
قم  مردم  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر  یانات 
برای  مستقیم  به صورت  تلویزیون  از  هم اکنون 

همه ایران پخش می شود.
رهبر انقالب: حمله به پایگاه آمریکایی هایی در 
عراق، یک سیلی بود/ انتقام سخت بحث دیگری 

است
در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  الف،  گزارش  به 
چندین شبکه  از  حاضر  حال  در  قم  مردم  دیدار 
یک  شبکه  و  خبر  شبکه  جمله  از  صداوسیما 
به صورت مستقیم برای همه مردم ایران و جهان 

پخش می شود.
درباره  سخنرانی  این  از  بخش هایی  در  ایشان 
شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی، فرمودند: این 
روزها خیلی درباره این بزرگوار، این رفیق خوب 
و عزیز ما و شجاع ما و خوش بخت ما که رفت 
این  ایشان  درباره  پیوست  اعلی  ملکوت  به  و 
روزها خیلی صحبت می شود و حرفهای درستی 
است.  شده  گفته  او  خصوصیات  درباره  هم 
لکن من چند جمله ای می خواهم عرض کنم که 
هم  سلیمانی  شهید  اوالً  است.  مهم  نظرم  به 
شجاعت  برخی  بود.  تدبیر  با  هم  و  بود  شجاع 
دارند اما تدبیر و عقل الزم برای به کاربردن آن را 
ندارند. برخی اهل تدبیر هستند ولی اهل اقدام  
این  ندارند.  را  کار  جگر  و  دل  نیستند.  عمل  و 
شهید عزیز ما هم دل  و جگر داشت و به دهان 
خطر می رفت و ابا نداشت. نه فقط در حوادث 
اینجور  هم  مقدس  دفاع  دوران  در  روزها،  این 
بود.  تدبیر  با  هم  و  لشگرش.  و  خودش  بود. 
برای  داشت  منطق  می کرد.   تدبیر  می کرد؛  فکر 
فقط  توامان  تدبیر  و  شجاعت  این  کارهایش. 
میدان سیاست  در  نبود.  نظامی هم  میدان  در 
که  دوستانی  به  بارها  بنده  بود.  همینطور  هم 
در عرصه سیاسی فعال هستند این را می گفتم 
سیاست  عرصه  در  را.  او  کارهای  و  او  رفتار  که 
هم هم شجاع بود و هم با تدبیر بود. سخنش 

اثرگذار و قانع کننده بود.
اخالص  با  بود.  او  اخالص  باالتر  اینها  همه  از 
خرج  خدا  برای  را  تدبیر  و  شجاعت  ابزار  بود. 
میکرد. اهل تظاهر و ریا نبود. اخالص خیلی مهم 
است. تمرین کنیم ماها در خودمان اخالص را. 
خصوصیت دیگر این بود که هم فرمانده جنگاور 
مسلط بر عرصه نظامی بود و هم در عین حال به 
شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ 
گاهی افراد حدود الهی را فراموش می کنند ولی 

او مراقب بود. آنجا که نباید سالح به کار ببرد به 
نشود.  تعدی  به کسی  بود  مراقب  نمی برد.  کار 
ظلم نشود. احتیاطهایی می کرد که معموال خیلی 
ها در عرصه نظامی احتیاط نمی کنند. به دل خطر 
می رفت اما مراقب جان نزدیکان و اطرافیانش و 

سربازان و همکارانش در ملتهای دیگر هم بود.
مسائل  در  که  است  این  دیگر  مهم  نکته  یک 
داخل کشور اهل حزب و جناح و اینها نبود لکن 
انقالبی گری  و  انقالب  بود.  انقالبی  شدت  به 
سعی  برخی  را  این  بود.  او  قطعی  قرمز  خط 
نکنند کم رنگ کنند، این واقعیت اوست. ذوب 
و خط  انقالب  پایبند  به شدت  بود.  انقالب  در 

نورانی امام راحل بود.
را  این  که  او  شجاعت  و  تدبیر  از  نمونه  یک 
دشمنان او خوب می دانند؛ شاید برخی دوستان 
ملت  کمک  به  توانست  او  که  بود  این  ندانند 
منطقه  ملتهای  به  که  کمکهایی  یا  منطقه  های 
کرد  توانست همه نقشه های نامشروع آمریکا در 
منطقه غرب آسیا را خنثی کند. نقشه هایی که با 
پول وسیع و دیپلماسی های آنها و زورگوییهایی 
ضعیف  کشورهای  مقابل  در  خصوص  به  که 
دارند توانست قد علم کند و همه ی نقشه های 

آنها را خنثی کرد.
بود  این  طرحشان  فلسطین  مقابل  در  آمریکا 
و  بسپارند  فراموشی  به  را  فلسطین  قضیه  که 
که  نگهدارند  ضعف  حالت  در  را  فلسطینی ها 
این مرد دست  بزنند.  از مبارزه  نکنند دم  جرات 
منطقه  که  کرد  کاری  و  کرد  پر  را  فلسطینی ها 
کوچکی مثل نوار غزه در مقابل رژیم صهیونیستی 
با آنهمه ادعا می ایستد و بالیی سرشان می آورد 
آتش  بیایید  می گویند  ساعت   48 سر  آنها  که 
بس کنیم. این را حاج قاسم سلیمانی کرد. این 
چیزی است که برادران فلسطینی ما مکرر در مکرر 

پیش ما شهادت دادند. من می دانستم البته.
مسئوالن  با  غالبًا  ما  که  ای  جلسه  در  آنوقت 
مختلف، جلسات رسمی معمولی، حاج قاسم در 
جلوی  نمی شد.  دیده  که  می نشست  گوشه ای 

چشم خودش را قرار نمی داد. تظاهر نمی کرد.
نقشه آمریکا در عراق، سوریه و لبنان به کمک و 
فعالیت این شهید عزیز خنثی شد. آمریکایی ها 
رژیم  ایرانی،  طاغوت  رژیم  مثل  را  عراق  مایلند 
پهلوی، یا امروز سعودی می پسندند. نقطه ای پر 
مایل  کاری  هر  که  آنها  اختیار  در  باشد  نفت  از 
مثل  شخص،  آن  تعبیر  به  دهند.  انجام  بودند 
گاو شیرده.  عناصر مومن عراقی و شجاع عراقی 
مقابل  در  عراق  در  و مرجعیت  عراقی  و جوانان 
این قضایا ایستادند و حاج قاسم رضوان اهلل به 
عنوان  به  رساند  و مدد  رساند  این جبهه کمک 
مشاور فعال و پشتیبان بزرگ. شبیه این قضیه 
لبنان  درباره  هست.  هم  لبنان  و  سوریه  درباره 
عامل  مهمترین  از  را  لبنان  مایلند  آمریکاییها 
اهلل  حزب  و  مقاومت  نیروی  یعنی  استقاللش 
محروم کنند تا لبنان بی دفاع در مقابل اسرائیل 
قرار بگیرد و آنها بتوانند تا خود بیروت بیایند؛ 
کمااینکه سالها قبل آمدند. حزب اهلل بحمداهلل 
روزبه روز قویتر شد. امروز هم دست و هم چشم 
این  در  ما  شهید  نقش  است.  حزب اهلل  لبنان، 
شجاع،  مجاهد  است.  برجسته  و  ممتاز  حالت 

برادر دلسوز.
عزیز  شهید  نقش  ولی  بیدارند  بحمداهلل  ملتها 
شهید  همین  مثل  شهید  این  محلی  رفقای  و 
نورانی،  مرد  علیه،  تعالی  رضوان اهلل  ابومهدی 
مرد مومن، مرد شجاع. که انسان وقتی نگاه می 
کرد چهره او مصداق و بیض وجهی بنورک بود. 
با  نورانی معنوی خدایی. شهید سلیمانی  چهره 
امثال اینجور انسان های مومن و شجاع و نورانی 

توانستند کارهای بزرگی را انجام بدهند.
برکات  سلیمانی،  درباره شهید  دیگر،  فصل  یک 
عزیز  شهید  این  است.  عظیم  شهادت  این 
من  می داد،  شفاهی  یا  کتبی  گزارشی،  هروقت 
امروز در  اما  را تحسین می کردم.  او  زبانًا  قلبًا و 
مقابل آنچه که او سرمنشا آن شد و برای کشور 
تعظیم  او  برابر  در  من  آورد  وجود  به  منطقه  و 
می کنم. کار بزرگی انجام شد. قیامتی به پا کرد. 
کرد.  برجسته  اینجور  را  او  او شهادت  معنویت 
آن  و  ایرانی  بدرقه های  و  جنازه ها  تشییع  این 
بدرقه های عراقی در کاظمین و بغداد و نجف و 
کربال چه کردند با این پیکر اربًا اربا. از روح مطهر 

او از اعماق دل تشکر می کنیم.
شهادت او زنده بودن انقالب در کشور ما را به رخ 
همه ی دنیا کشید. عده ای می خواستند وانمود  
از بین رفته و  ایران مرده و  کنند که انقالب در 
البته عده ای هم سعی می کنند این  تمام شده. 
انقالب  که  داد  نشان  او  بیفتد. شهادت  اتفاق 
دیدید  تهران؟  خبر شد  دیدید چه  است.  زنده 
چه خبر شد در شهرهای دیگر؟ البته من برای این 
حادثه تلخی که در کرمان پیش آمد و تعدادی 
از هموطنان کرمانی جان باختند عمیقًا متاسف 
عرض  تسلیت  آنها  خانواده های  به  و  متاثرم  و 
ارواح مطهر این جانباختگان  میکنم و امیدوارم 

هم با شهید سلیمانی محشور شوند.
چهره های غبار گرفته را باز کرد شهید سلیمانی 
با این شهادت. دشمنان در مقابل عظمت ملت 
ایران احساس خضوع کردند. ممکن است به رو 
نیاورند اما چاره ای ندارند.  آن دشمنی که سعی 
این سردار  و  را  عظیم القدر  مجاهد  این  می کند 
یک  عنوان  به  را  تروریسم  با  مبارزه ی  فرمانده 
تروریست معرفی کند، آمریکایی های بی انصاف و 
دروغگو، آمریکایی های هجوگو که واقعًا ارزشی 
ملت  شد؛  قائل  نمی شود  حرف هایشان  برای 

ایران زد توی دهن اینها.
اینها  و  انتقام  بحث  چیست؟  ما  وظیفه  حاال 
به  دیشب  سیلی  یک  حاال  است.  دیگری  بحث 
اینها زده شد. این مسئله دیگری است. آنچه در 
این  به  نظامی  کارهای  است؛  مقابله مهم  مقام 
است  مهم  آنچه  نمی کند.  را  آن  کفایت  شکل 
بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه 
آوردند  جنگ  منطقه  این  در  آنها  شود.  تمام 
شدن  خراب  آوردند.  ویرانی  و  فتنه  و  اختالف 
گذاشتند  قدم  هرجا  البته  آوردند؛  را  زیربناها 
منطقه  فعال  ما  کردند.  عمل  همینطور  دنیا  در 
خودمان جلوی چشم ماست. اصرار هم دارند که 
همین فساد و ویرانگری را نسبت به ایران عزیز 
و جمهوری اسالمی هم داشته باشند. هی اصرار 
می کنند این مسئله مذاکره و نشستن پشت میز 
اینها مقدمه ی دخالت ها و حضورهاست.این  و 

نمی کند  قبول  منطقه  این  برسد.  پایان  به  باید 
را در کشورهای منطقه. ملت های  حضور آمریکا 
از  برخاسته  دولتهای  نمی کنند.  قبول  منطقه 

ملتها بدون تردید قبول نمی کنند.
جمهوری  و  مردم  عنوان  به  ما  وظیفه  آنچه 
در  و  است  شناسی  دشمن  اوالً  است:  اسالمی 
همه  که  نگوییم  نکنیم.  اشتباه  دشمن  مقابل 
بلکه همه میدانید که دشمن آمریکا  می دانیم؛ 
و استکبار و صهیونیسم است اما تالش وسیعی 
دارد انجام می شود که این قضیه را برعکس و 
نظر مردم را برعکس کنند. با شیوه های پیچیده 
دشمن  باشند.  مراقب  باید  همه  تبلیغاتی. 
شناسی بسیار مهم است. در مقام بعد، دانستن 
بعد  و  بکند؟  می خواهد  چه  که  دشمن  نقشه 
این  دشمن.  نقشه  با  مقابله  شیوه  دانستن 
است.  مردم  به  ما  اتکای  بدانند.  مردم  باید  را 
مردم  کمک  و  خواست  بدون  اسالمی  جمهوری 
مردم  اراده های  و  مثبت  و  موافق  آرای  بدون  و 
باید هم  که چیزی نیست. معنایی ندارد. مردم 
کاری دشمن  بشناسند هم شیوه های  را  دشمن 
را بدانند و هم نحوه ی مقابله با این شیوه ها را 
فکر است خوشبختانه  کار صاحبان  این  بدانند. 
امروز در کشور مردان شجاع و باتدبیر کم نداریم. 
در عرصه سیاسی و نظامی و علمی. افراد باتدبیر 
و شجاع و آگاه و دانایی داریم. باید سخن اینها 
شنیده شود. کاری که اینها مناسب می دانند در 
درستی  نحو  به  جامعه  سطح  در  کشور  سطح 
انجام بگیرد. ما کم نداریم؛ تربیت شدگان مکتب 
می شوند.  بیشتر  روز  به  روز  خوشبختانه  امام 
فتح الفتوح  که  جنگ  در  یکبار  فرمودند  امام 
انقالب تربیت جوانها و رشد دادن این نهالهای 
امام.  حکمت  بود.  ایشان  با  حق  است.  بالنده 
اینهمه کارهای مهم در مقابل این کوچک است.

دشمن را بشناسیم؛ این را به طور قاطع می گویم 
دشمن عبارت است از آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و دستگاه استکبار که فقط آمریکا و فقط دولتها 
غارتگران  و  کمپانی ها  از  مجموعه ای  نیستند. 
مرکزی  هر  با  که  هستند  دنیا  ستمکاران  و  دنیا 
مخالفند.  باشد  مخالف  غارتگری  و  ستم  با  که 
حاال اگر دولتی در منطقه یا بیرون منطقه حرفی 
علیه ما بزند این را دشمن به حساب نمی آوریم. 
مادامی که در خدمت دشمن نباشد. در شناخت 
دشمن نباید اشتباه کرد. اگر این را دانستیم، راه 
دانستیم؛  اگر  هم  را  دشمن  نقشه  با  ی  مقابله 
را، مردم  این است که جوانان ما  نقشه دشمن 
ما را، در بخش های گوناگون دچار خلل در عزم 
اساسی دشمن است.  نقشه  این  کند.  اراده   و 
راسخ  عزم  در  و  مردم  ایمان  در  تردیدافکنی 
مردم. یعنی همان دو عنصر ایمان و غیرت دینی. 
این  اگر  و می دانند  است  این  دنبال  به  دشمن 
اتفاق افتاد قدرت تهاجمی و حتی قدرت دفاعی 
جمهوری اسالمی هم تحت تاثیر قرار گرفته و از 

بین خواهد رفت.
سخنرانی شان  از  دیگری  بخش  در  انقالب  رهبر 
شورای  مجلس  گذشته  روز  مصوبه  که  گفتند 
اخراج  درباره  عراق  مجلس  مصوبه  و  اسالمی 
خوبی  بسیار  مصوبات  کشور  این  از  آمریکایی 

بود.
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مقصرین آلودگی هوا

به قلم مدیر مسئول  : زندگینامه امیر کبیر 
از بدو تولد تا مرگ

علی )ع( و مبارزه با 
ثروتهای نجومی...

 با آثار مواخر نطنزی بیشتر 
آشنا شویم

دکتر اصغر کیهان نیا 

لطفا در زمین ترامپ بازی نکنید

میراث ریاست »ولی اهلل سیف«
بر بانک مرکزی

دوره ریاست ولی اهلل سیف بر بانک مرکزی 
)شهریور 13۹۲ تا تیر 13۹7( که البته در اصل 
اداره بانک مرکزی توسط نئولیبرال های متحد 

دولت بود را می توان چه از نظر کارشناسی و فنی 
و چه اجرایی تاریک ترین دوره فعالیت ..

بخشش ۵۰ هزار 
میلیارتومانی 

دولت به بنگاه های 
خصولتی

آلودگی  وارونگی هوا، بحث  پدیده  بروز  و  آغاز فصل سرما  با  همه ساله 
بار مسئولین پس  و هر  رسانه ها می گردد  و  و مجالس  نقل محافل  هوا 
از تشکیل جلسات اضطراری و انداختن توپ در زمین یکدیگر و نهایتًا با 
تعطیلی چند روزه مدارس و یا اجرای طرح زوج و فرد در ترافیک و با دعا 

برای وزش باد، مجددًا این بحث مهم را به بوته فراموشی می سپارند
واقعا چاره این درد مزمن که باعث ورود خسارات فراوان مالی و جانی و 
فرهنگی می شود چیست؟ و چگونه باید درمان شود؟ آیا نقص از قانون 
یا خالئی  قانونی مشکلی  نظر  از  نمی رسد  بنظر  یا ضعف مدیریت؟  است 

وجود داشته باشد.
برای اولین بار قانون نسبتًا جامعی تحت عنوان »قانون نحوه جلوگیری از 
آلودگی هوا« در تاریخ 74/۲/3 در مجلس شورای اسالمی تصویب گردید 
و طی آن برای دستگاه های مختلف وظایف و اختیارات و تکالیفی در نظر 
گرفته شد. ولی ظاهرًا همین قانون آنقدر برای مسئولین ذیربط بی اهمیت 
از پنج سال  از گذشت بیش  را پس  اجرایی آن  آئین نامه  جلوه نمود که 

یعنی در تاریخ 7۹/۶/1۶ تصویب نمودند.
تاریخ  در  کاملتری  قانون  مذکور،  قانون  از  سال   ۲۲ گذشت  از  پس 
۹۶/4/۲۵ تحت عنوان »قانون هوای پاک« در مجلس شورای اسالمی به 

تصویب رسید.
در این قانون »آلودگی هوا« بدین شرح تعریف گردید :

آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده های 
جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون  ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای 
آزاد و به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت 
را به گونه ای تغییر دهد که برای سالمت انسان و موجودات زنده،  هوا 
فرایندهای بوم شناختی یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن 

یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.
منابع آلوده کننده هوا نیز بدین شرح تعریف شده اند :

منابع طبیعی شامل طوفان های گرد و غبار، طوفان های شن، آتش سوزی 
جنگل ها و مراتع و ..

منابع انسان ساخت شامل :

الف. منابع متحرک، هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیر 
موتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کنند.

ب. منابع ثابت، هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، 
بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محل ثابت سبب انتشار 

آالینده ها می شوند.
و  اختیارات  مشخص  صورت  به  دستگاه   18 حدود  برای  قانون  این  در 
وظایف و تکالیفی تعیین شده است که مهم ترین آنها عبارتند از : سازمان 
نیروی  کشور،  وزارت  صمت،  وزارت  شهرداری،  زیست،  محیط  حفاظت 
انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، 

وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و ..
البته باید اذعان نمود که هر قانون جامع و کامل و مفیدی، بدون همکاری 
و  آمد  کار  نمی تواند  نظارتی  و سایر دستگاه های  نظارت مجلس  و  مردم 

موثر واقع شود.
وظایف  ذیربط،  دستگاه های  از  کدام  هیچ  اوالً  گفت  می توان  جرأت  به 
قانونی خود را به نحو مسئوالنه و کامل انجام نداده اند و ثانیًا مردم نیز 
به وظایف و مسئولیت خود در جهت محافظت از هوای پاک توجه الزم 

مبذول نداشته اند.
نه نیروی انتظامی اهتمام الزم در جهت جلوگیری از تردد موتور سیکلت ها 
استاندارد  غیر  نقلیه  وسایل  شماره گذاری  از  نه  و  نموده  خودروها  و 

خودداری کرده است.
رعایت  جهت  در  تالشی  است.  نشده  الزم  توجه  سوخت  کیفیت  به 
استانداردها در ساخت خودروها معمول نگشته است. ناوگان حمل و نقل 
عمومی فرسوده بوده و اقدامی در جهت نوسازی و گسترش آن صورت 
نگرفته است. معادن بیشترین خسارات غیر قابل جبران را به طبیعت وارد 
ساخته و بسیاری از مناطق و روستاها را نابود ساخته و محیط زیست را 
به خطر انداخته ولی هیچ ممانعتی از سوی وزارت صمت و سازمان محیط 

زیست و منابع طبیعی به عمل نیامده است.
سازمان محیط زیست یا فاقد اختیار و ابزار کافی است یا اراده ای برای 
توقف  برای  اهتمامی  به همین جهت  ندارد.  قانونی خود  وظایف  انجام 
آالینده و  ساخت خودروهای غیر استاندارد، توقف فعالیت کارخانه های 
سازمان  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  است.  نورزیده  مخرب  معادن  تعطیلی 
جنگل ها و ادارات منابع طبیعی و بویژه شهرداری کالن شهرها در جهت 
حفظ و حراست از جنگل ها و فضای سبز نه تنها اقدامی ننموده بلکه برای 
انبوه  و  فروشی  تراکم  با  و  کرده  فروشی  قانون  به  مبادرت  درآمد  کسب 

سازی در باغات، نفس شهرها را تنگ نموده اند.
اینکه همه ساله به محض مواجه شدن با پدیده وارونگی هوا، مسئولین 
راحت ترین راه حل موقت، یعنی تعطیل کردن مراکز آموزشی یا اجرای طرح 
زوج و فرد را درمان درد بدانند، تنها ساده اندیشی و مسئولیت گریزی و 
فرار از حل اساسی مشکل است. اینکه برخی ها هم امیدشان به وزش باد 
باشد اوج ضعیف بودن مدیریت است. اینکه هر دستگاهی تقصیر آلودگی 

هوا را گردن دستگاه دیگر بیندازد اوج بی مسئولیتی است.
نحوه  قانون  از  سال  حداقل ۲۵  گذشت  از  بعد  است  شایسته  بنابراین 
زده شود و یک مدیریت  باال  آلودگی هوا آستین های همت  از  جلوگیری 
واحد و تام االختیار و پاسخگو تحت حمایت سران سه قوه متولی این 
امر مهم گردد تا هر دستگاهی نتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

مدیر مسئول نشریه ارمغان
مسعود کریم پور نطنزی
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ميرزا تقي خان اميرکبير اهل فراهان است و دست پرورده خاندان 
مجموعًا  آشتيان  و  تفرش  همچون  فراهان  فراهاني.  مقام  قائم 
کانون واحد فرهنگ ديواني و "اهل قلم" بود؛ ناحيه اي مستوفي 

پرور.
- 1۲۲۲ هـ ق(، ستاره  اميركبير )1۲۶8  برترین ها: ميرزا تقي خان 
و عشق  اصالح طلب  اي  روحيه  داراي  زمين  ايران  تاريخ  نظير  بي 
عميق وي به استقالل و آزادي و اقتدار ملت مسلمان ايران، او كه 
مصلحي چنين تشنه اصالح، سياستمداري چنان شيفته استقالل و 
زمامداري چنين خيرخواه ملت، نه تنها در تاريخ دو هزار و چند صد 

ساله ايران بلكه در تاريخ جهان، كم نظير و كمياب است.
اصالحات داخلي در زمينه اعتالي فرهنگ، تنظيم اقتصاد و تطهير 
عرصه سياست كشور، اقدام در جهت احياي دين و بسط عدالت در 
سطح جامعه، مبارزاتش در جهت قطع نفوذ اجانب و استعمارگران، 
و حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور، ريشه كن نمودن فقر كه 
طي سه سال و اندي صدارت ميرزا تقي خان امير كبير انجام گرفت، 

همه قابل تحسين است.
امیرکبیر اقدامات فراوانی در دوره کوتاه صدارت خود به شرح  

زیر نمود:

 - جدید  صنایع  ترویج   - جدید  علوم  نشر   - دارالفنون  تأسیس 
 - ایران  در  تدریس  و  تحصیالت  برای  خارج  به  ایرانیان  فرستادن 
ترویج ترجمه و انتشار کتب علمی - ایجاد روزنامه و انتشار کتب- 
مبارزه با فساد )که چون مرضی مزمن در همه شئون زندگانی ایران 
معادن  استخراج  اقتصادی کشور-  بنیه  تقویت   - بود(  کرده  رخنه 
- بسط كشاورزي و آبیاری - توسعه تجارت داخلی و خارجی- کوتاه 
کردن دست اجانب در امور کشور - تعیین مشی سیاسی معینی در 
سیاست خارجی- اصالح امور مالی و تعدیل بودجه- ایجاد امنیت و 
استقرار دولت - تنظیم و سر و سامان دادن به قشون ایران - ایجاد 
کارخانه های اسلحه سازی - اصالح امور قضایی - تأسیس چاپارخانه  

تاسيس بيمارستان و...
اقدامات انقالبی و ملی امیرکبیر، قهرمان مبارزه با استعمار، سبب 
شد که درباريان فاسد و خودخواه، از او سعايت كردند تا اين که 
فرمان عزل و قتل امیر کبیر را از ناصرالدین شاه خودكامه گرفتند و 

او را در حمام فین کاشان به شهادت رساندند.
گذري بر زندگي   

ميرزا تقي خان اميرکبير اهل فراهان است و دست پرورده خاندان 
مجموعًا  آشتيان  و  تفرش  همچون  فراهان  فراهاني.  مقام  قائم 
کانون واحد فرهنگ ديواني و "اهل قلم" بود؛ ناحيه اي مستوفي 
پرور. چه بسيار دبيران و مستوفيان و وزيران از آن ديار برخاستند 
اثر  تاريخ  در  شده،  شناخته  بزرگي  به  تني  چند  ميان  آن  در  که 
فرهنگ  نماينده  خان  تقي  ميرزا  نظر  اين  از  اند.  گذارده  برجسته 

سياسي همان سامان است.
"هزاوه"  زادگاهش  "محمد تقي" است.  اصلي ميرزا تقي خان،  نام 
از محال فراهان عراق. هنوز هم در آنجا محله اي بنام "محله ميرزا 
تقي خاني" معروف است، و خانه پدريش نزديک تپه "يال قاضي" 
شناخته مي باشد. اسم او در اسناد معتبر )از جمله مقدمه پيمان 
ارزنةالروم، و قباله نکاح زنش عزت الدوله( "ميرزا محمد تقي خان" 
آمده است. رقم مهر و امضاي او نيز ترديدي در نام حقيقيش باقي 
نمي گذارد؛ بي گمان اسم "محمد" رفته رفته حذف گرديده و به 

"ميرزا تقي خان" شهرت يافته است.
بودند.  ور  از طبقه پيشه  ميرزا تقي خان  و مادري  خانواده پدري 
در  که  بود  قربان"  محمد  "کربالئي  مقام  قائم  تصريح  به  پدرش 
محمد  دين  "پيرو  مهرش  سجع  گفت.  مي  "کربالئي"  را  او  خطاب 
قربان" بود. کربالئي قربان نخست آشپز ميرزا عيسي )ميرزا بزرگ( 
قائم مقام اول بود. پس از او همين شغل را در دستگاه پسرش 

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ثاني داشت.
کربالئي قربان بعدها ناظر و در واقع ريش سفيد خانه قائم مقام 
گرديد، و هميشه مورد لطف مخدوم خود بود. آنچه بنظر مي رسد 
کربالئي قربان خيلي هم بي چيز نبوده، بلکه آب و ملکي داشته و 
دست کم يک دانگه قريه حرآباد مال او بوده است. و نيز آنقدرها 

استطاعت داشته که به سفر حج برود.
سال تولد ميرزا تقي خان را تا اندازه اي که جستجو کرديم، هيچ 
اين مجهول  نکرده است. در حل  ثبت  اي  بيگانه  و  مؤلف خودي 
تاريخي، ما يک مأخذ اصلي و دو دليل در تأييد آن مأخذ بدست 
مي دهيم: زير تصوير اصيلي که به زمان صدارت امير کشيده اند 
مي خوانيم: "شبيه صورت... اتابک اعظم، شخص اول ايران، امير 
تا   1۲۶4 ذيقعده   ۲۲ از  امير  سالگي".  پنج  و  چهل  سن  در  نظام 
۲0 محرم 1۲۶8 صدارت کرد. اشعاري که در ستايش مقام تاريخي 
اينکه کارهاي  او در کنار همان تصوير نگاشته شده، و تصريح به 
در  را  مزبور  تصوير  که  ميدهد  نشان  است،  برده  پيش  از  سترگ 
اعتالي قدرت و شهرت امير کشيده اند. و آن سال 1۲۶7 است. با 
اين حساب و به فرض صحت رقم چهل و پنج سالگي تولد او به 

سال 1۲۲۲، يا حداکثر يکي دو سال پيشتر بوده است.
اما دليل معتبر تاريخي اينکه: در کاغذ قائم مقام خواهيم خواند 
او محمد و علي بوده است. مي  که ميرزا تقي همدرس دو پسر 
دانيم که ميرزا محمد پسر اول قائم قام در 1301 در هفتاد سالگي 
سالگي  هفت  و  شصت  در  علي  ميرزا  ديگرش  پسر  و  درگذشت، 
درگذشت به سال 1300. يعني هر کدام از آن دو پسر قائم مقام، 
سي و يکي دو سال پس از امير زنده بوده اند. اختالف سال تولد 
ميرزا تقي با دو همدرس خود هر چه باشد، به هر حسابي، امير در 

آخرين سال صدارتش 1۲۶8 بيش از پنجاه سال نداشته است.
امير دو زن گرفته است. زن اولش، دختر عمويش بود يعني دختر 
حاج شهباز خان. نام او را "جان جان خانوم" ذکر کرده اند. از او سه 
فرزند داشت: ميرزا احمد خان مشهور به "اميرزاده" و دو دختر که 
بعدها يکي زن عزيز خان آجودان باشي سردار کل، دوست قديم 
امير، گرديد. و ديگري به عقد ميرزا رفيع خان مؤتمن درآمد. زن 
امير در 1۲8۵ با دختر بزرگش سلطان خانم به زيارت مکه رفت، و 

ظاهرا يکي دو سال بعد، در آذربايجان درگذشت.
خانه امیرکبیر در تبریز   

يگانه خواهر  الدوله  به عزت  "ملکزاده خانم" ملقب  امير،  زن دوم 
در  خان  تقي  ميرزا  پالک  دکتر  گفته  به  بود.  شاه  ناصرالدين  تني 
زمان صدارت از زن اول خود جدا شد. عقد ازدواج با عزت الدوله 
ترتيب جشن عقد  انجام گرفت.  االول 1۲۶۵  ربيع  روز جمعه ۲۲ 
خان  حسين  ميرزا  )پدر  اميرتومان  خان  نبي  ميرزا  را  عروسي  و 
بود. چنانکه  الدوله شانزده ساله  بعهده داشت. عزت  سپهساالر( 
قباله عقد زناشوئي مي نمايد، مهر عزت الدوله هشت هزار تومان 
نقد اشرفي ناصرالدين شاهي هجده نخودي، و يک جلد قرآن بود. 
خواهيم  شاه  به  امير  نامه  ضمن  الدوله  عزت  با  ازدواج  به  راجع 
خواند که گفته بود: "از اول بر خود قبله عالم... معلوم است که 
نميخواستم در اين شهر صاحب خانه و عيال شوم. بعد، به حکم 

همايون و براي پيشرفت خدمت شما، اين عمل را اقدام کردم...." 
روزهاي  آخرين  و  تبعيد  دوره  در  خانم  شاهزاده  اين  فداکاريهاي 

زندگي شوهرش، در خور ستايش است.
محيط خصوصي تربيت ميرزا تقي خان را دستگاه ميرزا بزرگ قائم 
مقام و پسرش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، آن دو وزير بزرگ عباس 
ميرزا، مي ساخت. ميرزا بزرگ در سال 1۲37 درگذشت. با حسابي 
که راجع به سن ميرزا تقي خان بدست داديم، ظاهرًا در آن زمان 
هجده ساله بود. پس محضر ميرزا بزرگ را خوب درک کرده بود، و 
شايد هم پاره اي کارهاي دبيري او را مي کرد. امين الدوله هم به 

خدمت امير در "دايره ميرزا بزرگ قائم مقام" تصريح دارد.
در استحکام اخالقي او ترديد نيست، و مظاهر عيني آن گوناگون 
نويسنده  بود.  پايدار  عزمش  در  اينکه  اش  جنبه  يک  است. 
صدرالتواريخ که زير نظر اعتمادالسلطنه اين کتاب را پرداخته مي 
مانند  هم  بود....  شاه  نادر  مثل  وزارت  در  هم  وزير  "اين  گويد: 
نادر عزم ثابت و اصالت رأي داشته است". در موردي که نماينده 
انگليس خواست رأي امير را عوض کند، خود اعتراف دارد که "... 
سعي من و کوشش نماينده روسيه، و تالش مشترک ما همه باطل 
دارد".  باز  تصميمش  از  را  خان  تقي  ميرزا  نميتواند  کسي  است. 
برهان استقالل فکر او همين بس که در کنفرانس ارزتةالروم بارها 
دستور حاجي ميرزا آقاسي را که مصلحت دولت نمي دانست، زير 
پا نهاد. شگفت اينکه حتي امر محمد شاه را نيز ناديده مي گرفت و 
آنچه را که خير مملکت تشخيص مي داد، همان را مي کرد. بي اثر 
بودن پافشاريهاي روس و انگليس و عثماني در رأي او، جاي خود 
دارد. اما يک دندگي بي خردانه نمي کرد. حد شناسي از خصوصيات 
روش  ندارد،  پيشرفت  سياستي  ديد  مي  چون  و  اوست  سياسي 

خود را تغيير مي داد.
درستي و راست کرداري از مظاهر ديگر استحکام اخالقي اوست؛ از 
اين نظر فساد ناپذير بود. قضاوت وزير مختار انگليس اين است: 
اثر  بي  امير  وجود  در  است  ايرانيان  ملي  خوي  که  دوستي  "پول 
نيک مي شناخت:  را  او  که  رضاقلي خان هدايت  قول  به  است". 
"به رشوه و عشوًه کسي فريفته نمي شد". دکتر پالک اتريشي مي 
نويسد: "پولهايي که مي خواستند به او بدهند و نمي گرفت؛ خرج 

کشتنش شد".
جنبه ديگر خوي استوار امير اينکه به گفته و نوشته خويش اعتبار 
مي نهاد. واتسون مي نويسد: "امير نظام به آساني به کسي قول 
نمي دهد. اما هر آينه انجام کاري را وعده مي کرد، بايد به سخنش 
اين  به  امير خود  را متحقق شمرد".  کار  آن  انجام  و  نمود  اعتماد 
خصلت خود مي باليد. به قول نويسنده صدرالتواريخ "از براي حکم 
خود ناسخ قرار نمي داد. هر چه مي گفت بجا مي آورد، به هيچ 

وجه حکم او ناسخ نداشت".
دلير و جسور بود. پسر کربالئي قربان زماني که به مکتب مي رفت، 
از مخدوش تقاضاي قلمتراشي کرد. چون خواهش او برآورده نشد، 
گويد:"ببين  مي  خود  او  که  فرستاد  مقام  قائم  به  اي  نامه  چنان 
چه تنبيهي از من کرده است. عجبتر اينکه بقال نشده ترازو وزني 
آموخته". اگر داستانهائي که از دوران جواني و خدمت ديواني او 
آورده اند، افسانه سازي صرف هم باشند، باز روشنگر همان فطرت 

او هستند.
بود  مغرور  خويش  شخصيت  به  داشت.  سنگين  و  متين  رفتاري 
و نسبت به کارداني و صفات برجسته اش آگاه. اما تعجب اينکه 
نامجو و شهرت خواه نبود. دليل ما اين است: هر چه که به حکام 
واليات و نمايندگان سياسي بيگانه در اصالح امور مملکت نگاشته، 
در  اينکه  مهمتر  است.  کرده  قلمداد  او  امر  و  شاه  نام  به  را  همه 
سرتاسر روزنامه وقايع اتفاقيه زمان صدارتش، از تجليل ميرزا تقي 
خان خبري نيست. فقط چهار جا اسمش آمده و آن هم به حکم 

ضرورت.
او را به مناعت طبع مي شناختند که از مظاهر غرور نفساني اش 
بود، و به خواري تن در نمي داد. نماينده انگليس ضمن اينکه به 
حيثيت خواهي و حساسيت ميرزا تقي خان در روابط با بيگانگان 
متکبرانه  رفتار  نيست  حاضر  گاه  "هيچ  گويد:  مي  کند،  مي  اشاره 
کسي را تحمل کند". حتي وقتي که مورد بي مهري شاه واقع گشت 
نداد.  دست  از  را  خود  پرستي  حيثيت  رسيد،  فرا  عزلش  زمان  و 
فرمايش  آشکار  چرا  دارند،  "اگر حقيقة مقصودي  نوشت:  به شاه 
و  نبوده  اين خدمات  اين غالم طالب  بديهي است  نميفرمايند... 
نمي  تمام شدن عمر حاصلي  و  براي خود سواي زحمت  و  نيست 
طالب  رضا  کمال  با  خدا  به  شماست؛  دلخواه  طور  هر  تا  داند. 

آنست".

روزى که امیرکبیر به شدت گریست

سال 1۲۶4 قمرى، نخستين برنامه ى دولت ايران براى واکسن زدن 
نوجوانانى  و  کودکان  برنامه،  آن  در  شد.  آغاز  اميرکبير  فرمان  به 
ايرانى را آبله کوبى مى کردند. اما چند روز پس از آغاز آبله کوبى به 
ناآگاهى نمى خواهند واکسن  از روى  امير کبير خبردادند که مردم 
بزنند. به ويژه که چند تن از فالگيرها و دعانويس ها در شهر شايعه 
انسان  به خون  راه  يافتن جن  باعث  زدن  واکسن  که  بودند  کرده 

مى شود.
آبله جان  بيمارى  به  ابتال  به علت  نفر  پنج  هنگامى که خبر رسيد 
آبله  امير بى درنگ فرمان داد هر کسى که حاضر نشود  باخته اند، 
بکوبد بايد پنج تومان به صندوق دولت جريمه بپردازد. او تصور 
مى کرد که با اين فرمان همه مردم آبله مى کوبند. اما نفوذ سخن 
را  امير  فرمان  که  بود  آن  از  بيش  مردم  نادانى  و  دعانويس ها 
بپذيرند. شمارى که پول کافى داشتند، پنج تومان را پرداختند و 
از آبله کوبى سرباز زدند. شمارى ديگر هنگام مراجعه مأموران در آب 

انبارها پنهان مى شدند يا از شهر بيرون مى رفتند.
در  که  دادند  اطالع  امير  به  االول  ربيع  ماه  هشتم  و  بيست  روز 
همه ى شهر تهران و روستاهاى پيرامون آن فقط سى صد و سى نفر 
آبله کوبيده اند. در همان روز، پاره دوزى را که فرزندش از بيمارى 
نگريست  کودک  جسد  به  امير  آوردند.  او  نزد  به  بود،  مرده  آبله 
آبله کوب فرستاديم.  براى نجات بچه هايتان  ما که  آنگاه گفت:  و 
پيرمرد با اندوه فراوان گفت: حضرت امير، به من گفته بودند که 
اگر بچه را آبله بکوبيم جن زده مى شود. امير فرياد کشيد: واى از 
جهل و نادانى، حال، گذشته از اينکه فرزندت را از دست داده اى 
باور  گفت:  التماس  با  پيرمرد  بدهي.  جريمه  تومان هم  پنج  بايد 
کنيد که هيچ ندارم. اميرکبير دست در جيب خود کرد و پنج تومان 
به  را  اين پنج تومان  برنمى گردد،  او داد و سپس گفت: حکم  به 

صندوق دولت بپرداز.
چند دقيقه ديگر، بقالى را آوردند که فرزند او نيز از آبله مرده بود. 
اين بار اميرکبير ديگر نتوانست تحمل کند. روى صندلى نشست و 
با حالى زار شروع به گريستن کرد. در آن هنگام ميرزا آقاخان وارد 
شد. او در کمتر زمانى اميرکبير را در حال گريستن ديده بود. علت 
را پرسيد و مالزمان امير گفتند که دو کودک شيرخوار پاره دوز و 
بقالى از بيمارى آبله مرده اند. ميرزا آقاخان با شگفتى گفت: عجب، 
من تصور مى کردم که ميرزا احمدخان، پسر امير، مرده است که او 

اين چنين هاى هاى مى گريد. سپس، به امير نزديک شد و گفت: 
گريستن، آن هم به اين گونه، براى دو بچه ى شيرخوار بقال و چقال 
در شأن شما نيست. امير سر برداشت و با خشم به او نگريست، 
آنچنان که ميرزا آقاخان از ترس بر خود لرزيد. امير اشک هايش را 
پاک کرد و گفت: خاموش باش. تا زمانى که ما سرپرستى اين ملت 
را بر عهده داريم، مسئول مرگشان ما هستيم. ميرزا آقاخان آهسته 

گفت: ولى اينان خود در اثر جهل آبله نکوبيده اند.
امير با صداى رسا گفت: و مسئول جهلشان نيز ما هستيم. اگر ما 
در هر روستا و کوچه و خيابانى مدرسه بسازيم و کتابخانه ايجاد 
کنيم، دعانويس ها بساطشان را جمع مى کنند. تمام ايرانى ها اوالد 
حقيقى من هستند و من از اين مى گريم که چرا اين مردم بايد اين 

قدر جاهل باشند که در اثر نکوبيدن آبله بميرند
دارالفنون 

انديشه امير در بناي دارالفنون از يک سرچشمه الهام نگرفته بود، 
بلکه حاصل مجموع آموخته هاي او بود. آکادمي و مدرسه هاي 
به  که  جديد  نماي  جهان  کتاب  در  بود؛  ديده  را  روسيه  مختلف 
دارالعلمهاي  تدوين شد، شرح  و  ترجمه  نظر خودش  زير  و  ابتکار 
با آمار  را در رشته هاي گوناگون علم و هنر  همه کشورهاي غربي 
شاگردان آنها خوانده بود؛ و از بنيادهاي فرهنگي دنياي جديد خبر 

داشت.
وجهه نظر امير را در ايجاد دارالفنون بايد بدرستي بشناسيم. ذهن 
امير در اينجا در درجه اول معطوف به دانش و فن جديد بود، و 
تطبيقي  مطالعه  از  معني  اين  داشت.  توجه  نظامي  علوم  به  بعد 
برنامه درسهاي دارالفنون، و نامه هاي امير راجع به رشته تدريس 
استاداني که استخدام شدند، روشن مي گردد. رشته هاي اصلي 
تعليمات دارالفنون بنحوي که او در نظر گرفته بود عبارت بودند از: 
پياده نظام و فرماندهي، توپخانه، سواره نظام، مهندسي، رياضيات، 
نقشه کشي، معدن شناسي، فيزيک و کيمياي فرنگي و داروسازي، 
خارجي.  هاي  زبان  و  جغرافيا،  و  تاريخ  جراحي،  و  تشريح  و  طب 
مدرسه هفت شعبه داشت، و پاره اي مواد مزبور مشترک بود. در 
تعليماتي  نظامي دستگاه  فنون  براي  که  بايد دانسته شود  ضمن 
نهاد، و شعبه علوم  جداگانه اي در خود تشکيالت لشکري تعبيه 

جنگي دارالفنون مکمل آن بشمار مي رفت.
سنگ بناي دارالفنون در اوائل 1۲۶۶ در زمين واقع در شمال شرقي 
ارک سلطنتي که پيش از آن سربازخانه بود نهاده شد. نقشه آن را 
ميرزا رضاي مهندس که از شاگرداني بود که در زمان عباس ميرزا 
خان  محمدتقي  و  کشيد؛  بود  رفته  انگلستان  به  تحصيل  براي 
معمارباشي دولت آن را ساخت. و شاهزاده بهرام ميرزا به کار بنائي 
اواخر  تا  آن رسيدگي مي کرد. ساختمان قسمت شرقي دارالفنون 
تا  آن  بـقـيـه  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  و  رسيد  انجام  به   1۲۶7
اوايــل سـال 1۲۶۹ پايان يافت. چهار طرف مدرسه را پنجاه اطاق 
"منقش مذهب" هر کدام به طول و عرض چهار ذرع ساخته جلو 
آنها را ايوانهاي وسيع بنا نمودند. در گوشه شمال شرقي تاالر تئاتر 
احداث شد. در پشت دارالفنون کارخانه شمع کافوري و آزمايشگاه 
فيزيک و شيمي و دواسازي برپا نمودند. چاپخانه اي هم ضميمه 
آن گرديد، به عالوه کتابخانه و سفره خانه اي ساختند. در ورودي 
دارالفنون به طرف خيابان ارک "باب همايون" باز مي شد؛ در کنوني 

آن در خيابان ناصريه به سال 1۲۹۲ ساخته شد.

روزنامه وقايع االتفاقيه

)بناي روزنامه وقايع اتفاقيه به سال 1۲۶7 از ارزنده ترين تأسيسات 
اجتماعي امير کبیر است.(

از شاگرداني  ميرزا صالح شيرازي است.  ايران  در  روزنامه  بنيانگزار 
بود که در زمان عباس ميرزا براي تحصيل علوم جديد به انگلستان 
از جمله کساني  را آموخت، و  رفت. ضمنًا به ذوق خود فن چاپ 
را  او  به عالوه  نمود.  را تأسيس  ايران مطبعه سنگي  است که در 
مي  ايران  در  زمين  مغرب  جديد  سياسي  هاي  انديشه  پيشرو 
شناسيم. ميرزا صالح نخستين روزنامه ايران را در زمان محمد شاه 
به سال 1۲۵۲ در تهران بر پا کرد. روزنامه اي بود که ماهي يکبار با 

چاپ سنگي منتشر مي شد، و بيش از چند سالي دوام نکرد.
ذهن امير درباره روزنامه و ارزش سياسي و مدني آن خوب روشن 
بود، و از روزنامه هاي فرنگستان آگاهي داشت. حتي خوانده بود 
که: در شهر فرانکفورت آلمان )امير اساسًا به دولتهاي آلماني توجه 
خاص داشت( باسمه کردن کاغذ اخبار که از تاريخ 1۶۵1 مسيحي.. 
بنا شده، الي حال مطلقًا بسته نشده، و هميشه در کار باسمه اخبار 
است. توجه ميرزا تقي خان معطوف به دو معني بود: يکي اطالع 
يافتن دولت از اوضاع جهان، و ديگر پرورش عقالني مردم و آشنا 

کردن آنها به دانش جديد و احوال ديگر کشورها.
الثاني  ربيع  پنجم  جمعه  روز  اتفاقيه  وقايع  روزنامه  اول  شماره 
اول عالمت  در صفحه  يافت.  انتشار   )18۵1 فوريه  )هفتم   1۲۶7
نگاشته شده  الغالب"  اسداهلل  "يا  عبارت  و  ايران  و خورشيد  شير 
بود. اين شماره به عنوان "روزنامچه اخبار دارالخالفه تهران" منتشر 
گرديد. از شمارًه دوم به نام "وقايع اتفاقيه" خوانده شد. و تا ده 
سال بعد )1۲77 ه.ق.( به همين اسم نشر مي شد. در اين سال 
هنگام تصدي ميرزا ابوالحسن خان غفاري کاشاني صنيع الملک، نام 
آن تغيير کرد و از شماره 474 به روزنامه "دولت عليه ايران" مبدل 
شد؛ و ضمنًا به شکل روزنامه مصور درآمد. اين نخستين روزنامه 
مصوري است که در ايران انتشار يافت. ديري نگذشت که دوباره 
به  آن  از  "دولتي" بدل شد. پس  روزنامه  به  و  کرد  تغيير  آن  اسم 
نام "روزنامه ايران" منتشر گرديد و تا انقالب مشروط همين اسم 

را حفظ کرد.
وقايع اتفاقيه روزنامه هفتگي بود، با چاپ سنگي بطبع مي رسيد. 
تکلف  و  تقليد  از  خالي  بکلي  و  روشن  و  ساده  آن  نگارش  شيوه 
بود. تا شماره هفدهم آن روزهاي جمعه پيش از ظهر انتشار مي 
پنجشنبه  روزهاي  به  انتشارش  بعد  به  هجدهم  شماره  از  يافت، 
موکول گرديد. تا شماره ۶۵۶ انتشار هفتگي آن مرتب بود، از آن 
ايران  در سرتاسر  آن  تک شماره  بهاي  نظمي شد.  بي  گرفتار  پس 
به گوش  بود. چون  ريال  اشتراک ساليانه اش ۲4  و  ده شاهي، 
دولت رسيد که کارکنان واليات سواي بهاي روزنامه چيزي از مردم 
به نام"خدمتانه" گرفته اند؛ اعالم شد که قيمت آن "در کل شهرهاي 
و  است،  ده شاهي  ديگر" همان  اخراجات  بدون  ممالک محروسه 
دولت"  امناي  رأي  خالف  "بسيار  آن  از  بيش  چيزي  کردن  مطالبه 

است.
ايران  سابق  کنسول  المهام  ناظم  جبار  ميرزا  حاجي  روزنامه،  مدير 
و  انگليسي،  برجيس"  "ادوارد  روزنامه  "مباشر"  بود.  بغداد  در 
نويسنده آن "عبداهلل ترجمه نويس" بود. روزنامه در مطبعه حاجي 
ميرزا  که  حيف  گرديد.  مي  چاپ  چي  مطبعه  استاد  عبدالمحمد 
صالح دوست ديرين امير درگذشته بود، وگرنه هيچ کس شايسته 

تر از او براي کار روزنامه نبود.

فرمان شاه بر عزل امير صادر شد

نخست از صدارت و پيشکاري شاه برکنار گشت، ولي مقام امارت 
نظام همچنان در دست او ماند. پيام شاه در چهارشنبه هجدهم 
محرم 1۲۶8 )سيزدهم نوامبر 18۵1( شب هنگام به ميرزا تقي خان 
ابالغ گرديد، و دستخط عزل فردا صبح )پنجشنبه نوزدهم محرم( 
به امير رسيد. عين دست خط به ما نرسيده؛ اما آنچه ميرزا احمد 
وقايع نگار آورده، درست و نزديک به اصل است؛ و مضمون آن در 

اسناد رسمي نيز منعکس مي باشد:
    » چون صدارت عظمي و وزارت کبري زحمت زياد دارد، و تحمل 
اين مشقت بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کرديم. بايد 
به کمال اطمينان مشغول امارت نظام باشيد. و يک قبضه شمشير 
و يک قطعه نشان که عالمت رياست کل عساکر است، فرستاديم 
و به آن کار اقدام نمائيد؛ تا امر محاسبه و ساير امور را به ديگران 

از چاکران که قابل باشند واگذاريم«.

گزارش برکنار شدن امير را از وزير مختار انگليس بشنويم:

عمومي  اوضاع  که  بودم  داده  اطالع  سابق  هاي  نامه  در   «     
است.  گرفته  کاهش  نظام  امير  نفوذ  که  کند  مي  اين  از  حکايت 
ولي بعيد بود که دولتش به اين زوديها ساقط گردد. ديشب به 
فرمان شاه گارد سلطنتي که از چهارصد نفر تشکيل مي شود، احضار 
گرديدند و امناي دربار نيز به کاخ پادشاه آمدند. به دنبال آن به 
ولي  است،  معاف  وزارت  مسئوليت  از  که:  رفت  پيغام  نظام  امير 
همچنان امارت نظام را به عهده خواهد داشت. در نظر مردم حادثه 
ديروز  تا  چه  نابهنگام؛  امير  خود  براي  همچنين  بود،  نامنتظر  اي 
نتيجه  بيشتر  نظام  امير  دولت  برانداختن  بود.  استوار  مقامش 
توطئه و نيرنگ اندرون شاه است که در رأس آن مهدعليا مادر شاه 
قرار دارد، گر چه امير داماد اوست. برخي کيفيات خارجي نيز در 
آن مؤثر افتاد. صدراعظم تازه هنوز گمارده نشده، اما چنانکه چند 
ميرزا  گرديدم،  آگاه  محرمانه  حاال  و  بودم،  داده  اطالع  پيش  ماه 
نامزد  نظام خواهد نشست....  امير  به جاي  اعتمادالدوله  آقاخان 
ديگر صدارت مستوفي الممالک است؛ رفتارش محترمانه است و 
که  نيست  شخصي  ديگر  جهات  از  اما  دارد.  مهارت  ماليه  فن  در 

بتواند مقام صدارت را به عهده بگيرد«.
گزارش شيل در حد خود درست است. ضمنًا عزل امير غير منتظره 
نبود. در نامه هاي امير به شاه ديديم که زمينه عزلش فراهم گشته 
و او خود در انتظارش بود. نکته ديگر اينکه در آن گزارش و ديگر 
گزارشهايي که وزير مختار به لندن فرستاده، پاره اي حقايق را اصال 
متذکر نگرديده است. در اين مورد خانوم وزير مختار مي نويسد: 
همان وقتي که شاه دستور احضار چهارصد تن گارد شاهي را داده 
خبر  آن  و  فرستاد  اي  نامه  شبانه  شوهرش  دوستان  از  يکي  بود، 
که همه  رسيد  کاغذ دومش  بعد  رساند. يک ساعت  را  سهمناک 
که  تدابيري  اما  است.  بوده  نظام  امير  عليه  احتياطي  تدابير  آن 
هيچ ضرورت نداشت. به عالوه شيل توضيح نمي دهد که "برخي 

کيفيات خارجي که در عزل امير مؤثر افتاد"، چه بوده است.
عالوه بر مهدعليا و ميرزا آقا خان نوري که ارکان توطئه عزل امير را 
مي ساختند - در صدرالتواريخ نام ميرزا يوسف مستوفي الممالک 
نيز برده شده است. و مأخذ نوشته صدرالتواريخ گفته ميرزا جبار 
مستوفي  که  دانم  مي  اندازه  اين  است؛  مخصوص  پيشخدمت 
الممالک چندان ميانه خوبي با ميرزا تقي خان نداشت، گر چه امير 
ما  بر  امير  عزل  در قضيه  او  اما شرکت  بود.  مهربان  او  به  نسبت 

روشن نيست.
مي  شرمنده  ديدارش  از  چون  گريست.  مي  وزيرش  ياد  به  شاه 
آرزوي  او مي گويد: »قلب من  به  پرهيز مي جست.  او  از  گشت، 
اگر کسي بد  تا هستم و هستي دوستت دارم،  را مي کند«،  شما 
شما را بگويد »پدرسوخته ام اگر او را جلو توپ نگذارم«؛ بيا »من و 
شما يکي باشيم و با هم کار کنيم«! شمشير خود و حمايل گردنش 
را باز کرد به او فرستاد: »براي خدا آنها را قبول کنيد و فردا بيائيد 
مرا ببينيد«. اين بيان به عواطف شاه و وزير نمي ماند، اما سخناني 
زاده  بود  درونش خلجاني  در  است  معلوم  نوشته.  که شاه  است 
جنگ شور و عاطفه و ادراک با سياست و تلقينات ذهني درباريان.

اينکه مي نويسد: » اي کاش هرگز پادشاه نبودم... که چنين کاري 
ناتواني نفساني شاه که نمي توانست  از  بکنم «، نشانه اي است 

اراده خود را بر اطرافيانش تحميل گرداند.
ميرزا آقاخان نوري اعتمادالدوله به صدارت گمارده شد   

اين انتصاب در ۲۲ محرم 1۲۶8 )17 نوامبر 18۵1( چهار روز پس از 
عزل ميرزاتقي خان انجام گرفت. تا اينجا دانستيم که امير هنوز در 
دل شاه جاي داشت، و او نسبت به وزير سابق خود مهربان بود. 
حتي احتمال مي رفت که امير از نو به مقام صدارت باز گردد. با 
تعيين صدراعظم جديد کار امير به مرحله تازه اي افتاد، يک قدم به 
سقوط نزديکتر شد؛ اما چنانکه خواهيم ديد احتمال بازگشت امير 

به زمامداري منتفي نبود.
سابقه ميرزا آقاخان را از گزارش سفير انگليس مي آوريم: » ميرزا 
حرفهاي  اثر  بر  شاه  محمد  زمان  در  که  است  کسي  همان  آقاخان 
به  که  و دستبردي  اختالس  و  او شنيده شد  از  که  اي  ناشايسته 
مال ديوان زده بود، به چوبش بستند و به کاشان تبعيدش کردند. 
پيش از جلوس ناصرالدين شاه از کاشان فرار کرد، و آمد در نزديکي 
تهران بست نشست. سرهنگ فرانت به مهد عليا که که در آن زمان 
همه کاره بود، سفارش نمود که از وجود او در امور کشور استفاده 
نمايد و اجازه دهد به سراي مهد عليا وارد گردد. مادر شاه در پاسخ 
نگاه خواهد داشت.  را  آقاخان  ميرزا  که: حرمت  کتبي خود گفت 
پس از آن از تحصن بيرون آمد و يکسره به اين سفارتخانه آمد؛ 
از اينجا به همراه يکي از کارکنان سفارت به خانه مهد عليا رفت. 
فرانت نامه اي به ناصرالدين شاه نگاشت و شفاعت او را نمود. شاه 
نيز براي خاطر کاردار سفارت ما او را عفو کرد. مهدعليا نيز اطمينان 
کتبي سپرد که ميرزا آقا خان از هر جهت ايمن خواهد زيست. از 
اين تاريخ به بعد ميرزا آقا خان تحت حمايت سفارت انگليس مي 

باشد، و اين حقيقت را همه شهر مي دانند«.
دامنش   « نويسد:  مي  پالمرستون  به  آقاخان  ميرزا  درباره  شيل 
ملوث به پول پرستي است و مطلقًا در قيد آن نيست که از چه 

راهي بدست آورد «.
ميرزا  شاه،  مادر  و  انگليس  مختار  وزير  آشکار  پشتيباني  با  باري 
آقاخان به صدارت رسيد. نفوذ خارجي و اندرون شاه رأي خود را 
بر مقام سلطنت تحميل کرد؛ موضوع بازگشت امير به وزارت فعال 
منتفي گشت. انتخاب اعتمادالدوله به صدارت، در ۲4 محرم 1۲۶8 
از طرف ميرزا محمدعلي خان وزير امور خارجه به نمايندگان روس، 

انگليس، و عثماني به يک مضمون اعالم شد.

توطئه کشتن ميرزا تقي خان اوج گرفت

عبارت  توطئه  اصلي  عوامل  کردند.  محاصره  امير  دشمنان  را  شاه 
بودند از: مهدعليا، ميرزا آقاخان نوري، پسر دائيهاي شاه از جمله 
شيرخان عين الملک ايلخان طايفه قاجار، و سردار محمدحسن خان 
ايرواني داماد محمد شاه. اين کسان همدست بودند و با هم در 

کنکاش.

فرمان شاه بر اعدام امير صادر گشت

نوري  آقاخان  ميرزا  اند،  آورده  شاه  ناصرالدين  قول  از  آنچه  بنابر 
سپرد.  خان  علي  حاج  به  و  گرفت  شاه  از  را  قتل  فرمان  که  بود 
اختيار  صاحب  خان  غالمحسين  از   « نويسد:  مي  مخبرالسلطنه 
شنيدم که ناصرالدين شاه گفته بوده است که به قتل امير راضي 
نبودم. ميرزا آقاخان تدليس کرد و دستخط را از من گرفت. دستخط 
ديگر فرستادم که ميرزا علي خان نرود، گفت رفته است و معاذير 

آورد«.
جمعه  روز  تاريخ  بزرگ  جنايت  رسيد.  روز  چهل  به  تبعيد  روزگار 
هفدهم ربيع االول 1۲۶8 )دهم ژانويه 18۵۲( در حمام فين کاشان 

صورت گرفت.

زندگینامه امیر کبیر از بدو تولد تا مرگ



خطرات  سلسله  به  است  مربوط  نیست،  تصادفی  امر  یك  این 
عظیمی كه در عصر علی علیه السالم یعنی در دوران خالفت خلفا 
خصوصًا دوره ی خالفت عثمان كه منتهی به دوره ی خالفت خود 
ایشان شد، متوجه جهان اسالم از ناحیه ی نقل و انتقاالت مال و 
ثروت گردیده بود. علی علیه السالم این خطرات را لمس می كرد و 
با آنها مبارزه می كرد، مبارزه ای عملی در زمان خالفت خودش كه 
باألخره جانش را روی آن گذاشت، و مبارزه ای منطقی و بیانی كه در 

خطبه ها و نامه ها و سایر كلماتش منعكس است.
فتوحات بزرگی نصیب مسلمانان گشت. این فتوحات مال و ثروت 
فراوانی را به جهان اسالم سرازیر كرد، ثروتی كه به جای اینكه به 
مصارف عموم برسد و عادالنه تقسیم شود غالبًا در اختیار افراد و 
فوق  این جریان  عثمان  زمان  در  گرفت. مخصوصًا  قرار  شخصیتها 
هرگونه  فاقد  پیش  سال  چند  تا  كه  افرادی  گرفت؛  قّوت  العاده 
اینجا  شدند.  حساب  بی  ثروت  دارای  بودند  ای  سرمایه  و  ثروت 
بود كه دنیا كار خود را كرد و اخالق امت اسالم به انحطاط گرایید.

فریادهای علی در آن عصر خطاب به امت اسالم، به دنبال احساس 
این خطر عظیم اجتماعی بود.

مسعودی در ذیل »احوال عثمان« می نویسد:

 ) المال!  بیت  از  )البته  بود  بخشنده  و  كریم  العاده  فوق  »عثمان 
را پیش گرفتند.  او  راه  از مردم دیگر  . كارمندان دولت و بسیاری 

او برای اولین بار در میان خلفا خانه ی خویش را با سنگ و آهك 
و  اموال  و  ساخت  عرعر  و  ساج  چوب  از  را  درهایش  و  برد  باال 
باغات و چشمه هایی در مدینه اندوخته كرد. وقتی كه ُمرد در نزد 
صندوقدارش صدوپنجاه هزار دینار و یك میلیون درهم پول نقد 
بود. قیمت امالكش در وادی القری و حنین و جاهای دیگر بالغ بر 

صد هزار دینار می شد. اسب و شتر فراوانی از او باقی ماند. « .
آنگاه می نویسد:

»در عصر عثمان جماعتی از یارانش مانند خودش ثروتها اندوختند:
در سال 33۲  اكنون  كه  كرد  بنا  بصره  در  ای  خانه  العّوام  زبیربن 
)زمان خودمسعودی است( هنوز باقی است، و معروف است خانه 
هایی در مصر، كوفه و اسكندریه بنا كرد. ثروت زبیر بعد از وفات 
بود.  دیگر  چیز  هزارها  و  اسب  هزار  و  نقد  پول  دینار  هزار  پنجاه 
خانه ای كه طلحة بن عبد الّله در كوفه با گچ و آجر و ساج ساخت 
معروف  دارالطلحتین  به  و  است  باقی  مسعودی(  زمان  )در  هنوز 
است. عایدات روزانه ی طلحه از امالكش در عراق هزار دینار بود. 
در سرطویله ی او هزار اسب بسته بود. پس از مردنش یك سی 

ودوم ثروتش هشتادوچهار هزار دینار برآورد شد. « .
مسعودی نظیر همین ثروتها را برای زیدبن ثابت و یعلی بن امیه و 

بعضی دیگر می نویسد.
از  و  جوشد  نمی  زمین  از  كالنی  بدین  ثروتهای  كه  است  بدیهی 
آسمان هم نمی ریزد؛ تا در كنار چنین ثروتهایی فقرهای موحشی 

علیه  علی  كه  است  این  شود.  نمی  فراهم  ثروتها  چنین  نباشد، 
السالم در خطبه ی 1۲۹ پس از آنكه مردم را از دنیاپرستی تحذیر 

می دهد می فرماید:

ِاالّ  رُّ  َو الَالشَّ ِاْدبارًا  ِاالّ  الَْخْیُر فیِه  َیْزداُد  َزَمٍن ال  َاْصَبْحُتْم فی  َقْد  َو 
ْیطاُن فی َهالِك الّناِس ِاالّ َطَمعًا. َفهذا َاواٌن َقِوَیْت  ِاْقباالً َو الَ الشَّ
َحْیُث  ِبَطْرِفَك  ِاْضِرْب  َفریَسُتُه.  َاْمَكَنْت  َو  َمكیَدُتُه  ْت  َعمَّ َو  ُتُه  ُعدَّ
َل ِنْعَمَة  ِشْئَت ِمَن الّناِس، َفَهْل ُتْبِصُر ِاالّ َفقیرًا ُیكاِبُد َفْقرًا َاْو َغِنّیًا َبدَّ
اللِّه ُكْفرًا َاْو َبخیالً اتََّخَذ الُْبْخَل ِبَحقِّ اللِّه َوْفرًا َاْو ُمَتَمرِّدًا َكأنَّ ِباُُذِنِه 
َعْن َسْمِع الَْمواِعِظ َوْقرًا؟ َاْیَن ِخیارُُكْم َو ُصَلحاُؤُكْم َو َاْیَن َاْحرارُُكْم 
فی  الُْمَتَنزِّهوَن  َو  َمكاِسِبِهْم  الُْمَتَورِّعوَن فی  َاْیَن  َو  ُسَمحاُؤُكْم؟  َو 

َمذاِهِبِهْم؟ .

رود و شر همی  زمانی هستید كه خیر دائمًا واپس می  همانا در 
به پیش می آید و شیطان هر لحظه بیشتر به شما طمع می بندد. 
شیطانی(  غرور  )وسایل  شیطان  تجهیزات  كه  است  زمانی  اكنون 
در همه جا گسترده شده و شكارش  فریب شیطان  و  گرفته  نیرو 
آماده است. نظر كن، هر جا می خواهی از زندگی مردم را تماشا كن؛ 
آیا جز این است كه یا نیازمندی می بینی كه با فقر خود دست و 

پنجه نرم می كند و یا توانگری كافر نعمت یا ممسكی كه
یا  و  است  داده  قرار  اندوزی  ثروت  را وسیله ی  امساك حق خدا 
و  نیكان  كجایند  نیست؟  بدهكار  اندرز  به  گوشش  كه  سركشی 
كار و كسب؟ كجایند  پارسایان شما در  شایستگان شما؟ كجایند 

پرهیزكاران شما؟ . . .
سكر نعمت

امیرالمؤمنین در كلمات خود نكته ای را یاد می كند كه آن را »سكر 
نعمت« یعنی مستی ناشی از رفاه می نامد كه به دنبال خود »بالی 

انتقام« را می آورد.
در خطبه ی 1۵1 می فرماید:

َسَكراِت  َفاتَّقوا  اْقَتَرَبْت،  َقِد  َبالیا  اَْغراُض  الَْعَرِب  َمْعَشَر  ِانَُّكْم  ُثمَّ 
النِّْعَمِة َواْحَذروا َبواِئَق النِّْقَمِة.

از  شما مردم عرب هدف مصائبی هستید كه نزدیك است. همانا 
»مستیهای نعمت« بترسید و از بالی انتقام بهراسید.

باره ی عواقب متسلسل  السالم شرح مفصلی در  آنگاه علی علیه 
و متداوم این ناهنجاریها ذكر می كند. در خطبه ی 18۵ آینده ی 

وخیمی را برای مسلمین پیشگویی می كند، می فرماید:

ذاَك َحْیُث َتْسُكروَن ِمْن َغْیِر َشراٍب َبْل ِمَن النِّْعَمِة َو النَّعیِم.

آن در هنگامی است كه شما مست می گردید، اما نه از باده بلكه 
از نعمت و رفاه.

و  اسالم  جهان  سوی  به  حساب  بی  نعمتهای  شدن  سرازیر  آری، 
تقسیم غیرعادالنه ی ثروت و تبعیضهای ناروا، جامعه ی اسالمی را 

دچار بیماری مزمن »دنیا زدگی« و »رفاه زدگی« كرد.
علی علیه السالم با این جریان كه خطر عظیمی برای جهان اسالم 
بود و دنباله اش كشیده شد، مبارزه می كرد و كسانی را كه موجب 
پیدایش این درد مزمن شدند مورد انتقاد قرار می داد. خودش در 

زندگی شخصی و فردی، درست در جهت ضد آن زندگیها عمل
می كرد؛ هنگامی هم كه به خالفت رسید، در صدر برنامه اش مبارزه 

با همین وضع بود.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج1۶1

بخشش ۵0 هزار میلیارتومانی دولت به بنگاه های خصولتی-رانتی 
در بودجه ۹۹ بودجه دولت شامل دو سرفصل درآمدها و هزینه 
 )Turnover( مالی  گردش  دولتی  شرکتهای  بودجه  و  باشد  می  ها 
کامال  کارکردی  و  ماهیتی  نظر  از  بودجه  نوع  دو  این  است.  آنها 
تفاوت دارند. بودجه دولت همان مخارج دولت است، اما بودجه 

شرکتهای دولتی ارزش کل فروش کاالها و خدمات آنها می باشد.
توضیح ساده و قابل فهم در این رابطه این است که به عنوان مثال 
اگر یک خانواده ساالنه 100 میلیون تومان مخارج )مانند مسکن، 
درآمد  مقدار  همین  به  بایستی  باشد،  داشته  بهداشت(  و  غذا 
داشته باشد یا بخشی از آن را قرض بگیرد. بخشی از مخارج این 
بنگاه  از درآمد ۵0 میلیون تومانی )سود( یک  خانواده می تواند 

یا مغازه با ۵00 میلیون تومان گردش مالی )فروش( تامین شود.
)فروش(  مالی  گردش  و  دولت  بودجه  با  مشابه  خانواده  مخارج 
بنابراین  است.  دولتی  شرکتهای  بودجه  با  مشابه  مغازه  یا  بنگاه 
نمی توان مخارج 100 میلیون تومانی این خانواده )بودجه دولت( 
را با گردش ۵00 میلیون تومانی مالی بنگاه آن )بودجه شرکتهای 
بنگاه تولیدی است که مواد  دولتی( جمع بست. مثال دیگر یک 
کند.  می  تولیدات  به  تبدیل  هزینه  صرف  با  و  خریداری  را  اولیه 
در اینجا هزینه وجود دارد که مشابه بودجه دولت است و درآمد 

فروش تولیدات که مشابه بودجه شرکتهای تولیدی است. 

همه شرکتهای دولتی سودده نیستند و همه سود آنها وارد بودجه 
کشور نمی شود. روش های محاسباتی، ارقام مضاعف و تبادالت و 
تعامالت داخلی بین بنگاه ها، دیدی غیرواقعی از بودجه شرکتهای 
دولتی ایجاد می کند. در حدود ۹0 درصد بودجه شرکتهای دولتی 
شامل شرکتهای ملی نفت و گاز و واحدهای تابعه، شرکتهای برق، 
آب و گاز استانی و مادر تخصصی و 10 درصد بقیه شامل بانکها و 

سایر بنگاهها است.
نظر به وضعیت اسفناک خصوصی سازی در ایران که منجر به مال 
خودسازی و توزیع رانت ها و منافع بین یک اقلیت خاص )ائتالف 
بخش  اگر  خصوصی،  بانکهای  اغلب  مخرب  عملکرد  و  شد  غالب( 
نفت و گاز و معدود بانکهای دولتی نیز خصوصی شده بودند، بی 

تردید اقتصاد ایران در شرایط بس اسفناک تری قرار داشت. 
در دهه های هشتاد و نود شمسی دولت به شدت کوچک شد و 
بنگاه های  )۲( گسترش  )1( خصوصی سازی،  کلیدی  اقدام  با سه 
از یک  بانکهای خصوصی،  رانتی صنعتی و معدنی و )3( تاسیس 
تغییر  رانت-محور«   دولتی  شبه  »اقتصاد  یک  به  دولتی  اقتصاد 
بر محور سه ضلعی  ایران  شکل داد. در واقع بخش خصوصی در 
»رانتی-رفاقتی-غارتی« استوار شده و سرمایه داری شعبه اقتصادی 

»ائتالف غالب« است.
دولتی  بنگاههای  همه  امکان  حد  تا  سازی  خصوصی  فرآیند  در 

مدیران  طریق  از  کماکان  آنها  بیشتر  البته  که  شدند  خصوصی 
منتصب دولتی یا وابسته به ائتالف غالب اداره می شوند. در این 
فرآیند بنگاههای دولتی ای که تا حدی تحت کنترل و نظارت پذیر 
از  یا  شدند  بخشش  و  بذل  سازی  خصوصی  عنوان  تحت  بودند، 
نظارت خارج شدند. خصوصی سازی منجر به افزایش کارآیی یا بهره 

وری نشده است. 
هنگامی که با اجرای سطحی، گزینشی و ابزاری نسخه های نئولیبرال، 
به اصطالح خصوصی سازی آغاز گردید، منتقدین به چپ بودن و 
این  اجرای  در  طی  بودن متهم شدند.  اقتصاد دولتی  از  طرفداری 
بخش کلیدی از نسخه تعدیل ساختاری، نئولیبرال ها طبق سنت 
مالوف خود نوید شکوفایی اقتصاد و تولید را دادند، هر چند که 
در حال حاضر هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند. این نحله و مافیای 
رسانه ای وابسته، آن چه به عنوان بخش خصوصی از آن نام می 
باشد  کامل داشته  آزادی عمل  بایستی  که  کنند  و دفاع می  برند 
و هیچ نظارت و کنترلی بر آن نباشد، همین بخش شبه خصوصی 
تامین می  را  آنها  مالی  منابع  )خصولتی( است که در همین حال 

کند.
حراج مستمر شرکتها و اموال دولتی منجر به هر چه فربه تر شدن 
بخش خصولتی و فقیرتر شدن مردم و دولت شده است. در بودجه 
سال 13۹۹ نیز همچنان ۵0 هزار میلیارد تومان اموال عمومی به 

این  شد.  خواهد  بخشیده  غالب  ائتالف  به  وابسته  های  خودی 
از محل رانت های اعطایی دولت )معادن، نفت، گاز و  خودی ها 
الکتریکی(، اموال دولتی )عمومی( را خواهند خرید و سوار  انرژی 
بر ارابه نئولیبرال »خصوصی سازی و کوچک کردن دولت«، بزرگتر و 

بزرگتر و بر اقتصاد ایران مسلط تر خواهند شد.
بانکهای شبه خصوصی )خصولتی(  و  بنگاه های معدنی و صنعتی 
های  بنگاه  مسخر  دولت  دارند.  دست  در  را  کشور  اقتصاد  نبض 
پدیده  دارد.  عهده  به  را  آنها  تدارکاتچی  وظیفه  خصولتی-رانتی 
و  سیاستمدارها-دولتمردان-بنگاهها«  آهنین  ضلعی  »سه  های 
»دربهای گردان« با جابجایی مسئولین دولتی،  نمایندگان مجلس 
فساد  بارز  مصداق  واحدها«  این  مدیریت  و  آنها(  وابستگان  )و 

سیاسی است.
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شدن  پرپر  و  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  حادثه   .1
و  علمی  نخبگان  و  هموطنان  از  کثیری  جمع 
دانشگاهی ایران فاجعه ای آفرید که نه تنها ایران 
بلکه جهان را تکان داد. این حادثه نه اولین حادثه 
بود  مسافربری  هواپیمای  تصادفی  کردن  سرنگون 
نمونه مشهور مشابه  بود.  آن خواهد  آخرین  نه  و 
حادثه سرنگون کردن ایرباس ایرانی در خلیج فارس 
بود که احساسات ضدآمریکایی شدیدی در کشور 
برانگیخت تا حدی که بسیاری با اطمینان کامل آن را 
جنایتی عمدی تلقی نمودند. این ادعا و استداللها 
و تبلیغات مربوط در کشور فضایی به وجود آورده 
ای  حادثه  چنین  توضیح  و  توجیه  تنها  گویی  که 
وجود نوعی عمد، نیت قبلی یا انگیزه های نابکارانه 
از این قبیل است. آن توجیهات تند اکنون به  ای 
این حادثه در  بزرگترین موانع فهم درست  از  یکی 

ایران بدل شده است.
دهد  می  گواهی  منصفانه  و  متعادل  قضاوتی   .۲
سقوط  حادثه  در  ای  نابکارانه  انگیزه  گونه  هیچ 
هواپیمای اوکراینی  دخیل نبوده است. آنچه را می 
نامید دروغهایی است که سه  نابکاری  توان نوعی 
نمود.  پنهان  مردم  از چشم  را  متوالی حقیقت  روز 
این دروغها نه تنها علت واقعی حادثه را بیان نمی 
کرد بلکه با دادن اطالعات غلط و بی أساس در صدد 
از متهم  انکار آن و گمراه کردن افکار عمومی بود. 
کردن خلبان اوکراینی تا سرزنش بوئینگ آمریکایی، 
أنواع و اقسام مطالب ناراست به کار گرفته شد تا 
دیگران مسئول این حادثه تلخ قلمداد شوند. این 
بزرگترین  دروغگویی،  و  دروغ  رویه  بی  رواج  امر، 
بالیی است که در این فاجعه ابعاد واقعی خود را 

به نمایش گذاشت.
3. بسیار راحت و آرام بخش است که این مشکل 
به چند دروغ و دروغگو منتسب شده و همه کاسه 
حقیقت  اما  شود.  شکسته  آنها  سر  بر  ها  کوزه 
بیماری  این  است:  تر  تلخ  بسی  و  دیگر  چیزی 
و  فراگیر شده  ایران  در  که  است  بدخیمی  اخالقی 
و  دولت  دامن  تنها  نه  دروغ  است.  دوانده  ریشه 
نیز فاسد  را  بلکه فرهنگ ملی  آلوده است  را  نظام 
نموده است. برای آنها که تجربه مشاهده فرهنگها 
و ملتهای مختلف را داشته اند دیدن ابعاد فاجعه 
بار این مشکل ملی دشوار نیست. جامعه ای وجود 
دامنه  اما  باشد  مصون  مشکل  این  از  که  ندارد 
آلودگی ما - در مقایسه با جوامع بسیاری در جهان 

- مایه شرمندگی و سرشکستگی است.
بلکه  است  زشتی  اخالقی  رذیله  تنها  نه  دروغ   .4
تاثیرات خانمان سوزی بر سرنوشت افراد و جوامع 
اتفاقی  دارد.  آنها  شقاوت  و  سعادت  و  بشری 

اغلب جوامع پیشرفته و امن سطح  نیست که در 
نیز  دینی  انداز  چشم  از  است.  پایین  بسیار  دروغ 
دروغ  اسالم  است.  محکوم  و  کبیره  گناهی  دروغ 
است.  نموده  قلمداد  کفر  به  گناه  نزدیکترین  را 
خواهد  می  اگر  اسالمی  جمهوری  أساس  براین 
حقیقتا اسالمی باشد نمی تواند جمهوری دروغ و 

دروغگویی باشد.
۵. اولین گام در جهت اصالح این نابسامانی آگاهی 
است.  اجتماعی  نقیصه  و  بلیه  این  به  اعتراف  و 
- که متاسفانه حصول  اولین حاصل شود  این  اگر 
آن چندان آسان نیست - می توان گامهای دیگری 
برداشت و به بهبود و اصالح اوضاع امیدوار شد. 
رواج نوعی خودبرتر بینی ملی و مذهبی که در ایران 
حاکم شده و براساس توهماتی خودپسندانه خود 
را از هر ملت و جامعه دیگری برتر و ارزشمندتر می 
پندارد مانع اصلی اعتراف به این نقیصه و آموختن 
تر  موفق  ما  از  زمینه  این  در  که  است  دیگرانی  از 
عمل کرده اند. برای بسیاری سخت است از ملتهای 
راستگویی  درس  سوئیس  و  سوئد  چون  موفقی 
الهی  ارزشهای  سختی  این  واقعی  ریشه  بیاموزند. 
های  ریشه  نیست.  اخالق  و  انصاف  و  اسالمی  و 
خودپسندی  و  ملی  تکبر  نوعی  مسئله  این  واقعی 
مذهبی است که در پوشش ارزشهای ملی و مذهبی 
ما را از انصاف و ارزشهای انسانی دور می سازد. این 
نقیصه ملی منحصر به یک جناح و دسته نیست. 
برخی دیگر که با آب و تاب از صداقت و راستگویی 
و  صداقت  بر  چشم  گویند  می  سخن  سوئیسی 
الگوی  یک  حقیقتا  که  لبنان،  اهلل  حزب  راستگویی 
می  است،  منطقه  در  سیاسی  صداقت  ارزشمند 

بندند.
برای  المللی  بین  باارزش  های  تجربه  از  یکی   .۶
نهاد  مردم  انجمنهای  تاسیس  راستگویی  ترویج 
توانند  می  ها  انجمن  این  است.  دروغ  با  مبارزه 
دروغگویی  و  دروغ  وضعیت  سیستماتیک  بطور 
)و همچنین راستگویی( را در کشور مانیتور و رصد 
کنند. گزارشهای آنها از اوضاع کشور راهنمای بسیار 
خوبی از کیفیت کشور در این زمینه است. همچنین 
اگر این انجمن به برندی مورداعتماد در این حوزه 
بدل شود می تواند به عنوان یک نیروی اخالقی و 
می  نماید.  دروغ عمل  با  مبارزه  در  موثر  اجتماعی 
تواند دروغ های بزرگ را افشا کند و با موضع گیری 
علیه آن آنها را تحت فشار قرار دهد. می تواند برای 
راستگویی و راستگویان پاداشهای معنوی مناسبی 
طراحی نماید و برای مثال راستگوترین رسانه کشور 
قرار  را مورد تشویق  راستگوترین مسئول کشور  یا 
انتقال تجربه جوامع موفق  دهد. می تواند زمینه 
خالصه  نماید.  فراهم  را  راستگویی(  زمینه  )در 
برای  را  فضا  تواند  می  انجمنی  چنین  موثر  حضور 
دروغگویی ناامن نموده و به امنیت راستگویی در 

کشور کمک نماید.
در  دروغگویی  که  مشکالتی  همه  با  متاسفانه   .7
این  از  که  فسادهایی  همه  و  آورده  بار  به  کشور 
ناحیه نصیب ملک و ملت شده است هنوز تشکل 
در  بالی خانمان سوز  این  با  مبارزه  برای  انجمنی  و 
کشور تاسیس نشده است. شاید زمان برای حرکت 
به  را  آنها  مردم  که  رادمردانی   - راستگویی  نخبگان 
راستگویی و پرهیز از دروغ می شناسند - و تاسیس 
زمان  هر  از  تر  آماده  دروغ  با  مبارزه  برای  انجمنی 

دیگری باشد.

امان از دروغ / با تاسیس انجمن های مردم 
نهاد دروغ  را از جامعه ریشه کن کنیم...

بدلیل  اخیر  های  هفته  و  روزها  در 
داده،  رخ  که  تلخی  وقایع  و  اتفاقات 
غمگین  و  ناراحت  جامعه  عموم 
و  معقول  شرایط  این  در  هستند. 
و  سیاست  اصحاب  است  آن  منطقی 
رسانه بر اتحاد و همگرایی مردم تاکید 
های  رقابت  از  مدتی  حداقل  و  کنند 
سیاسی و جناحی که منجر به شکاف 
شود  می  جامعه  شدن  قطبی  چند  و 

امتناع کنند. 
برخی  و  آمریکا  که  این  بخصوص   
نابودی  به  کمر  نیز  غربی  کشورهای 
جامعه  و  ملت  بلکه  سیاسی  نظام  نه 
روزانه  ترامپ  اند. دونالد  ایران بسته 
انگلیسی  و  فارسی  توییت  چندین 
انگلیس  سفیر  و  منتشر  ایران  درباره 
در تجمعاتی که برگزار می شود شرکت 

می کند. 
این  از  عبور  برای  حل  راه  از  بخشی 
مواضع  اتخاذ  از  پرهیز  وضعیت 
اتحاد جامعه  به  زا  آسیب  و  اختالفی 
است. این همان گفتمان و راهی بود 
که حاج قاسم سلیمانی به آن معتقد 
بود و اتفاقًا یکی از دالیل محبوبیت و 

تشییع باشکوه وی نیز بدلیل تاکید بر 
درنظر گرفتن و به حساب آوردن تمام 
مردم ایران فارغ از خط و خطوط های 
فرضی و ساختگی بود. تشدید شکاف 
در  بازی  این شرایط  در  اجتماعی  های 
ایرانی  و  ایران  هویت  دشمنان  زمین 

است.
رهبر  که  است  دالیل  همین  به  بنا 
زمان  و  مقاطع  در  اسالمی  انقالب 
های مختلف بر جذب حداکثری تاکید 
رهبری  نمونه،  عنوان  به  اند.  داشته 
با  دیدار  در   ۲7/۵/138۹ تاریخ  در 
 ...  « کنند:  می  بیان  نظام  کارگزاران 
میدانند،  را قوی  که خودشان  کسانی 
میدانند،  ضعیف  که  را  کسانی  آن 
دفع  کنند،  مراعات  کنند،  مالحظه 
مجموعه  جزو  که  کسانی  آن  نکنند. 
غفلت  و  اشتباه  اثر  بر  لیکن  هستند، 
را  اینها  افتادند،  جدا  افتادند،  کنار 
نصیحت  را  اینها  بیاورند؛  خود  به 
کنند، داللت کنند، راه را به آنها نشان 
بدهند، آنها را برگردانند. اینها مسائل 

اساسی است«.
روش  و  مشی  برخالف  متاسفانه  اما 

روزها،  این  اسالمی،  جمهوری  نظام 
برنامه هایی در شبکه افق پخش می 
شود که اصرار عجیبی بر تداوم فضای 
شکاف  و  اختالفات  تشدید  التهاب، 
های اجتماعی در جامعه دارد. صحبت 
رفتن  به  حکم  که  مواضعی  و  ها 
تعدادی از مردم از ایران می دهند که 
ازای تاریخی دارد و هر فردی را  ما به 
به یاد دوران رژیم پهلوی می اندازد یا 
در برنامه ای دیگر صراحتًا به یک فرد 
که  نادرستی  مواضع  بدلیل  مشخص 
داشته توهین و بی احترامی می شود 
یا اینکه شهادت تعدادی از هموطنان 
با  مسافربری  هواپیمای  سقوط  در 
حمله قاطع و بازدارنده ایران به پایگاه 
عین االسد مقایسه می شود و دومی 

بر اولی ترجیح داده می شود!
انقالب اسالمی  پاسداران  حمله سپاه 
بر هم زننده معادالت آمریکا در منطقه 
است  دلیل  همین  به  دقیقًا  و  بود 
که آمریکا تالش می کند شرایط را به 
هواپیمای  سقوط  برگرداند.  ماه  آبان 
مسافری نیز غمی بر دل همه ایرانیان 
نخواهد  فراموش  هرگز  که  گذاشت 
با هم  نباید  وقت  بنابراین هیچ  شد. 
قیاس شوند چرا که این گونه موضع 
و  درونی  جنگ  به  منجر  ها  گیری 

ناراحتی بخشی از جامعه می شود.
مواضع  این  اخیر  روزهای  طول  در 
های  شبکه  در  بارها  و  بارها  اشتباه 

اجتماعی بازنشر شده و از آن به مثابه 
اتفاقی برای تخطئه کلیت رسانه ملی 
بهره گرفته شده است. فراموش نشود 
این گونه مواضع در کنار اظهارنظرهایی 
غیرآگاهانه  ملی  رسانه  روز  سه  که 
داشته  هواپیما  سقوط  دلیل  درباره 
قرار می گیرد و سرجمع این ها به عدم 
اعتماد بیشتر مخاطبان دامن می زند 
و امکان جوالن رسانه های فارسی زبان 
خارج از کشور بیش از پیش فراهم می 

شود.
گیری  موضع  نوع  این  دیگر  سوی  از 
چند  یا  دو  به  را  کمک  بیشترین  ها 
قطبی شدن جامعه می کند و فرصت 
برای دشمنان  را  بیشتری  تاز  و  تاخت 
جهت ترویج فضای خشونت و ادامه 
این  از  فارغ  تجمعات مهیا می سازد. 
اجتماعی  و  سیاسی  متکثر  بافت  که 
ایران هرگز پذیرای تک صدایی و تک 
انتظار وجود  اما این  گفتمانی نیست 
دارد همگان علی الخصوص آنهایی که 

قرابت فکری و گفتمانی بی

بانک  بر  سیف  اهلل  ولی  ریاست  دوره 
 )13۹7 تیر  تا   13۹۲ )شهریور  مرکزی 
مرکزی  بانک  اداره  اصل  در  البته  که 
دولت  متحد  های  نئولیبرال  توسط 
از نظر کارشناسی  را می توان چه  بود 
و فنی و چه اجرایی تاریک ترین دوره 
فعالیت بانک مرکزی ایران دانست که 
می  مطرح  زیر  نکات  این خصوص  در 

گردد:
)1( افزایش بیش از 3 برابری نرخ ارز از 

3100 به 10 هزار تومان
نرخ  آزادسازی  مخرب  سیاست   )۲(

سود بانکی
در دورانی که نرخ سودهای بانکی در 
تاریخی  میزان  ترین  پایین  به  جهان 
در  تورم  نرخ  و  یافت  کاهش  خود 
آمد،  پایین  شدت  به  ایران  و  جهان 
باالترین نرخ های سود بانکی در تاریخ 
ایران رقم خورد. میزان سود پرداختی 
سیف  دوره  در  بانکی  های  سپرده  به 

حدود نیمی از حجم نقدینگی است.
به  بانکی  باالی  سودهای  پرداخت 
سپرده ها بدون کسب هر گونه کسب 
حقیقی  بخش  در  ازا(  به  )ما  عایدی 
)مولد( اقتصاد، شکل گرفت. سیاست 
پرداخت سودهای باالی بانکی، تبعات 
مخرب متعددی شامل تضعیف بخش 
بنگاه های کوچک  و  واقعی  خصوصی 
بخش  در  رکود  استمرار  متوسط،  و 
بخش  تحدید  و  تضعیف  خصوصی، 
بخش  از  ها  سرمایه  خروج  مولد، 

نامولد  های  فعالیت  تقویت  تولید، 
کاهش  سوداگری،  و  بازی  سفته 
تولیدکنندگان  پذیری  رقابت  قدرت 
تشکیل  گذاری،  سرمایه  تنزل  داخلی، 
بی  رسمی،  نزولخوران  جدید  طبقه 
انگیزگی دست اندرکاران فعالیت های 
اقتصادی و تقویت بخش شبه دولتی 

)خصولتی( را به همراه داشت.
موجب  پول  نامتعارف  و  باال  هزینه 
متوسط  و  کوچک  های  بنگاه  که  شد 
به  از دسترسی  پایین  با حاشیه سود 
سرمایه محروم و دچار رکود و پسرفت 
های  بنگاه  دیگر  سوی  در  و  شوند 
خصولتی-رانتی و بخش های نامولد با 
حاشیه سود باال سرمایه ها را جذب و 

رشد کنند. 
سود  افزایش  مخرب  تبعات  دیگر  از 
قدرت  کاهش  و  تضعیف  ها،  سپرده 
مناطق  در  خصوصی  بخش  رقابت 
خروج  که  بود،  تهران  استان  از  خارج 
سرمایه ها از دیگر استانها را به همراه 
هزار   300 سیف  دوره  در  داشت. 
میلیارد تومان نقدینگی از 30 استان 
و  گردید  خارج  بانکها  توسط  کشور 
کمبود  دچار  ها  استان  این  اقتصاد 

نقدینگی و رکود شدند.
مولد  های  بخش  سهم  کاهش   )3(
صنعتی و کشاورزی از مانده تسهیالت 

بانکی
حجم  دو-سوم  از  بیش  خلق   )4(

نقدینگی کشور

)۵( ترکیب بی کیفیت نقدینگی
خلق  نقدینگی  حجم  از  پول  سهم 
می  درصد   11 یازدهم  دولت  در  شده 
نقدینگی در  باشد که نشان می دهد 
رشد  نه  و  بانکی  عملیات سیستم  اثر 
شده  ایجاد  اقتصاد  حقیقی  بخش 

است.
بانکهای  توسط  نقدینگی  خلق   )۶(

خصوصی
به واسطه رشد 3000  خلق نقدینگی 
درصدی استقراض بانک های خصوصی 
از بانک مرکزی )معادل 7۲ درصد رشد 
فزاینده  افزایش ضریب  و  پولی(  پایه 

خلق نقدینگی
فزاینده  )7( رشد 40 درصدی ضریب 
نقدینگی )قدرت خلق نقدینگی توسط 

بانکها(
از  نقدینگی  فزاینده  ضریب  افزایش 
۵.1 به 7.۲ که کنترل آن توسط بانک 

مرکزی را سخت کرده است. 
بانکهای  فعالیت  استمرار   )8(

ورشکسته
فعالیت  از  پشتیبانی  با  مرکزی  بانک 
بانکهای خصوصی بـــد که با توجه به 
»سرمایه های منجمد شده در امالک 
و بنگاه داری« و »فساد بانکی و به تبع 
آن اتالف منابع« دچار مشکل ترازنامه 
ای شده بودند، بحران سیستم بانکی 
را به حدی تشدید کرد که خروج از آن 

به سختی امکان دارد. 
)۹( افزایش ۵00 هزار میلیارد تومانی 
بدهی خالص بانکها به مردم و بخش 

خصوصی
)10( استقراض دولت از بانکها

حسن روحانی بارها با افتخار گفته که 
نکرده  مرکزی  بانک  در جیب  از دست 

است، اما در دوره سیف بدهی بخش 
درصد   177 بانکی  سیستم  به  دولتی 

افزایش یافت.
از  مستقیم  استقراض  جای  به  دولت 
کرد  استقراض  بانکها  از  مرکزی  بانک 
با  تا  داد  اجازه  بانکها  به  عوض  در  و 
های  سپرده  قانونی  نسبت  کاهش 
مرکزی  بانک  از  استقراض  یا  بانکی 
اقدام  این  کنند.  تامین  را  مالی  منابع 
مالی  تامین  فریبنده  عنوان  تحت  که 
تنها  نه  شد،  انجام  تولید  نقدینگی 
تولید  نقدینگی  مالی  تامین  منجر 
جدی  اشکال  و  ایراد  سه  که  نگردید 
استقراض  با  مقایسه  در  بزرگ  و 
 )1( داشت:  مرکزی  بانک  از  مستقیم 
 )۲( بانکها،  به  دولت  شدن  بدهکار 
توسط  باال  بانکی  سودهای  پرداخت 
فزاینده  افزایش ضریب   )3( و  دولت 

نقدینگی
و  اصالح  سر  بر  بزرگ  مانع  و  چالش 
بازسازی نظام در هم فرو ریخته بانکی 
ایران این است که همان تیم مشاوره 
فهم  و  با درک  نئولیبرال  کارشناسی  و 
گزینشی  و  سطحی  و  ایدئولوژیک 
اقتصاد  آن  از  بدتر  و  اقتصاد  علم  از 
ایران که نتیجه عملکرد آنها در ۶ سال 
واضح  و  روشن  همگان  بر  گذشته 
سیاست  سکان  نیز  اکنون  هم  است، 
را در دست دارد.  بانک مرکزی  گذاری 
شرایط اقتصاد سیاسی ایران و سلطه 
گیری  تصمیم  نظام  بر  نئولیبرالیسم 
آن  از  مانع  همچنان  پولی،  و  مالی 
خواهد بود که بانک مرکزی بتواند در 
جهت اصالح ساختاری و اساسی نظام 

بانکی ایران اقدام کند.

علی )ع( و مبارزه با ثروتهای نجومی...

بخشش ۵۰ هزار میلیارتومانی دولت به بنگاه های خصولتی-رانتی در بودجه ۹۹

میراث ریاست »ولی اهلل سیف«
بر بانک مرکزی

لطفا در زمین ترامپ بازی نکنید
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دکتر اصغر کیهان نیا  با آثار مفاخر نطنزی بیشتر آشنا شویم
 مشاور خانواده ، کارشناس  رادیو و تلویزیون ، نویسنده  و مترجم کتاب ، مدرس و سخنران ، وکیل دادگستري

مشاور    ، نيا   كيهان  اصغر   -1
از   family concultiny خانواده 
درماني  رفتار  رشته  در  امريكا 

. behavior therapy
۲- كارشناس  راديو و تلويزيون با 
بيش از 3۲00 برنامه که کماکان 

ادامه دارد. 
بیش  با  خانواده   مشاور   -3
كلينيكي  سابقه  سال   38 از 
حل  ازدواج،  از  قبل  )مشاوره 
رابطه  زناشویی،  اختالف مسائل 

والدین با نوجوان(. 
كتاب  مترجم  و  نويسنده    -4
پرفروش كه بعضي از آنها 1۵ تا 
۲3 بار تجديد چاپ شده است.  
تدارک 4۵ سی دی   و  تهیه   -۵

در امور خانواده و طالق 
مجامع  سخنران   و  مدرس   -۶
فرهنگي و دانشگاهي و وزارتخانه 

ها در امور خانواده.
7- رئيس هيئت مديره  مؤسسه 
كه  كمال  سوی  به  فرهنگي 
آموزش خودشناسي و راهنمايي 
را  خانواده  در  تفاهم  و  ازدواج 
به خانواده ها مي دهد با حدود 

400 خانواده عضو . 
در  فقط   دادگستري   وكيل   -8
امور مشاور خانواده با 38 سال 
از ۲00 تشویق  دارنده بیش   -۹
سازمان  دانشگاهها،  از  نامه  
خصوصی  بخش  دولتی،  های 
های  ازدواج  برای  رهبری  نهاد  و 
دانشجویی و نهادهای گوناگون 

کشور.

ذیل  شرح  به  ها  کتاب  اسامی 
می باشد:

در  آرامش   : کتاب  جدیدترین 
حضور دیگران

کار  بازار  در  موفقیت  راز   .1
آن  در  که  سوم  و  بیست  چاپ 
کریم  قربانعلی  حاج  سرگذشت 

پور آمده
۲. زن امروز، مرد دیروز 

3. جوانان و ازدواج 
4. نوجوانان چه می گویند؟ 

قلب  به  چگونه  ها  خانم   .۵
همسر راه می یابند؟ 

۶. آقایان چگونه به قلب همسر 
راه می یابند؟ 

7. تفاهم در خانواده 
8. زندگی بدون سیگار 

۹. زنان و مردان عاشق چه کسی 
می شوند؟ 

)هنر  زندگی  در  موفقیت  راز   .10
بهتر زیستن( 

11. مهتاب شبی )رمان(
1۲. حسن و پوتین طالیی )رمان( 

13. بیژن و منیژه )رمان(
14. خانواده خوشبخت 

حقوق  در  پاسخ  و  پرسش   .1۵
خانواده 

1۶. ممکنه با من ازدواج کنید؟ 
17. نطنز شهر خوشبختی من 
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