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سخن سردبیر

  زن در  
اعتبار و باور

 خسرو
 امریحسینی

زن بدون شوی پیامرب می زاید و پیشگام در باور قبول پیامرب رحمت. او در جایگاه 
خود باشد نه انكه او را بخواهیم به جایگاهی بربیم. 

اگر صدبار به كهنه پریاهن وصله از مجمل زنیم همان پریاهن كهنه است والغری .
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است  مردان  دست  در  حكومت  قرنهاست 
اصل  قانون.  تنظیم  تا  آداب عشریه گرفته  از 
و  یعنی شرینر  بتا  و  الفا  محوریت  بر  پایه  و 
گاو نر می باشد یا به عبارت دیگر همه داشته 
ها به قدرت جسمی و زورمندی برمی گردد. 
در این شكل نمی توان گفت زنان هم حقی 
دارند چون اصل و پایه بنیادی بر محوریت 
زور است و آیا زن از آن بهره مند و تازه اگر 
باشد گویند: به آستنی مردانه یا بر دامن مردانه. 
زبان  از  باید كرد  چه  پس  است  این  سوال 
شروع كنیم كه از آن زن است یا از خط كه 

مرد آورنده آن .
به دورانی رویم كه زنان را بت كردند یا آنكه 
پیامربان صلح، عشق و دوستی از آنان ساختند 
و این كوتاه برآن است كه به اصل رسیم كه 
جنسیت  براساس  نه  اقلیت  بر  اكثریت  رای 
بلكه بر باور حق و حقیقت و مهرورزی می 
باشد. برای نیل به عشق جهانی بیاییم دنیایی 
بسازیم كه در آن نه من باشد و نه تو. به جای 
من و تو بیایید ما شویم كه نمونه آن در زمنی 

مهر است و در آسمان زهره .
مشهد رقیه را همه اهایل می شناسند كدبانوی 
نخست و شریزنی كه هم از تنور قالچ، قالچ 
نان بریون می كشید هم در صحرا از گوربك 
گرفته تا گون در كوله بار او می نشست. زن 
اوستا عرب نجار بود. زن مردی كه از تیشه 
و  می گرفت  دوباره  شكل  چوب  نجاریش 
خدا رحمت كند حاج عرب را كه می گفت: 
تواند  گاو جفت اصغر و اكرب و غالم نمی 
اوجار مرا بشكند ویل مشهد رقیه كرسی مرا 
در  زو می كشم  مله  تا جریین  الك می كند. 
شب حوت پوت كرسی را چون تون حسنی 

قلی به الو می كشه. روز عید فطر من هم كه 
نزدیك به هفتاد بهار را پشت سر گذارده افتان 
و خیزان به همراه صدیقه و آزیتا راه قاال پیش 
گرفتیم رفتیم دیدن مشهدی رقیه كه سالیست 
در غم از دست دادن حاج عرب تنهایی را 

برگزیده و می خواند:

بی تو در كلبه گدائی خویش  
رنجهایی كشیده ام كه مرپس  

در چوبی ساخته حاج عرب نجار را كه هنوز 
در چوبی ساخته حاج عرب نجار را كه هنوز 
درمی  بصدا  سكندر،  سد  چون  سرپاست، 
آوریم خربی نمی شود چندین بار آزیتا در را 
می كشد و دو دروازه برپاشنه چرخیده و ما به 
حیاط خانه می رویم به دیوار چهار كلید چوبی 
آویزنشان از یادمان دارد »آنجا كه این نفرینی 
بود و كلیدی را به دیوار می كوبیدند«. اینجا 
خانه زن و مردی است كه شوالیه بنام بودند، 
دره مشهد رقیه بیشه سبز حاج عرب ورد زبان 
عاشقلر بود كه می سرائید آدم و عرب، سوزم 
بایرام گونی  خربم  خوش  ایراق،  یولیم  دوز، 

ینگی دیون خوش خربیم، وار سیرنه.  
»اسمم عرب و حرفم راست راهم دور ویل 
خوش خربم چون عید نو پوشیده چون خوش 
خربم« محو كلیدهای چوبی بر دیوار بودم كه 
صدایی آهسته مرا بخود كشید. كیستی؟ خوش 
آمدی بیا تو صدیقه زودتر به صدا پاسخ داد و 
در كنار بسرت رقیه نشست و گفت: من به همراه 
دیدنتان.  به  ایم  امده  هستم  آزیتا  و  خسرو 
رقیه رشته سخن صدیقه  صدای گریه مشهد 
آمدید من  هاتان خوش  قدوم  قربان  برید  را 
بودیم. كو  به همراه عربم حامل خرب خوش 

عرب من؟  خربی ازش دارید اگه از امامزاده 
آمده اید چیزی نگفت مرا نخواست چرا من 
بی وفا شده ام عرب من اونجا و من جدا از 
او در زیر مشتی چادر و پارچه. فالكس چای 
بریون می كشد و صدیقه  لرزان  با دست  را 
بلند می شود و چادر به كمر می بندد مشهد 
رقیه آمده ایم به سالمت، آمده ایم به دیدن 
بدهیم.  خوش  خرب  تو  به  ایم  آمده  عیدت، 
سكوت فضای اتاق را می گرید اشك بر گونه 
ها نشسته و معشوق از عاشقی بدور وی خرب 
از قربستان شویش می خواهد و ما قرار است 
خوش خربش باشیم الله اكرب كجا دانند حال 

ما سبك باالن ساحلها.
هشتاد سال سر به یك بالنی گذارده و اكنون 
در حسرت آن یار غار و دور از جسم او و او 
عاشقانه می گوید چون او نباشد بهرت كه من 

هم نباشم. 
می  خود  هوای  و  حال  در  را  رقیه  مشهد 
گذاریم به تاالر اوقاف در تهران خیابان نوفل 
می آئیم آنجا كه به دعوت حوزه زنان ریاست 
می  پی  در  پی  چند سخرنان  باشیم.  مهمان 
 ، قرآن كریم  در  مقام زن  به  و در جمع  آیند 
حدیث و روایت به شهادت می كشند نوبت 
به پرسش و پاسخ می رسد و پرسش این است 
كه نیمی از جماعت یك كشور 75 میلیونی 
زنان می باشند آیا این شهادت گریان از اعتبار 
در جایگاه خود در خدمت، سخیف نیستند 
آیا وزارت خانه در این باب هست؟ در عصر 
ارتباطات باز هم می باید به جنسیت مطرح و 
تصمیم از غری او باشد. پاسخگو ضمن تائید 
می فرمایند دولت كریمه لطف می دارد و ما 
مشكلی نمی داریم. چند عكس چند مطلب 
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هم به شهادت می كشند و ما مثل همیشه در جمع سكوت 
كردیم من كه مشهد رقیه ها را دیده و از اینكه توان چای 
دهد  می  نپتون  آب گرم چای  از فالكس  و  ندارد  آتش 
خجل از ننه لیال كه به تنهایی با یك اتوبوس اتاق چوبی 
از ننه  چهل مسافر را در سال 1336 به كربال می برد و 
صدیقه كه یك تنه جمع خوشه چینی ها را فرسنگها هدایت 
می كند تا بچه های تیم گرسنه نباشند و امروز به درجه 
عایل رسیده اند و از زهرا خانم با 7 بچه قد و نیم قد كه 
شوی از دست می دهد و تك و تنها با همه پیچیدگی های 
زنانه و اسم و اعتبار می ایستد و همه را به كار و زندگی 
می رساند و در این باور است كه آنكه زن است یك شب 
شو برایش بس است از پشت تراكتور به زین موتور و از 
كوله بار حمار به شاخه شاخه درخت گردوان رفته و توشه 

كشت و داشت را برداشت می كند و بدین سان می شود 
كه ارزش كامل زن و كمر همت را می بینیم ارزشمندی نه 
دست نیاز و بدین سان می شود كه ارزش زن و كمر همت 
را می بینیم نه دست نیاز دراز می كند و نه اشك تمساح 

می ریزد و دخرتان با جهاز به خانه بخت می 
فرستند و سربلند مهندس می پروراند و اكنون 

در سن 60 سالگی چون شری در بیشه به كار تولید 
مشغول و كارآفرینی است نه وام دار كسی است نه از 

كسی منت پذیرفته خود دوخته خود پخته زهرا خانم 
نمونه نیست. دشت ها و شالیزارها و تپه درها پر است 

در  نمی شناسند؟!!  در ردیف رجل  این جماعت كه  از 
مجلس چند صد نفری به تعداد انگشتان دست و در چند 
ده وزارت خانه یك نفر از جامعه ای كه باالتر از نیم كل 
جمعیت یك كشورندو هر كدام مدیری در خانه مدیر. باید 
باورشان بداریم زمان به ما این حكم را می كند در همنی 
میهمانی غریمتعهدها دیدیم و دیدند از آفریقا تا آمریكای 
و آسیا نقش زنان در سیاست گذاری و برنامه ریزی از مرز 
طبقه ای گذشته و زن و مرد را انسان می دانند و بدان برابر 
ارج می نهند و ما كه آویزه دینی مان بر چهار ركن ركنی 

اعتبار عیان است .
1- احسان كن  

2- كریمانه رفتار كن
3- در مقابل پدر و مادر با سر پائنی رفتار كن

4- پدر مادر را دعا كن

براساس این چهار ركن والدین برابرند و ما كی و كجا می 
آئیم تا با هم برای یك بار هم كه شده بدان بازگردیم. 

و  است  انسان  دارد  نمی  جنسیت  در كار  انسانی  شان 
اشرف مخلوقات و این شهادت را در كالسهای دانشگاه 
ها و پژوهشگاه ها و در عمق اقیانوس ها و فضاپیمائی ها 
می بینیم كه انسانها فارغ از جنسیت دوش به دوش هم در 

آن ها حضور دارند..



های  بررسی  و  مذاکرات  از  پس  سرانجام 
انجام گرفته در هفته های اخری، محمدرضا 
کانون  مدیره  هیئت  رئیس  مالیر  حیدری 
سرمایه گذاری بازار سرمایه، به عنوان فردی 
گسرتده  تجربیات  و  روشن  سوابق  دارای 
در  شرکت های مختلف که آشنا به مباحث 
سرمایه،  بازار  مسائل  و  مقاومتی  اقتصاد 
عنوان  به  است،  گذاری  وسرمایه  صنعت 

مدیرعامل شستا منصوب شد.
ماه  دی   19 مالیر که  حیدری  محمدرضا 
سرمایه  شرکت  مدیرعامل  عنوان   به   1390
بانک  به  وابسته  ملی  توسعه  گذاری گروه 
به  بعد  ماه   8 بود  شده  انتخاب  ایران  ملی 
وزارت  به  وابسته  شستا  مدیرعامل  عنوان 
رفاه و سازمان تامنی اجتماعی انتخاب شد 
و امروز مراسم معارف وی در شستا و تامنی 

اجتماعی انجام می شود
اتاق  نمایندگی  سابقه  مالیر که  حیدری 
در  را  تهران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی 
های  سال  در  دارد،  خود  کاری  کارنامه 
تولیدی  بزرگ  شرکت   50 از  بیش  در  اخری 
و صنعتی عضو یا رییس هیات مدیره   بوده 

است.
شرکت سرمایه گذاری تامنی اجتماعی)شستا( 
که  در اجرای تبصره 50 قانون بودجه سال 
سرمایه گذاری  منظور  به  1357 کل کشور 
تامنی  سازمان  ذخایر  محل  از  مشارکت  و 
با  نحوی که  به  سود  تحصیل  و  اجتماعی 
واقعی  ارزش  حداقل   ، تورم  نرخ  به  توجه 
ذخایر سازمان حفظ گردد و همچننی تسهیل 
در تصمیم گریی و ایجاد منابع مایل جدید 

در قالب بازده سرمایه گذاری در جهت تامنی 
امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیتها ، 
بازنشستگان  حقوق  و  ای  بیمه  تعهدات 
تاریخ  در  اجتماعی  تامنی  سازمان  مشمول 

1365/1/6 تاسیس شد.
مباحث  نام  صاحب  استاد  مالیر  حیدری 
سرمایه  بازار  و  بورس  و  گذاری  سرمایه 
وپویل ومایل است. وی تحصیالت خود را 

درانگلستان به اتمام رسانده است.
حیدری مالیر متخصصی متعهد، کارکشته و 
با تجربه و معتقد به نظام و رهربی و انقالب 

اسالمی است.
هر  خود،  باالی  سابقه کار  و  تجربه  با  وی 
جایی که به عنوان کارشناس یا مدیر سرمایه 
و  برکت  منشا  شده،  به کار  مشغول  گذاری 
سهام  قیمت  و  است  بوده  وشکوفایی  رشد 
شرکت با رشد قابل توجه در مواقعی تا چند 

برابر نرخ اولیه باال رفته است.
از سایر ویژگی های کاری حیدری مالیر می 
توان به قاطعیت و مدیریت کارآمد وی اشاره 
کرد که به شناسایی فرصت ها واستعدادهای 
موجود مبادرت می کند و سپس مسری حرکت 
شرکت را مشخص و موانع موجود را برطرف 

می نماید.
توجه  با  نظران،  صاحب  اساس،  براین 
برنامه  و  ملی  تولید  سال  های  ضرورت  به 
تحریم  شرایط  در  مقاومتی  اقتصاد  محوری 
اقتصادی غرب، معتقدند که حیدری مالیر با 
می  روشن وی  و سوابق  تجربیات  به  توجه 
از  یکی  مدیریت  برای  بهرتین گزینه  تواند 
مهمرتین مجموعه های سرمایه گذاری کشور 

باشد و از آن جا که مجموعه شستا و سرمایه 
سرنوشت  با  اجتماعی  تامنی  های  گذاری 
است،  مرتبط  شده  بیمه  میلیون   30 حدود 
مجموعه  این  مدیریت  باید  نتیجه کسی  در 
بتواند موجب کارایی  به عهده بگرید که  را 
و شکوفایی آن شود و منافع سرمایه گذاری 
های تامنی اجتماعی را تضمنی کند و باعث 
عضو  های  شرکت  سهام  و  درآمدها  رشد 

شستا شود.
با انتخاب حیدری مالیر به عنوان مدیرشرکت 
مدیریت  اجتماعی،  تامنی  گذاری  سرمایه 
سعید  و  رفاه  وزیر  االسالمی  شیخ  آقایان 
مرتضوی رئیس صندوق تامنی اجتماعی نیز 

تقویت خواهد شد.
سرمایه  شرکت  اداری  و  مایل  معاونت 
شرکت  عاملی  مدیریت  ایران،  ملی  گذاری 
عاملی  مدیریت  پالسکوکار،  کارخانجات 
مدیر  تهران،  تولیدی  کارخانجات  شرکت 
ویژه  امور  و  سهام  مالکیت  و  مجامع  کلی 
بنیاد  اداری  و  مایل  معاونت  همچننی  و 
عاملی  مدیریت  جانبازان،  و  مستضعفان 
شرکت کارخانجات سیمان شمال و مدیریت 
و  اجتماعی  تامنی  سیمان  هلدینگ  عاملی 
سیمان فارس و خوزستان از جمله مسوولیت 

های قبلی آقای حیدری مالیر است.
از  ملی  توسعه  سرمایه گذاری گروه  شرکت 
ایران  ملی  بانک  زیرمجموعه  های  شرکت 
است که عملکرد حیدری مالیر باعث رشد 
جایگاه این شرکت و همچننی رشد سهام این 

شرکت شده است.

مرد شماره یک اقتصاد 
مقاومتی به شستا رفت
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در شرایط  اقتصاد  مقاومتی که "چینش  اقتصاد 
نخواهد  شکل  هرگز   ، است  اقتصادی"  جنگ 
گرفت جز با حضور و همراهی مردم ، کما این که 
دفاع مقدس نیز سامان نیافت جز با حضور همه 

جانبه ملت ایران.
هر چند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، 24 سال 
پیش به اتمام رسیده است اما واقعیت این است 
که کشور اکنون درگری جنگی به مراتب فراگریتر 

از دفاع مقدس شده است: "جنگ اقتصادی" .
تمایل  و  توان   ، خود  ذات  در  نظامی  جنگ   
متحدسازی و همگرایی دارد. جنگ نظامی ، هر 
چقدر هم خانمانسوز باشد ، به ویژه اگر ملِت درگرِی 
جنگ ، خود را "محق" و "مظلوم" بداند، نوعی 
اجماع ملی فراهم می سازد و همنی امر ، قدرت 

جمعی تحمل مصائب جنگ را تقویت می کند.
علت این وضعیت نیز ، شدت عمل طبیعی جنگ 

نظامی و فوری بودن آثار آن است.
اما جنگ اقتصادی ، برغم آن که ممکن است 
همان اهداف جنگ نظامی را دنبال کند و حتی 
خطرناک تر و مخرب تر نیز باشد ، از توانمندی 
همبستگی  ایجاد  برای   ، "جنگ سخت"  ذاتِی 
سوء  صورت  در   ، بسا  ای  و  نیست  برخوردار 
هم  اجتماعی  هم گسیختگی  از  به   ، مدیریت 
بینجامد که اتفاقاً یکی از اهداف جنگ اقتصادی 

نیز همنی است.
در جنگ نظامی ، وقتی مثاًل شهری بمباران می 
شود ومردم ناگهان خانه های ویران و شهروندان 
آغشته به خون می بینند ، در همان لحظه عمق 
فاجعه ای که "دشمن" برایشان رقم زده را مشاهده 
و به سرعت نیز در مقابلش موضع گریی می کنند 
، مثاًل راهی جبهه های نربد می شوند تا دشمن را 

سرجایش بنشانند.

اما وقتی در جنگ اقتصادی ، کاال یا گردش مایل 
یک کشور دچار محدودیت می شود و خربش به 
گوش مردم می رسد که مثاًل کنگره 

ایرانی  اروپا علیه کشتی های  اتحادیه  یا  آمریکا 
فالن تحریم را برقرار کرد ، در همان لحظه ، اثر 
مردم  توسط  بمباران -  برخالف  فوری اش - 
مشاهده نمی شود و لذا آن حسی که در جنگ 

سخت ایجاد می شد در اینجا شکل نمی گرید.
این خألیی است که مقاومت در جنگ اقتصادی 
را حساس تر و مدیریت آن را سخت تر می کند ، 
زیرا وقتی همراهی مردم در میان نباشد ، هر گونه 

مقاومتی می تواند محکوم به شکست باشد.

جنگ  در  سؤال  ترین  راهربدی  اینجاست که 
اقتصادی شکل می گرید: "چگونه می توان مردم 

را همراه کرد؟"
موضوع جنگ  به   ، پرسش  این  به  پاسخ  برای 
نظامی برمی گردیم: آنچه در جنگ نظامی باعث 
می شود مردم ترغیب به مقاومت شوند این است 
که اواًل خود را "طرف حق" درگریی بدانند و 
ثانیاً ابعاد تهاجم را لمس کنند تا برای دفع آن ، 
احساس وظیفه کنند )این احساس وظیفه می تواند 
ریشه های وطن دوستانه ، دینی ، قومی و یا حتی 

شخصی داشته باشد(.
برای همراه کردن مردم در جنگ اقتصادی نیز این 
دو مؤلفه نیاز است ؛ یعنی مردم باید بدانند که در 
این درگریی سهمگنی اقتصادی ، حق با آنهاست و 
طرف های خارجی از "موضع ستم" با آنها مواجه 
شده اند. همچننی باید مردم در جریان این که در 
جنگ اقتصادی ، منافع آنها در معرض خطر قرار 
گرفته یا حتی دچار تلفاتی هم شده ، باشند. کما 
این که در مثال بمباران ، با چشم خود ابعاد ماجرا 
را می دیدند و در صدد چاره جویی بر می آمدند.

الزمه تحقق هر دوی این مؤلفه ها نیز ، صداقت 
مسووالن در گفت و گو با مردم است کما این که 
در دفاع مقدس نیز چننی بود و نتایجش در حفظ 

تمامیت ارضی را ، هم اکنون نیز شاهد هستیم.
در شرایط  اقتصاد  "چینش  مقاومتی که  اقتصاد 
نخواهد  شکل  هرگز   ، است  اقتصادی"  جنگ 
گرفت جز با حضور و همراهی مردم ، کما این که 

دفاع مقدس نیز سامان نیافت جز با حضور همه 
جانبه ملت ایران.

و  واقعیات  قلب  و  پنهانکاری  با   ، نیز  مردم      
سفیدنمایی و سیاه نمایی و در یک کالم " رو 
"دفاع  در  به حضور   ، مسووالن  نبودن  راست" 
مقدس اقتصادی" ترغیب و انگیزه مند نخواهند 
شد. از این رو ، بر مسووالن است که درست مانند 
اعضای یک خانواده که هنگام مشکالت دور هم 
جمع می شوند ، از داشته ها و نداشته هایشان می 
گویند و به تصمیم جمعی می رسند ، ابعاد تهاجم 
ظالمانه اقتصادی کنونی را برای مردم تشریح کنند 
و از آنها بخواهند که همانند حراست از مرزهای 
خاکی ، از حریم اقتصادی سرزمنی شان هم دفاع 
کنند و اال با گل و بلبل جلوه دادن اوضاع ، نیازی 
برای دفاع مقدس اقتصادی در سطح جامعه شکل 
نمی گرید ، همان طور که  بزرگ نمایی مشکالت 

هم دردی را دوا نمی کند.

به بهانه نوسانات شدید ارزو سكه
»اقتصاد مقاومتی« با سفیدنمایی و سیاه نمایی شکل نمی گرید
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اهم سخنان رییس کل بیمه مرکزی در همایش 
ساالنه بیمه رازی

بنده سالم عرض می كنم خدمت شما خواهران و 
برادران گرامی خانواده برزگ شركت بیمه رازی و 
آرزوی موفقیت برای همه شما كه از راههای دور 
و نزدیك زحمت كشیدید تشریف آوردید و انشاالله 
ره توشه ای باشد این تذكرات و آموزش ها و این 
این شركت و  برای توسعه بهرت و بیشرت  تعامالت 

خودتان.
پاك  روان  به  رو  درودها  بهرتین  می كنم  تقدیم 
شهدای عزیزمون -امام شهیدان وآرزوی صحت و 
سالمت برای مقام معظم رهربی وآرزوی موفقیت 
برای دولت خدمتگذار و همنی طور آرزوی سالمت 
و موفقیت برای همه شما اهایل بزرگ صنعت بیمه 

كشور .
به رسم ادب و اخالق تشكر می كنم از همه اونهایی 
كه دراین همایش نقش داشتند از برنامه ریزان و 
هئیت مدیره و مدیر عامل و كادرخدماتی و روابط 
اونهایی كه  و  عكاسان  و  برداران  فیلم  عمومی- 
مسئولیت پذیرایی شما را به عهده دارند- مجموعه 
مدیریتی این سالن و دهكده المپیك و همنی طور 
خربنگاران و عزیزانی رو كه ماحصل این همایش رو 
تهیه می كنند و انشاالله به سمع و نظر شما درآینده 
خواهند رسوند و همنی طور مجری با سلیقه این 

برنامه جناب آقای آذرلو.
 دریك نگاه كلی نسبت به پرتفوی بیمه رازی ماپی 
می بریم به اینكه از سال 89 -90 – 91 الحمدالله 
یك رشد بسیار خوبی داشته در سال 99 ، 83 میلیارد 
تومن حق بیمه تولیدی داشتید در سال 90 ، 120 میلیارد 
تومن رسیده یعنی 45% رشد داشتید و  هماهنگ با 
رشد صتعت بیمه كشور مادربیمه كشور هم 45% رشد 
داشتیم .در این 4 و5 ماه امسال هم رشد شما %56 
بوده که نسبت به رشد صنعت بیمه كمرت است. باید 
بیشرت تالش بكنید. ضریب خسارت بیمه رازی در 
سال 89 حدود 72 % و درسال 90 به 78% و االن هم 
58%  می تونه معوقانی هم داشته باشد حاال تا پایان 
سال وقتی كه همه این ها جمع بشه قطعاً آمار واقعی 

خودش رو نشان می ده.
 علتی كه این ها راعرض كردم خواستم به چند تا 
موضوع  توجه شما را جلب بكنم یك اینكه شماها 
سر یه سفره ای امروز نشستید به نام شركت بیمه 
رازی و بناندارید امسال وسال آینده و دوسال و پنج 
سال دیگه این وضعیت جمع بشه و شما برید جای 
دیگه. ماباید كاری بكنیم كه شركت بیمه رازی االن 
این جمعیتی رو كه دور خودش جمع كرده این هایی 

رو كه احساس می كنند كه ما عضو خانواده شركت 
بیمه رازی هستیم این ها به سالمتی شرایط خودشون 
مقرركرده  متعال  خدای  ای كه  محدوده  در  رو 
براشون طی بكنند و به سالمتی تحویل نسل های 
آینده بدهند . اساسا شركت بیمه ای كه به دنیا می 
یاد و ثبت می شه برای باطل كردنش هیچ كس فكر 
نمی كنه نبایدم فكر كرد اصاًل این جایی ست كه نمی 
تونیم بگیم كه این شركت ماموریتش چند سال و تا 
كی هست. بنابراین تالش كنیم كه این مجموعه را 
خوب نگه داریم . بیایم مردم دار باشیم مشرتی مدار 
باشیم درتعایل مدیریت امروز به ما نمیگن مشرتی 
مدار باشید. امروز تعایل مدیریت می گه ذی نفعان. 
میگه مشرتی هم حق داره سهام دار حق داره مدیر 
هم حق داره نماینده هم حق داره مدیر عامل هم حق 

داره مدیران اجرایی هم حق دارند همه حق دارند.
 تعداد نماینده های بیمه رازی یه روزی بوده 577 
تا یه روز شده 715 تا یه روزی در سال 89 تعداد 
نمایندگان بیمه ها عمر هیچی نبوده در سال90 ،157 
تا می خوام عرض بكنم كه جناب آقای دكرت گنجی 
جناب آقای دكرت مظلومی اگر ما میخوایم كه این 
سالن همایش به سالن همایش 3000 نفری 5000 نفری 
10000 نفری تبدیل بشه باید یك رویكرد درست داشته 
باشیم  یعنی شما به گونه ای سیاست گذاری بكنید 
كه سهامدار هم راضی باشه نماینده هم راضی باشه 
بیمه گذار هم از شما راضی باشد دستگاه نظارتی 
هم از شما راضی باشد در این شرایط میتونید به 
طور مرتب سالیانه تعداد نماینده ها رو بیشرت بكنید 

بارویكرد نسبت به بیمه های زندگی.
 شركت بیمه رازی 66% پرتفوش شخص ثالث است 
.من فكر می كنم ضریب نفوذ صنعت بیمه تحول 
بیمه های  بریم سراغ  ما  اینكه  اال  نمی كند  پیدا 
زندگی. چه جوری میشه كه درژاپن به عنوان یك 
كشور پیشرفته 80 % پرتفوش بیمه های زندگی و 
دراروپا بیش از 60% پرتفوش بیمه های زندگی است 

اما در كشور ما 8 % ،
 شبكه فروش با توجه به رویكرد درستی كه شركت 
اتخاذ می كند باید به سراغ ایجاد و فراهم كردن 
و  امدین  امروز  بروند.اونایی كه  رشته های جدید 
انشاالله مورد تقدیر قرار می گریید اختیارات شما 
هم به مقدار بیشرت بشه. توصیه می كنم اگر مصلحت 
دیدند آقای دكرت گنجی هئیت مدیره محرتم جناب 
آقای دكرت مظلومی بیشرت تفویض اختیار بكنند . 
پرتفوی صنعت بیمه یه زمانی دو هزار میلیارد تومن 
بوداالن شده قریب ده هزار میلیارد تومن متناسب 
با این اختیارات هم باید بیشرت بشه .بنده به عنوان 

خدمتگذار  عزیزان در بیمه مركزی همه 25 هزار نفر 
شبكه فروش رو عزیزان خودم و به عنوان همكاران 
در  هستیم كه  این  صدد  مادر  و  دانم  می  خودم 
آینده سیستم سامانه و ای تی این شبكه را توسعه 
دهیم به تازگی آینی نامه نمایندگی و كارگذاری رو 
اصالحاتش رو انجام دادیم درشورای عایل بیمه 
تصویب شده انشالله قریباً ابالغ میكنیم كه بیشرت 
در این زمینه هم بتونیم نقش داشته باشیم.نمایندگی 
یه كار اقتصادی حقوقی بسیار دقیق فنی ست باید 
اونجا یه جایی باشد كه دفرتی باشد شرایطی فراهم 
بشه كه طرف بیاد باهاش مصاحبه بشه آموزش داده 
بشه توجیه بشه نسبت به بیمه نامه ای كه می خواد 
براش صادر بشه سواالتش پاسخ داده بشه خسارتی 

رو كه می خواد بهش پرداخت بشه .
لذا دوستان عزیز خیلی وقت نگریم پس موضوع 
ذینفعان رو با برخورد خوب با اینكه شما متعلق به 
خانواده بزرگی هستید بنام شركت بیمه رازی و می 
خواید كارخودتون رو توسعه بدید مد نظر قرار بدید.

 نكته دیگر که به نظر بنده در صنعت  بیمه بایدجدی 
گرفته بشه اینه که رئیس كل بیمه مركزی مثل رییس 
كل بانك مركزی وظیفه اش سیاستگذاری اعمال 
حاكمیت ، نظرات ، تامنی و توسعه صنعت بیمه 
را درسطح كشور وظیفه اش است نمی شه بگیم 
كه خوب حاال ما صدا و سیما هستیم ما فقط بیایم 
ایراد بگرییم و برخورد بكنیم البته غذر می خوام 
من خطابم با جناب آقای آذرلو نیست كلی دارم 
ه ها  نمایند  ما شبكه فروش  عرض می كنم همه 
كارگزان مدیریت شركتها بیمه مركزی نریوی انتظامی 
همه  قانونی  پزشك  شهرسازی  و  راه  قضائیه  قوه 
ما وظیفه داریم یه كار گروهی. مگه می شود كه از 
7/000/000 موتورسیكلت توكشور وجود داشته باشد 
فقط 2/000/000 بیمه نامه صادر كردن و قریب 2 میلیون 
آمدن بیمه نامه دریافت كردن. به نظر من همنی قدر 
كه پلیس مسئوله همنی قدر هم صدا و سیما مسئوله 
شركت های بیمه همشون آمادن كه بیاین و بیمه نامه 
ها را صادر بكنند و موظفند طبق قانون . االن شورای 
راه  ها  استان  در  رو  بیمه  های  هماهنگی شركت 
اندازی كردیم از حضرت آیت الله آملی الریجانی 
خواهش كردیم كه یه بخشنامه ای رو به همه محاكم 
قضایی كشور ابالغ بكنند كه در جلسات رسیدگی به 
پروند های بیمه ای حتماً نماینده شرکت بیمه مربوط 

رو در جلسه دادگاه دعوت بكنند .
ست  فروختنی  در كشور  -بیمه  نماینده  عزیزان 
این فروختنی با خریدنی فرقش اینكه كه ما باید 
بریم سراغ مشرتیمون ما باید بریم توجیهش بكنیم 

بزرگ ترین قرارداد صنعت 
بیمه كشور با شركت بیمه 

رازی منعقد شد.
بزرگرتین قرارداد بیمه ای صنعت بیمه كشور بنی 
شركت نفت و گاز پارس بعنوان بیمه گذار و شركت 
بیمه رازی بعنوان بیمه گر اصلی منعقد شد . این 
قرارداد با سرمایه بیش از 2 میلیاردیورو و با حق بیمه 
بالغ بر 22 میلیون یورو برای مدت سه سال منعقد 
شد و طی آن بیمه تمام خطر فازهای یك تا ده پارس 
جنوبی به شركت های بیمه داخلی با راهربی شركت 
بیمه رازی واگذار شده است .الزم به یاداوری است 
كه بدلیل بزرگ بودن مبلغ قرارداد كلیه شركتهای 
بیمه  دولتی و خصوصی كشور از جمله شركت بیمه 
ایران بعنوان همكار بیمه رازی در اجرای این قرارداد 

با این شركت مشاركت دارند.

اقتــصـاد و بیمه8
1391 آبــان ماه 



خدمات خودمان را معرفی بكنیم .چرا باید بیمه 
در  االن  ما  نباشد  بیشرت  ما %8  در کشور  زندگی 
مباحث علمی رتبه هامون رتبه های باالی دنیاست 
چرا در بیمه های زندگی ضعیف هستیم تالش بكنیم 
و شبكه فروش اول آموزش ببینه همنی همایش ها 
همنی كالس ها همنی نكات كاربردی و بیشرت از این 
ها. پژوهشكده ما ماموریت پیدا كرده با همكاری 
سایر دستگاهای این 25و26 هزار نفر رو در طی چند 

سال حتماً یه كارای آموزشی براشون انجام بده .
بحث بعدی ما اینكه ضریب نفوذ بیمه ما را دركشور 
افزایش بدیم این ضریب نفوذ همنی جوری با حرف 
پیش نمی ره با جمع شدن اینكه ما بگیم ضریب 
نفوذ مون خیلی كمه امكان پذیر نیست همه ما باید 
ابزار  عرض كردم  بدیم  همدیگر  دست  در  دست 
تبلیغات - ابزار خدمات درست و سریع . چنانچه 
عاشقانه  صادقانه  سریع  باید  میشه  وارد  خسارتی 

عالقه مندانه بریم پرداخت بكنیم
تبلیغات و مسائل فرهنگی از همه مهم تره خدماتی 
رو كه شما عزیزان باید ارائه بدید و با این شعار كه 
بیمه فروختنی ست نه خریدنی ما. تاكید می كنم كه 

از ای تی استفاده بشه ذینفعان در نظر گرفته بشه
نكنه ْآخر اینكه همكاران عزیز اگر قرار بیمه رازی 
بقا و دوام داشته باشه این نكته رو توجه فرمائید 28 
میلیارد تومان سرمایه این شركت در زمان تاسیس 
است.برای شركت اتكائی كه قباًل مجوز میدادیم 40 
میلیارد تومان باید سرمایه میداشت االن این ارقام رو 
كردیم 250 میلیارد تومان یعنی  شركتی رو مجوز نمی 
دیم اال اینكه حداقل سرمایه اش در هنگام شروع 
250 میلیارد تومان و اتكایی 400 میلیارد تومان باشه.

االن 48 گروه متقاضی پشت نوبت داریم این هم 
خوبه هم به شمشریدولبه است. خوبه برای اینكه 
كشش بازار رو نشون میده برای اینكه بنده به عنوان 
رئیس كل بیمه مركزی مدعی هستم قریب 60% بیمه 
بازار بیمه مون بكر و دست نخورده است باید بریم 
سراغش . یادتون باشه مدیران محرتم و زحمت كش 
بیمه رازی نمایندگان عزیز خواهران و برادران عزیزی 
كه دارید بیمه رازی را اداره میكنید این شرکتهایی كه 
از راه میان پر انرژی اندو 250 میلیارد تومان حداقل 
سرمایه شان است آیا بازار را از دست شما نمی گرین 
اگر خودتون رو آماده نكنید برای اینكه این پرتفوی 
بودن  افتخار رازی  اگر  بیشرت بكنید  به سال  سال 
رو برای خودتون می خواین حفظ بكنید از االن 
دوستان عزیز فكری نورا دراندازید. در مدیریت یك 
اصطالحی ست می گن كه آدم باید فکر كنه كه گرگ 
دنبالش كرده در یك شرایط عادی در بیابان یه انسان 
سالم و توانا می تواند 8 تا 10 كیلومرت در ساعت 
بدوه اگر گرگ دنبالش بكنه آیا 8 كیلومرت مریه یا 15 
كیلومرت اگر می خواید كه به عنوان نماینده كارگزار 
كارمند مدیر در شركت بیمه رازی باقی بمونید باید 
قیمت تمام شده بیمه خودتون رو بیارید پاینی باید 
بیشرت حرف بزنید باید بیشرت تالش بكنید باید از 
استفاده  بیشرت  رازی  بیمه  برنامه های مدون ستاد 
كنید برنامه ریزان شركت هم باید بیشرت تالش بكنید 
باید چهارچشمی مواظب باشید . در شرایط این 
روزها اجالس جنبش عدم تعهد كه برگزار شد این 
یك قوت و یك ظرفیت بسیار عایل بود االن دنبال 
این هستیم كه با بیمه هاشون ارتباط برقرار كنیم و 
بتونیم حتی در شرایطی كه دشمن به شدت در پی 
این هست كه بما ضربه بزنه ما بتونیم در این شرایط 
خودمون رو كاماًل نگه داریم در سال گذشته بود كه 
در برج 6 آمریكا فشار آورد به شركتهای بیمه ای بنی 
المللی كه بیمه نامه های معترب ما رو باطل كردند بیمه 
های نفت كش ما كشتریانی ما هواپیمایی ما منابع 

اقتصادی ما را باطل كردند هرن همكاران شما در 
بیمه مركزی و شركت های داخلی این بود که حتی 
یك روز خال نداشنت بیمه نامه در منابع اقتصادی 
عمده كشور ما را بارنیاورد .بیمه مركزی با حمایت 
دولت محرتم ستاد تدابری ویژه تحریم  كنوانسیون 
تشكیل دادیم توسط خود شركت های بیمه ای به 
لطف خدا این كارانجام شد و من اواخر سال گذشته 
مصاحبه  كردم  كه بیمه نامه نفت كش هامون روحل 
كردیم و حتی حاضریم شناورهای خارجی كه وارد 
آبهای ایران میشن پوشش بدیم مثل بمب در دنیا 
صداكرد و امروز با كمال افتخار عرض می كنم كه 
ما هم محاسبه بیمه نامه های بزرگ رو قادر هستیم.

قبال تنها لویدز لندن و مونیخ ری بود كه این كارها 
را انجام می دادند االن ماهم بیمه نامه صادر می 
كنیم محاسبه ارزیابی ریسك  داریم ارزیابی خسارت 
داریم و به لطف الهی با همكاری و توان برگرفته از 
خدای متعال و حمایت همه شما عزیزان تونستیم 

الحمدلله كاربسیار خوبی رو نشون بدیم
امیدوارم كه خدای متعال به همه شما توفیق عزت 

سالمت موفقیت عنایت بكنه
  شركت خوبی را انتخاب كردید به عنوان نماینده 
مایل  توان  و  خوب  توان كارشناسی  از  الحمدلله 
فرمودند  دكرت گنجی  است.آقای  برخوردار  خوبی 
كه آئنی نامه توانگری رو خوب اجرا كردند باالی 
100  امتیاز شركت است خوب شما مطمئن باشید 
سیاست بیمه مركزی هست كه خوب حمایت بكنه 
این  بكنه كه  حمایت  شركت خوب  این  از  یعنی 
سفره روز به روز پررنگ تر باشه كه شما ها بتونید 
ازش استفاده بكنید بیمه گزاران هم ازش استفاده 
بكنند عذر خواهی می كنم كه یه خورده طوالنی 
شد و پراكندگی داشت. امیدوارم كه صحیح و سالم 
به مناطق خودتون برگردید و شاهد موفقیت بیشرت 

شركت بیمه رازی باشیم انشاالله

كمك بیمه رازی به زلزله زدگان آذربایجان
دربازدیدی كه آقای دكرتمظلومی مدیرعامل بیمه رازی 
سه  شنبه هفته گذشته در معیت رئیس كل بیمه مركزی 
و جمعی از مدیران عامل شركت های بیمه  از مناطق 
زلزله زده آذربایجان شرقی داشتند، شركت بیمه رازی 
متقبل شد كه برای اسكان موقت ده خانواده از اهایل 
اهر كانكس  شهرستان  توابع  از  روستای گویدرق 
خریداری و اهدا نماید. هزینه این كمك در حدود 
380میلیون ریال برآورد شده است كه از سوی شركت 

بیمه رازی بصورت بالعوض پرداخت می شود .

گزارش سایت بیمه مركزی از حضور رئیس كل 
در اجالس ساالنه بیمه رازی

تعایل مدیریت در هر سازمان و بویژه در صنعت بیمه؛ 
ذی نفعان، سهامداران و شبکه فروش را محق می 
داند و رویکرد و سیاستگذاری درست برای حفظ 

این موارد ضروری است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه  مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، مهندس سید محمدکریمی که در مراسم 
بیمه  رازی سخن  برتر شرکت  نمایندگان  از  تجلیل 
می گفت با اعالم این مطلب افزود: »مشرتی مداری 
و برخورد خوب و درست با مردم، ذینفعان و بیمه 

گذاران؛رضایت کامل آنها را به دنبال دارد.«
اندک  به ضریب  اشاره  با  بیمه مرکزی  رئیس کل 
نفوذ بیمه در کشور به پرتفوی بیمه های زندگی در 
کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: "در کشورهای 
پیشرفته سهم بیمه های زندگی بنی 60 تا 80  درصد 
است و این در حایل است که این رقم در کشور ما 
تنها 8 درصد است. وی گفت: »آرامش و اطمینان 

انواع بیمه های عمر و  مردم در معرفی و عرضه 
به  توجه  با  فروش  شبکه  وظیفه  و  است  زندگی 
رویکرد و سیاست های شرکت بیمه باید حرکت به 
این سمت باشد و این رشته از بیمه ها را به احاد 

مردم معرفی کند.«
مهندس کریمی با اشاره به اینکه در اصالح آینی نامه 
های بیمه ای موارد مربوط به حفظ حقوق نمایندگان 
و کارگزاران بیمه و بطور کلی شبکه فروش دیده شده 
و منافع آنها لحاظ شده است؛ از شرکت های بیمه 
در  مضاعف  تالش  و  تحرک  منظور  به  خواست 

شبکه فروش، اختیار بیشرتی به آنها بدهند.
رئیس کل بیمه مرکزی به پرتفوی صنعت بیمه اشاره 
و خاطر نشان کرد این برای کشور و مردم سخت 
کوش ما کافی نیست و الزم است شرکت های بیمه 

در این زمینه گام های بیشرتی بردارند.
مهندس کریمی در بخش دیگری از سخنان خود 
های  شرکت  ورود  با  را  بیمه  صنعت  در  رقابت 
جدید بیمه ای و کسب بازارهای جدید، بسیار جدی 
دانست و بر لزوم افزایش سطح علمی و دانش بیمه 

ای شرکت های بیمه و شبکه فروش تأکید کرد.
مهندس کریمی گفت: »شرکت های جدید با انگیزه 
فراوان و آموزش های جدی و طرح های خالقانه 
وارد این عرصه می شوند و به همنی خاطر شرکت 
های موجود برای حفظ و توسعه بازارهای خود باید 

تالش مضاعفی داشته باشند.«
مهندس کریمی با تأکید بر ضرورت تربیت نریوی 
انسانی متخصص در شرکت های بیمه تصریح کرد:

نریوهای  پرورش  بخش   در  گذاری  »سرمایه 
متخصص در صنعت بیمه نباید با محدودیت های 
رایج همراه باشد چرا که آینده این صنعت در گرو 

تقویت نریوهای خالق و مبتکر است.«
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بیمه  رئیس کل 
بحث مدیریت ریسک در صنعت بیمه را بسیار با 
اهمیت توصیف کرد و گفت: »مدیریت ریسک تنها 
به معنای سرعت بخشی در حوزه پرداخت خسارت 
نیست بلکه فرایند پیچیده ای برای کاهش ضریب 
خسارت است.« وی افزود: »خسارت حداقلی به 
تقویت زیرساخت های ملی و صنعت بیمه منتهی 
می شود و این امر رضایت کامل بیمه گذاران و بیمه 
گران را به دنبال خواهد داشت.« مهندس کریمی 
افزود: الزمه این امر همکاری و تعامل گسرتده با 
همه دستگاه ها و ارگان های ذیربط  از جمله قوه 
و  راه  وزارت  انتظامی،  نریوی  قضائیه،  محرتم 
شهرسازی و نیز افزایش و ارتقای فرهنگ راهنمایی 

و رانندگی و تبلیغات فرهنگی است.
در ابتدای این مراسم دکرت محمدرضا گنجی رئیس 
هیأت مدیره و دکرت مظلومی مدیر عامل بیمه رازی 
گزارشی از فعالیت ها، عملکرد و طرح های جدید 

این شرکت به حاضران ارائه کردند.
همایش ساالنه نمایندگان بیمه رازی امروز در محل 
هتل المپیک تهران  با حضور رییس کل بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی، مدیران و کارکنان شرکت بیمه 
رازی  برگزار و نمایندگان برتر این شرکت در سطح 

رشته های بیمه ای و در سطح شعب معرفی شدند.
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این روزها در كشور درآمد از سركول آدمها باال می رود یكی 
از بهره وری و آن دیگری در بهره دهی اولش از اولیه با یك 
مثال برویم سر اصل مطلب . پسری دارم كه همه اندوخته او 
مبلغی بود كه می توانست هزار دالر از بازار آزاد بخرد از ما 
پنهان رفت سركوچه وین عملكرد یك ماه زین ماجرا بگذشت 
خرب رسید كه پسر اندوخته همه عمرش در طول 35 روز شهریور 
و مهر شده دو برابر و مادرش هم زین عمل خوشحال دست 
بر كمر ابرو نازك كرده می گوید این پسر من زائیده ام اگر 
معال اندیشی تو پدر نباشد سر یك سال می شود حاج آقا 
عسكراوالدی و یك هم تو گلوهر می چرخاند در صدا می 
رود. سركوچه یك بافندگی بود و چند كارگر می داشت بلوز 
خوبی می بافت و روزی به حقری می گفت مشرتی در آلمان 
دارد و من خوشحال به تازگی شنیده ام كار را رها كرده افتاده 
توی طال خریدن و دالر و كارش شده سكه نه مالیات می دهد 
نه بیمه كار بهرتش شده خرید مایملك عرضه شده از طریق 

مزایده و تا امروز كه این مقال به رشته تحریره درمی آید نیمی 
از خیابان را به لطف همنی بازار طال و عرضه دالر خریده و 

اگر چننی بگذرد سر از انتها درخواهد آورده بگذریم:
و طرف دیگر عیال رفته فروشگاه زنجریه ای و چهار قلم 
جنس خریده شده 90 هزار تومان و زیر لب می غرد می گوید 
این نشد زندگی و من در گشت و گذار خرب می رسم به آمار 
و ارقام عرضه شده درباب مقبولیت لوازم خانگی در میان 

خانوار ایرانی .
این نشریه در چند مقال پیش از زبان زنان كه با نوچه در شهر 
چه در روستا به یاد آوردیم كه پارس خزر این مانده در ویرتین 
و كار نیكو و مدیریت توانمندش در بسته جهاز دخرتان افغان 
– ایران تركمنستان، ارمنستان و فروشگاه های بزرگ لندن، 
مونیخ، پاریس، كانادا اسرتالیا، گوی سبقت را از دیگران ربوده 
و ما برپاس این داشته در كشورمان از جوانان سربدار این 

مجموعه به عنوان نمونه یاد آوریم. 

پارس خزر نشان مدیریت آگاه و مقبولیت در سنت
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كند و واقعا هیچكس تنها نیست.ای داد و ای افغان از دست این تلفن همیشه همراه كه هیچ وقت و هیچ كجا ما را تنها رها نمی و اما موبایل این جادوی عصر تكنولوژی تلفن همـــــراه

موجود وقت نشناس ما را رها نمی كند.حتی زمانی كه ما واقعا نیاز به تنهایی و آرامش داریم صدای زنگ گوش خراش و بی موقع این 

وای كه این وسیله كوچولوی اعجاب انگیز با آن مموری فوق العاده خودش چه ها كه نمی كند.

براستی آیا بهرت نیست كه طرز صحیح استفاده از این وسیله را بیشرت بدانیم آیا بهرت نیست فكر 

كنیم كه چطور می توانیم به بهرتین نحو ممكن از این وسیله برای رفع نیاز و برقراری ارتباط 

با كسانی كه دوستشان داریم و اموری كه دائم لحظه های زندگی ما را تغیری می دهند استفاده 

كنیم. همه ما می دانیم كه هر وسیله ارزش خود را دارد و همه این وسایل به كمك انسان می 

آیند تا زندگی را برای ما آسان كنند . این وسایل برای كم كردن مشكالت ما ساخته می شوند نه 

برای بیشرت كردن آنها. مضاعف بر آن هزینه های متحمل شده هم ما را لحظه ای رها نمی كنند. 

آیا هیچگاه به این موضوع اندیشیده ایم كه ممكن است با یك زنگ تلفن بی موقع و نابجا و 

یا دادن پیامك های كوتاه یا بلند و یا همچننی گرفنت فیلم با این دستگاه كوچك كه هیچكس هم 

متوجه آن نخواهد شد و یا ضبط كردن صحبتهای دیگران و یا ده ها مورد دیگر ممكن است چه 

اتفاقات جربان ناپذیری پیش بیاید و در نهایت فقط موجب پشیمانی گردد. طبق آمارهای منتشر 

شده در مجالت و روزنامه ها تلفن همراه و اینرتنت بیشرتین نگرانی و اسرتس را در خانواده ها 

به جامعه زده شده است.به طرق مختلف بوجود آورده و این تنها قسمتی از آسیب اجتماعی است كه با این وسیله نوپا 

آیا فكر كرده ایم كه به جای اینكه دائم گوشی تلفن در دستمان باشد و همه هوش و حواسمان 

را به خود مشغول سازد چه سازنده تر و لذت بخش تر خواهد بود تا با محیط اطرافمان و با 

كسانی كه در كنار ما هستند به طور ارتباط كالمی- ارتباط مستقیم و ارتباطی كه نشان از دوستی 
و محبت عمق ما دارد را جایگزین این وسیله بی روح كنیم.

یادمان باشد كه بشر ذاتا نیازمند به محبت و دوست داشنت و همچننی ابراز احساسات است، پس 

چگونه این غرایز را در درون خود می كشیم و در پی تنهایی و انزوا طلبی هستیم و سعی داریم از 

هر وسیله ای كه به كمك ما می آیند تا آرامش بگرییم برعكس، آرامش را از وجودمان رخت بر 
می بندد و آیا به این فكر كرده ایم كه خود ما مسبب این همه سردرگمی هستیم.

ناگفته نماند كه دنیای امروز نیاز بسیاری به این گونه وسایل و تكنولوژی دارد و چنانچه این 

وسایل در دسرتس ما نباشند زندگی امروزه مان بی گمان با مشكالت فراوانی روبرو خواهد بود.

در نهایت اگر ندانیم كه چگونه از وسایل استفاده كنیم بی گمان ریشه های حیات را خیلی سریع 
در خود می خشكانیم، و در نهایت به نابودی و پوچی خواهیم رسید.

دنیای امروز دنیای اسرتس ها و نگرانی هاست اگر بر مشكالتمان فائق نیائیم بدون شك بازنده 
خواهیم بود.

نویسنده اعظم مرایل
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در  و  بریون كشید  شركت  از  پای  بهنوش  امسال 
المپیك مجمع خود را سامان داد. سهام  سینمای 
دارانی كه از نعمت هدیه شركت مطلع بودند كلمه 
المپیك را ملكه ذهن كرده بودند و به همراه مینی 
المپیك در مجموعه  بوس و وانت بار ره به هتل 
ازادی می رفتند و در نهایت تلفن های ارتباط برگزار 
شد و در راه و نیمه راه بر صف افزون شد در نهایت 
وقتی به سالن سینما رسیدیم هر چه با انگشتان دست 
شمردیم حاضرین در تاالر از تمام انگشتها فزون می 
شدند و از طرف دیگر نامه حواله هر لحظه در دست 
مبارك عزیزان از 60 برگ كاسته و دوباره پر می شد. 
طبق رسالت خربی در صف نخست شدیم و آنجا كه 
جناب رمضانی نماینده محرتم و آگاه سرمایه گذاری 
ملی و نماینده محرتم بنیاد و معاونت مایل جلوس 
فرموده بودند چهره مهندس بایرامی مدیری كه ثابت 
كرده كاروان را به سالمت به مقصد می رساند و 
در جایگاهی هست كه كمرت  مهندس  تدبری كاری 
مدیری در شان و مقام او دیده ایم. مهندس بایرامی 
بهنوش از دست رفته را به جایگاهی رسانده كه گل 
سرسبد صنعت نوشابه كشور شده است. بهنوش در 
محلی فعالیت می دارد كه ابتدا تا انتهای آن به اندازه 
یك میدان چوگان نیست ، ویل شیوه مدیریت حاجی 
بایرامی چنان است كه توانسته از سقف نمازخانه هم 

كاربری صنعت داشته باشد .
وقتی كاری را بدانی و بلد باشی می توانی بدون 
داشنت امكانات نامحدود مایل و فضای بزرگ چند 
ده برابر فضای بهنوش در مجمعی نشینی كه دهكده 
المپیك از آن سریاب و سهامدار بدان افتخار و اهل 

قلم در این فضا چهره خندان داشته باشد.
بایرامی عالوه بر كار عایل، اخالقی بسیار پسندیده 
داشته و یك بچه مسلمان متعهد و متدین بوده كه 
خنده از چهره برنمی دارد و به اهل قلم حرمت می 
نهد و در صنعت مدیریت آن چنان است كه باید 

بنیاد بدان ببالد.
مجمع ساالنه بهنوش در حضور 80 درصد سهام دار 
به ریاست جناب نویدفر و دبریی مهندس بایرامی 
و  مایل  صورتهای  تصویب  با  مجمع  شد  برگزار 
تقسیم سود و تقدیر و تشكر از عملكرد مدیریت و 
تالشگران شركت بكار خود پایان داد. آنچه بیش از 
همه امسال چشم نواز بود نشسنت افراد در جایگاه 
از طریق  آنها  بر  كاری خود و بخصوص نظارت 
بود  دیگر حاجی  از كارهای خود  روابط عمومی 
كه جا دارد از تالش جناب زعفرانیه و همكاران 

مشارالیه در روابط عمومی تقدیرو تشكر نمائیم.

تاریخچه شركت
 در تاریخ 1345/2/15 تشکیل و تحت شماره 10620 
از 1350/2/1  آن  از  برداری  بهره  و  رسیده  ثبت  به 
با سرمایه  ایران  بهنوش  است.شرکت  آغاز گردیده 
اولیه 30میلیون ریال )30هزار سهم 1000 ریال با نام( 

فعالیت خود را آغاز نموده.
به  تولیدی  واحد  سه  دارای  ایران  بهنوش  شرکت 

شرح ذیل می باشد:

جاده   9 در کیلومرت  )واقع  مرکزی  بهنوش  شرکت 
مخصوص تهران - کرج(

جاده   15 در کیلومرت  )واقع  ستاره  بهنوش  شرکت 
مخصوص تهران -کرج(

شرکت بهنوش گچساران )واقع در حومه شهرستان 
گچساران(

عمده محصوالت تولیدی شرکت بهنوش ایران 
عبارتند از:

- ماءالشعری:کالسیک-لیمویی-آناناس- سیب_ 
توت فرنگی_ هلو

- دلسرت شیشه ای:کالسیک- لیموئی- آناناس- 
)بدون شکر  فرنگی -سیب- الیت  توت  هلو- 

)250cc330cc( بلک و گلدن دلسرت)افزودنی
- دلسرت قوطی: هلو -توت فرنگی- سیب- الیت 
کالسیک-لیمویی-  - افزودنی(  شکر  )بدون 

330cc500cc 250cc )آناناس- گلدن )طالیی
ایراندا:لیموناد - کوال- پرتقال- لیموئئ  نوشابه 

5lit/300cc1( در ظروف یکبار مصرف(

- کوال-   250cc :300ccو  زمزم  قوطی  نوشابه 
پرتقایل- لیمویی- لیموناد- دلسرت pet یک لیرتی

5lit/1 ,300cc ,250cc دوغ ایراندا: در ظروف
250cc )نوشابه انرژی زا )سیرنژی

آبمیوه: )حاوی تکه هر میوه( هلو - آناناس- پرتقال 
و انبه 250cc - با نام ساندیس و بهنوش
260gr عصاره مالت: معمویل و کاکائوئی

مالتا: جهت مصارف کارخانجات بیسکویت سازی
سودا: 250cc بطر شیشه ای )با مارک آبعلی(

محصوالت دلسرت در بشک keg(Lit 20(جهت 
)permix( دستگاه پرمیکس

ماءالشعری یکبار مصرف Cooper تحت لیسانس 
Jcooper شرکت

محصوالت  توزیع  جهت  ایران  بهنوش  شرکت 
تولیدی خود دارای 300 نمایندگی فروش در سطح 
کشور و بالغ بر 26000 عامل فروش در سطح تهران و 
کرج میباشد که جهت سرویس به عاملنی شهر تهران 
توزیع  و  پخش  خودروی  دستگاه   100 از  بیش  از 

استفاده می گردد.   

بهنوش گل سرسبد 
صنعت نوشابه
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نمی دونم چه جوری اصال باید بنویسمش – اول 
و آخر ندارد شاید هم دارد نمی دونم برای من یك 

حس نوست لوژیك دیوانه كننده است.
ساعت 7 ایل 8 بعد از ظهر روز جمعه از خانه 
می روم پیش دوستان یه دوستاعتی با هم هستیم 
و  اقتصادی  تفسری  و  شوخی  و  خنده  بساط  و 
سیاسی و از هر دری به دری دو ساعت گذشته 
خداحافظی می كنم و می آیم بریون تو خیابان 
و منتظر تاكسی می شوم برای رفنت به خانه و 

خوردن شام مادر و خواب راحت.
هنوز تو خیابان هستم و منتظر تاكسی كه یه موتور 
سوار جلوم ایستاد و گفت پیك آقا جایی می ری 
سریع می روم. بی اختیار می گم آره انگار این 
آره اصال تو دهنم قبال جویده بودم كه یهو دهن 

بازكردم و آمد بریون و یك دفعه گفتم آره.
موتوری پرسید به كجا می روی آقا گفتم آره گفت 

این و كه گفتی می گم كجا می خواهی بروی ؟
تا  می گم  و  تمركز كوتاه  یك  آیم  می  به خودم 

استانبول چند؟
موتوری گفت 5 تومان گفتم زیاد است چهارتومان 
می ری برویم. پیكی گفت باشه و من خیلی سریع 
تركش نشستم و موتوری راه افتاد. یك دو پنج 
شش تا چهار راه رابا سرعت رد كردیم كه یا سبز 
بودند یا قرمز ویل موتوری بی توقف می رفت این 
ششمی خفن بود راه نداشت یه سر ماشنی رفت 
موتوریه ترمز كرد از موقتی كه سوار موتور شده 
بودم تا االن تو حركت بودیم و این اولنی توقف 
ما بود. فقط لحظه ای، آنی، یك آن سربرگردانم 
و به سر چهارراه معصومانه خریه شدم یك نفر 
معلول درست در زیر چراغ راهنمایی عمود بر 
بود و فلوت می  خیابان روی ویلچرش نشسته 
زد.یك عینك ته استكانی بزرگ مشكی هم روی 
چشمهاش بود كه معلوم بود چشمهایش هم جایی 
را نمی بیند. وای چقدر قشنگ فلوت می زد. 
یكهوصدای غرش آمد و بعد صدای تند بادو همه 
چی یك دفعه رفت.اره موتور حركت كرده بود.  
صدای ماشنی ها و موتورهای دیگر هم پشت آن 
تنوره میكشید .وای صدای اون فلوت زن روی 
بود  قشنگی  اوای  چه  نشسته  چرخدار  صندیل 
فوری توی مغزم رفت به موتوریه بگو سریع سر 
این چهاراه برگرده و من را سر چهارراه قبل بربه 
و من تنداز ترك موتور برپم پاینی وبدو بروم و به 
اون آقای فلوت زن یه 10 تومانی بدهم و به خود 
موتوریم می گویم كه به توهم همون 5 تومانی را 

كه گفتی می دهم.
تا االن دو تا چهارراه و یه پل را رد كرده ایم و من 
هنوز هیچ حرفی نزده ام. دارم با خودم كلنجار می 
روم وای چه لذتی داشت اگر به اون مرد فلوت 
زن معلول بزرگرتین اسكناس كیفم را میدادم . این 

انعام داشنت را می توانستم برای خودم داشته 
باشم و حضش را بربم . كلی كیف می كردم. 
باور كنید صادقانه می گویم كلی كیف می كردم. 
بی برو برگرد تو ده جا بیخود و یا باخود می 
ام و كلی هم  این كارو كرده  آره من  گفتم كه 
لذت داده. از ته دل كیف كردم حتی بگم آره 
برای این كه كیف این لحظه را بربم به موتوریه 
گفتم برگرد 10 تومان هم به تو می دهم. خودش 
سرجمع می شود 20 تومان برای یك لحظه ناب  
می ارزه لحظه نابی كه هر جور فكرشو بكنی 
هر باربه یادبیآوریش وهرگاه وهرجا وهروقت كه 
بیانش بكنی شریینی مزه همان لحظه ناب وبكر 

را در دهانت مزه مزه می كنی. 
 ویل لعنت به من كه الم تا كام دهنم باز نكردم 
وبه موتوری هیچی نگفتم.من نمی دانم حرفهایم 

رادقیقا میفهمید اون عمق حسرتی كه درمن جاری 
هست راحضم میكنید. یك دفعه یك صدای تق می 
آید و موتورشروع به لرزیدن می كند. یاروموتوریه 
برگشت و یه نگاه به الستیك عقب انداخت و به من 
گفت اه بد مصب پنچر كردم. نگاه كه می كنم می 
بینم دقیقا روبروی هتل نادری ام از موتور پیاده می 
شوم و 4 تومان پول می دهم  به موتوریه. موتوریه تو 

صورتم نگاه كرد وگفت اقا ببخشیدها.
نگاهش نكردم.جوابی هم ندادم فقط آمدم داخل 
كوچه نادری حتی بهش نگفتم كه خانه ما ته این 
هیچی  نه  می كنم  نگفتم خواهش  است.  كوچه 

نگفتم.این من لعنتی هیچی نگفتم .لعنت به من
 اصال بگذارید یه جور دیگه بهتون بگم خوش 
بودن مثل یك نقطه است برای خوش بودن آدم باید 
هزینه كند از مال ، از وقت از اعتبارش. از عبادت 
و قناعت كردنش.خوش بودن این چیزیه كه خودت 

می سازی تا خوش باشی 
میتونی با قناعت با وجود هیچ چیز نداشنت خوش 
باشی یا با صرف هزینه های مادی ومعنوی ات  تو 
حدفاصل خوش بودن تا خوشی كردن قدم بزنی 
مثل یه ادم تشنه است كه یا با ایمانش  وشراب 
می  با  صرف  یا  میشه  اسمانی سریاب  طهورای 

وقدح زمینی. 
وقتی از نقطه خوش بودن درهر راستایی شروع به 
حركت بكنی طی طریق راهی است كه به نقطه پایانی 
خوش باشی ختم میشود خوش بودن خوش باشی 
دو نقطه درسر یك خط هستند ونقطه سوم لذت 
بردن كه یم نقطه ای است باالتر از این دو .راحترت 
بگویم لذت بردن سقف این خط خوشی است .                                                                                   
یعنی برای خوش بودن باید یه چیزهایی را داشته 
باشی و بعد بتونی از اون خوش بودن استفاده كنی 
و به اصطالح خوش باشی . وقتی خوش باشی 
یعنی داری خودآگاه به سمت مسریی می روی كه 
لذت بربی. وقتی خوش بودن به خوش باشی و 

لذت بربی منتهی شود.
این سه تا یعنی خوش بودن و خوش باشی و لذت 
بردن یك مثلث عسلی است كه ما از داخل آنها 
لحظات خوب را برای خوردن ومزه كردن در تمامی 

عمرخواهیم داشت.
لحظاتی كه هر لحظه یاد آنها می افتیم بسان لحظه 
ای خوب در مخیله مان ذخریه شده و در نتیجه ما 
شریینی لحظه ای خوب را در دهان مزه مزه می 

كنیم. 
اما حض بردن مثل یك لحضه ناب است.یك لحظه 
بكر كه ساختنی نیست .تو نمیتونی معمار ان باشی.

                                                              . نیست كشف كردنی  حض كردن كسب كردنی 
لعنت به من كه نتونستم این حض بردن را درك كنم 
.هضم كنم .وه كه چه لحظه نابی رو از دست دادم. 

افسوس وحسرت ودریغ كه من الیقش نبودم.

 فلوت زن
شــــب
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پیام هیات مدیره
سهامداران محرتم و گرامی، اگرچه توان تولید شرکت 
در تعداد 527 محصول و انجام فروش 661 دستگاه 
محصول در سال 1390 نشان دهنده ضعف ظاهری 
در انجام تولید در محل کارخانه هپکوی اراک و 
فروش مجموعه شرکت می باشد ویل پیش از این 
در  شده  ایجاد  مشکالت  عمده  ظاهری،  ضعف 
این خصوص از تحمیل شرایط اقتصادی کشور بر 
صنعت می باشد. اعمال تحریم ها، ناتوانی در انتقال 
به کشورهای خارجی، پرداخت  بانکی  وجوه بنی 
های نقدی ارزی بجای پرداخت از طریق گشایش 
عمرانی  های  فعالیت  رکود  و  اسنادی  اعتبارات 
کشور و ناتوانی دولت در پرداخت تعهدات خود 
به پیمانکاران از جمله مشکالتی بوده است که در 
سال 1390 دامن همه صنایع کشور و از جمله شرکت 
تولید تجهیزات سنگنی هپکو )سهامی عام( را نیز در 
بر گرفته است. عالوه بر مشکالت تحمیل شده از 
خارج از مرزها و مشکالت اقتصادی کشور، خود 
سهم  یارانه  پرداخت  عدم  مانند  داخلی  تحریمی 
تولید، هزینه های مایل گران و تحمیل شده توسط 
سیستم بانکی کشور، افزایش همه جانبه هزینه های 
مواد و قطعات داخلی مصرفی و رشد ناگهانی هزینه 
های حمل و نقل و حامل های انرژی و سربار، توان 
این  از  نیز  صنعت کشور را گرفته و شرکت هپکو 

قاعده مستثنی نبوده است.
در  دولت  محرتم  مدیره  هیات  خاص  مصوبه 
خصوص کمک به شرکت هپکو و ابالغ بخشنامه 
معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اعمال بخشودگی 
از  نیز  جرائم تاخری و جرایم بانکی شرکت هپکو 
طرف مجموعه سیستم بانکی کشور پذیرفته نگردید 
و شرکت مجبور شد نسبت به تعدیل هزینه های مایل 
و جرایم بانکی به جهت ارائه تصویری روشن از 
عملکرد مایل در سال 1390 اقدام نماید که ثمره همه 
آنچه که گفته شد تحمل زیان سال جاری بمبلغ 353 

میلیارد ریال بوده است.
اگرچه با وجود تمام مشکالت فوق انجام تولیدات 
بروزآوری  و  تکمیل  نوآوری درخصوص  و  جدید 
بیل  زنجریه  تکمیل  جمله  از  شرکت  محصوالت 
مکانیکی در چهار مدل از 17 تن تا 20 تن از جمله 
اقدامات شرکت برای فعالیت در عرصه تولید ملی 

بوده است و همچننی شرکت برای اولنی بار و به 
جهت حفظ بقای مجموعه موفق گردیدا اقدام به 
امضای قراردادهای همکاری وتبادل تکنولوژی با 
شرکت های معترب کشور چنی جهت انجام تولید در 
داخل کشور نماید. همچننی شرکت هپکو در سال 
1390 اقدام به ساماندهی کلیه بدهی های خود در 
سیستم بانکی کشور با نرخ های قبلی نموده است 
نظام  در  تسهیالت  نرخ  افزایش  به  عنایت  با  که 
بانکی کشور ، استفاده از نرخ های قبلی نقطه قوت 
و دست آورد قابل توجهی برای شرکت بوده است.

هیات مدیره به اطالع سهامداران محرتم می رساند 
داراییهای  ارزیابی  تجدید  با  سرمایه  افزایش  که 
شرکت جهت برون رفت از شرایط ماده 141 قانون 
تجارت اقدام، عملیاتی و از نظر این شرکت نهایی 
بورس  سازمان  از  مجوز  اخذ  فرآیند  است  شده 
ایرادات  رفع  و  نهایی  مراحل  در  بهادار  اوراق  و 
مدیریت  حال  هر  در  و  باشد  می  بورس  سازمان 
شرکت عزم راسخ نموده است که به جهت حفظ 
منافع سهامداران و ارتقای ساختار مایل و ترازنامه 
ای شرکت نسبت به افزایش سرمایه از طریق تجدید 
ارزیابی بخش از اموال شرکت که ارزش کارشناسی 
آن حدود 160 میلیارد تومان ارزشیابی شده است 

اقدام نماید.
سایر اقدامات شرکت هپکو برای توسعه کسب و کار 
در سال 90 شامل، توسعه فروش قطعات و خدمات 
آالت کشاورزی،  ماشنی  تامنی   ، فروش  از  پس 
تشکیل  انسانی،  نریوی  و  تولید  ساختار  اصالح 
کنسرسیوم مشرتک با شرکت های داخلی و خارجی 
برای توسعه خطوط تولید سرمایه گذاری در صنایع 
مس کشور، و سایر فعالیت هایی بوده است که منجر 
به استفاده از نریوی انسانی و کارآمد شرکت با توجه 

به کاهش تولید سال 1390 بوده است.
امید است که در سال 1391 با بهبود شرایط اقتصادی 
در کل کشور و برون رفت از مشکالت تحمیل شده 
توسط عوامل خارجی، خدمتگذاران شما در گروه 
صنعتی هپکو نیز شرمنده سرمایه گذاران عزیز نبوده 
و بهبود در تولید، افزایش فروش و رسیدن به سطح 
سودآوری معقول، که هدف گروه صنعتی هپکو برای 
سال 1391 تعینی و تعریف شده را تحقق بخشیده و 

دست یافتنی نمایند.

تاریخچه
در تاریخ 21 بهمن ماه 1351 شرکت هپکو )سهامی 
نوسازی  و  سازمان گسرتش  مشارکت  با  خاص( 
صنایع ایران )معادل 55% سرمایه( و خانواده رضائی 
)معادل 45% سرمایه( تاسیس گردیده است و تحت 
شماره 16584 در تاریخ 1351/12/3 در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
در تاریخ 1351/5/15 و طی پروانه تاسیس شماره 
315510 با تاسیس کارخانه هپکو موافقت گردید که 
بدنبال آن در سال 1353 عملیات احداث مجتمع 
تولیدی شرکت واقع در اراک به پایان رسید و متعاقبا 
و  تاسیسات  از  برداری  بهره  سال 1354  اوایل  از 
ساختمان های کارخانه آغاز شد، از سال 1365 ایل 
1370 طرح توسعه ای به منظور ساخت داخل نمودن 

ماشنی آالت اجرا گردید.
شایان ذکر است که به موجب مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1380/8/6 شرکت، نوع شرکت از 
سهامی خاص به سهامی عام تغیری و نیز به استناد 
نام  مورخ 1380/10/2،  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
شرکت به شرکت تولید تجهیزات سنگنی هپکو تغیری 

یافت.
ضمنا نام شرکت در تاریخ 1382/12/5 بعنوان سیصد 
و هفتاد و ششمنی شرکت پذیرفته در بورس با نماد 
»تپکو« در فهرست نرخ های سازمان بورس اوراق 

بهادار در تاالر فرعی درج گردیده است.
قابل توجه است که در تاریخ 1385/11/30 حدود 
سازمان  طریق  از  سازمان گسرتش  سهم   %60/7
کوثر  سازی  واگن  شرکت  به  سازی  خصوصی 
)سهامی خاص( واگذار گردید و به این ترتیب از 
این تاریخ شرکت بصورت کامال خصوصی به ادامه 

فعالیت پرداخت.

هپکو می تواند ، یک یا علی )ع( الزم مجمع ساالنه شرکت تولیدی تجهیزات سنگنی هپکو 
در حضور 61/92 درصد سهام دار به ریاست جناب 
دکرت مهدی نواب مطلق و دو ناظر و یک دبری برگزار 
هیات  استماع گزارش  از  پس  نشینان  مجمع  شد. 
مدیره که توسط جناب مهندس لطف اله سعیدی مرد 
سرد و گرم چشیده و توانمند در امور مدیریت به سمع 
و نظر رسید با تائید و تصویب صورت های مایل با 
طننی صلوات سهامداران بکار خود پایان داد.سخن از 
شرکت تولیدی تجهیزات سنگنی هپکو است آنجا که 
خدماتش در ساخت زیربنا چون راه، بندر و دشت و 
دمن چشم نواز است.هپکو می تواند تنها یک یا علی 
)ع( الزم است. هپکو در دست بچه های بسیجی و 
خداجو نیاز به قطعه سازان آن سوی مرزی نداردکه 
جان ستانند تا پستانک دهند. این معنی را جناب 
عطاریان بخوبی می دانند چون از خیل این جماعت 
اند و یک نیم نگاه به چرخشگر، ایدم، ریخته گری، 
نریومحرکه و .... دارند و آنچه در پی می آید به کمک 
مدیریت مایل که حساب و کتابش تحسنی برانگیز بود 

می باشد که کمال تشکر را می دارد.
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این روزها و نه تنها روزهای قبل و بعد از اجالس عدم تعهد، 
بلکه پیشرت و مدتی است که امنیت ملی زود به زود به خطر می 
افتد و گوئی هر یادداشت و مقاله و اظهار نظری پشت هر تریبونی، 
منافع ملی و مصالح کشور را مورد تعرض قرار می دهد)!( ماجرا 
چیست؟ اخریا چه اتفاقی افتاده است که تا این اندازه و آن به آن 

باید به فکر نجات امنیت ملی افتاد؟
تحریم؟ اجالس؟ بحران اقتصادی؟ پایان یافنت این دولت به هر 
قیمت؟ 5+1؟ قیمت مرغ؟ یارانه ها؟ نرخ ارز؟ گرانی ؟ زلزله و ... 
داستان چیست و چه کسی قرار است به این پرسش پاسخ دهد و 

چاره کند؟
و  مصلحت  رعایت  و  انقالب  حرمت  و  زیرکی  و  هوشیاری 
دغدغه امنیت داشنت حرف حق و فریضه است اما حد و حدود 
ان کجاست؟ معیار چیست؟ مرجع کجاست؟ دادستان؟ وزارت 
ارشاد؟ وزارت خارجه؟ این دفرت یا آن دفرت؟ این وزارت خانه یا 
آن وزارت خانه؟ این سازمان یا آن نهاد؟ این مدیر یا آن رئیس و 

یا آن یک دبری؟ ...
ادامه این روند ره به ترکستان هم نیست و بدتر است. افکار عمومی 
به ضرب دست و ضرب شست هدایت نمی شود. سانسور آن هم به 
نام امنیت ملی حربه خطرناکی است که سرسلسله انقالب اسالمی 
را نشانه گرفته است. شان جمهوریت را لکه دار می کند. با سلیقه 
دو تا مدیر و 4 تا مسوول همه باید به خط شوند و یک رنگ، که 

چه شده؟ ؛ "امنیت ملی به خطر افتاده است."
این مملکت این سی و اندی سال را روی َپِر قو طی نکرده است که 
عده ای با چماق امنیت ملی، دایه مهربانرت از مادر شده اند. کوتاهی 

قد و شان و کسری کارآمدی شان با شعار دفاع از مصلحت جربان 
نمی شود. درز خطا را با اختناق نمی گریند باید سعه صدر داشت. 
سینه گشاده کرد. دل فراخ ساخت. اینطور امروز را فردا کردن نامش 
مدیریت افکار عمومی نیست. فرار به بن بست، خودکشی است. 
برای برخی ساده ترین راه مدیریت و تعامل با رسانه، سانسور و 
حذف است . اما این ساده ترین بهرتین نیست. پر هزینه ترین است. 
امنیت ملی وقتی در خطر است که اعتماد عمومی لکه دار شود، 

سرمایه اجتماعی نحیف و بی بنیه شود.
زمان، زمان رسانه است. نسل چندم رسانه های سایرب شکل گرفته 
است و جامعه اطالعاتی کشور زیر و رو شده است و حال آنکه 
عده ای هنوز خیال می کنند مردم برای خریدن روزنامه کیهان و 
اطالعات در صف دکه روزنامه فروشی ایستاده اند. قرائت های 
سلیقه ای از امنیت ملی و بست و بند زدن به دهان منتقدان دلسوز 
تنها یک اثر دارد و آنهم رکاب دادن و فرش قرمز انداخنت برای 
جارچی های آنطرف آبی است. کار آنقدر بیخ پیدا کرده است که 
گمان ان می رود برخی نفوذی ها به دنبال تدارک همنی فرش 
قرمِز برای مزدوران هستند که دلشان برای امینت ملی غنج می زند و 

شعار مزورانه می دهند و جای مهر گذاشتند.
همه این قصه یک طرف اما غصه بزرگرت آن است که مجلس 
کجاست؟ نماینده حامی آزادی چه می کند؟ کمسیون فرهنگی چه 
در سر دارد؟ نماینده مدعی چه قدمی برداشته است؟ کدام نطق؟ 

کدام تذکر ؟ کدام سوال ؟
به این فهم امنیت ملی در خطر است باید فکر چاره کرد

محسن مهدیان، 19 شهریور 91

نگــــــرانــی 
بـــــــرای به 
خــطر افتادن 
امــنیت ملی

تحریم؟ اجالس؟ بحران اقتصادی؟تحریم؟ اجالس؟ بحران اقتصادی؟
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واقعیتی است كه می گویند تولید مظلوم و تولید كننده 
مظلوم ترین فرد جامعه است. از زمانی كه امریكبری 
كارخانه قند و فاستونی و چاپ را وارد ایران كرد 
تولید كننده همواره با چندین مشكل از جمله عدم 
حمایت دولت و تالش در جهت جلب رضایت 
مصرف كننده از یك سو و رقیب خارجی از سوی 
دیگر روبرو بوده است. آن زمان فاستونی انگلیس 
نگذاشت پارچه ایرانی به بازار عرضه شود و البته 

هنوز هم نمی گذارد. 
انقالب علریغم حمایت همه  از  در سالهای پس 
دولتهای انقالبی هنوز مشكلی بنام تولید در كشور 
وجود دارد زیرا ریشه آن هیچگاه شناخته نشده و 
برای آن دارویی نیز تجویز نگردیده است. در اینكه 
تولیدكننده نیاز به حمایت دارد هیچ شكی نیستاما 
این حمایت تنها در ابعاد مادی خالصه نمی شود 
مصرف  و  دوبت  توسط  معنوی  حمایت  شتید  و 

كنندگان بیشرت مورد نیاز تولیدكنندگان باشد.
آنچه در این سالهای اخری تولیدكنندگان را بشدت 
عذاب می دهد نقدینگی است، به یكباره بانكها 
از چرخه 1 تولید، بانك و مصرف، حذف شده اند و 
مانده اند تولیدكننده و مصرف كننده، از سویی تامنی 
كنندگان مواد اولیه فقط در مقابل پول نقد حاضر 
به ارائه مواد اولیه هستند و از سوی دیگر مصرف 
كنندگان نیز حاضر به پرداخت پول نقد نیستند و 
اسناد تجاری مدت دار در مقابل خرید خود ارائه 

می نمایند.
برای  نسیه  فروش  و  نقدی  خرید  بنی  فاصله  این 
تولیدكنندگان گاه بنی 4 تا 8 ماه بطول می انجامد 
كه هیچ تولید كننده ای چننی سرمایه در گردشی در 
اختیار ندارد و بالطبع تولید در سطح قابل توجهی 
پاینی آمده و عمدتا تولید كنندگان ما زیر نقطه سر به 
سر فعالیت می نمایند و همگی دچار زیان هستند. 
بانكها برای گشایش اعتبار 100% و برای حواله ارزی 
به تازگی 120% مبلغ حواله را مطالبه می نمایند این 
در حایل است كه در گذشته بانكها با 10% اعتبار 
اسنادی گشایش می نمودند و در موقع واریز اسناد 

بنی 4 تا 12 ماه از تولید كننده دریافت می نمودند.
در این رهگذر آنچه اتفاق می افتد به نفع واردات 
است توسط تجاری كه همواره پول بیكار دارند و 

خارجی هایی كه همواره كاال برای حمل دارند.

حضور بیش از هشتاد درصد سهام دار در مجمع 
ساالنه شركت سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی در 
روزی كه همه چیز در فراز فرود هر دل سوخته ای 
را به چاره كشیده مردی از قبیله مردان مرد مدیری 
توانمندیش را در كارنامه كاریش به اثبات می رساند 
آینده ای بود از فردای ما در صنعت كشور جناب 
دكرت محسن حبیب از دیار حبیب است و طبیب درد. 
این صنعت از آن رو دارد كه انگشت تدبری را به 
روی در گذارد از كربن تا دوده را به چالش كشید 

و درمان را.
و  بااعداد  را  تریبون  وقت  مدیرعامل  حبیب  دكرت 
ارقام پرنگرد چنان كرد كه طننی صلوات پی در پی 

سهامداران به پاس خدمت او بود.
مجمع ساالنه شركت به ریاست جناب امانی و دو 
ناظر با دبریی دكرت حبیب مدیرعامل فرهیخته در 

حضور بیش از 80 درصد سهام دار برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود با 
طننی صلوات پی در پی سهامداران بكار خود پایان 

داد.

پیام هیات مدیره
گزارش مربوط به فعالیت و وضع عمومی شركت 
مایل  برای سال  پرتوشیمی  سرمایه گذاری صنایع 
منتهی به 1391/2/31 كه در اجرای مفاد ماده 232 
اصالحیه قانون تجارت تهیه شده است . به شرح آتی 
تقدیم می گردد. گزارش مزبور شامل بررسی فعالیت 
شركتهای گروه در سال 1390، وضعیت مایل، نتایج 
عملیات، اسرتاتژی ها وبرنامه های آتی هیات مدیره 
برای بهبود وضعیت و اصالح ساختار مایل شركت 
اصلی و شركتهای فرعی گروه است. اطالعات ارائه 
شده در این گزارش براساس رویدادهای تحقق یافته 
و منطبق با واقعیت های موجود بوده و برنامه های 
تدوین شده هیات مدیره نیز نتیجه بررسی های انجام 

شده در دوران تصدی شركت می باشد.
هیات مدیره و كاركنان شركت سرمایه گذاری صنایع 
پرتوشیمی تمام توان خود را در جهت اصالح و 
بهبود فعالیت های شركت بكار گرفته و امیدوارند 
با بهره مندی از الطاف و توجهات خداوند بزرگ 
رضایت  موجبات  و  برداشته  تعایل گام  مسری  در 

سهامداران گرامی را فراهم آورند.

سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی در یك نگاه:
شركت سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی با هدف 
مشاركت مردم در صنایع پرتوشیمی در سال 1370 
تاسیس گردید و جذب نقدینگی و به كارگریی آن 
در سودآورترین بخش های صنعتی در راس اهداف 
این شركت قرار گرفت. این شركت یكی از شركتهای 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  بازار  در  شده  پذیرفته 
می باشد و همچننی مالكیت تعدادی از شركتهای 

پذیرفته شده در بورس را دارا است.
موضوع فعالیت شركت مشتمل بر 4 بخش تولید، 
خدمات فنی و مهندسی ، سرمایه گذاری و بازارگانی 
از  هر كدام  در  فعالیت  باشد كه  می  ها  ه  پروژه  و 
این بخشها در قالب شركتهای عضو گروه در حال 
می  تولیدی  بخش  های  فعالیت  از  است.  انجام 
توان به ساخت انواع مواد پرتوشیمی، شمیمیایی، 
محصوالت نیمه ساخته و ساخته شده پالستیكی و 

الستیكی اشاره نمود.
با  از  استفاده  با  مهندسی  و  فنی  خدمات  بخش 
سابقه ترین متخصصنی صنایع مختلف، خصوصا 
صنعت پرتوشیمی به ارائه خدمات اعم از مهندسی ، 
ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی بهره برداری 
و تعمریات به اغلب مجتمع های پرتوشیمی و سایر 
صنایع مرتبط با حوزه نفت، گاز و پرتوشیمی می 
اوراق  بورس  و  سهام  در  سرمایه گذاری  پردازند. 
بهادار تهران و همچننی پروژه ها از طریق شركت 
سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی و زیر مجموعه آن 

هامون كیش انجام می پذیرد.

اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مورد 
گزارش عبارتند از:

فروش سهام شركتهای كم بازده
فروش سهام شركتهای پرتوشیمی مروارید و مرجان و 
بازپرداخت 1000 میلیارد ریال اصل و فرع تسهیالت 

معوق شركت از این محل
تعینی تكلیف شركتهای تابعه گروه تولیدی گاز لوله

افزایش بهره وری و سودآوری در واحدهای موجود
شركت در افزایش سرمایه شركتهای تابعه

راه اندازی آزمایشی پروژه شیمی تكس آریا
شركتهای  سهام  فروش  جهت  متعدد  مذاكرات 

مجمع شركت سرمایه 
گذاری صنایع پتروشیمی 

آئینه واقعیت ها
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پرتوشیمی الیانس و پرتوشیمی كارون
بازسازی كامل واحد شماره 1 شركت كربن ایران و 

جلوگریی از توقف تولید در واحد مذكور
بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی از بانك اقتصاد 

نوین به مبلغ 895/000 میلیون ریال
ارزی  وامهای  اقساط  فرع  و  اصل  بازپرداخت 

دریافتی به مبلغ 9/127/475 یورو
سرمایه گذاری  پروژه شركت  آزمایشی  اندازی  راه 
صنایع الستیكی سهند)پروژه مذكور بیش از دو سال 
متوقف بوده است( خرید تجهیزات مورد نیاز شركت 
مذكور از جمله دستگاه كلندر از كشور آلمان و حمل 

آن به مقصد ایران.
از طریق  تابعه  بودجه و عملكرد شركتهای  كنرتل 

برگزاری جلسات منظم سه ماهه
دریافت اموال غریمنقو از شركتهای تابعه در قبال 

بخشی از مطالبات سررسید گذشته شركت. 
برنامه های آینده شركت :

و  اهداف  ساخنت  عملی  منظور  به  مدیره  هیات 
ماموریت های كالن شركت سیاستهای زیر را اتخاذ 

و اجرای آن را مدنظر قرار داده است :
فروش سهام شركتهای كم بازده.

صنعت  با  غریمرتبط  شركتهای  سهام  فروش 
پرتوشیمی.

فروش سهام شركت ) شركت هایی ( كه برای تامنی 
وجه نقد و اصالح ساختار مایل شركت در نظر گرفته 

شده است.
توقف فعلیت و انحال برخی از شركتهای تابعه.

فروش اموال و داراییهای غری مولد.
ادغام شركتهای تابعه با فعالیت مشابه.

انتقال محل فعالیت برخی از شركتهای تتابعه.
تعینی تكلیف شركتهای تابعه گروه تولیدی گاز لوله.

افزایش بهره وری در واحدهای موجود از طریق رفع 
گلوگاه های تولید ، افزایش ظرفیت ، توسعه بازار 
و كاهش  صادراتی  بازارهای  ویژه  به  محصوالت 
قیمت تمتم شده از طریق صرفه جویی در هزینه های 

تولید ، حمل و نقل خوراك و محصول.
ارتقاء و تقویت ارزش سهام شركت.

تكمیل پروژه های در دست اجرای شركتهای تابعه.

سرمایه و تركیب سهامدارن
سرمایه شركت در بدو تاسیس مبلغ 500 میلیون ریال 
) شامل تعداد 500/000 سهم ، به ارزش اسمی هر 
سهم 1000 ریال ( بوده كه طی چند مرحله به شرح 
تعدا  شامل   ( ریال  میلیون   1/820/000 مبلغ  به  زیر 
1/820/000/000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 1000 

ریال ( افزایش یافته است.

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام :

شركت در تاریخ 1374/4/18 در بورس اوراق بهادار 
تهران در گروه محصوالت شیمیایی با نماد و پرتو 
درج شده و سهام آن برای اولنی بار در همان سال 

مورد معامله قرار گرفته است.

محیط حقوقی شركت :
مهمرتین قواننی و مقررات حاكم بر فعالیت شركت 

عبارتند از :
1- قانون تجارت.
2- قانون مالیاتها

و  ها  نامه  آینی  و  بهادار  اوراق  بازار  3-قانون 
دستورالعمل های مربوطه.

4-استانداردها و مقررات حسابداری.
قانون كار و تامنی اجتماعی

تجزیه و تحلیل ریسك شركت 
فعالیت شركت  بر  و مخاطرات موجود كه  ریسك 

تاثریگذار می باشد بشرح زیر است :
- ریسك نوسانات نرخ ارز

- ریسك نوسانات نرخ بهره
- ریسك مربوط به تغیری مقررات و آینی نامه های 

دولتی و بنی المللی
- ریسك نقدینگی

از  مستقیما  شركت  ارزی  های  بدهی  و  تعهدات 
نوسانات نرخ ارز تاثری می پذیرد . ضمنا عملكرد 
شركتهای سرمایه پذیر نیز در معرض خطر نوسانات 
نرخ ارز قرار دارند و به تبع آنها سودآوری شركت را 

با مخاطرات مربوط مواجه می نماید.
نرخ بهره و تغیریات آن نیز مستقیما باعث تغیریات در 
هزینه های مایل و نهایتا سودآوری شركت می گردد. 
نقدینگی  منابع كسب  شرایطی كه  در  بخصوص 
محدود بوده و افزایش سرمایه نیز توجیه پذیر نباشد 
، این عامل محسوس و موثرتر خواهد بود ، ضمن 
اینكه در شرایط اقتصادی حاضر ، اغلب شركتها 
و بنگاه های اقتصادی با مشكل نقدینگی و تامنی 
اعتبار از منابع ارزان روبرو هستند و نرخ بهره می 
تواند تاثری عمده ای بر عملكرد این شركت ها داشته 

باشد .
تغیری در قواننی و مققرات داخلی و بنی الملللی منجر 
به تحدید فعالیت شركتهای ایرانی و اختالف در 
جریان كسب و كار و تجارت شده و همچننی بطور 
غری مستقیم عملكرد شركتهای سرمایه پذیر را تحت 

تاثری آثار سوء خود قرا می دهد .
محدودیت در تامنی نقدینگی الزم از طریق مختلف 
نظری فروش سهام ، دریافت سود از شركتهای سرمایه 
پذیر ، افزایش سرمایه ، انتشار اوراق مشاركت و سایر 
ابزارهای مایل در شرایط ركودی بازار از مخاطراتی 
است كه شركتهای سرمایه گذاری را تهدید می نماید 

تكالیف  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات 
مجمع :

برخی از تكالیف مجمع نظری تعینی تكلیف وصول 
مطالبات سنواتی ، بدلیل اینكه عمده مطالبات از 
شركتهای درون گروهی بوده است ذخایر الزم در 

حسابها منظور گردید.

نماینده سمت     اعضای هیات مدیره  

شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تامنی رئیس هیات مدیره    علریضا شهبازی  
شركت سرمایه گذاری تامنی اجتماعی نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  محسن حبیب  

سازمان )صندوق( تامنی اجتماعی عضو هیات مدیره    عباس عباسی ابیانه  
شركت سرمایه گذاری صبا تامنی عضو هیات مدیره    حشمت اله قنربی همدانی 

شركت احداث و خودكفایی صنایع )شاخص( عضو هیات مدیره    علی مستاجران  
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مورد  بسیار  زاده ای هست كه  امام  ما  در والیت 
احرتام و نعمت است رسم است اهایل كه صبح 
سپیده از خواب بر می خیزند رو به امام زاده سالم 
می دهند و از ننه افروز شنیدم هر كه پشت به امام 
از  قیامت  بروز  بخورد  غذا  و  قاسم)ع( كند  زاده 
نعمت بهشتی كمرت بهره می برد اطراف امام زاده 
قربستان اهایل و جایگاه خفته رفتگان از آبادی و 
هر پنج شنبه زوار بسیاری می دارد هم برای خواندن 
فاتحه هم برای زیارت چندی پیش ریش سفیدان 
روستا آمدند قرار شد یك جاده ماشنی رو از نوع 
آسفالت به امام زاده بكشند و چون این جاده از 
جوار زمینهای متعلق به خانواده حقری بود بدیده 
منت گذارد و تقدیم زمنی مرتی صدها هزار تومان را 
به رایگان در اختیار گذاردند. چندی پیش چند نفر از 
اداره محرتم اوقاف تشریف آورده و فرمودند برآنیم 
كه امام زاده را از نو بسازیم و باز ما از پیش قدمان 
بودیم و جالب اینكه كلنگ تخریب را هم زدند در 
اندك زمانی به جز یك صندوق فلزی چیز دیگری از 
آن كنیه بارگاه نبود و اكنون آن بگذشته كه در تخریب 

بقیع و 89 سال غربت.  

تخریب بقیع و 89 سال غربت
به عنوان مهمرتین قربستان  بقیع  زمان تخریب  از 
جهان اسالم و مدفن چهار تن از ائمه اطهارعلیهم 
السالم به دست وهابیون سلفی درهشتم شوال سال 

1344هجری قمری تاکنون 89 سال می گذرد.
]تخریب بقیع و 89 سال غربت[

آثار تاریخی در هر کشور از ارزش و جایگاه خاصی 
افراد جامعه هویت خود  و گاهی  است  برخوردار 
را براساس آثار به جای مانده از گذشتگان معرفی 

می کنند.
به دلیل حضور بسیاری از ائمه اطهارعلیهم السالم 
در سرزمنی حجاز، عربستان هم اینک بسیاری از آثار 
اسالمی را در خود جای داده که وجود قبورمطهر 
آثار  این  جمله  از  منوره  مدینه  در  بزرگواران  این 

ارزشمند است.
**دلیل تخریب قربستان بقیع

وهابیون دنباله رو اعتقادات افرادی چون ابن تیمیه 
هستند که بر اساس نظریاتش احادیث برجای مانده 

از دوره پیامرب با موضوعیت زیارت قبور ضعیف و 
فاقد اعتبار است.

محمدبن عبدالوهاب هم در هنگام ظهور وهابیت 
در حجاز همنی عقاید را پیش گرفت تا جایی که 
شورای افتاء وهابیون، برداشنت توشه سفر به قصد 
زیارت صالحنی، انبیاء و دیگران را غری مجاز و حتی 

بدعت دانستند.
فوت  از  پس  سال  هزار  حدود  دلیل  به همنی 
امریالمومننی  بارگاه  سازنده  دیلمی  عضدالدوله 
علی)ع( در نجف؛ عده ای در گوشه  دیگری از 
دنیا بارگاه ائمه بقیع )ع( و تعداد دیگری از بزرگان 
صدر اسالم را در مدینه تخریب می  کنند و تلی از 
خاک به همراه تکه سنگی بر باالی آن به جای می  
گذارند تا به زعم خودشان از تکرار بدعت جلوگریی 

کنند.
**وضعیت بقیع قبل از تخریب

تا پیش از تخریب و ویرانی قبورمطهر بقیع توسط 
سایر  و  پیشوایان  قبور  روی  بر  متعصب،  وهابیت 
بزرگان اسالم مدفون در مدینه گنبد و سازه های 

مذهبی قرار داشت.
ائمه بقیع علیهم السالم در بقعه بزرگی که به  طور 
هشت ضلعی ساخته شده بود با نمای داخلی و گنبد 

سفید کاری شده مدفون بودند.
پس از تسلط وهابیون بر مدینه عالوه بر تخریب 
قبور آثار موجود بر روی آن نیز از میان رفت و بر اثر 
این واقعه بارگاه امام حسن مجتبی )ع(، امام سجاد 
)ع(، امام محمدباقر )ع( و امام جعفر صادق)ع( 

ویران شد.
در این عملیات عالوه بر قبور مطهر ائمه معصومنی 
)س(،  زهرا  فاطمه  به  منسوب  قبور  دیگر  )ع(، 
عبدالله بن عبدالمطلب و آمنه )پدر و مادر پیامرب 
اسالم)ص((، قرب مطهر فاطمه بنت اسد )ع( مادر 
امریالمومننی )ع(، قرب مطهر حضرت ام البننی )ع(، 
قربعباس عموی پیامرب، ابراهیم پسر پیامرب )ع(، قرب 
دخرت  قرب  )ع(،  صادق  حضرت  فرزند  اسماعیل 
خواندگان پیامرب )ع(، قرب حلیمه سعدیه دایه پیامرب 
)ع( و قبور شهدای زمان پیامرب )ع( نیز تخریب شد.

**بقیع ، قربستان مردم مدینه
بقیع ، قربستان مردم مدینه، پیش و پس از اسالم بوده 
است و نباید آن را صرفا قربستان شیعیان پنداشت. 
قبل از ورود اسالم به مدینه، مردگان در دو قربستان 

»بنی سلمه« و »بنی حرام« دفن می شدند.
پس از دفن ابراهیم – فرزند رسول الله )ص(- در 
بقیع، مردم مدینه عالقه مند شدند پیکر اقوام و عشریه 
خود را در آنجا دفن کنند و هر یک از قبایل مدینه، 
درختان و ریشه های بخشی از بقیع را قطع و زمنی آن 
را برای همنی منظور آماده کردند و به تدریج آن دو 

مدفن قدیمی مدینه مرتوک شد.
**بقیع و بقعه های آن

به  تا  وآله(  الله علیه  پیامرب )صلی  از رحلت  پس 
امروز، این قربستان، همچنان آباد و برقرار بوده و 
بسیاری از صحابه و تابعنی و علما را در طول تاریخ 

در آغوش خود جای داده است.
اکنون قبور موجود در بقیع به صورت فضای باز و 

ساده و بدون بقعه درآمده و قربها جز نشانی ساده، به 
صورت سنگی تعبیه شده بر تارک آن ندارد.

با این حال، تعلق خاطر مسلمانان به مدفون شدگان 
بقیع سبب شد تا همچنان قرب عده ای از بزرگان 
مدفون، مشخص باقی بماند ؛ گرچه به مرور زمان، 
قبور صحابه و تابعنی به دست فراموشی سرپده شد و 

قرب آنان نامشخص ماند.
**تبدیل بقیع به زیباترین مرقدهای زیارتی پس 

از تخریب اول
دست  به  بقیع  ائمه   مطهر  قبور  تخریب  نخستنی 
وهابیون سعودی و به سال 1220 هجری یعنی زمان 
حکومت  توسط  سعودی  ها  اول  دولت  سقوط 
تاریخی  واقعه   این  از  پس  برمی گردد،  عثمانی 
- اسالمی با سرمایه  گذاری مسلمانان شیعه و به  
کار بردن امکانات ویژه ای، مراقد تخریب  شده به 
و  با ساخت گنبد  و  بازسازی  شد  زیباترین شکل 
مسجد، بقیع به یکی از زیباترین مرقدهای زیارتی 
و در واقع مکان زیارتی - سیاحتی مسلمانان تبدیل  

شد.
**دومنی تخریب بقیع

تاریخی -  دومنی و در واقع دردناک ترین حادثه 
اسالمی معاصر به هشتم شوال سال 1344 و پس 
از روی  کار آمدن سومنی حکومت وهابی عربستان 
مربوط  می  شود؛ سایل که وهابیون به فتوای سران 
خود مبنی بر اهانت و تحقری مقدسات شیعه، مراقد 
مطهر ائمه و اهل بیت  پیامرب)ص( را مورد دومنی 
هجوم وحشیانه  خود قراردادند و بقیع را به مقربه  ای 
تبدیل   ناشناخته  و  مهجور  واقع  در  و  شده  ویران  

کردند.
**تخریب قبور در مکه، مدینه، جده و کربال

درمکه  قمری  هجری   1343 سال  در  وهابیون 
گنبدهای قربحضرت عبدالمطلب )ع(، ابی طالب 
پیامرب )ع( و فاطمه  )ع(، خدیجه )ع( و زادگاه 
زهرا )ع( و ˈخیزرانˈ عبادتگاه سری پیامرب )ع( 
حواˈ و  را با خاک یکسان کردند و در جده نیز قرب̍ 

دیگر قبور را تخریب کردند.
در مدینه نیز گنبد منور نبوی را به توپ بستند، ویل از 
ترس مسلمانان، قرب شریف نبوی را تخریب نکردند.
آن ها همچننی در شوال 1343 با تخریب قبور مطهر 
ائمه بقیع )ع( اشیاء نفیس و با ارزش آن قبور مطهر 
را به یغما بردند و قرب حضرت حمزه )ع( و شهدای 
مرقد حضرت  و  و گنبد  یکسان  با خاک  را  احد 
عبدالله و آمنه پدر و مادر پیامرب )ع( و دیگر قبور را 

هم خراب کردند.
وهابیون متعصب در همان سال به کربالی معلی 
حمله کردند و ضریح مطهرحضرت امام حسنی)ع( 
را تخریب و جواهرات و اشیاء نفیس حرم مطهر 
از جمله هدایای نفیس سالطنی را غارت کردند و 
قریب به هفت هزار عالم، فاضل و سادات را کشتند.
این عده در ادامه پیاده سازی نیات شوم خود به 
سمت نجف رفتند که خوشبختانه با متحمل شدن 
شکست مفتضحانه دستشان از تخریب این اماکن 

شریفه کوتاه ماند.

خراب كردن هنر نیست آباد كردن همت می طلبد
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در طول برنامه چهار ساله فضایی »آپولو« 12 فضانورد قدم بر سطح ماه گذاشتند.

به گزارش ایسنا، مأموریت سرنشنی دار فضاپیمای آپولو از سال 1969 میالدی آغاز شد و »نیل آرمسرتانگ« به عنوان نخستنی 

انسان قدم بر سطح ماه گذاشت.

سافر ماه روز شنبه 25 آگوست 2012 )چهارم تری( سه روز پس از تولد هشتاد و دو سالگی اش، بر 
»نیل آرمسرتانگ« نخستنی م

اثر مشكالت قلبی درگذشت.

ولو 11 كه در سال 1969 انجام شد، »ادوین باز الدرین« و »مایكل كالینز« نیز حضور داشتند، اما تنها »الدرین« 
در مأموریت آپ

ن در ماه را پیدا كردند و »كالینز« در طول مأموریت داخل فضاپیما باقی ماند.
و »آرمسرتانگ« شانس حضور و قدم زد

ق به پیاده روی بر سطح ماه شدند.
ت آپولو 12 در سال 1969 میالدی موف

»چارلز پت كونراد« و »آلن بنی« نیز در مأموری

مأموریت آپولو 14 در سال 1971 میالدی با حضور »الن شرپد« و »ادگار دی. میچل« و مأموریت آپولو 15 در سال 1971 

میالدی با حضور »دیوید اسكات« و »جیمز بی. ایروین« انجام شد.

خر به ماه در سال 1972 میالدی صورت گرفت و در مأموریت آپولو 16 »جان یانگ« و »چارلز ام. دوك« و در 
دو مأموریت آ

مأموریت آپولو 17 نیز »اوگنی سرنان« و »هریسون جك اشمیت« به ماه سفر كردند.

دوازده 
مسافری كه 

قدم به ماه 
گذاشتند
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نادرقلی ملقب به تهماسب قلی خان و نادر شاه از ایل افشار خراسان از 1114 خورشیدی تا 28 خرداد 
یا 30 خرداد1126 خورشیدی، پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان 
ایران پس از اسالم است که سرکوب افغانها و بریون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقالل 
ایران و نیز فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای پریزومندانه او سبب شهرت بسیارش گشت. به او در اروپا 
لقب »آخرین جهانگشای شرق« و »ناپلئون ایران« نیز داده اند.شعر معروف نادر که در زمان تاجگذاری 

دستور ضرب آن بر سکه هارا داد به شرح زیر است:
سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان      نادر ایران زمنی و خسرو گیتی ستان

کودکی تا مشهور شدن در خراسان
نادر شاه افشار در سال 1688 در ایل افشار در درگز خراسان به دنیا آمد.

َافشار یا اوشار یکی از ایلهای بزرگی است که در زمان شاه اسماعیل صفوی همراه با شش ایل 
بزرگ از آناتویل عثمانی به ایران آمدند و پایه های سلسله صفوی را بنیاد گذاردند. این ایل به دو 
شعبه بزرگ تقسیم مى شد: یکى قاسملو و دیگرى ارخلو یا قرخلو؛ نادر شاه افشار از شعبه 
اخری بود. طایفه قرخلو را شاه اسماعیل از آذربایجان به خراسان کوچاند و در شمال آن 
سرزمنی، در نواحى ابیورد و درگز و باخرز تا حدود مرو مسکن داد؛ تا در برابر ازبکان 
و ترکمانان مهاجم سدى باشند. شمار زیادی از این ایلها در زمان شاه عباس اول در 

ایل شاهسون ادغام گشتند.
نام اصلی او »نادرقلی« بود و به روایت غریمستندی، هنگامی که هنوز به 18 
سالگی نرسیده بود همراه با مادرش در یکی از یورشهای ازبک های خوارزم به 
اسارت آنها درآمد. بعد از مدت کوتاهی از اسارت گریخت و به خراسان برگشت 
و در خدمت حکمران ابیورد، باباعلی بیگ، بود. او گروه کوچکی را به دور خود 

جمع کرد و بعد از کنرتل چند ناحیه خراسان خود را »نادرقلی بیگ« نامید.
در این هنگام افغان ها به رهربی محمود افغان اصفهان را تصرف کرده و شاه سلطان حسنی 
صفوی را به قتل رسانده بودند. با سقوط اصفهان و قتل شاه سلطان حسنی، پسر او به نام 
شاه تهماسب دوم صفوی که از اصفهان به قزوین گریخته بود خود را در 1135ق پادشاه 
ایران خواند ویل حکام نواحی گوناگون کشور حاضر به اطاعت از او نشدند. !-- 

عنوان تصحیح شده توسط ربات --<[
پیوسنت به تهماسب دوم و شکست اشرف افغان

محمود افغان نیز که تنها بر اصفهان و نواحی اطراف آن حکومت می کرد کمی 
بعد به دست پسر عمویش به نام اشرف افغان در 1137ق به قتل رسید. همزمان با 
این اوضاع، نادر که از میزان نفوذ خاندان صفوی در میان مردم آگاه بود، به شاه 
تهماسب دوم پیوست و در 1139ق سردار سپاه او شد. سپس خراسان را به تصرف 

خود در آورد.
مالک بزرگ ملک محمود سیستانی )حاکم سیستان( تا حدی مانع قدرت گریی 
نادر شد ویل نادر در سال 1137 ق. پشتیبانی شاه طهماسب دوم صفوی و فتحعلی 
خان قاجار )پسر شاه قلی خان قاجار و پدربزرگ آقا محمدخان قاجار( را جلب کرد 
و توانست ملک محمود را شکست دهد و حاکمیت شاه ایران را در خراسان برپا 
نماید. شاه تهماسب نیز، نادر قلی را وایل خود در خراسان اعالم کرد و پس از آن 
نادر نام خود را به »طهماسب قلی« تغیری داد. سال بعد او پس از سرکوب چند 

ایل ترک و کرد به حکمرانی کامل خراسان رسید.
وی پس از آن برای به قدرت رساندن شاه تهماسب با افغانها وارد جنگ شد. در 1729 
رییس افغانها یعنی اشرف افغان را در مهماندوست در نزدیکی دامغان)طی نربد دامغان( و 
سپس در مورچه خورت اصفهان و برای بار سوم در زرقان فارس شکست داد. او سپس در 
تعقیب اشرف، افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داد و قبایل این دیار را مطیع خود نمود. بدین 

ترتیب پس از هفت سال شورش افغان ها در 1142ق به پایان می رسد.
نادر سپس با دشمنان خارجی وارد جنگ می شود و روسها را از شمال ایران می راند، اما در زمان 
جنگ با عثمانیها که غرب ایران را در اشغال داشتند متوجه شورشی در شرق ایران شده و جنگ را 
نیمه کاره رها کرده و به آن سامان می رود. شاه تهماسب صفوی با توجه به قدرت و شهرت روزافزون 
نادر و به قصد اظهار وجود دنباله جنگ وی را با عثمانیان به قصد بازپسگریی ایروان می گرید ویل 

به سختی شکست می خورد.
برکنار کردن تهماسب دوم و نایب السلطنگی

در سال 1145ق به دنبال قراردادی میان شاه تهماسب دوم و دولت عثمانی و در پی شکست ایران، 
گرجستان و ارمنستان در ازای تربیز به آن دولت وا گذار می شوند. نادر که خود این نواحی را به 

شب آخر نادر
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برکنار  از شاهی  را  بود تهماسب  بازگردانده  ایران 
عباس  )شاه  نام  با  را  خردسالش  پسر  و  گردانده 
سوم( به جانشینی برگزید و برای حفظ قدرت، خود 

را نایب السلطنه نامید.
نادر در عرض دو سال کل آذربایجان و گرجستان 
را از عثمانیان پس گرفت، عثمانیان را به سختی 
شکست داد و طبق قراردادی با روسها در گنجه، 
ارتش روسیه را وادار به عقب نشینی از تمام مناطق 

ایران کرد.
پادشاهی

نادر کلیٔه حکمرانان و کدخدایان  در سال 1148ق 
در  مغان  دشت  در  نفر(،   20٬000 بر  )بالغ  را  ایران 
شورای بزرگ قرلتا )به سبک چنگیز و تیمور( جمع 
کرد. او اعالم کرد که وظایف خود را انجام داده 
از کارها دارد.  به اسرتاحت و کناره گریی  و تصمیم 
بزرگان کشور که می دانستند او باطناً مایل به سلطنت 
است، وی را به سلطنت پذیرفتند. بدین ترتیب شاه 
عباس سوم صفوی از شاهی برکنار شده و حکومت 
سلسلٔه افشار با پادشاهی نادر آغاز می گردد. نادر 
نام قوام  به  اندکی بعد تاجگذاری نمود. شاعری 
فی  »الخری  را  وی  تاجگذاری  تاریخ  ماده  الدین، 
ماوقع« سرود که بر روی سکه های دوره افشاریه نیز 

منقوش گردید.
نادرشاه به مدت 12 سال پادشاهی کرد و در این 
مدت دائماً به لشکرکشی به نواحی گوناگون مشغول 
بود. در این زمان توانست بحرین، قندهار، خوارزم، 
بخارا و بسیاری نواحی دیگر که برای سال ها از ایران 
جدا شده بودند را به ایران بازگرداند. مهم ترین فتح 

او فتح هندوستان بود.
تنبیه افغانها و حمله به هندوستان

افغان های مخالف نادرشاه پس از فتح قندهار به 
دست نادر، به دهلی گریخته بودند. نادرشاه سه بار 
به پادشاه هند، محمد شاه گورکانی، اخطار نمود که 
ایران  به  افغان)حدودا 800 نفر( را  افسران اشرف 
ایران  آنها، سپاه  تحویل دهد. در پی عدم تحویل 
از رود سند گذشت و در جنگ َکرنال هندی ها را 
را تصرف کرد. سپس 800  داده و دهلی  شکست 
افغان را در بازار دهلی دار زدند و بازگشتند.نادر به 
رغم کمی سپاهیانش در مقابل لشکریان فیل سوار 
نوین  تاکتیک های  به کارگریی  با  توانست  هندی 

جنگی پریوز شود.
تا  بیست  بنی  روز  یک  طی  در  جنگ کرنال  در 
سی هزار شهروند هندی کشته شدند.به ناچار محمد 
شاه از نادر امان خواست. نادر در قبال گرفنت کلید 
خزانه سلطنتی هند عقب نشینی را پذیرفت و تاج 
با  نادر  باقی گذاشت.  او  بر سر  را  هند  پادشاهی 
غنائم فراوان که از هند به چنگ آورده بود به ایران 
بازگشت؛ غنائمی که نادر شاه به ایران آورد ده برابر 
بیشرت از بیشرتین درآمد ساالنٔه دوران صفوی برآورد 
شده است. در میان این غنائم، جواهراتی چون کوه 
دارند.  و تخت طاووس شهرت  نور  دریای  و  نور 
میزان غنائم به حدی بود که نادر برای سه سال از 

گرفنت مالیات در ایران چشم پوشید.
با حمله نادر به هندوستان زمینه تضعیف و انقراض 
امرپاتوری مغویل هند یا گورکانیان فراهم آمد و پس 
از مدتی دولت انگلستان توسط کمپانی هند شرقی 

بر این کشور استیال یافت.
تغیری اخالق نادر و ستمگری بر مردم ایران و 

مرگش
شمشری جواهرنشان نادر بخش کوچکی از جواهرات 
نادر که اکنون قسمتی از جواهرات بانک مرکزی 

ایران است.
نادر شاه در اواخر عمر تغیری اخالق داد و پسر خود 
رضاقلی مریزا را کور کرد. سپس از کار خود پشیمان 
شد و برخی از اطرافیان خود را که در این کار آنها را 

مقصر می دانست کشت.
نادر برای تامنی هزینه جنگ های خود مجبور بود 
تا مالیات های گزافی از مردم بگرید، به همنی دلیل 
می داد.  روی  جای جای کشور  در  هایی  شورش 
زمانی که نادر برای رفع یکی از این شورش ها به 
به رهربی  از سردارانش  خراسان رفته بود جمعی 
علی قلی خان شبانه به چادر وی حمله کردند و اور 
ا به قتل رساندند. به گفته الرنس الکهارت مورخ 
انگلیسی ماجرا از این قرار بوده: نادر در ماه های 
پایانی عمر در اوج خشونت حکومت میکرد و به 
دالیلی چند به تمامی سرداران اش سوءظن داشت. 
نادر شبی رئیس آنها را احضار کرد و چننی گفت: من 
از نگهبانان خود راضی نیستم و از وفا و دلریی شما 
آگاهم. حکم میکنم فردا صبح همه آنان را توقیف 
و زنجری کنید و اگر کسی مقاومت کند ابقا نکنید. 
حیات من در خطر است و برای حفظ جان فقط 
به شما اعتماد دارم. نوکری گرجی این موضوع را 
به اطالع سرداران نادر رساند و ایشان مصمم شدند 
تا دیر نشده نادر را از میان بردارند. تا پاسی از شب 
رفت مواضعنی به خیمه چوکی، دخرت محمد حسنی 
خان قاجار، که نادر آن شب را در سراپرده او بود 
رو آوردند. ترس به آنان چنان غلبه کرد که اکثرشان 
خان  محمد  فقط  نکردند.  خیمه  به  ورود  جرات 
قاجار، صالح خان و یک شخص متهور دیگر وارد 
شدند و چوکی تا متوجه آنها شد نادر را بیدار کرد. 
نادر خشمناک از جای برخاست و شمشری کشید. 
پایش در ریسمان چادر گری کرد و درافتاد. تا خواست 
برخیزد صالح خان ضربتی وارد آورد و یک دست او 
را قطع کرد. سپس محمد خان قاجار سر نادر شاه را 
از تن جدا ساخت.)بامداد یکشنبه 11 جمادی الثانی 

1160 قمری/28 خرداد 1126 خورشیدی(
این گفته "الکهارت" کم و بیش به همنی صورت 
از قول جیمز فریزر انگلیسی که شخصاً نادرشاه را 
میشناخته و ماهها همراه او بوده و "بازن" پزشک 
فرانسوی نادرشاه آورده شده است . پس از مرگ 
نادر شاه بسیاری از فرزندان و خاندان وی توسط 
برادرزادٔه نادر -عادل شاه- کشته شدند. علی قلی 
خان به حدی کینه قطع نسل نادر را به دل بسته بود 
که زنان نادر را که آبسنت بودند هم بکشت و از تمام 
اینان فقط فرزندش شاهرخ را زنده نگهداشت، چون 
وی از طرف مادر از صفویان بود و گفته اند از ابقای 
او منظورش این بود شاید روزی مردم ایران خواستند 

پادشاهی از نژاد صفوی داشته باشند.
ایران در دورٔه نادرشاه

هم  از  افغان ها  شورش  با  صفویان  زمانی که  در 
پاشیده بودند و کشور مورد تجاوز دشمنان داخلی و 
خارجی بود، عثمانی ها ازغرب و روس ها از شمال و 
اعراب از جنوب و ترکمانان از شرق به تاخت و تاز و 
قتل و غارت مشغول بودند، نادر وضعیت حاکمیت 

ایران را سامان داد.
در عهد نادر دشمنان و متجاوزان به کشور توسط 
وی سرکوب شدند و کشور اندکی از قدرت گذشتٔه 
قدرت  اعمال  و  مرزها  از  در حفاظت  را  خویش 
یک حکومت مقتدر مرکزی بر تمام وطن، بازیافت. 

ترکمانان وازبکان به ماوراءالنهر عقب نشینی کردند.
بناهایی که به دستور نادر در خراسان بنا شده اند نظری 
کالت نادری و کاخ خورشید از آثار مهم بازمانده از 

این دوران هستند.
در عهد او به سپاه و تأمنی نریو بسیار توجه می شد. 
نادر اقوام ایرانی را متحد و منسجم در زیر پرچم 
قدرتمندترین کشور  ایران  باردگری  و  درآورد  ایران 
آسیا گشت. شهرها یا والیات ایران در دوره نادر به 
شرح زیر بودند: آذربایجان، افغانستان، بلوچستان 
)پاکستان(، ترکمنستان، گرجستان، داغستان، بحرین، 

قطر، کشمری و غریه.
نادر از فرمانروایانی بود که برای آخرین بار ایران را 
به محدوده طبیعی فالت ایران رسانید و با تدارک 
کشتی های عظیم جنگی، کوشید تا استیالی حقوق 
تاریخی کشور را بر آب های شمال و جنوب تثبیت 
کند. نادر شاه در سال 1742م "جان التون" دریانورد 
بریتانیایی مقیم سن پطرزبورگ را به رغم كارشكنی 
روس ها و انگلیسی ها برای ساخنت كشتی جنگی به 
خدمت گرفت. التون در  ژانویه 1743م با سمت دریا 
ساالری به ریاست كشتی سازی ایران منصوب و به" 
جمال بیگ" ملقب گردید. با وجود تمامی دشواری 
های اجرایی و سیاسی، با حمایت های نادر و تالش 
های التون، نخستنی ناو ایران مجهز به بیست عراده 
توپ به نام "نادرشاه" در کرانه گیالن به آب انداخته 
شد. پس از آن به موجب فرمانی که پادشاه ایران 
صادر کرد تمام کشتی های روسی موظف بودند به 

پرچم ناو جدید سالم دهند.
با افول دولت نادری، سرزمنی پهناور فالت ایران که 
پس از مدت ها به زیر یک درفش درآمده و رنگ 

یگانگی پذیرفته بود، از هم پاشید.
جانشینان نادرشاه

بعد از نادرشاه، کریمخان )از سرداران نادر( که از 
طایفه زند بود به قدرت رسید و حکومت بازماندگان 
افشار محدود به خراسان شد و کریمخان این منطقه 
را به احرتام نادر که او را ویل نعمت خود می دانست 

در اختیار جانشینانش باقی گذاشت.
نادر زمینه را برای جانشینی مناسب از بنی برده بود. 
او بسیاری از اطرافیان خود را از پای درآورد. پس از 
مرگ وی سرداران او نیز در گوشه و کنار علم استقالل 
بر افراشتند؛ کریمخان زند وکیل الرعایا در شریاز- 
احمدخان ابدایل در افغانستان- فتحعلی خان افشار 
ارشلو در آذربایجان و در شهر ارومیه- حسنعلی خان 
اردالن در کردستان و محمد حسن خان قاجار در 

مازندران شروع به حکومت کردند.
در خراسان نیز علیقلی خان افشار )برادرزاده نادر( 
بسیاری از اوالد و خانواده نادر را قتل عام کرد و 
خود را »عادلشاه« نامید و شروع به حکومت کرد. 
محمدحسن  بود،  عیاش  و  خونریز  مردی  وی که 
خان قاجار را شکست داده، پسرش آقامحمد خان 
را مقطوع النسل کرد اما سرانجام توسط برادر خود 

ابراهیم خان، کور و سپس کشته شد.
را  مریزا  شاهرخ  نام  به  نادر  نوه  افشار،  بزرگان 
به قدرت رساندند.او نیز یکسال بعد مخلوع و کور 
شد اما دوباره به قدرت رسید ویل این بار توسط 
شاه سلیمان ثانی )از خاندان صفوی که مورد احرتام 
عموم بود( شکست خورد. شاهرخ نابینا چهل و 
هشت سال سلطنت کرد اما فقط بر خراسان. پس 
از مرگ کریم خان، آقامحمدخان به قدرت رسید و 
به خراسان حمله کرد و شاهرخ را با شکنجه کشت. 
نادر مریزا فرزند شاهرخ، پدر پری و نابینا را در دست 
آقامحمدخان رها کرد و به افغانستان گریخت و در 
زمان فتحعلی شاه ادعای سلطنت کرد که دستگری و 
کور شد. زبانش را بریدند و او را کشتند و آخرین 
مدعی سلطنت از خاندان افشار از میان برداشته شد.
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بی قراری و شتاب از تو

در سالیان دور قبل از آسفالته شدن جاده های روستائی و ساخته شدن اتومبیل های 
تیزرو و مدل به مدل تنها چند وسیله محدود و عمومی برای جابجائی موجی از 
مسافران تهران به روستاها وجود داشت كه ظرف مدت 6 ایل 7 ساعت از جنوبی 
ترین نقطه تهران براه می افتاد و در كمال صحت و سالمت مسافران را با همه اسباب 
و اثاثیه و غریه ..... به روستاها می رساند و عجیب اینكه در این سالها هیچگاه 
تصادفات آن چنانی رخ نمی داد و به یاد نداریم كه كسی یا كسانی در اثر تصادف 
در این مسریهای روستایی جانشان را از دست داده باشد. اما با كمال تاسف همراه 
با رشد سریع و پیشرفت ثانیه به ثانیه تكنولو   ژی كه برای كمك به بشر می اید حوادثی 
بسیار دلخراش و وحشتناك از جمله تصادفات جاده ای به وقوع می پیوندد كه قلب 
و روحمان را پیوسته آزار می دهد، در والیات ما نیز هرزگاهی اتفاق بسیار ناراحت 
كننده و شاید هم عجیب می افتد. تقریبا ساالنه 25 یا 30 مورد تصادفات جاده ای 
فقط و فقط در یكی دو نقطه از این جاده روستایی به وقوع می پیوندد كه منجر به 
مرگ می گردد و عجیب اینكه بسیاری از خانواده ها و بسیاری از جوانان نه تنها 
درس عربتی از این وقایع نمی گریند بلكه باز هم با تمامی قوا در این جاده های 
غری استاندارد می تازند و خیلی زود فراموش می كنند كه ممكن است خدای ناكرده 

حادثه بدی برایشان اتفاق بیفتد.  
ما می نویسیم وخوانندگان فرهیخته و دوست داشتنی و نگران ما می خوانند و می 
اندیشند و مسئولنی اجرائی هم می شنوند و می بینند و ما امیدواریم كه به نتیجه 
برسیم. گرچه با این وضع و اوضاع كسی ظاهرا این زحمت را به خود نمی دهد 
كه در پی حل این معضل جاده ای باشد تا در روز رستاخیز پیش اهل عالم باال، 
سربلند باشند و اما ما وظیفه داریم كه بنویسیم و اعالم كنیم كه شاید !! كه نه،، 
بلكه به طور حتم مسئولنی دست اندر كار چاره ای بیندیشند و با كمرتین بودجه 
حداقل با خط كشی یا چراغ هشدار دهنده و یا نصب چراغ چشمك زن در 
آن مناطق و گارد ریل گذاری كنار جاده و یا با نصب تابلوهای هشدار دهنده 
بتوانند رانندگان عزیز را از خطرات احتمایل و جدی این مناطق با خرب 
سازند. ما می نویسیم و دستان پركار و پرتالش و پرمهر و محبت 
بزرگواران مسئولنی اجرائی را به حرمت دوستی و یكدیل می 
فشاریم و منتظریم تا چاره ای بیندیشند ما عاجزانه فریاد می 
زنیم كه جان عزیزانمان در خطر بسیار بزرگی است شاید 
خطری به جدیت و بزرگی باالی خانمان سوز اعتیاد. 
همه  با  زندگی  باشد  یادمان  همراهان،  اما  و 
مشكالت و ناكامی های ریز و درشت باز هم 
به كام انسان لذت بخش است. حیات و 
طرف  از  است  ای  هدیه  شریین  جان 
با  خداوندی كه   . بشر  به  خداوند 
خودش  به  خود  انسان-  خلق 
گفت.  الخالقنی  احسن 
استفاده  باشد كه  یادمان 
راه  تكنولوژی  هر  از 
و روش و فرهنگ 
به  مخصوص 
را  خود 
 . د ر ا د

به فرهنگ صحیح خود است.  نیازمند  نیز مانند سایر چیزها  رانندگی 
رانندگی صحیح و درست نشان از شخصیت باال و فرهنگ باال و سالمت 

روح و روان راننده دارد.
بیائید در این پیچ و خم هزار توی روزگار كه چون عجوزه ای پری و حسود هر 
روز و هر لحظه حیله ای جدید می بافد تا بار دیگر ما را غمگنی كند هوشیار 
باشیم تا این بار نتواند به سراغمان بیاید و با درایت و تدبری ما حادثه رد 
شود و عمری با عزت و طوالنی نصیب مان شود زیرا در جائی آمده است 
كه عمر بلند هم یكی از نعمات خداوند بزرگ است پس آهسته تر برانیم، 
با آرامش برانیم و در نقاط حساس و حادثه خیز و پر خطر جاده ای بیشرتین 

دقت را داشته باشیم.
زندگی پیوسته با رنگهای دلفریب خود ما را به خود مشغول ساخته است اما 
گاهی حوادث بر دلفریبی های روزگار غلبه می كند و رنگ غم بر زندگی می 

زند.
الزم به ذكر است طی سال گذشته بیش از ده نفر فقط از روستای ویدر از توابع 
بخش خرقان شهرستان زرندیه جان خود را در این جاده از دست داده اند و 
جالب آنكه این شهرستان و این مسری روستایی بالغ بر 25 تا 30 روستای دیگر 

را در بر می گرید.
در پایان باز هم مجددا و این بار ملتمسانه از راهنمایی و رانندگی استان و كلیه 
اوامر دست اندر كار تقاضامند است بودجه ای را هر چه اندك به امر اختصاص 
دهند و این قسمت از راه جاده ای را پهن تر و عریض تر كنند و در صورت امكان 
حتما یك یا دو واحد گشت كنرتل در مسری حركت اتومبیل ها به صورت شبانه 
روزی تردد باشد و در قسمتی از جاده از خروجی شهر مامونیه به سمت خشكرود 
و روستاهای بخش خرقان تا حداقل روستای ویدر كه  بیشرتین مركز نقاط حادثه 
خیز را شامل می شود مستقر شوند تا كمرت از این حوادث دل خراش ناشی از 

بی احتیاطی و سرعت باال را در این جاده غری استاندارد اتفاق بیافتد شاید به 
جرات بتوان گفت كه این روزها این جاده به جاده سایه مرگ معروف شده 

است و چه بسا بیشرت از جاده های چالوس و هراز با آن پیچ و خم های 
صدو هشتاد درجه مرگ آفرین شده است و مسافران را به كام مرگ 

می كشد.
اهایل به اتفاق منتظر عنایت پروردگار و مسئولنی مربوطه 

هستند. 
در هنگام تنظیم این خرب از گوشی تلفن كه این روزها 

به وفور خربهای متفاوت می رسد خرب رسید كه 
جاده بار دیگر حادثه آفرید و درپی این خرب 

شنیدیم كه خانواده رحیمی این چننی به 
همراه زن و فرزند و دیگر راكب موتور 

آفرین  جان  به  جان  یكجا  ماشنی 
تسلیم كردند و مسبب این حادثه 

همان جاده معروف به سایه 
اسامی  كه  بوده  مرگ 

این  باختگان  جان 
حادثه عبارتند از 

خانمها ....
آقایان  و 

....

تاسف و حسرت از ما

نگاه و ... از مسئولین
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حساب و كتاب اولش در ما بود این كتیبه های 
در سوزه می گویند

عظیم آرامون
دوران  از  و  ام  شده  متولد  مذهبی  خانواده  در 
كودكی این جمله را بسسار شنیده كه نزول خور 
سكه، جمله دیش ، دیشه، پس متقابل بزرگرت كه 
شدم تهاتر و بیجك شاه معترب، تضمینی و  بسیاری 
دیگر در روز می شنیدم در كشت گذار كار قسمت 
نام كار معترب در ذهنم می  بانكی كه  شد كه در 
داشت خدمت كنم . هر روز در بانكی با شناخت 
است  چون  آن  رابطه  ارزشهای  و  اقتصاد  روند 
تا اینكه دستی به قلم زدیم تا مكنون قلبم را به 
اسب قلم بسپارم تا چه افتد و نامش هست بانك 
داری اسالمی از كجا پیدا شد در این ره گذر از 
همه نوشته ها كمك گرفتم تا به سهم خود بتوانم در 

اشاعه فرهنگ اسالمی یاری كنم انشاءا... 

بانکداری اسالمی از کجا پیدا شد؟
ابتدا  است که  قدیمی  اصطالحی  بانک،  واژه 
به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج به 
مکان ها و سازمان هایی که فعالیت های صرافی 
را انجام می دادند، بانک می گفتند. آن گونه که 
از آثار تاریخی به دست می آید، بانک داری از 
از میالد  معابد شروع شده است. قرن ها پیش 
مسیح، مردم یونان، روم، بابل و چنی، اشیای قیمتی 
خود را به معابد می سرپدند و حتی در شهرهای 
پرجمعیت، بخشی از ساختمان معابد به این کار 

اختصاص می یافت.
به گزارش بانکی دات آی آر صاحبان معابد، ابتدا 
این عمل را به قصد حفظ اموال از دستربد انجام 
اموال  صاحبان  هدایای  نیز  و گاهی  دادند  می 
را می پذیرفتند. بعدها این کار شکل منظمی به 
خود گرفت و خدمت معبد شمرده شد. در این 
به عنوان  اموال،  ارزش  از  حالت، درصد معّینی 
کارمزد حفاظت دریافت می شد. پس از مدتی، 
صاحبان معابد پی بردند این اموال دست نخورده 
می تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار 
گرید. روحانیان معابد با این کار، هم نیاز نیازمندان 
و سرمایه کارگزاران اقتصادی را برآورده می کردند 
و هم درآمدی برای معبد به دست می آوردند. آنها 
معتقد بودند به این ترتیب، هم به خدا و هم به خلق 

خدا کمک می کنند.

تأسیس بانک های خصوصی
شاید بتوان گفت بانک داری از معابد شروع شد. 
آنها با دریافت کارمزِد حفظ امانت های قیمتی 
مردم، سود قابل توجهی به دست می آوردند. این 
برانگیخت  را  افراد  برخی  رقابت  مطلب، حس 
و در اندک زمان، مؤسسه های خصوصی برای 
جذب سرپده های مردم راه اندازی شد. به تدریج، 
این مؤسسه ها فعالیت های خود را به نقل و انتقال 
وجوه در داخل و خرید و فروش انواع پول های 
خارجی و ایجاد اسناد اعتباری گسرتش دادند و 
در نتیجه، نخستنی بانک های خصوصی تشکیل 

شد. این بانک ها از مردم برای حفظ و نگه داری 
سرپده هایشان چیزی دریافت نمی کردند و حتی 
چند درصد پاداش نیز به آنها می پرداختند. همنی 
به سوی  معابد  از  مردم  آوردن  امر موجب روی 

بانک های خصوصی شد.

فلسفه حرمت ربا
در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی 
دارد.  پیشینه  دین  فروع  در  رفته که کمرت  به کار 
در اسالم، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی 
انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که 
اسالمی بودن بیشرت فعالیت های اقتصادی را می 
توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در 
تضاد است و به همنی دلیل، اسالم آن را تحریم 
کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع 
در  است.  ثروتمندان  از سوی  فقری  افراد  حقوق 
آیات 273 تا 280 سوره بقره، خداوند پس از بیان 
حرمت ربا و ویژگی های روحی رباخواران و ذکر 
آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و 
آنها را از پی آمدهای رباخواری که اعالن جنگ 
با خدا و پیامرب است، آگاه می سازد. در نهایت، 
علت حرمت ربا را که همان ستم است، بیان می 
کند: »اگر از این کار زشت )رباخواری( دست 
بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در 
این صورت، نه به واسطه گرفنت اضافه ستم کرده اید 
و نه به دلیل نگرفنت اصل سرمایه ستم دیده اید«.

پیشینه بانک داری اسالمی
جوامع اولیه اسالمی، ابزارها و نهادهای مایل را 
با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را 
توسعه دادند. با قدرت گرفنت کشورهای اروپایی، 
کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غریمستقیم 
تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای 
مدت  به  اقتصادی  مسائل  زمینه  در  اسالمی 

چهارصدسال مرتوک ماند.
از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام 
مسلمان  دانشمندان  از  ای  عده  اقتصادی،  های 
کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی 
را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از 
نخستنی افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته 
اند، می توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید 
بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان 

و عارف نام برد.
اصل  براساس  بانکی که  ترین  قدیم  و  نخستنی 
حذف بهره تأسیس شد، بانک پس انداز مایت 
گامت مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس از آن، 
بانک هایی به همنی صورت در کویت، امارات، 

اردن، سودان، و پاکستان تأسیس شد.

اهداف بانک داری اسالمی
در بانک داری سنتی، مهم ترین اهداف عملیات 
بانکی را می توان مدیریت نظام پویل کشور، رونق 
تخصیص  و  مردم  های  تجهیز سرپده  مبادالت، 
بهینه آنها در جهت های مناسب دانست. اهداف 
نظام بانکی در قانون بانک داری بدون ربا نیز 
بر  اعتباری  و  پویل  نظام  »استقرار  است:  چننی 
مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح 
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پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور؛ 
و  سیاست ها  و  اهداف  تحقق  جهت  در  فعالیت 
برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران؛ 
تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادالت 
و معادالت و دیگر خدماتی که به موجب قانون به 

عهده بانک گذاشته می شود«.

موفقیت جهانی بانکداری اسالمی
اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسالمی عمر 
چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق 
تریاژ  با  ژورنال  اسرتیت  وال  روزنامه  است.  بوده 
شش میلیون نسخه در روز نوشت: »بحران بانکی 
امریکا با گرایش به نظام بانکی اسالمی قابل حل 
نظام  افزاید: »در  مقاله می  این  نویسنده  است.« 
بانک داری اسالمی، به جای اینکه بانک ها بر 
اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار 
وام گرینده طبق  و  وام دهنده  پرداخت کنند،  پول 
یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر 
یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر 
را بنی خود تقسیم کنند.« او در ادامه، عوامل مثبت 
نظام بانک داری اسالمی را با عوامل منفی بانک 
داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: »چنانچه 
امور بانک داری بنی المللی و بانک های داخلی 
امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک 
داری اسالمی عمل کرده بودند، بحران بدهی های 
بنی المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی 
امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام 

روی نمی داد«.

پس انداز از منظر آیات و روایات
حفظ قدرت اقتصادی هر جامعه در آینده، در گرو 
سرمایه گذاری امروز است. در ادبیات اقتصادی، 
اقتصادی  توسعه  محرک  موتور  سرمایه گذاری، 
اقتصادی  های  نظام  همه  در  و  شود  می  دانسته 
جایگاه ویژه ای دارد. سرمایه گذاری، از مباحثی 
است.  یافته  بازتاب  روایات  و  آیات  در  است که 
برای نمونه خداوند می فرماید: »خداوند، شما را 
از خاک آفرید و بر آباد ساخنت زمنی گماشت.« بر 
اساس این آیه، آبادانی زمنی به عنوان یک مسئولیت 
از انسان خواسته شده و مقدمه هر آبادانی، سرمایه 

گذاری است.
احادیث فراوانی نیز در نکوهش راکد گذاشنت اموال 
و تشویق مردم به سرمایه گذاری بیان شده است. امام 
صادق علیه السالم می فرماید: »بدترین چیزی که 
شخص به جای می گذارد، مال راکد است.« راوی 
می پرسد که با آن مال چه کنند؟ و حضرت پاسخ 
می دهد: »آن را در ساخنت ساختمان، باغ یا خانه 

سرمایه گذاری کند«.

تاریخچه بانک داری در ایران
جدید،  های  بانک  تأسیس  از  پیش  ایران،  در 
صرافان، عملیات بانکی را انجام می دادند. تحول 
حرفه صرافی به صنعت بانک داری نوین، هم زمان 
با حضور استعمار بود. در سال1267، ناصرالدین 
شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران 
انتشار  آن،  اساس  بر  و  واگذار کرد  رویرت  به  را 
شد.  واگذار  بانک  این  به  اسکناس  انحصاری 
دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام 
بانک استقراضی ایران به مدت 75 سال به یکی از 
اتباع روسیه داده شد و سپس در سال 1301، بانک 
عثمانی در ایران گشایش یافت. در سال 1304 نیز 
نخستنی بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه 
داران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تأسیس شد 
و بعدها به بانک سپه تغیری نام یافت. پس از آن، 
مؤسسه رهنی ایران در سال 1305 و بانک ملی ایران 
در سال1307 افتتاح شد. پس از پریوزی انقالب 
اسالمی ایران، تحوالت مهمی در صنعت بانک 
داری ایران رخ داد و در تاریخ 17 خرداد 1358، 
شورای انقالب اسالمی الیحه ای را به تصویب 
اعالم کرد. ملی  را  بانکی کشور  نظام  رساند که 

سری تصویب قانون عملیات بانکی بدون رب
بر اساس تبصره54 قانون بودجه سال 1360، دولت 
موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات الزم را انجام 

دهد و پس از شش ماه، الیحه عملیات بانک داری 
بدون ربا را در مجلس شورای اسالمی ارائه کند. با 
تصویب قانون بودجه، بررسی های اولیه آغاز شد. 
با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران 
بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از 
فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین 
این  ها حاضر شد. سرانجام  این جلسه  در  شرع 
الیحه در سال 1361 به هئیت دولت تقدیم گردید 
و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم شد. این الیحه پس 
تصویب  به  شهریور1362  در  اندک،  تغیریهای  از 
نگهبان  شورای  تأیید  و  اسالمی  شورای  مجلس 
از  ربا  قانون عملیات بانک داری بدون  رسید و 

ابتدای سال1363 به همه بانک ها ابالغ شد.

نقاط قّوت بانک داری بدون ربا
قانون  اجرای  و  تصویب  از  سال  بیست  از  بیش 
بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. برخی از 
اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، 
مدعی اند این قانون، بهرتین قانونی است که با توجه 
به ضوابط اسالمی و مالحظات فنی اقتصادی، در 
تأمنی نیازهای مایل اشخاص حقیقی تدوین شده 
ویژگی  برشمردن  در  مسلمان  اقتصاددانان  است. 
های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادالنه 
ثروت بنی سرپده گذاران و عوامل تولید، افزایش 
کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه 
گذاری و افزایش تولید و باال رفنت سطح اشتغال و 

کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می کنند.

بانک داری اسالمی و توسعه
یکی از اهداف کالن نظام اقتصادی اسالم، عدالت 
و رشد اقتصادی است. به همنی دلیل، بانک به 
عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی 
فراوان  اهمیت  دارای  دارد،  نقش کلیدی  جامعه 
است؛ زیرا سرمایه های راکد را در اختیار مؤسسه 

های اقتصادی قرار می دهد.
از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک 
داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم 
مبنای حق و  بر  اعتباری  ـ  استقرار نظام پویل  به 
عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه 

سالمت و رشد اقتصاد کشور است.
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یك دو چینی بچه كه بالغ بر 7 تا پسر و 2 دخرت 
مجبور بود به هر كاری كه به اقتصاد خانواده كمك 
بكنه دست بزند البته از راه حالل، حاال هر چقدر 
كه پررنج و زحمت باشه تا بتواند به همراه همسر 
باوفایش حاجی اون تعداد بچه ها را سری كند و 
خالصه اینكه در بهار و تابستان بهرتین و بیشرتین 
توشه رو ذخریه زمستون سرد و سیاه بكنه از جمله 
اجاره كردن  می كرد.  خانم  خاله  كارهایی كه 
چندین و چند باغ بزرگ در تابستان بود تا بتونه 
محصوالت اونها را جمع اوری و خشك كنه و 
بفروش برسونه از جمله خشك كردن گردو و بادام 
و انگور و خشك كردن برگه های هلو و زردآلو و 
آلو و سیب و گالبی خشك كردن انواع سبزی های 
خوش عطر و بوی كوهی و غریه..... و اما یكی 
دیگه از او كارهای جالب كه خاله برای گذرانیدن 
امور اقتصاد خانواده می كرد درست كردن جارو 
بود. جاروهایی با اشكال مختلف برای مصارف 
مختلف .جاروهای بلند و قطور برای جارو كردن 
حیاط و درب خانه ، جاروهای كوچك و كوتاه و 
تپل برای جارو زدن فرشهای دست بافت داخل 
اتاق ، جاروهای پهن و نازك برای جارو كردن 
آغل گوسفند و خالصه مصارف دیگر و گاهی هم 
برای دادن سوغات به دوستان و اشنایان و یا فامیل 

به كار می رفت .
یادم می یاد شب قبل از جارو چینی خاله مامان 
من رو خرب می كرد. در ان زمان ما برای گذراندن 
تعطیالت تابستان به همراه خانواده های دائی ها 
و خاله در خانه پدر بزرگم كه دیوار به دیوار منزل 
خاله جانم بود می رفتیم و سه ماه تابستان را در 
آنجا سرپی می كردیم و از هوای خنك و ییالق 
روستایی كوهستان تا آنجا كه ممكن بود استفاده 
می كردیم ، وای كه چقدر لذت بخش و پر خاطره 

بود خاطراتی كه لحظه ای مرا تنها نمی گذارند .
بله داشتم می گفتم كه خاله مامان رو خرب می كرد 
مامان  رو خدمت  فرمایشات  یك سری خرده  و 
ابالغ می نمود كه شما فالن چیز فالن اسباب و 

فالن ظرف و ظروف رو بردار من هم 
مقداری نان و پنری و شریه 

انگور  ی 

كشمشی و نخودچی و كرتی و قوری و ..... را بر 
می دارم . و در آن موقع مادر به اصطالح شهری 
بنده هم از ذوق اینكه بر خواهر بزرگ خودش 
سبقت گرفته و شهر نشنی شده است در كمال غرور 
و بزرگ منشی  می گفت وای خواهر شما اصال 
هیچ چیز برندار من خودم همه چیز را برمی دارم 
. حتی نان هم از شهر آوردم بر می دارم و اون 
وقت خوب یادم هست كه ما اونقدر نان سفت 
و سخت گندم خالص روستا رو می خوردیم كه 
خوردن تكه نان سفید و نازك شهر برایمان بسیار 
لذت بخش بود . و گاهی هم ما بچه ها سر همان 
تكه نان شهری با هم دعوا می كردیم ، مثل حاال 
نبود كه حتی بوئیدن نان تازه از تنور درآمده روستا 
برایمان رویا باشد . و هر چه بو بكشیم نیابیم . بله 
مادر بنده در نهایت مادرم تهیه بسیاری از وسایل 
مورد مصرف رو عهده دار می شد و همیشه عادت 

داشت كم نگذارد .
و اما صبح روزی كه قرار بود بریم من خیلی زود 
از خواب بیدار شدم و مادر را در حال بسنت بار 
و وسایل مربوطه دیدم از شوق اون روز، شبش را 
تا صبح رویا می دیدم و نقشه های فراوانی برای 
فردا می كشیدم البته اگر دروغ نگفته باشم برای 
چیدن جارو كه كاری بس مشكل بود كه نه ،،، بلكه 
برای همراه شدن با خواهران بزرگرتم و دخرتخالم 
، و پسرخاله هایم بود كه آن قدر بی قرار بودم . 
صبح وقتی چشمانم را باز كردم برای اینكه به مادر 
اعالم بیداری كنم با صدای بلند و كودكانه گفتم : 
مامان من امروز كدوم كتونی هام رو بپوشم مادر با 
نگاهی پر از مهر و حسرت گفت سالم خانم صبح 
بخری بعدش هم مگه تو چند جفت كتونی داری 
همون همیشگیهات رو بپوش . من در آن هنگام 
متوجه نگاه معنی دارنمی شدم . و متوجه نبودم 
كه چرا موجی از حسرت و نگرانی در نگاه پاك 
و معصوم مادر شریین تر از جانم وجود داشت . 
گر چه ما در شهر بودیم و شهر نشنی اما گذراندن 
امورات زندگی در آن زمان با آن امكانات كم و 
اقتصاد ضعیف و اداره كردن چندین بچه ی قد 
و نیم قد برای پدر و مادرم كاری بس مشكل 
بوده است و حاال كه خودم مادر شده ام و 

در دنیای امروز كه همگی وسایل رفاهی مهیاست 
به آن پی می برم. به جرات می توانم بگویم كه 
گاهی دستانمان به آسمان بلند می شود و پیوسته 
نگران و دلواپس فرزندانم هستم . و شاید حاال آن 

نگاهها را می توانم معنا كنم .
و من از آنجا كه می دانستم تا ساعت 10 تا 11 از 
صبحانه خربی نیست بند كتانی هایم را محكم می 
بستم و از پشت بام پدر بزرگ كه به حیاط خانه ی 
خاله راه داشت می دویدم در آن هنگام خاله جانم 
را می دیدم كه مشغول بسنت بار و اسباب و اثاثیه بر 
پشت االغ است . خاله قدی بلند داشت و اندامی 
بسیار قوی و درشت كه مادر در مقابل او بسیار ریز 
و الغر اندام می نمود . با دیدن خاله سالمی بلند 
دادم خاله سربلند كرد و با همان مهربانی همیشگی 
گفت سالم خاله . مامان بیدار شده گفتم بله االن 
با خواهران  مادرم  هنگام  همان  در  و   . یاد  می 
دیگر از درب حیاط وارد می شدند و سالمی و 
آماده برای حركت . در این فاصله دخرتخاله ام 
را می دیدم كه مقداری اسباب و اثاثیه برای بار 
با  خاله   . آورد  می  االغ  خورجنی  درون  كردن 
دیدن دخرتش كمی صدایش را بلند كرد و گفت 
مگر نگفتم خود بار می زنم تو حیاط رو جارو 
كن كه شب برمی گردیم حیاط تمیز باشه اونوقت 
دخرتخاله ام در كمال بی حوصلگی جاروی دسته 
بلند مخصوص حیاط رو بر می داشت و تند و 
تند همراه با غرو غر مشغول جارو زدن حیاط می 
شد حیاطی كه پر بود از فضوالت گوسفندان و 
نوشخوار آنها و من در آن هنگام می دانستم كه 
همه ناراحتی دخرتخاله ام برای چیست و شاید در 
ذهن بچه گانه ام فكر می كردم كه به من حسودی 
می كند . من كه دخرتخاله او بودم با همان سن 
و سال و از اینكه من بیكار و بی خیال روی پله 
او كه مجبور  و  بودم  منتظر رفنت  بام  های پشت 
بود كارهای سخت روستایی را انجام بدهد كامال 
ناراحت و ناراضی بود شاید او هم نمی دانست كه 
همه چیز در شهر و شهر نشینی مهیا نیست و آنجا 
مهر و دل قصه های فراوان و بی پایان خودش را 
دارد . خالصه بعد از اینكه همه كارها هماهنگ 
می شد همگی به راه می افتادیم و به سمت پاینی 

یادم می یاد خاله جانم خاله بزرگم رو می گم از بس كه بچه داشت ماشاءالله هزار ماشاءالله

جارو چینی
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ده و انتهای رودخانه می رفتم . به هنگام رفنت شور 
و شوقی وصف ناپذیر با ما همراه بود . كه قابل 
وصف نیست . خوب به یاد دارم كه خاله جانم 
همیشه چند بره و بزغاله كوچك را كه تازه از شری 
مادر جدا شده بود ؟ را همراه ما می كرد تا آنها نیز 
از آن روز فیض بربند . بعد از اندكی راه رفنت به 
محل رویش جارو ها می رسیدیم. هر كسی مشغول 
كاری می شد اسباب و اثاثیه از روی االغ پاینی 
گذاشته می شد . مادر تلی از هیزم را آتش می كرد 
. كرتی سیاهی كه از آب چشمه پر شده بود روی 
آن قرار می داد و چای تازه دم می كرد خاله و پسر 
خاله ها و دخرتخاله ها و خواهرهایم بعد از اینكه 
مدتی جارو چیده بودند برای صرف چای دعوت 
می شدند و بعد از صرف چای دوباره مشغول كار 
می شدیم وظیفه مادرم معموال آوردن آب از چشمه 
و درست كردن چای و ناهار بود و گاهی اگر كار 
نداشت به سراغ جاروها می رفت و كمك می كرد 
. همه برای چیدن جارو كنار رودخانه پراكنده می 
شدند در آن موقع مسئولیت چرانیدن گوسفندان با 
من بود اما یكی از پسرخاله هایم همیشه مواظب 
بود چون به محض اینكه من غفلت می كردم آن 
گوسفندان شیطون و بال به درون باغ اهایل می 
رفتند و محصوالت باغ رو پایمال می كردند و من 

از این موضوع غافل بودم .
و اما چیدن جارو خیلی تابع قواننی و فن خواهی 
نبود جاروها به سادگی چیده می شدند و دسته 
دسته تحویل خاله داده می شدند اما به یاد دارم كه 
اگر كودكی به قد و قواره من كه تقریبا 7 یا 8 ساله 
بودم به درون جاروها می رفت حتما از دید پنهان 
می شد . بعد از اینكه خاله جاروها را تحویل می 
گرفت آنها را به دسته های مورد نظر تقسیم می 
كرد كوچك و بزرگ ، پهن و نازك ، بلند و كوتاه ، 
و هر كدوم برای مصرف مورد نیاز – بعد اونها رو 
با ریسمان نازك و ظریفی كه از پشم بزها ریسیده 
بود به یكدیگر می بافت و جارو درست می كرد و 

شاید در یك روز 20 تا 30 جارو درست می كرد .
باالخره حول و حوش ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با 
آهنگی بسیار دلنواز همه ما برای صرف ناهار صدا 
می زدند و ما هم كه منتظر چننی زمانی بودیم بدون 
معطلی دست از كار 

می كشیدیم و كنار آتش و چای تازه دم شده منتظر 
كشیدن غذا می نشستیم. غذا معموال دم پختك یا 
رشته پلو بود مقداری پیاز و سیب زمینی و گوجه 
فرنگی روی آتش سرخ می شد بعد كمی بلغور 
گندم و مقداری رشته به آن اضافه و در نهایت 
دم گذاشته می شد ، كه بو و طعمی بس رویایی 
داشت و شاید آن زمان قدر آن بو و عطر و طعم 
را نمی دانستیم و آرزو می كردیم ای كاش مرغی 
و پلوئی و خورشتی داشتیم و اما حاال جز حسرت 
چیزی نیست . بعد از خوردن ناهار همگی برای 
مدتی زیر آن سایه سار درختان سرو بلند قد كنار 
رودخانه ودر خنكای كنار رود اسرتاحتی كوتاه می 
كردیم و نیم چرتی می زدیم كه البته من و بچه 
های دیگر كه نه اما بزرگرتها زمانی به اسرتاحت 

می پرداختند .
ما هم به سراغ گوسفندان می رفتیم و دائم از این 
حرف می زدیم كه آن بزغاله مال منه و آن بره مال 
تو اون بره چقدر زرنگ و اون یكی چقدر تنبل و 

اون چقدر زشته و اون یكی چقدر زیباست .
بعد از ظهر باز هم بزرگرتها به كار چیدن مشغول 
می شدند و هنگام غروب آرام آرام باروبنه از روی 
زمنی جمع می شد خاله جانم كه هرگز خستگی در 
چهره اش معنا نداشت جارو ها را بار االغ می 
كرد و راضی از كار روزانه همگی راهی ده می 

شدیم .
به یاد دارم كه وقتی اول صبح به سراغ جاروها 
می رفتیم چه شور و هیجانی با ما همراه بود و اما 
موقع بازگشت همگی خسته و ناتوان از راه رفنت 
بودیم و بیشرت اوقات ساكت بودیم فقط مادر جانم 
و خاله جانم بودند كه همچنان در حال صحبت و 
درد و دل كردن بودند ما بچه ها هر كدام در افكار 
كودكانه خود غرق بودیم من با نگاهی پشت سرم 
می دیدم كه یكی از پسرخاله هایم چوبی بلند به 
دست گرفته و به ساقه های خشك گندم می زند 
و حركت می كند آن یكی پسرخاله دیگرم در پی 
االغ دوان است و چون بزرگرت است تمام شش 

دانگ حواسش به بار االغ است تا به 
پاینی نیفتد.

دخرتخاله ام 

هم تقریبا نزدیك به من قدم بر می داشت وهر از 
گاهی با من هم صحبت می شد كه مثال این علف 
های خشك را می شناسی می دانی چه گیاهی 
طور  این  خورده  آنها  به  آفتاب  وقتی  و  هستند 
خشك شده اند و آن وقت آن گیاه را روی لبانش 
می گذاشت و با شدت درون آن می دمید صدای 
سوت بسیار ظریف و تیزی از درون آن خارج می 
شد و فضای پیش روی ما را پر می كرد . من با 
تعجب می گفتم این دیگه چیه و او نیز توضیح می 
داد كه اینها شقایق های وحشی هستند كه به  گل 
مار معروف اند البته از نظر ما بچه ها وقتی خشك 
می شوند برگهایشان می ریزد و قسمت انتهایی آنها 
كه خمره ای شكل است از گرده خایل می شود و 
می توان در آن دمید و این گونه صدا تولید كرد . 
من نیز در جستجوی آن علفهای خشك به دسته 
ای از آنها برمی خوردم و با عجله دسته ای از آنها 
را از ساقه خشك شده جدا می كردم . بزرگرتین و 
بلندترین آنها را انتخاب و با قدرت درون آن می 
دمیدم و آنگاه با لذت فراوان می شنیدند كه چه 
آواز اعجاب انگیزی در هوای غروب تابستان و 
در دشت روبروی ما می پیچید. حاال كجاست، آن 
صدا در گوشم زنگ می زند و همواره من را به 
یاد خاطرات كودكی ام می اندازد . و اگر فرصتی 
 . خواهم كرد  امتحان  دوباره  حتما  دهد  دست 
جالب تر اینكه این صوت طبیعی را هم به بچه ها 
ی كنار دستم شناسانیده ام و آنها هم وقتی امتحان 
می كنند به وجد می آیند و برایشان بسیار لذت 
بخش است حاال كم كم به ده نزدیك می شدیم 
و در این فكر بودیم كه یك راست به كنار چشمه 
داخل ده برویم دست و روئی بشوئیم شامی هر 
چند ساده بخوریم و روی پشت بام كاهگلی / زیر 
آن آسمان پر ستاره / آنجا كه اگر دست دراز می 
كرد می توانستی ستاره ها را دست چنی كنی / به 
خوابی خوش فرو رویم / ای كاش آسمان هنوز 
آنگونه پرستاره بود / و ای كاش ستاره ها همچنان 

قابل چیدن بودند
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»مریزا تقی خان فراهانی«]نیازمند منبع[ )1230–
1186( مشهور به امریکبری، یکی از صدراعظمهای 
ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار بود. اصالحات 
امریکبری اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز 
گشت و تا پایان صدارت کوتاه او ادامه یافت. 
مدت صدارت امری کبری 39 ماه )سه سال و سه ماه( 
بود. وی مؤسس داُرالُفنون بود که برای آموزش 
تهران  در  او  فرمان  به  جدید  فناوری  و  دانش 
تأسیس شد. همچننی انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه 
امریکبری  می آید.  به شمار  وی  اقدامات  جمله  از 
پس از این که با توطئه اطرافیان شاه از مقام خود 
برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فنی به دستور 
ناصرالدین شاه به قتل رسید. پیکر وی در شهر کربال 
به خاک سرپده شده است.]1[ بی نینگ انگلیسی 
که همراه وزیر مختار انگلیس امری را مالقات کرده 
وی را فردی درشت و تنومند و هوشمند توصیف 
کرده است. بی نینگ می نویسد امری در جوانی 
اهل کشتی بوده و اندام قوی و درشت وی هم 
موید همنی مطلب است. از پهلوانی امری اطالعی 
زمان  در  زورخانه  ورزش  اما  نیست  دست  در 
وی رایج ترین ورزش بود. لباس امری جبه بود و 
به منشیانش نری دستور داده بود جبه به تن کنند. 
امری کاله بلندی بر سر می گذاشت و موهای وی 
بلند و از نوع به اصطالح پاشنه نخواب بود. وزیر 
مختار انگلیس در یکی از گزارش هایش می نویسد 
پول دوستی که صفت بارز ایرانیان است به هیچ 
وجه در امری راهی ندارد. همه وی را فردی مورد 
اطمینان و غری قابل فساد می دانستند. دکرت پالک 
اتریشی می نویسد: پولهایی که به امری می دادند و 

نمی گرفت همگی خرج کشتنش شد.]2[

زندگی نامه
کودکی

مریزا تقی فراهانی در سال 1186 در روستای هزاوه 
)از توابع اراک( متولد شد.]3[ پدر وی کربالیی 
قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانی بود. 
مادر امری نیز فاطمه نام داشت و عمری طوالنی 
داشت و مرگ هر دو فرزندش محمد تقی و محمد 
حسن را دید. وی در خانه قائم مقام تربیت شد و 
در جوانی توانست سمت منشی گری قائم مقام را 

به دست آورد.
ازدواج و فرزندان

با  اول وی  ازدواج  ازدواج کرد.  بار  دو  امریکبری 
بود.  شهبازخان  حاج  دخرت  »جان جان خانم« 
حاج شهباز خان عموی امری کبری بود. بنابر نوشته 
دکرت پوالک: امری در زمان صدارت خود از این 
خانم« حدود  جان  »جان  است.  شده  جدا  زن 
سال 1248 در آذربایجان درگذشته است. دومنی 
همسر امری، یگانه خواهر تنی ناصرالدین شاه بود که 
»ملک زاده خانم« نام داشت و به »عزت الدوله« 
ملقب بود. او دخرت محمد شاه و مهد علیا بود. او 
در شانزده سالگی به عقد ازدواج امری در آمد. امری 
در این هنگام حدود چهل و سه ساله بوده است. 
این ازدواج ظاهراً به خواست و اشاره ناصرالدین 
شاه صورت گرفته است. این معنا از نامه ای که امری 

به پادشاه نوشته است بر می آید: از اول بر خود 
قبله عالم معلوم است که نمی خواستم در این شهر 
صاحب خانه و عیان شوم. بعد، به حکم همایون و 
برای پیشرفت خدمت شما، این عمل را اقدام کردم.

امری از نخستنی همسر خود »جان جان خانم« که 
مریزا  داشت.  فرزند  بود، سه  هم  دخرت عمویش 
احمد خان زاده مشهور به »امری زاده« و دو دخرت 
که نام یکی از آنها »سلطان خانم« ضبط گردیده 
است. از عزت الدوله نیز دو دخرت داشت که یکی 
»تاج الملوک خانم« و دیگری »همدم الملوک« 

خانم نام داشتند.

دولتمردی و صدارت
نخستنی ماموریت سیاسی مریزا تقی خان این بود 
از جانب  ایران،  در  قتل گریبایدوف  از  پس  که 
برای  تا  یافت  ماموریت  ایران  دولتی  دستگاه 
عذرخواهی به عنوان منشی همراه خسرو مریزا به 
نزد تزار روسیه برود. وی در این سفر در سال 1244 
ماموریت  داشت.  سال  قمری حدود 22  هجری 
دوم وی یک ماموریت تشریفاتی بود که در زمانی 
که وزیر نظام آذربایجان بود به همراه ناصر الدین 
مریزای ویل عهد به ایروان رفت تا با تزار روس که 
به این شهر آمده بود دیدار داشته باشد. نخستنی 
ماموریت سیاسی مهم امری ریاست هیات نمایندگی 
ایران در کنفرانس ارزنه الروم در سال 1259 برای 
حل اختالفات مرزی با دولت عثمانی بود. این 

ماموریت دو سال به طول انجامید.]6[
سپتامرب 1848  شنبه چهارم  در شب  شاه  محمد 
با  انگلیس  سفارت  فوت کرد. کاردار  میالدی 
فرستادن پیکی این خرب را به ناصر الدین مریزا در 
تربیز رساند. مریزا فضل الله نصریالملک پیشکار 
ناصر الدین شاه در مهیا نمودن مقدمات حرکت 
شاه به تهران درماند و مریزا تقی خان مامور به 

این کار شد.
مریزا تقی با استقراض سی هزار تومان از یک 
تاجر تربیزی و تدارک نریوی نظامی کافی همراه 
شاه راهی تهران شد. شاه پس از شش هفته به 
تهران رسید. مریزا تقی خان برای حفظ شأن شاه 
جوان از آمدن چند تن از دوستان نزدیک شاه به 
تهران جلوگریی کرد و دلیل وی این بود که این 
افراد با ناصر الدین مریزا از کودکی مانوس بوده اند 
و احرتام مقام جدید وی را رعایت نخواهند کرد. 
در این مدت مهد علیا در تهران مشغول هماهنگی 
با سفارت انگلیس برای به قدرت رساندن افراد 
مورد نظرش بود و مریزا آقا خان نوری که به قم 
تبعید شده بود را به تهران فراخواند. مریزا نصرالله 
صدر الممالک که خود را نامزد اصلی صدارت 
می دانست در منزل حاجی مریزا آقاسی منزل کرده 
بود و مشغول دسیسه چینی علیه مریزا تقی خان 
بود. اما شاه که به تهران رسید بالفاصله مریزا تقی 
خان را به مقام صدارت برگزید و لقب امری کبری را 

به وی اعطا کرد.
بر  شاه  ناصرالدین  ذیقعده 1264   22 شنبه  شب 
تخت نشست و امری نظام را به صدارت اعظمی 
تعینی کرد. عنی فرمان شاه چننی است : ما تمام امور 

ایران را به دست شما سرپدیم و شما را مسوول هر 
خوب وبدی که اتفاق می افتد می دانیم. همنی 
امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به عدالت 
و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و وثوق 
داریم. به جز شما به هیچ کس دیگر چننی اعتقادی 

نداریم و به همنی جهت این دستخط را نوشتیم.
نخستنی آشوبی که از طرف مخالفنی وی در تهران 
بر پا شد شورش سربازان آذربایجانی پاسدار ارک 
در تهران تنها چهار ماه و نیم پس از صدارت وی 
بود که به تحریک برخی از درباریان انجام شد. در 
این آشوب دو هزار و پانصد سرباز آشوبگر خانه 
امری را محاصره کرده و خواستار عزل وی شدند. 
روز بعد بنی محافظنی خانه امری و سربازان درگریی 
ایجاد شد که موجب کشته شدن دو تن از محافظنی 
شد. امری به خانه مریزا آقاخان نوری رفت و فتنه 
با وساطت چند کس از جمله مریزا ابوالقاسم امام 
جمعه و عباسقلی خان جوانشری فرونشست. در این 
آشوب مردم تهران به حمایت از امری برخاستند و 

دکانها را بسته و به مقابله با یاغیان پرداختند
به  دیگر  با کشورهای  ارتباط  انتظام  برای  امری 
ویژه اروپاییان اهمیت زیادی قایل بود. وی مریزا 
محمد علی شریازی را به وزارت خارجه گماشت 
تمام  این پس  از  از سفرای خارجی خواست  و 
از  و  باشد  خارجه  وزیر  با  مستقیما  مکاتباتشان 
یا صدر اعظم خودداری  به شاه  رجوع مستقیم 
کنند. امری در لندن و سنت پرتزبورگ سفارتخانه 
کیفیت  افزایش  برای  امری  ایجاد کرد.  دایمی 
ارتباطات خارجی هیاتی از مرتجمنی ایجاد کرد که 
مریزا ملکم خان یکی از معروفرتین این افراد است.
امریکبری در 26 بهمن 1227 برابر 22 ربیع االول 1265 ق. 
با عزت الدوله، خواهر ناصرالدین شاه ازدواج کرد.

مرگ
امریکبری، دو روز پس از عزل به کاشان تبعید شد. 
اما با این وجود، مخالفان امریکبری در دربار احتمال 
شاه  عنایت  مورد  دیگر  بار  امریکبری  می دادند که 
قرار گرید و به قدرت بازگردد. بنابراین با کوشش 
فراوان توانستند حکم قتل وی را از ناصرالدین شاه 
 1230 دی   20 روز  در  امریکبری  سرانجام  بگریند. 
)برابر با 10 ژانویه 1852 میالدی( در حمام فنی 

کاشان با بریدن رگ دستهایش به قتل رسید.
ابتدا در همان کاشان دفن کردند.  کالبد امری را 
نگار  روایت مریزا محمد جعفر خان حقایق  به 
خورموجی در کتاب مشهور حقایق الخبار ناصری 
روز بعد از قتل جسدش را در گورستان »پشت 
مشهد« کاشان به خاک سرپدند. چند ماه بعد، به 
پایمردی همسرش عزت الدوله کالبدش را به کربال 
منتقل کردند و در اتاقی که درب آن به سوی صحن 

امام حسنی باز می شود به خاک سرپدند.

اقدامات و رخدادها
تأسیس مدرسه دارالفنون

در  امریکبری،  زمان صدارت  در  دارالفنون  مدرسه 
جدید  مدرسٔه  اولنی  و  شد  تأسیس  شعبه  هفت 
ایران بود. شاهزاده های قاجار نخستنی دانشجویان 

کبیــــرا مــــــری
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دارالفنون بودند. در دارالفنون اصول علمی جدید و دانش های مهندسی، 
پزشکی و فنون به جوانان آموزش داده می شد و بسیاری از معلم های آن 
از اروپا و به ویژه از کشورهایی چون اتریش، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به کار 
گرفته شده بودند. پس از برکناری امریکبری، با وجود مخالفت های مریزا 

آقاخان نوری، مدرسه کار خود را ادامه داد.]

انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه
اولنی شماره روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه 
قاجار در 18 بهمن 1229 خورشیدی )برابر با 7 فوریه 1851 میالدی( 
و به کوشش امریکبری منتشر شد. به دستور امریکبری اشرتاک این 
روزنامه برای هر یک از افرادی که از دستگاه دولتی بیش از 200 
تومان حقوق می گرفتند اجباری بود. در این روزنامه، اخبار داخلی 
شامل خربهای مربوط به دربار، عزل و نصب ها، اعطای مقام ها، 
نشان ها و امتیازات چاپ می شد. در برخی شماره ها نیز اخبار 
رویدادهای شهرهای ایران به چاپ می رسید. در بخش اخبار 
خارجی، اخبار مربوط به کشورهای اروپایی به چاپ می رسید. 
همچننی این روزنامه دارای صفحه حوادث نیز بود.]13[ کمرت 
از یک سال بعد از انتشار اولنی شماره، در شماره 49 این 

روزنامه خرب تحریف شده ای درباره مرگ امریکبری منتشر شد.

رسیدگی به وضع مالیه
امریکبری در دوران صدراعظمی خود با رشوه خواری به 
مبارزه برخاست. او دستور داد دریافتی های بی حساب 
دولتی  دستگاه های  از  بی جهتی که  مواجب  قطع  و 
می گرفتند؛ قطع شود. وی حقوق شاه را کاهش داد 
و ماهانه به دوهزار تومان رسانید و قرار گذاشت که 
هر ماه به او کارسازی کنند. وی مواجب بی حسابی 
که حاج مریزا آقاسی برقرار کرده بود، قطع کرد. وی 
سروسامانی به قواننی مالیاتی داد و صورت عواید و 
مخارج آن را تعدیل کرد. تیولدارانی که حق دیوان 

را نمی دادند، امری تیول آن ها را ضبط کرد].
در دوره صدارت حاجی مریزا آقاسی وضعیت 
بود.  و خزانه خایل  ریخته  به هم  مایل دولت 
پول های نقد خزانه نصیب عده ای خاص از 
درباریان و روحانیون مستمری بگری می شد و 
نصیب دیگران براتهای بی اعتبار بود. زمانی 
که امری به قدرت رسید حجم این براتهای 
معوقه بسیار زیاد بود. امری اطالعات مایل 
از  )اکثر  رسانی کرد  روز  به  را  مالیاتی  و 
زمان  اطالعات  اساس  بر  مالیاتی  دفاتر 
امری  بودند(.  شده  نوشته  زند  کریمخان 
برخی از مستمری ها را قطع کرد و برخی 
را کاهش داد. براتهای معوقه را به قیمت 
پاینی تر نقد کرد و دستور داد دیگر چننی 
براتهای بی اعتباری صادر نشود. امری 
حتی دریافتی ناصر الدین شاه را معنی 

نمود.
رقم خالص در آمد کشور در آخرین 
سال صدارت امری کبری نزدیک به سه 
میلیون تومان بود و بیشرتین عایدی 
مالیاتی نیز مالیات آذربایجان به 
در  بود.  تومان  هزار  مقدار 620 
مخارج  مجموع  سال  همان 
دولت در حدود دو میلیون و 
بود.او  تومان  هزار  ششصد 
همچننی برای ماموران دولتی 
کرد. تعینی  ثابت  حقوق 
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حذف القاب و عناوین
موجب  را  فرمایشی  عناوین  و  القاب  امریکبری، 
زیان های اجتماعی می دانست و در نامیدن دیگران 
به گفنت واژه »جناب« اکتفا می کرد، حتی نسبت 

به مقام صدارت.

اصالحات اجتماعی
امریکبری، دستور داد که رسم قمه کشی و لوطی بازی 
از شهرها و راه ها برداشته شود. وی حمل اسلحه 
قاعده  وی  ممنوع کرد.  را  سالح گرم  و  سرد 
بست نشینی را لغو کرد. این کار امریکبری، مخالفت 
بسیاری از روحانیون را برانگیخت.او حقوق زیاد 

درباری ها و شاهزادهها را کم کرد.

ایجاد قراولخانه
امریکبری دستور داد 40 قراولخانه در نقاط مختلف 
دارالخالفه )تهران( دایر شود. وی همچننی برای 

هر قراولخانه، 12 نگهبان تعینی کرد.

اصالح وضع چاپارخانه دولتی
امریکبری به اصالح وضع چاپارخانه دولتی پرداخت 
به صورتی که آماده حمل و نقل محصوالت پستی 

به اقصی نقاط کشور گردد.

سر و سامان دادن به ارتش
امریکبری، مشق و دروس ارتشیان و تسلیحات آن ها 
و برکشیدن صاحب منصبان بی طرف و نهادن شغل 
و سمت در مقابل افراد و حذف مشاغل بی فایده 
در نظام سازمانی را پایه گذاری کرد. رسم بخشیدن 
ترفیع  معیار  و  برانداخت  را  بی شغل  مناصب 
صاحب منصبان، شایستگی ایشان گشت.او برای 
تامنی باروت ارتش تعدادی کارگاه تولید باروت در 
کشور ایجاد کرد از جمله در برغان و روستای ورده 
او چند بار برای سرکشی به این کارگاه ها به این 
نقاط سفر کرد.مهمات سازی در زمان او رشد کرد 
و توپریزی و باروتسازی تربیز دوباره رونق گرفت. 
وضع لباس ارتش مرتب و منظم شد. به دستور وی 

لباس سربازان از پارچه ایرانی بود.

اصالحات مذهبی
امور  اصالح  و  قمه زنی  منع  پی  در  امریکبری، 
روضه خوانی برآمد. وی نسبت به علمای مذهبی با 
احرتام خاصی برخورد می کرد، با این حال مریزا 
ابوالقاسم امام جمعه تهران، از جمله روحانیونی 
بود که به شدت به مخالفت با امریکبری برخاست 
و بسیاری از روحانیون دیگر نیز به همراهی با او 

برخاستند.

فرمان قتل سیدعلی محمد باب
چهریق  قلعه  در  که  باب  امریکبری،  دستور  به 

آذربایجان زندانی بود، در تربیز تریباران شد.

خاموش کردن شورش ساالر
و  تجزیه طلبی  طرفدار  خراسان که  وایل  ساالر 
زمان  در  بود،  ایران  از  خراسان  خاک  جدایی 
ناصرالدین شاه شورش کرد. امریکبری، سپاهیانی را به 
خراسان فرستاد. سرانجام، امری دستور داد که ساالر 
و همراهانش کشته شوند.شروع آشوب خراسان را 
این طور گفته اند که آصف الدوله محمدخان ساالر 
که حکومت خراسان را عهده دار بود، به کمک 

اکراد قوچانی سبزوار را گرفت و به قصد تصرف 
امریکبری،  حرکت کرد.  تهران  طرف  به  پایتخت، 
حشمت الدوله را به حکومت خراسان گماشت. او 
در نزدیکی نیشابور ساالر را شکست داد و مشهد 
را تصرف کرد؛ ویل چون با مردم بدرفتاری کرد، 
مردم دوباره خواستار ساالر شدند و او هم به یاری 
ترکمن ها حشمت الدوله را شکست داد و مشهد را 
به تصرف درآورد. امریکبری سلطان مرادمریزا را به 
خراسان فرستاد و او با زیرکی توانست فتنٔه ساالر را 
سرکوب کند. در موقع محاصره مشهد برای دفع فتنه، 
سفرای روس و انگلیس برای برقراری صلح تالش 
زیادی کردند ویل امریکبری نپذیرفت و با هوشیاری 
زیاد، فتنه ای را که نزدیک بود قسمتی از شرق 
ایران را تجزیه و دچار آشوب کند سرکوب کرد.

آوردن سیدصالح عرب به ایران
امرپاتوری  فرستادگان  با  در کربال  آقاسیدصالح 
عثمانی روبه رو گردید. وی شش روز با عثمانی 
جنگید تا این که دستگری شد و سلطان عثمانی به 
دستگری کردن وی فرمان داد. امریکبری تالش کرد تا 

سید را به تهران برگرداند

عزل از صدارت
همواره  ناصرالدین شاه  دربار  در  امریکبری  حضور 
مورد مخالفت تعدادی از نزدیکان شاه از جمله 
مهد علیا مادر شاه، اعتمادالدوله و مریزا آقاخان 
نوری قرار داشت؛ چنان که تالش های این عده 
سرانجام منجر به صدور حکم عزل امریکبری از مقام 
خود گردید. برخی از درباریان که او را مخالف 
امریکبری  زدند که  تهمت  می دیدند،  خود  منافع 
داعیه سلطنت دارد.تحریک های مادر شاه و دیگر 
درباریان باعث ترس شاه شد، از این رو، حکم 
عزل امریکبری در روز 19 محرم سال 1267 هجری 
قمری به وی ابالغ شد. چهار روز پس از این، 
منصوب  به سمت صدارت  نوری  آقاخان  مریزا 
شد.ناصرالدین شاه هنگام برکناری امریکبری حدودا 

20 ساله بوده است.

قتل امری کبری
از چند روز قبل از نهم ژانویه 1852 مهد علیا تعدادی 
خواننده و نوازنده زن برای دخرتش عزت الدله 
همسر امری فرستاده بود با این خرب که عن قریب امری 
به وزارت منصوب می گردد. مهد علیا خرب احتمال 
بازگشت امری به قدرت را به عمد در شهر شایع 
کرده بود. عزت الدوله همواره نگران دسیسه برای 
کشنت امری بود این شایعه می توانست نگرانی وی 
را کم کند. هیچ غذایی برای امری نمی اوردند مگر 
اینکه پیش از وی همسرش از آن می خورد. عزت 
الدوله لحظه ای امری را تنها نمی گذاشت.صبح 
آنروز خرب آوردند که پیکی از تهران خواهد رسید 
که فرمان وزارت امری و خلعتی شاه را می آورد.

عزت الدوله البته باز هم نگران بود و خرب را باور 
نداشت. امری اما به حمام رفت . شاید خرب رسیدن 
خلعت را باور کرده بود.علی خان فراش که به باغ 
فنی رسید چاپار دولتی را در کنار در حمام دید که 
منتظر امری بود که از حمام خارج شود و پاسخ نامه 
ای را از وی بگرید.علی خان فراش دست وی را 
گرفت و با خود به حمام برد که وی زن امری را از 
آمدنش مطلع نکند. مامورانش در دیگر حمام را 
مسدود کردند. فراشباشی به چند نفر از مامورانش 
وارد صحن حمام شد و فرمان شاه را نشان داد:

خاص  فدوی  پاسبان،  مالئک  آستان  چاکر   «
پیشخدمت  خان  علی  حاج  مدت،  ابد  دولت 
خاصه، فراشباشی دربار سپهر اقتدار مأمور است 
که به فنی کاشان رفته، مریزا تقی خان فراهانی را 
راحت نماید. و در انجام این مأموریت بنی االقران 
مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد«.

امری با حق نعمتی که بر علی خان داشت پرسید 
شما چرا مامور اینکار شدید. امری خواست عزت 
الدوله را مالقات کند و نزد وی وصیت کند اما علی 
خان نپذیرفت چرا که می دانست با عزت الدوله 
را  اش  شیطانی  ماموریت  وی  نخواهد گذاشت 
انجام دهد. امری به دالک گفت رگهای دو دستش 
را بزند. خون از رگهای وی فوران می کرد . امری دو 
دستش را بر زمنی نهاده بود و منتظر بود تا مرگش 
در رسد. علی خان فراش آن مامور دور از شرافت 
به مری غضب اشاره ای کرد. مری غضب با چکمه 
به میان دو کتف امری کوبید. چون امری به زمنی در 
غلطید دستمایل در گلویش کرد تا جان داد.فراش 
به سرعت برخاست و گفت دیگر کاری نداریم. وی 
و همراهانش با اسبان تند رو به تهران باز گشتند.

مخالفان امریکبری
مخالفان امریکبری را می توان در سه دسته تقسیم 

بندی کرد:
علما دینی روسیه و انگلیس  درباریان 

سیاست خارجی امریکبری
توسعه  را  خارجه  امور  وزارت  دستگاه  امریکبری، 
داد. تأسیس سفارت خانههای دائمی در لندن و 
سن پرتزبورگ، ایجاد کنسولگری در بمبئی، عثمانی 
و قفقاز؛ تربیت کادر برای وزارت امور خارجه و 
تنظیم دفرت اسناد سیاسی از کارهای اوست.]27[ 
امریکبری در زمینه سیاست خارجی، سیاست معروف 
به »سیاست موازنٔه منفی« را در پیش گرفت؛ که بر 
اساس آن می گفت نه به روس امتیاز می دهیم، نه 
به انگلیس و نه به هیج قدرت خارجی دیگر )در 
مقابل، در نظریه موازنٔه مثبت، به دادن امتیاز به هر 

دو طرف قائل می شوند(
یک بار  تنها  امریکبری،  منفی  موازنٔه  سیاست 
خدشه دار شد و آن زمانی بود که در جریان حملٔه 
ترکمن ها در آشوراده، تعدادی سربازان روسی کشته 
خواستار  را  مازندران  فرماندار  عزل  روس ها  و 
شدند و امریکبری به علت فشار روس ها، حاکم آنجا 
را عزل کرد. در این زمان انگلیسی ها از این ضعف 
حکومت مرکزی سود جستند و امتیاز نظارت بر 
کشتریانی در جنوب را با ادعای مبارزه با تجارت 
برده کسب کردند؛ که البته امریکبری در این قرارداد 
این قید را گنجاند که به هنگام نظارت باید ناظران 

ایرانی حضور داشته باشند.
و  روس  نفوذ  و  قدرت  تضعیف  برای  امریکبری 
انگلیس در ایران، می خواست نگاه فرانسه و در 
یک  لذا  جلب کند؛  ایران  به  را  آمریکا  زمانی، 
قرارداد سفارت کنسولگری و یک قرارداد در زمینه 

کشتریانی با آمریکا منعقد کرد.

امریکبری و روحانیت
با روحانّیت خوب بود. روحانی مورد  او  رابطٔه 
اعتماد امریکبری در تهران، شیخ عبدالحسنی تهرانی 
پایتخت به وی  بود که امری، منصب قضا را در 

سرپد.
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دو بخش محروم ساوه بنام زرند وخرقان را آمده اند و یک تیرت شهرستان بدان زده اند شده یک شهرستان بنام زرندیه و قند 
توی دل متصدیان آب شد که می شوند مسئول رئیس و .... تا آنجا که ما یادمان است و از پشتیبان شنیده ایم شنیده اند این 
دو بخش دیروز شهرستان امروز سر در تاریخ کتابت دارد آن هم به قدمت هزاران سال ما بنا را بر آن نمی داریم که چرا در 
محرومیت یا به عبارت آشناتر در صفرات مکتوبی مانده و نداشت ایم محمدعلی خان بر آن قد علم کرده و چه خوب هم 
پیش افتد نخست جامعه دانش آموختگان زرندیه مرکزی را پایه گذارده و در پی آن انجمن قلم و می رود که آن ظلم بر این 
دو بخش را برچینید ، خدایش قوت دهد هم دستی به قلم دارد و هم ذهنی در آی تی از جمله کسانی استکه سر در جیب 
تفکر می گذارد کار را به وسعت میدان دانش می تازد لطفی کرده حقری را در خمره خادمنی خود و با زبان قلم از ناتوانی 
هزینه چاپو انتشار و عدم هم کاری جامعه مال اندوزان حاجیان به مکه مشرف جوانان راکب به مدل روز سوار شده با هم 
بخوانیم و زین مرد استخوان دار فرهنگی بقدر توانمان حمایت کنیم و بدو شاگردی کنیم که او چراغی را برافروخته که شب 
تاریک فرهنگ پیشینیان و عرصه امروز را به آیندگان بسپارد و اگر به یاریش نرویم چراغ او؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ را بسوزاند باور 
کنیم هر که چنان نکرد چننی شد بیاد بیاوریم که اگر سالطنی اسکندران زمان نامشان مانده از صد قمی ارسطوها و فارابی، 

بوعلی سیناها بوده و نه مجامع طال و شال یمنی و اشرت اسب فراوان . 
امروز جوانی به مسئولیت ارشاد زرندیه نشسته که فرهنگ شناس است و بدان ابر می گذارد و خوشحالیم که دوستی از 

دستباف به سوی چراغی دراز شده می مانیم متا اینده را ببینیم اگر در قید حیات باشیم.

به نام خدا
برادر گرامی جناب آقای خسرو امریحسینی

مدیرمسئول ارجمند ماهنامه ی اقتصاد و بیمه 
با عرض سالم و ارادت ،پریو مذاکره پریامون دشواری های مربوط به انتشار نشریه »دانشوران زرند« نخستنی نشریه ی 
اختصاصی و رسمی مربوط به شهرستان زرند و خرقان- شماره های سال 90 و سه ماهه ی نخست سال 1391 برای مالحظه 
و نگهداری تقدیم می شود . باستحضار می رساند که سه شماره ی سال 91 چند نسخه دیجیتال چاپ شده است. و به انتشار 
انبوه و شمارگاه انبوه نرسیده است. فایل pdf آن برای چاپ موجود است. آگاه هستید که اخبار و گزارش های مربوط به 

دانش آموختگان و دانشجویان شهرستان را پوشش می دهد. خدانگهدار شما باد.   

محمدعلی چراغی ها نعمت اند دریابیم دریابید
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در دهه بیست و سی بود كه از روستای سرسبز كوچ كردیم 
به شهر مقدس قم. ضرب المثلی است معروف كه می 
پرسند تو كجایی هستی طرف می گوید هنوز زن نگرفته 
ام تا مشخص شود. پدر من هم چون زن از شهر قم 
دخرت مرحوم ارباب فتح الله فردویی را ستانده عاملی 
بود برای كوچ بماند كه مسائل محلی هم چاشنی آن 
بود. آنروز خانواده ما یك جمع شش نفری بود سه 
پسر و یك دخرت و پدر در اداره اوقاف مشغول كار 
شد و برادر بزرگرتین در دكان الستیك فروشی 
مرحوم گرامی و برادر بزرگرت از من به درس مشق 
و ما دو نفر آخری هم در خانه. در محله شاد قلی 
خان خانه ای اجاره كردیم دو همسایه می داشتیم 
علی اكرب خان ژاندارم و مرحوم آقا شیخ علی اكرب 
هر روز كه خونگاهی عصر می شد منزل ما پاتوق 
بسیاری از افراد بازاری، معتمدین، همسایه ها و 
طلبه ها بود. خویشاوندی با خانواده های محرتم 
تولیت و اربابی و مسئولیت پدر در اداره اوقاف و 
سرشناسی پدر در والیت عامل این جمع می بود 
و جالب اینكه هر روز پدر را نصیحت می كردند 
بدین مضمون چرا به شهر آمدی و دل از دیار 
بریدی علی اكرب خان ژاندارم و آقا سید علی اكرب 
روحانی كه از آشیانه قبلی ما مطلع بودندهر روز 
به وفور می فرمودند حیف نبود یاقوزین را رها 
كردی به باغ پنبه قم آمدی نه شریینی آب بوالغ 

دارد نه سرشری قلعه خان لوق.
این نصایح كار خود را كرد و عامل دیگری هم 
كه اتفاق افتاد این بود كه برادر بزرگ ارمسری 
برای دادن تخم شخم به كشاورزان تصادف كرد 
و منتقل شد به بیمارستان به مدت یك سال. در 
كش و قوس تب سیاست در آن سالها در كشور 
نعره كشیدنهای  و  آمدن مصدق  و  و رفنت شاه 
حزب توده ما دوباره به روستا بازگشتیم و این بار 
سر در جیف تفكر به خودآبادی و لذت بردن از 
سبززارها مشغول گشتیم. به لطف خداوند به جمع 

ما یك پسر و سه دخرت هم افزوده شد یك خانواده پرشمار. 
زیارت كربال  به  بود كه  پدر درمیان دهه سی و چهل 
مشرف شد و آنروز مصادف شد با كودتای عبدالكریم 
قاسم و درگریی و بگری و ببند. برادر كوچك من كه همراه 
پدر بود مجروح شد و این مثال بود كه حادثه بیش از ما 
می رود. زمینی داشتیم كشت داشت برداشت عالوه بر 
خانواده خود چهار ایل پنج خانوار هم بخوبی زندگی می 
كردند هر سال به زیارت مشهد و كربال و حج مشرف می 
شدند خدا رحمت كند همه رفته ها را. عالوه بر هندوانه، 
گردو، بادام، كشمش، گندم، جو، لوبیا و عدس ،مرغ و 
قوچ پرواره به شهر می فروختیم در روستای ما دوگله گاو 
گل بود دو گله نرخر ده گله گوسفند دو گله كرپه و نزدیك 
به چهار صد خانوار بخوبی خوشی چون روستای ما سید 
نمی داشت معتمدین رفتند از الكه قزوین چند خانوار 
سید آوردند و اسكان دادند روزگار بخوبی می گذشت 
تا اینكه كت و شلوار و كاله شابكو مد شد و این عاملی 
شد به كوچ و جالب اینكه مرحوم استاد مریزا و حسنی 
فالحی دو خیاط روستا در طول سال یك روز هم بیكار 
نبودند و من حرمت مرحوم استاد مریزا خیاط را در مقایل 
بنوشته ام و خانم ننه با آن بخیه ریز و آن ستاره نقشه بر 
حاشیه نشسته و دست باف جوراب و دستكش مرحوم 
لیال ننه با آن همه نقش نگار به دست فراموشی سرپده 
شد و این عاملی شد برای روستائیان به فروش دام تا به 
اینجا رسیده كه دو سال است در به در به دنبال یك نمونه 
اوجار و چرخ چنجل هستم تا در خانه به یادگار گذارم و 
این بریچ از انگشتان فزون را نشان دهم نیست كه نیست.
اگر نباشد این چند فراری افغان چهار دهنه قنوات به 
خشكی می رسد همانطور كه باغ قصبه بدان دچار شده. 
روز پیش در خرب دیدیم كه بدانجا رسیده ایم كه قطری 
ها برای كشت خواهند آمد باز هم مثایل گویند كدام اتاق 
روشن است گویند اتاق آخر ما را چه شده چرا از این كت 
شلوار فرنگی دست نمی كشیم تن را كه به مد اونوریها 
آراستیم حال كشت داشت برداشت را به افرادی بدهیم 
كه خدا رحمت كند فردوسی را كه می سرود تقدیر تو ای 

از   یا قوزین تا قطر
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چرخ گردون،تفو
حال كه به داخل تاریخ رفتیم بگوئیم:

روزی كه هووختشره پادشاه ایران زمنی دروازه شهر »اشور« را فرو 
افكند و دودمان ستمگر انها را پایان داد و پای در آن نهاد دستور داد 
سه درخت سرو در جلوی دروازه شهر بكارند به یاد اتحاد تاریخی 
كه با كمك جد بزرگش دیاكو بنی سه تبار ایران زمنی )پارت، پارس 
و ماد( برقرار شد و نخستنی دودمان كامال ایرانی به نام ماد شكل 

گرفت.
این سه درخت پس از غریب به هزار و سیصد سال همچنان سبز 
بودند و شاخه هایشان چنان به هم گره خورده بود كه گویی یك 
درخت هستند. وقتی مشاور ابوجعفر منصور خلیفه عباسی و قاتل 
ابومسلم خراسانی به او از علت كاشت این سه درخت گفت منصور 
ضد ایرانی همانجا دستور سوزاندن آن سه درخت را داد آن روز 
منصور به اطرافیانش گفت ابومسلم را كشتم تا ایرانیان كمر راست 
نكنند و اگر این سه درخت و تبار دوباره به هم گره بخورند دیگر 

فرمانربدار هیچ خلیفه یی نخواهند بود.
غرور و خونخواری منصور را كور كرده بود او فكر می كرد ایران با 
این كارهادوباره جان نمی گرید اما همان گونه كه می دانیم: )ایران 
یقنی غروبی هم نخواهد داشت.  به  و  تاریخ است.(  دم،  سپیده 
ابوجعفر منصور در سال 755، در سفر بود كه خواب دید سه جوانه 
سرو از درون كاخ فرمانروایش بریون آمده و چنان بزرگ شده اند كه 
كاخش منهدم و خودش در سیاهی فرو افتاده است. خلیفه پریشان 
حال و رویش زرد گشت پس از چند روز لرز و تشنج دل تركاند و به 

هالكت رسید.
حال ما نه یاقوزین داریم و نه به قطر می رویم تكلیف ما با این كت 
شلوار مارك دار و مزرعه پر تیغ و علف چه می شود همان فرموده 

فردوسی را تفو بر تو ای چرخ گردون تفو.
خدایش رحمت كند حاج آقا محمد امامی را كه می فرمود كیسه 
طال زمنی است و طال محصول كاشته آن راین كیسه پر را حرمت 

الزم است.              
اواخر تریماه و اوایل مرداد بود که رسانه  ها دست به انتشار خرب قابل 
توجهی زدند: "قطری  ها اراضی کشاورزی ایران را اجاره می کنند."

کارشناسان صاحب نظر به سبک و سنگنی کردن خرب پرداختند و به 
این نتیجه رسیدند که مقامات مسئول کشور چنان مسحور درآمدهای 
نفتی هستند که به کلی ظرفیت های وسیع کشاورزی را از یاد برده  اند 
تا آنجا که کشاورزی با اینکه حدود 20 درصد درآمد ملی را تأمنی 
می کند، تنها سهمی که از سرمایه گذاری نصیبش می شود، حدود 5 

درصد است.
یکی از کارشناسان اقتصاد کشاورزی در این باره گفته است: "یکی 
از دالیل مطرح شدن درخواست مشارکت خارجی ها برای سرمایه  
گذاری در زمنی های ایران، وجود ظرفیت های باالی این اراضی 
است و در غفلت داخلی از این ظرفیت ها، خارجی ها به فکر توسعه 
امور کشاورزی افتاده  اند. کشورهای پیشرفته نگاه ویژه  ای به بخش 
کشاورزی دارند و به این نتیجه رسیده  اند که الزمه توسعه اقتصادی، 

توسعه بخش کشاورزی است."
جالب این است که مسئوالن کشور در آغاز صرفاً به تکذیب خرب 
رد موضوع  از سرمایه  گذاری ضمن  پرداختند. مدیرکل حمایت 

صریحاً اظهار می دارد که "تا کنون قطری ها هیچ گونه پیشنهاد و 
درخواستی مبنی بر واگذاری، فروش یا اجاره اراضی کشاورزی 

ایران نداشته  اند."
هم  اراضی کشور  امور  سازمان  سرپرست  اورنگی"  "علریضا  و 
به سرمایه گذاران  اراضی مستعد کشاورزی  "واگذاری  می گوید: 
خارجی امکان پذیر نیست؛ چگونه ممکن است که زمنی هایمان را به 
خارجی ها واگذار کنیم تا آن ها برایمان کشاورزی کنند؟" و سرانجام 
سخنگوی وزارت خارجه نیز در صدد تکذیب موضوع برآمد و 
اظهار داشت: "تا کنون چننی چیزی صورت نگرفته و مطالبی که 

راجع به کشور قطر عنوان شده درست نیست."
اما بعداً زمزمه  های دیگری به گوش می رسید. "امریی" نماینده 
کهنوج با اما و اگرهایی به تأیید موضوع پرداخت و یادآور شد: 
"باید قطری ها از نریوی کار بومی استفاده کنند. اجاره کوتاه مدت و 
با قیمت مناسب باشد و اگر این گونه نباشد، این اجاره هیچ سودی 

برای مردم جنوب کرمان به همراه نخواهد داشت."
اما پیگریی های اصحاب رسانه، عاقبت صحت خرب را تأیید کرد و 
معلوم شد،"با توجه به رایزنی  های به عمل آمده از سوی سفری محرتم 
جمهوری اسالمی ایران در قطر، مسئوالن قطر آمادگی خود را جهت 

اجاره زمنی های کشاورزی کشورمان اعالم کرده اند."
اما بعد از تأیید خرب، محل جغرافیائی اراضی مورد بحث برای همه 
موضوع غامضی شده بود و چون سفارت قطر درباره این مسئله 
صراحت بیشرتی داشت، مراجعه به آن ها فقط این جواب را به 
همراه داشت: " از محل دقیق این زمنی ها خرب ندارم، ویل فقط 
می دانم که از تهران با هواپیما به آنجا می روند و بعد که عالقمندی 
مردم به موضوع را می بینند، اضافه می کنند: شما چرا خربها را این 
قدر دیر می خوانید؟ زمنی های مورد نیاز حدود 7 تا 8 ماه پیش از 

ایران اجاره شده است."
ما بدون اینکه بخواهیم در مورد تقاضای قطری  ها حرف و حدیثی 
داشته باشیم و یا اینکه درصدد کشف علت تکذیب  های بی  پایه 
مقامات برآییم، استفاده از سرمایه خارجی را عیب نمی دانیم ویل 
مسئوالن مملکتی در برابر چننی تقاضاهایی به جای اینکه خارجیان 
را دعوت به زراعت در کشور بکنند، بهرت است متقاضیان را به 
ما دچار کمبود و کم و کسری  بخش هایی هدایت بکنند که واقعاً 
هستیم. و مثاًل قطری ها را که خواهان سرمایه  گذاری در کشور ما شده  
اند به سوی صنایع تبدیلی و بسته  بندی و بازار رسانی محصوالت 

کشاورزی بکشانیم.
در حال حاضر، کشمش مملکت به ترکیه می رود و در آنجا پس از 
پاک کردن در بسته  بندی های شیک و نظر گریی به نام خود آنها در 
دنیا صادر می شود. همنی کار را اماراتی ها با زعفران ما می کنند. 
واقعاً ما در این زمینه ها نیازمند سرمایه  گذاری و نوآوری هستیم.

در امر تولید محصوالت و مقایسه آن با درآمدهای نفتی تنها به نقل 
گفته  های کارشناسی اشاره می کنیم که روزنامه جهان اقتصاد در 
شماره چهارم مرداد خود درج نموده است: "ایران دارای 12 هزار 
سال سابقه سکونت و 7000 سال سابقه تمدن است که طی این قرون 
متمادی بخش کشاورزی و دام پروری ثروت الیزال بوده و کشور را 
اداره کرده است. نفت حدود 100 سال است که پیدا شده اما متأسفانه 

برخی افراد فکر می کنند، ثروت الیزال است
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گره کار در کجاست؟ آیا مسئوالن از سعه  
صدر برخوردار نیستند یا نشریات به فضای یأس و 

ناامیدی دامن می زنند؟
در  تحول  و  تغیری  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
عرصه های مختلف، به ویژه در حوزه  ارتباطات، 
موجب رشد و توسعه  علوم انسانی شد. تصویب 
اعالمیه  جهانی حقوق بشر و حمایت از آزادی 
بیان، انتشار نشریات و مجالت گوناگون، استفاده 
از اینرتنت و طرح ایده دهکده  جهانی، موجب به 

هم پیوستگی انسان ها در سراسر جهان شد.
فضای  در  ویژه  به  رسانه ها  نقش  میان،  این  در 
مجازی، در حوزه  اطالع رسانی، آموزش و سرگرمی 
فوق العاده بوده است؛ به نحوی که از مطبوعات به 
عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می شود. در 
همنی راستا، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
با پیش بینی اصویل، حمایتی همه جانبه از آزادی 

مطبوعات به عمل آورده است.
پس از پریوزی انقالب اسالمی با رشد کمی و 
کیفی مطبوعات و باز شدن فضای سیاسی کشور، 
حوزه های  در  مجله  و  نشریه  ده ها  انتشار  شاهد 
مختلف بوده ایم، اما به مرور زمان و با افزایش 
سرمایه گذاری  و  داخلی  و  خارجی  تهدیدهای 
و  نظام  بنی  رسانه ها،  روی  بر  انقالب  دشمنان 
برخی رسانه ها چالش هایی رخ داد که به عنوان 

واقعیتی تداوم یافته باید بررسی شود.
این چالش ناشی از عملکرد رسانه هایی بود که با 
استفاده از ظرفیت های داخلی و با حمایت برخی 
سیاست مداران، گاه در قامت عامل ضد انقالب 
ظاهر می شدند و عرصه را بر وفاداران انقالب 
تنگ می کردند. افزایش نشریات و تحول کیفی 
آن ها، مدیون حمایت قانون اساسی و مسؤوالن 
نظام است؛ اما گاه مشاهده می شود که مقامات 
شیوه های  و  مطبوعات  وضعیت  از  ارشد کشور 

کاری آن ها انتقاد می کنند.
گره کار در کجاست؟ آیا مسئوالن کشوری از سعه  
را  انتقاد  تحمل  تاب  و  نیستند  برخوردار  صدر 
ندارند؛ یا آن که نشریات در قالب اصالح امور و 
انتقاد، به فضای یأس و ناامیدی دامن می زنند؟ 
تذکر هر چند یک بار مقام معظم رهربی و برخی 

به  مسئوالن 
انذار  و  مطبوعات 
جراید، از وجود مشکالتی در این زمینه حکایت 
با  ایران،  در  رسانه ها  نقش  واکاوی  برای  دارد. 
نگاه اجمایل به قانون مطبوعات، مهم ترین چالش 
این  مطبوعات و رسانه ها و نقش دادستانی در 

زمینه را بررسی می کنیم:
1. مبانی قانونی

قانون اساسی در بند دوم از اصل سوم، بر باال 
بردن سطح آگاهی های عمومی در همه  زمینه ها 
رسانه های  و  مطبوعات  از  صحیح  استفاده   با 
الگوی  اصل که  این  است.  تأکید کرده  گروهی 
یک جامعه ی اسالمی را ترسیم می کند، به نقش 
مطبوعات در ساخت یک جامعه  سالم و ایمن 
اشاره دارد. اصل بیست و چهارم این قانون نیز بر 

آزادی مطبوعات تأکید کرده است.
قانون مطبوعات مصوب 1379 در بخش رسالت 
مطبوعات، اهم وظایف رسانه ها را به شرح زیر 

احصاء کرده است:
فلا( روشن ساخنت افکار عمومی؛
ب( پیشربد اهداف قانون اساسی؛

و  کاذب  مرزبندی های  نفی  برای  تالش  ج( 
تفرقه انگیز؛

د( مبارزه با نظام فرهنگ استعماری مانند اسراف 
و تبذیر؛

هـ( حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
تأکید این قانون بر حق نظارت اصحاب رسانه 
بر امور کشور از ظرفیت قابل توجه رسانه ها در 
است که  در حایل  این  دارد؛  مهم حکایت  این 
بهره ی   این ظرفیت  از  تا کنون  مطبوعات کشور 
چندانی نربده اند؛ در مقابل با خلط میان انتقاد و 
اهانت، بروز چالش های جدی را موجب شده اند؛ 
این در حایل است که در قانون مذکور مرز انتقاد با 

تحقری و یا اهانت روشن شده است.
2. چالش های رسانه ها

حساسیت نقش مطبوعات به ویژه در کشورهای 
ایران،  مانند  مکتبی  و  ارزشی  نظام  بر  مبتنی 
معضالت و چالش هایی را به همراه دارد که اهم 

آن به شرح زیر است:

1-2. حمایت از مخالفان و معاندان
پس از پریوزی انقالب اسالمی، بارها مشاهده شد 
که برخی نشریات از مبانی و عوامل مخالف و 
معاند جمهوری اسالمی حمایت کرده اند. از جمله 
پریوزی  اوایل  در  آیندگان  روزنامه ی  به  می توان 

انقالب اسالمی اشاره کرد.
2-2. حمایت از ارزش های غریدینی

و  اصالحات  دوره   در  کیان  حلقه   شکل گریی 
انتشار برخی نشریات مروج سکوالریسم جلوه ای 
دوره   در  سیاسی  توسعه   است.  معضل  این  از 
اصالحات، با تعدد و تنوع مطبوعات در این دوره 
همراه شد؛ در این دوره، نشریاتی مانند جامعه، 
توس و صبح امروز در قالب انتشار گزارش و مقاله، 
مبانی دینی را زیر سؤال  بردند؛ به گونه ای که یکی 
از عناصر متواری خارج از کشور، در مطلبی برخی 
وقایع دوران صدر اسالم را ناشی از خشونت در 

دوره  پیامرب )ص( تلقی کرد.
3-2. القای ناامیدی و ناکارآمدی

بزرگ نمایی  محور  بر  نشریات  برخی  مطالب 
قوا،  بنی  اختالف  ایجاد  سیاه نمایی،  مشکالت، 
هجمه به ارکان نظام و زیر سؤال بردن اقدامات 

نهادها و سازمان های کشور متمرکز است. 
هماهنگی در انتشار مطالب یکسان و با اهداف 
خاص، استفاده از تیرتهای مشابه و بعضاً واحد در 
مطبوعات، از دیگر چالش های کنونی مطبوعات 

است.
4-2. توقیف مطبوعات

مطبوعات  توقیف  چالش های کنونی،  از  یکی 
قانون  در  آن  موارد  و  مصادیق  اگرچه  است. 
مطبوعات پیش بینی شده است؛ اما از آن جا که 
توقیف یک نشریه حتی در کوتاه مدت، بیکاری 
برخی از اصحاب رسانه را به دنبال دارد، به عنوان 

چالشی فراروی اهل رسانه تلقی می شود.
5-2. عدم رعایت موازین قانونی در انتشار 

مطالب
از دیگر معضالت رسانه ها، عدم رعایت موازین 
قانونی در انتشار مطالب است. برای نمونه ماده  
و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آینی  قانون   188
انقالب در امور کیفری و تبصره  ذیل آن، رسانه ها 
را مکلف ساخته است از انتشار اسامی متهمان 
به کرات  اما  خودداری کنند،  علنی  دادگاه  در 
دیده می شود که رسانه ها  به رغم تذکرات رؤسای 
دادگاه ها و مسؤالن قضایی، از انجام این وظیفه  
قانونی طفره رفته و برای تخریب افراد، از اسامی 
و مشخصات کامل آنان استفاده می کنند؛ یا در 
برخی موارد بدون مجوز قانونی، تصاویر افراد را 

منتشر می نمایند.
برخی رسانه ها و سایت های خربی، با استناد به 
حق دانسنت برای مردم، خود را در انتشار هر گونه 
مطلبی مجاز می دانند؛ این در حایل است که با 
اقدام می تواند  این  فوق،  مقرره   وجود صراحت 
مشکالت بسیاری را برای اصحاب رسانه درپی 
داشته باشد. به عنوان مثال در محاکمات اخری در 
پرونده  فساد بزرگ اقتصادی و هم چننی دادگاه 
موسوم به پرونده ی بیمه ، اسامی بسیاری از مسؤالن 
که در جلسات علنی دادگاه مطرح شد، برخالف 

رسانه؛ 
تهدید یا فرصت
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موازین قانونی در رسانه ها انتشار یافت؛ اقدامی 
که انتقاد و گالیه  برخی مسؤالن دولتی را موجب 

گردید و حمالتی را نیز متوجه قوه قضاییه کرد.
6-2. انتشار مطالب خالف واقع

به رغم آن که به موجب بند 11 از ماده  7 قانون 
مطبوعات، انتشار مطالب خالف واقع جرم انگاری 
برخی  است که  مشاهده شده  بارها  است،  شده 
رسانه ها، مطالب و موضوعاتی را مطرح می کنند 

که تکذیب بعدی را به دنبال دارد.
موارد  در  رسانه ها  است  شده  موجب  رویه  این 
متعددی، با انتشار اخبار و مطالب خالف واقع، 
و  مسؤالن کشور  و  افراد  علیه  تخریبی  فضای 
به  امری که  نمایند؛  ایجاد  سیاسی  جریان های 
ویژه در دوره  انتخابات تشدید می شود؛ و برخی 
بر  نظر،  مورد  داوطلبان  پریوزی  برای  نشریات 
انتشار مطالب واقع خارج از موازین قانونی اصرار 

می ورزند.
7-2. ورود به حریم خصوصی

امور  ندارند  تمایل  کشور  مسؤالن  و  مدیران 
منتشر  رسانه ها  در  آن ها  محرمانه   و  خصوصی 
شود؛ امری که نسبت به تمامی افراد جامعه صادق 
است؛ چرا که برای مثال، انتشار عکس افراد در 
وضعیت های نامناسب به ویژه تصاویری از بانوان، 

موجب هتک حیثیت و آبروی آنان می شود.
در  حریم خصوصی،  بر  حِق  قالب  در  حق  این 
رسمیت  به  بنی المللی  اسناد  و  داخلی  قواننی 
شناخته شده است. متأسفانه، رسانه های جمعی به 
ویژه سایت های خربی در این عرصه بدون توجه 
به موازین شرعی و مبانی قانونی حق بر حریم 
انتشار مسائل و  به چاپ و  خصوصی، مبادرت 
امری که در  افراد می نمایند؛  تصاویر خصوصی 
رسانه های  مسؤل  مدیران  تعقیب  بسیاری  موارد 

متخلف را در پی داشته است.
به طور مثال، انتشار عکس یکی از مسؤالن سوار 
بر اسب که مربوط به سال های خیلی دور بوده 
است و ارتباطی با مسؤلیت های کنونی وی ندارد، 
چه امری را ثابت می کند؟ در حال حاضر استفاده  
ابزاری از تصاویر افراد در نشریات به چالشی جدی 
بدل شده است؛ آن گونه که مطبوعات موسوم به 
نشریات زرد، از تصاویر نامناسب افراد در حدی 
افراطی بهره می گریند؛ امری که تعقیب برخی از 
از سوی دادستانی موجب شده  را  این نشریات 
ابزاری از عکس های  است. هم چننی استفاده ی 
مصادیق  از  زننده،  آرایش های  همراه  به  زنان 

مجرمانه است.
8-2. اطالع رسانی و پیامدهای ناشی از آن

رسانه ها در انتشار مطالب و اخبار با مشکالت 
بسیاری مواجه هستند. گاهی اخبار منتشره متضمن 
اخباری  چننی  انتشار  است؛  غریواقعی  مطالب 
تعقیب  موجبات  و  بوده  مجرمانه  وصف  واجد 
فراهم  را  نشریه  مسئول  مدیر  و  نویسنده  قضایی 
می آورد. براین اساس، احتمال کذب بودن اخبار 
انتشار  در  مطبوعات  اهایل  است  شده  موجب 
با احتیاط بیشرتی عمل کنند. هر چند در  آن ها 
عمل مطبوعات توانسته اند با اتکاء به توانمندی و 
تجارب رسانه ای، عملکرد خود در انتشار مطالب 

را به گونه ای کنرتل کنند تا کمرت مورد تعقیب قرار 
گریند، اما در کنار انتشار مطالب کذب، گاه نیز 
انتشار مطالب و اخباری برخالف سیاست های 
کلی نظام، زمینه  تعقیب مدیران مسئول را فراهم 
می آورد؛ از این رو دقت و مراقبت مدیران مسئول 
در  نحو صحیح،  به  اخبار  انتشار  در  مطبوعات 
جلوگریی از پیگردهای قضایی، نقش مهمی را 

ایفاء می کند.
9-2. فیلرتینگ سایت ها

از جمله چالش های جدی رسانه های الکرتونیکی، 
موضوع فیلرتینگ است؛ ضمانت اجرایی که به 
صراحت در قانون جرایم رایانه ای از آن یاد شده 
پایگاه ها، رصد و پی گریی  است. تعدد و تنوع 
انتشار اخبار، این رسانه ها را به معضل و چالشی 

جدی بدل کرده است.
مخالف  مطالب  انتشار  محرمانه،  اخبار  انتشار 
موازین اسالمی و خالف عفت عمومی، تبلیغ و 
ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختالف بنی اقشار 
ایجاد  نژادی،  و  قومی  مسائل  طرح  با  جامعه 
اختالف بنی قوا، فاش کردن اسرار کشور و انتشار 
و  مقامات  به  اهانت  محرمانه،  مسایل  و  اسناد 
مسئوالن ارشد کشور، وارد کردن افرتا به مقامات، 
نهادها و ارگان ها، پخش مطالب متضمن توهنی در 
قالب انتشار اخبار و انتقاد از مسئوالن، نقل مطلب 
از گروه ها و احزاب غریقانونی و مخالف اسالم، 
و  افراد  تحقری  افراد،  تصاویر  از  ابزاری  استفاده  
توهنی به دیگران، انتشار شایعات و مطالب خالف 
ادبی،  سرقت  واقع، 
حریم  به  ورود 
صی  خصو

 ، ن ا یگر د
تخریب و هتک 

افراد،  آبروی 
علیه  مطلب  انتشار 

قانون اساسی و ضربه 
زدن به امنیت ملی کشور، 

از جمله موارد مجرمانه ای 
مسئول  مدیران  که  است 

رسانه ها و سایت های خربی را 
در آستانه تعقیب و پیگرد قضایی 

قرار داده و پایگاه های مذکور را نیز 
با معضل فیلرتینگ مواجه می سازد.

با آشکار شدن نخستنی نشانه های پیگرد 
نیز  رسانه ها  این  مسئول  مدیران  قضایی، 

خود  مطبوعاتی  حقوق  از  استفاده  مدعی 
و  سازنده  انتقاد  بر  مبنی  بنیادین شان  حق  و 

اطالع رسانی می شوند؛ در حایل که طبق قانون 
مطبوعات، انتقاد سازنده به شرط دارا بودن منطق 
و استدالل و پرهیز از توهنی و تحقری و تخریب، 

و  نشریات کاغذی  از  اعم  نشریات  حقوق  از 
الکرتونیکی محسوب می شود.

10-2. سروکار داشنت رسانه ها با سازمان های 
متعدد

و  نهی  رسانه ها،  روی  پیش  مشکالت  از  یکی 
قانون  طبق  است.  مختلف  مجاری  از  آنان  امر 
مطبوعات، نهاد اصلی ناظر بر رسانه ها، وزارت 
لحاظ  به  اما  است،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مشکالت ساختاری موجود، نهادها و سازمان های 

متعدد در امور مطبوعات مداخله می کنند.
این وضعیت در دوران های بحران تشدید می شود. 
اجتماعی،  بروز تنش های  اثر  در  مثال  به عنوان 
نهادها  برخی  امنیتی،  وقوع حوادث  یا  شورش 
برای مدیران مسئول مطبوعات و پایگاه ها خربی 
برگزار می کنند. اصل تشکیل  توجیهی  جلسات 
این گونه جلسات، مفید و مؤثر است، اما از آن جا 
که از وظایف ذاتی برخی نهادها خارج است، 

مدیران مسئول را دچار سردرگمی می کند.
بهرتین شیوه آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به وظایف خود نسبت به مطبوعات که 
است،  شده  تصریح  آن  بر  مقررات  و  قواننی  در 
عمل کند؛ آن گونه که با نظارت مداوم و مستمر، 
سایت های خربی  و  نشریات  مدیران  هرازگاهی 
آنان  به  را  ضروری  مطالب  و  دعوت کرده  را 
یادآوری کند. این در حایل است که در عمل دیده 
شده است که دعوت مدیران مسئول نشریات و 
سایت های خربی از سوی چند مرجع مختلف و 
گاه غریمسئول، مواجهه  اصحاب رسانه با تذکرات 

یا توصیه های متناقض را درپی داشته است.
پیشنهاد  مشکل،  این  به  بخشیدن  سامان  برای 
می شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 
طرف اصلی مطبوعات با تشکیل جلسات و دادن 
تذکرات الزم، در راستای مرتفع کردن مشکالت 
گام بردارد؛ در این میان مداخله  قوه قضاییه نیز در 
موارد مصرح قانونی ضروری است؛ با اتخاذ این 
روند، از یک سوی رسانه ها بهرت می توانند تکالیف 
قانونی خود را به انجام رسانند و از سوی دیگر، از 
اقدامات تکراری و اضافی سایر نهادها جلوگریی 
هدایت  بخشی  وظیفه  آن که،  مهم تر  می شود؛ 

نشریات نیز به محاق فرو نمی رود.
تأسیس دادسرای فرهنگ و  با  تهران  دادستانی 
رسانه  تالش کرده است تا در مرحله  اول با تذکر و 
اقدامات پیشگریانه، اصحاب رسانه را به رعایت 
در صورت  و  هدایت کند  و  توصیه  مقررات 
اختیارات  از  مطبوعاتی،  جرایم  ارتکاب 
قانونی خود در این زمینه استفاده کند. در 
هر حال انتظار می رود رسانه ها با احساس 
مسئولیت بیشرت و درک وضعیت کنونی، 
دادن  جلوه  بزرگ  و  سیاه نمایی  از 
فضای  و  مشکالت خودداری کرده 
امید و شادابی را فراهم کنند و ثابت 
کنند که می توان رسانه ها را به یک 
از  دفاع  برای  بزرگ  فرصت 

انقالب اسالمی تبدیل کرد.
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تازه به كار خرب گذارده بودند و من هم تشنه كار 
نو. در خیابان تخت جمشید سابق از شركت نفت 
بریون شده و در ذهنم مسائل شنیده از مدیرنفت را 
راست و ریست می كردم كه جلو پای من یك آریا 
سبز رنگ با صندیل هایی به همنی رنگ ایستاد 
و مرا به نام صدا كرد و من چون نیك نظر كردم 
منصور رئیس كل بیمه را دیدم كه مرا به خود می 
از وزارت می بود  او  با  خواند و آشنایی حقری 
كه او وزیر بود و من یك خربنگار جوان. حال 
منصور رئیس كل بیمه بود و من تشنه خرب بیمه. 
بخصوص بیمه مركزی كه دارای مدرسه عایل هم 
بود و آن روز مدارس عایل منصوب به بزرگانی 
چون علی اصغر حكمت مدرسه عایل ادبیات، 
دكرت كاشانی مدرسه عایل ترجمه، دكرت علی اقبایل 
مدرسه  مسعودی  دكرت  عایل كشاورزی،  مدرسه 
عایل علوم ارتباطات و.... اگر دكرت علی اصغر 
حكمت مفاخر دوله دانشگاه تهران را تاسیس 
كردقطعا باورش بود كه كشور نیاز به اندیشمندان 
و دانشوران فنون و علوم روز می دارد پس مدرسه 
باید  می  آینده كشوریست كه  برای  بیمه  عایل 
سرآمد جهانیان باشد  جناب كریمی سال پیش كه 
منصوب به این پست شد در تاالر میدان كاج باز 
هم در قالب خربنگار پرسیدم به چه كار آمدی به 
سازمانی كه سالهاست خفته و در باشگاه باالی 
نهار و شام میل می كند و گاها  كاخ سعدآباد 
اسباب  محل  و گاهی  شود  می  ستاد كارگزاران 
طرب، تو كه در اشتغال عامل خدمت بودی بدین 
جماعت چشم انتظار و او گفت آمده ام كه خدمت 
كنم یا بقول شما از خواب بیدارش كنم. به روز 
دوشنبه در دهه سوم شهریور در طبقه پنجم كاخ 
وزارت اقتصاد به جمع خربنگاران كریمی بنشسته 
و سخن می گفت و من با تن خسته برگشته از 
سفر به مناطق زلزله زده رسیده ودر انتهای میز 
به گوشی نشسته سخن به ساعتی برفت سخنگو 

بگفت كریمی مسافر مناطق زلزله زده است دیگر 
سوایل نرپسید تا فرصت دیگر. سن باالی 60 سال 
و تنگی نفس و سینه دریده، به حرمت قلم خود را 
به جایگاه رساندم و در میان جوانان صدا به گلو 

انداخته و پرسیدم.
گفتید در سونامی آمریكا حادثه دیده به بام بلند 
رفته و توی كارتن نشسته و به بیمه خود زنگ می 
زند و طلب پول می كند نه دولت می شناسد نه 

هدیه، صدقه.
و من پرسیدم جناب مهندس كریمی فاصله آن 
زلزله  از  پریشان شده  تا  كارتن خواب سونامی 
آذربایجان چه قدر فاصله است آیا می دانید و 
گفت آری این فاصله فرهنگ بیمه است كه من 
آنرا شناخته ام و از مهد و دبستان شروع كرده ایم و 
به نشریه بدین زبان و حوالت داد به مسئول روابط 
عمومی چند نشریه بمن دادند. شبی را با آن به 
صبح رساندم و تنها این تیرت به نظرم آمد سیدكریما 

چه خوب كردی آمدی.
بیمه ما فرهنگ سازی می خواهد همان گونه كه 
مردمان ژاپن، آمریكا كردند در اروپا بیمه گری و 
بیمه گذاری جزء اصول است نه شركت است نه 
دریچه سود بازگذارده . اطمینان ملت است در 
آنجا كه می خواهد حل مشكل شود در آن واحد. 
خالدابن  شمشری  با  ایران  ملت  جناب كریمی 
ولید اسالم نپذیرفت چون پذیرش با جرب و زور 
اندیشمند نمی پرورد و سخن این است كه اگر 
علم در ثریا باشد بدان پارسی دست یازد. پس 
راه خوبیست بگذار تمام نریو بدان جهت شود 
تا مردم در پشت دفاتر بیمه به صف نه نشینند 
آنجاست كه رقابت معنی می یابد و آنجا سرمایه 
بازدهی دارد و آنجاست كه مردم از آن بهره مند 
می شوند. سید به راه شد و من به تحریره آمدم 
شبی گذشت زین حال یافتم كه سید بیمه خوب 
راه یافته و زبان فرهنگی گشوده بعنوان نمونه از آن 

بر می داریم به سمع نظر خوانندگان می گذاریم: 
وقتی به دنیا آمدم، باب فری ، سه لنگه النگوی 
طال برای مامان عطیه هدیه خرید، به بیمارستان 

برد و گفت:
-این هم كادوی تولد سومنی كاكل زری.

بابا فری كامیون دارد و در خارج از شهر رانندگی 
و  نقلی  پسر  سومنی   ، اسفندیار  من  می كند. 
كوچولوی یك خانواده ی تپل مپل هستم. دو تا 
برادر هم دارم به اسم رستم و سهراب .حتی وقتی 
بزرگرت شدم مادربزرگ بغلم می كرد و می گفت:

-این بچه چقدر سبك است. رستم و سهراب 
حقش را خورده اند.

من در سومنی روز ماه سوم سال هزار و سیصد و 
هفتاد و سه به دنیا آمدم و شماره شناسنامه ام پر از 

عدد سه است. 3366393963
انگار خدا از اول مهر سومی را بر پیشانی من زده 

و بعد هم گفته:
- بدو برو توی دنیای آدم ها، در آنجا همه ی رتبه 

های سه را برای تو كنار گذاشتم.
سر سفره ی هفت سنی موقع عیدی گرفنت از بابا 

فری من سومی بودم.
وقتی مادر بزرگ از سفر بر می گشت و سوغاتی 

ها را تقسیم می كرد . من سومی بودم.
همنی طور موقع ماشنی سواری ، من سومی بودم.

می  بازی  تاب  تاب  وقتی  اینكه،  بدتر  همه  از 
كردیم، باز هم من سومی بودم.

اولنی روز مدرسه رفتم روی نیمكت اول نشستم و 
خیلی زود با پسری كه كنارم نشسته بود، صمیمی 
شدیم و با هم خوراكی هایمان را تقسیم كردیم. 

بعد معلم آمد و گفت:
بچه ها، قد بلند ها ردیف های عقب بنشینند و آن 
ها كه قد كوتاهرتند، در ردیف های جلو ، تا همه 
بتوانند تخته سیاه را ببینند. به من كه كنار دوستم 

ایستاده بودم گفت:

سید بیمه آمد
كریما چه خوب كردی آمدی
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برو ردیف دوم. نه نه! ردیف سوم برای تو مناسب 
تر است.

من زیر لب گفتم:
باز هم سوم!

در سال های بعد همان روز اول مدرسه خودم می 
رفتم و در ردیف سوم می نشستم.

موقع گرفنت كارنامه تحصیلی هم ، از قبل رتبه ام 
را می دانستم.

همنی طور در مسابقه های ورزشی  
وقتی من و برادرانم بزرگ و بزرگرت شدیم، بابا 
فری تشخیص داد كه باید تابستان ها ما را با خود 
به سفر بربد تا تجربه كسب كنیم یا به قول خودش 
برای خودمان مرد بشویم. من می دانستم كه دو 
من  نوبت  سوم  تابستان  و  بگذرد  باید  تابستان 

است.
باالخره سومنی تابستان هم رسید و من و بابا فری 

راهی سفر شدیم.
ما از كنار شهرها و روستاها عبور می كردیم و همان 
طور كه از كویر و جنگل می گذشتیم، با هم حرف 
می زدیم. من از حرف های بابافری فهمیدم كه 
او از میان درختان، درخت توت را از همه بیشرت 
دوست دارد . چون می تواند زیر سایه اش دراز 
بكشد و دهانش را باز بگذارد تا یك توت شریین 
از شاخه جدا شود و در دهانش بیفتد. در حایل كه 
چرت می زند، توت را قورت دهد. آخ! آخ! این 
لحظه ی قورت دادنش را بابافری از همه بیشرت 
می  آرزوهایش  از  بابافری  وقتی  دارد.  دوست 
گفت: فهمیدم آرزوی همه پدران دنیا این است 

كه پسرانشان دكرت یا مهندس شوند.
وقتی بابافری گفت كه باید یاد بگریم كه برای 
زندگی زحمت بكشم سری تكان دادم و گفتم : 

بله بابایی!!
یكی از روزهای سفر كه ما در حال حركت در جاده 
بودیم ، هوا كمی تاریك بود. بابافری هم داشت در 
مورد اهمیت احتیاط در رانندگی صحبت می كرد. 
ناگهان یك كامیون بزرگرت از كامیون ما، در حایل 
كه توی جاده مارپیچ می رفت، جلوی ما سبز شد. 

ماشنی تكان عجیبی خورد و بابافری فریاد زد:
كف  بخواب   ، ی  ی  ی  ی  ی  اسی 

ماشییییییییییییییینی!
من فقط احساس كردم همه ی شیشه های جلوی 

كامیون مان ترك خورد و دیگر چیزی نفهمیدم.
تكان  توانستم  نمی  باز كردم،  را  چشمم  وقتی 
بخورم. تمام بدنم را باندپیچی كرده بودند. یك 
ُسرم وصل  دستم  به  و  بودند  بسته  باال  را  پایم 
بود. اولنی چیزی كه دیدم رستم و سهراب بودند 
كه مشغول خوردن كمپوت بودند. كمپوت هایی 
كه همسایه ها و فامیل برای عیادت از من آورده 

بودند.  

یك ماه بعد هنوز در بیمارستان بودم. زخم هایم 
خوب شده بود. اما نمی توانستم راه بروم. دكرت 
گفت كه زانوهایم باید عمل جراحی شود. مامان 

عطیه فوری پرسید:
آقای دكرت هزینه عمل چقدر می شه؟ پای پسرم 

خوب می شه؟
از حال  وقتی دكرت هزینه را گفت، مامان عطیه 
رفت. وقتی به هوش آمد النگوهایش را به بابافری 

داد و گفت:
این ها را برای روز مبادا نگه داشته بودم و حاال 
هم روز مبادا است. سالمتی اسی مهمرت است. بابا 

فری النگوها را قبول نكرد و گفت:
را  نیازی نیست. پول عمل  را نگه دار.  این ها 
خودم جور می كنم! مامان عطیه خوشحال شد و 

احساس غرور كرد.
خانه  به  من  و  بود  آمیز  موفقیت  عمل جراحی 

برگشتم . دوباره توانستم راه بروم . 
اما هنوز هیچ كس نمی دانست بابافری پول عمل 

را از كجا تهیه كرده است.
مامان عطیه می گفت:

احتماال از كسی قرض گرفته.
مامان بزرگ می گفت:
شاید از بانك وام گرفته.

رستم و سهراب می گفتند:
شاید از قبل پس انداز كرده و به كسی چیزی نگفته 

، ای بابا فری شیطون! 
من گفتم:

بهرته بریم و از خودش برپسیم.
به سراغ بابافری رفتیم كه جلوی تلویزیون دراز 
كشیده بود. او داشت تخمه می خورد و كارتون 

تام و جری نگاه می كرد و می خندید.
همه با هم پرسیدیم :

بابافری پول عمل را از كجا آوردی؟
بابافری هم بدون اینكه به ما نگاه كند گفت:

حدس بزنید.
و ما هم یكی یكی همه ی حدس هایی را كه زده 
بودیم می گفتیم و هربار بابافری می خندید و می 

گفت: نه! باالخره خودش گفت:
خیلی ساده! من پرداخت نكردم! او طوری لبخند 
می زد كه ما همه ی دندان هایش را می توانستیم 

بشماریم.
همه با هم گفتیم:

پس كی پرداخت كرد؟
بابافری هم در حایل كه تخمه ها را با بی خیایل 

می شكست و می خورد گفت:
بیمارستان! دوباره همه ما با تعجب و كمی بلندتر 

گفتیم:
بیمارستان!!!؟

بله طبق قانون وظیفه ی معالجه ی آسیب دیدگان 

حوادث راهنمایی و رانندگی با بیمارستان هاست 
.

البته آن ها نیز این هزینه را از محل بیمه شخص 
ثالث از شركت های بیمه دریافت كرده اند.

من پرسیدم: شخص ثالث؟ شخص ثالث یعنی 
چه بابایی؟

بابافری گفت: یعنی شخص سوم.
مادر بزرگ گفت:

حاال پاشو بیا به ما بگو ببینیم این بیمه شخص 
ثالث چی هست.

من گفتم:
آهان! فهمیدم. چون من پسر سوم هستم. شخص 
ثالث محسوب می شوم. پیش خودم فكر كردم 

انگار یك بار به نفع من شد!
بابافری گفت:

سوم.  شخص  یعنی  ثالث  شخص  پسرم!  نه 
نوع  این  بیمه.  اداره  و  راننده  از  غری  شخصی 
خاصی از بیمه است كه سرنشنی ماشنی و خسارت 
هایی را كه ممكن است به او وارد شود را شركت 
بیمه پرداخت می كند. همه آدم ها، چه پیاده و 
چه سواره، راننده ی حادثه دیده، عابران و ماشنی 
های دیگری كه در این تصادف صدمه دیده اند، 

شخص ثالث محسوب می شوند.
من به این نتیجه رسیدم كه فقط راننده ی مقصر 

است كه شخص ثالث محسوب نمی شود.
و فهمیدم اگر رستم یا سهراب هم به جای من 
بودند شخص ثالث یا سوم حساب می شدند و 

این موضوع ربطی به پسر سوم بودن ندارد.
بعد مامان گفت:

شانس آوردیم، وگرنه این همه پول را از كجا می 
آوریم. با پول النگوها كه پول عمل جور نمی شد. 

خدا خریش بده كه ماشینش را بیمه كرد.
بابافری گفت:

خانم باید از قانون تشكر كنیم كه این بیمه شخص 
ثالث را اجباری كرده است.

همه با هم گفتیم: واقعا
مامان عطیه گفت:

بیا  فری  بگم،  می خواستم  من   . را شكر  خدا 
این النگوها را بفروش و ماشنی را بیمه شخص 
ثالث كن. همه با هم به این حرف مامان عطیه 

خندیدیم.
اینكه شخص  از  بار در زندگیم  اولنی  من برای 
ثالث بودم، خوشحال شدم و به بابافری گفتم من 
نتیجه می گریم كه سه، عدد شانس من است. نه 

بدشانسی! 
همه  شانس  عدد  سه  پسرم،  بله  بابافری گفت: 

ماست! اصال تا سه نشه بازی نشه!  
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تاریخ  شاید 
جهت  قوی  انگیزه  با  را  افرادی  بشر کمرت 

آموخنت حتی در آخرین لحظات خداحافظی با دنیای فانی دیده 
باشد اما ابوریحان بریونی از جمله این معدود افراد است که افتخار آن به 

ایران می رسد.
ابوالحسن علی بن عیسی، فقیه نام داری که در لحظه های پایانی بر بالنی ابوریحان بریونی 

بزرگ دانشمند ایرانی بود، نوشته است که: “آن گاه که نفس در سینه ی او به شماره افتاد، بر بالنی او 
اکنون چه جای این پرسش است!̍  گفت :ˈ حاضر آمدم و در آن حال از من پرسشی فقهی پرسید. گفتم :̍ 

ای مرد کدام یک از این دو کار بهرت است، این مساله را بدانم و بمریم یا نادانسته از دنیا بروم؟ˈ و من آن مساله 
را بازگفتم و فرا گرفت و از نزد وی بازگشتم. هنوز بخشی از راه را نپیموده بودم که شیون از خانه ی او برخاست.”

این داستان مردی از دیار ایران است که در رشته های گوناگون از جمله ریاضی فیزیک ، اخرت شناسی ، جغرافیا ، زمنی 
شناسی و مردم شناسی ، سرآمد روزگاران خویش و مایه افتخار امروز ما هست.

این دانشمند و افتخار ایرانیان که در نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری قمری زندگی می کرد زمانی توانست قطر 
و محیط کره زمنی را اندازه گریی کند که بسیاری از تمدن ها تصور می کردند که زمنی مسطح است و برخی نیز معتقد بودند که زمنی 

بر روی شاخ گاوی قرار گرفته است .
اندازه گریی چگایل 18 فلز و سنگ گرانبها ، شیوه ای نو برای طراحی نقشه های جغرافیایی ، اندازه گریی فاصله بنی شهرها ، پژوهش 

در باورها و تاریخ مردم هند ، تهیه فهرست کتاب های زکریای رازی از آثار ماندگار این دانشمند است .
ابوریحان بریونی همچننی از نخستنی محققانی است که به هنگام بررسی یک موضوع علمی ، پیشینه آن را نیز در نظر می گرفت و آن 

موضوع را در خال و بدون در نظر گرفنت شرایطش به آن نمی پرداخت.
این نابغه ایرانی در حایل که فقط 17 سال داشت، به کمک حلقه ای درجه دار به اندازه گریی بلندی نصف النهاری خورشید پرداخت. 

چهار سال پس از آن انقالب تابستانی را در غرب آمودریا رصد کرد.
رصد خورشید گرفتگی در شهر کات )پایتخت خوارزمشاهیان( از جمله کارهای ابوریحان بریونی است که با ابوالوفای بوزجانی قرار 
گذاشته بود که او نیز خورشیدگرفتگی را در بغداد رصد کند. ابوریحان از روی اختالف زمانی که از این راه به دست آمد، توانست 

اختالف طول جغرافیایی آن دو شهر را به دست آورد.
جرج سارتن، بنیان گذار رشته ی تاریخ علم، که کتابی با نام مقدمه ای بر تاریخ علم نوشته است، دوره ی تاریخ علم را به 

فصل هایی بخش کرده و هر فصل را که شامل معرفی فعالیت های علمی نیم سده است، به نام یک دانشمند بزرگ 
نام گذاری کرده است. فصل 33 از کتاب او به عصر بریونی نام گذاری شده است .

به گفته سارتن، ابوریحان بریونی صاحب متجاوز از 113 کتاب و مقاله است که در زمینه های علم هیئت، 
نجوم، فیزیک، دستگاه های علمی، گاه شماری، ادبیات و مذهب و غریه نوشته است.

بریونی در پژوهشی بسیار ارزشمند با نام »لمعات« )در علم مناظر( در زمینه ی دانش نورشناسی 
)Optic(، به ویژه ساختار نور، بررسی های بسیار گرانسنگی را بر دوش دارد.

این نابغه ی بزرگ ایرانی ، همان کسی است که سده ها پیش، پدران اروپاییان 
به هنگامه ی نوزایی)رنسانس(، او را به انگیزه ی بهره مندی از 

نگرش های دانشی اش گرامی داشته اند.

اندازه گریی قطر و محیط کره زمنی 
اثر ماندگار 

ابوریحان بریونی
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