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درباره گفته های رييس و معاون بانك 
مركزی

تفسير ﴿ سوره ي مباركه ي ناس ﴾ توسط 
استاد خيرخواه

ادامه گفت وگوی تفصيلی ايسنا با 
سرمايه دار جنجالی

»شيخ حسن علی نخودكی«، رمز آنچه از پوست ميوه ها نمي دانستيد
موفقيت، دستور العمل ها و كرامات

وبه  میکنیم  حامیت  دولت  دیپلامسی  تحرک  از 

در  انچه  از   ، میدهیم  اهمیت  دیپلامسی  تالش 

از  البته برخی  سفر نیویورک بود حامیت میکنیم 

انچه در این سفر پیش امد بجا نبود ، ما به هیئت 

دیپلامسی دولت عزیزمان خوش بین هستیم ولی 

به امریکایی ها بدبینیم

عرصایران ؛جعفر محمدی*- دیر نیست زمانی که پلیس ها ، با عملیات راپلی 

، موفق شدند چند ده یا چند صد دیش ماهواره از میلیون ها دیش موجود 

در کشور را جمع آوری کنند و بالفاصله بعد از آن، عکس های این عملیات 

منحرص بفرد در رسانه های جهان منترش شد تا عامل و آدم به ایران و ایرانی 

بخندند چه آن که در هیچ جای دنیا، حتی تصور هم منی کنند که پلیس از 

باالی پشت بام شهروندان ، با راپل به مقابل پنجره ها و بالکن ها برود و 

دیش ماهواره ها را خراب کند و برگردد!

اخیراً نیز در شیراز، دیش و رسیورها را در خیابانی ردیف کرده و با تانک ، از 

روی آن رد شده اند تا منایشی از برخورد قاطعانه با این »علمک های شیطان« 

ارائه دهند و البته ، بار دیگر ، تصویری عجیب و غریب از کشورمان در جهان 

به منایش گذارند تا جهانیان بفهمند که ایران تنها کشوری است که به کاربرد 

تانک در مقابله با »تهاجم فرهنگی« )!( پی برده و آن را عملیاتی کرده است.

در این نوشتار ، منی خواهیم به بررسی آثار مثبت و منفی ماهواره و نظایر 

آن بپردازیم ؛ آنچه باعث شد این چند سطر به رشته تحریر درآید، عکسی از 

یک خانه محروم روستایِی مجهز به ماهواره است که در کنار تصاویر امحای 

ماهواره ها با عملیات راپلی و تانک ، بسیار معنی دار است.

از ماهواره تصویب شد، در  استفاده  منع  قانون   ، زمانی که در سال 1373 

موجود  تجهیزات  آوري  جمع  »مهلت  بود:  شده  مقرر  آن   2 ماده  تبرصه 

دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می باشد.«

 و اینک بعد از 19 سال ، آن یک ماه متام نشده است)!( و این متام نشدن 

کذایی ، البته ناشی از عدم برخورد نیست چه آن که در طول این سال ها ، 

هزاران بار در شهرهای مختلف ، نیروهای پلیس ، اقدام به جمع آوری دیش 

های ماهواره ای کردند و پرونده های قضایی متعددی تشکیل شد.

علت این که آن یک ماه متام نشده ، کاماًل روشن است: »استفاده از ماهواره 

، عمومی شده است.« و هیچ قدرتی منی تواند با یک پدیده عمومی مقابله 

کند ؛ به همین دلیل است که در نظام های حقوقی معترب جهان ، مسائلی 

که عمده مردم بدان عمل می کنند را به عنوان »جرم« تعریف منی کنند زیرا 

می دانند که معنای این جرم انگاری ، مجرم شمردن اکرث مردم است که منی 

توان با آن برخورد کرد.

، جرم  این خصوص  از مهم ترین مثال ها در  َمَثل مناقشه نیست. یکی  در 

انگاری حجاب در دوران پهلوی اول بود که به دلیل عمومیت داشنت حجاب 

در میان زنان مسلامن ایرانی ، ره به جایی نربد ، هر چند »نظمیه« ، متام توان 

خود را برای برداشنت چادر از رس زنان مسلامن به کار برد.

طبق قانون منع استفاده از ماهواره ، میلیون ها ایرانی درست در این لحظه 

، رساًم »مجرم« هستند و شایسته »مجازات«.

نکته مهم و ظریف در این میان ، این است که هر کسی که از سوی حکومت 

نسبت به آن موضع  ، مجرم تلقی شود و در معرض مجازات باشد، طبیعتاً 

می گیرد.لذا اگر از منظر امنیت ملی نیز به موضوع بنگریم، باید به رصاحت 

امنیت ملی  نرم علیه  اقدامی   ، دارندگان ماهواره  بگوییم که مجرم شمردن 

است.صورت مسأله بسیار ساده است: قانون، میلیون ها ایرانی را »مجرم« و 

»مستحق مجازات« می شامرد و در عین حال ، توان مجازات این همه »مجرم 

خودساخته« را هم ندارد.نتیجه نیز بی ارزش شدن قانون و ایجاد فاصله بین 

مردم و حاکمیت است و البته هر از گاهی هم جنجال جمع آوری ماهواره 

ها ،منک ماجرا می شود و دیگر هیچ!

تنها راه عاقالنه ، لغو این قانون غیرقابل اجرا و آموزش عمومی درباره اصول 

به کارگیری صحیح ماهواره ، مانند چگونگی ایجاد محدودیت برای دسرتسی 

برای  جامعه  در  عمومی  اعتامد  ایجاد  نیز  و  ها  شبکه  برخی  به  فرزندان 

ناکارآمدسازی تبلیغات سیاسی ضد نظام ، راه اندازی شبکه های خصوصی و 

نهایتاً عمل به توصیه تکراری ارتقای سطح تولیدات تلویزیونی داخلی است و 

ااّل اگر قرار بود اتفاقی با ممنوعیت و بگیر و ببند و عملیات راپلی و تانکی 

بیفتد، در این 19 سال رخ می داد.

با تعصب به ماجرا نگاه کردن ، ادامه مسیر کج و معوج 19 ساله این قانون 

است و عقل ، نعمت گرانبهایی است.

رسدبیر عرصایران

رهبر معظم انقالب

لزوم لغو یک قانون ضد امنیت ملی

قانون منع ماهواره ؛ 19 سال است که این یک ماه تمام نشده!

مسن ترین میهامنان امسال خانه خدا
مسن ترین زائران خانه خدا در حج امسال بین ۱۰۰ تا ۱۰۷ 

خربگزاری  مجازی  فضای  رسویس  گزارش  دارند.به  سن  سال 

فارس، سایت تهران پرس نوشت: در مراسم عبادی حج 1434 

دو پیرمرد و یک پیرزن باالی 100 سال نیز رشکت خواهند 

کرد.»اسامعیل« 107 ساله از کشور هند،»حوابی بی «با 102 

100از»اوتار  و»الیاس«  هند  »گجرات«  ایالت  از  سن  سال 

به مکه  در مراسم حج سال جاری  است  قرار  پرادش« هند 

نهایت  در  هندی  سالخورده  سه  شوند.این  مرشف  مکرمه 

تدابیر پزشکی و مراقبت های درمانی لحظه به لحظه دولت 

هند راهی عربستان سعودی خواهند شد.
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به گزارش »انتخاب«، دکتر روحانی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: معتقدم که 
از سال  به ویژه  انکار است. در طی جنگ جهانی دوم  واقعیت غیر قابل  هولوکاست یک 
1942 به بعد وقتی هیتلر متوجه شد که نمی تواند در جنگ پیروز شود روی هدف دوم 

خود که نابودی یهودیان بود متمرکز شد.
متن کامل این گفتگو در پی می آید:

نشدند  انتخاب  جمهوری  ریاست  توسط  رفتند  نیویورک  به  که  مجلس  *نمایندگان 
هیأت  توسط  می شوند  اعزام  مجلس  طرف  از  همراه  عنوان  به  که  گروه هایی  معموالً   و 
رئیسه و رئیس مجلس انتخاب می شوند. چون قباًل عضو گروه های دیپلماتیک مثل گروه 
گفت وگوی ایران و اروپا و یا گروه نماز های صبح جمعه بودم و چون سو تفاهم هایی در 
خصوص اقلیت های دینی در ایران مطرح شده بود و موضع گیری هایی درباره نظر ایران 

راجع به هولوکاست وجود داشت، این انتخاب صورت گرفت.
*آقای روحانی در هواپیما می خواستند از نظر من درباره هولو کاست مطلع شوند که من 
گفتم موضع گیری ایشان درباره این مساله منطقی و دپلماتیک بوده است و نیازی به اینکه 

من مشورتی بدهم حس نمی شود. منتها ایشان اصرار داشتند که نظرات من را بدانند.
*مسئوالن آمریکا به استقبال هیچ گروهی نمی روند چون اصاًل میزبان آمریکا نیست و 

طبق قانون، سازمان ملل میزبان به حساب می آید.
از هتل در  تصاویری که  و آن  اقامت داشت   )U.U1( وان ان  یو  ایرانی در هتل  *هیأت 
اینترنت پخش شده درست نیست. حرف هایی هم که درباره شیر آالت طالیی و سونای 
آنچنانی گفته می شود اشتباه است. وارد هتل که شدیم به دکتر دستغیب گفتم این اتاق 
یک پنکه سقفی کم دارد تا به یک مسافر خانه درجه دو تبدیل شود! حدود پنجاه سال 
از ساخت این هتل می گذشت، همه موکت های آن کهنه بود و هیچ نکته برجسته ای دال 
بر نو بودن آن وجود نداشت. البته در آن شرایط پیدا کردن هتلی که بتواند این هیأت را 
یکجا در خود جا بدهد سخت بود. از نظر مسائل امنیتی هم بهتر بود که این هتل به مقر 

سازمان ملل نزدیک باشد.
*کار اصلی ما در این سفر آگاه کردن تفکرات عمومی، شرکت در جلسات با رسانه ها و 
نمایندگان البی های سیاسی بودن تا بتوانیم ذهنیت آنها را نسبت به اتفاقات ایران کمی 

واقع بینانه تر کنیم.
*}در پاسخ به اینکه در زمان سخنرانی اوباما، روحانی آن را مستقیما تماشا کرد؟{ از 
این موضوع اطالع دقیق ندارم چون اتاق آقای روحانی در هتل، یک طبقه باالتر از ما بود. 
ولی بعد از آن حس کردیم که از کل سخنرانی اوباما ناراضی نیست و معتقد است که 

آمریکایی ها گام هایی به سوی بهتر دیدن واقعیت برمی دارند.
*تعدادی از مشاوران آقای روحانی در ویرایش سخنرانی او شرکت داشتند. اما متن اصلی 
سخنرانی را خود آقای روحانی نوشته بود. متن قبل از سخنرانی اوباما تنظیم شده بود 

آخرین ویرایش آن نیز سر میز صبحانه انجام شد که این پیش از صحبت های اوباما بود.
*در فاصله بین صحبت های اوباما تا سخنرانی روحانی، بیشتر حالت انتظار وجود داشت و 
کسی موضع خاصی درباره سخنان اوباما نگرفت. تنها کانال های تلویزیونی  آمریکایی اعتقاد 
اعالم  و  است  ایران  مقابل  در  آمدن  کوتاه  و  نرمش  نوعی  اوباما  داشتند که صحبت های 
اینکه آمریکا دوست دارد در های دیپلماتیک گفت وگو باز بماند حتی بعضی از شبکه های 
افراطی تر معتقد بودند که اوباما بیش از حد کوتاه آمده است. بعد از صحبت های روحانی، 

بیشتر نظرات این بود که گفتار ایران در چارچوب عرف دیپلماتیک بوده است.
*}در پاسخ به اینکه سئواالت مصاحبه های تلویزیونی روحانی با شبکه های آمریکایی از 
قبل چک می شد؟{ خیر. روحانی از مصاحبه کنندگان صورت سئواالت را نمی خواست و 
برای  داشت.  او  دیپلماتیک  کامل  اشراف  از  نشان  ان  که  فی البداهه جواب می داد  کاماًل 
خبرنگاران هم جالب بود که کسی در سطح رئیس جمهور صورت سؤاالت را نمی خواهد. 
چون  است  متفاوت  خارجی ها  با  مقایسه  در  ایرانی  سیاستمداران  برخورد  نوع  البته 
مصاحبه های آنها بیشتر نمایشی است ولی وقتی به ایرانی ها می رسند می خواهند مسائل 
را واقعی تر بررسی کنند. توان دیپلماتیک آقای روحانی به گونه ای بود که می توانست در 

گوشه رینگ گیر نیفتد.
را در گوشه رینگ محاصره کند  این است که مصاحبه شونده   چون هنر یک خبرنگار 
اما آقای روحانی به خاطر اشرافی که روی مسائل داشتند در این دام نیفتادند. در مساله 
جزئیات  وارد  نمی توانم  و  نیستم  تاریخدان  »من  که  جمله  آن  گفتن  با  هم  هولوکاست 
مسائل تاریخی شوم اما کل کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم را قبول دارم و 
آن را محکوم می کنم ولی قربانی شدن یهودیان در جریان جنگ، مجوز کشتار فلسطینیان 
به دست دشمن  بهانه  بدون دادن  را  اصولی جمهوری اسالمی  به خوب مواضع  نیست« 

بیان کردند.
*شخصاً معتقدم که هولوکاست یک واقعیت غیر قابل انکار است. در طی جنگ جهانی دوم 
به ویژه از سال 1942 به بعد وقتی هیتلر متوجه شد که نمی تواند در جنگ پیروز شود 
روی هدف دوم خود که نابودی یهودیان بود متمرکز شد. تنها یهودیان هم قربانی حرکت 
هیتلر نبودند. بسیاری از افرادی که تفکرات متفاوتی با هیتلر داشتند مثل سوسیالیست ها، 
کشیش های مسیحی، اعراب و کولی ها قربانی فعالیت های نژاد پرستانه هیتلر شدند. این 
مساله ای است که ثابت شده است. ولی از طرفی سو استفاده از یک واقعه تاریخی به خود 

آن واقعه ضربه می زدند.
*نکته جالب برای همه ما در آخرین لحظه سفر، درخواست کاخ سفید برای تماس تلفنی 
با آقای روحانی بود. در واقع از کاخ سفید با آقای خزایی تماس گرفته بودند و سوالشان 
این بود که اگر آقای اوباما با آقای روحانی تماس بگیرند ایشان پاسخ خواهند داد یا خیر؟ 
آقای روحانی هم گفته بودند که فرهنگ ایرانی یک فرهنگ مودبانه است و اگر کسی با ما 

تماس بگیرد شرط ادب ایجاب می کند که ما به آن جواب بدهیم. بعد از آن این تماس 
برقرار شد که بیشتر از چند دقیقه هم نبود و هر دو طرف مواضع خود را تکرار کردند. 
شروع تماس هم با عذر خواهی آقای اوباما به دلیل ترافیک شهر نیویورک و مشکالتی که 
شلوغی شهر برای هیأت ایرانی به وجود آورده بود. این حرف ها شاید نشان دهنده این 

باشد که آمریکا حاضر است مسئولیت رفتار های خود را بپذیرد.
*}در واکنش به اینکه عده ای مطرح می کنند که این درخواست از سوی ایرانی ها بوده 
است{ چیزی که من در آنجا از نزدیک دیدم و شاهدش بودم این است که این درخواست 
از سوی آمریکایی ها صورت گرفت. حدود دو دقیقه بعد از این درخواست دو نفر که موقع 
برقراری این ارتباط حضور داشتند -حسام الدین آشنا و محمدرضا صادق-  را به صورت 
جداگانه دیدم و هر دو، این روایت را به همان صورتی که گفتم مطرح کردند. چند روز 
پیش از آن هم آمریکایی ها درخواست مذاکره مستقیم را با آقای روحانی داده بودند که 
نظر هیأت ایرانی و مخصوصاً خود رئیس جمهور ایران بود که مالقات در این سطح فعاًل 
آقای روحانی در مسیر  بگیرد.  باید چارچوب های مقدماتی آن شکل  و  بسیار زود است 
بازگشت، مکالمه را بسیار مثبت خواند و به نحوی آن را پیروزی برای خودش می دانست

متوالی، در صدها  نقطه عطفی رسید. طی سال های  به  آمریکا  و  ایران  روابط  سرانجام 
و  آمریکا  از سوی  رژیم  تغییر  سیاست  دادن  پایان  لزوم  درباره  من  مقاله،  و  سخنرانی 
اجتناب از ادبیات تهدید و تحقیر نسبت به ایران تأکید داشته ام. به عوض بایستی بر تهیه 
» دستور کار بزرگی« برای بازبینی بر روابط دوجانبه بر اساس احترام و منافع متقابل 

تمرکز کرد.
درباره پرونده هسته ای، یک حل و فصل مسالمت آمیز در چارچوب معاهده منع تکثیر 
آیت اهلل  از سوی  فتوای مذهبی صادره  اجرایی کردن  و  )ان پی تی(  سالح های هسته ای 
خامنه ای،  رهبر عالی ایران که تولید، ذخیره و استفاده از هرگونه سالح کشتار جمعی از 

جمله سالح هسته ای را ممنوع و حرام اعالم کرده است.
اجالس  حاشیه  در  را  دوجانبه  گفت .وگوی  و  دیدار  فرصت  روحانی  و  اوباما  پرزیدنت 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در روز 25 سپتامبر )3 مهر ماه( از دست دادند. 
برنامه  ریزی این دیدار و کمبود زمان برای رسیدن به نتیجه ای ملموس از جمله دالیل 
انجام نشدن این دیدار اعالم شد.البته این عقب نشینی کوتاه بود و با دیدار دکتر ظریف، 
وزیر امور خارجه و جان کری همتای آمریکایی خود و نیز مکالمه تلفنی رؤسای جمهور 
جبران شد. این دو رویداد در تاریخ روابط تیره آمریکا و ایران از زمان انقالب اسالمی 
در سال 1357 تاکنون بی سابقه بوده است. بلوغ سیاسی و شجاعت دو رئیس جمهور 
حاکی از اراده آنها برای پایان دادن به بیش از 3 دهه خصومت بود.هر دو تماس تاریخی 
می تواند تأثیرات زیادی نه تنها بر نزدیک شدن ایران و آمریکا داشته باشد، بلکه بر صلح 
و ثبات در خاورمیانه نیز اثر خواهد گذاشت. نویسنده با بیش از 25 سال سابقه مطالعه و 
کار در حوزه روابط ایران و غرب، تردیدی ندارد که سخنرانی 24 سپتامبر )2 مهر( اوباما 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مثبت ترین اظهارات یک رهبر آمریکا در قبال ایران 

از سال 1357 تاکنون بوده است.
ایران را تهدید نکرد، و قبول کرد که  بار بود که یک رئیس جمهور آمریکا  اولین  این 
هزاران نفر از مردم ایران توسط رژیم صدام حسین در هجوم وی به ایران قربانی حمالت 
عمیق  ریشه های  بر  مبنی  تاریخی  دالیل  برخی  اوباما  همچنین  شده اند،  شیمیایی 
بی اعتمادی از سوی ایران نسبت به آمریکا را پذیرفت، در این زمینه به خصوص به نقش 

آمریکا در سرنگونی دولت ملی مصدق طی جنگ سرد نیز اشاره کرد.
در زمینه موضوعات دوجانبه، اوباما پیشنهاد داد روابط با ایران بر اساس اصول منافع و 
احترام دوجانبه مورد بازبینی قرار گیرد، این اقدام یک موضع کاماًل متفاوت با سیاست 
سابق تغییر رژیم از سوی آمریکاست. همچنین اظهارات آشتی جویانه ای درباره موضوع 
هسته ای ابراز داشت، اوباما با پذیرفتن حق مردم ایران برای انرژی صلح آمیز هسته ای بر 

فتوای آیت اهلل خامنه ای علیه تولید سالح هسته ای نیز تأکید کرد.
رئیس جمهور آمریکا سپس گام شجاعانه مأموریت دادن از سوی خود به جان کری را 
برای حل موضوع هسته ای و ایجاد روابط جدیدی با ایران که برای منطقه و جهان خوب 
خواهد بود برداشت.از سوی دیگر روحانی با مهارت تغییر عمده در مواضع واشنگتن را 
تشخیص داد و گشایش ایجادشده از سوی اوباما را این گونه مغتنم شمرد: »ما می توانیم 
به یک چارچوب  برای مدیریت اختالفات دست یابیم.« این یک پیام آشکار مبنی بر این 

بود که ایران برای بهبود مناسبات دوجانبه با آمریکا آماده است.
موضوع محوری برای دو طرف اکنون این 
تفاهم  می تواند  مقابل  طرف  آیا  که  است 

سوی  از  یا  و  کند  پیشنهاد  را  تعاملی  و 
طی  می شوند.  محدود  خود  پایتخت های 

مذاکرات هسته ای در زمان محمد خاتمی، 
 2003 سالهای  از  سابق  جمهور  رئیس 
)فرانسه،  تروئیکا  کشورهای  با   2005 تا 
روحانی  که  زمانی  در  و  آلمان(  انگلیس، 
تهران  بود،  ایران  مذاکراتی  تیم  مسئول 
حل  برای  وسیعی  انعطاف  و  گشایش 

مجادله هسته ای ارائه کرد.
به عنوان  شفافیت  میزان  حداکثر  ایران 
پروتکل  پذیرفتن  با  و  ان پی تی  عضو  یک 
نشان  خود  از  جانبی  تنظیمات  و  الحاقی 
داد. تهران همچنین آمادگی خود را برای 
صلح آمیز  تضمین  و  اعتمادساز،  اقدامات 

بودن قطعی برنامه خود اعالم کرد.
معظم  رهبر  نهایی،  تصمیم گیر  همچنین 
ایران، از ریاست جمهوری و تیم مذاکراتی 
اقدامات  و  شفافیت  موضوعات  در  وی 
ایران  متأسفانه،  کرد.  حمایت  اعتمادساز 
به  رسیدن  برای  خود  اروپایی  همتایان  و 
توافق نهایی شکست خوردند به این دلیل 
ایران  مشروع  حقوق   نفی  بر  آمریکا  که 
تحت معاهده ان پی تی اصرار داشت. جک 
استراو، وزیر خارجه وقت انگلیس در ژوئیه 
2013 )مرداد 1392( به شبکه بی بی سی 
گفت: »داشتیم به نقطه ای می رسیدیم، با 
پیچیده  موضوع  سپس  )متقابل(،  احترام 
آقای  پای  زیر  واقع  در  آمریکایی ها  شد. 
را  آنچه  عماًل  و  کردند،  خالی  را  خاتمی 

نمی خواستند به دست آوردند«.
اکنون برای پایتخت های هردو کشور زمان 
آن فرا رسیده است که دست به اقدامات 
تضمین  برای  عملی  و  آمیز  جسارت 
گشایش ایجادشده بزنند. با آگاهی عمیق 
بر سیاست خارجی آمریکا، مطمئن هستم 
خواهد  متحد  ایران  رهبری  مجموعه  که 
بود و  قادر است حداکثر میزان شفافیت 
برای  را  اطمینان ساز  اقدامات  اجرای  و 
اطمینان دادن به جامعه بین المللی نسبت 
کشور  یک  همیشه  ایران  که  امر  این  به 
ارائه  ماند  خواهد  هسته ای  سالح  بدون 
کند.بااین حال مسئله ای که باقی می ماند، 
این است: آیا اوباما می تواند کنگره را که 
ایران  حق  شناختن  رسمیت  به  نسبت 
تحت ان پی تی مردد است متقاعد کند، و 
مانع تحریم های جدید شود و احتماالً در 
چارچوب یک توافق، تحریم ها علیه ایران 

را برطرف کند؟
هرچند موضوع هسته ای در اولویت برنامه 
وزیر  دو  اما  دارد،  قرار  کری  و  ظریف 
از جمله  دیگر  مسائل  درباره  باید  خارجه 
افراط گرایی  و  افغانستان  عراق،  سوریه، 
کلید  کنند.  مذاکره  یکدیگر  با  منطقه  در 
حوزه های  در  که   است  این  در  موفقیت 
مورد اختالف  مذاکره صورت گیرد و در 

اقدامات  بر  مشترک  منافع  حوزه های 
عملی تأکید شود.

سفیر  به عنوان  مسئولیتم،  زمان  در 
هلموت  وقت  صدراعظم  آلمان،  در  ایران 
جمهور  رئیس  رفسنجانی،  اکبر  و  کهل 
برقرار  دوره ای  تلفنی  تماس های  ایران 
و  دوجانبه  موضوعات  در  که  می کردند 
تأثیر  المللی  بین  و  منطقه ای  مسائل 
خاورمیانه  اکنون  داشت.  به همراه  مثبتی 
در آشوب و در آستانه جنگ های فرقه ای 
آمریکا  است.  گرفته  قرار  داخلی  و جنگ 
و  المللی  بین  مهم  بازیگر  یک  به عنوان 
منطقه ای  مهم  بازیگر  یک  به عنوان  ایران 
مسئولیت تاریخی برای کسب صلح، ثبات 
از  فراتر  و  خاورمیانه  منطقه  در  امنیت  و 
این  روحانی  و  دارند.اوباما  دوش  بر  آن 
مورد  همکاری های  که  دارند  را  ظرفیت 
نیاز بیشتری را صورت دهند. هردوی آنها 
ایجاد  بر  و  بمانند  متمرکز  و  محکم  باید 
فضایی برای مذاکرات مثبت تمرکز کنند.  
اوباما در تاریخ 30 سپتامبر )8 مهر( گفت: 
»ما هیچ گزینه ای از جمله گزینه نظامی 
را از روی میز برنداشته ایم.«، اظهار نظری 
مواجه  ایرانی  مقام های  واکنش  با  که 
درباره  را  برانگیزی  تأسف  سؤاالت  و  شد 
حسن نیت آمریکا در مذاکرات ایجاد کرد.

تلفنی  تماس های  باید  جمهور  رئیس  دو 
دوره ای داشته باشند و دیدارهای معمولی 
وزرای خارجه خود را برای مشورت روی 
و  منطقه  موضوعات  دوجانبه،  روابط 
موضوعات بین المللی را تأیید کنند.  آنها 
مشارکت  و  اهمیت حضور  باید  همچنین 
دیگر بازیگران مهم منطقه ای و بین المللی 
هند،  چین،  روسیه،  اروپا،  اتحادیه  مانند 
و  عراق  سعودی،  عربستان  ترکیه،  ژاپن، 
روند  این  در  بگیرند.  نظر  در  نیز  را  مصر 
آنها باید تله ها و منفی بافی های منتقدان، 
و گروه های بی اعتماد  را در آمریکا، ایران و 
کشورهای دیگر که همچنان گرفتار افکار 
بی اعتمادی،  از  سرشار  قدیمی  و  منسوخ 
هستند  درگیری  و  دشمنی  طرفدار  و 
اجتناب کنند، دیدگاه هایی که منجر به از 
دست دادن فرصت مهیاشده برای حل و 

فصل موضوع هسته ای می شود.
آمریکا  و  ایران  روابط  در  تحوالت  آخرین 
تأثیرات مثبتی بر روابط دو کشور به همراه 
شود  داده  اجازه  نباید  اما  داشت،  خواهد 
از  اغفال  باعث  توجه  مورد  اقدامات  این 
که  شود.مسیری  حیاتی  موضوعات  دیگر 
مقابل روابط ایران و آمریکا به طور ویژه از 
سوی وزیر خارجه ایران و دیگر بخشهای 
با  باید  است  روحانی گذاشته شده  دولت 
کلیدی  کشورهای  دیگر  با  پایدار  تعامل 
منطقه و جامعه بین المللی متوازن شود. 
حوزه  چندین  در  ایران  پیشرفت  امر  این 
را تضمین خواهد کرد که هرکدام از این 
و  و حل  روابط  تقویت  به  منجر  فرایندها 
فصل مسائل مهم داخلی، منطقه ای و بین 

المللی می شود.   سید حسین موسویان

 موسی غنی نژاد از منتقدان سرسخت مصدق و کارنامه اش است؛ کارنامه ای که به باور او نه 
ملی کردن صنعت نفت که دولتی کردن درآمد نفت را به دنبال داشته است. او مصدق و رویکردش 
ناسیونالیستی،  بیشتر  نگاه مصدق  که  است  باور  این  بر  و  می داند  مردم گرایانه/پوپولیستی  را 
دولتی  اقتصاد  به  که  بود  جمع گرایی  و  پوپولیسم  این  از  و  بود  کلکتویستی  و  جمع گرایانه 
ادامه  در  که  داده ایم  ترتیب  گفت وگویی  مصدق،  کارنامه  و  28مرداد  درباره  او  با  می رسید. 

می خوانید:
 آقای دکتر غنی نژاد شما اغلب ملی کردن صنعت نفت را »دولتی کردن درآمد نفت« خواند ه اید. 
مخالفان شما معتقدند که اصوال تا پیش از ملی شدن صنعت نفت بخش خصوصی قدرتمندی 
وجود نداشت و کشور ما به جز درآمدهای نفتی، درآمد دیگری نداشت تا بتوان به امید اقتصاد 

غیردولتی از این درآمدها صرفنظر کرد.
این حرف درست نیست چراکه پیش از همان زمان که صنعت نفت ملی شد هم، ما درآمد نفتی 
داشتیم. زیاد نبود اما آنقدر اهمیت داشت که وقتی این درآمدها قطع شد برای دولت دکتر 
مصدق مشکالت زیادی ایجاد کرد. واردات ما به شدت کم شد و با همین مسایلی که امروزه 
با آنها روبه رو هستیم، یعنی مساله تحریم ها در اشل دیگری روبه رو شدیم. حرف من درمقابل 
ملی شدن صنعت نفت این نبوده که درآمد نفت را صفر کنیم و از آن چشم پوشی کنیم اما این 
درآمد باید با مکانیسم درست وارد اقتصاد کشور شود. وقتی صنعت نفت ملی شد درآمدهای 
انگلیس قرارداد داشت که نفت  ایران و  نفتی مستقیما عاید دولت می شد. قبال شرکت نفت 
را اکتشاف و استخراج کند و دولت از این مساله بهره مالکانه می گرفت و از آنجا که سهامدار 
بود و مالیات دریافت می کرد مکانیسم خیلی روشنی وجود داشت که این در آمدها چگونه از 
طریق دولت وارد اقتصاد می شود اما وقتی صنعت نفت ملی شد یعنی کامال اداره شرکت نفت 
در اختیار دولت قرار گرفت یعنی نه فقط درآمدها که صنعت نفت هم دولتی شد. حرف من 
این نبود که بخش خصوصی بزرگی آن زمان بود که پس از خلع ید می شد صنعت نفت را به او 
واگذار کرد. چنین توانی اصال نبود اما ملی کردن صنعت نفت به بهانه حاکمیت ملی، نادرست 
بود. سرمایه گذاری یک شرکت خارجی که نقض حاکمیت ملی نیست. ایران می توانست سهم 
در واقع  بدهد.  افزایش  داشت  نفت  زمان  آن  که  قیمتی  هر  با  نفتی  درآمدهای  از  را  خودش 
و  دولت مصدق  و سقوط  از سال 32  بعد  نکرد.  را حل  مساله ای  ملی شدن صنعت نفت هیچ 
روی کارآمدن دولت زاهدی و حتی با  گذشت یک سال که بهره برداری از نفت، ملی شده بود 
عمال کنسرسیومی خارجی بود که به اتفاق شرکت ملی ایران نفت را استخراج می کردند. تنها 

تفاوت این بود که درآمد، مستقیما در اختیار دولت قرار می گرفت.
 می گویید نه تنها درآمدها که اداره صنعت نفت هم دولتی شد. برخورد درست با مساله چه بود؟

برخورد با صنعت نفت به عنوان یک شرکت انتفاعی و یک بنگاه اقتصادی جدای از دولت. ضمن 
اینکه قرارداد به بخشی از نفت ایران مربوط بود و همه نفت ایران که در اختیار این قرارداد نبود. 
ایران می توانست شرکت های دیگری بزند و قراردادهای تازه ببندد تا زمانی که صنعت داخلی 
به اندازه کافی رشد کرده باشد. نمی توانستیم و االن بعد از 60سال هم نمی توانیم به طور کامل، 
اینها شعارهای پوپولیستی دولت  بی نیاز از سرمایه گذاری خارجی، نفت را بهره برداری کنیم. 
دکتر مصدق بود که درست نبود و ادعا بود که ما خودمان آن را اداره می کنیم. چه کسی اداره 

می کند؟ کدام تکنولوژی؟ بخش های حساس تکنولوژی حفاری هنوز وارد می شود.
و با وجود این نارضایتی ها طرح امنیت اجتماعی آقای مصدق و حکومت نظامی دوران او را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
طرح امنیت اجتماعی کار بعدی نظامیانی است که بر سرکار آمدند و دوران فضل اهلل زاهدی 
و شاه را بسیار راحت کرد. همین طرح امنیت اجتماعی بهانه بسیار خوبی بود که بر اساس 
همان، ساواک در دوره بعدی ایجاد شد و فضای جامعه ایران را امنیتی کردند. البته نمی گویم 

که مصدق نیتش این بود اما کار را برای نظامیان در مقابله با آزادیخواهی بسیار راحت کرد.
  به لحاظ فرهنگی چطور؟ وقایع و فضای آن دوران که تحت سیطره حزب توده و جریان حامی 
آقای مصدق بود چه نقشی در شکل گیری ذهنیت چپ گرا و ضد آزادیخواهانه در کشور داشت؟

نگاهش  بیشتر  و  نداشت  چپ  گرایش  و  بود  مردم گرایانه/پوپولیستی  رویکردش  مصدق 
ناسیونالیستی، جمع گرایانه و کلکتویستی بود و از این پوپولیسم و جمع گرایی بود که به اقتصاد 
دولتی می رسید. اما این نقطه اشتراک مهم که با چپ ها داشت را حزب توده بسیار دیر فهمید 
چون اوایل کار با مصدق مخالفت می کرد و می گفت او کارگزار آمریکایی هاست که می خواهد 
انگلیس را کنار بزند و آمریکایی ها را بر سر کار بیاورد. اما بعد که رویکرد پوپولیستی دکتر 
بسیار  اواخرش  و  است  می زند شبیه خودشان  که  که حرف هایی  دیدند  تشدید شد،  مصدق 
نزدیک شدند که البته این نزدیکی سازمان یافته نبود و نوعی نزدیکی ایدئولوژیک بود که ایجاد 
شد که البته بعد از 28مرداد هم حزب توده به رغم آن حرف های اولیه، شدیدا پشتیبانی کرد و 

برای این پشتیبانی هزینه هم داد.

»مصدق« تحریم ها را موهبت خواند، 
مردم ناراضی شدند کلید موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا

جزئیات جدید از گفتگو تلفنی اوباما با روحانی از زبان مره صادق :
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دولتها می توانند با استفاده از تداوم تورم، بخش بزرگی از ثروت 
ملتهای خود را با روشی پنهانی و نامشهود، تصاحب کنند. برای 
از هم پاشیدن بنیانهای جامعه، بی ارزش کردن پول ملی، برترین 
روش ناملموس و یقینی است. فرآیند زایل کردن ارزش پول ملی از 
نیروهای پنهان قانون نابودسازی اقتصاد استفاده می کند و این کار 
را به شیوه ای انجام می دهد که حتی یک در میلیون نفر جامعه 
نیز قادر به شناسایی و تحلیل آن نخواهد بود.« )جان مینارد کینز(

این روزها کشور با عارضه پولی ویژه ای مواجه شده است که در 
نفس خود بی همتا، شگفت آور، خالف قانون و آشکارا در تعارض 
با مصالح ملی تلقی می شود. رئیس کل بانک مرکزی که براساس 
قانون پولی و بانکی باید حافظ ارزش پول ملی باشد، در دفاع از 

پولهای خارجی، از سقف ارزش ریال سخن می گوید.
مقام پولی کشور، به جای آن که به طراحی سیاستهایی بپردازد 
که پول ملی را که ارزش کار مردم این سرزمین را نشان می دهد، 
قدرتمند سازد، در فکر ایجاد وضعیتی است که در آن ارزش ریال 
ایران افزایش نیابد. در همین راستا مسئوالن این بانک، مطالبی در 
تأیید گفته های ریاست کل بانک مرکزی بیان کرده اند. در این 
نوبخت هم در مورد سخنان ریاست کل  باقر  آقای محمد  راستا، 
بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که هدف این مقام جلوگیری از 
نوسان نرخ ارز بوده است و او خواهان گران شدن قیمت دالر نبوده 
است.در هر صورت، مگر می شود یک نرخ را در حدی نگاهداشت 
و به این منطق توسل جست که هرچه نوسان بی مورد در گذشته 
داشته است، فراموش شود، ولی از حاال به بعد دیگر نوسان نمی 
خواهیم؟ کدام منطق اقتصادی این موضوع را تأیید می کند؟ اگر 
نرخ حاضر باالی نقطه ی ارزش برابری منطقی برای اقتصاد کشور 
باشد، باز هم با توسل به ناخوشایندبودن نوسان باید از آن اجتناب 
کرد و عدم تعادل را برازنده شمرد؟ در هر صورت این اظهار نظر 
بیشتر  این که کاهش  بر  دال  مرکزی  بانک  ارزی  معاون  گفته  با 
از ذهن  ندارد. دور  به ضرر کشور است، هیچ سازگاری  نرخ دالر 
به  نزدیکتر  نظری  مرکزی  بانک  کل  رئیس  شد  تصور  که  نیست 
گفته معاون ارزی خویش داشته باشد تا به گفته یک مقام بیرون 

از بانک.
نگران  ملی، چنان  پول  ارزش  وضعیت  با  پولی  مقام  برخورد  این 
کننده است که فقط با اشاره به گفته های آقای احمد توکلی می 
مرکزی،  بانک  وظایف  با  آشنا  جامعه  در  ایجادشده  حیرت  توان 
آور نیست که رئیس کل  آیا »شگفت  به راستی  را توصیف کرد. 
بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان دهنده 
پول ملی در طول دو سال گذشته، نگران شود و برخالف وظایف 
قانونی خود چنان موضع گیری کند که روند تقویت کننده پول 
ملی عکس شده و پول ملی دوباره راه بی ارزش تر شدن را پیش 

بگیرد؟«
مختلفی  مطالب  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  های  گفته  تفسیر  در 
وجود دارد که بعضی از آنها توسط دست اندرکاران مطبوعات یا 
توسط  نیز  دیگر  بعضی  است.  نوشته شده  دانشگاهیان  از  نقل  به 
مسئوالن اقتصادی و پولی کشور عنوان شده است. این دو گروه 

مطلب باید با دقت از یکدیگر تفکیک شود.
انتظارات  واقع  در  قیمت دالر  افت  منطق  اینکه  توجه  قابل  نکته 
با  نباید  را  انتظارات  این  است.  بوده  بازار   )Expectations(
انتظارات  گرفت.  اشتباه   )Psychological( روانی  واکنشهای 
می تواند مبنای عقالیی داشته باشد. این که جامعه انتظار داشته 
باشد در پی تنش زدایی بین ایران و کشورهای بزرگ جهان، و به 
اقتصادی  آرامش  احتمالی،  امکان جنگ هرچند  دنبال محوشدن 
بروز می کند و مبادالت اقتصادی با آسانی نسبی می تواند انجام 
شود، تصوری متکی به واکنش روانی نیست و نوعی انتظار متکی 

بر عقالنیت جامعه است.
نباید فراموش کرد که ارز آن قدر گران شده است که کارآفرینان 
با وضعیِت موجوِد بنگاِه خود  ناگزیر  این کشور برای تداوم تولید 
مدارا کرده اند و از سِر ناچاری سرمایه گذارِی جدیدی انجام نمی 
گذاری  سرمایه  شود،  گرفته  نادیده  تحریم  اثر  اگر  حتی  دهند. 
در  باشد،  داشته  نیاز  دنیا  امروز  نسل  آالت  ماشین  به  که  جدید 
طرح،  ارزیابِی  بوته  از  ارز،  نرخ  این  با  تواند  نمی  چارچوبی  هیچ 
سودآور بیرون آید. تأثیر زیانبار این روند بر توسعه درازمدِت کشور 

موضوعی است که به سادگی نباید آن را نادیده گرفت.
گذشته از آن که فرمایش رئیس کل بانک مرکزی برخالف وظیفه 
ای است که قانون برعهده او گذاشته است، دلیل مخدوش کردِن 
انتظاراِت عقالیِی بازار، در زماِن اعاده قسمتی از ارزش ریال ایران 

هم به سادگی قابل ردیابی نیست.
دکتر  آقای  های  گفته  مورد  در  توان  می  مسئوالن  گروه  در 

شود  می  برداشت  چنین  ها،  گفته  این  از  کرد.  بحث  کمیجانی 
که این مقام ، با تکیه بر خاطرات عملکرد سالهای نخستین دهه 
است، در خیاِل  تردید  مورد  نیز  آن  کارآیی و صحت  1380، که 
تکراِر همان روشهایی است که اگر پاسخگو بودند، شاید وضعیِت 
اقتصاِد ایران امروز چنین نمی بود. دفاع از عملکرِد برنامه چهارِم 
در  که  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
به عنوان یک  ایران  ارزش ریال  آن تضعیِف مداوم و بی برگشت 
بی  از  دفاع  چارچوب  در  بار  این  بود،  شده  مطرح  پولی  سیاسِت 

ارزش کردِن ریاِل ایران، ظاهر شده است.
برای توجیِه به ظاهر علمِی موضوِع ارزشمندبودن پولهای خارجی 
در مقابل ریال ایران، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار نظر کرده 
است که بخش عمده تورم 39 درصدی جاری کشور برخاسته از 
کاهِش واردات است. این گفته را باید در کنار انتقاداتی قرار داد که 
می گفتند وارداِت بی رویه، اقتصاد کشور را مخدوش کرده است. 
جالب توجه است که آقای دکتر کمیجانی در گفت و گویی در دفاع 
از انتصاب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد و دارایی »نرخ 
ارز پرنوسان و نسبتاً باال« را در شمار چالشهای اصلی اقتصاد کشور 
شمرده بود. این در حالی است که ظرف مدتی کمتر از دو ماه بعد، 
پایین بودِن نرِخ ارز ایشان را نگران کرده است. آیا به راستی افِت 
رأی  تغییر  کوتاه، سبب  مدتی  در  پولهاِی خارجی  ارزِش  محدوِد 

این مقام شده است؟
در  حاضر  حال  در  که  مسائلی  مورد  در  مقام،  این  فرمایش  در 
که  است  نشده  مشخص  است،  کرده  ایجاد  نگرانی  کشور  اقتصاد 
کشور  تولید  جدی  افت  و  ها  یارانه  هدفمندکردن  قانون  جایگاه 
قانون  که  عنایت شود  باید  است.  بوده  تورم چه  بر  اثرگذاری  در 
افزایش قیمتها و پرداختهای  یارانه ها حاصلی جز  هدفمندکردن 
راستا،  همین  در  است.  نداشته  توقف،  غیرقابل  ولی  ناکفا،  نقدی 
منفی شدن جدی نرخ رشد اقتصادی کشور که در تاریِخ ایران کم 
سابقه است، از وجود رکود و نابسامانی انکارناپذیر در اقتصاد کشور 
حکایت دارد که رابطه علت و معلولی آن با تورم و افِت ارزِش پول 

باید ردیابی شود.
قول  از  را  منفی  رشد  کمیجانی  دکتر  آقای  که  است  توجه  قابل 
معاون برنامه ریزی و مدیریت رئیس جمهوری ذکر نموده است، در 
حالی که مرکز آمار ایران اعداد و ارقام را انتشار داده است و امروز 
های  دانسته  از  کشور،  ملی  ناخالص  محصول  درصدی   5.4 افت 
رسمی محسوب می شود. بدون تردید بانک مرکزی هم ارقام رشد 
منفی سال 1391 را محاسبه کرده است و این مقام محترم باید به 
این محاسبات هم دسترسی داشته باشد ،زیرا اعالم کرده است که 
نتایج بانک مرکزی هم ظرف یک هفته انتشار داده می شود. در هر 
صورت این پرسش مطرح است که آیا مدیریت نادرست اقتصادی 
که طی چندین دهه، نظام رفتاری کارگزاران ایرانی را تغییر داده 
است، نقش محدودی در تورم داشته است و فقط جایگاه کاهش 

واردات در تورم از دیدگاه ایشان ملموس و مشهود است؟
اگر به راستی نظر ایشان در طول یک مدت کوتاه تغییر کرده و 
افزایش واردات را برای کاهش تورم ضروری می دانند، پرسشی که 
مطرح می شود این است که چرا برای افزایش واردات نرخ ارز باید 
باال برود؟ منطق حکم می کند که افت نرخ ارز با افزایش واردات 
سازگاری داشته باشد. رابطه ی علت و معلولی بین دالر گران و 
باالرفتن واردات برای کاهش تورم چیست؟ در هر صورت موضوع 
واردات در سخنان ایشان در همین حد باقی مانده است و خواننده 
در این ابهام باقی می ماند که 1( واردات، زیاده از حد بوده است 
ارتباطی  ارز چه  نرخ  گران شدن  با  واردات  افزایش   )2 و  یا خیر 

باید داشته باشد؟
با  واردات،  و  تورم  ارتباط  به  عنایت  بدون  کمیجانی،  دکتر  آقای 
افزوده  دالر  نرخ  محاسبه  در  خرید  قدرت  برابري  روش  تشریح 
کالن  اقتصاد  محیط  کل  که  این  روش ضمن  این  »در  که  است 
تراز  وري،  بهره  تورم،  تولید،  مانند  کالن،  اقتصاد  متغیرهاي  و 
پرداختها )وضعیت تعادلي و عدم تعادلي در تراز پرداختها( دیده 
مي شود؛ در نهایت دو متغییر اصلي تورم ایران و میانگین وزني 

تورم کشورهاي طرف تجاري ایران مالک این محاسبه است«.
قرار  مبنا  »با  که  است  داده  ادامه  مرکزي  بانک  اقتصادي  معاون 
دادِن تفاضِل تورِم داخل و خارج، تعدیلي در این فرمول نرخ دالر 
بازار دیده مي شود. به عنوان مثال در سال 1381، محاسباتي را 
انجام دادیم و با وجود اختالالت اقتصادي آن زمان بعد از یکسان 
بازار حدود 795 تومان تعیین شد؛ این نرخ  سازي، نرخ دالر در 
را آن زمان بازار دیکته مي کرد«. به فرض که این فرمایش بدون 
تردید صحت داشته باشد، پرسش این است که ارتباط بین وضعیت 
سال 1381 و وضعیت سال 1391 چیست؟ مگر در زمان حاضر 
هم نرخ یکسان شده ای در بازار وجود دارد؟ مگر وضعیت اقتصادی 
در دو سال مورد بحث تشابه دارد؟ مگر عوامل اختالل در این دو 
سال مشابه است و ... یگانه موضوعی که این دو سال را به یکدیگر 
می تواند پیوند بدهد، این است که خاطره ای از گذشته به زمان 

حال کشیده شود.
آقای دکتر کمیجاني بدون ذکر دالیل بحث در مورد سال 1381 
اعالم کرده است که در آن سال، بعد از یکسان سازي نرخ ارز، نظام 
ارزي کشور نظام ارزي شناوری مدیریت شده اعالم شد. نظر ایشان 
این است که مبناي نظام شناور، بر اعمال سیاستهاي انضباط گراِي 
بودجه ای و پولي داللت می کند که در این راستا کنترل تورم در 
اولویت نخست قرار می گیرد. وقتی تورم مهار شود، اقتصاد کشور 
به ثبات می رسد و از شدت عدم تعادلهاي ناشي از نوسانات نرخ 
ارز و قیمت  انواع کاالها کاسته می شود. حاصل کار این است که 

بازارها به سمت تعادل گرایش پیدا می کنند.
مقام محترم بر این باور است که پول ملی کشور باید ارزش کمتری 
داشته باشد. حتی اگر وظیفه قانونی بانک مرکزی مطرح نباشد، 
باشد،  ریال  ارزش  حافظ  باید  که  مقامی  از  باوری  چنین  اشاعه 
بسیار نگران کننده است. برای توجیه باور کم ارزش بودن ریال، 
ایشان به این نکته پرداخته است که زمانی که رابطه برابري قدرت 
به دست مي دهد که  اعدادي  بگیرد،  قرار  خرید مبنای محاسبه 
نرخهاي جاری  دهند،  مي  انجام  مسئوالن  که  تعدیلهایي  از  پس 
ارز در اقتصاد ایران به دست مي آید. به عبارت دیگر منظورکردن 
شاخصهاي اقتصادي در رابطه برابري قدرت خرید، نرخ ارز فعلي 
بازار آزاد را محاسبه و اعالم مي کند. فرمایش ایشان در شنونده 
این توهم را ایجاد می کند که رابطه برابری قدرت خرید یک رابطه 

ی لحظه ای و قطعی است که فقط بین قیمت پولهای مختلف و 
نرخ تورم کشورهای جهان، برابری ایجاد می کند! اگر خود ُگستاو 
َکِسل )Gustav Cassel( امروز زنده می بود، از نتیجه گیری 

حاصل از نظریه خود به راستی حیرت زده می شد.
امر واقع این است که برابری قدرت خرید یک رابطه درازمدت است 
و به هیچ عنوان یک ترازوی قطعی نیست. استفاده از این نظریه 
برای روابط کوتاه مدت و لحظه ای و آنهم برای یک مورد خاص، در 
هیچ یک از مکتوبات نظری موجود در جهان وجود ندارد و تجویز 
نشده است. سازمانهای بین المللی که از این رابطه برای نمایش 
صحت روند درازمدت ارزها استفاده می کنند، هرگز توصیه نمی 
برابری پول  برای تغییرات لحظه ای ارزش  این رویکرد  کنند که 

ملی با پولهای خارجی به کار گرفته شود.
در هر صورت، اگر قرار باشد که مقام پولی در مقابل تورم واکنشی 
برابرِی  رابطه  از  استفاده  با  بخواهد  فقط  و  باشد  داشته  انفعالی 
را  خود  عملکرد  از  برخاسته  ناترازي های  از  بخشی  خرید،  قدرِت 
محو سازد، این پرسش مطرح می شود که دلیِل وجوِد مقاِم پولی 
توجیه  هرچند  رفتاری  با  انحصاری،  هرچند  بازاری  اگر  چیست؟ 
ناپذیر، بتواند نرخی را به کشور تحمیل کند و آثار تورمی آن هم 
بالفاصله با استفاده از رابطه برابرِی قدرت خرید، به صاحبان ارز 
تقدیم شود، چه دلیلی وجود دارد که کشورها بانک مرکزی داشته 
بانک مرکزی و سپردن محاسباِت ساده  با حذف  باشند؟ دستکم 
نفر، ساالنه میلیاردها ریال در  به دسِت یک  برابرِی قدرِت خرید 

کشور صرفه جویی می شود.
آیا این همان شأنی است که معاون اقتصادی بانک و ریاست کل 
بانک مرکزی برای سازمان واالیی که بر مصدر آن قرار گرفته اند، 
قائلند؟ نظر به این که هیچ کس از این مسئوالن نپرسیده است که 
شأن بانک مرکزی چیست، و راه حلهای ایشان چگونه این شأن را 
تنزل می دهد، شاید تعجب آور نباشد که روزی در آینده ای نه 
چندان دور، بر بانک مرکزی همان رود که بر سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی رفت. آیا هدف تکرار همان داستان غم انگیز است؟ آیا 
قرار است با کم اهمیت شمردن وظیفه خطیر بانک مرکزی، این 

نهاد حکومتی هم به یک دفتر اداری مبدل شود؟
امر واقع این است که مقام پولی جایگاهی حکومتی دارد که حتی 
واالتر از جایگاه دولت است و کسانی که استقالل بانک مرکزی را 
باورند که  این  بر  اقتصادی کشور می دانند،  ستوِن اصلِی زندگِی 
انجام بانکداری مرکزی که با وظایِف بانِک مرکزی در قانون پولی و 
بانکی کشور تعریف شده است، آن قدر در حفِظ شأِن ملت اثر دارد 
که نباید در بازیهای سیاسی دولتها مخدوش شود. یکی از کلیدی 

تریِن این وظایف، حفظ ارزش پول ملی است.
این وظیفه، یعنی سیاستگذاری برای رسانیدن ارزش پول ملی به 
جایگاهی که نسلهای مختلف ثروت خود را به این پول نگاه دارند 
می  دریافت  پول  این  به  را  خویش  دسترنج  حاصل  که  این  از  و 
کنند، خوشحال باشند. رضایت از پول ملی، یعنی رضایت از انتقال 
ثروت به نسلهای آینده ی کشور و تداوم رشد اقتصادی. چطور این 
وظیفه می تواند در حدی که مقام محترم اقتصادی بانک مرکزی 

به آن اشاره کرده است، نزول کند؟
آقای دکتر کمیجانی در دفاع از گفته های رئیس کل بانک مرکزی 
اظهار کرده است که »منظور آقاي دکتر سیف این بود که بانک 
در  تواند  نمي  خود  قانوني  مأموریت  و  وظیفه  حسب  بر  مرکزي 
مواقعي که ممکن است نوسانات نرخ ارز، بازارها را با شدت عدم 
عده اي  شرایط  این  در  و  بنشیند  ساکت  کند،  مي  مواجه  تعادل 
ناخواسته با زیانهاي هنگفت یا با سودهاي هنگفت مواجه شوند«.

معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه با تأکید بر این که وظیفه 
اصلي بانک مرکزي ایجاد ثبات و محدود کردن نوسانات بازار ارز 
است، خاطرنشان کرد: »هدف آقاي دکتر سیف بیشتر این منظور 
بوده، اما متأسفانه در جراید این کلمه را گرفتند و روي آن تحلیل 
و تحریف صورت مي گیرد مبني بر این که رئیس کل بانک مرکزي 
این  گذشته  سال  دو  طي  ایران  اقتصادي  شرایط  به  توجه  بدون 
چنین مي گوید«. ایشان در همین ارتباط اضافه کرده است که: 
در  اتخاذ شده  سیاستهاي  مجموعه  با  کالن  اقتصاد  شرایط  »اگر 
دولت رو به بهبود برود و به مرور آثار خود را نشان دهد و در کنار 
آن اصالحاتي در محدودیتها و تحریمهاي ایجاد شده اعمال شود 
و نرمشهایي صورت گیرد و انتظارات بد بینانه که بعد از انتخابات 
1392 کاهش پیدا کرده، بازهم کم شود، بستر فراهم خواهد شد 
که نرخ ارز بتواند به حکم عرضه و تقاضا در بازار ارز به سمت ثبات 

حرکت کند«.
به گفته این مقام محترم، هدف رئیس کل بانک مرکزي این بود 
که اگر اتفاقات غیر قابل تحملي در نرخ ارز به شکل نوسانات ایجاد 
شود، بانک مرکزي به قاعده عرف، به عنوان هدایت گر وارد بازار 
مي شود و با نظارت در بازار و ممانعت از افزایش شدید یا کاهش 
شدید، نرِخ دالر در بازار را مدیریت کند. در هر صورت ایشان از 
قول رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده است که کف ارزش دالر 
باید گفت جل  این توجیه وضعیت فقط  30 هزار ریال است! در 

الخالق!
از سندهای  و در کدام یک  بانک مرکزی است  این کدام وظیفه 
قانونی چنین وظیفه ای به بانک مرکزی سپرده شده است؟ حتی 
اگر تصور شود که مقام پولی کشور که در عمل قادر به حفظ ارزش 
ریال ایران نبوده است، یکباره چنان مترقی شده باشد که بخواهد 
ثبات مالی )Financial Stability( را نیز در دستور کار خود 
و  تورم  کاهش  به  مالی،  ثبات  این  به  دستیابی  هنوز  دهد،  قرار 
 )Inflation Targeting( تورم  گذاری  نشان  به  نسبت  تعهد 
قانونی آن مشخص  اظهاراتی که مبانی  با  توان  آیا می  نیاز دارد. 
نیست، قوانین کشور را نادیده گرفت؟ آیا مقامهای اجرایی کشور 

حق دارند قوانین را با برداشتهای شخصی خویش تغییر بدهند؟
در هر صورت، بانک مرکزی به گفته مقام معاونت اقتصادی، یکسان 
سازی نرخ ارز را منوط به اواخر سال 1393 یا اوایل سال 1394 
نرخ  داده می شد،  اجازه  اگر  که  است  در حالی  این  است.  کرده 
دالر روال افت خود را طی کند، این امکان وجود داشت که مرکز 
مبادالت منحل شود و در یک نرخ واحد، در حد نرخ دالر در بودجه 
سال 1392، برقرار شود. درست است که این نرخ بسیار گرانتر از 
نرخی است که باید به ارزش کار مردم ایران داده شود، هنوز یک 
نرخی بودن ارز در آن سطح گران، وضعی بهتر از چندنرخی بودن 

ارز در چند سطح گران محسوب می شود.

در برگشت به خاطرات سالهای اولیه دهه 1380، معاونت محترم 
دستکم  زمان  آن  در  که  اند  کرده  اعالم  مرکزی  بانک  اقتصادی 
سه سال برای رسیدن به این نرخ در بانک مرکزی کار شده بود. 
مزید اطالع این مقام باید گفته شود که پیشنهاد تک نرخی شدن 
ارز در سال 1379 و در جریان بررسی بودجه سال 1380 برای 
نخستین بار توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و طی 
یک متن دو بندی اعالم شد. هیچ سندی وجود ندارد که پیش از 
این زمان نهادی در کشور برنامه ای اجرایی برای این کار مدون 
کرده باشد. بدون تردید مستندات مذاکرات بودجه کل کشور که 
در مجلس شورای اسالمی ضبط می شود، می تواند این موضوع 

را نشان بدهد.
نرخی  مورد تک  در  به عهد  وفای  وقتی موضوع  در سال 1381 
کردن ارز مطرح شد، یگانه نهادی که گزارش مستند و کارشناسی 
ارائه داد، گروهی بود که  در نشست نمایندگان و وزرای مسئول 
در مرکز پژوهشهای مجلس کار کرده بود. نرخ برگزیده این گروه 
پایین تر از هر دالر معادل 8 هزار ریال بود و می توانست نشان 
داشت.  نخواهد  تورمی  آثار  کشور  اقتصاد  در  نرخ  این  که  دهد 
و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  برنامه،  سازمان  مرکزی،  بانک 
وزارتخانه های تولیدی هیچ گزارش مستندی نداشتند. در نهایت 
بانک  شد.  ارائه  برنامه  سازمان  طرف  از  هم  ناکافی  گزارش  یک 
مرکزی حتی یک گزارش کوچک در توجیه لزوم تک نرخی ارائه 
نکرد. این مستندات وجود دارد و همه از جانب مرکز پژوهشهای 
مجلس شورای اسالمی و مجلس شورای اسالمی قابل تأیید است. 
حال اگر بانک مرکزی بیش از سه سال کار و تحقیق کرده بود، 

چرا هیچ گزارشی ارائه نکرد؟
بانک  که  این  توضیح  در  بانک  اقتصادی  محترم  معاونت  اگرچه 
مرکزی مایل است سیاست تک نرخی کردن ارز را دنبال کند، به 
وجود فرمولهای مختلف اشاره می کند، جالب توجه است که کل 
سخنان ایشان حول همان محور برابری قدرت خرید دور زده است. 

کدام فرمول دیگر مد نظر بوده است؟
که  است  کرده  اعالم  اقتصادی  محترم  معاونت  تورم،  بحث  در 
ملی  تورم  ایشان  که  این  به  نظر  است.  شده  نزولی  تورم  شتاب 
را در اختیار نداشته است و فقط بر مبنای شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای مناطق شهری اظهار نظر نموده است، 
فرمایش ایشان می تواند مورد تردید باشد زیرا دست کم آمارهای 
مناطق  در  قیمتها  افزایش  که  است  داده  نشان  ایران  آمار  مرکز 
روستایی با شدتی بیش از افزایش قیمتها در مناطق شهری رشد 
کرده است. در همین راستا، باید عنایت شود که صرف افت لحظه 
ای در نرخ افزایش قیمتها از یک ماه به ماه دیگر را نباید به پای 
است  تورم الزم  افت شتاب  اثبات  برای  نوشت.  تورم  افت شتاب 
و  بگیرد  قرار  نظر  مد  زمانی  تعدیلهای  از  پس  ماهانه  تورم  ارقام 
در نهایت نشان داده شود که تغییر رخ داه از منظر آماری دارای 
اهمیت است. چنین گزارشی تا زمان حاضر ارائه داده نشده و به 
نظر نمی رسد که آزمونی از این دست در هیچ یک از دو نهاد ارائه 
خانوارهای کشور،  مصرفی  کاالهای  قیمت  دهنده ی شاخصهای 
باشد. در هر صورت اگر به فرض هم شتاب تورم در  انجام شده 
مناطق شهری کشور در نرخ تورم حدود 40 درصد، محدود شده 
باشد، هنوز نمی توان این وضعیت را نشانه ای از حرکت به سمت 
نباید فراموش کرد که در حال حاضر  اقتصادی تلقی کرد.  ثبات 

متوسط تورم جهانی کمتر از 5 درصد در سال است.
اقتصادی  محترم  معاونت  های  گفته  از  چه  آن  خالصه،  طور  به 
ایشان  کلی  تصور  که  است  این  شود  می  برداشت  مرکزی  بانک 
قرار  ایران در وضعی مشابه سال 1381  اقتصاد  این است که  بر 
دارد و تکرار گذشته ها می تواند چاره ساز باشد. شاید بد نباشد 
مواجهه  از  ایران، حتی پیش  اقتصاد  اشاره شود که  نکته  این  به 
بوده  فراگیر  بانکی  بحران  دستخوش  المللی  بین  مالی  بحران  با 
انتقال  مکانیزمهای  که  است  بحران سبب شده  این  تداوم  است. 
پولی شکسته شود و در این چارچوب برای رهایی از بحران الزم 
است از سیاستهای پولی غیرمتعارف استفاده شود که از یک سو 
هزینه پول را کاهش بدهد و از سوی دیگر با نشان گذاری تورم و 
حفظ لنگر نرخ اسمی ارز )البته نه با نرخهای کنونی( اقتصاد را به 
سمت تأمین مالی بخش تولید و کاهش نرخ بی کاری، به ویژه در 
جوانان، بکشاند. بحث در مورد این موضوع از حوصله ی نوشته ی 
حاضر خارج است ولی تردیدی نیست که مسیر دستیابی به ثبات 

اقتصادی فقط از این راه است.
به عنوان کالم نهایی باید گفت که مهمترین نکته ای که باید به 
یاد آورد این است که تورم عارضه ای نازل شده از طرف پروردگار 
نیست و تورم را نمی توان در فهرست بالیای طبیعی یا بیماریهای 
شیوع دار، مانند طاعون، دسته بندی کرد. تورم خود یک سیاست 

است.

درباره گفته های ریيس و معاون بانک مرکزی
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نفتی  محموله های  برخی  فروش  در  شما  ظاهرا  اما 
به  مستقیما نقش داشته اید. آیا آنها هم صرفا کمک 

فروش بوده یا خودتان طرف معامله بوده اید؟
از مسئوالن همان شرکت متوجه  بود که  برهه    در همان 
شدم تعدادی کشتی با بار میعانات گازی سال ها در جنوب 
کشور مانده و جایی برای تخلیه آن وجود ندارد و کشتی های 
آن ها چون مشکل پرچم ندارد باید زودتر در محلی تخلیه 
شود حتی تقاضای کمک برای اجاره مخزن نیز کرده بودند. 
به همین دلیل هماهنگی کردم که این کشتی ها به یکی از 
مسئوالن  روز  شبانه   60 انتقال  این  یابند.  انتقال  کشورها 
بار  چون  کرد  درگیرخود  را  من  و  نفت  وزارت  کشتیرانی، 
گوگردی  و  بد  بوی  ماندن،  سال ها  به  توجه  با  محصول 
بسیار داشت که هیچ کشوری آمادگی و اجازه تخلیه آن را 
نمی داد. باالخره با هزاران دردسر این بار خالی و کشتی ها 
آماده خدمات به کشور شدند. در آن زمان حداقل چهار بار 
زیست  محیط  آلودگی  جرم  به  کشور  آن  دادگاه  سوی  از 
اینکه هر روز فشارهای سیاسی علیه  با وجود  متهم شدم. 
ماه در مخازن  به مدت شش  بار  این  اما  بیشتر می شد  ما 
نگهداری شد در حالی که کل مبلغ بیمه، تخلیه، بارگیری 
بالغ به 150 میلیون دالر بود را خودم  و نگهداری آن که 

پرداخت کردم و هیچ وقت نتوانستم آن را دریافت کنم.
مبلغ این محموله که باید ذخیره می شد چقدر بود؟

مبلغ این بار نزدیک به 700 میلیون یورو بود. کال شرکت 
نفت یک میلیون و 900 هزار یورو با این مجموعه صادرات 
داشته که حدود یک میلیون و 200 هزار یورو آن را فروخته 
بود و 700 میلیون یورو آن را ذخیره برای فروش کرده بود. 
وزیر نفت و مسئوالن این شرکت شبانه روز به روند معامله 

نظارت داشتند و کامال همه چیز شفاف بود.
بانک  یک  در  شما  حضور  وجود  با  زنجانی  آقای 
خارجی، کمک به فعالیت های مالی ایران و همچنین 
حضور در برخی معامالت نفتی دور از ذهن نیست که 
اسم شما در لیست تحریم ها قرار بگیرد. ظاهرا بعد از 

این ماجرا مشکالت شما آغاز شده است.
بله همین طور است. از حدود هفت هشت ماه پیش اتحادیه 
نیز  دلیلش  و  کرد  تحریم  مرا  شخص  و  ما  مجموعه  اروپا 
دور  در  اسالمی  اصلی جمهوری  مهره  را  بنده  که  بود  این 
زدن تحریم ها و فروش نفت می دانستند و عنوان می کردند 
کارهای اساسی انجام شده مانع از اجرای تحریم هاست. از 
آن به بعد شروع کردند یک به یک حساب شرکت های ما 
را در خارج از کشور بستند. هر شرکتی در خارج از کشور 
به اسم من بود و یا منسوب به من حساب هایش را بستند 
و مدیران خارج از کشور ما را نیز یک به یک صدا کرده و 

اذیتشان کردند.
در آن زمان اداره سوئیفت پیامی به بانک ارسال کرد و مدت 
15 روز وقت داد تا منابع خود را در بانک ها به هر جا که 
الزم است انتقال بدهیم چون بعد از 15 روز ارتباط سوئیفت 
بانک قطع می شد. منابعی که بالغ بر 13.5 میلیارد یورو بود 
به دلیل این عملیات گیر افتاده بود و هیچ بانکی حاضر نبود 
منابع را دریافت کند. به همین سبب مسئوالن، سهامداران 

و هیات مدیره بانک علیه من حساس شدند.
به این ترتیب به فکر انتقال آن به داخل افتادید؟

اینجا یک نکته وجود دارد؛ انتقال پول به داخل همه را به 
این فکر می اندازد که من باید پولی را حمل می کردم و به 
کشور می آوردم اما این چنین نیست من باید ذی نفع پول 
را از نام بانک تغییر می دادم به هیمن دلیل تصمیم گرفتم 
ذی نفع این منابع را به شرکتی غیر قابل تحریم در کشور 
مانند صندوق تامین اجتماعی برای حفظ و نگهداری نتقل 
کنم تا شامل تحریم و قفل منابع نشود. برای همین منظور 
با سازمان تامین اجتماعی برای خرید تعدادی از شرکت های 
آن تفاهم کردم. شاید خرید این شرکت ها بهتر از این بود 
از  پس  متاسفانه  که  شود  قفل  بیرونی  کشور  در  پول  که 
انتقال پول از طریق بانک مسکن و حساب تامین اجتماعی 
دچار مسائل سیاسی مجلس و رییس جمهور شد که بحران 
را بیشتر کرد تا جایی که بانک ها و مسئوالن همه نگران و 
ترسیده بودند و هر روز می خواستند این موضوع را ابطال 
کنند و هر روز یک نظریه در خصوص این منابع می داند. 
من هم وسط همه مشکالت از این در به آن در می زدم چون 
بودم.  کشورها  مسئوالن  و  بانک  مشتری  صدها  جوابگوی 
که  داده شد  بزرگ جلوه  آن قدر  موضوع مجلس  متأسفانه 
آمریکا هم من را تحریم کرد و خزانه داری آمریکا دقایقی 
زیاد را در خصوص اینجانب و کارهای انجام شده  و کمکم به 
ایران به عنوان بی سابقه ترین فعالیت ها یاد کرد به طوری که 
اکنون 272 اتهام در خارج از کشور در این زمینه در پرونده 
من نوشته شده است. کلی هم اتهام در داخل کشور به دلیل 

کمک حرفه ای و واقعی و درست به وجود آمده است.
یعنی ضرر دو طرفه...؟

یک ضرر چند طرفه چون هم شرکت هایم از بین رفتند هم 
بانک طلبکار بود، هم شرکت هنگ کنگی نگران منابعش و 
هم دولت ایران و هم مردم و هم تحریم اتحادیه ها و عالوه 
بر این فشارها اخیر آمریکا 250 میلیون دالر بانکی به دلیل 
از  و  گرفتند  نامه  دادگاه  از  هم  آن ها  و  کرد  منابع جریمه 
موجودی من برداشتند. این در شرایطی بود که هم بارهای 
نفت  وزارت  به  و  عودت  کاستی  و  کم  بدون  را  شده  انبار 
تحویل دادم و هم بسیار تالش کردم که بانک و منافع آن 
چیزی  هنگ کنگی  حاضر شرکت  حال  در  بدهم.  نجات  را 
حدود دو میلیارد و 400 میلیون یورو در حسابش موجود 
است که نصف آن را به بانک بدهکار است و اصل پول حاصل 
از فروش نفت در آن حساب، چیزی حدود یک میلیارد و 
200 میلیون یورو است نه بیشتر. این پول در حساب هست 
انتقال آن است چون آن قدر همه داد و بی داد  و موضوع 
کرده اند که همه بانک ها فهمیده اند و حاضر به دریافت آن 
نیستند.منابع دیگری هم در بانک ها خارجی پخش شده که 
بانک  منابع  و  ندارد  غیره  و  نفت  و شرکت  ایران  به  ربطی 
است که به مردم دیگر بدهکار است و هنوز سررسید نشده، 
از طرفی هم بانک از اینجانب ادعای طلب دارد هم شرکت 
اتهام وارده شده، حال  هنک کنگی و هم مردم و این همه 
شما لطفأ خودتان پاسخ اتهام های عنوان شده فوق الذکر را 
بدهید!بانک فرست اسالمیک 17.5 میلیارد یورو از پول های 
نفت ایران را در خارج از کشور نجات داد و در داخل کشور 
پخش کرده است، تعداد تراکنش های مالی آن در این زمینه 
به بیش از 9000 مورد رسیده است. برای انتقال این 17.5 
میلیارد یورو هفت در هزار کارمزد نیز بانک گرفته است که 
این موارد مربوط به قبل از تحریم بود. زمانی هم که تحریم 
شروع شد، شرکت نفت حدود 1.3 میلیون یورو پول بیشتر 
در بانک نداشت. مابقی هم بدهی شرکت نفت به این بانک 
که  زمانی  نبود.  هم  نفت  شرکت  به  متعلق  که  است  بوده 
بانک اعالم کرد که دیگر نمی تواند این  سوئیفت قطع شد 
پول را انتقال دهد اما حاضر است به صورت چک آن را در 
بین گیر کرده  این  بنده در  قرار دهد.  اختیار شرکت نفت 
بودم چرا که هم به بانک فرست اسالمیک تعهد داشتم و هم 

از سوی دیگر به شرکت ملی نفت تعهداتی داشتم.
در  را  نفت  فروش  پول  شما  که  می شود  گفته  اما 

حساب های خود بلوکه و سرمایه گذاری کرده اید!؟
هزار   20 بر  بالغ  ایران  در  ما  هلدینگ  سرمایه گذاری های 
میلیارد تومان است اگر همه مبلغ 1.2 میلیارد این شرکت 
را هم مجانا به من می دادند یک چهارم سرمایه گذاری من 
الفاظ مردم را به سوی گناه و تهمت  این  با  نمی شود چرا 
شرکت  مسئوالن  و  من  که  روزها  آن  می کنیم؟  هدایت 
روز  شبانه  کشور  نفتی  مسئوالن  همراه  به  هنگ کنگی 
تالش  کشورمان  برای  آزاد  آب های  در  نگرانی  هزاران  با 
می کردیم چرا کسی نبود تشکر کند اما حاال همه به دنبال 
این  این مسئوالن  و  ما  امثال  اگر  ایراد می گردند.  و  مقصر 
کارها را نمی کردند همه آن پول ها را باید اسباب بازی چینی 
میخردند البته اگر بابت فروش نفت موفق می شدند که پولی 

برای اسباب بازی آوردن ایجاد شده باشد.
علیه  اتهامات مطرح شده  تمامی  این حساب شما  با 

خود در زمینه فروش نفت ایران را رد می کنید.
ما  نداشته ایم.  نقشی  نفت  فروش  در  نه  و  خرید  در  نه  ما 
و  گذاشتیم  دستمان  کف  را  خود  جان  عملیات  این  در 
بار  فروش  برای  بدهند.  ما  به  هم  جایزه  فکرمی کردیم 
فراهم  را  آن  زمینه  و  کردیم  ایران کمک  نفت  12 کشتی 
همان  فقط  هم  ما  منافع  گرفتیم.  هم  را  پولش  ساختیم، 
هفت در هزار کارمزد انتقال پول نفت ایران به داخل کشور 
در  این  دالر.  میلیون   150 حدود  چیزی  یعنی  است  بوده 
حالی است که تمام بانک های چینی و کره ا ی برای انتقال 
پول بیش از 20 درصد کارمزد دریافت می کنند در صورتی 
 20 هم  من  اگر  داشته ام.  کارمزد  درصد  یک  زیر  من  که 
درصد می گرفتم کارمزد بیش از سه چهار میلیارد یورو بود 
و این همه خسارات را هم کسی ادعا نمی کرد اکنون تمام 
کارهای اقتصادی من آسیب دیده است؛ از 10 سال پیش 
تاکنون کار اقتصادی می کنم و مربوط به چند ماه و چند 
سال پیش هم نیست، فقط از خرید هواپیمایی قشم ما شش 
سال می گذرد کی آن زمان کار نفت وجود داشته که من از 

طریق آن ثروتمند شده باشم؟!
سوال و ابهام اصلی اینجاست که شرکت نفت چطور 
آمد؟  شما  سراغ  نفت  فروش  و  منابع  جابجایی  برای 
شما چطور در این شرایط پرریسک حاضر به همکاری 

با شرکت نفت شدید؟
و  دارم  بانکی  و  مالی  کارهای  تجربه  که  سال هاست  من 
مجموعه ما نیز به دلیل همین تجربه گسترش یافته است. 
بیشتر ال سی های باز شده توسط مجموعه ما و با راهنمایی 
من انجام شده است. من مدیریت بحران در خارج از کشور 
خوانده ام و در کار بانکی بین المللی حرفه ای هستم. من به 
کشور  به  کمک  برای  آنها  بلکه  نرفتم،  نفت  شرکت  دنبال 
تا  بانک داخلی کمک کردم  به سراغ ما آمدند. من به 15 

منابعشان را نقل و انتقال کنند.
سوال دیگری که مطرح است این است که با توجه به 
این کمکی که می گویید به دولت و شرکت نفت ایران 

نیز  داخل  در  امتیازی  دریافت  خواستار  آیا  کرده اید 
شده اید؟

انتقال پولش  کارمزد ما فقط همان هفت در هزارم درصد 
می شود  مطرح  مورد  این  در  که  مسائلی  برخی  و  بوده 
داستان هایی است که تلویزیون و رسانه ها درست کرده اند. 
به فرض اگر هم تبانی کرده باشم با کشورم تبانی کردم با 
مردمم و با همه مسئوالنم برای نجات کشورم تبانی کرده ام 
ایران  به  یکجا  هواپیما  فروند   17 که  داشتم  مشکلی  اگر 
نمی آوردم، در حالی که در خارج از کشور اگر بخواهید یک 

چرخ هواپیما را هم جابجا کنید 10 سال زندان می روند.
شاید یکی از دالیلی که وارد حاشیه ها شده اید وجود 
برخی ابهام ها و افراد باشد مثال ارتباط شما با فردی 
که هم نام وزیر اسبق نفت است، چیست؟ تصاویری از 
بوده  جنجالی  که  منتشر شده  مجازی  فضای  در  وی 
منتشر  اسلحه  با  از شما  البته چند عکس هم  است. 

شد که ابهامات زیادی رابرانگیخت.
ایشان با ما دوست است و با وزیر اسبق نفت ایران هم هیچ 
ندارم.  ایشان  با  ندارد. کاسبی خاصی هم  رابطه خانوادگی 
فقط در گذشته یکی از هتل های وی را در کیش خریداری 
کردم و از آنجا هم همدیگر را شناختیم و چند مسافرت هم 
با هم رفتیم. ایشان هم به کشور بسیار کمک کرده همان 
اذیت  را  مردم  لباس شخصی ها  اسم  به  خیلی ها   88 سال 
برای جان مردم روی موتور  بود که  ایشان کسی  و  کردند 
این ور آن ور می دوید اما از شانسش مثل فروش نفت ما هر 
کس یک چیزی درباره اش می گوید در حالی که انسانیت و 
کمک های ایشان برای خیلی ها پوشیده است. من در سال 
1388 و در جریان شلوغی ها اصال در داخل کشور نبودم و 
اربیل  به  مربوط  نیز  اسلحه  با  من  شده  منتشر  عکس های 
عراق است. مجموعه ای در عراق داریم که در آنجا کار نفتی 
می کند. آنجا نفت را تبدیل به گازوئیل کرده و از کردستان 
از سر  افغانستان ترانزیت می کردیم. آن زمان هم  به  عراق 

مرز تا اربیل همه مسلح بودند و من هم همین طور.
ماجرای دیدار شما با سعید مرتضوی و فاضل الریجانی 
بود، پخش فیلم آن در  از جمله همین حاشیه ها  هم 
مجلس هم جنجال زیادی به پا کرد و یک بار دیگر نام 
شما را در رسانه ها مطرح کرد. واقعا ماجرای آن دیدار 

چه بود؟ شما چند بار با مرتضوی دیدار داشتید؟
اول  بار جلسه داشتیم. در جلسه  آقای مرتضوی دو سه  با 
قرار شد در ازای واریز مبالغی 117 شرکت تامین اجتماعی 
فیلمبرداری  ماجرای  به  کرد  برخورد  ماجرا  این  بخریم.  را 
دیدار من با فاضل الریجانی. خیلی از مواردی که درباره ما 
مطرح شد البته واقعیت نداشت. بنده با فاضل الریجانی هم 
پنج دقیقه بیشتر صحبت نکردم. آقای مرتضوی یک روز به 
من زنگ زد و گفت که به تامین اجتماعی بیایم. او من را در 
اتاقی نگه داشت و گفت آقای الریجانی در اتاق بغلی است و 
با شما کار دارد. گفتم چه کار دارد؟ گفت می خواهد با شما 
آشنا شود، شاید بتواند در هیات مدیره این شرکت ها به شما 
کمک کند. ما نمی دانستیم در آنجا دوربین کار گذاشته اند. 
من که وارد اتاق الریجانی شدم مرتضوی رفت بیرون. من 
که نشستم آقای الریجانی دو سه کارت به من داد و گفت 
اگر یک موقع در مشاوره شرکت ها کمک خواستید مجموعه 
این هم  از  بیشتر  به شما کمک کند. همین!  من می تواند 
به  را گرفتیم  این شرکت ها  اگر  و گفتم  نشد، تشکر کردم 
داخل  مرتضوی  آقای  ناگهان  بعد  می زنیم.  زنگ  هم  شما 
اتاق شد و گفت چی شد؟ انجام شد. ان شاءاهلل که کارتان به 
هم وصل شده است و ما هم از یکدیگر خداحافظی کردیم 
و فردای آن روز فیلم این ماجرا در مجلس پخش شد و مثل 

بمب ترکید.
آیا فروش 117 شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی به 

شما به این شکل قانونی بوده است؟
مراحل قانونی خرید شرکت ها طی شده بود و آنها مصوبات 
داخلی خودشان را گرفتند و از کمیته باالتری هم در زمینه 
دوست  هم  خودشان  گرفتند.  مصوبه  شرکت ها  فروش 
داشتند از شر این شرکت ها راحت شوند، چرا که همه شان 

زیانده و مشکلدار بودند.
با مسئوالن دولت یازدهم در زمینه خرید شرکت های 

تامین اجتماعی جلسه و یا رایزنی داشته اید؟
و  نداشته ایم  حرفی  یازدهم  دولت  جدید  مسئوالن  با  فعال 
بدانیم طرف  تا  آنها در کارشان مسلط شوند  منتظریم که 
حسابمان کیست. ممکن است اگر برخوردهای فعلی ادامه 
یابد، پرونده خود را ببندیم و از ادامه کار با دولت منصرف 
که  زمان  هر  و  داریم  شرکت   10 تاجیکستان  در  شویم.ما 
اما  می کند  محافظت  ما  از  پلیس   10 می شویم  آنها  وارد 
معلوم نیست چرا در ایران که این همه کار کرده ام و البته 
منتی هم بابت آن نیست، این گونه رفتار می شود؟! از صبح 
که روزنامه ها را چک می کنم منتظرم ببینم چه کسی دعوا 
را شروع می کند. کسی هم مرا درست نمی شناسد. متاسفانه 
داغ تر  و  بزرگتر  حرف  آن  بزند  حرفی  کس  هر  ایران  در 

می شود و قویتر از واقعیت منعکس.
این  است  را چه می دانید؟ ممکن  اتهامات  این  منشا 

اتهامات را رقبایتان به شما زده باشند؟
کاری نمی کنیم که رقیب داشته باشیم. تنها کاربدی که به 

نظر می رسد انجام داده ام این بوده که پول نفت را به ایران 
منتقل کردم و در ازای آن تحریم شدم و زندگی ام از هم 
پاشیده است. من اگر تبانی کرده باشم با کشور جمهوری 
اسالمی تبانی کرده ام که بار نفت آن را فروخته و پولش را 
به کشور آورده ام نه با شخص خاصی و برای منافع خاصی.

و  حرف  نیز  تاجیکستان  در  شما  فعالیت های  به  راجع 
گفته  اینکه  جمله  از  دارد؟  وجود  زیادی  حدیث های 
هواپیمایی،  بانک،  از  عظیمی  مجموعه  شما  می شود 
در  که  دارید.بانکی  این کشور  در   ... و  مسافربری  ترمینال 
تاجیکستان است به مجموعه هلدینگ ترکیه ما تعلق دارد 
که من سهامدار آن هستم. ما در آنجا کارهای تجاری خوبی 
انجام داده ایم اما اگر هواپیمایی، ترمینال های اتوبوسرانی و 
... هم در تاجیکستان داشتم که خیلی خوب است افتخار 
باشد  تاثیر گذار  بازرگانش در کشوری  کشورمان است که 
اگر بگویند ابرانی ها آنجا موفقند بهتر است یا بگویند برای 

مواد مخدر در زندان های خارج از کشورند؟!
مجموعه متعلق به شما یعنی سورینت چطور توانست 

این قدر گسترده شود؟
ما توانستیم از طریق منابع مالی ارزان قیمت در خارج از 
هزار   20 االن  دهیم.  گسترش  را  خود  شرکت های  کشور 
میلیارد تومان در داخل کشور سرمایه گذاری کرده ایم. کل 
شرکت نفت چقدر کار کرده که 20 هزار میلیارد آن سود 
عمل  درست  و  روزی  شبانه  زحمات  و  تالش  فقط  باشد؟ 

کردن مدیرانم این نتیجه را داده است.
روند موفقیت های شما این شائبه را به وجود آورده که 

حتما از جایی حمایت می شوید؟
همه شرکت هایی که االن داریم را خودم درست کرده ام و 
حتی یکی از این شرکت ها نیز از دولت به ما نرسیده است. 
تنها مجموعه ای که از خصوصی سازی به ما رسیده، همان 
باشگاه راه آهن است که مالک قبلی آن به زندان افتاده بود 
و ما باشگاه را با پرداخت 20 میلیارد تومان بدهی از جمله 
بدهی بازیکنان نجات دادیم. هر کسی فکر می کند باشگاه 
راه آهن رانتی به ما رسیده بیاید هزینه سالیانه آن را از این 
تاریخ به بعد بدهد ما مجانا این رانت را تقدیم می کنیم تا 

سالی 20 میلیارد تومان در آن خرج کند.
باشگاه راه آهن را که خریدید. اگر باشگاه پرسپولیس 

را هم به شما پیشنهاد بدهند می خرید؟
چنین  حتما  شود،  پرسپولیس  خرید  پیشنهاد  من  به  اگر 
کاری را انجام می دهم چرا که بسیار ماهرتر از افراد فعلی 
می توانم نظم و انضباط را در پرسپولیس ایجاد کنم. باشگاه 
از دالیل  یکی  و  است  بسیار کم حاشیه  راه آهن هم اکنون 
ضعف پرسپولیس حاشیه های زیاد اطراف آن است که باید 

کم شود.
به  یا  می کنید  عمل  چگونه  سرمایه  تامین  زمینه  در 

قول معروف از کجا این پول ها را می آورید؟
در  بانکی  هیچ  کنون  تا  درآورده ام.  را خرد خرد  سرمایه ام 
ایران به ما هزار تومان پول و یا وام نداده است. ما در امارات 
مجموعه بانکی درست کردیم که آن مجموعه از بانک های 
دو  تا  یک  با  مجموعه  این  و  می کردند  سپرده گیری  دیگر 
درصد منابع خود را در اختیار هلدینگ ما قرار می دهد. االن 
ما 11 تا 12 میلیارد یورو بدهی خارجی داریم که هر سال 

1.5 تا دو درصد سود در مقابلش پرداخت می کنیم.
این  که  کرد  اعالم  یازدهم  دولت  نفت  وزیر  اخیرا 
با  ایران  نفت  آماده است در زمینه فروش  وزارتخانه 
بخش خصوصی و هر کسی که توانایی اش را دارد وارد 
مذاکره و همکاری شود. آیا شما باز هم حاضرید وارد 

این عرصه شوید؟
من اگر بتوانم باز هم در زمینه فروش نفت به کشورم کمک 
اگر  اما  باشم  مفید  برای کشورم  افتخارم هست  و  می کنم 
باشد.  آن  متولی  باید کسی  بار حتما  این  باشد  نیازی هم 
من تا امروز که متوجه نشدم حساب یک شرکت خارجی در 
یک بانک خارجی چه ربطی به مجلس دارد و هزاران حرف 
از  باید  دنیا  ایجاد شد. من متوجه نمی شوم چرا  و حدیث 
کارهای ما مطلع بشود؟ چرا اجازه دخالت هر بیگانه ای را به 

اسم حفظ منافع کشور می دهیم؟
نظرتان درباره جنبش ضد تحریم چیست؟

من راس این جنبش ضد تحریم هستم چرا که این کار را 
عملیاتی کردم و از جیب شخصی ام متضرر شدم و اگر این 

کمک را نمی کردم آمریکا و اروپا را مرا تحریم نمی کردند.
راز موفقیت خود را در چه می دانید؟

فعال که موفق نیستم اما من به عنوان یک سرباز بسیجی 
بوده که خدا  کار می کنم. شانس هایی  اقتصادی  در جبهه 
در اختیارم گذاشته و از آن ها استفاده کرده ام. حداقل سه 
بنده در دوران سربازی  بار هم ورشکسته شده ام.  یا چهار 
هم  آن زمان  در  بودم.  وقت  مرکزی  بانک  رییس  راننده 
دالر  میلیون   20 روزانه  و  کنم  کمک  کشورم  به  توانستم 
را می بردم بیرون در بازار می فروختم تا قیمت ارز در بازار 
و  بود  تومان   300 دالر  هر  موقع  آن  باشد  نداشته  نوسان 

زمزمه افزایش قیمت آن مطرح بود.
در نهایت فکر می کنم که راز موفقیتم در تشخیص حالل 
و حرام و لطف خدا و اعتقاد به کشور جمهوری اسالمی و 

والیت فقیه است.   

ادامه گفت وگوی تفصيلی ایسنا با سرمایه دار جنجالی

بابک زنجانی : نه دالل نفتی ام نه رانتخوار، بسيجی اقتصادی ام
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این سوره مّکی و 6 آیه دارد. 

فضیلت تالوت: 

امام باقر)ع( : »قرائت سوره ی ناس در مناز شب تضمینی بر قبولی آن است.«

محتوای سوره :

سوره ي ناس و سوره ي فلق، در خصوص دفع ُشور مي باشند و خداوند 

از بندگان خود خواسته است كه هر زمان از جانب ُشور تهديد شدند، به 

از قبيل حوادث طبيعـي )سيل- زلزله-  اين دو سوره متسك جويند. ُشوري 

...( و غري طبيعي )فقر- بيامري- وسوسه ی شيطان- نقص جان،  طـوفان و 

مال و عضو(، همواره انسان را تهديد مي كنند. اگر انسان با اعتقاد و اميان 

قلبي، آيات قرآن، )بخصوص سوره هاي فلق و ناس( را تالوت كند، شور از 

او دفع مي شوند.

شأن نزول:

دو  توسط  خداوند  شد،  بيامر  يهود،  جادوي  اثر  بر  پيامرب  هنگاميكه  الف. 

فرشته ي مقرب، سوره هاي »ناس«  و »فلق« را نازل كرد تا پيامرب از ّش سحر 

و جادوي آنها در امان مباند. 

ب. قرآن کریم مي فرمايد: »آن كساين كه مرتكب عميل زشت مي شوند و يا 

به خود ظلم مي كنند، اگر خدا را ياد كنند )و ديگر درصدد انجام آن فعل 

نباشند و به زشتي آن آگاه  باشند( خـداوند از گنـاه آنـان 

درمي گـذرد. پس بجز خداوند که مي تواند از گناه انسان درگذرد؟« 

و درجایی دیگر می فرماید: »و هر كس از ياد ]خداى[ رحامن دل بگرداند بر 

او شيطاىن مى گامريم تا براى وى دمسازى باشد«  )يعني گرفتار ش خواهد 

شد(

کنند و  توبه  بندگان  مبادا  اینکه  از خوف  را بسیج کرد  نیروی خود  شیطان 

خداوند برای در امان ماندن بندگان از ش شیطان این دو سوره را نازل فرمود 

و قرآن در سوره ي ناس به بندگان يادآور مي شود كه نسبت به نفوذ شيطان 

در دلها آگاه و هوشيار باشند تا از ش در امان مبانند. 

ج - چشم زخم  : ييك از اقسام »ّش« نیز ، چشم زخم است كه سومني شأن 

نزول سوره ي ناس مي باشد. چشم زخم، تأثري نگاه انسان بر چيزي يا فردی 

است كه منجر به ايجاد آسيب در آن يشء يا آن شخص شود.

قرآن به ويژه در سوره ي يوسف به اين نكته اشاره دارد. 

حرضت يعقوب)ع( به پرسان خود مي گويد: »تنها از يك در وارد )كاخ عزيز 

از خدا يب  از درهاي متعـدد داخل شـويد و من شام را  مرص( نشويد بلكه 

نياز مني دانم.«  

يعني اگر از درهاي متعدد نيز وارد شديد باز هم بر خدا توكل كنيد نه بر 

درها، تا از ش در امان مبانيد.

قرآن : »و آنان كه كافر شدند چون قرآن را شنيدند چيزى منانده بود كه تو را 

چشم بزنند و مى گفتند او واقعا جن زده است.«  

)جن ها این کلامت موزون را به او یاد می دهند(

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ ُقْل أَُعوُذ ِبرَبِّ النَّاِس ﴾ ﴿1﴾

ترجمه : بگو پناه مي برم به پروردگار آدميان.

شح : بگو پناه مي برم به پروردگاري كه تدبري كل هستي دردست و قدرت 

اوست و به او تكيه مي كنم. 

ويژگي هاي رب: 

رب، ناظر بر جان و فعل و نيات انسان است. 

امور بندگان و نياز انسان را در ظاهر و باطن، تدبري و اندازه گريي مي كند. 

و  راهربي  است،  خودش  دیدار  هامن  كه  خوبی،  غایت  سوي  به  را  انسان 

هدايت مي كند. 

﴿ َمِلِك النَّاِس ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: )بگو پناه مي برم به( َمِلك مردم. )يعني به آن كه حوزه ي قدرت او،  

بيشرت از  وسعت وجود من است.( 

شح: از آنجا كه خداوند مالك وجود من است و مالكيت او يك مالكيت ذايت 

است، پس قدرت ترصف فعيل، صفايت و ذايت در آن شیء را دارد. لذا متام وجود 

من كه در برگرينده ي اعضاء و جوارح، قواي باطني و مشاعر من است، در 

ترصف او مي باشد و تنها او مي تواند ش را از من دور سازد.

ـِٰه النَّاِس ﴾ ﴿3﴾ ﴿ إِل

ترجمه: )بگو پناه مي برم به( معبود آدميان.

شح: اي پيامرب، بگو من به »إِٰلِه النَّاس« پناه مي برم.

پس بگو، من با اميان قلبي به »رَّب« »َمِلك« و »إِله«، پناه ُبرده و با شناخت 

و آگاهي، خود را از ّش وسوسه هاي شيطان به او مي سپارم، زيرا كه شيطان 

با مشغول ساخنت ما به لذايذ زودگذر دنيا،  لذت جاودانه را از ما سلب مي 

كند. خداوند، آدمي)ناس( را از عدم آفريد و نياز او را برآورده كرد. سپس خري 

و نييك بسياري به سوي او روانه ساخت. لذا تنها اوست كه استحقاق پرستش 

را دارد. پس خود را به دامن امن او بسپار و در  حريم ربوبّيت، الوهّيت و 

مالكّيت او قرار گري تا از »ّش« در امان بايش.

ذكر متوايل اسامء ُحسنٰی : 

»ُقْل أَُعوُذ ِبرَبَّ النَّاِس. َمِلِك النَّاِس.  إِٰلِه النَّاِس« 

)اي پيامرب( بگو پناه مي برم به پروردگار مردم، مِلك مردم و يگانه معبود مردم.

»رَّب«، »َمِلك« و »إِٰله«، همه از اسامء ُحسني هستند. ترتيب اين سه اسم به 

گونه اي است كه هر يك به ديگري ُرجحان دارد. مالكّيت برتر از ربوبّيت و 

الوهّيت برتر از مالكّيت است.

»رَّب« دربرگرينده ي بخيش از وسعت اسامء ُحسني است و »َمِلك« وسعتي 

بيشرت از »رَّب«، و »إِلَه« وسعتي بيشرت از »َمِلك« دارد. 

و  اميان  با  مؤمن،  انسان  يك  است  »كايف  گويد:  مي  طباطبایی)ره(  ی  عالمه 

شناخت كامل، به ييك از اين اسامء پناه بربد. آنگاه از ش بر حذرخواهد شد. 

ليكن بايد در نظر داشت كه هر يك از اسامء ُحسني، متناسب با نوع شي 

است كه انسان را تهديد مي كند.«

از جمله عليل كه براي ذكر متوايل سه نام خداوند، بيان شده است، عبارتند از: 

الف. هر نوع ش، از ناحيه ي خايص به انسان مي رسد. لذا براي دفع  هر

       كدام از آنها، ذكر ييك از اين اسامء به نسبت دفع آن ش الزم است.

ب. ذكر و تكرار نامهاي خداوند  به ترتيب  بزرگي و برتري آنها، تأكيد 

     بيشرتي بر جلوگريي از ش دارد.

 ج. ذكر اسامء الهي، )رَّب، َمِلك و إِٰله ( مانع ورود و نفوِذ شيطاِن خّناس به 

     قلب انسان مي شود.

تفاوت خیر و رّش در دیدگاه خدا و بندگان :

از آنجا كه نظام عامل مبتني بر خري و نييك است و ذات اقدس الهي رحامن و 

رحيم است، آفرینش ش، چه حکمی دارد و فلسفه ي »پناه بردن به خدا براي 

در امان ماندن از ش«، در اين دو سوره چه مي تواند باشد؟  

یا  و  ندارد  وجود  یا  است  نسبي  و  عدمي  امري  ش،  كه  معتقدند  حكيامن 

وجودش نسبی و در رابطه ی با خیر است که معنا پیدا می کند.  

آيا شيطان كه به امر خداوند خلق شد، خري است يا رش؟ 

»ّش« كه شامل شهاي طبيعي و شهاي غريطبيعي است، در نزد ما ّش 

مي باشد. پس چرا در جهاين كه خالق آن خداوند رحامن است و هر امري 

بدون اذن او رخ مني دهد )ال حول وال قوۀ اال بالله(، ش وجود دارد؟

پاسخ آن را می توان در قرآن یافت. قرآن در سـوره ی بلـد، آيه ی10 

نشان  انسان  به  را  و ش  خیر  راه  دو  »ما  النَّجَدين«،  »َوَهديٰناُه  فرمايد:  مي 

دادیم.« در واقع ش و خري قرين و مکّمل يكديگر هستند و گزينش هر یک 

از آن دو راه با خود انسان است. انسان بايد راه راست را خود از َجنب راه ش 

پيدا كند و براي يافنت راه راست، وجود راه كج الزم است تا در 

مواجهه ی با خیر و ش آزموده شود و با گزینش خیر خود را به کامل برساند. 

پس چنانچه شور نباشند خیر شناخته منی شود.

نکته ی دیگر تفاوت تشخیص خیر و ش در نگاه انسان و خداست. 

قرآن : »چه بسا از چيزي اكراه داشته باشيد كه در آن خريي  براي شام وجود 

دارد و چه بسا چيزي را دوست داشته باشيد درحاليكه براي شام ّش باشد و 

تشخيص خري و ّش تنها در علم خداوند است.«   

گویند امريي نزد عاريف رفت و از او طلب دعاي خري كرد. عارف گفت: آيا در 

امان خواهم بود؟ امري پاسخ داد: در امان هستي. عارف گفت: از خدا مرگ 

تو را مي خواهم. امري گفت: من از تو دعاي خري خواستم. عارف گفت: »اين 

بهرتين دعا براي تو بود زيرا پس از مرگ تو، خلق در امن و آسايش هستند و 

بار گناهان تو نيز سبك تر خواهد شد.« )مرگ كه در ظاهر »ش« است، براي 

بعيض مي تواند بهرتين خريها باشد.(

عاشقم بر لطف و بر قهرش به ِجد        اي عجب من عاشق اين هر دو ِضد

من عاشق لطف تو و عاشق جور تو هستم زيرا جور تو عني رحمت و مهرباين 

تو است و هر آن چه از تو رسد، خري و نييك است، هر چند به ظاهر ّش باشد.

زير شمشري غمش رقص كنان بايد رفت

كان كه شد كشته ي او نيك رسانجام افتاد

آنچه خداوند براي انسان مؤمن رقم مي زند، هر چند به ظاهر »ّش« باشد، 

عني خري و نييك است.

»ّش« در بعيض موارد باعث عربت انسان مي شود. 

اندازيم. اي  قرآن: »ما شام را به ترس و گرسنگي و كاستي مال، در بال مي 

پيامرب، صابرين بر بال را كه عبد خداوند هستند، بشارت ده.  و به آنها که 

نارضايتي مني كنند و تسليم پروردگار خود هستند  در هنگام سختي اظهار 

و به رضاي او رضايت دارند،  صلوات مي فرستد و ايشان را هدايت شدگان 

می نامد.«  

﴿ ِمن رَشِّ اْلَوسَواِس اْلَخنَّاِس ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: از ش شيطان )به تو پناه مي برم( آنگاه كه وسوسه مي كند.

شح : وسواس )ايجاد وسوسه(: 

»وسواس« يعني وسوسه كننده و »وسوسه«، زينت آاليت است كه ايجاد صدا 

مي كنند. نقش شيطان در وسوسه كردن، ايجاد صدا و جذابيت و تداوم در 

اين امر است . شيطان با مداومت در ايجاد وسوسه، انسان را از راه راست 

منحرف كرده و او را رها مني كند تا خواسته اش را عملی سازد.

ايجاد وسوسه، ييك از راه هاي انحراف بندگان از راه راست در مسري زندگي 

مي باشد. وسوسه يعني آراسنت. شيطان به خدا مي گويد: »گناه را در نظر 

بندگانت آرايش مي دهم تا زيبا جلوه كند.« قوم حرضت مويس)ع(، گوساله 

پرست بودند و جذابيتي كه در رنگ و صداي گوساله ي سامري وجود داشت، 

او را زيبا مي ساخت.  احساس انسان در هنگام مشاهده ي زيبايي و جذابيت، 

جايگزين عقل او مي شود. 

قرآن : »و آنقدر نزد نسل آدم جاذبه های دنیا را آراسته مي سازم تا آنان را 

گمراه کنم.«   

»به نفس انسان هم بديها و هم خوبيها الهام شده است.«   

شيطان بديهاي بالقوه ي انسان را آشکار و براي انحـراف او از راه راست از 

ايجاد وسوسه استفاده مي كند.

خّناس: »خّناس« در لغت به معني اختفاي پس از ظهور است و »خنوس« به 

چيزي گويند كه آشكار شده و ناگهان مي گريزد و فرار مي كند. خّناس صيغه 

در  بشدت  خنوس،  براي  شده  ذكر  يعني صفت  است.  خنوس  از  مبالغه  ي 

خّناس وجود دارد. همچون دزدي كه بـراي نيل به هدف خود ابتدا ظاهر مي 

شود و سپس در يك موقعيت خاص، بالفاصله ناپديد مي گردد.

خّناس به گونه اي نفـوذ مي كند، كه كيس متوجـه حضور او نشود و اگر در 

هنگام نفـوذ خّناس، ياد خـدا در دل انسـان بدرخشـد، خود را پنهان مي كند 

انسان به  اگر  ايجاد وسوسه مي كند و  ابتدا  او در  به فرار مي گذارد.  پا  و 

وسوسه هاي او توجه نكند، با تكرار و مداومت در ايجاد وسوسه، در گمراه 

كـردن انسـان مي كـوشد و در نهـايت مي گـريزد. اما چنانچه انساين تحت 

ـّاس قـرار بگيـرد، آنچنان قلب او را تاريك مي سازد كه  تأثري وسوسه ي خن

حتي الهام خداوند كه به او مي گويد:  مرا ياد كن تا شيطان را دور سازم، اثري 

ندارد. زيرا وسوسه هاي شيطان، وجود انسان را به گونه اي تسخري مي كنند 

كه بر ذكر خدا رجحان مي يابند. از اين رو »خّناس« بسيار خطرناك است.

قلب انسان مانند خانه اي است كه صاحب آن خانه، خداوند رحامن است. 

هر زمان كه صاحب خانه در خانه حضور داشته باشد، هيچ دزدي )شيطاين( 

اجازه ي ورود ندارد و چنانچه دزد وارد شود با مشاهده ي صاحب خانه پا 

به فرار گذاشته و ناپديد مي شود و اما اگر نام خداوند تنها بر زبان ما جاري 

شود و خودش در قلب ما نباشد، آنگاه شيـطان به راحتي وارد خانه ي دل 

مي شود و چون صاحب خانه را منی یابد آن را ترصف مي كند. از اين رو به 

شيطان خناس مي گويند.

﴿ الَِّذى ُيَوسِوُس ىف ُصُدوِر النَّاِس ﴾ ﴿5﴾

ترجمه: )از شـّر( آن شيـطاين كه وسـوسـه و انديشـه ي بـد در دل مردمان 

مي افكند.

شح: قلب انسان كه حريم الهي است، تنها مي تواند محل سكونت خداي 

رحامن باشد و خداوند مي فرمايد: »من در زمني و آسامن مني گنجم اما در 

دل مؤمن )به دليل وسعتي كه دارد(، جاي مي گريم.«

دل انسان به محض غفلت از ياد خدا، محل سلطه ي شيطان مي شود و هر 

شيطاين، به شيـوه ي مخصوص خود عمـل مي كند. در هنگام نـزول آيه ي 

135 سوره ي آل عمران ، اين تصور براي شيطان ايجاد شد كه باب رحمت 

الهي گشوده شده است و ديگر، بندگان خدا به او گراييش نخواهند داشت. 

پس با لشكر خود مشورت كرد تا راهي پيدا كنند. 

داشت،  بندگان  اغفال  در  مهارت  كه  نام خّناس  به  لشكريان شيطان  از  ييك 

گفت: راه آن تكرار وسوسه و دعوت به گناه است تا بندگان 

بوسيله ی تكرار جذبه هاي فريب دهنده توسط ما، از ياد خدا غافل شوند. 

طبق آيات قرآن، شياطني داراي سپاه، لشكر، سـواره نظام و پياده نظام هستند 

نظام  پيـاده  و  نظام  »با سـواره  فرماید:  به شيطان می  قرآن  در  و خـداوند 

خـود، كساين را كه به دنبالت مي آيند، جلب كن.«  

شيطان انسـان را رهـا مني سـازد، وسـوسه ها را تكرار مي كنـد و با تقـويت 

جـذبه ها و ايجـاد وسوسه، وارد خـانه ي دل مي شود. خداوند به شيطان می 

گوید: »چگونه بندگان مرا فريب مي دهي؟« و شيطان 

مي گويد: »زمني را زينت مي بخشم و ذهن بندگان را به آن معطوف 

مي گردانم و بر آنها مسلط مي شوم.« 

بنابراين انسان هنگامي مي تواند قلب خود را از نفوذ شيطان محفوظ بدارد 

و به خدا پناه بربد، كه خداوند در قلب او باشد.

﴿ ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس ﴾ ﴿6﴾

ترجمه: چه آن شيطان از جنس جن باشد و يا از نوع انسان.

شح: انساين كه بشدت از شيطان اطاعت مي كند و مرتكب هر گونه فسادي 

مي شود، تبديل به »ويّل« شيطان مي شود. يعني اين انسان مانند يك شيطان 

مي تواند انسان ها را اغفال كند. چنني انساين در حقيقت شيطان و در ظاهر 

انسان است. )شيطان انسان منا( 

اي بسا ابليس آدم روي هست    پس به هر دستي نبايد داد دست

شيطان، اين گونه انسان ها را كه »ويّل« او هستند، حجت خود مي داند. در 

قرآن آمده است كه ابراهيم به پدر خود مي گويد: »اي پدر بنده ي شيطان 

مباش. زيرا شيطان نسبت به خداي مهربان عصيان كرده است و من نگرانم 

كه خداوند بر تو عذاب نازل كند. )يعني روي از تو بگرداند.( و تو »ويّل« و 

»مناينده« ي شيطان بشوي.«   

بنابراين بنده ي شيطان و »ويّل« شيطان ، با هم تفاوت دارند. كساين كه به 

خطا و اشتباه، بنده ي شيطان هستند،  اگر به تبعيت از او ادامه دهند، »ويل« 

شيطان مي شوند. لذا »ناس« كه به معني انسان است در اين آيه اشاره به 

انسان ها ي ش )خّناس( دارد كه »ويّل« شيطان شده اند. در قرآن آمـده است 

كه يوسف)ع( گفت: »من زندان را از آنچـه كه مرا به آن دعوت 

مي كنند، بيشرت دوست دارم. خدايا اگر من را از  نقشه ي آنها در امان نگاه 

نداري، از افراد نادان خواهم شد.«  و پروردگار دعاي يوسف را اجابت كرد و 

فرمود: »ما بدي و زشتي را از يوسف دور كرديم.«  

»سوره ي ناس حصار انسان از نفوذ شیاطین است مرشوط بر اینکه یاد خدا را 

پیوسته در دل داشته و از ش شیطان خالصانه به او پناه بربیم.«

 

گاهی یک اصل ساده و روشن اخالقی را در خالل سخنم بیان می کنم اما با تعجب مخاطبم 
روبرو می شوم مانند دیشب که در بیست و سومین قسمت از برنامه تلویزیونی »آیینه خانه« 
به روایتی اشاره کردم و در بازخوردهای مخاطبان محترم و مهربانم، شعف و شگفتی بسیاری 
را دیدم )در پیامک های برنامه و پیام های دریافتی در وب سایتم( و باز احساس می کنم 
هنوز برای بخش قابل توجهی از مردم خوب مان چهره ی واقعی اسالم عزیز معرفی نشده. 
اما روایت؛ فرمایشی است معروف از حضرت امیرالمومنین علّی بن ابی طالب سالم اهلل علیه 

در نهج البالغه:
نُوِب َو الَْمْعِصَیِة اَلَمِة أَْن یَْرَحُموا أَْهَل الُذّ َو إِنََّما یَْنَبِغی ِلَْهِل الِْعْصَمِة َو الَْمْصُنوِع إِلَْیِهْم فِی الَسّ

»و همانا شایسته است اهل پاکی ]کسانی که از گناه یا عیبی پاک هستند[ و ]اهل سالمت[ 
کسانی که خدا در حفظ سالمت دین شان به آنها از راه نیکی و احسانش کمک کرده؛ با 

اهل گناه و معصیت مهربانی کنند!« خطبه 140 نهج البالغه؛ در نهی از عیبجویی مردم.
و  »نامهربانی  البد  شود،  تلقی  مطلبی خالف!  یا  و  »عجیب«  اسالمی  اصیل  اصل  این  اگر 
خودبزرگ بینی و عیب جویی و تحقیر و بی آبروکردن گناهکار به خاطر گناهش« می شود 
رفتار نرماِل اسالمی! و صواب و واجب! درحالی که سراسر اسالم درس مهربانی است. درس 
تمام انبیاء و امامان هدایت مهربانی و رأفت است. اگر از متون اصلی، قرآن کریم و روایات 
اهل بیت علیهم السالم، مکرر برای مخاطب نگوییم خدای ناکرده؛ سخن و سیره تندخویان و 

کج اندیشان و بی خردان چهره اسالم را خشن و بی منطق معرفی می کند.
نباید تعجب کرد؛ نباید به تاسف اکتفا کرد بلکه باید تک تک ما تالش کنیم تا »دوستان 
نادان« و »دشمنان غدار« نتوانند اسالم عزیز را دین خشونت و بی رحمی جلوه دهند! باید 

جهانیان بدانند اسالم ناب، از سلفی گرِی تکفیری و بی رحمی، بیزار است.
 من و شما می توانیم و باید از هر فرصتی استفاده کنیم تا اسالِم محمد و آل محمد صلوات 
اهلل علیهم؛ اسالِم علی بن ابی طالب علیه السالم، یعنی اسالِم اعتدال و مهربانی و رأفت را با 
سخن و رفتارمان و با اسباب و روش های گوناگون و بیان های مختلف معرفی و تبلیغ کنیم.

شهاب مرادی

.

علي )ع( نخستین مردي که دعوت اسالم را پذیرفت بیش از آن در میان نه فقط مسلمانان که 
پیروان سایر ادیان شناخته شده است که نیازي به معرفي داشته باشد. براي شیعیان به طور عام و 
نزد ایرانیان به شکل خاص امام علي )ع( جایگاه وی ژه یي دارد. براي شیعیان امام علي )ع( بنیانگذار 
مکتب شیعه و پدر ائمه )ع( نیز هست، از این رو همواره در طول تاریخ اسالم نگاه و توجه به ایشان 
از اهمیت واالیي برخوردار بوده است. دکتر علي شریعتي، روشنفکر مسلمان ایراني نیز در مجموعه 
گفتارها و نوشتارهایش همواره به این شخصیت برجسته نظري خاص داشته است و در خوانش هاي 
مرسوم تاریخي اش، بسیار از او و نقش مهمش در تاریخ صدر اسالم یاد کرده است. همین امر را 
دستمایه گفت وگویي با فرزندش احسان شریعتي، استاد فلسفه قرار دادیم. البته احسان شریعتي 
دفاع  متضمن،  بودن  شریعتي  علي  معنوي  حتي  یا  خوني  فرزند  که  دارد  تاکید  بحث  ابتداي  در 
مطلق از دیدگاه هاي پدر نیست و احتمال دارد گاه نظرش با نظر دکتر شریعتي متفاوت باشد. او 
در گفت وگوي حاضر مي گوید که شریعتي پدر نمي خواست زندگي را در خدمت تاریخ بگیرد، بلکه 
برعکس اسالم  در طول تاریخ جهان اسالم شخصیت امام علي )ع( به عنوان امام اول نزد شیعیان 
از معرفي است. دکتر علي  از خلفاي راشدین در میان اهل سنت شناخته شده و بي نیاز  و یکي 
شریعتي در آثارش نگاه جدیدي به این شخصیت بزرگ داشتند و کوشیدند که از آن گفتمان هاي 
سنتي فاصله بگیرند. البته برخي گویند که این نگاه تازه ایدئولوژیک و برگرفته از فضاي انقالبي 
اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350 بوده است. نظر شما چیست؟ آیا نگاه شریعتي به امام علي 
)ع( ایدئولوژیک و متاثر از فضاي زمانه بود یا توانست نگاه نویي را به یک شخصیت بزرگ تاریخي 

ممکن سازد؟
این  شریعتي  زمان  در  هستیم.  ام  اسل  تاریخ  به  انتقادي  نگاهي  نیازمند  که  هستیم  دوره یي  در 
احساس کمتر نیاز مي شده است. زیرا در آن زمان جهان اسالم در رخوت فرو رفته بود، اما االن 
در دوره یي هستیم که گونه یي بیداري در جهان اسالم ایجاد شده است. این بیداري هم مي تواند 
به معناي مثبت باشد و هم به معناي منفي. اصال در زمان شریعتي بازگشت به سنت سلف صالح، 
معناي دیگري داشت که همان سخن سیدجمال الدین بود که بازگردیم به سیره پیامبر)ص( براي 
به  با تفاوت گفتمان و دوران  امروز  تاریخ و منابع معرفتي اسالمي. در هر صورت  انتقادي  قرائت 
ادامه دیدگاه  نگاه شریعتي  در  ایدئولوژي  است.  او چه کرده  ببینیم که  تا  باز مي گردیم  شریعتي 
مهندس بازرگان در »بعثت و ایدئولوژي« بود، یعني تداوم همان کار مصلحین و نواندیشان دیني 
مانند اقبال و سید جمال که مي گفتند ما باید فرهنگ دیني را از حالت موروثي و سنتي نجات 
دهیم و به یک خط راهنماي مبارزاتي و عملیاتي تبدیل کنیم. ایشان این کار را خوانش ایدئولوژیک 
یا انتقادي از دین مي خواند. این معنا از ایدئولوژي با معنایي که مارکس در »ایدئولوژي آلماني« به 
کار مي برد، متفاوت است. حمله مارکس به ایده آلیزم بود و معتقد بود که ایدئولوگ کسي است که 
واقعیت را معکوس مي بیند یعني فکر مي کند ایده ها هستند که واقعیت را مي سازند، در حالي که 

حقیقت عکس این است. امروزه، در نگاه لیبرال، نظام هایي چون فاشیسم و نازیسم، ایدئولوژیک، 
هستند، زیرا واقعیت ها را یکسونگرانه تفسیر مي کنند. وقتي مي گوییم شریعتي نگاهي ایدئولوژیک 
به دین دارد، مراد این معناي منفي دوم نیست، بلکه عمدتا به همان معناي نخست، یعني معناي 

بازسازي انتقادي منظور است. او مي خواهد الگویي متعهدانه و عملي از دین استخراج کند.
  شما معتقدید که شریعتي نمي خواست زندگي را به خدمت گذشته آورد و به همین خاطر خوانش 
جست وجوي  در  »مسلماني  کتاب  در  رهنما  علي  مي گیرد.  صورت  امروز  نفع  به  تاریخ  از  ایشان 
ناکجاآباد« روش شناسي تاریخي دکتر شریعتي را به همین شکل که شما توضیح دادید، مشخص 
مي کند. اما مشکلي که پیش مي آید این است که آیا مي توان از یک شخصیت تاریخي مثل امام 

علي )ع( هر تفسیري ارائه داد؟
پیامبر و ائمه در سیره و زندگي خود روش و تاکتیک هاي متفاوتي داشته اند. یعني اسالم به عنوان 
یک جنبش زنده در مقاطع مختلف روش هاي مختلفي را اتخاذ مي کرده است. درس آموزي از این 

نکته به این معنا نیست که امروز بخواهیم
بر اساس یکي از این تاکتیک ها زندگي و عمل کنیم، بلکه برعکس هروقت به تاکتیکي نیاز داشتیم، 

به تاریخ نیز رجوع مي کنیم و از آن تجارب بهره مي گیریم.
 به فرد و غیرقابل تکرار هستند. پس هر پدیده تاریخي یگانه است.

  چهار دهه از زمان درگذشت دکتر شریعتي گذشته است و خود شما در ابتداي بحث نیز اشاره به 
تحوالتي که در این چهار دهه صورت گرفته کردید. امروز اگر بخواهید از الگویي که شریعتي براي 
معرفي امام علي)ع( بهره گرفت، استفاده کنید، بر کدام جنبه از شخصیت علي )ع( تاکید مي کنید؟

وجهه یي از شخصیت امام علي که به نظر من امروز باید بیشتر بر آن تاکید شود، روش ایشان در 
مواجهه با دوست و دشمن است. شریعتي نشان مي دهد که امام علي، آزادي را »آزادي مخالف« 
مي دانست. برخورد ایشان با طلحه و زبیر یا خوارج مثال بارز این نوع رفتار حقوقي آزادمنشانه است 
و اما چه چیز باید بر آموزه شریعتي افزود؟ شریعتي طرح و پروژه یي داشت و مي خواست به هدف 
آگاهي و بیداري تاریخي- اجتماعي برسد، لذا، به جزییات تاریخي و تخصصي موضوع وارد نمي شد 
البته در کتاب  از منظر بیطرفي علمي مطرح نمي کرد.  را  تاریخ اسالم  از  انتقادي خود  و خوانش 
است.  و پیش تر طرح شده  بیشتر  تاریخي مستقل  پژوهش  منابع  تاریخي« مشهد  »اسالم شناسي 
اما در »اسالم شناسي« ارشاد چون مي خواهد به ترسیم »جهان بیني و ایدئولوژي« )فلسفه تاریخ و 
انسان و جامعه شناسي( بپردازد، جنبه پژوهش تاریخي ضعیف مي شود. به همین دلیل ما امروز بیش 
از پیش به مطالعه علمي- انتقادي تاریخ نیازمندیم. تاریخي که گسست ها و ابهامات را نشان بدهد. 
اهمیت این کار از این جهت است که در تاریخ واقعي از غلوها و قالب سازي هاي ذهني یا اعتقادي 
پرهیز مي شود. و ما به نوعي خوانش انتقادي علمي از تاریخ نیز نیاز داریم تا بتوانیم معناي وقایع 
اسالمي را در بستر اجتماعي و سیاسي خاص خودشان درک کنیم. همچنین در زمینه زبان شناسي 
نیازمند تحقیقات وسیعي در منابع و متون اسالمي هستیم. شریعتي خود  و درک معاني واژگان 
دیگر وقت بررسي فارغ باالنه و سختگیرانه  و فرسخِت همه اسناد و حوادث را نداشت. و امروز طبعا 
باید چنین پژوهش هاي علمي و انتقادي پیرامون تاریخ اسالم و تشیع به صورت منظم گسترش یابد.
منبع: اعتماد

 امام علي)ع( آزادي را آزادي مخالف مي دانستدین مهربانی

تفسیر ﴿ سوره ي مباركه ي ناس ﴾ توسط استاد خیرخواه
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چند وقت پیش یکي از همکارانمان بسیار نگران و مضطرب بود. وقتي دلیل این نگراني و اضطراب را از او پرسیدیم، 
البته سري هم به سایت هاي  او  بیاید.  باهم خورده و حاال مي ترسد که بالیي سرش  را  گفت فرزندش خربزه و عسل 
مختلف زده بود و مطالبي درباره مرگ ناگهاني )!( در اثر خوردن همزمان خربزه با عسل خوانده بود و براي همین حال 

پریشاني داشت...
 به همین بهانه،  سراغ دکتر محمدحسین صالحي  سورمقي، متخصص فارماکوگنوزي و استاد دانشکده داروسازي دانشگاه 

تهران رفتیم تا بیشتر با باورهاي گوناگوني که درباره تداخل هاي غذایي وجود دارد، آشنا شویم.
اثبات شده  سالمت: تداخل بین موادغذایي خاصي مانند خربزه و عسل یا ماست و ماهي به صورت علمي 

است؟
امکان تداخل غذایي با مصرف همزمان برخي موادغذایي وجود دارد اما متاسفانه تاکنون تحقیقات کامل و وسیعي روي 
این تداخل ها انجام نشده که بتوان نتیجه آنها را به شکل مقاله هاي علمي چاپ و به آن استناد کرد. یعني بیشتر باورها در 
مورد تداخل موادغذایي مختلف که در میان مردم رواج دارد، به صورت تجربي شکل گرفته اند. برخي از این باورها درست 

و برخي دیگر نادرست هستند و نمي توان آنها را به تمام مردم با طبع و مزاج هاي مختلف تعمیم داد.
سالمت: یعني باورها در مورد تداخل هاي غذایي را نباید چندان هم جدي گرفت؟

نمي توانیم این باورها را به صراحت تایید یا تکذیب کنیم. به طور کلي، داروها با داروها، داروها با غذاها یا غذاها با غذاها 
مي توانند تداخل داشته باشند اما نکته مهم اینجاست که تداخل هاي غذایي در موارد بسیار زیادي، تهدیدي جدي براي 
سالمت فرد نیستند و زندگي او را تهدید نمي کنند، مثال خوردن گوشت با ماست و دوغ باعث کاهش جذب آهن گوشت 
در بدن مي شود و به همین  دلیل است که خیلي ها توصیه مي کنند ماست و گوشت را باهم نخورید اما اگر کسي غذاي 
گوشتي را با ماست و دوغ بخورد هم مشکل حادي برایش ایجاد نمي شود و فقط اختاللي در جذب آهن وعده غذایي به 

دلیل مصرف یک ماده غذایي حاوي کلسیم به وجود مي آید.
آني  مرگ  باعث  عسل  و  خربزه  خوردن  است  آمده  سایت ها  از  خیلي  در  اینکه  به  نمي توان  پس  سالمت: 

مي شود هم اعتماد کرد؟
بحث خربزه و عسل تفاوت دارد. زماني که عسل با خربزه مخلوط مي شود، ترکیب هاي موجود در این دو ماده خوراکي با 
یکدیگر واکنشي نشان مي دهند که نتیجه این واکنش، به وجود آمدن یک ماده سفت و سخت است. به همین دلیل، اگر 
خربزه و عسل باهم مصرف شوند، سفت شدن ماده حاصل از ترکیب آنها، باعث مي شود هضم براي دستگاه گوارش بسیار 
سخت شود. در یک کالم اینکه خربزه و عسل، ترکیبي دیرهضم و بدهضم است. در موارد بسیار زیادي هم دیده شده 
افرادي که خربزه و عسل را باهم خورده اند، دچار دل دردهاي شدیدي مي شوند. البته این دل دردها در حدي نیستند که 

بتوانند منجر به مرگ یا مرگ آني افراد سالم شوند.
سالمت: تداخل هاي غذایي براي تمام افراد به یک صورت ایجاد مي شوند؟

نه. ممکن است برخي عالیم تداخل هاي غذایي، در یک نفر به شدت بروز کند ولي فرد دیگري با خوردن همان موادغذایي، 
دچار هیچ عارضه یا مشکلي نشود. قدرت هضم، جذب، طبع، مزاج، توانایي هاي بدني، سن، جنس و حساسیت هاي غذایي 

افراد مختلف بسیار متفاوت است. آثار تداخل هاي غذایي هم در تمام افراد دنیا یکسان نیست.
سالمت: چرا این همه تاکید بر مصرف نکردن ماست و ماهي مي شود؟

این تاکید فقط در مورد ماست و ماهي نیست. به طور کلي، اگر چند ماده غذایي با طبع سرد یا طبع گرم را یکجا مصرف 
کنیم، باعث برهم خوردن تعادل طبع بدن مي شود. به همین دلیل مصرف ماست و ماهي که هر دو طبیعت سردي دارند، 
باهم توصیه نمي شود. حاال اگر کسي این دو ماده غذایي با طبع سرد را مصرف کرد، مي تواند براي ایجاد تعادل در بدن 

خود، مقداري ماده غذایي با طبع گرم مانند خرما هم بخورد.
سالمت: حرف آخر؟

زماني که طبع بدن از تعادل خارج شود، دچار مشکالتي خواهد شد. به همین دلیل توصیه مي شود در طول روز به طور 
متعادل خوراکي هایي با طبع سرد و گرم مصرف کنید

سارا مفید/پاسخ علمي دکتر محمدحسین صالحي

1. ضربه هاي دنداني
بیشترین گروه سني که درگیر ضربه هاي دنداني مي شوند، سنین 2-1 و 10-7 سالگي 
به  براي کودکان دوران پرجنب و جوشي محسوب مي شود  است. معموال دوران دبستان 
خوردن،  ورزش،  زمین  دلیل  به  کودکان  و صورت  سر  به  وارده  دلیل، صدمه هاي  همین 
افزایش  و...  سواري  دوچرخه  آب،  شیر  از  خوردن  آب  هنگام  دهان  ضربه  پله،  از  سقوط 
این دست  از  جراحت هایي  احتمال  باشد،  ماجراجوتر  و  کنجکاوتر  کودک  هرچه  مي یابد. 
افزایش مي یابد. بیشتر آسیب هاي دندان در ساختمان دندان هاي شیري و دائمي دندان هاي 
از  خفیف  جابجاشدگي  مي کند.  درگیر  را  باال  فک  قدامي  دندان  هاي  به خصوص  قدامي 
شایع ترین موارد مشاهده شده به دلیل ضربه به دندان هاي شیري است. ترک هاي ساده تاج 
دندان از جمله موارد شایع  تروما به دندان هاي دائمي است که حتما باید پیگیري و درمان 
شود. در مورد دندان هاي دائمي بیشتر صدمه ها در نتیجه زمین خوردن و برخورد هنگام 
بازي و دویدن روي مي دهد. عواملي مثل جلوبودن دندان هاي باال و باز بودن لب ها هم این 
امر را تشدید مي کند. کودکاني که دندان هاي جلو آمده دارند، افرادي که در ورزش هاي 
تماسي مانند فوتبال، هندبال، بسکتبال و... شرکت مي کنند، احتمال ضربه به دندان  هایشان 

بیشتر است. در این گونه موارد کاربرد محافظ هاي دهاني هنگام ورزش پیشنهاد مي شود.
نرم  بافت  این سنین عمدتا  براي دندان هاي شیري ضربه دیده: ضربه در  اولیه  کمک هاي 
از  جلوگیري  براي  و  بشویید  آب  با  را  آسیب دیده  بافت  است  بهتر  که  مي کند  درگیر  را 
خونریزي، ناحیه صدمه دیده را با گاز یا پنبه به مدت 5 دقیقه فشار دهید و براي درمان 
اورژانسي، هرچه سریع تر به دندان پزشک مراجعه کنید. گاهي جراحت هاي بافت نرم ممکن 
است در لب ها، مخاط، کام، زبان، لثه و به تنهایي یا همراه با صدمه به دندان دیده شوند. 
با خونریزي  از اشیاء، اسباب بازي یا دندان ها هستند که معموال  چنین صدمه هایي ناشي 
شدید، اضطراب زیاد والدین و کودک همراه است. ممکن است کودک در حالي که آبنبات 
چوبي، مداد یا سایر اشیاء را در دهان نگاه داشته زمین بخورد. به عالوه زمین خوردن ممکن 
است باعث بسته شدن دندان ها شود و پارگي هاي شدیدي در منطقه زبان یا گونه ها که در 
کودکان عضالت شل دارند و به سادگي در میان دندان ها قرار مي گیرد، ایجاد شود. براي 
جلوگیري از این گونه صدمه ها به بافت نرم، الزم است در مرحله اول خونریزي را متوقف 

کنید. این کار اضطراب کودک را به مراتب کاهش مي دهد. اغلب صدمه کمتر از آن است 
که به نظر مي رسد و پس از پاک کردن خون از محل، ممکن است بسیار سطحي باشد. 
هنگامي که کودک گریه مي کند، زخم هاي مخاطي و زباني باز مي شوند و بسیار حادتر از 
آنچه که هستند به نظر مي رسند. اگر کودک آرام باشد، بافت  لبه هاي آسیب دیده بي حرکت 

مي مانند و به سرعت بهبود مي یابند.
کمک هاي اولیه براي دندان هاي دائمي ضربه دیده: شایع ترین نوع ضربه به دندان هاي دائمي، 
شامل شکستگي هاي تاج دنداني، جابجایي هایي به طرف لب یا زبان همراه سفتي دندان و 
خارج شدن دندان از حفره است. در موارد شکستگي تاج با قطعه شکسته دنداني باقیمانده، 
مي توان آن را به وسیله موادي به دندان چسباند، بنابراین بهتر است قطعه شکسته را پیدا 
کنید، در یک لیوان آب نگهداري و سپس بالفاصله به دندان پزشک مراجعه کنید. در مورد 

شکستگي تاج دائمي حتي اگر عالمتي نبود باید به دندان پزشک مراجعه کرد.
2. بیرون افتادن دندان از دهان

دهان  از  دندان  افتادن  بیرون  مي دهد،   رخ  دندان ها  به  ضربه  هنگام  که  مسایلي  از  یکي 
است. این اورژانس در کودکان بسیار شایع است. در این مواقع حفظ دندان دائمي کودک 
بستگي به اقدام هاي صحیحي دارد که باید بالفاصله پس از بیرون افتادن دندان انجام دهید. 
متاسفانه تاکنون تعداد زیادي از دندان هاي دائمي کودکان در اثر ناآشنایي به این مساله از 
بین رفته است. به همین دلیل توصیه مي شود زماني که دندان کامال از حفره خود خارج 
شده با نگه داشتن تاج دندان، آن را از زمین بردارید. اگر مي توانید دندان آلوده شده را 10 
ثانیه زیر آب به آرامي شستشو دهید و داخل حفره خود برگردانید. اگر چنین کاري ممکن 
نیست، بهتر است دندان را در یک لیوان شیر قرار دهید. در غیر این صورت دندان را داخل 
دهان بین دندان ها و گونه کودک قرار دهید و بالفاصله به دندان پزشک مراجعه کنید. نکته 
طالیي براي نجات دادن جان یک دندان، زمان است. اگر بتوانید کودکتان را در کمتر از 30 
دقیقه به دندان پزشکي برسانید، احتمال درمان موفقیت آمیز براي آن بیش از 80 درصد 
خواهد بود. در مواردي که دندان ضربه دیده است و هیچ کدام از موارد فوق دیده نمي شود 
نیز مراجعه به دندان پزشک ضروري است. صدمه به عصب دندان در عرض چند روز یا چند 

هفته مي تواند باعث تغییر رنگ آن شود.
3. شکستگي لبه دندان

لبه دندان  لبه دندان شکستگي پیدا مي کند. شکستگي  اثر ضربه هاي خارجي،  گاهي در 
هر اندازه که باشد الزم است براي ترمیم دندان، نزد دندان پزشک بروید زیرا بر اثر بازشدن 
عاج دندان به تدریج مواد آلوده کننده وارد مغز دندان مي شود و حیات دندان را به خطر 

مي اندازد.
4. جابجایي دندان

در موارد شدید جابجایي دندان ممکن است دندان دچار لقي شده یا داخل استخوان فک 
فرو رفته یا از جاي خود بیرون زده باشد. در مواردي لثه دچار پارگي و خونریزي مي شود 
یا در قسمتي از دهان کبودي ایجاد مي شود. گاهي شدت ضربه به حدي است که عالوه بر 
دندان ها، استخوان فک نیز دچار شکستگي مي شود. در همه این موارد باید خیلي سریع 

نزد دندان پزشک بروید.
5. شکستن اجسام سخت

از جمله آسیب هاي موجود، وارد آمدن فشار زیاد به دندان  هنگام شکستن پسته، فندق 

و... با دندان است. در صورت شکستن دندان پس از اعمال فشار زیاد روي آن  حتما باید 
براي درمان به دندان پزشک مراجعه کنید.

6. شکستن دندان
سرم  با  را  نظر  مورد  دندان  محل  سریعا  شدید،  مواجه  شکسته  دندان  با  که  صورتي  در 
فیزیولوژي بشویید. یک کیسه حاوي یخ را روي موضع قرار دهید. اگر دندان داراي یک لبه 
تیز شده است که باعث آزار ناحیه گونه و زبان مي شود، با پارافین یا در صورت امکان موم 

دندان پزشکي، لبه تیز را بپوشانید و به دندان پزشک مراجعه کنید.
7. فرو رفتن جسم خارجي بین دندان ها

اگر جسم خارجي قابل رویت است آن را با پنس دندان پزشکي بیرون بیاورید ولي اگر قادر به 
دیدن آن نیستید، سعي کنید آن را با نخ دندان بیرون بیاورید. پس از بیرون آوردن جسم 
خارجي حتما آب را به شدت در دهانتان غرغره کنید تا باقیمانده اجسام خارج شوند. سعي 
نکنید جسم خارجي را با جسم نوک تیز بیرون بیاورید. اگر عمق فرورفتگي جسم زیاد است 

و نمي توانید آن را خارج کنید به دندان پزشک مراجعه کنید.
8. زخم هاي سطحي دهان ناشي از تحریک هاي فیزیکي و شیمیایي

این زخم هاي سطحي در سطح داخلي گونه، لثه و زبان بر اثر گاز گرفتن گونه، مسواک زدن 
شدید، خوردن غذاهاي داغ یا تحریک هاي ناشي از براکت هاي ارتودنسي ایجاد مي شوند. 
یک محلول دهانشویه اکسیژنه با حباب هایي که ایجاد مي کند باعث تمیز کردن زخم از 

خرده هاي مواد غذایي مي شود.
9. بارداري و اورژانس دندان پزشکي

شود  انجام  مي  تواند  بارداري  از  زماني  و  دوره  هر  در  دندان پزشکي  اورژانس  درمان  هاي 
بنابراین به هیچ  وجه نباید براي تسکین درد دندان در این دوره به مدت طوالني از مسکن  ها 
استفاده کنید، بلکه باید سریع نزد دندان پزشک بروید. توجه داشته باشید مصرف خودسرانه 
هر دارویي ممکن است براي مادر و جنین خطرناک باشد، بنابراین الزم است هیچ دارویي 
را بدون اجازه پزشک یا دندان پزشک استفاده نکنید. در مواردي که پزشک یا دندان پزشک 
معالج با اطالع از بارداري بیمار، دارویي را تجویز مي  کنند مصرف آن دارو بالمانع و حتي 

ضروري است و اجتناب از مصرف آن ممکن است براي بیمار و جنین زیان داشته باشد.
10. دندان درد شبانه

اورژانس هاي دندان پزشکي، درد شبانه است؛ دردي که هنگام خواب سراغ  از شایع ترین 
بزرگساالن یا کودکتان مي آید. اگر کودک شبانه دچار دندان درد شد، بهتر است او را از 
حالت خوابیده به وضعیت نشسته درآورید به گونه اي که سر کودک باالتر قرار بگیرد. پیش 
از مراجعه به دندان پزشک، شستشوي دهان با آب گرم و نیز استفاده از قرص مسکن براي 
کاهش موقت درد پیشنهاد مي شود. اگر هم دندانتان به دلیل حساسیت به غذاهاي سرد 
یا داغ یا شیرین دچار درد شد با آب ولرم دهانتان را بشویید و با نخ دندان موادغذایي بین 
دندان ها را پاک کنید و به آرامي دهانتان را با آب ولرم مسواک بزنید و در اولین فرصت 
براي ترمیم)پرکردن( دندانتان به دندان پزشک مراجعه کنید، اما اگر درد شدید یا همراه با 
تورم است، یک کیسه حاوي یخ )کمپرس سرد( روي گونه قرار دهید و بعد از 10 دقیقه 
آن را بردارید. این کار را به صورت متناوب تا رسیدن به دندان پزشک تکرار کنید. درضمن 

از گرم کردن موضع موردنظر بپرهیزید
دکتر علیرضا فیروزه

دیروز  و  امروز  به  مربوط  سبزي ها  و  میوه ها  پوست  فواید  درباره  صحبت 
توصیه مي کنند  به کوچک ترها  بزرگ ترها  که  است  نیست. سال هاي سال 

میوه هایي مثل سیب و خیار را با پوست بخورند...
دیروز  و  امروز  به  مربوط  سبزي ها  و  میوه ها  پوست  فواید  درباره  صحبت 
توصیه مي کنند  به کوچک ترها  بزرگ ترها  که  است  نیست. سال هاي سال 
میوه هایي مثل سیب و خیار را با پوست بخورند. از سوي دیگر، بحث هاي 
فراواني که درباره استفاده بي رویه از کودهاي شیمیایي در زراعت و انباشته 
شدن موادشیمیایي مضر براي سالمت انسان در پوست میوه ها وجود دارد، 
مصرف کنندگان را از مصرف میوه ها با پوست بر حذر مي دارد اما آیا پوست 
میوه ها واقعا خواصي دارد؟ آیا مواد شیمیایي مضر موجود در کودها و سموم 
شیمیایي قابلیت نفوذ در پوست میوه ها و سبزي ها دارند؟ با وجود خواص و 
زیان هاي احتمالي، باید پوست میوه ها را مصرف کنیم یا نه؟ این هفته براي 
پاسخ دادن به این پرسش ها که بارها خوانندگان »سالمت« مطرح کرده اند، 
با دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه و رژیم درماني و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکي تهران گفت وگو کرده ایم.
سالمت: پوست میوه ها و سبزي ها خاصیتي دارند؟

که  است  فوایدي  داراي  آن  دیگر  قسمت هاي  مانند  نیز  میوه   پوست 
از ترکیب هاي  باشد. بسیاري  تاثیر مثبت داشته  افراد  مي تواند در سالمت 
آنتي اکسیداني و بخش عمده اي از ترکیب هاي فالونوییدي رنگي در پوست 
میوه ها وجود دارد؛ مثال پوست پرتقال یا سیب و برخي دیگر از میوه هاي 
خاصیت  که  است  فالونوییدي  و  کاروتنوییدي  ترکیب هاي  حاوي  رنگي، 
نیز که  فیبري موجود در پوست میوه ها  ترکیب هاي  دارند.  آنتي اکسیداني 
از طریق  ایفا مي کنند، مي توانند  گوارش  در سالمت دستگاه  نقش مهمي 

مصرف پوست میوه به بدن برسند.
سالمت: پس چرا مردم براي مصرف میوه پوست آن را مي کنند؟

مسایل فرهنگي و عادت ها تاثیر بسزایي در مصرف موادغذایي دارد و ایرانیان 
از این قاعده مستثني نیستند. از طرفي بافت، طعم و شکل ظاهري یک ماده 
خوراکي در انتخاب فرد تاثیر دارند بنابراین نمي توان به صرف اینکه پوست 
یک میوه خاص داراي مواد مغذي است، مصرف کننده را وادار به خوردن 

آن کرد.
خوردن  قابل  آنها  همه  میوه ها،  پوست  در  موجود  خواص  وجود  با  البته 
نیستند. مثال پوست پرتقال را به دلیل طعم تلخ و بافت خاص، به هیچ وجه 
نمي توان مصرف کرد. البته برخي شرکت هاي تولیدکننده آبمیوه، براي باال 
بردن خواص محصول خود، مواد آنتي اکسیدان موجود در پوست این نوع 
نهایي شان  به محصول  و  استخراج مي کنند  فرایند خاصي  را تحت  میوه ها 

مي افزایند.
سالمت: آیا مصرف پوست میوه ها براي همه افراد مجاز است؟

نه، برخي افراد با مشکالت خاص گوارشي نباید میوه و سبزي ها را با پوست 
حرکتUهاي  محرک  باال  فیبر  دلیل  به  میوه  پوست  چون  کنند  مصرف 
بیشتري  آسیب  آنها  گوارش  سیستم  به  مي تواند  و  است  گوارش  دستگاه 
پوست  را که  و گالبي  مثل سیب  میوه هایي  افراد سالم مي توانند  اما  بزند 
بهداشتي  با معیارهاي  به شرطي که  البته  با پوست بخورند؛  نازکي دارند، 

شسته شده باشند.
سالمت: برخي اعتقاد دارند که سموم دفع آفات که در زمان پرورش 
میوه در باغ ها استفاده مي شود، در پوست میوه باقي مي ماند و به 
همین دلیل باید پیش از مصرف، پوست آن را گرفت. آیا این اعتقاد 

درست است؟
بله، متاسفانه استفاده بیش از حد از کودها و سموم دفع آفات در مرحله 
پوست  در  مضر  ترکیب هاي  از  زیادي  مقدار  مي شود  باعث  محصول  رشد 
میوه ها و سبزي ها تجمع پیدا کند و مصرف این محصوالت با پوست، مقدار 
مصرف کننده  فرد  بدن  وارد  میوه  پوست  در  را  سموم  باقیمانده  از  زیادي 
مي کند به خصوص اگر زمان کافي از برداشت محصول تا مصرف آن سپري 

نشده باشد.
سالمت: منظور از »زمان کافي« چیست؟

بسیاري از سموم شیمیایي حدود 2هفته پس از سم پاشي تجزیه مي شوند و 
از بین مي روند پس اگر فاصله زماني بین سم پاشي تا مصرف میوه بین 2 تا 
3 هفته باشد، خطري متوجه مصرف کننده نخواهد بود در غیر این صورت 

مقدار قابل توجهي از آن وارد بدن مي شود که مي تواند خطرناک باشد.
سالمت: برخي معتقدند بخش عمده موادمغذي سیب زمیني، هویج 
یا خیار در پوست و الیه هاي بیروني آنها ذخیره شده و باید آنها را 
بعد از شستشو، با پوست یا با پوست گیري بسیار نازک مصرف کرد. 

آیا این نظر درست است؟
در مورد سیب زمیني، هویج و به طورکلي ریشه هاي خوراکي، موضوع کمي 
متفاوت است. این محصوالت به دلیل تماس مستقیم با خاک، بخش زیادي 
بنابراین حتما  از نیترات موجود در آن را در پوست خود ذخیره مي کنند 
باید پس از پوست گیري مصرف شوند. در مورد پوست خیار نیز نحوه کشت 
بسیار اهمیت دارد زیرا این میوه در محیط کشت روي خاک قرار مي گیرد 
و براي کشت آن در شرایط معمولي، به مقدار فراوان از سموم دفع آفات 
استفاده مي شود بنابراین اگر خیار بدون سموم و کودهاي شیمیایي عمل 
آمده باشد و محصول ارگانیک باشد، خوردن پوست آن براي مصرف کننده 
بسیار مفید خواهد بود اما اگر در محیط زراعي معمولي کشتUشده باشد، 

بهتر است پیش از مصرف حتما پوست  آن گرفته شود
پیمان صفردوست/پرسشي از دکتر محمدرضا وفا

آنچهازپوستميوههانميدانستيد خربزه + عسل = مرگ؟!
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ادامه  در  فارس،  خبرگزاری  اندیشه  و  آیین  خبرنگار  گزارش  به 
»شیخ  معرفی  به  شماره  این  در  شیعه،  بزرگان  و  مفاخر  معرفی 
حسنعلی نخودکی اصفهانی« می    پردازیم.در شماره  های پیشین 1. 
»ابن فهد حلی«، 2. »سیدبن طاووس«، 3. »سید بحرالعلوم«، 4. 
»شیخ مفید«، 5. »شیخ صدوق«، 6. »شیخ کلینی«، 7. »عالمه 
حلی«، 8. »سید مرتضی«، 9. »سید رضی«، 10. »شیخ طوسی«، 
11. »امین االسالم طبرسی«، 12. »خواجه نصیر الدین طوسی«، 
13. »قطب الدین راوندی«، 14. »محقق حلی«، 15. »شهید اول«، 
اردبیلی«،  »مقدس   .18 بهایی«،  »شیخ   .17 ثانی«،  »شهید   .16
19. »شهید ثالث«، 20. »مالصدرا«، 21. »فیض کاشانی«،  22. 
»عالمه مجلسی«، 23. »آیت اهلل نجفی، صاحب جواهر« 24. »شیخ 
مرتضی انصاری«، 25. »مال هادی سبزواری « 26. »مال حسینقلی 
سید  »عالمه   .28 تبریزی«  ملکی  جواد  میرزا   «  .27 همدانی« 
آبادی« و 30. »آیت اهلل شیخ  قاضی« 29. »آیت اهلل شاه  آقا  علی 

عبدالکریم حائری« معرفی شدند.
والدت

به  معروف  اصفهانی  مقدادی  اکبر  علی  فرزند  حسنعلی،  شیخ 
نخودکی اصفهانی، فقیه، عارف، زاهد و صاحب کرامات فراوان، در 
سال 1279 در نیمه ماه ذی  القعده، در خانواده  ای متدین و متقی 
چشم به جهان گشود.پدرش، مرحوم مال علی اکبر، مردی متقی 
و  مردان حق  مالزم  و  علم  اهل  دوستدار  و  معاشر  و  پرهیزگار  و 
عارفان بزرگی همچون حاج محمدصادق تخت پوالدی بود. او بر اثر 
مشاهده کراماتی از حاج محمد صادق در مورد همسرش و افزایش 
شیر در سینه او، تا آخر عمرش از ارادتمندان ویژه مرحوم حاجی 
محمد صادق گردید و مدت 22 سال در خدمت او بود و شب های 
دوشنبه و جمعه نزد او می  رفت و در تخت پوالد با او به عبادت 
و ریاضت می  پرداخت.پدر حسنعلی، نیمی از آنچه، از راه کسب و 
اختیار حاج محمدصادق می گذاشت و  به دست می  آورد، در  کار 
به همراه او به فقرا و مستمندان کمک می رساند.از دیگر افتخارات 
فرزند  آن  بعدها  ـ که  پدر مرحوم شیخ حسنعلی  اکبرـ  مال علی 
خلف و صالح با عشق و عالقه آن را دنبال کرد، خدمت به سادات و 
فرزندان حضرت زهرا ـ علیهاالسالم ـ بود.مرحوم مال علی اکبر، در 
تربیت و پرورش فرزندش، نهایت دقت و تالش را به عمل آورد.وی 
فرزندش را از همان کودکی در هر سحرگاه که خود برای عبادت 
و شب زنده داری بر می خاست، بیدار می کرد تا او لذت مناجات، 
نماز، دعا و راز و نیاز را از همان سال های کودکی بچشد و ذکر و 
یاد خدا، شیره جانش شود.این پدر شایسته، فرزندش را از هفت 
سالگی نزد حاج محمد صادق تخت پوالدی که دارای نفسی گرم 
بود، برد و تربیت و تهذیب وی را به او واگذار کرد. مرحوم حاج 
شیخ حسنعلی تا یازده سالگی که استادش وفات یافت، در خدمت 
او بود.فرزند مرحوم شیخ حسنعلی در این باره می نویسد: »پدرم 
از همان کودکی زیر نظر حاجی به نماز و روزه و انجام مستحبات 
و نوافل شب و عبادت پرداخت و تا یازده سالگی که فوت آن مرد 
و  پیوسته مورد لطف و مرحمت خاص مرشد  افتاد،  اتفاق  بزرگ 

استاد خود بود...«.
تحصیالت شیخ حسنعلی

سلوک  و  سیر  با  همراه  را  دانش  و  علم  تحصیل  شیخ حسنعلی، 
معنوی و تهذیب اخالق، از همان اوان کودکی، تحت نظارت پدر و 

مرحوم حاج محمد صادق تخت پوالدی شروع کرد.
وی در زادگاهش، اصفهان، مقدمات و ادبیات عرب را فرا گرفت. 
فقه، اصول، منطق و فلسفه را در همان شهر نزد استادان بزرگ 
آن عصر آموخت و در سال 1304 ق. پس از زیارت مرقد امام رضا 

ـ علیه  السالم ـ برای ادامه تحصیالت، رهسپار نجف اشرف شد.
تحصیالت عالی فقه، اصول و عرفان را در آن شهر نزد سرآمدترین 
استادان گذراند و در سال 1311 ق. دوباره از نجف اشرف راهی 
ایران شد و در مشهد مقدس، در مدرسه »حاج حسین« و »فاضل 
خان« اقامت گزید. وی در ضمن در حجره  ای در صحن عتیق، به 
ریاضت و عبادت مشغول شد و بیش از یکسال، هر شب ختمی از 
قرآن مجید در حرم رضوی داشته است و روزها به کسب علم و 
تدریس و تربیت شاگردان مشغول بود.اقامت وی در شهر مشهد، 
چهار سال به طول انجامید و در سال 1315 ق. دوباره به اصفهان 
بازگشت و از آن جا راهی نجف اشرف شد و تا سال 1318 ق. در 
آن جا ماند.در سال 1319 ق. به اصفهان و سپس به شیراز سفر 
کرد و در آن جا عصرها به فراگیری کتاب قانون ابوعلی سینا نزد 
و صبح ها  پرداخت  میرزا جعفر طبیب  طبیب مشهور عصر، حاج 
نیز در مطب آن طبیب بزرگ به مداوای مریضان و نسخه نویسی 

مشغول بود.
تدریس

از عالمان بزرگ زمان خود  با این که شیخ حسنعلی اصفهانی را 
دانسته اند، و بسیاری از علوم را نزد فقها و عرفای بزرگ تحصیل 
او، می توان گفت  به  بیماران  به دلیل توجه زیاد مردم و  اما  کرد 

او خود را وقف خدمت به مردم و مداوای بیمارانشان کرده است.
او و حتی  از شاگردانش می گوید: »هر روز در جلوی منزل  یکی 
دعا  او  از  و  می کشیدند  صف  بیماران  او...،  تدریس  محل  در 
برخورد  آنها  با  خوش  روی  با  همیشه  بزرگ،  آن  و  می خواستند 
می کرد و گاه برای پیدا کردن نوعی از گیاهان دارویی، به کوهها و 
نواحی اطراف مشهد مقدس می رفت و کمتر در شهر بود و همین 
به  دلخواه  نحو  به  نتواند  که  می شد  سبب  دیگر،  عوامل  و  عامل 
تدریس علوم بپردازد؛ ولی با این حال، تا آنجا که فرصت داشته، به 
تدریس و پرورش شاگردانی پرداخته است؛ اما به دلیل شهرت او 
در استجابت دعا و مداوای بیماران، از شاگردان و کرسی تدریس او 

اطالعات کمی در اختیار می باشد«.
آثار نوشتاری شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

1. ترجمه و تصحیح کتاب صالة فیض کاشانی
2. تعلیقاتی بر تذکرة المتقین شیخ محمد بهاری همدانی

عقل،  نفس،  معرفت  امامت،  خداشناسی،  توحید،  در  رسائلی   .3
عشق و ... .

سیر و سلوک عرفانی
از  را  انفسی و تهذیب روح و روان  شیخ حسنعلی اصفهانی، سیر 
همان کودکی و به همت پدر خویش آغاز کرد، پدرش، مال علی 
اکبر، حسنعلی را از همان کودکی در هر سحرگاه بیدار و او را به 
نماز، دعا، راز و نیاز و یاد خدا آشنا می کرد. وی تا یازده سالگی 
از او دستور  در خدمت حاجی محمد صادق تخت پوالدی بود و 

می گرفت.آن مرد خدا، او را به نماز، روزه و انجام مستحبات و نوافل 
شب آشنا نمود. حسنعلی به پیروی از استادش در تخت پوالد و 
کوههای اطراف اصفهان به ریاضت پرداخت.او بیشتر شبها تا صبح 
بیدار می ماند و از پانزده سالگی تا پایان عمر پر برکتش، هر ساله 
ماه رجب و شعبان و رمضان و ایام البیض هر ماه را روزه دار بود.

جعفر حسینی  »سید  نام  به  دلسوخته،  عارفی  با  شهرضا  در  وی 
خدا،  مرد  آن  معنوی  کرامات  دیدن  با  و  کرد  مالقات  قزوینی« 
شیفته او شد.در این مالقات، آن عارف بزرگ از باطن او خبر داد و 
گفت: نه روز است که چیزی نخورده  ای؛ جز با آب روزه نگشوده  ای؛ 
رخسارت  در  گرسنگی  اثر  که  زیرا  ناقصی؛  هنوز  ریاضت  در  ولی 
هویدا و ظاهر گشته و آن را شکسته و فرسوده کرده است؛ در حالی 
که مرد کامل از چهل روز گرسنگی نیز چهره  اش شکسته نمی شود.

حسنعلی  شیخ  عرفانی  تکوین شخصیت  در  که  سومین شخصی 
تاثیر داشته است، مرحوم حاج سید مرتضی کشمیری بوده است 
که حسنعلی در شهر نجف اشرف در مدرسه بخارائیها با او آشنا شد 

و بعد از آن تحت تعلیمات و دستورات او قرار گرفت.
شیوه عرفانی شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

شیخ حسنعلی اصفهانی از عارفانی است که شیوه او همان روش 
امامان، معصوم ـ علیهم السالم ـ بوده است.

وجود او سرشار از عشق به والیت بود و هیچ گاه از مسیر آنها جدا 
نشد. او بیشتر عمر خویش را در نجف اشرف و بعد، از آن در کنار 
حرم شریف رضوی گذراند و تا آخرین لحظات عمر خود، ذکر علی 
بر لب داشت؛ چنانکه در هنگام مرگ، زبانش به نام مقدس مولی 
گویا بود. وی شرط ورود به مباحث عرفانی و مکاشفات را آشنایی 
ائمه ـ علیهم  السالم ـ می دانست و سیر در این مسیر را  با اخبار 

بدون این مقدمه ضروری، غیر ممکن می دانست.
زندگی وی با زهد و کناره گیری از دنیا و مواظبت و مراقبه تام بر 
انواع عبادات و طاعت هایی  تهذیب نفس و ریاضت های مشروع و 
که در احادیث اهل بیت ـ علیهم السالم ـ وارد شده است شناخته 
راه و روش عرفانی خود در جواب  می شود.شیخ حسنعلی درباره 

نامه یکی از سادات دزفول می نویسد:
»عرض می شود به تمام احباء اظهار فرمایید که طریقه فالنی غیر 
از طریقی است که شنیده  اید، همه بدانید که طریقه حقیر، طریقی 
است که تمام مطالب شرع را نهایت اهتمام است؛ خالف باقی طرق 
حقیر،  طریقه  در  هستند.  اعتنا  بی  خیلی  شرعیه  مطالب  به  که 
نماز خیلی مورد توجه است که هر چه زحمت و توجه  خصوصا 
است، به نماز معطوف دارید.بدانید که مدار و معیار امر و طریقه 
ما بر سه چیز است؛ شب زنده  داری، لقمه حالل و توجه به نماز، 
به ویژه نماز اول وقت و حضور قلب در آن«.وی در جای دیگری 
می  فرماید: »روح طریقه حقیر، توجه به نماز و معانی و نکات آن 
حقیر  طریقه  به  مایل  که  اشخاصی  یعنی  است؛  درجه  به  درجه 
تاویالتی که  بعد  بفهمند؛  را  نماز  باید معانی صوری  اول  هستند، 
ـ  موالنا  الصادق  که  نحو  به همان  دیگر،  نکاتی  بعد  و  عرض شد 
یعنی  علیه؛  کّررها حتی غشی  نعبد  ایاک  ـ در کلمه  علیه السالم 
آن قدر تکرار فرمودند که حال بیهوشی به آن حضرت دست داد؛ 
نه این که بی اعتنایی به احکام شرع باشد و تمام توجه به اذکار 
معطوف گردد. حقیقت را باید از شریعت تحصیل نمود. حقیر طالب 
این مقام و سالک این راه بوده و بستگان این حقیر را نیز اعالم 
کنید که حقیقت را که ما در طلب آنیم، باید از شریعت تحصیل 

کنیم؛ به همان نحو که ائمه ـ علیهم السالم ـ رفتار نمودند«.
کرامات عجیب شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

یکی از دالیل مشهور شدن حاج شیخ حسنعلی اصفهانی، کرامات 
به طور مستقیم شاهد  و عام  بوده است که خاص  بی شمار وی 
فی  »المسلسالت  کتاب  در  نجفی  مرعشی  بوده اند.آیت اهلل  آن 
به مستجاب  مردم  بین  در  »او  باره می نویسد:  این  در  االجازات« 
الدعوه بودن شناخته شده بود و بسیاری از حاجت مندان و بیماران 
به او پناه می بردند؛ پس او برای آنها دعا می کرد یا برای آنها دعاها 
و حرزهایی می نوشت و به این وسیله، گرفتاری آنها برطرف می شد 
و  تواضع  در کمال  این وجود،  با  و  آنها شفا می یافتند  بیماران  و 
فروتنی بود و هیچ ادعایی نداشت و نمونه بارز زاهدانی بود که تنها 

به خدا توجه دارند و از امور دنیوی دور هستند.«
به  نمونه  عنوان  به  است.  بسیار  نخودکی  کرامات شیخ حسنعلی 

چند مورد اشاره می کنیم:
دستور به ابرها برای کنار رفتن

فرزند ایشان نقل می کنند: »شب اول ماه شوال بود و ما در مزرعه 
نخودک در خارج از شهر مشهد ساکن بودیم.  پدرم فرمودند من  
را  افق مغرب  دامن  ابر،  استهالل کنم. چون  و  بروم  بام  باالی  به 
پوشانده بود، چیزی ندیدم و فرود آمدم و گفتم: رؤیت هالل با این 

ابرها هرگز ممکن نیست.
با عتاب فرمودند: »چرا فرمان ندادی که ابرها کنار روند؟«

گفتم: پدرجان من کی هستم که به ابر دستور دهم؟
فرمودند: »بازگرد و با انگشت سبابه اشاره کن که ابرها از افق کنار 
اشاره کردم و چنانکه دستور  انگشت  با  بام شدم،  به  روند.«ناچار 

داده بودند گفتم: »ابرها متفرق شوید«
لحظه هایی نگذشته بود که افق را بدون ابر یافتم و هالل ماه شوال 

را آشکارا دیدم و پدرم را از رؤیت ماه آگاه  کردم.«
طّی االرض

خراسان  روسیه  ارتش  که  »هنگامی  می کنند:  نقل  ایشان  فرزند 
نخودک«   « مشهد  شهر  خارج  در  ما  داشت،  خود  اشغال  در  را 
حوائج  انجام  برای  روز  دو  هفته ای  پدرم  مرحوم  و  داشتیم  خانه 
شهر  از  که  عصر  روز  می آمدند.یک  شهر  به  دیگر  امور  و  مردم 
کردم:  عرض  پدرم  به  و  کردم  ناامنی  احساس  می شدیم،  خارج 
چرا با وجود این هرج و مرج، تا نزدیک غروب در شهر مانده اید؟ 
فرمودند: »برای اصالح کار علویه ای اجباراً توقف کردم.«گفتم: راه 
خطرناک است و سه کیلومتر راه ما در میان کوچه باغهای خلوت، 
امنیتی ندارد و اراذل و اوباش شبها در اینگونه طرق، مزاحم مردم 
می شوند. پدرم در آن اواخر، بر اثر کهولت بر االغی سوار می شدند 
و رفت و آمد می کردند. آنروز هم بر مرکب خود سوار بودند، در 
االغ سوار شو.« عرض  بر  جواب من فرمودند: »تو هم ردیف من 
کردم: پدر جان این االغ ضعیف است و شما را هم به زحمت حمل 
دنبال  از  را  آن  دائماً  که  است  الزم  نیز  وانگهی شخصی  می کند 
براند. فرمودند: »تو سوار شو من دستور می دهم تند برود.« اطاعت 
این  در  تکبیر می گفت.  مؤذن  که  باغها شدیم  وارد کوچه  کردم. 

وقت از من پرسیدند: »فالن کس را مالقات کردی؟« گفتم: آری. 
ناگهان و با حیرت دیدم که سر االغ به در منزل مسکونی ما رسیده 
و مؤذن مشغول گفتن تکبیر است.در صورتی که برای رسیدن به 
خانه، الزم بود از پیچ چند کوچه باغ می گذشتیم و پس از عبور از 
دهی که سر راهمان قرار داشت، به قلعه نخـودک که در آنجا خانه 
داشتیم، می رسیدیم، با شگفتی پرسیدم: پدرجان چگونه شد که 
ما ظرف چند لحظه به اینجا رسیدیم؟فرمودند: کاری نداشته باش، 
تو دوست داشتی زودتر به خانه مراجعت کنیم و مقصودت حاصل 
شد.باز متعجبم که پس از ورود به خانه چه شد که حادثه را بکلی 

فراموش کردم تا آنکه پس از فوت آن مرحوم، به خاطرم آمد.«
نبات متبرک

)در  علیه السالم  رضا  حضرت  مقدس  آستانه  چراغ های  مسئول 
تشریفات  رئیس  دولتشاهی  است:»آقای  کرده  نقل  دوران(  آن 
آستانه، مدتی مرا از کار برکنار کرده بود، روزی در صحن مّطهر 
خود  حال  از  و  رسیدم  حسنعلی)ره(  شیخ  حاج  مرحوم  خدمت 
به  فرمود که در چای  نباتی مرحمت  او شّمه ای عرض کردم.  به 
دولتشاهی بخورانم. گفتم: اینکار برای من میسر نیست.فرمودند: تو 
برو خواهی توانست، بی درنگ به دفتر تشریفات رفتم. پیشخدمت 
می خواهی  اگر  گفت:  من  به  مقدمه  بدون  دولتشاهی  مخصوص 
چیزی به » آقا« بخورانی، اکنون وقت آن است.من نبات را به وی 
از دفتر به صحن آمدم.  بردم.  نزد »آقا«  دادم، در چای ریخت و 
چند لحظه نگذشته بود که دولتشاهی مرا نزد خود احضار کرد و 

کار سابقم را دوباره به من واگذاشت.«
تأثیر نفس شیخ

شیخ عبدالرزاق کتابفروش نقل می کند: »عصر یک روز، جناب شیخ 
در حجره فوقانی یکی از مدارس مشهد مشغول تدریس بودند که 
ناگهان عقربی یکی از طالب را نیش زد و فریاد وی از درد برخاست.

حاج شیخ به او فرمودند: چه شده؟ گفت: می سوزم، می سوزم. حاج 
شیخ فرمودند: خوب نسوز، و بالفاصله درد و سوزش وی ساکت 
شد.پس از نیم ساعت، او را دیدم که مشغول کشیدن قلیان بود، 
گفتم: دردت تمام شد؟ گفت: به مجرد آنکه حاج شیخ فرمودند: 

نسوز؛ دردم بکلی مرتفع گردید.«
مداوا با فراموشی

قند  بیماری  به  »مدتها  می کند:  نقل  مالکان  و  اعیان  از  یکی 
شدیدی مبتال بودم و گاهگاه ضعف بر من مستولی می شد. تا آنکه 
سفری به آستان امام هشتم )ع( کردم و در صحن مطهر به همان 
ضعف و رخوت شدید دچار شدم.یکی از خدام آستانه مرا به جناب 
شیخ هدایت کرد. چون خدمت آن بزرگمرد رسیدم و حال خود را 
شرح دادم، حّبه قندی مرحمت کردند و فرمودند: »بخور، بسیاری 
از امراض است که با فراموشی از میان می رود.«قند را خوردم. تا 
سه روز از خاطرم رفت که مبتال به چنان کسالتی هستم و در آنروز 
متوجه شدم که دیگر اثری از آن بیماری در من نیست. بهبودی 
حال خود را به خدمت شیخ عرض کردم. فرمودند: »از این واقعه 
با کسی سخن مگو.«اما من پس از ده سال یک روز در محفلی، 
ماجرای بهبودی خود را در اثر نفس آن مرد بزرگ بازگو کردم و با 

کمال تأسف بیماری ام عود کرد.«
تو بخور، او مداوا می شود

سرانجام  و  داشت  کسالت  مدتها  من  »همسر  می گفت:  پاسبانی 
به  قادر  و  بود  بستری شده  به طور کلی  بود که  ماه  قریب شش 
شیخ  حاج  مرحوم  خدمت  دوستان  توصیه  به  بنا  نبود.  حرکت 
حسنعلی اصفهانی رفتم و از کسالت همسرم به ایشان شکوه کردم.

عیالم  کردم:  عرض  بخور.  فرمودند:  و  کردند  مرحمت  خرمایی 
مریض است. فرمودند: تو خرما را بخور او بهبود می یابد. در دلم 
گذشت که شاید از بهبود همسرم مأیوس هستند ولی نخواسته اند 
که مرا ناامید باز گردانند.باری به منزل مراجعت و دّق الباب کردم، 
با کمال تعجب، همسر بیمارم در حالیکه جارویی در دست داشت، 
در خانه را بر روی من گشود. پرسیدم: چه شد که از جای خود 
برخاستی؟گفت: ساعتی پیش در بستر افتاده بودم، ناگهان دیدم 
مثل آنکه چیز سنگینی از روی من برداشته شد. احساس کردم 

شفا یافته ام، برخاستم و به نظافت منزل مشغول شدم.
پاسبان می گفت: درست در همان ساعت که من خرمای مرحمتی 

حاج شیخ را خوردم، همسرم شفا یافته بود.«
ویژگی  های اخالقی شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

1. خدمت به مردم
حسنعلی  شیخ  ویژه  به  و  ربانی  عالمان  و  الهی  مردان  نظر  در 
و  تواضع  و  آنان  حاجات  برآوردن  و  مردم  به  خدمت  اصفهانی، 
فروتنی در برابر آنان، از عالی ترین مصادیق عبادت خدا به شمار 
می رود.هیچ گاه در خانه شیخ حسنعلی به روی بیماران، گرفتاران 
وقت  بی  و  وقت  مردم  که  این  از  و  نمی ماند  بسته  مستمندان  و 
به منزل شیخ مراجعه می کردند، چهره  برای حل مشکالت خود 
درهم نمی کشید و حتی غیر مسلمانان از الطاف او برخوردار بودند 
و برای برآورده شدن حوایج خود به او متوسل می شدند.فرزند وی 
در این باره می نویسد: »مرحوم پدرم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی 
ـ اعلی اهلل مقامه ـ در کلیه ساعات روز و شب، برای رفع حوایج 
حاجتمندان و درماندگان، آماده بودند.روزی عرضه داشتم: خوب 
است برای مراجعه مردم، وقتی مقرر بشود. فرمود: پسرم! لیس عند 
ربنا صباح و ال مساء؛ آن کس که برای رضای خدا، به خلق خدمت 
از  ابتدای شبها پس  وقتی معین کند.پدرم در  نباید که  می کند، 
انجام فریضه، به نگارش پاسخ نامه  ها و انجام خواسته های مراجعان 
مشغول و سپس مدتی به مطالعه می پرداختند. از نیمه های شب تا 
طلوع آفتاب به نماز و ذکر و نوافل و تعقیبات سرگرم بودند. پس 
از طلوع خورشید، اندکی استراحت می فرمودند و بعد از آن تا ظهر 
به مالقات و گفتگو با مراجعان و تهیه و ساخت دارو برای بیماران 
می نشستند و باالخره عصرها برای تدریس به مدرسه می رفتند و 
پس از آن نیز به پاسخ گویی و رفع نیازمندی محتاجان و گرفتاران 

مشغول بودند.«
2. خدمت به سادات

شیخ حسنعلی و پدر گرامی  اش، خود را وقف خدمت به اهل بیت 
پیامبر ـ صلی اهلل علیه و آله و سلم ـ و فرزندان آنان کرده بودند، 
به طوری که از حکایات زندگی آن عالم ربانی فهمیده می شود، او 
نسبت به خدمت به سادات، اهتمام ویژه  ای داشته است؛ به طوری 
که در آخرین روز عمر خویش، در وصیت خود چنین فرمود: »بدان 

که انجام امور مکروه، موجب تنزل مقام بنده خدا می شود و به 

عکس اتیان مستحبات، مرتبه او را ترقی می بخشد. بدان که در راه 
حق و سلوک این طریق، اگر به جایی رسیده ام، به برکت بیداری 
شبها و مراقبت در امور مستحب و ترک مکروهات بوده است؛ ولی 
اکرم ـ  ارجمند رسول  به ذراری  اعمال، خدمت  این  اصل و روح 
ادای  به  را  فرزندش  است«.سپس  ـ  و سلم   آله  و  علیه  اهلل  صلی 
نمازهای یومیه در اول وقت و تالش در انجام حوایج مردم سفارش 
محترم  و  گرامی  بسیار  را  سادات  که  آن  »سوم  می گوید:  کرده، 
شماری و هر چه داری، در راه ایشان صرف و خرج کنی و از فقر و 

درویشی در این کار پروا منمایی«.
3. زهد و ساده زیستی

یکی از جلوه های بارز شخصیت عالم فرزانه؛ شیخ حسنعلی، زهد 
از  وی  است.  بوده  دنیوی  مظاهر  و  دنیا  به  نسبت  اعتنایی  بی  و 
مناصب دنیوی دوری می کرد و پیوسته به یاران و دوستان سفارش 
را  آن  دادن  دست  از  و  کنند  پرهیز  مناصب  این  از  که  می کرد 
مهم ندانند.وی عامل عمده سعادت و خوشبختی انسان را تقوی 
این راه،  بلغنا«. اگر در  بلغنا ما  می دانست و می فرمود: »بالتقوی 
تقوی نباشد، ریاضت ها و مجاهدت ها جز خسران، ثمری ندارند و 

نتیجه  ای جز دوری از درگاه حق تعالی نخواهند داشت.
اگر آدمی یک اربعین به ریاضت بپردازد، اما یک نماز صبح از او 

قضا شود، نتیجه آن اربعین هباء منثورا خواهد شد.
وی در جواب یکی از دوستان و ارادتمندان می نویسد: »... مادام که 
چشم بر این متاع بی قدر و این دنیای پست، دوخته  داری، بدان 
که معامله تو با زیان همراه و اساس معنویت همعنان تباهی است، 
بود و گمان مبر که زیرکانه  قیامت عبوس خواهد  تو در  و روی 
عمل می کنی؛ پس از این خانه هالکت، پهلو تهی کن و روی به 
به سوی  و دیده ات  تو خرم گردد  تا روی  نما  سوی خانه آخرت 

پروردگار ناظر و روشن شود«.
دستورالعمل  های اخالقی ـ عرفانی

در جواب نامه های یکی از سادات دزفول می نویسد:
»مکرر به شما عرض شد که این عرایض بنده از من نیست؛ بلکه 

از شخص بزرگی است که به نیت او می گویم:
1. پیامبری در مناجات عرض کرد: رب این الطریق الیک؛ یعنی 
پروردگارا! ره به سوی تو کدام است؟ خطاب رسید: دع نفسک و 

تعال؛ یعنی نفس خویش را رها کن و بیا.
2. از اوایل تکلیف که مامور به صوم ایام البیض و قرائت آیه »قل 
انما« شدم و در این سه روز سه هزار مرتبه بر این قلب قاسی آیه 
می شد،  قرائت  صالحا«  عمال  فلیعمل  ربه  لقاء  یرجو  کان  »فمن 
تاکنون هوای مالقات از سر حقیر بیرون نرفته، باید ترک دنیاداری 

نمود. لعل اهلل یحدث بعد ذلک امرا.
در  قلب  و حضور  وقت  اول  نماز  امر  در  می توانید  که  آنجا  تا   .3
معانی آن در سحرها  تدبر در  با  قرآن  از  آیه  و تالوت چند  نماز 

مداومت نمایید.
توجه  دوم  غذای حالل،  یکی  است؛  مطلب  دو  در  نظر  عمده   .4

به نماز و اصالح آن، اگر این دو درست باشد، باقی درست است.
5. عمده هم حقیر، اصالح قلب است و ذکر یا حی یا قیوم سحرگاه، 

برای همین است.
و  اذکار  تقسیم کنید؛ یکی  به چهار قسمت  را  الطلوعین  بین   .6
تسبیح، دیگری ادعیه، سوم قرائت قرآن و باالخره فکری در اعمال 
روز گذشته. اگر موفق به طاعتی بوده اید، شکر کنید و اگر خدای 

ناکرده ابتال به معصیتی یافته  اید، استغفار کنید.
7. دیگر آنکه هر روز صدقه دهید ولو به وجه مختصر.

و  کنید  فکر  آن  انقالب  و  دنیا  اعتباری  بی  در  قدری  شبها   .8
مالحظه کنید که دنیا با اهل دنیا چگونه سلوک می کند.

9. امر بفرمایید به تدبر و تفکر در آیات آخر سوره مبارکه فرقان 
یمشون  الذین  الرحمن  عباد  »و  می شود؛  شروع  آیه  این  با  که 
علی االرض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما«؛ ببینید که 
را  صفاتشان  است،  داده  نسبت  خود  به  که  را  اشخاص  خداوند 

چگونه بیان می کند.
10. هر قدر بتوانید، خود را به آداب مودب نمایید.

11. به هر نحوی که باشد، وصیت خدا و پیامبر ـ صلی اهلل علیه 
و آله وسلم ـ و ائمه ـ علیهم السالم ـ و مشایخ کرام را که تقوی 

باشد، از دست ندهید.
12. همانطور که مسایل طهارت و شکیات و سهویات و قرائت باید 

پیش اهلش درست شود، عقاید نیز به طریق اولی چنین است«.
وفات شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی 

شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی، پس از عمری خدمت به مردم و 
کسب مراحل عالی کمال، سرانجام در هفدهم شعبان سال 1361 

ق. جهان فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.
جمعیت زیادی از مردم ایران در شهرهای مختلف و شهر مقدس 
مشهد، در مرگ او به سوگ نشستند.وی دو ماه قبل از رحلتش، 
بار  یک  و حتی  کرد  آگاه  مرگش  روز  از  را  فرزندش  و  اطرافیان 
توسل  با  اما  خارج شد؛  بدن  از  بلندش  روح  فوت،  تاریخ  از  قبل 
برخی  انجام  برای  ـ،  علیه السالم  ـ  الرضا  موسی  بن  علی  امام  به 
عتیق،  در صحن  مطهرش  یافت.پیکر  ظاهر  حیات  دوباره  وصایا، 
کنار ایوان عباسی در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السالم به 

خاک سپرده شد.

»شيخ حسن علی نخودکی«، رمز موفقيت، دستور العمل ها و کرامات
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مسجد جامع نطنز

امامزاده آقا علی عباس )ع( و شاهزاده محمد )ع(
در فاصله 38 کیلومرتی  شهر نطنز و 8 کیلومرتی شهر بادرود  ، در دل 

کویر خشک و تف دیده  مرکزی و در انتهای بلوار  عریضی که از فلکه 

ورودی بادرود می گذرد ، گنبدی فیروزه ای  با صحن و رسایی گسرتده  

نظر زائران و مسافران را به خود جلب می کند .  

امامزادگان شاهزاده محمد و آقا علی عباس )ع( از فرزندان امام موسی 

و  بوده  مدفون  این محل  در  که  بزرگواری هستند  دو  )ع(  بن جعفر 

زیارتگاه عاشقان اهل بیت می باشند.

از آنجا که زائران زیادی از اقصا نقاط کشور برای زیارت به این صحن 

و رسا می روند امکانات رفاهی و خدماتی مطلوبی  را به زائران ارائه 

می دهد. 

امامزاده شاهزاده سلطان حسین )ع(
در فاصله 25 کیلومرتی نطنز و در مسیر اتوبان نطنز – اصفهان گنبد 

فیروزه ای امامزاده شاه سلطان حسین )ع( دل هر دلداده به اهل بیت 

امامزاده  این  نسب  خواند.  می  خود  سمت  به  را  طهارات  و  عصمت 

بزرگوار به حرضت امام هادی )ع( می رسد.

شاهزاده سلطان حسین )ع(  عمومی امام زمان )ع( و برادر امام حسن 

عسگری )ع( و فرزند بالفصل حرضت امام هادی )ع( می باشد.

قدمت بنای امامزاده به عرص صفویه رسیده و دارای گنبد دو پوش و 

فیروزه ای رنگ است که از کف 20 مرت ارتفاع دارد و به دلیل موقعیت 

نقاط کشور  اقصا  از  و مسافرین  زائرین  توجه  خاص جغرافیایی مورد 

قرار دارد.

امامزاده علی بن محمد )ع(                     
در فاصله 15 کیلومرتی نطنز ، در روستای تاریخی میالجرد زیارتگاهی 

است به نام امامزاده علی بن محمد )ع( با گنبدی گچی که  به روایت 

اهالی و معتمدین نسب این بزرگوار به حرضت امام موسی بن جعفر 

)ع( می رسد.

امامزاده یحیی و عیسی )ع(   
در روستای تاریخی ابیانه واقع در 45 کیلومرتی نطنز زیارتگاهی است 

با نام امامزادگان یحیی و عیسی )ع( با گنبدی مخروطی و فیروزه ای 

رنگ . بر اساس روایات اهالی و معتمدین  نسب این امامزادگان شیف 

به امام موسی کاظم )ع( می رسد.

قدمت بنای ساختامن حدودا به چهار صد سال قبل و به دوران صفویه 

می رسد.

 شاهزاده سلیامن )ع(       
در فاصله 35 کیلومرتی نطنز درروستایی زیبا در دره کوهستان کرکس 

نام شاهزاده سلیامن )ع(با گنبدی فیروزه ای قرار دارد  به  زیارتگاهی 

اهالی و معتمدین  به روایت  بنا  و  باشد  بیدهند می  این روستا   .نام 

محل نسب این امامزاده شیف به حرضت امام موسی بن جعفر )ع( 

می رسد.

بقعه صاحب منرب                     
در روستای زیبا و تاریخی فریزهند بقعه ای  است با نام  بقعه صاحب 

منرب که به روایت اهالی عامد بن زید بن امامزاده زین العابدین )ع( می 

باشد که مورد توجه زائران و گردشگران منطقه قرار دارد .

بقعه سید جعفری )ع(   
در روستای فریزهند زیارتگاه دیگری قرار دارد به نام بقعه سید جعفری 

که گنبدی سفید رنگ دارد   . ایشان داماد سید جالل الدین مهدی )ع( 

است که در روستای تکیه السادات مدفون می باشد.

امامزاده سید جالل الدین مهدی )ع(        
در روستایی زیبا  در دامنه کوههای کرکس واقع در 28 کیلومرتی نطنز  

زیارتگاهی قرار دارد به نام  امامزاده سید جالل الدین مهدی )ع( . نام 

این روستا تکیه سادات می باشد.

نسب این امامزاده بزرگوار که دارای گنبدی گچی می باشد به حرضت 

امام جواد )ع( می رسد.

بی بی زینب خاتون )س(    
است  ای  امامزاده  هنجن  روستای  در   ، نطنز  کیلومرتی   30 فاصله  در 

به نام بی بی زینب خاتون )س( با گنبدی گچی که  بنا به گفته اهالی 

محل ، نسب این امامزاده شیفه به حرضت موسی بن جعفر )ع( می 

رسد. این بنا قدمتی قدیمی داشته که حدود 200 سال پیش مرمت و 

باز سازی شده است . وجود درخت چنار کهنسال )1000 ساله (  این 

زیارتگاه گواه قدمت بقعه است .

امامزاده داود )ع(
)ع(  داود  امامزاده  نام  به  است  دیگری  امامزاده  هنجن  ی  روستا  در 

با بقعه ای  فیروزه ای رنگ . به روایت اهالی و معتمدین نسب این 

امامزاده بزرگوار به حرضت موسی بن جعفر )ع ( می رسد. حرم این 

امامزاده دارای تزیینات  ، گچ بری ، کاشیکاری و آینه کاری زیبایی است 

که توجه زائران را به خود جلب می کند.

امامزادگان اسامعیل ، اسحاق و حلیمه خاتون         
زیارتگاهی  نطنز  کیلومرتی   20 در  برزرود  تاریخی   زیباو  روستای  در 

حلیمه  و  )ع(  اسحاق   ) )ع  اسامعیل  امامزادگاه  نامهای  به  دارد  قرار 

خاتون )س( که به روایت اهالی و معتمدین نسب این امامزاده گان 

جلیل القدر به حرضت موسی بن جعفر )ع( می رسد. در گوشه حرم 

دارد  ساله   1000 قدمتی  که  قدیمی  و  چوبین  منربی  امامزادگان  این 

قرارداشته که قدمت بنا را تثبیت می کند.

امامزادگان ایوب و جمیله خاتون )س(                   

در فاصله 36 کیلومرتی نطنز در روستای زیبای کمجان زیارتگاهی است 

به نام امامزاده ایوب و امامزاده جمیله خاتون )س( با گنبدی طالیی 

رنگ که به روایت اهالی و معتمدین نسب این دو بزرگوار به حرضت 

موسی بن جعفر )ع( می رسد.

نطنز شهر بقاع و گنبدهای فيروزه ای )قسمت دوم(   


