد و شخص بی سیم 
به دست هم مرتب خبر می داد كه ما كجا هستیم و كی می رسیم. من جلوی ماشین پهلوی راننده نشسته بودم. مردم با 

حیرت نگاهم می كردند كه مرا با اين ماشین و با اين سرعت كجا می برند! 
نزديك كاخ رياست جمهوری با بی سیم شماره، رنِگ ماشین و اسم سرنشینان را گفتند تا برای ورود هماهنگ شود. دستور 
دادند از درب خیابان ولی عصر داخل شويم. به جلوی ساختمان رسیديم. محوطه پر از مردهای پیر و جوان و پلیس بود. 
مرا پیاده و بالفاصله سوار ماشین ديگری كردند. مدارک و اسناد موزه قیطريه و بنیاد را با خودم برده بودم، حتی برای آقای 
بی سیم به دست هم مطالب خودم را تعريف كردم. خیلی با محبت گفت »چیزی نیست. انشااهلل همین امروز تمام میشود. 
ناگهان آقای مشايی سمت ماشین ما آمد شیشه ماشین را پايین كشیدم و گفتم مختصر عرضی دارم كه به كمك شما احتیاج 
است. گفت با ما بیايید همین امروز انجام می دهم. آقای مشايی سوار ماشیِن بزرِگ سفید رنگی شد و ما بالفاصله پشت سر او 
حركت كرديم. باالخره بنیاد داشت ثبت می شد... دوندگی هايم به نتیجه میرسید و نگرانی هايم رفع میشد... »بنیاد فرهنگی 
و هنری عزت اهلل انتظامی«... ناگهان ديدم میدان فاطمی هستم... گلدسته های مسجد نور... ماشین با سرعت جلوی يك درب 
آهنین ايستاد. تازه فهمیدم اينجا وزارت كشور است! همه جا پراز پلیس بود. ماشین آقای مشايی جلوتر رفت. به محوطه كه 
رسیديم من را از راهروهای طوالنی بردند... به جايی رسیديم كه مملو از جمعیت بود. آقای ريیس جمهورو مشايی و عده ای 

ديگر، همه آنجا بودند. مرد جوانی آمد و مرا همراه خودش باز به راهروهای تودرتو ديگری برد. 
واقعا خسته شده بودم... مجبور بودم با عصا پا به پای او راه بروم. به سالن بزرگی رسیديم. آنجا يك صندلی سه نفره فلزی 
آبی رنگ ديدم خودم را به آن رساندم و روی صندلِی وسط نشستم. مرِد جواِن همراهم گفت بايد برويم جلوتر. گفتم نمی 
توانم از اينجا تكان بخورم. بهرحال او رفت و مرا تنها گذاشت. نمی دانستم آنجا چه خبر است فقط پر از سروصدا و آدم 

های جورواجور بود... 
كمی گذشت... درب سالن ناگهان باز شد و جمعیت حمله كرد داخل. صندلی ای كه من روی آن نشسته بودم يك وری شد و 
به زمین افتادم. فقط سعی می كردم به زحمت پاهای جراحی شده ام را حفظ كنم كه لگد نخورند و زير دست و پا له نشوم. 

با داد و فرياد من باالخره دو سه نفر به دادم رسیدند. صندلی را درست كردند و من را روی آن نشاندند. 
جمعیت به داخل سالن هجوم برد. حیران مانده بودم چه كار كنم؟ ناگهان ديدم آقای مشايی و آقای ريیس جمهور و چند 
نفر ديگر كه همراه آنها بودند از روبرو به طرف من می آيند. آقای مشايی طرف چپ من و آقای ريیس جمهور طرف راست 
من نشستند. ناگهان اطرافمان پر شد از دوربین های عكاسی. آقای مشايی گفت »چی شده؟ يه خرده شاد باشین! « من 
حرفی نداشتم كه بزنم. عكاس ها تند و تند عكس می گرفتند. عكسشان را كه گرفتند محل را ترک كردند و من بازهمان 
جا بهت زده وسط آن صندلی سه نفره تنها ماندم. مرد جوان كه آمد مرا ببرد خانه گفتم چه شد؟ گفت »امروز كه ديگه 

نمیشه بعدا انشااهلل اوراق و براتون میاريم«...
مردم سرزمینم!

من برای شما همیشه همان عزتم، همانی كه از سیزده سالگی در تماشاخانه های الله زار با تشويق های شما بزرگ شده 
ام... همانی كه همراه شما با درد های ايران بسیار گريسته ام و با شادی هايش لبخند ها زده ام... برای شما من همیشه 

همان عزتم... بچه ای از سنگلج...
بنیاد فرهنگی و هنری يادگاری است از من برای جوانان و مردم سرزمینم... آرزومندم اين میراث ماندگار را همراه شما بنا 

كنم...
پروردگارا مرا با آبرو بمیران
عزت اهلل انتظامی
جمعه، ۲7 اردی بهشت ماه ۱۳۹۲ تهران

توضیحات عزت اهلل انتظامی درباره همراهی مشایی

سینما - اصغر فرهادی در نشست مطبوعاتی فیلم »گذشته« در كن 
گفت كه عوض شدن جغرافیای فیلم هايش باعث نمی شود كه هويت 

و جغرافیای او تغییر كند.
سمیه قاضی زاده - كن : نخستین نمايش فیلم »گذشته« آخرين فیلم 
اصغر برهادی امروز در سالن بزرگ لومیر شهر كن انجام شد. سالن 
مملو از جمعیت بود و همچون اكثر فیلم ها جمعیت هوادارانی كه 
دم در سالن اصلی به دنبال يك بلیت میهمان برای تماشای فیلم می 

گشتند بسیار.
در كنفرانس خبری اين فیلم كه بالفاصله بعد از اكران اولین نمايشش 
در شصت و ششمین جشنوارهء فیلم برگزار شد ، فرهادی به همراه 
برلت،  پولین  بژو، علی مصفا، طاهر رحیم،  برنیس  فیلمش  بازيگران 
همچنین دو بازيگر كودک فیلم و تهیه كنندهء » گذشته« الكساندر 

ماله گای حضور داشتند.
در ابتدای اين جلسه، و بعد از معرفی عوامل فیلم اولین سوال از سوی 
مجری برنامه در خصوص اينكه آيا از ابتدا قرار بوده كه اين فیلم در 
ايران ساخته شود يا خیر؟ مطرح شد. فرهادی در پاسخ به اين سوال 
گفت:« از ابتدا قرار بود كه اين فیلم در خارج از ايران ساخته شود چرا 
كه داستان مردی بود كه ايران را ترک كرده و به خارج از ايران می 
آيد بنابراين نمی شد كه در ايران رخ بدهد و مثال شخصیت از شهری 
به شهر ديگر در ايران سفر كند. بايد در خارج می بود. اما اينكه چرا 
در پاريس بايد آن را می ساختم و مثال در رم نه؟ سوالی است كه 

جواب های زيادی برای آن وجود دارد.«
به  ای قديمی  انتخاب خانه  به سوالی دربارهء  پاسخ  او همچنین در 
حومهء  در  ای  خانه  من  گفت:«  و سمیر  ماری  زندگی  محل  عنوان 
قديمی  كامال  قطار می خواستم كه  ريل  به  نزديك  بسیار  و  پاريس 
باشد. چون اين دو فاكتور باعث می شدند كه گذشته در فیلم حضور 
می  عامدانه  است.  از گذشته  ای  نشانه  قطار  و همیشه  باشد  داشته 
معماری  اسیر  خواستم  نمی  چون  باشیم  پاريس  از  خارج  خواستم 
پاريس شوم. يافتن چنین خانه ای مشكل بودو بسیار طول كشید اما 
در نهايت طراح صحنه ام توانست خانه ای را كه نزديك ريل قطار 
باشد پیدا كند و دقیقا همانی بود كه می خواستم. من معتقدم كه اين 
تنها خانه در جهان است كه اين ويژگی ها را دارد. البته در شهر زيبا 
هم ريل قطار در نزديكی خانه بود اما از اين جنس كه نشان دهندهء 

گذر زمان بود، نبود.« 
پرسش بعدی از تمامی بازيگران فیلم دربارهء مسالهء زبان در فیلم 
طاهر  بود.  كارگردان  كنار  در  ها  تمامی صحنه  در  مترجم  و حضور 
رحیم اولین بازيگری بود كه در اين زمینه پاسخ داد. او گفت:« شیوهء 
فرهادی بسیار خاص است و اين اولین باری بود كه در زندگی هنری 
من چنین اتفاقی می افتاد. با اينكه همه چیز در فیلم فرهادی از قبل 
با جزيیات معلوم است اما در عین حال من احساس آزادی را در همان 
چارچوب داشتم. يكی از داليلش اين بود كه ما قبل از فیلمبرداری 

زمان زيادی را با هم گذرانديم و مثل يك خانواده شده بوديم. 
و  ماه طول كشید  ما دو  تمرين های  داد:«  ادامه  زمینه  اين  بژو در 
ما  برای  )مترجم(  آرش  مدتی صدای  از  بعد  ماه.  چهار  فیلمبرداری 
همچون صدای فرهادی شده بود. به هر حال تمرين های زيادی كه 
تا جلوی دوربین خیلی  بود  باعث شده  فیلمبرداری داشتیم  از  قبل 
راحت تر عمل كنیم و آماده باشیم. انگار كه برداشت پنجاهمی باشد 
ام فرهادی  بارها گفته  از ما جلوی دوربین گرفته می شود. من  كه 
همچون شخصی است كه باله می نويسد و تمامی جزيیات را در آن 

لحاظ می كند.«
تجربه  اين  دربارهء  نیز  فیلم  بلژيكی  نوجوان  بازيگر  برلت  پايولین 
كه تجربه اولش بود گفت:« تمرين ها باعث شده بود هرآنچه را كه 

داشتیم جلوی دوربین رو كنیم. تجربه ای استثنايی بود.«
پاريس در  را در  ايرانی نقش احمد هم كه مدتی  بازيگر  علی مصفا 
من  ابتدا  گفت:«در  زمینه  اين  در  بوده  فرانسه  زبان  يادگیری  حال 
تهیه  كه  ای  اندازه  تا  بود  سخت  برايم  و  دانستم  نمی  فرانسه  زبان 
در  هرحال  به  ترسید.  ديد  مرا  كردن  ابتدا صحبت  در  وقتی  كننده 
ابتدای همكاری ما به عنوان گروه ايرانی با يك زبان ديگر و يك گروه 
فرانسوی با زبانی ديگر كار مشكل بود، اما به سرعت مساله زبان حل 
شد و تصور می كنم موفقیت اين فیلم همین است كه از مسالهء زبان 

رد شد و رابطه ای فراتر از زبان بین عوامل ايجاد شد.« 
به  فیلم، گفت: »  اين  تابعیت  به پرسشی دربارهء  پاسخ  فرهادی در 
هر حال ملیت من ايرانی است و من فیلمنامه نويسی را در آنجا ياد 
گرفته ام. با عوض شدن جغرافیای فیلم هايم هويت و جغرافیای من 
به نظرم  فیلم كار دشواری است.  تعیین ملیت  اما  عوض نمی شود. 
اصال نبايد به آن فكر كرد و بهتر است هركسی كه فیلم را می بیند 

آن را با ملیت خودش ببیند.«
مصفا دربارهء اينكه خودش كارگردان است و چه حسی درباره حضور 
دوربین  جلوی  وقتی  گفت:«  دارد،  ديگر  كارگردانی  دوربین  جلوی 

فرهادی هستید كارگردان بودن خودتان را فراموش می كنید.«
فرهادی درباره مساله سانسور و آزادی در فیلمش گفت:« سانسور دو 
نوع است. نوع اول رسمی است و به شما گفته می شود، اما نوع دوم 
كه خطرناک تر است و بايد از آن ترسید سانسوری است كه از درون 
به هر حال درست  افتد.  اتفاق می  ترين لحظات آدم  و در شخصی 
است كه من اين فیلم را در كشوری آزاد ساختم و محدوديت هايم 
كمتر بود اما اين به آن معنا نیست كه من محدوديت نداشتم. من در 
اين سن و سالی كه هستم محدوديت در درونم نهادينه شده است و 
بعید می دانم كه بتوانم تغییر كنم. از سويی نمی توانم بگويم چون 
برای ساخت اين فیلم دو سال در كشورم زندگی نكردم، پس آزادانه 
فیلم ساخته ام اما تالش كردم كه از دل اين محدوديت های درونی 

خالقانه استفاده كنم. »
تاكید  بر  از خبرنگاران مبنی  به سوال يكی  پاسخ  اين كارگردان در 
به  آنها  شباهت  و  خانوادگی  های  داستان  از  استفاده  بر  فرهادی 
ايبسن، گفت:« فعالیت هنری من ريشه  آثار هنريك  كارهايی نظیر 
در تئاتر دارد و من درام را از دنیای تئاتر به فیلم هايم آورده ام. به 
هرحال پرداختن به مساله خانواده باعث می شود شما همیشه يك 
گام به جلو باشید چرا كه همهء انسان ها تجربهء مشترک خانواده را 
دارند. كهنه ترين رابطهء بشری، رابطهء زن و مرد است اما مشكالت 
و چالش هايش همیشه تازه و نو هستند. من فكر می كنم اگر تا آخر 

عمرم روی همین موضوع كار كنم باز جا هست.« 
 كارگردان فیلم گذشته در پاسخ به سوالی دربارهء ايدهء اصلی فیلم 
كه به گذشته انسان ها می پردازد گفت: » ما حتی اگر تصمیم بگیريم 
هم نمی توانیم گذشته مان را فراموش كنیم بلكه ما از گذشته مان 

به سمت آينده فرار می كنیم. من فكر می كنم كه هیچ انسانی نمی 
تواند گذشته اش را رها كند بلكه در واقع آن را فیلتر می كند، گاهی 
اين  بر  تصورم  بنابراين  گاه كمرنگش می كند.  و  زيباترش می كند 
است كه گذشته چیز قابل اعتمادی نیست و حتی به نگاه تاريخ نگاران 
هم نمی توان آنقدرها اعتماد داشت. به هرحال بشر دو آرزو دارد يكی 
اينكه گذشته اش را اصالح كند و يكی اينكه از آينده باخبر شود. ما 
در اين فیلم به اين مسايل ارجاع داده ايم. جاهايی كه شخصیت ها 
از هم عذرخواهی می كنند به نوعی دارند گذشته شان را اصالح می 

كنند و گاهی هم از گذشته به آينده فرار می كنند. »
فرهادی دربارهء انتخاب بازيگران كودک كه بازی بسیار درخشانی در 
فیلم داشتند، گفت:« مدت زمان زيادی عكس بچه های مختلف را 
ديديم اما نتیجه ای تداشت تا اينكه من عكس بازيگر نقش فواد را 
ديدم و خواستم او را ببینم. از او هر سوالی كه پرسیدم جواب نداد 
همان  اين  كه  شدم  مطمین  من  بنابراين  نكرد.  هم  نگاهم  حتی  و 
بازيگری است كه من می خواهم. شانس بزرگ من در اين فیلم اين 
بود كه تمامی آدمها سر همان جايی بودند كه بايد می بودند از همان 
پشت صحنه گرفته تا جلوی صحنه. من هر روژ صبح با انرژی كارم 
را آغاز می كردم و همه چیز همانی بود كه من می خواستم بنابراين 
هیچ بهانه ای برای اينكه بخواهم بعدها از آن گاليه كنم يا فیلم بدی 

بسازم نداشتم. اين خوشبختی بسیار بزرگی است.« 
بعد  من  گفت:«  هالیوود  به  اروپا  سینمای  ترجیح  دربارهء  فرهادی 
از اينكه جدايی در آمريكا اكران داشت پیشنهادهای متعددی برای 
ساخت فیلم در آمريكا، در هالیوود و در كانادا داشتم. پخش كنندهء 
آمريكای من گاهی برخی از پیشنهادها را به من می گفت و گاهی 
به  مدتی  از  بعد  كند.  رد  را  آنها  ابتدا  همان  از  كه  داد  می  ترجیح 
اگر داستانی نوشتم كه در آمريكا می  او گفتم كه ترجیح می دهم 
گذشت، آن وقت به ساخت فیلم در آنجا فكر كنم. اما مساله اين است 
كه من ترجیح می دهم خودم از ابتدای فیلم درگیر آن باشم نه اينكه 
همچون هالیوود وقتی درگیر شوم كه معلوم است بايد روی چه رمانی 
كار كنم و بازيگرم را آنها معلوم كرده اند و من بیشتر به عنوان يك 
تكنسین در آنجا حضور داشته باشم. البته نمی شود دربارهء هالیوود 
نظر كلی داد. در هالیوود فیلم های خوب زياد و فیلم های بد زيادی 
ساخته می شود، اما من ترجیحم اين است كه ببینم داستانم در كجا 
اتفاق می افتد و بر اساس همان لوكیشن فیلمم را انتخاب كنم. برای 

خودم محدوديتی قايل نیستم.«
جمله  از  هايش  فیلم  در  موسیقی  از  استفاده  عدم  درباره  فرهادی 
فكر می كنند كه من موسیقی دوست  ها  »گذشته« گفت:« خیلی 
حالیكه  در  كنم  نمی  استفاده  آن  از  كه  است  دلیل  اين  به  و  ندارم 
اصال اينطور نیست و برعكس چون خیلی موسیقی دوست دارم از آن 
اين جنس كه دنیايی واقع  از  ام. معتقدم در فیلم هايی  نبرده  بهره 
گرايانه را به تصوير می كشند و به نوعی مستندگونه هستند جايی 
برای استفاده از موسیقی متن نیست. موسیقی می تواند تماشاگر را 
از فضای فیلم دور كند و من نمی دانم چطور بايد با موسیقی فیلم 
صوتی  های  افكت  از  فیلم  اين  در  اما  آمد.  كنلر  فضايی  چنین  در 
مختلف مثل صدای قطار، صدای ماشین لباسشويی، صدای لوسترها، 
صدای نوازند، آن دوره گرد در متروی پاريس و غیره به جای موسیقی 

استفاده شده است. »
او در پايان دربارهء همكاری اش با محمود كالری فیلمبردار گذشته 
به زبان مشتركی  واقعا  بود و  گفت:«اين دومین تجربهء همكاری ما 
رسیده بوديم كه نیازی نبود من خیلی چیزها را توضیح دهم. هرچند 
تمامی عوامل خوب بودند و من سهم بندی نمی كنم كه جه كسی 
بیشتر سهم داشت و چه كسی كمتر. اما بودن يك فیلمبردار ايرانی 
ايران كار می كنید بسیار خوب  از  را خارج  فیلمی  زمانی كه داريد 

است و كالری واقعا برای من بیش از يك فیلمبردار بود.« 

گزارش خبرآنالین از نشست مطبوعاتی اصغر فرهادی در کن
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شاگرد  كه  هنگامی  دور،  چندان  نه  ای  گذشته  در 
مدرسه ای بیش نبودم آسمان زيباترين و شیرين ترين 
انگیزه انديشه های من بود. تماشای آسمان سیاه شب 
موجب  همواره  آن،  در  پاشیده  ستارگان  از  انبوهی  با 
تعجب، ترس، لذت و حیرت من بود و اين سئوال كه 
اند،  چسبیده  آسمان  به  چگونه  و  چیستند  ستارگان 
داشت.  بخود مشغول می  مرا  و محدود  ذهن كوچك 
می پنداشتم ستارگان يا به سقف آسمان چسبیده اند 
و يا از آن آويزانند. ممهترين جای سئوال اين بود كه 
از  باالتر  پس  اند  چسبیده  آسمان  سقف  به  آنها  اگر 
بام  پشت  از  بعد  و  باشد  آسمان  بام  پشت  بايد  سقف 
ستارگان  اگر  است؟  چگونه  آنجا  ديگری.  آسمان  نیز 
آويزانند ريسمان آنها چه اندازه و به كجا متصل است؟ 
چگونه  و  كجاست  آن  ورای  است  متصل  كه  آنجا  به 
است؟ شبی نبود كه با حیرت به آسمان ننگرم و روزی 
با  نیانديشم.  آن  درباره  سئوال  از  دنیايی  با  كه  نبود 
گذشت زمان اندک اندک معماهای الينحل آسمانی آن 
دوران شیرين و سراسر مجهوالتم يكی پس از ديگری 
حل شدند ولی معماهای بزرگتر و پیچیده تری مطرح 

شدند. 
آسمان و فضا و محتوای آن همچنان و همواره حیرت آور و بهت انگیز و مرموز است. مسأله آغاز و پايان آسمان، حدود و كرانه های 
آن، اندازه و شكل و جنس جهان و دهها و صدها مسأله ديگر. اكنون چنین می انديشم كه به طور حتم و يقین جهان )كیهان و فضا( 
و عالم هستی از جايی و لحظه ای شروع شده است. قبل از آن چگونه بوده و در جای خالی اين جهان )قبل از پیدايش( چه چیز 
ديگری وجود داشته است؟ منشاء و عوامل پیدايش جهان كجا و چگونه بوده است و مواد اولیه ای كه آن را ساخته از كجا تهیه و يا 
آورده شده است؟ آيا تمامی ماده سازنده و موجود در جهان قباًل وجود داشته و يا برای اين منظور خلق شده است؟ اگر قباًل نبوده 
و در جهان هیچ نبوه است معنی آن اين است كه جهان تهی از ماده بوده است. آنگاه كه جهان تهی و هیچ بوده چگونه بوده است؟ 
و اصاًل اين همه ماده از كجا و چگونه تهیه و خلق شده است؟ آيا تهیه و طراحی و ساخت اين جهان كار يك اَبَر خالق بزرگ و يك 
اَبَر انديشمند متفكر بوده و يا خود بخود و بر اثر حادثه ای ناگهانی و يا روندی تدريجی و تكاملی رخ داده است. اصاًل حدود و كرانه 
اين عالم كجاست؟ آيا به غیر از ين جهان اليتناهی كه فقط بخش بسیار كوچكی از آن در افق ديد ما قرار دارد، در ورای آن، عالم 
ديگری نیز وجود دارد؟ آيا در همسايگی اين جهان هستی، جهان های ديگری و هستی های ديگری هست يا نیستی است؟ آيا اين 
جهان لبه و مرزی دارد؟ و اگر دارد كجاست و بعد از آن چیست؟ می گويند كه جهان در فضا و زمان بیكرانه است. حال اين محدودۀ 

كوچكی كه در افق ديد ما قرار دارد و ما آن را جهان می نامیم آيا واقعاً نمايانگر تمامی واقعیتهای جهان اعظم و هستی است؟ 
در اين جهان، اجرام غول پیكر و بی نهايت بزرگی همچون كهكشانها كه هر كدام حاوی صدها میلیارد ستاره اند وجود دارند و قطعاً 
جهان بزرگتر از تمامی آن ها است كه آنها را در دل خود جای داده است. آيا چیزی بزرگتر از جهان وجود دارد كه جهان در آن 
جای گرفته باشد؟ به فرض كه باشد و آن را »اَبَر جهان« بنامیم، حال اَبَر جهان در چه جهانی )فضا و مكانی( قرار دارد و آن فضا 
نیز به نوبه خود در كجاست؟ مثل اين است كه بی نهايت ظرف )مانند كاسه يا قابلمه(  را به ترتیب از كوچك تا بزرگ در دل هم 
قرار دهیم. آيا واقعاً جهان و هستی لبه و مرزی ندارد؟ شكل جهان چگونه است؟ مسطح است يا مدّور؟ كروی است يا بیضوی؟ مربع 
است يا مستطیل؟ پهن است يا دراز و ...؟ جهان ساكن است يا متحرک؟ اگر ساكن است در كجا و روی چه چیزی ايستاده است و 
آن چیز يا پايه و ستونی كه وزن سترگ اين جهان را تحمل می كند خود روی چه چیزی بنا شده و چگونه قرار گرفته است؟ اگر 
جهان متحرک است حركت خود را در چه لحظه ای و از چه نقطه ای و با چه سرعتی و به سوی چه هدفی شروع كرده و اكنون 
دارای چه سرعتی است و چه مقدار از راه را پیموده است و به كجا و به سوی چه نقطه ای پیش می رود؟ آيا مانند گلوله ای كه 
شلیك شده باشد به سوی هدف خاصی می رود؟ پس از آنكه انرژی اش تمام شد در گوشه ای خواهد افتاد؟ و يا مانند برگی كه 
در هوا گرفتار باد و طوفان است بدون هدف و بهر طرف سرگردان می شود؟ حال آن فضايی كه اين جهان در آن ايستاده است و يا 
حركت می كند كجاست؟ و چقدر بزرگ است كه اين جهان با چنین سرعتی در آن در حال حركت است؟ آيا اين جهان، آن جهان 

را دور می زند و يا در مسیری مستقیم حركت می كند؟ 
در جهان هستی سكون مطلق وجود نداشته و مفهومی ندارد. چون اين واژه معادل نیستی است و در عالم هستی چیزی به نام 
نیستی يافت نمی شود، كه اگر هم بشود پس خود نوعی هستی است كه يافت شده است. می گويند كه جهان با عمر ۱۵ تا ۱7 
میلیارد ساله خود كودک تازه تولد يافته ای است كه لحظه به لحظه در حال رشد كردن و بزرگ شدن )انبساط( می باشد بطوری 
كه در هر ثانیه ۵0 كیلومتر از هر طرف به بزرگی آن افزوده می شود و بسان بادكنكی كه باد می شود هر لحظه )هر ثانیه ۵0 
كیلومتر( بزرگی و حجم آن افزايش می يابد. حال اين »بادكنك جهانی« و يا »جهان بادكنكی« در چه فضايی قرار دارد كه به اين 
راحتی و با اين سرعت باد می شود و بزرگ و بزرگتر می گردد؟ نكند روزی اين بادكنك )بر اثر انبساط بیش از حد( بتركد. آنوقت 
چه خواهد شد و اجزاء و قطعات آن به كجا خواهد پاشید؟ يا اگر اين بادكنك از باد شدن بايستد و كسی كه آن را باد می كند باد 
آن را خالی كند آنوقت چه خواهد شد؟ ناگهانی باد آن خالی می شود و يا آهسته آهسته تهی و كوچك می گردد؟ آيا ممكن است 

اين بادكنك مرتب باد شود و خالی شود؟ 
نكند اين بادكنك در دست يك كودک بازيگوشی است، و يا در خانه ای و در جشن تولدی به ديواری آويخته است، و يا در میان 
انبوهی از بادكنكهای رنگارنگ و كوچك و بزرگ ديگر، در دست يك بادكنك فروش جهانی، به چوبی بسته شده و به اين طرف 
و ان طرف برده می شود؟ آيا اين جهان پايدار است؟ يعنی همواره بدين صورت و بدون تغییر بوده و به همین صورت نیز باقی 
خواهد ماند؟ و يا هرگز بدين صورت نبوده و همواره دستخوش تغییرات و تحوالت بوده و در آينده نیز به شكلهای ديگری خواهد 
بود. اگر چنین باشد بنابراين، شناخت ساختار جهان در دوره های مختلف، متفاوت خواهد بود و هیچ شباهت و ارتباطی به گذشته 

و آينده نخواهد داشت.
هیچ فكر كرده ايم كه ماده تشكیل دهنده اين عالم از كجا و چگونه تهیه شده است؟ ايا در همین جهان و بصورت اولیه و خام موجود 
بوده و يا از جهانهای ديگر )منابع و معادن ديگری( به اين جهان آورده شده است. دانشمندان معتقدند كه ماده، ازلی و ابدی است 
يعنی همواره بوه است )هیچگاه خلق نشده است( و همواره خواهد بود )هیچگاه از بین نخواهد رفت( و فقط از صورتی به صورتهای 
ديگر تبديل و تغییر شكل می يابد. اگر ماده نبود جهان، فضا و كیهان به چه شكلی بود؟ و اصاًل آيا جهان و هستی مفهومی داشت؟ 
آيا جهان هايی وجود دارند كه هنوی تهی مانده و ساخته نشده باشند؟ مانند قطعه زمین هايی كه در گوشه و كنار و يا خارج از 
شهر، ساخته نشده و هنوز برای آنها تصمیمی، طرحی، نقشه ای، مصالحی، شكلی و آينده ای در نظر گرفته نشده باشد! يا اينكه 
تمامی جهان بطور كامل ساخته و پرداخته شده است؟ آيا امكان دارد در ورای اين جهان و در نقطه ای مشرف به آن، اَبَر معماران، 
اَبَر مهندسان و اَبَر طراحانی نشسته اند و جهان را قديمی و يا كلنگی می بینند و تصمیم به كوبیدن و باز سازی آن با نقشه ها و 
ضوابطی امروزی تر و پیشرفته تری دارند؟ آيا می دانید اين جهان چند طبقه است؟ آيا مانند برجهای عظیم و مجتمع های غول 
پیكر و آسمان خراش های سر به فلك كشیده است يا مانند يك اطاق كوچكی است در يك باغ دور افتاد؟ آنچه كه مسلم است 
جهان متشكل از ماده و پر از ماده است. جايی در جهان يافت نمی شود كه وجود و حضور ماده در آن محقق و محرز نباشد. اصاًل 
جهان و فضا شكلی از ماده است و بدون ماده، عالم و هستی معنايی ندارد. بنابراين جهان بايد تابع رنگ، بو، شكل و خصايص ماده 
تشكیل دهندۀ آن باشد. محقق و مسلم شده است كه هر پديده ی ضّدی هم دارد. اتم و ضد اتم، مولكول و ضد مولكول، ماده و ضد 

ماده و... عالم وضد عالم. حال ضد عالم، ضد فضا و ضد هستی كجا هستند؟
تراكم ماده در جهان موجب ايجاد میدان های عظیم گرانشی و جاذبه ای می شود و اين میدان های نیرو، همه چیز را به سوی خود 
خم می كنند در نتیجه همه چیز به روی همه چیز خم می شود و هر چیز به دور چیز ديگری میگردد. در اين جا »انحنای جهان« 
مطرح میشود جهان خود را به شكلی خمیده و منحنی می نماياند. حال اگر جهان منحنی باشد شبیه به دايره يا بیضی خواهد 
بود، بنابراين شعاع، قطر، محیط و مركزی خواهد داشت، و در اين صورت اندازه های آن قابل محاسبه و حدود و مرز و حجم و لبه 
و كرانه های آن فاش خواهد شد، و اين با نظريه جهان بیكرانه و بدون لبه و مرز مغاير خواهد بود. پس در مورد شناخت جهان چه 
بايد كرد؟ چگونه بايد انديشید؟ و چگونه بايد هستی را فهمید؟ آيا قدرت انديشه ما ناتوان تر از آن است كه در مورد عظمت جهان 
هستی بیانديشد؟ قدر مسلم اينكه جهان بیكرانه تر و بی ا ندازه تر و دور دست تر از آن است كه بتوانیم حتی به قدرت ذهن، تخیل 
و انديشه، به كرانه های آن فكر كنیم. و به مراتب بزرگتر و شلوغ تر از آن است كه بتوانیم در مورد دسترسی به قلمرو و گستره آن 
كاری بكنیم. ما فقط می توانیم جهان را همینطور كه هست ببینیم، بشناسیم، بفهیم و از آن بهره و لذت ببريم و ذهنیت و انديشه 
خود را در آن غوطه ور سازيم، و در مقابل حیرت انگیزترين پديده های عالم، خداوند، اين اَبَر خالق بزرگ هستی و هستی بخش كل 

هستی را ياد كنیم و در مقابلش سر تعظیم فرود آوريم و هنر واالی آفرينش اين آفرينندۀ بی همتا را تحسین نمائیم.

عباس دهقانیان 

از اتم تا کائنات
 آشنایی با ساختار مادی جهان خلقت 2

 از جهان شناسی تا خدا شناسی
خبرآنالين - شهرام شكیبا در مطلبی طنز با ذكر اين مقدمه ادامه 

داده است:
تعداد  نیست  بعید  كه  می رسم  پیش بینی  اين  به  دارم  »كم كم 
همین طوری  اگر  باشد.  بیشتر  رای دهندگان  تعداد  از  كانديداها 
پیش برود، هر كانديدايی كه تعداد فرزندانش بیشتر باشد، با ۱0، 
و  گرفته اند  ياد  هم  خیلی هايشان  می شود.  رئیس جمهور  رای   ۱۲
را  كسانی  نام  روزها  اين  كرده اند.  انتخاب  رنگ  هوادارانشان  برای 
جمله ای  ياد  يك باره  می خواندم.  كرده اند،  كانديداتوری  اعالم  كه 
او گفت  به  رئیس جمهور  وزيری كه  و قضیه  افتادم  احمدی نژاد  از 
»هلو«! ديدم بهترين كار اين است كه رنگ ها از انتخابات پاک شود، 
باالخص با توجه به انقالبات رنگی و مخملی )برای اطالعات بیشتر 
رک به كیهان( اما به هرحال هر كانديدايی يك نماد و نشانه ای الزم 
و میوه جات و سبزی جات  از صیفی جات  بهتر  دارد، خب چه چیز 
كه مثل رنگ ها سوءسابقه هم ندارند؟ در هیچ جای دنیا تا به حال 
براندازی هويجی و كرفسی و نخودی و موزی و ... سابقه نداشته و 
لذا  نمی آيد  اينها پیش  و  براندازی  و  ناكرده شائبه دشمنی  خدای 
برخی سبزيجات، صیفی جات و میوه جاتی كه می تواند در انتخابات 

به كار تبلیغات كانديداها بیايد را معرفی می كنم.
سیبزمینی

با توجه به اينكه سیب زمینی بسیار خاكی است، برای كانديداهای 
تاثیر  و  نقش  نیز  پیش تر  است.  مناسب  بسیار  خاكی  و  مردمی 
اثبات  به  انتخابات  در  سیب زمینی  شگفتی آفرين  و  موفقیت آمیز 
رسیده؛ لذا هر كانديدايی كه مايل به استفاده از اين نماد پیروزمند 

است،  بايد زودتر اعالم كند كه مشتری زياد است.
توتفرنگی

ويژه كانديداهايی كه عنايت خاصی به ارتباط با كشورهای غربی و 
گسترش روابط با آنها دارند.

بادمجان
حضور  سیاست  در  ديرباز  دارد،  از  كه  غلط اندازی  ظاهر  علی رغم 
داشته است. به حضور فعال بادمجان در عرصه سیاست در حكايات 
شیرين فارسی نیز اشاره شده، تا حدی كه با عنايت به حكايت زير، 
خود بادمجان در قديم از رجال سیاسی به شمار می آمده و حتی 

نامش در عداد رقبای پادشاهان آمده است:
او  پیش  بورانی  بادنجان  بود،  گرسنه  سلطان محمود  وقتی  گويند 
نديمش  است.  چیزی  نیك  بادنجان  بگفت  و  بخورد  آن  و  آوردند 
در مدح بادنجان فصلی بلیغ بگفت. سلطان چون سیر شد، گفت: 
مبالغت كرد.  فور در مذمت آن  بر  نديم  را مضرت هاست.  بادنجان 
نديم  من  گفت:  می گفتی؟  چه  زمان  همین  مردک  گفت:  سلطان 

سلطانم نه وزير بادنجان!
اين هم سند و مدرک رجلیت سیاسی بادمجان.

شاتوت
اين میوه به اعتبار نامش اساسا متعلق به جماعت سلطنت طلب است 

و در انتخابات جايی ندارد. حواستان باشد.
انگور

نیست؛  مناسب  هیچ وجه  به  آبرودار  كانديداهای  برای  میوه  اين 
چراكه پرونده اخالقی دارد.

آبروی خاندان تاک هم بر باد رفت
دختر رز را عسس صد بار با مستان گرفت

ترب
درد  به  تنها  ترب  ويژه،  ساندافكت های  و  افكت  ساير  به  توجه  با 
انتخابات سروصدا راه  از  كانديداهايی می خورد كه قصد دارند بعد 

بیندازند و اعتراض كنند.
هندوانه

اين میوه برای كانديداهای كم كار به هیچ وجه توصیه نمی شود.
هلو

نوع تلفظ نام اين میوه حالت خاصی دارد كه لب های مردم حین 
گفتنش غنچه می شود؛ لذا اساسا جو جامعه را تلطیف نموده و باعث 
پیدا  دوباره  كبوترها  و  بگیرد  را  زيبايی  دست  مهربانی  تا  می شود 
شوند و ... دل و جگر در جامعه نهادينه شود. هلو برای كانديداهای 

لطیف به شدت توصیه می شود.

کاهوپیچ
برای  كاهوپیچ،  پرمغزی  و  پیچیدگی  اليه اليگی،  به  توجه  با 
پرابهام  و  پیچیده  و  خاص  مشاغلی  گذشته  در  كه  كانديداهايی 

داشته اند، مناسب است.
چاغالهبادام

باالخص  كانديداها  از  هیچ كدام  برای  هیچ وجه  به  نامش  به خاطر 
جوانان اصال توصیه نمی شود.

گوجهفرنگی
با توجه به نقش خاص گوجه  فرنگی در سال های اخیر و نوسانات 
در  فقط  كه  می شود  حاصل  نتیجه  محله،  يك  در  جز  قیمتی اش 
انتخابات شوراياری محله نارمك به درد می خورد. گوجه فرنگی برای 
انتخابات رياست جمهوری توصیه نمی شود، مگر برای كانديداهايی 

كه اساسا مملكت را مثل میوه فروشی محله شان اداره می كنند.
آلوئهورا

دهن پركنی  و  باكالس  اسم  آمده،  ايران  به  تازگی ها  كه  میوه  اين 
دارد؛ لذا برای كانديداهای اصالح طلب، شیك و پیك و جوان پسند 

بسیار مناسب است.
کیوی

كیوی تنها میوه ای است كه ته ريش مناسب و در حد شرعی دارد. 
تازه  انتخابات  به مناسبت  كه  كانديداهايی  مورد  در  همین  برای 
نبودن عريضه فقط  بگذارند و جهت خالی  تصمیم گرفته اند ريش 
به كار می آيد. ضمنا كیوی  ته ريش مختصری تهیه كرده اند، بسیار 

برای اصولگرايان اصالح طلب نیز توصیه می شود.
خیارچنبر

نظريات  همه  اما  دارد  وجود  متعددی  نظريات  میوه  اين  مورد  در 
و  طبیعی  خیار  همان  ابتدا  در  خیارچنبر  كه  است  آن  از  حاكی 
صاف و صوف بوده است ولی بعدا به داليلی از مسیر راست منحرف 
شده است. گروهی معتقدند كه تشعشعات اتمی در وی تغییر شكل 
داده و گروهی ضربات ناگوار عديده را باعث اين تغییر می دانند. به 
 هرحال خیارچنبر، همان خیار است كه منحرف شده؛ لذا بهترين 

میوه برای كانديداهای جريانات انحرافی به حساب می آيد.
پیشنهاد ویژه

القای  بر  عالوه  می خواهند  كه  كانديداهايی  برای  ويژه  پیشنهاد 
مردمی بودن و ساده زيستی، حس وطن پرستی شان را هم به اطالع 
ابوالقاسم  شادروان  از  دوبیتی  قطعه  اين  به استناد  برسانند  همگان 

حالت بهترين انتخاب نان و خیار و پنیر و گوجه فرنگی است.
شاد ز حس وطن پرستی خويشم

گرچه نصیبم همیشه سختی و تنگی ست
گشته غذايم به رنگ پرچم ايران

زانكه خیار و پنیر و گوجه فرنگی ست

طنز/ از »سیب زمینی« تا »هلو« در انتخابات یازدهم!

 مژده! مژده!
اگر ديگر مثل سابق بدنتان روی فرم نیست و نمی توانید با رفتن به مسابقات جهانی در صحنه های بین المللی حضور داشته باشید؛ می 
توانید با كانديدا شدن در شورای شهر همچنان در صحنه بمانید! به هر حال هر كس كه توانايی آن را داشته باشد كه يك چیز سنگین را 

باالی سرش نگه دارد؛ حتما توانايی آن را خواهد داشت كه حرف های گنده در خصوص مشكالت شهری بزند! 
مژده! مژده! اگر اين روزها آلبوم های موسیقی يتان فروش نرفته و روی دستتان باد كرده است! می توانید با نامزد شدن در انتخابات شورای 
شهر، و پس از آن شكست در آن، آهنگ های پر سوز و گذار بخوانید تا شايد مردم دلشان برای شما بسوزد و دوباره مورد اقبال عموم قرار 

بگیريد و آلبوم هايتان فروش رود! 
مژده! مژده! اگر بازيگری هستید كه ديگر كارگردانی پیدا نمی شود تا به شما نقش بدهد! می توانید با البی كردن با برخی جريانات از آنها 

نقشی مناسب برای بازی بگیريد! البته نقش نه برای بازی در فیلم و سريال؛ بلكه بازی در جلسات شورای شهر! 
* اين روزها كه گروه های سیاسی حواسشان به انتخابات رياست جمهوری است و به انتخابات شورای شهر چندان فكر نمی كنند؛ بهترين 
فرصت است كه شانسمان را انتخاب كرده و به انتخابات ورود پیدا كنیم.  از نظر محققان و كارشناسان ستون طنز عصرايران؛ افراد زير می 

توانند در انتخابات شورا نامزد شوند: 
 ۱- هر كسی كه فكر می كند محبوبیت دارد: به تیتر دقت كنید! نیازی نیست واقعاً محبوبیت داشته يا نداشته باشید! همینكه خودتان 
احساس كنید از درجه ای از محبوبیت برخوردار هستید كفايت می كند! به اين منظور می توانید به تعداد بازديدكنندگان وبالگتان سر 
بزنید و يا در شبكه های اجتماعی تعداد اليك هايتان را بشمريد! بدين ترتیب توهم شما در خصوص محبوبیت باال و باالتر رفته و در نهايت 

می توانید برويد و با خیال راحت كانديدا شويد! 
 ۲- بی خیال تخصص: درست است كه شما نمی دانید شورا چیست و وظايفش چیست و حتی مشكالت شهرتان را به درستی نمی شناسید! 
اما خیالی نیست! هر زمان يك چیزی مد می شود و االن انتخابات شورا مد شده است! فوقش اگر در انتخابات پیروز شديد آن موقع می 
رويد و اطالعاتتان را در اين خصوص افزايش می دهید ،تازه افزايش هم نداديد ، نداديد ، مشكلی پیش نمی آيد و شما ۴ سال را به خوبی 

خوشی سپری می كنید! 
 ۳- آسانسور ترقی: شهرداری در برخی مواقع به مانند آسانسور ترقی عمل می كند! طرف می رود شهردار می شود و بعد از چند سال می 
شود رئیس جمهور! البته برخی مواقع نیز اين آسانسور به درستی عمل نكرده و طرف به طبقبات پايینتر و حتی زيرزمین و يا حتی جاهای 

بدتر)!( هم منتقل می شود!  از ما گفتن بود.
 ۴- نامزد شدن: برخی مواقع پیش می آيد كه شما ديگر مثل سابق در چشم ها نیستید! كسی شما را تحويل نمی گیرد! باالخره يك 
طوری بايد خودتان را نشان دهید و چه كاری بهتر از نامزد شدن؟! كال همیشه نامزدها – مخصوصا در روزهای ابتدايی- توی چشم هستند! 
 راستی! در روزنامه ای خوانديم حامیان دولت ماموريت انتخابات شورا را به دست »افسانه بايگان« سپردند! به هر حال چه كسی بهتر از 

ايشان! بازيگر نیستند كه هستند! خوب نقش بازی نمی كنند، كه می كنند! 

فرزاد حسنی؛ شهردار آینده تهران
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تحفه نطنز از اينجا می آيد؛ روستايی به نام ولوجرد يا ولوگرد كه تقريباً در ۲۲ كیلومتری ابیانه واقع 
شده و تا روستای هنجن نیز تنها ۴ كیلومتر فاصله دارد. هر سه روستا جزو توابع شهرستان نطنز 
در استان اصفهان اند اما شايد روستايی كه بیشتر از همه مورد توجه جهانگردان خارجی و مسافران 
داخلی و حتی خود سازمان میراث فرهنگی طی چند سال اخیر قرار گرفته همان ابیانه است كه 
با حفظ بافت سنتی و قديم خود روز به روز رونق بیشتری پیدا می كند و به ويترين جاذبه های 

گردشگری اين منطقه تبديل شده است. 
برای رسیدن به روستای ولوجرد يا ولوگرد راهی با ديدنی های بسیار از صالبت كوهها و آرامش 
كوير را در پیش رو داريم. در مسیر تهران به اصفهان از جاده قم- كاشان، پس از عبور از كاشان، 
هجده كیلومتر مانده به شهر نطنز، پس از نیروگاه اتمی نطنز و نرسیده به جايی كه »سر پل هنجن« 
نامیده می شود پاسگاهی قرار دارد كه به پاسگاه برزرود معروف است. كنار اين پاسگاه جاده ای 
فرعی است كه به دو راه تقسیم می شود؛ جاده برزرود و جاده چیمه رود. راه اول پس از عبور از ده 
هنجن از دهات يارند، كمجان، برزرود و طره می گذرد و در انتها به همان روستای باستانی ابیانه 
می رسد اما راه چیمه رود از روستای ولوجرد يا به گويش اهالی آنجا ولوگرد، چیمه، و تكیه سادات 
می گذرد. روستای ولوجرد اين روزها عالوه بر داشتن يك جمعیت بومی كه بالغ بر ۱۵0 نفر می 
شوند به اقامتگاه فصلی بسیاری از تهرانی ها كه زمانی روستای آباد، آباء و اجدادشان بوده تبديل 
شده به طوری كه جمعیت كلی اين روستا با احتساب تهرانی ها از مرز ۲۵0 نفر می گذرد. ولوجرد، 
بهشتی در آستانه كوه و كوير است كه با نسیم خنك بهاری و میوه های لذيذ تابستانی به استراحتگاه 
بازنشستگان تهرانی بومی آن روستا تبديل شده كه هیاهوی زندگی شهرنشینی را به حريم پرآرامش 

روزهای بلند و شبهای خنك اين منطقه بكر كويری- كوهستانی راه نمی دهند. 
قدمت اين روستا بالغ بر ۲۵0 سال است. كهنسال ترين فرد اين روستا از خداوند ۱۲0 سال عمر 
گرفته و در همین جا سكونت دارد. گل بنفشه، پونه، آويشن و كرفس های خودرو در فصل بهار البه 
الی جوی های پرآب و دامنه های كويری اما دل انگیز چشم ها را نوازش می دهند و محصوالت 
باغات همچون انگور، انجیر، انار، گالبی، سیب، آلو، گوجه سبز، هلو، خرمالو عطش مسافران تابستانی 
و پايیزی را سیراب می كنند. پايیز اين روستا نیز با خشكباری كه محصول همین باغات است و 
كرسی هايی كه قصه ها و خاطرات چندنسل را به خود ديده به ياد ماندنی ترين شب های چله را 
برای نوه ها و نتیجه هايی كه اصالتاً »ولوگردی« هستند می آفريند. سوغات »ولوجرد« همان تحفه 
نطنز است؛ گالبی های درشت، لذيذ و آبداری كه برای صادرات به شهرهای مختلف ايران فرستاده 

می شود و مزه دلچسب آن شهره آن منطقه است.

معرفی روستای ولوجرد نطنز


