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نشريه فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي و سياسي
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تفسير ﴿ سوره ي مباركه ي بّينه ﴾

آپارتمان 17 ميليارد تومانی در 
تهران

هنوز ياد نگرفته ايم نظريه های 
ارتباطات را نقد كنيم

انتقادهای فرشاد مومنی از بسته خروج 
از ركود

مقصر توليد »بنزين آلوده« احمدی نژاد است

تاريخ نطنز )قسمت اول(

صد سفر خارجی رفته  ام، بايد در برخی موارد از غربی ها تقليد كنيم

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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منبع : انتخاب

مساجد  در  مشهد  مردم  جمع  در  شب  دوشنبه  حدادعادل 
جامعه  در  فرهنگی  آرامش  حفظ  گفت:برای  )عج(   المهدی 
نباید مسووالن مطالب خود را در فیس بوک بگذارند و رها 
کشور  در  فرهنگی  تنش  و  تشنج  موجب  مسائل  این  کردن 

می شود. 
به گزارش »انتخاب«، وی گفت: اشخاصی که در فتنه سال 
و  شوند  کارها  کلیه  دار  عهده  نباید  بودند،  مقصر   1388

مسوولیت ها و کارها را به آنها واگذار کرد. 
کرد:  اضافه  اسالمی  شورای  درمجلس  تهران  مردم  نماینده 
صریح و شفاف به رییس جمهوری گفتم که انسان مارگزیده 

از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. 
وی با بیان اینکه بی توجهی به ارزش های فرهنگی و مسائل 
حفظ  برای  افزود:  می برد،  بین  از  را  جامعه  آرامش  سیاسی 
نباید  کرد،  رها  را  ماهواره ها  جلوی  نباید  فرهنگی  آرامش 
افتخار  نباید  مسئوالن کشور  آزاد شوند؛  توئیتر  و  فیس بوک 
کنند که در فیس بوک چه می کنند، اگر این ها را رها کنید، 

باعث تشنج فرهنگی می شود.
حداد عادل خاطرنشان کرد: برای ما استیضاح وزیرعلوم هم 
سخت بود، این طور نیست که ما عقده استیضاح داشته باشیم، 
واقعا نمایندگان نُه ماه به وزیر علوم می گفتند فعاالن فتنه را 
به  استیضاح  باهلل  و  واهلل  نکنید،  منصوب  کلیدی  مناصب  در 

خاطر بورسیه ها نبود، اگر قرار باشد روزی پرونده بورسیه ها باز 
شود باید از بیست سال پیش این اتفاق بیفتد، آن موقع معلوم 

می شود که ما طلب کاریم یا بدهکار.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
معموال  کرد:  بیان   ،93 سال  نام گذاری  درباره  خود  سخنان 
روز اول فروردین و چند روزی بعد از آن شعار سال بین مردم 
مطرح می شود و همه دربارۀ آن صحبت می کنند، اما تجربه 

نشان می دهد که این موضوع آرام آرام فراموش می شود.
معظم  رهبر  که  است  پی  در  پی  سال  چند  شد:  یادآور  وی 
انقالب شعار اقتصادی انتخاب می کنند که حکایت از اهمیت 
اقتصاد دارد، شعار امسال طوالنی تر از شعارهای سال های قبل 
و دربردارنده چهار مفهوم اصلی بود: اقتصاد، فرهنگ، عزم ملی 

و مدیریت جهادی.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه کرد: ما از ابتدای 
انقالب مشکل اقتصادی داشتیم اما در این دو تا سه سال اخیر 
بعد از تحریم ها این مسئله بیش از گذشته شده است، قیمت 
از  سال  در عرض چهار  داشت،  مختصری  نوسان  ارز سال ها 
نهصد به هزار تومان رسید، اما در عرض یک سال و نیم 1000 

تومان به بیش از 3500 تومان افزایش یافت.
حداد عادل یادآور شد: در انتخابات ریاست جمهوری گذشته 
راجع  یکی  از  بود،  اقتصاد  اولشان  حرف  هم  مناظره ها  در 
جیبش  از  اسکناس  یک  می پرسیدند،  که  هم  فرهنگ  به 
درمی آورد و بحث اقتصادی می کرد. این تحریم ها وضع خاصی 

را به وجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت آقای روحانی راه حلی که برای رفع 
تحریم ها در پیش گرفته، عمدتاً راه مذاکره است. بحث مذاکره 
خیلی مطرح است و شاید بعضی ها فکر کنند مشکل اقتصادی 
مخالف  مذاکرات  با  انقالب  رهبر  می شود،  حل  ژنو  در  ما 
نیستند. چیزی که مهم است این بود که تسلیم زورگویی و 
سلطه نشویم، در خصوص این دولت هم ایشان منع نکردند 
منتهی از ابتدا گفتند: »من به آمریکایی ها خوش بین نیستم 

اما به تیم مذاکره کنند خوشبینم.«
و  روند  به  اسالمی  فرهنگی مجلس شورای  رییس کمسیون 
نتایج مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: مهمترین فایده 
بود که حرفها و استدالل  این  مذاکرات هسته ای کشورمان 
های خود را در عرصه بین المللی مطرح کردیم و این مساله 
مشخص شد که چه کسی در این مذاکرات لجاجت می کند.

دولت  و  رهبری  معظم  مقام  یقین  طور  گفت:به  حدادعادل 

حاضر نیستند به خاطر مذاکرات هسته ای استقالل کشورمان 
به  مذاکرات  پنجره  از  بخواهد  آمریکا  و  بیفتد  مخاطره  به 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و  کند  نفوذ  کشورمان 
نسبت به این مساله و اقدام دشمنان و آمریکا واکنش نشان 

می دهد.
نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسالمی گفت:اگر رهبر 
معظم انقالب مشاهده کنند که استمرار مذاکرات هسته ای 
به اصل انقالب ضربه می زند به وظیفه خود عمل می کنند و 

مانع از آن می شوند.
افزود:  و  کرد  اشاره  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  به  وی 
ترکیب مجلس بعدی به رای مردم بستگی دارد و آنان باید 
درغیراین  چون  بدهند  رای  صالح  و  اطمینان  مورد  افراد  به 
در  که  داشت  خواهیم  مجلس ششم  مشابه  مجلسی  صورت 

واقع مسلمان نشنود و کافر نبیند.
اشاره  کشور  بانکهای  وضعیت  بودن  نامناسب  به  حدادعادل 
کرد و گفت:بانک هاک به جای آنکه در خدمت مردم باشند 
به بنگاه اقتصادی تبدیل شده و دشوار ترین اقدامات برای هر 

دولتی اصالح نظام بانکی است.
رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی فرمایشات و تاکیدات 
رهبر معظم انقالب درخصوص اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی 
اسالمی را از ضرورتهای جامعه دانست و بر اهتمام بخشهای 

مختلف مردم و مسووالن نسبت به این مساله تاکید کرد.
حدادعال گفت:متاسفانه نحوه زندگی،مصرف،خوابیدن،خوارک 
و تبلیغات و عروسی و عزاداری های به هیچ عنوان منطبق با 
معیارهای سبک زندگی اسالمی نیست و اگر می خواهیم در 
تحقق اقتصاد مقاومتی موفق باشیم باید سبک زندگی اسالمی 

در زندگی نهادینه شود.
و  ضرورتها  از  را  اسراف  از  پرهیز  و  مصرف  مدیریت  وی 
مقاومتی  اقتصاد  و  اسالمی  زندگی  سبک  تحقق  زیربناهای 

برشمرد.
سبک  به  بخشیدن  عینیت  و  تحقق  برای  گفت:  حدادعادل 
زندگی اسالمی نیز باید فرهنگ جامعه به نحو کامل منطبق 
با فرهنگ اسالمی شود و نخستین قدم برای رسیدن به این 

سبک زندگی شک و تردید در سبک زندگی غربی است.
به  خود  سخنان  ادامه  در  انقالب  معظم  رهبر  عالی  مشاور 
گفت:  و  پرداخت  اسالمی  زندگی  سبک  مشخصات  تشریح 
سبک  برای  قدم  اولین  است،  فرهنگ  زندگی  سبک  ریشه 
شک  غربی  زندگی  سبک  در  که  است  این  اسالمی  زندگی 

کنیم؛ غرب که عده ای حاضرند جان خود را بدهند تا از این 
مملکت بیرون بروند، فکر می کنند آنجا بهشت موعود است، 
این غربی ها 70 میلیون نفر را از سراسر دنیا به فلسطین کوچ 
داده و مردمی را آواره، دولتی را جعل و در سازمان ملل از آن 

پشتیبانی کرده اند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: آدمیت 
به ساختمان های بلند و هایپرمارکت نیست، اهمیت فرهنگ 
برای یک ملت مثل هواست برای زندگی، حداقل کاری که ما 
می توانیم بکنیم مدیریت مصرف است، ای کاش ما در بعضی 
موارد از غربی ها تقلید می کردیم، من صد سفر خارجی رفته ام، 

کمتر ملتی به اندازۀ ما اسراف می کنند.
و  کرد  اشاره  غزه  جنگ  به  انقالب  معظم  رهبر  عالی  مشاور 
گفت: باید غربیان را از مساله غزه و فلسطین شناخت و چه 
کسی حاضر است از رفتار غربیان در قبال مردم مظلوم غزه 

حمایت کند.
اشخاص  برخی  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
تصور می کنند که غرب بهشت موعود است و با دیدن برج 
بلند در کشورهای غربی و عربی نظیر دبی می گویند  های 
یعنی  آدمیت  و  کرده  مرم چکار  برای  اسالمی  که جمهوری 
الگو گیری از فرهنگ غربیان، و این استنباط به هیچ عنوان 

صحیح نیست.
هوا  منزله  به  انسان  برای  فرهنگ  اهمیت  گفت:  حدادعادل 

برای زندگی است.
نامگذاری  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
با عزم ملی و مدیریت  اقتصاد و فرهنگ  سالجاری به عنوان 
جهادی را یادآورشد و گفت: عزم ملی وظیفه مردم را در این 
زمینه ها مشخص و ترسیم کرده و مدیریت جهادی هم باید 
به عنوان یک مالک مهم فرآروی اقدامات مسووالن بخشهای 
نوبه خود  به  این مساله  قرار گیرد و همه در تحقق  مختلف 

سهیم هستیم.
الگو برای مدیران شهید رجایی است و  وی گفت: مهمترین 
امام خمینی )ره( در مورد این شهید فرمودند که قبل و بعد از 

ریاست جمهوری هیچ گونه تفاوتی نداشته است.
فرمایشات  به  توجه  با  باید  مدیران  کرد:  تاکید  عادل  حداد 
رهبر معظم انقالب در خدمت به آحاد مردم و جامعه روحیه 

جهادی داشته و جهادی گونه به آنان خدمت کنند.
به گفته وی مدیران و مسووالن باید از هرگونه ریخت و پاش 

ها و هزینه های مالی بسیار پرهیز کنند

عقالی  از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 
اروپا خواست  اتحادیه  از کشورهای معتدل  و  جهانی 
که عواقب بد سیاست های آمریکا در مورد ایران را به 
مسئوالن آن کشور یادآوری کنند و گفت: گویا بعضی 
هسته ای  مسئله  حل  به  میلی  مذاکره  طرف های  از 

ندارند.
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  »انتخاب«،   گزارش  به 
سفر  فنالند،  خارجه  امور  وزیر  دیدار  در  دیروز  عصر 
مهم  کشورها  روابط  تحول  برای  را  سیاسی  مقامات 
فنالند  و  ایران  دو کشور  و گفت: ظرفیت های  خواند 

کشش همکاری های دوجانبه در همه ابعاد را دارد.
مذاکرات  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
را صفحه جدیدی   5+1 کشورهای  با  ایران  هسته ای 
در فضای سیاسی ایران و غرب دانست و افزود: تحریم 
فضای  مذاکرات،  دور جدید  آستانه  در  آمریکا  وسیع 

کشور را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.

اشتباهات  تشریح  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
خلق  به  منجر  که  منطقه  در  غرب  سیاست های 
اشتباه  گفت:  شد،  داعش  چون  تروریستی  گروه های 
دفاع  و  مردم  از  جدی  حمایت  عدم  آنان  فعلی 
همه جانبه از عراق در مقابل تروریست هایی است که 
به سالح های پیشرفته تجهیز شده اند و خطری برای 

همگان هستند.
آمریکا  تأیید  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
علیه  که  و جنایاتی  غزه  به  اسرائیل  به حمله  نسبت 
مردم به خصوص زنان و کودکان غزه داشت، اشتباه 
آزاده  انسان  هر  گفت:  و  خواند  آمریکا  دولت  دیگر 
یک  هیأت  در  اسرائیل  که  می دید  منصفی  دولت  و 
خون  و  خاک  به  را  بی گناه  مردم  دولتی،  تروریست 
و  هسته ای  مواد  به  داعش  دسترسی  وی  می کشد. 
سالح شیمیایی در عراق را تهدید انسانیت در منطقه 
همه  در  معتدل  و  عاقل  انسان های  برای  تهدیدی  و 
و  عراق  بر  عالوه  اینکه  گفت:  و  دانست  دنیا  جای 
سوریه، در بعضی کشورهای دیگر عقبه دارند، خطری 
بالقوه برای اروپاست، چون از سراسر اروپا هم کسانی 

به این گروه پیوستند.
جدید  تحریم های  اعمال  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
علیه ایران را نشانه ای از سردرگمی آمریکا در سیاست 
اسالمی  جمهوری  به  نگاه  در  مخصوصاً  و  خارجی 
کشورهای  از  و  جهانی  عقالی  از  گفت:  و  دانست 
معتدل اتحادیه اروپا انتظار می رود که عواقب بد این 

سیاست ها را به آمریکا یادآوری نمایند.
مانع تراشی ها  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
در مسیر مذاکرات هسته ای را بهانه های سیاسی خواند 
را  اعالم کرد که سالح هسته ای  بارها  ایران  و گفت: 

ایران  سیاست های  در  تصمیم  این  و  می داند  حرام 
اصول روشنی دارد، اما گویا بعضی از طرف های مذاکره 
میلی به حل مسئله ندارند.اگر واقعاً مشکل غرب عدم 
اعتماد است، می توانند شرایطی را فراهم کنند که به 
پیوست  پذیرفتن  و  ایران  علیه  تحریم ها  رفع  موازات 

الحاقی توسط ایران، اعتماد دو طرف تأمین شود.
با  نیز  امور خارجه فنالند  توئومیویا، وزیر  ارکی  آقای 
بیان اهداف سفر خویش به ایران، به مذاکرات هسته ای 
ایران با طرف های غربی اشاره کرد و گفت: مطمئنم 
اگر پرونده به سرانجام برسد، تحوالت گسترده ای در 
فنالند  ویژه  به  و  اروپایی  کشورهای  با  ایران  روابط 

ایجاد می شود.
بعضی  ناآرام  اوضاع  به  توجه  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
علیه  جمعی  اراده  با  باید  گفت:  جهان  کشورهای  از 
تروریسم مقابله کنیم که تهدیدی برای همگان است.

اوکراین  اوضاع  از  نگرانی  ابراز  با  فنالند  خارجه  وزیر 
و انتقاد از سیاست های روسیه، گفت: در سال جاری 
و  دهیم  پایان  درگیری ها  به  تا  شد  انجام  توافقاتی 
دیروز، رئیس جمهور اوکراین در جلسه وزرای خارجه 

اروپا آمادگی کشورش را برای آتش بس اعالم کرد.
آقای ارکی توئومیویا، با اشاره به اتفاقات عراق، گفت: 
در اتحادیه تصمیم گرفتیم که اگر دولت عراق بخواهد، 
کشورهای ناتو رأساً وارد می شوند و حمایت می کنند.

و  اروپا  اتحادیه  سیاست های  تفاوت های  بیان  با  وی 
مستقل  کشور  دو  وجود  از  ما  گفت:  غزه  در  آمریکا 
حمایت می کنیم، البته در اتحادیه اروپا بحث شد که 
ناراحتیم،  روسیه  توسط  کریمه  اشغال  به  نسبت  اگر 
صهیونیست ها  اشغالگری  قرن  نیم  به  نسبت  چرا 

سکوت کردیم!!

حدادعادل: صد سفر خارجی رفته  ام، باید در برخی موارد از غربی ها تقلید کنیم
مسئوالن کشور نباید افتخار کنند که در فیس بوک چه می کنند

بورسیه ها را از 20 سال پیش بررسی کنید، معلوم می شود ما طلب کاریم یا بدهکار

آیت اهلل هاشمی: گویا بعضی از طرف های مذاکره میلی به حل مسئله هسته ای ندارند
تحریم های جدید، فضای کشور را تحت تأثیر منفی قرار می دهد

در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در مناظره ها هم حرف اولشان اقتصاد بود، از یکی راجع به فرهنگ هم که می پرسیدند، یک اسکناس از جیبش درمی آورد و بحث اقتصادی می کرد. 
این تحریم ها وضع خاصی را به وجود آورده است.

اگر واقعاً مشلك غرب عدم اعتماد است، می توانند شرایطی را فراهم کنند که به موازات رفع تحریم ها علیه ایران و پذیرفتن 
پیوست الحاقی توسط ایران، اعتماد دو طرف تأمین شود.

هاشمی  دولت  در  اصفهان  سابق  استاندار 
و  دولت سازندگی  دو  در  تهران،  و شهردار 
طعم  که  است  دولتمردی  دیگر  اصالحات، 
با  که  کرباسچی  است.  چشیده  را  زندان 
و  هاشمی  کشور  وزرای  »بشارتی«  حکم 
خاتمی راهی شهرداری تهران شده بود، به 
دادگاه  راهی  و  بازداشت  مالی  جرایم  اتهام 
غالمحسین  قاضی  سوی  از  کرباسچی  شد. 
قوه  فعلی  اول  معاون  اژه ای»  محسنی 
و  محاکمه  مالی  جرایم  اتهام  به  قضاییه« 
از  و 10 سال محرومیت  به 3 سال حبس 
نقدی محکوم شد.  مشاغل دولتی و جزای 
امکانات  از  استفاده  به  متهم  جمله  از  وی 
از  حمایت  جهت  در  تهران  شهرداری 
کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست 

جمهوری بود.
دیگر  خاتمی،  دولت  عضو  دو  این  از  بعد 
ایران  از  کمتر سیاستمدار شناخته شده ای 
راهی دادگاه شد تا اینکه بعد از ماجراهای 
چهره های  از  بسیاری   ،88 سال  انتخابات 
و خاتمی  شناخته شده دولت های موسوی 
راهی زندان شدند. از جمله شاخاص ترین 
این افراد، بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین 
در  تهران  مردم  نماینده  و  موسوی  دولت 
مجلس ششم، اشاره کرد. او به جرم فعالیت 
به  ملی  امنیت  در  اخالل  و  نظام  علیه  بر 
مدتی  او  زندان شد.  راهی  و سپس  دادگاه 
از  محکومیتش  دوران  پایان  با  که  است 

زندان آزاد شده است.
دوستان زندانی آقای احمدی نژاد

زندانی  شاهد  نیز  نژاد  احمدی  دولت  در 
شدن یکی از دولتمردان رئیس دولت دهم 
رئیس  رسانه ای  و  بودیم. مشاور مطبوعاتی 
جمهور و مدیرعامل خبرگزاری ایرانا یعنی، 
علی اکبر جوانفکر، در سال 1390 به دلیل 
چاپ مطالب خالف موازین اسالمی به ۶ ماه 
به ۶  تصاویر خالف عفت عمومی  انتشار  و 
زندان  به یک سال  در مجموع  و  دیگر  ماه 
فعالیت  از  محرومیت  سال  سه  همچنین  و 

های مطبوعاتی محکوم شد.
از دیگر دالیل محکومیت جوانفکر مصاحبه 
قوه  عملکرد  درباره  اعتماد  روزنامه  با  او 
و  کشور  کل  دادستان  سخنان  و  قضائیه 
نامه  ویژه  در  اسالمی  حجاب  به  توهین 
خاتون اعالم شد و در شهریور سال 91 به 
علت توهین به رهبرمعظم انقالب ، بازداشت 
شد. محمدشریف ملک زاده، رئیس سازمان 
دولت  دیگر  گردشگری،  و  فرهنگی  میراث 
مرد احمدی نژاد بود که تجربه بازداشت و 
دلیل  به  زاده  ملک  است.  داشته  را  زندان 

اتهام های مالی بازداشت شد.
اول  معاون  برای  صادره  حکم  به  توجه  با 
دولت احمدی نژاد و دیگر دوستان او، این 
سوال در اذهان ایجاد می شود که آیا واقعا 
دولت محمود احمدی نژاد، پاک ترین دولت 

تاریخ جمهوری اسالمی است؟ 

کدام مدیران دولت ها در ایران زندانی شدند؟

شماره
 177 و 178
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اقتصاد کالن - فرشاد مومنی با انتقاد از وضعیت اقتصادی 
دارای  رکود  از  خروج  برای  دولت  پیشنهادی  بسته  کشور: 
رکود  فقط  ایران  کنونی  زیرا مشکل  است  زیادی  اشکاالت 

نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است.
در آخرین نشست موسسه دین و اقتصاد، فرشاد مومني به 

نقد و بررسي بسته خروج از رکود دولت پرداخت.
به گزارش خبرگزاري خبرآنالین، فرشاد مومني اعتقاد دارد 
بربسته خروج از رکود دولت نگاه تک بعدي حاکم است. به 
باور او براي خروج از رکود کنوني دولت باید برنامه جامع 

تري را پیش گرفته است.
پیشنهادی  بسته  گوید:»  مي  مورد  این  در  مومني  فرشاد 
است  زیادی  اشکاالت  دارای  رکود  از  خروج  برای  دولت 
گرفتاری  و  نیست  رکود  فقط  ایران  کنونی  مشکل  زیرا 
کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می رفت که 
تورمی  رکود  از  خروج  بر  ناظر  می شود  ارایه  که  برنامه ای 
که  است  موجود  تورمی  رکود  باطل  دور  دیگر  نکته  باشد. 
تورمی  رکود  مفهوم  با  که  کسانی  شود.  توجه  آن  به  باید 
در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می دانند این دور باطل به 
تکیه  با  و  دارد  زیادی  پیچیدگی  مساله  که  معناست  این 
صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی توان بر آن غلبه کرد. هر 
مساله ای که ویژگی دور باطل پیدا می کند تبدیل به پدیده 
در  اما  می طلبد  چندوجهی  راه حلی  و  می شود  چندوجهی 
بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم 

از واقع بینی دور است.«
این بسته بیان داشت:»  وي در مورد تردیدهاي مربوط به 
بین  که  شکافی  به دلیل  دولت  اخیر  بسته  ندارم  تردیدی 
دیدگاه های مدیریت اقتصادی دولت نسبت به مسایل کشور 
تمام  بسته  این  در  و  نیست  دولت  کامل  نظر  دارد  وجود 
تحلیلی که  رویکرد  است.  نشده  اعمال  دولتمردان  نظریات 
در این بسته اتخاذ شده متعلق به کسانی است که در زاویه 
تعدیل ساختاری به مسایل ایران نگاه می کنند و به شرحی 
که اشاره کردم این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می کنند 

که امروزه منشأ گرفتاری های اصلی اقتصاد ایران است.«
رویکرد  زمینه  این  در  دیگر  مهم  نکته  داشت:»  بیان  وي 
انگاری مساله« است. یعنی همچنان تحلیل و  »تک سبب 
تصور دولتمردان این است که می توان از طریق دستکاری 
کرد.  حل وفصل  را  اقتصادی  مسایل  کلیدی،  قیمت های 
نزدیک  طی  می دهد  نشان  تحلیل  این  بزرگ  کاستی های 
به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی و تک بینانه 
در  را  سهم  باالترین  ساختاری،  تعدیل  برنامه  از  منبعث 
ایجاد  و  اجتماعی  و  اقتصادی  نابسامانی های  انواع  تحمیل 
فاجعه های زیست محیطی به کشور، داشته است. متاسفانه 
در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل 
ساختاری، تالش شده همه ماجرای عدم تعادل های مزمن و 
بلندمدت کشور فقط در کادر رویکرد پولی نشان داده شود 
و راه حل های پیشنهادی برای برون رفت هم همان خاستگاه 
را دارد. بر اساس تصورات افراطی از دهه پایانی سال 13۶0 
تا امروز این تصور خام که ما صرفا از طریق یک ابزار معین 
به  مساله  می توانیم  کلیدی  قیمت های  دستکاری  با  یعنی 
غایت پیچیده و چندوجهی اقتصادی سیاسی ایران را حل 
کنیم، آزموده شده و هزینه هایی که به کشور از این منظر 
گرفته  نادیده  که  است  آن  از  بیشتر  بسیار  شده،  تحمیل 

شود.«
فرشاد مومني اعتقاد دارد در این بسته برخي الگوها نادیده 
گرفته شده است. او در این مورد هم بیان داشت:» در بسته 
مشاهده  نادیده انگاری  از  الگویی  چنین  هم  دولت  اخیر 
می شود و این موضوع نشان می دهد افرادی که این برنامه 
را ارایه کرده اند توانایی کافی برای درس گیری از تجربه های 
گذشته را ندارند. در این سند اصرار غیرعادی نیز مشاهده 
می شود برای این موضوع که بستری برای توجیه اینکه در 
در  شود.  فراهم  دارد،  وجود  نجات  برای  راهی  مسیر  این 
تحلیل چند ساله شرایط اخیر ایران یک وزن بسیار دور از 
واقعیت در تحلیل پیامدهای 1389 به بعد به وجود آمد که 

از ماجرای شوک های قیمتی حامل های انرژی شروع شد و 
بعد با شوک نرخ ارز ادامه پیدا کرد. در این گزارش کمترین 
قدرت توضیح دهندگی برای شرایط کنونی مشاهده می شود 
که نشان از اهمال بیش از حد دارد. یکی دیگر از اهمال های 
دوره  نگارندگان،  که  است  این  بسته  این  در  صورت گرفته 
زمانی 1385 را به بحث گذاشته اما مسایل 1390 به کلی 
این معنی که یک بار مسایل سال  به  مانده است.  مسکوت 
بحث  به   92 و   91 سال  دیگر  بار  و  می کنند  بحث  را   89
راحتی  با  که  می کند  فراهم  بستری  این  و  شده  گذاشته 
بیشتری  بگوییم برخورد این گزارش به دور از واقعیت است 
و دلبستگی بیش از حد با بنیادگرایی بازار و برنامه تعدیل 

ساختاری دارد.«
اتفاقات سال 85 اشاره کرد و گفت:»  از  مومني به بخشي 
واردات در  افراط در  از بسته دولت عنوان شده  در بخشی 
سال های 1385 به بعد بیش از هرچیز تابع ارز ارزان بوده 
که این نسبتی ناچیز با مساله دارد. وقتی به سند پیوست 
شماره یک قانون برنامه اول توسعه که دوره 82 تا 88 را 
پوشش می دهد نگاه کنیم در تحلیل دوره هشت ساله جنگ 
همان کلیشه سنتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
مطرح شد که در سال های جنگ، ارز ارزان محرک مصرف 
ارزان و نیروی محرکه تکیه بر واردات بوده است. البته در 
در جای  زیرا  دارد  وجود  نقض کننده هم  نکته  همان سند 
دیگری تصحیح می کنند، اصالح الگوی مصرف ایرانیان در 
ارزیابی  کم نظیر  ایران  اقتصادی  تاریخ  در  جنگ  سال های 
شده است. به تعبیر آنان شرایط کنونی مصرف در ایران که 
با کمترین اسراف و اتالف همراه است و عمدتا معطوف به 
مصارف ضروری و حیاتی کشور است به زعم تدوین کنندگان 
برنامه، بستر استثنایی برای حرکت به سمت توسعه فراهم 

شده است.«
با  زمینه  این  در  می رسد  نظر  به  بارواست:»  براین  مومني 
ذی نفع  و  پرنفوذ  گروه های  سوی  از  فرصت طلبانه  برخورد 
گرفته  نادیده  که  هستیم  روبه رو  ایران  سیاسی  اقتصاد  در 
 89 و   88  ،87 سال های  طی  که  طوری  به  است  شده 
در  غیرمولد  و  ذی نفع  گروه های  از  شناخته شده ای  طیف 
بر  موج  آن  که  انداختند  راه  موجی  ایران  سیاسی  اقتصاد 
محور کشیدن عکس مار برای فریب اذهان سیاستگذاران یا 
به تعبیر فوکو برای وارونه ساختن واقعیت به کار گرفته شد. 
یعنی از سال 1380 به بعد جدولی کشیده بودند که نشان 
با شرکای  مقایسه  در  دوره  این  در  ایران  تورم  نرخ  می داد 
نام عصر  من  است.  بوده  برابر  تا سه  دو  بین  ایران  تجاری 
تورم های اندک را برای آن برگزیده ام. یعنی زمانی که دنیا 
به سمت تورم های اندک رفته ما همچنان تورم دورقمی را 
تجربه می کردیم. آنها از این واقعیت اینگونه استنتاج کردند 
که این سهم تورم باال باعث شده توان رقابت اقتصاد ایران 
در برابر شرکای تجاری سقوط کند. محور سوم این بود که 
به شکل  دولت  بودند  کرده  پیشنهاد  تحلیل  این  اساس  بر 
متناسب نرخ ارز را باال برد تا به طور نسبی گرانی ناشی از 
تورم از طریق ارزانی حاصل از دستکاری نرخ ارز جبران شود 

و توان رقابت ازدست رفته، بازگردد.«
گفت:»  و  کرد  اشاره  هم  بحث  این  نظري  هاي  پایه  به  او 
در همان زمان با مطرح کردن پایه های نظری برابری قدرت 
نسبتی  نظریه  آن  مفروضات  اینکه  برجسته کردن  و  خرید 
و  از یک طرف  ندارد  و جهان  ایران  اقتصاد  واقعیت های  با 
تکیه بر شواهد مربوط به اقتصاد ایران سعی کردند تناقض 
و  ذی نفع  گروه های  آنچه  دهند.  نشان  را  ایده  نادرستی  و 
غیرمولد در آن زمان مطرح می کردند این بود که از یک طرف 
ادعا کردند تورم توان رقابت اقتصاد ایران را از بین می برد 
تورم زا ترین  مشکل،  برطرف شدن  برای  دیگر  طرف  از  و 
سیاست شناخته شده را دنبال کردند اما آنچه در این بین 
دارایی های  تحوالت  به  وقتی  که  است  این  دارد  اهمیت 
خارجی بانک مرکزی از دوره 1380 به بعد نگاه می کنیم، 
مشاهده می شود در این دوره با یک جهش در اندازه و سهم 
از  ماجرا  هستیم.  روبه رو  مرکزی  بانک  خارجی  دارایی های 

سال 1380  در  تومانی  دالر 800  قیمت  که  بود  قرار  این 
برای تولیدکنندگان به اندازه ای  گران بود که با وجود اینکه 
بانک مرکزی و روسای وقت آن به صراحت اعالم می کردند 
تولید کنندگان به هر میزان ارز که نیاز داشته باشند برای 
استقبال  تقریبا  اما  بانک مرکزی مراجعه کنند،  به  دریافت 
بانک  بنابراین  نشد.  انجام  تولیدکنندگان  سوی  از  چندانی 
مرکزی در راستای همسویی با مطالبات دولت برای تامین 
بانک  خارجی   حساب  به  را  دالر  موجود  کسری های  مالی 
مرکزی می گذاشتند و به ازای آن پول پرقدرت چاپ و به 
دولت می دادند. یعنی در همان زمان نرخ 800تومانی دالر، 
بسیار باال بود و تامین ریالی آن برای تولیدکننده امکان پذیر 

نبود.«
به گفته او نکته بعدی این است که از سال 1380 تا 1389 
میزان درآمدهای ارزی ایران بین دو تا سه برابر رقمی بود 
که در اسناد باالدست حاصل شده بود. یعنی در این دوره 
با  و  پرداخت ها  تراز  زمینه  در  استثنایی  بسیار  وضعیت  با 
اقتصاد  که  شرایطی  در  بوده ایم.  روبه رو  هنگفت  تراز  مازاد 
ملی با تراز مازاد روبه رو می شود، باید به شکل متناسب با 
آن میزان مازاد تراز، ارزش پولی تقویت شود یعنی نرخ ارز 
کاهش یابد. شواهد تجربی نشان می دهد که بخش بزرگی 
محصول  ایران  اجتماعی  و  اقتصادی  به هم ریختگی های  از 
ترکیب ناهمگون آزادسازی واردات همراه با جهش نرخ ارز 

است.
مومني بیان داشت:» نکته دیگر در این باره، این است که از 
سال 1390 به بعد که با تحریم های بسیاری روبه رو بودیم، 
بخش اعظم تحریم ها ناظر بر در تنگنا قراردادن توان تولید 
ملی بوده است. یعنی اگر راه برای واردات ایران بسته شد، 
این راه باید منجر به بنیه تولید ملی می شد. در دوره تحریم، 
است.  بوده  انجام  قابل  سهولت  با  لوکس  کاالهای  واردات 
یعنی زمانی که اقتصاد ایران برای واردات دارو و مواد اولیه 
تولیدی بر اساس نحوه اولویت گذاری مسووالن وقت کشور 
با مشکل روبه رو بوده برای واردات خودروهای لوکس و لوازم 

آرایشی با هیچ محدودیتی روبه رو نبودیم.«
با  پورشه  شرکت  خاورمیانه  منطقه  مدیر  کرد:»  تصریح  او 
شعفی غیرعادی اعالم کرد در سال 2012 از کل پورشه های 
به فروش رفته 50درصد به ایران فروخته شده است. یعنی در 
زمانی که در اوج تحریم بودیم و منابع برای واردات داروها 
واردات خودرو های لوکس در  برای  تخصیص داده نمی شد 
کشور با هیچ محدودیتی روبه رو نبودیم. بنابراین ایده کلی 
کاهش  و  تحریم  اولیه،  تکانه  که  می کنند  مطرح  آنان  که 
از  به دور  و  نادرست  بسیار  تحلیلی  نفت است،  ارزش افزوده 
واقعیت است. اگر در داخل اقتصاد، عالمانه عمل می کردیم 
چه بسا که تحریم ها می توانست نیروی محرکه برای جهش 
از بسته تعدیل  ندانم کاری که همه منبعث  اما  باشد  تولید 
ساختاری است موجب شد به بنیه تولید آسیب وارد شود. 
نکته مهم در این گزارش که به نادرستی مطرح شده است، 
این است که بر کاهش بودجه دولت به تبع این ماجراها اشاره 
شده که نشان دهنده فهم نادرست این دوستان از دور باطل 
رکود تورمی است. در دوران رونق نفتی، مفهوم دور باطل 
رکود تورمی این است که زمانی که با مازاد درآمد روبه رو 
می شویم کشور به سمت انبساط افراطی مالی و آزادسازی 
افراطی بازار متمایل می شود و نهایتا هم رکود تورمی دامن 
روبه رو  نفتی  افول  با  که  دورانی  در  اما  می گیرد  را  اقتصاد 
هستیم یعنی از سال 1390 به بعد آن چیزی که ما را در دور 
باطل نگه داشته این است که مقدار کاهش یافته ارز نفتی 
با قیمت افزایش یافته نفتی و تضعیف پول ملی جبران شد. 
تورمی  کانال دیگری همچنان در رکود  از  را  اقتصاد  یعنی 
جانبدارانه  به نوعی  دولت  اخیر  بسته  بنابراین  داشتند.  نگه 
به دنبال پنهان کردن اثراتی است که برنامه تعدیل ساختاری 

بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.«
نکته  گفت:»  نیز  دولت  سیاستي  اشتباهات  مورد  در  او 
اخیر  تحوالت  وقتی  که  است  این  سند  این  در  دیگر  مهم 
مورد  را  جدید  دولت  مسوولیت  به  مربوط  تحوالت  یعنی 
بررسی قرار داده است، وانمود شده که دولت هیچ اشتباه 
سیاستی ای مرتکب نشده و همه چیز بر اساس قاعده صورت 
گرفته است که این غیرمنصفانه و جانبدارانه است به طوری 
تاریخ  از  غلوآمیزی  برداشت  بسته  تدوین کنندگان  که 
اقتصاد ایران دارند. رییس محترم جمهور ناگزیر بود گاهی 
داده، عذرخواهی  فاحشی که رخ  اشتباهات  به خاطر  اوقات 
البته اشتباهات دیگری نیز رخ داده که هنوز فرصت  کند. 
نیامده است. اشتباهات فاحش  آنها پیش  برای  عذر خواهی 
گذشته این ذهنیت را تقویت می کند که گویی می خواهند 
به  را  خسارت باری  و  نادرست  برداشت های  قیمت  هر  به 
اقتصاد ایران تحمیل کنند و این هم از نظر اخالقی نادرست 
ایران  برای  را  هزینه ها  می تواند  عملی  نظر  از  هم  و  است 
بیشتر کند.  در اینجا به عنوان نمونه اشاره ای خواهم داشت 
به گزارش تحوالت شاخص های هزینه مصرف کننده و هزینه 
تولیدکننده در اردیبهشت ماه که برای دومین بار در اقتصاد 
شاخص  متعارف  شرایط  در  است.  شده  داده  نشان  معاصر 
هزینه  حمل ونقل،  هزینه های  به اضافه  تولیدکننده  هزینه 
شاخص  به  تبدیل  باید  واسطه گری  هزینه های  و  تبلیغات 
فراتر  تولید کننده  شاخص  وقتی  شود.  مصرف کننده  هزینه 
فشارهای  یعنی  دارد  قرار  مصرف کننده  هزینه  شاخص  از 
است.  شده  وارد  اقتصاد  مولد  بخش های  به  ضدتوسعه ای 
در شوک  یک بار  پدیده  این  ایران  معاصر  اقتصاد  تاریخ  در 
قیمت حامل های انرژی پدیدار شد و یک بار هم در موج دوم 

قیمت های انرژی رخ داد.«

نکته  کرد:»  اشاره  چنین  نیز  قیمتي  شوک  موضوع  به  او 
اندک شوک جدید  اثر  روی  که  است  این  دیگر  قابل توجه 
یکی  کردند.  شادمانی  ابراز  خیلی  انرژی  حامل های  قیمت 
از مولفه های اصلی که نشان دهنده وضعیت بسیار پیچیده 
سیاسی  اقتصاد  نظر  از  که  است  این  است  کشور  و خطیر 
تقاضای  سمت  در  بزرگ تر  بسیار  بحرانی  با  اجتماعی  و 
بانک  گزارش  به  که  به طوری  هستیم.  روبه رو  اقتصادی 
مرکزی کسری بودجه خانوارهای ایران در دوره 85 تا 90 
در سال  که  به طوری  است.  یافته  افزایش  برابر   5/4 حدود 
ایرانی ساالنه 180کیلو  به طور متوسط خانواده های   1383
برنج مصرف می کردند که در سال 1391با 49 کیلو کاهش 
ممکن  رفتاری  منطق  نظر  از  است.  رسیده  کیلو   131 به 
است این کاهش از طریق افزایش در زمینه مصرف کاالهای 
دوره  این  در  نان  مصرف  مثال  باشد.  جبران شده  جانشین 
نان  انواع  سرانه  مصرف  داده های  اما  باشد  یافته  افزایش 
توسط خانوارها از 50۶ گرم در سال 1383 به 347 کیلو 
در سال 91 رسیده است یعنی سرانه مصرف نان 159 کیلو 
کاهش  با  همزمان  کاهش  این  که  می دهد  نشان  کاهش 
مصرف برنج رخ داده است. به همین خاطر است که می توان 
گفت ، گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی 
آنها  کم اهمیت شمردن  و  امور  برخی  نادیده گرفتن  برای 
سطح  تحلیل های  در  مشخص  به طور  می شود.  مشاهده 
توسعه گفته می شود آنچه نقش مهم دارد توجه به کیفیت 
بر  توجه  و  تمرکز  تحلیل ها  این  در  اما  کمیت.  نه  و  است 
ما  تحلیل ها همچنان  این  در  کیفی.  نه  و  است  امور کمی 
کنیم.  را مشاهده  تورمی  رکود  باطل  دور  ردپای  می توانیم 
ارایه شده  راه حل هایی که به خصوص در بخش پایانی بسته 
همه استمرار حرکت رشد بی کیفیت از طریق تداوم بخشیدن 
به رویه های مبتنی بر خام فروشی است و به توسعه مسایل 
بنیادی توجهی نشده است. خروج از رکود تورمی از طریق 
بحث صادرات  این،  کنار  در  نیست.  امکان پذیر  خام فروشی 
بر عوامل موثر در  صنعتی مطرح شده که دولت در تاکید 
بر  به ویژه  و  داخل  پیشروی  بنگاه های  بر  بحران  از  خروج 
نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است. اما موضوع این 
در  و  زیست  محیط   اساسی  نقش  بسته  این  در  که  است 
دولت  وقتی  است.  گرفته شده  نادیده  آب  بحران  آن  صدر  
در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی ها بر 
فعالیت های  که  نمی کند  توجه  آیا  دارد  اصرار  خام فروشی 

پتروشیمی بیشترین نیاز را به آب دارند؟.«
این موضوع عنوان  ایران  اتاق  به گفته مومني  در گزارش 
پتروشیمی  بی کیفیت  تولیدات  به  صرف  توجه  که  شده 
نقشی در خروج از رکود ندارد. عالوه بر این اتاق ایران به طور 
مشخص در گزارش خود نوشته، برای تولید ۶۶0هزارتن اوره 
و 370هزارتن آمونیاک به 850میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
و 30هزارمترمکعب آب نیاز است. راهبردها باید متناسب با 
اینگونه نیست. توجه به  مالحظات بلند مدت باشد اما گویا 
صنعت گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است. متاسفانه 
در این گزارش در راستای برخی گروه های ذی نفع و بدون 
توجه به لطمه های سنگینی که در اثر شوک درمانی به حوزه 
تولید ملی به خصوص در حوزه های کشاورزی و صنعت وارد 
مهم تر  همه  از  است.  ارایه شده  نادرست  راه حل های  شده، 
در این تحلیل از فشارهای بی منطق و غیرمتعارفی که فقط 
طی همین یک ساله اخیر بر بخش های تولیدی وارد شده اند 
باعث  من  برای  است.  شده  عبور  عمدی  یا  سهل انگارانه 
شگفتی است که کسانی اقتصاد بدانند و راجع به این مساله 
شاخص  ایران  اقتصاد  معاصر  تاریخ  در  دومین بار  برای  که 
هزینه های تولیدکننده بر شاخص هزینه های مصرف کننده 
پیشی گرفته چیزی نگویند و این به وضوح نشان دهنده یک 
شرایط فاجعه آمیز برای بخش های مولد اقتصاد ایران است 
که متاسفانه اینان از این عبور کردند و آن را نادیده گرفتند 
شده  شرایطی  چنین  منشأ  که  اشتباهی  به  به هیچ وجه  و 

اشاره ای نکردند.
مومني اعتقاد دارد در حوزه مسکن و ساختمان نیز مشکالت 
اساسي وجود دارد:» در حوزه مسکن و صنعت ساختمان که 
به عنوان راه حل مطرح کرده اند مشکل وجود دارد. یعنی در 
دوره 10 ساله گذشته در بازار مسکن های لوکس با فزونی 
در  اما  هستیم  روبه رو  تقاضا  به  نسبت  عرضه  بسیار شدید 
مسکن فقرا و کم درآمدها فزونی بسیار شدید تقاضا نسبت 
به عرضه دیده می شود. یعنی حدود 15سال است این فشار 
شدید تقاضا در مورد مصرف مسکن فقرا در جامعه وجود 

دارد و مسکن مهر کمکی به حل این بحران نکرده است.«
او تاکید کرد:» نکته دیگر این است که دولت در این گزارش 
به دستکاری پی درپی اقتصاد که موجب به هم ریختن فضای 
در  که  نکاتی  برخالف  است.  نکرده  توجه  شده  کسب وکار 
است   89 سال  کشور  از  سرمایه  خروج  اوج  گزارش  آمده 
یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی ها وجود داشت 
و نه گستره تحریم ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در 
سال 89 دقیقا 125برابر خروج سرمایه در سال 83 است. 
شوک درمانی های  اندازه  به  عاملی  هیچ  می دهد  نشان  این 
نشده،  ایران  اقتصاد  از  سرمایه  فرار  و  خروج  باعث  متعدد 
اما دولت در این گزارش اصال توجهی به این موضوع نکرده 
است. نقص دیگر این گزارش این است که تحوالت مربوط به 
عوامل بسترساز شرایط کنونی را از سال 85 مورد توجه قرار 
داده، اما اگر مساله به شکل دقیق تر از سال های 80 مورد 
موجود  تحقیق  اشتباهات  از  بسیاری  می گرفت،  قرار  توجه 

رخ نمی داد.«
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ژورنالیسم  تحوالت  و  ایران  در  ارتباطات  رشته 
و  »نقد  به  آن،  کاربردهای  وسیع  دامنه  وجود  با 
آسیب شناسی« و »پاسخ به پرسش های« جدی 
نیاز دارد. روزنامه نگاری تحلیلی نیز در عمل پاسخ 

به پرسش هاست که باید توسعه یابد.
مدیریت  ماهنامه  با  گفتگو  در  رضاییان  مجید 
رشته  گروهبندی  عدم  خصوص  در  ارتباطات 
ایران  در  نظریات  و  مکاتب  اساس  بر  ارتباطات 
می گوید: ما وقتی از ارتباطات سخن می گوییم، 
کنیم؛  بندی  تقسیم  نیز  را  ارتباطات  خود  باید 
از نظر  از نظر گرایش.  از نظر ساختار و دوم  اول 
ساختارباید بدانیم مبانی و اصول ارتباطات روز به 
روز در حال تکمیل شدن است. در مبانی و اصول 
وقتی تغییر می بینیم، صد در صد نظریه ها در آن 
اندیشه  تغییر نقش دارند، یعنی نظریه پردازان و 
ورزان ارتباطی در مورد اصول و مبانی ارتباطات و 

تغییرات آن نظریه می دهند.
ساختار،  از  دوم  بخش  در  افزاید:  می  رضاییان 
عرصه  یک  ارتباطات  هستیم.  مواجه  رویکرد  با 
عملی  تواند  نمی  آن  رویکرد  و  است  تئوریک 
با عرصه عملی  تئوریک  این عرصه  بعد  اما  باشد، 
ارتباط پیدا می کند. در مرحله بعد، گرایش های 
ارتباطات مطرح می شود و اینکه ارتباطات در چه 
عرصه ای و در چه گرایشی باید تحلیل و بررسی 

شود. ما در ارتباطات نظریه های ارتباطی را مطرح 
کرده، ولی نقد نمی کنیم.

استاد و پژوهشگر روزنامه نگاری دلیل نخست نقد 
نکردن نظریه های ارتباطی را »برخورد پذیرشی« 
با نظریه ها و نه »برخورد تعامل گرایانه« می داند 
و می افزاید: اساساً رابطه ما با نظریه ها و اندیشه 
ها باید رابطه پرسش باشد. تعامل با هر نظریه ای 
دیگر  عامل  گیرد.  صورت  پرسش  مجرای  از  باید 
این است که ما خودمان جوشش نداریم. اگر می 
خواهیم در عرصه نظریه ها حرف جدیدی بزنیم و 
فضایی را در نظریه ای مطرح کنیم، تنها از رهگذر 
پژوهشگر  است.  پذیر  امکان  پژوهش  و  یافتن 
رهگذر  از  که  برسد  نقطه  این  به  باید  ژورنالیسم 
تحوالت تکرار شونده، به یک نظریه برسد. حرف 
ارتباطی  نظریات  با  باید  هم  که  است  این  اصلی 
تعامل داشت که این تعامل منتهی به نقد و چالش 
جوشش  و  نوآوری  ما  خود  باید  هم  و  شود  می 

داشته باشیم.
پژوهش  حوزه  در  نقادانه  نگاه  نبود  مورد  در  وی 
های ارتباطی می گوید: در ایران مطالبی با عنوان 
نقد کتاب نوشته می شود که بیشتر بررسی کتاب 
بر می  به منتقد  نقد  نقد کتاب نیست.  است، که 
را  کتاب  که  باشد  وزنی  باید  منتقد  وزن  گردد. 
فهمیده و حالجی کرده باشد. او باید با استدالل 
بگوید این کاستی هاست و این هم نقاط قوت. این 

نقد کتاب، گاهی موجب بهبود کتاب می شود.
به  را  ای  نگاری حرفه  روزنامه  رضاییان مشکالت 
مختلفی  های  که ضلع  کند  می  تشبیه  منشوری 
های  پژوهش  را  منشور  این  اول  ضلع  وی  دارد؛ 
گوید: ضلع  می  و  داند  می  نگاری  روزنامه  عرصه 
اول این است که پژوهش های ما در عرصه روزنامه 
نگاری، پله پله باید جلو تر می آمد، اما در عمل 
ضلع  اند.  نگرفته  شکل  پژوهش  دیگر  های  الیه 
ایران هزینه  در  نگاری  روزنامه  اساساً  اینکه  دیگر 
های بسیاری داده است اما این معنای آن نیست 
بگیرد.  را  سیاسی  احزاب  جای  باید  روزنامه  که 
باید بیایند و نهادینه بشوند و پس از آن،  احزاب 
اگر مطبوعات خواستند از ایده آنها حمایت کنند. 
امروز در ایران روزنامه نگاران حرفه ای حرف اول 
را نمی زنند، بلکه اسپانسرهای سیاسی رسانه ها 
که  است  این  سوم  ضلع  زنند.  می  را  اول  حرف 

پرسرعتی  شهاب  مانند  دنیا  در  نگاری  روزنامه 
فقط  تحوالت  این  از کل  ما  اما  کند،  حرکت می 
جنبه فیزیکی این ارتباطات را گرفته ایم. از لحاظ 
تفاوتی   3 وب  و   2 وب   ،1 وب  فضای  ساختاری 
ندارند و شهروندان که در وب به »شبکه وندان« 
تبدیل می شوند، سه کار را انجام می دهند: تولید 
و تبادل رأی می کنند، تولید و تبادل خبر انجام 
در  کنند.  می  دانش  تبادل  و  تولید  و  دهند  می 
رسانه  شود.  می  پذیر  انجام  همزمان  هر سه  وب 
این تغییرات، دچار تغییر  ها و ژورنالیسم به تبع 
شده اند اما آیا رسانه های ما واقعاً این تحوالت را 
اند؟ ما هنوز در سال 2014 صحبت  درک کرده 
درست  رسانه  هنوز  ما  کنیم.  می  فیلترینگ  از 
ایران  در  قطعاً  نگوید.  را  چیز  چه  که  کنیم  می 
تا  کنند  رسانه درست می  های سیاسی  اسپانسر 
برخی چیزها گفته نشود. با این شرایط نقد دیگر 

معنایی ندارد.
این استاد روزنامه نگاری بزرگترین خدمتی که می 
و  ادبیات  به  را توجه  نگاری کرد  به روزنامه  توان 
روزنامه نگاری تحلیلی دانست و افزود: در روزنامه 
نگاری درایران هنوز با تغییراتی که در دنیا اتفاق 
افتاده است هنوز فاصله داریم. اولین چیزی که در 
این تغییرات سبب شده است پایه اصلی روزنامه 
نوشتار  یعنی  است.  ادبیات  ببیند،  لطمه  نگاری 
فارسی ما دارد تغییر می کند، آن هم تغییر غلط. 
جای  به  کنم«  »فک  نویسد  می  وب  روی  طرف 
آنکه بنویسد »فکر کنم« و همین ادبیات ها بعضاً 
در قالب های مکتوب وارد می شوند. ما نباید راه 
نوشتن  مخدوش  نوشتن،  کوتاه  برویم،  اشتباه  را 
نیست. اگر قرار است کوتاه بنویسم، نباید ادبیات 
فارسی را له کنیم. نکته دیگر این که، آزادی بیان 
نیز چون ادبیات، مهم است. هویت رسانه ها برابر 
با آزادی بیان است. اگر ما در هشت سال گذشته 
متفاوتی  شرایط  با  االن  داشتیم،  را  انتقاد  فضای 
روبرو بودیم. از طرف دیگر در ایران باید به روزنامه 
دنیای  امروز  دنیای  کرد.  توجه  تحلیلی  نگاری 
بی  را  ها  پرسش  هاست.  پرسش  به  دادن  پاسخ 
پاسخ گذاشتن، مشکل را حل نمی کند. به نظر من 
بزرگترین خدمتی که می توان به جامعه روزنامه 
نگاری کرد، یکی توجه به ادبیات است و دیگری 

توجه به روزنامه نگاری تحلیلی.

رسانی  اطالع  مرکز  رییس  ای  جمعه  اهلل  روح  تمایل  نوشت:  تیک 
توجه  به جلب  میل  که  فردی  هیات  در  آمدن  در  به  وزارت کشور 
دارد) که جدیدترین آنها اظهارات جنجالی اخیر او علیه دبیر مجمع 
است(  قدس  روز  در  وی  پوشش  و  رفتار  درباره  مصلحت  تشخیص 
و  احترام می گذارند  به آن  ایران  ،روزی که راست و چپ سیاسی 
بخصوص امسال که با حواث خونبار غزه مصادف شدو در واقع تجلی 
یک روز ملی و بین المللی بود، مارا برآن داشت که کندوکاوی داشته 
باشیم از پیشینه او بخصوص در عرصه رسانه و اطالع رسانی. به این 
منظور با دکتر حبیب اهلل معظمی مدرس دانشگاه وروزنامه نگار و از 
مدیران اسبق ایرنا که اینک عمدتا به تدریس و تحقیق مشغول است 

گفتگویی داشته باشیم. 
معاونت خبر  دوره  بر  ناظر  معظمی  اهلل  با حبیب  »تیک«  گفتگوی 
روح اهلل جمعه ای در خبرگزاری جمهوری اسالمی در دولت احمدی 

نژاد است.
تیک: آقای دکتر شما گویا خاطراتی از آقای جمعه ای دارید؟

جمهوری  خبرگزاری  دهم  و  نهم  دولتهای  ساله  هشت  در  بله.  ج: 
معظم  مقام  تعبیر  به  و  نظام  اصلی  خبری  رسانه  بعنوان  اسالمی 
و  رکود  غرب(،به  خبری  سیطره  برابر  در  نظام)  بزن  دست  رهبری 
ایرنا  کنم  می  عرض  که  ازجهتی  فقط  که  یافت  دست  رکوردهایی 
رکورد زد و گرنه در بقیه بخشها از جمله از دست دادن مخاطب و 
فراموش کردن آن تعبیر رهبر انقالب و تبدیل شدن به یک سایت 
خبری و خیلی چیزهای دیگر که اینجا جایش نیست به رکود و نزول 
و سقوط وحشتناکی دست یافت.آن رکوردی که ایرنا در آن دولتها 
زد تغییر پنج مدیرعامل ظرف هشت سال و بطور میانگین هر 5/ 1 
سال مدیرعامل ایرناتغییر کرد و این در عمر 70 و چند ساله ایرنا 
بی سابقه است. و در همین مدت حدود هفت معاون خبر ایرنا جابجا 
شدند. از پایه گذاران چنین سقوطی همین آقای روح اهلل جمعه ای 
مدیر مرکز اطالع رسانی و بین الملل وزارت کشور است که پست 
کلیدی بخصوص در روابط خارجی وزارت کشور را در دست دارد . 
ایشان اوایل سال 87 به ایرنا آمد و اواخر سال 88 از ایرنا رفت اما 

تاثیر عملکرد چنددهه سال است. 
تیک: خودشان گفته است که در جریان انتخابات سال 88 از 

ایرنا به اعتراض رفت.
ج: خیر ایشان اگر مي خواست به اعتراض از ایرنا برود نمي گذاشت 

اواخر سال 88 یعني بهمن ما برود.
تیک: جمعه ای چه پیشینه مدیریتی در خبر داشت که معاون 

خبر ایرنا و در واقع مسوول اول خبر ایرنا شد؟
همکاران  و  بودم.  ایرنا  سسایی  سردبیر  پیش  سال   20 من  ج: 
خبرنگارحوزه مجلس در این گروه وقتی جمعه ای به ایرنا آمد برایم 
ایرنا خبرنگار  از معاونت خبر  ای قبل  تعریف می کردند که جمعه 
بود  مجلس  در  آنها  همکار خبری  و  مجلس  در  مرکزی خبر  واحد 

رحمانی  آقای  سیاسی  معاونت  با  بود  مصادف  زمان  این  احتماال  و 
فضلی در صداوسیما.واحد مرکزی خبر هم از مجموعه های معاونت 
سیاسی صداوسیماست. بعبارتی به برکت دولت احمدی نژاد ایشات 
طی االرضی شد و از خبرنگاری یکباره به معاونت خبر ایرنا رسید. 
حتی محمد جعفر بهداد که بعداً متهم به نزدیکان مشائی و در واقع 
معاون سیاسی وی شد،که یک دوره او هم مدیرعامل ایرنا شد قبل 
از مدیرعاملی ایرنا خبرنگار مجلس از روزنامه کیهان بود. مرسوم و 
منطقی است که مدیرعامل ایرنا نزدیک ترین فرد به خود را بلحاظ 
فکری و مشی به معاونت خبر ایرنا منصوب می کند و اینچنین شد 
که بهداد ، جمعه ای کمتر از 30 سال را به معاونت خبر خود برگزید.

تیک: دوره معاونت خبری وی چگونه بود؟
ج:دوره معاونت خبری وی شاید سیاه ترین دوره خبری ایرنا باشد و 
چنین فردی با این پیشینه اکنون جایگاه حساسی در یک وزارتخانه 
حساس را برعهده دارد. معاونان خبر بعداز وی در همان دولت های 
احمدی نژاد با نیروهای کارشناس و مدیران و سردبیران سابقه ایرنا 
برخورد محترمانه ای داشتند یا دست کم با آنها کاری نداشتند و آنها 
را نمی آزاردند. اما ایشان دست به قلع و قمع تمام مدیران خبر حتی 
سردبیران و معاونان سردبیران و عناصر موثر مجرب ایرنا زدو نوعی 
پاکسازی باندی و آپارتاید برقرارکرد به طوری که یکی از مصادیق 
ترتیب هزینه مادی  این  به  ایشان است و  اتوبوسی همین  مدیریت 
و معنوی و مالی سنگینی بر این سازمان تحمیل کردند چون افراد 
حقوق بگیر بیش از پست های سازمانی وارد این سازمان کرد.کسانی 
حساس  های  مدیریت  به  را  خود  همفکر  خبرنگاران  همان  تبار  از 
خبری گمارد که نتیجه اش بحران بی مخاطبی ایرنا بود. هیچکس 
هم جوابگو نبوده و نیست حتی حاال هم، همه از وضعیت اقتصادی 
می گویند که در دولت های نهم و دهم بردند و برباد فنا دادند اما 
هیچکس از برباد فنارفتن اعتبار و اعتماد مخاطب ایرنا که مهمترین 
سرمایه یک رسانه است نمی گوید.تاحاال در دولت یازدهم هیچکس 
دغدغه وضعیت به ارث رسیده ایرنا از گذشته و مخاطب را یا نداشته 
و یا بیان نکرده. بحران مخاطب برای رسانه خبری رسمی نظام به 
منزله بحران ملی و بحران امنیتی است و به این خاطر باید فکری 
کرد. که البته کسانی باید لباس بحران زدایی در ایرنای کنونی برتن 
کنند که این لباس تک رنگ و نه ملون باشد که من چنین فردی 
را در حال حاضر نمی بینم.در هرصورت در دوره مدیرعاملی بهداد 
و معاونت خبری جمعه ای در ایرنا بود که برای نخستین در دولت 
احمدی نژادبود که این مسوولیت ها و مسوولیت های پایین تر از آن 
به دست اغیار یا غیر ایرنایی ها افتاد. تا آن موقع مدیرعامل یا معاون 
خبر ایرنا ازبدنه این سازمان بود.بنابراین تعامل حداقل محترمانه ای 

با کارشناسان و بدنه تخصصی آن داشت.
بادانش  و  باسابقه  از سردبیران  یکی  برکناری  ماجرای  تیک: 

ایرنا توسط جمعه ای چه بود که کار را به مجلس کشاند؟

و  گیرد  می  تماس  ایرنا  با  بروجرد  نماینده  بروجردی  ج:عالالدین 
گالیه می کند نه انتقاد، که چرا در حالی که زاگرس خودرو شرکت 
تولید  نماینده  و  اش  انتخابیه  حوزه  شهر  در  واقع  خودروسازی 
خودروهای پروتون مالزی است، توسط سایپا دور زده شده و سایپا 
شد،  منتشر  که  خبر  این  است.  شده  مالزی  پرتون  با  مذاکره  وارد 
مهرداد پذرپاش مدیرعامل وقت سایپا و نماینده کنونی مجلس که 
ایرنا  با  بود  نژاد  احمدی  جوان  مشاوران  گروه  رییس  آن  از  تاقبل 
تماس می گیرد و جمعه ای هم در همراهی با بذرپاش عضو جبهه 
را  آن سردبیر  دولت دکترروحانی،  مخالفان سرسخت  از  و  پایداری 
برکنار می کند و به او حکم خبرنگاری می دهد. رسانه های مستقل 
و معتدل آن زمان مثل روزنامه جمهوری اسالمی و بازتاب موضوع 
را دنبال می کنند تا اینکه کار به مجلس می کشد و مرحوم آقای 
فاکر رییس وقت کمیسیون اصل 90 مجلس که آن سردبیر را بعنوان 
نیروی دلسوز و وفادار به انقالب از سال 1358 می شناخته دستور 
بررسی می دهد و باالخره طی نامه رسمی به ایرنا خواهان دلجویی از 
سردبیر یادشده و اعاده حیثیت از وی می شود. که در نهایت چنین 
این  در  بروجردی  که  نماند  ناگفته  البته  گیرد.  نمی  صورت  کاری 

ماجرا دور از اخالق خود را کنار کشید.
امروز  برای  واقعه  این  از  توان  تیک: چه تجربه و عبرتی می 

کسب کرد؟
تا آمدن جوانفکر  به بعد  ج:از همین دوره حلقۀ بهداد- جمعه ای) 
که خودفردی ایرنایی بود(، که با وقایع سال 1388 هم همزمان شد، 
چه پرونده هایی که علیه نیروهای کارشناس و متعهد سازمان که 
نساختند و چه انگ هایی که نبستند که هنوز هم دامن عده ای را 
گرفته و ایرنای کنونی را با بحران نیروی انسانی مواجه ساخته است. 
شرایط اجتماعی و بیرون از ایرنا هم به زمینه مساعد چنین انگ زدن 
های ناروا و نامنصفانه کمک می کرد. کارکنان بخش خبر ایرنا عموما 
وفادار به نظام هستند و به دلیل دسترسی به خبر به عنوان عنصر 
آگاهی بخش، از آگاهی هم برخوردارند بنابراین برحسب وظیفه حرفه 
ای صاحب نظر وتحلیل می شوند اما در آن دوره منحوس ، صاحب 
نظر و قلم بودن را با ضدیت با نظام تعبیر وپرونده ساختند.تا پرونده 
خود را در پیشگاه عدل الهی بس سنگین کنند. بنده نگران بازتولید 
آقای  به قول  نیروها در دولت تدبیر وامید هستم.نیروهایی که  این 
نمایندگان کنونی  برخی  توصیف  نماینده مجلس) در  توکلی  احمد 
مجلس( »درگاهی« هستند. یعنی دم در می ایستند و قدرت را می 
بینند که کدام سمت است و آنها براین اساس داخل یا بیرون می 
روند. بنده مدیرانی در دولت گذشته می شناسم که حدود یکسال 
مانده به پایان دولت از سمتش کنار رفت تا زمان کافی برای تطهیر و 
آماده شدن برای رفتن به عرصه قدرت در دولت جدید داشته باشد.
چنین افرادی قدرت مدار و منافع طلبند و نه دلسور اعتدال و اصالح 
و آخر هم می بینید وضعیت بگونه ای می شود که داد همه اهالی 
رسانه از دست بی تحرکی و ناآگاهی و عدم دلسوزی عناصر و دست 
ارتباطات و رسانه و مطبوعات در دولت  درکاران و مسووالن حوزه 

یازدهم به هوا بلندشده است.
تیک: وضعیت ارتباطات را در دولت دکتر روحانی چگونه می 

بینید.

کننده  ناامید  است،  امید  که  ما،  مطلوب  دولت  شعار  برعکس  ج: 
است.چرا که عناصر فرصت طلب و بدون پیشینه و اصالت اعتدالی 
مسوولیت و جریان های اصلی ارتباطی و رسانه ای دولت را در دست 
گرفته اند و فرصت خدمت و پیشبرد برنامه دولت در عرصه رسانه 
دهند. نمی  است  دهنده  رای  مردم  خواست  که  اعتدال  شیوه  رابه 
خود دکتر روحانی را ببینید خودش یک رسانه است، دکتر ظریف 
دادند  انجام  بوک  برای فیس  آنها مثال  تابو شکنی که  با  همچنین. 
برعکس سال های گذشته حضور کسی در فیس بوک نه تنها جرم 
واتهام نیست بلکه حضور در آن فراگیر می شودو عمال منع عضویت 
در فیس بوک از موضوعیت افتاده است.اتفاقی که در دو سال پیش 
بیشتر یک آرزو بود. اینان را باید مسووالن و مشاوران رسانه ای و 
مطبوعاتی و ارتباطی دولت و رییس جمهور انجام می دادند. که البته 
انجام نمی دهند چون خوش بینانه که بنگریم عمق تفکر اعتدالی 
را فهم نمی کنند زیرا به آن اعتقادی ندارند. بنده فردی رسانه ای 
و مدرس دانشگاه می شناسم که از طریق مشاور کنونی رسانه ای 
با ستاد  انتخابات 24 خرداد  دکتر روحانی، قبل از حماسه سیاسی 
آقای صالحی منشی مخصوص رییس جمهور  ارتباط داشت  ایشان 
شاهد این سخن است. مطلب می داد و مشاوره و اطالعات برای دکتر 
پیروزی  و  انتخابات  از  امابعد  انتخاباتی.  مبارزات  زمان  در  روحانی 
دکتر روحانی همین مشاور کنونی به یکباره او را فراموش کرد وکنار 
زد و در عوض یکی از آشنای خود را و از خدمتگزاران دولت احمدی 
نژاد در ایرنا که آن زمان با نظر و تایید او مطالبی در تحقیر و یا علیه 
آقای هاشمی و خاتمی در ایرنا منتشر می شد،بعداز 24 خرداد 92 با 
وجود مضیقه ارزی ایرنا بی درنگ به ریاست یکی از دفاتر ایرنا گمارد.

به  ای  جمعه  تعریض  درمورد  نظرتان  سووال؛  آخرین  تیک: 
حضور دکتر محسن رضایی چیست؟

ج: این همان میراث و گفتمان تعرض و انکار بزرگان، پیشکسوتان 
باب  ما  نهم در کشور  از دولت  آنچه گذشته است که  انقالب و هر 
سال  هشت  هفت  تعرضی  رفتار  همان  در  ای  جمعه  اهلل  روح  شد. 
پیش مانده و زمان بر وی نگذشته است در حالی که اکنون دوران 
دولتمردی اعتدال است یعنی خواست اکثریت رای دهندگان براین 
مشی است . بنابراین اصوال این سووال از آقای وزیر کشور است که 
مدیر ایشان چرا بایستی در برابر یکی از یادگاران عرصه جهاد و جبهه 
و شهادت تعریض وارد کند که چه شده ایشان لباس نظامی برتن می 
کند؟! جمعه ای توجه ندارد بخصوص که روز قدس بخصوص باتوجه 
فلسطین  از  و ملت یکدست  روز ملی است  به حوادث خونبار غزه، 
دفاع می کند هر کس به هر روشی. این ذات تظاهرات است هر کس 
به طریقی بایستی آرمان فلسطین را در خود متجلی سازد یک کسی 
با شعار علیه رژیم صهیونیستی کس دیگر با چفیه و کس دیگر با 
لباس نظامی پوشیدن. همه اینها به معنای آمادگی ملت برای دفاع از 
آرمان فلسطین است.برای من از یک جهت محسن رضایی و محمود 
منتخب  رییس  دیگری  و  جنگ  دوران  فرمانده  یکی  نژاد  احمدی 
بلحاظ  اگرچه  کنند  نمی  فرقی  ازاین جهت  و  نهم محترمند  دولت 
فکری با آنها اختالف دارم اما طبق آموزه های دینی ما بایستی با آنها 
اخالقی رفتار کرد نه تعرض، یعنی همان کاری که آقای جمعه ای 

انجام داد و ارثیه دوران احمدی نژاد را به نمایش گذاشت.

اگر خاتمی نامه نمی نوشت ..
عنوان  به  اصولگرا  خبری  های  سایت  از  بسیاری 
عنوان  به  نامه  این  از  اصالحات،  سیاسی  رقبای 
به  طلبان  اصالح  ارشد  شخصیت  بازگشت  مسیر 
سپهر رسمی سیاست کشور یاد کرده اند وبرخی 
را  آن  نگاری،  نامه  این  به  اعتمادی  بی  با  نیز 
فرصتی دوباره برای بازسازی »فتنه« قلمداد کرده 
اند. گو این که نامه خاتمی به رهبر انقالب و آرزو 
و دعای سالمتی برای ایشان همزمان طیف بزرگی 
تعدیل  را  اصالحات  به  اصولگرایان  انتقادهای  از 
فوران  کردن  فروکش  موجب  تاحدی  و  کرده 
تخریب های تندروها نیز شده است.اگرچه در این 
نگاری  نامه  این  به  زبان کنایه  با  نیز  میان برخی 
خاتمی نگاه کرده اند اما آنچه مسلم است، خالی 
شدن دست مدعیان تقابل شخص اول اصالحات 
در ایران با رهبر انقالب اسالمی است. زیرا پیش 
تبلیغاتی  هجمه  با  تندروها  از  بسیاری  این  از 
تا حد یک جاسوس  را  وی  علیه »سید خندان« 
آمریکایی و دشمن داخلی شماره یک رهبر انقالب 
در  بودند  کرده  توصیف  نظام  از  خارج  و  اسالمی 
حالی که این شانتاژهای غیراخالقی رسانه ای نه 
به  بلکه  نداشت  واقعیت  از  سهمی  کمترین  تنها 
تضعیف  موجب  توانست  می  غیرمستقیم  صورت 
بنیادهای امنیتی و سیاسی نظام شود زیرا کمتر 
کسی می تواند از رییس جمهور یک کشور برای 
همان کشور دشمن بتراشد.در این باره الزم است 
منظور  به  نگاری  نامه  ها  تحلیل  که  شود  تاکید 
یک  سوی  از  انقالب،  رهبر  برای  سالمتی  دعای 
است که  تحلیل  قابل  چهره سیاسی در شرایطی 
بتوان همه جوانب امر را بررسی کرد.به گفته یکی 
از کارشناسان رسانه ای: تحلیل نامه نگاری خاتمی 
بررسی  نگاری  نامه  عدم  تحلیل  کنار  در  باید  را 
کرد. به این معنی که اگر خاتمی نامه نمی نوشت 
چه اتفاقی می افتاد، در واقع در صورت عدم نامه 
و  منتقدان  از  بسیاری  که  بود  مشخص  نگاری، 
رقبای وی و طیف اصالحات با برجسته کردن این 
موضوع سعی در القای شکاف اعتقادی و بنیادی 
میان اصالح طلبان و نظام می کردند. چه بسا که 
پیش از این نیز بارها و بارها این برچسب از سوی 
اصولگرایان تندرو به اصالح طلبان زده شده است.
این کارشناس رسانه ای تاکید کرد: از این رو نباید 
مسایل را طوری تحلیل کرد که از آن برای طیف 
امر  این  زیرا  ساخت.  نجس  سر  دو  چوب  رقیب 
مخالف و متناقض با روح »جذب حداکثری و دفع 
های  از چهره  برخی  این وجود  است.با  حداقلی« 
را یک  و آن  را سیاسی خوانده  نامه  این  اصولگرا 
بازی سیاسی برای بازگشت به قدرت تلقی کرده 
اند. یکی از اعضای ارشد حزب موتلفه اسالمی از 
این جمله است و با »یکی از سران فتنه« خواندن 
سید محمد خاتمی، از منظر اصولگرایی سنتی و 
تحلیل  به  طلبان،  اصالح  سنتی  رقیب  عنوان  به 

نگارش این نامه پرداخته است.
نظام  بر  را  اصالح طلبان می خواهد خودشان   *

تحمیل کنند
نگاری  نامه  هدف  گفت:  موتلفه  حزب  عضو  این 
اصالح  موقعیت  بازسازی  برای  به رهبری  خاتمی 
طلبان در انتخابات آینده است و اصال ح طلبان با 
مهندسی کردن افکار عمومی جامعه و رسانه ای 
خودشان  کنند  می  سعی  ها  نامه  اینگونه  کردن 
ادامه  ترقی  کنند.حمیدرضا  تحمیل  نظام  بر  را 
دولت  فعالیت  یکسال  در طی  طلبان  اصالح  داد: 
بازگشت  و  فتنه  سازی  عادی  استراتژی  یازدهم 
روش  با  را  کشور  سیاسی  عرصه  به  فتنه  سران 
اینکه طی  علیرغم  و  کردند  دنبال  گوناگون  های 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور اخبار این 
آنها  نباید در راس روزنامه ها و صفحه اول  افراد 
باشد تا آرامش مورد نیاز جامعه بعد از فتنه تامین 
شود؛ متاسفانه روزنامه های اصالح طلب برخالف 
یکسال تالش کردند که  این  این مصوبه در طی 
بازگشت این چهره ها را در عرصه سیاسی کشور 
عادی کنند و با شیب مالیمی دوباره این افراد را 
در عرصه تاثیرگذاری بازگردانند.به گزارش نسیم 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در ادامه گفت: 
به نظر می رسد که اصالح طلبان برای بازگشت 
به قدرت و پیدا کردن پایگاه اجتماعی در داخل 
جامعه نیازمند مطرح کردن این چهره ها و زنده 
کردن آنها در کشور هستند و از آنجایی که مقام 
به  خوشی  روی  هیچ  حال  به  تا  رهبری  معظم 
فتنه و فتنه گران نشان نداده اند و بر ظلمی که 
تاکید کردند،  روا داشتند  نظام  افراد در حق  این 
اقرار و اعتراف به  متاسفانه عوامل فتنه هم هنوز 
همین  اند.در  نکرده  خودشان  گذشته  اشتباهات 
نامه  »این  است:  گفته  نیز  رهامی  محسن  راستا 
آرزوی سالمتی و بهبودی برای مقام معظم رهبری 
بود. اعضای مجمع روحانیون از مبارزین پیش از 
از  اعضا  همه  اند،  بوده  انقالب  از  پس  و  انقالب 
هستند  و  اند  بوده  رهبری  مقام  دوستان شخص 
است  طبیعی  دارند.  ایشان  با  نزدیکی  ارتباط  و 
عقبه  و  سابقه  واسطه  به  مبارز  روحانیون  مجمع 
همواره  دارد،  اسالمی  جمهوری  نظام  در  که  ای 
رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  امام خمینی  کنار  در 
بوده است. همه اعضای مجمع به خاطر سالمتی 
رهبر خوشحال بودیم به به خاطر اینکه خطر رفع 
و  منابر  در  چه  نیامده،  وجود  به  مشکلی  و  شده 
چه مساجد خوشحالی کردیم. این نامه نه از طرف 
شورای مشورتی آقای خاتمی بلکه از طرف مجمع 
روحانیون نوشته شد.«اما از سوی دیگر، بسیاری 
های  شخصیت  جمله  از  سیاسی  های  چهره  از 
نزدیک به اصالح طلبان این نامه نگاری را امری 
اعتقادی  و  دوستانه  رابطه  راستای  در  و  معمولی 

اصالح طلبان.

هنوز یاد نگرفته ایم نظریه های ارتباطات را نقد کنیم

چرا این فرد میل به جلب توجه دارد؟

مجید رضاییان، استاد روزنامه نگاری مطرح کرد:

شماره
 177 و 178

شهریور
1393 
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سوره  این  بعضی  و  شده  نازل  مدینه  در  و  دارد  آیه   8 سوره  این 

را مکی 

می دانند. 

فضیلت تالوت : پیامرب)ص( : »اگر مردم می دانستند سوره ی بینه 

چه برکاتی دارد، خانواده و کسب و کار را رها کرده، به تحصیل آن 

می پرداختند.«

اسامی سوره : این سوره به نامهای »بّینه« )روشن(، »قّیمه« )محکم( 

و »مل یکن« )به دلیل اینکه سوره با آن رشوع می شود( می باشد.

محتوای سوره :

1( تثبیت رسالت پیامرب)ص( برای اهل کتاب و مرشکین؛

2( اعالم یکی از سنن خداوند که بر خود واجب منوده، برش را به راه 

راست هدایت کند و پس از اینکه در هدایت دچار لغزش شد، برای 

او بینه نازل کرده تا به وسیله ی آن به سعادت برسد؛

3( به سبب اینکه مرشکین و اهل کتاب از پیامرب)ص( برای رسالتش 

به عنوان دلیل  را  از زبان خداوند، قرآن  ایشان  دلیل می خواستند، 

این سوره، قرآن را محکم ترین دلیل برای  رسالت معرفی می کند. 

هدایت برش می داند.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

َحتَّى  نَي  ُمنَفكِّ َواْلُمْشِِكنَي  اْلِكَتاِب  أَْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيُكِن  َلْم   ﴿

َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: به سادگی جدا و رها منی شوند کافران اهل کتاب و مرشکان 

)از آئین خود( مگر اینکه برای آنها دلیل محکم و روشنی بیاید.  

و  پیامربان  و  نبودند  کافر  ابتدا  در  کتاب  اهل  و  »مرشکین  رشح: 

کتابهایی برایشان نازل شده بود که آنها را تکذیب کردند.« بنابراین 

مرشکین نیز در گذشته اهل کتاب بودند اما بر دینشان، پیرایه بستند 

عالمه  نظر  شدند.  انحراف  دچار  و  شد  توحیدشان  مانع  رشک  و 

طباطبایی)ره(: »ترجمه ی آیه: »نه اهل کتاب که کافر شدند و نه 

مرشکین که کافر شدند، رها منی شوند مگر اینکه برایشان دلیل روشن 

بیاید« و منظور از رها شدن این است که از هدایت به حق جدا منی 

شوند مگر بعد از دلیل محکم و روشن از ناحیه ی خدا.«

لذا با این وصف هدایت، امری کاماًل فطری در وجود انسان است و 

زمانی از او جدا می شود که خداوند حجت را متام کرده باشد و این 

یک سنت الهی است تا با امتام حجت روز قیامت افراد برش عذر و 

بهانه ای نداشته باشند. 

را  انسان  که  است  این  بر  خداوند  ی  اراده  الف(   : آیه  ی  خالصه 

هدایت کند.

ب( گروهی از مردم از هدایت رب جدا می شوند.

ج( کسانی که از هدایت جدا می شوند پس از این است که خداوند 

برهانی بر انحرافشان، به آنان نشان می دهد و شخص بر این برهان 

آگاه شده، با علم به درستی راه راست عمداً منحرف می شود.

د( انسان فطرتاً از هدایت جدا منی شود و با علم به بطالن راه، آن 

را طی می کند. آگاهانه و عاملانه و عامدانه حجت حق را انکار و از 

هدایت او فاصله گرفته و جدا می شوند. 

دالیل و براهین هدایت بش از نظر قرآن : 

دالیل فطری: قرآن : »زمانی رّب تو از بنی آدم )در عامل ذر( پیامن 

گرفت که آیا من خدای شام هستم؟ گفتند: بله، گواهی می دهیم و 

ما از آنها گواهی گرفتیم که روز قیامت نگویند ما غافل بودیم.«  پس 

راه را نشان داده و اگر روی زمین کسانی باشند که  خداوند فطرتاً 

ندای رسوالن و کتب آسامنی را نشنیده باشند، رشیعت ندارند. )آنان 

از مناز و روزه و حجاب و... معاف اند و تنها مکلف به دستوراتی 

هستند که در حد فهم فطری آنها است.( مگر اینکه ندای رسول حق 

و کتاب او را بشنوند. 

دالیل تشیعی: »ای اهل کتاب! رسول ما به سوی شام آمد تا روز 

قیامت نگویید بیم دهنده ای برایامن نیامد )اگر برای ما رسول می 

فرستادی، هدایت می شدیم. هم اکنون پیامرب( بیم دهنده و بشارت 

دهنده است.«  بنابراین انحراِف گروهی که مخاطب آیه اند، جربی 

ابتدا بطور فطری هدایت شدند  زیرا  باشد،  ارادی می  بلکه  نیست 

و پس از اینکه منحرف گشتند، مجدداً برایشان »کتاب« آمد، توجه 

نکردند و با اینکه می دانستند راه راست کدام است، گمراه شدند. 

پس متام منحرفین، آگاهانه منحرف شده اند نه جاهالنه.

قرآن: »خداوند قومی را گمراه منی کند پس از اینکه هدایتشان کرد 

تا زمانی که راههای خودشناسی و تقوی را به آنها نشان دهد.«  ابتدا 

راه راست و روشن را به آنان نشان می دهد و آنها به علت داشنت 

عناد که نوعی بیامری است، منی پذیرند آنگاه است که گمراهشان 

می کند. مسیحیان و یهودیان علم داشتند که محمد)ص(، رسول خدا 

و کتاب او کتاب خداست اما کفران کرده، تکذیبش کردند. به همین 

سبب می فرماید: »اهل کتاب محمد)ص( را از فرزندان خود بهرت می 

شناختند.«  یا : »هنگامی که از جانب خداوند کتابی برای آنها آمد که 

موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند و پیش از این به خود نوید 

پیروزی بر کافران را می دادند )که با کمک آن کتاب بر دشمنان پیروز 

گردند( با این حال هنگامی که این )کتاب( را که امید نزولش را )از 

قبل( داشتند نزدشان آمد به او کافر شدند. لعنت خدا بر کافران باد.«  

کتاب  طریق  از  آینده  در  که  بودند  امیدوار  نصاری  و  یهود  علامی 

خدا برای مرشکین برهان اقامه کنند، اما زمانی که دیدند پیامربی که 

با آنکه  از قوم خودشان نیست،  منتظرش بودند عرب زبان است و 

هامن مطالبی را گفت که آنها هم معتقد بودند، اما به سبب از بین 

رفنت موقعیت و از دست دادن جایگاهشان، مقاصِد دنیا، جاه طلبی، 

شهرت، مقام، حسادت و... با او مخالفت کرده کافر شدند و به نفرین 

و عذاب خداوند گرفتار شدند.

رًَة ﴾ ﴿2﴾ َطهَّ َن اللَِّه َيْتُلو ُصُحًفا مُّ ﴿ رَُسوٌل مِّ

ترجمه: رسولی ازناحیه خدا، تالوت می کند برای آنها صفحاتی پاک را. 

رشح: »رسوٌل من الّله«، فرستاده ای از جانب خدا آمد تا آیاتی دور 

از هرگونه شائبه و رشک که بر صفحات نورانی و مطهر است برایشان 

ترشیح کند. منظور از صفحات پاک، کاغذ و کتاب نیست بلکه پاک از 

هرگونه رشک، بطالن، عیب و نقص، رذیله و اشکال و ابهام است. آنچه 

خداوند بر محمد)ص( نازل کرده و او تالوت می کند، متاماً حکمت 

است. حکمت به معنای دانایی رصف. یعنی آنچه برای سعادت برش 

تنظیم شده، در این کتاب آمده است.

قرآن ماهیت این کتاب مقدس و ارتباط آن با ملکوتیان را اینگونه بیان 

می فرماید: »تحقیقاً این قرآن »تذکره« است برای کسی که بخواهد 

یادآور شود. درصحیفه هایی ارجمند، واال و پاکیزه، به دست سفیرانی 

از  قبل  به حقیقت قرآن  اشاره  نیکوکار نوشته شده.«  که  گرامی و 

نزول به عامل ماده دارد. پس بینه ی روشن، محتوای قرآن است که 

توسط پیامرب)ص( برای مردم تالوت می شود. این آیه مقام واالی قرآن 

را بیان می کند که باالتر و مطهرتر از آن است که توسط یک نفس 

این  با وجود  کتاب  اهل  و  انکار شود و مرشکین  پرست خودخواه  

به سبب منافع دنیوی و هواهای نفسانی  همه دالیل روشن، عمداً 

انکار منودند.

﴿ ِفيَها ُكُتٌب َقيَِّمٌة ﴾ ﴿3﴾

ترجمه: در آن صفحات، نوشته های محکم و غیر قابل بطالن وجود 

دارد. 

به  کتابی نیست که  از آن  »ُکُتب«، جمع کتاب است و مراد  رشح: 

صورت کنونی )جسم قرآن( در بین ما قرار دارد و آن را قرائت می 

هستی  نظام  در  که  است  الهی  سنن  و  فرمولها  منظور  بلکه  کنیم، 

موجود و در آن کتب مندرج و ثبت گردیده است و از »لوح محفوظ« 

خارج و به صورت آیات به عامل ماده تنزل یافته است. 

اشاره  قرآن  چنانکه  است،  سلوک  و  سنتها  و  مذکور رسنوشتها  ُکتِب 

دارد: »کتبی که رقم خورده در آن رسنوشت ابرار در باالترین مقام و 

رسنوشت بدکاران در پست ترین جایگاه.«  در آن صفحات مطهر و 

ملکوتی رسنوشتها، فرمولها و سنتها، اوامر و نواهی خداست که تنزل 

یافته تا برش با توجه به آن راه خوب و یا بد را اختیار کند.

قرآن : »سنت خداوند، سست نیست که کسی بتواند تغییرش دهد.«     

عالمه)ره( در املیزان: »کتب قیم به معنای ِجرم ملموس نیست بلکه 

نص قوانین بی بدیل و بی تبدیل است. سنن و قوانینی است که از 

ملکوت اعلی تنزل یافته و در ُصَور مادی )قرآن کنونی( در حد فهم 

برش قرار گرفته تا راه سعادت خود را از شقاوت خود تشخیص دهد.« 

﴿ َوَما َتَفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيَِّنُة ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: متفرق نشدند کسانی که به آنها کتاب داده شد مگر بعد از 

آنکه دلیل روشن برایشان آمد.

که  »زمانی  گفته شد  چنانکه  است.  قبل  آیات  مؤید  آیه  این  رشح: 

کتاب )قرآن( نیامده بود و در کتابهای قبل تأکید شده بود که پیامرب 

تأیید  را  ما  و  بیاید  پیامربی  وقتی  که  می شدند  آید، خوشحال  می 

پیامرب  که  زمانی  اما  شد  خواهیم  پیروز  مرشکین  مقابل  در  ما  کند 

آمد، به آنچه می دانستند کافر شدند.«  به دلیل هواهای نفسانی، 

این دلیل  به  او را تکذیب کردند   ... قدرت، شهرت، قومیت و غیره 

که چرا او از قوم عرب و قبیله ما نیست. »تفرّق« این است که اهل 

کتاب )مسیحیان و یهودیان(، نه تنها آیین پیامرب)ص( را انکار کردند 

و از توحید خارج شدند بلکه نسبت به آیین خود نیز دچار تفرقه 

که  است  معتقد  قرآن  تقسیم شدند.  مختلف  فرقه های  به  و  شده 

این اختالف نیز قباًل وجود نداشته و خودشان به وجود آوردند. کام 

اینکه عیسی)ع( مؤکداً فرمود: »من بنده ی خدا و خداوند رّب من 

و رّب شام است او را تبعیت و پرستش کنید راه راست این است و 

بس. اما پس از او، دسته دسته شدند«  تا زمانی که قرآن نازل نشده 

بود، می گفتند پیامربی با این خصوصیات خواهد آمد اما وقتی آمد، 

تفرقه ایجاد کردند. قرآن عامل این تفرقه را منافع شخصی و امیال 

نفسانی می داند و بارها به آن اشاره فرموده از جمله: »اهل کتاب 

علم  اینکه  از  پس  مگر  پیامرب)ص((  یا  )با خودشان  نکردند  اختالف 

یافتند )آنچه پیامرب می گوید، صحیح است( از حیث ظلم و ستم در 

میان خود.«  از روی ستم و عناد، با حق درگیر شدند تا منافعشان 

تأمین شود. 

َلٰوَة  يَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصَّ ﴿ َوَما ُأِمُروا إاِلَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ

َكٰوَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة ﴾ ﴿5﴾ َوُيْؤُتوا الزَّ

ترجمه: و امر نشدند مگر برای پرستش خدا و خلوص در دین تا خود 

را برای او خالص کنند و مناز را اقامه کنند و زکات بدهند و این دین 

محکم است. 

رشح: این آیه نوعی یادآوری و تذکار و اقامه ی حجت و از جهتی 

نظام  که  است  این  الّدین«  »لُه  است.  کتاب  اهل  و  تهدید مرشکین 

هستی، تنها به دست خدای واحد است و غیر او کسی مالک هیچ 

نیست. نه مالک قوانین، نه سنن و نه کتابهای نازل شده )رشیعت(. 

حتی پیامرب)ص( نیز درخصوص وحی و دین خدا هیچ نوع مالکیتی 

ندارد تا آنجا که خداوند او را مورد خطاب قرار داده و می فرماید: 

او  »اگر  بده.«   حرکت  را  زبانت  آنگاه  شود  متام  وحی  کن  »صرب 

با  بر زبان آورد  ناشایست درخصوص وحی  )پیامرب( بخواهد سخنی 

دست قدرمتان رگ گردنش را قطع می کنیم.« 

بنابراین خداوند بندگان را به اخالص در عبادت و پرستش دعوت می 

فرماید. به این گروه امر شده که خدا را پرستش کنند نه اینکه غیر را 

رشیک او قرار دهند و فقط  او را بپرستند و فقط از او نیاز بخواهند 

نه از غیر او.  زیرا غیر او خود نیازمند و محدود است.

خالصانه پرستش کردن به این معنا است که وقتی انسان به خدا تکیه 

می کند، میلش به سوی دیگری نرود، چشمش جای دیگر نباشد، طمع 

به غیر نداشته باشد، کسی را در رزاقیتش رشیک نداند و متام سنن و 

قوانین را متعلق به او بداند و این معنای »لَُه الّدین« است. 

»حنفاء« جمع »حنیف« »حق پرست است« یعنی آنکه در تابعیت از 

حق، رعایت اعتدال را می کند، اهل افراط و تفریط نیست. قرآن در 

این مورد ابراهیم)ع( را منونه می آورد: »ابراهیم مسیحی و یهودی 

نبود، او حنیف بود.«  و یا توصیه به احرتام به والدین و خضوع در 

مقابل آنان کرده و می فرماید : »اگر سخنی علیه حق گفتند متابعت 

نکنید.«  زیرا همه چیز باید فدا شود تا حق مباند و این مفهوم حنیف 

و حق گرایی است که خداوند ما را به آن توصیه فرموده پس ما نیز 

باید به این صفت، متصف شویم و در همه جا اهل حق و حق مدار 

باشیم تا کامل یافته و به مقام قرب او نزدیک شویم.

و  بندگی  بدنبال  آیه  این  در  يؤتوالَزکٰوة« خداوند  و  »ُيقيمواالَصلٰوة 

عام  از  پس  خاص  )ذکر  کند.  می  ذکر  را  زکات  و  مناز  خدا  پرستش 

است.  عبادات  سایر  انجام  بر  تضمینی  فریضه  دو  این  گویا  است.( 

خداوند به موسی)ع( می فرماید: »من خدایم، خدایی جز من نیست. 

مناز، ضامن  من.«   یاد  برای  بگزار  مناز  و  کن  عبادت  مرا  فقط  پس 

رصاط مستقیم است. 

حدیث قدسی : »مناز نگهبان من در روی زمین است.« مناز اگر مناز 

دریافت  ملکوت،  با  ماده  عامل  از  است  انسان  ارتباطی  پیوند  باشد، 

تجلیات و فیوضات الهی و جذبه های فیض و نسیم رحمت از ملکوت 

است تا انسان که از حیات مادی برخوردار است با مناز  از تعلق مادی 

جدا شده و به ملکوت رفته و جدا شدن از عامل ماده را حس کند و 

زکات تضمینی به منظور حفظ امنیت و مدنیت اجتامعی و کرامت 

انسانها است. قرآن به شدت منابع ثروتهای طبیعی را از انحصار عده 

نامیده و می فرماید: »قدرت و  را ثروت ملی  آنها  ای نهی کرده و 

ثروت فقط در دست اغنیاء نباشد.«  »دولة« )ثروت و قدرت( می 

بایست در سطح عموم مردم تداول یابد، بچرخد و انحصاری نباشد و 

نیز می فرماید: »ما انبیاء را نفرستادیم تا مگر مردم را وادار به قسط 

کنند.«  زکات یعنی عدالت، یعنی برخوردار شدن همه از مواهب و 

منابع طبیعت. قطعاً اگر کسی که بخیل نباشد، دست باز داشته باشد 

و از دو ناِن خود یکی را به دیگری ببخشد، به رستگاری می رسد.  

در مدینه، پیامرب)ص( را این گونه یاری کردند، با اینکه نیازمند بودند 

دیگران را بر خود ترجیح می دادند و راه رسیدن به فالح همین است 

که انسان ُبخل نورزد.

بنابراین ، مفهوم این دو اصل مهم عبارت است از:

مناز : خودسازی.

زکات : توجه به محرومین جامعه )همگرایی اقتصادی(.

درنتیجه ویژگی دین محکم شامل موارد ذیل است : 

1- خداپرستی : طلب کمک از خدا، توکل به خدا، پرستیدن خالصانه 

ی خدا و ال غیر چون رشک با عبادت جمع منی شود.

انرژی( که  و  قوانین و )حرکت  اینکه متام  به  اعتقاد   : الدین  له   -2

در عامل رخ می دهد، متعلق به خداوند است و دیگری در مالکیت 

هستی، دخیل نیست و اگر کسی کرامتی دارد به اذن اوست. )الحول 

وال قوة اال بالله(

3- حنفاء : »حنیف« همیشه و همه جا، در اندیشه، در خصوصیات 

فردی، در نگاه، در برخورد، در مجامع عمومی، در خانه و بیرون از 

خانه، در محاکم و... حق پرست بوده و از حریم حق، دفاع می کند.

4- یقیمواالصلوة : انسان به سبب اقامه ی مناز و اتصال به معبود می 

تواند خود را از عامل ماده برهاند، نورانی کند، ملکوتی کند، پاکیزه 

کند و مقرب او گردد.

5- یؤتواالزکوة : به کرامت انسانها اهمیت دهد، محروم را مانند خود 

بداند و او را درک کند و فراموشش نکند بویژه اگر برادر مؤمنش 

باشد.

﴿ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِِكنَي ِف َناِر َجَهنََّم َخاِلِديَن 

ِفيَها ُأْوَلِئَك ُهْم رَشُّ اْلَبِيَِّة ﴾ ﴿6﴾ 

ترجمه: به درستی کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مرشکین در 

آتش دوزخ هستند، جاودانه در آن می مانند، این دسته بدترین 

مخلوقات اند.  

رشح: مرشکین و اهل کتاب که کافر شدند و با حق عناد دارند، حق را 

می دانند و منی پذیرند. این ویژگی بدترین مخلوقات خداوند است. 

قطعاً مورد عذاب خداوند واقع می شوند.»آیا منی بینی که خداوند 

آسامن و زمین را به حق آفرید.« 

اِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُ اْلَبِيَِّة ﴾ ﴿7﴾ ﴿ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ترجمه: به درستی کسانی که ایامن آورده اند و عمل شایسته انجام 

می دهند این گروه بهرتین خلق خدایند.

توحید  به  اعتقادیشان  باورهای  که  این گروه کسانی هستند  رشح: 

و  گیرند  منی  رشیک  را  خدا  غیر  کارهایشان  در  و  محکم  معاد  و 

اعاملشان، منحرصاً برای خدا است. 

»إّن الذین ءامنوا«، از دید قرآن کسانی هستند که همه جا نگاهشان 

به خداوند است، همواره او را می بینند، دلشان متوجه اوست و می 

دانند که در همه جا با آنهاست.

یـار نزدیـک تـر  از مــن  بـه مــن  اسـت

ایـن عـجـب  دان کــه مـــن  از وی دورم

چه  کـنـم  بـا کـه  تـوان گـفـت  کــه  یار

در  کـنــار  مــن   و  مـــن   مـهـجــورم

و  بین خوب  است  فرق  است.  بهرتین خلق  معنای  به  »َخْيُاْلرَبِيَّة«، 

خوبرت و اینان بهرتین اند. این گروه در رصاط مستقیم اند، خداوند 

به اینان انعام کرده  و آنان را وصف می فرماید: »گفتند ما با خدا 

عهد می بندیم در برابر آزارهای مردم صرب خواهیم کرد.«  پیامربان و 

اولیاء خدا، این گونه بودند و گفتند از راه خدا دست برمنی داریم، نه 

پاداش می خواهیم و نه تشکر و نه بهشت.  

تـا بـهـشـت و دوزخ اندر ره بود

جــان تــو زیـــن راز کـی آگــه بود

»خیرالربیه« انسانی است که نگاهش به خدا و عملش برای اوست. 

در خانه کار می کند، به پدر و مادر نیکی می کند، به عیادت بیامر 

می رود، به همسایه رسیدگی می کند و... متام این اعامل را فقط با 

نیت نزدیکی به خدا انجام می دهد. چنین کسی حالوت و شیرینی 

را در افعالش، حس می کند و منتظر اجر و ثواب نیست و طمع رفنت 

به بهشت ندارد، او خدا را می خواهد و بس. 

اْلَْنَهاُر َخاِلِديَن  َتْحِتَها  َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن  ﴿ َجزَاُؤُهْم ِعنَد 

ِفيَها أََبًدا رَِّضَ اللَُّه َعْنُهْم َورَُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَ َربَُّه ﴾ ﴿8﴾

ترجمه: پاداش این گروه نزد رّبشان است، بهشتهای جاودانه ای که 

جریان دارد از زیر آن بهشتها جویبارها، جاودانند در آنها. راضی است 

خداوند از آنها و آنها نیز از خدا خشنودند، این برای کسی است که 

نسبت به رّبش خشیت داشته باشد. 

رشح: خداوند پاداش این گروه را در مقابل سختیها، مشقات، تعبد 

و اخالص در اعاملشان محفوظ داشته است. یکی از اقسام پاداش، 

بهشت و ِقسم دیگر : »رضی الله عنه« است. »رضایت خداوند باالتر 

از بهشت است«،  رضوان، نصیب هر کس منی شود و مخصوص »َخْيُ 

اْلرَبِيَِّة« است، آنها اعاملشان را حتی به قصد بهشت انجام منی دهند. 

»تجری من تحتها االنهار«: از زیر این بهشتها، رودخانه هایی جریان 

دارد. و چون حیات هستی به آب بستگی دارد کسی که کار نیکی 

انجام می دهد حیات فعلش نشأت گرفته از درون او است. 

حیات  آخرت،  اما  نیست  لعب  و  لهو  جز  چیزی  دنیا  قرآن:»حیات 

ابدی است«  

تعبیری که اینجا از آب در بهشت شده هامن نیات و اخالصی است 

نباشد عمل، صالح نخواهد  تا نیت درست  که در اعاملتان داشتید. 

شد. این نیات، 

نسیم هایی است از ملکوت که بر قلب می بارد و در دل مزرعه ی 

سبز و ُخرّمی ایجاد می کند. نیات پاک، هامن نسیم های الهی است. 

به بوی نافه ای کاخر صـبا زان طـرّه بگشاید

ز تاب جعد  مشکینش چه خون افتاد در دلها

در زیر شکم آهو کیسه ای وجود دارد که در آن، ماده ای معطر است 

و وقتی پاره شود عطری خوشبو منترش خواهد شد، در شعر، وجود 

ما به آهو تشبیه شده. مهم این است که  نسیم صبا ِکی به نافه بوزد 

و آن را باز کند تا عطر منترش شود. در درون ما، خداوند عطر وجود 

خود را قرار داده و گاهی نسیمی به زلفی می وزد و پیچش آن را 

باز می کند و بوی نسیم این زلف به دل عاشق می وزد و آنگاه دل، 

خونین و ریش می گردد، پس عاشق خدا نیز اینسان می شود. ما باید 

تالش کنیم تا زلفش را ببینیم تا از زلف او گره باز شود و عطرش به 

ما بوزد و رسارس وجودمان را متالطم و عطرآگین کند. خداوند این 

استعداد را به ما داده فقط باید تالش کنیم تا زلف یار را باز کنیم. 

اگر عطر زلفش همچون نسیم بوزد، گره های وجودمان باز می شود 

و عطر لقای او را در خود حس می کنیم.

اندر کمـند  زلفـش  ای  دل  مپـیچ  کانجا

رسها ُبـریده  بینی  بی جرم  و  بی جنایت

اگر بخواهی زلفش را ببینی رست بدون گناه باالی نی می رود و آن 

کافی نیست بلکه بر لب و دندان آن رس بریده در حضور عزیزانت 

می  زیاد  استقامت  است  خطرناک  راه،  چون  پس  زنند،  می  چوب 

طلبد، صرب و حوصله می خواهد. هر کس منی تواند این راه را طی 

کند. »هرکه را خداوند اراده کند تا هدایتش کند سینه اش را برای 

تسلیم شدن )بندگی(، گشاده می سازد و آنکه را بخواهد گمراه کند، 

سینه اش را تنگ می کند«  ابتدا سینه اش را فراخ و حوصله اش را 

زیاد می کند، یک انساِن با بینش باز که تنگ نظر و بخیل نیست، 

ُشح نفس ندارد و در مقابل صدمات و آسیبها و مشکالت، از َنَفس 

منی افتد و راه خود را ادامه می دهد.  اهل فالح و رستگاری است. 

اما آن را که خداوند به واسطه ی اعامل و نیاتش سینه اش را تنگ 

آزمایش  کوچکرتین  با  است،  نقاد  و  مند  گله  و  حوصله  بی  کرده، 

آنقدر بی صربی و جزع و فزع می کند تا خداوند او را به حال خود 

رها می کند و می گوید: »هر کجا خواستی برو« و از نسیم کوی او 

محروم می ماند.

گر تیغ بارد از کوی آن ماه                     گـردن نهـادیم الحـکم لله

﴿ سوره ي مباركه ي بّینه  ﴾
استاد خیرخواه

شماره
 177 و 178

شهریور
1393 

email : info@armaghannews.com



6سالمتارمغان www.ARMAGHANNEWS.com

منبع : سالمت نیوز

سالمت نیوز: واردات بنزین آلوده عاقبت گریبان مسعود میرکاظمی وزیر 
نفت دولت احمدی نژاد را گرفت.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از سایت تدبیر خبر،او که عضو جبهه پایداری 
در مجلس است و زمانی ریاست کمیسیون انرژی مجلس را بر عهده داشت، 
با شکایت سه وکیل و به دلیل آنچه که آنان »پرونده تولید بنزین های آلوده 
عنوان کردند، به دادگاه احضار شده است. اگرچه امیرعباس سلطانی عضو 
انرژی مجلس نهم میرکاظمی بی تقصیر است و  هیات رئیسه کمیسیون 
تولید و واردات بنزین های آلوده با دستور احمدی نژاد صورت می گیرفت. که 

البته بعید می دانم که از آلوده بودن بنزین ها اطالعی داشتند.
گویا پرونده بنزین های آلوده قرار نیست به این زودی بسته شود. پیش تر 
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در نامه ای یکی از عوامل اصلی 
آلودگی هوا را بنزین تولیدی پتروشیمی ها عنوان کرده بود. پس از مدتی 

تولید بنزین از سوی پتروشیمی ها متوقف شد.
امیرعباس سلطانی می گوید: »پرونده بنزین های آلوده بیش از اینکه بحث 
تخصصی باشد تبدیل به یک چالش سیاسی شده است. چرا که هم بنزین 
حال  در  که  بنزینی  حتی  گویند  می  برخی  و  دارد  آلودگی  پاالیشگاه ها 
حاضر وارد می کنیم کامال پاک و قابل قبول نیست. تولید بنزین از سوی 

پتروشیمی ها هم خوشبختانه مدتی است که حذف شده است.«
نماینده بروجن در مجلس شورای اسالمی بیان کرد که »به دلیل همین 
برطرف  این چالش  اینکه  برای  دادیم  پیشنهاد  نفت  وزارت  به  ما  مباحث 
آزمایش کنند و  بدهند  از کشور  آزمایشگاهی در خارج  به  را  بنزین  شود 
مشخص شود که کدام بنزین آلوده است. البته زمانی که سازمان محیط 
زیست اعالم کرد بنزین پتروشیمی ها دلیل آلودگی هوا است، تولید بنزین 

از سوی پتروشیمی ها حذف متوقف شد.«
او تاکید کرد که »همه پاالیشگاه های کشور نیز به جز اراک و تبریز، فاقد 
برج تقطیر هستند و به همین دلیل درصد آلودگی بنزین تولیدی بسیار 

باال است. گرچه بسیاری اعتقاد دارند بنزین مصرفی کشور چه وارداتی و 
چه تولید پاالیشگاه ها به دلیل آنکه هنوز با سیستم قدیمی کار می کنند، 

آلودگی دارند.«
با بیان اینکه بنزینی که  عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نهم 
هم اکنون هم مصرف می  شود کیفیت الزم را ندارد، می گوید: »در حالی 
که فقط دو پاالیشگاه استاندارد در کشور داریم داریم، نباید انتظار بنزین 

سالم هم داشته باشیم.«
دولت محمود  نفت  وزیر سابق  میرکاظمی  عین حال مسعود  در  سلطانی 
احمدی نژاد در واردات بنزین آلوده بی تقصیر می داند و می گوید: »واردات 
او  به دستور  بوده است  بنزین ها سیاست شخص محمود احمدی نژاد  این 

انجام تمام واردات صورت می گرفت.«
مانند  نظارتی  زمان دستگاه های  از  برهه  آن  »در  که  است  باور  این  بر  او 
دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس و حتی محیط زیست به وظیفه 

خود به درستی عمل نکردند.«

سالمت نیوز: سال هاست بعضی داروها بدون نیاز به نسخه پزشک فروخته می شوند که این مسأله 
ام جی اس که بیشتر  آلومینیوم  برای مثال شربت  آنها در کشور شده است؛  افزایش مصرف  باعث 
برای رفع سوءهاضمه و به اصطالح ترش کردن استفاده می شود، در درازمدت ممکن است مشکالت 

کلیوی ایجاد کند و حتی کار به نارسایی کلیوی بکشد.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از ضمیمه سیب روزنامه جام جم،می گویند یک جراح قلب، اتومبیل 
خود را برای تعمیر به تعمیرگاه می برد. مکانیک وقتی متوجه تخصص مشتری اش می شود، با غرور 
از مهارت های خود تعریف می کند و می گوید: »سیستم این اتومبیل هم مثل بدن انسان است. من 
در یک دقیقه مشکل را تشخیص می دهم و در کمتر از یک ساعت هم موتور ماشین را پیاده و دوباره 

سوار می کنم. این هم یک نوع جراحی است. حاال فرق من و شما چیست؟«
جراح با خونسردی می گوید: »لطفا اتومبیل را روشن کنید.« مکانیک با پوزخند این کار را انجام 
می دهد. جراح ادامه می دهد: »حاال لطفا موتور را پیاده کنید.« مکانیک با تعجب می گوید: »االن 

که نمی توانم، چون موتور روشن است.« جراح می گوید: »خب فرق من و شما هم روشن شد«.
تلویزیونی پزشکی و بخصوص  برنامه های  در سال های اخیر گسترش نشریات مربوط به سالمت، 
احساس  با  افراد  و  بگیرد  قرار  همه  اختیار  در  براحتی  پزشکی  اطالعات  تا  شده  باعث  اینترنت 
کوچک ترین مشکلی جستجوی کوتاهی در اینترنت انجام دهند و زیر و بم فالن بیماری را درآورند. 
این مسأله باعث رواج پدیده خوددرمانی شده است. شاید ماجرا در ظاهر آن قدرها هم بد به نظر 
نرسد، اما اگر بدانید بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی ساالنه 5.1 میلیون نفر در سراسر 
جهان در اثر خوددرمانی کارشان به اورژانس می کشد و از این تعداد حدود صد هزار نفر جان خود 
را از دست می دهند، شاید با دید دیگری به ماجرا نگاه کنید. این فاجعه کامال قابل پیشگیری است، 

البته به شرط اینکه خودمراقبتی را با خوددرمانی اشتباه نگیریم.
به گفته دکتر علی مختاری، پژوهشگر، حوزه پزشکی پدیده خوددرمانی بیشتر با مصرف خودسرانه 
نیاز به نسخه پزشک فروخته می شوند که  دارو شناخته می شود. سال هاست بعضی داروها بدون 
این مسأله باعث افزایش مصرف آنها در کشور شده است؛ برای مثال شربت آلومینیوم ام جی اس 
ممکن  درازمدت  در  می شود،  استفاده  ترش کردن  اصطالح  به  و  سوءهاضمه  رفع  برای  بیشتر  که 
است مشکالت کلیوی ایجاد کند و حتی کار به نارسایی کلیوی بکشد. به طور کلی از دید پزشکان 

خوددرمانی خطرهای بسیاری دارد که چند مورد از مهم ترین آنها شامل موارد زیر است:
مصرف داروی اشتباه به دلیل شبیه بودن اسامی آنها

به گفته دکتر مختاری، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 25 درصد مصرف اشتباه و خودسرانه 
داروها در اثر شبیه بودن اسامی آنها رخ می دهد. وقتی فرد بدون نسخه پزشک به داروخانه مراجعه 
می کند، ممکن است اسم دارو را به دلیل هم آوا بودن با داروی دیگری اشتباه بگوید. اگر این دارو 
جزو داروهایی باشد که فروشش بدون نسخه پزشک مجاز است، فرد به راحتی خود را در معرض 
خطرات جانبی داروی دیگری قرار می دهد. البته پزشکان داروساز متصدی داروخانه ها حواس شان 
جمع است و معموال دلیل درخواست فالن دارو را از فرد می پرسند و تا مطمئن نشوند دارو را به 
آنها نمی فروشند؛ اما ممکن است فرد از مسیر دیگری دارو را تهیه کند. برای مثال داروی پاکسل 
که ضدافسردگی است ممکن است با تاکسل که داروی ضدسرطان است اشتباه شود. فروش این دو 
دارو بدون نسخه پزشک ممنوع است، اما اگر فردی آن را از مسیر دیگری تهیه کند یا از داروهای 

اقوام و دوستانش استفاده کند تکلیف چیست؟
مصرف همزمان داروهایی که عوارض جانبی یکدیگر را تشدید می کند

عوارض  بدون  دارویی  هیچ  عمومی،  می گوید:  خوددرمانی  این  در  پزشک  ابوطالبی،  حسام  دکتر 
نیست و هر یک عوارض جانبی خود را دارند و تنها در تعداد و شدت این عوارض با هم متفاوتند. 
ماجرا وقتی وخیم می شود که فردی ناآگاهانه و خودسرانه داروهایی را با هم مصرف کند که عوارض 
جانبی یکدیگر را تشدید می کنند. دو مورد از مهم ترین و خطرناک ترین این عوارض باال رفتن فشار 
خون و سرگیجه واقعی هستند. یکی از داروهای رایج وارفارین یا داروی رقیق کننده خون است که 
احتمال تداخل دارویی و تشدید عوارض جانبی آن با داروهای دیگر بسیار باالست. کوچک ترین 

اشتباه در مصرف این دارو عوارض جدی و کشنده ای مانند آریتمی  و سکته قلبی به دنبال دارد.
اوردوز کردن به دلیل ترکیب داروهای مشابه برای  اثربخشی بیشتر

منطقی  می گیرید.  بهتری  نتیجه  کنید،  مصرف  هم  با  را  مشابه  داروهای  اگر  عمومی؛  باور  یک 
تاثیرگذاری  با هم مصرف شوند، قدرت  اگر  نه؟ داروهایی که یک کارکرد دارند  به نظر می رسد؛ 
بلکه  نیست؛  تنها درست  نه  باور  این  این حرف هاست.  از  تلخ تر  واقعیت  بیشتری خواهند داشت. 
بسیار خطرناک و حتی کشنده است؛ نمونه اش هم هیت لجر، بازیگر معروف نقش ژوکر در فیلم 
شوالیه سیاه که جانش را در اثر این اشتباه از دست داد. شاید دو دارو در ظاهر آرامبخش باشند، 
اما یکی برای تسکین درد و دیگری کاهش اضطراب تولید شده است. مصرف همزمان این دو دارو 
اور نکنید، اما مصرف داروهای معمولی و در  شاید عواقب مرگباری به دنبال داشته باشد، شاید ب
ظاهر بی خطری مانند داروهای آنتی هیستامین )برای مثال دیفن هیدرامین(، داروهای ضدسرفه و 
ضدسرماخوردگی و قرص های خواب در صدر این نوع اشتباه در مصرف داروها قرار دارند. ترکیب 

این داروها با هم یکی از عوامل مرگ و میر، به خصوص در سنین زیر 30 سال است.
مصرف دوز اشتباه

به گفته دکتر پیام طریقی، پزشک عمومی دارای PhD مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، یکی از 
رایج ترین اشتباه ها در خوددرمانی مصرف دوز اشتباه داروهاست: »احتمال زیادی دارد بعضی افراد، 
برای مثال دور مجاز 1.0 میلی گرم را  به خصوص سالمندان، در مصرف دوز داروها اشتباه کنند؛ 
10 میلی گرم بخوانند. همین اشتباه به ظاهر ساده ممکن است عوارض جانبی آن دارو را 10 برابر 
آنهاست؛  با میکروگرم و یکی شمردن  افزایش دهد. مشکل رایج دیگر اشتباه گرم دوز میلی گرم 
انسولین مصرف  دیابتی که  افراد  در  این مساله  بیشتر می کند.  برابر  هزار  را  دارو  دوز  درحالی که 
می کنند بیشتر دیده می شود. اشتباه رایج دیگر تعداد دفعات مصرف بیشتر داروهاست؛ برای مثال 
فردی به دلیل درد زیاد، مسکنی را که حداکثر باید دو بار در روز مصرف شود، چهار بار در روز 

مصرف کند.
اهمیت خودمراقبتی

برخالف خوددرمانی که انجامش به هیچ وجه توصیه نمی شود، خودمراقبتی الزمه زندگی سالم است؛ 
برای مثال اگر فردی با اراده ای قوی به سیگار نه بگوید، از فست فودها دوری کند یا مصرف شان را 
به حداقل میزان ممکن برساند، از کرم های ضدآفتاب به طور مرتب استفاده کند، خواب منظم داشته 
باشد، ورزش را در برنامه روزانه اش بگنجاند و... بدون شک زندگی سالم تری از کسی دارد که به این 
مسائل بی توجه است. برای نمونه، توصیه می کنند خانم ها روش های معاینه سینه  را یاد بگیرند و در 
فواصل زمانی مشخص در خانه انجام دهند. این کار در کنار انجام آزمایش ها و تصویربرداری های 
ساالنه ماموگرافی و سونوگرافی در خانم های باالی 45 سال، تاثیر قابل توجهی در غربالگری سرطان 
روش های  رعایت  بر  عالوه  افراد  می شود  توصیه  همچنین  دارد.  آن  زودهنگام  شناسایی  و  سینه 
مراقبت از پوست، روش های معاینه آن را نیز یاد بگیرند و حواس شان به خال های بدن شان باشد و 
هر گونه تغییر در تعداد، رنگ، تقارن و شکل آنها را مدنظر قرار دهند تا از ابتال به سرطان پوست 

در امان بمانند یا آن را در مراحل اولیه شناسایی کنند.
البته این رشته سر دراز دارد که در این مقال نمی گنجد، اما اگر می خواهیم بیشتر سالم و سرحال 
بمانیم و کمتر کارمان به دوا و دکتر بکشد باید یک اصل را فراموش نکنیم: با خود مهربان بودن و 
رحم کردن به خود. هیچ کس جز خود فرد نمی تواند ضامن سالمت او باشد و از وی محافظت کند. 
فقط کافی است تفاوت خوددرمانی با خودمراقبتی را بداند و از اولی دوری و با دومی دوستی کند.

علت  دو  با  معموالً  خودکشی ها  نیوز:  سالمت 
گاهی  می گیرد.  صورت  انتقامگیری  و  افسردگی 
یا  شخص  از  خود،  مرگ  با  می خواهند  افراد 
به  مرگ  است  ممکن  و  بگیرند  انتقام  اشخاصی 
این صورت فجیع را انتخاب کنند تا به خیال خود 

انتقام سخت تری بگیرند.
روزنامه  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
سخت!  واقعاً  است؛  سخت  زدنش  ایران،حدس 
تالش  که  جمعیتی  انبوه  میان  بدانی  اینکه 
برسانند  قطار  به  عجله  با  را  خودشان  می کنند 
تا هرچه زودتر به مقصد برسند، کدام یک قصد 
مقصد؛  آخرین  دارد؛  را  دیگر  مقصدی  به  سفر 
مرگ. هیچ کس نمی داند آنکه قرار است در تونل 
بلند و باریک مترو، سوار قطار بی بازگشت شود، 
کیست. او هم مثل همه بلیت می خرد، از گیت 
رد می شود و به سمت ایستگاه می رود. شاید در 
چهره اش آثاری از غم یا بی حوصلگی و کالفگی 
هم باشد؛ مثل خیلی های دیگر! شاید هم نگاهش 
باشد، آن ور دیوارهای زیرزمین؛  به دوردست ها 
پا  به  هیاهو  که  وقت  همان  اما  نمی داند؛  کسی 
مردی  یا  زن  که  می فهمند  همه  دیگر  می شود، 
بوده جوان یا میانسال، شاید هم پیر. صحنه آنقدر 
فجیع می شود که آرزو می کنی هیچ گاه نزدیک 

آن مسافر مقصد مرگ نایستاده بودی.
در  بنشینم  دقیقه ای   10 گفتم  بودم.  »خسته 
بود  خانمی  نزدیکم  کنم.  استراحت  و  ایستگاه 
تا  دو  بقیه.  مثل  بود،  ایستاده  قطار  منتظر  که 
شد  جلب  توجهم  نشد.  سوار  رفت.  و  آمد  قطار 
که چرا سوار نمی شود. انگار مردد بود. قطار سوم 
که رسید، یک لحظه رویم را آن ور کرده بودم؛ 
زیر قطار. فقط  انداخت  را  ندیدم چطور خودش 
چند ثانیه طول کشید. همان زنی بود که دیده 
بودم. بعدش آنجا خیلی شلوغ شد. نمی دانید چه 
هیاهویی بود. بعضی ها تالش می کردند که کمک 
درآورده  را  موبایلشان  هم  دیگر  بعضی  کنند. 
بودند و فیلم می گرفتند. صدای جیغ و سوت هم 

به گوشم می رسید.«
است؛  مترو  از دستفروشان  یکی  اینها گفته های 
پیش  هفته  حادثه  در  که  افرادی  همان  از  یکی 
محل  نزدیک  تهران،  متروی  عصر  ولی  ایستگاه 
به  عینی  شاهدان  جزو  و  داشته  حضور  حادثه 
در  خودکشی  حادثه  تنها  این،  می آید.  حساب 
پیش  مترو،  کارکنان  و  مسافران  و  نیست  مترو 

از این نیز شاهد اتفاقاتی از این دست بوده اند.

در  مترو،  ایستگاه  در  خودکشی  مورد  نخستین 
 18 دختر  شد.  گزارش   84 سال  ماه  فروردین 
بهشتی  شهید  ایستگاه  در  مریم،  نام  به  ساله ای 
خودکشی کرد. البته مسئوالن ایستگاه بالفاصله 
دختر جوان را به بیمارستان جم منتقل کردند، 
از  را  خود  جان  جراحات،  شدت  دلیل  به  او  اما 
مترو،  در  خودکشی  حادثه  اولین  داد.  دست 
حلقه  اولین  حادثه،  این  بلکه  نبود؛  آنها  آخرین 
از زنجیره حوادث مشابه بود. حدود یک سال و 
نیم بعد، مرد جوانی در ایستگاه امام خمینی)ره( 
خودکشی کرد. اردیبهشت ماه سال 8۶، متروی 
حادثه خودکشی جوان 19ساله ای  شاهد  تهران 
به نام روح اهلل در ایستگاه بهارستان بود. یکی از 
بهارستان  مترو  ایستگاه  بلیت  فروش  مسئوالن 
حریم  در  دفعات  به  را  جوان  »این  بود:  گفته 
ایستگاه مشاهده کرده ام و حتی با هم احوالپرسی 
غیرعادی  عکس العمل  هیچ  اما  داشته ایم،  هم 
به خودکشی مشاهده  اقدام  از  او پیش  از سوی 
نکرده بودم.« تنها کمی بعد از این حادثه یعنی 
اردیبهشت سال 8۶ دختر 21 ساله ای در ایستگاه 
خطر  به  را  خود  جان  خمینی)ره(  امام  مترو 
انداخت. البته او جان سالم به در برد اما در این 
حادثه دو دستش را از دست داد و از ناحیه سر و 

قفسه سینه بشدت آسیب دید.
به  البته   8۶ سال  در  مترو  خودکشی  حوادث 
را  سال  این  واقع  در  نمی شود؛  ختم  جا  همین 
متروی  سال های  پرحادثه ترین  از  یکی  می توان 
به  میانسال  تیرماه 8۶ مردی  در  دانست.  تهران 
متروی  ایستگاه های  از  یکی  در  بیکاری  خاطر 

تهران خودکشی کرد.
در  ساله   27 جوانی  مرگ   ،8۶ ماه  دی 
ساعته  دو  تعطیلی  سبب  دولت  دروازه  ایستگاه 
ایستگاه های مترو شد. اسفندماه سال 8۶ پرونده 
با  مترو،  در  سال  این  زنجیره ای  خودکشی های 
خودکشی زنی در ایستگاه امام  خمینی)ره( بسته 
نیز  ماه سال 87  فروردین  ماند.  زنده  البته  شد. 
ایستگاه  در  نامعلوم  علت  به  ساله ای   35 مرد 
 87 سال  اسفندماه  کرد.  خودکشی  حسن آباد 
نواب  ایستگاه مترو شهید  دختر 15 ساله ای در 
سپرد.  جان  و  زد  خودکشی  به  دست  صفوی 
همچنین زن جوان دیگری در ایستگاه حسن  آباد 
نیز قصد خودکشی داشت که با اقدام سریع راهبر 
جوان  زن  خودکشی  قطار،  گرفتن  ترمز  و  قطار 

ناکام ماند.
به  دست  مترو  در  ساله ای   17 پسر   88 سال 
خودکشی زد و فردای همان روز حادثه خودکشی 

دیگری در ایستگاه طرشت رخ داد.
از خودکشی های سال 90 آماری در دست نیست. 
البته اطالع رسانی در این باره و بیان جزئیات در 
شفاف  هم  چندان  اینچنینی،  حوادث  با  رابطه 
نیست که مسئوالن امر نیز استدالل های خودشان 

را دارند از جمله اینکه پراکندن چنین اخباری، 
بعدی خواهد  به روی دادن حوادث  شاید منجر 
شد. مردادماه سال 90 زنی 40 ساله در ایستگاه 
هم  سال  همان  اسفندماه  کرد.  خودکشی  نواب 
ایستگاه خیام  به خودکشی در  دختری 20ساله 
اقدام کرد که البته جان به در برد. او پیشتر هم 

دست به خودکشی زده بود.
بهرام عبابافی، قائم مقام وقت شرکت بهره  برداری 
متروی تهران، آمار خودکشی در مترو را در سال 
آخرین شان  عنوان کرد که  مورد  از ۶  بیش   91

خودکشی زنی جوان در ایستگاه سعدی بود.
ایستگاه  در  ساله   40 مردی   92 سال  ماه  دی 

چهارراه ولیعصر دست به خودکشی زد.
مرگ دستفروش مترو در ایستگاه گلبرگ در دی 
ماه همان سال را البته با اندکی تردید می توان به 
فهرست خودکشی ها اضافه کرد چرا که هنوز اما 

و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد.
مرگی پرخاشگرانه

در  مترو  خودکشی های  پرونده  اینکه  به  امید 
خوشبینانه  چندان  شاید  شود،  ختم  جا  همین 
دارای  گرچه  خودکشی  شیوه  این  البته  نباشد. 
همچنان  اما  است  ایران  در  زیادی  نمونه های 

نمی توان آن را امری عادی قلمداد کرد.
در  خودکشی  صنعتی،  کشورهای  بسیاری  در 
سابقه  بی  و  غیرمعمول  چندان  نه  امری  مترو، 
محسوب می شود. در فرانسه ساالنه بیش از ۶0 
راه آهن  بر ریل مترو و  انداختن خود  با  شهروند 
خودکشی می کنند و این کشور از سال های دور 

با این پدیده اجتماعی مواجه بوده است.
درهم  چهره  مشاهده  و  است  ایران  اما  اینجا 
شکسته و متالشی شده انسانی که تا چند لحظه 
پیش در میان جمعیت مسافران منتظر ایستاده 
بود، چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن 

گذشت و با آن کنار آمد.
اما چرا فردی که تصمیم به خاتمه دادن به زندگی 
انتخاب  را  فجیعی  مرگ  چنین  گرفته،  را  خود 
با  خودکشی ها  قبیل  این  اصوالً  آیا  و  می کند 
تصمیم قبلی صورت می گیرد یا براساس هیجانات 
به  روانشناس  بهزادی فر،  سعید  دکتر  است.  آنی 
این سؤال پاسخ می دهد و می گوید: »خودکشی 
در دو گروه آنی و برنامه ریزی شده، طبقه بندی 
می شود که افرادی که در مترو به خودکشی اقدام 
می کنند، می توانند در هر دوی این طبقه بندی ها 
جای بگیرند. از سوی دیگر خودکشی در دو نوع 
دسته بندی  هم  غیرپرخاشگرانه  و  پرخاشگرانه 
به  می توان  غیرپرخاشگرانه  انواع  از  که  می شود 
پرخاشگرانه  انواع  از  و  سم  و  دارو  با  خودکشی 
پرتاب  و  زدن  رگ  راه  از  خودکشی  به  می توان 
مترو  اشاره کرد. خودکشی های  بلندی  از  کردن 
جای  پرخاشگرانه  خودکشی های  دسته  در  هم 

می گیرند.«

مقصر تولید »بنزین آلوده« 
احمدی نژاد است

آمار تأمل برانگیز خودکشی در متروی تهران

ساالنه 100 هزار نفر در جهان بر اثر 
خوددرمانی می میرند

خود مراقبتی در برابر خود درمانی

شماره
 177 و 178

شهریور
1393 



7عکسارمغان

النسب است. این مجتمع لوکس و زیبا در منطقه  آثار موفق مهندسین صحیح  از  النسب یکی  برج مسکونی بهشت صحیح 
زعفرانیه بنا گردیده است. مجتمع بهشت صحیح النسب دارای 1۶ طبقه می باشد که ده طبقه اول دارای 2 واحد و طبقات 

باالتر تک واحدی هستند که پنت هاوس را نیز شامل می شوند.
واحدی که در این برج لوکس آماده فروش است 532متر مساحت دارد و در طبقه هفتم واقع شده است)در تصاویر زیر یکی از 
واحدهای نمونه برج بهشت را خواهید دید(. این واحد دارای چهار اتاق خواب)یک اتاق خواب مستر(، سه سرویس بهداشتی، 

یک اتاق مهمان در نزدیکی فضای پذیرایی، یک سوئیت با ورودی مجزا ویک آشپزخانه) آشپزخانه های این مجتمع با کابینت 
هایی ساخته کشور ایتالیا و سینک Franki ساخت سوئیس فرنیش شده اند( می باشد.

با وجود اینکه 10 سال از ساخت این برج لوکس و زیبا می گذرد اما هنوز طراحی مدرنی در آن دیده می شود از دیگر امکانات 
این مجموعه می توانیم به سالن اجتماعات مبله، فضای البی با مبلمان ایتالیایی و اسپانیایی، اتاق خدمه با آشپزخانه و سرویس 
مجزا، سیستم گرمایش چیلر جذبی کره ای و دو دستگاه بویلر، چهار آسانسور 13 نفره، وجود چندین دوربین مداربسته و 
کنترل شبانه روزی فضای عمومی، پنجره های دوجداره، استخری با طراحی فوق العاده زیبا، سونا، جکوزی، جاده سالمتی، 
رووف گاردن، حیاط و فضای سبز با آبنمایی شیک اشاره کرد. الزم به ذکر است که ده طبقه اول مجتمع بهشت ظرفیت پارک 

2 خودرو و طبقات باالتر و پنت هاوس ظرفیت پارک 4 خودرو را دارا می باشد.
این امکانات لوکس و بی نظیر در کنار واحد 500 متری به قیمت باورنکردنی 17 میلیارد و 24 میلیون تومان برای فروش 

گذاشته شده است.

آپارتمان 17 میلیارد تومانی در تهران
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خالصه:سابقه تاریخی شهر بنا به اسناد تاریخی نزهت القلوب، 
معجم البلدان، آثار البالد و اخبارالعباد، اسامی مشاهیر تاریخی 
صفویه،  و  سالجقه  درعهد  سلطنتی  تفرجگاههای  شهر،  این 
 .2 آتشکده  ساسانی  بنای   .1 نطنز:  شهرستان  فعلی  وضع 
بقعه  شامل  که  هجری  هشتم  قرن  از  شهر  جمعه  مسجد 
شرح  است.  مناره  و  خانقاه  جلوخان  ایوان  عبدالصمد،  شیخ 
شبستانها،  ایوانها،  صحن،  ورودی ها،  مسجد:  بنای  معماری 
الواح  مصالح بکاررفته، شرحی برکتیبه ها و درهای قدیمی و 
سنگنبشته مسجد و ملحقات آن 3. مسجد کوچه میرنطنز و 
شرحی مختصر بر معماری آن ـ شرحی برآثار تاریخی قریه 
شهر  واقعدراطراف  تاریخی  بناهای  سایر  و  ابیانه  و  افوشته 

مزبور.
سابقه تاریخی :

حمداهلل مستوفی در کتاب نزهت القلوب گوید:
)نطنز از اقلیم چهارم است. شهری وسط و قریب سی پاره دیه 
از توابع آن. حقوق دیوانی آن ده تومان و دوهزار و پانصد دینار 
است.( ناگفته نماند که یک تومان مغولی زر برابر با ده هزار 

عدد مسکوک دینار طال بوده است.
این  که  میشود  معلوم  نطنز  تاریخی  عالئم  و  آثار  بقایای  از 
واجد  مانند زمان ساسانیان  ایران  تاریخ  ادوار مهم  ناحیه در 
که  اسالمی  اولیه  قرون  در  است.  بوده  توجه  مورد  و  اهمیت 
کلیه روستاهای حدود نطنز و کاشان تا قریه راوند تابع حوزه 
امیر نشین اصفهان بوده جغرافی نویسان آن عهد مجموع قراء 
و آبادیهای این منطقه وسیع را بدو بخش سردسیر و گرمسیر 
در  اصفهانی  رسته  ابن  چنانکه  کرده اند.  نامگذاری  و  تقسیم 
تألیف سال 290 هجری در ضمن  اعالق النفیسه((   (( کتاب 

شرح روستاهای اصفهان می نویسد:
)و لها من الرساتیق روستاقا سردقاسان و جرم قاسان. فیهما 
من  الیمن  اهل  من  العرب  من  قوم  و  می الدهاقین  اشراف 

حمدان و هما الحدبین علی اصبهان و قم(
یعنی از جمله روستاهای اصفهان دو بخش سردسیر و گرمسیر 
است که جایگاه آزادمردان واالگهر و خداوندان دانش و هنر 
می باشد و نیز قبیله ای تازی نژاد از قوم همدان اهل یمن در 
آن نواحی جای دارند. و این دو بخش به منزله حدیست میان 

حوزه های عمال قم و اصفهان.

بقاياي آتشكده يا چهار طا قي عرص ساساين در نطنز ـ نقل از 

آثار ايران گدار تاریخ نطنز

منظره عمومي شهر نطنز و افوشته از ايوان بقعه يب يب رقيه 

تاریخ نطنز

و نویسندگان دیگر قدیم هم مانند سمعانی در کتاب انساب 
و یاقوت در معجم البلدان نطنز را بعنوان )بلیده( یعنی شهری 
فیروزآبادی  و  خوانده اند  اصفهان  اعمال  یا  نواحی  از  کوچک 
قم  بین  است  شهری  نطنز  مینویسد:  قاموس  کتاب  در  نیز 
یکی  به  راجع  کجا  هر  مآخذ  این  در  کلی  بطور  اصفهان.  و 
از دهات و قراءکاشان یا نطنز گفتگویی به میان آمده بدون 
تفاوت آنها را جزء توابع اصفهان می شمارند مانند آنکه یاقوت 

فین را هم گوید:
)قریه ایست از قراء کاشان از نواحی اصفهان ( همچنین درباره 
طرق نیز که از توابع مهم نطنز است گوید )قریه من اعمال 

اصبهان قرب نطنز شبه بلده(
به مناسبت همجوار  نیز  از مآخذ جغرافیایی قدیم  در برخی 
چنانکه  شده  برده  آن  نام  نطنز  قصبه  با  کرکس  کوه  بودن 
مقدسی کرکس کوه را بلندترین کوههای کویر لوت شمرده 
و اصطخری گوید : کرکس کوه و سیاه کوه پناهگاه راهزنان 
بوده و در یکی از دره های کرکس کوه چشمه آبی موسوم به 
)آب بنده( بوده که از شکاف سنگی در میان صخره ها بیرون 

آمده است. و حمداهلل مستوفی درباره کرکس کوه مینویسد:
)کوهی است به حدود شهر نطنز و به هیچ کوه پیوسته نیست. 
دورش ده فرسنگ است. کوهی سخت بلند است و از ]52[ 
بلندی کرکس بفرازش نمیرود و بدین سبب بدین نام مشهور 

است.(
کتاب  در  ه(   ۶42 سال  به  )درگذشته  قزوینی  زکریای  اما 
آثارالبالد و اخبارالعباد نظیر همان اوصافی را که از کاشی سازان 
شهر کاشان و کمال مهارت و شهرت آنها را در این فن بیان 
کرده عینا در وصف منبت کاری روی چوب برای اهالی طرق 

که از توابع نطنز است نموده و میگوید:
طرق آبادی معتبریست نزدیک به اصفهان که اهالی آنجا در 
ساختن آالت و ادوات ظریفه از عاج و آبنوس کمال مهارت را 
دارند، بطوریکه مصنوعات و آثار هنری آنها که در هیچ نقطه 
و  دور  بوالیات  فروش  برای  شود  نمی  ساخته  نظیرش  دیگر 

نزدیک هم حمل میگردد.
1. بزرگ مردان و مشاهیر تاریخی :

در قرون اسالمی نطنز مهد پرورش مردان بزرگ و مشاهیر 
آنجمله:  از  است  بوده  گوناگونی  فنون  و  علوم  در  تاریخی 
ادیب نطنزی، ابو عبداهلل حسین بن ابراهیم بن احمد ملقب 
به بدیع الزمان )درگذشته سال 497 هجری( مؤلف کتابهای 
دستوراللغه و کتاب الخالص در لغت عربی به فارسی و حفیداو 
 )497 سال  در  گذشته  )در  نطنزی  علی  بن  محمد  ابوالفتح 
در ادبیات عربی و فارسی. و شیخ نورالدین عبدالصمد نظری 
اقطاب مشهور تصوف.  و  آور  نام  از مشایخ  )درگذشته 5۶9( 
)در  کاشانی  نطنزی  محمود  عزالدین  شیخ  استاد  و  مرشد 
گذشته 735 ( عارف و محقق و مؤلف کتابهای مصباح الهدایه 
و شرح عارفانه بر قصیده ابن فارض و غیره و محمد بن احمد 
نطنزی ا زمحدثین مشهور. سید حسن بن حسین الحسینی 
مشهور به سید واقف )درگذشته 859( از عرفای اواسط قرن 

نهم هجری.

ايوان بزرگ جنويب مسجد جامع نطنز تاریخ نطنز

و از پیشوایان بزرگ روحانی: مانند حاج مال احمد نطنزی و 
ریاضیات  و  معقول  فنون  در  )که  ابوتراب  میرزا  فرزندان وی 
به  معروف  حسین  مال  محمد  حاج  و  بود،  مسلم  استادی 
حجه االسالم نطنزی کاشانی و فرزند دیگر وی حاج مال محمد 
حسن از اقطاب سلسله دراویش شاه نعمت الهی. از جمله وزراء 
طهماسب  شاه  دیوان  مستوفی  قاسم.  خواجه  مستوفیان:  و 
صفوی. خواجه امیر بیک از امرای دربار شاه طهماسب که در 
علم ترسل و شیوه نویسندگی و حسن خط نظیر نداشته است. 
میرابوالمعالی برزرودی نطنزی، وزیر حضور و مجلس نویس 

شاه عباس اول. ]53[
کتاب  مؤلف  نطنزی  افوشته ای  هدایت اهلل  بن  محمود 
تفاوت االثار فی ذکراالخبار در وقایع دوره سلطنت شاه عباس 
اول. هنرمند و ذوفنون. میرزا سلمان حسابی نطنزی معاصر 
شاه عباس اول و شاگرد هنرمند او موالنا افضل دوتاری )اهل 
قریه اوره( که در فن موسیقی و ادوار سرآمد سازنده های آفاق 

بود.
2. تفرجگاه سالطین صفویه :

قصبه نطنز و مزارع آن تا قبل از خشکسالی اخیر از 25 رشته 
قنات و چشمه سارها مشروب میشده ولی به قراری که پاره ای 
از مآخذ متذکر شده اند نطنز در قدیم االیام دارای چهارصد 

رشته قنات بوده است.
در عهد سالجقه و صفویه خطه نطنز یکی از دو شاهراه مهم 
پایتخت و در مسیر آمد و رفت های بسیار قرار گرفته و نیز 
جمله  از  آن  جغرافیائی  وضع  و  مطبوع  وهوای  آب  بواسطه 

تفرجگاههای پادشاهان و شکارگاه آنان بوده است.
در  که  عمومی  بزرگ  کاروانسراهای  بر  عالوه  جهات  بدین 
فواصل این راه برای توقف و آسایش کاروانیان آماده بود در 
و  باغ  و  نیز کاخهای شاهانه  نقاط متعدد و خوش منظر آن 
بستانی با صفا ساخته و پرداخته بودند. چنانکه اسکندر بیک 
انشاء و  منشی مؤلف عالم آرای عباسی در ذکر )آثار خیر و 

احداث عمارات شاه عباس( مینویسد:
)در نطنز. باغ تاجابادمع عمارات در کاه و باالخانها و حمام و 
غیره و باغ عباس آباد مابین نطنز و کاشان( و همچنین مال 
بیان وقایع  اول در  جالل یزدی منجم مخصوص شاه عباس 
سال 101۶ و هنگام عزیمت شاه از کاشان بسوی اصفهان در 

روزنامه یا تاریخ عباسی خود مینویسد:
که  آباد  تاج  بباغ  چون  و  شدند  اصفهان  روانه  )صباحش 
عالیست  عمارت  آن  در  و  علیست  آستان  کلب  مبدعات  از 
مشتمل بر انهار و آبشارها و درختان سر به فلک بر کشیده 
زنان مطربه خوب  با  و  نفیس رسیدند  و  عالی  و حوض بس 
صورت که با تحف و هدایا و اسباب طرب چند روز بود انتظار 
مقدم می کشیدند نشسته و به ساز و صحبت مشغول شدند.(

شاه  رفتن  هنگام   1018 سال  در  دیگر  بار  نویسنده  همان 
عباس به سوی کاشان گوید.

)چون نزول به تاج آباد نطنز فرمودند در تاج آباد چشم رئیس 
شکراهلل طرقی را کور کردند بسبب زیادتی و ظلمی که برعیت 
کرده بود و توقف سه روز به جهت سیر و شکار بود و بدیدن 

کان سنگ مرمر جدید رفتند (
وضع کنونی :

و  مرکزی  استانهای  تابع  شهرستانهای  از  یکی  نطنز  اکنون 
اصفهان بشمار میرود که دارای 55 قریه و دو نوع آب و هوای 
مختلف میباشد. بدینگونه که 21 قریه سمت مغرب و جنوب 
که در دره های کوه کرکس واقع گشته هوای آنها کوهستانی 
و  همواریهای طرف شرق  در  قرائیکه  بقیه  است.  و سردسیر 
شمال واقع است دارای هوائی معتدل میباشد. جمعیت ]54[ 

کل نطنز در حدود 28791 نفر در 7173 خانوار.
قصبه که مرکز و حکومت نشین نطنز است در دامنه شرقی 
کوه کرکس و جمعیت آن 4348 نفر در 1094 خانوار میباشد.
و طول جغرافیائی آن 51 درجه و 54 دقیقه و 30 ثانیه است.

و عرض 33 درجه و 31 دقیقه و 30 ثانیه.
در  است  متر  معادل 1372  دریا  به سطح  نسبت  آن  ارتفاع 

نطنز معادن ذغال سنگ، مس و نقره نیز یافت میشود.
هوای  و  آب  در  پرورش  بواسطه  روحیه  حیث  از  آنجا  مردم 
با  خوش و معتدل عموما کارکن و فعال، خوشرو و مالیم و 

محیط خود سازگارند.
۳. مشاغل عمومی و صنایع محلی

خطه نطنز با آبادیهای متعدد آن که یکی از مناطق ییالقی 
مهم و از نواحی سرسبز و خوش آب وهوای مرکز ایران بشمار 
در سالهای  بارندگی  و عدم  اثر خشکسالی  بر  اکنون  میرفت 
بلکه  از دست داده  نه تنها طراوت و سرسبزی خود را  اخیر 
اشجار  و  باغات  چشمه سارها  و  قنوات  شدن  بواسطه خشک 
میوه دار آن از بین رفته است. و اگر مختصر زراعت و آبادی هم 
در پاره ای از نقاط آن بچشم میخورد به وسیله حفر چاههای 
عمیق و نیم عمیق است که آب آنها نیز سال بسال پایین تر 
زمینهای  و  باغ  هم  دهقانان  و  برزگران  این جهت  از  میرود. 
بایر خود را رها کرده و اغلب به تهران روی آورده و متواری 
گشته اند و کسانی هم که در محل خود مانده اند از راه قالی 

بافی که یگانه کسب و کار عموم اهالی است اعاشه میکنند.

مناي مناره و گنبد مقبه شيخ عبد الصمد تاریخ نطنز

ولی خوشبختانه یک صنعت مهم محلی آنجا در حال نشو و 
نمو و پیشرفت میباشد و آن کارخانه چینی سازی است که 

آینده درخشانی را نوید می دهد.
چون سابق بر این قصبه نطنز در یکی از راههای فرعی کاشان 
با اصفهان واقع شده بود مسافرین و جهانگردان این حدود از 
جاده های  احداث  هنگام  تا  که  قهرودوسوه  کوهستانی  جاده 
عرابه رو بمنزله شاهراه جنوب ایران بود آمد و شد می نمودند. 
از این رو در سفرنامه های آنها از نطنز و آثار ابنیه تاریخی آن 
در  آنکه  تا  است.  نیامده  بمیان  سودمندی  گفتگوی  چندان 
سال 1893 میالدی )برابر با سال 1311 قمری( سرپرسایکس 

انگلیسی پس از بازدید ابنیه تاریخی آنجا مینویسد:
از  ابنیه اسالمی است و تصور میرود بعضی  از  )مسجد نطنز 
کاشیهای زیبائی که فعال زینت بخش موزه سوت کنیسنتن 
می باشد متعلق به این مسجد بوده که در سال 715 هجری 
بنا شده. چند تن از سیاحان قدیم که از نطنز عبور کرده اند و 
یکی از آنها امبروزیو کنتارینی که 1474 میالدی )879قمری( 
آنجا گذشته است میگوید. )نطنز در جلگه واقع شده که  از 

تاکستان زیاد دارد(
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یا بنائی از عهد ساسانی. در حوالی مسجد جمعه میان باغ و 
ملک شخصی بنام امام سکوئی به ارتفاع دو متر از سطح زمین 
از  که  میشود  دیده  توجهی  جالب  ولی  مختصر  عمارات  آثار 
جهت ظرافت و تناسب ستونها شباهت کاملی به ابنیه دوره 
ساسانی دارد. چهار ستون از هفت ستون اولیه و یک طاق از 
چهار طاق آن برپا و به جا مانده و بقیه فرو ریخته و خراب 
شده است. و نیز دو طاقچه از چهار طاقچه ای که سطح مربع 
بنا را به طاق ]55[ فوقانی گنبد اتصال میدهد باقی میباشد.

ابعاد هر یک از اضالع خارجی بنا 11/35 متر و ضلع داخل بنا 
7 متر طول دارد. دهانه هر طاق 5/۶9 متر است.

اصل بنا با سنگ الشه که روی آن گچ مالیده اند ساخته شده
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در این مکان مجموعه ای است از چند ساختمان که بنای اولیه 
آن را در زمان الجایتو خدابنده و پسرش ابوسعید بهادر خان 

بدینگونه احداث نموده اند.
1. مسجدی که قسمتهای مختلف آن از سال 704 تا 709 

هجری به پایان رسیده است.
2. بقعه شیخ عبدالصمد بتاریخ 707 هجری.

اصل  )ولی   717 و   71۶ سال  در  خانقاه  جلوخان  ایوان   .3
خانقاه ویران گشته و اثری از آن باقی نمانده(

میباشد.  هجری   725 سال  آن  اتمام  تاریخ  که  مناره ای   .4
مسیو گدار درباره بنای مسجد پس از بررسیهای دقیق خود 

چنین گوید:
از خرابی محفوظ تر مانده مرکب است از  مسجدی که نسبتاً 
شبستان هشت ضلعی گنبدداری که مشرف بر صحنی است 
که چهار ایوان دارد اضالع صحن را دهلیزها و نمازخانه هایی 
مختلف به هم متصل می سازد. این مسجد از سمت شمال و 
به  باریکی که چون  به کوچه  مشرق و جنوب محدود است: 
میرسد  خانقاه  درگاه  و  مناره  مقابل  و  مسجد  بزرگ  مدخل 
وسعت یافته مبدل بمیدان کوچکی میگردد در سمت غرب 

ویرانه خانقاه دیده میشود که محدود به راهی میگردد.

گوشه هايئ از كتيبه و طاق مقرنس كاري بقعه شيخ عبد الصمد 

نطنزي تاریخ نطنز

مسجد سه مدخل دارد که یکی جنوبی و دو شمالی مدخلهای 
جنوبی  معبر  ولی  است  برابر  حیاط  سطح  با  شمال  سمت 
این  ارتفاع  است.  بلند  پله  دوازده  با  وسیع  دهلیز  از  عبارت 
دوازده پله حاکی از اختالف سطح صحن و سطح کوچه است 
که در جلو مدخل جنوبی واقع است. به همین جهت قسمتی 
است. صحن  کنده شده  در خاک  مذکور  مثمن  از شبستان 
مسجد فضای مربعی است به طول 14/0۶ متر. عرض هر یک 
از ایوانها به نسبت اهمیت موقع آن در طرح بنا متفاوت است. 
ایوان جنوبی که در جلوی شبستان است ۶/50 متر دهنه دارد 
افتاده دارای  برابر آن یعنی در سمت شمال  ایوانی که در  و 
5/88 متر عرض است و دو ایوان دیگر 5/28 متر دهانه دارد و 
پهنای شبستان هشت ضلعی یعنی فاصله هر دو ضلع متقابل 

آن 8/4۶ متر است.

تاریخ نطنز )قسمت اول(


