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هفدهم مردادماه هر سال به 
مناسبت شهادت مظلومانه خبرنگار 
خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( 
به دست طالبان متحجر و خشک 

مغز به نام روز خبرنگار نامگذاری 
شده است.

روز خبرنگار، در حقیقت یادآور 
اراده عظیم مردان و زنانی است که 
برای بازگویی حقائق ، پرچم مقدس 

اطالع رسانی را بر دوش گرفته و 
چراغ راه جامعه خویش گشته اند.

روزنامه قانون نوشت:
دولت یازدهم قصد دارد 100 روزه راه 8 ساله را طی کند. چرا که بر اساس فراخوان دولت به تمام دستگاه های اجرایی تصمیم گرفته شده 

تا خرابی های اقتصاد ایران طی 100 روز ترمیم شود و آرامش به معیشت خانواده ها باز گردد. 
این وعده حسن روحانی قبل از انتخابات بود که گویا اکنون قرار است به این وعده عمل شود. تامین کاالهای اساسی در بازار، تثبیت قیمت 
کاالهای اساسی و نیز هرآنچه در دولت های نهم و دهم موجب شکاف طبقاتی، افزایش هزینه ها و نیز سخت شدن شرایط زندگی برای 

اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است قرار است طی تنها 100 روز از میان برود. 
حال پرسش اساسی که در این رابطه مطرح می شود آن است که آیا به واقع بهبود شرایط اقتصادی مردم تنها در 100 روز قابل تحقق 
خواهد بود؟ آیا وعده های اینچنینی در اقتصاد باعث به هم ریختگی بیشتر اوضاع نمی شود؟ اگر قرار است وعده 100 روزه محقق شود کدام 

چالش های اقتصادی باید در اولویت قرار گیرند؟
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین زمان برای بهبود شرایط اقتصادی از سوی دولت قابل عمل خواهد 
بود یا خیر، گفت: کاری که در علم اقتصاد انجام می شود آن است که سطوح تحلیل اقتصادی از یکدیگر تفکیک می شوند و بعد از آن 
مشخص می شود کدام سلسله مسائل در سطح خرد قرار دارند و کدام مسائل باید در سطح کالن مورد بررسی قرار گیرند.فرشاد مومنی با 
این مقدمه افزود: مشکالت جزئی ای در اقتصاد وجود دارند که با یک برنامه ریزی صحیح و در کوتاه مدت قابل حل خواهند بود، اگرچه طی 
سال های گذشته بی توجهی به حل همین مشکالت جزئی موجب شد تا تاثیر منفی آن ها در زندگی مردم عمیق شود اما واقعیت آن است 
که بسیاری از معضالت اقتصادی در کوتاه مدت قابل حل هستند.مومنی در ادامه با بیان اینکه به حل مشکالت اقتصادی باید به صورت 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نگاه شود اظهار داشت: باید دولت یازدهم را تحسین کرد که برای رفع مرحله ای مشکالت اقتصادی و 

معیشتی مردم اقدام کرده است چرا که از نگاه اقتصادی این کار شدنی خواهد بود.
یک تذکر به دولت یازدهم

مومنی در عین حال که رفع برخی از مشکالت اقتصادی را تنها در 100 روز امکان پذیر می داند تاکید کرد: باید این تذکر را به دولت جدید 
داد که اشتباه دولت های نهم و دهم را تکرار نکرده و با شوک درمانی در صدد حل مشکالت اقتصادی در کوتاه مدت نباشند. 

وی به هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه در 8 سال گذشته اشاره و تصریح کرد: نمی توان با شوک های اقتصادی در صدد حل 
مشکالت اقتصادی بر آمد کمااینکه نتیجه معکوس چنین سیاست هایی از 8 سال گذشته به خوبی دیده شده و نباید اجازه داد این خطاها 
دوباره تکرار شود. در واقع دولت احمدی نژاد با سیاست واردات برای تامین کاالهای اساسی و نیز هدفمندی یارانه ها نه تنها بهبودی در 
شرایط اقتصاد و رفاه مردم ایجاد نکرد که موجب شد توان مالی مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه روز به روز آب رود. همچنین که 
بخش های تولیدی نیز بر خالف آنچه قرار بود از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها منتفع شده و تولید خود را رونق دهند، اما 

به واسطه باالترین هزینه حامل های انرژی، روز به روز از رونق افتادند و موجب شد به دولت بدهکار شوند.
بازگرداندن اعتماد به تولید کنندگان

فرشاد مومنی در ادامه گفت و گوی خود با »قانون« در پاسخ به این پرسش که در این ضرب االجل 100  روزه دولت باید تمرکز خود را 
روی کدام چالش اقتصادی بگذارد توضیح داد: به عقیده من اولین و مهم ترین اقدامی که دولت باید انجام دهد بازگرداندن اعتماد به تولید 
کنندگان است. به عقده این اقتصاددان در سال های گذشته به دلیل سیاست های یک شبه و غیر کارشناسی دولت و در نتیجه بحرانی 
شدن وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت تولید نیز درکشور رو به وخامت رفت و بازار پر شد از کاالهای وارداتی که این مسئله خود مزیدی 
بر علت تضعیف تولید داخل در کشور شد. به گفته مومنی توجه به بخش تولید در کشور می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد 

اشتغال پایدار شود.
بخش خصوصی از بخش خصوصی مولد جداشود

وی در این باره که آیا اعتماد سازی برای بخش خصوصی نیز باید یکی از الزامات دولت یازدهم باشد، تاکید کرد: باید به این نکته بسیار 
مهم توجه داشت که بخش خصوصی از بخش خصوصی مولد باید تفکیک شود. وی در توضیح این گفته افزود: در بسیاری از بخش  های 
خصوصی هستند گروه هایی که با سوداگری هم معیشت مردم و اقتصاد کشو را به خطر می اندازند و هم عرصه را برای فعالیت بخش 

خصوصی مولد که می تواند تاثیری مثبت بر تولید و اقتصاد کشور داشته باشند می گذارند.
آنچه در جلسه هیات وزیران گذشت

بر اساس یکی از تصمیمات دولت و با دستور رئیس جمهور، مقرر شد دستگاه های اجرایی اقداماتی را که می توانند در 100 روز بر اوضاع 
و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعالم کنند. همچنین هیأت وزیران مقرر کرد که بانک مرکزی و 
وزارتخانه های مربوط اقدامات الزم را برای ترخیص کاالهای اساسی وارده به کشور به ویژه تخلیه و ترخیص کشتی های حامل کاالهای 
اساسی را انجام دهند.  در این جلسه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد،  ظرف حداکثر دو هفته الیحه اصالح قانون بودجه 
سال 1392 را تدوین و به دولت ارائه کند. همچنین گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاه های مربوط تدوین و 
به دولت ارائه کند تا در هنگام ارائه بودجه سال 1393 مطابق قانون به مجلس شورای اسالمی و مردم ارائه شود. نکته بعدی اینکه الیحه 

بودجه سال 1393 را سریع تر تدوین و به دولت ارائه کند تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسالمی شود.

هشداردکتر فرشاد مومنی 

بهترین عکس خبری جهان در سال 2013 

گروهی از مردان که در حال تشییع پیکرهای کودکان در یکی از خیابان های غزه هستند. قدرت تصویر در تناقضی 

است که میان خشم و اندوه مردان و معصومیت چهره کودکان وجود دارد.

 محمود صارمیخربنگار شهید

روز خبرنگار مبارک باد

انواع ملحفه - پتو - چادری - روفرشی و ..
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تخریب  و  تهمت  توهین،  جز  چیزی  که  سالهاست  تندرو  افراد  برخی  منطق 
نیست و ملت شاهد اوج افراط  گری تعدادی اندک در جلسه علنی مجلس بود 
که پویایی مجلس را نیز زیر سوال می برد تا جایی که این امر با اعتراض و تذکر 

بحق تعداد زیادی از نمایندگان و حتی رئیس مجلس همراه شد.
امروز دیگر همه متوجه شدند که دغدغه این گروه خاص و محدود مشکالت و 
اولویت های مورد نظر مردم نیست و به جای بحث درباره برنامه های رئیس جمهور 
کنند،  بیان  برنامه  این  اولویت های  تغییر  درباره  را  خودشان  نظر  اینکه  یا 
بی خبرند،  و...  تورم  بیکاری،  مردم،  اقتصادی  از مشکالت  گویی  که  به گونه ای 
یا به تعبیری می توان گفت  به دنبال اهداف و اغراض سیاسی خودشان بودند 
پیش از تشکیل کابینه و مشاهده عملکردها، توپخانه خیلی زود آغاز به کار کرد.

را  مردم  آرای  درصد   10 توانست  تنها  جریان  این  خرداد   24 انتخابات  در 
این رو  از  ندادند  رای  این جریان  تفکرات  به  مردم  درصد  و 90  آورد  به دست 

انتخابات می خواهند  نتیجه  از  ناخشنود  عزیزان همچنان  این  نظر می رسد  به 
دغدغه های سیاسی خود را به جای مشکالت واقعی کشور معرفی کنند.

بزرگانی چون حدادعادل که اعضای این جریان خاص ارادت خاصی نسبت به 
وی دارند، در مجلس حاضرند که در زمان ریاست وی بر مجلس و معرفی کابینه 
دولت نهم که به مراتب کم تجربه و به اذعان بسیاری از نمایندگان کابینه ای 
ضعیف بود، فضایی نسبتا آرام حاکم شد و تصور من این بود که ایشان آن تجربه 
را حداقل نسبت به دوستان خود انتقال دهد که متاسفانه این اتفاق ظاهرا رخ 
نداده است و این انتظار وجود دارد که اگر ایشان این روش ها را نمی پسندند و 

این روش برنامه ریزی شده نیست، در جهت ممانعت از تداوم آن اقدام کنند.
آقایان  اختیار  در  و سراسری  عمومی  رسانه های  و  در مجلس  تریبون  8 سال 
بوده و هر چه خواسته اند گفته اند اما حاال مردم در انتخابات گزینه ای را انتخاب 
کرده اند که آقای  هاشمی مورد تائید و تاکید قرار داده بود و به اذعان بسیاری 
اگر آیت ا... هاشمی خود در انتخابات حاضر بود رایی حدود 30 میلیون کسب 
آقایان  چرا  اینکه  اما  است  همین  عصبانیت  این  علت  می کنم  فکر  و  می کرد 

از نتیجه عکس عملکرد خود در سال های گذشته درس نمی گیرند، نمی دانم.
امروز محبوبیت آقای  هاشمی به رغم تمام این تخریب ها و بی مهری ها در سطح 
نه  آنها  عملکرد  و  آقایان عرض می کنم که روش  این  به  و  گرفته  قرار  باالیی 
نتیجه موردنظرشان را بلکه افزایش این محبوبیت را نزد مردم به همراه خواهد 
داشت چراکه نشان دهنده مظلومیتشان است که تریبونی هم برای دفاع ندارند. 
پیش  سال   4 است،  بوده  آقایان  دراختیار  مختلف  دستگاه های  تمام  سال   8
برخی  فرزندان  به  را  اتهاماتی  اسم  با  تلویزیونی  مناظره  در  احمدی نژاد  آقای 
شخصیت ها وارد کرد. چرا نتوانستند اسناد مرتبط با این اتهامات را منتشر کنند 
یا در اختیار محاکم صالحه قرار دهند؟ آقای احمدی نژاد با آن روش و منش 
اتهاماتی  بیان  یا  توهین آمیز  الفاظ  با  برخی  که  به کجا رسید  اتهام افکنی ها  و 

می خواهند امروز آن کار ناتمام را تکمیل کنند؟
این مساله نشان می دهد که این تفکر افراطی حتی در مجلس اصولگرا نیز در 
اقلیت قرار دارد و اکثریت غالب نمایندگان و حتی تعدادی از مخالفان با کابینه 
هم از این روش و منش بیزارند و دفاع اکثریت نمایندگان از کابینه پیشنهادی 

در جهت همسویی با رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری است

اهمیت جایگاه  شورای شهر تهران در تعیین معادالت سیاسی آینده و درآمد 
و بودجه فراوان آن، باعث شده که جناح های سیاسی از همان دوره اول شکل 

گیری شورا توجه جدی و ویژه ای به آن داشته باشند.
12شهریور ماه قرار است اولین جلسه رسمی شورای شهر برگزار شود و در این 
روز تکلیف رئیس و هیأت رئیسه مشخص می شود و در روزهای بعد هم شهردار 

آینده تهران مشخص خواهد شد.
در ابتدا، برندگان انتخابات شورای شهر چهارم تهران، که همزمان با انتخابات 
و  اصالح طلب  دو جریان  بین  مساوی   به طور  برگزار شد  ریاست جمهوری 
مجلس شورای  به  مفتح  مهدی  محمد  رفتن  با  اما  بود.  تقسیم شده  اصولگرا 
اسالمی )که از حوزه تویسرکان توانسته بود به پیروزی برسد( و جانشینی عضو 
نفع اصالح طلبان سنگینی  به  ترازو  لیست اصالح طلبان، کفه  از  البدل  علی 

می کند. 
های  بندی  و صف  آید  وجود  به  متضاد  قطب  دو  که  باعث شده  ترکیب  این 
سیاسی از همان روز بعد از انتخابات و  قبل از آغاز به کار رسمی شورا شکل 
بدون  است،  آورده  بوجود  در شورای شهر  قطبی که شکاف جدی  دو  بگیرد. 
شک نه تنها کارآمدی آن را تحت تاثیر خواهد داد بلکه احتمال اینکه باعث فلج 
شدن آن نیز گردد تقویت شده است. نکته ای که از سوی هیچ کدام از گروه 
ها توجه چندانی به آن نمی شود و تنها دغدغه کنونی به نظر می رسد تصاحب 

پست ریاست شورا و شهرداری تهران است. 
در این بین به نظر می رسد اصالح طلبان با توجه تغییر ترکیب شورا، تصمیم 
جدی گرفته و عزم را جزم نموده اند تا زمام امور را به صورت کامل در دست 

بگیرند. 
در این چند هفته که از انتخابات شوراها گذشته، آنها جلسات آشکار و نهان 
فراوانی را ترتیب داده اند و به شدت در حال رایزنی برای مشخص نمودن گزینه 
افراد،  از  لیستی  گذشته،  های  هفته  در  هستند.  تهران  شهرداری  برای  خود 
مطرح شده که به نظر می رسد قرار است از این فهرست شهردار تهران انتخاب 
شود تا اصالح طلبان بتوانند با حداکثر توان برای حمایت از او وارد میدان شده 

و حرف خود را به کرسی بنشانند.
معصومه  عارف،  محمدرضا  هاشمی،  محسن  همچون  اسامی  فهرست  این  در 
ابتکار، احمد خرم، احمد بی طرف، محسن مهرعلیزاده، صفدر حسینی، مرتضی 
دیده  و...  ارکانیان  احمدی،  علی اصغر  نصیری،  اصغر  عبدالعلی زاده،  حاجی، 
می شود. هر چند برخی از خبرگزاری ها شانس محسن مهرعلیزاده و محسن 

هاشمی را بیشتر از بقیه افراد می دانند. 
از اعضای اصولگرای شورای شهر نیز اخبار متفاوتی منتشر می شود. یکی از 
این اخبار تالش برای بازگشت محمد مهدی مفتح از مجلس شورای اسالمی 
اصولگرای  عضو  حافظی  رحمت اهلل  شود.  متوازن  شورا  ترکیب  دوباره  تا  است 
شورای شهر در گفت وگویی بیان کرده بود: »با توجه به حجم مادی قابل  توجه 
شهرداری تهران، در بین همکاران شورایی نیاز به افرادی داریم که به تلفیق و 
تفریغ بودجه اشراف داشته باشند و به همین خاطر باید از افراد صاحب نظر در 
این حوزه دعوت کنیم.« وی در ادامه می گوید: »دو تا سه نفر از منتخبین این 
اشراف را در مباحث بودجه دارند که یکی از مهمترین آنها آقای مفتح است و 

ما از وی خواسته ایم تا از مجلس انصراف داده و در شورا بماند.« 
می  پیشنهادی  از  تهران  شهر  شورای  دیگر  عضو  پیرهادی  محسن  همچنین 
و  کاستن  برای  را  ای  گسترده  بازی  طلبان  اصالح  دهد  می  نشان  که  گوید 
محدود نمودن اصولگرایان در شورای شهر در پیش گرفته اند. او  از پیشنهاد 
ریاست منطقه آزاد کیش به خود پرده برداشت و گفته است: »چند روز قبل از 
طرف دولتی ها به من پیشنهاد کار در بخش دولتی را دادند و از من خواستند 

که از شورای شهر تهران استعفا بدهم و به دولت بیایم.« 
باید به انتظار نشست و دید که آیا ریاست شورای شهر و شهرداری تهران را 
اصالح طلبان از دست اصولگرایان خواهند گرفت و آیا جناح راست وارد دور 
جدیدی از شکست های پی در پی شده و این ناکامی ها سرآغازی دومینیو 
وار دارد که سرانجامش محدود شدن بیشتر آن ها در عرصه سیاسی را در پی 

خواهد داشت؟
اما یک نکته در صورت عدم تغییر فضا واضح و مبرهن است: شورای شهر تهران 
روزهای آرامی را در پیش نخواهد داشت و احتمال اینکه بدلیل قطبی شدن، 
سایه سنگین ناکارآمدی بر سر شورای چهارم باشد به شدت افزایش یافته است
بخش داخلی الف

این روزها بازار خاطره گویی گرم است. وعجیب آنکه اکثر خاطره ها به بیست سال پیش بر می گردد.راقم 
این سطور نیز به مقتضای حال ، برخی از این خاطرات سیاسی-فرهنگی را از طریق این سایت با خوانندگان 
»الف« در میان گذارده ام.اّما خاطره این بار من، خاطره ای شخصی نیست.یادواره ای است از دو وزیری که 

این روزها در مجلس صحبتشان بوده و مع األسف به وجه مهّمی از عملکرد آنان توّجهی صورت نگرفته .
سخن از دو وزیر است:...وزیر اسبق »آموزش و پرورش« - جناب آقای نجفی - که از سّد سترگ رأی اعتماد 
مجلس نگذشتند و با اختالف یکی دو رأی بیرون نشستند.و دیگری وزیر الحق »فرهنگ و ارشاد اسالمی« 

- جناب آقای جّنتی - که »رادیو فردا« کمر به تخریب ایشان بسته است.
برای ارزیابی عملکرد این دو عزیز ، همین دو نمونه ای که خواهم گفت کافیست:

آقای نجفی ، حقوق معلّمان و دبیران آموزش و پرورش را زیاد کردند.نتیجه این افزایش ،در بدو امر شادی 
و شادکامی معلّمان تازه سال و کهنسال بود.دوستان من در آن زمان معلّمان تازه سال بودند، پس بالّطبع از 
این تصمیم آقای نجفی به شّدت استقبال کردند.اّما دیری نگذشت که کفگیر این بذل و بخشش به ته دیگ 
خورد و به اجرای طرح بازنشستگی اجباری دبیران میانسال و کهنسال منجر شد.معلّمان بسیاری را در سن 
پنجاه به باال -به اجبار- بازنشسته کردند و حقوقشان را به ناگهان به نصف تقلیل دادند!!شرط بازگشتشان هم 
مهاجرت به مناطق دورافتاده بود.معلّمان بسیاری از کار کنار گذاشته شدند و آنان که بازگشتند، سینه خیز 

به مناطق دورافتاده رفتند... در اّول دوران ناتوانی و پیری، و پر از تجربه و دانش در کوله باری !!...
...آنان که از رأی نیاوردن آقای نجفی دلخورند، همان جوانان تازه سال آن دوره اند.بازنشستگان اجباری آن 
دوران، از جناب نجفی دل خوشی ندارند.خدا را شکر، که بر خالف پدر و مادرم، بازنشسته آموزش و پرورش 
نبوده ام!!در همان سالها که پیشکسوتان آموزش و پرورش را درو می کردند،آقای جّنتی مدیر مسئول فصلنامه 
معاونت امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - »نامه فرهنگ«- بودند.نامه فرهنگ، گل سرسبد 
نشریات تخصصی دهه هفتاد بود ، که پس از نشر نامنظم در دهه هشتاد ، به عاقبت همه نشریات فرهیخته 

این دیار - غضب مسئوالن تندروی بعدی- مبتال شد!!
شماره چهارم از سال سّوم این نشریه -زمستان 13۷2 /با عنوان فرعی »فرهنگ و تمّدن اسالمی« - هم 
اکنون در برابر دیدگان من است.نگاهی گذرا به نامهای آمده در این شماره - من جمله نام سردبیر محترم 
آن » دکتر رضا داوری اردکانی« - گویای عمق ،سماحت نظر ، نخبه گرایی و اعتدال مدیر مسئول آن است.

میزگرد این شماره را آقایان حداد عادل،دکتر مجتبایی،دکتر مجتبوی،دکتر محقق،و حجة االسالم محقق 
داماد سامان داده اند.مقاله ای از دکتر محّمد مجتهد شبستری با عنوان »کثرت گرایی در تفّکر مذهبی در 
قرون 4 و ۵ هجری«، زینت بخش ادامه این مجموعه است.عناوین بخش دیکری از مقاالت نیز ، از فراجناحی 
االسالم  از حجة  نوین«  تمّدن  و  دارند:«اسالم و مسیحیت  بودن مدیر مسئول جوان و محترم آن حکایت 
محّمد مسجد جامعی،«تئولوژی و توسعه« - در نقد توسعه غربی-از ویلیام چیتیک ) ترجمه سید محّمد 
آوینی(،«تصّوف و تعّقل در اسالم« از دکتر سید حسین نصر،«تمایز و تفاوت فرهنگی« از دکتر حکمت اهلل 
ماّل صالحی،«فلسفه به چه کار می آید« از دکتر رضا داوری اردکانی،«ابن خلدون و دانشهای زمان« از دکتر 

ناصر تکمیل همایون و دهها مقاله دیگر از این قبیل.
حسن ختام این یادداشت را گزیده ای از کالم دکتر داوری قرار می دهم.ایشان در سرمقاله شماره اول از سال 
هشتم »نامه فرهنگ«)بهار 13۷۷( از جمله می نویسند:«اینکه می گویند خوب ِ مردم غرب را بگیریم و بد 
ِ آن را واگذاریم دیگر مورد ندارد،زیرا در عصری که اطالعات جای علم را گرفته است، مجال درنگ و تأّمل 

نیست.حّتی خود غرب هم نمی تواند جلوی انتشار اطالعات را بگیرد یا به انتخاب بپردازد«!!
بخش تعاملی الف - امین میرزائی

چرا از عاقبت احمدی نژاد عبرت نمی گیرید؟

صف بندی های سیاسی در 
شورای شهر تهران

مطهری خبر داد:

پخش کپی »برگه بازجویی وزرات 
اطالعات از وزیر پیشنهادی« در مجلس! 
جامعه را از یک مدیر کارآمد محروم کردیم

دو خاطره ؛ دو وزیر

محرمانه  اسناد  به  نماینده ها  برخی  کند:  می  افشا  را  مجلس  در  عجیبی  اتفاق  به  مطهری 
از نمایندگان همکاری داشتند. اینکه  با تعدادی  افرادی از برخی نهادها  دسترسی داشته  اند. 
دهند،  قرار  نمایندگان  کازیه  در  را  آن  و  کرده  کپی  را  وزیر  یک  بازجویی  برگه  نماینده ها، 

غیرقانونی بوده و برای همه سوال برانگیز است.
اغلب گام  های مثبتی  به کابینه  تهران که در چهار روز رای اعتماد  نماینده  »علی مطهری«، 
در رای آوری وزرای پیشنهادی »حسن روحانی« برداشته، یک روز پس از اعالم نتایج نهایی 
را شرح  کابینه  به  رای اعتماد  فرآیند  از  خود  نهایی  یازدهم جمع بندی  کابینه  به  رای اعتماد 
برای  و  افتاده  اتفاق  بهارستان  در  آنچه  تحلیل  در  به خوبی  می تواند  که  می دهد. حرف هایی 

بسیاری مغفول مانده تاثیرگذار باشد.
به گزارش سرویس سیاسی »انتخاب«، مطهری در عین حال به اتفاق عجیبی در مجلس را 
افشا می کند:  برخی نماینده ها به اسناد محرمانه دسترسی داشته  اند. افرادی از برخی نهادها 
را کپی  بازجویی یک وزیر  برگه  نماینده ها،  اینکه  نمایندگان همکاری داشتند.  از  تعدادی  با 

کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند، غیرقانونی بوده و برای همه سوال برانگیز است.
این نماینده مردم تهران همچنین می گوید: یکی از نماینده ها وقت گرفته بود تا در موافقت 

وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جایی دستور دادند.
متن مصاحبه شرق با علی مطهری به این شرح است:

 افتادن آقای نجفی خیلی ها را متعجب کرد، پیش بینی شما چه بود؟
کمتر کسی فکرش را می کرد، ایشان رای اعتماد نیاورند، به هرحال مخالفان تالش برای افتادن 

وزیر آموزش را ادامه دادند و سرانجام موفق شدند.
 خیل نامه ها یا شبنامه های پخش شده میان نمایندگان در این وضعیت تاثیرگذار بود، 

فکر نمی کنید هیات رییسه باید به پخش این شبنامه ها در صحن تذکر می داد؟
آن  با  باید  هیات رییسه  و  است  مجلس  داخلی  آیین نامه  خالف  نامه ها  این  پخش  به هرحال 

برخورد می کرد.
 خبرهای رسیده از »فراکسیون رهروان« نشان از آن داشت که به طور غیرمستقیم 
نام دو وزیر؛ میلی منفرد و سلطانی فر، مورد تایید نبوده، فکر می کنید اعالم نام این 

دو از سوی فراکسیون چه تاثیری در افتادن این دو وزیر داشت؟
فراکسیون  به نظرم  نمی دهیم.  رای  و سلطانی فر  میلی منفرد  به  می  گفتند  نباید  نبود،  درست 
رهروان هم به افتادن این دو وزیر کمک کرد. اصال نام آوردن از این دو ضرورتی نداشت. البته 
به طور رسمی مخالفت با این دو وزیر اعالم نشده، اما به هر شکل در آخرین جلسه درباره این 

دو حرف زده اند و به تبع آن حرف ها هم دهان به دهان می چرخد.
 مگر قرار نبود، بنای رهروان بر همراهی با کابینه باشد؟ سخنان کاظم جاللی به عنوان 
رییس این فراکسیون در روز نخست رای  اعتماد، این تلقی را ایجاد کرده بود که رای 

رهروان به کابینه مثبت است؟
البته رای رهروان خیلی هم منفی نبود، برای نمونه اصول گرایان مصمم بودند که شش وزیر 
را حذف کنند، در مورد آخوندی و زنگنه هم خیلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند، اما بنا 
بر این بود تا »فراکسیون رهروان« به حداقل مخالفت  ها اکتفا کند و اسمی اعالم نشود، اما 
بدون شک نام بردن از دو وزیر در روز پنجشنبه در رای نهایی نمایندگان تاثیرگذار بوده است.

 فکر نمی کنید که اصوال فراکسیون رهروان رای یکدستی ندارد؟
بله، »فراکسیون رهروان« از نظر گرایش فکری و سیاسی یکدست نیست، ما در فراکسیون از 

تیپ اصالح طلب داریم تا افرادی نزدیک به جبهه پایداری.
حلقه پیوند اینها در واقع شخص آقای الریجانی است، در برخی موقعیت ها اینها نمی توانند 
تصمیم واحد بگیرند، مثال در بین فراکسیون رهروان افرادی بودند که به اندازه اصول گرایان 
اساسا یک مساله  را  این مساله  بودند که  و عده  ای  تاکید داشتند  فتنه  از  تبری جستن  روی 

ضروری نمی دانستند.

گذاشت،  سر  پشت   را  صحن  جلسه های  مستقیم  پخش  تجربه  نخستین   مجلس 
گله  نطق ها  برخی  و  نشست ها  در  رفته  به کار  ادبیات  سطح  از  مردم  برخی  البته 

داشتند، ارزیابی شما چیست؟
در مجموع خوب بود، مطالب مفید بود و نطق های قوی کم نداشتیم، اما برخی نطق  ها گاهی 
ارتباط زیادی با موضوع نداشت و گاهی ضعیف بود. البته در مواردی هم تعبیرهای به کار برده  
از آن به عنوان  اتهامات ثابت نشده ما  اینکه هنوز برخی  شده، تعبیرهای خوبی نبود. به ویژه 

»جرم« یاد کنیم که امری کامال غیرقانونی است.
 چقدر نطق  ها را علمی و در راستای تحلیل برنامه وزرای کابینه دیدید؟

برخی  نقطه ضعف  این  و  بود  هویدا  شخصی  کینه های  و  گروهی  تعصبات  موارد  برخی  در 
گاهی  بلکه  نیست،  نظام  و  مردم  منافع  تنها  مالک  بود  معلوم  بود.  موضع گیری ها  و  نطق ها 

تسویه حساب  های سیاسی بر حق و عدالت غلبه می کرد.
 خیلی از ساعات جلسه های علنی بر تحلیل مساله »فتنه« متمرکز بود، آیا پرداختن 

به این مساله در جلسه های علنی صحن را مناسب می دانید؟
به نظرم اینکه بیش از حد بر مساله تکیه شد، نقطه ضعف جلسه ها بود. گاهی مساله کارآمدی 
و صالحیت و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی مغفول مانده و بیشتر به این پرداخته می شد که 
این فرد نقشی در فتنه داشته یا نداشته. یعنی تفتیش عقاید می کردند و اعتراف  گیری داشتند 

و می خواستند افراد را وادار به توبه کنند.
متاسفانه حتی وقتی شخص در برخی جلسه های فراکسیون هم اعالم می کرد که نقشی در 
حوادث بعد از انتخابات 88 نداشته، آنها باز هم قبول نکرده و کاری می کردند که منجر به 
تخریب وزیر پیشنهادی می شد، این روش ها درست نیست، چون اگر اینها جرمی مرتکب شده 
بودند، مراجع »ذی صالح« از وزارت اطالعات گرفته تا دادگستری مساله را به رییس جمهوری 

اعالم می کردند و الزم نبود که تفتیش عقاید صورت بگیرد.
 تحلیل تان از وزیر نشدن نجفی چیست؟

ایشان  اینکه  واهی.  بهانه های  به  هم  آن  کردیم،  محروم  کارآمد  مدیر  یک  از  را  جامعه  ما 
شخصی  نظر  کردند  مخالفت  ایشان  کنید  فرض  کردند،  مخالفت  دی«   9« نامگذاری  با 
خانواده های  دیدار  به  ایشان  کردند،  مطرح  اینکه  یا  بوده  شهر  شورای  عضو  به عنوان  ایشان 
آسیب دیدگان سال 88 رفته است. خب نفس این کار اتفاقا قابل تحسین و یک عمل انسانی 
بوده. اگر امثال اینها از برخی دلجویی نمی کردند، این خانواده ها جذب گروه های سلطنت طلب 
و منافقان می شدند، اما برخی در مجلس تبلیغ می کردند که این دیدارها از طرف موسوی و 
کروبی بوده و اینکه آنها خانواده ها را تحریک می کردند. البته این مسایل جز از طریق دسترسی 

به اسناد وزارت اطالعات امکان پذیر نیست.
 یعنی می فرمایید که برخی نماینده ها به اسناد محرمانه دسترسی داشته  اند؟

اینکه  از نمایندگان همکاری داشتند.  با تعدادی  افرادی از برخی نهادها  بله، واضح است که 
دهند،  قرار  نمایندگان  کازیه  در  را  آن  و  کرده  کپی  را  وزیر  یک  بازجویی  برگه  نماینده ها، 

غیرقانونی بوده و برای همه سوال برانگیز است.
قرار  نماینده ها  اختیار  در  وزیر  یک  بازجویی  برگه  کپی  روز  چند  همین  در   یعنی 

گرفته؟
برای من که آمده بود.
 محتوای آن چه بود؟

آن فرد به موضوعی اعتراض داشت و اینکه در جاهایی خشونت به خرج داده شده. این متن 
افراد خاص و نهادهای امنیتی است، برای همان  البته متنی محرمانه در اختیار  مکتوب که 
وزیر تبدیل به یک جرم بزرگ می شود، بر مبنای همین برگه بازجویی، برخی نماینده ها اعالم 

کردند نباید به این افراد رای داد.
آنچه مسلم است برخی مسووالن چنین نهادهایی در این قضایا با نمایندگان همکاری داشتند، 
این رویه خوبی نیست. مسووالن نامرتبط نباید در این ماجرا دخالت کنند، آنها نباید پشت 

صحنه ساقط کردن وزرا باشند و برخی نمایندگان را هدایت کنند.
 مصداقی هم در هدایت نماینده ها از سوی برخی افراد در نهادهای امنیتی دارید؟

اما  از نماینده ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند  بله، یکی 
منصرف شد، بعد هم گفت که از جایی دستور دادند.

 یعنی انصراف داد یا وقتش را به نماینده دیگری سپرد؟
خیر به او گفته بودند؛ نباید وقتش را به دیگری بدهد و باید انصراف دهد. اسم نفر بعدی که 
درآمد ما از او وقت گرفتیم. البته آن نماینده هم نباید قبول می کرد، اما خب شاید به فکر دور 
بعدی است، خالصه اینکه تاثیر برخی از بیرون در ماجرای رای  اعتماد به کابینه یازدهم بسیار 
آشکار بود، این یک آسیب است و باید تالش کنیم که برچیده شود. یکی از کارهایی که آقای 

علوی باید انجام دهد، تصحیح رویه های غلطی است که باب شده و باید تغییر کند.

حجت االسالم قدرت اهلل علیخانی
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انتخابات ریاست  برای  تبلیغات خود  از مهم ترین موضوعاتی که روحانی در جریان  یکی 
جمهوری بر آن تأکید کرده، بحث مبارزه با فساد اقتصادی است، حال آن که گویا معاون 
اول وی، هنوز تصمیمی بر تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نگرفته است و 
گویا مبارزه با فساد در گرد و خاک به پا شده از پی تشکیل کابینه جدید به فراموشی رفته 
است.تکلیف فساد اقتصادی در دولت جدید چه میشود؟یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
روحانی در جریان تبلیغات خود برای انتخابات ریاست جمهوری بر آن تأکید کرده، بحث 
مبارزه با فساد اقتصادی است، حال آن که گویا معاون اول وی، هنوز تصمیمی بر تشکیل 
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نگرفته است و گویا مبارزه با فساد در گرد و خاک 

به پا شده از پی تشکیل کابینه جدید به فراموشی رفته است.
به گزارش »تابناک«، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از موضوعات اساسی است که بسیاری 
روزهای  این  اقتصاد  در  ضروری  و  اساسی  را  موضوع  آن  صاحب نظران  و  کار شناسان  از 
کشور می دانند؛ مسأله ای که به شدت بر آن تأکید می شود و ابعاد آن به ویژه پس از فساد 

اقتصادی بزرگ در کشور پیچیده تر و روز به روز حساس تر شده است. 
از نمایندگان سه  ارتشا و فساد مرکب  با  اقتصادی به منظور مبارزه  ستاد مبارزه مفاسد 
قوه مقننه، قضائیه و مجریه تشکیل شد که ریاست آن با معاون اول رییس جمهور بود و 
جلسات آن قرار بود هر دو هفته یک بار برگزار شود؛ قراری که البته عملی نشد و جلسات 
ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در دوره محمود احمدی نژاد عمال به کما رفت و 

عدم برگزاری جلسات این ستاد، سر و صدای بسیاری از اعضای آن و برخی از نمایندگان 
مجلس را نیز در آورد. 

میر تاج الدینی نماینده دولت در این ستاد در تیر ماه اعالم کرد  در دو سه هفته آینده 
احتمال برگزاری جلسه ای برای جمع بندی نتایج ستاد وجود دارد. وی گفت که ادامه این 
جلسات و کار این ستاد، مسأله ای است که باید از سوی دولت آینده تصمیم گیری شود. 
اما با به پایان رسیدن کار دولت دهم عمال جلسه آخر نیز برگزار نشد تا این امر حسن 

ختامی )!( بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم باشد. 
کشور  اقتصاد  در  فساد  موضوع  به  رسیدگی  به  نیاز  و  موضوع  به حساسیت  توجه  با  اما 
بحث های فراوانی پیرامون این موضوع در جریان است که آیا این جلسات در دولت یازدهم 

و از سوی معاون اول روحانی پیگیری خواهد شد یا خیر؟! 
میر تاج الدینی گفته بود، تصمیم گیری در این باره بر عهده دولت آینده است. شاید این 
کنار سایر  در  فساد  با  مبارزه  بازی  اکنون  و  بیشتر کرده  را کمی  امر حساسیت موضوع 
مسئولت های سنگین دولت روحانی، همچون سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور، 

بر دوش معاون اول رئیس جمهور جدید گذاشته شده است. 
در این رابطه، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت وگویی با تابناک ضمن اشاره به 
ضرورت پیگیری جلسات ستاد گفت: از معاون اول رییس جمهوری انتظار داشتیم که در 

هفته اول آغاز به کار دولت جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را شروع کند. 

این که ریاست ستاد  بیان  با  نماینده مجلس شورای اسالمی  عزت اهلل یوسفیان مال، 
مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده معاون اول رییس جمهور است گفت: از آقای جهانگیری 

انتظار می رفت که نخستین جلسه ستاد را در   همان هفته اول برگزار کند. 
وی گفت: با توجه به تأکید حجت االسالم روحانی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در روز 
ماه هاست  که  حالی  در  است.  نشده  تشکیل  جلسه ای  هنوز  عمال  اما  تحلیف،  و  تنفیذ 
اول  معاون  از  وی  است.  مانده  معلق  دستورکار ها  از  بسیاری  و  است  تعطیل  ستاد   این 
رئیس جمور خواست برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی هرچه زودتر جلسات 

ستاد را هماهنگ کرده و تشکیل دهد. 
گفتنی است، بنا بر  آخرین گزارش های منتشره از وضعیت فساد اقتصادی در کشورهای 
دنیا، ایران رتبه خوبی ندارد و در بین 1۷۶ کشور مورد بررسی در کنار کشورهایی نظیر 
روسیه و هندوراس در رتبه 133 قرار گرفته است. این امر با توجه به تأثیراتش بر جذب 

سرمایه گذاری خارجی در کشور نیازمند توجه عاجل و جدی است. 
که  تأکیدی  نمی گذرد،  این  یازدهم  دولت  کار  به  آغاز  از  بیشتر  صباحی  چند  هرچند 
یوسفیان مال بر تشکیل جلسات ستاد دارد و لحن کالم وی حاکی از آن است که وعده های 
رئیس جمهور جدید در خصوص پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی چیزی نیست که به 

راحتی بتوان از کنار آن گذشت.
حال باید منتظر ماند و دید  که آیا بررسی و پیگیری موضوع فساد اقتصادی در کشور، در 
گرد و خاک به پا شده از پی تشکیل کابینه جدید و موضوعات جدی همچون تحریم و 
مشکالت اقتصادی پنهان خواهد شد، یا عزم دولت جدید برای مبارزه با فساد اقتصادی 
تفاوت های اساسی با دولت گذشته دارد و مبارزه با فساد در کشور باالخره از حد حرف و 

وعده فرا تر خواهد رفت؟

گفتگو با علی طیب نیا

گفتگو با علی طیب نیا

فروش نفت فروش ثروت است، ثروت، فروشی نیست

 برخالف بسیاری که می گویند اقتصاد ایران تاکنون شرایطی 
دهه ای  زمانی چند  دوره  و  نکرده  تجربه  را  فعلی  موقعیت  نظیر 
الزم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود »علی طیب نیا« 
که به عنوان وزیر اقتصاد نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته 
در  پدیده ای  چنین  که  نیست  باری  اولین  این  که  است  معتقد 
اقتصاد ایران رخ داده و ریشه آن به مشکالت ساختاری در دوره ای 
بلندمدت باز می گردد و می توان با اصالحات ساختاری در دوره ای 

چهارساله ثبات نسبی را در اقتصاد ایران برقرار کرد.
»طیب نیا« در آسیب شناسی اقتصاد ایران در حوزه کالن بر وجود 
شده  حاکم  آن  بر  کنون  تا   50 دهه  از  که  ساختاری  مشکالت 
است تاکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و 
استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه 

به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است.
وی با اعتقاد به اینکه نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه 
فروش ثروت و دارایی مملکت است بر جایگزینی سایر درآمدها 

خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تاکید می کند.
منابع«  »نکبت  گرفتار  ایران  اقتصاد  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
شده معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه های اصالح 
ساختاری می توان در بازه ای سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد 

ایران بازگرداند.
مشروح گفت وگو با علی طیب نیا که روز پنج شنبه گذشته با رای 
اعتماد بی نظیری سکان دار وزارت امور اقتصادی و دارایی شد در 

بررسی ریشه اوضاع کنونی اقتصاد ایران در ادامه آمده است.
دوران  که  می کنند  عنوان  اغلب  کارشناسان  برخی 
در  ايران  اقتصادی  دوران  بدترين  دهم  و  نهم  دولت های 
معلول  کنونی  شرايط  و  خورده  رقم  گذشته  دهه  چند 
سياست های اتخاذ شده در اين چند سال است. آيا از نظر 
شما هم اين گونه است و يا خير ريشه  اين مشکالت را بايد 

در جايی ديگر جستجو کرد؟
من معتقدم که مساله اقتصادی ایران یکسری مشکالت ساختاری 
افزایش  با   50 دهه   از  عمدتاً  و  بلند مدت  دوره ای  در  که  است 
مقطع  آن  در  که  طوری  به  است  گرفته  شکل  نفتی  درآمد های 
زمانی با رشد درآمد های نفتی و تصمیم دولت مبنی بر تزریق این 
منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشکالت اقتصادی ایران آغاز شد 
و در سال های بعد از انقالب نیز ادامه پیدا کرد. البته در چند سال 
اخیر مشکالت مورد اشاره عمیق تر شد چنانکه اگر به آمارهای 
نفتی سال  از مشکالت  بعد  نگاه کنیم  اقتصادی  به رشد  مربوط 
79، کم کم به رشد قابل قبول باالتر از شش درصد رسیدیم و این 
روند تا سال 86 هم ادامه داشت اما از سال 77مجدد کاهش رشد 
و نوسانات باال گریبانگیر کشور شد، که باید برای مواجهه با این 

مشکالت ساختاری چاره ای اندیشید.
همچنین در صورت آسیب شناسی از اقتصاد کالن ایران می توان 
منشأ  اصلی مشکالت اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پایین و 
پرنوسان و نرخ باالی تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و 
بودجه  دولت به درآمد های سهل الوصول نفتی است خالصه کرد.

برطرف  برای  سازنده ای  و  موثر  اقدامات  توسعه  سوم  برنامه   در 
شدن مشکالت ساختای اقتصاد ایران انجام شد که به نظر می رسد 
برنامه   در  گونه ای که  به   بود،  مفید  اصالحات  نیز  باالیی  در حد 
شش  سوم  برنامه   در  که  اقتصادی  رشد  هدف  توانستیم  سوم 
درصد تعیین شد را محقق کنیم و حتی در سال 82 نرخ رشد 
اقتصادی به باالتر از هشت درصد رسید که در آن سال از بقیه 
کشورهای منطقه نیز پیشی گرفت، از سویی دیگر در طول اجرای 
برنامه سوم رشد بهره وری ایران همواره مثبت شد که این افزایش 

بهره وری کمک قابل مالحظه ای به رشد اقتصادی کرد.
البته نرخ تورم نیز در این دوران روند کاهنده به خود گرفت و در 
مجموع شاخص های عمده اقتصادی حاکی از روند بهبود و اصالح 

در اقتصاد کشور بود.
اشتباه دولت قبلی اشتباه دهه پنجاهی بود!

اما متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقالب 
و دهه  50 یعنی تزریق در آمد های نفتی در قالب بودجه را دوباره 
تکرار کرد به طوری که درآمد های نفتی به نحو معناداری افزایش 
یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه  آن در قالب بودجه گرفت که 
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی 

در اقتصاد ایران منجر شد.
باالخره شرايط تحريم و مسائلی مانند آن در تصميم های 

دولت موثر بود؟
بی تردید کشوری که در معرض درگیری های سیاسی با کشور های 
خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را 
اما در واقعیت  به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد؛ 
این گونه نبود چرا که دولت تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر 
سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکالت اقتصادی 
بود، مجددا  بهبود در حال حرکت  و  کشور که در جهت اصالح 

وخیم تر شود.

شده  متعادل  غیرنفتی  تجاری  تراز  می شود  گفته  امروزه  اگرچه 
است اما باید بدانیم که عماًل این گونه نیست چون با تغییر تعریف 
صادرات غیرنفتی و شامل کردن معیانات گازی، صادرات غیرنفتی 
بیش نمائی و در مقابل کاهش واردات ناشی از تحریم ها، موجب 

شده است تراز فوق متعادل تر نشان دهد.
قالب  در  نفتی  درآمد های  که  هنگامی  داشت  توجه  باید  ضمناً 
بودجه تزریق می شود، به طور مستقیم تقاضای کل افزایش یافته 
و موجب بروز فشار های تورمی در کشور می شود همچنین یکی 
از منابع پایه ی پولی که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
است را افزایش می دهد که با این افزایش، نقدینگی نیز رشد یافته 

و موجب بروز تورم می شود.
ایران  در  پولی  پایه   رشد  منبع  مهم ترین  که  است  در حالی  این 
طی دوران اخیر افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
بود که کامال تحت سلطه  بودجه دولت و تزریق درآمدهای نفتی 
به بودجه دولت انجام شده است؛ بنابراین تزریق درآمد های نفتی 
به اقتصاد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب افزایش تقاضا و 
بروز فشار های تورمی می شود. چنانکه امروز افزایش شایان توجه 
نرخ تورم را مشاهده می کنیم به گونه ای که تورم ساالنه بالغ بر 
30 درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود 50 درصد رسیده است.

از سویی دیگر هنگامی که دولت تالش می کند تا تورم ناشی از 
طریق درآمد های نفتی را مهار کند، باید بتواند مانع رشد نقدینگی 
شود، در واقع باید قدرت خنثی کردن اثر گذاری درآمد های نفتی 
بر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را داشته باشد که الزمه 
آن افزایش فروش ارز به فعاالن اقتصادی برای واردات است چرا 
که وقتی وارد کنندگان ارز را از بانک مرکزی خریداری می کنند 
مجددا پایه  پولی و پول پرقدرت به بانک مرکزی باز می گردد و اثر 

تزریق درآمد های نفتی بی اثر می شود.

يعنی دولت بر سر يک دوراهی قرار می گيرد؟
از  بیش  را  بودجه خود  دولت  که  وقتی  است،  دقیقا همین طور 
اندازه به نفت وابسته می کند سر یک دو راهی قرار می گیرد یا باید 
اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در در نتیجه آن، تورم را نیز 
بپذیرد و یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش 
بخش  در  به خصوص  ملی  تولید  به سرکوب  نهایت  در  که  دهد 
بیکاری  به اشتغال و توسعه   صنعت و کشاورزی، آسیب رساندن 

در کشور می انجامد.
اما در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد یعنی رشد نقدینگی 
و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان 

رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود.
البته این اولین باری نبود که این پدیده در ایران اتفاق می افتاد، 
بنابراین مشکالت موجود  نیز شاهد آن بودیم،  بلکه در دهه  50 
در ایران یک پدیده ی کامال جدید نیست و سابقه ی این بیماری 
ایران  اقتصاد  در  هنوز  آثارش  که  گردد  می  باز   50 دهه ی  به 
منسجم  تالشی  سوم  برنامه ی  دوره  در  که  چند  هر  پابرجاست 
برای مقابله با این پدیده انجام شد اما در برنامه ی چهارم با حرکت 
در جهت عکس آن مجدد مسایل قبلی در اقتصاد ایران به شکل 

وسیع تر و عمیق تری مشاهده شد.
از منابع اصلی بودجه کشور تلقی  اکنون درآمدهای نفتی 
دو  باشد  درآمدها  اين  به حذف  قرار  اگر  بنابراين  می شود 
بايد چگونه  را  بودجه  منابع  اينکه  اول  دارد  وجود  مسئله 
کجا سرمايه  در  نفتی  درآمد  ديگر  از سويی  و  کرد  تامين 

گذاری شود؟
آنچه در سیاست های کلی نظام پیش بینی شده و در برنامه های 

و  عقل  با  منطبق  و  است  رسیده  تصویب  به  نیز  پنجم  و  چهارم 
هزینه های  باید  دولت  که  است  این  است،  نیز  اقتصادی  منطق 
جاری خود را از محل درآمد ها تامین کند و نباید وجوه ناشی از 
فروش نفت که واگذاری یک دارایی سرمایه ای محسوب می شود، 
و  مسیر  از  باید  دولت  قاعدتا  پس  شود  جاری  هزینه های  صرف 
جهتی حرکت می کرد که تا پایان برنامه ی چهارم تمام اعتبارات 
از  ناشی  درآمد های  و  مالیاتی  در آمد های  محل  از  را  هزینه ای 
فعالیت های اقتصادی خود تامین مالی کند و به عبارت فنی باید 

کسری  تراز عملیاتی دولت در این بازه زمانی صفر می شد.
فروش نفت فروش ثروت است، ثروت، فروشی نیست

وجوه ناشی از نفت درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی است 
بنابراین زمانی که دولت دارایی ملی را به فروش می رساند، منابع 
حاصله را باید صرف تملک یک دارایی مولد و سرمایه ی دیگر کند 
از این رو ما معتقد نیستینم که درآمد نفت نباید مورد استفاده 
قرار بگیرد، بلکه معتقدیم چون این درآمد ناشی از فروش ثروت 
این  که  شود  کشور  اقتصاد  در  سرمایه گذاری  صرف  باید  است 
سرمایه گذاری نیز نه تنها در بخش دولتی بلکه بخش عمده  از آن 

باید به بخش خصوصی هدایت شود.
پول نفت دولت را تنبل می کند!

تجربه نشان داده در کشورهایی که از یک ثروت خدادای مثل نفت 
برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می شود و دولت های بزرگ 
در  و  نبوده  برخوردار  کافی  کارآمدی  از  که  هستند  دولت هایی 
هزینه های خود به صورت بهره ور استفاده نمی کنند که به تعبیر 
کودن  و  تنبل  بزرگ،  دولت های  نروژ  مرکزی  بانک  کل  رییس 
هستند. وقتی که از وی پرسیدند که چرا پول نفت را در اقتصاد 
ملی صرف نمی کنید گفت »چون نمی خواهیم یک دولت خپل، 

تنبل و کودن داشته باشیم. »

مصرف درآمد نفتی در...
از این رو باید بخشی از درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه  
ملی یا حساب ذخیره ارزی قرار گرفته و صرف پرداخت تسهیالت 
به بخش خصوصی شود چراکه تجربه نشان داده که بدون دخالت 
موثر و فعال بخش خصوصی نمی توان به یک رشد پایدار و مستمر 
دسترسی پیدا کرد. همچنین بخشی از منابع نفتی نیز می تواند 

صرف ایجاد زیرساخت های اقتصادی در بخش دولتی شود.
بنابراین مساله  اصلی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه 
بسیار  که  است  نفتی  درآمد های  از  استفاده  نحوه ی  و  چگونگی 
مهم است این در حالی است که ما به بدترین نحو ممکن از این 
درآمدها استفاده کردیم و نتیجه آن کامال روشن است و علی رقم 
این که درآمد های نفتی به حدود 80 میلیارد دالر در سال رسید، 
اما شاخص های اقتصاد کالن شرایط نامناسب تری نسبت به قبل 
دارند از جمله این که رشد اقتصادی و رشد بهره وری منفی شده 
و نرخ تورم نیز به نحو معناداری افزایش یافته است که می توان 
نفتی  های  درآمد  از  ناصحیح  استفاده  در  را  مسائل  این  تمامی 

خالصه کرد .
نفتی  درآمدهای  افزايش  با  که  گفت  توان  می  عبارتی  به 

فقيرتر شديم؟!
و  است  شناخته شده  اقتصادی  ادبیات  در  کامال  مساله  این  بله! 
توجه  باید  البته  می شود.  یاد  آن  از  منابع«  »نکبت  عنوان  تحت 
در  مدیریت  دلیل سوء  به  منابع«  »نکبت  بروز  که  باشیم  داشته 
تخصیص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می دهد 
وگرنه اگر از منابع به درستی استفاده شود می تواند به رفع برخی 
از  از جمله شکاف سرمایه کمک شایان توجهی کند و  شکاف ها 

این دریچه موتور رشد اقتصادی را سرعت بدهد، شاید بتوان 
را در جهت  توسعه ملی  ارزی و صندوق  تشکیل حساب ذخیره 
استفاده بهتر از منابع و جلوگیری از وقوع »نکبت منابع« تحلیل 

کرد.
شما در حالی بر افزايش درآمدهای نفتی و جايگزينی آن 
بجای منابع نفتی تاکيد داريد که فرهنگ سازی کافی برای 
وجود  اقتصادی  فعاالن  و  مردم  سوی  از  ماليات  پرداخت 
نداشته و اغلب شاهد ماليات گريزی هستيم از سويی ديگر 
بخش های توليدی و صنعتی با کمبود نقدينگی مواجه بوده 
ندارند  ماليات  پرداخت  برای  تمايلی  طبيعی  طور  به  و 
بنابراين در اين شرايط چنين سياستی اجرايی خواهد بود؟

بتواند  دولت  که  باشد  سمتی  به  باید  حرکت  اصولی  شرایط  در 
هزینه های جاری خود را از محل درآمد هایی مالیاتی تامین کند 
و پول نفت برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری 
باید سهم  که  است  معنا  این  به  این  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد 
مالیات از GDP به طور طبیعی در اقتصاد ایران افزایش یابد، اما 
اکنون در شرایط خاص و ویژه ای قرار داریم که صنعت با رکود 
عمیق و شدید مواجه است که بخش عمده ی این مشکالت ریشه 
فعالین  عمل  و  تصمیم گیری  حوزه  در  و  دارد  تحریم  مساله  در 

اقتصادی نیست.
نه  گيرد  قرار  گريزان  ماليات  بردوش  بايد  مالياتی  بار 

توليدکنندگان
برای  مالیات  کاهش  رکودی  شرایط  در  منطقی  اقدام  بنابراین 
شرایط  در  که  نیست  منطقی  این رو  از  است  تولیدی  بخش های 
با  و  بوده  مشکل  دچار  طبیعی  طور  به  صنعت  بخش  که  فعلی 
کاهش شدید سود آوری و گاهی با زیان دهی همراه است، مالیات 
و صنعتی  تولیدی  فعالیت های  به  فشار مضاعف  عنوان  به  نیز  را 

تحمیل کرد.
باید  که  کاری  فعلی  و حساس  بحرانی  دوره   در  نظر می رسد  به 
انجام شود این است که سعی کنیم بار مالیاتی را بر بخش هایی که 
از مالیات فراری هستند قرار گیرد و با استفاده از روش های نوین 
و سیستم های اطالعاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی مانع ازفرار 
اقتصاد  در  را  مالیاتی  پایه های جدید  باید  مالیاتی شد همچنین 

ایران تعیین معرفی شود.

این در حالی است که از اوایل دهه  80 این حرکت در ایران آغاز 
شد تا بخش مالیات را از پایه درآمد و تولید به پایه  مصرف منتقل 
شود چراکه روال سنتی در اقتصاد ایران بر این بوده که مالیات 
مصرف  سراغ  به  کمتر  و  گرفته  موثر  و  تولیدی  بخش های  از  را 
ایران  مالیاتی که در  پایه های  از  باید برخی  این رو  از  می رفتند، 
کمتر مطرح بوده است، مثل پایه مصرف را بیشتر مدنظر قرار داده 

و از فرار مالیاتی پیشگیری کرد.
قرار  نرمال  وضعیت  در  اقتصاد  که  متعارفی  شرایط  در  بنابراین 
داشته و در حال رشد است می توان به مالیات بر درآمد و تولید 
نیز فکر کرد اما در دوره ی فعلی اعمال فشار بیشتر به فعالیت های 

تولیدی قابل توجیح نبوده و پذیرفتنی نیست.
و  شده  سرگذاشته  پشت  که  دوره ای  به  توجه  با  حال 
اقدامات  است  حاکم  ايران  اقتصاد  بر  اکنون  که  شرايطی 
بهبود  و  موقعيت  اين  از  کشور  رفت  برون  يازدهم  دولت 
شرايط اقتصادی بايد بر چه اساسی طراحی و اجرايی شود؟

باید در دو حوزه متمرکز شود که  به نظر می رسد که فعالیت ها 
حوزه اول مساله  دیپلماسی خارجی و هسته ای است چرا که بخش 
بر  که  است  تحریمی  معلول شرایط  ما  فعلی  از شرایط  عمده ای 
با  و  ملی  منافع  و  اصول  حفظ  با  باید  پس  شده  تحمیل  کشور 
مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکالت خارجی کشور و 

رفع تحریم ها حرکت کرد.
حوزه  در  باید  فعالیت ها  و  ازاقدامات  دیگری  بخش  همچنین 
برنامه های  البته  که  بگیرد  شکل  داخلی  اقتصادی  سیاست های 
اصالح  مالی،  پولی،  سیاست های  مختلف  حوزه های  در  مفصلی 
نهادهای اقتصادی در برنامه های رییس جمهور منتخب در حال 
تهیه و تنظیم است که اگر مجموعه این اقدامات اصالحی صورت 
بگیرد که بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصالح کرد و سیاست های 
پولی و مالی را که طی سال های اخیر در مسیری نادرست هدایت 
به  می توان  بازگردند  منطقی خود  و  مسیر صحیح  در  بود،  شده 
تدریج و در یک دوره سه تا چهار ساله مشکالت اقتصادی ایران را 

برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد. 
گفتگو از ایسنا

تکلیف فساد اقتصادی در دولت جدید چیست؟
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این سوره مکی است و 5 آیه دارد. 

فضیلت تالوت :

امام باقر)ع(: »قرائت این سوره در مناز شب بسیار تأکید شده و آن مناز مورد 

پذیرش خداوند واقع می گردد.« 

محتوای سوره : 

این سوره از نظر محتوا به سوره ی ناس شباهت دارد. یعنی پناه بردن انسان 

رّش  )رّش هرموجود،  رّش  ابعادمختلف  در  کند،  تهدید می  را  او  که  از رّشی 

انسان، رّش جن و شیاطین(.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ ُقْل أَُعوُذ ِبرَبِّ اْلَفَلِق ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: بگو، پناه مي برم به رّب فلق.   

رشح :

اي پيامرب، بگو پناه مي برم  به رّب كه رّب فلق است. يعني رّب شكافنده. 

رّب كه پرده ي ظلمت را مي درد، تارييك را به نور و شب را به روز تبديل 

مي كند.

دل  از  و  است  زمني  عمق  در  هسته  ي  شكافنده  خداوند،  »هامنا   : قرآن 

ظلمت، نور را پديد مي آورد.«  

از ظلمت و هالكت هرگونه  مرا  تا  پروردگار شكافنده،  آن  به  برم  پناه مي 

رّشي، نجات دهد و چه بسا خداوند آن رش را به خري تبديل كند. من خود 

را به او مي سپارم كه همه ي عامل به تدبري اوست و بدون اراده ي او، امري 

حادث مني شود و رّب فلق، يعني آن كه رش را به خري تبديل ميكند.

﴿ ِمن رَشِّ َما َخَلَق ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: از رّش هر آن چيزي كه خدا آفريده است.

رشح : در اين آيه رّش را به معني عام آن به كار برده است و  شامل هر گونه 

رّشي مي شود. از قبيل رشهاي دروين و بريوين، رّش شيطان و  يا رّش نايش از 

حوادث طبيعي. 

رُشور، از نظر علت وقوع، دو نوع مي باشند: 

الف. رّشي كه خداوند به واسطه ي آن، ما را آزمايش مي كند. 

در اين رش، عمل انسان در ابتالء به آن، نقيش ندارد و اين »رّش«، تنها يك 

آزمون الهي است. خداوند اين نوع  شـر را در مسري بنده ي خود قرار 

مانند  كنـد.  آزمـايش  را  او  نفس  و  بردباري  و  صبـر  بنـدگي،  تا  دهد  مي 

زمانيكه انسان روي يك سطـح لغـزنده زميـن مي خـورد و عضـوي از بدن 

او شكسته مي شود. 

ب. رشي كه معلول فعل انسان است. 

انجام داده  انسان كاري  انسان است.  اين نوع، عامل و علت رش، فعل  در 

است كه استحقاق آن »رّش« را دارد. 

هنگام وقوع رش، تشخيص نوع رش مشكل است،  هرچند ممكن است انسان 

مرتكب گناهي شود و احساس كند كه آن »رّش«، به علت آن گناه بوده است 

و یا ممکن است نوعی آزمون از ناحیه ی خدا در بندگی بوده باشد. 

این جهان كوه اسـت و فعل ما ِندا

سـوي مـا آرد ِنـداهـا را صـدا

قرآن: »اين سنت من است كه هر گاه مجرمي مرتكب جرم شود، خشم من 

او را تعقيب مي كند و تا از او تقاص نگريد، دست از رسش بر منـي دارد.«  

و اين كه جـرم كـوچك يا بـزرگ باشـد، تفاويت مني كند. يعني خشم و بالي 

ما از مجرم در مني گذرد. )و چنانچه  بنده حركتي در جهت از بني رفنت آن 

جرم كند، بال رفع ميشود.(

به عنوان مثال آنگاه كه يوسف)ع(،  امري مرص مي شود، برادران او به سبب 

قحطي و تهيه ي آذوقه به رنج مي افتند و بنيامني به جرم دزدي بازداشت 

مي شود. در  آيه ي 80 سوره ي يوسف آمده است كه برادر بزرگ يوسف 

مي گويد: »آيا مي دانيد چه چيز باعث شد كه چنني گرفتار شديم؟ آيا به 

ياد داريد كه ما با يوسف چه كرديم؟ )با آنكه 40 سال از آن ماجرا گذشته 

بود.(« به عباريت علت گرفتاري هاي آن ها در مرص به آن برادر الهام شده 

بود و با خود مي انديشيد كه يوسف را در چاه انداختيم و به پدر دروغ 

گفتيم. با پدر عهد كرديم كه يوسف را برگردانيم و رشمنده ي پدر شديم، 

قحطي آمد و به رنج افتاديم. )يوسف امري مرص شد در حايل كه به ما تهمت 

دزدي زدند و خوار شديم.(

ممكن است رشور بالفاصله پس از ارتكاب گناه رخ دهد و يا  ممكن است 

با فاصله ي زماين طوالين تري در برزخ، قيامت و جهنم دامن آنان را بگريد.  

همچنني احتامل دارد كه  فردي به سبب گناهان خود، به سختي جان دهد 

و يا شكنجه هاي برزخي و عذاب جهنـم براي او مقّرر گردد. از طـريف اگر 

انسـان گنـاهي مـرتكب شـود كه استمـرار داشته باشد، مانند ب حرمتي به 

پدر و مادر يا سبك شمردن مناز، رش و عذاب آن هم متعدد یا متنوع خواهد 

بود و عذاب الهي هم در دنيا و هم درآخرت گريبان او را خواهد گرفت.

و گاهي عامل رش، آنگونه كه ذكر شد فعل انسان نيست بلكه تنها يك آزمون 

الهي است. هامنطور كه مي دانيم، خداوند برخي از انبياء و اولياء را گرفتار 

كرد. مانند: يوسف )گرفتار حسادت برادران(، اّيوب )گرفتار بيامري( و حسني 

ابن عيل )گرفتار حاكمي ظامل(. 

غمـناك نبايد بود از شـّر حسود اي دل

شايد كه چو وا بيني خري تو در اين باشد

قرآن : »اگر نييك كردي ده برابر آن به تو باز مي گردد و اگر بدي كردي معادل 

آن به تو بدي  برمي گردد.«  

نظام هستي آنقدر ظريف و دقيق است كه نقصاين در آن نيست و همه چيز 

تحت اراده، حكمت و مصلحت خداوند است. هر كيس بايد جايگاه خود را 

بشناسد. آدمي به صرب، تقوي، حلم و شفاعت آزموده مي شود و جزاي عمل 

خود را مي گريد. او بايد بيانديشد كه بال از كدام ناحيه حادث شده است. 

در زمان پيامربان،  بعيض از مردم به آنها مي گفتند: »وجود شام پيامربان شوم 

است زيرا از وقتي شام آمده ايد، به ما رش رسيده است.«  

پيامربان گفتند: »اين فال بدي  كه شام مي گوييد از ناحيه ي خودتان است، 

اگر به عقب برگرديد و گذشته ي خود را به ياد آوريد.«  

حال سؤال اين است كه اگر كيس خود را به خدا بسپارد و از خدا بخواهد 

كه  او را از هر رشي در امان دارد، آيا در امان خواهد ماند؟ پاسخ اين است 

كه اگر او با اعتقاد كامل و از صميم قلب از خدا تقاضا كند، خداوند او را 

حفظ خواهد كرد و راهي روشن براي او باز خواهد شد. ممكن است بيامر 

نيستند،  تنها رش  نه  بالها  اين  ياري خداوند،  با  افتد. ويل  زندان  به  يا  شود 

بلكه به پيل براي عروج و كسب مراتبي تبديل خواهند شد. فلق يعني همني 

تبديل رش به خري.

و اما شـر خاص در سه آيه ي بعد، مطـرح شده است، كه بيشرت انسان ها به 

آن دچار مي شوند و اهميت زيادي دارد.

﴿ َو ِمن رَشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب ﴾ ﴿3﴾

ترجمه: و )به خدا پناه مي برم( از رّش تاريك كننده هنگامي كه نفوذ 

مي كند و تاريك ميگرداند.  

رشح : بگو اي پيامرب من به خدا پناه مي برم از رّش متام آنچه مرا مورد تهديد 

قرار مي دهد.

اگر با اميان كامل بگويي »أَُعوُذ ِبرَبِّ اْلَفَلِق«، مي تواين مثل مويس)ع( خود را 

در دريا بياندازي و امين بايش. 

يك دم غريق بحـر خدا شو گامن مرب

كز آب هفت بحر به يك موي تر شوي

در دامن امـن خـداوند باش كه اگر در آب هفـت دريـا غـوطه ور شوي، حتي 

يك تار موي تو تر نخواهد شد.

كلمه ي »غاسق« در بر گرينده ي مواردي است كه بيشرتين تهديد را براي 

انسان دارند. از قبيل: ايجاد كننده ي تارييك، ابتداي تارييك شب )مغرب(، 

اوج تارييك شب )عشاء(، وجـودي كه ظلمت و تارييك ايجاد مي كند، و در 

نهايت به معني حيوانات موذي كه انسان را آزار مي دهند. »غاسق« در لغت 

هامن »تاريك كننده« است و معاين ديگر آن شامل مواردي است كه به نحوي 

آسيب مي رسانند. مانند:  شيطان، حيوان موذي و ... .

بيان  را  تارييك  اينجا  شدت   در  و  به معني ورود در حفره است  »وقب« 

مي كند. »و از رّش  آن وجود تارييك بخش، وقتي كه وارد مي شود و به تبع 

آن ظلمت ايجاد مي گردد.« و نوع نفوذ آن، نفوذ در حفره ي  دل است. 

شيطان در كمني است تا در دل انسان نفوذ كند و نقطه ي سياهي در قلب 

او ايجاد منايد.

﴿ َوِمن رَشِّ النَّّفاََثاِت ِف اْلُعَقِد ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: از رّش شياطني، هنگاميكه با جادو در گره ها بدمند.

با  در عرب  اسم هاي مؤنث  اينكه  به جهت  تنها  »نفاثات«،  عبارت   : رشح 

در  است.  بسته شده  »ات« جمع  با  »نفاثه«  بسته مي شوند،  »ات« جمع 

مجموع، دمندگان هامن شياطني هستند كه مي توانند پيدا )از نوع انسان( و 

پنهان )از نوع شيطان( باشند. 

در روايات آمده است كه شيطان گره مي زند و روي هر گره را آب دهان 

مي زند تا محكم شود و »نفثه« دميدن همراه با ريخنت آب دهان است.

»ُعَقد« جمع عقده به معني »ِگره« مي باشد. گرهي در داخل دل. گره نفرت 

و گره تعلق. دو يشء را به هم مي بندند و گره مي زنند.  اما در اينجا منظور 

به  نفر  دو  بني  كه  است  اي  و عالقه  الفت  مانند  بلكه  نيست،  فيزييك  گره 

خواست خدا ايجاد مي شود. همچنني ايجاد تعلق خاطر ناسامل بني دو نامحرم 

و يا تعلق نسبت به موارد ديگر است. مانند عالقه به مال، فرزند، مقام و 

دنيا. در روايات آمده است كه شيطان در دل انسان مي دمد و گره ايجاد 

مي كند. ييك از حيله هاي شيطان اين است كه در انسان نسبت به زرق و 

برق دنيـا عالقه ايجـاد مي كند و به همني وسيله او را منحرف مي سازد.

در قــرآن، خـدا به شيــطان می فرماید: »چگـونه بنـدگان را گمراه 

مي كني؟« )از اين جهت مي پرسـد كه ما آگاه شـويم( و شيـطان در پاسخ 

مي گويد: »به زمني و مظاهر آن جلوه مي دهم و دل بندگان را معطوف 

آن جلوه ها مي گردانم.«  

باشد  اين دميدن، نوعي فن مي  اين شياطني اهل سحر و جادو هستند و 

نيازمند يك  امر  اين  ايجاد رنج و مشكل مي كنند و  ابزارهايي  با كمك  كه 

علم خاص است. 

چه بسا مشكالت و جدايي هايي كه بني زن و مرد ايجاد مي شود از همني 

دميدن باشد. اين نوع رش از هامن رّشي است كه نتيجه ي عمل انسان است 

و نه امتحان خداوند.

قرآن : »... ساحر هر جا كه باشد و دست به هر كاري كه بزند موفق 

مني شود.«  

انسان اگر با اميان قلبي به خدا پناه بربد، از رّش شياطني كه دمندگان هستند، 

در امان خواهد ماند.

با  و  بندگانش  اميان  و  دل  پايك  ي  واسطه  به  را  رشور  تواند  مي  فلق  رّب 

مصلحت خود، از آنها دفع كند و يا ممكن است رش اتفاق بيافتد و خداوند 

آن را دفع كند.

وقتي مويس)ع( به كوه طور وارد مي شود تا براي گرم شدن همرس خود كه 

در حال زاميان بود، آتش فراهم كند، خداوند  به او فرمان مي دهد كه »كفش 

ها را از پاي خود بريون بياور زيرا كه اينجا رسزميني مقدس است«  و آنگاه 

كه مويس به خدا پناه مي برد، ديگر رشي خانواده ي او را تهديد مني كند. 

)معناي اين فرمان، دل از همه چيز بريدن و نگران نبودن است.(

مراحل گرايش انسان به شيطان عبارتند از  : 

سالسل: به معني زنجري كه هامن اميال انسان است. شيطان با وسوسه كردن 

انسان، او  را به سوي خود مي كشد. )گرايش هاي ضعيف و ابتدايي(

اغالل: شيـطان در وجـود انسـان ريشـه مي دواند و دور او حصار مي كشد. 

در اين مرحله انسان ديگر از خود حركتي نداشته و به سختی 

مي تواند از دام شيطان خارج شود زيرا گرايش )ابتدايي( تبديل به رذايل مي 

گردد و رذيله در نفس ملكه مي گردد.

سعريا: در اين مرحله انسان در بدي فعليت پيدا كرده و مطلقاً راه بازگشت 

او به سمت آتش است و استحقاق آتش را  به خويشنت را ندارد.  فعليت 

دارد و ديگر قابل اصالح نيست و تبديل به يك مرده ي متحرك شده است.

وقتي انسـان به چيـزي يا كيس عالقمنـد مي شود، به آن گرايش پيدا مي كند. 

ابتدا چشم و سپس دل معطوف آن مي شود. با معطوف شدن دل، شيطان 

رشوع به گـره زدن مي كند. قرآن در سـوره ي مبـاركه ي يوسف مي فرمايد: 

»زنان مرصي در باره ي زليخا گفتند كه ملكه ي شهر عاشق غالم خود شده 

از شدت عالقه و عشقي كه در زليخا هست، يوسف همچون  است. گويا 

شمشريي در غالف، در دل و جان زليخا رخنه كرده است و متام وجود زليخا  

از او ُپر شده است.«  عالقه ي دنيوي انسان به 

جذبه هاي گوناگون به همني طريق است. وقتي به چيزي يا كيس عالقمند 

مي شود، رسارس وجود او لربيز از ميل به آن مي شود. 

بهرتين تفسري اين است كه شياطيني وجود دارند كه كار آنها دمندگي است و 

چون با انسان دشمني دارند، او را دلبسته ي دنيا و گمراه مي سازند. انساين 

كه محدود، كم خرد و كم اميان است، به اين طريق فريب شيطان را مي 

خورد و به دنياي ناپايدار و زودگذر دل مي بندد. 

گاهي انسان گرفتار نام و قدرت مي شود و خود را ُگم ميكند. يا به عباريت 

گرفتار »ُعَقد « مي شود. مانند كيس كه دوست دارد او را با عنوان بخوانند، 

)دكرت، مهندس، مدير و ...( چنني شخيص احساس قدرت و بزرگ بودن متام 

وجودش را ُپر كرده و از خود دور شده است.

﴿ َوِمن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ﴾ ﴿5﴾

ترجمه: از رّش حسود، هنگاميكه حسد مي ورزد.

رذايل  برم.  مي  پناه  به خدا  و...  قبيل حسد، حرص  از  رذايل،  رّش  از  رشح: 

بسياري براي انسان وجود دارند. اما بنا به نّص رشیف سه نوع رذيله از همه 

ی رذائل خطرناك تر است: ِكرب، حرص و حسد . 

قرآن : »و هامنند كساىن كه خداوند را فراموش كردند، مباشيد كه خداوند هم 

خودشان را از يادشان برد.«  و آن كه از حقيقت خويش دور شد و از ِخرَد 

خود جدا گشت، خداوند را از ياد برده است.

به کامل می رسد  رذایل،  این  و شناخت  قرآن  آیات  و درک  فهم  با  انسان 

و فقدان آگاهی و شنـاخت نسبت به رذایل، یکی از دالیل عقب ماندگی 

جامعه ی برشی است.

ادامه ..
)قسمت اول این مقاله در شماره قبل چاپ شده بود(

الیزال  که  مي کند  اقتضا  بشر  مصالح  و  منافع  آیا 
همواره  آیا  کند؟  دفاع  فرهنگي  یک  جامعه   از 
نژادي  گروه  یک  فرهنگ  یکجانبة   سیطره   از  باید 
با  و  گرفت  نادیده  را  دیگران  و  کرد  دفاع  خاص 
دیگران  حق  در  وناخودي،  خود  به  جامعه  تقسیم 
تبعیض روا داشت؟آیا هنوز بشر از این تجربه براي 
که  است  نگرفته  درس  جهاني  اجتماعي  زندگي 
ثبات اجتماعي و سالمت اخالقي در جوامع داراي 
از  اعم  دیني،  و  زباني  و  نژادي  مختلف  گروههاي 
بومي یا مهاجر، خواه مهاجران نسل اول باشند خواه 
نسل دوم یا سوم، در گرو به رسمیت شناختن حضور 
و حقوق آنها است؟ درهم آمیختگي منافع و مصالح 
سطح  در  چه  اجتماع،  درون  و  ملي  سطح  در  چه 
منطقه اي و بین المللي، به گونه اي است که نمي توان 
هیچ گروه یا کشوري را نادیده گرفت. آیا بشر به این 
حقیقت دست نیافته که در آینده خوشبختي و رفاه 
و امنیت فردي چندان تجربه پذیر نخواهد بود و همه 
این  در  و  بود  یکدیگر سهیم خواهند  در سرنوشت 

میان نمي توان هیچ کس را کنار گذاشت؟

پاسخ تمام سؤالها، کاماًل روشن است و استفهام ها 
چیست  وصول  راه  ولي  است؛  انکاري  جنبه  تماماً 
وکلید آن در دست کیست؟ به نظر من آینده بشر در 
دست حکمیان است! هرچند که راه طوالني فراروي 
مي توانند  که  حکیمان اند  این  هم  باز  ولي  ماست؛ 
براي کوتاه شدن راه ،چاره بیندیشند. البته نمي توان 
و هستند  بوده  بسیار  انکار کرد که  را  این حقیقت 
حکیماني که دردهاي زندگي روزمره انسانها دغدغه 
فقر،  مردم،  سختي هاي  بحبوحه  در  و  نیست  آنان 
ظلم، شکنجه، و حتي سفک دماء عامه، در خلوت 
خود نشسته اند و در اندیشة حل مشکالت و مسائل 
نظري خویش بوده اند. حتي بوده اند فیلسوفاني مانند 
هگل که نه تنها صلح، دغدغة اصلي آنها نبوده است 
از  بر محور توجیه و طرفداري  را  بلکه فلسفة خود 
مسئولیت  احساس  درجه  البته  داده اند؛  قرار  جنگ 
اگر  باشد.  نمي تواند  و  نیست  یکسان  همگان  براي 
مانند  صلح گرایي  فیلسوف  است،  فیلسوف  »هگل« 
ژاک  »ژان  هم  فیلسوفي  است.  بوده  هم  »کانت« 
است  احساس  وجودش  همه  گویي  که  روسو«ست 
مواجه  خویش  زمان  تلخ  واقعیت هاي  با  وقتي  و 
مي شود با دل خونین و شاید چشمي گریان خطاب 

به فیلسوفان زمان خویش چنین مي نویسد:
سرزمینهاي  آن،  شعله هاي  و  آتش  شاهد  »من 
اشکها  و  بلوا  و  آشوب  ویران،  شهرهاي  سوخته، 
خود صحنه هاي  برابر  در   ، مي شوم  نزدیک  هستم! 
آدمکشي و دهها هزار انسان قتل عام شده و تلي از 
مردگان و... مي بینم. اینها ثمره تفکرات صلح جویانه 
شما هستند. رقت و نفرت از عمق وجودم شعله مي 
بیایید کتاب هاي  احساس!  بي  فیلسوفان  کشد!آري 

خود را براي ما در میدان نبرد بخوانید!«
اما مگرنه این است که به هرحال نهضت روشنگري 
با  روسو  چون  حکیماني  را  بشر  حقوق  اندیشه  و 
نظیر  خویش  همسوي  و  همفکر  افراد  همکاري 
فوق  به وجودآوردند؟ در متن  اروپا  ولتر در  و  پین 

روسو اعتراف مي کند که این اندیشه ثمره تفکرات 
اصالح  باید  باز هم  بنابراین  است؛  آنان  صلح جویانه 
آینده را نیز از ایشان خواست که کلید حل معما در 
باید از آنان پرسید که راه تحقق  دست آنان است. 
هزاران گفتار و هزاران قول و تعهد رسمي که دولتها 

با امضاي خود تضمین نموده اند، چیست؟
راه چیست؟

نگارنده از دیگر حوزه هاي فلسفي که تخصص اصلي 
او نیست، سخن نمي گوید و به ذکر موضع حکماي 
حکیمان  که  مي رسد  نظر  به  مي پردازد.  اسالمي 
اسالمي مشکل ریشه اي زیست بشري و علل اساسي 
تلخکامي ها، و جنگها و ویرانیها را یافته اند و نه تنها 
دغدغه  شاید  بلکه  نگذشته اند،  کنارش  از  سرسري 
مي داده  تشکیل  موضوع  همین  را  حکیمان  اصلي 
آسماني  تعالیم  از  الهام  با  از حکیمان  این دسته  و 
اسالمي، همواره در راه ارائه طریق براي وصول بشر 

به »صلح و سالم« وآرامش واقعي تالش کرده اند.
ناآرامي ها  اصل  ریشه  اسالم  حکیمان  نظر  به 
و  است  نهفته  بشر  درون  در  اجتماعي  وتلخي هاي 
قرار  بشر  درون  در  که  آتش زایي  که خصائل  مادام 
طرق  از  مي شود،  شعله ور  انگیزه اي  هر  به  و  دارد 
پایدار دست  به صلحي  نگردد، هرگز  تربیت اصالح 
که  نیست  اغراق آمیز  وجه  هیچ  به  یافت.  نخواهد 
جمعي  زیست  که  نابساماني هایي  تمام  که  بگوییم 
ناشي  اساساً  سخن  به  ساخته،  ناروا  و  تلخ  را  بشر 
تمام  به  سطحي  است.نگاهي  بوده  اخالقي  خأل  از 
جنگهاي بزرگ و خانمان سوز مدعاي فوق را اثبات 
مي کند. جنگهاي جهاني و نیز جنگهاي به اصطالح 
دیني و قبیله اي، حتي ممکن است در پوشش دفاع 
از مفاهیم به ظاهرمنطقي توجیه شوند؛ ولي غالباً در 
بنیاد، ریشه دربیماریهاي دروني فرد یا افرادي دارد 
و براي یارگیري از مردم دست به توجیه زده اند. ابن 
جنگ  ـ  مسلمان  پیشگام  شناس  جامعه  ـ  خلدون 
را نمود اولیه و طبیعي هیجان و خشم براي انتقام 

حق  »قدرت  قدیمي  قاعده  از  که  مي داند  تالفي  و 
است« ناشي مي شود. این قاعده قبل از تأسیس نهاد 
قضاوت به شکل جنگ خصوصي میان افراد و پس از 
آن به شکل جنگهاي قبیله اي رخ مي داد. به تدریج 
روابط  بر  و  بین الملل متحول شد  روابط  که مفهوم 
میان دولتها اطالق شد، جنگ نیز رابطه اي میان دو 
دولت دانسته شد و مدتها جنبه اي ضروري از روابط 
و  جنگها  از  پر  تاریخ  مي آمد.  شمار  به  الملل  بین 
روابط خصمانه است؛ چون قاعده »قدرت حق است« 
همچنان روش حل و فصل دعاوي میان دولتهاست.

مشهورش،  کتاب  مقدمه  در  گروسیوس  هوگو 
»حقوق جنگ و صلح«، تشریح کرد که چگونه ملتها 
به سالح مي  متوسل  دلیل  بدون  یا  واهي  به دالیل 
شوند و هیچ احترامي براي حقوق الهي قائل نیستند. 
وي توصیه مي کند که دولتها خود را ملزم به عدالت 
عنوان  به  را  حقوق  این  و  بدانند  طبیعي  حقوق  و 
نشان مي دهد  نداي عقل سلیم معرفي مي کند که 
یک عمل به وسیلة خداوند و خالق طبیعت ممنوع 
شده است.دغدغه حکیمان اسالمي شناخت هستي 
به عنوان مقدمه اي  نظام هستي  انسان در  وجایگاه 
براي تربیت او بوده است. دوسؤال محور اصل فلسفه 
انسان چگونه  اسالمي است: جهان چگونه است؟ و 
باید باشد؟ فیلسوفان اسالمي جهان بیني را مقدمه اي 
به  اعتراف  رغم  به  دانسته اند.  انساني  تربیت  براي 
تاریخي،  از مقاطع  این واقعیت تلخ که در بسیاري 
انگیزه هاي دیني وسیله اي براي شعله ورشدن جنگ 
انصاف آن است که  ادیان شده است،  میان پیروان 
نهادهاي زیبایي در تعالیم ادیان آسماني وجود دارد 
ایجاد  براي  صرفا  ادیان  دغدغة  مي دهد  نشان  که 
آرامش و دفع و رفع کدورتهاي اجتماعي بوده است.

عفو، صفح،  مانند  آرماني  نهادهایي  قرآن مجید  در 
دارد  وجود  صلح  و  برادري  رحمت،  مغفرت،  رحم، 
که مؤمنان به تحقق آن آرمانها فرا خوانده شده اند. 
در قرآن نامهایي براي خدا آمده و مؤمنان باید سعي 
کنند که اخالق و رفتارشان را با نامهاي خدا تطبیق 

کنند و صفاتي همانند خدا داشته باشند:
ـ و لیعفوا ولیصفحوا االتحبون ان یغفراهلل لکم و اهلل 
غفوٌر رحیم: ببخشایید و چشم بپوشید، مگر دوست 
ندارید که خدا شما را بیامرزد که خدا آمرزگار است 

و رحیم است. )نور،22(
غفوٌر  اهلل  فإن  تغفروا  و  تصفحوا  و  تعفوا  إن  و  ـ 
رحیم: اگر از گناه دیگران درگذرید و چشم بپوشید 
است.  رحیم  و  است  آمرزگار  خدا  ببخشایید،  و 

)تغابن،14(
ـ از همه زیباتر، نهاد »سالم« است که آن را شعار 
نیز  خداوند  نامهاي  از  یکي  و  مي دانند  مسلمانان 
سالم است: هو اهلل الذي ال إله إال هو الملُک الُقدوُس 
الُمتکبر  الجباُر  العزیُز  الُمهیمُن  الُمؤمُن  السالُم 
سبحان اهلل عما یُشرکون: او خدایی است که خدایی 
صلح  خداوند  بی خلل،  پاک  خداوند  اونیست،  جز 
واالشأن.  مقتدر  نیرومند  بندگان،  مراقب  وآشتي، 
منزه است خدای یکتا از آنچه ]با او[ انباز مي کنند. 

)حشر،23(
از میان اوصاف خداوند بیشترین وصفي که مؤمنان 
روزانه موظفند او را به آن وصف بخوانند دو وصف 
تعلیمات  آنکه  است. خالصه  »رحیم«  و  »رحمان« 
ادیان بشر را به صلح دوستي راهنمایي کرده؛ ولي با 
کمال تاسف نمي توان منکر شد که همیشه در طول 
تاریخ نمونه هایي بوده است که نهادهاي دیني ابزار 
دین  لواي  تحت  و  گرفته  قرار  قدرت طلبان  دست 

مردم را به جنگ کشیده اند.
موظف  مسلمانان  مجید  قرآن  در  آیاتي  موجب  به 
شده اند که هرکس را که به آنان سالم مي کند، برادر 
بشناسند. »سالم« یعني آرامش، آشتي، و دوستي. 
به آیه ذیل توجه کنید: و اعُبُدوا اهلل و ال تُشرکوا به 
الیتامی   و  الُقربی   بذي  و  إحساناً  بالوالدین  و  شیئاً 
و  الُجُنب  الجار  و  الُقربی   ذي  الجار  و  المساکین  و 
الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت أیمانُُکم 
فُخورا: خدای یکتا  إن اهلل ال یُحُب من کان ُمختاالً 
او شریک قرار مدهید و  بر  را  را بپرستید و چیزی 
نسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران 
همجوار  دوستان  و  بیگانه  و  نزدیک  همسایگان  و 
دست  زیر  که  پرستاران  و  بندگان  و  رهگذران  و 
و مهربانی کنید که خدا مردم خود  نیکی  شمایند 
به  فوق  درآیه  ندارد.«  دوست  را  متکبر  و  پسند 
وابستگان  غیر  یعني  بیگانگان  به  نیکي  بر  صراحت 
تاکید کرده است . این سفارش در انجیل هم آمده 

است. )نساء،3۶(

استاد خیرخواه

آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد 

دغدغه حکيمان نسبت به صلح جهاني

﴿ سوره ی مبارکه ی فلق ﴾
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انرژی خورشید همواره مورد جستجو و کاوش بشر بوده  چشمه 
الیزال  انرژی  و  خورشید«  »درخشش  راز  بدنبال  همواره  بشر  و 
آن بوده و هست. سر آرتور ادینگتون یکی از دانشمندان فیزیک  
هسته ای در دهه های گذشته اظهار کرد چشمه جوشان و الیزال 
خورشید باید »همجوشی هسته ای« باشد،  زیرا در این صورت 
است که این ستاره و سایر ستارگان می توانند با این همه عظمت 

و شکوه و قدرت بدرخشند و پایان نپذیرند.
بیست  نفهمید ولی حدوداً  را  او  متأسفانه آن روزها کسی حرف 
سال پس از آن، دانشمندان ارزش نظریه او را درک کردند و به 
یافتند  این زمینه دست  او در  اندیشه های واالی  اعماق تفکر و 
ای  فرآیندهای همجوشی و گداز هسته  به  به جزئیات مربوط  و 
دریافتند که  و  بردند  پی  و سایر ستارگان  )فیوژن( در خورشید 
بسیار  فرآیند  یک  طی  در  خورشید  بخصوص  و  ستارگان  تمام 
مهم و در عین حال بسیار پیچیده »حرارتی – هسته ای« و طی 
از جوش  ناشی  واکنش هیدروژن سوزی در درون خود که  یک 
هسته ای و تبدیل هیدروژن به هلیوم می باشد، همواره گداخته، 
ملتهب، جوشان و سوزاننده اند و  در نتیجه می درخشند، و این، 

راز درخشش خورشید و تمام ستارگان است.
این همان چیزی است که دانشمندان قرن بیستم با تمامی دانش 
خود از درک آن عاجز بودند. آنها هرگز نتوانستند به این سؤال 
بسیار مهم ولی ساده، که »خورشید چرا و چگونه می درخشد؟« 
تجربیات  و  معلومات  و  دانش  از  اقیانوسی  در  آنان  گویند.  پاسخ 
فیزیک و ریاضی شناور بودند در حالیکه این سؤال همچنان بدون 

جواب باقی مانده بود.
دانشمندان هرگز نتوانستند دریابند که خورشید، این گوی آتشین 
تولید می  نور و گرما  انرژی،  انرژی و حیات بخش، چگونه  پر  و 
به سراسر گیتی گسیل می دارد و چگونه  را  آنها  کند و چگونه 
است که هیچگاه ضعف و کمبودی در آن احساس نمی شود. قطعاً 
دانش کالسیک آنها ناتوان تر از آن بود که به مفاهیم بسیار مدرن 

و پیچیده فیزیک هسته ای و فرآیندهای گداز و جوش هسته ای 
)فیوژن( پی ببرند. پس باید در انتظار آینده می بودند تا گذشت 
زمان و پیشرفتهای جدید علمی، جوابی برای این سئوال به ظاهر 

ساده پیدا کند.
چند دهه بعد، پیشرفتهای مهم و شایان توجهی در زمینه های 
تئوری  حرارتی،   – ای  هسته  فیزیک  بخصوص  و  اتمی  فیزیک 
 ،E= mc(2 نسبیت انیشتین )با طرح معادله مشهور انرژی  
مکانیک کوانتوم توسط ماکس پالنگ و سایر موارد فیزیک ستاره 
ای بوقوع پیوست و دانش فیزیک به مرحله ای از رشد و تکامل 
درون  اسرار  به  و  ببرد  پی  بزرگ  راز  این  به  توانست  که  رسید 

خورشید راه پیدا کند.
دانشمندان به درک این نکته نائل آمدند که مرکز خورشید، کوره 
و نیروگاه حرارتی – هسته ای بسیار بزرگی است که با سوزاندن 
عظیمی  بسیار  بسیار  مقادیر  هلیوم،  به  آن  تبدیل  و  هیدروژن 
انرژی حرارتی و نورانی تولید و توسط امواج مغناطیسی به جهان 
مورد چگونگی  در  تحقیقات  و  مطالعات  دارد.  اطراف گسیل می 
فرآیندهای هسته ای – حرارتی آنقدر ادامه یافت تا عاقبت پرده 
اتمی درون ستارگان و بخصوص خورشید  از اسرار واکنش های 
افتاد«.  بدر  داشت  دل  به  خورشید  که  راز  »این  و  رفت  کنار 
دانشمندان عاقبت دریافتند که در درون ستارگان، آنجا که از نگاه 
همه جهانیان »بجز انسان پویا« پنهان است فعل و انفعاالتی بنام 

واکنش های زنجیره ای هسته ای اتفاق می افتد. 
در واکنش های زنجیره ای هسته ای، که موجب پیدایش یک اتم 
هلیوم از چهار اتم هیدروژن می شود، هسته های اتم هیدروژن 
بر اثر دمای سرسام آور چند ده ملیون درجه ای و تحت فشار ده 
میلیارد اتمسفری مرکز و درون خورشید، می شکنند و شکافته 
و متالشی می شوند. الکترون ها به طرفی می روند و پروتون ها 
اتم می  بسیار تنگ هسته  و  انفرادی  زندانی در سلول  که ذرات 
باشند آزاد می گردند. شکافت هسته ای مذکور و آزادی پروتون 
ها و نوترونها موجب کاهش بسیار اندکی در جرم  اتمهای مذکور 
می شود. این کاهش جرم که مقدار آن بسیار اندک و غیر قابل 
 »  2E= mc « محاسبه است به حکم قانون انرژی و بنابر فرمول
که فرمول تبدیل جرم به انرژی است سبب تولید و رهائی مقادیر 
فراوانی انرژی می گردد. مقدار این انرژی اگر مقدار جرم مصرف 
شده را یک )یک اتم( فرض کنیم )m 1 =(، کمیتی معادل با نود 
میلیارد الکترون ولت می باشد حال تصور کنیم که مقدار انرژی 
تولید شده از مصرف دهها تن جرم و ماده خورشید در هر روز چه 

اندازه می تواند سترگ و عظیم باشد.
پروتون های آزاد شده حاصل از متالشی شدن اتمهای هیدروژن 
)شکافت هسته ای( در گروههای چهار تایی به یکدیگر جوش می 
خورند و هسته هلیوم را تشکیل می دهند. فرآیند جوش پروتونها 
باشد مجدداً  به یکدیگر که همان جوش هسته ای )فیوژن( می 
و  نورانی  انرژی  زیادی  بسیار  مقدار  رهایی  و  تولید  موجب  خود 
حرارتی می گردد که با انرژی تولید شده بر اثر شکافت هسته های 
اتم هیدروژن جمع جبری شده و تبدیل به مقادیر سرسام آوری 
انرژی خورشیدی می شود. همان انرژی که سرچشمه اش موجب 

بهت و حیرت دانشمندان بوده است.

تمامی اتفاقات مهم و حیاتی در مرکز و هسته ستارگان و خورشید 
رخ می دهد و آثار و نتایج آن به الیه های خارجی و در نهایت به 
سطح آن منتقل می شود. سطح خورشید و ستارگان نمی تواند 
بی تأثیر از رخدادها و فعل و انفعاالت واقع در نواحی مرکزی آن 
بماند. آنچه که از سطح خورشید و ستارگان بعنوان نور، گرما و 
حتی  و  مغناطیسی  و  رادیویی  مختلف  امواج  و  تشعشعات  انواع 
جاذبه ای )گرانشی( ساطع  می گردد حاصل اتفاقات مهمی است 

که در درون و بخصوص مرکز آنها بوقوع می پیوندد.
هر اندازه که از مرکز ستارگان بطرف سطح و الیه های بیرونی تر 
حرکت کنیم از شدت حرارت و فشار مواد کاسته می شود. گویی 
از وزن بارهایی که بر دوش هسته ستاره می باشد به تدریج کاسته 
فشارهای  اقیانوس،  اعماق  در  که  غّواصی  مانند  دقیقاً  شود.  می 
فراوانی را تحمل می کند )به ازای هر متر عمق حدوداً یک تن 
فشار( ولی هر قدر که بطرف سطح آب می آید از شدت فشار و 

وزن آن کم شده و احساس سبکی و راحتی بیشتری می نماید.
نزدیکی  در  معموالً  ندارند.  ثابتی  چگالی  ستارگان  و  خورشید 
هسته، چگالی ماده در اوج و نهایت تراکم می باشد و دلیل آن، 
وزن بسیار عظیم موادی است که از سطح تا مرکز، روی آن قرار 
دارد. وزن موادی که خورشید را ساخته است با آن چگالی و جرم 
در  اتمسفر  میلیارد  ده  فشاری در حدود  و عظیم،  بسیار سترگ 
مرکز آن ایجاد می کند و هسته نیز همواره مجبور به تحمل چنین 
فشاری از طرف الیه های باالیی می باشد. همین امر باعث پیدایش 
التهابی سرسام آور و نیز خود انگیزه ای برای شروع واکنش های 
هسته ای حرارتی و سرچشمه الیزال انرژی خورشیدی می باشد. 
در مرکز خورشید ماده بصورت گاز و بعبارتی بهتر گازهای یونیزه 
شده )گازهایی که اتمهای آن تماماً متالشی شده و بصورت ذرات 
ریز اتمی در آمده اند( که به آن پالسما گفته می شود وجود دارد. 
چگالی مواد گازی شکل پالسمایی در مرکز ستارگان و بخصوص 
خورشید، یکصد برابر چگالی آب و یا ده برابر چگالی سرب است.

خورشید  گداز  و  سوز  حال  در  گداخته  و  التهاب  پر  اندرون  در 
درجه  میلیون  ده  از  تر  افزون  حرارت  درجه  ستارگان،  دیگر  و 
سانتیگراد است و این در حالی است که فشار نیز از ده میلیارد 
اتمسفر نیز تجاوز می کند. حال در این شرایط، کدام اتم یارای 
خواهد  را  فشار  و  حرارت  همه  این  برابر  در  پایداری  و  مقاومت 
داشت؟ و قادر خواهد بود که نشکند، نشکافد، متالشی نشود و یا 
در جای خود آرام گیرد. شرایط مذکور شرایطی است که تمامی 
اتمهای منفرد هیدروژن به حرکت و جنب و جوش عجیب در می 
آیند و در بین آنها ولوله ای می افتد. هر کدام با سرعتی معادل 
این  به  و دویدن  ترنّم  و  به رقص  ثانیه شروع  صدها کیلومتر در 
طرف و آن طرف می نمایند. سرعت تحرک این اتمها بقدری زیاد 
است که هنگام برخورد و تصادم هر کدام از آنها با یکدیگر، انفجار 
متالشی  اتمها  کلیه  انفجار،  این  نتیجه  در  دهد.  می  رخ  مهیبی 
آزاد می  نورانی و حرارت عظیمی  انرژی  نهایت،  و در  می شوند 
خورشید  درون  اتفاقات  و  فرآیندها  این  مجموعه  به  ما  و  کنند. 
انرژی  و ستارگان، واکنش های هسته ای – حرارتی می گوئیم. 
اثر  بر  نورانی و حرارتی الیزال خورشید و تمامی ستارگان عالم، 
همین واکنش های هسته ای انجام شده در دل ستارگان، تولید و 

به جهان عرضه می شود.
غیر  و  قوی  بسیار  و ستارگان  انرژی در خورشید  شدت تشعشع 
قابل باور است. یک ذرۀ فوتون )ذره نوری( از خورشید جدا شده و 
بطرف زمین براه می افتد و پس از کمی بیش از هشت دقیقه به 
زمین می رسد. این فوتون با اینکه مسافتی معادل یکصد و پنجاه 
میلیون کیلومتر را از میان فضایی با برودت 2۷3- سانتیگراد زیر 
صفر )که به آن کلوین یا صفر مطلق فضا می گویند( پیموده است 
وقتی به ما می رسد هنوز داغ است. پوست دست را می سوزاند 
و اجسام را گرم می کند. و این بدلیل اوالً حرارت عظیمی است 
که در خورشید وجود دارد و ثانیاً شدت و قدرت پرتاب و تشعشع 

انرژی توسط این ستاره است.
تشعشعات ستارگان از اندازه های خاصی برخوردار است که به آن 

»شدت تشعشع« گفته می شود از روی شدت تشعشع نور و 
امواج خورشید و ستارگان، می توان حرارت الیه های بیرونی و 
بخصوص سطحی آنها را اندازه گیری و ارزیابی کرد. بدین وسیله 
و نیز با روش های مختلف و دقیق، دمای سطح خورشید محاسبه 
شده و کمیتی برابر با ۶000 درجه سانتیگراد بدست آمده است.

این رقم در تمام روش ها و سیستم های اندازه گیری با اختالف 
توان گفت که  به جرأت می  لذا  بوده است.  اندک، همین  بسیار 
این  در  است.  سانتیگراد  درجه   ۶000 خورشید،  سطحی  دمای 
دما، مواد موجود در سطح و درون خورشید نه بصورت جامد و 
بلکه  نه بصورت مایع و نه حتی بصورت گاز )گازهای معمولی(، 
بصورت »پالسما« که شکل جدید و حالت چهارم ماده است وجود 
دارد. هیچ اتمی یارای پایداری در مقابل این حرارت عظیم را ندارد 
و بهمین جهت تمام اتمهای عناصر موجود در خورشید، متالشی 

شده و بحالت یونیزه )پالسمایی( در می آیند.
در فضای بیکران این جهان سترگ، فقط ستارگان دارای چنین 
حرارت سطحی فوق العاده زیاد هستند. چنانکه خورشید نیز این 
چنین می باشد. این گوی آتشین چون کوره ای ملتهب و سوزان، 
چنان داغ است که از فاصله یکصد و پنجاه میلیون کیلومتری نیز 
دستها را گرم می کند و به زندگی و حیات بشر گرما و انرژی می 
بخشد. دمای درونی این کره گداخته و این نیروگاه عظیم حرارتی، 
که منبع الیزال خیر و برکت در این بخش از فضا می باشد از دهها 
میلیون تا یکصد میلیون درجه نیز ارزیابی و محاسبه شده است 
و در این دما، عناصر و مواد به طرز دهشتناک و قابل مالحظه ای 

تغییر شکل و تغییر ماهیت می دهند.
اتفاقاتی که در سطح خورشید رخ می دهد مانند انفجارات مهیب 
و پرتاب گازهای ملتهب و مواد سطح خورشید تا ارتفاع میلیون 
آن  سطح  های  کلف  و  ها  لکه  پیدایش  همچنین  و  کیلومتر  ها 
طی پریودهای منظم، همگی باعث تشعشع امواج رادیوئی و انواع 
پرتوهای ایکس، گاما، بتا، آلفا و ماورای بنفش می شود. هر یک از 
این امواج را )اعم از نورانی، صوتی، رادیوئی و الکترو مغناطیسی( 
دریافت  ساز،  آشکار  دستگاههای  و  ها  سیستم  توسط  توان  می 
بسیار  کامپیوترهای  در  سازی،  آشکار  فرآیندهای  طی  و  کرده 
مدرن و سایر سیستم های مربوطه به دقت مورد مطالعه، بررسی 

و پژوهش قرار داد.
آنالیز و تجزیه و تحلیل نور منتشر شده از ستارگان که قطعاً بعد از 
میلیونها و بلکه میلیاردها سال نوری به ما رسیده منشاء اکتشافات 
ذیقیمت و گرانبهایی در دانش فیزیک ستاره ای است. این امکان 
بطور حتم وجود دارد که بسیاری از ستارگان دور دست که اکنون 
ما نظاره گر آنها هستیم و از آنها به شکل صورتهای فلکی، بعنوان 
نشانه های شناخت آسمان و کیهان بهره مند می شویم، میلیونها 
از  منابع سوختی،  پایان  یا  و  ای  انفجارات ستاره  قبل طی  سال 
بین رفته اند و چیزی از آنها باقی نمانده است ولی در حال حاضر 
شعاعهای نوری و امواج رادیوئی آنهاست که به دوربین ها و رادیو 
تلکسوپهای ما می رسد. در هر حال از شعاع های نوری رسیده 
از آنها می توان در جهت شناسایی دقیق مکان، ساختار و شدت 

تشعشع آنها استفاده کرد.
و  حرارت  داشتن  ارزانی  و  حرارت  و  نور  تابش  بدلیل  خورشید 
روشنایی به جهان و بخصوص به زمین بعنوان منبع الیزال خیر و 
برکت، همواره مورد احترام و ستایش ساکنان زمین بوده و هست. 
بطوری که در تمدن های قدیم، بعنوان الهة حیات مورد پرستش 
و احترام خاص بوده و همیشه مورد قدردانی و شکرگزاری قرار 
می گرفته است. افزون بر آن، نیز الهام بخش عارفان در سحرگاه 
در  معنویت خورشید  و هست.  بوده  غروب  هنگام  در  عاشقان  و 
طلوع و غروب و تأثیر بی حد آن بر دلهای عارفان و عاشقان بر 
هیچ انسان فهیم و مدرک و اهل دل و خداشناس پوشیده نیست.

باشد که این ستاره زیبا و حیات بخش، با تشعشعات جادویی خود 
ضمن گرما و روشنایی، بر دل های ما نور معرفت و حرارت عشق 
و زندگی بتاباند و ما را در شناخت خدا و معرفت جهان هستی 

یاری نماید.

عباس دهقانیان :

آشنایی با ساختار مادی جهان خلقت )3(
از جهان شناسی تا خدا شناسی

خورشید چرا و چگونه می درخشد؟

خاله شادونه هم نطنزی است ....
 ملیکا زارعی برزی )خاله شادونه( در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ در تهران به دنیا آمد، رشته حقوق قضایی خوانده است ،از سال سوم دبستان فعالیت هنری خود را با اجرا در برنامه ی تازه ها از شبکه ۲ آغاز 

کرد ،و در سال ۸۲ در سریال دوران سرکشی یک سکانس بازی کرد و بعد در مجموعه مهر خاموش بازی کرد و از سال ۸۳ همزمان با قبولی در دانشگاه به عنوان مجری برنامه کودک و با نام خاله شادونه مشغول 
به کار شد ، به خاطر صدای کودکانه اش و صداقتی که در کالمش وجود دارد، خیلی زود در دل بچه ها جا باز کرد، او برای اینکه کودک درونش همیشه سرزنده باشد، دائم کتاب های ویژه کودکان را می خواند و 

سعی می کند تمام وقتش را با آنها سپری کند، او عاشق بچه هاست و به نظرش بچه ها پاک ترین موجوداتی هستند که خداوند آفریده
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آلزایمر، بیماري شایعي است و تعداد مبتالیان به آن هر روز بیشتر مي شود. 
 100 حدود  سال 20۵0،  در  که  کرده  پیش بیني  آمریکا  نورولوژي  آکادمي 

میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماري مبتال خواهند بود...
چندان  دارد  وجود  بیماري  این  براي  حاضر  حال  در  که  درمان هایي   
رضایت بخش نیست و دانشمندان معتقدند براي مبارزه با این بیماري، باید به 

دنبال پیشگیري بود؛ اما چگونه؟
تازه ترین پژوهش هاي دانشمندان نشان مي دهد داشتن رژیم غذایي مناسب 
و عادت به ورزش، مي تواند خطر ابتال به آلزایمر را به نصف یا حتي کمتر از 
آن برساند. این پژوهش ها همچنین حاکي از آن است که خوراکي هایي که 
براي قلب مفیدند براي مغز نیز سودمندند و مي توانند به پیشگیري از آلزایمر 

کمک کنند.
از  پیشگیري  براي  پزشکان  توصیه هاي  تازه ترین  با  زیر  مطلب  خواندن  با 
آلزایمر آشنا مي شوید. این پیشنهادها در آخرین کنفرانس بین المللي تغذیه و 
سالمت مغز که در ماه گذشته میالدي در واشنگتن برگزار شد ارائه شده اند:

1. از چربي هاي بد دوري کنید
این کار  را به حداقل برسانید.  مصرف چربي هاي اشباع و روغن هاي ترانس 
عالوه بر اینکه به پیشگیري از آلزایمر کمک مي کند، باعث پیشگیري از چاقي، 
دیابت و بیماري هاي قلبي - عروقي نیز مي شود. چربي هاي اشباع، عمدتا در 
محصوالت لبني، گوشت و برخي روغن ها مانند روغن نخل )خرما( و روغن 
نارگیل یافت مي شوند. چربي هاي ترانس نیز در تنقالت، کیک ها و کلوچه هاي 
تغذیه اي یک  اطالعات  برچسب  در  اگر  غذاهاي سرخ کرده هستند.  و  آماده 
خوراکي عبارت »روغن هیدروژنه« یا »نیمه هیدروژنه« دیدید، بهتر است از 

خرید آن صرف نظر کنید.
2. بیشتر سبزیجات بخورید

سبزیجات، حبوبات، میوه ها و غالت کامل باید اصلي ترین بخش رژیم غذایي 
شما باشند. این خوراکي ها فاقد روغن اشباع و ترانس و در عوض سرشار از 
ویتامین هایي مانند فوالت و ویتامین B6 هستند که نقش مهمي در سالمت 
مغز دارند. همچنین اگر سبزیجات، میوه جات، حبوبات و غالت کامل بخش 
دور  نیز  دیابت  و  وزن  اضافه  بروز  خطر  از  باشند  شما  غذایي  رژیم  اصلي 

خواهید ماند.
3. ویتامین E را فراموش نکنید

یا  ویتامین E نوعي آنتي اکسیدان است که در بسیاري غذاها به ویژه دانه ها 
مغزها یافت مي شود. این ویتامین براي سالمت مغز مفید است و مي تواند به 

پیشگیري از آلزایمر کمک کند. مصرف روزانه
30 گرم از دانه ها یا مغزها، مي تواند نیاز شما به ویتامین E را تامین کند. اگر 
به اندازه یک مشت آجیل معمولي مصرف کنید، تقریبا ۵ میلي گرم ویتامین 
استوایي  این ویتامین، شامل میوه هاي  E دریافت خواهید کرد. منابع دیگر 
مانند انبه، پاپایا، آووکادو و همچنین گوجه فرنگي، فلفل دلمه اي قرمز، اسفناج 

و غالت پرک شده غني شده با ویتامین E هستند.
4. ویتامین B 12 کافي دریافت کنید

غذاهاي غني شده با ویتامین B 12 یا قرص هاي مکمل که دست کم نیاز روزانه 
به ویتامین B 12 براي یک فرد بالغ )2/4 میکروگرم در روز( را تامین کنند، 
منبع مناسبي از این ویتامین هستند. این ویتامین و دیگر هم خانواده هایش 
از گروه ویتامین B، یعني فوالت و ویتامین B6 به داشتن حافظه بهتر کمک 

مي کنند و مانع از تحلیل رفتن بافت مغز مي شوند.
براي تامین ویتامین B 12 مورد نیاز بدن، مي توانید از مکمل ها استفاده کنید 
غالت  یا  غني شده  شیرسویاي  مانند  ویتامین  این  با  غني شده  غذاهاي  یا 
میکروگرم   2/4 به  روزانه  بالغ  فرد  هر  کنید.  مصرف  را  غني شده  پرک شده 
ویتامین B 12 نیاز دارد. با وجودي که ویتامین B 12 در گوشت و لبنیات نیز 
افراد سالمند، به ویژه آنهایي که متفورمین یا داروهاي  اما در  یافت مي شود 
ضداسید مصرف مي کنند، مقدار کمي از این ویتامین جذب بدن مي شود. به 

همین دلیل محققان توصیه مي کنند همه افراد باالي ۵0 سال از مکمل هاي 
حاوي ویتامینB 12 استفاده کنند.

منابع سالم فوالت شامل سبزیجات برگدار مانند کلم بروکلي، کلم پیچ، اسفناج 
توصیه شده  مقدار  لوبیا هستند.  و  نخودفرنگي  طالبي،  مرکبات،  همچنین  و 
مصرف فوالت براي بزرگساالن 400 میکروگرم در روز است. براي اینکه این 
مقدار فوالت را به بدنتان برسانید، مي توانید در وعده صبحانه یک کاسه غالت 
یا یک بشقاب بزرگ ساالد سبزیجات  با فوالت بخورید  پرک شده غني شده 
درست کنید و روي آن لوبیاي پخته شده، پرتقال حلقه شده و نخود فرنگي 
بریزید و نوش جان کنید. ویتامین B6 نیز عالوه بر سبزیجات سبزرنگ، در 
مقدار  مي شود.  یافت  شیرین  سیب زمیني  و  موز  آجیل،  کامل،  غالت  لوبیا، 
مورد نیاز روزانه این ویتامین براي سالمندان بیشتر است. با خوردن روزانه 
نصف فنجان برنج قهوه اي مي توانید مقدار الزم از ویتامین B6 را براي خودتان 

تامین کنید.
5. مراقب آهن و مس باشید

هنگام انتخاب مولتي ویتامین، محصولي را انتخاب کنید که فاقد آهن یا مس 
باشد و فقط در صورتي که پزشکتان تجویز کرده از مکمل هاي آهن استفاده 
کنید. اگرچه آهن و مس هر دو براي سالمت مفید هستند اما مصرف بیش از 

حد آنها باعث مشکالت ذهني مي شود.
6. دور ظرف آلومینیومي خط بکشید

دانشمندان سال هاست احتمال مي دهند آلومینیوم یکي از عوامل تاثیرگذار در 
بروز بیماري آلزایمر باشد. هرچند این موضوع تاکنون اثبات نشده اما پرهیز 
از مصرف خودسرانه داروهاي  آلومینیومي و خودداري  از ظروف  از استفاده 
ضداسید حاوي آلومینیوم )مانند آلومینیوم ام جي( معقول و محتاطانه به نظر 
مي رسد. آلومینیوم در بعضي انواع بیکینگ پودر و فراورده هاي خوراکي و نیز 

در اکثر محصوالت ضد عرق )مام یا اسپري بدن( وجود دارد.
7. ورزش کنید

ورزش هاي هوازي )ایروبیک( منظم باید بخشي از برنامه زندگي شما باشد. 
دست کم 3 بار در هفته پیاده روي )هر بار به مدت 40 دقیقه( الزم است تا 
شما از فواید ورزش در پیشگیري از آلزایمر بهره مند شوید. اگر با پیاده روي 
میانه اي ندارید، سایر ورزش هاي هوازي را امتحان کنید. ورزش هاي هوازي 
از  و  مي دهند  بهبود  را  حافظه  مي شوند،  مغز  بافت  رفتن  تحلیل  از  مانع 
مي دهند  نشان  جدید  پژوهش هاي  مي کنند.  جلوگیري  ذهني  مشکالت 
افرادي که در سنین میانسالي و حوالي 40 سالگي ورزش مي کنند کمتر از 

دیگران در سنین باالي ۶۵ سالگي به آلزایمر دچار مي شوند
ترجمه : دکتر آذین محبي نژاد

 

غذایي،  مواد  خوردن  به  میل  و  گرسنگي  احساس 
اشتها نامیده مي شود اما گاهي افراد به دلیل بیماري، 
وضعیت رواني نامناسب یا مصرف برخي داروها دچار 

بي اشتهایي مي شوند...
در صورت بي اشتهایي شدید، باید فورا دست به کار شد 
و آن را درمان کرد زیرا در غیر این صورت فرد دچار 
او ضعیف  ایمني  برخي مواد مغذي و دستگاه  کمبود 
مي شود. براي افزایش اشتها گاهي راه حل هاي طبیعي 
و مصرف موادغذایي اشتهاآور کمک کننده است اما در 
دارو  پزشک  نظر  زیر  باشد  الزم  شاید  خاص  شرایط 
از دکتر مسعود کیمیاگر، متخصص  نیز مصرف شود. 
تغذیه و رژیم درماني و استاد انستیتو تحقیقات تغذیه 
کشور و دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي در مورد 

اشتهاآورهاي طبیعي پرسیده ایم.
سالمت: اشتهاآورهاي طبیعي چیستند؟

اشتهاآورهاي طبیعي لزوما موادغذایي نیستند. شرایط 
اطراف و محیطي که در آن غذا صرف مي شود، احوال 
با آنها هم سفره مي شویم، احوال خود فرد  افرادي که 
و شاد یا غمگین یا دچار استرس و اضطراب بودنش، 
حتي چینش و تزیین غذا در افزایش یا کاهش اشتها 
موثرند. مسلما در محیطي آرام و زیبا که موسیقي هم 
اما  مي یابد  افزایش  غذا  به خوردن  میل  نواخته شود، 

برخي موادغذایي هم اشتهاآور شناخته مي شوند.
سالمت: کدام مواد غذایي؟

موادغذایي اشتهاآور را مي توان به چند دسته تقسیم 
هضم  سریع  که  موادغذایي اي  ساده،  قندهاي  کرد؛ 
مي شوند، برخي گیاهان مثل اکلیل کوهي، بومادران، 
فلفل، موادغذایي اي که  انواع  و  رازیانه، دارچین، زیره 
ترشح بزاق را افزایش مي دهند مانند ترشي ها و انواع 
چاشني ها مثل آبلیمو، سیر و پیاز، مواد غذایي حاوي 
اسیدچرب امگا3 مثل ماهي، گردو و روغن کانوال و بذر 

کتان و برخي میوه ها مثل انگور.
سالمت: مي توانیم این مواد غذایي را به دو گروه 

عمده خوب و بد تقسیم کنیم؟ 
به طورکلي مصرف تمام این اشتهاآورها براي کسي که 
به غذا بي میل است و دچار کاهش وزن شده، خوب و 
براي کسي که بیش از حد الزم غذا دریافت مي کند، 
بیش  که  اشتهاآوري  تغذیه،  علم  نظر  از  است.  مضر 
مي شود.  شمرده  مضر  کند،  اشتها  ایجاد  لزوم  حد  از 
قند هاي ساده مثل شربت یا آبمیوه اي که نیم ساعت 
قبل از غذا خورده شود یا میوه هایي مثل انگور که قند 
ساده دارند، جزو اشتهاآورهاي مضر تلقي مي شوند. این 
مواد باعث مي شوند قندخون ناگهان باال رود، انسولین 
زیاد ترشح مي شود و ناگهان قند افت کند و فرد دچار 
گرسنگي مجدد شود. مصرف نان هاي سفید مثل باگت 
هم چون فیبر و سبوس ندارند و زود هضم مي شوند، 

باعث گرسنگي خواهد شد.
سالمت: کدام یک بهترین محسوب مي شوند؟

مواد غذایي اي که ترشح بزاق را افزایش مي دهند و انواع 
چاشني ها مثل ترشي ها، ادویه ها، پیاز و سیرترشي از 
لحظه  در  اشتهاآورها  این  اشتهاآورها هستند.  بهترین 
غذا  کنار  سادگي  به  و  مي دهند  افزایش  را  اشتها 

مي نشینند.
سالمت: یک اشتهاآور خوب چه خصوصیتي باید 

داشته باشد؟
اشتهاآور خوب باید سر سفره قابل استفاده و به عنوان 
باشد، ضررهاي  قابل مصرف  با غذا  یا همراه  پیش غذا 
جانبي نداشته باشد و اشتها را سریع باال ببرد. موادي 
چندان  مي دهند،  افزایش  را  اشتها  درازمدت  در  که 
و  دارویي اند  بیشتر  اشتهاآورها  این  نیستند.  مناسب 
عوارضي مثل خواب آلودگي و کاهش تمرکز را به دنبال 
دارند. روغن کانوال هم اشتهاآور خوبي است اما خیلي 
باید در غذا ریخته و میل  کاربردي نیست زیرا حتما 

شود و میزان انرژي دریافتي را افزایش مي دهد.
اشتهاآورها  از  دارد  لزومي  چه  اصال  سالمت: 

استفاده کنیم؟
موادغذایي  مصرف  به  مختلف  دالیل  به  افراد  برخي 
بي میل هستند یا به دلیل مشغله کاري زیاد، آمادگي 
الزم براي غذاخوردن ندارند و نیاز است مرکز اشتها در 
آنها تحریک شود. بي اشتهایي گاهي در اثر افسردگي یا 
شرایط خاص فیزیولوژیک هم رخ مي دهد. گاهي هم 
بیماري ها باعث تحلیل عضالت و کاهش وزن مي شوند 
افراد هم  را به خوردن بي میل مي کنند. برخي  و فرد 
از غذاخوردن و چاق شدن ترس دارند یا دچار مشکل 
جمله  از  نیز  بچه ها  سالمندان.  مثل  هستند  جویدن 
تحریک  آنها  در  را  اشتها  باید  که  هستند  گروه هایي 

کنیم. 
مصرف  باید  مقدار  چه  اشتهاآورها  از  سالمت: 

کنیم؟
قاشق  نوک  حد  در  دارچین  مثال  متعادل.  حد  در 
نصف  ترشي  مرباخوري،  قاشق  یک  زیره  چاي خوري، 
براي  اندک  مقدار  به  فقط  و  کم  مصرف  و...  نعلبکي 

تحریک اولیه کفایت مي کند
دکتر مسعود کیمیاگر

اگر تصمیم دارید وزنتان را کم کنید، باید با خطاهاي رایج و احتمالي که ممکن 
است آنها را انجام دهید و با شکست در روند کاهش وزنتان مواجه شوید، آشنا 
باشید؛ خطاهایي که در ادامه به چند نمونه از رایج ترین آنها اشاره خواهیم کرد...

1. رژیم تک غذایي
رژیم هاي تک غذایي از رایج ترین رژیم هاي نادرستي هستند که برخي افراد براي 
کاهش وزن سریع به آنها روي مي آورند. رژیم هایي مانند رژیم آب، گریپ فروت، 
انجیر، برگ زردآلو، سوپ یا تخم مرغ. در طول چنین رژیم هایي، فرد به مدت 
کار  این  با  است  البته ممکن  غذایي مي خورد.  ماده  نوع  فقط یک  3-2 هفته 
دوران  از طي  بعد  حتما  اما  کند  کم  هم  مطلوبي  وزن  کوتاهي  مدت  در  فرد 
و  و ضعف  گوارشي  ناراحتي هاي  مو،  ریزش  پوستي،  با مشکالت  رژیم درماني، 
سردردهاي مکرر مواجه خواهد شد. فراموش نکنید رژیم هاي تک غذایي، کامال 

غیرعلمي و به سرعت برگشت پذیر هستند.
2. حذف صبحانه

ابتال  باعث  مي تواند  آن  نخوردن  اما  نمي کند  الغر  را  کسي  صبحانه  خوردن 
کالري  کاهش  با  صبحانه  حذف  مي دهند  نشان  تحقیقات  شود.  اضافه وزن  به 
صبحانه  که  افرادي  اینکه  احتمال  دلیل  همین  به  است.  همراه  بدن  دریافتي 
نمي خورند، بیشتر به میان وعده هاي چرب، شیرین و پرکالري )مانند انواع کیک، 
شیریني و بیسکویت هاي خامه دار( روي بیاورند، بیشتر است. ضمن اینکه حذف 
صبحانه باعث ایجاد اشتهاي بیشتر براي صرف ناهار مي شود. افرادي که صبحانه 
میل  نشاسته اي  و  چرب  غذاهاي  بیشتري  ولع  با  ناهار  وعده  در  نمي خورند، 
باالتر مي رود. صرف  آنها  به چاقي در  ابتال  احتمال  ترتیب،  این  به  و  مي کنند 
یک صبحانه سالم و سرشار از پروتئین و فیبر غذایي، تا حد بسیار زیادي فرد 

را تا وعده ناهار سیر نگه مي دارد و جلوي پرخوري او را در این وعده مي گیرد.
3. فراموش کردن کالري میان وعده ها

خیلي ها عادت دارند مدام غر بزنند و بگویند ما شام و ناهار زیادي نمي خوریم 
اما نمي دانیم چرا الغر نمي شویم؟ اینها همان کساني هستند که عالوه بر شام و 
ناهار، روزي چند عدد کیک، شیریني، بستني، شکالت، انواع اسنک، چیپس و 
ذرت  بوداده در طول روز مصرف مي کنند و کالري آنها را به حساب نمي آورند. 
اگر قصد کاهش وزن دارید، باید حواستان به میان وعده هایي که مي خورید هم 

باشد.
4. حذف میان وعده ها

همان طور که باید حواستان به کالري میان وعده ها باشد، دقت کنید میان وعده ها 
از رژیم غذایي تان حذف نکنید. قرار دادن 2 یا 3 میان وعده سالم و  را کامل 
هم  و  مي کند  رژیم درماني کمک  دوره  در طول  به حفظ سالمت  هم  مغذي، 
ماست  کم چرب،  مي گیرد. شیر  را  غذایي  اصلي  وعده هاي  در  پرخوري  جلوي 
کم چرب، انواع میوه، آجیل هاي خام، دانه هاي خام، آبمیوه هاي طبیعي، خرما، 
انجیر یا توت خشک مي توانند جزو بهترین میان وعده ها محسوب شوند. البته 

اگر حد تعادل را در مصرف آنها رعایت کنید.

5. برابر دانستن مفهوم  کم چرب و کم  کالري
یا گوشت هاي کم چرب و  لبنیات  انواع  قرار دادن خوراکي هاي کم چرب مانند 
بدون چربي کمک زیادي به تسریع روند کاهش وزن مي کند. گاهي برخي از 
افراد، عبارت کم چرب و کم کالري را با هم اشتباه مي گیرند و با مصرف بیش 
از حد خوراکي هاي کم چرب، باعث افزایش کالري دریافتي و شکست خوردن 
برنامه رژیم درماني شان مي شوند. مثال اگر کسي قرار است 3 لیوان شیر و 2 پیاله 
ماست در طول دوران رژیم?اش داشته باشد، بهتر است 3 لیوان شیر و 2 پیاله 
ماست کم چرب به جاي انواع پرچرب بخورد و مجاز به مصرف ۶ لیوان شیر و 
4 پیاله ماست، حتي از نوع کم چربش در طول روز نیست. این موضوع در مورد 
گوشت ها هم صدق مي کند. کالري 100 گرم گوشت گوساله کم چرب از 100 
گرم گوشت گوسفند کمتر است اما همین 100 گرم گوشت گوساله هم حاوي 
حداقل 200 کیلوکالري انرژي است و نمي توانید به بهانه کم چرب بودن گوشت، 

100 گرم از آن را 200 گرم کنید.
6. نادیده گرفتن کالري نوشیدني ها

برخي از افراد کالري نوشیدني هاي مختلف مانند شربت ها، آبمیوه هاي طبیعي، 
نوشابه هاي گازدار، دوغ یا قهوه و نسکافه هاي شیرین و مخلوط با شیر یا شیر 
خشک را در برنامه غذایي شان به حساب نمي آورند. نتیجه چنین عادتي این 
مي شود که روزي چند لیوان نوشیدني مختلف که ممکن است از 100 تا ۵00 
کیلوکالري انرژي داشته باشند بخورند و بگویند نمي دانم چرا هر کاري مي کنم، 

الغر نمي شوم!
7. ننوشیدن آب کافي

نوشیدن آب کافي در طول روز باعث افزایش متابولیسم بدن مي شود. اصال آب 
یکي از ضروریات بدن براي سوزاندن کالري است. هرچه بدن بیشتر در معرض 
کم آبي قرار بگیرد، متابولیسم آن هم پایین تر مي آید و فرد بیشتر مستعد ابتال 
به اضافه وزن خواهدشد. پژوهشگران آمریکایي مي گویند بزرگساالني که حداقل 
روزي 8 لیوان یا بیشتر آب مي نوشند، بیشتر از کساني که این مقدار از آب را 
در طول روز صرف نمي کنند، مي توانند وزنشان را در حد دلخواه ثابت نگه دارند 
پس توصیه مي شود تقریبا 1 ساعت بعد از هر وعده و میان وعده غذایي یکي 
دو لیوان آب بنوشید و اصال اجازه ندهید حس تشنگي به صورت خشکي دهان 

در شما ایجاد شود.

سازمان جهاني بهداشت که هدف خود را دستیابي به 
عالي ترین سطح ممکن بهداشت براي همه مردم تعیین 
کرده، در اساسنامه خود در تعریف سالمت مي گوید: 
»منظور از سالمت، حالت رفاه کامل جسماني، رواني 
و اجتماعي است، نه صرفا فقدان بیماري یا علیلي.« 
براساس این تعریف، فردي داراي سالمت روان است 
که: »توانمندي هاي خود را بشناسد و توانایي مقابله با 
استرس هاي روزمره را داشته باشد و به شکل مفید و 

موثري در جامعه مشارکت و فعالیت داشته باشد.«...
بهداشت،  جهاني  سازمان  تعریف  براساس  هرچند 
هیچ  اما  نیست  نبودن  بیمار  فقط  سالمت  از  منظور 
تمام  در  توان  مي  چگونه  اینکه  درباره  راهکاري 
زمینه هاي جسماني، رواني و اجتماعي رفاه را به دست 
آورد، ارائه نشده است. البته پژوهشگران و محققان در 
هر دو میدان؛ یعني بهداشت جسم و بهداشت روان، 

گام هاي جدي برداشته اند.
سالم  روان  براي  سخت گیرانه  تعریفي  بخواهیم  اگر 
هر  از  که  بگیریم  نظر  در  را  فردي  باید  کنیم  مطرح 
شرایطي  در  و  باشد  نداشته  مشکلي  هیچ گونه  نظر 
هم که در معرض استرس هاي گوناگون قرار مي گیرد 
حتي به طور موقت، دچار مشکل نشود. چنین افرادي 
عالوه بر اینکه از کیفیت زندگي خوبي برخوردارند و 
به خوبي زندگي مي کنند، باید به سایر افراد در داشتن 
جامعه  در  که  درحالي  کمک  کنند  خوب  زندگي 
امروزي، کمتر کسي را مي توان یافت که با این تعریف، 
با  برخورد  در  افراد  بیشتر  باشد.  داشته  سالمي  روان 
با  مشکالتي  اینکه  بر  عالوه  زندگي،  روزمره  مسایل 
استرس   دچار  مي کنند،  تجربه  را  مختلف  شدت هاي 
نیز مي شوند. برخي از این مشکالت، زودگذر هستند و 

برخي نقشي ماندگارتر دارند.
اول، آرامش

بدون تردید آرامش اولین شرط روان سالم است و در 
سایه آن مي توان به شکل متعادلي به سایر امور زندگي 
و پیشرفت هم رسید. البته منظور از آرامش، آرامش 
فلج کننده  گاه  و  متعدد  نداشتن دغدغه هاي  و  نسبي 
است. البته در دنیاي امروز، هیچ کس بدون دغدغه و 
گرفتاري نیست اما نکته مهم این است که فرد بتواند 
به درستي شرایط را ارزیابي و براي رفع و کاهش این 
مشکالت  که  هم  صورتي  در  و  کند  اقدام  نگراني ها 

نه  بیاید،  کنار  آنها  با  به گونه اي  نیستند  قابل  حل 
تحت تاثیر  را  او  زندگي  و  عملکرد  گرفتاري ها،  اینکه 

قرار بدهند و باعث سلب آرامشش شوند.
دوم، مدیریت هیجان

توانایي  روان،  سالمت  مهم  ویژگي هاي  دیگر  از 
است.  هیجان ها  و  احساسات  مناسب  بروز  و  کنترل 
از یک طرف  باید به گونه اي باشد که  بروز احساسات 
فرد نخواهد احساس هایش را سرکوب کند و از طرف 
دیگر، مهارگسیخته آنها را بروز ندهد. همچنین انتظار 
را  خود  پیرامون  محیط  بتواند  سالم  ذهن  مي رود 
به درستي ادراک کند. انسان به کمک حواس پنجگانه، 
بیروني  واقعیت  با  که  درکي  مي کند،  درک  را  جهان 
آن.  از  کمتر  نه  و  بیشتر  نه  چیزي  است؛  هماهنگ 
ممکن است تعجب کنید و بپرسید مگر ممکن است 
برخي  در  بله!  نباشند؟  همخوان  واقعیت  با  ادراک ها 
از  فرد درکي درست  است  بیمارگونه، ممکن  شرایط 
عالم خارج نداشته باشد، براي مثال صدایي بشنود یا 
چیزي ببیند که وجود خارجي ندارد. البته این موضوع 
در صورتي غیرطبیعي خواهد بود که این مساله تکرار 

شود و بیش از یکي، دو بار اتفاق بیفتد.
سوم، شناخت

است.  سالم، شناخت  از خصوصیات ذهن  دیگر  یکي 
مغز  توانایي هاي  از  مجموعه اي  شناخت،  از  منظور 
و...  زبان  حافظه،  تمرکز،  و  توجه  هوشیاري،  شامل 
آن  از  خود  شرایط  به  توجه  با  فردي  هر  که  است 
بهره مند است. سالم بودن این توانایي ها تامین کننده و 

نشانگر بخشي از سالمت روان ما هستند.
روان  یک  خصوصیات  همه  نوشته  این  در  شاید 
مهم ترین  از  بخشي  به  اما  باشد  نشده  بیان  سالم 
و  توانایي ها  همه  است.  شده  اشاره  آن  خصوصیات 
نماد  یک  صورت  به  را  خود  شده  گفته  خصوصیات 
است.  »رفتار«  آن  که  بروز مي دهند  عیني  و  بیروني 
ارزیابي  با  که  است  روشي  عیني ترین  رفتار،  بررسي 
اظهارنظر کرد  افراد  روان  درباره سالمت  آن مي توان 
پیراموني  شرایط  با  متناسب  رفتاري  داشتن  بنابراین 
رواني  سالمت  نشانگر  خصوصیت هاي  اصلي ترین  از 
افراد است. شاید به همین دلیل است که علوم رفتاري 
همواره در کنار روان پزشکي و سالمت روان به عنوان 
علمي ذکر مي شود که تالش مي کند با شناخت بهتر 
ذهن و مغز به سمت بهبود کیفیت زندگي و ارتقاي 

سالمت حرکت کند
دکتر سیدوحید شریعت

7 خطاي رايج رژيم هاي الغري

چگونه آلزايمر نگيريم؟اگر ميل نداريد ، بخوانيد !

سه  پايه سالمت روان
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نتایج نهایی برندگان مسابقه بهترین عکس های خبری جهان، بزرگ ترین مسابقه ساالنه عکاسی خبری، در سال ۲۰۱۳ اعالم شد. گلچینی از عکس های منتخب آن در اینجا گرد آمده که با آنکه مستند هستند، برخی به لحاظ زیبایی به نقاشی کنایه می زنند.

گروهی از مردان که در حال تشییع پیکرهای کودکان در یکی از خیابان های غزه هستند. 

این عکس در آذر امسال گرفته شده است. قدرت تصویر در تناقضی است که میان خشم 

و اندوه مردان و معصومیت چهره کودکان وجود دارد.

برنده نخست بخش »دغدغه های معارص« در مسابقه. در این تصویر، زنی آشغال جمع 

کن، زیر باران به کتابی که از البه الی آشغال ها بیرون آورده، خیره شده است. این عکس 

در سال 2012 در نایروبی، پایتخت کنیا، گرفته شده است.

خالق این عکس، یک عکاس مالزیایی است و در بخش اخبار ورزشی برنده شده است. 

لذت و آرامشی که در پایان این بازی خطرناک در میان مزارع برنج در صورت مرد 

هویداست، سبب کسب جایزه برای عکس شده است.

مرد اسلحه به دوش به متاشای بسکتبال زنان در سومالی ایستاده است. این عکس، برنده 

بخش عکس های خربی ورزشی است.

این عکس که برنده طبقه بندی اخبار عمومی است، یکی از قربانیان ناآرامی های اخیر 

در سوریه را نشان می دهد که خانه اش در ادلب خراب شده است.

این عکس در طبقه بندی عکس های پرتره جایزه گرفته است. پرتره زنی از اهالی غنا که 

به بیامری گواتر مبتالست. نگاه زن در همنوایی با گلوی بادکرده اش قرار گرفته است.

لحظه بازجویی و شکنجه یک متهم به خربچینی  در اردوگاه مخالفان دولت سوریه. این 

عکس را یک خربنگار ترکیه ای گرفته شده است. به سایه مردی که شالق به دست دارد، 

اما در تصویر حضور ندارد، بنگرید. »ژاپن پس از امواج«، تصویر یک درخت از ریشه درآمده در یکی از سواحل ژاپن.

مارتین، نوجوان 18 ساله ای که در یک زندگی از هم پاشیده در کنار پدر، بزرگ شده 

و اکنون بی هیچ مدرک تحصیلی، تخصص یا کاری، با یک چمدان لباس به سوی مادر 

بازگشته است. این عکس در سوئیس گرفته شده است.

این عکس هم در بخش اخبار ورزشی توانست جایزه بگیرد. صحنه ای از بازی های املپیک 

عکس پرتره از یک هرنمند مخالف چینی2012 لندن که به نام »متاس طالیی« ثبت شده است.

این عکس در ماساچوست آمریکا گرفته شده است. کایال دخرتی که در عکس می بینیم، 

با عروسکی که شبیه خودش است، زیر قاب عکس عروسی اجدادش ایستاده است. به 

انگشت های دخرت بر روی چشامن عروسک و نگاه خیره رو به دوربین وی توجه کنید.

بهترین عکس های خبری جهان روز خبرنگار مبارک باد
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