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يکي از تفاوت هاي سبک زندگي غربي با سبک زندگي ما خصوصيت گذراندن ساعات شب است و گرچه برخي از عادات و شرايط زندگي 
غربي  با توجه به تأثير بعضي شبکه هاي ماهواره اي - گاه تا حد زيادي به زندگي برخي از ما وارد شده ، اما در مجموع شب در فرهنگ 
ما زمان استراحت و خواب و به تعبير قرآن کريم » لباس » آرامش تلقي مي شود ولي در فرهنگ و سبک زندگي غربي عنوان » زندگي 

شبانه » يک عنوان ثابت و متعارف است .
ماه مبارک رمضان در ميان ماه هاي سال اما اين ويژگي را دارد که فرصت عبادت و مناجات و تعليم و تعلم و فراگيري معرفت است و 
اين جشن عبادي و معنوي گاه در برخي از کشورهاي اسالمي با شکوه و شادي و رنگ و لعاب فراوان برگزار مي گردد و فضايي پر شور و 

متفاوت از زندگي را فراهم مي سازد .
در سال هاي اخير برگزاري نمايشگاه قرآن کريم از سويي و گسترش و فراگيرشدن جلسات دعا و سخنراني نيمه شب ها – که پيشتر به 
شکل محدود برگزار مي شد – از سوي ديگر باعث شده تا شب هاي رمضاني رنگ و بوي تازه اي پيدا کنند و اکنون گاه در برخي مناطق 
کشور يا به طور خاص برخي محله هاي تهران در ساعات نيمه شب يک زندگي جدي را با حضور خانواده ها و خصوصا جوانان مي توان 

مشاهده کرد .
اگر کسي بتواند شرايط چنين تجربه اي را براي خود و خانواده اش فراهم سازد ، همين زندگي متفاوت و حال و هواي تازه مي تواند 
فرصتي باشد تا بيشتر با مسجد انس بگيرد ، به ديدار و گفتگوي دوستان و نزديکان بنشيند ، به عبادت و مناجات بپردازد ، معارف ديني 
و علمي را بياموزد و از برنامه هاي مختلفي مانند نمايشگاههاي کتاب استفاده کند و وقت بيشتري را با خانواده و فرزندان خود در محيط 

هاي عمومي مانند بوستان ها بگذراند .
شايد اين امکان به دليل شرايط شغلي براي هرکسي فراهم نباشد و اجبار صنوف مختلف اجتماعي براي اشتغال در ساعات روز مانع تحقق 
چنين هدفي است . اما اگر اين فرصت فراهم شود که افراد مختلف شبهاي ماه مبارک رمضان بيدار باشند، بخورند و بياشامند ، بگويند و 
بخندند ، بياموزند و بخوانند، عبادت کنند و به نماز بايستند و شب هاي نوراني اين ماه را خوش بگذرانند و در ساعات آغازين روز بخوابند 

و استراحت کنند فرصت تجربه جديدي براي شهروندان فراهم مي شود که برکات و ثمرات زيادي دارد .
جدا از همه آنچه گفتيم و از همه مهمتر اين نوع زندگي در ماه مبارک رمضان روزه داري را براي همه مخصوصا دخترهاي نوجوان آسان 
تر مي کند که اکنون مجبورند در گرماي طاقت فرساي تابستان بيدار و مشغول به کار باشند ، در حالي که شبها با هواي خنک تر و دور 

از گرماي روز مي توانند به همان کارها بپردازند .
تغيير ساعات کار و تدبير هماهنگي هاي الزم در نهادهاي مختلف براي تحقق اين هدف از آنچه در نگاه اول به نظر مي رسد ساده تر است 
و اتفاق خاصي هم با چنين تغيير ساده اي رخ نخواهد داد . تنها چند ساعت جابجايي برنامه هاي عمومي و تنظيم مقررات الزم مي تواند 

فرصت شرکت در چنين جشن با شکوهي را براي همگان فراهم سازد و ماه مبارک رمضان را به خاطره اي شاد و شيرين تبديل کند .
همه ما مي دانيم که در وضعيت فعلي اگر کسي بخواهد روزه بگيرد کارآيي کمتري دارد و با گرماي هوا و مشکالت تردد شهري ، شايد 
بسياري امکان روزه گرفتن را از دست بدهند يا دچار مشکالتي باشند و در عوض اگر بتوانند از فرصت شبها استفاده کنند چه بسا مجالي 

براي بهره گرفتن بيشتر از ضيافت الهي بيابند .
شايد اين ايده و فکر در نگاه اول چندان جدي به نظر نرسد يا از اولويت هاي اجتماعي ما به شمار نيايد ، اما هر کسي اگر با قدري جديت 
و تأمل بدان بينديشد در خواهد يافت که آثار مثبت و فوايد آن از آثار منفي و مضاّر آن بيشتر و نتايج آن از وضعيت فعلي پربار تر است .

چه بسا برنامه ريزي دقيق براي تحقق چنين هدفي به حل برخي مشکالت پراکنده فرهنگي و اجتماعي ديگر نيز منجر شود ، به شرط آن 
که نهادهاي مختلف با هماهنگي کامل و تدبير صحيح به ميدان وارد شوند و از نظام آموزشي تا مديريت شهري و از نهادهاي انتظامي و 

امنيتي تا رسانه ملي همه براي تحقق اين اهداف متعالي بکوشند
محمدرضا زائري

ماه مبارک رمضان ، فرصتي براي زندگي در شب

ربنای دوم، سوره مومنون از سوره های مکی، آیه شامره ۱۰۹

ْن ِعَباِدی َیُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر لََنا  إِنَُّه کاَن َفِریٌق مِّ

َوارَْحْمَنا َوأَنَت َخْیُر الرَّاِحِمیَن
ترجمه فارسی:

زیرا شامیید که چون طایفه ای از بندگان صالح من روی به من آورده 
و عرض می کردند بارالها ما به تو ایامن آوردیم، تو از گناهان ما درگذر 

و در حق ما لطف و مهربانی فرما که تو بهرتین مهربانان هستی.

 ربنای دوم
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کشورمان  آکادمی  های  که  بگويم  کجا  بايد  را  درد  اين  ما  گفت:  فرهنگستان  ها  وضعيت  درمورد  تاسف  اظهار  ضمن  داماد  محقق 
)فرهنگستان  ها( حتی نسبت به آکادمی  های عقب  مانده  ترين کشورهای آسيايی، از نظر استقالل عقب تر است.

به گزارش نامه، سيدمصطفی محقق داماد)استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم ايران( که يکی از سخنرانان مراسم سالروز هشتادسالگی 
رضا داوری اردکانی بود، ضمن تجليل از جايگاه اين فيلسوف شناخته شده، اعتراض شديد خود را نسبت به عملکرد شورای عالی انقالب 

فرهنگی و رياست جمهور نسبت به فرهنگستان  ها اعالم کرد.
وی با اشاره به تصميماتی که در سال 88 نسبت به انتصابی شدن رياست  فرهنگستان  های مختلف رخ داده، گفت: در دوره  ی رياست 
داوری اردکانی بر فرهنگستان علوم، فرهنگستان  ها با مشتی آهنين و کوبنده روبرو شدند. از اين حيث؛ من از اعضای شورای عالی انقالب 
گله  دارم. شايد نبايد از روحانيون اين شورا انتظار داشت که نسبت به وجاهت آکادميک فرهنگستان  ها واکنش نشان دهند، اما چهره  های 

دانشگاهی چرا در اين باره سکوت کردند؟!
حجت االسالم و المسلمين محقق داماد ضمن بيان اين مطلب که هويت فرهنگستان  ها در اين است که اعضا و رياست، توسط خود 
فرهنگستان و براساس مدارج علمی مشخص شوند، ادامه داد: چرا در سال 88 دور هم نشستيد و پشت درهای بسته اين تصميم را 
گرفتيد که روسای فرهنگستان  ها بايد با انتصاب و ابالغيه شما مشخص شوند؟ چرا با اين تصميم اعتبار و افتخار رياست بر فرهنگستان  ها 

را از بين می  بريد؟ شک نکنيد که تاريخ درمورد اين اقدام و تصميم شما قضاوت خواهد کرد.
به نوشته ی ايلنا، وی افزود: جناب داوری اردکانی تا به امروز، تمام تالش خود را کرده تا مانع از انتصابی شدن رياست فرهنگستان 
علوم شود و در اين راه، استقالل فرهنگستان را حفظ کرده. شايد هم بايد از آقای رييس جمهور متشکر باشيم که با پيگيری  های جناب 
داوری موافقت کرد تا الاقل اين اتفاق برای فرهنگستان علوم رخ ندهد و البته اين رويداد اشتباه در کارنامه  ی رياست جمهور ثبت نشود.

عضو فرهنگستان علوم همچنين با مخاطب قرار دادن محمود احمدی  نژاد و با اشاره به سخنرانی  وی در مراسم نکوداشت فعاليت  های 
هشت ساله  ی دولت نهم و دهم که از سوی سازمان صدا و سيما برپا شده بود، گفت: بس کنيد اين خطابه  های يک طرفه را! ديگر دوره  ی 
منولوگ به سر آمده و مردم از تک  گويی خسته  اند. دوران؛ دوران ديالوگ است. اينکه بياييد يک تنه و در سخنان تان بگوييد فالن کرديم 
و بهمان، صحيح نيست. ای کاش حداقل يک فرد دلسوز در اين برنامه حضور داشت و دغدغه  های موجود را بيان می  کرد تا به آن ها پاسخ 
بدهيد.محقق داماد همچنين ضمن اظهار تاسف درمورد وضعيت فرهنگستان  ها کشور افزود: ما اين درد را بايد کجا بگويم که آکادمی  های 
کشورمان )فرهنگستان  ها( حتی نسبت به آکادمی  های عقب  مانده  ترين کشورهای آسيايی، از نظر استقالل عقب تر است. کاش آقای حداد 

عادل جلسه را ترک نمی  کردند تا من اين صحبت  ها را رو به رو؛ به ايشان بگويم.
بنا به گزارش انتخاب، وی همچنين با اشاره به حسن روحانی و دولت جديد گفت: اميدواريم رييس جمهور جديد که شخصيتی فرهنگی 

و دانشگاهی است، به دغدغه های موجود در اين حوزه رسيدگی کند.

دکتر غالمعلی رجايی مشاور دفتر آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 
با انتشار يادداشتی در سايت شخصی خود، به تشريح جزئيات 
تشخيص  مجمع  رئيس  صالحيت  رد  روز  در  داده  رخ  موارد 

مصلحت نظام پرداخت.
به گزارش ايسنا به نقل از انتخاب، وی در اين يادداشت آورده 
صالحيت  احراز  عدم  نکردنی  باور  و  شگفت  »حادثه  است: 
ياران  از  باقی مانده  بنيانگذاران  معدود  از  که  هاشمی  آيت اهلل 
امام در پيروزی انقالب و تاسيس جمهوری اسالمی است توسط 
شورای نگهبان، بدون ترديد پس از رويداد چرايی و چگونگی 
قبال  که  جمهوری  رياست  اخير  انتخابات  در  ايشان  نام  ثبت 
در  کم نظير  و  عجيب  حوادث  از  يکی  من  گمان  به  نوشته ام، 

تاريخ انقالب اسالمی پس از امام است.
خوشبختانه اينجانب به دليل موقعيت کاری و ارتباط نزديکم با 
آيت اهلل هاشمی که از توفيقات الهی به من است، از نزديک در 
جريان تقريبا کامل اين واقعه بوده ام و با توجه به اين موقعيت، 

نگاهی درونی به مساله نموده و ناگفته هايی را بيان نموده ام.
اينک در جهت ادای دين به مردم شريف و تاريخ ايران عزيز، 
اين واقعه را که در همان روزها نوشته ام به محضرخوانندگان 

ارجمند تقديم می نمايم.
»سه شنبه 31 ارديبهشت حدود ساعت 9 و پنج دقيقه صبح 
آمد.  به مجمع  معمول هميشه  هاشمی طبق  آيت اهلل  که  بود 
باالی پله ها و جلوی دفتر کارشان منتظر بودم تا مساله ای را 
خدمتشان عرض کنم. پله ها را تند تند و به صورت نيم دو باال 
می آمدند. محافظين بعدا که از ديدن اين صحنه متعجب شده 
بودم به من گفتند ايشان هر روز با اين تند طی کردن پله ها که 
حدود 40 پله می شود، قصد ورزش و تست نفسی دارند. معلوم 

می شود از دقايق کوتاه عمرشان هم به خوبی بهره می برند.
دقايقی گذشت و حاج آقا تازه داشت وارد اتاق خود می شد که 
صدايی مرا متوجه خود نمود. آقای دکتر علی الريجانی رياست 
مجلس داشت از پله ها باال می آمد. پس از اينکه با هم دست 
داديم و روبوسی کرديم، به اتاق مالقات راهنمايی شدند. معلوم 
بررسی  مشغول  که  مجلس  کاری  وقت  اول  صبح  آن  در  بود 
اليحه بودجه است، برای مذاکره در امر مهمی به مالقات آقای 
تمام  او  نيم ساعته  مالقات  اينکه  از  پس  است.  آمده  هاشمی 
شد و از اتاق بيرون آمد که برود، به چهره اش که نگاه کردم، 
و  است  نگرفته  نتيجه  آقا  حاج  با  مالقاتش  از  کردم  احساس 
بوده  بعد معلوم شد حدسم درست  راضی نيست. يک ساعت 

است.
غير  وقت  آن  در  الريجانی  دکتر  نمی دانستيم  لحظه  آن  تا 
متعارف مالقات برای چه به مجمع آمده است. حدس می زدم 
حتما در رابطه با انتخابات است. ساعت 10 صبح که آقای دکتر 
علی مطهری با جمعی از اصولگرايان مانند آقای دکتر عباسپور، 
آقای علوی نماينده مجلس خبرگان و خانم پيشگاهی فرد با 
مالقات  اين  در  می خواستند  و  داشتند  مالقات  هاشمی  آقای 
ستاد اصولگرايان ايشان را فعال نمايند، پس از بحث و بررسی ها 
آقای هاشمی در مورد مرزبندی و  نظر و ديدگاه های  وکسب 
نحوه ارتباط اين ستاد با ستاد مرکزی آيت اهلل که جناب آقای 
مهندس اسحاق جهانگيری آن را اداره می کرد، آقای هاشمی 

سر صحبت را باز کردند و گفتند:
تلفن زدند و پيشنهاد  آقای دکتر علی الريجانی صبح به من 
مالقات دادند. گفتم به مجمع بياييد. نيم ساعت با من مالقات 
داشت. پيغامی از شورای نگهبان آورده بود که من از حضور در 
صحنه انتخابات انصراف بدهم. من به ايشان گفتم: هرگز اين 
به  رهبری  گفتم:  که شد،  بحث هايی  از  پس  نمی کنم.  را  کار 
من بگويند انصراف بده که در اين صورت البته با ذکر دستور 
رهبری انصراف می دهم. راه ديگر اين است که شورای نگهبان 

اعالم عدم احراز صالحيت بکند، خوب بکند. من هيچ اعتراضی 
نخواهم کرد.

آقای هاشمی گفتند: به آقای الريجانی گفتم اگر بدون دليل 
انصراف بدهم به مردم چه جواب بدهم و مردم چه می گويند؟

آقای هاشمی گفتند: آقای الريجانی وقتی موضع مرا ديد از من 
پرسيد اگر شما انصراف ندهيد و شورای نگهبان صالحيت شما 
را رد بکند، در اين صورت عکس العمل شما چه خواهد بود؟ به 
با مردم صحبت  ايشان گفتم عکس العملی نشان نخواهم داد. 

خواهم کرد و مسائل را با آنها در ميان خواهم گذاشت.
جلسه ستاد اصول گرايان با حاج آقا که تمام شد، همه دوستان 
و  کميته ها  مسئولين  تعيين  درباره  تا  آمدند  پايين  طبقه  به 
آنها  جلسه  در  کنند.  شروع  را  کار  و  تصميم گيری  معاونت ها 
اداره  خوبی  به  را  جلسه  مطهری  علی  دکتر  کردم.  شرکت 
می کرد. نيم ساعتی نشستم و پيشنهاد مکتوبی دادم با توجه به 
کناره گيری حجت االسالم و المسلمين آقای سيد محمدحسن 
ابوترابی فرد و اينکه بعضی از دوستان آزاده فعال و مسئول ستاد 
آمادگی  اظهار  به من  آقای هاشمی  برای کار در ستاد  ايشان 
نموده اند، از نيروهای ستاد در حال انحالل ايشان استفاده شود. 

سپس جلسه را ترک کردم تا به کارهايم برسم.
نهار  و  نماز  از  پس  داشت.  ظهرادامه  تا  آقا  حاج  مالقات های 
 5 ساعت  داشتند.  استراحتی  هميشگی  برنامه  طبق  ايشان 
عصرکه کارشان را مجددا شروع کردند، اولين برنامه، خواندن 
از  ايشان بود. قبل  از محافظين  خطبه عقد فرزند جوان يکی 
اينکه وارد اتاقی بشوند که خانواده های عروس و داماد منتظر 
نشسته بودند، به ايشان عرض کردم: چه خبر؟ گفتند: از ظهر 
که  است  آمده  رسمی  غير  خبری  گفتم:  ندارم.  خبری  ديگر 
شورا به شما 7 به 4 رای داده است. به شوخی چيزی گفتند و 
وارد اتاق مالقات شدند تا خطبه عقد را جاری نمايند. پس از 
اجرای صيغه عقد توصيه ها و نصايح ارزشمندی را به زوج جوان 
فرمودند و هديه ای هم به آنان دادند و دوباره به اتاقشان رفتند 

تا به مالقات های ديگرشان برسند.
ساعت 6 عصر که مجمع را به سوی منزل ترک می کردم، سيل 
تلفن ها و پيامک ها در مورد نتيجه رای شورای نگهبان درباره 
احراز صالحيت آقای هاشمی به من سرازير شد که برای آنها 
جوابی نداشتم. يک خبر غير رسمی تاييد صالحيت ايشان بود 

که منبع و صحت آن معلوم نبود.
برنامه ای  در  ديدم  و  بازکردم  را  راديو  که  منزل  مسير  در 
غيرعادی دارد با بعضی از شخصيت های استان ها و نمايندگان 
مجلس خبرگان درباره »منزلت شورای نگهبان و لزوم تبعيت 
از نظر و رای آن« مصاحبه می کند، تا آخر قضيه را خواندم و 
افتاده  اتفاق تلخی که صبح خبر آن را شنيده بودم،  فهميدم 

است.
شب که در البالی اخبارساعت 21، گوينده خبر خبرها را قطع 
کرد و گفت به خبری که هم اکنون به دست من رسيده توجه 
فرماييد، معلوم شد شورای نگهبان با صدور بيانيه ای، اسامی 8 
نفر از نامزدها را اعالم کرده است که در ميان آنها نام آيت اهلل 

هاشمی وجود ندارد.
آقای دکتر  روز،  آن  زود  آقای هاشمی شنيدم صبح  از  بعدها 
از طرف شورای  او هم  ايشان رفته و  به منزل  حسن روحانی 
نگهبان به وی پيغام داده انصراف بدهند که ايشان اين پيشنهاد 

را قاطعانه رد کرده است.
رفت!  آنچه  رفت  و  شد!  آنچه  شد  و  گذشت!  آنچه  گذشت 
قطعا خبرهای ديگری هم در اين يکی دو روز اعالم نتايج در 
در سال  در خاطراتشان  هاشمی  آقای  که  دارد  اين باره وجود 
92 خواهند نوشت و نوشته اند. مسائلی نظير بحث های داخلی 
شورای نگهبان درباره صالحيت ايشان و اعالم صالحيت اوليه 

ايشان و بعد برعکس شدن ماجرا در پی اظهارات و اعالم خطر 
مقام اطالعاتی نسبت به حضور آيت اهلل در صحنه انتخابات.

شنيدم،  است  بوده  واقعه  شاهد  که  موثقی  منبع  از  من  خود 
شده  مطرح  شورا  در  هاشمی  آيت اهلل  صالحيت  بحث  وقتی 
است، نظر تقريبا همه اعضای شورا اين بوده است که صالحيت 
ايشان نياز به بحث و بررسی ندارد و پرونده را کنار گذاشته اند 
تا به موارد ديگری برسند. در اواسط جلسه مقامات اطالعاتی و 
امنيتی احتماال بدون اطالع قبلی به شورا آمده اند و خواسته اند 
نظر مشورتی  مهمی  درباره مطلب  تا  کنند  در جلسه شرکت 
حضور  اين  معترضانه  شورا  اعضای  از  بعضی  سپس  بدهند. 
نافی  نتيجه  در  و  شورا  کاری  اصول  با  مغاير  و  بی سابقه  را 
مسئوليت خود دانسته و حضور آقايان اطالعاتی را نپذيرفته اند. 
در کشاکش های بعدی، قرار شده فقط مقام مافوق اطالعاتی 
در جلسه شرکت کند و مشورت بدهد و بقيه همکاران وی از 
مسير  و  سير  قضايا  اين،  از  بعد  که  بروند  بيرون  شورا  جلسه 
ديگری پيدا کرده است که انشاءاهلل شايد بيست و چند سال 
را  آن  بيشتر  جزئيات  هاشمی،  آيت اهلل  خاطرات  در  ديگر 

خواهيد و خواهند خواند!
به هر تقدير هر چه بود اين مساله هم تمام شد و هاشمی که 
می گفت به رغم ميل شخصی و اعالم قبلی خود، برای حضور 
که  ملتی  قلوب  در  است  کرده  معامله  خدا  با  عرصه  اين  در 
به  در سال 1376  رايی که  از  باشکوه تر  رايی  با  می خواستند 
خاتمی داده بودند او را در همان دور اول انتخابات به ساختمان 
پاستور بدرقه نمايند، جاودانه شد و يک بازی سخت و نفس گير 
را قبل از شروع رقابت ها به سود خود با پيروزی به پايان برد تا 
اين آيه در جان جانها طنين افکن شود که: و من يتق اهلل يجعل 
له مخرجا و يرزقه من حيث ال يحتسب! هر کس تقوی پيشه 
نمايد، خداوند راه خروج از بحران و مشکالت را براو منکشف 

خواهد فرمود. صدق اهلل العلی العظيم!«

غالمعلي رجايي در وبالگ خود نوشت: کم کم دارد باورم می شود که اين 
دکترمحمود خان! خدای ناکرده يا حافظه درست وحسابی ندارد و يا اينکه 
دارد ،ولی گاه امرچنان براو مشتبه می شود که مسائل را وارونه می بيند .

او  برای  وسيما  امروز صدا  که  تقديری  درهمايش  عبارت که وی  اين  به 
برگزارنمود بيان کرد و سبب نوشتن اين نوشته شد، توجه کنيد:

»دولت باالترين احترام را به آزادی ها قائل بوده است. هيچ کس در انتقاد 
و حتی اهانت به دولت حتی کوچکترين نگرانی را ندارد.«

در رد اين ادعا آنقدر مطلب فراوان است که بيان آنها چند مقاله مفصل 
خواهد شد.همين دو ماه قبل خاطره ای از قول يکی از وزرای برکنار شده 
احمدی نژاد نوشتم که گفته بود، دکترمحمود خان بين دو نماز به من 

گفت: ذکرهايت راخواندی؟ تا گفتم: بله. گفت: شما ديگر وزير نيستی .
جريان برکناری محسنی اژه ای وزير وقت اطالعات منتقد مشايی را هم 
که همه به ياد دارند که بی اطالع ازبرکناری خود، وقتی طبق معمول قصد 
از  حضور در جلسه هيئت دولت را داشت به دستور دکتر محمود خان! 

ورود او به جلسه دولت جلوگيری کردند!
آری انتقاد اينقدر در دولت احمدی نژاد امری عادی و جا افتاده بود که 
تا کسی از مشايی انتقاد می کرد بالفاصله طومار خدمتش توسط شخص 

رييس دولت! درهم پيچيده می شد!
نمونه ديگر از بی ظرفيتی دکترمحمود خان! حکايت مربوط به اينجانب 
است. حکايتی که تا کنون بداليلی از بيان و نگارش آن خودداری نموده ام.

ماجرای من و محمود خان از اين قرار است:
حدود 5 سال پيش مسئول حراست سازمانی که در آن کار می کنم و از 
دوستان من است به من تلفن زد وگفت: دکتر، فرصت داری با هم گپی 
بزنيم؟ از لحن و بيان او که تا آن موقع حتی يکبار ازموضع حراست با من 
سخن نگفته بود، فهميدم اتفاق مهمی که مرتبط با من است، افتاده که 
می خواهد آن را با من درميان بگذارد.پرسيدم: گپ در باره چی؟ خنديد 

و گفت:حضوری می گويم.
وقتی نزد او رفتم گفت: رييس سازمان ،دکتر .. که درجلسات دولت شرکت 
رييس جمهور  آقای  معاونين گفت:   اخير شورای  ، در  جلسه  می کند 
بدليل مطالب انتقادی که دکتر رجايی در باره اومی نويسد شخصا از وی  
به من گله کرده و گفته است: تو چه عرضه ای داری که اين دکتر رجايی 
کارمند دستگاه توست و در عين حال سالهاست عملکرد من و دولت را به 
نقد می کشد و کاری نمی کنی؟ بعد گفت: چراجلوی او را نمی گيری و..؟

مسئول حراست سازمان-  که اکنون در يکی ازکشورهای همسايه سفير 
است- می گفت: رييس سازمان هم برای اينکه نظر رييس جمهور را تامين 
و مشورت گذاشت  به شور  معاونين سازمان  را درجلسه  کند، گاليه وی 
وگفت با دکتر رجايی و نوشته های او که صدای رييس جمهور را در آورده 

است چه بکنيم .
وی گفت: قدری که بحث شد کسی پيشنهاد  کرد از شما خواسته شود 
يادداشت های تند انتقادی خود را درباره دولت و رييس آن متوقف کنيد 
.وقتی اين نظر داده شد، تقريبا اکثر معاونين سازمان گفتند:  فالنی اين 
پيشنهاد را نمی پذيرد! وی گفت: لذا قرار شد من شما را بخواهم و اين 
مطلب را با شما در ميان بگذارم. سپس گفت: فالنی، خواهش می کنم اين 
مطلب را به رسانه ها نکشانيد-  که قول دادم  و تا امروز که اين مطلب 
را می نگارم آن را درجايی مطرح نکرده ام- تا به من پيشنهاد کرد برای 
به  نسبت  ام  انتقاد ی  نوشته های  از  !دست  رييس سازمان  رعايت حال 
رييس دولت بردارم ، معترضانه گفتم: اوال: که امام می فرمايد: انتقاد، بلکه 
تخطئه، نه يک عيب،که يک هديه الهی است. ثانيا: مگر من ميرزا بنويس 
هستم که به من بگويند بنويس يا ننويس؟ ثالثا: من هرچه می نويسم بر 
مبنای اعتقاد من است .بعد گفتم:  ضمنا پای هيچ يک از مقاالت من هم 
فرهنگی  اين سازمان  معاونت  فرهنگی فالن  نشده که من مشاور  نوشته 
و ارتباطی هستم  لذا خوانندگان مقاالت من نوشته های مرا به حساب  

سازمانی که درآن کارمی کنم، نمی نويسند.
تمام   : گفت  و  کرد  ای  خنده  من  جمله  اين  شنيدن  با  حراستی  مقام 
معاونين سازمان باالتفاق گفتند وی اين پيشنهاد را رد می کند. بعد سه 
پيشنهاد کرد وگفت: راه حل اول اين است که 60 تا 70 ميليون به شما 
باشد  اضافه کرد:هرکس جای شما  و  بکنيد  باز خريد  را  می دهيم خود 
پذيرد چون  فاصله می  بال  را  پيشنهاد  اين  باشد  و سالهای آخرخدمتش 
اين  هرگز  است  نمانده  باقی  ازخدمتشان  زيادی  مدت  که  کارمندانی  به 

پيشنهاد داده نمی شود!  
تا پيشنهاد را بال فاصله رد کردم و گفتم باز خريدی را نمی پذيرم، گفت: 
دو راه حل ديگر داريم: به هرجا که می خواهيد شما را مامور يا منتقل می 
کنيم.تا اين را گفت به اوگفتم:مگر اين سازمان پادگان است که به کارمند 

آن می گوييد ازاينجا به فالن جا برو!
او وقتی ديد اين دو پيشنهاد را رد کردم ، گفت: پس تنها راه حلی که باقی 
می ماند ، اين است که طبق فالن ماده، چون مدت خدمت شما ازسی سال 
گذشته است والبته به دليل مدرک دکتری تا 35 سال می توانيد خدمت 

کنيد سازمان اختياردارد شما را يکطرفه بازنشسته کند .
جالب اينکه هنوز يک هفته از اين مالقات نگذشته بود که مديرکل اداری 
سازمان به من پيغام داد اگردر اين يکی دو روزمحل جديد خدمتتان را 
مشخص نکنيد ،بناچار شما را بدون درخواست بازنشستگی بازنشسته می 
کنيم! به او گفتم: نه، به شما اجازه نمی دهم درباره من تصميم بگيريد. به 
من فرصت بدهيد خودم جايی را تعيين کنم و از سازمان مامور شوم که 
پذيرفت. و درنهايت به دبيرخانه مجمع مامور و بعنوان مشاور دبير مجمع 
– دکتر محسن رضايی که ازدوستان سی ساله من است - مشغول کارشدم 
که اين مدت سه سال طول کشيد . در آنجا هم پس از مقاله ای که درباره 
مقاله برادر ارجمندم دکترحسين عاليی -  که در روزنامه اطالعات نوشت 
- نوشتم ،چون آن را نپسنديدند وازمن خواسته شد دربيانيه ای در رد 
مقاله ام، اقرار به اشتباه کنم! که نپذيرفتم، بدون اطالع من، به کارم در 

دبيرخانه هم بطور يکطرفه پايان دادند!
اين نمونه درباب آزادی ! انتقاد ومنتقدين! را دردولت دکترمحمود! ازآن 
جهت نوشتم که در دو سه هفته آينده که محمود خان فرصت بيشتری 
برای انديشيدن ومطالعه و تامل درباره عملکرد 8 سال اخيرخود دارد و از 
تفکر و انديشه درباره نحوه مديريت بهتر جهان! آسوده  به کناری نشسته 
است! الا قل برای يک بارهم که شده، دست ازقيافه حق به جانب گرفتن 
اين  پايه واساس خود در  ادعاهای بی  به  بردارد واين نوشته را بخواند و 

سالها بيشتر بينديشد.

سیدمصطفی محقق داماد:
 آقای احمدی نژاد! بس کنید این خطابه  های 
یک طرفه را، مردم از تک گویی خسته شده اند

ناگفته هایی از روز رد صالحیت هاشمی

خاطرات مشاور 
هاشمي از بازخورد 

مقاالت انتقادي اش در 
دولت احمدي نژاد
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       سعديا گرچه سخندان و مصالح گويی
                                                به عمل کار برآيد به سخندانی نيست

گويی سعدی اين بزرگ عارف ربانی عصاره ای از دغدغه ها و مشکالت بشر رادر اين 
بيت و با بيان شيوا و فصيحش نشانه رفته است، گر چه حدود هفتصد سال از سرودن 
اين شعر ميگذرد ليکن چنان آن را منطبق بر روزگارمان می بينيم که حيرت انگيز 
استاد سخن می درخشد  بيت  اين  بودن چنان در  واهل عمل  بر عمل  است.تکيه 

که هيچ جای شک وشبه ای بر برتری کار وعمل بر سخن خالی باقی نمی گذارد.
از جمله مسائلی که امروز در جامعه ما بيداد می کند هم گام نبودن حرف وعمل 
افراد است. دم از راه راست می زنند و کج می روند،مدح باال می کنند و پايين را نگاه 
می کنند.برای مثال فردی را تصور کنيد که در روزنامه ای ياد داشت می نويسد شب 
و روز بر پير استعمار لعنت می فرستد وتمامی بدبختی های جامعه را به آن نسبت 
می دهد،سپس سياست وخواسته پير استعمار را که تفرقه افکنی است اجرا می کند.

به گونهای بين چپ وراست را برهم می زند و کشور را به هم می ريزد که دشمنان 
با هزاران ميليارد سرمايه نمی توانندچنين کاری بکنند.اين ها را ديديد سالم مارا 

خدمتشان برسانيد. مثالی ديگر:
))اگر در يک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه مي  خواهيد، به او خواهم 
گفت:  تحصيل، تهذيب و ورزش. من فکر مي کنم جوانان بايد اين 3 خصوصيت را 
دنبال کنند.((اين جمله از مقام معظم رهبری را اگر من جوان سرلوحه کار خودم 
عمل  جامه  واليت  مقام  فرمايشات  از  يکی  به  يعنی  هستم  پذير  واليت  دهم  قرار 
پوشانده ام.حال زمانی که به خودم نگاه می کنم می بينم 7 کيلو اضافه وزن دارم 
،تهذيب من محدود به نماز وروزه است که گاهی هم قضا می شود و در مورد تحصيل 
هم که ديگر بهتر است سکوت اختيار کنم.با اين اوصاف شعار مرگ بر ضد واليت 
فقيه من چه فايده ای دارد؟کجای اين مملکت را آباد می کند؟منی که خودم بر 

خالف توصيه های رهبر نظام عمل کرده ام... وبه عنوان مثال ديگر:
وزير آموزش و پرورش ،يک سال است که به مدارس سرانه داده نشده است.از طرفی 
در صدا و سيما هم شب و روز می گوييد مدارس حق گرفتن هيچ پولی را ندارند واز 
سوی ديگر از مديران مدارس می خواهيد که تابلوی مدارس را عوض کنند،کالس 
از کجا  اين کار ها  بودجه  و....  بزارند  برنامه  را هوشمند کنند،کالس های فوق  ها 
تامين شود،مسلما مدارس ما چاه نفت ندارند که با فروش آن به درآمد برسند پس 
مدارس چگونه  اين چرخ  نباشد  اجباری(مردم  )بخوانيد  داوطلبانه  های  اگر کمک 

بچرخد؟راه حلی ارائه دهيد وما را هم آگاه کنيد.
اميدوارم اگر مسوالن دوستان وتک تک افراد جامعه نمی توانند حرف و عمل يکسان 
بزنند حداقل خالف واقعيت صحبت نکنند و چه خوب است که در اين ماه مبارک 

به فکر اصالح گفتار واعمال خود باشيم،باشد که رستگارشويم.
بخش تعاملی الف - سجاد روشن چسلی

این 3 نفر

يکی از بحث های جدی که اين روزها در محافل رسانه ای اصولگرا و اصالح طلب يا همان »چپ 
اردوگاه سياسی است که حجت االسالم حسن روحانی، رئيس جمهور  و راست« دنبال می شود، 
منتخب ايران به آن تعلق دارد. حاميان اصالحات وی را يک اصالح طلب می خوانند و اصول گرايان 

اصرار می کنند که او يک اصولگرای دو آتيشه است.
واقعيت اين است که خود روحانی می گويد؛ وی نه يک اصولگراست و نه اصالح طلب. او خود را يک 

اعتدال گرا می داند و سعی می کند تا خود را از دو جناح سابق سياسی دور نگه دارد.
اينکه روحانی در دولت خود چه می کند و از کدام افراد برای پيشبرد گفتمانش بهره می برد در 
جای خود قابل بحث است، اما نکته مهمی که نبايد جناح های سياسی از آن غافل شوند اين است 
که چرا مردم به گفتمان های سابق)اصولگرايی و اصالح طلبی( اين بار روی خوش نشان نداده و به 
کالمی از آن عبور کردند.بهتر است در ابتدا به رويکردهای اصولگرايانه و اصالحات طلبانه و خاستگاه 

آنها بپردازيم و از اين ها مهمتر گفتمان را يک بار ديگر تعريف کنيم.
گفتمان يعنی چه؟

»گفتمان« هرگاه در سطح جامعه و يا در سطح نخبگان آن، انديشه ای بر اساس يک سری باورها 
شکل بگيرد و عمومی شود، آرام آرام از روبنای انديشه ملت عبور کرده و به باورها و ارزش های آنان 
بدل می شود. بدين معنا که با تبيين محورهای يک تفکر، می توان اهداف راهبردی آن را به ملت 
نشان داد و حتی بنا بر ضرورت از آنان خواست که همراهی کرده و در ترويج و عمومی سازی آن 

تالش کنند.
»چپ« و »راست« سابق »اصالح  طلب« و »اصولگرا« شدند

ساليان متمادی، کشور با دو گفتمان مرسوم چپ و راست سر و کار داشت. چپ  گرايانی که روزی 
از ديوارهای سفارت آمريکا باال رفته بودند و خود را داعيه  دار اسالم ناب و پيرو فقه پويا و واليت 
فقيه می  دانستند رفته رفته در مرکز مطالعات استراتژيک دولت هاشمی، حلقه آئين و سپس حلقه 
کيان مقدمات تجديدنظرطلبی فراهم آوردند و از اين به بعد بود که پرچمداران جريان چپ با برخی 
شاخص  های گفتمانی، جريان اصالح  طلبی را رقم زدند.راست گرايان که به عنوان اصحاب بازار نيز 
شناخته می  شدند و روزگاری به واسطه نگاه سنتی شان برخی تدبيرهای کشور که از جنس احکام 
ثانويه بود را برنمی  تافتند کم  کم در زمره مدافعان واليت مطلقه فقيه درآمدند. تولد اصولگرايی را 
اغلب به انتخابات شورای شهر دوم و مجلس هفتم باز می  گردانند. در انتخابات شورای دوم به دليل 
اين که ذهنيت منفی مردم نسبت به راست گرايان مخدوش شوه بود، عده ای به نام آبادگرا فرصت 
را مناسب ديده و وارد عرصه شدند و با خلق گفتمانی جديد ) اصولگرايی( توانستند زمام امور را 

در دست بگيرند.
انقالب دانست. اگر کسی  اين مهم را مديون زمينه  سازی ها و تالش های رهبر  به يقين می  توان 
می خواهد مبانی اصولگرايی را مرور کند بايد به همان سال ها که رهبر انقالب از الگوی حکومتی 

اميرالمومنين سخن می  گفتند و مقدمات گفتمان جديد را می  چيدند باز گردد.
نقش آفرينی رهبری نظام در پديده آوردن اين گفتمان تا جايی پيش رفت که ايشان برای اصولگرايی 
شاخصه  هايی را ذکر کردند که عبارت بودند از عدالتخواهی و عدالت  گستری ، فسادستيزی، اعتزاز 

به اسالم، ساده  زيستی و مردم  گرايی، تواضع و نغلتيدن در گرداب غرور و....
دوگانگی اصولگرايان در دفاع از احمدی نژاد

اين گفتمان در انتخابات های شوراهای دور دوم در سال 1381، انتخابات مجلس هفتم، هشتم، نهم 
و انتخابات رياست جمهوری نهم و دهم با اقبال عمومی مردم روبرو شد و احمدی نژاد در سال هايی 
از دوران 8 ساله رياست جمهوری خود به برخی شعارهای اين گفتمان به خوبی جامه عمل پوشاند، 
اما بعد از مدتی که دولت وی با حاشيه هايی همراه شد، کسانی که خود را اصولگرا می خواندند و به 
احمدی نژاد افتخار می کردند و وی را »معجزه هزاره سوم« » سقراط زمانه « » الهام خداوند « » 
بی نظير « می دانستند، به منتقدان و مخالفان درجه يک وی بدل شدند. اين موضوع به سرعت اين 
گفته مرحوم شريعتی را در اذهان زنده می کند که ميگفت: »اگر می خواهی کسی را خراب کنی از 

او به بدترين شکل ممکن دفاع کن! «
و  نشان دهد  اصولگرايی جدا  امروزی جريان  قرائت  از  را  نژاد هم همواره سعی کرد خود  احمدی 
رفته رفته کار به تقابل هم کشيد. برخی از افراد در جريان اصولگرايی که به ظاهر خود را اصول گرا 
می دانسته اما در باطن با گفتمان اصول گرايی قرابتی نداشتند، به جای عمق بخشی به اين گفتمان 
و زمينه سازی برای تداوم چنين انديشه ای در فضای جامعه، شکست ها و ناماليمات برنتافتند و از 
دولت لولويی ساختند که بيا و ببين!موسم انتخابات يازدهم رياست جمهوری که فرا رسيد، جناح 
اصولگرا که احمدی نژاد را به سبب تقابل هايی که با انها داشته از خود نمی داند و به جای تکيه 
کردن به نقاط قوت دولت فعلی، همگی در تخريب و سياه نمايی کارنامه دولت از همديگر و حتی 
از اصالح طلبان سبقت می گيرند تا از اين رهگذر بتوانند به مردم نشان دهند که در بوجود آمدن 
وضعيت فعلی تقصيری متوجه آنها نيست!اين تيشه زدن به ريشه خود زمانی به اوج رسيد که قرار 
بود نامزدهای اصولگرا رقابت درون گروهی نداشته و با کانديد واحد در کارزار انتخابات حاضر شوند، 
ولی آن چه اتفاق افتاد اين بود که نامزدهای اين جناح سياسی در تخريب يکديگر تمام همت خود 
را گذاشتند و حسابی از خجالت هم در آمدند تا آب سردی باشد به پيکره اصولگرايی و نتيجه آن 

شد که همگان می دانيم.
دايره اصولگرايی بدون توجه به عواقب آن بزرگ و بزرگ تر شد، همه مدعيان اصولگرايی در دايره 
از  و  به  جا شد  جا   غلط  های  سليقه   با  را  اصولی  قرارگفتند، خط  کشی  های  اصولگرايی  گفتمان 

اصولگرايی ديوای ساخته شد که کمی بعد مردم با لگد کنارش زدند.
اصالح طلبان زود نابود شدند!

اما »جريان اصالح طلبی«، جناحی که از سال 76 در اعتراض به عملکرد دولت هاشمی بر سر کار 
آمد، درست 8 سال بعد به سبب کارکرد نامطلوب در حوزه های متفاوت از جمله سياسيت خارجی، 
فرهنگ، اقتصاد و داشتن نظريه پردازانی که تظاهرات عليه خدا را مجاز می شمردند، حضورشان در 

صحنه سياست و اجتماع کم رنگ و کم رنگ شد.
انتخابات 88 که از راه رسيد اين جريان تمام هستی خود را پشت ميرحسين موسوی بسيج کرد تا 
زمام امور را از دست احمدی نژاد بازستاند، اما با نه بزرگ ملت مواجه شدند، وقتی سيلی ملت بر 
گوش ليدرهای اين جريان نواخته شد، بجای احترام به آرای مردم و عمل به قانون، در مقام مقابله و 
قيام عليه جمهوريت و اسالميت نظام برامدند و با همپياله شدن با دشمنان ديرينه نظام، کشور را تا 
لب پرتگاه سقوط پيش بردند.ملت ايران در نه دی همان سال جواب خوش خدمتی ها اين جريان به 
دشمنان قسم خورده را با خروش حسينی دادند تا ديگر کسی رويش نشود خود را اصالح طلب بداند.

هرچه به انتخابات خرداد 92 که نزديک شديم، تالش های اصالحات برای بازگشت به عرصه سياسی 
کشور بيشتر شد، اما وقتی سران اين جريان متوجه شدند که حنای اين جبهه پيش مردم رنگی 
ندارند، الچرم تنها نامزد خود را هم به شرط و شروطی به نفع روحانی کنار گذاشتند تا ثابت شود 

که اصالح طلبی هم همانند اصولگرايی ديگر بين مردم مشتری ندارد.
گدايی سياسی يا وحدت ملی؟!

اصولگرايان و اصالح طلبان که زمانی که خود را در مقابله با يکديگر می ديدند و برای کسب کرسی 
خدمت! رقابت می کردند، و در دوران زمامداری خود مديريت کشور را خالی از اغيار می کردند، 
اکنون به گدايی سياسی افتاده اند! آنها در منتسب کردن يک فرد اعتدال گرا به خود رقابت می کنند.

شايد برخی بخواهند با عوامفريبی اسم اين اتفاق را وحدت ملی و آشتی و... بگذارند و بکوشند تا افکار 
ساده لوحان را اينگونه تحت تاثير قرار دهند که اعتدال يعنی همين؛ اما آنانی که از سياست سری 
درمی آورند و مردمی که طی سال های اخير بر درصد بصيرتشان به صورت چشمگيری افزوده شده، 

به راحتی تشخيص می دهند که همه ی اينها، آنانی هستند که سال ها مسندنشين قدرت بودند.
واقعيت آن است که برخی اوقات جناح ها زودتر از تفکر می ميرند، ولی تفکر و انديشه می ماند و 
پايداری اش بيشتر است. به همين سبب انديشه اصالح طلبی و انديشه اصول گرايی ادامه پيدا خواهد 
کرد، اما اگر اين 2 جناح يک تغييرات اساسی در خود به وجود نياورند به طور قطع يقين سرنوشتی 

جز حذف از صحنه سياسی کشور در انتظار آنان نيست.
سرنوشت اين دو گفتمان در کشور مثل کسی است که از قافله عقب افتاده و از پس آن نظاره گر 

ماجراست. اينان بايد از اين به بعد بنشينند و سفرنامه بنويسند
بخش تعاملی الف - کسری شادمان

اصولگرایان و اصالح طلبان چه 
کردند که از مردم سیلی خوردند؟

جناب آقای حاج حسين شريعتمداری سالم عليکم و رحمت اهلل
اجازه می خواهم به عنوان يک جوان ايرانی و کسی که حب وطن و آينده آن را دارم و 
فارغ از تعلقات جناحی و حزبی و بدون تحريک پذيری از آمريکا، انگليس، ايادی داخلی 
و خارجی ، جرج سروس، جين شارپ، فتنه گران و منحرفان، چند کالمی را گاليه وار 
اما صادقانه و حيرخواهانه و بدون هيچ حب و بغضی حضورتان بيان کرده و اميدوارم که 
خاطر شريفتان مکدر نگردد.برادر ارجمند، رويه شما در موضع گيری هايتان در موارد 
گوناگون در 8 سال گذشته و بخصوص در 4 سال گذشته بر همه واضح و مبرهن است 
و دامنه ی آن از حمايت های بی حد و حصر از احمدی نژاد و حمالت گاه و بيگاه به 
دوستان اطرافيان ايشان تا تخريب بی حد و حصر اصالح طلبان و بويژه شخصيت های 
برجسته اين جناح که در هر دو مورد نزديکان احمدی نژاد و اصالح طلبان متاسفانه 
توأم با انواع افترا و اتهامات ثابت نشده در محاکم قانونی و قضايی بوده ، تا پيش بينی 
ها و افکار خوانی های شما گسترده شده است.اما گاليه ما از ديروز و بی مهری هايی 
که روا داشتيد نيست چرا که به قول نلسون ماندال گذشته را بايد بخشيد اما فراموش 
انتخابات غرورآفرين 24  از مواضع امروز شماست، اکنون که پس  نکرد، بلکه گاليه ما 
خرداد رياست جمهوری و خلق حماسه سياسی مورد نظر حضرت آقا و ايجاد موج اميد 
به آينده در دل ملت، ضروری ترين نياز تداوم حضور همه مردم و جريانات در عرصه 
های سازندگی و آبادانی و خلق دومين حماسه امسال يعنی حماسه اقتصادی است، طرح 
موضوعات و اتهامات خصمانه ی کهنه و نخ نما شده شما و دوستانتان در مورد اصالح 
طلبان می تواند چه معنايی جز آسيب زدن به وحدت و يکپارچگی حاصل از انتخابات 

24 خرداد داشته باشد؟
حاج حسين عزيز چرا با مواضعتان به رأی مردم احترام نمی گذاريد و می خواهيد با مصادره آراء مردم به نفع جريان نزديک به خود حالوت و شيرينی انتخابات را در کام 

ملت تلخ کنيد در حالی که اکثر دوستان اصولگرا و حتی نامزدهای محترم رقيب مانند شما فکر نکرده بلکه برخی از آنها نيز نظری کامال متفاوت با شما دارند؟
دوست گرامی مطمئن باشيد سنگ بنای دولت يازدهم بر اساس عقالنيت و تدبير حول محور وحدت ملی است و دکتر روحانی نشان داده که فردی هوشيار و عاقبت انديش 
است و نقشه راه خود را جهت تصدی امور به خوبی می شناسد و تنها کمکی از دست من و شما و ساير دوستان بر می آيد اين است که در جهت ايجاد دولتی مردمی و کارآرا 
بگذاريم دکتر روحانی در کمال آرامش و به دور از هرگونه جنجال و هوچی گری رسانه ای همکاران خود را انتخاب کند اما متاسفانه شما در اين زمينه هم با پيشگويی ها، 

خط دهی ها، حمله به حاميان و ياران اصالح طلب دکتر روحانی و بر هم زدن تمرکز ايشان و دوستانشان قصد تاثير گذاری بر انتخاب اعضای کابينه را داريد.
جناب آقای شريعتمداری شايد جمله پايانی ام به مذاقتان خوش نيايد اما بنده عادت ندارم کالمی را که حق می پندارم تقيه کنم به همين دليل خدمتتان عرض می دارم 
که ما ديگر از پيشگويی هايتان، تخريب هايتان، اتهامات بی پايه و اساستان و وحدت شکنی هايتان خسته شده ايم و از شما و دوستان همفکرتان خواهشمنديم برای رضای 
خدا چند صباحی کشور، ملت و مسئولين را به حال خود رها و نتيجه را مشاهده کنيد اگر اوضاع بهتر از اين که هست نشد، شما بار ديگر رويه سابقتان را ادامه دهيد، ما 

هم مطمئنا به شما خواهيم پيوست.                                                                                                            بخش تعاملی الف - مهدی محبی کردسفلی

آقای روحانی برای شما چقدر منتظر بمانیم؟
رئيس جمهور منتخب ملت ايران جناب حجت االسالم و المسلمين دکتر حسن روحانی

پيروزی جنابعالی را در انتخابات که با رأی قاطع ملت ايران به اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط رقم خورد صميمانه تبريک می گويم.
خبری  سايت  يک  به  نامه  ارسال  کردم  احساس  بگذارم.  ميان  در  شما  با  را  مطلبی  نامه  اين  طريق  از  گرفتم  تصميم  ميهن  مام  فرزندان  از  فرزندی  عنوان  به  اينجانب 
پربينندهبهترين روش برای رساندن پيامم به شما در کمترين زمان ممکن است. می دانم کارهای بسياری داريد پس از مقدمه می کاهم و به اصل مطلب می پردازم.جناب 
آقای روحانی! چنان که مستحضر هستيد از روزگاران کهن، يکی از سنت های ايرانيان مانند بسياری ديگر از مردم جهان، سنت به پيشواز و بدرقه مهمان رفتن بوده است که 
نمونه هايی از آن هم در تاريخ ذکر شده است. اين رسم استقبال تا امروز ادامه يافته و از شخصيت های مذهبی و مذهبی-سياسی، به ديگر مقامات از جمله رئيسان جمهور 
هم تسری پيدا کرده است. سال هاست که »حجم« استقبال کنندگان از رئيس جمهور نشان دهنده ميزان محبوبيت اوست و حتی برخی معتقدند در صورتی که جمعيت 
استقبال کننده از رئيس جمهور به عنوان مقام ارشد سياسی و اجرايی در جمهوری اسالمی ايران، انبوه و فشرده نباشد اين به معنای وهن نظام جمهوری اسالمی است. 
اين استدالل سبب شده تا در سفرهای رئيسان جمهور به مناطق مختلف کشور با تعطيلی يکی دو روزه مدارس و ادارات و حضور جمعيت های ميهمان و سخنرانی رئيسان 
جمهور در روزهای کاری و در ساعات اداری مواجه باشيم.اگرچه اين روند مختص هشت سال اخير نيست اما با کمال تأسف در اين هشت سال شاهد رويدادهای ناخوشايندی 
در اين ارتباط بوديم. تا چند سال قبل اگر در بخش های خبری تلويزيون تصاوير دويدن مردم در اطراف کاروان رئيس جمهور و هيأت همراه به نمايش در می آمد، پس 
از آن اما رسم ديگری در پوشش خبرهای اينچنينی باب شد که در آن خبرنگاران اعالم می کردند به علت حضور انبوه جمعيت استقبال کننده، مسير فالن کيلومتری از 
فرودگاه تا مرکز شهر را که به طور عادی فی المثل در 15 دقيقه طی شود اتومبيل حامل رئيس جمهور در چند ساعت طی کرد. از اين هم بدتر آن که اگر تا هشت سال 
قبل، از مردمی که برای شنيدن سخنرانی رئيس جمهور در ورزشگاه يا ميدان شهر گرد آمده بودند بابت معطل شدنشان عذرخواهی می شد، در اين سال ها از اين مردم 
خواسته می شد بلند اعالم کنند در سرما و گرما از چه ساعتی در انتظار ديدن رئيس جمهور و شنيدن سخنان او سر پا ايستاده اند؟ 13؟ 12؟ 11؟ 10؟...... و بگويند خسته 
هم نشده اند که خسته، دشمن است. و گويا تنها در اين صورت بود که حسی که نمی دانم چيست اما هر چه هست به گمانم نسبتی با نوکری و خدمتگذاری مردم ندارد، 
ارضا می شد. گويی نشان دادن مردمانی که به دنبال ماشين رئيس جمهور می دوند، حتی آنها که صرفا به خاطر ديدن رئيس جمهور و نه برای خواهشی و درخواستی، 
فشار می بينند و فشار می دهند به اندازه ی کافی از بينندگان دل نمی برد که اين پيرايه ها را نيز بر آن بستند. صد البته انتقاد هم بی فايده بود زيرا چنان که گفته شد 
اين عمل با هدف نشان دادن پايگاه مردمی رئيس جمهور به »جهانيان« صورت می گرفت.کوتاه سخن اين که يکی از آرزوهای اينجانب به عنوان يک شهروند ايرانی که به 
رغم شرکت در همه انتخابات ها و بسياری راهپيمايی ها، هيچ گاه پشت خودرو هيچ رئيس جمهوری ندويده و اين حرکت را معادل حمايت از نظام ندانسته، آن است که 
مردم ايران هم بتوانند به شيوه ی محترمانه تر و عزت مندانه تری از رئيس جمهورشان استقبال کنند؛ که الزم نباشد به شما هم با صدای بلند اعالم کنند از چه ساعتی 
منتظرتان ايستاده اند؛ که تلويزيون با خبرنگاران و مديران خبری جوان و کم تجربه و با رفتارهای چاپلوسانه به اين »داستان پر آب چشم« دامن نزند؛ که دولت های محترم 
بيش از آن که به »حجم« استقبال کنندگان فکر کنند به فکر ايجاد شرايط مطلوب و محترمانه برای حضور »شهروندان« در مراسم استقبال باشند و اگر در شهری با حضور 
اندک مردم مواجه شدند، آن را وهن نظام ندانند.رئيس جمهور منتخب ملت ايران! اينجانب به عنوان يک شهروند ايرانی قطعا با اصل استقبال از يک مقام سياسی و اجرايی 
مشکلی ندارم و آن را در صورتی که عزت و کرامت انسانی هموطنانم را خدشه دار نسازد بسيار هم مفيد می دانم. برعکس، نمايش صحنه های استقبال به شيوه ی فعلی 
را از شبکه های مختلف تلويزيونی، ضد تبليغی برای جمهوری اسالمی ايران می بينم. به همين سبب اميدوارم در دوره رياست جمهوری خود هرگاه به شهری تشريف می 
بريد مردم برای استقبال از شما، منظم و محترم، در حاشيه ی خيابان ها با پرچم هايی در دست بايستند و به شما سالم دهند و خوشامد بگويند، اميدوارم برای استقبال 
از جنابعالی و شنيدن سخنانتان مدارس و ادارات هيچ شهری تعطيل نشود، اتومبيل حامل دانش آموزان استقبال کننده از شما که از شهرهای ديگر آورده شده اند در هيچ 
جاده ای تصادف نکند و هيچ خانواده ای به خاطر استقبال از جنابعالی داغدار نشود.جناب آقای روحانی! بسيار اميدوارم تدبيری به خرج دهيد تا همه بدانند و بياموزند که 
با دويدن دنبال خودرو شما -آنچنان که حضرت علی )ع( به مردمان شهر ايرانی انبار که در استقبال از ايشان در اطراف مرکب آن حضرت می دويدند فرمودند- در دنيا 
به خود سخت می گيرند و در آخرت هم خود را به سختی می اندازند و به شما هم سودی نمی رسانند.                                     بخش تعاملی الف - فاطمه محمدی

آقای شریعتمداری، از پیشگویی هایتان خسته شدیم



فرهنگي,اقتصادي,سياسي,اجتماعي

صاحب امتياز و مدير مسئول : مسعود کريم پور نطنزي
صفحه آرا و گرافيک : ابوالفضل کريم پور 09121597187

توزيع : هر دو هفته در سراسر کشور
نشاني : تهران-خيابان سرهنگ سخايي-پالک62)66سابق( 

روابط عمومي : 66716412   نمابر : 66717159
چاپ : چاپخانه عصر انتظار  66812640-2

Email : Nashriyeh_Armaghan@Yahoo.com Website : www.Armaghannews.com

نمايی از شهرستان نطنز گرد ش گر ینشريه فرهنگي , اقتصادي , اجتماعي و سياسي / نيمه دوم تير 1392 / شماره 150 - قيمت 200 تومان

امامزاده احمد )ع( نطنز ، آرامش معنوی در مسیر نصف جهان
حلول ماه مبارک رمضان بهار قرآنی را نوید می دهد و امامزاده های شهر نطنز در طول تعطیالت تابستان با تدارک برنامه های 

متنوع ، معنویت توأم با آرامش را به زائران خود هدیه می دهند تا مسافران و گردشگران عالوه بر استفاده از طبیعت بی 

بدیل این شهر،  با تزکیه روح و روان خود، حال و هوای معنوی را نیز به سوغات بربند.

روزه  فراوان  استقبال  مورد  آن،  موقعیت جغرافیایی خاص  به  توجه  با  نطنز  )ع(  احمد  امامزاده  مقدس  آستان  میان  دراین 

داران و مسافران تابستانی قرار گرفته است. بقعه امامزاده احمد )ع( در فاصله 5 کیلومرتی شهر نطنز، بر فراز بلندی مرشف 

به روستای خفر و در مجاورت آزادراه تهران اصفهان واقع شده است. نسب این امامزاده عظیم الشأن به روایت بزرگان و 

معتمدین به حرضت امام زین العابدین )ع( می رسد.زیارتگاه احمد ابن محسن ابن زین العابدین )ع( با بنای 85 مرت مربع در 

فضایی مسطح و سنگ فرش به وسعت 2500 مرت مربع ساخته شده ، که اطراف این فضا را محوطه سازی پلکانی و مسیرهای 

دسرتسی در برگرفته است

این مکان مقدس تا سال 1376دارای گنبد آجری مخروطی شکل بوده، که به صورت دوپوش ساخته شده بود. با آغاز عملیات 

بازسازی و ترمیم بقعه متربکه ، گنبد جدید نیز با سازه ای دوپوش احداث گردید ؛ پوشش داخلی که از زير مشهود است، به 

صورت مقعر و شامل تزئینات آینه کاری و گچ بری می باشد .

قسمت بیرونی آن هم به صورت گنبد مخروطی شکل از کاشی هایی با نقوش و طرح های اسلیمی پوشیده شده که به ارتفاع 

22 مرت از کف بقعه قرار گرفته است.

منای بیرونی حرم و ورودی ها نیز با کاشیکاری، مقرنس کاری و کتیبه های متعدد تزئین شده است. در داخل حرم مطهر رضیح فلزی بسیار زیبایی 

بر روی مضجع رشیف امامزاده نصب گردیده است. 

هیئت امنای این امامزاده از فعالرتین هیئت امناهای استان اصفهان محسوب می شود. به منظور توسعه حرم مطهر امامزاده، سطح زمین های 

محوطه و فضای سبز این مکان مقدس با همکاری هیئت امنا و اداره اوقاف شهرستان نطنز و همچنین مساعدت خیرین و اهالی روستای خفر 

افزایش یافته است.در ماه مبارک رمضان در جهت بهره مندی از ظرفیت های معنوی این ماه، هر روز مجالس انس با قرآن کریم و جشنواره های 

فرهنگی، همراه با ضیافت افطاری برای زائرین و مجاورین حرم مطهر برگزار می شود.

نوسازی و بهسازی فضاهای رفاهی و محوطه امامزاده ، احداث سالن اجتامعات، ساخت فروشگاه مواد غذایی، تدارک برنامه های مفرح قرآنی و 

فرهنگی برای اقشار مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان، ارائه مشاوره در امور دینی و توزیع بسته های فرهنگی از جمله مهمرتین اقداماتی است 

که توسط هيئت امنا برای رفاه گردشگران مذهبی و مسافران انجام شده است.

آری، جالل معنوی و جذبه روحانی حرم مطهر امامزاده احمد )ع( و گنبد فیروزه ای آن، همراه با زیبایی و شکوه معامری خود در طبیعت زیبای 

کوهپایه های نطنز خودمنایی می کند .


