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اقتصادی که احمدی نژاد تحويل روحانی 
می دهد

رئيس جمهور جديد اخالق را در کنار 
اقتصاد زنده کند

تفسير ﴿ سوره ی مبارکه ی اخالص 
)توحيد( ﴾ توسط استاد خيرخواه

آيا تغذيه سالمي در وعده هاي افطاري و 
بهترين شهر های توريستی دنياسحري داريد؟

دور شمع پیکرت،گردیده ام خاکسترت
ای به قربان تو و این رنگ زرد پیکرت
از نفس های بلندت میل رفتن می چکد

حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت
تا نگیرد خون تازه گوشه ی تابوت را
مهلتی تا که ببندم دستمالی برسرت
حیف شد، از آن همه دلواپسی کودکان
کاسه های شیر  مانده روی دست دخترت

کاش می مردم نمی دیدم به خاک افتاده است
هیبت طوفانی دلدل سوار خیبرت

خلوت شبهای سوت و کور نخلستان شکست
با صدای وا علی و وای حیدر حیدرت

شهر کوفه تا نگیرد انتقام بدر را
دست خود را بر نمی دارد پدر جان از سرت
با شمایی که امیر کوفه اید اینگونه کرد
االمان از کاروان دختر بی معجرت
می روی اما برای صد هزاران سال بعد
میل احسان می نماید غیرت انگشترت

***علی اکبر لطیفیان***

 شهادت حرضت علی )ع(به مناسبت

در دست به دست شدن قدرت در ایران، ما چنان سخن می گوییم و عمل می کنیم که گویی 
قرار است این بار قدرت برای همیسه در دست برنده بماند و آنگاه به تفسیر متافیزیکی از امری 

عرفی می پردازیم...
یک. محمد علی فروغی، به خردمندی، در مقدمه کلیات آثار سعدی نوشته اند: برخی گمان می 
کنند سعدی به زبان ما سخن می گوید اما در اصل این ماییم که مثل سعدی سخن می گوییم. 
را  سخن  است.  سعدی  ساخته-پرداخته  گوییم،  می  سخن  بدان  ما  که  شیوه  این  واقع،  در 
اگر اندگی گسترده تر ببینیم، ما میراث-دار رودکی، فردوسی، خیام، نظامی، سعدی، حافظ، 
مولوی، فارابی، ابن سینا، سهروردی، مالصدرا، و .... هستیم و ایشان، جهان-تصویری را شکل 
به-سر  ورز می خوردیم، شکل می گیریم، در جهان  زاده می شویم،  آن  در  ما  اند که  داده 
می بریم و در می گذریم. ما، خواسته-ناخواسته، فرزند آن جهان تصویری هستیم که ایشان 

برساخته اند.
دو. دقیق تر اگر بخواهیم ادامه دهیم، تا قبل از عصر مردم و تا انتهای عصری که غلبه با نخبگان) یا هر طایفه و گروهی نه به انتخاب مردم( 
بود، جهان تصویر نخبگان، همواره، گفتمان مسلط را شکل می داد. ) و اغلب به این سبب که حاکمان این کار را به نخبگان مرتبط با دربار 
می سپردند( و جهان-تصویرهای دیگر در زیر پوست جامعه جریان داشت و اجازه ظهور نمی یافت؛ چه رسد به این که گفتمان مسلط باشد.

بنابر این، به جای تعبیر »جهان-تصویر ما«، باید از تعبیر »جهان-تصویر مسلط« سخن گفت و گفت که تا قبل از عصر ظهور و بروز مردم، 
گفتمان مسلط و گفتمان اهل سلطه، گفتمانی بود که مردمانی چون بیهقی، خوارزمی، مسکویه، ابن عربی، غزالی، رودکی، فردوسی، و... 

بر-ساخته بودند و هژمونی با این گفتمان می نمود.
سه. اما از پی ظهور توده و نقش آفرینی ایشان، هیچ جای دنیا، ظاهرا تاکنون، نتوانسته اند راه حلی قاطع برای تبدیل گفتمان غیرنخبگانانه 
به گفتمان نخبگانه بیابند. پس تفاوت گفتمانی در جامعه، همچون امری تغییرناپدیر، پذیرفته شده و مبنای تحلیل ها و تصمیم ها قرار 

گرفته است.
چهار. نوروزی از سال های رفته، داشتم گلستان سعدی، به تصحیح مرحوم غالم-حسین یوسفی، را ورقی می زدم تا رسیدن به بهار. عبارات 
درخشان سعدی در ذهنم طنین داشت که نوبت به پیام تبریک آقای احمدی نژاد رسید. در میان گفتار ایشان، و در مقایسه جهان واژگانی 
ایشان با گلستان سعدی، این پرسش از خاطرم گذشت که: »چه نسبتی هست میان دنیای سخن سعدی و دنیای سخن رییس جمهور نهم«. 

و این پرسش با من بود، بویژه هر وقت که سخنی از ایشان می شنیدم یا می خواندم.
پنج. بی تواضع، خود پرسش باال جذاب است آن قدر که همین جا می توان سخن کوتاه کرد؛ اما ادامه را به اختصار توان نوشت که گویی از 

اساس، تفاوت هست بین دنیای سعدی و مردی که براستی از مردم بود.
نقل این خاطره اینک بجاست که روزی دنیا دیده ای می گفت: احمدی نژاد رفتنی است.

که عرض شد: شخص ایشان را نمی دانم؛ ولی جامعه، قطعا، تیپ ایشان را تکرار خواهد کرد، باز-تولید خواهد کرد.
احمدی نژاد، نمایاننده آن بخش از مردم است که سال ها بوده اند اما دیده نشده اند. وی اصال قرار نیست به زبان کسانی سخن بگوید که 

سخت سعدی می خوانند یا با دقت حافظ و مولوی؛ او دارد از کسان دیگری نمایندگی می کند.
این سخن ظاهرا گران است و پذیرفتنش گران تر؛ بویژه برای ما مردمی که همواره گمان می کردیم فقط یک گونه گفتار هست و دیگر هرچه 

هست از آن کم گذاشتن و فروتر گفتن است و بدین شکل، جانبدارانه به ارزش-داوری در میان گفتارها عادت کرده ایم. 
کسانی از ما، از موضع گفتمان خود و یکه و یگانه دیدن آن از هر نظر، ارزش-داورانه از توده با عناوینی با پیشوند »فرو« سخن گفته اند؛ 
فرو از حیث های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و ... . و چون تربیون های صوتی، تصویری، مکتوب، و ... اغلب در دست گفتمان مقابل بوده، 

حتی خود توده هم به این ارزش-داوری تن داده اند. اما به وقتش از نماینده خود حمایت کرده اند.
شش. خالصه سخن تا اینجا این است:

1. حداقل در کشور ما دو گفتمان وجود دارد، یکی گفتمان نخبگان و یکی هم گفتمان توده های مردم؛
2. گفتمان توده را کسانی چون احمدی نژاد نمایندگی کرده اند؛

3. هیچ کدام از این دو گفتمان را نمی توان به دیگری تحویل کرد یا تغییر داد.
اما آنچه اکنون باید گفت این است که گفتمان ها هم دیر بر می آیند و هم دیر بر می افتند. بنابر این، فعال و تا اطالع ثانوی این دو گفتمان  
را کسانی در عرصه های مختلف، و از جمله در سیاست و قدرت سیاسی، نمایندگی خواهند کرد. از این نظر، نام نمایندگان، نمایانندگان و 

حامالن این گفتمان ها مهم نیست؛ نام ها ممکن است عوض شود، مهم مرام های ایشان است که تکرار خواهد شد.
هفت. بنا بر این، احمدی نژادی باز هم به قدرت باز خواهد گشت. فقط امیدواریم احمدی نژادهای بعدی از احمدی نژاد های قبلی بیاموزند 

و کار را از نقطه آغاز نیاغازند
وبالگ  صالحی، اسکندر 

احمدی نژاد دوباره به قدرت باز می گردد!

 حسینیه

 مرکزی

شهر نطنز

 جهت واریز کمک های نقدی به منظور ساخت
شبستان و مرکز فرهنگی - در حال ساخت

حساب های هیئت حضرت ابوالفضل العباس )ع)

بانک ملی نطنز : 0107912739000
بانک صادرات نطنز : 0103750640006
1620047550  : نطنز  تجارت  بانک 
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اکنون که کارنامه »دولت مهرورز« بسته می شود و هرکس از 
جوانب مختلف به ارزیابی آن می پردازد، بد نیست که نگاهی 
محافظه کاری  گفتمان  با  آن  تفاوت  و  دولت  این  گفتمان  به 
در ایران بپردازیم. بهترین واژه ای که می توان برای این دولت 
برگزید، دولت »معجزه هزاره سوم« است. من الزم می دانم که 

تک تک عناصر این اصطالح را بکاوم. 
حجاریان  اسالمی«  بزرگ  المعارف  دایره  »سایت  گزارش  به   
و  حدوثا  چه  دولت  این  اوال،  نوشت:  خود  یادداشت  ادامه  در 
یعنی  است،  عادت  خارق  امری  معجزه  بود،  معجزه  بقائا  چه 
روتین ها را می شکند و خرق می کند، بنابراین این دولت یک 
»دولت استثنایی« است. کارل اشمیت درباره دولت استثنایی 
اشمیت،  ادبیات  در  است.«  می گوید که: »کامال شبیه معجزه 
استثناء وضعیت اضطرار و خارج از نظم موجود است. از این رو 
استثناء شکل عرفی شده معجزه در الهیات است. ریشه لغوی 
و  آوردن«  »بیرون  به  فارسی  در  چه  و  التین  در  چه  استثناء 
نوعی  استثناء مبین  به همین جهت  »خارج کردن« می رسد. 
حذف است. امر استثنائی آن چیزی است که از قاعده عام حذف 
می شود و به واسطه همین حذف شدن است که قاعده را سامان 
از  استثنا همیشه  از منظر اشمیت  به همین خاطر  می بخشد. 
می نویسد:  سیاسی  الهیات  در  او  چنان چه  است  مهم تر  قاعده 
همه  ثابت کننده  استثناء  اما  نمی کند؛  ثابت  را  چیزی  »قاعده 
چیز است. نه فقط تائید کننده قاعده که موید هستی آن هم 

هست.« 
پیدا  زمان هایی  در  استثنایی  دولت های  مشخص  طور  به   
و  باشند  موازنه رسیده  به  اصلی جامعه  نیروهای  می شوند که 

هیچ کدام نتوانند از پس یکدیگر برآیند. 
است. بناپارتی  دولت  استثنایی،  دولت های  اقسام  از  یکی   

دولت  تبیین  به  برومر  در هجدهم  بار  نخستین  برای  مارکس 
به  فرانسه  در  که  می گوید  آنجا  در  وی  می پردازد.  بناپارتی 
علت آنکه نوعی تعادل طبقاتی شکل گرفته بود، لوئی بناپارت 
توانست بر فراز طبقات موجود به قدرت برسد و دولتی بی طبقه 

را شکل دهد. 
 در چنین وضعیت هایی که آن را وضعیت تعلیق می خوانند، به 
علت شکل گیری نوعی فضای خالء و پوچ گویی همه چیز معلق 

می شود و به همین دلیل هر هیوالیی امکان ظهور می یابد. 
نیروی راست سنتی در فضای پوچ شکل گرفته  نیز  ایران   در 
پس از دولت اصالحات با یک عقب نشینی تاکتیکی، قدرت را به 
یک جریان رادیکال سپرد. این جریان رادیکال همان هیوالیی 

بود که توانست در آن فضا قدرت را قبضه کند. اما اکنون وظیفه 
به  را  باید قدرت  و  تمام شده است  تندرو  این جریان  تاریخی 
نوع  از  سنتی  سرمایه داری  دوباره  تا  بازگرداند  سنتی  راست 

ایرانی روتین شود. 
ثانیا، به لحاظ روبنایی و ایدئولوژیک دولت معجزه تفاوتی عمده 
با سایر جریان های سیاسی در ایران دارد. در این مقاله تنها به 
مقایسه گفتمان این دولت با گفتمان جریان راست می پردازم. 
دولت  گفتمان  و  را »موعودگرا« می خوانم  راست  گفتمان  من 

معجزه را »میعادگرا«. 
در موعود گرایی تاکید بر ویژگی های شخصیتی موعود است و 
زمان ظهور کامال مبهم است.بیشتر مسائلی که در موعودگرایی 
نسب  چه  است؟  کسی  چه  منجی  از:  عبارتند  می شوند  طرح 
در  هم  غیره.مثال  و  چیست؟  لقبش  و  اسم  دارد؟  ریشه ای  و 
مسیحیت، هم در یهودیت و هم در شیعه، موعود دارای هویتی 

مشخص است که غایب است و هم چنین همواره حاضر. 
این  به  قایل  علما  شیعی،  موعودگرایی  در  مشخص  طور  به   
را  باید وی  تعیین کند،  برای ظهور  هستند که هرکس زمانی 
تکذیب کرد، اصطالحا می گویند: »قد کذب الوقاتون«.یعنی هر 
در  است.  ممنوع  بزرگ  و  دور  زمانی  بازه  در  ولو  توقیت،  نوع 
روایات برخی می گویند که مهدی در روز جمعه ظهور می کند، 
ادعا  دیگر  عده ای  می آید،  نوروز  در  که  می گویند  دیگر  برخی 
قرائت  در  اما  آمد،  عاشوراست که وی خواهد  در  می کنند که 
شیعی از موعودگرایی حتی اگر روزی هم پیدا شود که تقارن 

این سه باشد، باز هم نباید به آن اعتنا کرد. 
 اما میعادگرایی چیست؟ 

اعتقاد  بر  بنا  دارد.  زرتشتی گری  ریشه  یک  میعادگرایی   
زرتشتیان در رأس هر هزاره )میلینیوم( یک سوشیانت ظهور 
و تجدید عهد می کند. در دین زرتشت قایل به سه سوشیانت 
»سوم  را  خودش  اسم  که  ثالث  اخوان   مهدی  مثال  هستند، 
بین  به همین معناست. در  ناظر  برادران سوشیانت« گذاشت، 
کتاب  به  رجوع  با  آنان  است،  رایج  میعادگرایی  نیز  مسیحیان 
برای  را  زمانی  که  کرده اند  تالش  یوحنا  مکاشفه  یا  و  دانیال 
آمده  یوحنا  مکاشفه  در  مثال  سازند.  مشخص  مسیح  ظهور 
این  از  برخی  و  زمانی«  از  نیمی  و  زمانی  و  که:»زمانی  است 
سال،  پانصد  با  برابر  زمان  هر  گرفتن  با  مسیحی  میعادگرایان 
گفته اند که در حدود سال 1250 یک منجی ظهور خواهد کرد. 
می شوند،  طرد  دیگران  سوی  از  همواره  میعادگرایان  البته   
خدا  شهر  کتاب  از  هفتم  بخش  در  آگوستین  سنت  چنان چه 

مرزهای خود را با هزاره گرایان ترسیم می کند و آن ها را گروهی 
می داند که شیفته ضیافتی افراطی به نام هزاره موعود شده اند. 
به همین خاطر وی از مومنین می خواهد که از این امور دوری 

کنند و گوش های خود را بر چنین موهوماتی ببندند. 
برای  مختلف  دور ه های  در  زیادی  گرایشات  با  ما  واقع  در  اما 
برخی  روبه رو می شویم. حتی می بینیم که  تعیین زمان ظهور 
انجام  با  نیز  روشنگری  عصر  فیزیک دانان  و  ریاضی دانان  از 
در  را  زمان هایی  مقدس،  کتاب  مبتنی بر  مختلف  محاسبات 

آینده دور یا نزدیک برای ظهور تعیین کرده اند. 
با ورود به هزاره سوم عده ای از هزاره گرایان با برجسته کردن 
دوباره مکاشفات و برخی کتب دیگر مانند کتب نوستر آداموس، 

سال 2012 را به عنوان سال ظهور منجی اعالم کردند. 
به طور خالصه میعادگرایان بیشتر به موعد و میعاد توجه دارند 
زمان  بر  اصل  موعودگرایی  بر خالف  این جا  در  و  موعود  به  تا 

است و نه شخصیت و ویژگی های منجی. 
تقسیم  اصلی  گونه  دو  به  را  میعادگرایانه  می توان جنبش های 

نمود: 
1- جنبش های پیشاهزاره گرا که یوتوپیای خود را در گذشته 
از دست رفته جست وجو می کنند که باید این گذشته »احیا« 
ناگهانی و  از آسمان به شکلی  ایشان موعود  اعتقاد  شود و در 

یک باره »نزول« می کند. 
2- جنبش های پساهزاره گرا که به دنبال آرمانی در آینده تاریخ 
هستند که باید این آینده »ساخته« شود. در این جا موعود نه 
و  می کند  »صعود«  آن جا  از  و  است  زمین  در  که  آسمان  در 

همچنین ظهور وی تدریجی خواهد بود. 
به  می توان  پساهزاره گرا  جنبش های  از  مثال  عنوان  به 
آگوستینی  الهیات  خالف  بر  که  کرد  اشاره  پروتستانتیسم 
می کوشد تا با اتکا به فیض الهی، بهشت را در همین خاک بنا 
کند. از این رو جنبش پروتستانیسم مدعی این بود که هر فرد 

مسیحی باید اسباب ظهور مسیح را فراهم آورد. 
نگاه موعودگرا، تعجب آور  بودن  به غالب  با توجه  اما در شیعه 
است که جریانی پیدا شود و از زرتشتی گری و مسیحیت)گبر 
و  شود  سوم  هزاره  معجزه  و  بگیرد  را  میعادگرایی  ترسا(،  و 
هم چنین منجی گرایی شیعه را با زمان میالدی در هم آمیزد و 
 بگوید که ما پی برده ایم که آمریکایی ها هدفشان از اشغال عراق 
که  »القاعده«  و  »بعث«  سرکوب  و  عراق  نفت  بردن  فقط  نه 
هدفشان ممانعت از ظهور منجی بوده است و بعد هم بیایند و 
جاده بکشند و یا در بوق بهار بدمند و بگویند: »زنده باد بهار« 

و یا سی دی ای را نظیر »ظهور نزدیک است«، در تیراژ باال 
پخش کنند. 

 به نظر من دولت معجزه را باید یکی از انواع پساهزاره گرایی 
طرح  با  دولت  این  در  افرادی  که  می بینیم  این رو  از  دانست. 
مقوله ظهور صغری و کبری در پی ساختن یوتوپیای این جهانی 

در فردای پس از بهار هستند. 
در  می توان  را  دولت  با  قم  علمای  شدید  مخالفت  این رو  از   
همین جا به خوبی فهم کرد. زیرا در مقابل قرائت رسمی شیعی 
زمان  مهدی  برای  و  می کنند  نمایندگی  را  آن  علما  این  که 
عام  نواب  بودن  حاکم  برای  راه  تا  نمی کنند  تعیین  را  خاصی 
)فقها( باز باشد، دولتیانی قرار می گیرند که می خواهند خود را 
مستقیما نماینده معصوم بدانند و دوباره به شکلی کمدی قصه 

کهنه اسالم منهای روحانیت را تکرار کنند.

مقاله سعید حجاریان درباره »دولت معجزه«

حضور این چند نفر در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی با توجه به بینش و منش 
دیده شده و بارها تاکید شده از سوی ایشان قابل توجیه نیست. به یقین نمی توان گفت 
که رئیس جمهور محترم از هویت افراد مورد اشاره بی خبر بوده اند، چرا که روحانی به 

هوشمندی و آگاهی از عرصه سیاسی کشور شناخته می شود.
ستون  برای   » که...  است  آن  »انتظار  عنوان  تحت  مطلبی  در  شریعتمداری  حسین 

یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت:
ابوترابی« به  از  1- هفت سال پیش- 4 آذرماه 1385- در یادداشتی با عنوان »درسی 
این  به مسائل  توجه  با  آن  تکرار  بودیم، که  اشاره کرده  بزرگوار  از آن شهید  خاطره ای 
روزها و رسالت خطیری که نمایندگان محترم مجلس برعهده دارند، می تواند در س آموز 

باشد. بخوانید!
از  پررونق. یکی  و  داغ  انتخاباتی  تبلیغات  بازار  و  بود  پنجم در پیش  »انتخابات مجلس 
شب ها- 27 فروردین 75- دقایقی بعد از نیمه شب مرحوم شهید ابوترابی زنگ زد و خبر 
داد که برای مشورت درباره یک کار بسیار ضروری به منزلمان می آید و در توضیح آن 
که چرا نیمه شب؟ و چرا تا صبح صبر نمی کند گفت؛ فردا شب در مشهد مقدس سخنرانی 

دارد و باید صبح زود حرکت کند. 
متوجه شدم که قصد دارد- به روال تقریبا همیشگی- با خودرو به مشهد برود. به ایشان 
فرصت  از  که  نمی روید  به مشهد  هواپیما  با  است چرا  اگر مسئله خیلی ضروری  گفتم 
همدیگر  فردا صبح  بنابراین  نیست،  بدی  فکر  داد  پاسخ  کنید؟  استفاده  هم  فردا  صبح 
را می بینیم... و خیلی که به نگارنده تخفیف داد تا به قول ایشان بتوانم استراحت کنم، 

ساعت 5 صبح فردا قرار گذاشت!... خدا بر درجاتش بیفزاید که به جد از اولیاءاهلل بود...
صبح فردا در محل ستاد آزادگان به دیدن ایشان رفتم. از این که یکی از گروه های سیاسی 
نام او را در لیست نامزدهای مورد نظر خود جای داده و روی آن تبلیغ می کرد، نگران بود. 
علت نگرانی ایشان را پرسیدم، فرمود اول این که نسبت به منابع مالی آنها تردید دارم و 

مهم تر آن که نمی خواهم نام من نشانه تایید برخی دیگر از نامزدهای آن لیست باشد و 
پرسید؛ آیا به نظر تو این دو موضوع نباید مرا نگران کند؟ 

حق با او بود و دقت نظرش مثل همیشه ستودنی... به چهره اش خیره شدم، گویی مردی 
از ملکوت به ناسوت آمده و روبرویم نشسته بود! پرسیدم چه تصمیمی دارید؟ گفت؛ نظر 
تو چیست؟ گفتم؛ تنها راه آن است که بیانیه ای صادر کنید و از آنها بخواهید نامتان را 
از لیست انتخاباتی خود حذف کنند. پرسید؛ آیا اهانت به آنان نیست؟ گفتم؛ اگر علت 
اصلی را مطرح کنید، خالی از اهانت نخواهد بود زیرا به هر حال و براساس ظواهر امر، نام 
شما در آن لیست نشانه اعتماد آنها به شماست اگرچه آن را یک ترفند سیاسی می دانید 
که با هدف سوءاستفاده از محبوبیت شما انجام گرفته است... گفت؛ اگر آبرو و محبوبیتی 
نزد مردم دارم از لطف و عنایت خدا و امانت اوست. نمی خواهم از این امانت سوءاستفاده 
شود و در ضمن راضی نیستم با درخواست حذف نامم از لیست به آنها اهانت کرده باشم...

ابوترابی چند  سرانجام شهید  و  انجامید  به طول  یک ساعت  روز حدود  آن  گفت وگوی 
ساعت بعد با صدور بیانیه ای ضمن تشکر از حسن ظن آن جریان سیاسی، خواستار حذف 
نام خویش از لیست انتخاباتی آنان شد و... هنگامی که از هم خداحافظی می کردیم گفت؛ 
ان شاءاهلل این اقدام مورد رضای خدا باشد، تصمیم دشواری بود اما حاال احساس آرامش 
افراد  از  برخی  تایید  در  اوست  امانت  و  الهی  که هدیه  محبوبیتم  نمی خواستم  می کنم، 
هزینه شود که آنها را برای نمایندگی مجلس شورای اسالمی شایسته نمی دانم و نسبت 

به محل تامین هزینه انتخاباتی این گروه نیز تردید جدی دارم...«
را شهید خطاب  ایشان  آقا  بودم که حضرت  ابوترابی- شاهد  روز شهید  آن  بیانیه  متن 

کردند- اینگونه بود؛
»با تشکر از عنایتی که نسبت به اینجانب داشته و نام مرا در لیست کاندیداهای انتخابی 
خود برای دوره پنجم مجلس شورای اسالمی از تهران قرار داده اید، اینجانب از ابتدا نسبت 
به انطباق بینش و طرز تفکر برخی از کاندیداهای جناح کارگزاران با ارزش های بنیادین 
انقالب اسالمی تردید داشتم ولی به دلیل احترام به نظر برخی از آقایان و احتمال آن که 
این دیدگاه ها چندان ریشه دار نباشد، دعوت بعضی از عزیزان را در قرار گرفتن در لیست 
کارگزاران پذیرفتم اما متاسفانه پاره ای از مسائل اخیر، از جمله مصاحبه ها و اعالم نظرهای 
اقتصادی و سیاسی برخی از کاندیداهای محترم این گروه با رسانه های داخلی و خارجی 
از  انتخاباتی و بی پروایی در هزینه کردن  و نیز عملکرد غیرقابل توجیه آنان در تبلیغات 
از  برخی  و  بنیانگذاران  اکثر  به  احترام  علی رغم  تا  داشت  آن  بر  را  اینجانب  بیت المال، 
کاندیداها ]گروه کارگزاران[، به عنوان یک تکلیف شرعی، نارضایتی جدی خود را از قرار 

گرفتن نام خویش در لیست انتخاباتی کارگزاران اعالم دارم.«
و  بزرگ  آزمون  آستانه  در  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  روزها  این   -2
سرنوشت سازی قرار گرفته اند. آزمونی که در خروجی آن باید و انتظار می رود بار دیگر 
نشان بدهند »عصاره فضیلت های ملت« هستند و منافع نظام اسالمی و مردم پاکباخته، 
خون داده و خون دل خورده این مرز و بوم را با همه توان پاس می دارند. سخن فقط یک 
کلمه است و آن نیز سخن من و ما و شما نیست، بلکه سفارش حیات آفرین الهی است که 
»امانت ها را به اهلش وا گذارید« آیه 58 از سوره مبارکه نساء. نکته ای که رئیس جمهور 
محترم نیز در سخنان روز شنبه خود و بعد از حکم تنفیذ بر آن تاکید ورزیده و به کالم 
بالعهود... اساس  الوفاء  االمانه و  اداء  حضرت امیر علیه السالم استناد کرد که »اصل  الدین 

دین ادای امانت و وفا به عهد و پیمان است«.
3- دیروز آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان که برای انجام مراسم تحلیف 
در مجلس شورای اسالمی حاضر شده بود، بعد از پایان مراسم، فهرست وزیران پیشنهادی 
کابینه خود را تقدیم مجلس کرد. آقای روحانی در حالی فهرست وزیران پیشنهادی را به 
مجلس ارائه کرد که مطابق قانون تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف برای معرفی آنان فرصت 
باید نشانه ای از نظم و انضباط و برنامه ریزی  داشت. این اقدام رئیس جمهور محترم را 

همراه با پشتکار دولت جدید تلقی کرده و به فال نیک گرفت. 

از سوی دیگر، بخش فراوان و مهمی از سخنان ایشان در این مراسم نیز در تراز رئیس 
جمهور کشور مقتدر و سرافراز جمهوری اسالمی ایران و درخور تقدیر بود. اما، متاسفانه 
افراد به چشم می خورد که نه  از  نام برخی  در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی، 
فقط کمترین شایستگی و صالحیتی برای حضور در کابینه ندارند و نقاط سیاه فراوانی 
در کارنامه مسئولیت های پیشین خود دارند، بلکه با آموزه ها و برنامه های اعالم شده آقای 

دکتر روحانی برای مدیریت دولت »تدبیر و امید« نیز فاصله ای پرنشدنی دارند. 
حضور این چند نفر در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی با توجه به بینش و منش 
دیده شده و بارها تاکید شده از سوی ایشان قابل توجیه نیست. به یقین نمی توان گفت 
که رئیس جمهور محترم از هویت افراد مورد اشاره بی خبر بوده اند، چرا که روحانی به 

هوشمندی و آگاهی از عرصه سیاسی کشور شناخته می شود. 
به  کار  آغاز  در  روحانی  دکتر  که  نیست  قبول  قابل  نیز  احتمال  این  دیگر،  سوی  از 
گزینه هایی روی آورده است که با معیارها و موازین اعالم شده ایشان در تضاد و تناقض 

بوده و کمترین همخوانی نداشته باشند. 
روز  که  کرد  نکته ای جستجو  در  بایستی  تنها  را  پرسش  این  پاسخ  علت چیست؟  پس 
چهارشنبه 92/5/9 طی یادداشتی با عنوان »هدیه مجلس به روحانی و ملت« بر آن تاکید 
داشتیم. آنجا که آورده بودیم »با توجه به ترکیب کابینه پیشنهادی و برخی از شواهد 
موجود می توان حدس زد- و امروز آن حدس به یقین تبدیل شده است- که آقای روحانی 
در انتخاب گزینه ها، از سوی اصحاب فتنه، مدعیان اصالحات و کارگزاران به شدت تحت 

فشار بوده است. 
و تاکید شده بود »احساس می شود رئیس جمهور منتخب در انتخاب اعضای کابینه خود 
با مجموعه ای از فشارها، انتظارها و رودربایستی ها روبرو بوده است و برای خروج از این 
چنبره دست کمک به سوی مجلس شورای اسالمی و نمایندگان ملت دراز کرده است.« 
از  بدسابقه در فهرست پیشنهادی رئیس جمهور، غیر  برای توجیه حضور چند فرد  آیا 
کشید؟!  پیش  را  دیگری  احتمال  می توان  شده  یاد  جریانات  فشار  یعنی  اخیر  احتمال 

پاسخ منفی است.
4- در این باره گفتنی ها بسیار است که به آن خواهیم پرداخت ولی تنها به عنوان نمونه، 
آیا کسی که در دوران تصدی چندین و چند ساله وزارت نفت، پرونده های مفتوح و پاسخ 
نداده ای از انعقاد قراردادهای خسارت آفرین و بعضا شبیه ترکمنچای داشته و از جمله در 
قرارداد ننگین »کرسنت«، گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه های 
رشوه دهنده با 14 برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده است و... می تواند امین 

ملت ایران در وزارت حساس و سرنوشت ساز نفت باشد؟! 
مضحک آن که سایت »انتخاب« وابسته به اصحاب فتنه بعد از روشنگری مستند کیهان، 
است؛  نوشته  و  آورده  گناه  از  بدتر  عذر  مشکوک،  و  ذلت بار  قرارداد  این  توجیه  برای 
»مدیرعامل شرکت شارجه دوبی در سال 1378 به دفتر آقای خاتمی مراجعه می کند و 
پیشنهاد می دهد که این قرارداد بسته شود تا مشکل جزایر سه گانه ایران حل شود«! که 
باید پرسید؛ اوال؛ مگر آن قرارداد ذلت بار بسته نشد؟ پس چرا هنوز هم توهم مالکیت بر 

جزایر سه گانه از سوی طرف های خارجی مطرح می شود؟ 
و ثانیا؛ از وزیر نفت وقت و دولت خاتمی که به قول شما برای جلب نظر امارات به این 
دولت فسقلی باج می دهد، چه انتظاری هست که در مقابل باج خواهی آمریکا و اروپا سر 
ایشان  که صالحیت  گفت  باید  دیگر  پیشنهادی  وزیر  درباره  یا  و  نیاورد؟!  فرود  تعظیم 
برای نمایندگی مجلس نهم احراز نشده بود، بنابراین چگونه برای تصدی یک وزارتخانه 
سرنوشت ساز معرفی شده است؟! و البته، این به معنای عدم صالحیت ایشان برای برخی 
از مسئولیت های دیگر نیست. و یا فالن نامزد معرفی شده برای وزارت »صنعت، معدن و 
تجارت« صاحب یک شرکت تجاری بزرگ در حوزه نفت با درآمد و ثروت نجومی است 

و یا...؟!
به یقین نمایندگان مردم از این آزمون بزرگ سرافراز بیرون خواهند آمد. ان شاءاهلل.

حمله تند کیهان به وزرای پیشنهادی روحانی : برخی از اینها کمترین شایستگی و صالحیتی برای حضور در کابینه ندارند
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حال  در  احمدی نژاد  محمود  که  اکنون 
خالی کردن کارتابل نامه هایش و اسباب  کشی 
از پاستور به نارمک است، باید قبل از ترک 
 ۸ این  در  را  آن چه  هر  جمهوری،  ریاست 
سال اندوخته درقالب شاخص هایی به حسن 
روحانی، کلیددار جدید پاستور تحویل دهد. 
به گزارش الف به نقل از تسنیم، دولت دهم 
این  و در  دارد  قرار  پایانی عمر خود  روز  در 
دیگر  تا  گرفته  جمهوری  رییس  از  روزها 
جلسات  و  محافل  در  دولت  هیأت  اعضای 
 ۸ دستاوردهای  و  عملکرد  بیان  به  مختلف 
حضور  می پردازند.  خویش  مدیریت  ساله 
در  جمهوری  رییس  احمدی نژاد،  محمود 
گفت وگو  و  تلویزیون  در  ماه  یک  از  کمتر 
زمان  مدت  در  شده  انجام  کارهای  درباره 
ریاست جمهوری نهم و دهم نشان از تالش 
مثبتش  عملکرد  بر  برای صحه گذاری  دولت 

در این دو دوره دارد. 
اما شاخص های اقتصادی روایت دیگری دارند. 
آغاز نوسانات بازار ارز از پاییز سال 1390 و 
تداوم آن در سال 1391 و درنهایت تشکیل 
مرکز مبادالت ارزی در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از جمله مواردی است که متأسفانه 
با عدم برخورد مناسب بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی روبه رو شد و می توان 
گفت که دولت هیچ برنامه ای برای بهبود این 
بازار تدوین و اجرا نکرد و اجازه داد تا بازار به 

مسیر ناصحیح خود ادامه دهد. 
 * نگاهی کوتاه به اقتصاد ایران در سال هایی 

که گذشت  
دراین میان هشدارهای کارشناسان اقتصادی 
از جمله محمد نهاوندیان، عضو شورای پول 
و اعتبار و رییس اتاق بارگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران که در همان پاییز 90  از 
تشکیل بازار رانتی گسترده در حوزه ارز خبر 
تا  نشد  گرفته  جدی  دولت  سوی  از  دادند، 
آن جا که خرید و فروش این کاال که پرسود 
هم شده بود به سطح جامعه رسید و چنان 
بازار پررونقی شد که محمود بهمنی، رییس 
خبر   1391 زمستان  در  مرکزی  بانک  کل 
خانه های  در  ارز  دالر  میلیارد   1۸ وجود  از 

ایرانیان داد. 
را  صادرکنندگان  هرچند  ارز  نرخ  افزایش   
را  دیگری  واقعیت  اما  کرد  خوشحال  قدری 
ارزش  که  بود  این  هم  آن  و  ساخت  آشکار 
پیداکرد  میزان یک سوم کاهش  تا  ملی  پول 
اقتصاددانان  انجمن  عضو  قنادان،  محمود  و 
ایران در این باره گفت که درحدود چهار دهه 
گذشته بیش از 99 درصد از ارزش پول ملی 

کاسته شده است. 
و  مصرف کننده  بهای  شاخص  افزایش   
به همراه آن رشد نرخ تورم در یکسال اخیر، 
برای  که  رساند  اعدادی  به   را  کاالها  قیمت 
اغلب  خرید  شهروندان  از  زیادی  بخش  
اجناس غیرممکن شده و برخی کاال به سبد 
لوکس ها رفته اند. این شاید یک سوی ماجرا 
تولیدکنندگان  این  دیگر  باشد چه در سوی 
هستند که با چنگ و دندان تالش می کنند 

تا خطوط تولید را روشن نگه دارند. 
با  بازار ارز و از آن  پس   رویدادهایی که در 
اولویت بندی  و  ارزی  مبادالت  مرکز  تشکیل 
وارداتی،  اولیه  مواد  به  مرجع  ارز  تخصیص 
زمان  آن  در  کرد.  تنگ  تولید  بر  را  عرصه 
جمله  از  صنایعی  اولیه  مواد  واردات  اولویت 
به طور  که  بهداشتی  و  سلولزی  صنایع 
مستقیم با بهداشت و سالمت مردم در ارتباط 
ارزی واردات کاغذ  اولویت ها  از  هستند پس 

سیگار و موز قرار گرفت. 
 در ادامه این نامدیریتی صدور بخشنامه های 
و  مختلف  کاالهای  صادرات  منع  متعدد 

از  دستورالعمل ها  این  تغییر  و  لغو  سپس 
سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، 
چنان وضع مبهمی را برای تجار و بازرگانان 
سرنوشت  از  نیز  آن ها  که  آورد  به وجود 
خویش  خارجی  مشتریان  و  کاال  تجارت، 
نگران بودند. این در حالی بود که محمدرضا 
در  جمهوری  رییس  اول  معاون  رحیمی، 
مهر   29( پارسال  صادرات  ملی  روز  مراسم 
به  و  کرد  تهدید  را  صادرکنندگان   )  1391
صادرات  از  حاصل  ارز  که  داد  هشدار  آن ها 
کاالهای خود را باید به مرکز مبادالت ارزی 

بیاورند. 
در سویی دیگر کم رونقی بازار و عدم اعتماد 
پولی،  سیاست های  به  کار  و  کسب  اهالی 
قابل  میزان  به  را  برگشتی  چک های  رقم 
بنگاه های  نقدینگی  کاهش  رساند.  توجهی 
اقتصادی عامل دیگری بود که دست و پای 
تولیدکنندگان را بست و آن ها در حالی که 
می کردند  فکری  کمبود  این  رفع  برای  باید 
از جانب دیگر هم باید برای گشایش ال سی 
ریالی که تا یکسال قبل به میزان 10 درصد 
می کردند  عامل سپرده  بانک  در  کاال  ارزش 
حال باید این رقم را تا 130 درصد افزایش 

داده و پس از آن کارها را پیگیری می کردند. 
به دنبال  ال سی  گشایش  که  نماند  ناگفته 
تا   ،1390 سال  بانکی  فساد  شدن  هویدا 
مرکزی  بانک  و  نبود  امکان پذیر  مدت ها 
بخش  تالش  با  که  بود  گرفته  را  آن  جلوی 
برخالف  بانک ها  آن،  منع  لغو  و  خصوصی 
از حدود یکسال پیش  بانک مرکزی  دستور 
به این طرف تا 130 درصد مبلغ ال سی را از 

مشتری برای ضمانت دریافت می کنند. 
این سختگیری در گشایش اعتبارات و اجرا 
نکردن قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار 
و تصمیمات خلق الساعه در فضای اقتصادی 
بخش  دست اندرکاران  با  مشورت  بدون 
خالف  امری  که  حوزه  با  مرتبط  خصوصی 
قانون برنامه پنجم توسعه است برای فعاالن 
است  کرده  ایجاد  ناامنی  گونه ای  بخش  هر 
خصوص  این  در  گشایشی  منتظر  اینان  و 

هستند. 
این همه اما سبب شد تا بنگاه های اقتصادی 
با  خویش  کارگران  دستمزد  پرداخت  در 
تعدیل  به  پاره ای  در  و  شده  روبه رو  تأخیر 
این  بپردازند.  بنگاه خویش  انسانی  نیروهای 
مهم البته در پی کاهش میزان تولید و پایین 
آمدن ظرفیت واقعی تولید صورت می گرفت، 
اتفاقی که برآیند تمام رویدادها و تصمیماتی 

بود که در باال شرح آن از نظر شما گذشت. 
اکنون و در روزهایی که محمود احمدی نژاد 
در حال خالی کردن کارتابل نامه های خویش 
نوسازی  خانه  به  پاستور  از  اسباب  کشی  و 
از  قبل  باید  است،  نارمک  شده اش در محله 
ترک کاخ ریاست جمهوری، هر آن چه را در 
درقالب  داده  انجام  و  اندوخته  سال   ۸ این 
آن  همه  نتایج  بیان کننده  که  شاخص هایی 
کلیددار  روحانی،  حسن  به  دستاوردهاست 
یازدهم  دولت  سکاندارد  و  پاستور  جدید 

تحویل دهد.
* داشته های ایران زمین  

 در این جا تنها بخشی از توانمندی های کشور 
را اگرچه تکراری دوباره است بازگو می کنیم 
این  بسیار  پتانسیل های  و  توانمندی ها  تا 
کشور باردیگر مورد توجه قرار گیرد و اهمیت 

آن بیش از پیش نمایان شود. 
 کشور ایران از جمله 10 کشور برتر و غنی 
در بخش معدن و دارنده متنوع ترین معادن 
تنها در بخش سنگ های  دنیاست طوری که 
دارد  را  آن  توانایی  ایران  قیمتی،  نیمه 
کامل  به طور  را  بخش  این  درآمدهای  که 
فروش  از  ناشی  درآمدهای  و  نفت  جایگزین 

آن کند. 
 عالوه بر این برخورداری کشور از 11 اقلیم 
را  امکان  این  اقلیم جغرافیایی جهان  از 13 
تا  داده  کشور  زحمتکش  کشاورزان  همه  به 
داشت  کاشت،  به  میهن  مختلف  نقاط  در 
کشاورزی  مختلف  محصوالت  برداشت  و 
و  مزه  به لحاظ  که  محصوالتی  بپردازند، 
کیفیت در ردیف بهترین های جهان هستند 
و از جمله دالیل این امر داشتن تابش روزانه 
بسیار مناسب و کافی برای تهیه محصوالت 
است. به اذعان زحمتکشان این بخش، ایران 
به جز میوه های گرمسیری از جمله آناناس و 
انبه در تولید دیگر محصوالت باغی و صیفی 
و  ندارد  کمبودی  موز،  حتی  و  سیزیجات  و 
سال  در  میوه  انبوه  تولید  مدعا  این  شاهد 

گذشته و بی نیازی کشور از واردات بود. 
و  کوچک  صنایع  دستی،  صنایع  بخش  در   
صنفی نیز در حال حاضر محصوالتی تولید و 
به بازار عرضه می شود که علی رغم صادراتی 
نبودن  مشخص  دلیل  به  اما  آن ها  بودن 
بی مهری  با  همچنان  آن  برای  واحد  متولی 
صنایع  صنعتگران  می گذرانند.  روزگار  کامل 
دستی از این که بازارچه و محلی برای عرضه 
و فروش تولیدات اعالء و خانگی خود ندارند، 
کردن  فراهم  آن ها  خواسته  و  گله مندند 

دست ساخته هایشان  نمایش  برای  زمینه ای 
است،  بین المللی  بازارهای  و  نمایشگاه ها  در 
در عین این که گردشگران و شهروندان دیگر 
کشورها از محصوالتی صنایع دستی ایران به 
آن  واقعی  و خریداران  کرده  استقبال  خوبی 

هستند. 
و  ترانزیت  و  بازرگانی  و  تجارت  حوزه  در   
گرفتن  قرار  علی رغم  خدمات  و  کاال  ترابری 
از  حاصل  درآمد  اما  دنیا  چهارراه  در  ایران 
ناوگان  دارای  ایران  است.  ناچیز  بخش  این 
اما  است  توانمندی  و  مناسب  کشتیرانی 
پیر  می   لنگد.  ریلی  و  جاده ای  بخش  در 
ریلی  خطوط  بودن  کم  و  کامیون ها  بودن 
دیگر  آشیل  پاشنه  بخش  این  تا  سبب شده 
در  حتی  و  شود  کشور  اقتصادی  بخش های 
صورت توانمند بودن معادن و باال رفتن تیراژ 
از  نقل  و  بخش حمل  زدن  لنگ  ولی  تولید 
بازرگانی را کند و  یک سو جریان تجارت و 
را  فروش  و  تولید  هزینه های  دیگر  سوی  از 
این  کارشناسان  که  تاجایی  می دهد  افزایش 
هزینه های  از  درصد   40 تا  معتقدند  بخش 
به بخش  تولیدکننده و مصرف کننده متعلق 

حمل و نقل است. 
کارخانجات  در  مختلفی  کاالهای  هم اکنون   
می رسد  تولید  به  کشور  بزرگ  و  کوچک 
مشابه  با  رقابت  قدرت  آن ها  از  بسیاری  که 
خارجی خود در کیفیت و قیمت را دارند. در 
بخش لوازم خانگی از جمله اجاق گاز، بخاری 
لباسشویی،  ماشین  گازی،  آبگرمکن  گازی، 
 ... و  تصویری  صوتی-  لوازم  آبی،  کولرهای 
محصوالت قابل توجهی در حال تولید است. 
و  پارچه  سلولزی،  تولیدات  انواع  همچنین   
پوشاک، چرم و مصنوعات چرمی، تجهیزات 
مبلمان،  و  چوب  نفت،  و  برق  صنعت 
پالستیک، یو پی وی سی، فرآورده های نفت، 
آردسازی،  و  گندم  گچ،  پتروشیمی،  و  گاز 
گیاهی،  داروهای  آلومینیوم،  جواهرسازی، 
و  سیم  و  مخابراتی  صنایع  خودرو،  قطعات 
کابل، آبزیان از جمله ماهی و میگو، بازی های 
تایر،  لبنی،  تولیدات  موتور،  روغن  یارانه ای، 
فنی-  ساز، خدمات  و  رزین، ساخت  و  رنگ 
مهندسی، بتن، صنایع چینی، لوازم بهداشتی 
شکالت،  و  شیرینی  افزار،  نرم  آرایشی،  و 
خودرو،  آب معدنی،  کنستانتره،  و  میوه  آب 
و روی، فرش دستباف،  فوالد، سرب  و  آهن 
سنگ ساختمانی،  سرامیک،  مس،  سیمان، 
شیشه)جام،جار،اتومبیل( و بسیاری تولیدات 
مجال  این  در  آن ها  بیان  فرصت  که  دیگر 
توجه  قابل  توانمندی های  جمله  از  نیست، 
کشور است که تالشگران و تولیدکنندگان و 
سرمایه گذاران هر یک از این محصوالت چه 
از کشور به عرضه  در داخل و چه در خارج 

تولیدات خود می پردازند. 
به طور قطع پویاتر کردن چرخ تولید همه این 
کاالها وظیفه دولت آینده است که باید با در 
اختیار گرفتن مدیرانی متعهد و متخصص به 
و  کار  زمان  اکنون  بپوشاند.  عمل  جامه  آن 
عمل است و همگان کمک می کنند تا همه 

خواسته های مردم، اجرایی شود. 
فراموش نکنیم که فرصت ها در گذر است و  
است  داده  وعده  که  همان گونه  آینده  دولت 
با  و  تفریط  و  افراط  هرگونه  از  دور  به  باید 
حرکت بر ریل اعتدال، شکوفایی را به اقتصاد 
و رونق کسب و کار را به جامعه برگرداند و 
در این راه از نظرات و دیدگاه های متخصصان 
و کارشناسان  استفاده کند. 4 سال دیگر هیچ 
چنین  انجام  فرصت  این که  برای  بهانه ای 
چنین  که  نگذاشتند  یا  و  نشد  فراهم  کاری 

شود، پذیرفته نیست
بخش اقتصادی الف

اقتصادیکهاحمدینژادتحویلروحانیمیدهد

میلیارد  هزار   440 به  نقدینگی  رسیدن  40درصد،   باالی  به  تورم  افزایش 
آقای  مدیریتی  کارنامه  همه  یک سوم،  به  ملی  پول  ارزش  کاهش  و  تومان 

بهمنی بر بانک مرکزی و سیاست های پولی و مالی کشور است.
محمود بهمنی مانند دولت دهم کارنامه بحث انگیزی دارد. در دوره ریاست 
ایشان بر بانک مرکزی اتفاق های ویژه ای رخ داد که شاید تا سال ها محل 
بحث و چالش باشد. افزایش تورم به باالی 40درصد،  رسیدن نقدینگی به 
440 هزار میلیارد تومان و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، همه کارنامه 
مالی کشور  و  پولی  بانک مرکزی و سیاست های  بر  بهمنی  آقای  مدیریتی 
بود. با این همه در خبرها داشتیم که رئیس کل بانک مرکزی درخصوص 
واردات و ترخیص دارو و سایر کاالهای اساسی از گمرک  و بنادر کشور، از 
وجود مافیایی گفته اند که می خواهند با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی 
کاالهای لوکس خود را وارد کنند. بیان این حرف ها از سوی رئیس کل بانک 
مرکزی که سال هاست تجربه فعالیت در این حوزه را دارد، کمی عجیب به 
نظر می رسد. چرا که بارها در چند ماه گذشته خبرهایی مبنی بر واردات 
کاالهای لوکس با ارز مرجع در رسانه ها منتشر شد، اما آن زمان واکنش جدی 
از رئیس کل بانک مرکزی ندیدیم. از این جهت به نظر می رسد که رفتار 
به اصطالح »افشاگرانه« در چند روز آخر مدیریت می تواند نوعی فرافکنی 
در قبال مشکالتی باشد که به حوزه تحت مدیریت ایشان مرتبط است. در 
قبال مشکالت  بارها مشاهده شد که مدیران در  فعالیت دولت دهم  طول 
به فرافکنی روی آوردند و مشکالت مدیریتی خود را به دست های پنهان و 
مافیا مربوط دانستند. آقای بهمنی هم چنین روشی را در پیش گرفته است. 
این است که اگر در این حوزه دست هایی در کار  سوالی که پیش می آید 
نام کاالهای اساسی، وسایل  به  و  استفاده کند  رانت  از  است که می خواهد 
لوکس را با ارز مرجع وارد کشور کند، چرا  رئیس کل بانک مرکزی تاکنون 
دست روی دست گذاشته و اکنون به حرف درآمده است. همین چند ماه 
پیش بود که در خبرها آمد که صدها خودرو لوکس با ارز مرجع وارد کشور 
شده است و رئیس کل بانک مرکزی واکنشی نشان نداد. اما نکته دیگر این 
است که اگر دست هایی در کار است که چنین اقدامی را در حوزه واردات 
کاال به کشور انجام می دهد درخصوص مسائل دیگری مانند نقدینگی، تورم 
و کاهش ارزش پول ملی چه باید گفت؟ آیا رئیس کل بانک مرکزی آنجا 
هم می تواند ادعا کند که دست هایی در کار بودند و به عنوان مثال نقدینگی 

کشور را باال بردند؟ 
این سواالت را باید رئیس کل بانک مرکزی پاسخ دهد و به مردم اعالم کند 
از  خارجی  ارزهای  قیمت  کردند  تاکید  بارها  ایشان  آنچه  برخالف  چگونه 
جمله دالر بارها افزایش پیدا کرد و باعث شد دارایی مردم با کاهش ارزش 
پول ملی، ناچیز شود. استانداردهای دوگانه یکی از ضعف های دولت دهم 
و بانک مرکزی بوده است. همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی قصد 
داشت با بخشنامه ای و تصمیمی غیرکارشناسی تسعیر نرخ ارز را انجام دهد 
تسویه کند که  را  دولت  بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار  با عددسازی، 74  و 
جلوی  توانستند  و  کردند  ورود  موضوع  به  مجلس  نمایندگان  خوشبختانه 

این اقدام را بگیرند. 
عنوان  به  مرکزی  بانک  کل  رئیس  که  می بودیم  منتظر  نباید  آنجا  آیا 
کشتی بان حوزه پولی و بانکی کشور، واکنش نشان دهند؟ به همین دالیل 
متاسفانه  صحت-  فرض  –بر  مرکزی  بانک  کل  رئیس  گفته های  که  است 
واکنش چندانی را برنمی انگیزد و بسیاری ممکن است تصور کنند که این 

رفتارها برای فرافکنی و شانه از بار مسئولیت خالی کردن است. 
منبع: تهران امروز

فرافکنی مدیریتی آقای 
بهمنی به جای قبول 

مسئولیت

علی قنبری در گفتگو با الف؛

نظامیان باید از اقتصاد خارج شوند
اقتصادی که نیروهای نظامی در آن دخالت و بنگاه داری کنند، اوضاع و احوال آن به 

شکل نامناسبی تداوم پیدا خواهد کرد و در نهایت موجب فروپاشی اقتصاد می شود. 
این را دکتر علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با الف 
می گوید و اعتقاد دارد: در کل، حضور و دخالت دولت و نهادهای وابسته به نظامیان در 
اقتصاد امر ناپسندی است. از این جهت که باعث انحراف در تخصیص منابع می شود و 

به طبع آن هرج و مرج در اقتصاد شکل می گیرد. 
اقتصاد  در  دولت  اگر  گردد.  کنترل  بازار  مکانیزم های  توسط  باید  اقتصاد  افزود:  وی 
دخالت کند امکان نظارت و بازرسی توسط سیستم نظارتی دولت وجود دارد ولی وقتی 
که نیروهای وابسته به نظامیان در اقتصاد دخالت کنند آن زمان دیگر امکان نظارت 
وجود ندارد. بنابراین وضعیت را بدتر از شرایط دخالت دولت در اقتصاد می کند و این 
حضور باعث گسستن شیرازه اقتصاد می شود و شاخص های اقتصادی وضعیت بدتری 

پیدا می کنند.
از حضور  ناشی  اقتصادی  کنونی  سامانی های  نابه  از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  قنبری 
ناشی  اقتصادی  است گفت: وضعیت کنونی  اقتصاد  در  نهادهای حاکمیتی  و  نظامیان 
و  دارند  وجود  اقتصاد  در  که  است  قدرتمندی  نهادهای  و  نظامی  نیروهای  حضور  از 
این نهادها باید از اقتصاد خارج شوند. اگر بخواهیم تمام دنیا را بررسی کنیم مشاهده 
می شود که کشورهایی شرایط اقتصادی بهتری دارند و توسعه یافته هستند که دولت و 
نهادهای امنیتی و نظامی کمتر در آن ها دخالت دارند و بیشتر سیستم عرضه و تقاضا 

و نظام بازار تصمیم گیرنده است و بخش خصوصی در اقتصاد نقش اصلی و اساسی را 
ایفا می کند.

نهادهای  و  افراد  نقش  و  بکنیم  استفاده  دنیا  تجربه  از  باید  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
نظامی را به حداقل برسانیم نه اینکه تحت نام خصوصی سازی، شرکت ها را به نهادها و 
شرکت های وابسته به نظامیان واگذار کنیم. اگر امروز وضعیت اقتصادی خوبی نداریم به 
این دلیل است که مکانیزم بازار خوب عمل نمی کند و بخش خصوصی در اقتصاد نقش 

اصلی را ایفا نمی کند. 
این اقتصاددان گفت: همه کشورهای کمونیستی مانند شوروی سابق و اروپای شرقی 
مثال خوبی برای نشان دادن ضربه حضور نظامیان به کشورهایشان در جریان حضور در 
اقتصاد آن کشورهاست. تنها سیستم و تفکر مارکس و سوسیالیسم دخالت نظامیان در 

اقتصاد را تایید می کند که تفکری شکست خورده است. 
این  باید  حقیقت  در  دولت  گفت:  اقتصاد  از  نظامیان  کردن  خارج  نحوه  مورد  در  وی 
تصمیم را بگیرد که پای نظامیان را از اقتصاد بیرون بکشد به این دلیل که اقتصاد یک 
امر تخصصی است، همان گونه که نیروهای نظامی و امنیتی در امور نظامی و حفاظتی 
کنند  دخالت  نظامی  در حوزه  متخصصین  سایر  که  نمی دهند  اجازه  و  دارند  تخصص 

دولت هم نباید اجازه دهد که نیروهای نظامی در اقتصاد دخالت بکنند. 
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: مسئولین امر باید در راستای اصل 44 قانون 
اساسی، بنگاه هایی که در اختیار نظامیان هست را از دست آن ها خارج و به مردم واگذار 
آنجایی که  از  اقتصاد دخالت کنند، زیرا  به نفع خود نظامیان هم نیست که در  کند، 
تخصص ندارند اگر بخواهند اقتصاد سالمی را اداره کنند، نخواهند توانست و ورشکست 
می شوند. اگر هم بخواهند داللی و اقتصاد زیر زمینی را توسعه بدهند که این هم به 
نفع نظام نیست و موجب اخالل در سیستم اقتصادی کشور است که هیچ کس نفعی 

نمی برد.

قنبری در پاسخ به این سؤال که، عده ای عقیده دارند ورود نظامیان به اقتصاد در 
دولت آقای احمدی نژاد بیشتر شد، گفت: واقعیت همین است، آقای احمدی نژاد به 
خاطر فقدان یک نظریه و برنامه اقتصادی، سعی کرد به همه امتیاز بدهد و فکر می کرد 
که اگر به نظامیان امتیاز بدهد و اجازه دهد نظامیان وارد اقتصاد شوند می تواند بهتر 
کارها را پیش ببرد. در صورتی که شاهد بودیم که در دولت های آقای احمدی نژاد ما 

بدترین شرایط اقتصادی را داشتیم. 
وی در پایان گفت: دولت آقای روحانی باید نظامیان را از اقتصاد خارج کند و حوزه 
اقتصاد را به متخصصین اقتصادی بسپارد و اقتصاد را بر اساس مکانیزهای علمی اقتصاد 
اداره کند.                                                                     بخش اقتصادی الف
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این سوره مّك است و 4 آیه دارد.

فضیلت تالوت :

عاجزيد؟«  قرآن  ُثلث  تالوت  از  »آيا  فرمودند:  خويش  ياران  به  پيامرب)ص( 

ياران گفتند: »ثلث قرآن چيست؟« پيامرب فرمودند:»سوره ي توحيد است.«

فرمودند: »از جمله فضايل اين سوره افزايش روزي است و انسان را از فقر 

دور مي گرداند.« )البته منظور از فقر در قرآن تنها فقر مادي نيست.(

خواندن اين سوره در مناز نیز بسيار تأكيد شده است.

محتوای سوره :

سوره ي توحيـد، يگانگي خداونـد را در ذات، صفات و افعال، ثابت مي كند. 

)توحيد ذايت، صفايت و افعايل(

در  باشد،  مي  الهي  اقدس  ذات  هامن  كه  هستي  حقيقت  متام  روايتي  به 

يكتا  پروردگار  پريامون  بحث  به  فقـط  سـوره  اين  است.  نهفتـه  سوره  اين 

خداوند  به  منحرص  آن  آيات  متـام  كه  است  اي  سـوره  تنهـا  و  پردازد  مي 

است و الغري.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: بگو او الله و »احد« است.

آن  به  كه  دارد  تأكيد  بر شدت  داللت  »هو«  منفصل  آمدن ضمري    : رشح 

ضمري فصل مي گويند. اين ضميـر هنگامي به كار مي رود كه موضوع مورد 

بحث از اهميـت بااليي برخـوردار است و بدينوسيلـه توجه انسـان را جلب 

مي كند.

قابل  ذهن،  از  خارج  و چه  ذهن  در  چه  يعني  است.  »احد«  بگو خداوند 

تكثري مني باشد. »احد« از جمله اسامء الله است كه نه وجود ذهني و نه 

وجود عيني دارد. 

َمُد ﴾ ﴿2﴾ ﴿ اللَُّه الصَّ

ترجمه : خداوند يب نياز است.

رشح : معاين »صمد« عبارتند از:

 1- يب نياز   2- مقصد   3- غريتوخايل   

توحید  هاي  تأثري سوره  تحت  آنچنان  قرآن،  تالوت  »هنگام   : )ره(  مالصدرا 

و حديد قرار گرفتم که حدیث امام سجاد)ع( برایم تداعی شد و از شدت 

شوق گریستم.«  

َمُد ﴾ ﴿ ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد ، اللَُّه الصَّ

و

ٍء َعِليٌم   ﴾ اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْ ُل َواْلِخُر َوالظَّ ﴿ ُهَو اْلَوَّ

صمد، يب نياز: 

باالترين مرتبه ي عبادت، فقر و احساس نياز به خالق است كه او يگانه و يب 

نياز است. عبادت بدون قصد و هدف، شريين نيست. اين گونه است كه در 

مناز حضور قلب الزم است و اين نيازمنـدي همـان »فقر« است. فقـر يعني 

من نيازمنـدم و تو يب نيازي. من ناقص هستم و تو كاميل.

چگونه  ببني  آنگاه   هستم  تو  نيازمند  من  بگو  توابا«  كان  انه  استغفره  »و 

خداوند روي به سوي تو مي كند و تو را غني مي سازد.

صمد، غريتوخايل: 

همه ي اشياء در عامل تو خايل هستند. حتي در اتم ها، فاصله ي بني الكرتون 

ها ده هزار برابر جرم آنهاست. پس متام موجودات و اشياء تو خايل اند و به 

مرور زمان تجزيه شده و تغيري مي كنند و حيات خود را از غري گرفته اند. تنها 

خداست که حیات او از ذات اوست و از غیرنیست.  

صمد، مقصد و غايت املقاصد: 

سوره ي نجم آيه ي 42 : »و ان ايل ربك املنتهي« به تحقيق هدف و غايت، 

پروردگار تو مي باشد.

عرفا معتقدند كه عبادت كردن، هدف و مقصود نيست. متامي احكام خداوند 

پيل براي رسيدن به خداوند مي باشند . 

مال صدرا مي گويد: »َمجاز، پيل براي رسيدن به حقيقت است.« يعني متام 

گرايش هاي مجازي، پيل براي دلبستگي حقيقي است كه در جاي ديگر مي 

باشد. یعنی دوستی هر چیزی در واقع دوستی خداست. 

مقصد  به  را  ما  تا  است  خداوند  و  ما  بني  ارتباط  ايجاد  الهي،  اولياء  نقش 

ارتباطي را  اين است كه راه هاي  برسانند. بزرگرتين انحراف در مسري رشد 

هدف و مقصد بدانيم، در حاليكه هدف يك است و آن خداوند مي باشد.

او  از  و  ديدم  خواب  به  را  »خرض«  بدر  جنگ  شب  »در  فرمود:  عيل)ع( 

خواستم دعايي به من ياد دهد تا در جنگ بر دشمن پريوز شوم. 

گفت: »قل يا هو يا من الهو اال هو« يعني بگو، اي كيس كه نيست او، جز 

خود او. )بگو، اي او كه منحرص به فرد است.( عيل)ع( فرمودند: »خواب را 

براي پيامرب تعريف كردم. « حرضت فرمودند: »علمت االسم االعظم.« يعني 

»خرض« به تو اسم اعظم را ياد داده است. عيل )ع( همچنني 

مي فرمايند: »الله آن معبودي است كه خلق در او حريانند و به او عشق

مي ورزند.« عشق هاي مجازي همگي آزموين در راه رسيدن به خدا هستند 

و از آنجا كه مخلوقات خداوند استعداد شناخت خدا و وصال او را ندارند، 

به واسطه ي اين  عشق هاي مجازي، مورد آزمون الهي قرار مي گريند تا او را 

بیابند. خداوند مقصد و مقصود همه ي موجودات و اشياء است. زيرا همه 

اين معناي  آثار خود محتاج اوست و  چيز و همه كس در ذات، صفات و 

»صمد« است.شخيص در جنگ َجَمل از عيل )ع( پرسيد: »اينكه مي گوييم 

خدا واحد است، به چه معني مي باشد؟« ديگران اعرتاض كردند كه در هنگام 

جنگ اين چه سؤايل است كه مي پريس؟ حرضت فرمودند: اين هامن سؤايل 

است كه ما از دشمن خود مي خواهيم بپرسيم. چرا او را منع مي كنيد؟ سپس 

فرمودند: اي اعرايب اين كه مي گوييم خدا واحد است، چهار معني دارد كه 

دو معني آن صحيح و دو معني ديگر آن در مورد خداوند ناصحيح است. 

دو معناي ناصحيح عبارتند از: 

2. وحدت نوعي 1. وحدت عددي 

وحدت عددي، در مورد خداوند صحيح نيست زيرا مني توانيم بگوييم او يك 

است و دو تا نيست و خداوند واحد ذهني است نه واحد عددي. زيرا ثاين 

ندارد و در اعداد مني گنجد. )تنها در استدالل ذهنی از اين تصور استفاده مي 

كنيم كه در نهايت امكان وجود ثانی برای آن نفي مي شود.(

وحدت نوعي نيز در مورد خداوند صحيح مني باشد. چون خدا نوع و جنس 

ندارد و مني توان او را به چيزي يا كيس شبيه دانست. بنابراين خداوند در 

هيچ نوع و گونه اي مني گنجد و يك از افراد يا اعضاء يك گروه مني باشد. 

)ليس كمثله يشء(

خداوند ذايت يب نهايت دارد و تصور دو ذات يب نهايت غري ممكن است. زيرا 

الزمه ي وجود دو يب نهايت، محدود بودِن یکی از آن دو ذات است و وجود 

دو ذات نامحدود غريممكن است.

دو معناي صحيح آن عبارتند از: 

1. خداوند در عامل شبيهي ندارد.   

     2. خداوند در ذات و صفات يگانه است. 

واحد القهار، يعني كافيست مشيت او بر امري تعلق گريد، آن امر صورت مي 

پذيرد. يعني ذات و صفات او يك است، اما اشياء و ساير موجودات در ذات 

و صفات  يگانه نيستند. مانند: انسان و دانش انسان، كه ممكن است دانش 

انسان و انسان از هم جدا باشند، اما ذات و صفات خداوند، واحد و يگانه 

اند يعني خداوند و علم خداوند از هم جدا نيستند. 

﴿ َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد ﴾ ﴿3﴾

ترجمه: مني زايد و زاده نشده است. )نه از چیزی جدا شده و نه چیزی از 

او جدا می گردد.(

رشح : 

»مل يلد« يعني مني زايد و چيزي از او جدا مني گردد. نقصان و كاستي ندارد و 

چيزي از او كم منـي شود. به عبـاريت در ذات او تغيري و تبدييل رخ مني دهد. 

از امام حسني)ع( روايت است كه مي فرمايد: »رضایت تو باالتر از این 

تو  باشد، یعنی چنان نیست که  ناحیه ی خودت علتی داشته  از  است كه 

فعلی انجام دهی و از فعل خود خوشنود گردی، آیا از فعل من خشنود 

می گردی؟ هرگز، زیرا در تو حالت نیست، َبری از تأّثر و حالتی، چه رسد به 

این كه من موجب رضایت تو بشوم!«  

»الهي در تو هيچگاه تغيري حالت )مانند شادي و غم( رخ مني دهد. پس 

چگونه است كه من شهيد شوم و تو خوشحال شوي؟ تو كامل مطلق هستي 

و شهادت من براي خود من نافع است و در تو اثری منی گذارد.« 

»مل يولد« يعني زاده نشده و از چيزي جدا نشده است. متام عامل به يگانگي 

خداوند در ذات اعتقاد دارند اما بسياري از مردم براي فعل خداوند رشيك 

قائلند حتـي تعدادي افـراد متدين در فعل خدا براي خدا رشيك 

مي گريند. )به عنوان مثال: اگر فالين نبود مشكل من حل مني شد و یا اینکه 

گفته می شود آقای دکرت، اول خدا دوم شام.( 

﴿ َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفواً أََحُد ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: از براي او مثل و مانند و همتايي وجود ندارد.

رشح : هيچكس در ذات و صفات و افعال با او هامنند نيست و او يگانه 

است. 

امام حسني)ع( : »صمد، كيس است كه در نهايت سيادت است. صمد، ذايت 

ازيل و جاودانه است. صمد، وجودي يب جفت است. صمد، مني خورد و مني 

آشامد. صمد، مني خوابد.« 

محمدحنفيه درباره ي »صمد« از عيل)ع( پرسيد. حرضت فرمودند: »صمد« 

نه اسم است نه جسم. نه مانند است نه شبيه. نه صورت است نه متثال. 

نه حد است نه محدود. نه محل است نه مكان. نه كيف است نه كم. نه 

اينجاست نه آنجا. نه ُپر است نه خايل. نه ايستاده است نه نشسته. نه ساكن 

است نه متحرك. نه ظلامين است نه نوراين. نه روحاين است نه جسامين. نه 

رنگ است نه بو. و اين معناي »صمد« است.

بوعيل گويد:

به عقـل نـازي حكـيم تا يك          به فكرت اين ره منـي شود طي

به ُكنـه ذاتـش ِخـرَد َبرَد پي           اگـر رسـد َخـس به َقـعر دريا

از مباحثی است که سنـایی در آثار خـود بسیار   »توحید« پروردگار، یکی 

بدان پرداختـه است. او غـزلی درباره ی توحیـد و خـداوند متعـال دارد که 

بی شک یکی از زیباترین و دل نشین ترین غزلهای زبان فارسی است.  زبان 

این غزل، زبانی است ساده و دور از هر تکلف و این ویژگی، لطف و طراوت 

خاصی به غزل او بخشیده است. 

شاعر در این غزل، صفات پروردگار را در شعر خود آورده و با سادگی در خور 

هی، با خداوند به راز و نیاز پرداخته است: توجُّ

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
تو نماینده ی فضلی تو سزاوار ثنایی

بَری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی
بَری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

همه عزی و جاللی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

اََحٌد لَْیَس َکِمثِلِْه َصَمٌد لَْیَس لَُه ِضّد
لَِمِن الُملْک تو گویی که مر آن را تو سزایی

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید 
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

﴿ سوره ی مبارکه ی اخالص )توحید( ﴾

شنیدم که مردان راه خدا
دل دشمنان را نکردند تنگ

تو را کي میسر شود این مقام
که با دوستانت خالف است وجنگ؟

بشر  حقوق  اندیشه  طرح  اولیه  مبناي  حقوقدانان 
به  که  مي سازند  مستند  اسناد  به  را  امروز  معنا  به 
موجب آنها باید بگوئیم که از عمر این اندیشه بیش 
از دو قرن است که مي گذرد و نقطه عطف و اوج آن 
باید   . اعالمیه جهاني حقوق بشر در 1948م است 
تصدیق کنم که انصافا در طي این مدت پیشرفتهاي 
بسیار خوب، واقعي، انساني و چشمگیري در قلمرو 
است.  گرفته  انجام  نظر  بعد  در  بشر  حقوق  تدوین 
که  است  سال  شصت  بشر  حقوق  جهاني  اعالمیه 
مدني  »حقوق  میثاق  آن  دنبال  به  و  شده  تدوین 
و  اجتماعي،  اقتصادي،  »حقوق  نیز  و   » سیاسي 
فرهنگ« اندکي بیش از سي سال است الزم االجرا 
شده است. بیش از شصت معاهده آزادیها پیش بیني 
داده اند،  توسعه  را  بشر  حقوق  اعالمیه  در  شده 
معاهده هایي که در موضوع منع تبعیض نژادي، منع 
کارگیري  به  منع  منع شکنجه،  زنان  علیه  تبعیض 
است.  نیز حقوق کودکان  و  سالحها کشتار جمعي 
عالوه بر آنها تعداد زیاد اعالمیه به خصوص در مورد 
و  مذهبي  قومي،  اقلیت هاي  بومي،  مردمان  حقوق 

زبان و ممنوعیت تجاوز به زنان صادر شده است.
حقوق  اندیشه  توسعه  در  فراوان  تالشهاي  درکنار 
تشکیل  با  که  است  ناسپاسي  نکته  این  انکار  بشر، 
صلح  درخصوص  فراواني  تالشهاي  ملل،  سازمان 

جهاني نه تنها در بعد نظر که البته در جنبه عملي 
هم صورت گرفته است.

در همین حال باید در نظر داشته باشیم که: صلح 
این مفهوم زباني که در بسیار زبانها و فرهنگها به آن 
اشاره مي شود، آرماني است که به آساني نمي توان 
بدان دست یافت. امروز متاسفانه ما شاهد تجاوزهاي 
بخشهاي  از  بسیاري  در  صلح  حریم  به  گوناگون 
مختلف جهان هستیم: به وسیله چکمه هاي نظامي 
مردان ،  رساندن  هالکت  به  با  خونریزي،  و  وکشتار 
در  وحتي  مساجد  کلیساها،  در  کودکان  و  زنان 
از  با تهدید و محروم ساختن کودکان  بیمارستانها، 
از کمک رساني پزشک  به مدارس، جلوگیري  رفتن 
و انسان به نیازمندان ، با نسل کشي تحت پوشش 
مقدس  کتب  سوزاندن  به  دعوت  با  نژاد«  »اصالح 
اعمال  و  نژادپرستانه  صرفاً  تبلیغات  با  آسماني، 

وحشیگرانه و متعصبانه وامثال آن .
آیا  است:  مطرح  سؤال  چند  نگارنده  براي  حال 
اندیشه  آرمان  به  بشر  جامعه  که  گفت  مي توان 
رسیده  عمل  در  جهاني  و صلح  بشر  ویراني حقوق 
انداز  با توجه به تجربیات گذشته، چشم  آیا  است؟ 
در  حتي  باالخره  و  است؟  نویدبخش  بشر  آینده 
بشر  مختلف  وگروههاي  جوامع  همه  نظري،  جنبه 
به  متقابال  و  وآشتي  صلح  زیبایي  و  واال  آرمان  به 
انسان  تفرقه هاي  وعوامل  خونریزي  جنگ،  زشتي 
وسلیه  به  انسان  وخوارپنداري  نژادپرستي  مانند 
این درک  در  متفکران  آیا  انسان دیگر رسیده اند؟و 
وعملي  تحقق  راههاي  دنبال  به  دارندتا  نظر  اتفاق 
منفي  پاسخ  اگر  بردارند؟  گام  اهداف  آن  شدن 
چه  در  را  موفقیت  عدم  اصلي  راز  حکیمان  است، 
مي دانند و چه پیشنهادي براي موفقیت دارند؟ آیا 
مکتب هاي فلسفي درپاسخ به این سئواالت ناتوان و 
بي تفاوتند؟این مقاله در مقام پاسخگویي به سؤاالت 

فوق است.
چشم انداز آینده

بي شک چهار نسل گذشتة بشر، شاهد پیشرفتهاي 
آرمانهاي  تحقق  و  صلح  بارة  در  چشمگیري  بسیار 
انکار  انصافاً  و  بوده  نظر  حوزة  در  بشري،  حقوق 
اقدامات عملي در این زمینه ها، ناسپاسي است؛ اما 
از  نظري  اقدامات  به  توجه  با  که  است  این  سؤال 
یک سو و آرمانها و اهداف بلند اندیشه وران از سوي 

این  در  نظر،  با  متناسب  عملي  گامهاي  آیا  دیگر، 
حوزه برداشته شده است؟ و ثانیاً آیا مي توان اهداف 
بلند و مقدس مزبور را تحقق یافته دانست و با توجه 
کننده اي  امیدوار  چشم انداز  گذشته،  تجربه هاي  به 

براي آیندة بشریت پیش بیني کرد؟
فجایع دو جنگ جهاني، بشر را چنان ازخواب غفلت 
بیدار کرد که گمان مي کرد با تشکیل سازمان ملل 
متحد و صدور منشور حقوق بشر، دوران کودکي و 
نابخردي اش پایان یافته و دوران جدید، آغاز مقطع 
گرم،  که جنگ  بود  کرده  باور  کاماًل  و  اوست  بلوغ 
یعني به کارگیري سالحهاي کشنده و مخرب، دیگر 
براي همیشه میان انسانها خاتمه یافته است. مفهوم 
را  خوشي  رؤیاي  آرامش،  با  توأم  زندگي  معناي  و 
که  گونه اي  به  بود؛  آورده  ارمغان  به  ملتها  براي 
و  تاریخي  امري صرفاً  را  گرم  ادبیاتشان، جنگ  در 
دوران تازه را دورة »جنگ سرد« نامیدند. ملتها آرزو 
مي کردند دولتهاي بزرگ به جاي بي خانمان کردن 
مردم و ویران کردن کاشانة آنان، با ابزار سیاسي با 
در  جنگ  دیو  از  چنان  بشر  کنند.  رقابت  یکدیگر 
هراس بود که رقابتهاي سیاسي در قالب جنگ سرد 
تلخ گوییهاي  به  که  هنگامي  بیگاه،  و  گاه  که،  نیز 
بسیار شدید منجر مي شد، خردمندان ملتها را نگران 
جغد  مرگبار  نالة  صداي  دوباره  گویي  تو  مي کرد؛ 
جنگ به گوششان مي رسید و دوباره صداي غرش 
مي ربود.  چشمانشان  از  خواب  مسلسل ها  و  بمبها 
شاعر بلندآوازة وطن ما، مرحوم بهار که دوران تلخ 
جنگ را تجربه کرده و عرصة زندگي براو تنگ شده 
نظم  به  جنگ،  ویژگیهاي  توصیف  در  ابیاتي  بود، 

زیباي فارسي سروده و مي گوید:
فغان زجغد جنگ و ُمرغواي او

که تا ابد بریده باد ناي او
بریده باد ناي او و تا ابد

گسسته و شکسته پر و پاي او
ز من بریده کرد آشناي من

کزو بریده باد آشناي او
تا آنکه سرانجام در سال 1985 با فروپاشي شوروي، 
جنگ سرد پایان یافت و نقطة عطفي براي زندگي 
را  کامل  آرامش  شیرین  رؤیاي  و  زد  رقم  بشریت 
براي آینده انسانها پیش بیني مي کرد. گفته مي شد 
که برخورد قدرتها براي همیشه خاتمه یافته است؛ 

اما به زودي امیدها تبدیل به یأس و آشکار شد که 
بر خالف انتظار، این پدیده نیز چندان سودي براي 
داخلي  جنگهاي  است.  نداشته  جهاني  صلح  تحقق 
طول  در  تنها  شد.  بین المللي  مخاصمات  جایگزین 
هراس  درگرفت.  داخلي  جنگ  دوازده   ،90 دهة 
انسانهاي صلح طلب که فکر مي کردند نسل کشي ها 
کابوسي متعلق به تاریخ گذشته بوده و براي همیشه 
حوادث  با  شد،  نخواهد  تکرار  هرگز  و  یافته  پایان 
تلخ و چندش آور کامبوج و بوسني وکوزوو به نحو 

شدیدتري تجدید شد.
این جانب به هیچ وجه نگاه بدبینانه ندارم و با نظري 
معتقدم  و  مي نگرم  تاریخ  به  خوش بینانه  کاماًل 
که  وخونریزیهایي  کشتارها  همة  رغم  به  بشر  که 
و  بشرتر شده  روز  روزبه  روزمره شاهد آن هستیم، 
از درندگي فاصله گرفته است؛ زیرا با خود مي گویم 
آن  ساده،  داشتن یک شمشیر  با  مغول  که چنگیز 
آفرید و صدها  فاجعة وحشتناک را در سرزمین ما 
شهر و روستاي ایران را ویران ساخت و حمام خون 
جاري کرد. حال اگر با همان روحیه و با همان حد 
دست  در  را  امروز  پیشرفتة  سالحهاي  تربیت،  از 
در  حتي  نمي توان  بي گمان  مي کرد؟  چه  داشت، 
ذهن تخمین زد که او در این صورت، چه فجایعي 

مي آفرید.
چه کسي مي تواند منکر پیشرفت مراتب تربیتي بشر 
شود، وقتي به این هنگامة بزرگ بنگرد که انسانها 
و  انتخاب  به  خانمانسوز  جهاني  جنگهاي  از  پس 
اختیار خود و بي هیچ گونه زور و جبري با همنوعان 
تنظیم  را  ملل  سازمان  منشور  و  رایزنیها  خویش 
تحریم  ابد،  تا  را  جنگ  که  شدند  متعهد  و  کردند 
بشر  براي  و  کنند  تدوین  را  بشر  حقوق  اعالمیة  و 
ازآن جهت که بشر است، فارغ از هر تعلقي، حقوقي 
قائل گردد. در قرن حاضر نیز، قراردادهاي چهارگانة 
ژنو در زمینة حقوق بشر و میثاق مدني و سیاسي و 
نیز »حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي« تدوین 
قلمرو حقوق  در  معاهده   60 از  بیش  و  است  شده 
بشر وجود دارد که حقوق بنیادین پیش بیني شده 
و  داده اند  توسعه  را  بشر  حقوق  جهاني  اعالمیة  در 
منع   ، شکنجه  منع  نژادي،  تبعیض  منع  زمینة  در 
به  و  تدوین  کودکان،  حقوق  و  زنان  علیه  تبعیض 
امضاي ملتها رسیده است. به عالوه چندین اعالمیه 
در بارة حقوق اقلیت هاي قومي و مذهبي و زباني و 

ممنوعیت تجاوز به زنان صادر شده است.
مسلم  حقایقي  و  انکارناپذیر  فوق  نمونه هاي  همة 
است؛ اما سخن این است که: آیا در عمل اقداماتي 
صورت گرفته است که با دلي آسوده و قلبي مطمئن 

بوسني  کامبوج،  رواندا،  در  آنچه  که  بگوییم 
وکوزوو، صبرا و شتیال شاهد بودیم، به گذشته تعلق 
داشته و هرگز تکرار نخواهد شد؟ صرفاً بنابر شواهد، 
کشورهاي  بین  اقتصادي  است.شکاف  منفي  پاسخ 
کمتر توسعه یافته و کشورهاي ثروتمند رو به فزوني 
از  که  مي دهند  نشان  اقتصادي  و شاخصهاي  است 
سي سال پیش، درآمد کشورهاي منطقة زیر صحرا 
اغنیا و  فرهنگ  میان  است.  یافته  به شدت کاهش 
پیش بیني  کنوني  اوضاع  از  هولناکتر  ورطه اي  فقرا 
ثروتمندان  که  مي بینیم  خویش  به چشم  مي شود. 
روزبه روز قدرتمندتر مي شوند و به راحتي در سایه 
پیچیده،  تکنولوژیهاي  بر  تسلط  از  ناشي  قدرت 
در  و  دارند  اختیار  در  را  کالن  وثروتهاي  بازارها 
معیشت  و  زندگاني  جز  فقیر  مردم  براي  نتیجه 
حداقلي تصور کردني نیست.جالب است که ترکیب 
»دهکده جهاني« را همواره در نطقها و بیانیه ها به 
کار مي برند؛ ولي سؤال این است که کدام دهکده اي 
شکاف  این  کند؟  تحمل  را  نابرابري  این  که  است 
و  شوم  پیام  حامل  است،  فزوني  به  رو  روز  هر  که 
نکبت باري است ، پیامي که به صراحت جهاني توأم 
با خشونت و وحشي گري را براي هزارة سوم، تصویر 
مي کند.شتاب تحوالت علمي در عرصه هاي مختلف 
آنجا  تا  است  حیرت آور  بیوتکنولوژي،  و  تکنولوژي 
که بنا بر نظر شوراي ملي علوم و تکنولوژي امریکا، 
نقش  آینده،  سال  بیست  یا  ده  در  »بیوتکنولوژي 
اساسي ایفا خواهد کرد؛ همان نقشي را که فیزیک و 
شیمي در دوران پس از جنگ جهاني ایفا نمودند«؛ 
موازات  به  و  پا  به  پا  که  نیست  کردني  انکار  ولي 
جدي  نگرانیهاي  علمي،  محیرالعقول  پیشرفتهاي 
اخالقي و زیست محیطي در خصوص زیست انسان 

بر کرة خاکي، شدت یافته است.
چشم انداز رؤیایي

با وجود همة این نشانه هاي تلخ، نگاه خوش بینانه به 
تکامل بشریت، چشم اندازي رؤیایي را تصویر مي کند 
و مي پرسد: آیا ممکن نیست جهاني داشته باشیم که 
حکومتها وجود یکدیگر را تحمل کنند و به تعهدات 
در  خود  همسایگان  و  شهروندان  بارة  در  خویش 
قلمرو حقوق بشر، پایبند باشند؟ آیا بشریت هنوز به 
این معرفت نرسیده و در سوداي دلش باور نکرده که 
منفعت همگان در گرو نظمي با ثبات و صلح آمیز 
در عرصة بین المللي است؟ آیا تقسیم عادالنه منابع 
ثروت و چنگ نیفکندن به حقوق دیگران، به بهانة 
معیشت  تضمین  و  سلطه،  ابزار  داشتن  اختیار  در 
مرفه براي همه انسانها از نظر منطقي محال است؟
ادامه دارد ..

استاد خیرخواه

آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد 

دغدغه حکیمان نسبت به صلح جهاني
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آیت اهلل مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه دولت جدید اخالق را 
در جامعه در کنار اقتصاد زنده کند، ابراز داشت: در این دوره امر 
باید زنده شود و بد اخالقی و مفاسد  از منکر  به معروف و نهی 
کنار رود و با افراد بی بند و باری که هر کاری می خواهند انجام 

دهند برخورد شود.
یکی از مراجع تقلید شیعیان، با بیان اینکه در هشت سال گذشته 
رئیس  از  شد  بی اعتنایی  حجاب  و  فرهنگی  اخالقی،  مسائل  به 
کنار  در  را  اخالق  فعالیتشان  دوره  در  تا  جمهور جدید خواست 

اقتصاد زنده کند.
از  بعد  شیرازی،  مکارم  ناصر  العظمی  اهلل  آیت  مهر،  گزارش  به 
امام  در شبستان  کریم که  قرآن  تقسیر  در جلسه  یکشنبه  ظهر 
خمینی)ره( حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار شد، با بیان 
اینکه نمی شود احکام خدا را به واسطه عیب گویی دشمنان   رها 
اهلل)ص(  رسول  به  کریم  قرآن  در  خداوند  داشت:  اظهار  کرد، 
می فرماید، تمام انبیاء پیشین وقتی با خرافات و سنت های غلط 

مبارزه می کردند عده ای شروع به بد گویی می کردند.
پرستی،  بت  پیشین  ادیان  در  سنت  بدترین  اینکه  بیان  با  وی 
بود ابراز داشت: کسانی که چشم و گوش بسته دنبال سنت های 
وقتی حضرت  که  می آورند  در  وضعی  چنین  از  سر  بودند،  غلط 
خدایان  به  ابراهیم  گفتند  عده ای  شکست،  را  بت ها  ابراهیم)ع( 

بی حرمتی کرده و باید او را آتش بزنیم.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: وقتی پیامبر)ص( وارد مکه شده و 
آن را فتح کردند، دستور دادند تا بت ها از داخل کعبه خارج شود 
و یکی از افتخاراتی که نصیب علی)ع( شد و دوست و دشمن هم 
نوشتند آن بود که حضرت پا به روی دوش پیامبر)ص( گذاشت و 
بت ها را شکست که در این لحظه، بت پرستان گفتند اکنون زلزله 
و بالیی آسمانی نازل می شود که همه دیدند چنین اتفاقی رخ نداد 

و فهمیدند این حرف ها خرافات است.
چشم و گوش بسته نباید به دنبال هر رسم و عادتی باشیم

وی با بیان اینکه ما چشم و گوش بسته نباید به دنبال هر رسم و 
عادتی باشیم افزود: کارهای خوب و بدی در جامعه امروزی سنت 
شده که انسان باید بیندیشد و کارهای خوب را دنبال کند و به 

پیرو رسم و عادت گذشتگان نباشد.
با اشاره به برخی از سنت های بدی که  آیت اهلل مکارم شیرازی 
مسیر  در  برخی ها  داشت:  اظهار  یافته،  رواج  جامعه  در  امروز 
پایشان  زیر  می آید  زیارتی  سفر  از  فردی  وقتی  یا  و  دستجات 
قربانی می کنند که این امر موجب ایجاد آلودگی می شود و اقدامی 

نادرست است.
وی گفت: باید قربانی را در گوشه ای سر برید و آن وقت خون آن 
را پاک کرد، چرا بیشتر آلودگی و مریضی ها از همین خون انتقال 
پیدا می کند و نباید با   همان وضعیت روی خون لگد کرد و بعد به 

مسجد و سایر مکان ها برویم.
مفسر قرآن کریم، ادامه داد: در برخی جا ها هم معمول شده وقتی 
خانه تازه ای می سازند قربانی می کنند و بعد خون آن را به سقف 
می زنند و روی آن سفید کاری می کنند و گاهی هم دیده شده این 
اقدام را در مسجد هم انجام می دهند که باید گفت کاری خرافی 

و غیر عقالنی است.
امام  عزاداری  به  اهانت  مراسم ها  در  پریدن  پایین  و  باال 

حسین)ع( است
آیت اهلل مکارم شیرازی، افزود: برخی ها هم در عزاداری ها کارهای 
نادرستی انجام می دهند که در این خصوص مداحان پیشکسوت 

باید مراقب مداحان جوان باشند و آن ها را راهنمایی کنند.
می شود  دیده  عزاداری  هیئت های  از  برخی  در  کرد:  اضافه  وی 
مداحی در حال خواندن است و جمعیت نیز در حین باال و پایین 
پریدن، سینه می زنند که این امر اهانت به عزاداری امام حسین)ع( 

است.
باید  امام حسین)ع(  مرجع تقلید شیعیان، تصریح کرد: عزاداری 
سنگین باشد و پیشکسوتان باید با زبان خوش، جوانان را نصیحت 
کنند که به هوا پریدن در مراسم های عزادای کار درستی نیست 

و اهانت است.
عده ای با فالگیری و جن گیری مردم را سر کیسه می کنند

استاد برجسته حوزه علمیه قم، با اشاره به یکی دیگر از سنت های 
به  می کند  گیر  کارشان  وقتی  برخی ها  اینکه،  بیان  با  نادرست 
این  از  هم  عده ای  افزود:  می روند،  گیر ها  جن  و  فالگیر ها  سمت 
فرصت سوء استفاده و مردم را به بهانه فالگیری و جن گیری سر 

کیسه می کنند.
وی افزود: ما کاری به کار جن نداریم و آن ها هم به ما کاری ندارند 
الکرسی  آیت  خواندن  بودن،  امان  در  برای  هم  وسیله  بهترین  و 

است که در این صورت هیچ مشکلی بوجود نخواهدآمد.
ساختن مغازه در مسجد حرام است

آیت اهلل مکارم شیرازی همچنین عنوان کرد: امروز در برخی از 
تا  می دهند  اجاره  را  مساجد  آشپزخانه  شده،  رسم  کشور  نقاط 

پولش را صرف هزینه ها مسجد کنند که این کار درستی نیست.
وی بیان داشت: در برخی دیگر از نقاط، مسجد می سازند و بخشی 

از آن را مغازه می کنند که این کار حرام است و باید اهالی مسجد 
خودشان همت کنند و خدا هم خرج مسجد را می رساند و نباید 

از این بابت نگرانی داشت.
از  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  قم،  علمیه  حوزه  برجسته  استاد 
ابراز داشت: یکی از سنت های خوب که  سنت های پسندیده هم 
در جامعه بوجود آمده است تشکیل جمعیت هایی برای کمک به 

زندانیان بدهکار است.
به دالیل  از زندانیان به خاطر بدهی مبالغ کم  وی گفت: برخی 
از  حمایت  تشکل های  در  خیرین  که  افتاده اند  زندان  به  قانونی 
زندانی های  تومان  میلیون   100 آوری  جمع  با  گاهی  زندانیان، 

زیادی آزاد می کنند.
مرجع تقلید شیعیان، به مشکالت بیماران کلیون نیز اشاره کرد و 
با بیان اینکه عده ای برای کمک به این بیماران تشکلی راه اندازی 
کردند عنوان کرد: برخی ها دچار دیالیز هستند که یک بال است و 
این افراد هفته ای دو مرتبه زیر دستگاه دیالیز می روند که بسیار 
برای آنها سخت است و منتظر هستند تا کسی کلیه اضافی خود 
را به آن ها هدیه کند تا آنان بتوانند بدون مشکل به زندگی عادی 

خود باز گردند.
وی با بیان اینکه جمعیتی با کمک خیرین برای بیماران کلیوی، 
هم  افرادی  داد:  ادامه  می کنند  هدیه  آنان  به  و  می خرند  کلیه 
اعضای  شدند،  مغزی  مرگ  که  صورتی  در  تا  می کنند  وصیت 
بدنشان را به بیماران نیازمند هدیه کنند که این امر اشکال شرعی 

ندارد چرا که موجب نجات دیگران می شوند.
مجالس جشن ازدواج گروهی از سنت های خوب است

ازدواج  مجالس جشن  برگزاری  اینکه  بیان  با  کریم،  قرآن  مفسر 
گروهی هم سنت های خوبی است که در جامعه ما رواج یافته ابراز 
داشت: گاهی برای 500 زوج در یک مجلس، مراسم می گیرند و 
که با این اقدام در هزینه ها صرفه جویی می شود و امر پسندیده ای 
است.وی در ادامه اقدام خیرین مدرسه ساز، مسجد ساز و حوزه 
سال  در  افزود:  و  برشمرد  نیکویی  سنت  و  مهم  را  ساز  علمیه 
تا  گرفتیم  تصمیم  خیرین  از  تعدادی  کمک  با  امیرالمومنین)ع( 
110 مسجد را در سراسر کشور بسازیم که از آن تاریخ به بعد اسم 

آن جمع به خیرین 110 مسجد ساز معروف شد.
آیت اهلل مکارم شیرازی، عنوان کرد: این عده از خیرین در نقاطی 
از کشور که شیعیان مسجد نداشتند و در عوض اهل سنت دارای 
مساجد مجلل و باشکوهی بودند شروع به ساخت مسجد کردند 

که آمار آن بیش از 110 مسجد رسیده است.

مرجع تقلید شیعیان، افزود: کسانی هم که به امر ساختن حوزه 
چرا  است  مهم  بسیار  کارشان  بدانند  باید  دارند  همت  علمیه 
را  مردم  باورهای  و  اعتقادات  دین،  نگهبانان  تحصیل  محل  که 

می سازند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم 
تنفیذ حجت االسالم روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید اظهار 
داشت: دولت جدید با تنفیذ رهبر بزرگوار انقالب بر سر کار آمده 

است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم، اظهار داشت: از جمله مسائلی که 
در 8 سال گذشته به آن بی اعتنایی شد، مسائل اخالقی، فرهنگی 
و مسئله حجاب بود و کار به جایی رسید که آمرین به معروف و 

ناهیان از منکر را کتک می زدند.
دولت جدید اخالق را در کنار اقتصاد زنده کند

کنار  در  در جامعه  را  اخالق  دولت جدید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اقتصاد زنده کند، ابراز داشت: در این دوره امر به معروف و نهی 
از منکر باید زنده شود و بد اخالقی و مفاسد کنار رود و با افراد 

بی بند و باری که هر کاری می خواهند انجام دهند برخورد شود.
مرجع تقلید شیعیان، در پایان بیان داشت: مسلمانان باید در این 
و  ببرید  الهی  از ضیافت  را  استفاده  مانده حداکثر  باقی  روزهای 
برای کشور ها و ملت های اسالمی دعا کنند تا همه آتش هایی که 

بر افروخته شده است خاموش شود.

اخیراً یک نظریه فقهی بی سابقه و خالف اجماع فقهاء مبنی بر 
جواز آب خوردن روزه داری که به عطش شدید و غیر قابل تحمل 
مواجه شده است و در عین حال صحیح بودن روزه اش، موجب 
طرح نظرات موافق ومخالف گردید. نگارنده ضمن احترام به تمامی 
و  مردم  اطالع  بر  مترتب  که  فوایدی  به  توجه  با  نظران  صاحب 
نخبگان از ریزه کاری های فتاوی فقها است نقد ذیل را بر نظریه 
فوق الذکر تقدیم می نماید. طبعاً جهت مراعات حوصله مخاطب 
عام از ورود به جزییات و کاربرد اصطالحات بحث حتی االمکان 

خودداری می شود.
مقدمه

در علم اصول ثابت شده ومورد اتفاق تمامی فقهاست که خداوند 
در بیان احکام خویش از همان قواعد رائج در سخن گفتن که بین 
عقالء دائر و جاریست تبعیت نموده است.از جمله این قواعد که در 
روشن شدن بحث فوق مفید فایده است قاعده لزوم حمل مطلق 
بر مقید است.یعنی اگر طبیب به بیمار گفت:در فالن ساعت آب 
بخور سپس در وقت وکالم دیگر گفت: آب که خوردی قدری راه 
برو ،عقالء می گویند:پس از وارد شدن تقیید،دیگر کالم مطلق اول 
قابل استناد نیست.به عبارت د یگر منظوراز کالم مطلق اول، همان 
مقید بوده است که به دلیلی در ان مقطع از بیان قید خودداری 
شده است .طبعا بیمار نمی تواند به استناد اطالق کالم اول طبیب 
اطاعت کرده  از طبیب  و تصور کند که  نرود  راه  ولی  بخورد  آب 
است. در موضوع بحث نیز دو روایت)1( که در باب 16 از ابواب 
»من یصح عنه الصوم« کتاب وسائل الشیعه ذکر شده مطلق است. 
اما حداقل 4 روایت با اسناد معتبر و متعدد در باب 15 همان ابواب 
جهت  لذا  است.  باب16  مطلق  روایت  مقیدکننده  که  شده  ذکر 

روشن شدن موضوع به یک روایت از هر دو باب اشاره می شود.
تفصیل مطلب

در باب 16روایتی که مبنای آن فتوای خالف اجماع قرار گرفته 
امده است:عمار عن ابی عبداهلل)ع(فی الرجل یصیبه العطاش حتی 
یشرب  ال  و  رمقه  یمسک  ما  بقدر  یشرب  قال  نفسه  علی  یخاف 
حتی یروی .عمار می گوید :امام صادق)ع( فرمودنددر مورد کسی 

که در حال روزه داری به عطش شدید مواجه می شودبه حدی 
که بر جان خودش می ترسد به اندازه حفظ جانش آب بنوشداما 
نباید به قدر سیراب شدن بنوشد.حال با توجه به اینکه امام علیه 
السالم در مقام بیان وظیفه مکلف سخنی از به هم خوردن روزه و 
یا قضای ان نفرموده اند به اصطالح به اطالق مقامی کالم معصوم 
استناد شده و نتیجه گرفته اند روزه شخص فوق پس از نوشیدن 

آب صحیح است و قضا ندارد.
حال روایت باب ۱۵ را کنار روایت فوق می گذاریم.

محمد ابن مسلم نقل می نماید امام فرمودند:الشیخ الکبیروالذی 
یصیبه العطاش ال حرج علیهما ان یفطرا فی شهر رمضان ویتصدق 
کل واحد منهما فی کل یوم بمد طعام.محمد ابن مسلم می گوید 
امام فرمودند:پیر کهنسال و کسی که دچار عطش غیر قابل تحملی 
شود حرجی بر او نیست که روزه خود را بخورد و برای هر روز یک 
مد طعام)750 گرم گندم(فدیه دهد.کسی است که دچار عطش 
غیر قابل تحمل می شودموضوع هر دو روایت است، اما در روایت 
قبال  در  اش  توجه شده که وظیفه  به موضوع  منظر  این  از  اول 
میزان آبی که می تواند بخورد چیست ودر روایت دوم به وظیفه 
دیگر همین فرد اشاره شده که اوال روزه دار نیست و با خوردن آب 
افطار کرده پس اگر می تواند باید قضای روزه را بگیرد)2(. ثانیاً 
اگر عطش در تمامی ایام سال مانع روزه می شود پس فدیه دهد.

بیان احکام متعدد موضوع واحد در زمانهای مختلف و حسب نیاز 
شنونده امری طبیعی است. وچنانکه گذشت اقتضای قوانین عقالء 
از وارد شدن قید دیگر اطالق  در سخن گفتن ان است که پس 
کالم اول که فاقد قید بوده راه کشف مراد گوینده و حجت نیست 
و کالم مقید را نتیجه و ماحصل مراد متکلم تلقی می کنند.)3( 
لذا روایت باب 16 مطلق است از جهت بیان وظیفه مکلف پس از 
خوردن آب و اینکه آیا روزه اش همچنان باقی است یا خیر که 
تقیید می شود به روایت باب 15 که می فرمود این شخص روزه 
دار نیست و باید فدیه دهد چنانچه روایت باب 15 نسبت به میزان 
خوردن آب مطلق است وبه روایت باب 16 مقید می شود که نباید 
بیش از ضرورت آب بخورد )جهت مراعات ادب ماه مبارک رمضان(

نتیجه:
علت اینکه به رغم وارد شدن دو روایت باب16 هیچ کدام از فقها 
برداشت نوشیدن آب و باقی ماندن برروزه را نکرده اند جمع عرفی 
این دو روایت با روایات باب 15 است که منجر می شود به فتوای 
مورد اجماع »کسی که در ماه مبارک رمضان به عطش شدید و 
مقدار  به  و  نماید  افطار  را  اش  روزه  دچار شود  تحمل  قابل  غیر 
ضرورت آب بخورد پس اگر توانست قضا روزه را به جا اورد واال 

فدیه دهد« )4( 
این دو روایت  1- تنها مستند فتوای فوق در متن منتشر شده، 

دانسته شده است.
2- حسب داللت عموم آیه »فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، 

فعدة من ایام اُخر« و اطالقات قضای روزه
3- »محاضرات در اصول فقه« )آیت اهلل خویی( جلد 5 صفحه4- 

»مستمسک عروة الوثقی« )آیت اهلل حکیم( جلد 8 صفحه
حجت االسالم محمدحسن حائری، 5 مرداد 92

ماه  امسال سومین  یعني  مي گیرد  روزه  پیش  دو سال  از  پسرم 
رمضانش است. چهارده سال و هفت هشت ماه دارد. من خودم 
سال ها روزه نمي گرفتم حدود هفت سال چون سردرد شدید و 
دلهره شدیدتر از سردرد، به مشّقتي فراتر از حد طاقتم مي افکند. 
از چهار سال پیش سر لج افتادم و با خودم گفتم:» به هر قیمتي 
شده باید این ماه رمضان را از دست ندهي« و راستش را بخواهید، 
دیگر نمي توانستم بیش از این حسرت بخورم، حسرت بیدارخوابي 
سحرها و تشنگي ملکوتي پیش از افطارها را. این شد که سال 89 
دل به دریا زدم و گرفتم روزه را و روزه هم مرا گرفت چه گرفتني! 
از چهارده رمضان به بعد آن قدر حالم بد شد که بقیه روزها را 
خوردم غیر از روز آخر که باز هم  کله شّقي کردم و روزه گرفتم تا 
آخرین اذان مغرب ماه مبارک را با لبان تشنه درک کرده باشم و 
شکر خدا طوري هم نشد. سال بعدش بهتر شد زیرا این پسر من 
به جمع دو نفره روزه داران خانه ما پیوست و شدیم سه نفر: من و 
همسرم و پسرم. آن موقع، تابستان 90، تازه اول راهنمایي را تمام 
کرده بود و من از روزه گرفتن او عجیب روحیه مي گرفتم و عجبم 
مي آمد که چطور یک طفل دوازده ساله مي تواند روز 16 ساعته 
تابستان را بي آب و بي غذا سپري کند. نتیجتا در آن سال، به 
جاي چهارده روز کم آوردن سال قبلش، فقط چهار پنج روز کم 
آوردم و بیست و پنج شش روز دیگر ماه را روزه بودم. اصل قضیه 
این بود که غیرتم اجازه نمي داد تحت هیچ شرایطي من که پدر 
باشم، روزه نگیرم و او که پسر باشد، بگیرد آن هم با دوازده سال 
سن. هنوز هم این کل کل دروني را دارم و امسال تا این لحظه، 
همه روزها را گرفته ام. این مقدمه را گفتم تا برسم به اصل مطلب. 
همسرم  و  من  ظهري  سر  مبارک،  ماه  روز  نخستین  امسال 
گذارمان افتاد به یکي از امام زاده هاي تهران و توفیق پیدا کردیم 
که در نماز جماعت شرکت کنیم. میان دو نماز، آخوند پیش نماز 
برخاست که مساله بگوید و از جمله گفت: فتواي آیت اهلل العظمي 
با  مي شود  که  است  این  بهجت  العظمي  اهلل  آیت  و  سیستاني 
غروب آفتاب، افطار کرد. خب؛ فتواي آیت اهلل العظمي بهجت را 
مي دانستم چون خودم مقلد ایشان بوده ام و پس از از درگذشت 
آن عزیز، به فتواي مرجع بعدي ام، باقي بر مّیت مانده ام و همیشه 
بیست دقیقه زودتر از دیگران حمله را مي آغازم و کلي هم حال 
مي کنم و ذره اي حیا هم نمي کنم. وقتي شنیدم  آیت اهلل العظمي 

سیستاني هم فتوایش همین است، به پسرم خبر دادم و او هم که 
از ایشان تقلید مي کند ، از همان روز همراه من با غروب آفتاب 

روزه اش را باز مي کرد. 
پس از نه روز، یک بار به دلم زد که نکند آن بنده خدا آخوند 
از  یکي  به  زدم  زنگ  باشد؟  اشتباهي گفته   ، امام زاده  پیش نماز 
دوستانم در قم که مدرس خارج فقه و اصول است و متخصص 
معلوم  مي زنید.  را خودتان حدس  بقیه اش  البد  مساله گویي.  در 
شد که پیش نماز محترم، اشتباه کرده و پسر بیچاره من که هیچ 
نه روز روزه گرفته است که همه  ندارد،  میانه  این  تقصیري در 
باطل است ) آن هم در این تابستان طاقت فرساي امسال( و باید 
احتیاط  العظمي سیستاني  اهلل  آیت  زیرا  را قضا کند  روز  نه  هر 
واجب دارد که تا لحظه اذان رادیو باید صبر کنند و روزه را نگه 
غلط  آن  که  بودم  من  زیرا  پسرم شدم  دارند.  حقیقتا شرمنده 
را به او انتقال دادم واال او از اول هم مقلد آقاي سیستاني بوده 
و از اول هم تا اذان رادیو صبر مي کرده تا همان روزي که من 
انگار خبر فتح قسطنطنّیه را مي دهم، آمدم و مژده اش دادم که 
مي تواند مثل خودم بیست دقیقه زودتر افطار کند چون پیش نماز 
امام زاده  گفته و خیلي بعید است براي چنین امام زاده اي که این 
نفر  دویست  حداقل  جماعتش  امام  سر  پشت  و  دارد  زائر  همه 
نمازگزار قامت مي بندند، یک آدم بي سواد آورده باشند و معموال 
براي چنین جاهایي که یک جور مرکزیت مذهبي دارد، مي روند 
و مي گردند و از مراجع تقلید یا علماي بزرگ خواهش مي کنند 
که  فرض  به  این ها  از  غیر  و  کنند  معرفي  فاضل  طلبه  یک  که 
در  است  محال  نباشد،  شرعي  مساله گویي  در  متخصص  طرف، 
به روزه مردم مربوط  ظهر ماه رمضان مساله اي را که مستقیما 
مي شود، غلط بگوید ولي افسوس و دو صد افسوس که همه این 

محاسبات من غلط بود. 
متولیان  از  خواهشي  نمي کنم،  بلکه جسارت  پرسشي  من  حال 
دست اندرکاران  یا  اوقاف  سازمان  مسئوالن  یا  علمیه  حوزه هاي 
مرکز رسیدگي به امور مساجد دارم: پیش از تایید پروانه فعالیت 
یک روحاني در سمت پیش نمازي یا در جایگاه یک مبلغ، یک 
امتحان احکام از او بگیرید. این را براي تمسخر نمي گویم بلکه 
اعتقاد دارم که روحانیت، نصف کارش تحقیق و پژوهش است و 
است  دیني   داشتن شعائر  برپا  و  ترویج  و  تبلیغ  نصف دیگرش 
بلکه باید دقیق تر گفت: حجم اعظم درس خوانده هاي حوزه هاي 
همین  آخوند،  یک  عنوان  به  عرفي شان  و  سنتي  شغل  علمیه، 
اهل  مصیبت  ذکر  و  گفتن  مساله  و  رفتن  منبر  و  پیش نمازي 
بیت-سالم اهلل علیهم اجمعین- و مدیریت مراسم و مناسک دیني 
و ایجاد حلقه اتصال میان مردم و مرجعیت است  نه تحقیق و 
پژوهش. پس همان طور که در بخش پژوهش، در اجازه اجتهاد 
سخت گیري مي شود و از قدیم رسم بوده که مراجع تقلید براي 
در  که  است  سزاوار   ، نمي کنند،  صادر  اجتهاد  اجازه  کسي  هر 
جواب  کسي  چه  واال  باشد  کار  در  فیلتري  یک  نیز  حیطه  این 
یک پدر شرمنده را خواهد داد که باعث باطل شدن نه روز روزه 
پسر نوجوانش در این گرماي وحشت ناک شده است و دستش به 
هیچ جا هم بند نیست و نمي داند شکایتش را به کجا ببرد از این 

کوتاهي غیر قابل جبران یک روحاني پیش نماز؟
زهیر توکلی

نقد نظریه فقهی جواز آب نوشیدن 
روزه دار در عطش شدید

رنجی که از بی اطالعی برخی روحانیون می بریم

آیت اهلل مکارم:

رئیس جمهور جدید اخالق را در کنار اقتصاد زنده کند
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موادمغذي  و  انرژي  به  بدن  آن  در  که  است  دوره هایي  از  یکي  شیردهي 
بیشتري نیازمند است. البته عادت هاي غذایي متعددي مي تواند بر حجم شیر 

تاثیر مثبت بگذارد و سالمت مادر و کودک را تضمین کند...
 در مقابل، خوردن برخي خوراکي ها حجم شیر را کاهش مي دهد و عوارضي 
براي نوزاد دارد. به بهانه روز جهاني شیرمادر، یعني 10 مرداد ماه، موضوع 
پوسترمان را به این عادت هاي غذایي اختصاص داده ایم. این عادت ها به دو 
گروه خوب و بد تقسیم شده اند که خوب ها، بهتر است تکرار و بدها حذف 

شوند.
9 عادت به ضرر شیردهي

قهوه نخورید: قهوه، چاي و نوشابه هاي کوال دار به دلیل کافئیني که دارند، 
باعث بي قراري و بي خوابي نوزاد مي شوند به همین دلیل آنها را ننوشید.

مصرف شكالت را به حداقل برسانید: شکالت هم کافئین دارد. به طوري 
به همین  تا 35 میلي گرم کافئین است.  تلخ داراي 5  که 30 گرم شکالت 
دلیل توصیه مي شود در این دوران میزان شکالت مصرفي تان را به حداقل 

ممکن برسانید.
بروکلي خام نخورید: بروکلي و حتي گل کلم از سبزي هاي نفاخ هستند و 
باعث بي قراري و دل دردهاي کولیکي در نوزاد مي شوند. به همین دلیل بهتر 
است بروکلي خام میل نکنید بلکه انواع بخارپز شده آن را تهیه و در حجم 

کم مصرف کنید.
سیر را فراموش کنید: بررسي ها نشان داده اند خوردن سیر طعم شیر مادر 
به  از خوردن شیر شود.  نوزاد  امتناع  باعث  تغییر مي دهد و ممکن است  را 
همین دلیل توصیه مي شود نه تنها سیر بلکه تمام غذاهایي که با سیر یا پودر 
آن تهیه شده اند، مصرف نکنید. حتي پیاز هم بهتر است در این دوران، کمتر 

استفاده شود.
مرکبات نخورید: این میوه ها با اینکه سرشار از ویتامین C هستند، باعث 
به  قرمز رنگي روي پوستش مي شوند  دانه هاي  بروز  نوزاد و حتي  بي قراري 
ویتامین  تامین  براي  البته  را میل کنید.  آنها  بهتر است کمتر  دلیل  همین 

یادشده خوردن انبه اشکالي ندارد.
آلو بهتر است مصرف نشود: این میوه خاصیت ملین دارد به همین دلیل 
بهتر است مادران این میوه را مرتب در برنامه غذایي روزانه شان نداشته باشند. 
غذاهاي تند و ادویه دار نخورید: خوردن غذاهاي تند و ادویه دار هم طعم 
شیر را تغییر مي دهند و هم باعث بي قراري و نق زدن بي مورد نوزاد مي شوند. 
با  نه  آبلیمو طعم دار کنید  با  را  توصیه مي شود غذاهاي تان  دلیل  به همین 

ادویه فراوان. 
توصیه  دلیل  همین  به  آلرژي زاست  مغز  این  آلرژي زاست:  زمیني  بادام 
آلرژن  ترکیب هاي  زیرا  باشد  نداشته  وجود  مادر  غذایي  برنامه  در  مي شود 

موجود در آن ممکن است براي نوزاد ایجاد حساسیت کند.
جعفري میل نكنید: این سبزي حجم شیر را کم مي کند به همین دلیل 

بهتر است در برنامه غذایي مادر نباشد.
9 عادت به نفع شیردهي

این دوران  امگا3 در  منابع امگا3 بخورید: بهتر است منابع غذایي حاوي 
سهمي در رژیم غذایي داشته باشند زیرا دریافت این ماده مغذي به تکامل 
مغز و سیستم عصبي نوزاد کمک مي کند، بنابراین منابع آن که شامل انواع 

ماهي به خصوص ماهي آزاد و تن است، حداقل 2 بار در هفته میل کنید.
آب بنوشید: بررسي ها نشان داده اند خانم ها در دوران شیردهي به 3 تا 4 
انواع  بنوشند. مصرف  روز  لیتر آب در  باید حداقل 2  و  دارند  نیاز  لیتر آب 

مایعات و نوشیدني ها مي تواند از کمبود آب پیشگیري کند.
شیر را فراموش نكنید: در دوران شیردهي خانم ها به 3 تا 4 واحد لبنیات 
مایعات  و   D ویتامین  کلسیم،  پروتئین،  منابع  موادغذایي  این  دارند.  نیاز 
هستند. خوردن شیر و ماست به وسیله مادر مي تواند موادمغذي اي را به نوزاد 

برساند که به روند رشدش کمک مي کنند.
گوشت بخورید: بهتر است گوشت قرمز بدون چربي میل کنید زیرا نیاز بدن 
به پروتئین و ویتامین B12 در این دوران افزایش مي یابد. در ضمن نیاز به 
انرژي نیز در دوران شیردهي زیاد است، به همین دلیل توصیه مي شود منابع 
آهن مصرف شوند زیرا دریافت آهن و پیشگیري از کمبود آن، تامین کننده 

انرژي مورد نیاز بدن خواهدبود.
برنج قهوه اي را انتخاب کنید: برنج از موادغذایي اي است که انرژي را تامین 
مي کند و حجم شیر را افزایش مي دهد. البته توصیه مي شود نوع قهوه اي آن 

را مصرف کنید.
مادر  آرامش  باعث  که  است  موادغذایي اي  از  جو  نكنید:  فراموش  را  جو 
مي  شود و به تولید شیر کمک مي کند. این ماده غذایي باعث ترشح هورمون 
اکسي توسین مي شود که در تولید شیر دخیل است، بنابراین خوردن سوپ 
جو، نان جو و هر غذایي که از جو تهیه شده است، به شما توصیه مي شود. 

اسفناج میل کنید: اسفناج از سبزي هاي منبع مناسب ویتامین K ،A و 
اسیدفولیک است. در ضمن، فیتواستروژن دارد که دریافت آن بافت پستان 
را تقویت و به روند شیردهي کمک مي کند. پس بوراني اسفناج را فراموش 

نکنید.
آب هویج بنوشید: بررسي ها نشان داده اند نوشیدن آب هویج قبل از ناهار 
به تقویت شیردهي و افزایش حجم شیر کمک مي کند. هویج از سبزي هاي 
نوشیدن  دلیل  به همین  فیتواستروژن هاست.  و  بتاکاروتن  از  مغذي سرشار 
آب آن به روند شیردهي کمک مي کند و عادت به خوردن آن به خانم هاي 

شیرده توصیه مي شود.
زردآلو را فراموش نكنید: خوردن این میوه به خصوص نوع خشک آن براي 
حفظ تعادل هورمون هایي که در روند شیردهي موثر هستند، توصیه مي شود. 
به عالوه، عادت به خوردن آن به افزایش حجم شیر نیز کمک مي کند و به 

دلیل داشتن تریپتوفان، سطح پروالکتین را در حد مناسب نگه مي دارد.

بخور نخورهاي شيردهي
ماهیچه ها،  و  است  بدن  ارگان  بزرگ ترین  پوست 
برابر  در  آنها  از  و  فراگرفته  را  بافت ها  و  ارگان ها 
تهاجم هاي خارجي، گرما، اشعه  ماوراي بنفش خورشید، 

آلرژن ها و سموم محافظت مي کند...
مي کنند  کنترل  را  بدن  دماي  همچنین  ارگان  این   
و  فشار  سرما،  گرما،  به  حساس  گیرنده هاي  داراي  و 
برابر  در  گاهي  مسایل،  این  تمام  وجود  با  است.  درد 
مي شود.  حساس  و  آسیب پذیر  خارجي  تهاجم هاي 
مي تواند  تعریق  از  ناشي  نمک  و  رطوبت  گرما،  مثال 
آن را حساس کند و عامل بروز بیماري هاي گوناگون 
همین  به  باشد.  و...  التهاب  فولیکولیت،  روزاسه،  مثل 
مختص  پوستي  بیماري هاي  برخي  که  است  دلیل 
آنها و  با شناخت  تابستان هستند که مي توانید  فصل 
مراقبت هاي پوستي الزم از بروزشان پیشگیري کنید و 

تابستان لذت بخشي را پشت سر بگذارید.
عرق سوز

عرق سوز نوعي از التهاب است که در تمام نقاط چین دار 
بدن ممکن است بروز کند. وقتي رطوبت  ناشي از عرق 
نازک  ناحیه  نقطه اي محبوس مي شود، پوست آن  در 
و دچار التهاب، قرمزي و سوزش مي  شود. این مشکل 
دارند،  افتاده  پستان هاي  در خانم هایي که  به خصوص 
افراد چاق و نوزادان تپل بیشتر بروز مي کند. پوستي 
که دچار عرق سوز مي  شود، محیط مناسبي براي رشد 
انواع باکتري ها و ویروس هاست. براي پیشگیري از ابتال 
خارج  فیزیکي  فعالیت  نوع  هر  از  بعد  مشکل  این  به 
یا  پودرها  از  و  کامل خشک  را  بدن  شنا،  یا  منزل  از 
یا  پودربچه  کنید.  استفاده  رطوبت  جاذب  پمادهاي 
پمادسوختگي نوزادان مي تواند سوزش ناحیه اي را که 
دچار عرق سوز شده، بهتر کند با این حال باید مراقب 
زیرا  نباشند  ذرت  آرد  حاوي  محصوالت  این  باشید 
افزایش  را  از مخمرها  ناشي  احتمال عفونت  این ماده 

مي دهد.
عفونت هاي قارچي

عفونت هاي قارچي و اگزما معموال در نواحي اي از بدن 
بروز مي کنند که پوست مرطوب باقي مي ماند. اگر زیاد 
عرق مي کنید یا بعد از شنا همچنان مایوي خیس به 
تن دارید، ممکن است دچار عفونت هاي قارچي شوید. 
براي پیشگیري، بعد از هر بار ورزش یا شنا، بدن خود 
را به خصوص زیربغل، زیرسینه و زیر گردن و حتي الي 
انگشتان دست و پاها را خشک کنید و لباس هاي تمیز 
زیر  لباس هاي  مرتب  گرم  روزهاي خیلي  در  بپوشید. 
خود را عوض کنید و جوراب هایي بپوشید که عرق پا 
را به خود مي گیرند. لباس ها باید گشاد و خنک و از 
جنس نخ باشند. لباس هاي تنگ و نایلوني اصال مناسب 
این  در  بدنتان  پوست  دهید  اجازه  نیست؛  فصل  این 

گرما نفس بکشد.
عرق جوش

این مشکل پوستي به دنبال مسدود شدن غدد مترشحه 
و معموال در  اتفاق مي افتد  زیاد  تعریق  دلیل  به  عرق 
حرکت  تنهایي  به  نمي توانند  که  مي دهد  رخ  کساني 
کنند یا مراقب بهداشت شخصي خود باشند مثل افراد 
معلول، سالمندان یا نوزادان. جابجا کردن مرتب افراد 

ناتوان و رعایت بهداشت و پوشاندن لباس هاي خنک و 
خشک به آنها مي تواند از بروز این ناراحتي پیشگیري 
کند. استفاده از کرم هاي هیدروکورتیزون موضعي، 3 
بار در روز نیز به بهبود سوزش و خارش ناشي از این 

ضایعه ها کمک مي کند.
ترك خوردگي پوست

عرق  زیاد  که  آنهایي  به خصوص  کودکان،  برخي  در 
گاهي  مي پوشند،  پالستیکي  کفش هاي  و  مي کنند 
حالتي  و  مي شود  ساییده  نقاط  برخي  در  کف پا 
نقطه  یک  سایش  باعث  پا  تعریق  مي کند.  پیدا  براق 
بسیار  که  مي شود  آن  ترک خوردن  و  پوسته پوسته  و 
دردناک است. تنها راه پیشگیري و درمان این مشکل، 
است.  طبیعي  الیاف  با  جوراب هاي  و  کفش  پوشیدن 
افراد  این  مناسب  چرمي  صندل هاي  یا  نخي  جوراب 
است. در ضمن هر صبح و شب باید ناحیه را با کر م هاي 

محافظت  کننده چرب کرد.
آفتاب سوختگي

از  استفاده  است،  شدید  نورآفتاب  که  ساعت  هایي  در 
کرم ضدآفتاب، لباس هاي آستین بلند و کاله تا حدي 
اما  کند  محافظت  آفتاب  برابر  در  پوست  از  مي تواند 
گاهي با وجود تمام محافظت ها دچار آفتاب سوختگي 
سایر  مانند  سوختگي  آفتاب  این  عالیم  مي شویم. 
سوختگي هاست و براي درمان کافي است از کمپرس 
ایبوپروفن  مثل  ضدالتهاب  داروهاي  و  سرد  آب 
کرم هاي  کرد.  استفاده  قرمزي  و  درد  کاهش  براي 

استروییدي هیدروکورتیزون نیز مي تواند موثر باشد.
آکنه

اما  مي شود  بهتر  تابستان  رسیدن  با  آکنه  ها  معموال 
 80 در  آنهاست.  تشدید  عامل  تعریق  و  گرما  گاهي 
اشعه ماوراي بنفش خورشید عالیم آکنه  درصد موارد 
را بهتر مي کند و به همین دلیل پزشکان از آن براي 
درمان این ضایعه ها استفاده مي کنند اما در 20درصد 
و  عرق  دیگر،  سوي  از  مي دهد.  شدت  را  آکنه  موارد 
با دستمال،  از پاک کردن مرتب عرق  ناشي  اصطکاک 
باعث  مي توانند  نیز  آب استخر  کلر  و  آفتاب سوختگي 
تشدید عالیم آکنه شوند. پس اگر جزو افرادي هستید 
آغاز  با  مي یابد،  آکنه تان شدت  تابستان ها  معموال  که 
نورخورشید،  از  ممکن  جاي  تا  کنید  سعي  فصل  این 

آفتاب و کلر آب دور بمانید.
اگزما

اگزما معموال در تابستان شیوع بیشتري دارد زیرا در 
مقایسه با فصول سرد سال، هوا خشک تر است. گرما و 
تعریق از عوامل تشدیدکننده این بیماري هستند پس 
اگر براي ورزش یا گردش بیرون مي روید، سعي کنید 
ترکیب هاي  نگه دارید.  خنک  را  خود  ممکن  جاي  تا 
شیمیایي آب استخرها نیز اثر خشک کننده و محرک 
بر پوست دارند، پس بعد از شنا حتما دوش بگیرید و 
بالفاصله پوست خود را با مرطوب کننده ها ماساژ دهید. 
کرم هاي  از  استخر  به  ورود  از  قبل  مي توانید  حتي 

محافظت کننده پوست استفاده کنید.
ترجمه: سمیه مقصودعلي
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روزه چاق تان نكند!
تغذیه در ماه رمضان اهمیت ویژه اي دارد و اگر به نکته هاي ضروري تغذیه اي 
توجه نشود، ممکن است مشکالتي بروز کند که رفع آنها بسیار سخت و گاه 

حتي جبران ناپذیر خواهد بود...
به  عادت  که  افرادي  براي  رمضان  ماه  در  صحیح  غذایي  الگوي  از  پیروي 
آنها  در  را  ناپسند  عادت  این  مي تواند  و  است  مفید  بسیار  دارند،  ریزه خواري 
کنترل کند و از بین ببرد. برخي افراد در ماه رمضان یا پس از این دوران به علت 
تغذیه غلط دچار عوارض و اختالل هایي مي شوند که فقط به علت پرخوري یا 
بدخوري، کم خوري و کمبود دریافت مواد مغذي در آنها بروز مي کند؛ از جمله 

این اختالل ها مي توان به این موارد اشاره کرد:
چاقي و الغري

با تعجب مي گویند پس از یک ماه روزه داري و پرهیز غذایي،  برخي اشخاص 
چاقي  و  وزن  اضافه  دچار  بدهند،  از دست  را  خود  اضافي  وزن  آنکه  جاي  به 
شده اند. آنها تصور مي کنند چون مدت طوالني غذا صرف نکرده اند و تغذیه شان 
منحصر به یک یا دو وعده در شبانه روز شده، مي توانند در وعده هاي افطار و 
سحري پرخوري یا از خوراکي هاي چرب و شیرین و پرکالري به هر میزان که 
تمایل دارند، استفاده کنند، در حالي که این تصور به هیچ وجه صحیح نیست. 
خوراکي هایي مانند زولبیا، بامیه، انواع شیریني، حلوا و... که مصرف آنها در ماه 
رمضان، به خصوص در وعده افطار، معمول است، بسیار پرکالري و چاق کننده 
هستند و افراط در مصرف آنها باعث افزایش وزن و چاقي و عوارض فراوان و 

خطرناک مي شود. همچنین پرخوري در وعده افطار هم مي تواند حتي پس از 
یک ماه روزه داري باعث چاقي شود.

و  مي شوند  الغري  دچار  روزه داري  علت  به  که  هستند  هم  افراد  برخي  البته 
وزنشان به کمتر از حد طبیعي مي رسد. این عارضه به علت کم خوري و دریافت 
نکردن مقدار کافي انرژي بروز مي کند و معموال در اشخاص کم اشتها و عصبي 
اتفاق مي افتد. این افراد از مصرف سحري امتناع مي کنند و در وعده افطار به 
که  همان طور  نمي خورند.  انرژي زا  مواد  به خصوص  و  غذا  الزم  و  کافي  مقدار 
پرخوري مضر است و باعث بروز بیماري  مي شود، کاهش مصرف غذا و دریافت 
ناکافي موادمغذي نیز به سالمت لطمه مي زند و باعث بروز بیماري هاي مختلف 

مي شود.
افزایش فشار خون و چربي

عارضه ناگواري که به علت تغذیه نامناسب و غلط در ایام رمضان گریبانگیر افراد 
روزه دار مي شود، افزایش فشارخون و چربي هاي نامطلوب خون مانند کلسترول 
و تري گلیسیرید است و این مشکل به علت افراط در مصرف غذاهاي چرب و 
سرخ کرده، گوشت قرمز، موادشیرین، غذاهاي شور و پرنمک به وجود مي آید. 
مصرف غذاهاي چرب و سرخ کرده، شور و شیرین، عادت  غذایي غلطي است که 
منشاء آن خانواده و محیط زندگي هستند اما این عادت هاي اکتسابي هم قابل 
تغییر و اصالح اند. بعضي افراد معتقدند انواع تنقالت شیرین و پلو و خورش هاي 
چرب، انرژي زا هستند و باعث افزایش نیرو و کارایي آنها مي شود. درحالي که 
نیاز  انرژي  به  بدن،  حیاتي  اعمال  و  روزمره  فیزیکي  فعالیت هاي  انجام  براي 
داریم و باید حتما مقدار کافي و متعادل انرژي با مصرف غذا دریافت کنیم ولي 
توان  و  نیرو  افزایش  باعث  به هیچ وجه  انرژي زا  در مصرف خوراکي هاي  افراط 
فرد نمي شود بلکه باعث بروز چاقي، افزایش چربي هاي نامطلوب خون، افزایش 

فشارخون و اختالل هاي قلبي - عروقي خواهد شد.
عصبانیت و پرخاشگري

افراد تصور  این  نیز در برخي روزه داران بروز مي کند.  عصبانیت و پرخاشگري 
ولي  روزه هستند  پیامدهاي  از  و  کامال طبیعي  تغییرات خلقي،  این  مي کنند 
این تصور صحیح نیست زیرا یکي از اهداف مهم روزه، تمرین بردباري، صبر و 
حوصله و خوش خلقي است. این اختالل ها به علت تغذیه غلط در ماه رمضان از 
قبیل نخوردن سحري و مصرف موادشیرین و حاوي قند و شکر به جاي مواد 
نشاسته اي و به طور کلي پیروي از برنامه غذایي نامناسب در ماه رمضان است. 
سالمت،  حفظ  به  مي تواند  متعادل  و  متنوع  کافي،   غذایي  الگوي  از  استفاده 
شادابي و افزایش قدرت ایمني بدن در این ماه کمک کند. به یاد داشته باشید 
از  پیروي  و  تغذیه  در  تعادل  ایجاد  روزه گرفتن،  از  مهم  از هدف هاي  یکي  که 

الگوي غذایي صحیح است.
برلیانت بزرگمهر/مشاور تغذیه و رژیم درماني

از »سالمت« پرسیده اند: »من هر وقت مبتال به اسهال مي شوم، مقداري کته با ماست و شوید مي خورم. آیا این 
عادت غذایي براي رفع اسهال درست است یا عوارضي در بلندمدت خواهد داشت؟«...

در جذب چربي هاي  اختالل  ایجاد  باعث  گوارش  دستگاه  عفوني  بیماري هاي  کل،  در  و  اسهالي  بیماري هاي 
مي شوند،  هضم  هم  راحت تر  که  کم چرب  غذاهاي  اسهال  هنگام  است  بهتر  دلیل  همین  به  مي شوند.  بدن 
بخورید. خوردن کته با ماست و شوید باعث تشدید اسهال نمي شود اما کمک چنداني هم به رفع آن نمي کند. 
البته اگر مي خواهید هنگام ابتال به اسهال، غذایي مانند کته و ماست بخورید، داخل کته روغن نریزید یا از 
ماست هاي کم چرب استفاده کنید. اگر بتوانید ماست بدون چربي هم بخورید که خیلي خوب است. به طور کلي، 
میکروب هاي مفیدي که در ماست وجود دارند، مي توانند روند بهبود بیماري اسهال را تسریع و تسهیل کنند در 
حالي که خوردن ماست هاي پرچرب در زمان ابتال به اسهال، باعث طوالني تر شدن مدت زمان بیماري مي شود.

باید توجه داشت که براي بهبود اسهال، مصرف داروهاي قابض یا غذاهایي که اثر قابض دارند، توصیه نمي شود 
چون اگر اسهال عفوني باشد، اثر قابض این مواد باعث رفع اسهال و افزایش خطر تشدید عالیم عفوني در بیمار 
مي شود. به همین دلیل وقتي فردي با مشکل اسهال مراجعه مي کند، به دنبال پیشنهاد راهي هستیم که عالیم 
و بیماري را بدتر و تشدید نکند. به همین دلیل به چنین بیماراني مصرف داروها یا غذاهایي که خیلي سریع 
اسهال را بند بیاورند، پیشنهاد نمي کنیم. این نکته مي تواند زنگ خطري باشد براي افرادي که هنگام ابتال به 
اسهال به صورت خودسرانه اقدام به مصرف داروهاي قابض مي کنند و نمي دانند با این کار، خطر ماندگاري 

عفونت در بدن یا تشدید عالیم عفوني را در بدنشان افزایش مي دهند.
در نهایت باید به این نکته هم اشاره کنم که ابتال به اسهال با دفع حجم زیادي از آب و الکترولیت هاي بدن 
همراه است پس در صورت ابتال به این بیماري مصرف آب، آبمیوه و مایعات فراوان را فراموش نکنید تا بدنتان 

دچار کم آبي نشود
 آداب تغذیه/ دکتر پیمان ادیبي/فوق تخصص گوارش و کبد/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

آیا تغذیه سالمي در وعده هاي افطاري و سحري دارید؟ کته با ماست دواي درد ماست؟!
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میل به سفر از گذشته در انسان وجود داشته اما اینکه کجا برای تفریح و گشت بهترین شهر های توریستی دنیا
و گذار انتخاب شود از روز اول در کنار میل به سفر دغدغه ای بزرگ بوده است

۱- پاریس : این شهر که پایتخت فرانسه و معروف به شهر عشق است.موزه ها و مناظر زیبا در کنار معامری زیبا،به بازدید کنندگان این 

امکان را میدهد که تا تعطیالت خود را با خاطره ای خوب پشت رس بگذارند.اماکن معروف و توریستی پاریس عبارتند از:برج ایفل،کلیسای 

نوتردام،موزه لوور و بسیاری اثار دیگر.پاریس هرساله پذیرای ۱۴٫۸ میلیون توریست از رسارس جهان است.

۲-لندن : این شهر که در انگلستان واقع شده ساالنه حدود ۱۴ میلیون توریست دارد.مردم بیشرت به خاطر پارکها و موزه های جذاب به 

این شهر سفر می کنند.از جاذبه های اصلی گردشگری این شهر میتوان به چشم لندن،باغ وحش لندن فموزه چارلز دیکنز و… اشاره کرد.

بیگ بن که بزرگرتین ساعت جهان است یکی دیگر از جاذبه های گردشگری این شهر است.

۴-سنگاپور)پایتخت کشور سنگاپور( : در مورد این شهر باید گفت شهر محبوب گردشگران و مرکز مالی جهان است.این شهر به خاطر 

داشنت مکانهای دیدنی بسیار هرساله ۹٫۸ میلیون نفر را به خود جذب میکند.

۳-بانکوک : این شهر پایتخت تایلند است.بانکوک با داشنت ۱۰٫۲ میلیون توریست در سال پر بازدیدترین شهر آسیا است.جاذبه های اصلی 

بانکوک شامل کاخ بزرگ،وات فو و وات آرون است.

۵-کواالالمپور : شهری که با داشنت ۸٫۹ میلیون نفر گردشگر در سال پنجمین شهر توریستس جهان شناخته میشود.شهری که محل استقرار 

برجهای دوقولوای است که در سالهای ۱۹۹۸-۲۰۰۴ به عنوان بلندترین برجهای دنیا شناخته میشدند.

۷-دبی : دبی یک از هفت امارت،امارات متحده عربی است که این روزها با پیرشفت صنعت و معامری های مدرن توانسته ساالنه ۷٫۶ 

میلیون نفر را به خود جذب کند.

۹-هنگ کنگ : شهری که به عنوان یکی از مراکز مهم مالی جهان شناخته میشود.حاشیه های سبز و تقابل شهر نشینی مدرن و نواحی 

کوهستانی باعث شده هر ساله ۷ میلیون نفر از این شهر دیدن کنند.

۶-نیویورک : نیویورک شهری که با جاذبه های توریستی از جمله برج آزادی،ساختامن امپایر استیت،جزیره آلیس،موزه هرن مرتوپولینت و 

همچنین فضاهای سبز مانند پارکهای مرکزی و واشنگتون و…توانسته ۸٫۷ میلیون گردشگر را هر ساله جذب کند.

۸-استانبول : شهری که با داشنت مردمی خونگرم ، مسلامن ،مهربان و همچنین مساجد زیبا،موزه و رستوران های خود ساالنه ۷٫۵ میلیون 

نفر را به خود جذب کند.

10-شانگهای : شهری که در دهانه رود گنگ واقع شده و ساالنه ۶٫۷ میلیون نفر را به خود جذب میکند.از جاذبه های گردشگری میتوان 

به معبد شهر خدایان اشاره کرد.
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سفرنامه ولوجرد نطنز
 روستای ولوجرد نطنز دارای یک مسجد کوچک است که با کمک اهالی بازسازی شده و 

کمی بزرگرت از قبل شده و داخل آن نیز نقاشی شده و با فرش های یک دست پوشانده شده که 

اهالی از آن هم برای هیئت و کارهای مذهبی و هم برای مجالس ترحیم استفاده می کنند .

در اطراف این روستا مکانی است به نام المَع که مردم معتقدند که فردی به همین نام هنگامی 

که از دست دشمنان خود فرار می کرده به این نقطه رسیده و چون تشنه حال می شود و آنجا 

بیابانی بوده عصای خود را بر زمین می زند که از جای آن آبی رشوع به جوشیدن می کند و 

آن حرضت از آن می نوشد و ازقدیم تا به حال این آب در حال جوشیدن است و در اطراف آن 

کم کم درختانی نیز روییده و آن را تبدیل به مکانی زیبا کرده است به غیر از این دو مورد این 

روستا فاقد زیارتگاه یا امامزاده است

باغ ها : باغ های این روستا در چهار نقطه متمرکز شده

1- باغ هایی که در روستا قرار دارد و نزدیک به خانه هاست و دسرتسی به آنها آسان است 

2-باغ هایی که قبل از رسیدن به روستا وجود دارد که به آن بیشه یا در اصطالح محلی ویَشه 

می گویند .

3- باغ هایی که روی یک تپه ی بلند روبروی روستاست که به آن وَز می گویند .

4- باغ هایی که بعد از روستا قرار دارند که به آن ِمزرَعه می گویند که بیشرتین گردوی آبادی 

در این محله قرار داشت که متاسفانه چشمه آبی که برای آبیاری این مزرعه استفاده می شد 

خشک شد و درختان کم کم خشک شده و هم اکنون محصول زیادی در انجا به دست منی آید 

.پوشش مردم در قدیم : در قدیم زن های این روستا شلوارهای گشاد و پیراهن های چین دار 

می پوشیدند و چارقد رس می کردند و مردان نیز از شلوارهای گشاد استفاده می کردند و لباس 

آنها تقریبا مثل لباس زنهای ابیانه بود .


