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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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گزارش رد صالحیت های اصالح طلبان به 
رهبر انقالب

تحلیل رنانی از بحرانهای حال حاضر ایران

 کویر پیمایی خانوادگی

کاهش 750هزار سال ازعمر ایرانیان

آلبوم های موسیقی سنتی  در صدر

سخنرانی دکتر عباس شاکرینامه روحانی به رهبر انقالب

6

نیمه اول و نیمه دوم دی 1394 شماره 209 و 210

داوطلبین  نام  ثبت  مهلت  دیشب  باالخره 
که  اسالمی  شوراى  مجلس  دوره  دهمین 
تقریبًا تا ساعت ١٢ جمعه شب مورخ ۴/١٠/94 
ادامه داشت پایان یافت، حسب آمار رسمی 
ستاد انتخابات کشور تعداد ١٢١٢٣ نفر براى 
نمایندگی مجلس در سراسر کشور ثبت نام 
 ۴٢ مجلس  کرسی  هر  براى  یعنی  نمودند، 

نفر حضور دارند، این آمار بیش از دو برابر 
داوطلبین مجلس نهم می باشد، در دوره قبل 
جمعًا تعداد ۵٢٨٣ نفر ثبت نام کرده بودند. 
می شود  مالحظه  کشور  در سطح  رشد  این 
و  کننده  غافلگیر  سابقه،  بی  زیادى  حد  تا  و 
ابهام آور است. در حوزه انتخابیه شهرستان 
نطنز و بخش قمصر نیز تعداد ۵۵ نفر ثبت 
نام نموده اند و حتی احتمال افزایش آن به 
کل  میرود، جمع  انتقالی ها هم  برخی  لحاظ 
حائزین شرایط رأى دهندگان در این حوزه 
معمواًل ٣٠ هزار نفر می باشند، یعنی در قبال 
هر ۵٠٠ نفر یک کاندیدا وجود دارد واز این 
نظر شهرستان نطنز در سطح استان و حتی 
کشور رتبه نخست را کسب نموده است، از 
یک منظر ممکن است تعداد زیاد داوطلبین 
به حساب بلوغ سیاسی این خطه، وجود رجال 
سیاسی بیش از اندازه، افزایش میل خدمت 
به مردم، ویا فضاى باز سیاسی تفسیر شود. 
البته این تعدد متضمن منافع و زیان هایی 
صنوف،  اقشار،  همه  طرف  یک  از  است، 
گروه ها و احزاب سیاسی با حداقل شرایط 
کاندیداى مورد نظر خود را روانه میدان می 
کنند و انگیزه مشارکت مردم را باال می برد، 
با رد صالحیت ها هزینه  اواًل  از طرف دیگر 
حد  تا  ها  رقابت  چون  و  رود  می  باال  نظام 
کوچه و محله و طایفه و قبیله تنزل می یابد، 
تنش ها و اختالفات پس از انتخابات اجتناب 

ناپذیر است.
رشد  چند  هر  نگارنده،  دیدگاه  از  اما  و 
و  مالحظه  قابل  کشور  سطح  در  کاندیداها 
تأمل است و ممکن است تا حدودى متأثر از 
انتخابات ٨٨ باشد و طیف وسیعی از اصالح 
طلبان فضا را مناسب براى حضور حداکثرى 
خود دیده اند، ولی ماجرا در حوزه انتخابیه 
تواند  می  قمصر  بخش  و  نطنز  شهرستان 
همه  اینکه  در  باشد،  داشته  دیگرى  تفسیر 
داوطلبین این حوزه افراد شاخص، توانمند 
و صالح بوده و به قصد خدمت آمده اند هیچ 

آیا  اینهمه؟  چرا  ولی  ندارد،  وجود  تردیدى 
حضرات در مناصب و مشاغل فعلی، بدون 
اینکه در کسوت نمایندگی باشند نمی توانند 
به زادگاه خود خدمتی بنمایند؟ بنظر می رسد 
عوامل زیر در رشد فزاینده داوطلبین مؤثر 

بوده است.
١- ورود برخی نمایندگان به مجلس در یکی 
دو دوره اخیر با حداقل شرایط و توانمندى 
به  نمایندگی  جایگاه  و  ابهت  که  شده  باعث 
یابد، بدیهی  افکار عمومی کاهش  شدت نزد 
است هر کسی وسوسه می شود که خود را 
کند،  به مجلس مقایسه  یافته  راه  نماینده  با 
همسایه، همکار، همشهرى و سایرین در دل 
فالنی  از  چیزى  چه  ما  مگر  گویند  می  خود 
ناباورى  کمال  در  ایشان  وقتی  داریم،  کم 
را  خود  ما هم شانس  یافت  راه  مجلس  به 

امتحان کنیم.
٢- عده زیادى از داوطلبین این دوره در این 
حوزه انتخابیه صرفًا بدین منظور وارد عرصه 
انتخابات شده اند تا بلکه مانع راهیابی مجدد 
به  وى  عملکرد  از  زیرا  شوند  فعلی  نماینده 
شدت ناراضی هستند، حضور حدود ٢۵ نفر 

کاندیداى بادرودى مؤید این ادعاست.
هر  که  دالیلی  از  یکی  رسد  می  نظر  به   -٣
تازه واردى بدون کوچکترین شناخت نسبت 
مردم  به  سابقه خدمت  کمترین  و  منطقه  به 
اجازه  خود  به  الزم  توانمندى  نداشتن  و 
می دهد وارد میدان انتخابات شود این است 
که شهر متولی و بزرگترى ندارد که بخواهند 
از ایشان اجازه اى بگیرند و چاره این معضل 
به  باید نسبت  که هر چه سریعتر  این است 
تأسیس NGO ها و سازمان هاى مردم نهاد 
و تشکل هاى مدنی و جلب مشارکت مردم 
اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  هاى  زمینه  در 

واقتصادى اقدام نمود.
۴- سهل و آسان بودن شرایط ثبت نام یکی 
باشد،  می  داوطلبین  کثرت  دالیل  از  دیگر 
بارها  ارمغان  قبلی  مقاالت  در  که  همانطور 

انتخابات  قانون  در  باید  ایم،  شده  آور  یاد 
جدید  شرط  دو  حداقل  و  شود  نظر  تجدید 

براى کاندیدا ها اضافه شود.
هنگام  نمایندگی  داوطلب  هر  از  الف. 
هزار   ۵٠٠ معادل  حداقل  مبالغی  نام  ثبت 
انتخابات  اجرایی  هاى  هزینه  جهت  تومان 
فرم  و  فراوان  هاى  کاغذ  اخذ شود، صرف 
هاى پرسشنامه، اضافه کارى صدها پرسنل 
اجرایی، انجام تحقیقات میدانی، حق الزحمه 
و تدارکات و تغذیه هزاران اعضاء صندوق، 
اجرایی و نظارت و غیره از جمله هزینه هایی 
است که در این راستا صرف می شود، در 
چنین حالتی کمتر کسی حاضر می شود بدون 
داشتن اقبال الزم مبادرت به ثبت نام نماید، 
که  است  این  بعضی  شعار  فعاًل  حالیکه  در 

سنگ مفت، گنجشگ مفت.
خواسته شود  نمایندگی  داوطلب  هر  از  ب. 
را  قانونی  احزاب  از  یکی  رسمی  حمایت  یا 
ارائه نماید و یا هنگام ثبت نام لیستی حاوى 
هواداران  و  حامیان  از  امضاء  هزار  حداقل 
خود را به همراه سایر مدارک تقدیم نماید، 
که  نباشیم  شاهد  شود  می  باعث  روند  این 
در حوزه ما کاندیدایی تا أخر بماند و ١٢ رأى 

داشته باشد.
موضوع اصرار داشتن به دعوت نامه و امضاء 
و  تأکید  برآن  سالهاست  که  حامیان  لیست 

پافشارى دارم دقیقًا در همین راستاست.
امیدواریم تا اصالح قانونی امور که مآاًل موجب 
می شود،  ها  کاندیدا  تعداد  شدن  محدودتر 
تعدد  بازار  آشفته  این  در  حاضر  شرایط  در 
داوطلبین، مردم موفق شوند گزینه اصلح را 
فارغ از کوچه و محله و طایفه و اقوام و روستا 
و شهر و صرفًا بر اساس لیاقت و شایستگی و 

توانمندى انتخاب نمایند.
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برنامه  رسمی  اجرای  از  پس  جمهوری  رییس 
جامع اقدام مشترک)برجام(، در نامه ای به محضر 
انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
گانه  یازده  دستاوردهای  تشریح  ضمن  اسالمی، 
ایران اسالمی در حوزه های هسته ای ، سیاسی، 
حقوقی و اقتصادی، تصریح کرد: این دستاوردها 
استوار  مردم  ساله   12 استقامت  و  پایمردی  با 
و  تحریم ها  و  تهدیدها  تمامی  مقابل  در  ایران 
تحت رهبری داهیانه و شجاعانه آن رهبر فرزانه، 

محقق شد.
که  است  کرده  تاکید  همچنین  روحانی  دکتر 
»دولت مصمم است با توجه کامل به رهنمودهای 
حضرتعالی، اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت 
و جدیت رصد نموده و با واقع بینی هوشمندانه و 
به دور از هر گونه خوش بینی افراطی، در برابر هر 
ُخلف وعده، اقدام متناسب متقابل به عمل آورده 
خواسته ها،  بر  اصرار  و  دقیق  برنامه ریزی  با  و 
در  عمل  ابتکار  کشور،  واقعی  نیازهای  و  منافع 
روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پساتحریم را 
در اختیار گرفته و هر گونه تالش دشمنان برای 

سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد«.
متن کامل نامه رییس جمهوری به محضر رهبر 
انقالب اسالمی به این شرح منتشر شده  معظم 

است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»اِْن یَْنُصْرُکُم اهلل َفال غالَِب لَُکم«

محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی
حضرت آیت  اهلل خامنه ای )دامت برکاته(

با سالم و تحیات وافره،
حمد و سپاس بیکران به پیشگاه قادر متعال که 
بار دیگر با لطف و عنایت خود ملت بزرگ ایران 
تاریخی، موفق و سرفراز  از امتحانی سخت و  را 
را مبهوت  نظام  و  آورد و دشمنان کشور  بیرون 

ساخت.
درود و سالم بر پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت 
مطهرش که عنایت آنان همواره شامل حال مردم 

عزیزمان بوده است.
سالم و تحیت به محضر ولی اهلل اعظم که همواره 

دستگیر این ملت در روزهای سخت بوده است.
درود بر امام راحل )ره( که راه عزت و سربلندی 

و اعتمادبه نفس را به ما آموخت.
به ویژه شهدای  واال مقام  بر همه شهیدان  سالم 
راه  خود  فداکاری  با  که  هسته ای  گرانقدر 

ایستادگی و مقاومت را به  ما آموختند.
اینک افتخار دارم به  استحضار حضرتعالی و ملت 
سربلند و مقاوم ایران برسانم که در پی تکمیل 
اجرای  در   5+1 کشورهای  و  ایران  اقدامات 
امروز شنبه 26 دی  برجام،  تعهدات خود طبق 
ماه 1394، رسماً برنامه جامع اقدام مشترک وارد 

مرحله اجرایی گردید.
بنابراین از امروز، و در نتیجه پایمردی و استقامت 
تمامی  مقابل  در  ایران  استوار  مردم  ساله   12
و  داهیانه  رهبری  تحت  و  تحریم ها،  و  تهدیدها 
هسته ای،  حوزه  در  فرزانه،  رهبر  آن  شجاعانه 

دستاوردهای زیر حاصل گردید:
تثبیت  برای  ایران  ملت  راهبردی  خواسته   1
حق مسلم در زمینه فعالیت  صلح آمیز هسته ای، 
با  کشورمان  هسته ای  برنامه  و  رسید  تحقق  به 

ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی و احترام 
جهانیان قرار گرفت.

مهم ترین  و  حساس ترین  به عنوان  غنی سازی   2
مسیری  در  کشورمان،  هسته ای  برنامه  بخش 
تکامل یافته ادامه می یابد و طی برنامه ای مدون، 
ایران در زمره تولیدکنندگان بین المللی سوخت 

هسته ای درمی آید.
در  اراک،  سنگین  آب  تحقیقاتی  راکتور   3
چارچوب یک همکاری بین المللی به یک راکتور 
تحقیقاتِی مدرن و پیشرفته، و با استاندارد سطح  

باالی بین المللی، تبدیل خواهد گردید.
4 با ورود بیش از دویست تُن کیک زرد، ذخایر 
راهبردی اورانیوم در ایران برای اولین بار پس از 

انقالب اسالمی افزایش قابل توجهی یافت.
سنگین  آب  و  غنی شده  اورانیوم  فروش  با   5
تولیدی، جمهوری اسالمی ایران به جمع معدود 
وارد  حساس  مواد  این  صادرکننده  کشورهای 

گردید.
6 باب همکاری های بین المللی با برنامه هسته ای 
همچون  عرصه هایی  در  کشورمان  صلح آمیز 
راکتورهای  هسته ای،  نیروگاه های  تأسیس 
توسعه  و  تحقیق  سوخت،  تولید  تحقیقاتی، 
هسته ای،  پزشکی  هسته ای،  گداخت  پیشرفته، 
از  محافظت  شیرین کن،  آب  هسته ای،  ایمنی 

محیط زیست باز شده است.
هم زمان دستاوردهای زیر در حوزه های سیاسی، 

حقوقی و اقتصادی نیز محقق گردید:
امنیت  شورای  هفتمی  فصل  قطعنامه  شش   7
سازمان ملل بر ضّد ایران لغو شد. هم اکنون تنها 
از ده سال  اعتبار دارد که پس  قطعنامه 2231 

خودبه خود لغو خواهد گردید.
تصمیم شورای حکام  پنج  و  قطعنامه  دوازده   8
هم  گردید.  لغو  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
اکنون تمامی موارد و ابهامات مربوط به گذشته 
تنها  و  یافته  خاتمه  کشور  هسته ای  برنامه 
قطعنامه اخیر )2015/70( اعتبار دارد که صرفاً 

ناظر به اجرای برجام خواهد بود.
به  مربوط  مالی  و  اقتصادی  تحریم های   9
ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  امنیت،  شورای  هسته ای 
همچون  گوناگون  حوزه های  در  آمریکا  متحده 
نقل وانتقاالت مالی، فعالیت های بانکی، سوئیفت، 
سرمایه گذاری، خدمات بیمه، اعتبارات صادراتی، 
کشتیرانی،  حمل ونقل،  پتروشیمی،  گاز،  نفت، 
بنادر، تجارت طال و سایر فلزات، خودرو، هواپیما 
برای  الزم  زمینه  ترتیب  این  به  و  شد  برداشته 

حضور توانمند ایران در اقتصاد جهانی، استفاده 
از فرصت های بازار صادراتی و دسترسی به بازار 

سرمایه بین المللی فراهم گردید.
10 دارایی های مسدود شده مربوط به تحریم های 
استفاده  امکان  که  گردید  آزاد  ایران  هسته ای 
برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور را 

در دسترس قرار می دهد.
ساله  چندین  تالش  مهم تر،  همه  از  و   11
می خواستند  که  ایران  و  اسالم  بدخواهان 
تصویری نادرست و هراسناک از انقالب اسالمی 
انسانی  سیمای  و  خورد  شکست  کنند،  ترسیم 
جهانی  فضای  در  اسالمی  ایران  صلح طلب  و 
اخالق  تحسین  به  را  جهانی  جامعه  و  درخشید 
و منش خردمندانه و عزتمندانه فرزندان انقالبی 

شما وا داشت.
انقالب  معظم  رهبری  به  را  بزرگ  موفقیت  این 
تبریک می گویم و از صبر و بردباری ملت غیور 
ایران تشکر می کنم و از خدای بزرگ برای آنان 
و  تدبیر  با  ملی  توفیق  این  تحقق  مسیر  در  که 
تحمل، تالش شبانه روزی کردند پاداش مجاهدان 

را مسألت می کنم.
این توفیق چشمگیر نتیجه قدرت درونی و پایدار 
جمهوری اسالمی ایران در سایه انقالب اسالمی 
انقالب  دشمنان  که  است  فقیه  ولّی  رهبری  و 
مأیوس  تحریم  و  تهدید  گونه  هر  از  را  اسالمی 
کرده و به پای میز مذاکره کشاند. این پیروزی 
ایران  پایمردی و استقامت مردم قهرمان  نتیجه 
در مقابل همه فشارها و کاستی هاست. و باالخره 
مذاکرات  ماه  سی  به  قریب  نتیجه  پیروزی  این 
هدایت،  تحت  که  بود  نفس گیری  و  طوالنی 
عالی صورت  ادعیه حضرت مستطاب  و  حمایت 

گرفت.
راهی که ملت ایران دوازده سال پیش انتخاب کرد 
تا در مقابل زورگویی و انحصارطلبی قدرت های 
از حقوق خود  و  بایستد  زیاده خواه  و  استکباری 
دفاع کند، اکنون به ثمر نشسته است. سیاست 
ایران،  هسته ای  برنامه  تعطیلی  در  استکبار 
آب  راکتور  برچیدن  غنی سازی،  از  جلوگیری 
سنگین، تعطیلی فردو و توقف تحقیق و توسعه 
در  تعظیم  سر  اکنون  و  شد  مواجه  شکست  با 
آنچه  تمامی  و  آورده  فرو  ایران  اراده مردم  برابر 
سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه های  اتکای  به 
ایرانی ممنوع شده بود، مورد  ایران و  ملل برای 
شناسایی و احترام واقع گردید. واقعیت این است 
کرد،  مقاومت  عزتمندانه  ایران  بزرگ  ملت  که 

عزتمندانه مذاکره کرد، و عزتمندانه توافق نمود.
کنار  در  توافق،  این  در  ایران  مردم  موفقیت 
و  آشفتگی  اسالمی،  انقالب  دوستان  شادمانی 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  دشمنان  عصبانیت 
داشت. جمهوری  پی  در  آن  و خارج  منطقه  در 
اسالمی اکنون به پشتوانه بازوان قدرتمند خود، و 
با اتکاء به توانایی های دفاعی، سیاسی، اقتصادی 
و  ثبات آفرین  اصلی،  بازیگری  دیپلماتیک،  و 
است.  منطقه   آرامش  و  صلح  تضمین کننده 
تعامل  توانایی  و  هسته ای،  موضوع  حل وفصل 
اقتدار  جهان،  بزرگ  قدرت  شش  با  موفق 
منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی ایران را 
تثبیت کرد. جای تأسف است که آنها که با صرف 
میلیاردها، تمامی سعی خود را به عمل آوردند تا 
مذاکرات را به شکست بکشانند و یا مانع تصویب 
و اجرای آن شوند، اکنون نیز سراسیمه دست به 
هر اقدامی می زنند تا مانع فرو ریختن کامل دیوار 

ایران هراسی شوند.
برای  راه  ظالمانه  تحریم های  رفع  با  اکنون 
شکوفایی اقتصادی ایران از طریق اجرای جدی و 
مؤثر سیاست های اقتصاد مقاومتی باز شده است. 
دولت اعتقاد راسخ دارد که اگرچه رفع تحریم ها 
از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کاری 
الزم و ضروری بود که صورت گرفت، لیکن الزمه 
و  معیشت  بهبود  و  اقتصادی  گشایش  قطعی 
و  مقاومتی  اقتصاد  همه جانبة  پیگیری  اشتغال، 
حضور فعال همه مردم در صحنه سرمایه گذاری 

و کار و ابتکار است.
دولت مصمم است با توجه کامل به رهنمودهای 
حضرتعالی، اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت 
و جدیت رصد نموده و با واقع بینی هوشمندانه و 
به دور از هر گونه خوش بینی افراطی، در برابر هر 
ُخلف وعده، اقدام متناسب متقابل به عمل آورده 
خواسته ها،  بر  اصرار  و  دقیق  برنامه ریزی  با  و 
در  عمل  ابتکار  کشور،  واقعی  نیازهای  و  منافع 
روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پساتحریم را 
در اختیار گرفته و هر گونه تالش دشمنان برای 

سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد.
بدون شک، در این مرحله جدید از تاریخ انقالب 
هدایت های  گذشته،  همچون  نیز،  اسالمی 

رهبری، روشنگر راه ملت و دولت خواهد بود.
و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران 

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
روحانی  آقای  نامه ی  به  پاسخ  در  اسالمی 
مذاکرات  سرانجام  درخصوص  رئیس جمهور 
دادن  نتیجه  از  خرسندی  ابراز  با  هسته ای، 
مقاومت ملت ایران در برابر تحریم های ظالمانه 
تالش  اثر  در  مقابل  طرف های  عقب نشینی  و 
همه ی  کوشش های  و  هسته ای  دانشمندان 
مهم  نکته ی  پنج  بر  مذاکرات،  دست اندرکاران 

خطاب به رئیس جمهور تأکید کردند.
 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری

با سالم و تحیت،
اینکه مقاومت ملت بزرگ  از  خرسندی خود را 
تالش  و  ظالمانه  تحریم های  برابر  در  ایران 
صنعت  این  پیشبرد  در  هسته ئی  دانشمندان 
مهم و کوشش خستگی ناپذیر مذاکره کنندگان، 

آنان  از  برخی  که  را  مقابل  طرف های  سرانجام 
به  وادار  شهره اند،  ایران  ملت  با  دشمنی  به 
تحریم های  آن  از  بخشی  رفع  و  عقب نشینی 
و  جنابعالی  از  و  می دارم  ابراز  کرد،  زورگویانه 
همه ی  و  محترم  وزیر  و شخص  مذاکره  هیئت 
نظر  عجالتاً  می کنم.  تشکر  دست اندرکاران 

جنابعالی را معطوف می دارم به اینکه:

اوالً: مراقبت شود که طرف مقابل تعهدات خود 
از  برخی  اظهارات  دهد.  انجام  کامل  به طور  را 
سیاستمداران آمریکائی در این دو سه روز کاماًل 

موجب بدگمانی است.
ثانیاً: به همه ی مسئوالن دولتی تذکر داده شود 
که حّل مشکالت اقتصادی کشور در گرو تالش 
در  بخش ها  همه ی  در  خردمندانه  و  بی وقفه 
جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریم ها به 
تنهائی برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت 

مردم کافی نیست.
ثالثاً: در تبلیغات توجه شود که در برابر آنچه در 
این معامله به دست آمده، هزینه های سنگینی 
که  گفته هائی  و  نوشته ها  است.  شده  پرداخت 
و  گرفته  نادیده  را  حقیقت  این  می کنند  سعی 
خود را ممنون طرف غربی وانمود کنند با افکار 

عمومی ملت، صادقانه رفتار نمی کنند.
رابعاً: همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه ی 
استکبار و زورگو، بر اثر مقاومت و ایستادگی به 
باید همه ی ما درسی  را  این  دست آمده است. 
بزرگ برای همه ی قضایا و حوادث در جمهوری 

اسالمی بدانیم.
و  از خدعه  که  می کنم  تأکید  دیگر  بار  خامساً: 
در  آمریکا  بویژه  مستکبر  دولت های  عهد  نقض 

این مسأله و دیگر مسائل غفلت نشود.
موفقیت جنابعالی و دیگر مسئوالن کشور را از 

خداوند متعال مسألت می کنم.

سّیدعلی خامنه ای
29 دی 94

و  ردصالحیت  رفت،  می  انتظار  آنچه  از  بیش 
عدم احراز صالحیت ها رخ داد: بیش از نیمی از 
کاندیداهایی که دعوت نظام را برای حضور در 
بودند، توسط هیأت های  انتخابات لبیک گفته 

نظارت کنار زده شدند!
نظارت  توسط هیأت های  داده،  آنچه رخ  البته 
در استان ها بوده و امید می رود شورای نگهبان 
و  کند  جبران  را  نمایندگانش  فاحش  خطای 
همان   - حداکثری  انتخابات  برگزاری  مقدمات 
انقالب نیز بر آن تأکید دارند -  گونه که رهبر 

فراهم آورد.
توجه اعضای محترم شورای نگهبان را به آخرین 
سخنان رهبری درباره انتخابات که ناظر است به 

هفتم اسفند سال جاری جلب می کنیم: 
شرکت  اسفند[  هفتم  ]درانتخابات   » همه 
ندارند.  قبول  را  نظام  که  کسانی   حتی  کنند 
باشد.  نداشته  قبول  را  بنده  است کسی  ممکن 
 انتخابات، مال رهبری نیست. مال ایران اسالمی 
گذشته  همچون  است.  ما  اسالمی  جمهوری  و 
را  نظام  که  کسانی  همه حتی  که  داریم  اصرار 
و رهبری را قبول ندارند پای صندوق ها بیایند 
نظام  و  ایران  به ملت،  انتخابات متعلق  چرا که 

جمهوری اسالمی است«.
حال سؤال بسیار جدی، محترمانه و عقالنی از 
این است که چه نسبتی  اهالی شورای نگهبان 
است بین آنچه هیأت های اجرایی مرتکب شده 

اند و این سخن ولی فقیه؟! تضاد یا تطبیق؟!
که  کنند  می  تصریح  انقالب،  رهبر  وقتی 
انتخابات مال رهبری نیست، مال ملت، ایران و 
نظام است، معنایش این است که انتخابات ، مال 

شورای نگهبان هم نیست و هیچ کس نباید در 
مسیر کاستن از مشارکت مردم حرکت کند، چه 
آن معاند ضدانقالب که در شبکه های ماهواره 
و  کند  می  عدم حضور  به  تشویق  را  مردم  ای 
چه کسی که در هیأت های اجرایی یا نظارت، 
خانه  اش،  نهایی  نتیجه  که  کند  می  حرکتی 
انتخابات  روز  در  مردم  از  بزرگی  بخش  نشینی 

است.
اعضای شورای نگهبان به ویژه فقهای آن قطعاً 
بر مقوله آخرت سوز تضییع حق الناس، وقوف 
انقالب  کامل دارند و می دانند که وقتی رهبر 
گویند،  می  سخن  انتخابات  در  الناس  حق  از 
صرفاً راجع به حق کسانی که کاندیدا شده اند 
به  راجع  است  این حقی  بلکه  اند  نگفته  سخن 
همه کسانی که می توانند رأی دهند. بنابراین 
، سخن از حق چند هزار کاندیدای رد یا عدم 
ماجرای حق  بلکه  نیست  احراز صالحیت شده 
آن،  از  باالتر  و حتی  رأی دهنده  میلیون  دهها 

80 میلیون ایرانی است.
جمهوری اسالمی ، برای بقای خود نه به بمب 
هسته ای وابسته است، نه به اقتصاد نه چندان 
قدرتمندش و نه به وابستگی اش به قدرت های 
جهانی. آنچه جمهوری اسالمی را تا کنون حفظ 
کرده است، حضور دائمی و مشارکت مردم در 

فرایندهای کشور بوده است و الغیر.
از  مردم  دلسردی  باعث  آنچه  هر  رو،  این  از 
به  اسید  ریختن  شود،  انتخابات  در  مشارکت 
نیت  با  که  آن  ولو  است  نظام  های  ریشه  پای 

خیرخواهانه صورت بگیرد.
در  که  نگهبان  شورای  فقهای  و  حقوقدانان  از 

قصد آنها برای حفظ نظام تردیدی نیست انتظار 
از  دفاع  اسم  به  و  خودشان  دست  با  رود،  می 
یعنی   ، نظام  پشتیبانان  ترین  ،بزرگ  نظام 
می  آنها حتماً  نرانند.  بیرون  از صحنه  را  مردم 
دانند که جمهوری اسالمی ایران منهای مردم، 
موجودیتی بسیار آسیب پذیر خواهد بود؛ امید 

که با نظام چنین نکنند.
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منبع : عصر ایران 

نامه روحانی به رهبر انقالب

پاسخ رهبر انقالب به نامه رئیس جمهور 
اسید به پای ریشه های نظام نریزیددرباره سرانجام مذاکرات هسته ای

شورای نگهبان خطای فاحش هیأت های نظارت را جبران کند

از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که در قصد آنها برای حفظ نظام تردیدی نیست انتظار می رود، با 
دست خودشان و به اسم دفاع از نظام ،بزرگ ترین پشتیبانان نظام ، یعنی مردم را از صحنه بیرون نرانند.
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و  نفت  قیمت  افت  به واسطه  دولت  بی پولی 
ترکیب  در  دالر،   30 سطح  به  آن  رسیدن 
با رشد اقتصادی ناچیز اقتصاد کالن کشور، 
ریسک تشدید »به ارث رسیدن چرخه شوم 
تبعات  می تواند  و  برده  باال  شدیدا  را  فقر« 
مخرب اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی 
بازآرایی  در چنین شرایطی،  آورد.  بار  به  را 
ارتقای  هدف  با  کشور  فقرزدایی  برنامه های 
و  کلیدی  مساله ای  برنامه ها،  این  بهره وری 
یادداشت کوتاه، 3 مالحظه  این  مهم است. 
مهم و 3 راهکار کلیدی را در این زمینه ارائه 
می دهد که جا دارد در بودجه 95 و برنامه 

ششم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرند.
هزینه کرد  سقوط  ریسک   :1 مالحظه 
سالمت  و  آموزش  برای  فقیر  خانوارهای 

کودکان
خانوارهای  درصد   72 حدود  گذشته،  سال 
استان سیستان و بلوچستان، کمتر از ماهانه 
خود  کودکان  آموزش  برای  تومان   1000
آذربایجان  و  هرمزگان  در  کرده اند.  هزینه 
درصد   60 حدود  هم،  کردستان  و  غربی 
داشته اند.  وضعیتی  چنین  خانوارها 

»بودجه  خام  داده های  براساس  )محاسبات 
خانوار« مرکز آمار ایران(

در  می دهد  نشان  مختلف  تجربی  مطالعات 
به  فقیر  خانوارهای  اقتصادی،  رکود  شرایط 
سرعت هزینه های خود را در زمینه »آموزش 
و سالمت کودکان« کاهش می دهند. به بیان 
دیگر، اکثر خانوارهای فقیر، در قبال آموزش 
»کاالی  یک  مثابه  به  کودکان،  سالمت  و 
لوکس« رفتار می کنند و بالفاصله بعد از افت 
درآمد به سبب رکود اقتصادی، این هزینه ها 
مساله  این  می رسانند.  صفر  حدود  به  را 
انسانی  سرمایه  به  شدید  لطمه  با  می تواند 
کودکان، تشدید »تله فقر« را به همراه آورده 
و تبعات تلخ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را 

در بلندمدت ایجاد کند.
مستمر  کاهش  ریسک   :2 مالحظه 

فرصت های شغلی برای فقرا
برای فهم فشار سنگین سیاست های ناصحیح 
اقتصادی بر فقرا کافی است توجه کنیم که 
در 10 سال اخیر )1384 تا 1394(، میانگین 
و  سیستان  در  ایجادشده  خالص«  »اشتغال 
شغل«،   10200 »منفی  ساالنه  بلوچستان 

 1300 »منفی  ساالنه  غربی  آذربایجان  در 
 1770 ساالنه  کردستان  استان  در  شغل«، 
شغل، در استان ایالم ساالنه 480 شغل و در 
استان های تهران و البرز هم مجموعا ساالنه 
44 هزار شغل بوده است. )منبع: محاسبات 
»طرح  فصلی  گزارش های  براساس  نگارنده 

آمارگیری نیروی کار« مرکز آمار ایران(
طبیعتا لطمه اصلی حاصل از این اشتغال زایی 
حدودا  جمعیت  رشد  کنار  در  اندک  بسیار 
10 میلیون نفری کشور در 10 سال اخیر، 
در  است.  شده  وارد  خانوارها  فقیرترین  به 
چنین وضعیتی، فقیرترین خانوارهای کشور 
که عموما هم منبع درآمدی جز »دستمزد« 
آورند.  دست  به  شغلی  نمی توانند  ندارند، 
هم،  شغل  داشتن  صورت  در  حتی  به عالوه 
تعیین  در  اندکی  بسیار  چانه زنی  قدرت 
دستمزد دارند. )به دلیل رشد مستمر تقاضای 
موقعیت های  اندک  عرضه  کنار  در  اشتغال، 

شغلی(
بودجه های  شدید  افت  ریسک   :3 مالحظه 

فقرزدایی در دولت
تغییر  عدم  فرض  با  دالری،   30 نفت 
تغییر  عدم  و  دولت  مالیاتی  درآمدهای 
خواهد  معنا  این  به  دالر،  قیمت  محسوس 
بود که بودجه دولت حداکثر کفاف پرداخت 
تعهدات مالی پایه ای دولت )حقوق و مزایای 
کارکنان و نیز یارانه نقدی( را خواهد داشت. 
بنابراین برنامه های اجتماعی دولت و به ویژه 
سیاست های کالن فقرزدایی با مشکل شدید 
بودجه ای مواجه خواهند بود. با لحاظ کردن 
را  کلی  بسیار  راهکار   3 فوق،  مالحظات 
می توان برای احیای برنامه های فقرزدایی در 

دوره نفت 30 دالری مطرح کرد:
»فقرزدایی  برنامه های  توسعه   :1 راهکار 

غیرپوپولیستی«
»هدفمندتر  ضرورت  دالری،   30 نفت 
بالفعل  و  بالقوه  بودجه ای  منابع  ساختن« 
نکته  اولین  می کند.  برابر  چند  را  فقرزدایی 
برنامه های  باید  که  است  آن  زمینه  این  در 
نقدی  پرداخت های  قالب  در  فقرزدایی 
تحت  خانوارهای  به  صرفا  شبه نقدی،  و 
بهزیستی  و  )ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش 
محدود شود. سایر ردیف های بودجه مربوط 
حتی المقدور  است  بهتر  نیز،  فقرزدایی  به 
مانند  پربازدهی  و  کم فساد  برنامه های  بر 
»ارتقای کیفیت آموزش و سالمت کودکان 
خانوارهای محروم« یا »طراحی بیمه بیکاری 

فراگیر« متمرکز شوند.
بودجه  اصالح  هدفی،  چنین  تحقق  برای 

است.  قدم  اولین  نقدی«  »یارانه  دولتی 
یارانه  پرداخت  سال   5 از  بعد  مثال  برای 
شهامت  دولت  دارد  جا  غیرهدفمند،  نقدی 
یارانه  محدودسازی  ضمن  و  دهد  خرج  به 
رسمی  پوشش  تحت  خانوارهای  به  نقدی 
یارانه  مالی  منابع  بقیه  حمایتی،  نهادهای 
و  آموزش  ارتقای  برای  منحصرا  را  نقدی 
سالمت کودکان خانوارهای محروم تر صرف 
یارانه  اعطای  به  مربوط  دولتی  بودجه  کند. 
)یعنی  ترکیه ای  و  چینی  تولیدکنندگان  به 
یارانه ای  و  مبادله ای  دالر  فروش  همان 
زودتر  چه  هر  باید  نیز  واردکنندگان(  به 
قطع  از  حاصل  مالی  منابع  شود.  برچیده 
مالی  منابع  می تواند  مبادله ای،  دالر  فروش 
برای پروژه های فقرزدایی آزاد  قابل توجهی 
کند، از پروژه های مربوط به ارتقای آموزش 
و سالمت خانوارهای محروم گرفته تا بودجه 

طراحی »بیمه بیکاری فراگیر« و امثال آن.
اشتغال زایی  موتور  کردن  روشن   :2 راهکار 

»کم سرمایه« و »کاربر«
است  مجبور  دولت  یعنی  دالری   30 نفت 
مختلف«  رانت های  »اعطای  معیوب  فرآیند 
)مانند  »سرمایه بر«  تولیدکنندگان  به 
تولیدکنندگان  و  فوالدسازان  خودروسازان، 
محصوالت پتروشیمی و امثال آن( را اصالح 
فعالیت  »هموارسازی«  به  عوض  در  و  کند 
بپردازد.  »کاربر«  خدمات  تولیدکنندگان 
دالری،   30 نفت  به واسطه  دولت  بی پولی 
 Labor( فوریت توسعه »اشتغال زایی کاربر
intensive(«، به ویژه بر مبنای اشتغال زایی 
اطالعات  »فناوری  و  »گردشگری«  در 
)ICT(« را چند برابر می کند. تجربه موفق 
ـ  برنده در قالب  نظام طراحی تعاملی برنده 
پیش  را  عظیمی  ظرفیت های  »برجام«، 
روی اشتغال زایی در این 2 حوزه قرار داده 
اندک،  سرمایه گذاری  با  می توانند  که  است 

اشتغال زایی انبوه داشته باشند.
گردشگری،  حوزه  در  مثال  برای 
سیاست هایی مانند »حذف متقابل ویزا بین 
»آزادسازی  یا  منطقه«  کشورهای  و  ایران 
سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور 
مناطق مختلف کشور«  در  در ساخت هتل 
رسمی  تعطیالت  نظم بخشی  و  »اصالح  یا 
مدارس«،  تعطیالت  »اصالح  یا  کشور« 
گردشگری  در  شغل  هزار  صدها  می تواند 
ریالی  به  نیاز  آنکه  بدون  کند،  ایجاد 
یا  داشته  وجود  دولت  طرف  از  هزینه کرد 
وارد  کشور  پس انداز  منابع  بر  فشاری  هیچ 
اطالعات،  فناوری  حوزه  در  همچنین  شود. 

مذهبی  و  فرهنگی  نهادهای  »همدل سازی 
مناطق  در  پرسرعت  اینترنت  توسعه  برای 
برنامه ششم  مختلف کشور«، »هدف گذاری 
در  اینترنت  کیفیت  و  رسیدن سرعت  برای 
 3 میانگین  به  کشور  استان های  تک تک 
موانع  »رفع  نیز  و  خاورمیانه«  اول  کشور 
کشور«،  از  خارج  با  پول  انتقال  و  نقل 
بدون  می توانند  که  هستند  سیاست هایی 
منابع  یا  دولتی  بودجه  بر  فشاری  هیچ گونه 
در  انبوه شغل  تولید  موتور  پس انداز کشور، 

حوزه ICT را روشن کنند.
فضای  »تسهیل  برنامه  طراحی   :3 راهکار 

کسب وکارهای ُخرد«
دولت  اخیر  سال   2 ارزشمند  هدف گذاری 
برنامه ای  کسب وکار،  فضای  بهبود  به منظور 
سنگ بنای  می تواند  که  است  تحسین  قابل 
ایجاد  اقتصاد رقابتی منصفانه و پویا را  یک 
کند؛ اما یکی از ضعف های مهم این برنامه، 
در  است.  بوده  خرد  مشاغل  به  کم توجهی 
حال حاضر، انبوهی از فعاالن مشاغل خرد که 
بخش بزرگی از آنان از خانوارهای آسیب پذیر 
قانون گذاری،  ضعف  به دلیل  هستند، 
فعالیت  به  غیررسمی  در شرایطی  مجبورند 
»تسهیل  و  »رسمیت بخشی«  بپردازند. 
برنامه ای  خرد،  مشاغل  برای  مجوز«  صدور 
بر  بودجه ای  فشار  بدون  می تواند  که  است 
فقیر  خانوارهای  مالی  فقر  از  بخشی  دولت، 

را کاهش دهد.
مجوز  24ساعته  »صدور  مانند  برنامه هایی 
به  قانونی،  دستفروشی  برای  یک ساله 
»صدور  ایرانی«،  محصوالت  فروش  شرط 
ـ  خانگی  مشاغل  برای  مجوز  24ساعته 
دریافت  و  سبزی خردکنی  مانند  محلی 
مالیاتی به صورت علی الراس در زمان صدور 
مجوز«، »صدور 24ساعته مجوز برای حمل 
شهرهای  در  موتورسیکلت  با  مسافر  و  کاال 
برای  مجوز  یک هفته ای  »صدور  بزرگ«، 
یا  خدمات«  و  کاال  خرده فروشی های  کلیه 
سرمایه گذاری  زمینه  در  کار  قانون  »اصالح 
رسمی سازی  هدف  با  زباله،  بازیافت  برای 
مثال هایی  حوزه«،  این  در  سرمایه گذاری 
به  نیاز  بدون  که  هستند  سیاست هایی  از 
مشاغل  می تواند  دولتی،  بودجه  اختصاص 
جدیدی را برای خانوارهای فقیر ایجاد کند 
یا وضعیت قسمتی از شاغالن این خانوارها را 
بهبود دهد. اگر این یادداشت توانسته باشد 
بابی در زمینه »فوریت اصالح ساختار  فتح 
نگارنده  باشد،  کشور«  فقرزدایی  برنامه های 

به مقصود خود دست یافته است.

طی  شاکری  دکتر  ها،  پژوهش  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
می  ایراد  توسعه  برنامه ششم  تصویب  آستانه  در  که  سخنانی خود 
در  که  شود  جرا  وا  طراحی  طوری  باید  ریزی  برنامه   : گفت   ، شد 
مسیر وجود تغییر اصالحی ایجاد کند و با استفاده از منابع و ظرفیت 
های موجود اقدامات اصالحی انجام دهد نه اینکه بی توجه به وضع 
موجود و محدودیت منابع بخواهد دنیایی نو ایجاد کند و این همان 
مفهوم برنامه ریزی غیر جامع و هسته ها یا محورهای خط دهنده را 
تداعی می کند مثال ما اگر در برنامه اول سعی می کردیم بودجه را 

تصحیح کنیم و بودجه عملیاتی را عملی سازیم و روی یک صنعت 
مهم یا یک بخش مهم متمرکز می شدیم وضعیت بهتری در اجرای 

برنامه ها داشتیم.
نیروهای  دهنده  پرورش  نهادهای  باید  توسعه  برنامه  در  افزود:  وی 
نوآور شکل بگیرد خروج از وابستگی اقتصاد و نوآوری سیاسی برای 
آماده کردن محیط نوآوری علمی برای تبدیل مبنای علمی به مبانی 
فنی و نوآوری مدیریتی و کارآفرینی برای تبدیل بازاری کردن مبانی 
مخترع،  مدار،  سیاست  دانشمند،  پرورش  بدون  لذا  دارد.  نیاز  فنی 
کارآفرین و مدیر نمی توان اهداف برنامه ها را جامه عمل پوشاند. 
توسعه موفق کشور نیاز به مکتب فکری و موسسات نظریه پردازی 
و  مسئول  گروهی  های  رسانه  نهاد  دارد  تحقیقاتی  نظام  ارتقای  و 
حساس نیز پیش شرط تحقق اهداف برنامه هاست. لذا اسم برنامه 
ریزی باید تداعی کننده نهادها و سازمان های مناسب فرآیند توسعه 
قیمت  کردن  رها  و  فیزیکی  های  گذاری  سرمایه  صرفا  نه  و  باشد 

های کلیدی.
به گفته دکتر شاکری برنامه ها باید ماهیت ملی داشته و از درون 
نهادهای علمی، سیاسی و تحقیقاتی کشور شکل بگیرد و طراحی و 
اجرا شود و پس از آن به پیش شرط های فکری نهادی و سازمانی 
آن توجه کامل صورت گیرد. برنامه های سوم و چهارم قبل از انقالب 
که به توصیه کندی و مشاورت روستو در ایران اجرا شد و مشاوران 
زمینه  در  که  وجودی  با  آمدند  ایران  به  آنها  اجرای  برای  هاروارد 
اهداف رشد تولید و ایجاد زیرساخت ها به دستاوردهای خوبی رسید 

اما به هیچ وجه موجب تحقق توسعه در کشور نشد. گروه مشاورین 
برنامه ریزی جامع  این  نیازها و ضرورت های  با پیش  اول هاروارد 
آشنایی نداشتند. لذا بخش عمده گزارش گروه دوم مشاوران هاروارد 
و   ( جامع  ریزی  برنامه  غیرعلمی  پیشنهاد  در  اول  گروه  اشتباه  به 
و  فنی  و  مفهومی  اشتباهات  و  ایران  برای  آن  بودن  اجرا  غیرقابل 
اجرایی آن( برای برنامه سوم می پردازد. گروه دوم مطرح می کند 
که در »گزارش بازنگری برنامه دوم به طور خالصه نتیجه گیری شده 
است که کاستی های برنامه دوم را به سه عامل »پیچیدگی برنامه 
نهادی «  و »عوامل  آموزش دیده«  انسانی  نیروی  ریزی«، »کمبود 
می توان نسبت داد. به راستی که معلوم نیست کشف ضعف های 
بنیادی برنامه دوم چگونه می تواند الزاما توسل به برنامه ریزی جامع 
را )توسط گروه اول( در پی داشته باشد؟!« همچنین گروه دوم اضافه 
می کند: »ما اکثر با این گمان کار خود را آغاز کردیم و همه با این 
باور کارمان را به پایان رساندیم که اشخاص )گروه اول ( معتقد به 
برنامه ریزی جامع در داوری خود درباره این نوع برنامه ریزی دچار 
این  به قضاوت خود درباره  اندازه  از  بیش  اینکه  یا  اند  اشتباه شده 
برنامه ریزی اعتماد کرده اند که متکی بر شواهد کافی نبوده است. 
آن موقع با توجه به شرایط حاکم در ایران برنامه ریزی جامع نمی 

توانست کارساز باشد...«. 
طرح  از  باید  ریزی  برنامه  برای  ریزان  برنامه  افزود:  شاکری  دکتر 
موسسات  تشکیل  این الزمه  و  کنند  استفاده  ها  بخش  های جامع 
تحقیقاتی متعدد در کشور است که به طور مداوم روی بخش های 

مختلف اقتصاد کار کنند و طرح های کامل هر بخش را تهیه کنند 
و برنامه ریز نهایتا باید این طرح ها که حاصل کار مراکز تحقیقاتی 
 ، منابع  و  امکانات  به  توجه  با  و  دهد  قرار  هم  کنار  را  است  معتبر 
تعدادی از آنها را انتخاب کند. از طریق تدوین برنامه های غیرجامع 
و هسته های محوری طرح انتخاب شده را در قالب برنامه اجرا کند 
باید بر بستر نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی  لذا برنامه های توسعه 

پایدار و بلندمدت مبتنی شوند.
اجرای موفق برنامه های توسعه به دستگاه اداری و نظام بوروکراسی 
نیاز دارد. عدم توجه به شایسته ساالری تخصصی و عملی  کارآمد 
و تجربه گسترش فساد ، تنزل جایگاه اجتماعی و مادی کارمندان 
دولت، حاکمیت روابط به جای ضابطه ها و دستگاه قضایی ناکارآمد 
نظام اداری ما را از حیز انتفاع ساقط کرده است. لذا با این نظام اداری 
حتی اجرای بودجه های سالیانه امکانپذیر نیست چه رسد به تحقق 

اهداف توسعه ای برنامه ها.
برنامه ریزی باید ماهیت مشارکتی داشته باشد و این مستلزم وجود 
جوامع  در  ها  برنامه  پیشرفته  کشورهای  در  است  مدنی  نهادهای 
مدنی و احزاب شکل می گیرد مردم از طریق همین احزاب استراتژی 
های بلندمدت جامعه را تعیین می کند دستاوردهای علمی هم به 
احزاب منتقل می شود، این سیستم مدام خود را تصحیح می کند 
حزب اکثریت برنامه اش را اجرا می کند و حزب اقلیت دائما نقد می 
کند و این نقد مردم را هوشیار می کند از این رو می گویند برنامه 

نداریم نه اینکه اقتصاد رها شده است.
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منبع : الف

سخنرانی دکتر عباس شاکری پیرامون مشکالت برنامه ریزی در ایران در مرکز پژوهش ها

فقرزدایی با نفت ۳۰ دالری

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با دعوت از دکتر عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی مشکالت برنامه ریزی در ایران را بررسی کرد.

قاَل رَُسوُل الّله ِ صىل الله عليه و آله: اَِذا اْشـَتَْيَت َبْيـعا َفال َتِبْعُه َحتَّى َتْقِبَضُه. 
رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: وقتى چيـزى خـريدى پيش از آنكه آن را تحويل بگيرى نفروش.
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منبع : عصر ایران 

رد  به  اشاره  با  ایلنا،  احزاب  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رهامی  محسن 
صالحیت اصالح طلبان عنوان کرد: پیگیری های الزم از طریق دولت و 
نهادهای مرتبط با آن و دوستانی که با شورای نگهبان در ارتباط هستند 

با برخی اشخاص موثر صورت گرفته و رایزنی هایی شده است.
وی ادامه داد: احتماالً در روزهای آینده رایزنی ها و مالقات هایی با اعضای 
رد صالحیت  موضوع  به  رسیدگی  راستای  در  دولت  و  نگهبان  شورای 

اصالح طلبان خواهیم داشت و کار را از هر سه کانال جلو می بریم.
رئیس کارگروه تعامل و رایزنی شورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان در 
خصوص برخی اظهارنظر ها مبنی بر اینکه تایید صالحیت اصالح طلبان 
بررسی  مرحله  در  گفت:  گرفته،  صورت  فله ای  اجرایی  هیات های  در 
منابع  به  مربوط  استعالم های  نیز  اجرایی  هیات های  در  صالحیت ها 
چهارگانه در مواردی منفی گزارش شد و تعدادی رد صالحیت شدند. 
در  آن مرحله نیز حدود 60 نفر از اصالح طلبان در تهران و شهرستان 
تایید صالحیت  اما ما معتقدیم اصالح طلبان فله ای  ردصالحیت شدند، 
رد  با  قیاس  قابل  و  رفت  باال  رقم  این  بعد  مرحله  در  اما  نشده اند، 

صالحیت های مرحله اول نبود.
کار  ادامه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
ببینیم  می کنیم  صبر  ما  گفت:  بود،  خواهد  چگونه  اصالح طلبان 
تالش هایمان چقدر نتیجه می دهد. امیدواریم تعداد اصالح طلبان تایید 
صالحیت شده در حدی باشد که بتوانیم لیستی ارائه دهیم، برای همین 
ممکن  راه های  از  و  می گذاریم  لیست ها  تهیه  برای  را  خود  توان  همه 
قانونی برای تجدیدنظر شورای نگهبان نسبت به رد صالحیت های صورت 
گرفته استفاده کرده و به صورت کتبی و شفاهی اعتراض خود به شورای 

نگهبان را مطرح می کنیم.
این  اعالم  با  اصالح طلبان  سیاستگذاری  شورایعالی  رئیسه  هیات  عضو 
خبر که همچنین قرار است کتبی یا شفاهی موضوع رد صالحیت های 
گسترده اصالح طلبان را به رهبر معظم انقالب گزارش کنیم، گفت: از 
ایشان می خواهیم دستور تجدید نظر نسبت به رد صالحیت  اصالح طلبان 
را بدهند. رهامی خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی مسئولیت اجرای 
قانون جز در مواردی که بر عهده رهبری است با رئیس جمهور است. 
قانون اساسی مسئولیت مستقیم اجرای قانون را برعهده رئیس جمهور 
قرار داده و او نیز سوگند یاد کرده که برای احقاق حقوق مردم تالش 
کند در همین راستا باید همه توان خود را برای احقاق حقوق داوطلبان 
بگذارد. پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی 
برعهده  را  مجریه  قوه  ریاست  و  قانون  اجرای  و مسئولیت  است  کشور 
دارد. از طرفی در قانون اساسی حق مشارکت در سیاست های کالن و 
حضور در مجلس برای مردم دیده شده است، بنابراین اگر ردصالحیت ها 
شده  مردم  حقوق  تضیع  موجب  باشد،  قانونی  چارچوب های  از  خارج 
است. وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی 
اگر  گفت:  کند،  پیگیری  را  داوطلبان  شده  تضیع  حقوق  است  مکلف 
کسی  دست  از  کاری  دیگر  نکند،  کاری  زمینه  این  در  جمهور  رئیس 
اصالح  سیاستگذاری  عالی  شورای  رئیسه  هیات  عضو  نیست.  ساخته 
طلبان با اشاره به ماده 570 قانون مجازات اسالمی گفت: در این قانون 
آمده جایی که حقوق مردم توسط افرادی تضیع شود آن هم حقوقی که 
قانون اساسی به آن ها داده مجازات در نظر گرفته می شود و کسی حق 
ندارد حق مردم را ضایع کند. برای کسانی که چنین کاری بکنند عالوه 
بر انفصال از خدمت، محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و 

زندان از دو ماه تا سه سال پیش بینی شده است.
قوه  مردم  حقوق  احقاق  در  جمهور  رئیس  بر  عالوه  اینکه  بیان  با  وی 
قضائیه نیز به شکلی مسئول است، گفت: بعد از رئیس جمهور رئیس قوه 
قضائیه مسئولیت احقاق حقوق مردم را برعهده دارد و قانوناً باید حقوق 
آن ها را استیفا کند. اگر کسی شکایت کند و احساس شود حق او ضایع 
شده طبق قانون اساسی رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه باید پیگیری 

و کمک کند در همین راستا ما هم حقی خارج از قانون نمی خواهیم.
اصالح طلبان  سیاستگذاری  شورایعالی  رایزنی  و  تعامل  کارگروه  رئیس 
قدری  گسترده  و  وسیع  صالحیت های  رد  در  می رسد  نظر  به  گفت: 
تند روی شده است و به گزارش هایی استناد شده که چندان دالیل قوی 
و ُمتقنی ندارند، برای همین ما تقاضای تجدیدنظر کردیم و امیدواریم 
این تقاضا که توسط داوطلبان زیادی مطرح شده نتیجه بدهد و آقایان 
اعالم می کنند  از آن ها داریم و همواره  با  شناختی که  نگهبان  شورای 
دینشان را خرج هیچ گروه و جریانی نمی کنند، نگذارند حقوق جمعی 
از جامعه تضیع شود، چرا که این مسئله موجب بی تفاوتی جامعه خواهد 
شک  بدون  افزود:  دانشگاه ها  مدرسین  اسالمی  انجمن  کل  دبیر  شد. 
پیگیری در خصوص رد صالحیت اصالح طلبان در سطح وسیعی پیگیری 
بدهد  نتیجه  پیگیری ها  این  که  داریم  زیادی  امید  و  می گیرد  صورت 

اگرچه باید قدری صبر کنیم تا بتوانیم قضاوت قطعی داشته باشیم.

دکتر غالمعلی رجایی - امشب داشتم ادامه کتابی ششصد وچند صفحه ای 
را که یکی ازنویسندگان پرکاردرمورد آیت اهلل هاشمی نوشته وبنا دارد این 

کتاب را برای نمایشگاه سال بعد برساند، می خواندم.
چقدرجاها  اما  نگذشته  تاریخ  این  بیشتراز  سال  است. سی  جالبی  فرازهای 

وموقعیت ها وآدمها عوض شده اند!
بگمانم ازآن فرازهایی است که به دلیل اهمیت موضوع  به سرعت درفضاهای 
وغیر  رسمی  های  سرانه  واحتیاط   ترس  از  دور  به  ومجازی  ای  رسانه 

رسمی!خیلی دست به دست بگردد.
دراین سه روز نوشته چند نکته خیلی جالب دیده می شود :

- مخالفت نگرانی امام نسبت به رد صالحیت بعضی از شخصیتهای انقالب 
توسط شورای نگهبان

- وقت خواستن شورای نگهبان ازامام و مخالفت امام با این درخواست
- دست بدامان شدن جنتی به هاشمی برای گرفتن وقت مالقات ازامام

- وساطت هاشمی برای مالقات امام با شورای نگهبان
- موافقت امام پس ازوساطت هاشمی با این مالقات

-  تصمیم به منع خانم ها ازشرکت درانتخابات توسط بعضی ازاعضای شورای 
نگهبان!

-  برخورد ومخالفت قاطع امام با این تصمیم شورا- منع  نامزدی خانمها در 
انتخابات- و دخالت ایشان دراین زمینه!

شنبه 18 فروردین ماه 6۳
آقای احمد جنتی از شورای نگهبان تلفن زدند واز اینکه امام حذف آقایان  
صادق خلخالی و سید حسین موسوی تبریزی را به مصلحت ندانسته اند وبه 
اعضای شورای نگهبان هم اجازه مالقات نداده اند، ناراحت بودند.ازمن کمک 
نکنم  تعقیب  که  دادند  اطالع  بعد  بگیرم.ساعتی  مالقات  وقت  که  خواستند 
.دوباره عصرآقای امامی کاشانی خواستند که یا خودم مطالب آنها را به امام 
آقا  ازاحمد  عرض کنم ویا اجازه مالقات بگیرم دومی را ترجیح دادم.تلفنی 

خواستم مشکل را رفع نمایند .برایشان وقت گرفتند.
جمعه 17 فروردین 6۳

که  تبریزی  موسوی  وسیدحسین  خلخالی  صادق  آقایان  گفت  احمدآقا 
صالحیت نمایندگی شان را شورای نگهبان رد کرده است گفته اند خودمان 
را آتش می زنیم! البد شوخی است.امام هم گفته اند دخالت نخواهند کرد 
وفقط تا این حد گفته اند که شورای نگهبان جلسه ای برای شنیدن دفاع 
آنها تشکیل دهد چون ادعا کرده اند که دفاع ما را نشنیده اند واتهام را ابالغ 

نکرده اند.
سه شنبه 21 فروردین ماه 6۳

ی  درباره  را  امام  با  نگهبان  شورای  اعضای  مذاکرات  وجریان  آمد  احمدآقا 
صالحیت آقایان خلخالی وموسوی تبریزی گفت واینکه امام به آنها گفته اند 
درهرموردی که تشخیص بدهند به ضررانقالب است، دخالت می کنند واشاره 
به تالشهای چند روز گذشته بعضی ها ازجمله اعضای شورای نگهبان درمورد 
منع خانم ها!از شرکت درانتخابات کرده اند. آنها منکرشده اند وامام گفته اند 

از اعضای خودتان آمدند وگفتند که شورای نگهبان چنین تصمیمی دارد!
)به سوی سرنوشت /کارنامه وخاطرات هاشمی رفسنجانی/سال 63/به اهتمام 
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خوب بگذریم.

وحتی  طلبها  ازاصالح  بسیاری  صالحیت  احراز  عدم  یا  رد  خبر  روزها  این 
مستقلین سرتاسرکشور توسط شورای نگهبان نقل همه جاست.اینگونه نمی 
روند  دراین  باید  امام  همانند  رهبری  بگمانم  پرشورداشت.  انتخاباتی  شود 
دخالت کنند.محروم ماندن مردم از رای دادن به چهره هایی که دراین سی 
وچند سال امتحان خدمت وصداقت و وفاداری خود را  دردوره سخت مبارزه، 
نیست. کار درستی  ،حتما  اند  داده  نظام پس  به  آن  از  زندان، جنگ وپس 
از انبوه تعداد رد صالحیتها بسیاری انگشت به دهان مانده اند ومی پرسند 

آقایان می خواهند با این روند انتخابات ومردم را به کجا ببرند؟

دکتر محمود سریع القلم
آیا من و شما مي توانیم سه نفر از مقامات کره جنوبي را نام ببریم. احتماالً 
خیر. چون کره جنوبي سیستم است و نه فرد. اما همین که در جهان گفته 
مي شد ونزوئال یا لیبي، همه مي دانستند نام کدام افراد را باید مطرح کنند. 
مبناي  سیستم سازي  بپذیرند،  همه  که  است  این  توسعه یافتگي  شرط  اول 
و  پیشرفت  مباني  مي کنند.  مدیریت  را  سیستم  صرفاً  افراد  و  است  تحول 
فرآیندهاي تحول کیفي در حد عمومي و سهل الوصول شده اند و مصادیق آن 
در آسیا و آمریکاي التین پیدا مي شود که مي شود آنها را در گوگل جستجو 
کرد و نیازي به این همه جلسه، همایش، سخنراني، میزگرد، صدها سایت 
و جدول هاي نافرجام نیست. بنظر مي رسد از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه 

تاکنون در کشور ما بحث مي شود که پیشرفت خوب است یا بد.
اعتقاد به کشور و آینده کشور و آینده مردم ایران باعث خواهد شد تا از مباحث 
نظري عبور کرده و به راهبردها و سیاست هاي جهان شمول و محک خورده 
این گونه  اگر  شویم.  جدید  بحران هاي  بروز  از  مانع  و  آوریم  روي   جهاني 
تصمیم گیري ها و چرخش ها صورت نپذیرد، متأسفانه با قواعد علمي مي توان 
ما  مسئله  خواهدشد.  روبرو  پایدار  افول  فرآیند  یک  با  ایران  گرفت  نتیجه 
ناکارآمدي است و راه حل آن بین المللي شدن است. سیستم، ترتب، تخصص، 
کیفیت، رقابت و استاندارد منحصراً در سایه روابط گسترده بین المللي قابل 
تحقق است. ملتي که ثروت دارد، مي تواند فرهنگ و ارزش هاي خود را نیز 

حفظ کند. ملتي که ثروت دارد مي تواند استقالل و حاکمیت سیاسي خود را 
حفظ کند و حکومتي که تولید ثروت را براي عامه مردم خود تسهیل مي کند 

به مهم ترین منبع مشروعیت یابي سیاسي نیز دسترسي پیدا مي کند.
از  بیش  ما  کشور  در  ماند.  باقي  نقطه  یک  اما  شد  گفته  آنچه  هر  برابر  در 
و  تحلیل  اطالع رساني،  به  روزنامه   37 تهران  شهر  در  تنها  و  سایت  صدها 
تبلیغ مشغولند. در این آشفته بازار خبر و تحلیل و تبلیغ، فهم دقیق، علمي، 
سیستماتیک و منصفانه مسایل ایران کار سهلي نیست. در بسیاری از مواقع، 
مزاج، تعصب، احساس، حسادت، کینه توزي، تحریف، بزرگ نمایي، سیاه نمایي 
در خبر و تحلیل و تبلیغ و ترویج همه در هم مطرح مي شوند. تمیز صواب 
از ناصواب بسیار مشکل است. تمیز تواضع از تزویر که بعضا با هم آمیخته 
می شوند، کار هر کسی نیست. بدون تردید هستند روزنامه ها و سایت هایي 
که دغدغة کشور و مردم ایران را دارند و به جامعه معیار و آگاهي مي دهند. 
در عین حال، خأل تحلیل علمي، بي طرف، سیستم وار و آینده نگرانه مشاهده 

مي شود. 
پدیده،  انساني، کارآمدترین و دقیق ترین روش فهم یک  در متدلوژي علوم 
تحلیل  یک  به  دستیابي  براي  شاید  است.  مشابه  پدیده هاي  با  آن  مقایسة 
با  آن  مقایسه  کشور،  مسایل  از  منصفانه  و  واقع بینانه  سیستماتیک،  علمي، 
شاخص هاي کشورهایي مانند ترکیه، امارات، کره جنوبي، سنگاپور، مالزي و 

اندونزي مناسب ترین روش باشد

گزارش رد صالحیت های 
اصالح طلبان به رهبر انقالب

آیت اهلل هاشمی در خاطره خود از هیجدهم 
فرودین 6۳ می نویسد: آقای احمد جنتی از 

شورای نگهبان تلفن زدند واز اینکه امام حذف 
آقایان صادق خلخالی  و سید حسین موسوی 

تبریزی را به مصلحت ندانسته اند و به اعضای 
شورای نگهبان هم اجازه مالقات نداده اند، 

ناراحت بودند. ازمن کمک خواستند که وقت 
مالقات بگیرم!

مهم ترین مشکل کشور چیست؟ )ادامه(

رئیس کارگروه تعامل و رایزنی شورایعالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان گفت: قرار است کتبی 
یا شفاهی مسئله رد صالحیت های اصالح  طلبان را 
به رهبر معظم انقالب گزارش کنیم و از ایشان 

می خواهیم دستور تجدید نظر نسبت به رد صالحیت  
اصالح طلبان را بدهند.

 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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نوشتار زیر متن کوتاه شده مقاله دکتر محسن رنانی، نویسنده کتاب 
»تحلیل  عنوان  با  که  است  ایران«  اتمی  مناقشه  سیاسی  »اقتصاد 
صنایع  و  بازرگانی  اتاق  در  یازدهم«  انتخابات  از  بعد  ایران  اقتصاد 
و معادن اصفهان ایراد شده است. بخش هایی از  این مطلب بویژه 
مثالهای مربوط به چالش های سخت و  نرم  و نیز بحث اقتضائات 
مربوط به تداوم آثار مثبت انتخابات بسیار مفصل بود و امکان درج 
همه آن در این نوشتار نبود،. بنابراین با کسب اجازه ایشان، بخش 
هایی از مقاله را حذف کرده ایم. امید که در آینده بتوانیم متن کامل 

را منتشر کنیم.

مقدمه
پرسش این جلسه این است که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و 
نتایج حاصل از آن چه تأثیری بر آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. 
منظور از آینده، یکی دوسال بعد است. یعنی آیا انتخاب پیش بینی 
نشده آقای روحانی منجر به تحولی در اوضاع اقتصاد ایران خواهد 
انتخابات بر اقتصاد  شد و چه شرایطی برای تداوم تاثیر مثبت این 
که  بود  این  من  پیش بینی  انتخابات  از  پیش  دوره  در  است.   الزم 
اقتصاد ایران را بیش از یک ماه نمی توان پیش بینی کرد و در همایش 
مدیران سندیکای صنعت برق در اسفند 1391 نیز مطرح کردم که 
ـَـکینه گی( شده، یعنی  اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی )بخوانید ت
به وضعیتی مانند یک سیاهچاله دچار شده است و به همین علت 
بحث  همان  در  البته  و  نیست.  پیش بینی پذیر  و  پذیر  کنترل  دیگر 
اشاره کردم که وقتی یک سیستم وارد مرحله تکینگی یا سیاهچاله 
می شود، یا آنقدر در سیاهچاله می ماند تا انرژی خود را از دست 
بدهد و مضمحل شود و یا با یک شوک بزرگ می توان آن را از آن 

وضعیت خارج کرد.
با  بگویم  خواهم  می  کرد  خواهم  مطرح  که  دالیلی  با  اکنون  اما   
ایران آماده شده است که  اقتصاد  ایجاد کرد  انتخابات اخیر  شوکی 
اندکی پیش بینی  به در آید و همین االن هم  از وضعیت سیاهچاله 
تا این  اما تحوالت تکمیلی الزم است   پذیری آن بیشتر شده است 
شوک سیاسی حاصل از انتخابات وارد اقتصاد شود و به یک شوک 
از  را به طور کامل  ایران  اقتصاد  اقتصادی تمام عیار تبدیل شود و 
نتایج  به  توجه  با  که:  است  این  سوال  پس  کند.  خارج  سیاهچاله 
ایران چه تغییراتی حاصل خواهد شد و  اقتصاد  انتخابات، در رفتار 
پاسخ این است که تغییر رفتار اقتصاد ایران بستگی به این دارد که 
حکومت چه تحوالت تکمیلی پشت بند آن ایجاد کند و در یک کالم 
بسته به واکنش حکومت به نتایج انتخابات و رفتاری که جامعه می 

کند خواهد داشت.

بحران های سه گانه در ایران
می توان با شاخص های معینی نشان داد که در حال حاضر مجموعه 
نظام سیاسی ما در سه بحران به سر می برد. دقت کنیم که همه ما نیز 
جزیی از نظام سیاسی هستیم. ما یک دولت یا قوه مجریه  به معنی 
Government داریم و یک حکومت به معنی State که متشکل 
از همه قوای سیاسی  قانونی داخل حکومت است و یک نظام سیاسی 
هم داریم که متشکل از حکومت بعالوه کلیه آحاد ملت می  باشد. 
پس هر کس که در این نظام سیاسی پذیرفته است که در چارچوب 
قوانین موجود،  دانشگاه برود، فعالیت اقتصادی کند و مالیات بدهد، 
حق بیمه بدهد، رانندگی کند، ازدواج کند و نظایر این ها، به معنای 
این است که آن فرد ساختار سیاسی موجود و قانون اساسی حاکم را 
پذیرفته است و جز نظام سیاسی محسوب می شود. پس نظام سیاسی 
ساختار  این  در  پذیرفته اند  که  مردمی  اضافه  به  حاکم  قوای  یعنی 
سیاسی به صورت قانونی مشی اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. با 
این توضیح، اکنون می توان گفت نظام سیاسی در حال فرورفتن در 
سه بحران بزرگ است و حتی می توان گفت تا حدودی در این سه 
بحران فرو رفته است و البته این هنرمندی نظام سیاسی ما است که 
بحران ها را یا می پوشاند و یا به تعویق می اندازد اما ضعف آن در این 
است که نمی کوشد بحرانها را به طور ریشه ای حل و فصل کند و با 
اصالح ساختارهای معیوب بحران آفرین، زمینه بحران را از بین ببرد. 
به همین علت آن چه ما امروز با آن رو به رو هستیم، سی سال بحران 
در  بحران  موقت،  و  روزمره  مدیریت  در  بحران  است.  انباشته  شده 
نظام برنامه ریزی، بحران در نظام مالی و بودجه ای، بحران در نظام 
بانکی، بحران در دستگاه قضایی و زندان ها، بحران در نظام آموزش، 

بحران در نظام تولید، بحران در نظام درمان و نظایر این ها در واقع 
مشکالت یا بحران های کوچک انباشت شده ای هستند که به موقع 

چاره اندیشی نشده و امروز سرباز کرده است.
در یک تقسیم بندی بسیار کالن می توان گفت ما اکنون همزمان 
یکدیگر  به  زنجیره ای  به صورت  که  هستیم  رو  روبه   بحران  سه  با 
متصل هستند و اگر یکی از آن ها سرباز کند و به مرحله ظهور برسد 
را  یکدیگر  دومینو  زنجیره   مثل  اجتماعی شود  به حرکت  تبدیل  و 
تقویت و تکثیر می کنند و ممکن است به جایی برسد که دیگر نتوان 
آن را مدیریت کرد. این سه بحران شامل بحران در حوزه سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی است. در حوزه سیاسی، چند پاره بودن تقسیم 
واقع  در  و  سیاسی  قدرت  مراکز  و  سیاسی  رهبری  تعدد  و  قدرت 
فقدان یک مدیریت واحد سیاسی، نظام سیاسی را وارد بحران کرده 
است. مدیریت های موازی، اهداف متعدد و متنافر و فقدان یک ساخت 
ناهمگن«  به آن »حکومت نفوذهای  سیاسی یکپارچه که اصطالحاً 
گفته می شود یعنی گروه ها و جناح های سیاسی ناهمگون بخش هایی از 
قدرت را برای خود قبضه کرده اند و مستقل از یکدیگر کار می کنند، 
اکنون که انرژی و ذخایر داخلی سیستم به انتها رسیده است، نظام 
را دچار بحران کرده است. یعنی تا زمانی که درآمد نفت وجود دارد 
و با آن می توان خرابی ها و هزینه های این تعدد مراکز تصمیم گیر 
رقیب را جبران کرد، بحران سرباز نمی کنند. اما زمانی که درآمد نفت 
نباشد معلوم می شود که دیگر نمی توان همزمان برای این همه اهداف 
متضاد پول خرج کرد و همزمان نمی توان با این همه اهداف متنافر، 
ملموس  بحران  این  نیز  اقتصادی  حوزه  در  کرد.  مدیریت  را  کشور 
است و اصال نیازی به توضیح نیست. ظرفیت تولید داریم، اما همه 
امکان تولید نداریم، نیروی انسانی داریم اما ظرفیت جذب نداریم، 
نقدینگی عظیمی وارد اقتصاد شده است اما معلوم نیست کجاست 
و به تولید نرفته است، 700 میلیارد دالر درآمد نفت داشته ایم اما 
رشد اقتصادی مان نزدیک صفر بوده است، دالر جهش کرده است 
اما صادرات نمی تواند باال برود، درآمد کلی کشور باال رفته است اما 
فقر بیشتر شده است و دهها شاخص دیگر که به عنوان نشانه های 

بحران اقتصادی می توان برشمرد.
 در حوزه اجتماعی نیز مساله خیلی روشن است. نیازی نیست که 
در  پرونده  میلیون   16 انباشت  درمان،  حوزه  در  بحران  از  دوباره 
دادگستری، رشد سریع طالق، گسترش فساد از هر نوعش، گسترش 
عمق  توان  می  شاخص  یک  فقط  شود.  یاد  ها  این  نظایر  و  اعتیاد 
بحران را به ما نشان دهد. ما اکنون حدود پنج میلیون  بیکار داریم 
را می گوید ولی دالیل کافی  این  از  آمارهای رسمی کمتر  )البته  
وجود دارد که آن آمارها واقعی نیستند(. در پنج سال آینده هم پنج 
میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت پس ما در طول پنج 
روبه رو هستیم. همین یک  کار  متقاضی  میلیون  با 10  آینده  سال 
خود  دنبال  به  را  اجتماعی  بحرانهای  امواج  تا  است  کافی  ظرفیت 
بیاید که به سرعت و راحتی می تواند به یک بحران سیاسی بزرگ 

تبدیل شود.
 اکنون تنها کاری که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم انجام داده 
این است که یکی از بحران ها، یعنی بحران در حوزه سیاست را برای 
فضای  اضطراب  و  فروبستگی  یعنی  است.  انداخته  تعویق  به  مدتی 
سیاسی را گشوده وکاهش داده و یک فضای نشاط و امیدی نسبت 
به تحوالت سیاسی به وجود آورده است. این که نتیجه نهایی چه 
باشد بستگی دارد به برخورد حکومت با این تحول. اگر از این فرصت 
استفاده شود و به خوبی مدیریت شود و امید ایجاد شده به کمک 
چند تحول دیگر تقویت شود و تداوم یابد، در این صورت آن امید 
از اذهان بیرون آمده و به حرکت و عمل اجتماعی تبدیل می شود 
بیندازیم  تعویق  به  بتوانیم  را  دیگر  بحران های  تا  کند  می  کمک  و 
با  و حکومت  نداریم  پاس  را  تحول  این  اگر  اما  کنیم.  و حتی حل 
انتخابات  تحول  شود،  جامعه  سریع  سرخوردگی  موجب  رفتارش 
بنابراین الزم است  تبدیل شود.  بحران  به منشاء  تواند خودش  می 
چندین تحول دیگر رخ دهد و کمک کند تا این بیمار که در آستانه 
تشنج قرار گرفته است بتواند خود را جمع و جور کند و به وضعیت 
طبیعی بازگردد. پس نقش انتخابات در کمک به اوضاع کشور مثل 
نارسایی قلبی شده است و به  یا دچار  اغما رفته  به  بیماریست که 
حالت  به  قلبش  ضربان  و  هوشیار  دقایقی  برای  شوک  یک  وسیله 
عادی باز می گردد ولی اگر از این فرصت استفاده نشود و انباشت 
سموم موجود در بدن او درمان نشود، دوباره بیمار به اغما می رود یا 
تزریق  انتخابات مثل  قلبی جدی تری می شود. فعال  دچار مشکل 
یک سرم قوی عمل کرده است که بیمار را برای مدتی سرپا می کند 
اما بیماری از بین نرفته است و اگر چاره اندیشی نشود و درمانهای 

تکمیلی اجرا نشود بیمار دوباره به حالت اول بر می گردد.

چالش های سخت و مدیریت بحران در اقتصاد
اما با توجه به عنوان همایش، اجازه بدهید بر بحران های اقتصادی 
متمرکز شویم. بحران های موجود در حوزه اقتصاد ناشی از دو دسته 
چالش هستند: 1٫ چالش های سخت و 2٫ چالش های نرم. چالش های 
سخت، دولت را زمین گیر و مدیریت اقتصاد را از دست دولت خارج 
کرده است اما چالش های نرم، بخش خصوصی را زمین گیر و مدیریت 
موثر فعالیت را از دست آن خارج کرده است. ببینیم این چالش ها چه 
هستند و انتخابات اخیر چه افقی در برابر این چالش ها قرار داده 
است. در حوزه اقتصاد با یک سری چالش های ملموس، قابل مشاهده 
و قابل اندازه گیری روبه  رو هستیم که  آنها را چالش های سخت می  
مثال،  اولین  می کنم.  مطرح  را  زمینه  این  در  مثال  چندین  نامیم.  
بحران نقدینگی را می توان نام برد.  در حدود صد سال اخیر تا 1384، 
نقدینگی به حدود 68 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در هشت 
سال اخیر، این نقدینگی به بیش از 450 هزار میلیارد تومان افزایش 
است یعنی حدود هفت برابر شده است. شاید در ادوار گذشته هم 
مواردی بوده است که نقدینگی رشدی به این سرعت داشته است 

اما نکته مهم و بحران زای این ا ست که این نقدینگی در دوره رکود 
اقتصادی رشد کرده است. رشد سریع نقدینگی در دروه رونق، بحران 
نمی آفریند اما رشد این حجم از نقدینگی در دوره رونق نبوده است 
و حتی با رونق هم نینجامیده است. یعنی همین که این نقدینگی 
موجب رونق نشده است خودش نشانه بحرانی بودن نظام اقتصادی 
است. چون در یک اقتصاد عادی و بسامان، رشد نقدینگی به رونق 
باعث  وضعیت  این  البته  و  انجامد.   می  اقتصادی  رشد  افزایش  و 
شده است که این نقدینگی عظیم به تورم عظیم نینجامد. یکی از 
علل این که به نظر می رسد دولت تمایل ندارد اقتصاد ما را از رکود 
دربیاورد همین است  که ظرفیت تورم آفرین این نقدینگی عظیم 
اندازه  به  باید  این نقدینگی  آزاد نشود. در واقع  انفجاری  به صورت 
خودش تورم ایجاد کند ولی تا کنون این کار را نکرده است. یعنی در 
8 سال گذشته این نقدینگی حدود 200 درصد تورم ایجاد کرده در 
حالی که باید 700 درصد تورم ایجاد کرده باشد. چرا؟ چون تولید 
تورم  کند،  رشد  هم  تولید  نقدینگی  رشد  با  اگر  است.  نکرده  رشد 
ایجاد نمی شود اما وقتی نقدینگی رشد می کند اما تولید نه، فقط 
یک راه دارد که این نقدینگی اثر خود را بروز دهد و آن تورم است. 
بنابراین چیزی حدود 500 درصد تورم در این نقدینگی نهفته است 
که اگر آزاد شود بسیار ویرانگر است والبته به محض این که اقتصاد 
آزاد شدن  به  زا هم شروع  تورم  پتانسیل  این  بکند  رونق  به  شروع 
نقدینگی  دام  این  از  چگونه  که  است  بزرگی   مشکل  این  کند.  می 
بهره  اگر بخواهیم آن را جمع کنیم مثال می توانیم  فرار کنیم. االن 
بانکی یا نرخ سود اوراق مشارکت را تا 30 یا 40 درصد باال ببریم 
بعد مردم فوراً پول هایشان را در بانک ها می گذارند یا اوراق می خرند، اما 
آن موقع، بخش تولید اقتصاد که االن با 30 درصد ظرفیت دارد کار 
می کند، بیشتر تحت فشار قرار می گیرد و مثال با 10 درصد ظرفیت 
کار خواهد کرد و به یک موج بیکاری تازه می انجامد. در هر صورت  
االن راه حل عاجلی برای نقدینگی نداریم. هر کاری بخواهیم بکنیم 
با یک معضل یا بن بست مواجه می شویم. این وضعیت هست تا زمان 
بگذرد و تورم به تدریج نقدینگی را بخورد و ارزش آن را از بین ببرد. 
این یک چالش سخت در برابر دولت است و دست دولت را برای هر 
اقدامی و در کل برای مدیریت موثر اقتصاد بسته است. اگر زمانی 
دولت با سیاست مالی، می توانست اقتصاد را رونق دهد و در بخش 

خصوصی رونق ایجاد کند االن دیگر نمی تواند.
  اکنون چالش هایی از این دست که هم جدی هستند هم فعال راه 
حل عاجلی برای آنها متصور نیست، در حوزه اقتصاد فراوانند. مثال 
بانک ها و بخش خصوصی که بیش  در مورد بدهی های دولت به 
از 200 هزار میلیارد تومان است نیز با چنین بن بستی روبه روییم. 
بانک ها دیگر  نه  این بدهی ها را بدهد،  نه دولت دارد که بخواهد 
توان قرض دادن به دولت را دارند که قرض بگیرد و این بدهی را را 
رد کند، نه بانک مرکزی می تواند دوباره پول چاپ کند چون چاپ 
پول جدید می تواند شیرازه اقتصاد را در هم بپیچد، نه جامعه توان 
خرید حجم باالیی از اوراق مشارکت را دارد، نه دولت طالی زیادی 
دارد  ظرفیت  اقتصاد  نه  بدهد.  را  هایش  بدهی  و  بفروشد  که  دارد 
که دولت بخواهد خودش را حراج کند و سرمایه هایش را بفروشد. 
خالصه یک بن بست کامل. به همین ترتیب، هدفمندسازی به یک 
چاه ویل تبدیل شده است که همه توان مالی دولت را می بلعد و 
توقف آن نیز دیگر ممکن نیست. افزایش مجدد قیمت حامل های 
تورمی  سونامی  که  بود  خواهد  دیگر  بزرگ  اشتباه  یک  هم  انرژی 
به  ترتیب داستان مسکن مهر که  به همین  اندازد.  راه می  دیگری 
سرمایه  از  عظیمی  حجم  هم  کشور  ناتمام  پروژه  بزرگترین  عنوان 
ها را بلعیده است و هم به سرانجام نرسیده که مشکلی را باز کند و 
هم نیاز به حدود 150 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد که تکمیل 
سوی  از  نه  کنونی  شرایط  در  عظیمی  سرمایه  چنین  تهیه  و  شود 
دولت و نه از سوی متقاضیان که ممکن نیست. باز به عنوان نمونه 
دیگر حجم عظیم پروژه های عمرانی ناتمام که سرمایه های کشور 
زا زمین گیر کرده است اما اشتغال و تولید ایجاد نکرده است را می 
توان مثال زد. به همین ترتیب بدهی عظیم بیش از 80 هزار میلیارد 
تومانی بخش خصوصی به بانک ها که بانک ها را به مرز ورشکستگی 
کشانده است. این هما همه نمونه هایی از چالش های سخت اقتصاد 
ایران است که مدیریت اقتصاد ایران به بن بست کشانده است و در 
خود زنجیره ای از بحران ها بزرگ را در پی خواهد داشت. در واقع 
این ها همان چالش هایی هستند که من آن ها را در همایش مدیران 
سندیکای صنعت برق به طور مفصل توضیح دادم و گفتم که این 
ها اقتصاد ایران را وارد مرحله تکینگی کرده است. یعنی مرحله ای 
که اقتصاد دیگر برنامه پذیر نیست یعنی وارد مرحله »امتناع برنامه« 
به  و  پذیر.  کنترل  نه  و  است  پذیر  بینی  پیش  نه  یعنی  است  شده 
همین علت اقتصاد تبدیل به یک سیاهچاله می شود که همه چیز 

را در خود می بلعد.
یک  با  تنها  سیاهچاله  از  خروج  شد  اشاره  پیشتر  که  گونه  همان 
شوک بزرگ امکان پذیر است. تنها چیزی که االن می توان گفت این 
است که اکنون انتخابات اخیر به یک شوک بزرگ برای اقتصاد ایران 
اما  این عزم را نداشت  تبدیل شده است. به نظر من نظام سیاسی 
ملت این عزم را کرد و انتخابات را به یک شوک بزرگ تبدیل کرد 
یعنی اکنون افق های ناپیدا اندکی درحال روشن شدن است و امید به 
زندگی اجتماعی، فضای کارآفرینی و محیط اقتصادی برگشته است. 
اما این امید نیاز به اقدامات دیگری دارد به حرکت واقعی اقتصادی 
تبدیل شود. این شوک، فعالً فقط وقفه ای در پَسروی ما ایجاد می کند. 
پیش بینی من برای مدت این وقفه بین 6 ماه تا یک سال است. اکنون 
اگر نظام سیاسی شامل حکومت و مردم بتوانند این شوک مثبت را با 
شوک های بعدی تداوم دهند بحران در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز 
تخفیف می یابد و کم کم رفع می شود. فعاًل با این شوک، بحران از 
حوزه سیاسی، کمی خارج شده و آرامشی به این حوزه برگشته و اگر 
با شوک های دیگری تکمیل شود این آرامش به ثبات خواهد انجامید. 
است.  اقدمات  برخی  به  نیاز  شود  تکمیل  شوک  این  که  این  برای 
اقدمات را برشمارم، نگاهی کوتاه به چالش  از ان که این  اما پیش 
های نرم می اندازیم و این که چگونه این چالش های نرم می تواند 
باعث شود حکومت فرصت انجام اقدمات تکمیلی برای تکمیل شوک 

انتخابات را از دست بدهد.

چالش های نرم، ریشه تنش های ساختاری
آنهایی که  یعنی  بودند  بیان شد، چالش های سخت  این جا  تا  آنچه 
ماندگار  و  اساسی  اما مشکل  و شاخص سازی هستند.  مشاهده  قابل 
اقتصاد ایران، چالش های نرم است که بخشی از آن ها اصاًل پیدا نیستد 
و آن هایی هم که آشکارند قابل شاخص سازی نیستند، به همین دلیل 
نشوند،  نرم حل  چالش های  این  اگر  و  است  بسیار سخت  آن ها  بیان 
چالش های سخت دوباره برمی گردند و در بلندمدت حل شدنی نیستند 
به عبارت دیگر چالش های سختی که ما امروز دچارشان هستیم ناشی 
از چالش های نرم هستند. اگر آن ها در بلندمدت حل نشوند دوباره به 
وضعیت قبلی خود بازمی گردیم. به دیگر سخن، ریشه بی ثباتی ها و 
بحران ها در نظام سیاسی ما در چالش های نرم نهفته است. برای 
پرهیز از اطاله کالم، چالش های نرم را تنها در حد اشاره ای کوتاه 
سوال  این  یعنی  بحث  اصلی  نتیجه  به  بتوانیم  تا  کنم  می  معرفی 
که »حکومت چه باید بکند تا شوک انتخاباتی اخیر به حل بحران 

اقتصادی بینجامد؟« برسیم.
  مجموعه  چالش های نرم را به صورت شش ویژگی ماهوی حکومت 
معرفی می کنم که چهارتای آن ژنتیک است یعنی در تمام دوران 
پس از مشروطیت وجود داشته است و دو تای آن عارضی و مربوط 

به حکومت پس از انقالب است.

چهار ویژگی ژنتیک و تاریخی چنین اند:
اولین مسئله این است که حکومت در ایران نسبت به توسعه، مردد 
است. نسبت حکومت ها با توسعه سه حالت دارد : توسعه  خوار، توسعه  
خواه و توسعه  باز. حکومت توسعه خوار آن است که نه در شعار و نه 
در اندیشه، توسعه نمی خواهد، در عمل هم مانع توسعه می شود. 
نمونه  طالبان  حکومت  یا  قاجارها  حکومت  کند.  نمی  هم  ریاکاری 
نمی  و  می خورند  را  توسعه  تخم  که  های هستند  اعالی حکومت 
گذارند توسعه شکل بگیرد. توسعه خواه هم آن است که هم در شعار 
فرایند  با  وقتی  یعنی  خواهد.  می  توسعه  عمل  در  هم  و  اندیشه  و 
توسعه بخش خصوصی و جامعه مدنی رشد کرد راه را برای آن باز 
می کند و مانع رشد آن نمی شود. اما حکومت توسعه باز یا مردد 
حکومتی است که در شعار توسعه می خواهد و حتی برای آن برنامه 
اقتصادی  اما در عمل حاضر نیست عرصه های  ریزی هم می کند 

واجتماعی را به بخش خصوصی و نهادهای مدنی واگذار کند.
به نظر می رسد حکومت ما از نوع توسعه باز یا مردد است. فقط دو 
مثال می زنم و رد می شوم. مثال اول این که از سال 68 تا 88، 
دولت 20 سال خصوصی سازی کرده است، اما حجم دولت در سال 
68، حدد 44 درصد تولید ناخالص داخلی ایران و در سال 88، حدود 
بزرگ  با  همراه  خصوصی سازی  سال   20 است.  بوده  آن  درصد   84
شدن دولت داشته ایم. مثال دوم هم در مورد نقش زنان است. در 
تمام سه دهه اخیر حکومت هم در شعار و هم در برنامه ریزیها مساله 
را مطرح  اجتماع  و  اقتصاد  آنان در  ارتقای نقش  و  زنان  از  حمایت 
اکنون در برخی دانشگاههای ما هم  مانور داده است. آری  کرده و 
حدود 70 درصد دانشجویان، خانم ها هستند. اما می دانید حاصل 
سی سال برنامه ریزی برای ارتقای موقعیت خانم ها چه بوده است. 
این که پیش از انقالب نرخ مشارکت اقتصادی زنان 12 درصد بوده 
است و اکنون به 14 درصد رسیده است. یعنی شعار و برنامه و حتی 
سرمایه گذاری برای توسعه نقش زنان بوده است ولی در عمل راه 
را برای توسعه نقش زنان باز نکرده ایم. هنوز شهردار زن، فرماندار 
زن، استاندار زن، نماینده زن و وزیر زن نداریم. شاخص های عملی 
مشارکت زنان این هاست نه این که اجازه بدهیم زنان بروند دانشگاه. 
این ها نمونه عالی برای نشان دادن عملکرد یک حکومت مردد است 
که برنامه خصوصی سازی می ریزد اما در عمل دلش نمی آید راه را 
برای توسعه بخش خصوصی باز کند و شعار ارتقای وضعیت زنان را 
می دهد اما در عمل راه را بر توسعه نقش زنان می بندد. نتیجه این 
ویژگی این است که از یک سو برنامه می ریزیم وپول خرج می کنیم 
تا به یک اهدافی برسیم و بعد دوباره باید برنامه بریزیم و پول خرج 
کنیم تا مانع تحقق آن اهداف شویم. یعنی یک سازوکار درونی برای 

ضایع کردن منابع کشور درست کرده ایم.
 ویژگی دوم  حکومت ما، متناقض بودن است. حکومت ها دو دسته 
هستند: سازگار و متناقض. حکومت ها در درجه اول، وظایفی سنتی، 
بعد  انجام دهند  به خوبی  را  آن ها  اگر  تاریخی دارند که  کالسیک و 
پدر  مثال  دهند.  انجام  هم  را  مدرن  وظایف  یک سری  دارند  اجازه 
خانواده ابتدا باید غذا، مسکن، امنیت و لباس فرزندان خود را تأمین 
کند پس از فراهم کردن این موارد، خوب است که آنها را به دانشگاه، 
در خانه  پدری  اگر  بفرستد.  آموزی  هنر  و  ورزش  موسیقی،  کالس 
از  و  نکند  ایجاد  را  آرامش  و  امنیت  و  مناسب  تغذیه  شرایط  خود 
دارد.  متناقض  رفتار  باشد،  داشته  انتظار درس خواندن  فرزندان خود 
گونه  این  می توان  دارد که  یا حاکمیتی  نیز وظایف سنتی  حکومت 
برشمرد: باید امنیت ایجاد کند، نظم برقرار کند، قوانین را اجرا کند 
و خودش به قوانین احترام بگذارد، حقوق مالکیت مردم را هم تعریف 
و هم تضمین کند یعنی استیفا و ایفا کند، استانداردها را تعریف و 
نظارت کند، از ارزش پول ملی حفاظت کند و نظایر این ها. حکومت 
نمی تواند وظایف حاکمیتی خود را رها کند و به وظایف مدرن ثانویه 
خود برسد. وظایفی هم چون هدایت فعالیت بخش خصوصی، نظارت 
بر بازارها، ساماندهی اقتصاد، توزیع درآمد، نظارت بر تخصیص بهینه 
منابع، آموزش رایگان و نظایر اینّ ها از جمله وظایف مدرن هستند. 
به حکومتی که وظایف اولیه خود را رها کرده و به وظایف ثانویه و 
بپردازد، حکومت متناقض  به آن مربوط نمی شود  حتی وظایفی که 
و  امنیت  که  آن  از  پیش  پدری  اگر  که  گونه  همان  می شود.  گفته 
آرامش و تغذیه مناسب ایجاد کند بکوشد فرزندانش را به دانشگاه 
بفرستد و از آنها موفقیت بخواهد، آب در هاون می کوبد و فقط وقت 
رفتارش  را هدر می دهد، دولتی هم که  انرژی بچه هایش  و  خود 
متناقض است فقط هزینه می کند اما نتیجه نمی گیرد. مثال چند 
دهد  می  خصوصی  بخش  به  بهره  کم  وام  تومان  میلیارد  هزار  ده 
رفتارش  چون  شود  نمی  ایجاد  اشتغال  اما  کند  ایجاد  اشتغال  که 

متناقض است.
ادامه دارد ...

تحلیل رنانی از بحرانهای حال حاضر ایران



منبع : سالمت نیوز

به گزارش سالمت نيوز، روزنامه نوآوران در ادامه نوشت: اگر هزاران خبر تأسف انگيز 
دارد؛  يک شکل  تنها  آن  به  مردم  واکنش  بيافتد  اتفاق  ايران  در  محيط زيستي 
بي تفاوتي. حتي اگر اين اتفاق خيلي از ما دور نباشد و بغل گوشمان باشد بازهم 

برايمان فرقي ندارد و ککمان هم نمي گزد!

حفظ محیط زیست به هر قیمتي
»اعتراض صد ها نفري در پايتخت لهستان براي قطع درختان جنگلي« از مهم ترين 
اين  اما  اين هفته در رسانه هاي خارجي منتشر شد.  بود که  اخبار محيط زيستي 
اولين خبر و اعتراضي ازاين شکل نبود. هر از چند گاهي از آن سوي آب ها اخباري 
ازاين دست به گوش مي رسد. نمونه آن اعتراض ماه گذشته مردم فرانسه به وضعيت 

آب وهوا بود. اعتراضي که مخالفت دولت هم نتوانست حريف مردم شود.
وقتي راهپيمايي مردم فرانسه نسبت به تغييرات آب وهوا به علت برگزاري کنفرانسي 
در همين زمينه لغو شد آن ها بيکار ننشستند و کارشان را در مناطق ديگر ادامه 
تا  اما وقتي دوباره منع شدند کفش هايشان را در خيابان کنار هم چيدند  دادند. 
اعتراض به وضعيت آب وهوا در کنار اعتراض به لغو راهپيمايي را يک جا نشان دهند.

همه دغدغه هاي مجازي من!
مي بينيم  مي گذاريم  داخلي  واکنش هاي  کنار  را  خارجي  نمونه هاي  اين  وقتي 
دغدغه اي که آن سوي آب ها مثل آب ونان اولويت زندگي مردم شده اينجا مساله اي 
خنثي ست و اين را نشان مي دهد که مردم ما برعکس آنچه در شبکه هاي مجازي 
مدعي هستند اصال محيط زيست را دوست ندارند و يا تنها در شبکه هاي مجازي 
لقب  مجازي  وامصيب  و  مي ماند  باقي  در حد حرف  که  عالقه اي  دارند.  دوستش 

مي گيرد.
همين ماه پيش بود که درختان خيابان وليعصر تهران و درختان مجموعه سعدآباد 
سربريده شدند. اتفاقي که بااينکه در رسانه ها منتشر شد و حتي در موضوع سعدآباد 
نوع  نداشت. همين  واکنشي  مردم  از سوي  مواجه شد  مقامات قضايي  واکنش  با 
واکنش درباره خشک شدن تاالب ها، سربريدن جنگل ها، کشتار حيوانات و هزاران 

خبر تخريب محيط زيست مي افتد.

مردم محیط زیست را نمي شناسند
محمد درويش مديرکل آموزش و مشارکت سازمان محيط زيست از ضعف فرهنگي 
در اين زمينه مي گويد و معتقد است اين ضعف باعث شده نسلي تربيت شود که 
محيط زيست مساله اش نيست و به »نوآوران« ميگويد: »موضوع محيط زيست در 
مردم  مساله  که  شده  باعث  همين  است.  قرارگرفته  غفلت  مورد  آموزش وپرورش 

محيط زيست نباشد.
ببينيد در همين مساله آلودگي هوا وقتي به مردم مي گوييم تنها يک روز از خودرو 
شخصي استفاده نکنيد بخش عمده اي اهميت نمي دهند و دنبال بهانه اند. اين يعني 

اينکه مردم از اثرات تخريبي محيط زيست بي خبرند.«

مردم بي دغدغه، مسئوالن خنثي
چندي پيش 96 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرحي را به منظور کاهش 
با عنوان »طرح حذف آب بهاي محصوالت  هزينه هاي توليد محصوالت کشاورزي 

استراتژيک کشاورزي« کليد زدند.
براي  توليد  هزينه هاي  کاهش  عامل  را  آن  مجلس  نمايندگان  که  طرحي 
توليدکنندگان کشاورزي و توسعه اين بخش دانستند ولي کار شناسان محيط زيست 

فاجعهاي براي محيط زيست.
چنين  تصويب  و  ارائه  را  مردم  ميان  در  دغدغه  نبود  آفت هاي  از  يکي  درويش 
طرح هايي مي داند:» اين طرح در صورت تصويب فاجعه اي براي ايران است:»وقتي 
مردم دغدغه محيط زيست نداشته باشند اولويت دولت و مجلس هم محيط زيست 
نمي شود وقتي ما همين حاال هم با افت منابع آب و فرورفتن زمين به دليل کاهش 
منابع زيرزميني آب مواجه هستيم ارائه چنين طرحي چه معنايي مي دهد؟ وقتي 
يک نماينده براي کسب راي از حوزه انتخابيه اش از محيط زيست مايه بگذارد نشان 
مي دهد که در پشت ميز و نيمکت ها دانش محيط زيستي را ياد نگرفته و برايش 

اهميتي ندارد.«

75۰ سال کاهش عمر ایرانیان نتیجه بي توجهي به محیط زیست
خبر تخريب محيط زيست در رسانه هاي ما منتشر مي شود اما مردم پيگيرش نيستند 

و واکنشي نسبت به آن ندارند اخباري که نتيجه پيگيري قضايي و حقوقي اش هر 
چه که باشد پرده از يک مساله مهم اجتماعي برمي دارد بي تفاوتي مردم به اين گونه 
اتفاقات در اطراف خود. درويش معتقد است تا زماني که حفظ محيط زيست دغدغه 
مردم نشود، دامن خود مردم را خواهد گرفت: »ساالنه 10 هزار ميليارد تومان خرج 
داروهاي ضد سرطان مي شود. سرطان باعث شده 750 هزار سال از عمر ايرانيان 
کم شود. اگر مردم مي دانستند بي توجهي شان به محيطي که در آن زندگي مي کنند 
چه بر سرشان مي آورد بيشتر به آن اهميت مي دادند.«چندي پيش نيز مديرکل 
اينکه  و  نامطلوب فضاي سبز تهران گفت  از وضعيت  استان تهران  منابع طبيعي 

سرانه فضاي سبز تهران 6 متر با استاندارد فاصله دارد.
اين فضاي سبز در بيرون شهر هم چندان راضي کننده نيست فضايي که اکنون 42 
مترمربع است بايد به 50 مترمربع برسد تا بشود گفت فضاي سبز تهران استاندارد 
است. آنچه از تهران گفته شد ذکر تنها يک نمونه از وضعيت نامطلوب محيط زيست 

کشور است وضعيتي که بايد بيش ازپيش برايش اهميت قائل
شد.

بايد بدانيم محيط زيست مثل آب ونان و لباس است و بايد دوستش داشت و به آن 
بها داد. اين مساله مهمي است که هم مردم و هم مسئوالن بايد

ياد بگيرند.

به گزارش سالمت نيوز به نقل از روزنامه سپيد، 
را  پوست هايی  چنين  اين  که  می شود  توصيه 
به نوعی در رژيم غذايی خود بگنجانيد. برای مثال، 
پودر  به صورت  و  خشک کنيد  را  آنها  می توانيد 
عالوه بر اين،  کنيد.  استفاده  غذاها  در  و  درآوريد 
پوست ميوه هايی همچون هندوانه، موز و پرتقال 
را می توانيد شور بيندازيد يا به همراه سبزی ها يا 

برنج بجوشانيد.
پوست  مزيت های  و  فوايد  روشن کردن  برای 
ميوه ها بهتر است به ميوه هايی بپردازيم که بيشتر 

مصرف می کنيم. بررسی و توصيف ويژگی
پوست اين ميوه های مرسوم می تواند روشن کننده 
اين حقيقت باشد که دور ريختن پوست ميوه ها 

کار عاقالنه ای نيست:
ما  به  اوقات  اغلب  آنتی اکسیدان ها:  از  سرشار 
بخوريم.  رنگارنگی  ميوه های  که  می شود  توصيه 
ميوه  خوردن  است  ممکن  ما  نظر  در  اگرچه 
رنگارنگ يک چيز بی اهميت باشد، اما رنگ دانه های 
ارزش  افزايش  باعث  ميوه ها  پوست  رنگ دهنده 
به طوری که  می شوند،  نيز  ميوه ها  پوست  غذايی 
پوست ميوه ها در مقايسه با گوشت ميوه ها حاوی 
می توان  تاحدودی  است.  بيشتری  آنتی اکسيدان 
آبی  يا  بنفش  مانند  تيره تر  پوست های  که  گفت 
هستند،  آنتوسيانين  گليکوزيدهای  از  سرشار 
و  کاروتن ها  حاوی  زرد  پوست های  درحالی که 
رنگ دانه های لوتئين هستند. برای مثال، می توان 
به ميوه هايی همچون قره قاط )بلوبری(، انگورها، 

هويج و کيوی اشاره کرد.
منبع خوبی از فیبر: پوست ميوه ها منبع خوبی 
فيبرها  از  نوع  اين  است.  فيبرهای حل نشدنی  از 
از يبوست جلوگيری  حرکات روده ها را تنظيم و 
متنوع  ميوه های  از  بسياری  پوست  می کنند. 
سرشار از پکتين هستند که يک فيبر حل شدنی 
دارد.  بدن  برای  فراوانی  سالمتی  مزايای  و  است 
و  می آورد  پايين  را  کلسترول  سطوح  پکتين 
می کند.  کمک  خون  قند  سطوح  تنظيم  به 
پوست های بعضی از ميوه ها عالوه بر پکتين حاوی 
ديگر فيبرهای رژيم غذايی مانند همی سلولز نيز 

مقابل سرطان  را در  بدن  تا حدودی  هستند که 
روده مصون می دارند.پوست سيب يکی از بهترين 

منبع های پکتين است.
کالری کم: پوست ميوه ها يک گزينه سالم برای 
و  چاقی  از  جلوگيری  خواهان  که  است  افرادی 
ميوه ها  هستند.پوست  خوش فرم  بدن  داشتن 
تقريبا هيچ فيبر، چربی و شکری ندارند و سرشار 
طوالنی تر  و  زودتر  سيری  به  که  هستند  فيبر  از 
اشتهای  ميوه ها  پوست  می کنند.خوردن  کمک 
کالری  را کاهش می دهد و جذب  بی نهايت شما 

کمتر را برای شما آسان می سازد.
ويتامين  می دانيد  که  همان طور   :C ویتامین 
بدن  ايمنی  سيستم  کارايی  افزايش  برای   C
سرشار  پرتقال  همچون  مرکباتی  و  است  مفيد 
افراد پوست  اکثر  C هستند.متاسفانه  از ويتامين 
پرتقال را دور می اندازند، اما کارشناس های تغذيه 
با  مقايسه  در  پرتقال  پوست  که  می کنند  بيان 
گوشتش حاوی ويتامين C بيشتری است.هر 100 
گرم پوست پرتقال حاوی 1۳6 ميلی گرم ويتامين 
C است، درحالی که هر 100 گرم گوشت پرتقال 

حاوی 71 ميلی گرم ويتامين C دارد.
سرشار از مواد معدنی: پوست ميوه ها سرشار از 
مواد معدنی مانند پتاسيم، منيزيم، کلسيم، روی و 
ديگر مواد معدنی است.پتاسيم برای سالمتی قلب، 
کلسيم برای سالمتی اسکلت بدن و منيزيم برای 
می دانيم  ما  است.همه  ضروری  عضله ها  سالمتی 
که موز سرشار از پتاسيم و منيزيم است، اما اين 
را بايد دانست که پوست موز در مقايسه با گوشت 

آن حاوی مواد مغذی ضروری بيشتری است.

سبزی هایی که باید با پوست خورد
سیب زمینی: اکثر افراد برای درست کردن پوره 
يا سيب زمينی سرخ کرده پوست آن  سيب زمينی 
را می کنند.پوست سيب زمينی سرشار از پتاسيم، 
است.  C ويتامين  و   B6 ويتامين  آهن،  منيزيم، 
سيب زمينی  گوشت  در  مغذی  مواد  اين  اگرچه 
مغذی  مواد  اين  ميزان  اما  می شوند،  يافت  نيز 
انداختن  است.دور  بيشتر  سيب زمينی  پوست  در 

دادن  دست  از  معنای  به  سيب زمينی  پوست 
است.سيب زمينی های  فراوان  آهن  و  کلسيم 
شيرين سرشار از بتا کاروتن هستند و بيشتر اين 
بتا کاروتن ها در پوست سيب زمينی شيرين وجود 
دارند.به هنگام فرايند هضم بتا کاروتن تبديل به 
ويتامين A می شود.بتاکاروتن سيستم ايمنی بدن 
را تقويت می کند و برای سالمت سلولی ضروری 

است.
پیاز: تنها تعداد معدودی از مردم جهان پوست 
نيز  پياز  پوست  در  اما  می دانند.  را خوردنی  پياز 
می توان ارزش غذايی يافت. پوست  کاغذی پيازها 
منبع  است  فراوان  آنتی اکسيدان های  حاوی 
برای  مفيد  فالوونوئيد  )يک  کورستين  از  خوب 
بيمارهای قلبی( است.گفته می شود که کورستين 
پالک های  از  جلوگيری  و  فشارخون  کاهش  به 
پيازها  پوست  ازآنجايی که  کمک می کند.  شريانی 
را نمی شود خام مصرف کرد، آن را در آبگوشت، 
سوپ و خورش خود بريزيد تا جوش بخورد و به 

ارزش و طعم غذای شما بيفزايد.
است.  مغذی  مواد  سرچشمه  بادنجان  بادنجان: 
بسياری از ارزش های غذايی اين گياه در پوست و 
ناسونين  زير پوست آن وجود دارد.آنتی اکسيدان 
عامل رنگ بنفش اين گياه است و تحقيقات نشان 
سرطان،  رشد  از  آنتی اکسيدان  اين  که  می دهند 
و  مغز  روی  تاثيرگذار  سرطان های  بخصوص 
اين،  بر  می کند.عالوه  جلوگيری  عصبی  سيستم 
است  کلروژنيک  اسيد  از  سرشار  بادنجان  پوست 
که يک آنتی اکسيدان شمرده می شود.اين ترکيب 
چون  است،  سودمند  ديابتی  افراد  برای  طبيعی 
آزادسازی گلوکز به جريان خون را تنظيم می کند 

و کاهش می دهد.
اکثر  اما  خورد،  پوستش  با  بايد  را  خيار  خیار: 
می شود  می کنند.توصيه  پوست  را  خيار  افراد 
کنيد، چون  خيار خودداری  کندن  پوست  از  که 
پوست سبز خيار به اين گياه ارزش غذايی فراوانی 
آن  پوست  در  اساسا  خيار   K ويتامين  می دهد. 
از  سرشار  خيار  پوست  و  است  متمرکزشده 
آنتی اکسيدان ها، پتاسيم و فيبر حل نشدنی است.

با توجه به تداوم آلودگی هوا،  از آنا،دکتر احمدرضا درستی  به گزارش سالمت نيوز به نقل 
گفت: در اين شرايط به افراد توصيه می شود ميوه و سبزيجات سبز و قرمز تيره مانند لبو، 
کشمش سياه هسته دار خشک شده، قسمت تيره کاهو و غيره را بيشتر مورد استفاده قرار 

دهند.
زيادی  مقدار  حاوی  غذايی  مواد  از  دسته  اين  افزود:  غذايی،  رژيم  و  تغذيه  متخصص  اين 
بتاکاروتن است که مصرف آن، آنتی اکسيدان بسيار مناسبی برای مقابله با مواد سمی موجود 

در هوای آلوده دارد.
وی افزود: ميوه و سبزيجات سبز تيره عالوه بر بتاکاروتن دارای مقدار زيادی منيزيم و کلروفيل 

است که بدن در زمان افزايش مواد سمی در محيط نياز بيشتری به  آن دارد.
دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران، عنوان کرد: عالوه بر اين به افراد توصيه می شود در زمان 
تشديد و پايداری آلودگی هوا مرکبات مانند پرتغال، نارنگی و غيره را افزايش دهند زيرا اين 

ميوه ها دارای مقدار زيادی ويتامين C است که برای بدن الزم و ضروری است.

کاهش 75۰هزار سال ازعمر ایرانیان نتیجه بي توجهي به محیط زیست

این میوه ها و سبزیجات را با پوست بخورید در روزهای آلودگی هوا، چه میوه هایی بخوریم؟

صد ها معترض دو روز پیش در پایتخت لهستان به خیابان ها آمدند. اعتراض آن ها نه سیاسي بود، نه صنفي. معترضان تنها یک خواسته داشتند؛ حفظ محیط زیست به هر قیمتي. آن ها به تصمیم قطع درختان 
قدیمي ترین جنگل سرزمینشان توسط دولت اعتراض داشتند. هرچند سازمان جنگلداري لهستان براي این اقدام خود پاسخ قانع کننده داشت اما معترضان راضي نشدند و کوتاه نیامدند.ازاین دست نمونه هاي 

تخریب محیط زیست در کشور ما زیاد است. از قطع درختان، سوزاندن جنگل و تبدیلش به زغال و ویال بگیر تا خشک شدن تاالب ها، اما مردم در برابر آن خنثي هستند.

متخصصان و کارشناسان تغذیه اغلب روی اهمیت »شیوه درست« خوردن میوه ها و سبزی ها تاکید می کنند.اما منظور این 
متخصصان و کارشناس ها از شیوه درست خوردن میوه ها و سبزی ها چیست؟ تقریبا همه کارشناس های تغذیه بر این باورند که 
پوست میوه ها سرشار از آنتی اکسیدان ها و ویتامین هایی هستند که به نوعی پوست را به عنوان مغذی ترین بخش میوه تبدیل 
می کنند.خوردن پوست سخت میوه هایی همچون پرتقال و انار برای اکثر افراد ناخوشایند است، اما نخوردن پوست میوه هایی 
همچون سیب یک چیز بی ربط و بی معنی است.خوردنی نبودن پوست بعضی از میوه ها بدین معنا نیست که پوست این میوه ها 

هیچ ارزش غذایی ندارد.پوست اکثر مرکبات مانند لیمو شیرین و پرتقال حاوی ارزش غذایی فراوان و فیبر است.

یک متخصص تغذیه و رژیم غذایی، عنوان کرد: میوه های سبز و قرمز 
تیره مانند لبو و کاهو حاوی بتاکاروتن بسیاری است که می تواند موجب 
افزایش مقاومت بدن در برابر مواد سمی موجود در هوای آلوده شود.
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به گزارش خبرنگار موسيقی فارس، چندی پيش حسين عليزاده در جريان نشست 
خبری کنسرت هم آوايان از عدم حضورش در خانه موسيقی خبر داد و گفت: »دو 
سال است که به خانه موسيقی نرفتم خودم را نه عضو خانه موسيقی می دانم و نه 
عضو شورای عالی.« روز گذشته خانه موسيقی در واکنش به اين گفته های عليزاده 
خبر از تشکيل شورای عالی خانه موسيقی به رياست محمدرضا شجريان داد و 
اعالم کرد که :»در جلسه شورای عالی درباره اظهارات استاد حسين عليزاده در 
مورد خانه موسيقی بحث شد. اعضای شورا ضمن ابراز تاسف از عدم حضور استاد 
عليزاده در جلسه با ياد آوری حضور موثر ايشان در جلسات قبل که آخرين آن در 
خرداد 1۳9۳ بوده است، با ذکر اين نکته که در اين مدت هيچگونه اظهار نظر يا 
نامه مکتوبی در خصوص استعفا از ايشان دريافت نشده است، عالقمندی خود را 
برای حضور و استفاده از نظرات اين استاد برجسته در جلسات شورای عالی اعالم 
داشتند.« حسين عليزاده نيز درپاسخ به اين اقدام خانه موسيقی با انتشار نامه ای 
رسما از دبيری شورای عالی خانه موسيقی استعفا کرد. اين آهنگساز و رديف دان 

در اين نامه آورده است:

»شورای محترم عالی خانه موسيقی
با سالم

بنا بر تجربه ای که طی سه سال گذشته در شورای عالی خانه موسيقی داشته ام، 
کتبا  که  آن  بدون  لذا  نديده،  آن  راستای  در  را  خود  فکری  اصول  و  روحيات 
با کمی دقت به  از آن کناره گيری کرده ام.  استعفايی تقديم کنم، بدون جنجال 
بيانه ی رسمی شورای عالی خانه موسيقی، به روشنی می توان دريافت که اعضای 

شورا در جريان تمام امور خانه نيستند.
نمونه ی آن عدم اطالع مسؤوالن خانه موسيقی از غيبت اين جانب است که پس از 
گذشت حدود 18 ماه همان طور که در بيانيه درج شده )خرداد 9۳ آخرين جلسه 

شورا( آن را در وب سايت رسمی خانه اعالن داشته اند.
اينجانب با ارادت و عالقه ای که نسبت به اعضای شورای عالی خانه موسيقی دارم، 

اشارات مختصری را به شرايط مربوطه بيان می کنم:
*نقش شورای عالی خانه موسيقی در خانه موسيقی چيست؟

*آيا شورايی که در 18 ماه گذشته يک يا دو نوبت تشکيل جلسه داده )البته بدون 
حضور اين جانب( می تواند شورای موثری در حل موضوعات، بخصوص اين دوره 

خانه موسيقی باشد؟
با تالش هيئت  بحران  نيست که فقط در شرايط  *آيا شورا، شورايی تشريفاتی 

مديره تشکيل جلسه داده تا سپری مناسب برای مشکالت خانه باشد؟
*آيا رئيس و اعضای شورا در مسائل ريز و درشت موسيقی کشور و خانه موسيقی 
به طور بی طرفانه قرار می گيرند، تا حضوری موثر برای راه حل موضوعات داشته 

باشند؟
اگر اهميت موضوع برای شما عزيزان بستگی به استعفای کتبی اينجانب از خانه 
خود را دارد، اينجانب حسين عليزاده، عضو و دبير شورای عالی خانه موسيقی، 
استعفای رسمی و کتبی خود را اعالن داشته و آرزوی موفقيت برای شما عزيزان، 

در راه اعتالی موسيقی کشور را دارم.«

فرزين پيروزپی که چندی پيش از سوی معاونت امور هنری وزارت ارشاد، مامور 
به خبرنگار  ارکستر  اين  اخير  کنسرت  لغو  درباره  ارکسترها شد،  حل مشکالت 
ايران دعوت  به  آقای علی رهبری  باران که توسط  فارس، گفت: »پتر  موسيقی 
سمفونيک  ارکستر  با  که  هستند  مشهوری  وسوليست  سل  ويلن  استاد  شدند، 
توکيو به عنوان سوليست همکاری دارند و فارغ التحصيل دانشگاه وين هم هستند 

و حضور ايشان برای ما از يک اهميت خاص برخوردار بود.«
وی افزود: »چند علت باعث لغو اين کنسرت شد. نخست اين که ايشان از شهر 
براتيسالوا عازم وين شدند و با تاخير پروزای بيش از 28 ساعت در فرودگاه وين 
انجام  از آن تاخير طوالنی و  ايران مواجه شدند. دوم اين که پس  برای پرواز به 
پرواز و ورود به ايران، در هتل هنگامی که جعبه ساز خود را باز نمودند، متوجه 
شدند که ويلن سل ايشان که قدمت 150 ساله داشته، شکسته شده است. مسلم 
است که هنرمندی پس از تاخير فراوان پروازی و مواجه شدن با ساز شکسته خود 

دارای چه روحيه ای پيدا می کند«
پيروزپی ادامه داد: »اين تاخيرها و لغو تمرين ارکستر و داليل مختلف ديگری که 
بوجود آمد، باعث شد که کيفيت اجرای کنسرت به حد استاندارد واقعی و قابل 
قبول ارکسترنرسد و در نتيجه آقای علی رهبری با اجرای اين کنسرت مخالفت 
کردند. چرا که ارکستر دارای توانايی بسيار ارزنده و بااليی است و بايداجراها مثل 
چند ماه گذشته همگی دارای سطح و شرايط با استاندارهای مطلوب باشد. البته 
دعوت از آقای پتر باران فقط اجرای کنسرت نبود، بلکه اهداف مهمتری از جمله 
برگزاری کارگاه آموزشی برای هنرمندان و عالقه مندان را هم در بر می گرفت که 

اين مهم خوشبختانه روز بعد محقق شد.«
وی در ادامه درخصوص چگونگی حضور ارکستر سمفونيک در جشنواره موسيقی 
فجر،  عنوان کرد: »در خصوص جشنواره  نيز  برگزار می شود،  بهمن ماه  فجر که 
همراه با حميدرضا نوربخش مدير محترم جشنوار و تهمورس پورناظری، جلسه 
مشترکی در دفتر مدير  هنری ارکستر سمفونيک تهران داشتيم. در اين جلسه 
بسياری از مسائل مورد بحث قرار گرفت و در يک گفتگوی سه ساعته همه موارد 
بررسی شد. در نهايت پس از رفع سوء تفاهمات،  از طرف آقای نوربخش پيشنهاد 
شد که مراسم سی يکمين جشنواره موسيقی فجر با اجرای ارکستر سمفونيک 
در  تهران  ارکستر سمفونيک  و کال  افتتاح شود  و  آغاز  ايشان  رهبری  به  تهران 
البته در همه خانواده های هنری و فرهنگی  جشنواره فجر 2 اجرا داشته باشد. 
کشور اختالف نظر و سليقه نيز وجود دارد که با خرد جمعی می توان به نتايج 

مثبتی رسيد«
پيروز پی در پايان درباره حل مشکالت و مسائل مالی ارکسترها نيز گفت: »تمام 
مشکالت  حل  بر  رودکی  بنياد  محترم  مسئولين  و  عامل  مدير  همت  و  تالش 
و  ارکستر  و  کر  از  اعم  نوازندگان  و  رهبر  حقوق  و  قرارداد  شامل  که  بودجه ای 
هم   است.  استوار  دعوت می شوند،  از خارج  که  هنرمندانی  و  اساتيد  هزينه های 
اين  حل  مشغول  مختلف  جلسات  و  فراوان  رايزنی های  و  تماس های  با  اکنون 
مسائل هستيم که اميدوارم با به نتيجه رسيدن اين تالش ها در ادامه اخبار خوبی 

از ارکسترها منتشر شود«

به گزارش خبرنگار موسيقی فارس، در روزهايی که با انتشار آلبوم »من عاشق 
چشمت شدم« عليرضا قربانی و فردين خلعتبری و »خداوندان اسرار« همايون 
است،  گرفته  جان  موسيقی  رمق  کم  بازار  کمی  سهراب پورناظری  و  شجريان 
عالقه مندان موسيقی در فضای مجازی به چند آلبوم واکنش خوبی نشان داده اند 

که در ادامه می خوانيد.

»من عاشق چشمت شدم«
اين آلبوم با »مدار صفر درجه« شروع می شود »وقتی گريبان عدم با دست خلقت 
می دريد«، با »شب دهم« ادامه می يابد »مرز در عقل و جنون باريک است« و با 
جاودان ترين بيت فردوسی به پايان می رسد »چو ايران نباشد تن من مباد«. در 
زمانه ای که بسياری از آلبوم های جديد، موسيقی سر هم بندی شده و اشعار بی 
محتوا و صدايی نه چندان خوش برای عرضه دارند، »من عاشق چشمت شدم« 
افشين  و  خلعتبری  فردين  قربانی،  عليرضا  موفق  هنری  مثلث  از  درخور  اثری 
يداللهی است که دو قطعه خاطره انگيز تيتراژ سريال های »مدار صفر درجه« و 
»شب دهم« را هم با خود دارد. پنج قطعه آلبوم »من عاشق چشمت شدم« از 
برديا کيارس  به رهبری  ايرانيان  ارکستر مجلسی  ارکسترال توسط  اجرای زنده 
ضبط شده است. بدنه اصلی سازبندی و هارمونی آلبوم را موسيقی کالسيک غربی 

و ارکستر سمفونيک تشکيل داده است.
»خداوندان اسرار«

آلبوم »خداوندان اسرار« اولين آلبوم از پروژه  »آيينه  ها« با آواز همايون شجريان 
و آهنگسازی سهراب پورناظری است. اين پروژه شامل پنج اثر است که در قالب 
آلبوم  های صوتی و تصويری »خداوندان اسرار«، »آيينه  ها« و مستندی با نام »آن 
سوی آيينه  ها« به کارگردانی رخشان بنی  اعتماد در فواصل زمانی مختلف منتشر 
می شود. در آلبوم »خداوندان اسرار« به جز آهنگ های ساخته سهراب پورناظری، 
قطعه  ای از آثار کيخسرو پورناظری با نام »ياوران« نيز وجود دارد که پيش از اين 
در آلبوم »حيرانی« منتشر شده بود، اما در اين آلبوم، سهراب پورناظری با نگاهی 

متفاوت آن را تنظيم و همايون شجريان اجرا کرده است. 

»ماه و ماهی«
آلبوم »ماه و ماهی« دومين آلبوم رسمی حجت اشرف زاده است که توسط مرکز 
حميدرضا  شاگرد  که  هنرمند  اين  از  است.  شده  منتشر  هنری  حوزه  موسيقی 
نوربخش، محمدرضا شجريان، محمدرضا لطفی، محسن نفر و پرويز مشکاتيان 
بوده، پيشتر آلبوم »شرح پريشانی« منتشر شده است. »ماه و ماهی« 9 قطعه 
دارد که دو نسخه از قطعه »ماه و ماهی« و نسخه بی کالم آهنگ »عشق آمد« 
در بين آنها هستند. ترانه های اين آلبوم را عليرضا بديع سروده، آهنگ های آن 
ساخته امير بيت، حجت اشرف زاده و آرش بيات هستند، تنظيم قطعات را آرش 
و امير بيات انجام داده اند و مهرداد عالمی و ميثم مروستی با ويولنسل و ويوال 
از  تلفيقی  آلبومی  توان  را می  ماهی«  و  اند. »ماه  پرداخته  نوازندگی  به  آن  در 
موسيقی سنتی و کالسيک دانست؛ آواز سنتی ايرانی حجت اشرف زاده در کنار 
سازبندی و هارمونی های کالسيک، »ماه و ماهی« را به آلبومی تبديل کرده که 

حتی برای کسانی که به موسيقی سنتی چندان عالقه ای ندارند، شنيدنی است. 
البته صدای دف در آهنگ »دلتنگ« و »ماه و ماهی 2« فضای موسيقی را ايرانی 
تر می کند. در آلبوم دوم اين هنرمند نيشابوری، آهنگی به نام »کوچه باغ های 
نيشابور« هست که يادآور کتاب شعر محمدرضا شفيعی کدکنی است. کاور آلبوم 

هم با طرحی از ماهی و حوض کاشی طراحی شده است.

»علم باران«
اين آلبوم 9 قطعه دارد که همه از کارهای جديد گروه »منهای يک« است، به 
جز يک قطعه از آثار قديمی که آن هم با تنظيم جديدی در اين آلبوم منتشر 
شده است. ترانه های »علم باران« سروده سعيد توانايی است، مسعود فياض زاده 
مبرز،  و حامد  بغدادی  و سيامک  داشته  بر عهده  را  آلبوم  تنظيم  و  آهنگسازی 
خوانندگی »علم باران« را انجام داده اند. اعضای اين گروه شامل مسعود فياض 
گيتار  با  بغدادی  سيامک  و  باغفر  علی  زاده،  فياض  سعيد  شقايق،  شهرام  زاده، 
اند.  پرداخته  نوازندگی  به  آلبوم  اين  در  درامز  و  کيبورد  بيس،  گيتار  الکتريک، 
»علم باران« آلبومی به سبک راک است با سلطه بی چون و چرای گيتار الکتريک 
بر سازبندی آلبوم، گرچه گيتار بيس هم در برخی قطعات با افکت ديستورشن 
خودی نشان می دهد. درامز هم به عنوان رکن جدايی ناپذير موزيک راک، ريتم 

های محکم و سر ضرب خاص اين سبک را اجرا می کند.

»در دنیای تو ساعت چند است«
و  يزدانيان،  صفی  از  است  آرام  ای  عاشقانه  است«  چند  ساعت  تو  دنيای  »در 
کريستف  دارد.  هوايی  و  حال  چنين  فيلم،  فضای  تناسب  به  هم  آن  موسيقی 
رضاعی که خود، بازيگر فيلم است، در مقام آهنگساز با توجه به »روح شاعرانه« 
فيلم، »برداشتی آزاد از ترانه های بين المللی به ويژه آمريکای جنوبی« داشته 
قطعه   29 در  يادماندنی«  به  و  پسند  عامه  ساده،  »آکوردهای  از  کرده  و سعی 
موزيک اين فيلم استفاده کند. گواه آن، حضور پررنگ ملودی های مشهور روسی 
در آهنگ های »آش فروشی طوطی«، »چشمان سياه جانگو«، »اوچوم سيايه« 
مثل  جنوبی  آمريکای  هنرمندان  ساخته  مشهور  های  ترانه  و  ُچرنيه«  »اُچی  و 
اسوالدو فارس و کارلوس آلماران در قطعات »کيه؟«، »کی سه« و »ليال جان« 
است. ترانه های آلبوم سروده ماکان اشگوری و جهانگير سرتيپ پور است و ماکان 
اشگوری و روزبه رخشا خوانندگی آلبوم »در دنيای تو ساعت چند است« را بر 
عهده دارند. بابک امير مبشر، مهرداد پاکباز، احسان صديق، برديا کيارس، هومن 
نامداری و مجيد اسماعيلی با گيتار کالسيک، آکوستيک، جاز و الکتريک، ويولن، 
ويولن آلتو، ويولنسل و کالرينت، نوازندگی »در دنيای تو ساعت چند است« را 
انجام داده اند. با اين همه، به گفته کريستف رضاعی، پيانو »نقش اصلی را در 

سازبندی« دارد و تم های اين ساز حکايت از »رهايی شخصيت ها« دارند.

»شانزه لیزه«
آلبوم »شانزه ليزه« متشکل از اجرای آهنگ های مشهور و خاطره انگيز فرانسوی 
از جو داسين، يان تيرسن، الرا فابيان، پل موريه، توتو کوتوگنو، داليدا و گری 
مور است که با سازدهنی اجرا شده اند. آلبوم »شانزه ليزه« هشت قطعه دارد که 
به گوش مخاطب ايرانی، شايد موزيک متن فيلم »سرنوشت شگفت انگيز املی 
بين قطعات آن، آهنگ  اما در  باشد.  از همه آشناتر  تيرسن  يان  پولن« ساخته 
آزاد  مهدوی  آزاده  رسد.  می  گوش  به  نيز   ... و  کالسيک  پاپ،  سبک  از  هايی 
کوشيده سازبندی هر يک از قطعات را با توجه به فضا و حال و هوای آن قطعه 
انتخاب کند. از ديگر ويژگی های »شانزه ليزه«، شفافيت ملوديک آن و پرهيز از 

به کارگيری نت های تزئينی و اضافی است.

7
شورای عالی تشریفاتی، سپری 

مقابل مشکالت خانه موسیقی است
آیا رئیس و اعضای شورا بی طرف 

هستند؟

ارکستر سمفونیک تهران جشنواره موسیقی فجر را افتتاح می کند
دالیل لغو اجرای اخیر ارکستر

آلبوم های موسیقی سنتی  در صدر 
فروش / »منهای یک« به جمع 

پرفروش ها پیوست

حسین علیزاده آهنگساز و نوزانده مطرح موسیقی 
ایرانی با انتشار نامه ای به طور رسمی از دبیری شورای 

عالی خانه موسیقی استعفا کرد.

فرزین پیروزپی گفت: سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای ارکستر سمفونیک تهران به 
رهبری علی رهبری افتتاح می شود و کال ارکستر در جشنواره 2 اجرا خواهد داشت.
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نشریه فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي و سیاسي/نیمه اول و نیمه دوم دی 1394/شماره 209 و 210- قیمت 200 تومان  )بخشی از عواید فروش این نشریه صرف ترویج قرآن  میشود(

 تصویری از آستان مقدس امامزاده شاه سلطان حسین)ع(

idn_karimpour@yahoo.com

گزارش کویر پیمایی خانوادگی هیئت کوهنوردی شهرستان نطنز  )با همکاری کوهنوردی شاهین نطنز(

جوان )تربیت  و  ورزش  اداره  مقابل  از  شخصی  اتومبیل  از 70  بیش  با  صبح   9 ساعت 
آباد خالدآباد شهرستان نطنز حرکت نمودیم البته قبال ساعت  بدنی ( به سوی متین 
و زمان اعالم شده بود نکته حائز اهمیت در طول حرکت این همایش تمام اتومبیل ها 
در یک خط و بدون هیچ گونه سبقت بود و پس از طی نمودن بیش از 35 کیلومتر به 
کمپ شتر سواری متین آباد رسیدیم در آنجا رهبران گروه )فرخ شاد ، رهبری( جمعیت 

حاضر را توجیه و سفارشات الزم را ارائه نمودند .
سپس وارد کمپ شده و با استقبال کارکنان روبرو شدیم  و بعد کل جمعیت )200نفر( 

با ردیف منظم به دل کویر به مسافت 15 کیلومتر )رفت و برگشت( رفتیم. 
در   . نمودند  می  ارائه  را  الزم  های  راهنمایی  کنترل  ضمن  سفر  طول  در  گروه  رهبران  که 
ضمن حقیر )حسن فخری( مشغول فیلم برداری و کلیپ ساختن در طول مسیر بودم 
از  بعضی  و  جنگلی  های  بوته  شنی  های  تپه   . بود  بخش  فرح  و  زیبا  کویر  چقدر  خالصه 
جانواران که انسان را به وجد می آورد و جای همگی خالی، و نهار در قلب کویر صرف 
از  ای  عده  و  نمودند  استقبال  ما  از  گرم  چای  با  کمپ  مسئولین  برگشتن  از  پس  و  شد 
شتر سواری در کویر لذت بردند و جا دارد از سرمایه گذاران این کمپ تشکر کنم که همه 
اتاق  خواب  های  چادر  جمله  از  بودند  کرده  مهیا  راحتی  و  توریست  مراجعه  برای  را  چیز 
های مجزا سرویس بهداشتی و حمام مجهز و ... باید یادآوری کنم این همایش ماهانه 
یکبار چه در کویر و چه در کوه در شهرستان نطنز انجام می شود. عالقه مندان می توانند 
روزنامه  از  دارد  جا  است  انضباط  و  نظم  رعایت  گروه  قانون  مهمترین  کنند.  شرکت 
شهرستان  خانوادگی  کوهنوردی  همایش  تشویق  باعث  مطالب  چاپ  با  که  ارمغان 
آقایان امیر هوشنگ رهبری و مرتضی فرخ شاد جهت  از  نطنز می شود تشکر کنم دوم 
نوردی  کوه  هیئت  طرف  از  جوایزی  خاتمه  در   . شود  می  تشکر  مدیریت  و  ریزی  برنامه 

خانوادگی و هیئت کوهنوردی شاهین به قید قرعه اهدا شد.
تهیه و تنظیم مدیریت عسل فخر نطنز


