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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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مردمی که از وام ۲۵ میلیونی خودرو استفاده 
کردند به زودی پشیمان می شوند

تفکر اشعری گری عامل رخ داد فاجعه عاشورا

عزاداری مردم نطنز در محرم الحرام ۱۴۳۷

پنج تغییری که استرس تان را فورًا کم می کند

هیچگاه فکر نمی کردم گریمور شوم

همگرایی دوره جنگ فراموش شده استپیام عاشورا

6

نیمه اول و نیمه دوم آبان 1394 شماره 205 و 206

برای اینکه مجلس در رأس امور قرار گیرد و مستحق این توصیف 
حضرت امام)ره( باشد، ملزوماتی دارد که باید ملحوظ نظر قرارگیرد.

الف: سازوکارهای انتخاباتی و روش ورود کاندیداها به مجلس
ب: نظارت برعملکرد نمایندگان

استقالل،  شعار  اساس  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام   .۱
آزادی، جمهوری اسالمی شکل گرفت، در تحقق شعار سوم که همان 
پیروزی  از  که  سال   ۳۷ طی  خوشبختانه  بوده  اسالمی  جمهوری 
انقالب می گذرد، تقریباً همه ساله یک انتخابات در این کشور برگزار 
شده است و علی القاعده باید یکی از کارآمدترین نظام ها در خصوص 
برگزاری انتخابات باشیم ولی چه شده که علیرغم اینکه مردم همواره 
حماسه ساز بوده و شاهد باشکوهترین حضور مردمی پای صندوق های 

رأی بوده ایم ولی از جهت مجریان هنوز اندرخم یک کوچه ایم.
در  می کند  ثابت  نگهبان  شورای  انتخاباتی  پرونده های  به  نگاهی 
جهت رد صالحیت کاندیداها و ابطال آراء رکوردار هستیم. چرا باید 
این همه ابطال انتخابات که هزینه های مادی و معنوی زیادی برای 
نمی نمائیم.  وقوع  از  قبل  واقعه  باشیم. چرا عالج  داشته   دارد،  نظام 
چرا کشورهایی نظیر افغانستان و عراق که به تازگی در حال تجربه 
از  آنها  دارند.  پیشرفت های  انتخاباتی  سازوکار  هستند  دموکراسی 
مدتها قبل از برگزاری انتخابات کارت الکترال صادر می نمایند و دقیقاً 
افراد حائز شرایط  تعداد  و روستا چه  مشخص می شود در هر شهر 
رأی دادن وجود دارد. آیا وقت آن نرسیده که در شیوه های بررسی 
صالحیت کاندیداها یک سیاق ثابت قانونی و نه سلیقه ای )کما اینکه 
داشته ایم کاندیدایی در یک دوره رد صالحیت شده و در دوره بعدی 
تأیید گردیده( و برگزاری انتخابات از جمله شمارش سنتی و دستی 
آراء و رایانه ای شدن شمارش آراء و جلوگیری از آراء تکراری و رآی 
دادن با شناسنامه دیگران وده ها مورد تخلف دیگر تجدید نظر نمائیم.
۲. کشور ما از تحزب و تشکلگرائی خاطره خوبی ندارد. برخالف توصیه 
نشده  ریشه دار  ما  کشور  در  مهم  این  بهشتی  شهید  چون  بزرگانی 
فاصله  به  و  قارچ گونه سبز می شوند  احزابی  انتخابات  ایام  در  است. 
کمیسیون های  مجلس  در  می نمایند.  جمع  را  خود  بساط  کوتاهی 
به تعداد وزارتخانه ها وجود دارد و به همین جهت  تخصصی تقریباً 
نمایندگان باید متناسب با نیازهای کمیسیون ها وارد مجلس شوند. 
وقتی احزاب واقعی در کشور فعال باشند. از مدتها قبل برروی افراد 
شایسته و متخصص مطالعه کرده و لیستی حاوی تخصص های مورد 
نظر با درج رئوس برنامه ها و اهداف دراز مدت خود به مردم معرفی 
می کنند و در پایان نیز خود را پاسخگو به عملکرد نماینده معرفی 
شده خود می دانند و در عمل مشخص می گردد تاچه حد به اهداف و 
برنامه های خود پایبند بوده اند. در چنین حالتی هرگز اتفاق نمی افتد 
که ۶۰ نفر معلم یا ۷۰ نفر پزشک که حداکثر در هر کمیسیون به ۲۰ 
نفر آنها بیشتر احتیاج نیست وارد مجلس شوند. ولی وقتی حزبی در 
کار نباشد هرکسی حداقل با داشتن یک فوق لیسانس که بحمداله با 

فعال بودن دانشگاه های آزاد و پیام نور و غیره به سادگی در دسترس 
است بدون داشتن کمترین پشتوانه های تجربی و تخصصی به عنوان 
کاندیدا وارد میدان می شود. بدون هیچگونه واهمه ای هرگونه شعار 
با  بداند  اگر الزم  به  مردم می دهد.  بداند  انتخاباتی که الزم  و وعده 
حمایت برخی سرمایه داران یا کانون های قدرت و جامعه مداحان یا 
حتی کمک های مالی معاون اول دولت وقت برای جذب آراء مردم 
میلیاردها نیز خرج می نماید. از خرید آراء ابایی ندارد. در محیط های 
کوچک براحتی از مسائل ناسیونالیستی و قومیتی استفاده می نماید. 
با ورود چنین نمایندگانی به مجلس نمی توان انتظار داشت که بازهم 
مجلس در رأس امور باشد. شاید به همین جهت بود که رئیس دولت 

دهم با صراحت می گفت دیگر مجلس در رأس امور قرار ندارد.
نیازهای کمیسیون به مجلس راه  بر اساس  عالوه  بر آن نمایندگان 
نمی یابند. درکمیسیون تخصصی اصل نود که وظیفه مهم رسیدگی 
به شکایات و طرز کار قوای سه گانه را به عهده دارد به سختی می توان 
چند حقوقدان پیدا کرد. یک معلم هنرستان که تحصیالت وی در 
و  آموزش  کمیسیون  در  اینکه  جای  به  است  فارسی  ادبیات  رشته 
پرورش حضور یابد به لحاظ اشباع کمیسیون مذکور عضو کمیسیون 
تخصصی عمران می شود. درسایر کمیسیونها نیز کم و بیش همین 
اوضاع حاکم می شود. حال تصور بفرمایید اینگونه افراد به عنوان یک 
در  و  اعزام  نیز  به سفرهای خارجی  متخصص  و  کارشناس  نماینده 
محافل تخصصی شرکت نماید، آیا موجب استهزاء و اتالف بیت المال 

نخواهد بود؟
باید ساز و  باشد  امور  بتواند رأس  اینکه واقعاً مجلس  برای  بنابراین 
کارهای ورود افراد به عنوان نماینده به مجلس بازنگری شود و دقت 
گردد افراد شایسته و شجاع و کارآمد با شیوه هایی صحیح و عاری از 
هرگونه شبهه و تقلب براساس انتخاباتی سالم و با توجه به نیازهای 

کمیسیون ها به مجلس راه یابند.
تازه با این روش نصف راه را طی نموده ایم و نیمه اصلی و مشکل راه 
کماکان باقی است. بعد از ورود نمایندگان به مجلس چه باید کرد که 

باز هم مجلس در رأس امور باشد.
۱ـ با شیوه فعلی اگر یک نماینده تمام چهارسال دوره نمایندگی خود 
را بیهوده بگذراند. در صحن مجلس به استراحت بپردازد یا حضوری 
برای  نامه نگاری  را مصروف  اوقات خود  باشد. صرفاً  غیرفعال داشته 
یا  موافق  عنوان  به  الیحه ای  و  طرح  هیچ  در  نماید.  خود  موکلین 
مخالف صحبتی نکند. در تهیه هیچ طرحی مشارکتی نداشته باشد. 
این چهارسال هیچگونه  در طول  مردم  نمی خورد.  تکان  آب  از  آب 
و  قانونگذاری  ابعاد  در  مجلس  در  خود  نماینده  برعملکرد  نظارتی 
در  را  وی  فیزیکی  اگر حضور  که  است  این  ندارند. حداکثر  نظارت 
حوزه انتخابیه ضعیف بدانند بعد از چهار سال می توانند دوباره به وی 

رآی ندهند. در آن صورت فرد دیگر و روز از نو روزی از نو.
۲ـ نداشتن برنامه مشخص و کارشناسی شده برای اداره کشور و حل 
از قبیل بیکاری، اشتغال، اعتیاد، مسائل فرهنگی،  معضالت اساسی 
اولویت بندی  نداشتن  ارز،  و  کاال  قاچاق  اقتصادی،  مفاسد  با  مبارزه 
تداوم وضع  نمایندگان در  برخی  منافع  به مجلس،  ارائه طرح ها  در 
روزمرگی  مالی،  فساد  از  منتفع  اشخاص  و  فشار دستگاه ها  موجود، 
انتخابیه،  حوزه  درشت  و  ریز  مشکالت  به  نماینده  شدن  سرگرم  و 
سازوکار ورود نمایندگان به مجلس و شیوه های تبلیغاتی مبتنی بر 
پول و نفوذ می توانند در صورت واقعیت از مهمترین عوامل ناکامی 

مجلس بوده و باعث شوند مجلس در رأس امور نباشد.
۳ـ قوه مقننه از جایگاه باالیی در قانون اساسی ما برخوردار است و 
اصول مهمی را به خود اختصاص داده است. در حقیقت راهکارهای 
برای دو قوه دیگر دیکته می کند. مجلس سمت و سوی  را  اجرائی 

به چپ  انحرافی  این قطار  اگر  را ریل گذاری می کند.  حرکت کشور 
و راست داشته باشد یا نتواند به مقصد برسد تقصیر لوکومتیوران و 

راننده قطار نیست بلکه ریل گذار باید مؤاخذه شود.
۴ـ نمایندگان تقریباً هرسال از ۳۶۵ روز حدود ۱۲۰ روز جلسه علنی 
آزادند  را که  از دو سوم وقت خود  بیش  انتظار می رود که  و  دارند 
یا  طرح ها  تهیه  جهت  در  خود  مطالعات  باالبردن  و  نظارت  صرف 
تصویب لوایح نمایند ولی شرایط موجود نشان می دهد که نمایندگان 
اهمیت الزم را برای دو وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت 
عنوان  به  و  باشند  داشته  بخشینگری  مجبورند  اکثراً  نیستند.  قائل 
مدیر تدارکات حوزه انتخابیه خود عمل نمایند. برای اینکه به رأی 
بعدی موکلین خود نیاز دارند مجبورند بیشتر اوقات خود را مصروف 
اساسی  مشکالت  شرایط  این  با  نمایند.  انتخابیه  حوزه  مشکالت 
مملکت برزمین می ماند. ومنافع بخشی بر مصالح و منافع ملی غلبه 
پیدا می کند. چه بسا برای حل یک مشکل کوچک حوزه انتخابیه و 
یا انتساب یک مدیر مورد نظر بر سر استیضاح وزیر یا رسیدگی به 
مجلس  شرایطی  چنین  در  شود.  معامله  مدیران  احتمالی  تخلفات 

نمی تواند در رأس امور باشد.
۵ـ اگر نظارت نمایندگان کافی بود نباید شاهد این همه نابسامانی 
در دستگاه های اجرائی باشیم. این همه پروژه های غیر مفید و بدون 
مطالعه، این همه معوقات بانکی، نامعلوم بودن میلیارها دالر درآمد 
نفتی، سفرهای خارجی بدون نتیجه، انحصاری بودن برخی کاالهای 
از رانت ها، بوجود آمدن پدیده هایی نظیر خاوری،  وارداتی، استفاده 
شدن  خشک  دولتی،  اراضی  تصرف  شاندیز،  پدیده  زنجانی،  بابک 
اعطایی  مجوزهای  مطالعه،  بدون  سدهای  احداث  ارومیه،  دریاچه 
نیمه تعطیل  قراردادهای خارجی مسئله دار،  مافیای معدن داران،  به 
شدن صنایع، تأسیس بانک های خصوصی، قاچاق کاال و ارز و ده ها 
مجلس  کافی  نظارت  عدم  از  ناشی  می تواند  همگی  که  دیگر  مورد 

باشد. در این صورت مجلس نمی تواند رأس امور باشد.
۶ـ در بعد تصویب قوانین نیز تولید انبوه قوانین، تصویب قوانین پی 
قانون،  الحاقیه و اصالحیه درپی هر  متناقض تصویب  بعضاً  و  درپی 
تصویب قوانین بودجه بدون اطالع کافی از ردیف ها و پیوست و بویژه 
نداشتن اطالعات و آمار کافی از شرکت های دولتی و وابسته به دولت 
تفویض اختیارات مجلس به دولت به صورت فله ای در پاره ای موارد 
برای  قانون  تصویب  می شود،  تلقی  امضاء  سفید  منزله چک  به  که 
مجلس  فعلی  نمایندگان  حال  شامل  نگهبان  شورای  نظارت  اینکه 
نشود. تعیین کمیسیون ویژه برای بررسی برجام بدون اینکه الیحه 
باشد.  داشته  قرار  در دستورکار مجلس  عنوان  این  تحت  یا طرحی 

همگی می تواند از ایرادات کار مجلس در ابعاد قانونگذار باشد.
و  استیضاح  سئوال،  تذکر،  به  می توان  مجلس  نظارتی  ابزار  از  ۷ـ 
ابزارها  این  اگر  نمود.  اشاره  تفحص  و  تحقیق  هیئت های  تشکیل 
براساس اولویت ها و منافع ملی و نیازهای اساسی مردم بکار نرود و 
در آنها مسائل قومی و جناحی و سلیقه ای و شخصی پرنگتر باشد در 

اینصورت مجلس نمی تواند در رأس امور باشد.
و  کاال  فالن  یا  انرژی  شدن  گران  به  امروز  مجلس  در  ما  نمی شود 
خدمات رأی بدهیم و برای نشان دادن دلسوزی خود به مردم فردای 

آن روز به وزیر مربوطه تذکر بدهیم.
نمی شود ما دستگاه های دولتی را از استخدام منع نمائیم بعد ده ها 

توصیه به مدیران دستگاه ها برای استخدام موکلین خود بنمائیم.
بالفاصله  و  کنیم  تکلیف  دستگاه ها  به  را  مالیات  اخذ  ما  نمی شود 
مؤاخذه  نورچشمان  موکل  از  مالیات  اخذ  برای  را  مربوطه  دستگاه 
نمائیم. نمی شود ۷۰نفر نماینده طی نام های خواستار توقف مذاکرات 
هسته ای شوند و بالفاصله پس از موافقت مقام معظم رهبری از روند 

مذاکرات، از تیم مذاکرات هسته ای تشکر نماییم، ولی از راه های دیگر 
وارد کارشکنی شویم.

افرادی  از عملکرد  نامه ای  نمایندگان طی  از  زیادی  تعداد  نمی شود 
نظیر خاوری مدیرعامل بانک ملی و قاضی مرتضوی مدیرعامل وقت 
سازمان تأمین اجتماعی و یا رحیمی معاون اول دولت دهم و سایر 
اقدامات  اینگونه  پاسخگوی  ولی  نمایند  تشکر  و  تقدیر  مشابه  افراد 
خود نباشند. نمی شود ما با کمیته امداد یا سازمان بهزیستی یا فالن 
با  فقط  تا  بگذارد  ما کنار  برای  اعتبار  نمائیم که مقدار  توافق  بانک 
تعیین می کنیم  ما  افرادی که  بین  انتخابیه  ما در حوزه  معرفی نامه 
توزیع شود این وضعیت در صورت صحت باعث می شود که مجلس 

نتواند در رأس امور باشد. 
حال چه باید کرد؟

نظر به اینکه در انتخابات نوعی رابطه حقوقی بین انتخاب کننده با 
انتخاب شونده برقرار می گردد که در قالب عقد وکالت قابل تعریف 
پاسخگوی  هرکدام  که  شود  اندیشیده  تمهیداتی  است  الزم  است، 
مسئولیت های خود باشند. درحال حاضر رویه بدین گونه است که هر 
کاندیدایی پس از ثبت نام و داشتن شرایط قانونی و تأیید صالحیت 
از سوی شورای نگهبان خود را در معرض انتخاب مردم قرار می دهد. 
پاسخگوی  نماینده  این  مجلس،  به  ورود  و  انتخاب شدن  درصورت 
شده ای  تعریف  حقوقی  مسئولیت  هیچگونه  یعنی  نیست  هیچکس 
در قبال موکلین ندارد و در طول چهارسال نمایندگی نیز هیچگونه 
اعمال  وکیل  رفتار  و  اعمال  خصوص  در  موکلین  ناحیه  از  نظارتی 
نمی شود. در عقد وکالت وکیل اختیارات و وظایفی دارد. مهمترین 
اینکه  برای  است.  موکل  مصلحت  و  غبطه  رعایت  وی  مسئولیت 
چگونه  نمایندگی  سال  چهار  طول  در  نماینده  یک  شود  مشخص 
غبطه و مصلحت موکلین خود را رعایت نموده باید همه اعمال وی 
نظارت  عنوان  تحت  البته طرحی  قرارگیرد.  ارزیابی  و  بررسی  مورد 

برنمایندگان تصویب شده ولی منظور ما را تأمین نمی کند.
پیشنهاد می گردد در هر دوره نمایندگی از همان سال اول کارنامه ای 
عهده  به  کارنامه  این  تنظیم  اگر  شود.  تهیه  نماینده  هر  برای 
کارشناسان مرکز پژوهش ها گذاشته شود بهتر است. زیرا نمایندگان 
ممکن مالحظاتی داشته باشند. در این کارنامه می توان موضوعات زیر 
را درج و در مقابل هرکدام نمراتی در سطوح عالی، خوب، متوسط، 

ضعیف درنظر گرفته شود.
۱ـ نحوه حضور فیزیکی نماینده در جلسات رسمی مجلس

۲ـ نماینده در تهیه چند طرح نقش مؤثر داشته است.
۳ـ نماینده در موافقت یا مخالفت با چند طرح صحبت کرده است.

۴ـ نماینده در موافقت یا مخالفت با چند الیحه صحبت داشته است.
۵ـ نماینده در چند هیئت تحقیق و تفحص شرکت داشته است.
۶ـ نماینده در طرح چند سئوال یا استیضاح شرکت داشته است.

۷ـ میزان فعالیت دفاتر نماینده در حوزه انتخابیه.
۸ـ میزان حضور نماینده در حوزه انتخابیه.

۹ـ نماینده در چند سفر خارجی شرکت داشته و دستآوردهای سفر چه بوده
۱۰ـ نحوه حضور و نقش نماینده در کمیسیون تخصصی

۱۱ـ نحوه حضور و نقش نماینده در فراکسیون ها و گروه های دوستی
اساسی  قانون  طبق  که  سوگندی  به  نماینده  پایبندی  میزان  ۱۲ـ 
هرسال  پایان  در  و  است.  نموده  یاد  مجلس  در  کار خود  در شروع 
یا حداقل هردوره این کارنامه را به اطالع مردم بویژه حوزه انتخابیه 

نماینده قرار دهد.
در این صورت می توانیم مطمئن باشیم که قطعاً مجلس همواره در 

رأس امور خواهد بود.
به امید آن روز

سرمقاله ..

مجلس در 
رأس امور



Email : info@armaghannews.com
website : www.ARMAGHANNEWS.com2

سازی  ساختمان  و  ساختمان  صنعت  دیرباز  از  و  همیشه 
مورد توجه عموم و متخصصین جامعه بوده است و در ادوار 
مختلف معماری،مبحث مقاومت و به اصطالح سازه ساختمان 
اهمیت خاص داشته است  چنانچه اولین آیین نامه مربوط به 
استحکام ساختمان به بیش از 3800 سال پیش و مربوط به 
قانون و یا آیین نامه حمورابی است. با شروع انقالب صنعتی 
و  تر  ملموس  نیز  ها  ساختمان  ای  سازه  فرانسه،اهمیت  در 
به صورت ویژه به این مهم پرداخته شده است.توجه جوامع 
مدرن و توسعه یافته به مقاوم سازی ساختمان باعث پیدایش 

آیین نامه های جدید ساختمان شد که با توجه به استقبال 
عمومی،صنعت ساختمان سازی را وارد دنیای جدیدی نمود.به 
نظر نگارنده اگر چه امروزه پایتخت کشورها از نظر سیاسی از 
اهمیت خاص برخوردار است ولی الزمه اقتدار سیاسی،نظم و 
امنیت حاکم بر جامعه می باشد.بر هیچ کس پوشیده نخواهد 
تخریب  در  بسزایی  نقش  زلزله  جمله  از  طبیعی  بالیای  بود 
مدیریت  عدم  و  دارند  فنی  های  ویژگی  فاقد  ساختمانهای 
را  امنیت جانی شهروندان قطعا جایگاه حاکمیت  صحیح در 
از نظر سیاسی متزلزل خواهد نمود.با اطمینان میتوان گفت 
از نظر روانی نیز بر استفاده کنندگان آن تاثیر خواهد داشت 
از  که نتیجه مثبت و منفی آن به جامعه تزریق و جامعه را 
هر لحاظ تحت الشعاع قرار خواهد داد.از آنجایی که  کشور 
گرفته  قرار  زلزله  و خطوط  ها  روی گسل  بر  ایران  عزیزمان 
است و تهران نیز به عنوان پایتخت کشور از آثار مخرب آن 
از  پایتخت  استراتژیک  شرایط  به  توجه  با  و  نیست  بهره  بی 
لحاظ تراکم جمعیتی و ... می طلبد مسئولین با تامل بیشتر 
اندیشیدن تدابیر بهتری به موضوع مقاومت ساختمان  نیز  و 
مقررات  مباحث  و  ها  نامه  آیین  تدوین  چه  کنند.اگر  نگاه 
ملی ساختمان نشاندهنده تالش مقامات مسئول و ذی ربط 
کشور در بحث مقاومت ساختمان ها و امنیت جانی و مالی 
آن  ناصحیح  اجرای  یا  اجرا  عدم  لیکن  باشد،  می  شهروندان 
پایتخت را دچار بحران خواهد نمود. در ساعت 5:26 بامداد 
ریشتر   6.3 بزرگي  با  اي  زلزله   1382 دیماه   5 جمعه  روز 
شهر تاریخي بم را در سکوتي مرگبار فرو برد، زلزله ای که 
طبق آمار رسمی 262۷1 قربانی، 30 هزار مجروح و بیش از 
صدهزار نفر بی خانمان به جای گذاشت. این درحالی است که 
تعداد واقعی قربانیان به مراتب بیش از میزان اعالم شده بود. 

شورای  رئیس  اسماعیلی،  دکتر  سال،  همان  دی ماه  یازدهم 
شهر بم گفته بود با توجه به اینکه در برخی مناطق بم 100 
به نظر من تعداد  اثر زلزله تخریب شده اند،  بر  درصد منازل 
تلفات بیش از 50 هزار نفر است.  در اثر این حادثه ۹0 درصد 
بسطامی  ایرج  شدند،  تخریب  کلی  به  بم  شهر  سازه های  از 
خوانندۀ ایرانی درگذشت و ... . این در حالیست که در سال 
بم  زلزله  از  قبل  سال  نه  حدود  چیزی  یعنی  1۹۹4میالدی 
به  نورث ریج - کالیفرنیا  بزرگی 6.۷ ریشتر در  به  زلزله ای 
لس  مرکز  در  زلزله  کانون  که  آن  وجود  با   ، میپوندد  وقوع 
آنجلس واقع شده بود تنها 60نفر تلفات داشت.جالب تر آنکه  
زلزله  ۷.1 ریشتر در سال  نیوزیلند    - کانتربوری  زلزله  که 
در  فرسوده  های  بافت  چه  نداشت.اگر  تلفاتی  هیچ   2010
سراسر ایران  باعث شده در تلفات ناشی از این بالیای طبیعی 
نسبت به تعداد و بزرگی زلزله جز رتبه های نخست باشیم  اما 
با کمال تاسف ما در زلزله هایی چون زلزله بم شاهد خرابي 
ساختمان هاي نوساز و حتي مراکز آموزشي ، امدادرساني و 
از همه مهمتر بیمارستان هایي هستیم که در سال هاي اخیر 

ساخته شده بودند. این مورد را چگونه توجیه کنیم ؟ !
بزرگ  اي  زلزله  اثر  در  ساله  صد  چند  اي  قلعه  ریختن  فرو 
طبیعي است اما بیمارستان هاي نوساز چرا ؟ !به راستی تفاوت 
ها در کجاست ؟؟؟ اگر چنین زلزله ای در تهران رخ دهد چه 
بر  نفر جمعیت  با میلیون ها  اتفاقی رخ خواهد داد؟؟ تهران 
روي 5 گسل بزرگ با نام هاي مشاء ـ فشم ، گسل شمال ري 
ـ گسل جنوب ري ـ گسل شمال تهران ) نیاوران  ( و گسل 
باعث  توانند  مي  تنهایي  به  کدام  هر  که  دارد  قرار  کهریزك 
ایجاد زلزله اي شدید و ویرانگر شوند .این در حالي است که 
تا این لحظه هیچگونه اقدام جدي و عملي از ناحیه مسئوالن 
مربوطه جهت مقابله اصولي با این زلزله صورت نگرفته است و 
هر روز در این ابرشهر شاهد ساخت و ساز برج هایي هستیم 
که برخي از آنها ظاهري فریبنده اما باطني پوشالي دارند  و 
مهندسین  اصرار  برابر  در  تهران  شهرداری  محترم  مسئولین 
ساختمان جهت اجرایی شدن مجری ذی صالح مقابله میکنند 

، اصراری که تا کنون حتی با تجمعات اعضای نظام مهندسی 
در مقابل شهرداری تهران و با هدف استیفای حقوق ملی  اگر 
نامه وزارت محترم راه و شهرسازی برای اجرایی شدن  چه  
مجری ذی صالح را دی پی داشت ولی  با لجبازی و مقاومت 
شهرداری تهران نتیجه در پی نداشت. شایسته است مسئولین 
محترم به این نکته توجه کنند که عالج واقعه را پیش از وقوع 
باید کرد که اگر چه امروز نیز بسیاری از شهروندان به دلیل 
عدم اجرای صحیح در ساخت ساختمان ها ضررها و خسارات  
لیکن  را در گوشه و کنار متحمل میشوند  جانی و مالی ای 
طبیعی  بالیای  یا  زلزله  جمله  از   حوادثی  وقوع  صورت  در 
دیگر ،خسارات مادی و معنوی بعد از آن چه برای شهروندان 
راه  تنها  داشت،بدیهیست  خواهد  افزایش  دولت  برای  چه  و 
ذی  مجریان  دست  به  اجرا  بحرانهایی  چنین  از  خروج  حل 
صالح است که مرجع صالحیتشان را در علم و تجربه توام با 
فراغت از تحصیالت دانشگاهی و کسب حد اقل 3 سال تجربه 
فنی و تخصصی در کارگاههای ساختمانی و قبولی در آزمون 
ورود به حرفه مهندسی و دریافت مجوز و پروانه اشتغال نظام 
رهبر  از  استفتاء  در  که   اند.همانطور  نموده  اخذ  مهندسی 
چنانچه  است  آمده  العالی(  ظله  )مد  اسالمی  انقالب  معظم 
فردی صالحیت کاری را ندارد در آن کار گمارده شود از نظر 
شرعی حرام است،بر مسئولین و متولیان ساختمان در کشور 
قالیباف که  آقای دکتر  تهران جناب  الخصوص شهردار  علی 
خود را از سربازان مقام معظم رهبری میدانند.بنابراین ازایشان 
مجلس  طرف  از  که  را  صالح  ذی  مجری  قانون  خواستاریم 
شهرسازی  و  راه  محترم  وزیر  طرف  از  نیز  و  وضع  قانونگذار 
ابالغ شده است در پروانه های ساختمانی لحاظ و منافع ملی 

را فدای سالیق خویش قرار ندهند.
باشد که اجرای ساختمانها بدست اهلش مردم را در برابر زلزله 

ودیگر بالیای طبیعی بیمه نماید

عليرضا كبيرى رهنى، عضو نظام مهندسى استان تهران

به  و  است  ایران ضعیف  ملت  تاریخی  گفته شده که حافظه 
نوعی آلزایمر و فراموشی مبتال شده ا یم. از نظر جامعه شناسی، 
هیچ گاه از خود شروع نمی کنیم. همواره دالیل عقب ماندگی 
کشور خود را در عوامل خارجی جست وجو می کنیم. یک روز 
حمله مغول، یک روز یورش افغان ها، یک  روز حمله اعراب و 
روز دیگر حمله عثمانی ها، یک روز جنگ های جهانی اول و 
خود  بدبختی های  عامل  را  جهانی  استکبار  هم  اواخر  و  دوم 

توصیف می نمائیم.
هیچ گاه سعی نکرده ایم بدنبال دالیل عقب ماندگی در داخل 
رجوع  خود  داشته های  و  خود  به  هیچ گاه  بگردیم.  جامعه 
شروع  خودمان  از  جامعه  ساختن  برای  هیچ گاه  نکرده ا یم، 

نکرده ایم.
کوروش  منشور  مگر  نداریم؟  غنی  تمدن  و  فرهنگ  ما  مگر 
ایرانی ها  ما  مگر  ا ست؟  نگرفته  قرار  ملل  سازمان  سرلوحه 
اعراب  خود  از  را  اسالم  انسان ساز  و  بخش  رهایی  مکتب 
بهتر نفهمیدیم و بهتر حفظ نکردیم؟ مگر ما در تاریخ خود 
حجت های انسانیت، آزادگی، ایثار، فداکاری و خودسازی کم 
دانشگاه  مکتب  این  مگر  نداریم؟  عاشورا  مکتب  مگر  داریم؟ 
عشق  مدرسه  این  در  چرا  نیست؟  ایمان  و  حماسه  و  عزت 
و ایثار ثبت  نام نمی کنیم و درس های آن را در زندگی بکار 

نمی بریم؟
ما بزرگترین سرمایه ها و منابع را در دل فرهنگ غنی و مکتب 
کربال  حادثه  ذخائر  این  همه  رأس  در  داریم.  خود  آسمانی 

بی بدیل است.
نهضت سیدالشهداء قضیه شخصی نیست، بلکه جریانی است 

تاریخی که سنت الهی محسوب می شود و از این رو یقیناً پیام 
دارد. زیرا سنت های الهی برهمگان و در همه عصرها و نسل ها 
تاریخی خود  باحرکت  امام حسین)ع(  است.  و ساری  جاری 
حجت را برتمام عصرها و نسل ها تمام کرده است تا هیچکس 

نتواند عذری بیاورد.
با سوارشدن  بتوانیم  تا  فراهم شده  ما  برای  النجاتی  سفینته 
از طوفان های سهمگین  ایمنی  برکشتی نجات به سالمتی و 

روزگار با آرامش و رستگاری به ساحل نجات برسیم.
مصباح ا لهدایه ی برفراز دیدگان ما برافراشته شده تا در تاریکی 
روزگار و ظلماتی ترین ایام راه هدایت و رستگاری را گم نکنیم.

چرا این همه نشانه را نمی بینیم و چشم بصیرت برداشته های 
خود باز نمی کنیم؟

چرا در ایام محرم فقط به یک بعد این حادثه عظیم تاریخی 
می پردازیم؟ سیاه برتن می کنیم بر سر و سینه می زنیم، تکایا 
و حسینیه ها را برای بزرگداشت این قیام آماده می کنیم. هیأت 
راه می ندازیم، نذری می دهیم، علم و کتل راه می ندازیم، قصد 
منع این کارها را نداریم، قبول داریم که همین محرم و صفر 
ما  که  داریم  باور  ا ست،  داشته  نگه  زنده  را  اسالم  که  است 
عاشقان امام حسین)ع( به شدت به بزرگداشت این ایام نیاز 
داریم. اطمینان داریم محرم برای ما »فروردین جان« است و 
عاشورا برای ما »بهار ایمان« هرجا که شیعه یا انسان آزاده ی 
می شود،  معطر  عاشورا  عطر  با  ایام  این  در  می کند،  زندگی 
دلش بی قرار کربال می شود و با حضور در مجالس حسینی و 
دسته های عزاداری و حسینیه ها و با سوگواری و عرض ادب به 
ساحت اباعبداله)ع( جان تازه ی می گیرد و با اهل بیت عصمت 
و ساالر شهیدان و شهدای کربال پیوند می خورد. ولی با همه 
این اوصاف، چه اشکالی دارد عالوه بر تعظیم شعائر و پرداختن 
به شور و شعار حسینی کم هم به شعور حسینی و خودسازی 
و درس آموزی از این حادثه و بکارگیری آن در عرصه زندگی 
به  به شدت  ما  که  بدانیم  باید  بپردازیم.  اجتماعی  و  شخصی 
زنده نگه داشتن این مراسم و سوگواری و گریستن و نوحه و 
ماتم و برپایی عزاداری نیازمندیم، ولی قطعاً آن بزرگوار نیازی 
ازاینکه تشنه  امام حسین)ع( قبل  ندارد.  به گریه و زاری ما 
در  عاشورا  درظهر  که  فریادهایی  بود.  لبیک  تشنه  باشد  آب 
به  محدود  ینصرنی؟«  ناصر  من  »هل  سرداد  کربال  سرزمین 
جمعیت حاضر در سرزمین کربال نبود بلکه دعوتی بود برای 
همه عصرها و همه مکان ها )کل ارٍض کربال و کل یوٍم عاشورا(.

از دکتر شریعتی نقل شده که:
در حادثه کربال با سه نمونه شخصیت روبرو می شویم:

تا آخر  اول: حسین)ع( حاضر نیست تسلیم حرف زور شود، 
می ایستد خودش و فرزندانش کشته می شوند، هزینه انتخابش 
آب  از  نمی دهد.  تن  نمی خواهد  که  چیزی  به  و  می دهد  را 

می گذرد از آبرو نه.
دوم: یزید، همه را تسلیم می خواهد، مخالف را تحمل نمی کند، 
سرحرفش می ایستد، نوه پیغمبر را سرمی برد، بی آبرویی را به 

جان می خرد تا به چیزی که می خواهد برسد.
سوم: عمرسعد، به روایت تاریخ تا روز هشتم محرم در تردید 
است، هم خدا را می خواهد هم خرما را، هم دنیا را می خواهد 
هم آخرت را، هم می خواهد حسین)ع( را راضی کند هم یزید 
را، هم امارت ری را می خواهد هم احترام مردم را، نه حاضر 
است از قدرت بگذرد نه از خوشنامی، هم آب می خواهد هم 

آبرو.
از  هیچ کدام  به  که  است  کسی  تنها  عمرسعد  آخر  دست 
چیزهایی که می خواهد نمی رسد. نه سهمی از قدرت می برد، 

نه خوش نامی .
ما آدم های معمولی راستش نه جرأت و اراده امام حسین)ع( 
اما در درون همه ما یک  ابزار یزید را،  را داریم، نه قدرت و 

عمرسعد هست. و بیش از همه از عمرسعد شدن می ترسم.
کاری  رفتند  که  »آن ها  گفته:  شریعتی  دکتر  دیگر  جای  در 
کنند  زینبی  کاری  باید  مانده اند  که  آن ها  و  کردند  حسینی 

وگرنه یزیدی اند.«
عاشورا  پیام  ندهیم  اجازه  حداقل  مانده ا یم  که  حاال  یعنی 
فراموش شود. تالش کنیم فلسفه قیام عاشورا را دریابیم و آن 
را در زندگی خود عملیاتی کنیم. خوشبختانه امام حسین)ع( 
از لحظه ی که سفرحج را نیمه تمام رها کرده به عمره مفرده 
بسنده نمود تا خونش در کعبه و حرم خدا ریخته نشود و به 
همراه خانواده ویارانش از مکه خارج شد تا به دعوت کنندگان 
خود در کوفه بپیوندد، منزل به منزل خطابه هایی ایراد نمود. 
را  قیام  و  این حرکت  تمام عصرها علت  برای مردم  تا دقیقاً 
شخصاً تبیین نماید تا بعداً جای تأویل و تفسیری باقی نماند.

آن حضرت در در نامه ی خطاب به حنیفه نوشته است:
لطلب  خرجت  امنا  و  الظاملاً  و  بطراً  ال  و  ارشاً  اَخَرُج  َکم  اِّنی   «
انهی  و  آمرباملعروف  ان  ُارید  و  جدی)ص(  ُامَه  فی  االصالح 

عن املنکر و اسیر به سیره جدی و ابی علی بن ابیطالب«
»من نه از روی خودخواهی، یا برای خوش گذرانی و نه برای 
فساد و ستمگری از مدینه خارج می گردم بلکه هدف من از 
این  از  خواسته ا م  و  منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  سفر،  این 
حرکت، اصالح و احیاء و زنده کردن سنت و قانون جدم رسول 

خدا و راه و رسم پدرم علی بن ابیطالب است.«
و  مطالبه گری  یکی  حرکت  این  از  امام  اصلی  پیام  دو 
اصالح طلبی بوده و دیگری احیاء فریضه امر به معروف و نهی 

از منکر.
خود  امت  اصالح  بدنبال  مطالبه گر  یک  عنوان  به  اوالً  یعنی 
ثانیاً  کنم.  و ستم سکوت  ظلم  مقابل  در  نمی توانم  و  هستم 
تالش می کنم در امتداد رسالت جدم وسیره پدرم، خوبی ها را 
احیاء کنم و با بدی ها به ستیز برخیزم، تالش می کنم سنت 
امر به معروف و نهی از منکر را میان امت جدم احیاء و تثبیت 
و ترویج می کنم با بلندترین صدا در گوش تاریخ فریاد بزنم و 
این پیام را به گوش آیندگان برسانم که نسبت به حکام و زمام 
 دارانتان بی تفاوتی ننمایید و آنان را به حال خود رها نکنید. 
این حکامند که اکثریت مردم و عوام از خالیق را به سعادت 
می رسانند یا به تباهی می کشانند. چرا که عامه مردم، دانسته 

یا ندانسته از حکام خود رنگ می گیرند.
پس لحظه ی نگاهتان را از حکامتان برندارید و کمتر از آنی 
)امربه  تعیین کننده  نعمت  دو  این  و  برنده  این دو سالح  از 

معروف و نهی از منکر( را زمین نگذارید.
کاربرد این فریضه از نظر امام حسین)ع( قبل ازاینکه متوجه 
و خطاب به مردم باشد متوجه حکام و زمام داران است. یعنی 
مخاطبین ما برای انجام این فریضه در وهله اول حکام هستند 
قبل  مردم  ما  که  می آموزد  ما  به  حسین)ع(  امام  مردم.  نه 
جان  به  ناآگاهانه  الهی،  فریضه  ناصحیح  برداشت  با  ازاینکه 
یکدیگر بیفتیم و از هم ایراد بگیریم باید نگاهمان را متوجه 
مسیر  از  ندهیم  اجازه  و  بنمائیم  خود  حکام  رفتار  و  اعمال 
رستگاری و سعادت خارج شوند. اجازه ندهیم قبح رذیلت ها 

ریخته شود و فضیلت ها متروك و مهجور و منزوی شوند.
رفتار  مراقب  که  است  این  پیروانش  ما  به  حضرت  پیام 
به  را  بیت المال  به  اجازه دست درازی  باشیم.  خود  مسئولین 

آن ها ندهیم. پاکی و صداقت را از آن ها بخواهیم. احترام به 
امانت دار  بخواهیم  آن ها  از  کنیم.  مطالبه  شهروندان  حقوق 
باشند و دروغگویی را قبح بدانند. اجازه رشد ربا را در جامعه 
به  بدارند.  پاس  را  آزادی  و  بگذارند  احترام  قانون  به  ندهند. 

مخالفین خود اجازه صحبت بدهند.
ما مردم نطنز که در طول تاریخ وفاداری خود را به اهل بیت 
علیهم السالم ثابت کرده یم و افتخار آن را داریم که شهرمان 
شهر  به  که  نحوی  به  باشد  فراوانی  امامزادگان  مدفن 
دارالمؤمنین و شهرگنبدهای فیروزه ی معروف است و مرحوم 
مجلسی بدون وضو وارد این شهر نمی شد و شیخ عبدالصمد 
نطنزی آن عارف نامی حلقه وصل مریدان از کلیه بالد اسالمی 
بود و در تنظیم شعائر اسالمی بویژه برپایی تکایا و حسینیه ها 
و برگزاری مراسم تعزیه در سطح کشور پیش قدم و صاحب 
همزمان  محرم  درماه  که  طوری  به  هستیم  زبان  و  سبک 
مراسم  سرشک  و  افوشته  علیا،  مرکزی،  درچهارحسینیه 
تعزیه خوانی برپا می داریم. چقدر زیبا خواهد بود که در کنار 
و  ساالرشهیدان  برای  سوگواری  و  محرم  مراسم  بزرگداشت 
یاران باوفایش، نیم نگاهی هم به پیام عاشورا داشته باشیم و آن 
را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم. سعی کنیم مطالبه گری را 
به پیروی از آن حضرت در دستورکار خود قرار دهیم. امربه 
معروف و نهی از منکر را خطاب به مسئولین شروع کنیم. از 
آن ها بخواهیم به مردم و خواسته های آن ها احترام بگذارند. 
موجب  ماالً  از گسترش بی رویه معادن که  بخواهیم  از آن ها 
مردم  تضییع حقوق  و  زیست  تخریب محیط  و  نابودی شهر 
می شود جلوگیری نمایند. از آن ها بخواهیم وقتی مردم اجرای 
باعث  متعدد  طومارهای  امضاء  با  را  شهری  فاضالب  طرح 
نابودی شهر می دانند. هرچه سریع تر آن را متوقف نمایند و 
بجای اصرار براجرای این طرح بیهوده اهتمام خود را مصروف 
تأمین آب شرب مناسب برای شهر نمایند. از آن ها بخواهیم 
استحاله  باعث  و  آورده  هجوم  شهر  این  به  که  مهاجرین  از 
فرهنگی شهر شده و سوغاتی بجز سرقت و اعتیاد و تجاوز با 
خود بهمراه نیاورده، هرچه سریع تر جلوگیری نمایند. از آن ها 
بخواهیم پروژه قطار برقی تهران-نطنز-اصفهان را که سوابق 
آن به نام نطنز ثبت شده مجدداً راه اندازی و احیاء نمایند. از 

آن ها بخواهیم مراقب اهمیت بیشتر شهر باشند.
مردم حضور جدی تر  مطالبات  عملی ترشدن  که  است  واضح 
در شرایط حاضر  می باشد.  مقدم  در صفوف  مردم  منتخبین 
باتوجه به مواضعی که نماینده مجلس در خصوص معادن و 
طرح فاضالب شهری و سایر مشکالت نطنز داشته هیچ امیدی 
داریم  انتظار  اعضاء شورای شهرمان  از  ولی  نیست  ایشان  به 
گذاشته اند  آن ها  اختیار  در  مردم  که  طالئی  فرصت  این  از 
برای  بهانه ی  نظیر محرم که  ایامی  در  بویژه  و  نباشند  غافل 
حضور گسترده همشهریان در شهر می باشد حداکثر تالش را 
در جهت بسیج مردم و شکل دهی مطالبات آن ها و پیگیری 
معمول دارند. در اکثر شهرها با پیش قدم شدن شورا معضالت 
شهرموفق  چندین  در  شوراها  است.  شده  حل  آن ها  اساسی 
اعضاء  به  ما  سازند.  متوقف  را  معدن  چندین  فعالیت  شدند 
شورای شهر اطمینان می دهیم که اگر در خصوص معضالت 
اساسی شهر سکوت نمایند، تاریخ آن ها را نخواهد بخشید ولی 
تمام وجود همراه  با  بگذارند مردم  پابه میدان  اگر مسئوالنه 
می توانیم  شرایطی  چنین  در  بود.  خواهند  آن ها  پشتیبان  و 
را  ینصرنی« حضرت  ناصر  من  »هل  فریاد  که  باشیم  مدعی 

لبیک گفته ایم.
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امنیت ملی در گرو ایمنی پایتخت است

پیام عاشورا  به قلم مدیر مسئول
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که  قدیمی  آجری  ساختمان  مظفر؛  برادران  شهید  خیابان 
نه تنها نمای بیرونی آن بلکه فضای داخلی اش هم تغییر خاصی 
با اواخر دهه ۷0 نکرده است. شاید تنها تغییر محسوس دراین 
با  ابتدا  از  که  ساختمانی  باشد؛  رفت وآمدها  ساختمان حجم 
موسسه  به  نهادگرا،  اقتصاددانان  برای  پایگاهی  ایجاد  هدف 
دین و اقتصاد اختصاص یافت.  زمانی که مرحوم عالی نسب در 
سال 13۷8 موسسه مطالعات دین و اقتصاد را راه اندازی کرد، 
مبنا بر این قرار گرفت تا اقتصاددانانی که منتقد سیاست های 
در  می شد  تصور  که  آنچه  برخالف  و  بودند  سازندگی  دولت 
دولت اصالحات نیز قدرت چندانی نیافتند، پایگاهی مستقل 
برای خود داشته باشند.  از همان سال های نخست؛ برگزاری 
جلسات و نشست های تخصصی، انجام فعالیت های پژوهشی، 
انتشار کتاب و فعالیت هایی از این دست آغاز شد.  کمااینکه 
نیز خود عاملی در جهت  بر موسسه  تمایالت سیاسی غالب 
نوبه خود  به  تمایالت  بود. همین  فعالیت های آن ها  به  دادن 
قبل  سال های  درخالل  به ویژه  آن ها  فعالیت  تداوم  روند  در 

بی تاثیر نبوده است. 
حضور سایر همفکران مومنی در موسسه دین و اقتصاد اغلب 
به برگزاری جلسات و نشست های مختلفی محدود است که 
همواره در آنجا در جریان است. آخرین نشست این موسسه با 
سخنرانی محمد ستاری فر، رئیس پیشین سازمان برنامه ریزی 
رویکردهای  و  بودجه ها  برنامه  به  نیم نگاهی  پیرامون  بودجه 
دولت  نشست  دراین  او  بود؛  دفاع مقدس  دوران  در  دولت 
بودجه سنواتی  و جامع ترین  پاك ترین، شفاف ترین  را  جنگ 
بودجه در آن سال ها  باید کمبود  کشور عنوان کرد و گفت: 
با  مقایسه  در  جنگ  دوران  دولت  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
موقعیت های جنگی دیگر و همچنین شرایط قبل و بعد از آن 

نمره قابل قبولی می گیرد. 
ستاری با تاکید بر اینکه این دوران قابل قیاس با هیچ دوران 
دوران  دولت  التهاب  شرایط  به  توجه  با  و  نیست  دیگری 
دفاع مقدس دولتی خاص به شمار می آید، افزود: در آن زمان 
وزرا  به لحاظ  دولت  این  و  بود  تغییر  مدام دستخوش  قوانین 
بنابراین  و  می رود  شمار  به  دولت  جوان ترین  مسئوالن  با 

دیوان ساالری چندانی در آن دیده نمی شد. 
 نباید دولت جنگ را مورد نقدهای غیرمنصفانه قرار داد

او تصریح کرد: عالوه براین ها دولت دوران دفاع مقدس اندیشه 
و مکتب خاصی در امور اقتصادی و اجتماعی نداشت؛ اما در 
حین عمل دولت به لحاظ تعهد، اخالق گرایی و پشتکاری که 
داشت مسائل را مورد واکاوی قرار می داد و برای آن راه حل 
قرار  غیرمنصفانه  نقدهای  مورد  نباید  بنابراین  می کرد.  پیدا 

گیرد. 
رئیس پیشین سازمان برنامه ریزی بودجه درباره وضعیت پیش 
دوران گذشته  پاش های  و  ریخت  به  اشاره  با  دفاع مقدس  از 
اظهار کرد: ازسوی دیگر با انقالب همه چیز متوقف شده بود. 
از حاکمیت داشتند  بیشتری  نیز مطالبات  درعین حال مردم 
دولت  دوش  بر  را  گسترده ای  وظایف  قانون اساسی  تدوین  و 
را  بیشتری  مداخله  شرایط  این  مجموعه  که  بود  گذاشته 

ازسوی دولت می طلبد. 
دوره موجب  آن  در  الزامات  این  اینکه  بر  تاکید  با  ستاری فر 
پیدایش دولت مداخله و دولت گسترده ای شده بود ، خاطرنشان 
کرد: در سه قوا و خاص تر در قوه مجریه گستره ای از تفکرات 
سیاسی اقتصادی وجود داشت و به نوعی تفکرات برخاسته از 
جناح های پنهان و آشکار آن دوران بودند، می توان گفت به این 
دلیل دولت یک دستی هم نبود و اینکه بگوییم یک گفتمان 
توسعه ای یا اداری داشتیم و براساس آن کار می کردیم، وجود 
نداشت و در دوره دفاع مقدس شرایط به گونه ای بود که هر روز 

مشکالت جدیدتری بروز پیدا می کرد. 
 حرکت دولت ها بعد از جنگ از همگرایی به واگرایی

او ادامه داد: اگر عملکرد خوبی یا ضعفی نیز در دولت جنگ 
بوده برای همه بوده است، بعد از دوران دفاع مقدس باید درس 
می گرفتیم و از ضعف ها و فرصت هایی که به دست آورده بودیم 
نگاه  به لحاظ  بلکه  نشد  این گونه  درواقع  می کردیم،  صیانت 
سیاسی دولت جنگ مورد نقد های غیرمنصفانه قرار گرفت، اما 
باید به این نکته توجه داشت نظام همگرایی که دردولت های 
دوران دفاع مقدس داشتیم در دولت های بعد از آن به فراموشی 
سپرده شد و شاید بتوان گفت مهم ترین محرکه هایی که رشد 
قواست  فراهم می سازد درجه همگرایی در خود  را  توسعه  و 
خود  این  است.  دیگر  قوه  دو  و  مجریه  قوه  خود  در  یعنی 
همگرایی دراین دوران با توجه به محدویت های گسترده در 
منابع و شرایط بسیار سخت اگر توانست ملت ایران و دولت 
این دستاوردها مرهون  باشد  مجموعا یک دستاوردی داشته 
آن همگرایی است که ایجاد شده بود. عنصری که بعدها به آن 
کمتر توجه کرده ایم هر روز که جلوتر می آییم مشکالت این 

همگرایی بیشتر شده و به سمت واگرایی در حرکت هستیم. 
رهبران  دفاع مقدس  دوران  از  بعد  کرد:  تصریح  ستاری فر 
دعوا های  متاسفانه  دارند  را  کشور  کلیدی  مسئوالن  که  قوا 
خود را به جامعه کشانده اند و رسانه ای می کنند، درحالی که 
باید این دعوا ها به بطن جامعه و اجتماع وارد نشود و آن را 
دربین خودشان حل وفصل کنند و این خود پالس های بسیار 
گسترده ای را به کنشگرای اقتصادی در داخل و خارج می دهد 

که گویا وضع زیاد فرق نکرده است. 
تحریم  از  پیش  و  پساتحریم  دوره  مقایسه  در  ادامه  در  وی 

اما  داشت،  وجود  زمان جنگ همگرایی  در  کرد:  خاطرنشان 
اکنون واگرایی در اقتصاد حاکم شده است و اگر این واگرایی 
در پساتحریم ادامه پیدا کند، اقتصاددانان فکر می کنند پس 
از رفع تحریم ها هیچ تغییری در شرایط کشور به وجود نیامده 

است. 
 رشد مثبت آموزش و سالمت در دوران دولت دفاع مقدس

یادآوری  با  بودجه همچنین  و  برنامه  پیشین سازمان  رئیس 
دوره   در  کشور  جاری  بودجه  در  11 درصدی  منفی  رشد 
دفاع مقدس عنوان کرد: این رشد منفی در حالی بود که در 

همان دوره آموزش وپرورش و سالمت رشد مثبت داشت. 
 تامین نیاز اساسی مردم در اولویت

وی با تاکید براینکه اولویت دولت در شرط بودجه در دوران 
دفاع مقدس تامین نیازهای اساسی کشور بود، گفت: بنابراین 
برای سنجش اینکه این دولت چقدر موفق عمل کرده است؟ 
باید دید آیا مردم نیازهای اساسی خود را به دست می آوردند 

یا اینکه در دوران جنگ کشور دچار قحطی شده بود. 
نیازهای  تعیین  و  مدیریت  راهبری،  کرد:  تصریح  ستاری فر 
اساسی مردم در حیطه وظایف دولت بود، اما توزیع آن، دست 
بود که  توزیع در دوران جنگ  نظام  بود. گسترده ترین  ملت 
ادارات و صنوف کار توزیع می کردند و تعدادی که  مساجد، 

اهداف صنفی و جناحی داشتند می گفتند؛ بدهید ما توزیع 
تذکر  مورد  دراین  آنان  به  امام)ره( چندین بار  کنیم. هرچند 
دراختیارداشت  را  توزیع  دولت  می شود  گفته  اینکه  و  دادند 
با  نظارت  و  مدیریت  داشت  توجه  باید  چراکه  است،  اشتباه 
توزیع فرق می کند و دولت در آن دوره فقط نظارت می کرد 
و ملت در امر توزیع فعال بودند و یک مشارکت خوبی بین 

دولت و ملت برقرار بود. 
 برابری دخل و خرج در دولت جنگ 

وی با بیان اینکه دولت جنگ مهم ترین کاری که کرد برنامه 
برابر  را  خوبی  کارنامه  توانست  جنگ  دولت  افزود:  داشت، 
کردن دخل و خرج کشور و پی ریزی برنامه برای کشور داشته 
باشد. اگر بخواهیم بدون درنظرگرفتن شرایط آن دوره دولت 

جنگ را مورد نقد قرار دهیم بی انصافی است. 
مطالبات  غیرجنگ  بخش  از  جنگ  بخش  افزود:  ستاری فر 
غیرجنگ  بخش  که  داشت  همه جانبه تری  و  جدی تر 
نمی توانست آن ها را برآورده کند. برای اولین بار در کشور یک 
واگرایی در زمان جنگ صورت گرفت که بریم خدمت حضرت 
امام و تعدادی مجوز دریافت و بعدخرج کنیم، چندین بار این 
که  قاعده  شد  بعد ها  و  نبود  رویه  اما  بود،  صورت گرفته  امر 
در  می گیریم.  باال  از  می رویم  خودمان  کنید  رها  را  بودجه 
سال 65 درواقع 25 میلیارد تومان پول داغ به اقتصاد تزریق 
نخست وزیری  و  دولت  فرمودند:  امام  کردند  چاپ  پول  شد. 
تحت فشار  را  مدیریت  سازمان  جنگ  بخش  بگیرند،  تصمیم 
قرار دادند که می خواهند حمله با امواج نیروی انسانی کنند 
که نیاز به غذا و لباس و غیره دارند قرار شد وقتی منابع را 
گزارش  را  منابع  این  هزینه شدن  و  عملکرد  کردند  دریافت 
دهند. اما نه تنها هیچ گزارشی داده نشد بلکه این میزان پول 
نیز بازگردانده نشد.  رئیس پیشین سازمان برنامه ریزی بودجه 
ادامه داد: در سال های بعد با بررسی هایی که صورت گرفت 
مشخص شد این مقدار پول در آن زمان باعث تورم شدید در 
بودند خرج نشد  اهدافی که گفته  نه تنها درمورد  کشور شد 

در  داشت  توجه  باید  است.  صورت گرفته  پادگان سازی  بلکه 
بعد  و  می گیرند  قرار  حمله  مورد  پادگان ها  جنگی  هر  زمان 
به  باشند  داشته  پادگان  تا   100 زمان  آن  در  اگر  جنگ  از 
۷0 تا کاهش می یابد، اما در کشور ما بعد از جنگ ظرفیت 
پادگان ها  چندین برابر شده بود. این بخشی ازحاکمیتی بود 
اما بی انصافی است که تقصیر را گردن  این طبیعی است،  و 
یک فرد بیندازیم. ولی اینکه بخواهیم کل دوران را زیر سوال 

ببریم از اخالق و علم به دور است. 
 رشد و توسعه با محدودکردن الگوی مصرف

ستاری فر به الگوی مصرف محدود در دوران جنگ اشاره کرد 
و گفت: اگر بخواهد کشور به توسعه برسد نیازمند یک الگوی 
برابر  جنگ  دوران  در  که  ارزشی  با  دستاورد  است.  مصرف 
مصرف  الگوی  هم  آن  آورد  به دست  باالی جنگ  هزینه های 
از جنگ مانند  محدود بود. درتمام کشورهای توسعه ای بعد 
را محدود تر  الگوی مصرف محدود  ژاپن  و  اتریش  انگلستان، 
کردند چرا پس از جنگ این کار را کردند برای اینکه بتوانند 
رفاه و اشتغال را بیشتر کنند. نماد ساختن خودمان و رسیدن 
این  از جنگ  بعد  متاسفانه  که  بود  الگوی مصرف  توسعه  به 
پارامتر مورد توجه قرار نگرفت. به گفته وی و با درنظرگرفتن 
کشور  سنواتی  بودجه  گرفت  نتیجه  می توان  شاخصه ها  این 
و  جامع ترین  شفاف ترین،   1368 تا   1360 سال های  بین 

پاك ترین بودجه بوده است. 
 مومنی: مشارکت بدون شفافیت امکان پذیر نیست

و  دین  موسسه  رئیس  مومنی،  فرشاد  نشست،  ادامه  در 
اقتصاد نیز گفت: در سخنان چند هفته گذشته آقای نبوی و 
سخنان آقای ستاری فر به یک نکته اشاره شد و آن هم اینکه 
کم تجربه  ]دولت جنگ[  مجریان  و  مدیران  از  بزرگی  بخش 

بودند  تخصصی  صالحیت های  صاحب  البته  بودند؛  جوان  و 
اما تجربه کافی نداشتند. از نظر نظام تصمیم گیری آن الگو، 
خردورزانه ترین الگو بود که کارهای اجرایی به جوان ترها داده 
می شد اما آدم های مسن که هم از نظر صالحیت های تخصصی 
و هم از نظر تجربی خارق العاده بودند در مقام مشاور و ناظر به 
آن ها کمک می کردند. به امروز دقت کنید که میانگین سنی 
مجری ها به باالی 65 سال رسیده و هیچ میدانی به جوان ترها 
داده نمی شود و متاسفانه این مجریان مشاوره پذیر هم نیستند 
و این به یکی از کانون های گرفتاری های بزرگ کشور تبدیل 
شده است؛ یعنی آن ترکیبی که در آن زمان ]دولت جنگ[ 
بود و با آن مسئولیت دیده بانی که نمادش استاد فقید مرحوم 
جناب آقای عالی نسب بود دیده بانی ها را افراد باتجربه انجام 
توان شان  که  افرادی  آن  به  اجرایی  کارهای  ولی  می دادند 
اجازه می داد سپرده می شد اما امروز این گرفتاری را به طرز 

نامتعارفی داریم. 
فرمایشات  در  که  دیگری  مهم  بسیار  نکته  یک  افزود:  وی 
بسیار  ایشان  زبان  از  و  شد  برجسته  ستاری فر  دکتر  آقای 
شنیدنی است که هم در دولت جنگ و هم در دوره های پس 
این است که  برنامه مسئولیت داشتند،  از جنگ در سازمان 
امانتداری، شفافیت و صراحت، چه در عدد  نظر  از  فرمودند 
داده  اعالم می شد و چه در گزارش هایی که  رقم هایی که  و 
می شد قله تاریخ پس از انقالب دوران جنگ بود. باید توجه 
بخواهیم  مشارکت  وقتی  دارد.  تکمیلی  حلقه  این  که  کنیم 
پاسخگوکردن  و  نیست  امکان پذیر  شفافیت  بدون  مشارکت 
عالقه مندم  من  نیست.  امکان پذیر  شفافیت  بدون  هم  دولت 
روی وجه پاسخگویی دولت، شما را درگیر کنم. توجه کنید 
در دوره مسئولیت آقای احمدی نژاد در اوج ماجرای فشارهای 
این قبیل، چون شفافیت  از  بین المللی و تشدید تحریم ها و 
وجود نداشت تخصیص دالرهای نفتی در زمینه واردات لوازم 
آرایشی و خودروهای لوکس به واردات داروهای حیاتی و مواد 

اولیه تولید ترجیح داده شد. 

می کرد  خرج  که  دالرهایی  تک تک  درباره  جنگ  دولت   
پاسخگو بود

و  قوه قضائیه  مسئوالن  هم  زمان  آن  در  داد:  ادامه  مومنی 
پیگیری  را  موضوع  این  ما  گفتند  مجریه  قوه  مسئوالن  هم 
می کنیم و یک تخلف نابخشودنی اتفاق افتاده اما شما دیدید 
نظر من  از  نشد؟  پیگیری  نشد. چرا  پیگیری  به هیچ وجه  که 
مسئله به سوءنیت دستگاه قضایی و قوه مقننه برنمی گشت؛ 
جنگ  از  پس  دوره  در  رانت ها  توزیع  قاعده گذاری  چون 
بنابراین  نمی کرد؛  عبور  مجلس  کانال  از  و  بود  غیرشفاف 
اجرایی  مسئوالن  صالحدید  تابع  نفتی  دالرهای  تخصیص 
یعنی  مسئله،  این  چون  جنگ  دوره  در  درحالی که  می شود 
دولت  می کرد  عبور  مجلس  کانال  از  دالر  یک  هر  تخصیص 
درباره تک تک دالرهایی که خرج می کرد باید پاسخگو می بود 
و به شرحی که ]آقای ستاری فر[ اشاره کردند به یک اعتبار 
می توان گفت کل دستاوردهایی که در آن دوره حاصل شد 
ناظر بر همین شفافیت بود که از یک طرف دولت را پاسخگو 
می کرد و از جانب دیگر امکان نظارت های تخصصی مدنی را 

روی مقدرات اصلی کشور فراهم می کرد. 
که  دیگر  مهم  بسیار  نکته  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
برای امروز و فردای ایران بسیار آموزنده است، درحالی که عمر 
جمهوری اسالمی به یک سال نرسیده بود، در دوره مسئولیت 
برنامه  انقالب  طراحی  شورای  در  بازرگان  مهندس  مرحوم 
توسعه و تکامل نظام جمهوری اسالمی ریخته شد؛ یعنی این 
از  که  است  انقالب  از  پس  آن  دوراقتصاد  افتخارات  از  یکی 
همان ابتدا با وجود همه مخالفت ها و ممانعت هایی که می شد 
بنا بر اداره مبتنی بر برنامه کشور بود. در دوره جنگ همان طور 
که آقای دکتر ستاری فر اشاره کردند دولت در اوج جنگ برای 
دوره 62 تا 66 به مجلس برنامه ارائه کرد و این برنامه واقعا 
کار  اقتصاد  معاصر  تاریخ  روی  می خواهند  که  کسانی  برای 
کنند یکی از افتخار آمیز ترین برنامه هاست و برای اولین بار در 
تاریخ برنامه ریزی ایران در آن برنامه 62 تا 66 تعریف عملیاتی 
مبنای نظری و  سازوکار های اجرایی مشخص برای دستیابی به 
استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی به طور مشخص گنجانده 
تاریخ  اسناد  افتخار آمیز ترین  از  یکی  من  به نظر  این  و  شده 

برنامه ریزی ایران است. 
این اقتصاددان گفت: متاسفانه همان طور که آقای ستاری فر 
خورد،  تاسف  حالشان  به  باید  واقعا  که  عده ای  فرمودند، 
وجود  برنامه  نداشت؛  وجود  برنامه  دوره  آن  در  می گویند 
بتوانند  کامل  جلسه  یک  ستاری فر  آقای  شاید  و  داشت 
در  جدید  دانایی  ذخیره  چقدر  که  کنند  صحبت  دراین باره 
ایران به مناسبت تدوین آن برنامه اول )62 تا 66( ارتقا پیدا 
این نبود که  بازگرداند، دلیلش  کرد. مجلس که این سند را 
با مفاد برنامه مخالف است. زمانی که برنامه می خواست شروع 
مجلس  و  قوا  سران  توصیه  به  موسوی  مهندس  آقای  شود 
پایان  مبنای  بر  را  برنامه  این  ما  که  کردند  استفسار  امام  از 
جنگ و شرایط صلح بنویسیم یا بر مبنای تداوم جنگ؛ پاسخ 
امام خمینی این بود که براساس شرایط صلح بنویسید و چون 
آن برنامه بر این مبنا نوشته شده بود مجلس می گفت چون 
عمال جنگ استمرار دارد و چشم انداز روشنی هم برای پایانش 
وجود ندارد، به این اعتبار برنامه را بازگرداند وگرنه به هیچ وجه 

ارزش کارشناسی کم نظیر آن را مخدوش نکرد. 
 ارائه برنامه ای خاص برای اداره کشور در دولت جنگ

وی افزود: بنابراین مبنای عملی رفتارهای دولت در چارچوب 
بودجه های ساالنه اش دقیقا همان رویکردهایی بود که در آن 
برنامه گذاشته شد و همان طور که آقای ستاری فر اشاره کردند، 
به محض همزمان شدن شوك معکوس نفتی از نیمه دوم سال 
64 و تغییر راهبرد جنگی صدام حسین که استراتژی انهدام 
بالفاصله  را در دستورکار گذاشت،  ایران  اقتصادی  تاسیسات 
دولت و مجلس با مشارکت هم یک برنامه خاص اداره کشور 

در آن دوره را طراحی کردند. 
مومنی تاکید کرد: مسئله بسیار مهم دیگری که در فرمایشات 
بود،  این  شد  داده  توضیح  خوب  خیلی  هم  ستاری فر  آقای 
روبه رو  توسعه  بر  بقا  تقدم  با  ما  اضطراری  در شرایط  گفتند 
هستیم. در شرایط جنگ هیچ دولتی برنامه توسعه نمی ریزد 
میزان  انتشاریافته  رسمی  اسناد  براساس  این  وجود  با  ولی 
اهتمام به فعالیت های زیرساختی و توسعه ای در دوره جنگ 
حتی نسبت به دوره پس از آن بسیار قابل اعتنا و افتخار آمیز 
سال های  در  ملی  بزرگ  پروژه های  از  بزرگی  بخش  بود. 
این ها  گویی  که  شد  رفتار  طوری  و  شد  افتتاح   6۹ از  پس 
محصولی  درواقع  رسیده  به سامان  دو ساله  یکی،  همین  در 
چارچوبی  آن موقع  مطرح کردند.  ایشان  که  بود  راهبردی 
تحت عنوان طرح های ملی دهه اول انقالب طراحی شد که 
ریالی، آن  و  ارزی  منابع  اهمیت در تخصیص  از نظر ضریب 
و  تلقی می شد  با جنگ  سرمایه گذاری های توسعه ای هم تراز 
انصافا االن به غیراز آن برنامه هایی که در نظر گرفته شده باید 
دید چند طرح به معنای دقیق کلمه »ملی« در شرایط پس از 

جنگ توانسته ایم داشته باشیم. 
برخی افراد به فکر جایگاه و جیب خود هستند

اقتصادی  اوضاع  وقتی  گفت:  اقتصاد  و  دین  موسسه  رئیس 
کشور بسامان نیست به این معناست که برایند توانی است که 
بنابراین همه ما  و  االن می توانیم در سطح ملی ظاهر کنیم 
درقبال وضعیت فعلی مسئولیم و اگر هم در دوره جنگ آن 
دستاوردهای خارق العاده ظاهر شد به این دلیل بود که ترجیح 
فرهنگ  یک  باندی  و  جناحی  فردی،  منافع  بر  ملی  منافع 
عمومی بود. االن هرچه چوب می خوریم به خاطر معکوس شدن 
این فرهنگ است؛ یعنی افراد ابتدا به فکر جایگاه و جیب خود 
هستند و بعد اگر فرصت شد می خواهند به مملکت هم فکر 

کنند که معموال این فرصت پیش نمی آید.

شماره 205 و 206
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منبع : روزنامه شرق

همگرایی دوره جنگ فراموش شده است
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افسارگسیخته  افزایش  عامل  بانکی  نظام 
این  پولی/  پایه  نه  است  تورم  و  نقدینگی 
اند  کرده  خلق  ها  بانک  که  پولی  همه 
خلق  قدرت  بیشترین  است؟/  رفته  کجا 
پول بانک ها در 100 سال قبل در حالی 
مسئولین  آیا  نیست/  تولید  از  خبری  که 
خصوصی  های  بانک  در  دولت  اقتصادی 

منافع دارند؟
نگاه به آمار بانک مرکزی نشان می دهد 
ابتدای دولت  از  که طی دو سال گذشته 
یازدهم تا کنون، نقدینگی از حدود 550 
 13۹2 مردادماه  در  تومان  میلیارد  هزار 
تومان در مردادماه  میلیارد  به 850 هزار 
هزار   850 این  از  است.  13۹4رسیده 
هزار   136 نقدینگی،  تومان  میلیارد 
بانک  پایه پولی توسط  میلیارد تومان آن 
آن  تومان  میلیارد  هزار   ۷14 و  مرکزی 
توسط بانک ها در سازوکار وام دهی خلق 

پول شده است.
طی دو سال اخیر از ابتدای دولت یازدهم 
تا کنون نیز با توجه به اعتقاد دولت مبنی 
صورت  به  را  منابع  بانکی  نظام  اینکه  بر 
ذخیره  نرخ  دهد،  می  تخصیص  بهینه 
قانونی از 1۷ درصد به 13 درصد کاهش 
وام  و  پول  خلق  قدرت  نتیجه  در  یافت؛ 
دهی بانک ها )که شاخص ضریب فزاینده 
نمایانگر آن است( از 5 به 6.25 رسید که 
باالترین رقم در کل دوره بانکداری کشور 
طی 100 سال گذشته بوده است. در این 
مدت از 300 هزار میلیارد تومانی که به 
میلیارد  هزار   265 شد،  اضافه  نقدینگی 
که  شد  خلق  ها  بانک  توسط  آن  تومان 
را  یافته  افزایش  نقدینگِی  88 درصد کل 

تشکیل می دهد. 
قابل  بخش  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
نیز  مرکزی  بانک  پول  خلق  از  توجهی 
برداشت  اضافه  و  استقراض  به  مربوط 
بانک هاست. این آمار نشان می دهد که 
بانک ها مهمترین نقش در خلق پول را بر 
عهده دارند. استدالل اصلی مدافعین این 
سیستم بانکی بهینگی تخصیص منابع در 
بانکی است، درحالی که در شرایط  نظام 
باطل است  این فرض  ایران  اقتصاد  فعلی 
بانکی  نظام  در  منابع  تخصیص  چراکه 
بخش  نفع  به  گذشته  سالهای  در  ایران 
سودآوری  -که  اقتصادی  غیرمولد  های 
باالیی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، 
خنثی یا منفی است- صورت گرفته است.

از  کشور  بانکی  نظام  امروز  وضع  البته 
است  رفته  فراتر  غیربهینه  تخصیص 
از  رقبا،  از  نماندن  جا  برای  بانک ها  و 
استفاده  مرکزی  بانک  ناکارآمد  نظارت 
به  رأسا  شرکت هایی  تاسیس  با  و  کرده 
شده  وارد  اقتصاد  غیرمولد  های  بخش 
در  فراوانی  های  سرمایه گذاری  و  اند 
داده  انجام  حوزه  این  در  اخیر  سال های 
بانکی  نظام  عملکرد  مجموعه  این  اند. 
نتیجه  و  داشته  همراه  به  زیادی  ریسک 
هزار   200 حدود  بانکی  معوقات  آن 
در  بانک ها  منابع  انجماد  تومانی،  میلیارد 
شده  و...  ساختمان  و  زمین  بخش های 
و  اقتصاد  بر  فراوانی  هزینه های  که  است 
مردم تحمیل کرده است. لذا بر خالف باور 
عمومی، تخصیص منابع در نظام بانکی در 
شرایط اقتصاد ایران بهینه نیست و نباید 
از افزایش قدرت خلق پول بانک ها انتظار 

مولد  بخش های  مالی  تأمین  مشکل  حل 
اقتصاد و فائق آمدن بر مشکالت رکودی 

را داشت.
آدرس  اقتصادی  فضای  در  وجود  این  با 
پایه پولی عامل  غلطی داده می شود که 
تورم و عدم رشد اقتصادی بوده است؛ این 
افزایش  که  درصورتی  که  است  حالی  در 
صحیح  سیاستی  اهداف  با  پولی  پایه 
صورت گیرد، می تواند با کمترین انحراف 
نماید.  تحریک  را  اقتصاد  مولد  بخش 
بعدی  های  گردش  که  آنجاست  مشکل 
وام  ها  بانک  توسط  که  پولی  پایه  این 
داده شده و منجر به افزایش چند برابری 
نقدینگی می شود، لزوما تخصیص بهینه 
نیست صرف چه  و معلوم  نخواهد داشت 
مورد  این مسئله عموما  اموری می شود. 
مشاهده  تاکنون  و  می گیرد  قرار  غفلت 
بانک  یک  یا  بانکی  نظام  که  است  نشده 
به این دلیل مؤاخذه شود و از آن سوالی 

پرسیده شود. 
پایه  به طور مختصر می توان گفت وقتی 
پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش 
اقتصاد  وارد  پرقدرت  پول  کند،  می  پیدا 
شده و چرخش خود را آغاز می کند. این 
چرخش با توجه به میزان قدرت وام دهی 
افزایش  فزاینده(، سبب  )ضریب  ها  بانک 
که  وقتی  حتی  لذا  می شود.  نقدینگی 
نقدینگی از مسیر پایه پولی افزایش یافته 
باشد، مهمترین نقش در خلق و تخصیص 
گفته  که  همانطور  دارند.  بانک ها  را  پول 
شد سهم نظام بانکی در سال های اخیر در 

این زمینه بیش از 88% بوده است.
در نتیجه وضعیت نظام بانکی در کیفیت 
در  و  است  اثرگذار  نقدینگی  تخصیص 
نابسامانی  بانکی شرایط  نظام  که  صورتی 
داشته باشد، باید قدرت خلق پول بانک ها 
تا زمان اصالح آن کاهش یابد. با این حال 
به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از 
خلق پول بانک ها با وجود تجربه غیرموفق 
قانونی  ذخیره  )کاهش  قبل  سال  دو 
به 13درصد(، دولت  از درصد1۷  بانک ها 
های  بانک  ویژه  به  و  بانک ها  فشار  تحت 
رکود  از  خروج  دوم  بسته  در  خصوصی 
از  قانونی  ذخیره  نرخ  کاهش  به  تصمیم 
است که  به 10 درصد گرفته  13 درصد 
پول  خلق  قدرت  مجدد  افزایش  موجب 
بانک ها خواهد شد. بی شک این سیاست 
همراه  به  بسیاری  منفی  اقتصادی  اثرات 
را  تورم  و دستاورد کاهش  خواهد داشت 
تحت الشعاع قرار خواهد داد و تنها منافع 
برآورده می کند.  را  بانک های خصوصی 
همچنین این شاعبه را ایجاد می کند که 
مسئولین اقتصادی دولت منافعی در بانک 

های خصوصی دارند.
نظام  تخصیص  این  که  داشت  توجه  باید 
و  داشته  مشکل  ابتدا  از  که  است  بانکی 
باید اصالح شود. مشکل پایه پولی نیست، 
انحصار  با  که  هستند  ها  بانک  مشکل 
نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته اند 
عامل تورم بوده اند و این اثر، ده ها برابر 
همراه  تورمی  اثرات  و  پولی  پایه  از  بدتر 
با رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن 
است. لذا ضروری است هرچه سریعتر به 
جلوی  تا  شود  پرداخته  مهم  مسئله  این 
این  از  ها  بانک  های  نابسامانی  گسترش 

طریق گرفته شود.

عضو هیات علمی عالمه گفت: روش ایران خودرو و سایپا این است که 
با آشفته کردن بازار تقاضای کاذب ایجاد کنند و قیمت ها را متزلزل 

کرده تا بتوانند خودروهای خود را به مردم قالب کنند.
علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو 
با نسیم در خصوص طرح وام 25 میلیونی خرید خودرو و نتایج آن 
اظهار کرد: از دید من در این دو روز خودرویی فروش نرفته است و 

چیزی که به فروش رفته، وام است.
وی افزود: این آمار 12 هزار خودرویی که قائم مقام وزیر صنعت در 
روز اول اعالم کرد، آمار فروش خودرو نبود، بلکه 12 هزار تقاضا برای 
وامی بود که نسبت به وامهای دیگری که در کشور ما به متقاضیان 
اعطا می شود، شرایط راحت تری دارد، بنابراین باید گفت که مردم 

در این دو روز متقاضی وام بودند نه متقاضی خودرو.
نظر  به  این سوال که  به  پاسخ  دانشگاه عالمه در  عضو هیات علمی 
می رسد آیا خودروسازان مشکل تولید دارند، گفت: خودروسازان با 
این خودروهای بی کیفیت و بنجل که تولید می کنند، مشکل تولید 
ندارند، مشکل خودروسازان این است که کاالیی تولید می کنند، که 

با این قیمت مشتری ندارد.
برای  کاذب  تقاضای  مدت  یک  آنها  کرد:  خاطرنشان  خاکساری 
ماههای گذشته وضعیت  در  اما  بودند،  کرده  ایجاد  خودروهای خود 
تقاضای  این  راه  از  نتوانستند  بود که  به قدری ضعیف  آنها  تولیدات 

کاذب بازار مورد نظر خود را حفظ کنند.
با بیان این مطلب که »پارکینگ پر خودروسازان همواره وجود  وی 
داشته و هنوز هم وجود دارد« بیان کرد: روش ایران خودرو و سایپا 
بزرگ  این دو غول  و شورای سیاست گذاری خودرو که در خدمت 
بازار  کردن  آشفته  با  همیشه  که  است  این  دارد،  قرار  خودروسازی 
تقاضای کاذب ایجاد کنند و قیمتها را متزلزل کند تا بتواند در این 

بازار آشفته محصوالت بی کیفیت خود را به مردم غالب کند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مراجعه کنندگان دو روز اول 
طرح وام 25 میلیونی خودرو گفت: کسانی که در دو روز گذشته برای 
خرید خودرو به نمایندگی های ایران خودرو و سایپا مراجعه کرده اند 

کسانی نبودند که واقعا نیاز به خودرو داشته باشند.
قطعا  تومانی خودرو  میلیون  وام 25  کرد: طرح  خاکسار خاطرنشان 
شکست خواهد خورد، شلوغی این دو روز به خاطر خودرو نبوده، بلکه 

به دلیل وام مناسبی بوده که در این طرح وجود دارد.
نمایندگی شرکتهای  به  این دو روز  وی تصریح کرد: کسانی که در 
خودروسازی مراجعه کرده اند با شکست رو به رو خواهند شد چون 
فکر می کنند که می توانند خودرویی را با وام ارزان قیمت بخرند و 

بعد با در بازار بفروشند و به سود برسند.
به  این طرح  آینده  بینی  دانشگاه عالمه در پیش  عضو هیات علمی 
نسیم عنوان کرد: این روندی که ایران خودرو و سایپا در این روزها 
داشته اند مطمئن باشید خودروها به این زودی به دست مردم نمی 

رسد و متقاضیان خرید خودرو پشیمان خواهند شد.
یا ۷ سال  تا 4  را  توانند خودروهای خود  افزود: مردم نمی  خاکسار 
بفروشند بنابراین به زودی از خرید خودرو پشیمان خواهند شد. این 
طرح از اول شکست خورده بود و تا پایان هم شکست خورده باقی 
خواهد ماند و مطمئن باشید که مردم از این طرح استقبال نخواهند 
کرد و دولت در نقشه ای که برای تحریک تقاضا کشیده بود با شکست 

رو به رو خواهد شد.
وی گفت: مطمئن باشید کسانی که در این دو روز ثبت نام کرده اند 
یا پشیمان خواهند شد و یا اگر خودروی خود را گرفتند، به دنبال 

راهکاری خواهند بود که آن را پس دهند. 

خودروسازان در هر دولتی خیالشان راحت است!
اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث شد تا دولت 
منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین بودن 
مردم  بین  در  قیمتشان  بودن  باال  و  خودروها  کیفیت 
در  و  کند  تزریق  خودرو  به صنعت  را  بود  شده  سلب 
مستقیمی  حمایت  چنین  در  صنایع  سایر  حال،  عین 

نادیده گرفته شدند.
اعطای وام 25 میلیونی به مردم برای خرید خودروهای 
با  خودرو  ایران  و  سایپا  شرکت  دو  مانده  انبار  در 
واکنش های متفاوتی میان مردم و رسانه ها همراه بود. 
طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی در قالب 
طبق  شد.  ارائه  دولت  توسط  رکود«  از  خروج  »بسته 
اعالم ایران خودرو و سایپا، تعداد فروش خودرو در قالب 
بسته خروج از رکود از مرز 125 هزار دستگاه گذشت 
و عالوه بر این، فروش تعدادی خودروی چینی نیز در 

قالب این بسته صورت گرفته است.
بسته خروج از رکود که دولت آن را اعالم کرده، پنج 
هدف اصلی شامل »خرید دین واحدهای تولیدی برای 
تهاتر مطالبات تولیدکنندگان از دولت با بدهی بانکی«، 
»عرضه خودرو با تسهیالت بانکی«، »عرضه کاالهای با 
دوام تولید داخل با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی«، 
»افزایش سقف اوراق خرید مسکن به 60 میلیون تومان 
برای تحرك در خرید و فروش واحدهای مسکونی« و 
»کاهش نرخ سود بانکی برای حرکت سپرده های بانکی 

به سایر بخش های اقتصاد« را در بر می گرفت.
بسته  رونمایی  از  ماه  یک  گذشت  با  حاضر  حال  در 
خروج از رکود توسط سه عضو کابینه دولت، به اعتقاد 
خودرو  اقساطی  فروش  طرح  اجرای  کارشناسان، 
در  شده  بینی  پیش  اصلی  محور   5 از  یکی  عنوان  به 
بسته خروج از رکود دولت، تنها با هدف تأمین منافع 
ارکان  واقعی  نه خروج  است  دنبال شده  خودروسازان 
اقتصاد از رکود. هم چنین اجرای این بسته باعث شد تا 
دولت منابع مالی را بابت اعتمادی که به واسطه پایین 
بین  در  قیمتشان  بودن  باال  و  خودروها  کیفیت  بودن 

کند  تزریق  به صنعت خودرو  را  بود  مردم سلب شده 
و در عین حال، سایر صنایع نیز در چنین حمایت های 

مستقیمی نادیده گرفته شدند.
با فرض  و  اقساطی خودرو  اجرای طرح فروش  با  تنها 
فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 میلیون تومان 
هزار   2 حدود  در  رقمی  خودرو،  هر  برای  تسهیالت 
تحت  مرکزی  بانک  منابع  از  تومان  میلیارد   500 و 
پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک ها 
به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند 
ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، 
عالوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه 

خودروی بی کیفیت به خیابان ها است.
برخالف بسیاری از تحلیل های تک بعدی که تخصیص 
را حمایت  اقساطی خودرو  برای فروش  این تسهیالت 
رانت گونه دولت از خودروسازها قلمداد می کنند، انتقاد 
ما به حمایت دولت از صنایع خودروسازی نیست چراکه 
دهه  دو  این صنعت طی  رسمی،  آمارهای  شهادت  به 
گذشته سهم غیرقابل انکاری در ایجاد ارزش افزوده در 
اقتصاد و اشتغالزایی داشته است و باید از آن حمایت 
کرد، بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از 
از همه عدم شفافیت  تر  پوپولیستی و مهم  روش های 
و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه ها است.

به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، 
اقتصاد  در  رونق  ایجاد  برای  ای  برنامه  و  سیاست  هر 
و  زد  خواهد  دامن  تورم  به  ناگزیر  تقاضا،  تحریک  و 
انتظار  بنابراین،  انکار کرد؛  را  پیامدی  نمی توان چنین 
و  کلمات  با  بازی  جای  به  که  بود  این  دولتمردان  از 
رکود«،  از  غیرتورمی  »خروج  مانند  هایی  سازی  واژه 
از رکود« و نقض عهد و پیمان  »برنامه تسریع خروج 
اقتصادی  آمارهای  اعالم  و  انتشار  با مردم درباره  خود 
و  بگذارند  میان  در  جامعه  با  صادقانه  را  و... مشکالت 
با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای 

عبور از تنگه رکود باشند.
کارشناسان اقتصادی در روزهای اخیر نقدهای مختلفی 
به این فروش های خودرویی داشته اند، در بحث خروج 
از رکود، یک بحث اساسی این است که با وقوع رکود در 
اقتصاد، برخی اقشار مردم شغل خود را از دست داده اند 
برخی  و  کارخانه ها  برخی  کارگران  و  ساده  )کارگران 
شاهد  برخی  و  ساختمان(  و  مسکن  با  مرتبط  صنوف 
کاهش شدید درآمد بودند )که کاسبان و بازرگانان جزو 
از  خروج  برای  که  ای  بسته  هر  در  لذا  دسته اند(  این 
اثر  مخرب ترین  به  باید  می شود  گرفته  نظر  در  رکود 
رکود )از بین رفتن اشتغال عده ای( و آسیب پذیرترین 
اقشار از رکود )کارگران موقت و کاسبان و صنوف خرد( 
توجه ویژه شود. توجه به این دو نکته، عالوه بر اصل 
عدالت، از منظر کارایی و کارآمدی منابع تخصیص داده 

شده نیز اهمیت دارد.
میلیارد  هزار   2/5 از  گروه ها  این  که  دید  باید  حال 
تخصیصی به این طرح به چه میزان استفاده خواهند 

کرد در خوش بینانه ترین حالت ممکن است مقداری از 
منابع رؤیایی خودروسازان صرف پرداخت بدهی هایشان 
به قطعه سازان شده و به کسب و کارشان رونق ببخشد 
)البته اگر خودروسازان مثل قبل با قطعه سازان داخلی 
بازی نکنند و...(؛ اما قطعاً این طرح هیچ اثری از منظر 
اشتغال زایی نداشته و نخواهد داشت چراکه طرح، فقط 
انبار خودروسازان را خالی کرده و نمی تواند اثر اشتغال 
داشته  اشتغال  حداقلی  اثر  هم  اگر  باشد.  داشته  زایی 
باشد هیچ ارتباطی با اقشار آسیب دیده از رکود نخواهد 
این میزان  آیا نمی شد  این است که  لذا سؤال  داشت. 
نقدینگی از کانال دیگری مثل مسکن وارد بازار شده تا 

گروه های آسیب دیده از رکود به نان و نوایی برسند؟
اگر آسیب شناسی جدی تری از اقتصاد ما به عمل آید 
مشخص است که بعد از نفت این بخش مسکن است 
پیشران  می تواند  محصول   500 از  گیری  بهره  با  که 
حوزه اقتصادی بوده و رونق دهی به آن، صنایع مختلف 
را به حرکت درآورده و از سمت رشد منفی به تعادل 
جای  به  بود  مناسب  حالت  این  در  بنابراین  بکشاند، 
توجه به خودرو و لوازم خانگی )که هنوز سازندگان آن 
حتی حاضر نیستند مسؤولیتی در مقابل تولید خود و 
خریدار بر عهده بگیرند( منابع اعتباری به سمت مسکن 
حرکت می کرد اما در بسته ای که از آن به عنوان بسته 

اقتصادی یاد شده، نقش مسکن بسیار کم رنگ است.
بخش مسکن عالوه بر این که به عنوان موتور محرك 
اقتصاد کشورها شناخته می شود، رابطه بسیار بیشتری 
از  از رکود دارد. طبق آمار بیش  اقشار آسیب دیده  با 
مسکن  بخش  تحرك  با  مستقیم  طور  به  صنف   300
کنندگان  تولید  ساده،  کارگران  می رسند؛  رونق  به 
لوازم  و  پریز  و  کلید  آهن،  و  سیمان  فروشندگان  و 
الکتریکی و لوازم داخلی خانه، شرکت های پیمانکاری 
مسکن و عمران و بسیاری گروه های دیگر می توانستند 
نامساعد مالی خارج شوند.  از وضعیت  با رونق مسکن 
تنها استدالل شنیده شده در مورد علت کنارگذاشتن 
مسکن از بسته اخیر دولت، زمان بر بودن ایجاد رونق 
از  دولتمردان  آیا  که  این  پاسخ  است!  بخش  این  در 
افزایش  آمار  که   ۹3 زمستان  )حداقل  پیش  مدت ها 
واردات  کاهش  و  نفت  قیمت  کاهش  انبار،  موجودی 
واسطه ای، تشدید رکود را نشان داده بود( نمی دانستند 
به  اینقدر  طرح  اجرای  چرا  شد  خواهد  تشدید  رکود 
وزیر(   4 نامه  )مثل  فشارها  با  نهایتاً  که  افتاد  تعویق 
بخش های  مهم ترین  و  گرفت  صورت  عجوالنه  اقدامی 

اقتصاد از طرح بیرون گذاشته شد.
جالب است که چندی پیش باالخره از مسکن اجتماعی 
رونمایی شد اما اعالم شد که بانک ها تأمین مالی این 
طرح را بر عهده نگرفته و لذا وزارت راه و وزارت کار 
تصمیم گرفته اند از منابع خود این طرح را تأمین مالی 
کنند. آیا اگر 5 /2 هزار میلیارد به این طرح اختصاص 

داده می شد بهتر نبود؟
بدهی بسیار زیاد دولت یکی از معضالت اقتصاد است 
که ناتوانی دولت در پرداخت آن بسیاری از صنایع را با 
مشکل مواجه کرده است. آیا دولت نمی توانست این 5 
/2 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت بدهی های خود 

به صنایع دارای اولویت کند.

مردمی که از وام ۲۵ میلیونی خودرو استفاده کردند به زودی پشیمان می شوندافزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم

وام ۲۵میلیونی و کیفیت خودروها

این همه پولی که بانک ها خلق کرده اند کجا رفته  است
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کالمی  تفکر  که  است  نظر  این  بر  داماد  محقق  دکتر 
به  متقابل  خدمات  زمانه  ظالم  حکومت های  و  اشعری 
همدیگر ارائه داده اند؛در واقعه عاشورا جرقه های نظریات 

اشعری به چشم می خورد که ...
نشست »ریشه های تفکر اشعری در فاجعه عاشورا« 11 
محقق   سیدمصطفی  آیت اهلل  دکتر  حضور  با  ماه،  دی 

داماد، عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران، در محل این 
مؤسسه برگزار شد.

گروهی علت به وجود آمدن مکاتب کالمی را در 
انگیزه های سیاسی و کالم را بستر قدرت سیاسی 

می دانند
محقق داماد در ابتدای این نشست تخصصی به تبیین 
واقعه  در  استفاده  سوء  مورد  کالمی  نهادهای  از  برخی 
آمدن  وجود  به  علت  گروهی  گفت:  و  پرداخت  کربال 
مکاتب کالمی را در انگیزه های سیاسی و کالم را بستر 
قدرت سیاسی می دانند، اما آنچه برای من مسلم شده 
تاریخ  طول  در  دینی  قدرت های  بی شک  که  است  این 
ادیان از مکاتب کالمی بهره های سیاسی بسیاری به نفع 

خود برده اند.
وی در بیان نمونه ای از این سوء استفاده ها به ماجرای 
ننگ های  از  ماجرا  این  کرد:  عنوان  و  اشاره  »محنة« 
با  مأمون  آن  در  و  است  عباسی  خالفت  و  معتزلیان 
تفتیش عقاید علما در صدد تضعیف نیروی محدثان و 
مفسران آن زمان بود تا قدرتی در مقابل قدرت سیاسی 

وی اظهار وجود نکند. 
برخی از مفسران غلبه اشعری گری بر عقل گرایی را 
مهمترین عامل انحطاط تمدن اسالمی دانسته اند

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تأثیرات گسترده 
در  داد:  ادامه  اسالم  سیاسی  تاریخ  در  اشعری  تفکر 
و  کنار  در  همواره  اشعری  فکر  اسالم، جرقه های  تاریخ 

به نفع قدرت های سیاسی و به زیان آزادی امت اسالم 
به کار رفته و حتی برخی از مفسران غلبه اشعری گری 
بر عقل گرایی را مهمترین عامل انحطاط تمدن اسالمی 

دانسته اند.
مکتب  شعار  مهمترین  را  تعقل  بدون  دینداری  وی 
اشعری دانست و یادآور شد: ریشه تفکر تعطیل عقل را 
در ِسفر پیدایش تورات باید جست وجو کرد و از شجره 
خبیثه دینداری جاهالنه ثمره های بسیاری به بار نشست 
تاریخ تمدن اسالمی بالی  آنها در طول  از  که هر یک 

جان مسلمانان بود.
عضو هیئت علمی مؤسسه علمی و پژوهشی حکمت و 
برشمردن  از  پس  خود  سخنان  ادامه  در  ایران  فلسفه 
اصول  از  یکی  گفت:  معتزله  و  اشاعره  فکری  مختصات 
بود  اندیشه هایی  از  حمایت  و  ترویج  بنی امیه  سیاست 
که کارها و فعالیت های ناروای آنها را توجیه کند که از 
جمله این اندیشه ها می توان به جبرگرایی و مسئله قضا 

و قدر اشاره کرد.
و  خالفت  به  یزید  گماشتن  در  معاویه  داد:  ادامه  وی 
جانشینی خود با اعتراضات گسترده ای از سوی بزرگان 
آن روزگار از جمله عبداهلل ابن عمر و حتی عایشه مواجه 
تفکر جبرگرایی  با چماق  را  اقدام خود  این  او  اما  شد، 
مجدد  را  معاویه  »بالذری«  کرد.  توجیه  قدر  و  قضا  و 
اندیشه جبر در صدر اسالم می داند و قاضی عبدالجبار 

همدانی فراتر از آن، او را پایه گذار مجبره می داند.
تفکر کالمی اشعری و حکومت های ظالم زمانه خدمات 
متقابل به همدیگر ارائه داده اند؛ از آرای اشعری چنین 

بر می آید که او با شیطنت امامت یزید بر مسلمین 
را تأیید و درباره اقدامات خلفای راشدین نیز چنین 

مواجهه ای داشته است.
در  امویان  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید  دانشگاه  استاد 

در  معاویه  افزود:  کوشیدند،  بسیار  جبرگرایی  رواج 
قضاهای  از  یکی  را  یزید  خالفت  مسئله  خود  سخنان 
حتی  است.  بیرون  انسان  اختیار  از  که  می داند  الهی 
زمانی که به عمر سعد درباره فجایعی که مرتکب شده 
بود، اعتراض کردند، گفته بود که این کار از جانب خدا 

مقدر شده بود.
این  بعد  قرون  در  اشعری  ابوالحسن  کرد:  تصریح  وی 
بر  خروج  و  برمی شمارد  اشاعره  اصول  جزء  را  اندیشه 
حاکم جائر را بر مسلمانان نهی می کند. بر این اساس، 
جائر  حاکم  نرم گویی  با  تا  دارند  اجازه  تنها  مسلمانان 
علیه  و خروج  و حق شورش  اصالح کنند  به  را دعوت 
مؤید  و  توجیه گر  به  اشعری  که  اینجاست  ندارند؛  را  او 

علل االطالق حاکمان تبدیل می شود.
و  اشعری  کالمی  تفکر  داماد،  محقق  عقیده  به 
حکومت های ظالم زمانه خدمات متقابل به همدیگر ارائه 
داده اند؛ از آرای اشعری چنین بر می آید که او با شیطنت 
امامت یزید بر مسلمین را تأیید و درباره اقدامات خلفای 

راشدین نیز چنین مواجهه ای داشته است.
توقعی  چندان  اشعری  از  ما  اوصاف  این  با  گفت:  وی 
که  است  آن  شگفت  اما  باشیم،  داشته  نمی توانیم 
او را دریای مواج  بزرگ مردی چون غزالی که مالصدرا 
می خواند، دانش خود را به نفع خالفت و دستگاه ظلم 
عباسیان قربانی می کند و حاکمان ظالم زمان را مصداق 

اولی االمر قرآنی معرفی می کند.
محقق داماد در ادامه سخنان خود با استناد به شواهد 
توجیه  مانند  مواردی  تشریح  به  قرآنی  آیات  و  تاریخی 
»کسب«  نظریه  و  ذلت  و  عزت  جبرگرایی،  قدرت، 
عاشورا  واقعه  در  گفت:  و  پرداخت  اشعری  اندیشه  در 
جرقه های نظریات اشعری به چشم می خورد که قرن ها 

بعد جزء اصول کالمی اشاعره می شوند.
گرازش تفصیلی این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.

جهل در معارف دینی و کوری نسبت به حقیقت باعث 
فجایع بزرگی در طول تاریخ بشری شده است که یکی 
از آنها واقعه عاشوراست. بالی جهل و بی خردی در هر 
و  قدسی  صبغه  ولی  است  خانمان سوز  لباسی  و  شکل 
دینی اش از چنان ویژگی برخوردار است که شعله هایش 
بر دل ها می نشیند و مغز استخوان را می سوزاند؛ یعنی از 
قبیل »ناراهلل الموقده التی تطلع علی االفئده« است. در 
عاشورا معرکه عفریت جهل، آن هم در چهره قدسی اش 

به نیزه و شمشیر تجسم یافت و بر پیکر سیدالشهداء فرود 
آمد. اما امروز این پرسش که جهل نشسته بر دل ها را که 
روزگاران بر آن گذشته و نهادینه گشته، چگونه می توان 
بیرون کرد مطرح است. آیا با روشنگری روزگاران ممکن 
است؛ یا حتی به روزگاران هم ممکن نیست؟؛ به بررسی 
پاسخ  این سوال  به  و  پرداخته  عوامل کژاندیشی دینی 
داده که چرا انسان دین را بد می فهمد. کژاندیشی علل 
مختلفی دارد، به نظر من علت عمده این است که مردم، 

دین را از رهگذر تعقل و تفهم انتخاب نکنند. من فکر 
آزادی  با  مرام  انتخاب یک  یعنی  ایمان  معنای  می کنم 
کامل و معرفت مبتنی بر تدبر عمیق، به دور از هرگونه 
عشق.قرآن  یا  و  کاریزماتیک  سیطره  حتی  سیطره یی 
می فرماید: »فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر« 
پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده یی بر آنان سیطره 
نداری. حادثه کربال نشان دهنده یک حقیقت بسیاربزرگ 
است و آن این است که دین به طور کلی درطول تاریخ 
یک چاقوی دو بر است. دین اگر درست درك شود آدمی 
را به اعال علیین می رساند و اگر کژ اندیشیده شود ، نه 
طور  به  نزول  سیر  در  را  آدمی  بلکه  نیست  بی اثر  تنها 
سافلین  اسفل  به  را  او  و  می کند  کمک  موثری  بسیار 
می رساند. یعنی خطر دیندار کژاندیش از بی دین مطلق 

بسیار بیشتر است. شریعت نبوی در جامعه یی که دین 
به نحو صحیح درك نشود می تواند وسیله ایجاد فاجعه 
عظیمی شود. ساده انگاری است بیندیشیم جانیانی که به 
کربال برای قتل سیدالشهدا)ع( آمده بودند، برای رسیدن 
به پول و یا همه برای مقام بوده است. در فاجعه عاشورا 
من منکر آن نیستم که گروهی که حضرت سیدالشهدا 
را در کربال احاطه کردند، برخی شان به خاطر انگیزه های 
مادی، نظیر پول و ثروت و رسیدن به جاه و مقام آمده 
بودند و جنایت می کردند؛ ولی اطمینان دارم که اگر هم 
چنین بوده این دسته تعداد زیادی را نمی تواند تشکیل 
اصلی  گروه  عمده  انگیزه  که  می کنم  فکر  چنین  دهد. 
دینداری کژاندیشانه آنان بود که من آن را جهل مقدس 

نامیدم. اسناد تاریخی این امر را به اثبات می رساند.

این سوره 17 آیه دارد و مکی است. 
فضیلت تالوت : امام صادق )ع( : »هر که این سوره را تالوت کند، 

در قیامت از عزت خاصی برخوردار خواهد شد.«
محتوای سوره : بر دو اصل است:  

* معاد.
* قرآن و اهمیت آن.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾
اِرِق ﴾ ﴿1﴾ َمِء َوالطَّ ﴿ َوالسَّ

ترجمه: سوگند به آسمن و ستاره ی کوبنده. 
به  مکانی  از  اینکه  دلیل  به  گویند  »طارق«  را  ستاره  نام  رشح: 

مکان دیگر حرکت 
می کند و چون جرم آن زیاد است، آنگاه که حرکت می کند جّو 
را می ساید و تولید صدا می کند، گویا آن را سوراخ می کند و بر 
آن وارد می شود. این ستاره مانند مسافری است که شب از راه 
می رسد و با کوبیدن پا بر زمین همه را از آمدنش با خرب می کند. 
نامش  که  ستاره ای  به  سوگند  و  عظمت  با  آسمن  به  سوگند 

»کوبنده« است.
اِرُق ﴾ ﴿٢﴾  ﴿ َوَما أَْدرٰيَك َما الطَّ

ترجمه: )ای پیامرب( تو چه می دانی کوبنده چیست؟
در  عظیم الجثه  ستاره ي  این  که  هنگامی  می دانی  چه  تو  رشح: 
از خود  مهیبی  مدار خود حرکت می کند، چه صدای  در  آسمن 
ایجاد می کند؟ و با عظمت فوق العاده ای که دارد گویا جّو اطراف 
جّو  و  می دهد  قرار  خود  سنگین  و  شدید  فشار  تحت  را  خود 

اطراف خود را می شکافد.
﴿ النَّْجُم الثَّاِقُب ﴾ ﴿٣﴾ 

ترجمه: همن ستاره ی سوراخ کننده. 
رشح: این ستاره هم جو را روشن می کند، هم آنرا می درد و هم 
سوراخ می کند. بعضی نام این ستاره را »زحل« و برخی »زهره« یا 
»ثریا« می دانند. ستاره ی زحل در مدار هفتم منظومه ی شمسی 
ستاره  این  گویند.  »کیوان«،  آن  به  فارسی  زبان  در  و  دارد  قرار 
هشت قمر دارد که به دور آن در گردش اند، بعضی تا ده قمر نیز 

برایش ذکر کرده اند.
قرآن : »سوگند منی خورم به موقعیتی که ستارگان در آسمن دارند 

و این قسم، قسم بزرگی است اگر بدانید.«  
خداوند به عظمت کیهان، کهکشانها، مسافت و مدارهای ستارگان 
از موقعیت و جایگاه  و  اشاره فرموده  آنها  اقطار  و  عظیم الجثه 

آنها نام برده است.

﴿ إِن ُكلُّ َنْفٍس لَّمَّ َعَلْيَها َحاِفٌظ ﴾ ﴿٤﴾ 
ترجمه: هیچ نفسی بدون مراقب نیست.

رشح: این آیه جواب سوگندهای قبل است. با توجه به قسمهای 
بزرگی که ذکر شد، بالفاصله به نفس انسان اشاره شده تا وجود 
خود را بیشرت بشناسد و بداند که در آفرینش در چه موقعیتی 
قرار دارد. آیه به پیوند بین نظام کیهانی و انسان اشاره دارد و 
عظمت کیهان را به او گوشزد می کند تا مراقب نظم خود باشد و 
از این نظام تخطی نکند. بداند که در این نظام واال جایگاه واالیی 
دارد و مراقب خود باشد، چون هیچ نفسی نیست مگر اینکه بر 

آن نگهبانی گمشته اند. نگهبانان، فرشتگان اند.
که  نگهبانانی  شده.  گمشته  نگهبانانی  شم  بر  محققاً  »و  قرآن: 
از  آنچه  می دانند  و  می کنند  ثبت  انجام می دهید  که  را  اعملی 

شم رس می زند.«  
»آنگاه که دو فرشته ی دریافت کننده از راست و چپ نشسته اند. 
مراقبی  او  برای  از  اینکه  مگر  منی زند  انسان رس  از  لفظی  هیچ 
حرکتی  هر  تا  داده ایم.«   قرار  دست(  به  )قلم  آماده  و  دقیق 
می کند یا اینکه زبانش برای ایراد سخنی تکان می خورد بالفاصله 

ثبت می شود.
تصور نکند بیهوده آفریده و رها گشته، هستی عبث خلق نشده 

و انسان در محرض پروردگار است. 
با خدا گوید: »فرشتگانی را وکالت  چنانکه علی)ع( در مناجات 
داده ای بر حفظ آنچه از من رس می زند و خود نیز از باال آنها را 
مراقبت می کنی که چه می نویسند و مراقب من هستی که چه 
انجام می دهم. سلطه ی کامل بر متام کائنات، از جمله بر من و 

مراقبینم داری.«
﴿ َفْلَينُظِر اْلِنَساُن ِممَّ ُخِلَق ﴾ ﴿٥﴾ 

ترجمه: پس انسان باید دقت کند که از چه چیزی آفریده شده 
است.

رشح: قرآن بارها توجه انسان را به جهان آفرینش معطوف و او 
را به تفکر، تعقل و اندیشیدن دعوت می کند از جمله: »آیا نگاه 
منی کنند به شرت که چگونه آن را آفریده ایم و به آسمن که چگونه 
برافراشته شده و به کوهها که چه سان میخکوب شده و به زمین 

که چگونه گسرتدیم؟«  
»آیا زمین را محل آرامش قرار ندادیم؟ و کوهها را میخهای زمین؟ 

و شم را بصورت زوج آفریدیم«  
عجیب است با وجود اینکه قرآن پیوسته انسان را دعوت به تفکر 
و تعقل و اندیشیدن منوده اما مسلمنان برای تحقیق و مطالعه 

از منابع غربی استفاده می کنند. متأسفانه غربیها، کتاب و  اکرثاً 
تحقیق را از ما گرفتند و جای آن، دکور و تزئینات و مرصف گرایی 
را به ما دادند. ما دانشمندانی چون فارابی، بوعلی سینا، خواجه 
نصیر، شیخ بهایی و دیگران... را داشتیم و پیشتاز علوم بودیم و 
به قول مرحوم رشیعتی: هر کاالیی که از بالد اسالم به کشورهای 
نبود  مرغوب  نداشت  »الله«  مارک  اگر  می شد،  وارد  مختلف 
غربی  کتب  كه  شده ایم  مبتال  اسفبار  وضعیت  این  به  اکنون  و 
را  این  اسالم  از  تنها  و  واقع شده  ما  میل  آنان مطلوب  کاالی  و 
فهمیده ایم که فالن ورد را بخوان و چند بار فالن را لعنت کن تا 
به بهشت روی و مهم نیست دعایی را که می خوانی بفهمی، مهم 

تعداد آن است که کم يا زیاد نشود! 
علی)ع( : »به قرآن سبقت بگیرید قبل از آنکه بیگانگان از شم 

سبقت بگیرند.«  
قرآن : »از کفار تبعیت مکن و رام آنها مشو و بوسیله ی قرآن با 

آنها نربد کن نربدی بزرگ.«  
جهاد و نربدی قرآنی و علمی. این آیات نحوه ی برخورد با دشمن 
نه  است،  فرهنگی  جهاد  نوعی  اصل  در  که  قرآن  طریق  از  را 

تسلیحاتی یادآور می شود. 
اٍء َداِفٍق ﴾ ﴿٦﴾  ﴿ ُخِلَق ِمن مَّ

ترجمه: آفریده شده از آبی جهنده.
رشح: او که از یک قطره ی آب، تبدیل به موجودی شده با انواع 
تجهیزات برای زیسنت در ادوار مادی و ملکوتی به تعبیر قرآن : 
»ای به خود پیچیده، از خود به در آی.«  تو خیلی بزرگی، جهان 
)لباس(  از دثار  بیرون آی.  از وجود خود  تو کوچک است،  برای 

زمان و مکان و پوسته ی طبیعت خود را خارج ساز.
تو به هر شکلی درآیی بیسـتی کاین منم والله که این تو نیستی 
آفرینش انسان در بدو خلقت دو ساختار دارد، مادي و ملكويت كه 

بعد مادي آن از نطفه بوجود آمده. 
اندامهایی  انواع و اقسام دستگاهها و  جهیزیه ی مادي آن شامل 
است که جسم به آنها نیاز دارد و جهیزیه ی باطنی، خصوصیاتی 
به  را  آنها  بايد  انسان  و  بوده  موجود  بالقوه  نفس  در  که  است 
فعلیت برساند تا اندام برزخی خود را پس از مرگ بسازد، مانند 
علم جویی،  حب،  شهویه،  غضبیه،  وهمیه،  از  اعم  امیال  قوه ی 
به  میل  خدا،  به  میل  طبیعت،  ماوراء  به  میل  حق جویی، 
استعدادها  سایر  و  محدودیت  و  نقص  از  رهایی  مطلق گرایی، 
مراتب  به  را  نفس   و  است  انسان  وجود  در  که  تواناییهایی  و 
پیچیده تر از جسم کرده و در حقیقت جسم، ابزاری برای نفس 
است. اگر خداوند بدن را آفریده به خاطر وجود تو بوده نه اینکه 
ملکوت  در  را  نفس  ابتدا  باشد. خداوند  بدن ساخته  برای  را  تو 
آفرید و سپس بدن را در عامل ماده خلق کرد آنگاه نفس با متام 
پیچیدگی و ُبعد ماوراءالطبیعه ای با بدن  اتصال و ارتباط یافته و 
امروزه محققین در هر دو ُبعد آن )علم األبدان و علم األنفس(، 
تحقیق کرده به پیرشفتهای بسیار بزرگ و مفیدی نائل گشته  اند. 

قرآن توجه به خلقت انسان از نطفه را یادآور شده : »آیا در َمنی 
انسان  و  جنین  به  تبدیل  را  آن  شم  آیا  کرده اید؟  تدبر  و  دقت 
را  مرگ  بین شم  ما  می دهد:  بالفاصله جواب  و  ما؟  یا  می کنید 
تقدیر می کنیم.«  ما ابتدا نطفه را در رحم تبدیل به جنین کرده، 
اندازه گیری  بین مخلوقات  را  و مرگ  از رحم خارج  را  آن  سپس 
تطّور  سیر  این  در  فرد  هر  که   می کنیم  تعیین  یعنی  می کنیم. 
که  را  آن جهیزیه ی جنینی  زمانی مبیرد.  در چه  باید  گوناگون  و 
استعداد و قوای بسیاری در آن به امانت نهاده ایم مرتبط با نفس 
منوده و به دنیا منتقل می کنیم تا مورد آزمون قرار گیرد و آنگاه 
مرگ او را می رسانیم و »شم را در جهانی که آگاهی به آن ندارید 
جان تازه ای می بخشیم.«  اگر نطفه را خلق کردیم، قصدمان این 
بود که با نفس پیوند خورده و طی مراحلی به این دنیا آید و با 
جذبه های این دنیا آزمون شود و سپس به دنیای دیگری رود که 
رسای مجازات و پاداش است. او در دنیا از همین استعدادهای 
بالقوه با اختیاری که به او دادیم اندام و حیات برزخی خود را 

چه خوب یا بد می سازد. 
این آیه هدفمند بودن خلقت و نهایتاً معاد را اثبات می کند که 

انسان قطعاً جزا و پاداش خواهد گرفت.
َاِئِب ﴾ ﴿7﴾  ْلِب َوالرتَّ ﴿ َيْخُرُج ِمن َبْيِ الصُّ

ترجمه: این نطفه خارج می شود از میان استخوانهای پشت مرد و 
استخوانهای سینه ی زن.

رشح: این همه دستگاه پیچیده در وجود انسان که پیکره ی او را 
می سازد از یک قطره ی آب )نطفه( است که از میان »صلب« و 

»ترائب« مرد و زن خارج می گردد. 
محل تشکیل سلول تخم در مرد بیضه و در زن، تخمدان می باشد. 
سلول تخم در زن، ابتدا بین سینه ها بوده و بتدريج سیر نزولی 
دارد تا به تخمدان مي رسد، اما در مرد در پشت او قرار دارد و 
سپس  به بیضه منتقل می شود. جالب اینکه در جنین نیز تخمدان 
و بیضه در ناحیه پشت قرار گرفته اند، یعنی موازی ستون فقرات 
مرد و استخوان سینه ی زن. بنابراین، محل ساخته شدن سلول تخم 
»ترائب« زن می باشد  و  مرد  بین »صلب«  بدو ساخته شدن  در 
می شود.  منتقل  تخمدان  به  زنان  در  و  بیضه  به  مردان  در  که  
امروزه دانشمندان معتقدند که »صلب« و »ترائب« هر دو  اما 
مربوط به مرد است. منظور از »صلب«، پشت مرد و »ترائب«، 
قلب و کبد است. عامل اصلی تشکیل سلول تخم »نخاع شوکی« 
است که در پشت مرد قرار دارد و سپس از ناحیه ي قلب و کبد او 
عبور می کند به طوریکه شخص احساس تحریک شوکی می کند و 
منی از آنجا خارج می شود. بنابراین شاید منظور آیه از نطفه فقط 
سلول تخم در مرد باشد. دین اسالم راه تحقیق را باز گذاشته و 
این به عهده ی مسلمین است که تحقیق کنند و مطلب را کشف 
کنند. اگرچه قرآن تنها یک کتاب علمی نیست، اما آنچه فرموده 

خارج از دایره ی علم نیست. 

تفکر اشعری گری عامل رخ داد فاجعه عاشورا

حادثه کربال و تامل در حقیقت دین

آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد :

آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد :

﴿ سوره ي مباركه ي طارق ﴾ )قسمت اول(
استاد خیرخواه



منبع : سالمت نیوز

عالوه بر مصرف مواد مغذی مناسب، خیلی مهم است که ناخن ها و کوتیکول هایتان را هر روز مرطوب 
می شوند  بلند  ناخن هایم  وقتی  همیشه  کنم؟  تقویت  طبیعی  بطور  را  ناخن هایم  می توانم  آیا  کنید. 
می شکنند! از آنجایی که ناخن هایتان از کراتین )نوعی پروتئین( ساخته شده اند، باید مطمئن شوید 
که به اندازه ی کافی این ماده ی غذایی به بدنتان می رسد. مقدار مصرف مجاز روزانه ی پروتئین برای 
بزرگساالن، بین ۵۰ تا ۶۳ گرم است. این مقدار، می تواند توسط ۲۰۰ گرن ماهی سالمون، یک فنجان 

کینوآ و یا دو فنجان نخود پخته تامین شود.
از کلسیم، آهن و  از گزنه و کاه درست شده باشد که سرشار  همچنین می توانید چایی بنوشید که 

سیلیکا خواهد بود؛ موادی معدنی که برای ناخن های سالم به آنها نیازمندید.
برای این منظور، ۳ فنجان آب جوش آمده را روی ۲ قاشق غذاخوری از گزنه و کاه خشک که در 
عطاری ها یافت می شود بریزید. ظرف را بپوشانید، ۲۰ دقیقه صبر کنید، سپس آنرا بنوشید. سه فنجان 
در روز از این نوشیدنی مصرف کنید. شما می توانید این چای را تا ۲ روز در یک ظرف شیشه ای درب 

دار نگهداری کنید.
عالوه بر مصرف مواد مغذی صحیح، مرطوب کردن ناخن ها و کاتیکل ها بصورت روزانه، ناخن هایتان 
را از خشک شدن و شکستن در امان می دارد. بخاطر داشته باشید که ناخن ها بصورت میانگین تنها 
حدود ۳ میلیمتر در ماه رشد می کنند، پس برای نتیجه گرفتن حدود دو تا سه ماه زمان احتیاج دارید.

در اینجا پنج تغییر رفتاری ساده را برای تان می گوییم که می توانید نسبتا به راحتی آن ها را در زندگی 
بکار ببرید تا فورا استرس تان کم شود. با چنین ایده های ساده ای که نیازی به تعهد و مسئولیت ندارند، 
می توانید یاد بگیرید که چگونه با کمک این تمرین ها در عرض یک روز،استرس تان را کم کنید. نتیجه 
می کنید،  تجربه  کوچک  شروع  این  از  که  مثبتی  بازخورد  براساس  می توانید  و  دید  خواهید  فورا  را 

تغییرات مورد نظرتان را ایجاد نمایید.
دست از عجله بردارید.

ما هرجایی که می خواهیم برویم عجله داریم، و تقریبا به آن معتادیم. سعی کنید یک روز را بدون عجله 
سپری کنید. زودتر از زمانی که فکر می کنید الزم است بیدار شوید تا وقت بیشتری برای انجام هرکاری 
داشته باشید. فقط یک روز را بدون شتاب و آسوده باشید و لذت ببرید حتی اگر روز تعطیلی تان است و 
ببینید چه لذت بی چون چرایی دارد که هرجا دلتان خواست بایستید و گپ بزنید، یا عاقالنه و درست 

رانندگی کنید و یا وقتی حس تان از شما خواست توقف کنید و آن رزها را بو بکشید.
زودتر برسید.

وقتی سعی می کنیم سرساعت به جایی برسیم، اغلب دیر می کنیم چون حساب زمانی را که باید در 
ترافیک بمانیم، تصادفات احتمالی و تاخیرهای اجتناب ناپذیر را نمی کنیم. وقتی برنامه ریزی می کنید 
که زودتر برسید، نه تنها شرایط غیرقابل پیش بینی را لحاظ می کنید بلکه زمان سفر و جابجایی تان هم 

لذت بخش می شود چون تمام آن را در استرس دیررسیدن تان نمی گذرانید.
یک عادت صبحگاهی راحت و بی دردسر داشته باشید.

وقتی صبح تان را با جروبحث کردن با همسر یا هم اتاقی تان و دستپاچه کردن بچه ها یا اعضای خانواده تان 
آماده شوید، مطمئنا روزتان  لباس پوشیده و  شروع می کنید و سعی دارید در عرض مدت کوتاهی 
را با استرس آغاز خواهید کرد. برای جلوگیری از این پیشامد، از شب قبل همه چیز را آماده کنید: 
لباس هایی که باید روز بعد بپوشید، ناهاری که می خواهید ببرید و پیش از خواب هم دوش بگیرید. 
هرکاری را که امکانش هست پیش از موعد انجام دهید، تا عجله صبحگاهی تان باعث دردسرتان نشود.

زودتر بخوابید و اخبار ساعت ۱۱ شب را نگاه نکنید.
اخبار ۱۱ شب پر از ماجراهایی است که برای جلب توجه شما و مضطرب کردن تان نسبت به جنایات 
یا افزایش قیمت ها و یا طوفانی که در راه است طراحی شده. این برای آرامش شما خوب نیست و با 
به خواب رفتن شما مغایرت دارد. تلویزیون را خاموش کنید و یک ساعت زودتر به رختخواب بروید، یا 
مطلبی الهام بخش بخوانید و یا مدیتیشن کنید و درمورد هرچیزی که می توانید بابتش شکرگزار باشید 

فکر کنید، راحت تر به خواب خواهید رفت.
منظم باشید.

بی نظمی می تواند “احمق” تان کند. همیشه کلیدهای تان را گم می کنید، میز کارتان شلوغ ودرهم 
است و احساس بدی درباره خانه آشفته تان دارید و این به عقل و شعورتان آسیب خواهد زد. حداقل 
یک روز در ماه را برای سروسامان دادن به زندگی تان اختصاص دهید. یا دفعه بعدی که نتوانستید 
چیزی را پیدا کنید، به جای این که وقت تان را صرف احساس درماندگی و کالفگی و همه جارا گشتن 
کنید، فقط شروع کنید به تمیز و مرتب کردن و سازماندهی فضای تان. مطمئنا هردو این کارها به یک 
اندازه وقت خواهند گرفت. و خوبی اش این است که تقریبا همیشه اشیای گم شده در این پروسه پیدا 

می شوند.
یادتان باشد، تمام تغییرات با آگاهی از این موضوع شروع می شوند که چه چیزی را می خواهید تغییر 
دهید. وقتی تصمیم گرفتید که چه چیزی باید تغییر کند، و یا چه عادت جدیدی را می خواهید ایجاد 
کنید، کم کم و با حجم کوچک شروع کنید. برای یک زمان خاص، یک تغییر را درنظر گرفته و قبل از 
افزودن حجم تغییرات، چند هفته روی آن تمرین و کار کنید. با این روش، موفقیت نهایی تان را تضمین 
خواهید کرد. و حتی اگر شکست یا عقب نشینی داشتید یادتان باشد، این هم جزئی از این پروسه است. 
دوباره سوار بر اسب سرسخت و بدلگام تغییر شوید و به حرکت ادامه دهید تا به خط پایان برسید، 

جایی که کمترین وسوسه ای برای برگشتن به موقعیت قبلی وجود نداشته باشد.

کوفتگی پس از ورزش این تصور را در شما پدید می آورد که یک جلسه    ی 
عرق کردن با کیفیت داشته اید. ولی کوفتگی همیشه به این معنا نیست 
هنگامی  اوقات،  اغلب  شد.  خواهد  عالی  خیلی  اندام تان  آن  از  بعد  که 
احساس کوفتگی می کنیم که عضالت بی تحرکمان که قبال هیچ گاه از 
آن ها استفاده نکرده بودیم، درگیر شوند. حتی اگر خوش اندام هستید، 
عادت  آن  به  بدن تان  ورزشی جدید که  تمرین  یا  ورزشی جدید  کالس 

ندارد باعث می شود تا چند روز درد بکشید.
در  شیفت  پزشکی  کلینک  مدیر  و  مالک  فیزیوتراپیست،  والش  پاتریک 
نیویورک اذعان می دارد که: “کوفتگی بدن ناشی از پارگی های ریزی در 

عضالت است.”
متخصصان پیش از این تصور می کردند، کوفتگی از عالئم ساخت اسید 
الکتیک در مفاصل است، “ولی بعدها متوجه شدند وقتی شما فعالیتی 
در  ریزی  پارگی  های   ، نداده ا ید  انجام  مدت هاست  که  می دهید  انجام 
عضالت شما رخ می دهد”، همین پارگی ها عامل دردیست که بعد از یک 
احساس  جدید  گروهی  ورزش  کالس  یک  و  طوالنی  فوق العاده  دویدن 

می کنید.
عضالنی،  دردهای  از  شدن  راه خالص  بهترین  که  می کند  تاکید  والش 
در وهله ی اول جلوگیری از وقوع آن است. وی اضافه می کند: ” همیشه 
فیزیوتراپی  در  حرکات  اینگونه  شود،  گرم  بدن تان  تا  کنید  نرمش  اول 
انجام  جای  به  هستند.”  موسوم  آمادگی  حرکات  به  شخصی  آموزش  و 
حرکات کششی که اگر به صورت درجا باشد حقیقتا مانع از عملکرد سریع 
شما می شود، بهتر است خودتان را از نظر ذهنی و جسمی برای ورزش 
آماده کنید. حرکاتی برای گرم نمودن ماهیچه ها انجام دهید. به عنوان 
مثال اگر قرار است بسکتبال بازی کنید، حرکاتی پهلو انجام دهید تا پاها 

و باسن  شما گرم شود.
اگر پس از تعطیالت، دوباره به روال ورزش برگشته اید یا تمرین جدیدی 
را  روش ها  این  شده،  عضالتتان  کوفتگی  موجب  که  کرده اید  امتحان  را 
امتحان کنید تا موجب التیام کوفتگی ها  و کوتاه شدن زمان استراحت تان 

گردد.
Foam Rolling حرکت

والش می گوید: “درصورتی که پیش از ورزش بدنم خشک و سفت باشد 
این حرکت را انجام می دهم.” gnilloR maoF در آزاد سازی نقاطی 
که دچار گرفتگی و کوفتگی عضالنی هستند کمک می کند تا مانع از در 
رفتگی و از کار افتادگی ماهیچه ها گردد. این تمرین را روی هر نقطه ی 
گرفته  ای از بدن، البته پیش از ورزش انجام دهید و مانع از آسیب دیدگی 
بدنتان شوید، و دوباره پس از ورزش نیز روی همان ماهیچه ها این حرکت 
را تکرار نمائید زیرا مانند ماساژ عمل کرده و فشار و گرفتگی ها را تسکین 

می دهد.

Foam Rolling آموزش حرکت
سولفات منیزیم

در صورتی که احتمال کوفتگی در آینده را پیش بینی می کنید، قبل از 
وخامت با حمام نمک سولفات منیزیم از آن پیشگیری کنید. والش شرح 
می دهد که: ” منیزیم وارد ماهیچه ها  شده، التهاب را کاهش داده و کمک 
به  منیزیم  بدن شوند.” همچنین سولفات  مغذی جذب  مواد  تا  می کند 
دفع سموم بدن مانند دی اکسیدکربن کمک شایانی می کند که نتیجتاً 
به تسکین بیشتر التهاب و کوفتگی ختم می شود. نمک سولفات منیزیم 
محصول دکتر تیل در رایحه های آرامش بخشی مانند نعناع و سنبل را 
تهیه کنید، درون وان بریزید سپس پاهای تان را داخل وان دراز کنید و 

همه ی فشار ها و گرفتگی ها را از تمام بدن  بیرون نمائید .
Arnica روغن

این  “اندکی معجزه” می نامد.  را  این درمان کننده ی طبیعی درد  والش 
روغن حاوی یک ترکیب ضد التهاب طبیعی به نام Helenian می باشد 
که قرن هاست از آن در چای، پماد و کپسول برای درمان کبودی پوست 
و درد های عضالنی استفاده می شود. از Arnica  پس از انجام ورزش های 
ژل  عاشق  ما  نشوید.  کوفتگی  دچار  تا  کنید  استفاده  جدید  یا  سنگین 

Arnicare  هستیم زیرا کاهش دهنده ی دردهای عظالنیست.
قرص های ضد التهاب و مسکن درد های غیر استروئیدی

بهتری  کارایی  شود،  شدید  خیلی  درد  آنکه  از  پیش  درد  ضد  داروهای 
خواهند داشت. والش اشاره می کند که: ” هنگامی که التهاب دارید، مغز 
آسان  آن چندان  از  به درد حساس می شود و خالص شدن  نسبت  نیز 
نیست.” از مسکن های ضد التهابی غیر استروئیدی استفاده نمائید، مانند 

Aleve , Advil یا ناپروکسین اما استفاده از آسپرین ممنوع.
یخ

طور  به  درد  نقطه  روی  یخ  دادن  قرار  بنابرین  است،  بی حس کننده  یخ 
موقت درد را تسکین می دهد. عامل التهاب، افزایش جریان خون به نقطه 
آسیب دیده است زیرا بدن تالش می کند تا ناحیه ی آسیب دیده را درمان 
کند  را  التهاب  و  خون  جریان  موضع،  کردن  “سرد  گفت:  والش  نماید. 

می کند”.
کمپرس

باید  نباشیم،  آن  دیدن  به  قادر  اگر  حتی  می شود.  تورم  باعث  التهاب 
محتاط بود و هر ناحیه ی دردناکی را ملتهب تصور کرد. کمپرس بسیار 
مفید است، زیرا از تجمع مایعات در عضله ی دردناک جلوگیری می کند 
و تورم را کاهش می دهد. کمپرس ناحیه ی دردناک می تواند فشار داخلی 
را کاهش داده و مقداری از درد شما را از بین ببرد. باندهای جالب چند 
بار مصرف سرد، راهی ساده برای سرد کردن و فشار آوردن به ناحیه ی 
اجازه  و  ببندید  اطراف عضله دردناک  را در  دردناک است. کافیست آن 

دهید کارش را انجام دهد.

باشید،  داشته  خوبی  روزانه  برنامه  اگر  حتی 
عادات روزانه شما ممکن است از جوان ماندن 
شما جلوگیری کند. یاد بگیرید که چگونه ایجاد 
تغییراتی ساده در رژیم غذایی روزانه می تواند به 
شما کمک کند جوان به نظر برسید و احساس 

جوانی، سالمت و طراوت داشته باشید.
مغز

مسئول  که  هیپوکامپ  اسم  به  مغز  از  بخشی 
سوم  دهه  اواخر  در  است  یادآوری  و  حافظه 
کاهش  سال  در   %۱ متوسط  طور  به  زندگی 
می شوند  خشک  حافظه  سلول های  و  می یابد 
حافظه  سلول های  شدن  خشک  می میرند.  و 
می دهد  نشان  تحقیقات  است،  برگشت پذیر 
جریان  می تواند  خاص  غذاهای  خوردن  که 
خون به مغز را افزایش دهد و عملکرد ذهنی را 
بهبود  بخشد. سلول های حافظه خود را با انجام 
حفاظت  غذاهای  خوردن  و  ذهنی  فعالیت های 
کننده از مغز ورزش دهید خوراکی هایی مانند 
شما  به  که  توت ها  انواع  و  دانه ها  آجیل ها، 

سرزندگی ذهنی را هدیه می کنند.
چشم

را  شما  سن  از  نشانه های  می تواند  شما  چشم 
سیاه  گودی های  و  چشم  زیر  پف  دهد.  نشان 
مواد  باشد.  آهن  کمبود  نتیجه  است  ممکن 
غنی از آهن مانند اسفناج، لوبیا قرمز و شکالت 
سیاه را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. از کرم 
چروک  درمان  و  پیشگیری  برای  شب  رتینول 

اطراف چشم نیز استفاده کنید.
گوش

هنگامی  شنوایی  دادن  از دست  نوع  رایج ترین 
می بیند،  آسیب  داخلی  گوش  که  می دهد  رخ 
و  سن  رفتن  باال  دلیل  به  اوقات  اغلب  که 
یک  در  شما  که  وقتی  است.  بلند  صداهای 
خود  گوش  از  هستید  بلند  صداهای  با  محیط 
از  پس  و  کنید  محافظت  گوشبند  پوشیدن  با 
آن به گوش خود به مدت ۲۴ ساعت استراحت 
دهید. همچنین هنگام گوش دادن به موسیقی 
با کاهش حجم صدا از هر گونه آسیب بیشتر به 

گوش خود جلوگیری کند.
گردن

و  نازک تر  تواند  می  گردن  پشت  پوست 
حساس تر از پوست صورت شما باشد. با استفاده 
از مقداری کرم مرطوب کننده از چین و چروک 
و  از دست دادن کشش آن جلوگیری کنید  و 
پوشش  را  شما  گردن  تمام  که  شوید  مطمئن 
برای  شما  که  کننده ای  مرطوب  کرم  دهد. 
نیز  گردن  برای  می کنید  استفاده  خود  صورت 
خریدن  به  نیازی  بنابراین  است،  استفاده  قابل 

کرم های گران قیمت وجود ندارد.
مو

با موهای خیس خود همانند یک بلوز ابریشمی 
موهای  کندن  کنید.  رفتار  حساس  و  ظریف 
سفید یا شانه زدن موهای خیس باعث آسیب 
غیر ضروری به رشته های مو و تضعیف پیاز مو 

مرطوب  فرآورده های  از  می شود.  دائم  طور  به 
استفاده  برای موهای خود  کننده مطبوع قوی 
آن ها  درخشان  ظاهر  حفظ  برای  و  کنید 
بر روی درجه حرارت کم  را  تنظیمات سشوار 

قرار دهید.
صورت

بسته به نوع پوست خود، گلیکولیک، الکتیک 
خود  زیبایی  لوازم  به  را  سالیسیلیک  اسید  و 
اضافه کنید. مثل همیشه، صبح خود را با یک 
از  محافظت  برای  کننده  مرطوب  ضدآفتاب 
بنفش شروع  ماوراء  اشعه  زیان  از  پوست خود 
مورد  در  بیشتر  اطالعات  همچنین  کنید. 
آلفا  توسط  چروک  و  چین  با  مبارزه  چگونگی 

هیدروکسی اسید را یاد بگیرید
بدن

بدن خود را با درمان زیبایی جامع - برس زدن 
زدایی  سم  و  سلولی  بازسازی   - بدن  خشک 
تحریک  را  پوست  خشک،  زدن  برس  کنید. 
می کند و بدن را از مواد سمی با افزایش گردش 
با  می کند.  پاک  لنفاوی  مایع  و  خون  جریان 
استفاده از یک برس نرم مودار، شروع کنید به 
یک  در  آرامی  به  را  کار  و  پا  کف  زدن  برس 
به سمت قلب  باال و  به سمت  حرکت دایره ای 
پیش ببرید. این کار را ۲ تا ۳ بار در هفته برای 

داشتن پوستی درخشان انجام دهید.
بدن  با  روزانه سازگار  یک کرم مرطوب کننده 
کلید جوانی و طراوت پوست است. در صورتی 
مرطوب  یک  هستید  خشک  پوست  دارای  که 
انتخاب  را  است  نفت  شامل  که  نفتی  کننده 
از  اگر دارای پوست طبیعی هستید  یا  کنید و 
بر آب که سبک و  یک مرطوب کننده مبتنی 

غیر چرب است استفاده کنید

۶ راه تسکین دردهای عضالنی پس از ورزشچطور ناخن هایمان را بطور طبیعی تقویت کنیم؟

راهنمای ضد پیری از سر تا پا

پنج تغییری که استرس تان را فوراً کم می کند
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مهتاب کرامتی در گفت وگو با خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس در ارتباط 
است  شده  آن  ساخت  برای  که  هایی  تالش  و  »رستاخیز«  سینمایی  فیلم  با 
گفت: ابتدا باید بگویم برای ما هنرمندان نسبت به فیلم هایی که بازی می کنیم 
تفکیکی وجود ندارد البته اگر رسانه ها تفکیکی نداشته باشند و چقدر خوب 
است که یک فیلم باعث شود همه ما یک صدا یک حرفی را بزنیم و به نوعی 
همدل شویم. برخی از فیلم ها این ویژگی را دارند که باعث می شوند بسیاری 

از ما یک صدا و همدل شویم.
بازیگر فیلم سینمایی »رستاخیز« در ادامه اظهار داشت: فقط می توانم بگویم 
که تمام بینندگان این فیلم و مردمی که سریع قضاوت می کنند و به خودشان 
اجازه می دهند که تمام زحمات یک گروه و یک فرد زیر سوال ببرند بهتر است 
بدون هیچ گونه قضاوت و پیش داوری بروند فیلم مورد نظر شان را ببینند بهتر 
است بدون شنیده ها و نگاه مثبت و به دور از پیش داوری داخل سالن سینما 
قرار بگیرند و فیلم سینمایی »رستاخیز« را ببینند. اطمینان دارم در نهایت همه 

مخاطبین با تاثیر پذیری مثبت و حس خوب از سالن بیرون می آیند.
او همچنین گفت: چقدر خوب است که یاد بگیریم که با یکدیگر مهربان باشیم 
و زبان مان را از دشنام  و حرف های بدون منطق و صحت دور بداریم. بهتر است 
ببینیم و بعد به قضاوت بنشینیم. واقعاً برای فیلم سینمایی »رستاخیز« زحمت 

کشیده شده است زحمتی با صدق دل که نتیجه مثبتی بدهد.
بازیگر فیلم سینمایی در حال اکران »مزار شریف« در ادامه اظهار داشت: من 
تنها حرفم این است و همچنان تاکید می کنم و تکرار هم می کنم که بدون 
قضاوت بنشینیم و فیلم را ببینیم. ما ایرانی متاسفانه به شرایطی رسیدیم که 
بدون تفکر و بدون بررسی قضاوت می کنیم و در مورد موضوعات مختلف نظر 
باید ببینیم که صالحیت داریم در باره موضوع مطرح شده نظر  می دهیم اوالً 

بدهیم یا خیر؟
وی در ادامه افزود: دوماً این که اگر می خواهیم نظر بدهیم و یا ناچاریم که این 
کار را انجام دهیم با اطمینان کامل از این که اطالعات کافی داریم نظرمان را 
عنوان کنیم. هر فردی که فیلم سینمایی »رستاخیز« را دیده نظر منفی نداشته 
و همه نظراتشان مثبت بوده است.چقدر خوب است که دل های مان را باز کنیم 

و بتوانیم از یک اتفاق فرخنده انرژی مثبتی کسب کنیم.

جشنواره بین المللی فیلم »کمریمیج«، »جایزه برجسته زوج سینمایی« خود را 
به مجید مجیدی  کارگردان و »ویتوریو استرارو« مدیر فیلمبرداری فیلم »محمد 
رسول اهلل ص« اهدا می کند. این جایزه همه ساله به طور مشترک به کارگردان و 
مدیرفیلمبرداری یک اثر برجسته سینمایی اهدا می شود که طی آن همکاری و 
هماهنگی میان این زوج موجب غنی تر شدن جنبه های بصری فیلم و در نتیجه 

موفقیت آن در روایت داستان شده است.
این  اعالم  بیانیه ای، ضمن  انتشار  با  کمریمیج  گزارش، جشنواره  این  اساس  بر 
صحنه های  شامل  همزمان  که  ص«  رسول اهلل  »محمد  فیلم  کرد:  تصریح  خبر 
اندیشه ای است، نقطه اوج سال ها همکاری میان مجیدی و استرارو  حماسی و 
زندگی  از  مهمی  لحظات  گذاشتن  نمایش  به  با  توانسته  که  می شود  محسوب 
اسالمی  معنویت  عصاره  به  را  مخاطبانش  وی،  اطرافیان  و  محمد)ص(  حضرت 
با تاکید بر آنکه مجیدی و  نزدیک تر کند. جشنواره کمریمیج در اعالمیه خود 
استرارو توانسته اند روایتی زنده از گرامی داشتن بشریت، شکیبایی و عشق را به 
تصویر بکشند، نوشت: فیلم »محمد رسول اهلل ص«، صدایی قوی و رسا درباره 
یکی از موضوعات بی نهایت مهم معاصر است. ما باید به فهم مشترکی با مسلمانان 
که باورهایشان برای تمدن غربی مبهم است، دست یابیم. این اعالمیه با اشاره به 
وجود تبلیغات منفی علیه اسالم  در غرب و معرفی تروریست ها به عنوان مسلمان 
می نویسد: فیلم مجیدی و استورارو به مخاطبان خود کمک می کند تا بفهمند 
که این مسائل تا چه حد از ارزش هایی که حضرت محمد بیان کرده بود، فاصله 
دارند. فیلم »محمد رسول اهلل ص« ساخته شد تا اتحاد، و نه تفرقه، ایجاد  کند. 
اولین نمایش فیلم »محمد رسول اهلل ص« در اروپا، در جریان بیست و سومین 
جشنواره بین المللی فیلم کمریمیج لهستان خواهد بود و مجید مجیدی و ویتوریو 
استرارو نیز به عنوان مهمانان جشنواره در جریان نمایش فیلم حضور خواهند 
یافت و به سواالت تماشاگران پاسخ می گویند. بنابراین گزارش،  بیست و سومین 
تاریخ ۲۳  تا ۳۰ آبان ماه در  از  دوره از جشنواره کمریمیج در کشور لهستان 

لهستان برگزار می شود.

خبرگزاری فارس- علی اکبر دهبان: عبداهلل اسکندری 
است، حرف زدن  درباره اش سخت  نوشتن  کسی که 
دارند  دوست  همه  را  ایران  سینمای  َعِبد  تر.  سخت 
او  نیکوی  خلق  از  کرده  کار  او  با  که  سینماگری  هر 
سخن گفته تمجید از استادی وی در کارش که دیگر 
جای خود را دارد. می گوید بچه جنوب شهر هستم پا 
منبری ام و پای منبر بزرگ شده ام. با این همه سابقه و 
موفقیت آرزوهایی هم دارد که به آن ها نرسیده مثاًل 

»داش آکل« را دوست داشت گریم می کرد، که نشد.
سینما  به  می شود؛  شاعر  می ایستد  که  آیینه  روبروی 
که نگاه کنیم جا پای غزل ها و قصیده هایش را خوب 
ببینی  را  دستان«  »هزار  که  می شود  مگر  بینیم.  می 
مجسم  ذهنت  در  شخصیت ها  چهره های  و  تصویر  و 
پیش  و  ببینی  را  مگر می شود »کمال الملک«  نشود؟! 
از کارگردانی و بازی های ناب  از جادوی اسکندری حظ 
نبری؟! این که »روز واقعه«، »امام علی )ع(« و »مختار 
نامه« بدون حضور هنرنمایی َعِبد سینمای ایران چیزی 
کم داشت پر بی راه نیست؛ خودش می گوید در این آثار 

با عشق قلم را به دست گرفته است.
حضور پر رنگ و تاثیرگذار وی در آثار تاریخی و مذهبی 
ما را را بر آن داشت تا در این ایام به سراغش برویم که 

حاصل آن را در پی می خوانید.
- بهتر است از زمانی که وارد کار شده اید بگویید 
بیژن  با  را  کارتان  اید  گفته  بارها  که  طور  همان 

محتشم آغاز کرده اید.
بله همانطور که همه جا گفته ام در سال ۵۰ کارم را با 
آقای محتشم شروع کردم او بنده و دوازده نفر دیگر را 
در تلویزیون استخدام کرد آنجا در همان زمان مشغول 

به کار شدیم شش ماه دوره دیدیم.
که  بود  عالقه مند  عرصه  این  به  زمان  آن  در  محتشم 
استخدام تلویزیون می شود قرار بود ابتدا بازیگر شود که 
در نهایت گریمور شد بعد به آمریکا رفت و دوره ای نزد 
یکی از اساتید بزرگ گریم دید جان چمبرز پیش وی 
دوره دید حدود شش ماه بعد به ایران آمد و اطالعاتی 

را که در این مدت آموخته بود به ما منتقل کردند.

*هیچ وقت فکر نمی کردم گریمور شوم
من جزو بچه های جنوب شهر خانی آباد بودم در حال 
حاضر دیگر جنوب و شمال در تهران معنی ندارد. چون 
به تئاتر عالقه داشتم با یکی از معلمان مان ادبیاتم این 
از آن به بعد گاهی در  موضوع را در میان گذاشتم و 
مدرسه نیز نمایش هایی را اجرا می کردم. در نمایش ها 
من  که  آنجایی  از  شوند  گریم  افراد  که  داشتیم  نیاز 
نقاشی ام خوب بود وظیفه گریم را من بر عهده گرفتم. 
مثاًل اگر نیاز بود صورت یکی از بازیگران را سیاه کنیم 
می دادم.  انجام  را  کار  این  و  می زدم  آتش  را  پنبه ای 
برایم شروع شد و هیچ وقت  آنجا  از  زمینه کار گریم 

فکر نمی کردم گریمور شوم.

*روزگاری برای پیش خدمتی خود را آماده کردم
سر  حتماً  باید  که  بود  نوعی  به  خانوادگی مان  شرایط 
کار می رفتم تا درآمدی داشته باشم. پدرم یازده فرزند 
داشت من هم به تازگی دیپلم گرفته بودم و آزرده بودم 
و دائم فکر می کردم که چگونه می توانم به پدرم کمک 
کنم در به در دنبال کار می گشتم و کار پیدا نمی کردم 
دولتی  ارگان  به  پیشخدمتی  برای  حتی  که  جایی  تا 
رفته بودم تا استخدام شوم که در نهایت مرا سین جیم 
کردند که تو برای چه آمده آی تا اینجا استخدام شوی. 
من تنها به این فکر می کردم که در حال حاضر منبع 

درآمدی داشته باشم و بعداً فکر دیگری خواهم کرد.
به  چه  برای  ریاضی  دیپلم  با  می گفتند  که  این  برای 
خدمت  پیش  خواهی  می  و  آمده ای  وزیری  نخست 
بشوی؟! تعجب کرده بودند. من هم گفتم بیایید خانه 
ما را تماشا کنید پدرم کارمند راه آهن است و یازده 

تا نان خور دارد من هم در شرایطی هستم که باید به 
آن ها کمک کنم و از آنجایی که فرزند اول پدرم بودم 

بیش از همه احساس وظیفه می کردم.

*برای کشیدن نقاشی از پدرم کتک هم خوردم
یک  داشتن  ریاضی  دیپلم  زمان  آن  در  البته   -
اتفاق مهم محسوب می شد و باید کارهای بهتری 

برای شما بوده باشد!
درست است اما واقعاً هر جا که رفتم نیاز به پارتی بود 
و افراد دیگری در اولویت بودند. در این زمان تلویزیون 
اطالعیه در روزنامه منتشر کردند که به تعدادی گریمور 
امتحان های  کردم  مراجعه  آنجا  به  هم  من  نیازمندیم 
نزدیک  تعداد شرکت کنندگان  ما گرفتند  از  مختلفی 
به دو هزار نفر بود. مرحله اول ضریب هوشی افراد را 
تست می کردند. بیژن محتشم و چند نفر دیگر نشسته 
بودند امتحان های مختلفی از ما می گرفتند.  در نهایت 
دوازده نفر را پذیرفتند که من هم یکی از آن ها بودم. 
البته یکی از مواردی که در آن امتحان ها کمکم کرد 
نقاشی بود که در دوران نوجوانی می کشیدم و چند بار 
هم مرحوم پدرم مرا برای این کار کتک زد اما ثمره اش 
به  را  امتحان ها دیدم. عکس های کوچکی  را در آن 
دیوار می چسباندم و در ورقی آن ها را می کشیدم. پدرم 
هم پس گردنی می زد و می گفت: »پسر این چه کاریه؟ 

برو درست را بخوان.«

*بیژن محتشم در تحول گریم تاثیر گذار بوده است
خودتان  صحبت های  به  توجه  با  نتیجه  در   -
بیژن  استاد  برای  توجهی  قابل  نقش  می توانیم 

محتشم در مسیر کاری تان قائل شویم؟!
صد در صد. او به طور کلی تاثیر مهمی در تحول گریم 
بود و  ابتدایی  و  الکن  از وی گریم  تا قبل  ایران دارد. 
که  هایی  آموزش  و  آمریکا  به  سفر  دلیل  به  محتشم 
نام گریم و چهره پردازی  به  با پدیده مهمی  بود  دیده 
آشنا شده بود. البته برای پیشرفت در کارهای هنری 
باید در  بلکه جوهره آن  ندارد  تاثیر  دوره های مختلف 
صدای  باید  شما  مثاًل  باشد.  آدمی  ذات  و  روح  درون 
خوبی داشته باشید تا بتوانید خوب هم بخوانید. در کار 
ما هم باید زمینه طراحی، نقاشی و یا مجسمه سازی 

وجود داشته باشد.
شده  آشنا  نام  دیگری  فرد  نفر  دوازده  بین  از   -

است؟
مهری  معیری،  یاد  زنده  معیریان،  الدین  جالل  بله 
سینما  دیگر  شاخه های  در  هم  دیگر  برخی  شیرازی 
تلویزیون  کارمند  بنده  واقع  شدند.در  کار  به  مشغول 
هستم و خودم را فرزند تلویزیون می دانم و تلویزیون 

خانه دوم من است.

*یکی از حسرت هایم این است، ای کاش »داش آکل« را 
من گریم می کردم

- اولین کارتان را با گوزن ها در سینما آغاز کردید 
کمی از کار با مسعود کیمیایی بگویید به هر حال 
و  نداشتید  را  امروز  جایگاه  شما  زمان  آن  در 
شناخته شده نبودید کار با بازیگران و کارگردان به 

نام سینمای ایران برای تان استرس به همراه نداشت؟
اگر منظورتان استرس از کار کردن در مقابل افراد به 
به  نداشتم.  است  مرسوم  که  چیزی  آن  که  است  نام 
نفس  به  اعتماد  با  اگر  می  شود  انجام  که  کاری  نظرم 
و اطمینان انجام شود استرس نخواهد داشت. من هم 
این گونه بودم اما بسیار خوشحال بودم که کارم را با 
افراد بزرگ و به نام در سینما شروع کرده بودم. در آن 
زمان مخاطبین سینما کارگردان ها را نمی شناختند و 
اکثراً فیلم ها را با نام بازیگران آن می شناختند. اما در 
واقع  در  می شناختند.  را  کیمیایی  مسعود  شرایط  آن 
خیلی خوشحال بودم با کارگردانی در سینما کار کردم 

که گریم را می شناسد. یکی از حسرت هایی که همیشه 
در زندگی  می خورم این است که ای  کاش گریم »داش 
سینمایی  فیلم  بازیگران  می دادم.  انجام  من  را  آکل« 
»گوزن ها« هم با من بسیار همکاری کردند زمانی که 
متوجه شدند گریم را می شناسم به من اعتماد کردند. 
فیلم  که  کنم  کار  سینما  در  افرادی  با  کردم  سعی 

برای شان مهم بود.

* به کار با جوان ترها عادت دارم
- عبداهلل اسکندری در حال حاضر در جایگاهی 
عالقه مند  بسیاری  قطعًا  که  دارد  قرار  سینما  در 
هستند که با وی همکاری داشته باشند اما شاید 
از نگاه کارگردانان جوان پیش از آشنایی با شما 
تصور داشته باشند نمی توان با فردی در جایگاه 
به  که  کرد چرا  کار  راحتی  به  اسکندری  عبداهلل 
ها  آن  و  است  ویژه ای  نگاه  و  تجربه  دارای  وی 
نمی توانند نظرات خود را به راحتی بیان کنند و 
یا اخالقًا به اشتباه خود را در معذوریت هایی قرار 
برخورد  نحوه  ندهند  ارائه  را  نظرشان  که  دهند 
صورت  چه  به  جوان ترها  با  ارتباط تان  برقرار  و 

است؟
اصوالً به کار با جوان ترها عادت دارم جوان ها هم که 
پیشنهاد همکاری می دادند با روی باز می پذیرفتم. ابتدا 
پایین  اندازه وی  به  را  انجام می دهم خودم  که  کاری 
می آورم و هم سطح جوان نشان می دهم.تمام پیشینه 
خود را به لحاظ سابقه و سن طوری به کار می گیرم که 
با وی ارتباط صمیمی برقرار کنم تا جایی که او ایراد 
من را از نگاه خودش عنوان کند. بعضی اوقات برخی 
و  کارگردان  من  بگویند  رفتارشان  با  که  دارند  عالقه 
تصمیم گیرنده اصلی هستم مثاًل می گویند َعِبد جان 
تر  نازک  کمی  کردی  درست  که  را  سبیلی  می شود 
و  طراحی  برای  بنده  که  کنید  فکر  شما  حال  کنی؟ 
درست کردن آن فکر کرده ام اما می گویم: »خوب تست 
را برای همین گذاشته اند. حتماً فقط بعد از اتمام کار 
یک عکس هم بگیریم و هر دو را با هم مقایسه کنیم« 
با دیدن تصاویر خودش متوجه می شود که چقدر طرح 

جدید با نقش فاصله دارد.

*نظرم را به کارگردان تحمیل نمی کنم
که  سبیلی  جان  »َعِبد  می گوید:  خودش  نهایت  در 
اگر  می دانم  خوب  بود«.  خوب  کردی  درست  خودت 
برایش  دغدغه  یک  نهایت  در  باشم  داشته  بحث  او  با 
انجام  برایش  که  را  کاری  وقت  هیچ  و  کردم  درست 
فکر  تنهای  و  نمی کند  جلوه  خوب  نظرش  در  داده ام 
می کند که می خواستم کارم را به وی تحمیل کنم. به 
هیچ عنوان اهل این نوع رفتار نیستم. اگر از کارگردان 
نام  به  خودشان  برای  حاضر  حال  در  که  جوانی  های 

شده اند بپرسید حتما به شما این موارد را می گویند.

مذهبی  کارهای  در  فعالیت  داوطلب  ابتدا  همان  *از 
هستم/ پای منبر بزرگ شده ام

و  به »روز واقعه« برسیم  بیاییم و  - کمی جلوتر 
فعالیت تان در یک اثر مذهبی تاریخی که درمورد 

امام حسین )ع( است.
ابتدای  همان  از  رفتیم.  جلو  خیلی  کنم  می  فکر 
انجام  داوطلبانه  به صورت  را  کارهای مذهبی  فعالیتم 
می دادم. اولین کارم در این زمینه در سال ۵۳ با عنوان 
»وقتی دژخیم می گرید« بود. که در مورد سرگذشت 
دو طفالن مسلم بود. از آن به بعد که کارم را دوست 
داشتند در تمام کارهای مناسبتی از من برای همکاری 
دعوت می کردند. یکی از دالیل ورزیده شدنم در گریم 
انجام  زمینه  این  در  که  است  کارهایی  تاریخی،  آثار 
داده ام. به هر حال من بچه پامنبری هستم و پای منبر 

بزرگ شده ام. 

7
»رستاخیز« را بدون پیش داوری ببینید

این فیلم با صدق دل ساخته شد

جایزه جشنواره کمریمیج به مجیدی و 
استرارو اهدا می شود/ نخستین نمایش فیلم 

»محمد رسول اهلل« در اروپا

هیچگاه فکر نمی کردم گریمور شوم/ کاش »داش آکل« را من گریم می کردم
 داوطلب فعالیت در کارهای مذهبی هستم

مهتاب کرامتی گفت: ابتدا باید ببینیم در جایگاهی 
قرار داریم که درباره یک موضوع نظر بدهیم یا خیر؟ بهتر 
است بدون پیش داوری فیلم سینمایی »رستاخیز« را که 
با صدق دل ساخته شده است، ببینیم. حتما مخاطبان با 

انرژی مثبت و خوب از سالن خارج می شوند.

عبداهلل اسکندری گفت : بچه جنوب شهرم، پای منبر بزرگ شدم و برای چنین کارهایی داوطلبم. از حسرت هایم این است که 
همواره با خود می گویم ای کاش »داش آکل« را من گریم می کردم.
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