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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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درس گفتارهای »عدالت اجتماعی
در جوامع چندفرهنگی« 

﴿ سوره ي مباركه ي شمس ﴾   قسمت دوم

در سوگ استاد قربانعلی کریم پور نطنزی

بهترین زمان تزریق واکسن آنفوالنزا

سپاهان و استقالل باارزش ترین
تیم های ایران

هدفمندسازي تولید را زمین گیر كرده استواکنش محقق داماد به آیت الله جنتی و اعدام بدون محاکمه

6

نیمه اول و نیمه دوم مرداد 1394 شماره 199 و 200

اشاره	
اسالمی،	 ماه	سال	1377،	محمود	صارمی	خبرنگار	خبرگزارِی	جمهوری	 مرداد	 در	هفدهم	
به	همراه	هشت	نفر	از	اعضای	کنسولگری	ایران	در	مزار	شریف	افغانستان	به	دست	گروهک	
هفدهم	 عمومی،	 فرهنگ	 شورای	 مناسبت،	 همین	 به	 رسید.	 شهادت	 به	 طالبان	 تروریستی	
مرداد	ماه	هر	سال	را	به	عنوان	»روز	خبرنگار«	نامگذاری	کرد.	این	روز	ارزشمند	اجتماعی،	بر	

همه	خبرنگاران،	روزنامه	نگاران	و	نویسندگان	گرامی	باد.

ابزار اطالع رسانی
در	روزگاری	که	از	آن	به	عصر	اطالعات	و	فن	آوری	نام	می	برند،	قطعا	نقش	خبرنگار	به	عنوان	
ابزار	اطالع	رسانی،	نقشی	حیاتی	و	انکار	نشدنی	دارد.	در	دنیای	کنونی	با	وجود	فن	آوری	های	
ارتباطِی	پیشرفته	و	متعدد	در	امر	دست	یابی	سریع	به	اطالعات	و	منابع	مختلف	و	با	وجود	
درگیری	هایی	که	به	طور	آشکار	در	بیشتر	نقاط	این	کره	خاکی	فراگیر	شده،	کسب	اطالعات	
صحیح	و	قابل	اطمینان،	تنها	از	راه	خبرنگارانی	درست	کار	شدنی	است.	خبرنگاران	که	از	مهره	
های	اساسی	این	مهم	به	شمار	می	آیند،	باید	با	قبول	خطرهای	فراوان،به	واقعیت	مسأله	پی	

ببرند	و	آن	را	به	مردمان	برسانند.

ویژگی های خبر
به	مخاطبان	خود	 به	شیوه	های	گوناگون	 را	 آن	 و	 دارد	 کار	 و	 باخبر	سر	 حرفه	خبرنگاری،	
بینندگان،	شنوندگان	و	 تا	مورد	توجه	 باشد	 باید	ویژگی	هایی	داشته	 این	خبر،	 می	رساند.	
اگر	خبر	 باشد.	 و	جامع	 قرار	گیرد.	خبر	خوب،	خبری	است	که	درست،	روشن	 خوانندگان	
درست	نباشد،	مردم	اندک	اندک	به	خبررسان	شک	می	کنند	و	منبع	خبری	خود	را	تغییر	
برایتان	خبری	آورد،	بدون	تحقیق	 می	دهند.	در	قرآن	کریم	هم	می	خوانیم:	»اگر	فاسقی	
حرفش	را	نپذیرید«.	نیز	خبر	باید	با	صراحت	و	روشنی،	و	به	دور	از	ابهام	و	کنایه	به	دست	

مخاطب	برسد.	هم	چنین	خبری	کامل	است	که	به	پرسش	هایی	که	برای	مخاطباِن	خبر	به	
وجود	می	آید،	پاسخ	بدهد.

خبرنگار؛ واسطه مردم و مسئوالن
در	دنیای	کنونی	که	همگان	سرگرم	کار	خویش	اند	و	چندان	به	عملکرد	حاکمان	و	نقد	و	
بررسی	آن	ها	توجه	ندارند،	این	خبرنگاران	رسانه	ها	هستند	که	با	تیزهوشی	ودقت،	نقش	
واسطه	بین	مردم	و	مسئوالن	را	ایفا	می	کنند.	آن	ها،	از	یک	طرف	درد	دل	مردم	را	می	شنوند	
و	به	مقامات	باال	انتقال	می	دهند،	و	از	سوی	دیگر،	پاسخ	های	مسئوالن	را	به	آگاهی	مردم	می	
رسانند.	نقد	عملکرد	خوب	یا	بد	حاکمان	در	رسانه	ها،	از	دیگر	وظایف	خبرنگاران	است	که	به	

بالندگی	نظام	و	نیز	پاسخگو	بودن	مسئوالن	یاری	می	رساند.

خبرنگاران دفاع مقدس
به	راستی	چه	کسی	می	داند	در	زمان	دفاع	و	جنگ	تحمیلی،	آن	هنگام	که	رزمندگان	در	
جبهه	ها	زیر	بمباران	اطالعاتِی	رسانه	های	غربی	و	عربی	بودند،	چه	کسانی	خطر	را	به	جان	
می	خریدند	و	از	بین	گلوله	ها،	خمپاره	ها	و	میدان	های	مین،	گزارش	و	خبر	تهیه	می	کردند؟	
به	بنیاد	شهید	انقالب	اسالمی	که	مراجعه	کنی،	نام	244شهید،	50	جانباز	و	12	آزاده	خبرنگار	
را	ثبت	شده	می	بینی.	این	عزیزان	و	همه	خبرنگاران	راست	کردار	دفاع	مقدس،	با	از	جان	
گذشتگی	وارد	معرکه	نبرد	حق	علیه	باطل	می	شدند	و	قلم	و	دوربین	به	دست،	به	ثبت	وقایع	
می	پرداختند	تا	آیندگان	بدانند	که	جهانخواران	و	زورگویان	چه	بر	سر	ملت	مظلوم	و	انقالبی	

ایران	آورده	بودند.	یادشان	هماره	گرامی	باد.

ویژگی های خبرنگار
به	طور	کلی	خبرنگار	در	محل	وقوع	رویدادها،	چشم	و	گوش	رسانه	و	چشم	و	گوش	مردم	
است.	او	باید	با	استفاده	از	ویژگی	های	خدادادی	و	نیز	خصوصیاتی	که	در	دوره	های	آموزشی	
دیده،	به	کشف	حقیقت	ها	بپردازد	و	آن	را	در	کمترین	زمان	به	مخاطبان	خود	برساند.	گاه	
های	 تجربه	 نیز	 و	 آمده	 پیش	 به	حوادث	 توجه	 با	 که	 پیدا	می	شوند	 تیزهوشی	 خبرنگاران	
گذشته،	به	پیش	بینی	حوادث	آینده	می	پردازند	و	به	مردم،	در	مورد	منافع	ملی،	اعتقادات	و	
نیز	فرهنگ	حاکم	هشدارهایی	می	دهند.	خبرنگار	خوب،	خبرنگاری	است	که	از	خطر	کردن	

نهراسد	و	همواره	به	دنبال	کشف	حقیقت	باشد.

ذوق و استعداد
یکی	از	مهم	ترین	ویژگی	های	خبرنگار،	داشتن	عشق	و	عالقه	و	قریحه	خبرنگاری	است.	بر	
این	اساس،	کسی	باید	وارد	عرصه	جّذاب	و	در	عین	حال	پر	مخاطره	خبرنگاری	شود	که	ضمن	
داشتن	این	استعداد	ذاتی،	از	هنر	واژه	گزینی،	شّم	خبری،	حوصله	زیاد	و	نگاه	موشکافانه	و	
دقیق	نیز	برخوردار	باشد	و	با	پرهیز	از	احساسات،	بکوشد	رویدادها	را	همان	طور	که	اتفاق	

افتاده	منتشر	کند،	نه	آن	طور	که	خود	می	خواسته	اتفاق	بیفتد.

سرعت
است.	 خبرنگاری	 اساسی	 های	 ویژگی	 از	 خبر،	 سریع	 انتقال	 و	 گیری	 تصمیم	 در	 سرعت	
حساسیت	کار	اطالع	رسانی،	نیاز	مخاطبان	به	دانستن	سریع	و	به	موقع	خبرها	برای	اتخاذ	
افزایش	رسانه	ها	و	رقابت	میان	آن	ها،	بر	ضرورت	»سرعت«	در	کار	 تصمیم	درست	و	نیز	
خبررسانی	افزوده	است.	کمترین	تعلل	در	انعکاس	سریع	رویدادها،	به	کاهش	اعتبار	رسانه	و	
در	ادامه،	مرگ	رسانه	و	بی	خاصیت	شدن	آن	می	انجامد.	البته	باید	توجه	داشت	که	هیچ	گاه	
نباید	سرعت	انتشار	را	جانشین	صحت	و	درستی	خبر	کرد؛	زیرا	دروغ	پراکنی،	در	نهایت	به	

ضرر	کمپانی	خبری	خواهد	بود	و	اعتماد	مخاطبان	را	به	رسانه	کاهش	خواهد	داد.

حق طلبی
پیامبر	خدا	صلی	اهلل	علیه	و	آله	در	حدیثی	فرموده	است:	»حق	را	بگو	و	در	راه	خدا	از	مالمت	
هیچ	مالمت	گری	نهراس«.	ویژگی	حق	محوری،	حق	طلبی	و	حق	گویی،	از	مهم	ترین	ویژگی	
های	یک	خبرنگار	موفق	و	خداترس	است.	در	مقابل،	سخن	چینی،	بدگویی	و	به	جان	هم	

انداختن	مردمان،	از	ویژگی	های	نکوهیده	ای	است	که	هر	انسان	عاقلی	از	آن	ها	بیزاری	می	
به	 نیز	خود	خبرنگاران،	همواره	 و	 بنگاه	های	خبری	 نیکوست	که	صاحبان	 جوید.	پس	چه	

دنبال	واقعیت	باشند	و	از	جنجال	آفرینی	و	بد	کردن	مردم	با	هم	بپرهیزند.

زندگی شهید محمود صارمی
شهید	محمود	صارمی،	در	سال	1348	در	یکی	از	روستاهای	اطراف	بروجرد	به	نام	»چهار	
بره«	به	دنیا	آمد.	شهید	صارمی	در	کنکور	سراسری،	در	رشته	جغرافیای	انسانی	در	دانشگاه	
تهران	قبول	شد	و	به	همین	علت	تهران	را	برای	زندگی	برگزید.	او	پس	از	گذراندن	چند	ترم،	
از	طریق	بسیج	دانشجویی	دانشگاه	تهران	راهی	جبهه	های	نبرد	حق	علیه	باطل	شد	و	مدت	
هفده	ماه	در	آن	جا	ماند	و	سپس	به	دانشگاه	بازگشت	و	به	ادامه	تحصیل	پرداخت.	در	سال	
1370	مشغول	به	همکاری	با	خبرگزاری	جمهوری	اسالمی	گردید	و	سال	1371،	در	حالی	که	
به	تحصیالت	خود	در	مقطع	کارشناسی	ارشد	در	دانشگاه	شهید	بهشتی	ادامه	می	داد،	ازدواج	
نمود..	او	پس	از	چهار	سال،	به	سمت	دبیر	سرویس	فارسی	ایرنا	برگزیده	شد.	شهید	صارمی	
در	26	دی	ماه	سال	1375	به	عنوان	مسئول	دفتر	خبرگزاری	ایرنا	در	افغانستان،	راهی	مزار	
شریف	شد	و	حدود	دو	سال	بعد،	در	هفدهم	مردادماه	1377،	در	نهایت	مظلومیت	به	دست	

گروه	طالبان	به	شهادت	رسید.	یادش	گرامی	باد.

دوست خوب
شهید	محمود	صارمی،	مردم	مظلوم	افغانستان	را	هم	چون	خانواده	خود	دوست	داشت.	او	با	
آن	ها	بر	سر	یک	سفره	می	نشست	و	از	درد	و	مشکالت	ایشان	رنج	می	برد.	محمود	به	قدری	
با	آن	مردم	مأنوس	شده	بود	که	درد	آن	ها	را	درد	خود	می	دانست	و	در	سرمای	زمستان،	
لباس	های	گرم	خود	را	به	ایشان	می	بخشید.	همسر	شهید	صارمی	در	مورد	او	می	گوید:	
»بهترین	واژه	ای	که	در	مورد	ایشان	می	توانم	بگویم	این	است	که	شهید	صارمی،	یک	دوست	
خوب	برای	من	بود.	او	واقعا	یک	مدیر	بود	و	در	تمام	مراحل	زندگی،	با	برنامه	ریزی	عمل	می	
کرد«.	پدر	شهید	صارمی	هم	در	مورد	او	می	گوید:	»شهید	صارمی	در	دوران	کوتاه	عمر	پربار	
خود،	سختی	های	فراوانی	کشید.	خانواده	صارمی	از	او	تنها	به	عنوان	یک	دوست	یاد	نمی	
کند،	بلکه	او	را	انسانی	قوی	معرفی	می	کند	که	در	همه	زمینه	ها	استعداد	داشت	و	یکی	از	

افتخارات	مردم	بروجرد	بود«.

17 مرداد روز خبرنگار گرامی باد 
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اسالمی  شورای  مجلس  در  وین،  توافق  از  پس  روزهای  در 
سه دیدگاه حول نقش مجلس برای بررسی این موافقت نامه 
شکل گرفته است؛ سه دیدگاهی که البته بی ارتباط به جبهه 

بندی های موجود در مجلس شورای اسالمی هم نیست.
اساس  بر  عمدتا  که  دیدگاه  سه  این  »تابناک«  گزارش  به 
بررسی  قابل  فرجام  بررسی  به  ورود مجلس  شدت و ضعف 

است عبارتند از:
در  آن  طرح  عدم  و  ویژه  کمیسیون  در  برجام  بررسی   -۱

صحن مجلس
۲- بررسی برجام در صحن مجلس و رأی بله یا خیر به کلیت 

برجام بدون ورود به جرئیات آن
۳- بررسی برجام در صحن مجلس به صورت بند به بند و 

احتماال حک و اصالح آن
»دیدگاه اول« که بیشتر از سوی دکتر علی الرجانی، رئیس 
مجلس شورای اسالمی ارائه می شود، عدم بررسی برجام در 
مجلس و یا بررسی برجام در کمیسبون خاص مجلس است.

روی  بر  توافق  ابتدایی  روزهای  همان  در  مجلس  رئیس 
تأکید  آن  بررسی  به  مجلس  ورود  عدم  بر  وین  در  برجام 
داشت. او در این باره می گفت: »موضوع هسته ای زیر نظر 
مقام معظم رهبری رسیدگی می شود و مجلس در ارتباط با 
باشد و آنچه به مصلحت کشور  این موضوع نگرانی نداشته 
به  آن  گزارش  و  می شود  تصمیم گیری  موردش  در  است، 

مجلس ارائه خواهد شد«.
این دیدگاه علی الریجانی البته واکنش های مختلفی را به 
ویژه از سوی منتقدان اصولگرای مجلس برانگیخت و به نظر 
از  تدریجی  نشینی  عقب  اخیر،  روزهای  در  وی  رسد،  می 
مواضع اولیه داشته و به نوعی، ورود خاص مجلس را عاملی 
برای حمایت از توافق و ایجاد وفاق در بین سیاسیون دانسته 

است:
باید  اساسی  قانون  اصول  باب  از  اسالمی  شورای  »مجلس 
در  اما  بدهد؛  نظر  بین المللی  معاهدات  گونه  این  به  نسبت 
برخی موارد نیز نظر نداده است؛ مثل قطعنامه ۵۹۸٫ مسأله 
هسته ای را عالج می کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر 

باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود«.
به نظر می رسد، سخن اخیر الریجانی و تمایل برای نظر و 
ارزیابی  قابل  ویژه  کمیسیون  در  برجام،  از  مجلس  حمایت 
باشد، چرا که تصریحی بر بررسی در صحن ندارد و فقط بر بد 
نبودن نظر مجلس تأکید دارد. بررسی برجام در کمیسیون 
ویژه مجلس از همان ابتدا مطرح بود. بدین ترتیب که پس 
از تایید برجام در شورای عالی امنیت ملی، کلیت برجام و نه 
جزئیات آن توسط کمیسیون خاصی مرکب از نمایندگانی که 

در صحن مجلس انتخاب می شوند نیز بررسی شود.
»دیدگاه دوم« بررسی برجام در صحن مجلس، بدون ورود 
به جزئیات آن و فقط رأی گیری با حضور همه نمایندگان 
با گزینه های بله یا خیر به کلیت برجام است. بر اساس این 
دیدگاه، بند به بند توافق در صحن مجلس بررسی نمی شود 
با  یا مخالفت خود  و  توانند موافقت  نمایندگان می  و صرفا 

کلیت برجام را اعالم کنند.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  منصوری آرانی،  عباسعلی 
سیاست خارجی، در این باره می گوید: »نمایندگان تنها به 
یک سؤال درباره برجام پاسخ و رأی خواهند داد و آن این 
است که آیا با برجام موافق هستند که نمایندگان پاسخ بله یا 
خیر می دهند. نمایندگان صرفا نظر می دهند که آیا با برجام 
موافق یا مخالف هستند، به  جز این در جلسه علنی موضوع 
دیگری مطرح نخواهد شد و نمایندگان به  هیچ وجه حق ورود 
به متن را ندارند، چون به طور مثال برای جابه جایی یک »واو« 
این متن باید شش کشور جمع شده و درباره آن اظهارنظر 

کنند که این کار شدنی نیست«.
»دیدگاه سوم« که عمدتا نمایندگان عضو جبهه پایداری به 
از سوی  ارائه برجام در قالب یک الیحه  دنبال آن هستند، 
دولت به مجلس و بررسی جزئیات و بند بند برجام در صحن 
در  است.  آن  اصالح  و  برای حک  تالش  احتماال  و  مجلس 
صورتی که برجام قابل حک و اصالح نیست و یا باید کامال 
تأیید و یا رد شود. محمد سلیمانی از نمایندگان عضو جبهه 
پایداری در نطق خود در مجلس شورای اسالمی این معنا را 

این گونه توضیح می دهد:
»با ورود به متن و اظهار نظر مستدل و مسئولیت آور مبتنی 
خواهد  ایران  اسالمی  جمهوری  مخالف،  و  موافق  متن  بر 
دانست چه چیزی قرار است امضا شود. نمی دانم چرا عده ای 
خصوصاً دولت و باالخص فردی از تیم مذاکره از ورود مجلس 
به متن می ترسند؟ مگر در این متن چه چیزی هست که 
نباید باز شود؟ اگر مردم و نمایندگان با جوانب مثبت و منفی 
آن آشنا شوند و با چشم باز به آن رأی دهند، چه کسانی 
متن  از  را  برجام  کارشناسانه  بررسی  باید  کنند؟  می  ضرر 
گرفت و حواشی ها و سخنرانی ها و سرودها را دور ریخت. 
با  را سفید کرد.  توافق  موارد سیاه  بازی  با سیاه  توان  نمی 
سخنرانی و مصاحبه های متناقض چند پهلو کار کارشناسی 
انجام نمی شود. مگر با ادعای پوچ عدم کارآیی فردو و اراک و 
نطنز و آدرس غلط دادن می توان نگران نبود؟ با ساده سازی 
و سیاه بازی و ادعای نذر روغن ریخته، نمی توان پیشرفت ها 
و افتخارات را کم مایه کرد و کشور را در آینده گرفتار نمود. 
محروم کردن مجلس از این حق قانونی توسط دولت یا حتی 

هیأت رئیسه مجلس و رؤسای فراکسیون ها مردود است«.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر 
با  قضاییه،  قوه  مسئوالن  و  رئیس  دیدار  در  )یکشنبه(  امروز 
قدوسی  شهید  و  بهشتی  اهلل  آیت  مظلوم  شهید  از  تجلیل 
تأثیرناپذیری«  و  قضا، »استقالل  مقام دستگاه  واال  دو شهید 
دستگاه قضا را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند: باید در برابر 
عوامل مخدوش کننده استقالل قضا از جمله تهدید، تطمیع، 
روش  و  رفتار  بر  و  ایستاد  عمومی  جو  فشاِر  و  رودربایستی 
استقالل  عوامل  از  را  »اقتدار«  کرد.ایشان  تکیه  قضا  صحیح 
دستگاه قضایی برشمردند و افزودند: اقتدارطلبی قوه قضاییه، 
قدرت طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای 

قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.
عامل  دو  قضایی  دستگاه  کامل«  سالمت  و  گرایی  »قانون 
دیگری بودند که رهبر انقالب آنها را در تحقق استقالل قوه 
قضاییه، مؤثر و مهم خواندند.ایشان افزودند: در زمینه سالمت 
راه  این  به  جدیت  با  باید  و  است  شده  خوبی  کارهای  قوه، 
زمینه  قضایی،  دستگاه  در  فساد  گونه  هر  که  چرا  داد،  ادامه 
ساز فسادهای بزرگ تر در جامعه خواهد بود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای »پیشگیری از جرم« را از دیگر مسائل حساس و مهم 
قوه قضاییه برشمردند.ایشان افزودند: البته دستگاه های دیگر 
هم باید در این زمینه فعال باشند اما باید تالشی سازمان یافته 
در این زمینه صورت پذیرد، چرا که در غیر این صورت، جرایم، 
مدام افزایش و گسترش می یابند و مدیریت کالن آنها ممکن 
واقعاً  را  زندانیان  تعداد  افزایش  انقالب،  رهبر  بود.  نخواهد 
مختلف  زوایای  از  مسئله  این  افزودند:  و  خواندند  بار  تأسف 
مالی، خانوادگی، اخالقی و اجتماعی هزینه ساز است و باید با 
تمرکز بر راه حل های مختلف، برای عالج آن فکری جدی کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه ترویج فرهنگ صلح 
و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل 
اختالف را در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر خواندند و 
افزایش زندانیان مالی و  با تبعات منفی  افزودند: برای مقابله 
زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حل های 
تازه ای بود. رهبر انقالب با تأکید بر تالش برای تسهیل ازدواج 
جوانان به برخی مشکالت دادگاه های خانواده از جمله »طالق 
توافقی« اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان 

خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
»کادرسازی«  و  قوانین«  اصالح  و  »تنقیح  محوری«،  »برنامه 
سه نکته و توصیه مهمی بود که رهبر انقالب در ادامه سخنان 
با  ای  اهلل خامنه  آیت  پرداختند. حضرت  آنها  تبیین  به  خود 

تأکید بر ضرورت »برنامه محوری« در دستگاه قضایی گفتند: 
در  دقیق  حرکت  به  مدون،  و  روشن  برنامه  بر  کردن  تکیه 
مسیر چشم انداز آینده کمک می کند و مانع از گرفتار شدن 
تبیین  در  انقالب  رهبر  شود.  می  روزمره  های  کشمکش  در 
نکته دوم، یعنی »تنقیح و اصالح قوانین«، افزودند: قانون، راه 
پیشرفت کشور را هموار می کند و چنانچه برخی قوانین ایراد 
و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصالح کرد اما بنده به 

هیچ وجه قانون گریزی را قبول ندارم.
»کادر  توصیه،  آخرین  بیان  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
و  مستعد  نیروهای  گفتند:  و  دانستند  مهم  بسیار  را  سازی« 
سالمی در قوه قضاییه وجود دارند که باید آنها را برای کارهای 

بزرگ پرورش دهید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان خود با تبریک 
گرامی  را  قدوسی  و  بهشتی  شهیدان  یاد  قضاییه  قوه  هفته 
داشتند. ایشان با اشاره به نقش و شخصیت استثنایی شهید 
در  همچنین  و  انقالبی  مبارزات  دوران  در  بهشتی  اهلل  آیت 
جریان اداره کشور در شرایط انقالب گفتند: آیت اهلل بهشتی از 
نوادر زمان و شخصیتی جذاب، مدیر، مدبر و انقالبی محسوب 
و  مفید  حقیقتاً  کشور  و  انقالب  برای  زندگی اش،  که  می شد 
موثر بود و شهادتش نیز مایه وحدت و انسجام جامعه و تقویت 
دادستان  )اولین  قدوسی  شهید  ایشان  شد.  انقالب  جریان 
انقالب( را نیز شخصیتی برخوردار از روحی لطیف و در عین 

حال شجاع و نفوذناپدیر خواندند.
و  عزم  تحرک،  از  تقدیر  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
در  مسئولیت  ایفای  در  قضاییه  قوه  رئیس  جهادی  مدیریت 
تبیین اهمیت دستگاه قضایی افزودند: قوه قضاییه یکی از سه 
اسالمی  احکام  از  مهمی  بخش  و مجری  اساسی کشور  رکن 
سختی  تحمل  و  مجاهدت  تالش،  گونه  هر  انتظار  لذا  است 
معظم  رهبر  بیانات  از  پیش  است.  بجایی  انتظار  قوه  این  در 
قضاییه  قوه  رئیس  الریجانی  آملی  اهلل  آیت  اسالمی،  انقالب 
به ویژه  تیر  و خاطره شهدای حادثه هفتم  یاد  گرامیداشت  با 
شهید آیت اهلل دکتر بهشتی، گزارشی از اقدامات و برنامه های 
اشاره  با  الریجانی  آملی  اهلل  آیت  کرد.  بیان  قضایی  دستگاه 
اولویت  قوه قضاییه، شش  از  انقالب  به مطالبات رهبر معظم 
تدوین  برای  روشن  و  ویژه  سازوکار  ایجاد  را  قضایی  دستگاه 
دستگاه  عملکرد  بر  نظارت  آن،  اجرای  پیگیری  و  سیاست ها 
و  کادرسازی  قوه،  اقدامات  در  تأخیر  از  جلوگیری  قضایی، 
اعالم  قوا  با سایر  تعامل  از جرم و  جانشین پروری، پیشگیری 
اساس رهنمودهای  بر  قوه قضاییه  کرد و گفت: سیاست های 
رهبر معظم انقالب، سند چشم انداز و برنامه پنج ساله کشور، 
جمع بندی و به صورت برنامه پنج ساله قضایی تدوین شده 
است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد 
قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: همه دستگاه قضایی 

برای ارتقای سالمت اداری بسیج شده است.
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی، افزایش 
نرخ بهره وری در ساختار قضایی و همچنین تالش در جهت 
پیشگیری از وقوع جرایم، از دیگر موضوعاتی بود که آیت اهلل 

آملی الریجانی آن را بیان کرد.
در پایان این دیدار حاضران نماز جماعت مغرب و عشاء را به 

امامت حضرت آیت اهلل خامنه ای اقامه کردند.

 آنانکه  صاحب این قلم را میشناسند میدانند که وی حداقل با فقه ،فقها و فقاهت  
آشنایی دارد ،فقیهان زیادی را از نزدیک دیده ، وبا سیره عملی آنان مواجه بوده 
است زیرا همه قبیله او عالمان دین بودند. اجازه بفرمایید سخنم را با خاطره ای 
ازپدرم» سید محمد محقق داماد « آموزگار فقاهت قرن معاصر آغاز کنم وسپس 
،با  از سلف صالح  ماندگار  این میراث عظیم  فقاهت شیعی،  از  به دفاع  را  درددلی 

خوانندگان ارجمند در میان گذارم.. 
کودک بودم و به مقتضای سن با همسنان خود یعنی بچه های شش - هفت ساله  
ایام گرم خود را طی  فامیل در منزل بازی میکردیم. عصر تابستان بود وشهر قم 
میکرد. پدرم در زیرزمین استراحت میکردند . سروصدای بچه ها ایشان را از خواب 
بیدار کرد. آمدند وخطاب به من  جمله ای گفتند که اینجانب اگرچه آنروز نفهمیدم 
ولی عینا به خاطر سپرده ام و بعد ها به عمق آن واصل شدم. ایشان خطاب به من 
فرمودند : مصطفی !! این بار تو را تنبیه نمی کنم چون عقاب بال بیان قبیح است. 
از ظهرها که وقت استراحت است در منزل سروصدا  بعد  باید  بعد  به  این  از  ولی 
نکنی و با وجود این تذکر از این به بعد اگر تکرار شود تنبیه خواهی شد.!! )این 

قاعده فقهی مستند به حکم عقل است وزیربنای اصلی از اصول حقوق بشر و اصل 
قانونمند بودن جرم و مجازات در قوانین اساسی دنیای معاصر را تشکیل میدهد. 

یعنی مجازات کردن برای عملی قبل از ممنوع ساختن آن زشت است(
این داستان که نمونه ای است از عمل یک فقیه نشان میدهد که  موازین ، مبانی و 
قواعد فقهی برای شخص فقیه چنان ذهنیتی را فراهم می سازد که گویی با گوشت 
،خون وپوستش عجین میشود که حتی درزندگی شخصی و حریم خصوصی خود 
آنهم با مولّی علیه خویش نیز نمی تواند خالف آن عمل کند،تا چه رسد به  فضای 

اجتماعی و حقوق شهروندان اگر به قدرتی دست یافت. 
ذکر این مقدمه بدان جهت بود که چند روز قبل یکی از خبرگزاری های رسمی 
براینکه  مبنی  داشت  ارسال  دیگران(  وشاید   ( اینجانب  همراه  تلفن  به  را  خبری 
عالیجنابی از صاحبان منصبی که مقتضای آن منصب فقاهت همراه با عدالت بود و 
بنابراین از فقیهان عادل رسمی کشور جمهوری اسالمی محسوب می شدند اظهار 
فرموده اند که برخی افراد مورد نظر مبارک ایشان را بایستی بدون محاکمه اعدام 
بنابه محاکمه بود هیچ قاضی عادل وآگاهی جز حکم اعدام برایشان  میکردند.اگر 
صادر نمی کرد .معظم له برای توجیه نظر خویش به دادگاه صحرائی موسولینی پس 
از جنگ جهانی توسط پارتیزانها تمسک فرموده وگفته اند فقط در دادگاه از ایشان 
قاضی دستورداد  است  نامم موسولینی  وقتی گفت  نامت چیست؟  سوال شده که 

ببرید اعدام کنید .  
َُّهْم لََیْطُلُبوَن َحّقاً ُهْم تََرُکوُه َو  با قطع نظر از جمله درباره حضرت مولی علی )ع( َو إِن
َدماً ُهْم َسَفُکوُه-که بنای تحلیل ومقام بررسی نیست ، اینک عرض من این است که: 
ونظام  است  ایشان  فتوای   بر  نظرشان  محمول  فقاهت   این صاحب منصب  اوالً 
قضائی کشور از مقلدین ایشان نمی باشند. ایشان فقاهت خود را بایستی در روند 
تصویب قوانین اعمال نمایند ونه در تریبونهای سخنرانیهای اجتماعی .البته  هرچند 
وظائف  و  باشد  اعتنا  بی  اظهارات  اینگونه  به  که  آنست  قضائی  استقالل  مقتضای 
با تکالیف شرعی و قانونی خود انجام دهد ولی ناگفته پیداست که  خودرا مطابق 
انتشار این گونه مطالب چهره قضای اسالمی را ملکوک میکند ودستگاه قضائی نمی 
تواند نسبت به این گونه ضربه های وارده بی تفاوت باشد. زیرا نحوه سخن گفتن به 
گونه ایست که گوئی عنان اختیار وتصمیم گیری بدست گوینده بوده و خواهد بود. 
چهار  به  منحصر  امامیه  فقه  منابع  که  میدانند  دیگران  از  به  البته  ایشان  ثانیاً  
منبع است  کتاب، سنت ،اجماع وعقل .در سراسر فقه اصطالح »باالدلة االربعه« 
بکّرات مشهود است )رک:الحدائق الناضرة/ج۲۱ص۳۹۵/المناهل/ص۲7۱/المکاسب.

است  متشرعه  منظورشان سیره  میکنند   به سیره عمل  فقیهان  اگر  ج۱ص۲۵۳( 

)رک: مصباح الفقیه /ج ۲ص۱70  /العروة الوثقی ، ج۱ص ۱0۱( ونه رویه قضائی  
دادگاه موسولینی  دیکتاتور ایتالیا .  آیا منصب رسمی فقاهت این حق را برای ایشان 
این گونه سخن گفتن  بیفزایند ؟آیا  برمنابع فقاهت  ایجاد کرده که منبعی جدید 

چوب حراجی نیست که بر پیکر فقاهت وقضاوت وارد میگردد ؟  
از قواعد مسلم فقه اسالمی  که میتواند بشریت به آن افتخار کند احترام به  ثالثاً 
دماء، اعراض وجان انسانهاست. مجازات بدون محاکمه  آنهم مجازات اعدام را چگونه 

ایشان میتواند به فقاهت اسالمی منتسب سازد؟  
رابعا ظاهرا معظم له در این جمالت معیار »عدالت وآگاهی قضائی« را هم معین 
قضات  به  و  دانسته  موسیلینی  صحرائی  دادگاه  قاضی  را  کامل  الگوی  و  فرموده 
دسنگاه قضاء آموزش داده اند که از سنت حسنه! ورویه قضائی معزی الیه پیروی 
نمایند!! عجبا لحلم اهلل ! جای شیخ انصاری ها خالی است که  کتاب القضاء ورساله 
شریفه عدالت خویش را باز نگری وبا این فرمایشات فقیهان عصر ما مقایسه کنند 

وببینند چگونه محصول عمرشان روبه ویرانی می نهد. 
البته در هنگام نگارش این سطور نگران آنم که معظم له درپاسخ این نقد به ذیل 
دامن گشاد وگسترده مصلحت تمسک نمایند که دراین صورت  قلم را سرمی شکند 
واز نگارش باز میدارد. بفرمایند که مصلحت چنان دیدیم و چنان گفتیم و چنان 
صراحت  کمال  با  و  است  سکوت  جای  دیگر  اینجا  کرد.  خواهیم  چنان  و  کردیم 
اعتراف می کنم که الاقل این نویسنده توان دفاع ندارد. این سخن مبتنی بر نظریه 
فقه مصلحت اندیش است که می تواند همه اصول اخالقی و فقهی شریعت احمدی 
و دین محمدی را منزوی سازد که البته برای اینجانب مبانی فکری و علمی این 

نظریه فاقد توجیه است  والی اهلل المشتکی. 
این یادداشت صرفا به انگیزه دفاع از مقام شامخ فقه و فقاهت بود که توسط این 
طلبه کوچک با اذن فحوا از سوی اساتید بزرگوار، فقیهان عالیقدر و مرجعیت معظم 
شیعه که میراث دار بزرگان گذشته می باشند، نگاشته شد. در این مقال از سخن  
به  و  بندد  فرو می  ایران لب  اساسی ملت  قانونی و حقوق  موازین  پیرامون  گفتن 

موقعی و یادداشتی دیگر موکول می نماید بشرط بقاء الحیات. 
ازآن سموم که برطرف بوستان بگذشت       عجب که بوی گلی هست وعطر نسترنی 
کناره گیر و زبان درکش و تماشا کن           که کس بدهر ندیده چنین عجب زمنی  
مزاج دهر تبه شد ازین بال حافظ                  کجاست فکر حکیمی ورای برهمنی  

والسالم علی من اتبع الهدی - سید مصطفی محقق داماد -۲۸مهرماه ۹۳ 
 روزنامه اطالعات - سیدمصطفی محقق داماد 
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دانشکده  ساختمان  چهارم  طبقه  در  حضور  سبحاني  حسن 
اقتصاد دانشگاه تهران را بر کرسي خانه ملت در چهار سال 
اخیر ترجیح داده تا در قامت یک استاد دانشگاه به نقد مسائل 
اقتصاد  دکتراي  فارغ التحصیل  نخستین  بپردازد.  اقتصادي 
از  انقالب اسالمي  از  ایران در سال هاي پس  در دانشگاه هاي 
بود  یارانه ها  هدفمندسازي  اجراي  مخالف  کارشناسان  زمره 
که هرچند سرانجام نتوانست تصمیم گیران را متقاعد کند اما 
به سخن  لب  مورد  این  در  شد  آغاز  طرح  این  اجراي  وقتي 

نگشود.
حاال هم که شش ماهي از اجراي این طرح مي گذرد هرچند 
او اصال قصد ندارد به بررسي اجراي این طرح بپردازد اما از آن 
تاثیرپذیرفته،  از این طرح  جایي که وضع اشتغال کشور هم 
و  مي شود  یارانه ها  هدفمندسازي  نقد  فضاي  وارد  ناخواسته 
صراحتا مي گوید: »این سیاست تولید ما را زمینگیر کرد.« وي 
درباره هدفمندسازي یارانه ها همچنین اعتقاد دارد که اکنون 
تدریج  به  وقتي  که  شده  درآمدي  توهم  دچار  مصرف کننده 
احساس کند تمام درآمدش را افزایش سطح عمومي قیمت ها 
توهم درآمدي  واقع بین مي شود که دچار  مي بلعد، آن موقع 
انساني« درباره  نیروي  بود. مولف کتاب »اقتصاد کار و  شده 
وضع اشتغال کشور نیز که محور اصلي گفت وگوي خبرنگار 
اعتماد با وي بود، سه ادعاي دولت در بخش اشتغال مبني بر 
ایجاد شدن ۱/۵ میلیون شغل در سال ۸۹، کاهنده بودن نرخ 
بیکاري و ایجاد کردن ۲/۵ میلیون شغل در سال ۹0 را بررسي 
کرد:  خالصه  مي توان  جمله  این  در  را  حاصش  که  مي کند 
»روند گذشته و ظرفیت هایي که وجود دارند نمي توانند تایید 
کنند چنین عددهایي محقق شده، مگر اینکه خالف آن ثابت 
شود. درباره ۲/۵میلیون شغل در سال جاري نیز فکر نمي کنم 
شوراي  مجلس  دوره  سه  نماینده  باشد.«  ظرفیتي  چنین 
توصیف  اینگونه  را  کشور  اقتصاد  حاضر  حال  وضع  اسالمي 
افزایش  با  توام  کسادي  دوران  در  حاضر  حال  »در  مي کند: 
قیمت ها هستیم. کسادي که در آن رشد تولید زیاد نیست اما 
به  اقتصاد هست که  رشد قیمت ها زیاد است. اصطالحي در 
این شرایط تورم رکودي هم گفته مي شود.« پیش بیني او از 
روند  ادامه  صورت  در  که  است  این  نیز  کشورمان  اقتصاد 
افزایش نقدینگي شاهد چند اتفاق خواهیم بود: رشد اقتصادي 
احتماال اسمي ناشي از افزایش سطح عمومي قیمت ها، کاهش 
میل به سرمایه گذاري، افرایش نرخ بیکاري و البته رشد تورم. 
اخیرا دولت درباره وضع اشتغال کشور سه ادعا را مطرح کرده 
سال  در  شغل  میلیون   ۱/۵ از  بیش  ایجاد  آن  نخستین  که 
اقتصادي کشور  به وضع شاخص هاي  توجه  با  است.  گذشته 
فکر مي کنید چقدر این آمار با واقعیت انطباق دارد؟مشکلي 
که ما با آن مواجه هستیم این است که حقیقتا اطالعاتي که 
تعریف  زماني  مقاطع  در  و دوره یي  استناد کرد  آن  به  بتوان 
شده منتشر شود و متاثر از شرایط کشور نباشد، نداریم. کسي 
هم که مي خواهد اظهارنظر کند، قاعدتا خودش که سازمان 
من  کند.  اعتنا  رسمي  مراکز  آمار  به  باید  ندارد.  آمارگیري 
خودم شخصا به آمارهایي که مراکزي مانند مرکز آمار یا بانک 
باور  و  دارم  اعتنا  مي کنند  منتشر  رسمي  به صورت  مرکزي 
مي کنم و دلیلي ندارم که آنها را باور نکنم. اما تاکید مي کنم 
با  منتشر کردن  که  کنند، چرا  منتشر  به صورت رسمي  که 
گفتن فرق مي کند. وقتي صحبت از تولید یک میلیون و 600 
هزار شغل شد، من چندین سوال را مطرح کردم. هرچند آدم 
ایجاد  این همه شغل  در کشور  ببیند  که  خوشحال مي شود 
مي شود اما الزم است گفته شود این مشاغل چه شغل هایي 
شده  ایجاد  مشاغل  این  استاني  جغرافیایي  توزیع  هستند؟ 
شده  گرفته  کار  به  اینها  براي  سرمایه  چقدر  است؟  چگونه 
است؟ آیا این مشاغل، مشاغلي هستند که در سال ۸۹ ایجاد 
شده اند یا اینکه در این سال به ثمر نشسته اند؟ و چند سوال 
احساس  انسان  نمي طلبد  پاسخي  سوال ها  این  وقتي  دیگر. 
مي کند که از دو حالت خارج نیست: این مطالب درباره ایجاد 
شغل یا درست است یا نادرست. اگر درست هست که باید از 
ذهن کارشناسان رفع ابهام شود و اگر درست نیست احتماال 
پاسخي نداشته اند. دولت در این زمینه تاکنون براي شفافیت 
موضوع اقدامي نکرده است. البته براساس تجارب و اطالعاتي 
طریق  از  استانداران  که  است  مشاغلي  جمع  این  داریم،  که 
در  اجرایي  دستگاه هاي  بین  خودشان  سهمیه هاي  توزیع 
اگر  مثال  که  نیست  معلوم  هیچ  و  کرده اند  ایجاد  استان ها 
سازمان جهادکشاورزي یک استاني مسوول ایجاد ۲۵0 هزار 
شغل شده، چگونه و در کجا شغل ایجاد کرده است.مي خواهم 
بگویم واقعا اظهارنظري که کارشناسي باشد ممکن نیست اما 
بخش  در  در سال ۸۸  مثال  اینکه  به  توجه  با  گفت  مي توان 
صنعت حدود ۱۱0 هزار شغل و در بخش معدن کمتر از این 
میزان ایجاد شده و با توجه به اینکه کشورما دچار خشکسالي 
است و طبق اعالم یکي از مقامات بانک مرکزي میزان زیادي 
اشتغال در بخش کشاورزي از بین رفته و عالوه بر اینها، در 
بخش عمومي هم سیاست بر بزرگ نشدن دولت است و ایجاد 
سخت  خیلي  بنابراین  نیست،  ممکن  زمینه  این  در  شغل 
این آمار  مي شود قبول کرد که حتي آمارهاي در حد نصف 
آمار و  با  را  این  اینکه دولت خالف  باشند، مگر  محقق شده 
در  مي کنم  فکر  من  کند.  اثبات  دارد  اختیار  در  که  وسایلي 
شرایط عادي میانگین تا 600 هزار و 700 هزار شغل در سال 
شغل ایجاد شود، آن هم اگر خیلي خوب عمل کنیم و اقتصاد 
کشور شرایط ویژه یي نداشته باشد. روند گذشته و ظرفیت هایي 
که وجود دارد نمي توانند تایید کنند چنین عددهایي محقق 
شده، مگر اینکه خالف آن ثابت شود.با وجود ظرفیت ساالنه 
کرده  ادعا  دولت  کشور،  در  شغل  هزار   700 تا   600 ایجاد 

امسال بیش از ۲/۵ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. دومین 
ادعاي دولت در زمینه اشتغال را چگونه ارزیابي مي کنید؟در 
اولي مطرح است.  به طریق  باز همان سواالت  این مورد هم 
مثال یک نسبت معناداري بین رشد اقتصادي کشور با اشتغال 
وجود دارد. به هر دلیلي دولت نرخ رشد اقتصادي کشور را از 
نیمه دوم سال ۸7 اعالم نکرده است. عقل متعارف با خودش 
مي گوید که این نرخ یا خوب است یا بد. از این دو حالت که 
اعالم  دولت  ندارد  دلیلي  که  باشد  خوب  اگر  نیست.  خارج 
نکند، پس اگر اعالم نمي کند، البد خوب نیست. این منطق 
خیلي ساده یي است. دولت نباید در این زمینه نگران باشد که 
رشد  چون  نکند.  اعالم  است،  پایین  اقتصادي  رشد  نرخ  اگر 
اقتصادي به کل اقتصاد برمي گردد و اگر پایین است نشان از 
کسادي در کل اقتصاد اعم از بخش خصوصي و دولتي دارد و 
اگر رونق هم هست، به همه ملت و از جمله دولت برمي گردد. 
شرمنده  دولت  فقط  دارد،  وجود  شرمندگي اي  اگر  بنابراین 
نیست، همه باید شرمنده باشند. اگر افتخاري هم هست براي 
همه است. البته در اقتصاد ایران دولت نقش پررنگي در رکود 
به هر حال مي خواهم عرض کنم  اما  دارد  اقتصادي  رونق  و 
چون نرخ رشد اقتصادي اعالم نمي شود، استدالل منطقي این 
است که این رقم پایین است. بعد این سوال مطرح مي شود که 
چگونه نرخ رشد اقتصادي ناچیز است، اما اشتغال مربوط به 
رشد اقتصادي باالست. اینها منطقا با هم جمع نمي شوند.فکر 
مي کنید تحقق ایجاد ۲/۵ میلیون شغل نیاز به چه میزان رشد 
اقتصادي دارد؟ آیا شما هم مثل اقتصاددان هایي مانند دکتر 
طایي فکر مي کنید به ازاي هر یک درصد رشد اقتصادي ۱00 
هزار شغل ایجاد مي شود؟بعضي دوستان یک مدلي را تخمین 
مثال  اگر  اما  ندارم  اطالعي  مدل  آن  از  من  البته  که  زدند 
متغیرها و شرایط آن مدل همچنان حاکم باشد، آن موقع باید 
یک نرخ رشد ۲۵درصدي حاصل شود که این اعداد، عددهاي 
شغل  میلیون   ۲/۵ ایجاد  مي آید  نظر  به  است.  باالیي  خیلي 
ایران ظرفیت  اقتصاد  اصال  اینکه  یعني  نباشد.این  واقع بینانه 
ایجاد این میزان شغل را ندارد؟روندهاي گذشته نشان مي دهد 
است  ممکن  البته  است.  نشده  بالفعل  ظرفیتي  اینچنین  که 
بگوییم اقتصاد این میزان ظرفیت را به صورت بالقوه دارد اما 
بالقوه هم مثال از 600 هزار شغل 400درصد رشد نمي کند و 
حتي  بگوییم  اگر  بنابراین  نمي رسد.  شغل  میلیون   ۲/۵ به 
ظرفیت بالقوه دارد، باید چند سال به تدریج رشدهاي خوبي 
حاصل شود که ما به این عدد برسیم اما اینکه یکدفعه شما از 
یک عدد پایین به عدد خیلي باالیي برسید من فکر نمي کنم 
چنین ظرفیتي وجود داشته باشد. به دلیل اینکه باید سرمایه 
راه اندازي  را  موجود  نیمه تمام  طرح هاي  بخواهیم  اگر  باشد، 
کار مي کنند  با ظرفیت کمي  را که  آنهایي  یا ظرفیت  کنیم 
بخواهیم  هم  اگر  و  مي خواهد  سرمایه  اینها  دهیم،  افزایش 
سرمایه گذاري جدیدي کنیم یک پروژه که در یک سال به ثمر 
نمي رسد بلکه سال ها طول مي کشد که نتیجه بدهد. بنابراین 
وقتي مي خواهیم در یک سال ۲/۵ میلیون شغل ایجاد کنیم، 
به  آنها مربوط  تاسیس  پروانه  باشند که  باید عمدتا مشاغلي 
سال هاي گذشته باشد و در این سال بخواهند به ثمر برسند.

نیمه تمام  واحدهاي  تکمیل  بر  تاکید  بیشترین  باید  واقع  در 
باشد؟به نظر مي آید باید اینگونه باشد، چون بالفاصله که شغل 
اقتصاد  رونق  باید در سال هاي گذشته روي  نمي شود.  ایجاد 
ایران کار کرده و سرمایه گذاري کرده باشند. از آنجایي که ما 
را  بذري  ما  نشان نمي دهد که  این  بنابراین،  بودیم  در رکود 
میلیون شغل  ایجاد ۲/۵  میزان  به  امسال  که  باشیم  پاشیده 
برداشت کنیم. البته شخصا خود من یا شما از اینکه این میزان 
اجازه  کار  منطق  اما  مي شویم  خوشحال  شود  ایجاد  شغل 
نمي دهد که اینگونه فکر کنیم.شما هم اشاره کردید که براي 
ایجاد شغل نیاز به تسهیالت است اما طبق آمارهاي خود بانک 
از  یعني   ۸۹ تا   ۸7 سال هاي  در  پول  انتشار  میزان  مرکزي، 
زمان ریاست آقاي بهمني بر بانک مرکزي به میزان ۱۲ سال 
قبل بوده و اکنون بیشترین حجم نقدینگي در کشور را داریم. 
میلیارد  هزار   ۱6۸ از  بیش  واگذاري  شرایط  این  در  آنوقت 
ایجاد  براي  اعالم کرده  کار  وزیر  معاون  تومان تسهیالت که 
داشته  مي تواند  تبعاتي  چه  است،  الزم  شغل  ۲/۵میلیون 
بعید  دیگر  عدد  هر  یا  تومان  میلیارد  هزار   ۱6۸ باشد؟البته 
مثال  که  است  سیستم  یک  ببینید  شود.  محقق  که  است 
گفته اند بخشي از این میزان از طریق تسهیالت بانکي و بخش 
دیگري هم از طریق صندوق توسعه ملي است که به هر حال 
هرکدام از اینها که محقق شود، تقاضا را در اقتصاد ایران دامن 
مي زند،  دامن  را  تقاضا  همیشه  کردن  هزینه  یعني  مي زند. 
منتها چون محصول این در گذر زمان به سر مي رسد، معنایش 
وجود  فعال  عرضه یي  اما  مي شود  ایجاد  تقاضا  که  است  این 
ندارد و از این طریق ما به افزایش قیمت هاي ناشي از فشار 
یارانه ها  از طرف دیگر مساله هدفمندکردن  تقاضا مي رسیم. 
همانطور که ما سال هاي پیش گفتیم و پیش بیني کردیم آثار 
خود را بر چهره تولید گذاشته و به تدریج نمایان مي شود. این 
شرایط، شرایطي است که باز خودش به سطح افزایش عمومي 
قیمت ها به واسطه تورم ناشي از فشار هزینه کمک مي کند. 
چون قیمت عوامل تولید افزایش مي یابد و آن گازانبر تورم از 
دو ناحیه فشار تقاضا و فشار هزینه در افزایش سطح عمومي 
قیمت عمل مي کند. این افزایش سطح عمومي قیمت با یکي 
دو متغیر دیگر هم جفت وجور مي شود. متغیر اول این است 
که هرقدر این باال مي رود شاخص بهاي عوامل تولید افزایش 
مي یابد و بنابراین انگیزه هاي سرمایه گذاري را کم مي کند. از 
آن طرف یعني معکوس آن عدد عمل مي شود. یعني حتي اگر 
براي  انگیزه  باشد،  که  نمي آید  نظر  به  که  باشد  پولي 

عوامل  شاخص  هم  چون  ندارد،  وجود  خیلي  سرمایه گذاري 
تولید در حال افزایش است و هم در فضاي تورم سرمایه گذاري 
باالرفتن  هم  موجود  واحدهاي  درباره  مي شود.  تمام  گران تر 
هزینه هاي تولید اگر با کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد، 
ممکن است به کاهش اشتغال کارگاه هاي موجود هم به طور 
موقت یا دایمي منجر شود و عده یي را از این بابت بیکار کند. 
بنابراین چند عامل است که در خالف همدیگر عمل مي کنند. 
عین  در  و  مي شود  ممکن  را  قیمت  افزایش  نقدینگي  یعني 
حال افزایش قیمت میل به سرمایه گذاري را کاهش مي دهد و 
کاهش میل به سرمایه گذاري یعني نبود اشتغال بیشتر و از 
تعدیل  را  افراد خود  تعداد  اگر واحدهاي موجود  سوي دیگر 
کنند، باز به تورم دامن زده مي شود. از طرف دیگر چون در 
و  مي شود  بیشتر  موقت  کارگران  اخراج  به  میل  شرایط  این 
از  بیشتر خواهد شد، صیانت  قراردادهاي زیر ۹0 روز  انعقاد 
معرض  در  مدام  که  کارگري  مي یابد.  کاهش  نیز  کار  نیروي 
اخراج و قراردادش کمتر از ۹0 روز است، هرآینه مي تواند با 
با  را  خود  کرده  کسب  تجربیات  همه  خودش  شدن  اخراج 
خودش ببرد که همه اینها در بهره وري اثر دارد. بنابراین ما 
یک مجموعه عواملي که بعضا مزاحم هستند را در کار اقتصاد 
از برآیند این تحوالت  باید جواب خود را  مي بینیم. متغیرها 
بگیرند. پیش بیني مي شود به هرحال مقداري رشد اقتصادي 
یارانه ها. هدفمندکردن  قانون  لحاظ  با  بویژه  شود،  بیشتر 
منظورتان در آینده است؟منظورم در همین سالي که هستیم. 
این طوري به نظر مي رسد، چون وقتي سطح عمومي قیمت 
باال مي رود این در محاسبه رشد اقتصادي موثر است. ممکن 
است آن رشد، رشد اسمي باشد اما باالخره موثر است.یعني ما 
داشت؟بله.  خواهیم  بیکاري  افزایش  با  همراه  اقتصادي  رشد 
مشکلي از این بابت ندارد، فقط مي شود گفت افزایش بیکاري 
نه، افزایش نرخ بیکاري. چون ممکن است تعداد شاغالن زیاد 
شود اما نرخ هم باال بیاید و آن وقت این به آن معناست که 
درصد رشد نرخ بیکاري بیشتر از درصد رشد نرخ اقتصادي ما 
بیکاري هم رشد  نرخ  اقتصاد هم رشد کرده،  نرخ  هم است. 
کرده اما نرخ رشد بیکاري بیشتر بوده است.چطور ممکن است 
که تعداد شاغالن زیاد شده باشد و از آن طرف نرخ بیکاري 
داریم که  میلیون جمعیت شاغل  ما ۲۳  هم رشد کند؟مثال 
ممکن است 700 هزار نفر سرکار بروند و تعداد شاغالن به ۲۳ 
میلیون و 700 هزار نفر برسد، بنابراین شاغالن شما زیاد شده 
اما باید دید که چقدر متقاضي وارد بازار کار شده اند که شما 
آن  و  کرده اید  کار  بازار  جذب  را  آنها  نفر  هزار   700 تنها 
مجموعه یي که مي ماند را وقتي تقسیم بر جمعیت فعال کنیم، 
ممکن است عدد به گونه یي شود که نرخ بیکاري را باال ببرد. 
یعني قابل جمع است که هم عدد مطلق شاغل باال برود و هم 
آن  به  شما  که  چرخه یي  آن  یابد.پس  افزایش  بیکاري  نرخ 
در  و  تورم  افزایش  نقدینگي،  افزایش  حاصلش  کردید  اشاره 
نتیجه افزایش نرخ بیکاري است...بله، اینگونه است.البته ما در 
سال هاي اخیر درباره تورم و بیکاري رابطه معکوس داشتیم 
که به منحني فیلیپس معروف است. یعني با افزایش یکي، آن 
اینگونه  این بار  انگار  اما  مي گرفت  خود  به  نزولي  روند  یکي 
صنعتي  جوامع  براي  هم  فیلیپس  منحني  بود.خود  نخواهد 
در  و  کار مي کند  کوتاه مدت  در  آن هم مي گفتند که  است، 
بلندمدت رابطه یي بین نرخ بیکاري و تورم آنها هم ندیدند. در 
دوران  در  که  گفت  مي شود  هستیم،  ما  که  هم  شرایطي 
این  به  قیمت ها.  افزایش  با  توام  کسادي  هستیم.  کسادي 
شرایط نمي شود رکود گفت، چون تعریف رکود این است که 
سطح  و  دستمزد  حال  عین  در  و  بیاید  پایین  تولید  سطح 
عمومي قیمت ها هم پایین بیایند، اما دستمزد و سطح عمومي 
اما دچار رشد پایین  باالرفتن هستند  قیمت هاي ما در حال 
اقتصادي هستیم. بنابراین بهتر است بگوییم کسادي. کسادي 
که در آن رشد تولید زیاد نیست اما رشد قیمت ها زیاد است. 
حاال یک اصطالحي در اقتصاد هست که تورم رکودي هم به 
آن مي گفتند. هم تورم هست و هم رکود.آیا شما همین چرخه 
افزایش  چرخه  این  از  که  مي کنید  پیشنهاد  و  توصیه  را 
نقدینگي همراه با افزایش تورم و افزایش نرخ بیکاري استفاده 
شود یا اینکه نباید نقدینگي بیش از این رشد کند؟ما باید در 
سیستم قرار بگیریم و صحبت کنیم. االن مسائلي که حاکم 
است ایجاب مي کند نقدینگي زیاد شود. البته من نمي گویم 
که زیاد شود. اما خودتان را جاي کساني بگذارید که تصمیم 
و  است  حاکم  رکود  و  زیاد  بیکاري  که  مي بینند  مي گیرند، 
سرمایه  این  که  بیایند  بیرون  رکود  و  بیکاري  از  مي خواهند 
مي خواهد. منتها شناخت مدیریت در کشور و تلقي مردم از 
اجراي  از  ناشي  مبهم  فضاي  و  اقتصاد  آینده  سرمایه گذاري 
هدفمندسازي یارانه ها اینها موجب مي شود که اگر نقدینگي 
هم زیاد مي شود به تولید صدمه وارد کند. مشکل کشور ما 
اینگونه است که هم به نقدینگي نیاز هست و هم نقدینگي در 
اقتصاد کشور ما زیاد است. نقدینگي آن جایي که نیاز است 
یعني تولید نمي رود. به بازار ارز و سکه مي رود و مکرر دولت 
را دنبال خودش مي کشد. بنابراین اگر در جست وجوي درماني 
بیرون  شد  اشاره  که  حلقه یي  این  از  مقداري  باید  هستیم 
باشید  که  درونش  کنیم.  نگاه  آن  به  بیرون  از  و  بیاییم 
باید  دیگران هم مي گیرند.  تصمیم مي گیرید که  همانطوري 
دید آن زنجیرهایي که این حلقه را تکمیل کرده اند باید از کجا 
شکسته شوند که مثال افزایش نقدینگي در جاي خودش عمل 
به  را  تولید خود  ما مزیت هایي  کند. من شخصا معتقدم که 
ادله غیرموجه یکي پس از دیگري ضعیف کردیم. مثال ما در 
انرژي و نیروي کار مزیت داشتیم، تحت این عنوان که داریم 
بوده،  بسیار غلطي  بارها گفتم حرف  یارانه مي دهیم که من 

تولید کشور را از این مزیت ها محروم کردیم. ببینید تکنولوژي 
نمي کند.  تغییر  چندماهه  و  هفته یي  یک  و  یک شبه  که 
گران  چون  بگویند  نمي توانند  بالفاصله  که  صنعت  صاحبان 
شده این کارخانه را جمع مي کنیم. ناگزیر هستند که با وضع 
موجود ادامه دهند که وقتي با وضع موجود ادامه مي دهند، 
گرفته  آنها  از  تولیدشان  مزیت  و  رفته  باال  هم  تولید  هزینه 
زمینگیر  را  تولید  ما  دهند.  ادامه  نمي توانند  بنابراین  شده، 
کردیم. وقتي که نقدینگي را براي تولید اضافه مي کنیم، این 
و  کارگران  حقوق  افزایش  مثل  و  نمي رود  تولید  خدمت  در 
که  آنهاست  حق  و  مي کنیم  ایجاد  تورم  که  است  کارمندان 
تورم آنها را جبران کنیم اما وقتي مي خواهیم همین حق را 
جبران کنیم آن وقت افزایش دادن حقوق ها به منزله ظرف 
بنزیني روي آتشي است که خودش مشتعل است. یعني تورم 
باید این  را بدتر مي کند. حاال صحبت این است که در کجا 
را  باید یک جایي که کم ترین هزینه  حلقه را شکاند. قاعدتا 
داشته باشد بشکنیم، حتي اگر این به معناي برگشت از برخي 
سیاست هایي باشد که با افتخار آن را اتخاذ کردیم. من هنوز 
هم با اینکه شش ماه از هدفمندشدن یارانه ها گذشته اما تا 
سه چهار ماه دیگر بنا ندارم راجع به هدفمندسازي یارانه ها 
صحبت کنم. اما اجماال عرض مي کنم که این، سیاست تولید 
ما را زمین گیر کرد. مثال دیگر هم مي شود درباره نرخ ارز بیان 
کرد که این روزها یک اتفاقي برایش افتاد. بعضا گفته مي شود 
که نرخ ارز ما شناور مدیریت شده است. من از بعضي افراد 
نزدیک به سیستم تصمیم گیري پرسیده ام که این مدیریت به 
مربوط  مدیریت  به  که  موضوعي  یعني  مي شود.  مربوط  چه 
مي شود چیست؟ ما تولید یا صادرات یا درآمد دولت را با نرخ 
ارز مدیریت مي کنیم؟ هرکدام از اینها که باشد نرخ ارز به یک 
را  دولت  بودجه  بخواهید  اگر  شما  مي کند.  پیدا  معنا  شکل 
اگر  برود.  باال  مکرر  باید  نرخ  این  وقت  آن  کنید،  مدیریت 
صادرات مدنظر باشد باز باید افزایش بیابد اما اگر تولید است 
دیگر ایجاب نمي کند که این باال برود. باید محور را پیدا کرد. 
اینجا همه مسووالن مي گویند که مي خواهیم تولید را درست 
کنیم، پس اگر مي خواهید تولید را درست کنید همه راه هایي 
مربوط  تولید  مزیت هاي  کاهش  یا  تولید  زدن  ضربه  به  که 
مي شود را باید سد کنیم و خیلي به مقایسه بیخودي از کشور 
با سایر کشورها و اقتباس بي خود از سیاست ها اقدام نکنیم.

بیکاري  نرخ  است که وضع  این  اشتغال  درباره  ادعاي دولت 
مي توانید  را  روند  بودن  کاهنده  این  شما  آیا  است.  کاهنده 
از  آماري که دولت رسما  به  بپذیرید؟همانطور که گفتم من 
طریق مراکز آماري اش اعالم کند، تردید نمي کنم. دولت تا به 
حال این کار را نکرده است. این دیگر سخاوتمندانه ترین نگاه 
به آمارهاي دولت است. دولت باید سیستم کارشناسي کشور 
را اقناع کند که نکرده است. ما امیدواریم که بتواند اقناع کند. 
یا  هستند  درست  اینها  نمي دانم  استنباطا  و  نفیا  واقعا  من 
اشتباه اما از روي روندهاي گذشته ظرفیت اقتصاد ایران براي 
ایجاد اشتغال و لحاظ شرایط اقتصاد جهاني و اقتصاد داخلي 
اعالم شده  میزان شغل  این  است که  این  احساسم  خودمان 
هنوز  که  گفتید  شما  شود.هرچند  ایجاد  نمي توانست 
نمي خواهید درباره هدفمندسازي یارانه ها صحبتي کنید اما به 
من  دیدید؟البته  چگونه  را  آن  اجراي  روند  مختصر  صورت 
حقیقتا به آن جمله یي که گفتم مي خواهم وفادار باشم و وقت 
صحبت آن مي رسد اما در چند جمله که بخواهم بگویم این 
توان  به  باید  مي گیرند  که  را  اقتصادي  تصمیم  هر  که  است 
کنند.  توجه  تصمیم  آن  بودن  نما  واقع  و  کشور  مدیریتي 
نمي شود کساني در دولت و بیرون دولت با تعریف و تمجید، 
نداشته  نظر  در  را  آن  پیامدهاي  و  کنند  تصویب  را  قانوني 
آنها  خود  مدتي  از  بعد  و  کنند  پیش بیني  نتوانند  یا  باشند 
گالیه گذاري را شروع کنند که این خوب اجرا نمي شود یا غلط 
پدیده یي  این  است.  رد گم کردن  نظر من  به  این  اجرا شد. 
است که در جریان سیاست هاي اصل 44 رخ داد و بسیاري از 
بخش  به  این  که  شدند  منتقد  بعدا  کردند  دفاع  که  کساني 
عمومي رفته و به جیب بخش خصوصي نرفته است. در حالي 
که خودشان اصال این شرایط را به وجود آورده بودند. یعني 
موقع تصمیم گیري خودشان تصویب کردند که به نهاد عمومي 
هم  نمي شود  که  طوري  این  داد،  مي توان  هم  غیردولتي 
تصویب کنند و هم خودشان گالیه کنند. اخیرا هم من دیدم 
برخي از بزرگان مي گویند که قانون هدفمندسازي یارانه ها به 
خوبي اجرا نشده است. یعني چه که خوب اجرا نشده است؟ 
به  مي توانست  مقوله  این  آیا  دید  باید  که  است  این  مساله 
خوبي اجرا شود و نشد یا اینکه شما چیزي را تصویب کردید 
ندارد.  وجود  گفتید  که  شکلي  آن  به  آن  اجراي  قابلیت  که 
دومي مهم تر است. به هر حال آنکه تصمیم مي گیرد، قابلیت 
اجرایي هم دارد. مثال االن به من بگویند که برو دستت را به 
یک ارتفاع ۳00 متري بزن، من دلم مي خواهد اما اصال امکان 
پذیر نیست، حاال اگر یک قانوني براي این کار وضع شود باز 
معلوم است که اجرا نمي شود. حقیقتش انسان نگران است که 
یک مجموعه یي که خودشان هل دادند و شرایط را به وجود 
آورند براي اینکه نقد نشوند، فرافکني مي کنند. اگر صادقانه به 
اشکاالتي رسیدند آنها را اصالح کنند.آقاي دکتر! به اصل 44 
و بخش خصوصي اشاره کردید، این بخش در هنگام اجراي 
هدفمندسازي یارانه ها بارها گالیه کرده که هنوز سهم بخش 
تولید از درآمدهاي ناشي از هدفمندسازي یارانه ها را نداده اند. 
مي تواند  تولید هم  به  یارانه  پرداخت همین  آیا  نظر شما  به 
اینکه  نه  نیست.  معلوم  کند؟حقیقت  حل  را  آنها  مشکل 
بي خاصیت باشد اما این طوري هم نیست که فکر کنیم اگر 

یارانه بخش تولید داده مي شد دیگر هیچ مشکلي نداشتند.

شماره 199 و 200
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هدفمندسازي تولید را زمین گیر کرده است



امروز می خواهیم درباره عقالنیت صحبت کنیم. طبیعی است 
که در ابتدای بحث، این سوال برای ما پیش می آید که تعریف 

عقالنیت چیست؟
تعریف عقالنیت

دربارة تعریف عقالنیت تعاریف مختلفی ارائه شده است، اما در 
یک تعریف کلی، عقالنیت توان یا حالتی است که بر مطابقت 
زمانی  میل  یا  باور  عمل،  یک  باشد.  داشته  داللت  عقل  با 
عقالنی است که بتوان انتخاب کرد. به عبارت دیگر، عقالنیت، 
بر مطابقت باورهای انسان با دالیل او برای آن باورها، یا اعمال 
یک  دارد.  داللت  اعمال،  آن  انجام  برای  او  دالیل  با  انسان 
تصمیم  بهترین  بلکه  است،  مستدل  تنها  نه  عقالنی  تصمیم 
به  مشکل  یک  حل  یا  هدف  یک  به  دستیابی  برای  ممکن 

شمار می رود.
یا  عقالنی  ما  نزد  در  چیزی  چه  که  این  با  رابطه  در  اما 
غیرعقالنی محسوب می شود، واقعیت این است که به تعریف 
و دیدگاهی که فرد یا افراد معتقد هستند بستگی دارد. اگر 
کسی الگویی را برگزیده باشد که هدف نهایی آن سودمندی 
مرز  تا  رفتاری که  یعنی  او عقالنیت  برای  است،  او  شخصی 
اگر  اما  رود.  پیش  او  شخصی  منافع  جهت  در  خودخواهی 
رفتاری  باشد،  جمعی  منفعت  شده،  انتخاب  الگوی  هدِف 
می شود.  محسوب  غیرعقالنی  باشد،  خودخواهانه  صرفاً  که 
بنابراین دقیقاً نمی توان گفت چه چیزی عقالنی است و چه 
چیزی نیست. داوری ما در این زمینه، به این که الگویی که 
به عنوان الگوی زیستی انتخاب می کنیم چه هدفی را برای 

زندگی آدمی تصور کرده باشد بستگی دارد.
داشته  توجه  که  این  آن  و  تذکر دهم  است  را الزم  نکته ای 
باید  خودخواهی  مفهوم  و  فرد  اصالت  ایدة  میان  که  باشید 
کرامت  یا  اصالت  خودش  برای  فرد  که  این  گذاشت.  فرق 
قائل باشد الزاماً به معنی خودخواهی نیست. متاسفانه، مثل 
ناقص  طور  به  غرب  فرهنگ  از  که  دیگری  مفاهیم  بسیاری 
عاریت گرفته ایم، دربارة این مفهوم هم مشکلی که در جامعه 
را  باید کاماًل خود  فرد  یا  این تصور است که  دارد  ما وجود 
فراموش کند و اصالت و کرامتی برای خود قائل نباشد و در 
جمع ذوب شود، یا اگر خواست برای خود اصالتی قائل شود 
این  کند.  به سمت خودخواهی حرکت  که  معناست  این  به 
افراد در عین  در حالی است که در فرهنگ غرب می بینیم 
حفظ فردیت به عنوان صفت غالب تمدن غربی، به هیچ وجه 
از نوعدوستی و کمک به دیگران دور نمی شوند. بنابراین بین 

این دو باید تمایز قائل شد.
نظریه های عقالنیت

این جا  را  نمونة مشهورتر  نظریه های عقالنیت چند  در مورد 
دربارة  که  بود  کسانی  اولین  از  وبر  ماکس  می کنم.  مطرح 
او  عقالنیت اجتماعی و گونه های عقالنیت اجتماعی نوشت. 

چهار نوع عقالنیت را از هم بازشناخت:
احتماالت  محاسبة  به  عقالنیت  این گونه  ابزاری:  ۱.عقالنیت 
یک  برای  ابزاری  انتظارات،  این  است.  مرتبط  دیگران  رفتار 
اهدافی  به  منظور دستیابی  به  گروه( خاص  یا  )فرد  کنشگر 

است که به لحاظ عقالنی قابل محاسبه هستند.
می دهد  انجام  را  اعمالی  فرد  ارزش:  به  معطوف  ۲.عقالنیت 
با  اعمالی که  مثل  ارزشمند هستند؛  او فی نفسه  نظر  به  که 
انگیزه های اخالقی، زیبایی شناختی یا مذهبی انجام می گیرد، 

فارغ از این که به نتیجه برسد یا خیر.
۳.عقالنیت عاطفی: عمل فرد تحت تأثیر عاطفه و احساسات 

اوست.
رایج  سنن  و  آداب  اساس  بر  متعارف:  یا  سنتی  4.عقالنیت 

صورت می گیرد.
عقالنیت ابزاری که بسیار اسمش را شنیده ایم، مربوط به عقل 
حسابگر افراد می شود. عقل حسابگر یعنی فرد در رفتارهای 
خودش، در انتخاب کاری که می خواهد انجام بدهد، در روشی 
که برای زندگی انتخاب می کند، محاسبه می کند، احتماالت 
این گونه  در  دیگران  که  می کند  بررسی  می کند،  بررسی  را 
تصمیم گیری های  در  دیگران  می کنند،  چه  تصمیم گیری ها 
سرانجام،  این.  مانند  اموری  و  نه،  یا  بود  خواهند  اثرگذار  او 
معین  هدف  یک  به  رسیدن  برای  اش،  جمعبندی  براساس 

تصمیم گیری می کند.

نوع دوم عقالنیتی که وبر مطرح می کند، عقالنیت معطوف 
می دهد  انجام  را  اعمالی  فرد  یک  می گوید  است.  ارزش  به 
مقصودی  و  هدف  به  رسیدن  خاطر  به  نه  او  نظر  به  که 
مشخص، بلکه فی نفسه ارزشمند است. مثل اعمالی که افراد 
با انگیزه های اخالقی انجام می دهند یا رفتارهایی که براساس 
با  اصول زیبایی شناختی از ما سر می زند، یا اعمالی که فرد 
انگیزه های مذهبی انجام می دهد و خیلی مهم نیست که به 

هدف می رسد یا نه.
با عنوان عقالنیت عاطفی  نام می برد  از عقالنیت سومی  وبر 
قرار  احساسات  تاثیر  تحت  او،  نظر  به  که  است  عقالنیتی  و 
می گیرد؛ مثل رفتار پدر و مادر با فرزند، یا دوست با دوست، 
عقالنیت  با  نه  و  سنجید  می توان  ارزشی  عقالنیت  با  نه  که 

اجتماعی.
از دیدگاه وبر، نوع چهارم عقالنیت، عقالنیت سنتی یا متعارف 
است. در واقع، در این نوع عقالنیت، فرد در رابطه با انگیزه، 
برحسب  و  نمی شود  وارد محاسبات خاصی  یا وسیله،  هدف 
عادات جاری در جامعه، نوعی رفتار را نمایش می دهد، بدون 
این  که دربارة آن فکر کرده باشد. در بسیاری از آیات قرآن 
کریم که دربارة مواجهة پیامبران با مردم زمان خودشان هست 
آنها  به عنوان مصلحان جامعه، دعوت  مالحظه می کنید که 
با مقاومت  به حق پرستی و حق خواهی و تسلیم حق شدن، 
از مردم مواجه می شود که شما دارید  اعتراض گروه هایی  و 
ما را به راهی دعوت می کنید که بر خالف راه نیاکان ماست.

بر  اتزیونی  اما  شویم،  وبر  دیدگاه  ارزیابی  وارد  نمی خواهیم 
است.  توجه  قابل  که  دارد  نقدی  ابزاری  عقل  از  وبر  تعریف 
می گوید شما درست است که دربارة عقالنیت ابزاری صحبت 
تاثیر مالحظات  ابزاری تحت  ولی همین عقالنیت  می کنید، 
ارزشی است، یعنی شمارة یک و دو شما در واقع یکی است.

یورگن  شنیده اید،  را  نامش  حتما  که  دیگری  مهم  فیلسوف 
هم  و  است  مطالعه  قابل  تفکرش  هم  که  است  هابرماس 
تحولی که در تفکرش رخ داده است. او از عقل ارتباطی سخن 
کهن  نظم  یک  محتوای  در  دیگر  که  عقلی  یعنی  می گوید، 
یا در اندیشه های از پیش تعریف شده جای نمی گیرد، بلکه 
برقرار  یکدیگر  با  ما  ارتباطی موجودیت می یابد که  فقط در 
بین حوزه های عمومی  هابرماس  رابطه،  می کنیم. در همین 
از  قلمروی  عمومی،  حوزة  می شود.  قائل  تمایزی  وخصوصی 
بتواند شکل  عمومی  افکار  آن  در  که  است  اجتماعی  حیات 
گیرد. همة شهروندان باید امکان دسترسی به حوزة عمومی 
را داشته باشند. مهم ترین ویژگی حوزة عمومی آن است که 
خصوص  در  و  می شوند  جمع  هم  گرد  خصوصی  اشخاص 
عالئق عمومی به بحث می پردازند. عقل خصوصی یا شخصی 
جمعی  عقل  که  حالی  در  است،  منافع شخصی  به  معطوف 

معطوف به منافع جمعی اجتماع به مثابه یک کل است.
تعدد مفاهیم عقالنیت

مطمئنا نظریه های عقالنیت به این دو نمونه منحصر نمی شود 
معاصرمان  دیگر  نظریه های  به  بحث،  طی  در  بعدا  شاید  و 
انواع  دربارة  دیدگاه ها  تنوع  این که  برای  اما  کنیم.  برخورد 
اندیشمندان  برخی  از  نمونه هایی  دهم،  نشان  را  عقالنیت 
مسلمان هم ارائه می کنم تا روشن شود که تعدد نظریه های 
عقالنیت، صرفا در سپهر معرفتی مغرب زمین مطرح نیست.

باب  در  اسالمی  روایات  در  بدانیم  است  جالب  شروع،  برای 
عقل مباحث ارزنده ای داریم که در یک تتبع وسیع باید مورد 
توجه قرار گیرد. از جمله، روایتی را از امام موسی کاظم)ع( 

انتخاب کرده ام که خطاب به هشام می فرماید:
ای هشام خدای را بر مردم دو حجت و راهنماست، حجتی 
آشکار و حجتی پنهان. حجت آشکار رسوالن، انبیا و امامان 

هستند و حجت پنهان، عقل انسان هاست.
به  نسبت  هیچ کدام  برتری  دربارة  روایات  این  در  دست کم 
دیگری صحبت نشده است. برخی اندیشمندان مسلمان هم 
از  آنچه  دارند.  اعتقاد  کاربرد  لحاظ  به  اینها  بودن  هم ارز  به 
مباحث عالمه سیدمحمدحسین طباطبائی برداشت می شود 
این است که برای عقل و ایمان اهمیتی یکسان قائل است. 
از دیدگاه عالمه طباطبائی، عقل برای ادراک است و ادراک 
انسان  و  می شود  گرفته  کار  به  تصدیق حقیقت  برای  عقلی 
فطری  طور  به  که  می دانیم  عاقل  موجودی  جهت  آن  از  را 

معتبر  دربارة حجت  آن  از  بعد  است.  واقعیت  در جستجوی 
صحبت می شود. در مورد منابع حجت، عالمه طباطبایی به 
صریح.  عقل  و  قطعیه  سنت  کتاب،  است:  معتقد  منبع  سه 
شده  منتشر  که  دارد  کربن  هانری  با  گفت وگوهایی  عالمه 
است. در آنجا عالمه طباطبایی عقالنیت را بر دو نوع می داند: 
عقل نظری که وظیفه اش تشخیص حقیقت هر چیز است، و 
است؛ چیزی  قبح  و  تشخیص حسن  کارش  که  عملی  عقل 
شبیه آنچه کانت بیان می کند و ارسطو می گوید. جالب این 
می گوییم شخصی حکیم  وقتی  فارسی  ادبیات  در  که  است 
یعنی در شیوة عملش خردورزی دیده می شود. مثال  است، 
در  می داند.  حکیم  ولی  نمی داند،  فیلسوف  کسی  را  لقمان 
عقل  به  بیش تر  را  که حکمت  است  این طور  معموالً  ادبیات 
عالمه  نظر  طبق  بر  نظری.  عقل  تا  می کنند  مرتبط  عملی 
طباطبائی، عقل موید وحی است و وحی مکمل عقل. عالمه 
می فرماید دو کتاب را خدا برای انسان در نظر گرفته: یکی 
معموالً  و  می شود  هستی  به  مربوط  که  است  تکوین  کتاب 
کتاب  دیگری  و  را می فهمیم  آن  علمی  مشاهدات  از طریق 
فرستاده  آسمانی  کتاب های  در  آنچه  مانند  است،  تشریع 

می شود.
استاد شهید مرتضی مطهری هم بحث هایی در این باب دارد، 
ایشان منتشر  از  هر چند جهت گیری بیش تر بحث هایی که 
شده به منظور آن است که تاکید شود در روایات تا چه حد 
از کاربرد عقل دفاع شده است. در واقع قصد مرحوم مطهری 
آن است که نشان دهد اسالم مکتبی عقل ستیز نبوده، بلکه 
سازگار با عقل است. این تعریف خالصه ای هم دارد که عقل 

یعنی قوه و نیروی تجزیه و تحلیل.
این  در  نمونه هایی  هم  دینانی  ابراهیمی  غالمحسین  دکتر 
زمینه دارد. او باور دارد که هم باید به عقل و شناخت عقالنی 
اساس،  همین  بر  عرفانی.  شناخت  به  هم  و  بگذاریم  احترام 
دربارة  و  می کند  عرفان صحبت  حریم  و  عقل  قلمرو  دربارة 
به  دارد.  ارزشمندی  بحث های  فلسفی  تفکر  زمانبندبودن 
نوعی  براساس  تاریخ  گوناگون  مراحل  از  مرحله  هر  او،  نظر 
تفکر فلسفی تحقق یافته است. دینانی نسبت به این که نقش 
اندیشه های عرفانی و سخنان ژرف و شورانگیز عرفانی عالی 
مقام در تحول زندگی معنوی بشر به هیچ وجه کمتر از افکار 
همترازی  نوعی  دلیل  به  دارد.  تاکید  است،  نبوده  مذهبی 
بین این ها، می توانیم برای رسیدن به شناخت و عمل از آن 
این   برای زندگی و هستی،  استفاده کنیم. جستجوی معنی 
که من چرا هستم و چه کار قرار است کنم، نوعی از معقولیت 
است. جست وجوی معنی و ادراک آن، نوعی از معقولیت است 
همراه  احوال  از  برخی  با  پیوسته  این جهان  در  معقولیت  و 
است. اندیشة عقلی و شهود درونی از ویژگی های بشر بوده و با 
همین ویژگی است که از سایر موجودات جهان ممتاز گشته و 

بر آن ها سروری پیدا می کند.
دربارة  بحث هایی  کتاب  چند  در  حکیمی،  محمدرضا  استاد 
دارد،  اعتقاد  تفکیک  مکتب  به  ایشان  می دانید  دارد.  عقل 
مکتبی که تفکیک قائل می شود بین شناخت قرآنی، شناخت 
فعال سازی  یعنی  قرآنی  عرفانی. شناخت  و شناخت  فلسفی 
عقل )تعقل واقعی و نه توهم به تعقل واقعی( و نوری است که 
از طریق »تشرع تام« )در عقیده و تعقل و عمل( و بازگشت 
به »فطرت الستی« فعال می گردد. نظرشان این است که ما 
در عین حال که برای شناخت عرفانی و فلسفی ارزش قائل 

هستیم، شناخت قرآنی را نباید با آن ها یکسان بدانیم.
در این رابطه همچنین یکی دو مبحث از شهید آیت اهلل دکتر 
بهشتی را هم آورده ام که به کارمان می آید. ایشان می گوید 
عقل و وحی، هم دارای قلمروهای خاص خود هستند و هم 
با  او، اسالم می خواهد بشر  دارای قلمرو مشترک. از دیدگاه 
شناخت روشن اندیشة تحلیل گر خود، از بدیهی ترین نقطه ها 
و با روشن ترین روندها آغاز کند و پیش رود. وقتی پیش تر 
رفت، به وحی و پیغمبر به عنوان یک واقعیت می رسد و اگر 
نرسد واقعاً به دین الهی نرسیده است. پس شروع می کند به 
حرکت به سمت یک واقعیت عینی به نام وحی و از این پس، 
وحی در شناخت و رفتارش نقش پیدا می کند. به عقیدة شهید 
بهشتی، از دیدگاه قرآن، شناخت نظام »حق« دو منبع دارد 
)حق به عنوان آنچه هست و حق به عنوان آنچه باید باشد با 
هم مرتبط هستند این طور نیست که هر کدام جدا باشند(: 
یکی منبع علم آگاهی و اندیشه و عقل بشری و دیگری منبع 
وحی. آنچه می تواند به انسان حق را بشناساند، یکی اندیشة 
مستقیم است و دیگری وحی محکِم متقن. دربارة رابطه عقل 
برای  که  است  نورافکن  یک  وحی  می گوید  وحی  و  علم  و 
خود ارزشمند است و عقل و علم هم نورافکن هایی هستند 
که کاربرد دارند. اینها هم میدان مشترک دارند و هم میدان 
به  فعالیت می کند، وحی  دارد  علم  آنجا که  اوالً  اختصاصی. 
در  وحی  که  نیست  معنا  بدان  این  است.  نیامده  آن  سراغ 
تبیین آن ناتوان بوده، بلکه آن را به عقل بشری واگذار کرده 
است. در مقابل، آنجا که وحی روشنگری دارد، علم از تبیین 
ناتوان است، مثل حیات پس از مرگ که به غیر از اتکای به 
وحی، نه می توان وجود آن را اثبات کرد و نه می توان جزئیاتی 
از آن را دانست. در مورد برخی موضوعات، ممکن است میدان 
مشترک عقل و وحی باشد، مثل بسیاری مسائل اجتماعی که 
هم وحی، قانونمندی دارد و هم مطالعات علمی در تبیین آن 

پیش رفته است.
امر عقالنی و امر عقالیی

حال که دانستیم که تعدد عقالنیت یک واقعیت انکارناپذیر 
بخواهیم  که  صورتی  در  که  می آید  پیش  سؤال  این  است، 
در  سیاسی  و  اجتماعی  امور  در  تصمیم گیری  فرایندهای 
کدام  به  باشد،  عقالنیت  مبنای  بر  چندفرهنگی  جوامع 
تفسیر از عقالنیت باید اتکا کرد؟ و آیا اساسا می توان نوعی 
از عقالنیت را بر دیگر انواع آن ترجیح داد؟ یا به بیانی دیگر، 
انسان ها که جوامع فرهنگی  از  چگونه می توان در اجتماعی 

را  تصمیم گیری ها  مبنای  می کنند،  زندگی  آن  در  مختلفی 
عقالنی کرد و در عین حال به تعدد و تنوع عقالنیت ها هم 
احترام گذاشت؟ این سؤال مهمی است. برای پاسخ دادن به 
این سؤال، به باور من، می توانیم از تمایزی که برای الگوی 
امر عقالنی  بین  تمایز  و آن  استفاده کنیم  ما ضروری است 

)rational( و امر عقالیی )reasonable( است.
انگلیسی  زبان  در  اساسا  تمایزی  چنین  که  است  درست 
از  و  برجسته کرد  را  آن  اما نخستین کسی که  دارد،  وجود 
آن بهره برد، جان رالز، فیلسوف سیاسی بزرگ معاصر است. 
رالز می گوید افراد هنگامی معقول شمرده می شوند که آماده 
به مثابه شروط منصفانة همکاری پیشنهاد  را  باشند اصولی 
موافق  آن  با  می توانند  هم  دیگران  می کنند  فکر  که  دهند 
الزاماً  استدالل ها  بیان  از  فرد  هدف  عقالنی،  امر  در  باشند. 
قانع کردن دیگران نیست. اگر از او بپرسید چرا این رفتار را 
داری یا چرا به فالن چیز اعتقاد داری یا چنین داوری  داری؟ 
در پاسخ سلسله استدالل هایی را مطرح می کند که پشتوانة 
باورها، داوری ها و اعمال اوست. اما برای او خیلی مهم نیست 
که آن را بپذیرید یا نه، چون برای رفتار، اعمال و داوری های 
خودش استدالل هایی دارد و این است که برایش مهم است.

هدف امر عقالنی رسیدن به زمینة همکاری منصفانه نیست، 
دارد.  عمومی  عقالنی، خصلتی  امر  برعکس  عقالیی،  امر  اما 
استدالل ها  حقانیت  مسالة  عقالیی،  امر  در  دلیل،  همین  به 
به  می گویید  وقتی  که  دارید  توجه  نیست.  مطرح  باورها  و 
دلیل  دارم،  باور  اخالقی  الگوی  یا  فلسفی  مکتب  دین،  این 
باورتان، حقانیتی است که برای آن قائل هستید. انگیزة من 
از  باشم مگر غیر  پایبند  آیین و کیش  به یک  این که  برای 
مسالة  اینجا  می دانم؟  برحق  آنرا  من  که  باشد  می تواند  این 
باید  خود  مکتب  از  کس  هر  و  می شود  مطرح  حقانیت ها 
یا  بودن  بر حق  مسالة  اساساً  عقالیی  امر  در  اما  کند.  دفاع 
است  این  مسأله  ندارد.  موضوعیت  زیستی  الگوهای  نبودن 
متفاوت  زیستی  الگوهای  با  و  مختلف  افکار  با  می دانید  که 
می خواهید کنار هم زندگی کنید. می دانید طرف مقابل شما 
هم همین پایبندی را به مکتب خود دارد. بدیل دیگر، چیزی 
جز تخاصم و جنگ همه بر علیه همه نخواهد بود و در آن 
صورت، دیگر نمی توانید صحبت از حیات اجتماعی کنید. اگر 
وضعیت، جنگ همه علیه همه باشد، اساسا دیگر صحبت از 
همان  همه  علیه  وضعیت جنگ  نمی کنیم.  اجتماعی  حیات 
چیزی است که هابز آن را ترسیم می کند و نتیجه ای می گیرد 
یک  وجود  ضرورت  نیست:  دفاع  قابل  منطقا  و  ضرورتاً  که 
باید  نباشد،  وضعیت  آن  می خواهیم  اگر  مطلقه.  حاکمیت 
بدیل ما الگوی زندگی مسالمت آمیزی باشد که گوناگونی ها 
عقالیی  امر  از  منظور،  بدین  بشناسد.  رسمیت  به  هم  را 
عمومی  گفتگویی  باشد  قرار  اگر  بنابراین  می کنیم.  صحبت 
تا  گیرد  صورت  شهروندان  همه  بین  عمومی  حوزه های  در 
ببینیم منافع جمعی ما چه چیزی را ایجاب می کند و چگونه 
می توانیم به منافع عمومی و مشترکمان دست پیدا کنیم، من 
شهروند سعی می کنم نوعی از استدالل ها و مباحث را مطرح 
کنم که احتمال زیاد می دهم دیگر شهروندان هم می توانند 

آن را بپذیرند.
وجه  بر  مبتنی  می توانند  استدالل هایی  و  بحث ها  آیا چنین 
فربه اصول اخالقی باشند؟ خیر، چون هدف اجماع همپوش 
و  نحیف تر  اجماع  میدان  می شود  که  جایی  تا  که  است  آن 
کوچکتر باشد تا دایرة اجماع گسترده تر باشد. بنابراین، در امر 
عقالیی اصاًل بحث این نیست که مکتب من بر حق است یا 
مکتب دیگری. اشخاص معقول، خواستار جامعه ای برای خود 
برابر،  و  آزاد  افرادی  مثابه  به  آن،  در  که  جامعه هستند  آن 
همکاری  دیگران  با  همگان  پذیرفته،  شروط  پایة  بر  بتوانند 
آن  نمایش  ساده ترین  که  معقول،  جامعة  یک  در  کنند. 
جامعه ای متشکل از مردمان برابر در قبال موضوعات اساسی 
به  امید  با  ویژة خویش  عقالنی  اهداف  دارای  همگان  است، 
تحقق آن ها هستند، و آماده اند شروط منصفانه ای را پیشنهاد 
کنند که می توان به گونه ای معقول انتظار داشت دیگران آن 

را بپذیرند و همگان از آن بهره مند شوند.
دو نوع سیاست، دو نوع عقالنیت

عقالیی  امر  و  عقالنی  امر  بین  تمایز  این  می خواهیم  حال 
متصل  رسیده ایم  آن  به  قبل  جلسة  تا  که  بحث هایی  به  را 
را  اسمش  که  داشتیم  سیاستی  باشد،  خاطرتان  اگر  کنیم. 
»سیاست نوع اول« گذاشته ایم. سیاست نوع اول بر وجه فربه 
اصول، هنجارها و ارزش های اخالقی مبتنی بود و کاربرد آن، 
تنظیم مناسبات سیاسی در درون جوامع فرهنگی است. این 
سیاست، بر امر عقالنی متکی است و حقانیت یا عدم حقانیت 

الگوهای زیستی، اینجا موضوعیت پیدا می کند.
نحیف  وجه  بر  دوم«،  نوع  که »سیاست  است  حالی  در  این 
غیراخالقی  اصول  یا  اخالقی  هنجارهای  و  اصول  ارزش ها، 
مبتنی است. برخی از این اصول غیراخالقی مطرح شده است، 
مثل رای اکثریت که مبنای اخالقی ندارد. یا وقتی صحبت 
محسوب  اخالقی  ارزش  می کنیم،  حزم  و  دوراندیشی  از 
نمی شود، هرچند می تواند به عنوان مقدمة ضروری برای امر 

اخالقی استفاده شود.
در  سیاسی  مناسبات  تنظیم  مبنای  اما،  دوم  نوع  سیاست 
روابط میان جوامع فرهنگی است. یعنی یک اجتماع متشکل 
از جوامع فرهنگی مختلف دارید که هر جامعة فرهنگی، بر 
تفاسیر  البته می تواند  بنا شده )که  الگوی زیستی مشخصی 
مختلفی داشته باشد و تابع اصل تجدیدنظرپذیری(. هر کدام 
مقایسه ای  چنین  اصاًل  و  دارند  را  خود  خاص  عقالنیت های 
مثاًل فالن  و  رفتار عقالنی می کند  این جامعه  نمی کنیم که 

جامعه رفتار عقالنی نمی کند.
آن  از  که  تعاریفی  و  جمعی  عقالنیت  دربارة  بعد  جلسة  در 
موجود است صحبت می کنیم و چنانچه فرصت شد، دربارة 

ارتباط آن با مدل اجماع همپوش هم بحث خواهیم کرد.

درس گفتارهای »عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی« 
عقالنیت، تعدد مفاهیم عقالنیت، امر عقالنی و امر عقالیی
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در قرآن کلمه های مختلفی در باره ترس به کار رفته است 
که در این تحقیق به تفاوتهای آنها می پردازیم.

این کلمات عبارتند از :
انذار-خوف- خشیه-رعب- شفقه-رهب

1. انذار
اخطار  معنای  به  .انذار  کنیم  می  معنا  »انذار«را  کلمه  ابتدا 
هم  کلمات  با  ترساندن  با  همراه  خبردادن  و  آگهی  وپیش 
قرآن  در  بار  صد  از  بیش   ، مانند:نذیرومنذر  خود  خانواده 
تکرار شده است.این کلمه بیشتر معنای آگاه کردن همراه با 
ترساندن است .ومعنای بیم دهنده را نیز می دهد ودرچند 
جای قرآن صفت نذیر همراه با صفت بشیر در کنار یکدیگر 

آمده است.
فقد جاءکم بشیر ونذیر)پیامبر بشارت دهنده وبیم دهنده به 

سوی شما آمد( مائده ۱۹
ان انا ااّل نذیر وبشیر لقوم یؤمنون )نیستم من مگر بیم دهنده 

وبشارت دهنده برای جمعیتی که ایمان می آورند(
2. خوف

کلمه »خوف« به معنای هراسان شدن وسراسیمه شدن وکم 
مرگ  از  وترس  مجازات  از  وترس  وکارزار  وقتل  بودن  دل 
کار  به  قرآن  در  بار  صد  از  بیش  و  دهد  می  معنا  ومؤاخذه 
شود  می  شامل  (را  بیرونی  ترس  بیشتر)  .خوف  است  رفته 

ودر مقابل رعب که معنای) ترس درونی ( را می دهد به کار 
واین  است  اولیه  ترس  ،همان  ظاهری  ترس  یا  میرود.خوف 
پایمال  حقی  احتماال  که  ازاین  وترس  نیست  عقالنی  ترس 

شود.
ال تخاف درکا وال تخشی )نه از تعقیب آنها خواهی ترسید ونه 

ترسی از غرق شدن داشته باشی (طه 77
3. خشیه

برگرداندن  روی  از  وترس  وبیم  وهراس  نگرانی   ) )خشیه 
معشوق وترس همراه با دوست داشتن نیز معنا میدهد.خشیه 
با  ، ترس همراه  ،ترس ویژه  وامید است  با رجا  ترس همراه 
احترام ، ترسی که انسان از زیانش نگران باشد.این کلمه 4۸ 
بار در قرآن تکرار شده است که ۲4 مورد آن درباره ترس از 
خداست )اوج بندگی( پس شناخت خود را از معشوق )خدا( 
بیشتر کنیم تا مهر او کم نشود مانند ترس از مادر یا معشوق 

که نکند از او روی برگرداندو
)واز  قلیال  ثمنا  تشتروابایاتی  وال  واخشون  تخشوالناس  وال 
بهای  به  را  من  های  ونشانه  بترسید  من  واز  نترسید  مردم 

اندک نفروشید(44 مائده
4. رعب

رعب که همان ترس درونی وترس واقعی است  که خداوند 
ترس  نوع  ترین  واصلی  افکند  دلها می  در  را  ترس  نوع  این 

است وبه نظر سنگین ترین نوع ترس است .کلمه رعب  ۵بار 
در قرآن تکرار شده است که 4 بار رعب ویک بار رعبا  به کار 
به کار رفته است آن  رفته است.در هرجایی که کلمه رعب 
را به قلب ودل ارتباط داده است زیرا این نوع ترس واقعا در 

دی افکنده می شود.
افکند(۲6  ترس  دلهایشان  )ودر  الرعب  قلوبهم  فی  وقذف 

احزاب و۲ حشر
»دیدن  از  شدی   می  ترس  از  )وپر  رعبا  منهم  ولملئت 

«آنها(۱۸ کهف
5-شفقه

شفقه  ترس همراه با مهربانی وترحم ودلسوزی است و۱0 بار 
در قرآن به کار رفته است

تری الظالمین مشفقین مّما کسبوا)ستمگران را میبینی که از 
آنچه کسب کرده اند بیمناکند(شوری ۲۲

6. رهب
وبیشتر در  بودن است  وبیم وخدا ترس  رهب،یا رهبه ترس 
مورد کسی به کار می رود که ازترس خدا  به جهت عبادت 
گوشه گیری می کند مانند کشیشهای مسیحی  که از لذات 
ودر  میگویند  ترسا  یا  راهب  آنها  وبه  پوشند  می  دنیا چشم 
قرآن ۱۲ بار به کار رفته است که 4 مورد آن در مورد راهبان 
مسیحی است ولی اسالم این رهبانیت را قبول ندارد  وآن را 

بدعتی میداند که کشیشها آن را بنیان گذارده اند
ورهبانیة ابتدعوها ما کتبنها علیهم )ورهبانیتی که آن را ابداع 

کرده بودند وما بر آنها مقرر نکرده بودیم(
ودرانتها بعد از اینکه انواع ترس را شناختیم  بیتی  از مولوی 
استفاده  خود  سروده  در  ازآن  خیرخواه  محمد  استاد  که  را 

کرده اند را برای بیان ترس می آوریم.
ترس مویی نیست اندر کیش عشق

جمله قربانند اندر پیش عشق
مذهب عاشق زمذهبها جداست

عاشقان را مذهب وملّت خداست
علّت عاشق زعلّتها جداست

عشق اسطرالب اسرار خداست
خائف ار بابال عقلش می پرد

عاشق اّول بشکند بال خرد
از تو می ترسم زتاب گیسویت

از تو می ترسم ز قوس ابرویت
ترسم از مهرتو،اّما نی زقهر

ترسم از نوش تو ، اما نی ز زهر
ازمحبت ترس دارم نی زنار

ترسم ازدیدار باشد نی زکار
گرچه از نارت مرا دورم کنی

خوف آن دارم که مهجورم کنی
غوطه ور درنعمت ومالم کنی

روی برگردانی وخوارم کنی
پس جفای تو زجان محبوبتر

پس بالی تو ز نعمت خوبتر
رنج تواز گنج عالم خوبتر

بی تو بی جان بودنم مطلوبتر
خیرخواه بگذار وبگذر زین سخن

باغ را بلبل بود جا نی زغن

انواع ترس در قرآن

سجده  به  فرعون  حضور  در  جادوگران  ناگهان 

آوردیم.  ایامن  به رّب موسی  ما  افتادند و گفتند: 

به  من  اینکه  از  قبل  آوردید  ایامن  گفت:  فرعون 

شام اجازه دهم؟ دست و پایتان را قطع و شام را 

به شاخه های بلند درخت خرما میخکوب می کنم 

آنان گفتند: ما  باشد.  برای دیگران  تا درس عربتی 

رضر منی کنیم. ما با کشته شدمنان نزد پروردگارمان 

زودتر  بکشی،  را  ما  می خواهی  اگر  بازمی گردیم. 

انجام بده تا جزء اولین شهیدان باشیم و ما از خدا 

چگونه  ببخشد.   را  ما  خطاهای  که  داریم  طمع 

فرعون  از  قبل  لحظه ای  نفس  یک  است  ممکن 

متحول  گونه  این  بعد  لحظه ی  و  کند  مزد  طلب 

شود؟ و این یکی از جلوه های عظمت نفس است. 

جناب حّر)ع( در رکاب یزید بود و ناگهان به لشکر 

امام حسین)ع( می آید. امام به او می فرماید: »من 

من  نیست،  کافی  »این  بخشیدم« می گوید:  را  تو 

باید اولین نفری باشم که در رکاب تو شهید شوم.« 

پس وقتی نفس متحول می شود تا به کجا می رود! 

ببینید چه می شود! 

این تحول در نفس است. ما چون مشکل نفسانی 

داریم هنوز منی توانیم نفس خودمان را بشناسیم.  

قرآن : »و اما کسی که برتسد از مقام رّب و نفس 

او تابع متایالت نباشد، این نفس است که به بهشت 

می رود.«  کسی که بخواهد از مقام رّب برتسد باید 

ابتدا او را بشناسد. 

درون  شیر  به  را  رسکش  نفس  مثنوی  در  مولوی 

تشبیه کرده و آن را در قالب شعر درآورده است. 

در بیشه ای که شیری قوی جثه می زیست آرامش 

را از سایر حیوانات جنگل سلب کرده و روزی نبود 

که با حمله به جانوران ضعیف تر آنها را طعمه ی 

خود نسازد، تا اینکه حیوانات جنگل شوری کردند 

و تصمیم گرفتند به شیر پیشنهادی کنند که خود 

غذای او را تأمین منایند. به این ترتیب که هر روز 

تا طعمه ی  کنند  انتخاب  را  حیوانی  قرعه کشی  با 

شیر گردد و خود با پای خود نزد شیر رود تا او را 

بخورد و بقیه دچار ترس و اضطراب نباشند. شیر 

پیشنهاد آنان را قبول کرد. 

با  افتاد  عاقلی  خرگوش  نام  به  قرعه  که  روزی 

ابتدا  او  درآورد.  پا  از  را  عظیم الجثه  شیر  نیرنگ، 

راه  معطل کرد  و در  به سوی شیر رفت  آهسته 

با  شیر  دوید،  رسعت  به  رسید  شیر  نزد  وقتی  و 

خرگوش  آمدی؟  دیر  چرا  گفت:  او  به  عصبانیت 

گفت: امروز حیوانات برای اینکه تو سیر شوی دو 

اما در بین راه شیری را  خرگوش برایت فرستادند 

دیدیم که گفت: من سلطان جنگل ام و یکی از ما 

تنها نزد تو آمده ام.  را گرفت و حال من رسیع و 

شیر  بده، خرگوش  نشان  من  به  را  او  گفت:  شیر 

را همراه  برد. شیر عکس خود  بر رس چاه آب  را 

با تصور  بود در آب دید شیر  خرگوش که کنارش 

به  دیگر،  خرگوش  و  است  دیگری  شیر  او  اینکه 

او حمله کرد و درون چاه افتاد و کارش متام شد. 

مولوی در انتها نتیجه گیری می کند که گاهی انسان 

شیر درنده را با متهید می کشد ولی حریِف نفس 

خودش منی شود.

ای َشهــان ُکشتیم مـا خصـم بـرون

مـاند خصمـی زان َبَتـــر انـدر درون

ُکشنت این، کـار عقل و هوش نیست

شیر باطن ُسخره ی  خــرگوش   نیست

غذای شیر درون چیست نکبت جانت

مده غذا و رها شو از این وز آنت 

علی)ع( : »أشَجَع الّناس َمن َغَلَب َهواُه«

خود  حریف  که  است  آن  انسانها  »شجاعرتین 

گردد.« )نفس خودرا بکشد.( یاران پیامرب)ص( پس 

از بازگشت از جهاد به او گفتند: ما در جنگ پیروز 

شدیم فرمود: »این جهاد اصغر است. جهاد اصلی 

و جهاد اکرب، جهاد با نفس است.«

قد رجعنا ِمن جهاد اصغریم

با  نبی  اندر  جهاد  اکربیم 

مادِر  بتها،  بت ِ  نفِس  شامست  

زآن که این بت مار و آن بت اژدهاست 

آفت دین در هوا و شهوت است

و رنـه اینجا رشبت  اندر  رشبت  است 

اما هر که وزنه ی اعاملش سبک است  : »و  قرآن 

پس مادرش آتش است.«  

روز قیامت مرجع و بازگشت او به »مادر او« که 

هوای نفس است تشبیه شده پس اگر هوای نفس 

نباشد، وضع انسان رشبت اندر رشبت است.

تا هوا تازه است ایامن تازه نیست 

کین هوا جز قفل آن دروازه نیست 

»هوی«، قفل دروازه ایامن است.

علی )ع(: »هرگز به ایامن نایل منی شوید و شیرینی 

و  دنیا  از  را  اینکه دل خود  را منی چشید مگر  آن 

تعلقاتش ِبَکنید.«  

عــروة الـوثقی است این تـرک هـوی 

بــرکشد ایـن شــاخ ِ جـان را بر سمـاء 

دستگیره ی  »آنکه  می خوانیم:  آیت الکرسی  در 

محکم خدا را گرفت دیگر برایش انقطاع نیست«  

هوای  ترِک  هامن  الوثقی«  »عروة  است  نقل  و 

نفس است. اگر انسان به این درجه برسد ملکوتی 

می شود.

حـق پـدیـد است از میـــان دیـدگان

همچـو مــاه انـدر میــان اختــران

این ماه را میان ستارگان  اما تو  حق معلوم است 

تشخیص منی دهی، اشکال از خوِد ماست.

دو ســر انگشت  بر  دو چشم  نه

تا ببینی ایــن جهـان انصـاف ده 

گـر نبینی این جهان معـدوم نیست

عیب جز  ز  انگشِت  نفس ِ شوم  نیست

و  گرفته  را  قلبت  جلوی  شوم  نفس  انگشت 

منی توانی حقیقت را ببینی.

تـو ز چشـم انگشت را بردار هین 

وانگهانی هــر  چه   می خـواهی  ببین 

چیست  تعظیم  و  خـدا افـراشنت

خویشنت را  خـاک و  خـواری  داشنت

را  بشناسی، خودت  را خوب  اگر می خواهی خدا 

کوچک کن. سجده سمبل همین کوچکی است.

قرآن : »سجده کن و نزدیک شو.«  

البته نه سجده های ما که عادت و سّنت شده و 

هیچ اثری ندارد.

چیسـت تـوحیـــد  و خـــدا  آمـوختـن

خـویشنت را  پیـش  واحـد  سوخنت

گر همی خواهی که بفروزی چو روز 

هستی ِ همچـون شِب خود را بسوز 

هر چه تاریکی در وجودت هست، بسوزان تا مثل 

روز روشن شوی و روشنایی دهی.

جهـد کـن تـا تـَـرک غیــر حــق کنی

دل از ایـن  دنیــای  فـانـی  َبرکنی

آن گــدا  گـویـد خــدا  از بهـر  نـان

متقی گویـد خـدا  از عیـن جــان 

الله الله  می زنـی    از    بهـــر    نــان 

بی طمع  پیـش آی  والله را بخـوان

خدا روزی تو را می دهد. علی)ع( اسبش را برای 

نگهداری به کسی داد، وقتی آمد دید او افسارش 

را باز کرده و دزدیده و رفته است. حرضت، غالمش 

غالم  بخرد.  جدیدی  افسار  تا  فرستاد  بازار  به  را 

ندانسته هامن افسار را از دزد خرید و آورد. علی 

)ع( فرمود: این که هامن افسار اسب ماست. به 

چه مبلغی خریدی؟ غالم مبلغ را گفت. علی )ع( 

فرمود: من قصد داشتم به خاطر مراقبت از اسبم 

دقیقاً همین مبلغ را به او بدهم. او این مبلغ را 

به دست آورد اما از راه حرام. همین مبلغ را خدا 

قسمت او کرده بود، حاللش را نپذیرفت و از حرام 

آن تغذیه کرد.

ذکـر حـق  کـن  پاک غـوالن را  بسـوز 

                        چشم نرگس را ازین َکرَکس بدوز 

غوالن متعدد در وجود ماست، پیوسته یاد خدا کن 

تا شیطان به نرگس نفس طمع نکند.

اذکـرو الله کـار هـــر اوبــاش نیست

ارجعی آوای هـر غاّلش  نیست 

خداوند به هر کسی ارجعی منی گوید.

در  متـام  کـارها  چنـدیـن   مکوش 

جز به کاری که ُبَود  در دین مکوش

عاقبت تــو رفت  خــواهی  نـامتـام

کارهایت  ابتـر و نـان تــو خــام 

می ترسم وقتی به محرض خدا می روی، ناقص بروی.

گــر ببینی یک نفس ُحسـن َودود 

اندر آتـش افکنی جـان و وجــود 

ببینی و بشناسی، حارضی مانند  او را درست  اگر 

جادوگران مرصی هر چه را داری به باد دهی. 

جهد کن دربی خودی خود را بیاب

ـواب  زودتـر والله  اعلــــم  بالصَّ

جـوز پوسیده است دنیـا  ای  امین

امتحانش کن کــم از دورش  ببین

ادامه دارد ...

﴿ سوره ي مباركه ي شمس ﴾   قسمت دوم
استاد خیرخواه
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منبع : سالمت نیوز

به	گزارش	سالمت	نیوز	به	نقل	از	تسنیم،	داوود	یادگاری	رییس	مرکز	
تحقیقات	بیماری	های	عفونی	و	گرمسیری	دانشگاه	علوم	پزشکی	شهید	
بهشتی	از	توزیع	واکسن	آنفوالنزا	در	داروخانه	های	سراسر	کشور	خبر	داد	
و	گفت:	با	توجه	به	اینکه	بهترین	زمان	برای	تزریق	این	واکسن	شهریور	
ماه	است،	امسال	خوشبختانه	واکسن	به	موقع	در	داروخانه	های	سراسر	

کشور	توزیع	شده	است.
بیماران	 قبیل	 از	 ای	 زمینه	 بیماری	های	 دچار	 بیماران	 افزود:	 یادگاری	
ایمنی،	 نقص	 بیماری	های	 به	 مبتالیان	 سرطانی،	 دیابتی،	 قلبی،	 ریوی،	
بیمارانی	که	کورتن	یا	داروهای	سرکوب	کننده	ایمنی	مصرف	می	کنند	
و	همچنین	افراد	باالی	65	سال	و	زنان	باردار	جزو	گروه	های	پُر	خطری	

هستند	که	می	بایست،	حتما	علیه	ویروس	آنفوالنزا	واکسینه	شوند.
وی	با	اشاره	به	اینکه	از	زمان	تزریق	واکسن	آنفوالنزا	در	بدن	دو	هفته	
به	طول	می	انجامد	تا	آنتی	بادی	در	بدن	افراد	تشکیل	شود،	خاطرنشان	
از	 از	همین	حاال	و	پیش	 افراد	در	معرض	خطر	 ساخت:	ضروری	است،	
شروع	فصل	سرما،	بازگشایی	مدارس	و	در	حقیقت	قبل	از	شروع	اپیدمی	
آنفوالنزا	نسبت	به	واکسینه	کردن	خود	اقدام	کنند.رییس	مرکز	تحقیقات	
بهشتی	 شهید	 پزشکی	 علوم	 دانشگاه	 گرمسیری	 و	 عفونی	 بیماری	های	
طوالنی	 زمان	 مدت	 در	 می	بایست	 که	 کودکانی	 همچنین	 داد:	 ادامه	
آسپرین	مصرف	کنند،	شیرخواران	باالی	6	ماه،	تمام	کارکنان	سیستم	
سالمندان	 از	 که	 افرادی	 و	خصوصی،	 دولتی	 از	 اعم	 درمان	 و	 بهداشت	

مراقبت	می	کنند،	نیز	می	بایست،	علیه	این	بیماری	واکسینه	شوند.
وی	گفت:	هر	چند	سازمان	بهداشت	جهانی	همه	ساله	نسبت	به	جمع	
آوری	نمونه	های	ویروس	از	کشورهای	مختلف	از	جمله	کشور	ما	اقدام	و	
با	همکاری	شرکت	های	داروسازی	نسبت	به	ساخت	واکسن	آنفوالنزای	
واکسن	 تغییر	ژن	های	 به	 توجه	 با	 این	حال	 با	 مبادرت	می	کند	 جدید	
آنفوالنزا،	ضروری	است،	افراد	در	معرض	خطر	همه	ساله	واکسینه	شوند.
تغییر	سوش	های	 به	دنبال	آن	 این	ویروس	و	 تغییر	ژن	های	 به	عبارتی	
نیازمند	تزریق	واکسن	جدید	 واکسن	باعث	می	شود	که	فرد	همه	ساله	
دچار	 افراد	 در	 آنفوالنزا	 ویروس	 به	 ابتال	 شد:	 یادآور	 باشد.یادگاری	
بیماری	های	زمینه	ای	نه	تنها	سبب	ابتالی	آنان	به	عوارض	این	بیماری	از	
قبیل	عفونت	های	ریوی	ناشی	از	ویروس	و	در	مواردی،	عفونت	های	ریوی	
ثانویه	می	شود	که	ابتال	به	آنفوالنزا	موجب	تشدید	بیماری	های	زمینه	ای	
در	بیماران	های	قلبی-	ریوی	نیز	خواهد	شد.وی	با	اشاره	به	اینکه	ویروس	
آنفوالنزا	دستگاه	تنفسی	شامل	بینی،گوش،	گلو	و	ریه	ها	را	تحت	تاثیر	
قرار	می	دهد،	گفت:	عالیم	بیماری	آنفوالنزا	هر	چند	شبیه	سرماخوردگی	

است،	اما	ابتال	به	آنفوالنزا	کاماًل	متفاوت	از	آن	است.
علوم	 دانشگاه	 گرمسیری	 و	 عفونی	 بیماری	های	 تحقیقات	 مرکز	 رییس	
پزشکی	شهید	بهشتی	از	تب،	درد	عضالنی،	لرز	و	عرق،	سرفه	خشک،	
خستگی	و	ضعف	و	احساس	احتقان	در	بینی	به	عنوان	عالیم	آنفوالنزا	نام	
برد	که	مبتالیان	برخی	یا	تمام	عالیم	فوق	را	نشان	می	دهند.وی	تصریح	
کرد:	ابتال	به	آنفوالنزا	در	افراد	در	معرض	خطر	در	موارد	زیادی	منجر	به	
بستری	شدن	این	بیماران	در	بیمارستان	ها	و	مراکز	درمانی	می	شود	که	
این	امر	هزینه	های	زیادی	را	بر	سیستم	بهداشتی-	درمان	جامعه	تحمیل	
خطر،	 معرض	 در	 گروه	های	 از	 فارغ	 کرد:	 خاطرنشان	 می	کند.یادگاری	
تمام	افراد	می	توانند،	برای	جلوگیری	از	ابتال	به	این	ویروس،	علیه	بیماری	
آنفوالنزا	واکسینه	شوند	و	هر	چه	درصد	پوشش	این	واکسن	در	کشوری	

گسترده	تر	باشد،	به	نفع	نظام	سالمت	آن	جامعه	خواهد	بود.

به	گزارش	سالمت	نیوز	به	نقل	از	هفته	نامه	زندگی	مثبت،خواندن	این	مقاله	را	که	در	
مورد	نوشیدني	هاي	کاهش	دهنده	استرس	است	از	دست	ندهید.

خواب آرام با نوشیدن شیرداغ
شیر	 بدانید	 است	 جالب	 مي	شود.	 راحت	 خواب	 و	 آرامش	 باعث	 داغ	 شیر	 نوشیدن	
حاوي	اسید	آمینه	اي	به	نام	تریپتوفان	است	که	براي	کاهش	استرس	ضروري	است.	
شیر	نوشیدن	باعث	آرامش	رواني	و	خواب	آلودگي	مي	شود.	شما	همچنین	مي	توانید	
مقدار	کمي	عسل	را	با	شیر	مخلوط	کنید.	شیر	تریپتوفان	را	به	مغز	مي	رساند،	سپس	
و	 تبدیل	مي	شود	 به	مالتونین	 تاریکي	 در	 و	سرتونین	 تبدیل	مي	شود	 به	سرتونین	
مالتونین	مسئول	چرخه	خواب	و	بیداري	افراد	است.	ترکیب	شیر	با	عسل	همچنین	

تاثیرات	آنتي	اکسیداني	را	افزایش	مي	دهد.
چاي گیاهي را با عسل بخورید

باعث	 که	 است	 دیگري	 نوشیدني	هاي	 جمله	 از	 سبز	 چاي	 به	خصوص	 چاي	 انواع	
کاهش	استرس	مي	شود.	چاي	بابونه	اسطو	و	خودوس	هم	آثار	آرامش	بخش	خودش	
را	همراه	دارد.	اپیجنین	موجود	در	بابونه	به	گیرنده	هاي	GABA	مغز	مي	چسبد	و	آثار	
ضداضطرابي	دارد.	این	گیرنده	ها	نقشي	اساسي	در	تنظیم	سیستم	عصبي	مغز	دارند	
و	قادرند	باعث	کاهش	استرس	فرد	به	خصوص	هنگام	خواب	شوند.	اگر	مي	خواهید	
از	نوشیدن	چاي	گیاهي	لذت	بیشتري	ببرید	به	شما	پیشنهاد	مي	کنیم	آن	را	با	یک	

قاشق	چاي	خوري	عسل	ترکیب	کنید.

آب گیالس بنوشید
گیالس	ها	حاوي	منابع	غني	مالتونین	هستند.	مالتونین	هورموني	است	که	مسئول	
تنظیم	چرخه	خواب-	بیداري	است.	نوشیدن	آب	گیالس	2	بار	در	طول	روز	خواب	
را	تنظیم	مي	کند	و	باعث	کاهش	استرس	مي	شود.	البته	اگر	شب	ها	آب	گیالس	را	

نوشیدید	مي	توانید	به	آن	وانیل	هم	اضافه	کنید.

خواص غذایی پوست میوه ها
به	گزارش	سالمت	نیوز	به	نقل	از	مهر،	تمامی	اجزای	یک	میوه	اعم	از	پوست	
و	برگ	آن	بخشی	از	میوه	هستند	که	دارای	ترکیبات	و	مواد	مغذی	سودمندی	
می	باشند	و	می	توانند	موجب	تقویت	بدن	شما	شوند.	حتی	بسیاری	از	این	
قسمت	ها	حاوی	مواد	مغذی	بیشتری	نسبت	به	خود	میوه	یا	سبزیجات	می	
باشند.	در	ادامه	به	7	مورد	از	بخش	های	دورریز	مواد	خوراکی	اشاره	می	شود	

که	باید	در	مورد	دور	ریختن	آنها	تجدیدنظر	کنید.
برگ های کرفس

برگ	های	کرفس	مملو	از	ویتامین،	مواد	معدنی،	فیبر	و	درشت	مغذی	های	
فراوانی	هستند.	هر	100	گرم	برگ	کرفس	3.۹	گرم	فیبر	بدن	را	تامین	می	
کند،	بعالوه	حاوی	مقادیر	مناسبی	چربی	اشباع	نشده	است.	چربی	اشباع	نشده	
باعث	بهبود	سطح	کلسترول	بدن	شده	و	ریسک	بیماری	قلبی	را	کاهش	می	
دهد.	برگ	های	کرفس	منبع	قوی	منیزیم	و	کلسیم،	و	همچنین	ویتامین	C	و	

E	بوده	و	از	اینرو	خاصیت	آنتی	اکسیدانی	دارند.
برگ های کلم بروکلی

کلم	بروکلی	ماده	خوراکی	بسیار	خوبی	است	که	برگ	های	آن	هم	حاوی	مواد	
	A	ویتامین	از	درصد	۹0	بروکلی	برگ	از	گرم	30	تنها	باشد.	می	زیادی	مغذی
موردنیاز	روزانه	بدن	را	تامین	می	کند.	همانطورکه	می	دانید	ویتامین	A	برای	
افزایش	قدرت	دید،	بهبود	سیستم	ایمنی	و	قدرت	باروری	شما	مهم	است.	این	

برگ	ها	همچنین	منبع	غنی	ویتامین	C،	کلسیم،	پروتئین	و	آهن	هستند.
پوست پرتقال

پوست	پرتقال	به	همراه	الیه	سفیدرنگ	زیر	آن	مملو	از	انواع	ویتامین	ها	و	مواد	
مغذی	است.	پوست	خام	پرتقال	حاوی	1.5	گرم	پروتئین	و	منبع	غنی	پتاسیم،	
کلسیم،	ریبوفالوین،	ویتامین	C	و	A	می	باشد.	پوست	پرتقال	همچنین	حاوی	
آنتی	اکسیدان	های	فالوونوئید	بوده	که	می	تواند	به	کاهش	سطح	کلسترول	
کمک	کند.	همچنین	آنتی	اکسیدان	های	موجود	در	آن	همچون	هیستامین	

عمل	کرده	و	برای	افراد	مبتال	به	آلرژی	و	در	کل	سالمت	ریه	مفید	است.
پوست هندوانه

پوست	هندوانه	دارای	مقدار	باالی	سیترولین	می	باشد،	اسید	آمینه	ایی	که	
بدن	می	شود.	همچنین	 ایمنی	 تقویت	سیستم	 و	 بهبود	جریان	خون	 باعث	
سیترولین	موجب	کاهش	خستگی	ماهیچه	ها	شده	و	افراد	می	توانند	مدت	
طوالنی	تری	ورزش	کنند	و	در	عوض	کنترل	بهتری	بر	وزن	شان	داشته	باشند.

پوست پیاز
پوست	پیاز	منبع	غنی	ماده	ایی	موسوم	به	کورسیت	است	که	به	کاهش	فشار	
خون	و	جلوگیری	از	لخته	شدن	خون	کمک	می	کند.	اما	بهترین	راه	مصرف	
پوست	پیاز	استفاده	از	آن	در	عصاره	ها،	سوپ	ها	و	کباب	ها	می	باشد	که	قبل	

از	سرو	غذا	از	ان	جدا	شود.	همچنین	می	توان	آن	را	در	چای	هم	خیساند.
پوست انبه

پوست	انبه	حاوی	مقدار	قابل	توجهی	آنتی	اکسیدان	و	همچنین	ترکیبات	سالم	
نظیر	»منجافرین«	است	که	دارای	خواص	ضدالتهابی	و	ضد	توموری	است.

پوست موز
درحالیکه	پوست	موز	طعم	خوبی	ندارد	اما	مملو	از	مواد	مغذی	است.	پوست	
موز	منبع	غنی	از	پتاسیم	بوده	و	در	مقایسه	با	بخش	میوه	دارای	فیبر	محلول	
به	 نتیجه	 در	 و	 شده	 کلسترول	 کاهش	 موجب	 محلول	 فیبر	 است.	 بیشتری	
بیماری	قلبی-عروقی،	سکته	و	سرطان	کمک	می	کند.	پوست	 از	 پیشگیری	
موز	همچنین	حاوی	ماه	تریپتوفان	بوده	که	باعث	افزایش	سطح	سروتونین	بدن	

و	بهبود	خلق	و	خو	می	شود.

مدل ریاضی کاهش وزن
به	گزارش	سالمت	نیوز،	دکتر	رضا	راست	منش؛	دکترای	تغذیه	و	رژیم	درمانی	در	زندگی	آنالین	
نوشت:	هنگامی	که	رژیم	می	گیریم	باید	بدانیم	که	روند	کاهش	وزن	»خطی«	نیست.	به	عبارت	
دیگر،	اینگونه	نیست	که	چون	من	رژیمم	را	به	خوبی	اجرا	می	کنم	فردای	همان	روز	وزنم	کم	بشود.	
نخیر!	باید	بدانیم	که	روند	کاهش	وزن،	»گسسته«	است.	فرض	کنید	می	خواهید	طی	6	ماه	24	
کیلو	کم	کنید.	حال،		چه	اهمیتی	دارد	که	هر	ماه	4	کیلو	کم	شود	تا	6	ماه	دیگر	به	آن	24	کیلو	
برسیم	یا	اینکه	فرضا	ماه	اول	4	کیلو	کم	شود،		ماه	بعد	2	کیلو،		ماه	بعد	1	کیلو،		ماه	بعد	5	کیلو	و	
ماه	بعد	و	بعدی	3	کیلو	و	3	کیلو	کم	شود!	)یا	هر	ترتیب	عددی	دیگر!(.	روند	کاهش	وزن	خطی	
نیست،	بلکه	گسسته	است.	در	آنالیز	آماری	که	بر	روی	43	هزار	بیمار	مطب	خود	از	سال	1387تا	
13۹1	انجام	دادم،	این	روند	گسسته	در	86	درصد	افراد	مشاهده	می	شود	و	تنها	در	14	درصد	افراد	

روند	نسبتا	خطی	مشاهده	می	شود.
چطور برای رسیدن به کاهش وزن دلخواه در طی دو هفته به خود کمك کنیم؟

فرض	کنید	می	خواهید	طی	دو	هفته	2	کیلو	وزن	کم	کنید.	در	این	صورت،	هر	هفته	چقدر	باید	
وزن	کم	شود؟	معلوم	است،	یک	کیلو!

چگونه	عمل	کنیم؟	شما	باید	با	رعایت	کامل	رژیم	و	سایر	توصیه	ها،	راس	هر	هفته	روی	ترازو	بروید.	
اگر	یک	کیلوی	دلخواه،	حاصل	شد؛	که	خوب	یعنی	به	هدف	دلخواهمان	رسیده	ایم.	اگر	بیشتر	از	
یک	کیلو	کم	شده	باشد	که	خدا	را	هم	شکر	می	کنیم!	ولی	اگر	یک	کیلوی	دلخواه،	کم	نشده	باشد؛	
به	این	نتیجه	می	رسیم	که	این	رویه	ای	که	پیش	گرفته	ایم	برای	رسیدن	به	هدفمان	کافی	نبوده	و	
باید	هفته	بعد	آنقدر	رژیم	را	بهتر	رعایت	کنیم	و	الزم	شده	فعالیت	را	هم	بیشتر	کنیم	تا	از	این	بدن	
در	هر	دو	هفته	2	کیلو	یا	نزدیک	به	2	کیلو	را	کم	کنیم.	اینکه	هر	روز	روی	ترازو	برویم،	جز	اینکه	
نوسانات	وزن	را	ببینیم	)که	بعضا	به	5-3	کیلو	هم	بالغ	می	شوند(،	هیچ	حاصلی	ندارد،	اینکه	روی	
ترازو	هم	نرویم	که	خوب	معلوم	است	بی	خبر	می	مانیم!	ولی	وقتی	هر	هفته	ای	یکبار	روی	ترازو	
می	رویم	این	مقدار	به	ما	نشان	می	دهد	که	»آقا/خانم،	این	مقدار	رعایت	شما	در	هر	هفته	این	مقدار	
نتیجه	در	پی	داشته	است،	اگر	راضی	هستید	به	همین	رویه	ادامه	دهید،	اگر	هم	ناراضی	هستید	
خوب	بیشتر	تالش	کنید،		بیشتر	رعایت	کنید،	الزم	شده	فعالیت	بدنی	را	هم	بیشتر	کنید	و	گریزها	

و	عدم	رعایت	ها	را	کنار	بگذارید	تا	به	نتیجه	دلخواه	برسید«.
یا	حتی	کمتر	بخوریم.	رعایت	رژیم	 تنها	گرسنگی	بکشیم	 این	معنی	نیست	که	 به	 رعایت	رژیم	
از	 اعم	 تغذیه	 متخصص	 دستور	 و	 بخوریم	 را	 شده	 گفته	 که	 چیزهایی	 تنها	 و	 تنها	 اینکه	 یعنی	
تجویز	 غذایی	 الگوی	 و	 کنیم	 رعایت	 را	 دمنوش	ها	 یا	 ها	 قرص	 مصرف	 یا	 بدنی	 فعالیت	 افزایش	
شده	را	خودسرانه	تغییر	ندهیم	و	غذاهایی	را	که	نهی	شده،	نخوریم.	مبنای	رژیم	فقط	کم	مصرف	
کردن	کالری	و	انرژی	نیست	بلکه	صحبت	از	ترکیبات،	هورمون	ها	و	الگوهای	غذایی	است.	پس	
رژیم	را	خودسرانه	تغییر	ندهید	مگر	اینکه	با	متخصص	تغذیه	خود	مشورت	کرده	باشید.	حاال	اگر	
می	خواهید	در	طی	دو	هفته	3	کیلو	کم	کنید،	پس	باید	هر	هفته	چک	کنید	که	1/5	کیلو	را	کم	
کرده	باشید!	اگر	می	خواهید	در	دو	هفته	یک	کیلو	وزن	کم	کنید	پس	باید	چک	کنید	هر	هفته	نیم	

کیلو	وزن	کم	کرده	باشید	و	الی	آخر...
چرا نباید هر روز روی ترازو برویم؟

برای	اینکه	روند	کاهش	وزن	خطی	نیست.	بعضی	وقت	ها	بدن	در	دو	هفته	اول	به	هر	دلیلی	مقاومت	
می	کند	ولی	در	شیب	کاهشی	قرار	می	گیرد	تا	طی	دو	هفته	بعدی	وزن	کم	شود،	ولی	خوب	معلوم	
است	که	این	موضوع	دیگر	روی	ترازو	دیده	نمی	شود	که	قرار	است	هفته	بعد	وزن	کم	شود!	و	شما	
با	این	تصور	که	دیگر	وزن	کم	نمی	کنید	نا	امید	می	شوید	و	رژیم	را	رها	می	کنید.	در	حالیکه	اگر	با	
ایمان	رژیم	خود	را	ادامه	می	دادید،	راس	زمان	برنامه	ریزی	شده	)و	نه	دیرتر(	به	همان	مقدار	کاهش	
وزنa	)و	نه	کمتر(	دست	می	یافتید!	پس	ترازو	را	فقط	به	صورت	هفتگی	استفاده	کنید	و	با	روشی	

که	در	باال	یاد	گرفتید،	عمل	کنید.
دالیل روانی افت سرعت کاهش وزن در رژیم کاهش وزن چیست؟

دالیل	متعددی	ممکن	است	وجود	داشته	باشد،	از	دالیل	ارادی	و	شخصی	گرفته	تا	مسایل	روانی	
و	فیزیولوژیکی.	طبیعتا	روزهای	اول	که	مقدار	چربی	بدن	زیاد	است	سرعت	کاهش	وزن	بیشتر	
می	شود.	دومین	دلیل	اثر	فیزیولوژیکی	است	که	وقتی	فرد،	غذای	رژیم	را	از	آنچه	که	در	برنامه	
غذایی	اش	است	کمتر	می	خورد،	بدن	اصطالحا	به	فاز	قحطی	فرو	می	رود	و	چنان	فعایت	سوخت	
و	سازی	خودش	را	کاهش	می	دهد	که	به	رغم	اینکه	غذا	کم	می	خوریم	باز	هم	به	دلیل	کاهش	
اما	دلیل	سوم	)و	نه	آخر!(،	دلیل	کاهش	 پایه،	وزن	دیگر	به	خوبی	کم	نمی	شود.	 سوخت	و	ساز	

اشتیاق	خود	ماست.
»بسیاری	از	افراد	وقتی	میزان	کاهش	وزن	در	رژیم	غذایی	خوب	باشد؛	اشتیاق	بیشتری	برای	اجرای	
رژیم	های	کاهش	وزن	از	خود	نشان	می	دهند.	ولی	سوال	اصلی	این	است:	چرا	میزان	کاهش	وزن	

طی	زمان	در	برخی	از	افراد	کمتر	می	شود؟«	البته	در	»برخی	افراد«	و	نه	همه	افراد.
در	کنار	اینکه	مسایلی	همچون	تطبیق	بدن	به	رژیم	کم	کالری	و	دالیل	فیزیولوژیک	بسیار	مهم	
است،	یکی	از	مهمترین	موانع	که	حاصل	نحوه	رفتار	خود	ماست،		کاهش	پایبندی	به	اجرای	رژیم	

»به	همان	خوبی«	روزهای	اول	است.
برخی	دالیل	کاهش	سرعت	وزن	طی	رژیم	شامل	دالیل	اختیاری،	فیزیولوژیک،	تغییر	خودسرانه	

رژیم	غذایی،	و	کاهش	پایبندی	در	اجرای	رژیم	به	همان	خوبی	روزهای	اول	اجرای	رژیم	است.

بهترین زمان تزریق 
واکسن آنفوالنزا

نوشیدني هایي که شما را آرام مي کند

چرا نباید هر روز خودمان را وزن کنیم؟خواص غذایی پوست میوه ها

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از توزیع واکسن 

آنفوالنزا در داروخانه های سراسر کشور خبر داد.

نظرتان راجع به نوشیدني هاي آرامش بخش چیست؟ خیلي از 
افراد راجع به نوشیدني هاي انرژي زا اطالعاتي دارند و اغلب آنها را 
استفاده مي کنند، اما ممکن است در این میان افرادي هم باشند که 
دنبال کاهش استرس باشند. اگر شما هم جزو این گروه هستید بد 
نیست بدانید نوشیدني هاي آرامش بخش نوشیدني هایي غیرالکلي 
هستند که ذرات آرامش بخشي دارند که ممکن است در طبیعت 
یافت شوند. آنها نوشیدني هایي کاربردي با بیش از یک ذره فعال 
هستند که نه تنها استرس را کاهش مي دهند بلکه باعث بهبود 

تمرکز ذهن و خواب بهتر مي شوند.

:برخی از باقیمانده های میوه یا سبزیجات دارای ارزش 
غذایی باالیی هستند که باید در مورد دور ریختن آنها 

تجدیدنظر نمود.

دالیل متعددی ممکن است وجود داشته باشد، از دالیل ارادی و شخصی 
گرفته تا مسایل روانی و فیزیولوژیکی. طبیعتا روزهای اول که مقدار چربی 

بدن زیاد است سرعت کاهش وزن بیشتر می شود.
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کفاشیان:	هر	زمان	از	کی	روش	بخواهیم	به	امیدها	کمک	می	کند/	از	اسالمیان	خواستیم	به	امور	تیم	ملی	نظارت	کند
علی	کفاشیان	در	گفت	و	گو	با	خبرنگار	ورزشی	خبرگزاری	فارس	در	خصوص	اینکه	آیا	زمان	برگزاری	مجمع	عادی	و	سالیانه	فدراسیون	فوتبال	

مشخص	شده	است	یا	خیر،	گفت:	این	مجمع	مهر	یا	آبان	ماه	امسال	برگزار	می	شود	اما	زمان	قطعی	آن	مشخص	نشده	است.
وی	ادامه	داد:	قرار	است	شهریور	ماه	امسال	حسابرسی	های	مالی	فدراسیون	انجام	شده	و	سپس	در	خصوص	زمان	دقیق	برگزاری	مجمع	عادی	

فدراسیون	فوتبال	تصمیم	گیری	خواهیم	کرد.
کفاشیان	در	مورد	اینکه	کاشانی،	مدیر	تیم	ملی	امید	اعالم	کرده	بود	که	او	باید	در	خصوص	قطع	همکاری	کی	روش	با	تیم	ملی	امید	اظهار	نظر	
کند،	گفت:	در	مورد	جزئیات	این	موضوع	اطالع	دقیقی	ندارم	اما	هر	زمانی	نیاز	باشد	از	کی	روش	می	خواهیم	تا	به	تیم	امید	کمک	کند	و	مشکلی	

در	این	خصوص	وجود	نخواهد	داشت.
رئیس	فدراسیون	فوتبال	در	مورد	انتخاب	اسالمیان	به	عنوان	مدیر	تیم	ملی	گفت:	از	اسالمیان	خواستیم	تا	با	کی	روش	هماهنگی	الزم	را	داشته	
باشد	و	بر	امور	مربوط	به	تیم	ملی	نظارت	کامل	را	داشته	باشد.	در	خصوص	مباحث	اقتصادی	نیز	قرار	شده	است	تا	وی	کمک	های	زیادی	به	تیم	

ملی	انجام	دهد،	ضمن	اینکه	ما	هر	زمان	که	از	اسالمیان	درخواست	کرده	ایم	او	برای	کمک	به	تیم	ملی	پیش	قدم	شده	است.
کفاشیان	درباره	دیدار	پیشنهاد	نروژ	برای	برگزاری	دیدار	دوستانه	با	ایران	گفت:	رئیس	فدراسیون	نروژ	ضمن	اهدای	پیراهن	امضا	شده	این	کشور	
به	بنده	در	نامه	ای	خواستار	همکاری	های	دو	فدراسیون	و	برگزاری	دیدار	دوستانه	تیم	های	ملی	ایران	و	نروژ	شده	است	که	هنوز	در	مورد	تاریخ	

برگزاری	این	دیدار	بررسی	و	جمع	بندی	به	عمل	نیامده	است.

سپاهان و استقالل باارزش ترین تیم های ایران/ لیگ کشورمان ۳4۳ 
میلیارد تومان می ارزد!

داشتن  اختیار  در  با  اصفهان  سپاهان  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
۲7 بازیکن در کادر خود دارای باالترین ارزش مادی در بین تیم های 

لیگ برتری است.
به فاصله بسیار کم و ناچیز استقالل تهران با یک بازیکن بیشتر قرار 
دارد و به همین خاطر این دو تیم در فصل جدید رقابت های لیگ برتر 

کشورمان با ارزش ترین ها محسوب می شوند.
براساس اعالم سایت ترانسفرمارکت، مجموع ارزش سپاهان بالغ بر ۱0 
میلیون و ۳۳0 هزار یورو)اندکی بیش از ۳۸ میلیارد تومان( و استقالل 

۱0 میلیون و ۵ هزار یورو)کمی بیشتر از ۳7 میلیارد تومان ( است.
*پرسپولیس، نفت و تراکتورسازی در رده های بعدی

تهران و  نفت  و  پرسپولیس  ایران  برتر  لیگ  بعدی  ارزش  با  تیم  های 
پنجم  تا  سوم  رده های  در  که  تیمی   ۳ هستند.  تبریز  تراکتورسازی 

جدول با ارزش های لیگ جای گرفته اند.

یورو)۳۵  هزار   700 و  میلیون   ۹ بازیکن   ۲۸ با  تهرانی  سرخپوشان 
با  تهران  نفت  حالیکه  در  می ارزند.  تومان(  میلیون   ۸۹0 و  میلیارد 
همین تعداد بازیکن ۸ میلیون و ۳۸0 هزار یورو )۳۱ میلیارد تومان( 

ارزش دارد.
تراکتورسازان نیز با 7 میلیون و ۳۸0 هزار یورو)۲7 میلیارد و ۳00 

میلیون تومان ( در رده پنجم حاضر هستند.
*تیم های بعدی

ارزش  مجموع  لحاظ  به  ایران  برتر  لیگ  آخر  تا  ششم  رده  تیم  های 
مادی به شرح زیر هستند:

6- فوالد اهواز، ۲4 بازیکن، 6 میلیون و ۸۵0 هزار یورو)۲۵ میلیارد 
و ۳40 میلیون تومان(

یورو)۲۳  هزار   400 و  میلیون   6 بازیکن،   ۲6 اصفهان،  7-ذوب آهن 
میلیارد و 6۸0 میلیون تومان(

۸-سایپا ، ۳۱ بازیکن، ۵ میلیون و ۹۳0 هزار یورو)۲۱ میلیارد و ۹00 
میلیون تومان (

یورو)۱۹  هزار   ۳۸0 و  میلیون   ۵ بازیکن،   ۳0 بندرانزلی،  ۹-ملوان 
میلیارد و ۹00 میلیون تومان(

یورو)۱۸  هزار   ۹۵0 و  میلیون   4 بازیکن،   ۲7 فوالد،  گسترش   -۱0
میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان(

۱۱-پیکان ۳0 بازیکن، 4 میلیون و ۲00 هزار یورو)۱۵ میلیارد و ۵40 
میلیون تومان(

یورو)۱4  هزار   ۸۵0 و  میلیون   ۳ بازیکن،   ۳0 خراسان،  پدیده   -۱۲
میلیارد و ۲40 میلیون تومان(

۱۳-صباباتری، ۲7 بازیکن، ۳ میلیون یورو)۱۱ میلیارد و ۱00 میلیون 
تومان(

۱4- سیاه جامگان، ۲۱ بازیکن، ۲ میلیون و ۵۳0 هزار یورو)۹ میلیارد 
و ۳60 میلیون تومان(

۱۵- استقالل اهواز، ۲۱ بازیکن، ۲ میلیون و ۱۳0 هزار یورو)7 میلیارد 
و ۸۸0 میلیون تومان (

۱6-استقالل خوزستان، ۱۸ بازیکن، یک میلیون و ۸00 هزار یورو )6 
میلیارد و 660 میلیون تومان(

*۳4۳ میلیارد تومان، ارزش کلی لیگ ایران
براساس اعالم این سایت مجموع ارزش تیم های حاضر در لیگ برتری 
 470 و  میلیارد  یورو)۳4۳  هزار   ۸۳0 و  میلیون   ۹۲ بر  بالغ  ایران 

میلیون تومان ( است.
داشته  بازیکن  ایران 4۱۳  لیگ  فصل جدید  تاکنون  اساس  برهمین 
که میانگین ارزش هر یک ۲۲۵ هزار یورو)۸۳۲ میلیون تومان( است.

تیم  هر  سنی  میانگین  سایت  این  آماری  اطالعات  مطابق  همچنین 
۲۵.۱ سال است و به طور کلی ۲۹ لژیونر در این لیگ حضور دارند.

تاج: درباره بدهی استقالل و پرسپولیس باید چاره اندیشی کرد/ وصول 40 میلیارد از اسپانسر سال گذشته 
بی سابقه بوده است

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، مهدی تاج در نشست خبری اظهار داشت: در ابتدا درگذشت 
پویا امیری را تسلیت می گویم، در بحثی که می خواهم مطرح کنم درخصوص تیم های بدهکار است، در لیگ 

دو، دوازده باشگاه بدهکار داریم.
وی ادامه داد: دوستان و مسئوالن از هم اکنون فرصت دارند تا بدهی تیم ها را صاف کنند، وقتی لیگ شروع 
شود دوباره فشار به سازمان لیگ خواهد بود، در لیگ برتر تقریباً به سمت تسویه حساب باشگاه ها می رویم، 
برخی باشگاه ها تقریباً هیچ بدهی ندارند، در خصوص دو باشگاه استقالل و پرسپولیس باید چاره اندیشی کنیم.

در لیگ یک هم 4 باشگاه آلومینیوم، پارس، نساجی و ایران جوان بوشهر بدهی دارند که تا هفته سوم فرصت 
دارند بدهی هایشان را تسویه کنند، ایران جوانی ها قول دادند که تسویه حساب کنند، اگر این اتفاق نیفتد 
نمی توانند در هفته سوم در لیگ حاضر شوند، باشگاه ها نباید با قیمتی قرارداد ببندند که نتوانند پرداخت 
کنند، قراردادی باید ببندند که بتوانند پرداخت کنند، نیروی زمینی قراردادهای کمی می بندد اما همه را 

پرداخت می کند.
رئیس سازمان لیگ خاطرنشان کرد: امیدواریم بدهی های باشگاه ها برطرف شود همکاری بسیار خوبی بین 

سازمان لیگ و کمیته انضباطی بوجودآامده است.
اعالم  را  تیم  دو  بدهی های خارجی های  لیست  کرد:  تاکید  پرسپولیس  و  استقالل  بدهی های  مورد  در  وی 
کرده ایم، برخی ها به ما گفتند که خودشان تسویه کردند، استقالل و پرسپولیس بدهی قابل توجهی را باید 
باشگاه بدهی های چندین ساله  باشیم که هم اکنون مدیرعامالن دو  انتظار داشته  نباید  چاره اندیشی کنند. 
گذشته را صاف کنند و انتظار درستی نیست. باید روی این موضوع فکر جدی کنیم که این مسئله وقت می برد 

اما سایر باشگاه ها می توانند بدهی های خود را تصویه کنند.
تاج درخصوص بحث تبلیغات محیطی تاکید کرد: 6 سندی که برخی ها که بگویم منافعی دارند یا خیر درست 
نیست ، جواب آن بخشی که روی شیطنت بوده را نمی خواهم بدهم، ما آن چیزی که باید پاسخگو باشیم آن 
چیزی است که شفاف سازی خواهیم کرد، از اسپانسر پارسال 40 میلیارد وصول شده که بی سابقه است. 
سابقه نداشته که در یک سال 40 میلیارد دریافت کنیم، حتی آنهایی که وابستگی هایی هم دارند نمی توانند 

آن را کتمان کنند.
وی افزود: عابدینی، حسن پور و حاج جعفری مسئول پیگیری خسارت های وارده شده اند، خسارت ها را بررسی 
کردند که یکی دو تا نبوده است ، عابدینی مفصل توضیح داد، باز هم برای آن افرادی که به سالمت کار را 
انجام دادند توضیحاتی خواهم داد، یکی اینکه ۵۱ روز لیگ تعطیل شد و این موضوع باعث می شود که برخی 
از مشتریان اسپانسر از دست بروند ، ۳ هفته لیگ پخش نشد ، برخی بازی های استانی پخش نشد ، اینها را 

آقای عابدینی توضیح می دهند. هیچ کس نمی گوید که این 40 میلیارد چگونه دریافت شد.
تاج افزود: تفاهماتی با اسپانسر داریم که امکان دارد تغییراتی انجام شود، ٫٫٫٫ ممکن است نحوه پخش 
مسابقات را تغییر دهد، توضیحی در مورد این مسئله بدهم که برخی می گویند محرومین چه می شوند و فقط 
این مسابقات برای پولدارها پخش می شود در حالی که اینگونه نیست، برخی از اتفاقات و حاشیه هایی که رخ 

می دهد شامل ٫٫٫٫ می شوند و بخش های جانبی را در بر می گیرد.
رئیس سازمان لیگ در مورد اینکه چه تیم هایی بدهی شان را تسویه کردند، گفت: ذوب آهن، نفت، سپاهان و 
بسیاری از تیم ها بدهی های خود را تسویه کردند، صبای قم بدهی دارد، تراکتورسازی هم همینطور اما قابل 
حل است، حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی را دنبال خواهیم کرد، ارزیابی سازمان لیگ مثبت است 
البته برخی باز هم شیطنت می کنند که البته ندانسته نیست، نخواستن در دانستن است، توضیحاتی داده ایم 

اما باز هم سواالتی می کنند.
وی در مورد اینکه آیا ۲0 میلیارد خسارت به تبلیغات محیطی، مجوز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و مجمع 
را داشته، گفت: این در حد شما نیست که بدانید یا خیر! یکی از روزنامه ها از ما سئوال بپرسد که ما جواب 
بدهیم؟ این روزنامه و سایر روزنامه ها بدانند که هیات رئیسه سازمان لیگ در جریان دقیق مسائل است، از 
بعضی ها بوی بدی به مشامم می خورد، ۳ نفر از اعضای هیات رئیسه اعضای کمیته تعیین وضعیت قرارداد 
هستند، این مسئله خنده دار نیست که اعضای هیات رئیسه به یکی از روزنامه ها زنگ بزنند و بگویند که ما 

در جریان نیستیم؟ شیطنت بدتر از این!
تاج گفت: هیات رئیسه ما ۵ نفر است، عابدینی، حسن پور و حاج جعفری که اکثریت می شوند در کمیته 
تعیین وضعیت حضور دارند ، خود این افراد ۲0 میلیارد را تعیین کرده اند، آنها تمام مسائل و پیش قراردادها 
را تعیین کرده اند ، کجای این کار ایراد دارد؟ مگر می شود اعضای هیات رئیسه ما به یک روزنامه زنگ بزنند 
و بگویند که در جریان نیستیم؟! ما اقدامات را انجام دادیم، دوستانی هستند که منافعی دارند که این مسئله 

را دنبال می کنند.
وی در مورد اینکه سال گذشته بخاطر اینکه ردیف های ال ای دی ۳ ردیف نبوده خسارت داده ایم و آیا امسال 

این مسئله درست شده یا خیر، گفت: نامه هایی زده ایم، بدانید که اکثر اعضا در هیأت رئیسه هستن.
محرومان پخش  برای  را  مسابقات  و می گوید  و سیما می سوزد  درمورد صدا  دلشان  که  افزود: کسانی  وی 

نمی کند، بدانند که اینگونه نیست.
تاج در مورد مسابقه ستارگان گفت: سازمان لیگ با این مسئله همکاری می کند ، برگزاری مسابقه بر عهده 
کمیته مسابقات ما است که صدا و سیما امیدواریم این مسابقه را پخش کند، از باشاه هنرمندان که مجری 
آن است تشکر می کنیم، همچنین در مورد جام شهدا هم باید بگویم که وقتی تیم ملی وارد اردوی خود شد 
که آرزوی موفقیت برای آنان می کنیم و ارزیابی ان را مثبت می بینیم جام شهدا را برگزار می کنیم. 4 تیم 

تراکتور، پرسپولیس، راه آهن و ذوب آهن حضور دارند.
وی ادامه داد: از تمام مجموعه تشکر می کنم و باشگاه ها سپاسگزارم که به دلیل گرامیداشت شهدا و ایثارگران 
چنین بازی هایی را انجام می دهند. امروز مراسم ویژه ای برای آزادگان داریم و همیشه سعی می کنیم این 
روحیه را حفظ کنیم، سعی می کنیم کنگره شهدای ورزشی خود را راه بیندازیم که در دربی این مسئله را 

انجام خواهیم داد.
تاج ۱۲ تیم لیگ دسته دومی که بدهی داشته اند را به شرح ذیل اعالم کرد:

شهرداری بندرعباس، صنعت ساری، پیام وحدت ، نفت و گاز گچساران، ذوب آهن نوین اصفهان، شهرداری 
ماشین سازی تبریز، فوالد نوین، نسل ابومسلم، الوند همدان، اتکا، گاز فجر ، بندر کنگ.
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کفاشیان: هر زمان از کی روش بخواهیم به امیدها کمك می کند
از اسالمیان خواستیم به امور تیم ملی نظارت کند

سپاهان و استقالل باارزش ترین تیم های ایران
لیگ کشورمان 343 میلیارد تومان می ارزد!

تاج: درباره بدهی استقالل و پرسپولیس باید 
چاره اندیشی کرد/ وصول 40 میلیارد از اسپانسر 

سال گذشته بی سابقه بوده است

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هر زمانی نیاز باشد از کی روش می خواهیم تا به تیم امید کمک کند 
و مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

تیم های فوتبال سپاهان و استقالل 
باارزش ترین تیم های کنونی لیگ برتر حرفه ای 
ایران محسوب می شوند؛ ضمن آنکه ارزش کلی 
لیگ کشورمان بالغ بر ۳۴۳ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان لیگ گفت: برخی باشگاه ها تقریباً هیچ بدهی ندارند اما در 
خصوص دو باشگاه استقالل و پرسپولیس چاره اندیشی می کنیم.

شماره 199 و 200
مرداد  1394 ورزشیارمغان
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در مکتب استاد، عشق به خدا، خدمت به مردم و حب زادگاه را آموختیم

تقدیر	الهی	چنین	رقم	خورد	تا	چهره	ماندگار	عرصه	علم	و	ادب	و	هنر	و	پدر	فرهنگ	و	هنر	نطنز	بجای	دیدگان	
در	دلها	باقی	بماند.	بدینوسیله	مراتب	تقدیر	و	تشکر	خاضعانه	خود	را	از	شما	همشهریان	قدرشناس	و	شاگردان	

مکتب	آن	استاد	فرزانه	اعالم	میداریم.
استاد	 یادبود	مرحوم	مغفور	شادروان	 و	 ترحیم	 و	مجالس	 تدفین	 و	 مراسم	تشییع	 از	کلیه	سرورانی	که	در	
یا	ارسال	پیام	و	تاج	گل	و	بنر	و	تماس	تلفنی	اظهار	 با	حضور	 قربانعلی	کریمپور	نطنزی	شرکت	فرموده	و	

همدردی	نمودند	تشکر	می	گردد.
فرمانداری،	 فرماندار،	حراست	 محترم	 معاون	 نطنز،	 محترم	شهرستان	 فرماندار	 نطنز،	 محترم	 امام	جمعه	 از	
فرماندهی	محترم	نیروی	انتظامی،	رؤسای	ادارات	آموزش	و	پرورش،	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی،	کمیته	امداد	و	
سایر	ادارات	دولتی	و	نهاد	های	انقالبی،	شهردار	محترم	نطنز	و	اعضاء	محترم	شورای	اسالمی	نطنز،	مقامات	
کشوری	و	لشگری،	روحانیت	معظم	و	خانواده	معزز	شهداء	و	ایثارگان	و	آزادگان،	فرهنگیان	فهیم	شاغل	و	
و	 اساتید	 و	صنعتی،	 تولیدی	 واحدهای	 مدیران	 کشاورزان،	 و	 کارگران	 اصناف،	 ادارات،	 کارکنان	 بازنشسته،	
دانشجویان	و	دانش	آموزان	عزیز،	ورزشکاران،	هنرمندان،	پزشکان،	وکالی	دادگستری	و	هیأت	مذهبی،چهره	

های	سیاسی	وآحاد	مردم	صمیمانه	تشکر	می	گردد.
حضور	پر	شور	و	گسترده	همشهریان	نطنزی	و	شهروندان	فهیم	و	شریف	شهرهای	بادرود	همراه	با	امام	جمعه	
محترم	بادرود	و	امام	جمعه	دانشمند	اردستان	و	نماینده	محترم	مجلس	و	امام	جمعه	موقت	بادرودو	چهره	
ها	و	گروه	های	سیاسی	بادرود	وتعداد	کثیری	از	دوستان	و	آشنایان	بادرودی	اعم	از	فرهنگیان	و	مشاغل	آزاد	
و	دولتی	و	همچنین	شهر	خالدآباد	و	حضور	چشم	گیر	اهالی	این	دیار	متدین	و	وفادار	و	شهر	طرق	رود	و	
روستاهای	اریسمان	و	ده	آباد	و	طار	و	کشه	و	طامه	و	اوره	و	خفر	و	جزن	و	جاریان	و	دستجرد	و	کندز	و	ریسه	
و	سایر	روستاهای	بخش	مرکزی	و	بخش	امامزاده	،وبخش	های	قمصر،	جوشقان	قالی	و	نیاسر،بار	دیگر	ثابت	
نمود	که	مردم	این	دیار	قدر	شناس	و	پاسدار	فرهنگ	و	هنر	هستند	،	زبان	از	وصف	این	شور	و	حماسه	عاجز	
و	تشکر	از	اینهمه	کرامت	و	بزرگواری	در	قالب	کالم	نمی	گنجد.	از	اینکه	توفیق	تشکر	حضوری	نداریم	ما	را	

از	طرف	خانواده	داغدار	:	مسعود	کریمپور	نطنزیعفو	بفرمایید.
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