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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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چرا نمی توانیم سیستم درست کنیم؟

* سوره ي مبارکه ي طارق * )قسمت دوم(

عکس های برگزیده از باغشهر نطنز

کودک امروز باهوش تر از کودک دیروز؟

مگر کی روش کارگر است که هر روز در 
ایران باشد؟

بنگاهداری و ناکارآمدی بانکیتشخیص صفات رهبری با خبرگان است و نه نظارت بر رهبری

6

نیمه اول و نیمه دوم آذر 1394 شماره 207 و 208

قالب ” عقد وکالت ”  اغماض در  با قدرى  نمایندگى مجلس 
قابل تعریف است. یعنى وقتى مردم به پاى صندوق هاى اخذ 
رأى مى روند و نماینده اى را انتخاب مى کنند ،در حقیقت 
به وى وکالت مى دهند که از سوى آنها در خصوص مسائل 
کالن کشور ،تعیین نقشه راه، نحوه اداره کشور،وضع قوانین و 
نظارت بر حسن اجراى امور وحل مسائل و مشکالت زیربنایى 

حوزه انتخابیه اتخاذ تصمیم نمایند. 
این وکالت به مدت چهار سال و به صورت بالعزل مى باشد 

ضمن اینکه وکیل حق توکیل به غیر راندارد
بر اساس ماده ۶۶٣قانون مدنى ، وکیل نمى تواند عملى را که 

از حدود وکالت او خارج است انجام دهد
باید در  : وکیل  تأکید شده که  قانون مدنى  ماده ۶۶۵  و در 

تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید. 
باید  القاعده  على  نمایند  تعیین مى  را  وکیلى  وقتى  موکلین 
بتوانند بر عملکرد وکیل خود نظارت داشته باشند و هر لحظه 

را  موکل  مصلحت  و  غبطه  رعایت  وکیل  دهند  تشخیص  که 
از حدود وظایف و اختیارات خارج مى شود  یا  نماید و  نمى 
موجود  شرایط  در  نمایند،ولى  برکنار  و  عزل  را  او  ،بتوانند 
 ، نماینده مجلس  به عنوان  انتخاب وکیل  به محض  موکلین 
دیگر اختیارى ندارند،نه نظارتى بر عملکرد وى دارند و نه مى 

توانند اورا عزل نمایند. 
اگر یک نماینده مجلس از فرداى انتخاب شدنش هیچ اعتنایى 
به موکلین خود نداشته باشد،ویا هیچ نقش مفید و مؤثرى در 
صحن علنى مجلس و کمیسیون ها ایفا ننماید و در تهیه و 
مطالعه طرح ها و بررسى لوایح هیچ فعالیتى نداشته باشد و 
یا به مسائل و مشکالت زیربنایى کشور و حوزه انتخابیه هیچ 
توجهى ننماید و فقط به فکر تأمین منافع شخصى یا قومى 
دست  از  باشد،  موجود  هاى  رانت  از  استفاده  و  اى  طایفه  و 

موکلین هـیچ کارى ساخته نیست.

در چنین شرایطى راه حل این معضل چیست؟ 
به نظر مى رسد دو راه حل وجود داشته باشد: 

الف - فعال شدن احزاب سیاسى
در کشورما تحزب و تشکل جایگاه واقعى خود را ندارند، در 
ایام انتخابات عده اى بدون داشتن پشتوانه مشخص اجتماعى 
و بدون مشخص بودن هویت، سوابق ، اهداف و برنامه ها ، با 
خلق یک عنوان تحت نام هاى : جمعیت ، انجمن ، جامعه ، 
جبهه ، بنیاد ، هواداران ، پیروان و غیره قارچ گونه سبز شده 
بدون لحاظ شایسته  بعضاً  ارائه مى دهند که  و لیست هایى 
ساالرى وبرخى بده بستان هاى سیاسى و مالى نیز صورت مى 

گیرد و پس از موسم انتخابات به محاق مى روند. 
اما اگر احزاب به معناى واقعى دو کشور ما پا بگیرند و با پشتوانه 
و کارنامه و مرام نامه وارد میدان شوند، در آنصورت موظفند 
اجتماعى  و  فرهنگى  و  و سیاسى  اقتصادى  برنامه هاى  کلیه 
خود را ارائه و در هر مورد راهکارهاى خود را براى رفع معضل 
بیکارى،کنترل تورم و رکود و رشد نقدینگى،مهارگرانى ، اعتیاد 
، ازدواج ، اشتغال جوانان ، قاچاق کاال و ارز، روابط بین الملل و 
سیاست هاى داخلى و خارجى،معضالت فرهنگى و اجتماعى 
روشنى  رابه  دیگر  مقوله  دهها  و  اقتصادى  مفاسد  با  ،مبارزه 
براى مردم تبیین نمایند، و افراد معرفى شده از سوى حزب 
نیز در صورت راهیابى به مجلس موظف خواهند بود که از این 
سیاست ها پیروى و حمایت نمایند و در پایان دوره نمایندگى 
نیز حزب باید پاسخگوى نماینده مورد حمایت خودش باشد 
و مسؤلیت مشکالت احتمالى و ناکامى یا شکست را بپذیرد و 
بدین ترتیب ناگزیر خواهد بود که در طول چهار سال ،نظارت 

دقیق بر عملکرد نماینده تحت حمایتش اعمال نماید. 
باشند،  داشته  مؤثر  و  فعال  نقش  انتخابات  در  احزاب  وقتى 
را  افرادى  هاى خود  برنامه  و  اهداف  مطابق  کنند  مى  سعى 
شناسایى و آنالیز نمایند و فرد مورد نظر را با توجه به توانایى 
و شایستگى هایى که مرتبط با نیاز کمیسیون هاى تخصصى 

مجلس است، تعیین و معرفى نمایند. بدین ترتیب نمایندگان 
بر اساس شایستگى و نیاز کمیسیون ها وارد مجلس مى شوند، 
با عنایت به نیاز کمیسیون بهداشت مجلس به حدود  وقطعاً 
یا کمیسیون آموزش و تحقیقات به حدود ٢٠   ، ٢٠ پزشگ 
یا ٨٠ معلم به  معلم و استاد،دیگر شاهد ورود ٧٠ پزشگ و 
مجلس نخواهیم بود و کمیسیون هاى انرژى ، عمران ، قضایى، 
اصل نود،اقتصادى بدون حضور نماینده متخصص نخواهند بود

در شرایط کنونى که احزاب فعال نیستند، شاهد عدم تناسب 
ها  کمیسیون  نیاز  مورد  هاى  تخصص  با  موجود  نمایندگان 
هستیم. در شرایط حاضر از مجموع چهار سال دوره نمایندگى 
 ۵٠٠ حدود  حداکثر  ،نمایندگان  شود  مى  روز   ١۴۶٠ که 
 ١٠٠٠ باید  القاعده  على  ندارندو  بیشتر  علنى  جلسه  روز 
مسائل  خصوص  در  تحقیق  و  مطالعه  راصرف  باقیمانده  روز 
و  تحلیل  و  مناسب  هاى  طرح  ارائه  و  زیربنایى  مشکالت  و 
بررسى لوایح تقدیمى دولت و تحقیق و تفحص در امور کشور 
و نظارت دقیق بر چگونگى اجراى قوانین بنمایند، و از آنجایى 
که مجبورند مدیر تدارکات حوزه انتخابیه باشند به این مهم 

نمى پردارند. 
شوراى  مجلس   : است  آمده  اساسى  قانون   ٧۶ اصل  در 

اسالمى،حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد
توسط  خطیر  وظیفه  بلکه  و  حق  این  گرفتن  نادیده  ولى 
در  فراوان  هاى  نابسامانى  شاهد  شود  مى  باعث  نمایندگان 
هاى  اختالس  ادارى،  فساد   ، اقتصادى  مختلف  هاى  زمینه 

کالن ، قاچاق کاال و ارز و دهها معضل دیگر باشیم. 
در شرایط فعلى، نمایندگان دچار روزمرگى شده  و مجبورند 
و  ریز  مشکالت  به  رسیدگى  مصروف  را  خود  اوقات  اغلب 
درشت حوزه انتخابیه ، دخالت در عزل و نصب هاى مدیران، 
استخدام نورچشمى ها، اخذ وام و تسهیالت و غیره بنمایند. 

در حالیکه در اصل ٨۴ قانون اساسى تصریح شده است : هر 
برابر تمام ملت مسؤل است و حق دارد در همه  نماینده در 

مسائل داخلى و خارجى اظهار نظر نماید . 
این مسؤلیت و حق بزرگ توسط  ولى شاهد هستیم معموالً 
نماینده در حقیقت  واقع مى شود،  نمایندگان مغفول  برخى 
فقط خود را مسؤل تدارکات منطقه خود مى داند، براى اینکه 
رضایت موکلین خود را فراهم سازد ) زیرا به رآى بعدى آنها 
نیازمند است ( در یک مسابقه غیر منطقى با سایر نمایندگان 
، و بدون لحاظ منافع ملى ، با بخشى نگرى صرف ، سعى در 
جذب اعتبارات بیشتر براى شهر خود و گسیل نمودن پروژه 
 ، دارند  منطقه خود  به  اقتصادى  توجیه  گونه  هر  فاقد  هایى 
حتى در این میان بین حوزه انتخابیه نیز تبعیض قائل شده و 
در هر منطقه اى که بیشتر رأى داشته اند بیشتر امکانات مى 
برند. چه بسا براى گرفتن یک امتیاز از وزیر مربوطه، اعم از 
کمک هاى مالى و یا انتساب مدیر مورد نظر نماینده ، حاضرند 
منافع ملى را فدا و چشم بر تخلفات احتمالى وزیر ببندندو یا 

بر سر سؤال یا استیضاح با وزیر معامله نمایند. 
خشک شدن دریاچه ارومیه و چند تاالب، احداث برخى سدها، 

احداث کارخانجات پتروشیمى ، فوالد ، ماشین سازى ، ساخت 
 ، و دولتى  اراضى ملى  ، تصرف  فرودگاه ها   ، قطعات خودرو 
تسهیالت بانکى ، بدهى هاى معوقه ، ودهها پروژه نیمه تمام 
و ساخت بیمارستان هاى بدون بیمار ، چشم پوشى بر قانون 
شکنى ها و تخلفات عدیده دولت نهم و دهم مى تواند از آثار 
در  نمایندگى  وظایف  انجام  عدم  و  نمایندگان  نگرى  بخشى 
قانون وکالت و بدون  بر خالف  باشد ،که دقیقاً  ابعاد نظارتى 
رعایت غبطه و مصلحت موکین مى باشد و بدیهى است که در 
صورت دخالت احزاب شاهد کاهش این نقایص خواهیم بود. 

واما راه حل دوم:

هر  براى  پرونده  تشکیل  با  نمایندگان  عملکرد  ارزیابى  ب- 
نماینده 

در شرایط حاضر ، آسان ترین راه حل براى نظارت بر عملکرد 
نمایندگان ، تشکیل کارنامه کارى براى هر نماینده در طول 
دوره نمایندگى است . شاخص هاى زیر را به عنوان نمونه مى 
 : رده  در چهار  امتیازاتى  مورد  هر  در  و  گرفت  نظر  در  توان 

عالى- خوب- متوسط- ضعیف اختصاص داد. 
١- نحوه حضور فیزیکى نماینده در جلسات علنى مجلس

٢- نحوه حضور و نقش نماینده در کمیسیون هاى تخصصى
هاو  وموافقت  ها  طرح  تهیه  در  نماینده  دخالت  میزان   -٣

مخالفت هاى وى در صحن مجلس با طرح ها
یا  ها  مخالفت  و  لوایح  بررسى  در  نماینده  میزان دخالت   -۴

موافقت هاى وى در صحن مجلس با لوایح 
۵- نحوه نظارت نماینده در قالب تذکر، سؤال و استیضاح

و  تحقیق  هاى  هیأت  در  نماینده  نقش  و  حضور  میزان   -۶
تفحص

٧- سفر هاى خارجى نماینده و دست أورد هاى این سفرها
مردم  با  انتخابیه،تعامل  حوزه  در  نماینده  فعالیت  نحوه   -٨
حوزه  سطح  در  عدالت  رعایت   ، نماینده  دفتر  بودن  فعال   ،

انتخابیه
٩- میزان پاى بندى نماینده به قانون

هاى  گروه  و  ها  فراکسیون  در  نماینده  حضور  میزان   -١٠
دوستى پارلمانى

و سایر موارد مشابه که قابل اندازه گیرى باشد با تهیه جداول 
توسط کار گروهى تحت نظارت مرکز پژوهش هاى مجلس ) 
زیرا اگر این نظارت توسط خود نمایندگان صورت گیرد ممکن 
ستون  هر  در   ) باشند  داشته  محذوراتى  یا  مالحظات  است 
امتیاز و نمره الزم داده شود تا در پایان هر سال یا هر دوره 
قابل ارائه به مردم باشد ، در چنین شرایطى ، هم نماینده که 
مطلوب  عملکرد  کند  است سعى مى  نظارت  تحت  بیند  مى 
ترى داشته باشد و هم موکلین از چگونگى عملکرد وکیل خود 

مطلع مى شوند.

به قلم مدیر مسئول
مسعود کریم پور نطنزی

 سرمقاله ..

رابطه حقوقى 
نماینده با مردم
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آیت اهلل صادق الریجانی 
رئیس محترم قوه قضائیه  

که  فرمودید  مطلبی  اخیراً  سالم،  اهداء  با 
و  سیاسیون  از  بسیاری  تعجب  موجب 
فرموده اید:  شد.  اسالم شناسان  و  حقوقدانان 
بر  نظارت  نام  به  چیزی  اساسی  قانون  »در 
کلمه  که  است  روشن  نداریم.«  رهبری 
»نظارت بر رهبری« در قانون اساسی نیامده 
است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم 
داشته  لفظ  به  جمود  باید  آیا  است؟  نیامده 
سیره  خالف  هم  شما،  سخن  این  باشیم؟!  
امام خمینی و مقام رهبری، هم خالف حکم 
عقل و علم سیاست، هم خالف سیره پیامبر 
قانون  خالف  هم  و  امیرالمؤمنین  و  اسالم 
قانون  خبرگان  مجلس  مذاکرات  و  اساسی 
مستمسک  و  شاهد  بهترین  و  است  اساسی 
را به دست افرادی داد که همواره جمهوری 
اسالمی را به استبداد دینی متهم می کنند.  

کاتولیک  کلیسای  ادعای  یادآور  شما  سخن 
در قرون وسطی است که می گفت حاکم در 
مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل 
اما مردم در مقابل حاکم  خدا مسئول است 
اسالم  نظر  از  که  چیزی  دارند؛  مسئولیت 
فرمود  علیه السالم  علی  چنانکه  است  مردود 
همان مقدار که حاکم بر مردم حقوقی دارد، 
مردم نیز بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق 
باشد  کسی  اگر  و  است  طرفی  دو  همیشه 
حقی  او  بر  مردم  و  دارد  حقی  مردم  بر  که 
از  به نظر می رسد  تنها خداست.   او  ندارند، 
آیت اهلل  به سخن  پاسخگویی  به  عالقه  فرط 

هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت 
بر زیرمجموعه نهاد رهبری، عجله فرموده و 
پاسخی داده اید که شاید خودتان هم آن را 

چندان قبول ندارید.  
تشخیص  اساسی  قانون  »مطابق  فرموده اید: 
این  فقدان  یا  و  رهبری  شرایط  بودن  دارا 
و  است  رهبری  خبرگان  عهده  بر  شرایط 
نظارت  از  تشخیص  مقوله  که  است  طبیعی 

جداست و این دو تالزمی با هم ندارند.« 
تشخیص  صرفا  رهبری  خبرگان  وظیفه  اوال 
روز  در  رهبری  شرایط  فقدان  یا  بودن  دارا 
و  صد  اصل  طبق  بلکه  نیست  رهبر  انتخاب 
این  بقای  تشخیص  اساسی  قانون  یازدهم 
ثانیا  هست.  هم  رهبری  مدت  در  شرایط 
بر  نظارت  بدون  شرایط،  بقای  تشخیص 
عملکرد رهبری امکان پذیر نیست و برخالف 

نظر جناب عالی این دو با هم تالزم دارند.  
و  نادرست  متأسفانه  که  فرموده اید  قیاسی 
»نظارت  گفته اید:  است.  الفارق  مع  قیاس 
مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که 
از مراجع، چون  افراد در مقام تقلید  بگوییم 
مجتهد  یا  بودن  اعلم  باید شرایطی همچون 
مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز 
دارند، سخنی که  نظارت  بر وی  کنند، پس 

بطالن آن روشن است.«  
چون  نیست  روشن  سخن  این  بطالن  اوال 
بقای  دارد  وظیفه  مقلد  هم  اینجا  در  حتی 
امر  این  و  کند  رصد  را  تقلید  مرجع  عدالت 
آن  اگر  و  اوست  عملکرد  بر  نظارت  مستلزم 
مقلد  داد،  دست  از  را  خود  عدالت  مرجع 
باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیا فرضا 
نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمی شود 
نیز  رهبری  خبرگان  وظایف  موضوع  در  که 
متفاوت اند،  موضوع  دو  این  زیرا  نکند  صدق 
مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس 
و وظیفه عزل رهبر  اختیار  خبرگان رهبری 
در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و 
این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و 
رفتار رهبری تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر 
موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد 
و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی 

و قیاس این دو با هم خطاست.  
عالوه بر اینها مقام رهبری در جلسه پرسش 
به  امیرکبیر  دانشگاه  دانشجویان  پاسخ  و 

فوق  کس  »هیچ  فرمودند:   79/12/9 تاریخ 
نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت 
با  مرتبط  دستگاه های  به  برسد  چه  نیست، 
شوند.  نظارت  باید  همه  بنابراین  رهبری. 
نظارت بر کسانی که حکومت می کنند، چون 
تجمع  معنای  به  طبیعی  طور  به  حکومت 
بیت المال  اموال  یعنی  است  ثروت  و  قدرت 
و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست 
بخشی از حکام است. برای این که امانت به 
خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان 
طغیان نکند، یک کار الزم و واجب است و 

باید هم باشد.« 
عید  نماز  خطبه های  در  ایشان  همچنین 
انتخاب رهبر  با  ارتباط  فطر سال 1385 در 
اول  درجه  در  خبرگان  مهم  »کار  فرمودند: 
همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت 

بر وضع رهبر موجود و حاضر.« 
کتاب  در  مطهری  آیت اهلل  شهید  استاد 
»پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله 
حجاب« می گویند: »معتقد بوده و هستم که 
غیرقابل  وضع  در  که  غیرمعصومی  مقام  هر 
خطر  خودش  برای  هم  بگیرد،  قرار  انتقاد 

است و هم برای اسالم.« 
به  امر  اداره  تأسیس  فرمان  در  امام خمینی 
انقالب،  شورای  به  منکر  از  نهی  و  معروف 
می فرمایند: »حتی اگر خدای نخواسته رهبر 
انقالب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که 
موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا 
شود.« )صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213(  

جناب عالی استحضار دارید که یکی از دالیل 
عصمت انبیاء این است که اگر پیامبر معصوم 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  چون  نباشد 
عمومیت دارد و شامل نبی هم می شود باید 
او را از منکر نهی کرد و در این صورت مردم 
فایده بعثت منتفی  او پیروی نمی کنند و  از 
یعنی  باشد.  معصوم  باید  نبی  پس  می شود، 
امر به معروف و نهی از منکر درباره پیامبران 

نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها.  
اسالمی  جمهوری  در  ما  که  این  خالصه 
مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری 
که  این  ضمن  که  است  همین  به  اسالمی 
انحرافات  است،دچار  دینی  حکومت  یک 
حکومتهای دینی در گذشته اروپا نشده و به 
قانون  زیرا  است  نرفته  دینی  استبداد  سوی 
اساسی این نظام و از آن باالتر اسالم این راه 
را بسته است.  برای جناب عالی آرزوی توفیق 

بیشتر دارم.  
با تقدیم احترام 
علی مطهری

در حالی که دولت هر ماه بیش از 33۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها 
پرداخت می کند با ادامه افت قیمت نفت، میزان درآمد ماهانه نفتی کشور حتی کمتر از این رقم شده است.

به گزارش تسنیم، قیمت جهانی نفت طی دو سال گذشته به حدود یک سوم رسیده است و در حالی که در 
ژوئن 2۰12 هر بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر 11۴ دالر معامله می شد قیمت نفت در معامالت هفته 

جاری به کمتر از 38 دالر رسیده است.
قیمت نفت ایران نیز همپای نفت تولیدی سایر کشورها در بازار کاهش یافته و باعث افت شدید درآمدهای نفتی 

کشور شده است. در معامالت این هفته قیمت نفت ایران به حدود 33 دالر رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد درآمد نفتی کشور با فروش هر بشکه نفت در برابر 33 دالر حتی تکافوی پرداخت 

یارانه های نقدی را به مردم نمی دهد.
با توجه به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و با قیمت هر بشکه 33 دالر روزانه 33 میلیون دالر درآمد عاید 
کشور می شود که با ضرب کردن این رقم در دالر رسمی بانک مرکزی هر ماه 2979 میلیارد تومان از محل 

فروش نفت درآمد عاید کشور می شود.
از سوی دیگر با احتساب حذف 3 میلیون نفر یارانه بگیر هر ماه باید ۴55۰۰ تومان به حساب 73 میلیون نفر 

واریز شود که رقمی بالغ بر 3321 میلیارد تومان می شود.
بر این اساس همه پول نفت صرف پرداخت یارانه به مردم می شود و حتی تامین بودجه یارانه های نقدی از 

محل درآمد نفتی با 3۴2 میلیارد تومان کسری مواجه می شود.
از ابتدای پرداخت یارانه نقدی در 28 آذر 1389 طی پنجاه و هفت مرحله بیش از 2۰۰ هزار میلیارد تومان 

یارانه پرداخت شده است.
براساس قانون بودجه امسال، سقف منابع توزیع نقدی یارانه 39هزار میلیارد تومان است و دولت موظف بوده 
حدود ۶میلیون نفر را از مجموع 7۶میلیون نفری که یارانه دریافت می کنند، حذف کند. تا امروز یارانه نقدی 

3 میلیون نفر از افراد پُردرآمد کشور حذف شده است. 

و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
انجام  ارزیابی کرد و خواستار  خبرگان رهبری را بسیار مهم 
در حیطه  انتخابات  برگزاری  اندرکاران  قانونی دست  وظایف 
های مختلف، پرهیز از تشویش اذهان عمومی از سوی افراد 
مختلف و رسانه ها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا، غیرمنطقی 

و خالف قانون در خصوص انتخابات شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلسه امروز مسئوالن عالی قضایی با تبریک 
حلول ماه ربیع االول و میالد پیامبر اسالم)ص( و امام جعفر 
صادق)ع(، 27 آذر سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت 
حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و بر لزوم وحدت و همدلی 

حوزه و دانشگاه در حیطه های نظری و عملی تاکید کرد.
حوزه و دانشگاه، دو نهاد موثر

بسیار  و  نهاد موثر  را دو  و دانشگاه  قوه قضاییه حوزه  رئیس 
مهم در جامعه اسالمی توصیف کرد و با تاکید بر اشتراکات 

لحاظ مباحث  به  دانشگاه  و  نهاد گفت: حوزه  این دو  فراوان 
علمی وتحقیقاتی، دغدغه ها و خطراتی که آنها را تهدید می 
بیشتر  تفاهم  و  تعامل  با  که  هستند  مشترکاتی  دارای  کند 
می توانند زمینه های مشترک را به منظور اثربخشی بیشتر 
افزایش دهند. آیت اهلل آملی الریجانی اضافه کرد: اکنون روشن 
است که مباحث علمی در رشته های مختلف علوم انسانی و 
بیرون  از  که  است  فرضهایی  پیش  دارای  تجربی  علوم  حتی 
فرضها  پیش  این  تالئم  می شوند.  اخذ  علمی  رشته های  این 
با معارف دینی، برای مؤمنان و خصوصاً محققان مؤمن، یک 
دغدغه  اساسی است. حوزه های علمیه می توانند در اکتشاف 

معارف دینی به محققان رشته های مختلف کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه شناخت نظام جمهوری اسالمی و آشنایی 
با ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن که برآمده از ارزش های 
افزایش  برای  دیگر  ضرورتی  دانشگاهها  سوی  از  است  دینی 
تاکید کرد: شناخت  و  برشمرد  ها  و حوزه  دانشگاهها  تعامل 
اما  است  ضروری  افراد  همه  برای  اسالمی  نظام  ساختارهای 
کار  و  سر  معرفت  و  علم  با  که  کسانی  برای  اولی  طریق  به 
با شناخت نقاط قوت، پیش فرض  تا  دارند ضروری تر است 
ها و نقاط آسیب پذیر جامعه و نظام اسالمی بتوانند راهها و 

بسترهای نفوذ را ببندند.
را  تفاهم میان حوزه و دانشگاه  و  تعامل  رئیس دستگاه قضا 
سد محکمی در مقابل نفوذ دشمنان در ارکان نظام اسالمی 
توصیف کرد و گفت: به تعبیر حضرت امام)ره( در پیام به اولین 
دوره مجلس خبرگان رهبری، دشمنان از طریق ایادی خود 
در داخل همواره درصدد ایجاد لغزش و نفوذ در میان ارکان 
آن  در  امام)ره(  تذکر حضرت  و  تعابیر  این  و  هستند  کشور 
زمان بسیار مهم است و نشان می دهد که مخالفان جمهوری 
اند.  دوخته  نظام  این  به  طمع  چشم  همواره  ایران  اسالمی 
افزایش همکاری علمی،  آیت اهلل آملی الریجانی تاکید کرد: 
افزایی  نظری و عملی میان حوزه و دانشگاه موجب بصیرت 

خواهد شد.
بربریت با رنگ و لعاب حقوق بشر

به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قضاییه  قوه  رئیس 

اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکایی  مقامات  اخیر  موضعگیری 
ایران به بهانه سالروز اعالمیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و 
افزود: ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک 
است. آیت اهلل آملی الریجانی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در طول چند دهه گذشته مردم ساالری را به تمام معنا حتی 
در اوج تحریم ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل 
مردم ساالری  بر  هیچگاه حکومت  عربستان  مانند  درکشوری 
ناقض  را  ایران  آمریکایی  بشر  حقوق  اما  است.  نبوده  استوار 
حقوق بشر می داند و از کشوری مثل عربستان به تمام معنا 
یمن  خود  همسایه  به  نسبت  که  کشوری  می کند.  حمایت 

مرتکب جنایات جنگی شده است.
حقوق  به  احترامی  بی  و  نژادی  تبعیض  قضاییه  قوه  رئیس 
اقلیت ها، سیاه پوستها و مسلمانان در آمریکا را کامال واضح 
و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق 
بشر مطرح می شود توحش و بربریتی است که به آن رنگ و 

لعاب حقوق بشری زده اند.
به  ایران  اسالمی  جمهوری  اتکای  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
و  دانست  کشور  اقتدار  و  بقا  رمز  را  مردم  همیشگی  حضور 
تاکید کرد: بحمداهلل جمهوری اسالمی ایران با امنیت ترین و 
مقتدرترین کشور منطقه است؛ غربی ها از همین اقتدار می 
ترسند و مسائلی را مطرح می کنند که با واقعیت سنخیتی 
ندارد و قصد دارند حقوق بشری با پیش فرض های خود را 
به ما تحمیل کنند که البته به هیچ وجه برای ما قابل قبول 
جمهوری  قبول  مورد  بشر  حقوق  قضاییه  قوه  رئیس  نیست. 
و  کرد  اعالم  اسالم  دین  مبانی  از  برگرفته  را  ایران  اسالمی 
گفت: ما حقوق بشری را قبول داریم که در آن حقیقت انسانی 
میان زن و مرد یکسان است و فرقی میان سفید و سیاه و عرب 

و عجم قائل نیست.
آرزوهاى انتخاباتى غیرقانونى

با  از سخنان خود  آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری 
انتخابات  در  همگانی  مشارکت  اهمیت  و  ضرورت  به  اشاره 
لزوم  بر  تاکید  و  رهبری  خبرگان  و  اسالمی  شورای  مجلس 
عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: 

به  قانون  چارچوب  در  انتخابات  خصوص  در  باید  کسی  هر 
وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در 

چارچوب قانون استقبال کنیم.
درخصوص  ای  رسانه  اقدامات  برخی  قضا  دستگاه  رئیس 
ها  رسانه  گاهی  کرد:  تصریح  و  دانست  ناصحیح  را  انتخابات 
به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله 
سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر 

رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به اینکه »برخی افراد، آرزوها 
و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد 
را  رهبری«  بر  خبرگان  مجلس  »نظارت  کنند«  می  مطرح 
قانون  در  گفت:  و  کرد  اعالم  غیرقانونی  و  نادرست  سخنی 

اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.
رئیس قوه قضاییه به مواد 1۰7، 1۰8،1۰9،11۰ و 111 قانون 
های  ویژگی  و  صفات  شرایط،  درباره  آن   5 اصل  و  اساسی 
اشاره کرد و گفت:  ایران  اسالمی  نظام جمهوری  رهبری در 
مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا 
و طبیعی  است  بر عهده خبرگان رهبری  این شرایط  فقدان 
است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تالزمی با 
هم ندارد. رئیس قوه قضاییه با اعالم اینکه »متاسفانه گاهی از 
قول برخی افراد و شخصیت ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی 
را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی رود چون 
افزود:  باشند«  واقف  اساسی  قانون  نص  به  باید  علی القاعده 
نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم 
که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون 
)اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن( یا عدالت را در مرجع تقلید 
احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطالن آن 
روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات 
مرجعیت است. خالصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است 
و  است  رهبری  در  آن  فقدان  یا  خاص  صفاتی  »تشخیص« 

تشخیص، تالزمی با نظارت ندارد.
آیت اهلل آملی الریجانی از رسانه ها خواست از مطرح کردن 
آستانه  در  ناسالم  فضا سازی های  و  استناد  از  خالی  مباحث 
برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت 

قشرهای مختلف مردم و در فضایی سالم برگزار شود.
در جلسه امروز مسئوالن عالی قضایی گزارش رئیس سازمان 
خصوص  در  کشور  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  زندانها 
کیفری  جمعیت  کاهش  و  زندانیان  ساماندهی  دستورالعمل 

زندانها ارائه شد.

شماره 207 و 208
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منبع : عصر ایران 

نامه سرگشاده على مطهرى به رئیس قوه قضائیه 
پیرامون نظارت مجلس خبرگان بر رهبرى

درآمد نفتى با یارانه نقدى سر به سر شد

تشخیص صفات رهبرى با خبرگان است و نه نظارت بر رهبرى رئیس قوه قضائیه:
برخى اقدامات رسانه اى درمورد انتخابات صحیح نیست
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شیخ کلید
کلید، واژه ای که استعمال ش یقیناًقریب به دو سال است که چندین برابر 
که  خاطر  این  به  تنها  مستحضرند(  همگان  )همان طورکه  آن هم  و  شده، 
دکتر حسن روحانی در انتهای اولین برنامه ی تلویزونی انتخاباتی اش در سال 
92، و با وجود پایان وقت مصاحبه، با نمایش کلیدی نمادین، آن را راه حل 
مشکالت مردم خواند. کلیدی که بنا بر ادعای صاحِب حقوق دانَش قرار بود 
اقتصاد را  به قفل پاستور، چرخ های در ِگل فرومانده ی  در صورت رسیدن 

هم زمان با سانتریفیوژهای نطنز بچرخاند.
با تجزیه و تحلیل رفتار انتخاباتی نامزدان یازدهمین دوره ریاست جمهوری، 
خودکشی  به  منجر  )که  اصولگرا  جناح  در  کاندیدا  تکّثر  گذاشتن  کنار  با 
می بایست  را  روحانی  حسن  برتری  اصلی  علت  شد(،  دسته جمعی شان 
قابل  صراحت  دانست.  تحریم  مسئله ی  به  اقتصادی  مشکالت  گره زدن 
مالحظه ی وی در بیان این موضوع، در مقایسه با سخناِن در لفافه ی برخی 
با  هسته ای  موضوع  در  مذاکره  و  تعامل  سبقه ی  داشتن  نیز  و  کاندیدا،  از 
کشورهای غربی، او را تنها ناجی عبور از بحران هسته ای )و بالتبع اقتصادی( 
توانست(به دعاوی خود جامه ی  به ظاهر می  و   ( شناساند که می خواست 
انتخاباتی،  آرای  شمارش  از  بعد  و   92 خرداد   2۴ فردای  بپوشاند.  عمل 
برخالف انتظارقاطبه ی تحلیل گران، حسن روحانی، و آن هم در یک مرحله، 

به کرسی ریاست جمهوری نشست.
وزیرِ وزارتین؛

چند ماه زودتر از آنی که دولِت منتخب، سکان هدایت اداره اجرائیات کشور 
رااز دولت )به تعبیر خود( مهرورز بستاند و جای دولت دهم بنشیند، آرامش 
از  تورمِی)Inflation Expectations(منبعث  انتظارات  تعدیل  و  روانی 
وعده های انتخاباتی در حل مشکالت تحریم و مسائل هسته ای بود که با مهار 
افسار اسب چموش ارز و کشیدن ترمز تورم، آرامشی نسبی )گوهری نایاب 

در اواخر دولت قبل( به کشور هدیه نمود.

نتایج  اعالم  از  بعد  بالفاصله  که  است  پائین مشخص  و  باال  نمودارهای  در 
انتخابات ریاست جمهوری)92/3/25( ، نرخ ارز بعد از یک کاهش، به ثبات 
نسبی رسید، و نرخ تورم نیز سیر نزولی خود را آغازید، حتی پیش از آنی که 

دولت جدید مشغول به کار شود )92/5/13(. 

با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیش از پیش بر همگان مسلم گشت که دولت 
در  را  اقتصادی اش  متغیرهای  تخم مرغ های  اکثر  الاقل(  همه،  نگوییم  )اگر 
سبد وزارت امورخارجه اش نهاده و منشا حل مشکالت اقتصادی را )بیش تر( 
در بیرون از کشور متوقع است و تنها انتظاری که از سایر وزارت خانه های 
...( دارد، حفظ  اقتصادی )اقتصاد، صمت )صنعت، معدن و تجارت(، کار و 
دیپلمات های  اقتصادی  ماحصل  و   )Externality( جانبی  دستاوردهای 
وزارت امور خارجه است! به عبارت دیگر، اصلی ترین وظیفه ی این وزرا حفظ 
و  است  خارجی  دیپلماسی  عوائد  برهم زدن  عدم  در  سعی  و  موجود  روند 
»عدم عملکرد« نسبت به عملکردی که در آن شائبه ی تداخل با دستاوردهای 
مبدل  امور خارجه  وزیر  سخن،  دیگر  به  است.  ارجح  قطعاً  دارد،  مذاکرات 
برنامه هایش در  و  امید گشته که تصمیمات  و  تدبیر  کابینه  وزیر  اعظم  به 
موضوع هسته ای در اولویت دولت قرار دارد و سایر وزارت خانه ها موظف به 

هماهنگ سازی خود با این برنامه هایند.
کیک بنفش!

ماراتن وزیر امور خارجه از ابتدای شروع به کار دولت از مذاکرات چند جانبه با 
کشورهای غربی استارت خورده و در آذر 92 و توافق اولیه ی ژنو به یک زمان 
تنفس رسید و بعد از ماه ها و بیاِن بیانیه ی لوزان و کش و قوس های فراوان، 
در تیر 9۴ به توافق نامه نهایی ژنو )با خیل طرف داران و منتقدانش( انجامید.

آن چه قبل از اعالم توافق نهایی ژنو به چشم می آمد ِصرِف رسیدن به توافق 
با غرب بود که دولت بی تابانه به دنبال آن بود )توافقی که برخی هنوز عملی 
شدن کامل آن را دور و بعید ارزیابی می کنند(. می کنندو خلِف وعده ی اخیِر 
ویزای  اخذ  آن مصوبه،  که طی  دانسته  مدعای خود  را شاهد  غربی  طرف 
مجدد جهت سفر به ایاالت متحده برای افرادی که از سال 2۰11 میالدی 
به ایران )در کنار کشورهای عراق، سودان و سوریه( سفر کرده باشند، الزامی 
اقتصادِی(   – )سیاسی  هزینه های  افزایش  معنای  به  این جز  و  بود  خواهد 
دانشجویی  و حتی  تجارت  دانشمند،  قالِب گردشگر،  در  ایران چه  به  سفر 

نخواهد بود(.
اما چنان چه از جزئیات توافق ژنو بگذریم، نکته ی قابل تاملی که باقی می ماند 
این است که هر چه حصول عملی توافق نهایی به درازا کشیده شود و به 
انتخابات مجلس دهم )و شاید به اواخر عمر دولت یازدهم( نزدیک تر شود، 
امکان و احتمال وقوع نتایج »بد« باال میگیرد و کیک زرد هسته ای به بنفش 
متمایل)تر( خواهد شد )چربش منافع تشکیالتی و حزبی بر مصالح ملی(، 
چرا که عدم بهره گیری مناسِب سیاسی از توافق هسته ای در این بازه زمانی 

به معنای پایان عمر سیاسی مدعیان اعتدالی خواهد بود که با شعار توافق به 
میدان سیاست پا نهاده بودند )و اولین سکته اش با از دست دادن کرسی های 
البته حاوی  )که  بد  توافِق  تحقق  این منظر  از  و  وارد خواهد شد(  مجلس 
نکات مثبت با قابلیت توجیه و بولد سازی باال، اما در مجموع با تراز سیاسی 
از عدم تحقق  به تر  یقیناً  این محدوده ی زمانی  اقتصادی منفی است( در  و 
توافق خواهد بود و این امر خود موجبات اعطای امتیازات هسته ای بیش تری 

به دنبال خواهد داشت.
میراث خواراِن تحریم؛

تمرکز  نمایش  متن،  نگارنده ی  هدف  که  است  روشن  رفته،  توصیفات  از 
)نسبتاً همه جانبه ی( کابینه ی دولت، بر مسئله هسته ای و مشکل تحریم ها 
اظهارات  به  برمی گردد  متِن حاضر  و محوری  اصلی  نکته ی  اما  است.  بوده 
ریاست جمهورمبنی بر این که؛ »دالالن تحریم به فکر شغل دیگری باشند«.

جدای از این واقعیت که نفس تحریم، فشار و مضیقه ی کم سابقه ی اقتصادی 
برای  جدید  مالی  منافذ  گشودن  موجب  گذشته،  سال  چند  در  کشور  بر 
ارتزاق نامشروع عده ای از فرصت طلبان و واسطه گران و دالالن )نظیر بابک 
زنجانی( شده و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست، اما سوال این جاست 
که بنا بر ادعای دکتر روحانی، اگر با حل نسبی مشکل تحریم ها، خیلی از 
افراد و گروه ها می بایست به دنبال کسب و کار جدیدی باشند، آن گاه دولتی 
 2.5 به  نزدیک  )تجربه ی  و  بوده  تحریم  بر مسئله ی  او  غم   و  تمام هم  که 
و  مرزها  از  خارج  در  اصلی اش  هنر  که  داده  نشان  نیز(  اجرائی اش  ساله ی 
تعامل با غربی ها عیان می شود و اندک توفیقات اقتصادی اش نیز منشا در 
همین تعامالت دارد )و نه لزوماً برنامه ریزی مدیرانش( با رفع تحریم ها چه 

سرنوشتی خواهد داشت؟
آیا در آن زمان که فرضاً، تحریم ها برداشته شود و صدای کف و سوت آن آرام 
بگیرد، آن گاه ناتوانایی و ضعف مدیریت مسائل اقتصادی داخل،که خود را تا 
همین امروز نیز در پس بهانه ی تحریم پنهان داشته، گریبان گیر دولت تدبیر 
نمی شود و این دست از مدیران دولتی نبایستی به دنبال شغل های جدید )و 

یا بهانه های جدیدتری( باشند؟
ساله ی  چهار  دوره ی  پایان  تا  تحریم ها  برداشته شدن  صورت  در  هم چنین 
ریاست جمهوری دکتر روحانی، اتاق فکر ایشان می بایستی یا به دنبال شعارها 
و وعده هایی در حد و اندازه ی برداشتن تحریم ها باشند تا بتوانند در برابر 
تیِغ  دم  از  برای  این بار  که   )92 سال  به  )نسبت  متحد تر  احتماالً  رقبای 
از دوره ی چهار  انتقاد گذراندن دولت تدبیراحتماالً سوء تدابیر دندان گیری 
ساله اش در چنته خواهند داشت، قدرت عرض اندام داشته باشند، و یا این 
سیاست را در پیش بگیرند که با مدیریت زمان و بیان تدریجی تحقق مراحل 
را  تحریم ها  برداشتن  )احتمالی(  تنور موفقیت  بتوانند حرارت  تحریم،  رفع 
گرم  ریاست جمهوری  دوره ی  12مین  انتخابات  به  منجر  آخر  روزهای  تا 
نگه داشته و یک بار دیگر از طعمه ی تحریم جهت صید ماهِی مراد )پیروزی 

انتخاباتی( بهره ببرند!
پایان کالم این که، شکی در این وجود ندارد که سهم بزرگی از کیک تحریم، 
خواسته یا ناخواسته،به دهان دولت مردان یازدهم گذاشته شده است؛ چرا که 
به ترین دست آویز و کوتاه ترین مسیر برای به قدرت و ریاسِت دولت رسیدن 
فردی چون حسن روحانی و برخی از اعضای کابینه اش، چیزی جز مسئله ی 

تحریم نمی توانست باشد.
حال باید منتظر ماند و دید کیک آماده ی تحریم که اعتدالیون با نامش به 
باید  با کشتن شمع هایش  آیا  به دورش حلقه زدند،  اکنون  و  کام رسیدند 
منتظر هدایا بمانند )تمدید چهار ساله ی حضور در پاستور( و یا پایان جشن 

)شلوغی موسسات کاریابی اطراف پاستور(؟

1- سرمایه سیال و در صدد کسب بیشترین سود با کمترین 
ریسک ممکن باشد لذا سیستم بانکی بعنوان یکی از بازیگران 
گردش  مدیریت  به  قادر  تنهایی  به  بازار  مهم  چند  هر 

سرمایه)سپرده عمومی( نخواهد بود.
سطح  هم  غیر  و  ناهمگون  فعالیت  برآیند  ایران  اقتصاد   -2
خصوصی)اقتصادی،  بخش  گروه  سه  فعالیت  و  تمایالت 
پراکنده، پر تعداد و آسیب پذیر(، دولتی)بزرگ، متمرکز، غیر 
اقتصادی، دستوری و سیاسی( و شبه دولتی)بزرگ، قدرتمند، 

اقتصادی مبتنی بر رانتیر و نیمه دستوری( است.
از  خارج  حکومتی  دولتی)نهادهای  شبه  اقتصاد  بخش   -3
حدود دولت( بدلیل اتکا بر موقعیت های ممتاز و رانتیر بسیار 
پرقدرت با دسترسی ارزان و آسان به منابع مالی و حرکت در 
مسیرهای شبه قانونی و رسمی برای بخش بخش خصوصی و 
حتی دولتی غیر قابل رقابت می باشد. بخش شبه دولتی رانتیر 
بدلیل عدم تقید به خواست و برنامه های دولت نگاه)سیاسی( 
از انعطاف باالیی برای تغییر رویه، هزینه ها، قیمت ها، میزان و 
نوع تولید، جایگزینی واردات و صادرات)مواد اولیه و قطعات( و 
حتی کم و کیف پرداخت حقوق دولتی مانند مالیات، عوارض، 
گمرکی و ... برخوردار است. لذا بخش خصوصی و دولتی در 
هیچ شرایط و سطحی قادر به رقابت اقتصادی با این بخش 

نخواهند بود.
همزمان  گرفتن  اختیار  در  بدلیل  دولتی  شبه  اقتصاد   -۴
مراکز  مالکیتی  سهام  از  توجهی  قابل  سهم  ترکیبی  و 
صادرات(  و  واردات  تجاری)توزیع،  و  تولیدی)کارخانجات( 
گذاری،  مالی)سرمایه  و  پولی)بانکداری(  سیستم  همچنین 
فرایندهای  طی  به  نیاز  بدون  می تواند  کشور  بورس( 
دولتی)فرایند  و  خصوصی  بخش  گران(  و  معمول)طوالنی 
جابجایی  به  نسبت  ابالغی(  محدودیت های  و  اداری  طوالنی 
تنیدگی  درهم  کند.  اقدام  قیمت  ارزان  مالی  پولی  منابع 
ملکیت مذکور در بخش شبه دولتی به زمینه بسیار مناسب و 
بی قیدی برای اتخاذ تصمیمات ملی توسط این بخش بجای 
دولت را فراهم می کند. بخش بسیار قدرتمند شبه دولتی از 
آنکه  بی  محسوب  دولت  جایگزینی  برای  الزم  ظرفیت  توان 
نظارتی  نهادهای  به  پاسخگویی  و  رعایت مالحظات  به  ملزم 
و حاکمیتی بوده باشد. اتخاذ تصمیم اعطای تسهیالت گران 
برای  کننده  مصرف  به  پنهان  فشار  اعمال  از  شکلی  بعنوان 
ایجاد صف خرید محصوالت فاقد بازار معمول بی اینکه هیچ 
مانند  حاکمیتی  نهادهای  تشریفاتی  فرمایشات  به  توجهی 
وزارت صنعت، تولید و تجارت، بانک مرکزی، استاندارد و ... 

کرده باشند از این جمله است. 
و  مالی  مؤسسات  آزاد  فعالیت  از  همواره  بانکی  سیستم   -5
گذاران  سیاست  سازی  همگام  برای  اهرمی  بعنوان  اعتباری 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با تمایالت خود 
خوبی  به  حاکمیتی  نظارت  سیستم های  داشتند.  کافی  بهره 
و  از مالکیت مؤسسات مالی  قابل توجهی  می دانند که سهم 
اعتباری، بانک های خصوصی و نیمه خصوصی بطور مستقیم 
است  دولتی  شبه  بخش  اختیار  در  و  متعلق  مستقیم  غیر  و 
توجهی  قابل  بسیار  از سهام  نیز  بانکی  که سیستم  می دانند 
در  سیستم  هستند.  برخوردار  تجاری  و  تولیدی  مراکز  در 
هم تنیده ای که مالک و مدیریت دائمی بازار کوچک سهام 
قانونی  غیر  بعضاً  مالکیت های  دارند.  اختیار  در  نیز  را  کشور 
و  راحتی  به  که  متمرکزی  و  بزرگی  بسیار  اما  غیر رسمی  و 
از  قانونی  طوالنی  و  پیچیده  مراحل  طی  به  نیازی  هیچ  بی 
تصمیمات و اقدامات دولتی یا تقالی بی ثمر بخش خصوصی 

به مدیریت متمایل به منافع بخش شبه دولتی اقتصاد کشور 
اقدام می کند.

و  تجارت  تولید،  بخشهای  بین  بانکی  تسهیالت  آمایش   -۶
توزیع و گردش  برای  می تواند زمینه مناسبی  خدمات حتماً 
برای مواجه  بانکی  باشد سیستم  مناسب منابع پولی و مالی 
قابل  به شرایط غیر  با توجه  با ریسک کمتر و درآمد بیشتر 
به سمت  منطقاً  اقتصادی  در بخش های مختلف  بازده  قبول 
اعطای تسهیالت به بخشهای زود بازده و سودآور مثل تجارت 
و خدمات مدیریت می شود. چنانکه تسهیالت بانکی هرگز به 
تمایل بانک به بخش تولید حرکت نمی نکرده و بخش تولید 
بدست  برای  تالش  از  ناچار  امروز  و  ادوار گذشته  تمامی  در 
آورن تسهیالت دستوری است که براساس اراده دولت مصوب 
و پرداخت بخشی از سود مورد نظر بانکی به عنوان تسهیالت 

ارزان به تولید تخصیص پیدا می کند.
یا شرکای بخش  دارائی ها  از  بعنوان یکی  بانکی  7- سیستم 
شبه دولتی همچنان از فعالیت گسترده اقتصادی، تجاری و 
هرگز  مجلس  و  دولت  مصوبات  تمامی  و  برخوردار  خدماتی 
بانکی  فعالیت  به  بازگرداندن  و  سازی  سبک  در  نتوانستند 
صرف توفیقی کسب کنند. لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و بانک مرکزی بعنوان دو رکن اصلی برنامه ریزی و نظارت 
حاکمیتی باید بر خالف گذشته و امروز از همقدمی با سیستم 
روند  اصالح  به  حاکمیتی  نهادی  جایگاه  از  و  پرهیز  بانکی 
معیوب و غیر بانکی ساختار بانکی کشور اقدام کنند اقدامی 
بانک  اخیر  تصمیمات  با  تناقض  در  متأسفانه  که  ضروری 
مرکزی در خصوص تسهیالت بانکی خودرو سازان یا کاهش 

سپرده قانونی و بسیاری دیگر قرار دارد.
8- الزام سیستم بانکی به حرکت در مدار فعالیت صرف بانکی 
بدالیل متعددی مانند موارد ذیل در کوتاه مدت بسیار دشوار 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  لذا  باشد.  ممکن  نا  شاید  و 
بعنوان مهم ترین رکن سیاستگذاری حاکمیت و بانک مرکزی 
بعنوان مهم ترین رکن نظارتی و حاکمیتی با همراهی سازمان 
برنامه و بودجه باید در صدد شناخت واقعیات منجر به انحراف 
چنین  اصلی  دالیل  تدریجی  رفع  و  بانکی  سیستم  فعالیت 

انحرافی باشند.
1-8 اصالح رویه غلط بنگاه داری تحمیلی دولت های گذشته 

به سیستم بانکی
از  ناشی  بانکی  معوقات  میزان  افزایشی  روند  اصالح   8-2

تسهیالت دستوری دولت
3-8 فشار مستمر دولت ها برای اخذ تسهیالت و اعتبارات غیر 

اقتصادی از سیستم بانکی 
بانکی در اعطای تسهیالت  ۴-8 فساد پذیری باالی سیستم 

بزرگ و البته غیر قابل بازگشت)معوقات(
اما  تدریجی  حذف  برای  تشویقی  سیاست های  اعمال   8-5

جدی بنگاهداری و سرمایه غیر مولد 
با مدیریت و مالکیت سهام  بانکی  ارتباط سیستم  ۶-8 قطع 

و بازار بورس
ایجاد  بازی  میدانی  مدیریت  اعمال  برای  دولت  ناتوانی   -9
رغم  علی  بانکی  تولیدی-  مالکان  توسط  کاذب  خرید  صف 
صنعت،  وزارتخانه های  مشترک  و  همزمان  میدانی  حضور 
اجرایی(،  وزارتخانه  بزرگ ترین  و  تجارت)مهم ترین  و  تولید 
امور اقتصادی و دارایی)مهم ترین رکن سیاست گذاری پولی 
و مالی( و بانک مرکزی)رکن سیاستگذاری پولی( محرض و 
انکار است. متأسفانه دولت علی رغم اعالم رسمی  قابل  غیر 
سیاست های الزم االجرا توسط سیستم بانکی و خودرو سازان 
قدرت  بدلیل  مذکور  حاکمیتی  مراکز  ارشد  مقامات  توسط 
کمترین سطح  توان  از  عماًل  دولتی  بخش شبه  باالی  بسیار 

اثرگذاری مدیریت موضوع برخوردار نبود. 
وزارت  دولت شامل  ارکان  که  تأکید گردد  باید  1۰- مجدداً 
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه 
اگر در صدد اصالح مؤثر و غیر شعاری گردش پولی و مالی 

کشور هستند باید:
حاکمیتی  مسئولیت های  و  وظایف  به  پیش  از  بیش   1-1۰
خود باور داشته و فارغ از منافع کوتاه و میان مدت سازمانی 
و حتی ملی نسبت به اشتباه و فراگیر بنگاهداری و تمایل به 

مالکیت سرمایه غیر مولد توسط سیستم بانکی اقدام کنند.
2-1۰ فعالیت بانکی باید به سمت شفاف سازی فعالیت سوق 

داده شود. 
3-1۰ باید با هر کم و کیفی از مالکیت مستقیم و غیر مستقیم 

بانکی بر سهام مؤسسات مالی و اعتباری برخورد گردد. 
تولیدی،  بخشهای  مالکیت  از  کیف  و  کم  هر  با  باید   1۰-۴

تجاری و خدماتی در سهام مدیریتی بانکی برخورد گردد. 
5-1۰ دولت باید از اعمال فشارهای مستقیم و غیر مستقیم 
به سیستم بانکی برای اخذ یا توزیع غیر اقتصادی تسهیالت 

پرهیز کند. 
۶-1۰ دولت باید از اعمال سیاست های یکسان سازی فعالیت 
بانکی علی الخصوص اعمال غیر منطقی، غیر اقتصادی، غیر 
شرعی و قطعاً مفسده ساز سود سپرده و تسهیالت دریافتی و 

پرداختی یکسان برای تمامی بانک ها پرهیز کند.
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چرا نمی توانیم سیستم درست کنیم؟ 
در  را  آنها  باید  که  دارد  اصولی  سازی  سیستم  چون 
فرهنگ عمومی خودمان بوجود آوریم. اما سؤال مهم تر 
از اینکه چرا نمی توانیم سیستم درست کنیم، این است 

که چرا باید سیستم داشت؟ 
سیستم  گیری،  تصمیم  سیستم  رانندگی،  سیستم 
سیستم  خیابانها،  کشی  خط  سیستم  سازی،  ساختمان 
شستشوی  سیستم  گذاری،  قیمت  سیستم  مالیاتی، 
اتومبیل، سیستم راه رفتن در پیاده رو، سیستم تغذیه، 
مدیریت  سیستم  دکتری،  مدرک  گرفتن  سیستم 
سیستم  تخصص،  یک  به  دستیابی  سیستم  تلویزیون، 
مدیریت یک رستوران، سیستم ارزیابی دوست و دشمن، 

سیستم داشتن روان سالم، سیستم حکمرانی. 
و  جامعه  مؤسسه،  شخص،  نهاد،  بنگاه،  یک  هدف  اگر 
سیستم  به  نیازی  باشد،  موجود  وضع  حفظ  حکومت، 
و  پیشرفت  رشد،  حرکت،  برای  صرفاً  سیستم  نیست. 
توسعه است. سیستم یعنی رویه، قاعده، قانون، آیین نامه 

و منطق. 
عمل  فردی،  های  دخالت  غرایز،  فردی،  های  قضاوت 
خارج از رویه و آیین نامه ها یعنی ضد سیستم. هر چیزی 
که بخواهد ساخته شود محتاج ورودی ها و خروجی های 

شفاف، روشن، تعریف شده و باثبات است.
و  برای حل  را  سازمان  رییس یک  نبود  وقت الزم  هر   
فصل موضوعی ببینیم می توانیم بگوییم در آن سازمان، 

سیستم وجود دارد. 
شرکت بوئینگ تابحال 87۰۰ بوئینگ 737 فروخته است 
و هم اکنون ۴2۰۰ فروند سفارش همین نوع هواپیمای 
آینده  تا 8 سال  فروند  این ۴2۰۰  داراست.  را  مسافری 
تحویل داده خواهند شد. آیا می توان تصور کرد که بدون 
سیستم طراحی و اجرا و دریافت هزاران قطعه در زمان 

موعد، این تعداد هواپیما ساخته شود؟ 
قوه مقننه و دولت آلمان برای یک میلیون مهاجر عمدتاً 
مسلمان در سال 2۰15، دو میلیارد یورو بودجه تصویب 
کرده، برای هر کدام پروندۀ پزشکی تشکیل داده، جهت 
تغذیه، مسکن و حتی پول تو جیبی آنها )۶۰۰ یورو از 
اول ژانویه 2۰1۶( برنامه ریزی کرده و امیدوار است این 
مهاجرین که ۶۰ درصد آنها مردان زیر 3۰ سال هستند 
تدریج  به  آینده  آلمانی طی دو سال  زبان  آموزش  با  را 

وارد بازار کار کند. 
آیا این اقدامات تابع افراد است یا مجموعه ای از قواعد و 
قوانین قابل اجرا؟ در جدول زیر، تاریخ توسعه نشان می 

دهد که نمونۀ ب، زمینۀ پیشرفت دارد. 
چرا نمی توانیم سیستم درست کنیم؟

جهان سومی ها عموماً دولت قوی و جامعۀ ضعیف دارند. 
وقتی دولت و حکومت همه کاره هستند، جامعه ضعیف 
می ماند. درحالیکه جامعۀ قوی آلمان به دولت این کشور 
های  بحران  در  دولتم  دهم  نمی  اجازه  من  گوید  می 
خاورمیانه، فعالیت گسترده نظامی کند. جامعه تشکل و 
حق تشکل دارد. رسانه های مستقل می توانند در طیف 
را  افکار عمومی  و  نظر دهند  و  بنویسند  آلمان،  مسایل 
شکل دهند. اشخاص صرفاً فکر دارند و فکر می کنند و 
را می سازند.یک سیستم اجتماعی متشکل  سیستم ها 
از احزاب، رسانه ها، گروههای مدنی و صنفی دیده می 

شوند.
عمومی،  افکار  با  شدت  به  مرکل  خانم  شود  می  گفته 
مدیریت می کند و آراء مردم که توسط یک تشکیالت 
حرفه ای در دفتر او سنجیده می شود اثر گذاری مستقیم 

بر مملکت داری آلمانی دارد. 
وقتی سیستم ساخته می شود، فکر اهمیت پیدا می کند 
و شایسته ساالری  به صورت خودکار تخصص گرایی  و 
را  سیستم  به  وفاداری  فکر،  به  وفاداری  کند.  می  رشد 
در  صنعتی  کشورهای  اصلی  قدرت  آورد.  می  دنبال  به 
جامعه آنهاست: در صنعت، مؤسسات، دانشگاهها، بانکها، 

بنگاهها  و  مدنی  نهادهای  بیمارستانها،  بیمه،  شرکتهای 
که عموماً خصوصی هستند. قدرت دولتها ناشی از قدرت 
این  برای  فقط  افراد  چارچوب،  این  در  آنهاست.  جوامع 
مؤسسات و نهادها فکر و ابداع می کنند و سیستم ها را 

رشد می دهند. 
سؤال: فرض می کنیم این بحث، صحیح و دقیق است. 

چگونه این سیستم درست می شود؟ 
جواب: در کشورهای در حال توسعه، مسئولیت سیستم 

سازی با دولت و حاکمیت است. 
سؤال: چگونه می شود که یک حاکمیت و دولت سیستم 

می سازند؟ 
جواب: وقتی که ۴ مورد زیر برای مجموعۀ حاکمیت و 

دولت از اهمیت جدی برخوردار باشد: 
1.  آینده کشور به عنوان یک سیستم؛ 

2.  کیفیت زندگی مردم از طریق ایجاد رقابت و شفافیت؛ 
بخش  طریق  از  ثروت  تولید  برای  سازی  سیستم    .3
خصوصی، مزیت نسبی، رقابت منطقه ای و بین المللی؛ 

۴.  منطبق کردن ریل سیاست خارجی بر ریل الزامات 
توسعه اقتصادی. 

سؤال: این چهار اصل را از کجا آورده اید؟ 
جواب: تجربه بشری در ۶۰ سال گذشته. 

سؤل: پس فرهنگ، تدین و سنت چه می شود؟ 
جواب: بدون امکانات، بدون درآمد و ثروت ملی، فرهنگ 

و تدین و سنت حفظ و متبلور نمی شوند. 
ساختن یک تمدن جدید، امکانات می خواهد. چطور می 
های  هزینه  اش صرف  بودجه  درصد   9۰ کشوری  شود 
جاری شود و در عین حال بخواهد مزیت نسبی داشته و 
رقابت کند. بدون تولید ثروت، نه کار پایدار سیاسی می 
شود کرد و نه کار پایدار فرهنگی و نه می شود تمدن 

ساخت. 
آیا می توانید پنج مسئول یا سیاستمدار کره جنوبی را 

نام ببرید؟ 
است. چرا  خیر. چون کره جنوبی یک سیستم  احتماالً 
اند  شده  کانادا  تبعۀ  که  مهاجر  دو  کانادا،  جدید  دولت 
را در کابینه عضو می کند. شهروند کانادایی که از فرقۀ 
سیک هندی است به وزارت اقتصاد منصوب نشده بلکه 
به وزارت دفاع که در حیطۀ امنیتی ترین نهادهای یک 
کشور است منصوب شده است. دلیل: کانادا یک سیستم 
است. شخص سیک هندی برای یک سیستم کار خواهد 
کرد و ویژگی های شخصی و سوابق او نقشی در تصمیم 

گیریهای او ندارد.
به همین دلیل است که یک ایرانی در یک کشور صنعتی، 
به باالترین درجۀ سمت سیاسی یا اقتصادی یا بانکی می 
رسد چون محل تولد، رنگ مو، لهجه، و مرام او اهمیت 
تواناییهای  و  تخصص  و  دانش  مالک،  تنها  بلکه  ندارد 

فکری اوست. 
همان طور که مشاهده می شود آزادی فکر و آزادی برای 
مراتب  به  گرایی  تخصص  و  ساالری  شایسته  خالقیت، 
مهم تر و تعیین کننده تر از آزادی سیاسی است. تا زمانی 
که در طیف مسایل، سیستم نسازیم و با قاعده و قانون و 
آیین نامه و تخصص تصمیم نگیریم بر اساس خود تئوری 
سیستم ها، نباید در انتظار بهبود و اصالح و پیشرفت و 

افزایش کیفیت ها باشیم.
ایرباس 38۰  هواپیمای  امارات، ۶۰  هواپیمایی   شرکت 
سفارش داده که قیمت آن حدود 21 میلیارد دالر می 
شود و می خواهد دبی را به مهم ترین هاب جهان تبدیل 
ها  بهترین  از  و  نکند  درست  سیستم  امارات،  اگر  کند. 
)شامل ایرانی ها( استفاده نکند، نمی تواند این هاب را 

ایجاد کند.  
اصول سیستم  ترین  مهم  تخصص،  و  شفافیت  و  رقابت 
سازی هستند. در کشور، 3۰۰ میلیون حساب در نظام 
بانکی وجود دارد که 38 میلیون آن حساب هایی است 
نشده،  داده  تطبیق  ملی  و کد  دارای شماره شناسه  که 
هشت  و  راکد  حساب  میلیون   3۰ تعداد،  این  از  است. 
 1۶ فردا،  تجارت  )مجله  است  فعال  حساب  میلیون 
شهریور 139۴، صفحۀ ۶۰(. آیا در یک نظام بانکی که 
میلیون  هشت  است  ممکن  باشد،  شفاف  و  سیستمی 

حساب فعال بدون شناسه وجود داشته باشد؟
 عموم اقتصاددانان کشور اعتقاد دارند که با ثبات بودن 
سیاست گذاری ها، و شفاف بودن فعالیت های اقتصادی 
اقتصادی  نظام  کل  مثبت  عملکرد  در  عامل  ترین  مهم 

خواهد بود.
و  مند  قاعده  نظام  یک  در  خالقیت  فرصت  و  آزاد  فکر 
رقابتی، سیستم سازی را تقویت می کند. اما مهم تر از 

همۀ آنها، پی آمدهای سیستم سازی است. 
در جامعه ای که با تئوری سیستم ها مدیریت می شود و 
همه جا مانند خلقت، سیستم وجود دارد، 1( راستگویی 
افراد  به صورت خودکار رواج پیدا می کند و 2( عموماً 
های  ویژگی  و  کنند  همکاری  هم  با  شوند  می  مجبور 

شخصی آنها به حاشیه می رود.  

دکتر محمود سریع القلم
به سه مورد زیر، توجه فرمایید:

1. کشورهاي عربي حوزۀ خلیج فارس حدود 2 تریلیون 
دالر صندوق دخیرۀ ارزي )خارج از بودجه جاري خود( 
طریق  از  دالر  میلیارد  صد  چند  سال  در  که  دارند 
و  کشورها  این  براي  آسیا،  و  غرب  در  سرمایه گذاري 

نسل هاي آتي آنها سود حاصل مي کند؛
 )Silicon Valley( ولي  کان  لي  سي  منطقه   .2
شمال  در  جهان  فن آوري  منطقه  مهم ترین  که 
در  نفر   ۶.828.۶17 معادل  جمعیتي  با  کالیفرنیاست 
ماه جاري، درآمد سرانۀ ۶3.288 دالر که جزء باالترین 

در جهان است را رقم زد؛
 11۰۰ دریاي  به  زمین  موشک  اخیراً  چیني ها   .3
با  دالر  میلیون   11 هزینۀ  با   )21–-DF( کیلومتري 

موفقیت آزمایش کردند.
تحوالت عظیم در سطح  این  تلویحي  و  معاني صریح 
همۀ  چیست؟  جهاني  مقیاس  در  و  ما  همسایه هاي 
هستند  توان مندي  افزایش  و  توسعه  فکر  به  کشورها 
یک  معادل  نفري  هزار   25۰ جمعیت  با  قطر  حتي 
در  به تدریج  فارس  خلیج  جنوب  اعراب  تهران.  محلۀ 
بزرگ  نفتي  شرکت هاي  سهام  روزافزون  خرید  حال 
به منظور  بخواهیم  آینده  در  ما  اگر  و  هستند  جهان 
دستیابي به فن آوري نفت و گاز، با شرکت هاي بزرگ 
سیاسي  کار  دستور  با  بسا  چه   کنیم  همکاري  جهان 
همسایگان سهامدار خود نیز روبرو شویم. آیا مي توان 
و  ثروت  تولید  فرآیند  از  را  تکنیک  و  فن آوري  عنصر 
قدرت نادیده گرفت؟ چیني ها به دو دلیل وارد عرصۀ 
جهاني شده اند: اول فروش کاال و خدمات و دسترسي 
به پول و ثروت و دوم همکاري هاي مربوط به دستیابي 
به  وافري  قدیم روس ها و چیني ها عالقۀ  از  فن آوري. 
آمریکا،  به طوریکه  داشته اند  سي لي کان ولي  منطقۀ 
این منطقه را از مناطق کلیدي امنیت ملي خود تلقي 

مي کند.
اقتصادي،  توان مندي هاي  افزایش  جز  به  مي توان  آیا 
تولیدي، مالي و فن آوري هدف دیگري براي یک کشور 
هر هدف  کرد؟  تصور  موجود جهاني  منظومۀ  این  در 
براي خود  کشور  یک  که  فرهنگي  افق  هر  و  سیاسي 
درنظر بگیرد، تابع تولید امکانات و ثروت است. وقتي 
روزنامه ها و رسانه ها را مطالعه مي کنیم، هر فردي، هر 
نهادي و هر جمعیتي، اشکاالت کشور را از زاویه دید 
و منافع خود مي بیند:  یکي مي گوید مهمترین مشکل، 
باال  آلودگي هواي تهران است. دیگري اظهار مي دارد 

بودن تعداد سارقان و معتادان مسئله اصلي ماست.
باز دیگري تصور مي کند که مسئله اصلي ما ایرانیان، 
شود  می  مطرح  طرف تر،  آن  است.  عراق  تحوالت 
تغییر جهت و ماهیت  ایرانیان  ما  هدف اصلي زندگي 
المللی است. همینطور مسایل دیگر: فساد،  نظام بین 
ناوگان هوایي، بوروکراسي  رانت خواري، فرسوده بودن 
ناکارآمد، جاده هاي ناامن، بنزین ناسالم، لبنیات آلوده، 
نبود  قضایي،  پرونده هاي  تعداد  آب،  کمبود  بحران 
بهداشت  به  رسیدگي  براي  مردم  عامه  براي  امکانات 

دندان، رسانه هاي ضعیف و عمدتاً تبلیغاتي و غیره.
آیا با وجود صدها مؤسسه تحقیقاتي و هزاران محقق 
در کشور، تا بحال »درخت مسائل و مشکالت کشور« 
مشکالت  تأخر  و  تقدم  نباید  آیا  کرده ایم؟  ترسیم  را 
به عنوان  را  توان مندي  افزایش  اگر  کنیم؟  طراحي  را 
موانع  و  مشکالت  بپذیریم،  کشور  هدف  کلیدي ترین 
چینی  امروز  است؟  کدام  کانوني  هدف  چنین  تحقق 
دارند.  فعال  حضوری  آمریکا  مالی  بازارهای  در  ها 
مي رود  سمتي  به  خاورمیانه  سیاسي  تحوالت  امروز 
و  آفریقا  شمال  کشورهاي  و  جریان ها  سرنوشت  که 
خاورمیانه و حتي پاکستان و افغانستان با امکانات مالي 
کشورهاي عربي خلیج فارس تعیین خواهدشد. قدرت 
و تأثیرگذاري وزارت خزانه داري آمریکا امروز با وزارت 
اخیر  تحوالت  در  مي کند.  هم طرازي  کشور  آن  دفاع 
مربوط به اوکراین، ظرفیت هاي فکري و سیاسي خانم 
آلمانی  تنها ۶2۰۰ شرکت  نه  آلمان  مرکل صدراعظم 
با تحریم هاي  بلکه مجموعه اتحادیه اروپا را در رابطه 
و  سیاسي  اقناع  امروز،  جهان  در  کرد.  اقناع  روسیه، 

اقناع فرهنگي، به پشتوانه قدرت اقتصادي نیاز دارد.
است.  فراوان  بسیار  همایش ها  تعداد  ما،  کشور  در 
معموالً، مسئوالن در دو ـ سه ساعت اول حضور دارند. 
همایش ها بعضاً دو روز و حتي سه روز برگزار مي شوند. 
اگر بخاطر بیاوریم در اواخر دهۀ ۶۰ و اوایل 7۰، تنها 
یک فصلنامه تخصصي در متون سیاسي و اقتصادي در 

کشور وجود داشت. اما امروز نزدیک به سیصد فصلنامه 
مي شود.  منتشر  و  تولید  کشور  در  موضوعات  این  در 
آیا  متون،  و  ادبیات  این گونه  در  رشد کمي  رغم  علي 
توانسته ایم  را  معلولي مشکالت کشور  و  علت  ما هرم 

طراحي کنیم؟ 
مشکل 1 و 2 و 3 کشور کدامند؟ طبعاً نمي توان گفت 
کشور 2۴5 مشکل دارد زیرا که مجموعه مشکالت در 
یک شبکۀ علت و معلولي معنا پیدا مي کنند. نمي توان 
در هر سخنراني، مشکل یک کشور را تغییر داد و یا به 
نمود.  تنظیم  را  جامعه  اولویت هاي  مخاطبان،  تناسب 
مشکالت  را  معلول ها  بعضي  که  بود  نخواهد  منطقي 
باشیم.  داشته  مساوي  اولویت   2۰ یا  و  بدانیم  اصلي 
فهم  نظام  یک  به  مطلوب  حکمراني  و  کشورداري 
و  مشکالت  هرم  معلول ها،  و  علت ها  مسایل،  دقیق 
بررسي  فکر  اتاق  دارد.  نیاز  اولویت ها  درخت  طراحي 
ماتریس مسایل کشور کجاست؟ بخشی دیدن مسایل 
کشور، غرق شدن در حل و فصل مسایل یک سازمان 
ـ  سیاسي  ـ  اجتماعي  سیستم  کل  نادیده گرفتن  و 
اقتصادي ـ فرهنگي ـ خارجي، ما را همچنان مشغول 
بحث هاي بدیهي، کلي با حواشي فراوان کرده و خواهد 
کرد. اگر با نگاه سیستمي و منظومه وار به کل مسایل 
ایران ننگریم، نمي توانیم مشکالت را و 1 و 2 و 3 کشور 

را تشخیص دهیم.
بنظر  ببینیم،  یکجا  را  کشور  مشکالت  مجموعۀ  اگر 
مي رسد کانون ماهوي این مسایل در ناکارآمدي است. 
از خراب شدن آسفالت یک هفته پس از تکمیل گرفته 
اول  تا  از نرخ دو رقمي تورم گرفته  تا تأخیر پروازها، 
بودن ایران در فرار مغزها، از کشته شدن 22 هزار نفر 
سایر  و  ارومیه  دریاچه  وضعیت  تا  گرفته  جاده ها  در 
فضاي  پایین  بسیار  رتبه  از  ها  رودخانه  و  ها  تاالب 
از  درصد  بیکاري ۶5  تا  گرفته  ایران  در  کار  و  کسب 
زنان تحصیل کرده، از سقوط مکرر هواپیماها گرفته تا 
تعداد محدود روز های هوای پاک در شهر ها. مجدداً 
تکرار مي کنم: اتاق فکر بررسي ماتریس مسایل کشور 
کجاست؟ آیا ما در مدیریت کشور به تئوري سیستم ها 
تئوري  تابع  خلقت  تمامي  چند  هر  هستیم؟  قائل 
ریشه  اگر  منطق،  همین  اساس  بر  سیستم هاست. 
مصداق  صدها  که  بدانیم  ناکارآمدي  در  را  مشکالت 
بپرسیم  باید  پس  کنیم،  مطرح  آن  براي  مي توانیم 
علت العلل ناکارآمدي ایران در کدام عنصر و عامل قابل 
فکر  اتاق  در  که  است  منطقي  و  علمي  جستجوست؟ 
کانوني کشور، پاسخ هاي متعددي به این سئوال داده 
شود. طي 2۶ سال گذشته، به یک پاسخ در رابطه با این 
سئوال، پایبندي علمي و استداللي داشته ام: علت العلل 
ناکارآمدي در ایران، فقدان ارتباطات بین المللي است.

اگر ما در حد ترکیه با جهان ارتباط داشتیم، تخصص 
ده حکم  از  بیش  نفر،  یک  به  و  گرامي مي داشتیم  را 
بین المللي  جدي  ارتباطات  اگر  نمي دادیم.  اجرایي 
جاده ها،  ایمني  تهران،  هواي  آلودگي  سریع  داشتیم، 
مجبور  را  مورد  دهها  و  اداري  نظام  شهري،  ترافیک 

مي شدیم حل و فصل کنیم.
ارتباطات وسیع بین المللي داشتیم، نمي توانستیم  اگر 

نرخ دو رقمي تورم را براي دهه ها حفظ کنیم.
اگر بین المللي بودیم، در دانشگاههاي ما، از اساتید کره 
ای و ژاپنی گرفته تا محققان مصری و برزیلی حضور 
پیدا مي کردند، تدریس مي کردند، آموزش مي دادند و 
مي آموختند و افراد دانشگاهی در داخل کشور، خود را 
محک مي زدند. اگر بین المللي بودیم، قبول نمي کردیم 
پراید  اتومبیل  از  ایران  مردم  از  توجهي  قابل  درصد 
استفاده کنند. اگر بین المللي عمل مي کردیم، روبروي 
معادل  خارجي،  صرافي هاي  در  ایران  ارزي  شاخص 

های بسیار ضعیف را نمي دیدیم.
است:   اصل  سه  چیست؟  بین المللي شدن  از  منظور 
مقصود  که  نکنید  تصور  استاندارد.  و  کیفیت  رقابت، 
مصادیق  بهترین  از  یکي  است.  غرب  با  صرفاً  تعامل 
است.  جنوبي  کره  کشور  بین المللي شدن،  فهم  براي 
منابع  بدون  و  کرده اند  خارق العاده اي  پیشرفت  هم 
ناخالص  تولید  دالر  تریلیون  یک  به  نزدیک  طبیعي 
داخلي دارند. هم زبان و فرهنگ و ادبیات خود را حفظ 
کرده اند و هم مي توانند با سیستمي رقابتي و جهاني 
که بپا کرده اند، همسایۀ شمالي خود را تهدید اقتصادي 
کنند. کرۀ شمالي نگران بازشدن است چون تضادهاي 
دروني آن برمال مي شود و نظمي که ایجاد کرده اند را 

متزلزل مي کند. 
ادامه دارد ...

مهم ترین مشکل کشور چیست؟چرا نمى توانیم سیستم درست کنیم؟
 اشاره: آنچه در زیر می خوانید، یادداشت جدید دکتر محمود سریع القلم است که برای 
انتشار در اختیار عصر ایران قرار گرفته است. در این یادداشت، حلقه مفقوده توسعه 

یعنی سیستم سازی به طور مختصر و مفید، مورد بحث قرار گرفته است.

 مهم ترین مشکل کشور چیست؟ این موضوعی است که دکتر محمود سریع القلم، 
استاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی برای عصرایران بدان پرداخته است که در 

زیر می آید:مهم ترین مشکل کشور چیست؟
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﴿ إِنَُّه َعَلٰ َرْجِعِه َلَقاِدٌر ﴾ ﴿٨﴾ 

ترجمه: محققاً خداوند بر بازگشتش )درجهانی دیگر( تواناست. 

او  برای  و  آفریدیم  نطفه ای  از  را  انسان  اگر  رشح: خداوند می فرماید: 

قوانین دینی تکلیف کردیم و خوب و بد را نشان داده، او را در آزمون 

قرار دادیم، آنگاه که مرگ او رسیده و از دنیا می رود پایان زندگی او 

نیست بلکه به جهان دیگری بر می گردد، »جهان جاودانه و ابدی«. اگر 

جهیزیه  این  از  که  بود  جهت  این  به  کردیم،  هرنمنایی  او  آفرینش  در 

که  عاملی  بازگردد،  تازه  عاملی  به  دوباره  و  کند  انتخاب  کند،  استفاده 

پیکره ی آن را در دنیا خود می سازد. 

و لذا می فرماید: »شام معاد را در نشئه ُاولی )آغازین( می شناسید پس 

چرا یادتان منی آید؟«  منظور از نشئه اول چیست که ما معاد را در آن 

تجربه کرده و می شناسیم؟ پس باید به عقب برگردیم، عقب تر از نطفه. 

مواد غذایی و متامی عنارص و امالح موجود در خاک که توسط ریشه ی 

نطفه  به  تبدیل  و  می رسد  زنده  موجود  بدن  به  شده،  جذب  گیاهان 

می شود. بنابراین ما که قادر بودیم شام را آنگاه که هیچ نبودید از امالح 

بیافرینیم  و عنارص درون خاک بیرون بکشیم، تبدیل به نطفه کرده و 

به  تبدیل  مجدداً  و  بازگشته  خاک  به  که  را  منی توانیم جسمی  چگونه 

عنارص و امالح شده، بار دیگر به آن حیات دیگری دهیم؟

قرآن : »ای مردم اگر شک دارید چگونه شام را از خاک  به جهان دیگر 

برمی گردانیم، پس بدانید که ما شام را یک بار از خاک آفریدیم، سپس 

از نطفه، بعد تبدیل به خون بسته شد و بعد به جنین، جنین ناقص و یا 

کامل تا برای شام روشن شود که ما خالقیم و می توانیم موجودی ناقص 

و یا کامل درست کنیم تا عربت بگیرید و شام را در رحم نگه داشتیم 

برای یک زمان معلوم )نه ماه( و سپس به صورت یک طفل خارج کردیم 

و در زمین رشد دادیم تا قوی شوید و بعضی از شام َمردید و برخی زن 

از دست  را  آگاهیهای خود  که حتی  به سن کهولت رسیدید  بعضی  و 

زمستان(  )در  زمین  که  بینید  می  باز  و  شدید(  کودکان  )مانند  دادید 

خاموش است و به محض اینکه بر آن آب می ریزیم به جنبش در می آید 

که خداوند  بدانید  پس  با طراوت.  و  شاد  از هر صنف،  و منو می کند 

حق است و مردگان را زنده می کند و بر هر چیز تواناست و رستاخیز 

آمدنی است و شکی در آن نیست و خداوند متام کسانی را که در قربها 

هستند زنده می کند.«  

َاِئُر ﴾ ﴿٩﴾  ﴿ َيْوَم ُتْبَل السَّ

ترجمه: روزی که آشکار می شود پنهانی ها. 

از همه ملکات  باطنها و مهمرت  افکار،  نیات،  پنهان ها،  رشح: روزی که 

آشکار می شود، ما به برگرداندن این انسان قادریم. 

در این جهان ما تنها صورت ظاهر یکدیگر را می بینیم و به ملکوت هم 

آگاه نیستیم اما در جهان دیگر )برزخ و قیامت(، هویت یعنی صفات 

و نیات هر فرد برمال می شود. در آنجا اندام به ملکات ساخته می شود، 

سیرت در صورت ظاهر می شود، انسان قادر است فکر خود را ببیند در 

انسان  حالیکه قباًل قدرت دیدن فکر و صفات را نداشت. پس ملکات 

مادی، صورتی شبیه  لطیف  بسیار  دارند. صورت  نیز سیرت  و صورت 

به صورت خواب و رؤیا. یعنی بخشی از اندام برزخی به شکل غیبت، 

نیز نیکی خواهد بود و  بخشی دروغ، قسمی به شکل زشتی و قدری 

نهایتاً آنکه »قلب سامل« داشته باشد حتی اگر در بعضی ملکات زشتی 

داشته باشد، از گروه »اصحاب یمین« و سعادمتند است.

پس هر فردی به شاکله اش معلوم می شود. »شاکله« معدل ملکات فرد 

ابتدا  می گیرد،  قرار  قرب  در  تا  میرد،  می  آنکه  »هر   : پیامرب)ص(  است. 

و معطرند.  زیبا  که  را می بیند  دیگری  بعد صور  و  مثالی خود  صورت 

سؤال می کند: »شام که هستید؟« جواب می دهند: »ما اعامل نیک تو 

اینها  از  دورتر  فاصله ي  در  و  و...(  صدقات  حج،  روزه،  )مناز،  هستیم 

و قدرمتان  تو هستیم  ما صرب  که می گویند:  زیباتری می بیند  صورتهای 

درگیر  آنان  با  ما  می آیند  تو  بدیهای  که  اکنون  است،  اینها  از  بیش 

می شویم و مانع آسیب رساندن و آزار دادن آنها به تو می شویم.«

که  زمانی  مانند  می شوند  عیان  ملکات  صورت  گاهی  نیز  دنیا  در 

موسی)ع( نزد خرض)ع( رفت و به او گفت: »آیا آنچه خداوند از کامل 

به تو یاد داد مرا نیز یاد می دهی«؟ خرض گفت: »تو توانایی همراهی 

را  آن  میزان  و  صرب  عارف،  آن  منی بینم.«   صرب  تو  در  زیرا  نداری  مرا 

مشاهده می کند. 

پیامرب)ص( : »من از سمت یمن بوی رحامن را استشامم می کنم«  ایشان 

ملکات  یمن حس می کرد. پس  از  را  قرنی«  »اویس  نیک  ملکات  عطر 

نیک و بد در این دنیا نیز صورتی دارند اما هر چشمی چشم خرض و هر 

شاّمه ای شاّمه محمد)ص( نیست. 

پنج حسی هست  جز  این  پنج حس

آن چو زّر رسخ و این حسها چو مس

                                         »مولوی«

خداوند در همه ی افراد پنج حس قرار داده )حواس پنجگانه که در بیت 

تشبیه به مس شده( اما در بعضی عالوه بر آن حواس، پنج حس معنوی 

بالقوه قرار داده تا آنها که قابلیت دارند و بخواهند حسهای درونی خود 

را رشد دهند و به فعلیت رسانند موفق شوند و حقایق و ارسار عامل را 

درک کنند و مانند خرض)ع( گردند. تاکنون فکر کرده اید که چرا محل مناز 

را »محراب«، )محل جنگ( نامیده اند؟ منازگزار با چه می جنگد؟ علت 

این است که با رشوع مناز ارتباط بنده با مبدأ رحمت، برقرار می شود و 

مناز یک صورت ملکوتی می یابد. با پیدا شدن این صورت ملکوتی، نربد 

انسان  بدیهایی که همراه  زیرا  آغاز می شود  انسان  گناهان  و  بین مناز 

هستند با مناز درگیر می شوند و مناز آنها را نیست و نابود می سازد. به 

همین علت، آنگاه که شخص منازی با اخالص می خواند، رذائل برسعت 

از او جدا شده و احساس سبکی و نشاط می کند. 

پس حقیقت انسان به ملکاتش بوده و این ملکات است که انسان را 

می سازد و رسیدن به خدا از طریق صورت اعامل نیست بلکه از طریق 

ملکات و اخالص در اعامل است و با ملکات می توان به بهشت رفت. 

اگر فردی ُصَور اعامل را جزء به جزء انجام دهد اما در ملکات نفسانی 

او اثری نگذارد رشدی نخواهد داشت، یک باربر است که باری را بدون 

اجر و مزد حمل می کند مگر اینکه بتواند توبه کرده، ملکاتش را تغییر 

دهد و اخالص را پیشه ی خود سازد و مرتبه یا مقامی از مقامات نفسانی 

را کسب کند. 

قرآن : »به درستی که این قرآن بخشنده است. در کتابی مستور بوده 

)لوح محفوظ( و به آن نزدیک منی شود مگر پاکان.«  این کتاب بخشنده 

است. اما پول و مال و ثروت منی بخشد بلکه کرامت می بخشد، بزرگی، 

»لوح  هامن  مکنون«  »کتاب  و  می بخشد.  طهارت  و  تعالی  بزرگواری، 

محفوظ« است که در ملکوت قرار دارد و کسی منی تواند به آن نزدیک 

تنها  و  است  مرتبط  ملکوت  عامل  به  قرآن  باشد.  پاک  اینکه  مگر  شود 

را  ارتباط  این  قرآن  با  توانسته اند  دارند  واالیی  مقام  که  الله«  »اولیاء 

است.  بودن  و سلیم الفطره  بودن، معصوم  پاک  از  منظور  کنند،  برقرار 

آنکه از نفس سلیمی برخوردار و از سنخ قرآن باشد، می تواند به حقیقت 

به  را  متام سعی خود  آنکه  بگیرد.  تأثیر  او  آیات  از  و  نزدیک شود  آن 

کار می بندد تا از آنچه قرآن نهی کرده، دوری کند و به آنچه امر کرده، 

نزدیک شود ، چنین فردی پاک است و با ملکات اعاملش قادر است به 

حقیقت قرآن نزدیک شود. 

و در نهایت قرآن همواره سه مطلب مهم را تذکر می دهد:

1- روز قیامت تک تک اعامل ظاهر منی شود بلکه معدل یا »شاکله ی« 

اعامل و یا شخصیت انسان در پیکره ای خاص می آید.

2- چه در برزخ و چه در قیامت ملکات اعامل به ُصَوری دیگر ظاهر 

می شوند.

3- اعاملی مورد قبول واقع می شود که بر نفس تأثیر داشته و نفس را از 

مرتبه ای به مرتبه ی باالتر سوق  داده، باعث کسب مقام و درجه شده 

باشد. اگر چه ملکات در این دنیا موجودیت داشته، لکن پنهان بوده و 

در جهان دیگر آشکار می شود. ملکاتی چون صرب، شجاعت، عفت و...

که در روز قیامت آشکار می شود و جسم کاماًل فرو ریخته و در قالب 

جدیدی که به آن »قالب مثالی« گویند ظاهر می شود یا به عبارتی انسان 

در یک ترکیب مادی لطیف تر می آید نه عین قالب دنیوی.  

را  آن  مثل  منی تواند  آفرید  را  زمین  و  آسامنها  که  کسی  »آیا   : قرآن 

بیافریند؟ آری و او آفریدگاری دانا است.«  

پس اعاملی که بدون تعقل و اخالص باشد، هیچ نتیجه ای ندارد، »َهباًء 

َمنثورا« است.  

قرآن: »در آن روز وزن کردن و سنجش اعامل بر حق است.«  

چون ترازو و کیل و وزنه، حق است، هر قدر عمل افراد با حق تطابق 

داشته باشد، پذیرفته می شود و اگر مغایر با حق یعنی بخاطر خلق و یا 

نفس باشد پذیرفته منی شود.

ٍة َوَل َناِصٍ ﴾ ﴿١٠﴾  ﴿ َفَم َلُه ِمن ُقوَّ

ترجمه: پس نیست برای او هیچ نیرو و هیچ یاوری. 

رشح: در روز قیامت احدی از سوی خود، هیچگونه نیرو و توانی ندارد 

)ماله من قوة( و دیگری هم منی تواند به او یاری برساند )َو ال نارِص(. نه 

»خود« قادر است برای خود کاری انجام دهد و نه »غیر« که برای او 

کاری بکنند. یکی از مصادیق »غیر« حتی مجردات و مقدسات هستند. 

قرآن : »در آن روز هیچکس قدرت سخن گفنت ندارد مگر اینکه رحامن 

به او اجازه دهد و سخن او شایسته باشد.« 

در مورد »غیر« الزم به ذکر است که از خود اولیاء الله نیز افرادی بوده اند 

که از خداوند درخواست کمک برای دیگران را کرده اما درخواستشان، 

 : کرد  عرض  فرزندش  مورد  در  نوح)ع(  حرضت  است.  نشده  اجابت 

تو  و  است  من  اهل  از  نیز  من  پرس  است  حق  تو  وعده ی  »خداوندا 

وعده دادی که اهلم را نجات دهی. خداوند فرمود: ای نوح او از اهل 

تو نیست، او غیر صالح است )استعداد بازگشت از بدی ندارد( من تو را 

موعظه می کنم که از نادانان نباشی.«  پرس نوح)ع( آنقدر بدی کرده بود 

که در بدی فعلیت یافته، صالحیت خوب شدن نداشت.

حرضت ابراهیم)ع( نیز آنگاه که با فرشتگان مأمور خدا که قصد عذاب 

قوم لوط را داشتند، در مورد عدم عذاب آنان به بحث پرداخت و از 

آنان تقاضا کرد که از عذاب رصفنظر کنند، اما پس از بحث بسیار، وحی 

شد: »ای ابراهیم از این قضیه در گذر، فرمان خدا صادر شده است.«  

بنابراین مقرب ترین بندگان نیز تا خدا اراده نکند قادر به یاری رساندن 

و شفاعت احدی نیستند.

نه  و  از جانب خود  نه  ندارد،  نیرویی  بالفطره هیچ  انسان  کلی  بطور 

دادن  تکان  به  قادر  تنهایی  به  حتی  آخرت.  نه  و  دنیا  در  نه  دیگری، 

گویند.  »ممکنات«  عامل هستی،  به مجموعه ي  لذا  نیست.  دست خود 

»ممکن الوجود« هم امکان موجود شدن دارد و هم امکان نابود شدن 

و تفاوتش با »واجب الوجود« این است که واجب الوجود )خدا( نیرو را 

از خود می گیرد و عدم و عیب و نقص در او راه ندارد، بیامر منی شود، 

متام  الوجود«  »ممکن  حالیکه  در  منی شود  تکثیر  نیست،  پذیر  آسیب 

این خصایص را دارد و »واجب الوجود بالغیر« است، یعنی وجودش به 

واسطه ی وجود دیگری واجب شده . »ممکن« را »رابط« نیز می گویند 

به دلیل اینکه مستقل نیست و همواره وجود و بقایش بستگی و مرتبط 

به خداست. بنابراین متام موجودات بالفطره برای موجودیت و بقاء خود 

یا خداست. هیچ  الوجود«  »واجب  غیر،  آن  که  »غیر« هستند  نیازمند 

موجودی در جهان مستقاًل وجود ندارد که خود قدم به عرصه ي وجود 

نیروی  یا هویت خودش را خود حفظ کند. پرنده بدون  باشد  گذاشته 

»غیر« قادر به پرواز نیست، ماهیان دریا بدون کمک او منی توانند شنا 

کنند، انسان بدون یاری او قدرت حرکت ندارد و لذا در مناز می گوییم: 

»به نیرویی که او می دهد بلند می شوم و می نشینم.«  متام موجودات 

برای موجود شدن و بقاء به خداوند نیاز دارند، لذا خداوند »ولّی« متام 

موجودات است یعنی آنکه آنها را حامیت و نیازهایشان را تأمین می کند 

او »ولّی«  بلکه رصف وجود است.  نیست  تنها »اوست« که موجود  و 

ایست که وجودش واجب است و خود از جایی کمک منی گیرد و »کل 

موجودات و متام هستی فقیر و نیازمند اویند.« 

اگر ما بدانیم که موجود مستقلی نیستیم و در متام حرکات و سکنات به 

خداوند نیازمندیم، نیمی از توحید را درک کرده ایم. 

قرآن: »بگو مناز و عبادات و زندگی و مرگم از رّب العاملین است.«  

زندگی و مرگ با اراده ی خداوند صورت می گیرد حتی کسیکه خودکشی 

می کند، مالک مرگ خود نیست و تا خداوند اراده نکند منی میرد. پس 

«  بیان می کند که روز قیامت  ٍة ِوال نارِصٍ مفهوم آیه ی : »َفام لَُه ِمن ُقوَّ

هر که ولّیی غیر از خدا گرفته، خدا او و اولیاء او را جمع می کند و به 

را گم  راه  آنان  یا خود  مرا گمراه کردید  بندگان  آیا شام  آنها می گوید: 

کرده اند؟ آنان در پاسخ می گویند: منزهی تو برای ما شایسته نبود که 

غیر از تو اولیایی برگزینیم. پس خداوند به آنها می گوید: اینها را که در 

دنیا ولّی خود گرفته بودید شام و سخنانتان را تکذیب کردند، پس شام 

توانایی تغییر عذاب را ندارید، نه خودتان و نه دیگری منی تواند عذاب 

را از شام دور کند، آنهایی که تصور می کردید بر شام والیت دارند آنها 

هم منی توانند. هر کس از شام ظلمی مرتکب شده، ما عذاب را به او 

می چشانیم.«  

قرآن : » کدام فرد ظامل تر است از آنکه به خداوند بهتان بزند یا آیات او 

را تکذیب کند.«  شام تصور کرده اید که مدیر کارخانه و رئیس اداره شام 

را تأمین می کند یا مال است که نجاتتان می دهد و یا همرس و فرزند و 

غیره... که به آنها تکیه کرده اید در آینده دستتان را می گیرند، حال امروز 

)قیامت( نه خود می توانید بال را دور کنید و نه از دیگران کمک بگیرید. 

َمِء َذاِت الرَّْجِع ﴾ ﴿١١﴾  ﴿ َوالسَّ

ترجمه: سوگند به آسامن که دارای رجع است. 

در  سیارات  و  ستارگان  گردش  »رجع«  از  منظور  گویند  بعضی  رشح: 

آسامن است، یعنی طلوع و غروب آنها. 

سیارات می گردند )می چرخند( و به جای اول خود باز می گردند.

قرآن: »و هرکدام در مدار و گردونه ای شناورند.«  یعنی همگی در یک 

مدار دایره ای شناورند از یک نقطه رشوع و به هامن نقطه بر می گردند.  

صد   باد  صبا   اینجا با سلسله می رقصند

دریـاب حریف ای  دل  تا  باد   نپیامیی

نفس  باد هوای  دنبال  به  تو  که  و می رقصند  بادها منظم می چرخند   

نروی.

ْدِع ﴾ ﴿١٢﴾  ﴿ َواْلَرِْض َذاِت الصَّ

را  نباتات  آن سختیها  از  )که  محکم  و  زمین سخت  به  ترجمه: سوگند 

می رویاند( 

مختلف  اشکال  و  رنگها  با  را  نباتات  باصالبت،  و  سخت  زمین  رشح: 

می رویاند. 

قرآن : »می رویانیم از زمین اصناف و انواع گیاهان مانند انگور، سبزی، 

و  شام  برای  متاعی  تا  علفزار  و  میوه  ُپردرخت،  باغهای  خرما،  زیتون، 

چهارپایانتان باشد.« 

حکمت مطرح کردن این دو »قسم« چیست؟ سوگند به آسامن و زمین 

به تغذیه ی انسان و حیوان و متام موجوداتی مربوط می شود که روی 

زمین زندگی می کنند.

فی السامء   رزقکم    نشنیده ای؟ رزق موجود است تو ُخسبیده ای؟

این دو سوگند در ارتباط با مسئله ی مهم رزق، تغذیه و حیات است. 

اگر باد و باران نرقصند، زمین منو منی کند و انسان تغذیه منی شود. یعنی 

سوگند به زمین و آسامن است که موجب گردش آب از سطح دریا و 

زمین به سوی آسامن و بازگشت مجدد آن به زمین است تا سبب پیدایش 

انواع و اقسام نباتات، حبوبات و سبزیجات شود و »خودتان و حیواناتتان 

از آن بخورید که در اینها برای عاقالن نشانه هایی عربت آور است.« 

﴿ إِنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل ﴾ ﴿١٣﴾ 

ترجمه: محققاً این قرآن سخنی است تبیین کننده و متامیز کننده. 

رشح: سوگند به آسامن و زمین که از ارتباطشان سفره ی غذای انسان و 

سایر موجودات پهن و گسرتده می شود، »قرآن« سخنی است که حق و 

باطل را از هم جدا می کند. سخنی مبتنی بر »ُحکم« و حکمت است 

و »حکم«، »فرقان« 

می باشد و خوبیها را از بدیها جدا می کند. قرآن، »فصل« و دارای حکمت 

است و راه بد را از خوب متامیز می کند.

با دقت در آیات اخیر می توان نتیجه گرفت که: خداوندی که اسباب و 

علل مختلف مانند شب و روز، باد و باران، گردش آب، فصول و غیره... 

اعامل  برای  است  ممکن  کرده، چطور  فراهم  رزق برش  تأمین  برای  را 

کتاب  برش  برای  او  لذا  باشد؟  نیندیشیده  چاره ای  او  باطن  و  رفتار  و 

فرستاده، کتابی که از زمین و آسامن مقدس تر است. اگر آسامن و زمین 

سبب ایجاد رزق مادی است، قرآن موجب رزق معنوی است که باطن 

برش را تغذیه می کند و انسان را حکیم و دانا می سازد. هامن حکیمی که 

در عامل تکوین رزق موجودات را با این نظم و نظام  فراهم کرده، برای 

هدایت تو کتاب نازل فرموده تا در پرتو آن راه راست را بیابی نه اینکه 

آزادت گذاشته باشد تا هر چه بخواهی انجام دهی و رسگردان باشی. 

معرفی  سخنان  نیکوترین  الحدیث«،  »احسن  بعنوان  را  قرآن  خداوند 

فرموده و آنرا راهنامی برش، راهرب او و نهایتاً »فرقان« نامیده است. 

ِمَن  َبیِّناٍت  َو  لِلّناِس  ُهدًی  الُقرآُن  فیِه  ُانزَِل  الَّذی  رََمضاَن  »َشهُر   : قرآن 

الُهدَی َو الُفرقاِن.«  

»َشهُر رََمضان« به معنای ماه رمضان است.

»اَلَّذی ُانزَِل فیِه الُقرآِن« ماهی مبارک که در آن قرآن نازل شده. قرآنی که 

واجد این مشخصات است: الف. »ُهدًی لِلّناِس«: راهنامی مجموعه مردم 

است )هدایت عمومی(. ب. »َو َبیِّناٍت ِمَن الُهدی«: و چراغهای روشنرتی 

نیز برای خواص بوده و آنها را  بسوی رصاط مستقیم راهربي می کند 

)هدایت خصويص(. آنانکه بیشرت در پرتو قرآن قرار می گیرند، چراغهای 

پرنورتری برای آنان روشن می کند تا دقیقاً راه را بیابند.

ج. »َو الُفرقان«: آنکه تحت راهنامیی و راهربی روشنگرایانه ی قرآن از 

این دو مرحله ی »هدایت عمومی« و »خصوصی« عبور کرد و راه سلوک 

را بهرت شناخت و احکام آن را مو به مو اجرا کرد، کاماًل انسانی ملکوتی 

چون  و  می یابد  را  باطل  از  حق  متیز  قدرت  یا  »فرقان«  قدرت  شده، 

اولیاء الله شده خوب و بد را می شناسد و می داند کدام راه خیر و کدام 

کوچکرتین  دیگر  و  می کند  پیدا  یقین دست  و  فرقان  به  لذا  است  رش 

خطایی از او رس منی زند. در قرآن، »فرقان« به »حکم« نیز تعبیر شده. 

به عنوان منونه در ُسَور قصص ، یوسف ، مریم  و انبیاء ، اعطای »حکم« 

را به موسی، یوسف، یحیی و لوط )علیهم السالم( نسبت داده است. 

جدا  یعنی  »ممّیز«  معنای  به  »فصل«،  قرآن  نامهای  از  یکی  بنابراین 

کننده ي حق از باطل است. 

قرآن : »چه بسا چیزهایی را که دوست ندارید اما برای شام خیر است 

و چه بسا آنچه را دوست دارید و برای شام رش است و خدا می داند و 

شام منی دانید.«  شام خیر و رشتان را تشخیص منی دهید و تنها با متسک 

به قرآن کریم است که می توانید راه را بیابید، حق و باطل را بشناسید و 

آنها را از هم تفکیک منائید و چون ابراهیم)ع( حکیم شوید.

»رَبِّ َهب لی ُحکاًم َو ألِحقنی ِباالّصالِحین«

﴿ َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل ﴾  ﴿١٤﴾ 

ترجمه: و قرآن بیهوده و شوخی و یاوه نیست. 

رشح: مرشکین »قرآن« را شوخی می گرفتند. اما تنها مرشکین دچار این 

الله)ص(  امت رسول  اکرث  گریبانگیر  این عمل زشت  بلکه  نشدند  خطا 

شد. 

قرآن: »قوم من این قرآن را از خودشان دور کردند.« 

در عرص ما از »قرآن« بعنوان وسیله ي تربک و تقدس در مراسمی از قبیل 

سفره ی عقد، بر رس مزار اموات، هنگام اثاث کشی به خانه ی نو همراه 

آیینه، در افتتاح جلسات رسمی و... بعنوان یک امر ترشیفاتی استفاده 

مراسم  در  که  زمانی  است.  کردن  تلقی  نوعی شوخی  این  و  کنند  می 

ختم تازه گذشته، قاری قرآن با صوت و لحن برجسته  ای آیات سوره ی 

»الرحمن« را تالوت می کند و حارضین به پذیرایی و صحبت با یکدیگر و 

سایر امور مشغولند و کسی توجه به آیات کریمه و مفهوم آن ندارد، آیا 

با این وصف می توان گفت که »قرآن« را شوخی نگرفته اند؟

»اگر این قرآن را بر کوهی عرضه می کردیم بی شک آن کوه را از بیم 

خداوند، خاکسار و متالشی  می دیدی. قرآنی که از سوی خداوند یکتا 

نازل شده که عالِم به غیب و شهادت و رحامن و رحیم است. َمِلک و 

عاری از هرعیب، ایمنی بخش، نگهبان، شکست ناپذیر، قدرت مدار، با 

کربیاء و منزه است از هر چه رشیک او دانند.«  آیا با آن گونه برخوردها 

قرآن را شوخی نگرفته ایم. 

قرآن : »خداوند نیکوترین سخن را به صورت کتابی که آیاتش جفت و 

مانند هم اند )در ارتباط به هدف غایی که خداست( به سوی شام نازل 

کرد که پوست بدن خداترسان از این آیات می لرزد سپس بدن و آنگاه 

قلبشان نرم می شود برای یاد خدا.«  

می کند،  اثر  آنها  باطن  در  قرآن  این  چون  می ترسند،  خدا  از  که  آنها 

پوست بدنشان جابجا می شود، قلبشان نرم می شود، منعطف و حق پذیر 

عامل  در  آن  از  بهرت  که  سخنی  معنای  به  الحدیث«  »احسن  می شوند. 

وجود ندارد. حتی اگر متام سخنان انبیاء را جمع کنند در مقابل یک آیه ی 

»قرآن« ، قابل مقایسه نیست. 

است.  بندگان  سوی  به  خدا  نامه ی  »قرآن  می فرماید:  صادق)ع(  امام 

دقت  آن  خواندن  در  مقدار  چه  بنویسد  نامه  شام  برای  محبوبی  اگر 

می کنید؟« چرا در مورد قرآن تدبر و تأمل منی کنید؟ 

از  صدای  سخن  عشق  ندیدم  خوشرت

یادگاری   که  در  این  گنبد  دوار  مباند

»مثانی«  به  تعبیر  آیه   »6600« حدود  در  را  سخن  زیباترین  خداوند 

این آیات با هم جفت اند، شکل  فرموده. »کتابا متشابها مثانی« یعنی 

هم اند و در متام قرآن اگر دو آیه کنار هم قرار گیرد گویا در محتوا و 

هدف یکی می باشند که این موضوع هم جنبه ی اعجاز قرآن در محتوا 

و هم آسامنی بودن آنرا اثبات می کند. 

قرآن : »آیا این قرآن را روغن مالی می کنید و آن را رزق دنیویتان قرار 

می دهید شام دروغ می گویید.«  

حارض به انکار قرآن می شوید تا رزق دنیویتان تأمین شود. قرآن را انکار 

می کنید و ادعا دارید اهل قرآنید؟ پس دروغ می گویید و اهل آن نیستید.

﴿ إِنَُّهْم َيِكيُدوَن َكْيًدا ﴾ ﴿١٥﴾ 

ترجمه: به درستی که آنها مکر و حیله می کنند چه مکر و کیدی.

رشح: آنان در خصوص دین و قرآن نقشه می کشند و می خواهند خداوند 

را فریب دهند.

﴿ َوأَِكيُد َكْيًدا ﴾ ﴿١٦﴾ 

ترجمه: و من هم تدبیر می کنم تدبیر کردنی آنچنانی.

رشح: این آیه لحن بسیار تندی دارد.

آنها نقشه می کشند، من هم نقشه می کشم و کید می کنم چه کیدی! 

قرآن : »ای پیامرب نزدیک است جان تو از سینه ات خارج شود به علت 

اینکه ایامن منی آورند به این قرآن.«  و آنرا استهزاء می کنند. آنها عظمت 

قرآن را منی دانند و مسخره می کنند. »پس مرا رها کن با آنکه این قرآن 

را تکذیب می کند.«  تا به حسابش برسم. 

ِل اْلَكاِفِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿ َفَمهِّ

ترجمه: پس کافران را مهلت بده مهلتی محدود. 

بیان  اینگونه  را  آنان  شیطانی  نقشه های  و  کید  پاسخ  خداوند  رشح: 

می کند:

1. »آنها را چه شده که از این تذکار )قرآن(، روی برمی گردانند؟ مانند 

خران رمنده اند که از شیری فرار می کنند.«  مانند هامن شیر که آهسته 

آهسته پیش می آید، نقشه می کشد و حساب شده حمله می کند و پیروز 

می شود، ما هم با قدرت بی حدی که داریم با آنها برخورد می کنیم. پس 

مهلتشان بده تا به موقع به حسابشان برسیم.

از  تدریجاً  و مسخره می کنند،  ندارند  قبول  را  ما  آیات  که  2. »کسانی 

جایی که نفهمند به دامشان می کشیم و به آنها مهلت می دهیم و علیه 

آنان تدبیر می کنیم و تدبیر من بسی محکم است.« 

»َسَنسِتدرُِجُهم«، به معنای عذاب تدریجی است، لذا آنان را تدریجاً در 

رفاه و نعمت قرار می دهیم تا وضعشان خوب شود. امروز یک درجه، 

تا غرق  و... می دهیم  و خانه  فرزند  مقام،  ثروت،  دیگر.  فردا درجه ای 

در دنیا شده و به تدریج از معرفت دور شوند و کاماًل از رصاط حق 

جدا گردند. آنقدر عطا می کنیم که مست شوند و طغیان کنند و با این 

نقشه ی حساب شده گرفتارشان می کنیم. 

و چه  ننگریستند  آفریده  آنچه خدا  و  زمین  و  آسامنها  ملکوت  در  آیا 

بسا اجلشان نزدیک شده باشد؟ »پس به کدام سخن پس از قرآن ایامن 

روی  از  پیامرب)ص(،  که  می فهمیدند  می کردند  تفکر  اگر  می آورند؟«  

دوستی و محبت و خیرخواهی آنان را نصیحت می کند و اگر می دانستند 

هر لحظه ممکن است مرگشان فرا برسد و دیگر هیچ چاره ای ندارند، 

ایامن  به »احسن الحدیث«  که  استهزاء منی کردند حال  را  آیات »قرآن« 

منی آورند، »پس به کدام سخن ایامن می آورند؟« 

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



منبع : سالمت نیوز

به گزارش سالمت نیوز به نقل از شفقنا زندگى، این راه حل چیزى نیست جز 
محبت کردن و عشق ورزیدن؛ کارهایى که به نظر ساده و انجام شدنى هستند 
اما بنا بر تجربه بسیارى از ما در عملیاتى کردن آن چندان موفق نیستیم. نتایج 
انجام شده نشان مى دهد: وقت گذراندن  از آخرین تحقیقات  آمده  به دست 
بیماران مبتال به زوال عقل با کسانى که دوستشان دارند مى تواند تأثیر غیر 

قابل انکارى در بهبود شرایط آنها داشته باشد.
این در حالى است که نزدیک به ۴٢ درصد از مردم بر این باور هستند که پس 
از تشدید عالئم آلزایمر و زوال عقل هیچ نقطه امیدى براى بهبود و پیشرفت 
باقى نمى ماند. در این شرایط برد با خانواده هایى است که دست از تالش براى 
حفظ محیط گرم و صمیمى خانواده بر نمى دارند؛ زیرا افراد مبتال به آلزایمر و 
زوال عقل حتى اگر مراحل پیشرفته بیمارى خود را پشت سر بگذراند توانایى 

نگهداشت حافظه احساسى خود را از دست نمى دهند.
همین موضوع موجب مى شود، آنها به هنگام حضور در میان دوستان، خانواده 
و عزیزانشان احساسى از شادمانى و سرخوشى داشته باشند و خاطره روزهاى 
به خانواده  پزشکان  آنچه گفته شد  بر  تداعى شود.بنا  بسیار دور در ذهنشان 
هایى که به نوعى درگیر این مشکل هستند توصیه مى کنند، بیمارانى از این 
دست نه تنها رها نکنند بلکه دائماً به دیدار آنها بروند، آنها را در آغوش بگیرند 

و کارهایى که پیش از این موجب لذتشان مى شد در حضورشان انجام دهند.

به گزارش سالمت نیوز، معصومه عباسى، اظهار کرد: متأسفانه برخى خانواده ها وقتى متوجه افسردگى 
فرزندشان مى شوند برایش نسخه ازدواج مى پیچند. در حالى که ازدواج شاید بتواند تنها نقش مسکن 
داشته و فرد متأهل بعد از چند ماه باز هم درگیر عالئم اختالل افسردگى شود. از این رو، اشخاص 
پیش از اقدام به هر کارى و پیش از این که نشانه هاى نارضایتى از زندگى را به طرف مقابل انتقال 

دهند باید در پى درمان بوده و در سالمت کامل روحى براى ازدواج گام بردارند.
این روانشناس با تأکید بر این که هر ازدواجى باید با میل و رغبت دو طرف انجام گیرد، ادامه داد: در 
واقع انتخاب همسر، انتخابى مادام العمر بوده و مقرر است زن و مرد مدت زمانى طوالنى در کنار هم 
زندگى کنند. از همین رو باید دو طرف سالمت روان داشته باشند. اما متأسفانه برخى خانواده ها که 
به افسردگى فرزندشان واقف اند آن را پنهان کرده و معتقدند با ازدواج بهبود مى یابد، در حالى که 

این تصور کاماًل غلط است.
وى تصریح کرد: ازدواج حتى در شرایطى که همه چیز طبق روال عادى باشد، دغدغه هاى خاص خود 
را دارد و اگر یکى از دو طرف نیز با افسردگى وارد رابطه شود به همه این دغدغه ها دامن زده است. 
البته افسردگى موانع چندانى در پیشبرد زندگى پدید نمى آورد و در بسیارى موارد به راحتى قابل 
درمان است، اما خانواده و خود فرد باید در نظر داشته باشند که این درمان باید تحت نظر مشاور و 

نه زیر سایه ازدواج انجام گیرد.
عباسى با اشاره به این که پذیرش اختالل هایى مانند افسردگى و اضطراب وسواسى، اولین گام براى 
درمان به شمار مى رود، افزود: اختالل هاى روانى افراد در جلسات مشاوره هاى پیش از ازدواج به راحتى 
اخالقى  و  شرعى  قانونى،  لحاظ  از  هرگز  روان شناس  که  است  حالى  در  این  است.  شناسایى  قابل 
نمى تواند کسى را از ازدواج منع کند و تنها کارى که انجام مى دهد آگاهى دادن به دو طرف است 
تا مشکل را شناخته و زندگى مشترکشان را در مسیرى درست آغاز کنند، چون افسردگى مى تواند 

تهدیدى براى فرد و هسر آینده به شمار رفته و مثل سدى در برابر احساس خوشبختى رفتار کند.
این روانشناس خاطرنشان کرد: هر شخصى باید هنگامى که اقدام به ازدواج مى کند براى پذیرش 
نقش همسر، مادر یا پدر آماده باشد نه این که بار مسایل روحى خود را روى شانه طرف مقابل بگذارد، 
در واقع سالمت روان زوجین، توانایى براى تأمین نیازهاى جسمى و عاطفى طرف مقابل، هم چنین 

منبع درآمد مناسب از جمله مواردى است که مى تواند ضامن استمرار زندگى مشترک باشد.

به گزارش سالمت نیوز، محمدرضا ولدخانى-روان شناس کودک و نوجوان در روزنامه 
ایران نوشت: بعضى وقت ها احساس مى کنم دخترم آرزو، سرشار از هوش است و 
وقتى که در ذهنم با گذشته و دوران کودکى خودم مقایسه مى کنم، به این نتیجه 
مى رسم که فرزندان نسل جدید باهوش تر از نسل ما هستند. اما از طرفى، گاهى 
اوقات در جایى که زمان استفاده از هوش و بروز دادن آن پیش مى آید، آرزو این 
نتیجه گیرى را نقض نموده و هوش مورد انتظار را از خود نشان نمى دهد و مرا در یک 
تردید و دوگانگى قرار مى دهد که آیا واقعاً آرزو باهوش است یا من اشتباه کرده ام؟

این تردید و تشکیک، افکار و ذهنیت هایى است که براى بسیارى از والدین پیش 
مى آید و علت اصلى آن هم این است که این پیش فرض را که »فرزندان نسل جدید 
باهوش ترند« بدون تحقیق و اثبات، براى خود مسلم و قطعى در نظر مى گیرند و بر 

اساس آن تحلیل و نتیجه گیرى مى کنند.
یا  رد  به  بخواهد  اینکه  بدون  نوجوان،  و  کودک  روان شناس  ولدخانى،  محمدرضا 

اثبات با هوش تر بودن کودکان نسل جدید بپردازد، والدین را از این دوگانگى ذهنى 
خالص مى کند.

ولدخانى دو نوع هوش را تعریف مى کند: ضریب هوشى )IQ(، همان هوش حاصل 
از ارث و وراثت است که معموالً وقتى خانواده ها به هوش فرزند خود اشاره مى کنند، 
آن  و  قراردارد   )EQ( مقابل، هوش هیجانى  در  اما  دارند،  اشاره  نوع هوش  این  به 
هوش حاصل از تربیت خانواده و کاًل تأثیر محیط و جامعه اى است که فرزند شما در 
آن زندگى مى کند و از آن تأثیر مى پذیرد. به طور خالصه، این هوش، همان توانایى 
سازگارى با محیط تعریف شده و بسیار مهم تر و کاربردى تر از IQ است. این روان 
قطع،  به طور  مى کند؛  روشن  بسیار  را  مسأله  هوش،  نوع  دو  این  تفکیک  با  شناس 
هوش هیجانى فرزندان نسل جدید در سطح باالترى نسبت به فرزندان نسل هاى قبل 
قرار دارد و این بدان معنا نیست که الزاماً ضریب هوشى )IQ( هم در سطح باالترى 
نسبت به نسل قبل باشد. بسیارى از مردم، از آنجایى که هوش را همان IQ درنظر 
مى گیرند، با چنین مشکلى مواجه مى شوند. اما اگر بپذیرید که به جاى ضریب هوشى 
که به وراثت افراد مربوط مى شود، هوش هیجانى را در فرزندان نسل حاضر و یکى دو 
نسل قبل مقایسه کنید، به سادگى متوجه مى شوید که فرزندانتان در سطح باالترى 

از همساالن نسل هاى قبل از خود قرار دارند.
براستى چرا فرزندان ما داراى هوش هیجانى باالترى نسبت به نسل هاى قبل هستند؟

یا  کمتر  به  نسبت  اینکه  بدون  اینجا  در  مى گوید:  این سؤال  به  پاسخ  در  ولدخانى 
بیشتر بودن ضریب هوشى نسل ها اظهار نظر کنیم، توضیح مى دهیم که چگونه هوش 
هیجانى نسل جدید از نسل هاى قبل بیشتر و باالتراست. هر چند که ممکن است اگر 
بخواهیم درباره IQ بررسى و اظهار نظر کنیم به این نتیجه مى رسیم که این رابطه 

افزایشى بودن IQ در نسل هاى جدید، غیر قابل اثبات مى باشد.
وراثت مى باشد.  مقابل  در  عامل محیط  بر هوش هیجانى،  گذار  تأثیر  و  مهم  عامل 
کودک معاصر از وقتى چشم به این جهان مى گشاید، تفاوت هاى اساسى با کودکان 
نسل هاى قبل دارد. والدین اغلب باسوادتر از والدین نسل قبل هستند. وسایل کمک 
تربیتى و کمک آموزشى بسیارى در اختیار تربیت کنندگان کودک از خانه گرفته 
تأثیرگذارند،  بسیار  رسانه ها  و  تلویزیون  مى افزاید:  ادامه  در  او  دارد.  قرار  مدرسه  تا 
در  بسزایى  تأثیرات  همگى  نو،  تربیتى  و  آموزشى  شیوه هاى  و  مدارس  و  ارتباطات 
میزان اثرگذارى بر پرورش و غنى سازى هوش هیجانى کودکان دارد. این امر موجب 
شده تا والدین به خطا به این نتیجه برسند که فرزندشان از هوش وراثتى یا همان 
IQ باالترى برخوردارند، در صورتى که هوش هیجانى فرزندشان تحت تأثیر عوامل 
بروز  توانایى  و  قدرت  از  و کودک  گرفته  قرار  ناخواسته  یا  مختلف محیط، خواسته 
هوش  از  کودک  که  اینجاست  اشکال  و  است  گردیده  برخوردار  باالترى  سازگارى 
با یکى دانستن هوش هیجانى و  به خطا  والدین  اما  برخوردار شده  باالیى  هیجانى 
ضریب هوشى، باال بودن هوش هیجانى و تأثیرات عوامل محیطى را به ضریب هوشى 

و عوامل وراثتى او نسبت مى دهند.
به گفته این روانشناس، IQ حاصل وراثت و EQ محصول تربیت و تأثیرات عوامل 
محیطى بر کودک مى باشد و به ارث و وراثت مربوط نمى شود. با عدم تفکیک این دو 
موضوع از هم، والد دچار سردرگمى در خصوص فرزند خود مى شود. اما در صورت 
تفکیک آن، بخوبى درمى یابد که مهم نیست که فرزندش داراى ضریب هوشى باال، 
متوسط و یا حتى کمى پایین باشد، بلکه اگر بکوشد تا هوش هیجانى او را هر چه 
بیشتر و بهتر تقویت کند و آن را پرورش دهد، فرزند دلبند خود را در مراتب باالیى از 
روابط اجتماعى و جایگاه اجتماعى مناسب خواهد دید که هیچگاه به صرف داشتن 

ضریب هوشى باال به آن دست نخواهد یافت.

به  مطلب  این  خراسان،در  روزنامه  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
مشکالت و بیمارى هاى مختلف و ارتباط آن با ساعات روز مى پردازیم.

سردرد
اگر صبح با سردرد از خواب بیدار شدید، علت آن مى تواند آپنه خواب 
باشد. آپنه خواب که یکى از عالمت هاى آن خروپف است، میزان دى 
افزایش مى دهد. میزان زیاد CC٢ باعث  اکسید کربن )CC٢( خون را 
تراکم اسید مى شود و این امر به سردرد مى انجامد. سینوزیت نیز مى 
تواند علت دیگر این سردرد باشد. با تراکم خلط و به علت قرار گرفتن در 
حالت افقى هنگام خواب، این خلط تخلیه نمى شود و باعث سردرد مى 
شود. با حرکت کردن و تخلیه آن، درد نیز کاهش پیدا مى کند. میگرن 
که بیشتر از صبح شروع مى شود، مى تواند روزها باقى بماند. بسیارى از 
افراد با درد میگرن از خواب بیدار مى شوند، با افت میزان اکسیژن هنگام 
خواب، حمله میگرن تشدید مى شود. اما سردردهاى مزمن طى روز مى 
تواند به علت مصرف زیاد قهوه یا نوشیدنى هاى کافئین دار باشد و با 
افزایش مصرف هنگام ظهر، فرد دچار سردرد مى شود. کافئین خاصیت 

مدر دارد و باعث کم شدن آب بدن و سردرد مى شود.
سپس  و  افزایش  باعث  تواند  مى  عصر  هنگام  شیرین  خوراکى  مصرف 

کاهش میزان قند شود که به دنبال آن فرد دچار سردرد مى شود.
با رسیدن به آخر روز، استرس و فشار روى چشم به سردردهاى تنشى 

منجر مى شود. عضالت اطراف چشم به علت فشار کار هنگام استفاده از 
رایانه، دچار اسپاسم مى شود و این امر باعث تحریک اعصاب مى شود تا 

عالیم درد به مغز انتقال پیدا کند.
عطسه

به علت ویروس سرماخوردگى  عطسه کردن در طول روز ممکن است 
که  افرادى  است.  حساسیت  صبح،  در  کردن  عطسه  اصلى  علت  باشد. 
حساسیت دارند تنها زمانى که بیدار هستند شروع به عطسه کردن مى 
کنند، با این که هنگام شب نیز در معرض هاگ، کک و مواد آلرژى قرار 
دارند. از طرفى دستگاه تهویه مى تواند راه بینى را خشک کند که به 
عطسه کردن اول صبح منجر مى شود. گاهى سینوزیت، التهاب دیواره 
سینوس ها مى تواند به عطسه اول صبح منجر شود. با حرکت کردن فرد، 
خلط از سینوس ها تخلیه مى شود. عطسه کردن در طول روز نیز بیشتر 

به علت ورود ویروس ها به دستگاه تنفسى است.
عطسه اى که در آخر روز بدتر مى شود ممکن است به علت تب یونجه 
به  دما، گرده  افت  با  و  بلند مى شود  هوا  در  روز گرده  باشد. در طول 
زمین مى ریزد و فرد در معرض گرده قرار مى گیرد. به عنوان راه حل، 
باز نکردن پنجره هنگام صبح و دوش گرفتن قبل از خواب مناسب است 
تا تمامى گرده شسته شود. براى برخى افراد، شستن بینى با آب نمک 
مفید است. اگر هنگام شب از قرص آنتى هیستامین استفاده مى کنید، 

بهتر است ٣ساعت قبل از خواب آن را مصرف کنید.
سرفه

سرفه اول صبح مى تواند به علت ناراحتى ریوى مانند برونشیت یا آمفیزم 
باشد. با سرفه کردن، خلطى که طول شب در ریه جمع شده است، تخلیه 

مى شود.
مبتالیان به آسم به علت التهاب در راه تنفسى، هنگام صبح دچار سرفه 
مى شوند. در اول صبح، میزان کورتیزول در پایین ترین حد قرار دارد و 
با باال رفتن کورتیزول طى روز این ماده شیمیایى التهاب ریه را کاهش 

مى دهد، در نتیجه سرفه کاهش پیدا مى کند.
و  سرماخوردگى  جمله  از  ویروسى  عفونت  علت  به  روز  طول  در  سرفه 
افتادید،  به سرفه  کردید،  غذا مصرف  که  این  از  اگر پس  آنفلوآنزاست. 
احتماال علت آن ریفالکس معده است. گاهى نیز مصرف داروهاى کنترل 
این  ایجاد مى کند.  ناراحت کننده اى  فشارخون، سرفه هاى خشک و 
داروها اغلب هنگام صبح، یک ساعت قبل از صبحانه مصرف مى شود. به 
همین علت است که عالیم طى روز بدتر مى شود. سرفه هنگام شب در 

مبتالیان به آسم شایع تر است و مانع خوابیدن آن ها مى شود.
درد مفصل

درد مفصل در مبتالیان به روماتوئید آرتریت هنگام صبح بدتر است. علت 
این امر ساعت بیولوژیکى بدن است که روند التهاب را کنترل مى کند. 
هنگام شب، بدن ماده شیمیایى به نام سایتوکینز تولید مى کند که در 

صورت ترشح زیاد، باعث التهاب مى شود.
کاهش  باعث  و  کند  مى  افت  طبیعى  طور  به  »سایتوکینز«  روز،  طى 
التهاب و تسکین درد مى شود. اما مبتالیان به استئوآرتریت )ورم مفصل 
و استخوان( با طى شدن روز و فشار بیشتر روى مفصل ها احساس درد 

بیشترى مى کنند.

عشق ورزیدن؛ تنها راه درمان آلزایمر!

 ازدواج درمان افسردگى نیست

کودک امروز باهوش تر از کودک دیروز؟

ارتباط ساعات شبانه روز با بیمارى ها

شایع، دردناک و تأثر برانگیز؛ صفات بیماری که این 
روزها بسیاری از خانواده ها را درگیر و گاهی مستأصل 

کرده است. صحبت از زوال عقل است، یک بیماری سخت 
عالج و پیش رونده که هم چنان یکی از پدیده های علم 
پزشکی به حساب می آید؛ اما برای این پدیده مبهم یک 

درمان به ظاهر ساده و در عمل سخت وجود دارد.

یک روان شناس گفت: افرادی که تصور می کنند ازدواج می تواند 
درمانی برای افسردگی و سایر اختالالت روحی شان باشد کامالً در 

اشتباهند.

 عامل مهم و تأثیر گذار بر هوش هیجانی، عامل محیط در 
مقابل وراثت می باشد. کودک معاصر از وقتی چشم به این 

جهان می گشاید، تفاوت های اساسی با کودکان نسل های قبل 
دارد. والدین اغلب باسوادتر از والدین نسل قبل هستند. 

وسایل کمک تربیتی و کمک آموزشی بسیاری در اختیار تربیت 
کنندگان کودک از خانه گرفته تا مدرسه قرار دارد. او در 
ادامه می افزاید: تلویزیون و رسانه ها بسیار تأثیرگذارند، 

ارتباطات و مدارس و شیوه های آموزشی و تربیتی نو، همگی 
تأثیرات بسزایی در میزان اثرگذاری بر پرورش و غنی سازی 
هوش هیجانی کودکان دارد. این امر موجب شده تا والدین 

به خطا به این نتیجه برسند که فرزندشان از هوش وراثتی یا 
همان IQ باالتری برخوردارند.

سرفه، عطسه، درد و ... می تواند علت های 
متفاوتی داشته باشد و آن ساعت از روز که این 

اتفاق می افتد، می تواند در تشخیص علت آن موثر 
باشد و به درمان آن کمک کند.
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به گزارش خبرنگار ورزشى خبرگزارى 
فارس، ملى پوشان فوتسال بانوان ایران 
در جام جهانى کوچک که به میزبانى 
گواتماال در حال برگزارى است بامداد 
دوره   ۵ عنوان دار  برزیل  مقابل  امروز 
صفر  بر   ۶ نتیجه  با  و  رفتند  قهرمانى 

مغلوب شدند.
نیمه اول این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر 

به سود برزیل به پایان رسیده بود.
با  نیز  دیدار  نخستین  در  ملى پوشان 
نتیجه ٣ بر یک مقابل پرتغال شکست 

خورده بودند.
تیم ملى ایران در سومین دیدار مرحله 
وقت  به  امشب   ٢٢ ساعت  مقدماتى 
تهران به مصاف کاستاریکا مى رود و در 
صورت پیروزى باید براى کسب عنوان 
پنجمى به مصاف تیم سوم گروه مقابل 
این  در  که  دو شکستى  با  ایران  برود. 

 ۴ در جمع  نمى تواند  داشته  مسابقات 
تیم برتر قرار بگیرد.

به  مسابقات  دوم  روز  کامل  نتایج 
شرح زیر است:

پرتغال ٧ - کاستاریکا یک
ژاپن ٢ - اسپانیا ۵

ایران صفر - برزیل ۶
گواتماال صفر - روسیه صفر

:A جدول رده بندی گروه
١. برزیل ۶ امتیاز
٢. پرتغال ۶ امتیاز

٣. ایران بدون امتیاز
۴. کاستاریکا بدون امتیاز

:B جدول رده بندی گروه
١. روسیه ۴ امتیاز
٢. گواتماال ۴ امتیاز
٣. اسپانیا ٣ امتیاز
۴. ژاپن بدون امتیاز

در  آمریکا،  از  فارس  اعزامى  خبرنگار  گزارش  به 
رقابت هاى  دوره  یکمین  و  هشتاد  از  روز  ششمین 
مرحله  که  جهان  بزرگساالن  قهرمانى  وزنه بردارى 
دوم انتخابى المپیک ٢٠١۶ ریو نیز است وزنه برداران 
دسته ٨۵ کیلوگرم در گروه C به مصاف هم رفتند که 
کیانوش رستمى نماینده کشورمان در این دسته در 
پایان مسابقات مدال برنز یک ضرب و نقره دوضرب و 
مجموع را از آن خود کرد و طلسم مدال نگرفتن ایران 

در مسابقات را شکست.
قهرمانى جهان درباره  نایب  از کسب عنوان  بعد  وى 
عملکردش در مسابقات گفت: مسابقه جالبى براى من 
اما در دوضرب  نکردم،  بود. در یک ضرب خوب کار 
بهتر بودم و خوب ظاهر شدم و یک تکنیک جدید را 

در دوضرب استفاده کردم.
رستمى ادامه داد: در دو ضرب بیشتر از یک حرکت 
اما در این مسابقه دو حرکت زدم هرچند  نمى زنم، 
از پشت  اما چون  بود،  قبول  وزنه  اینکه  با وجود  که 
افتاد مورد تأیید قرار نگرفت؛ شاید قسمت من بود تا 
وزنه از پشت بیفتد در حالى که تا به حال هیچ وقت 
اینطور وزنه را نیانداخته بودم و شاید براى اولین بار 
بود که این اتفاق مى افتاد و شاید الیق مدال طال از 

نظر خدا نبودم.
نفس  به  اعتماد  با  کرد:  تصریح  جهان  قهرمان  نایب 

وزنه  حرکت،  اولین  براى  و  آمدم  صحنه  روى  باالى 
٢١۴ کیلوگرمى را انتخاب کرده بودم. وزنه بردار روس 
با شش حرکت به مدال رسید، اما من با دو حرکت 
به مدال رسیدم، اما همچنان این سوال در ذهن من 
وجود دارد که چرا وزنه از پشت افتاد و شاید تا زنده ام 
این سوال در ذهنم خواهد ماند؛ باید بارها مرور کنم 
که چرا وزنه از پشت افتاد. شاید بهتر این است که به 
آینده و مسیرى که در پیش دارم فکر کنم و اینکه به 

چه چیزى مى خواهم برسم.
عدم  استرس  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  رستمى 
نتیجه گیرى سایر اعضاى تیم در عملکردش تأثیرگذار 
نبود، گفت: من هر بار که در مسابقات شرکت مى کنم 
بود  متفاوت  شرایط  امسال  اما  ندارم،  استرسى  هیچ 
چون تیم دچار اتفاقات بدى شد که باورکردنى نبود. 
سهراب  محمدپور،  سعید  سلیمى،  بهداد  مصدومیت 
مرادى و اوت کردن تقیان و بهروزى باورکردنى نبود. 
سخت  خیلى  بیاورید  کاغذ  روى  را  اتفاقات  این  اگر 
است. دارنده مدال برنز المپیک لندن گفت: اما باز هم 
مى گویم که باید خدا را به خاطر این مدال شکر کنم 
این مدال را  و خوشحالم که در ریاست على مرادى 
گرفتم. باید بدانید که مدال طال براى ایران بود و همه 
مدال طال را به من تبریک گفتند. از این اتفاق نباید 
دلسرد شوم و آینده را خراب کنم. شاید این مسابقات 
پلى باشد تا در آینده نتیجه بگیرم. هیچ چیزى دور از 

دسترس نیست و هر کسى باید تالش کند.
گفت:  نیز  ایرانى  تماشاگران  حضور  درباره  رستمى 
باعث افتخار من بود که بیش از نیمى از حاضران در 

سالن ایرانى بودند و همه جا پرچم ایران بود.
توسط  وزنه  انتخاب  به  که  انتقاداتى  درباره  وى 
سرمربى تیم ملى مى شود و قرار گرفتن وزنه برداران 
در گروه هاى پایین گفت: به هیچ عنوان چنین چیزى 
را بسیار خوب  نبوده و درست نیست. توکلى کارش 
انجام مى دهد و همواره از نظر وزنه برداران استفاده 
مى کند و با آنها همفکرى مى کند، اما برخى مربیان 
تنها مى خواهند نظر خودشان  و  خودمختار هستند 
انتخاب وزنه ٢١٩  را پیاده کنند. اگر من درخواست 
کیلوگرمى را داشتم نظر خودم بود چون مى خواستم 
روى  بود شاید  این  از  غیر  اگر  و  بزنم  را  دنیا  رکورد 

صحنه نمى رفتم.

على کفاشیان در گفت وگو با خبرنگار ورزشى خبرگزارى فارس، در خصوص جلسه 
امروز هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: ابتدا تاریخ ۵ دى ماه را براى برگزارى 
مجمع عادى مصوب کرد و همچنین تاریخ مجمع انتخاباتى نیز صحبت هاى الزم 
انجام دادیم ضمن اینکه شاید یک مقدار تغییراتى در اساسنامه ایجاد شود که در 

این مورد در مجمع عادى تصمیم گیرى خواهیم کرد.
وى ادامه داد: تاریخ مجمع انتخاباتى را در تاریخ ١۵ اسفند پیشنهاد دادیم که 
باید ببینیم این موضوع در مجمع عادى مصوب مى شود یا خیر. در هر صورت 
سعى مى کنیم قبل از سال جدید انتخابات را برگزار کنیم. البته قصد ما این است 
که انتخابات فدراسیون ایران بعد از فیفا باشد. ضمن اینکه ثبت نام نامزدها دو ماه 
قبل آغاز شده و هر فردى که نامزد مى شود باید ١٠ امضا از مجمع داشته باشد.

کفاشیان گفت:مهم نیست چه کسى در انتخابات راى مى آورد بلکه مهم این است 
که کسى که مى آید بتواند راى مجمع را بیاورد و همه به آن احترام بگذارند.

مراسم  در  حضور  براى  هند  در  حضورش  به  اشاره  با  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
بهترین هاى آسیا گفت: فردا به این سفر مى روم و قبل از انجام مراسم بهترین ها 
ایرانى  نفرات  از  یکسرى  اینکه  کنم. ضمن  رئیسه شرکت  هیأت  در جلسه  باید 
کمیته هاى مختلف CCC نیز از جمله کمیته پزشکى و بازاریابى و چند کمیته 

دیگر باید در جلسه هاى مربوط به کمیته خود شرکت کنند.
وى در خصوص بهترین هاى آسیا گفت: CCC طورى برنامه ریزى کرده که تمام 

کشورها در مراسم بهترین ها سهم داشته باشند و جایزه بگیرند.
کفاشیان در مورد تیم امید گفت:  امیدها به کار خود ادامه مى دهند و قرار است 

راهى  احتمال  ترکیه  اردوى  از  از  امید پس  تیم  برگزار کنند.  ترکیه  اردویى در 
کیش شده و یکى دو دیدار تدارکاتى را برگزار مى کند که یکى از این دو دیدار 
انتخابى المپیک  از این اردو تیم امید براى مسابقات  با ویتنام خواهد بود. پس 

آماده خواهد شد.
کى روش   خصوص  در  مایلى کهن  اظهارات  مورد  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
گفت: مایلى کهن نباید آن صحبت ها را علیه کى روش انجام مى داد. معتقدم فوتبال 
باید آرامش داشته باشد و بر همین اساس با کاشانى صحبت کردم و دیگر شاهد 

چنین مصاحبه هایى از مایلى کهن و سایر اعضاى کادر فنى امید نباشیم.
کفاشیان تاکید کرد: کى روش قرار است پس از پایان مرخصى خود به ایران آمده 
و سپس براى نظارت بر عملکرد تیم امید به قطر برود. ضمن اینکه در قرارداد 

کى روش آمده او به تیم امید هم نظارت کند.
وى در مورد اینکه آیا در این مدت امکانات مناسب براى ادامه کار تیم ملى فراهم 
خواهد شد، گفت: در حال رایزنى با وزارت ورزش هستیم تا ابتدا مشکل زمین 
چمن کمپ حل شود و قرار است وزارت ورزش در این مورد کمک مان کند. البته 

مشکل دیگر ما پولى است که کى روش به آن عادت کرده است.
این  کى روش  قرارداد  به  توجه  با  آیا  اینکه  مورد  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
مرخصى ها از لحاظ مالى به ضرر فدراسیون فوتبال نیست، گفت: مگر کى روش 
کارگر است و مى خواهد به کارخانه برود و پیچ و مهره ماشین ها را سفت کند که 
هر روز در ایران باشد. ما با او قرارداد داریم و در مواقعى که باید به ما کمک کند 

فقط در آن زمان باید حضور داشته باشد.

افشارزاده  بهرام  فارس،  خبرگزارى  ورزشى  خبرنگار  گزارش  به 
در  لیگ  چهارسوى  برنامه  در  حضور  با  استقالل  باشگاه  سرپرست 
معموالً  داشت:  اظهار  استقالل  باشگاه  وضعیت  آخرین  خصوص 
همیشه پول مطرح نیست و اگر صفا و همدلى باشد فضاى خوبى در 

ورزش حکمفرما خواهد بود.
و  دارد  خوبى  شرایط  روزها  این  استقالل  خوشبختانه  افزود:  وى 
ما  دلیل  همین  به  است.  حاکم  هم  استقالل  تیم  در  خوبى  فضاى 
قابل  نتایج  که  مى بینید  و  برخورداریم  هم  خوبى  تیمى  شرایط  از 
قبولى کسب کردیم. سرپرست باشگاه استقالل در خصوص درخشش 
رحمتى در بازى با نفت تهران و اینکه به او پیشنهاد تمدید قرارداد 
٣ ساله  را داده اند، گفت: به نظرم مهدى رحمتى جوانى معتقد است 
و ورزشکارى سالم و سالمت به همین علت جوانان باید او را الگوى 
در  و  مى گذارد  احترام  و کوچکترش  بزرگتر  به  او  دهند.  قرار  خود 
بازى هاى امسال و به ویژه بازى با نفت کارى بزرگى انجام داد. ما باید 
از رحمتى حمایت کنیم و اتفاقاً فدراسیون هم باید این کار را انجام 
دهد و البته من از کى روش چیزى نمى خواهم ولى از کفاشیان و تاج 
به بحث دعوت رحمتى ورود کنند و هرچه سریعتر  مى خواهم که 

شرایط بازگشت وى به تیم ملى را فراهم آورند.
وى در پاسخ به این سؤال که آیا باید رحمتى به تیم ملى و کى روش 
دیکته شود یا اینکه سرمربى تیم ملى آزاد است هر بازیکنى را که 
دوست دارد به تیم ملى دعوت کند، گفت: درست است که کى روش 
آزاد است و مى تواند رحمتى را دعوت نکند اما تا کى؟ وقتى همه 
کارشناسان مى گویند رحمتى باید دعوت شود چرا نباید این اتفاق 
رخ دهد. عمل و رفتار مهدى رحمتى نشان دهنده شخصیت او است 

و فدراسیون باید از کیان ورزشکار خودش دفاع کند.

وضعیت  آخرین  خصوص  در  همچنین  استقالل  باشگاه  سرپرست 
با  بعدازظهر  و  صبح  نوبت  دو  در  امروز  من  گفت:  نیز  کرار  جاسم 
استقالل جدا  از جمع  قطعاً  فردا  بازیکن  این  و  کرار صحبت کردم 
خواهد شد. وى تأکید کرد: البته مقدارى از مالیات او باقى مانده که 
باشگاه آن را مى پردازد و امشب با او تفاهم نامه اى امضا کرده ایم که 

رضایت نامه کرار صادر شود.
به  کرار  بازگشت  براى  راهى  هیچ  آیا  اینکه  خصوص  در  افشارزاده 
استقالل نبود، گفت:  به شخصه نمى توانم بى نظمى را تحمل کنم و 
در این مدت هم فضاى کار براى کرار فراهم نبود. یعنى شرایط به 
گونه اى پیش رفت که این بازیکن نتواند با استقالل به همکارى اش 
استقالل  تیم  موفقیت  علل  در خصوص  همچنین  وى  بدهد.  ادامه 
در فصل جارى گفت: تنها من و استقاللى ها باعث موفقیت نشدیم 
استقالل  به  خیلى  خادم  و  سجادى  سبک دست،  گودرزى،  آقایان 
خدمت کردند. این موفقیت حاصل کار یک نفر نبود بلکه همه در 

آن سهیم هستند.
بازیکنان  شکایت  خصوص  در  همچنین  استقالل  باشگاه  سرپرست 
بدهى ها  براى  دالر  میلیون  یک  مبلغ  گفت:  استقالل  از  خارجى 
البته این را هم  باید جرایم آنها را پرداخت کنیم.  اما  درست است 

بگویم که این رقم ها به صورت اقساطى پرداخت مى شود.
وى در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است باز هم بازیکن خارجى 
خارجى  بازیکنان  جذب  از  خوشى  خاطره   ما  گفت:  کنید،  جذب 
ارائه  ما  به  را  اسامى  نقاط ضعفش  براى  مظلومى  هنوز  و  نداشتیم 
نکرده است. افشارزاده در پاسخ به این سؤال که ظاهراً نام فخرالدینى 
و برهانى در فهرست مازاد استقالل قرار گرفته است، گفت: من این 

مسئله را تکذیب مى کنم ما اصال لیست مازادى نداریم.
وى همچنین در خصوص اینکه گفته مى شود مهدى رحمتى خودش 
از تیم ملى فوتبال خداحافظى کرده است، افزود: اگر رحمتى خدا 
حافظى کرده مشکالتى داشت و همه چیز مربوط به آن زمان بود. اما 
همه مى دانند که رحمتى در حال حاضر آس گلرهاى ایران است و 

هیچ کس نمى تواند این موضوع را منکر شود.
افشارزاده همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا به جاى کرار جبارى 

به استقالل مى آید یا خیر، گفت: ان شاءاهلل.
در  سرپرستى اش  بحث  درباره  همچنین  استقالل  باشگاه  سرپرست 
و  باشگاه هستم  من سرپرست  گفت:  بودن  دو شغله  و  باشگاه  این 
در  استقالل  چون  مى کنم  را  کارم  فعاًل  البته  ندارد  وجود  مشکلى 
شرایطى نیست تا را رهایش کنم انشااهلل تا پایان فصل به کارهاى مان 

در باشگاه ادامه مى دهیم.
وى در پاسخ به این سؤال که آیا قول قهرمانى جام حذفى را مى دهید 

یا خیر، گفت: تمام تالش مان را مى کنیم تا از تیم حمایت کنیم.

7
بانوان ایران مغلوب قهرمان جهان شدند

 تالش براى کسب عنوان پنجمى

رستمى: همه مدال طال را به من تبریک گفتند
هنوز باور نمى کنم وزنه را از پشت انداخته باشم

کفاشیان: مگر کى روش کارگر است که هر روز در ایران باشد؟
 او به بى پولى ما عادت کرده است

افشارزاده: استقالل در وضعى نیست که االن رهایش کنم
 کى روش تا کى مى خواهد رحمتى را دعوت نکند؟

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در جام جهانی کوچک 
در دومین دیدار مقابل برزیل شکست خورد.

وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان گفت: مدال طال برای ایران بود و همه مدال 
طال را به من تبریک گفتند و نباید از این اتفاق دلسرد شوم و آینده را خراب کنم.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: مشکل دیگر ما پولی است که کی روش به آن عادت کرده است.

سرپرست باشگاه استقالل گفت: من به عنوان سرپرست مشغول به کار هستم و تا پایان 
فصل در این تیم می مانم چون استقالل در شرایطی نیست که بخواهم رهایش کنم.

شماره 207 و 208
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