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الو...هلو...مسترکيروش؟
کارلوس کرش –س��رمربی تیم ملی فوتبال- گفته: 
"موبایل من روشن اس��ت و مربیان تیم های باشگاهی 
می توانند بی واس��طه با من حرف بزنند و نظرش��ان را 

بگویند."
در همین راس��تا ننجون برخ��ی از مکالمات مربیان 
وطنی را در حال انتقال تجربیات درخشان به "کي روش" 
ش��نود کرده که بخش��ی از آن برای نخستین بار تقدیم 

حضور خوانندگان عزیز سیاست روز می شود.
امی�ر قلعه نویی : ال��و... مس��تر کي روش...هلو 
هاواریو ...ولی ول تنکیو... مس��تر حواست رو جمع کن...

یکی دوبار دیگه هم تماس گرفتم نو ریسپانس پیجینگ 
بودی...کجا بودی ش��یطون...گفتم بهت بگم که معموال 
بازی دو نیمه کامال متف��اوت داره...کل یوم ترکیب تیم 
رو عوض کن... به این گروهبان قندلی ها هم رو نشون 
نده...چرا جواب نمی دی مستر؟... این وات وات چیه راه 
انداختی؟... نشناختی کارلوس؟... ژنرالم بابا... همون که 
تماش��اگرنما ها وقتی می خوان درباره م حرف بزنن می 
گن:امیر لیست رو کجا داد؟... شناختی داداش؟...کل یوم 

مخلصیم... الو الو ... قطع شد؟
 ش�اغالم پیروانی : هلو کروش...خوبی کاکو... 
کن یو اس��پیک انگلیش؟... اوکی؟ ... کاکو میازار موری 
که دانه کش است...من از باال نشینی خس دیوار دانستم/

که ناکس کس نمی گردد از این باال نشینی ها...منظورم 
اینه که خداوکیل تو کارت درسته اما بیشتر مراقب داورو 
باش که الکی پنالت نگیره...مستر...مستر...نفس باد صبا 
مشک فش��ان خواهد ش��د... گل در اومد از حموم بلبل 
در اومد از حموم... چه خوش گفت فردوس��ی پاکزاد...الو 

مستر...گوش ت با منه کاکو؟ ...تلفن قلف کرده...
 عل�ی دایی : هلو مس��تر ک��روش... آی ام وری 
اس��پیک انگلیش گود ... آی ام بیوتیف��ول کوچینگ ... 
ی��و آر به قول بچه ه��ا گفتنی وری گ��ود کوچینگ اما 
خیلی عذر می خوام ببخش��ید...خیلی خیلی اکس��یوزمی 
... ی��وار بار فنی ضعیف... البی یادت نره داداش...با اون 
باالیی ... وات؟...کفاشیان؟ ... نو نو مستر ...اون باالیی...

عباسی؟ ... اوکی اوکی ...
 عل�ی پروین : س��الم داداش...نوکرتم کارلوس 
جون... مای نیم ایز س��لطان... جیگری س��االر... نقطه 
نظ��رات فنی و پنی رو وللش عمو...یه س��ر بیا لواس��ون 
دیزی س��نگی بزنیم با نون سنگگ صفا کنیم...تیمت رو 
هم یه نگاهی بهش انداختم...یه هفتاد درصد به آمادگی 
رسیده...ایشاال یه چهل درصد دیگه هم آماده بشه همه 
چ��ی ردیفه... چ��را حرف نمی زنی عم��و؟...گل که لگد 
نمی کنیم کارلوس جون...ناس��المتی سلطان افتخار داده 

بهت... پاشو واستا درویش...
 محم�د مایلی کهن: هلو مس��تر ک��روش ...به 
حرفای این گروهبان قندل��ی ها و کوتوله ها و گالیور و 
اینا گوش نده... مواظب بازیکن ها باش که تا نصفه شب 
قلیون نکشن و النگوهاشون...الو...الو... صدا نمی رسه؟... 
راستی چرا اینهمه علیه ت مصاحبه می کنم یه شکایتی 
نم��ی کنی ازم؟... دادگاه های ما خیلی باحاله...ش��کایت 
کنی پش��یمون نمی ش��ی برادر...خوش می گذره...تلفن 
قطع و وصل می ش��ه...حاال بعد زنگ م��ی زنم و نیمه 
پنه��ان اون آقای��ون رو برات افش��ا می کن��م... یا حق 

اخوی!

nanjoon@siasatrooz.ir
يادداشت آخر   ننجون

معاون امور ش��هرداری های س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور درباره زم��ان پرداخت یارانه حمل 
و نق��ل عمومی گفت: ت��ا این لحظه هن��وز یارانه مترو و 
اتوبوس پرداخت نشده و مبالغ مربوطه طی چند روز آینده 
پرداخت خواهد ش��د. وی به این پرسش که دقیقا چند روز 
دیگر یارانه ها پرداخت خواهد ش��د پاس��خی نداد و تنها بر 

پرداخت آن در چند روز آینده تأکید کرد.
حاال زمانش چه فرقي مي کند. مهم این است 
که بعضي ها معتقدند پرداخت شده و بعضي ها هم 
م�ي گویند ط�ي چند روز آینده پرداخت مي ش�ود. 
ای�ن یعني اینك�ه باالخره یارانه ها پرداخت ش�ده 

یا مي شود دیگر.

چـچهــره در قاب

کامران باقری لنکران��ی درخصوص برکناري اش از 
سردبیري نشریه هالل احمر گفت: برکناریم از سردبیری 
نشریه بین المللی پزشکی هالل احمر اهمیت زیادی ندارد 
که ارزش خبری داشته باشد یک روز از من برای سردبیری 
این نش��ریه دعوت کردند یک روز هم تصمیمشان عوض 
ش��د و مرا برکنار کردند من خودم ای��ن تلقی را ندارم که 
ب��ه خاط��ر موضعگیری های م��ن علیه جری��ان انحرافی 
 باش��د و امیدواری��م ک��ه به خاط��ر ای��ن موضعگیری ها 

نبوده باشد.
امیدوار باش�ید. ما هم س�عي مي کنیم امیدوار 
باش�یم. احتماال تصمیمش�ان عوض ش�ده است. 

ب����له!

عضو هیئت مدیره اس��تقالل در ارتباط با اینکه قبول 
دارد شکس��ت اس��تقالل مقابل ملوان تحت تاثیر مسائل 
مال��ی بوده یا خیر، عنوان کرد: این شکس��ت اصال ربطی 
به مس��ائل مالی نداش��ت چون بازیکنان س��الم تر از این 

صحبت ها هستند. 
اگر بحث روانی مطرح باشد این وظیفه سرمربی تیم 
اس��ت که با بازیکنان صحبت کند. هیئت مدیره دو هفته 

است که آمده است. 
اي باب�ا.  خ�ود مربي هم بیمار بود و تا لب خط 
هم نمي رفت که دس�تورات تاکتیكي را بدهد. حاال 
ش�ما توقع دارید با آن باراني که روي س�ر و موي 

آدم مي ریزد، آدم روحیه هم بدهد. 

زوم
تقويم

توقيف 
موتورسواران 
متخلف

عكس: ايرنا

نخستین فرستنده تلویزیونی تاریخ ایران ساعت پنج بعد 
از ظهر جمعه یازدهم مهرماه سال 1337 آغاز به کار کرد.

در دهه 30 هجری شمس��ی، وقتی دولت وقت سرگرم 
تدارک زمینه و طرح ریزی برای ایجاد تلویزیون بود »حبیب اهلل 
ثابت پاس��ال« از بخش خصوصی پیشدستی کرد و پیشنهاد 

تاسیس یک ایستگاه فرستنده تلویزیونی را ارائه داد.
 از آنج��ا که پاس��ال از اعتماد دربار برخ��وردار بود، با 
پیشنهاد او موافقت شد و مجلس شورای ملی در تیرماه سال 
1337 ماده ای با چهار تبصره مصوب کرد که به موجب آن 
اجازه داده می شد یک فرستنده تلویزیونی زیر پوشش وزارت 
پس��ت و تلگراف و تلفن در تهران ایجاد شود. این فرستنده 
تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمامی برنامه های 

آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می کرد.
نخس��تین فرستنده تلویزیونی ایران ساعت پنج بعد از 
ظهر جمعه یازدهم مهرماه 1337 اولین برنامه خود را پخش 
کرد. این فرستنده که "تلویزیون ایران" نامیده می شد، ابتدا 

هر روز از شش بعد از ظهر تا 10 شب برنامه داشت. 
تلویزیون ایران به صورت خصوصی اداره می شد و متکی 
به درآمد خود از آگهی های تجارتی و تبلیغاتی بود. این سازمان 
پس از یک سال فعالیت برنامه های روزانه خود را در تهران به 
پنج ساعت افزایش داد و در سال 1340 فرستنده دیگری در 

آبادان و یک فرستنده تقویتی در اهواز تاسیس کرد.
رونق کار تلویزیون ایران تصمیم حکومت را در تاسیس 
یک شبکه تلویزیونی سراس��ری قطعی تر کرد. بنابراین در 

س��ال 1343 یک گروه فرانسوی از س��وی سازمان برنامه 
و بودجه مامور بررس��ی و طراحی یک مرکز تلویزیونی شد.  
سرانجام پس از تصویب طرح ایجاد "تلویزیون ملی ایران"، 
یک ایستگاه کوچک به وجود آمد و با امکاناتی ساده پخش 

برنامه های آزمایشی را از سال 1345 آغاز کرد.
مدت��ی کمت��ر از دو س��ال از تاس��یس تلویزیون ملی 
نمی گذش��ت ک��ه در 17 م��رداد 1347 نخس��تین مرک��ز 
شهرستانی تلویزیون ملی در ارومیه گشایش یافت و چندی 
بعد مرکز تلویزیونی بندرعباس به کار افتاد. مراکز تلویزیونی 
به تدریج یکی بعد از دیگری در ش��هرهای مختلف شروع 
به فعالیت کردند و پیام های سیاسی، فرهنگی و تفریحی را 
طب��ق ماموریت هایی که برنامه ریزان حکومت تعیین کرده 

بودند، به قشرهای وسیع تری از مردم رساندند.
تلویزیون ملی ایران در سال های پس از انقالب اسالمی 
با تغییر نام به س��یمای جمهوری اسالمی ایران در قالب دو 
شبکه برنامه های خود را پی گرفت. در سال های آغازین پس 
از انقالب بیش��ترین زمان برنامه های س��یما به مستندهای 

سیاسی تبلیغاتی و اخبار سراسری اختصاص داشت.
اما در دهه هفتاد بود که از انحصار ش��بکه یک و دو 
بیرون آمد و با تأس��یس شبکه سه س��یما با رویکردی به 
جوانان و ورزش عرصه های جدیدی را در جذب مخاطب 
آزم��ود. پس از آن نی��ز تا این زمان ش��بکه هاي مختلف 
دیگري نظیر ش��بکه هاي استاني، خبر، العالم و... به روي 

آنتن سیما رفته است.

آبسرباال
داس��تان جالب��ي اس��ت. ت��ا همین چن��د وقت پیش 
تیم هاي عربي حاش��یه خلیج فارس، معموال در مقابل یک 
بازي بس��ته دفاعي را انجام مي دادند تا کمتر گل بخورند. 
همی��ن تیم ه��ا آنقدر فوتبال را کثیف ب��ازي مي کردند و 
بازیکنانش��ان در طول نود دقیقه روي برانکارد رفت و آمد 
داش��تند، که س��بک وقت کش��ي در فوتبال به نام آنها در 

تاریخ فوتبال ثبت شد.
حاال سرمربي یکي از همین تیم هاي درجه چندمي، 
در قس��مت تحتاني خود ش��اهد رش��د یک ُدم چند متري 
ش��ده و مدعي ش��ده تیم ملي فوتبال ای��ران را در تهران 

شکست مي دهد.
عجب روزگاري ش��ده اس��ت این روزگار ما. طي این 
یکي دوس��ال فقط مانده بود که ام��ارات و بحرین و قطر 

برایمان ُکري بخوانند و رویاهایشان را به زبان بیاورند.
دیروز کارلوس کي روش در نشست خبري اش حرف 
جالبي مي زد و در پاس��خ به اینکه س��رمربی بحرین جنگ 
روانی به راه انداخته و گفته اس��ت که ما تیم ملی ایران را 
در ایران شکس��ت می دهیم، و شما چرا در رسانه ها جنگ 

روانی به راه نمی اندازید، گفت: وظیفه س��رمربی مشخص 
اس��ت. کس��ی انتظار دیگری از این مربی نداشته که چیز 
دیگری بگوید. قطعا هدف آنها این است که برای شکست 
ما به ایران بیایند. پس مطلب عجیبی نیست. زیرا وظیفه و 
مس��ئولیت هر مربی این است که تیمش را برای مسابقات 
آماده کند تا پیروز شود. اما من از این صحبت ها نه نگرانم 
و نه می ترس��م. ما جواب بحرین را در میدان می دهیم. ما 

فقط یک هدف داریم و آن بردن بحرین است.
حرف هاي م��رد پرتغالي یک جورهای��ي به "جواب 

ابلهان خاموشي است" مي ماند.
اما این باعث نمي شود تا فشار خونمان از حرف هاي 
مرب��ي تیمي که کش��ورش در حد و اندازه ه��اي یکي از 

محالت تهران هم نیست پایین بیاید.
تیم ملي ایران س��ه ش��نبه هفته آینده باید به مصاف 
همی��ن تیم برود و کارل��وس کي روش بای��د بداند، بردن 
چنین تیمي در زمین آزادي حداقل خواس��ته ماس��ت. باید 
ده��ان بعض��ي ها را ب��ا گل هایي که به تور دروازه ش��ان 
 مي چس��بانیم، دوخ��ت. م��ا ب��ي صبرانه منتظ��ر 19 مهر 

مي مانیم.

محسن رجبي
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معترضی�ن  آی�ا 
مانع  می توانند  ژاپن�ی 
نیروگاه ه�ای  فعالی�ت 

اتمی شوند؟
گذش��ت  از  بع��د 
چندی��ن م��اه از زلزل��ه و 
س��ونامی ویرانگر در ژاپن 
ک��ه باعث ش��د نی��روگاه 
اتم��ی فوکوش��یما از کار 
بیفت��د و نیز ترس از ذوب 
این  در  احتمالی  هسته ای 
تالش  عام��ل  نی��روگاه، 
فعالیت  ض��د  گروه ه��ای 
هسته ای برای جلب توجه 
افکار عموم��ی گردید. در 
های  راه پیمای��ی  توکی��و 
کوچک��ی برگزار ش��د اما 
آنان نتوانس��تند پوش��ش 
رس��انه ای خوب��ی به این 
حالی  در  بدهند.  تجمعات 

ک��ه از چین تا آلمان مناظره های زیادی در مورد امنیت رآکتورهای اتمی برگزار ش��ده 
بود، در کشور ژاپن رای و نظر مخالفین بسیار کم رنگ است.

تهدید تلویحی بشار اسد توسط سفیر آمریكا
رابرت فورد سفیر آمریکا در سوریه گفت: حرکت اعتراضی سوریه تا حد بسیار زیادی 
صلح آمیز است، اما هر چقدر بشار اسد مبارزه وحشیانه! خود را برای سرکوب چالش ها ادامه 

بدهد، ادعای اسد مبنی بر مواجهه با شورش های قومی، قوت بیشتری خواهد یافت. 

تایمز

مقاومت  حم�اس: 
باقی مان�ده  راه  تنه�ا 
برای فلسطینیان است

خال��د مش��عل رئیس 
گروه حماس روز ش��نبه در 
یک کنفرانس بین المللی در 
تهران گفت: مقاومت تنها راه 
باقی مانده برای فلسطینیان 
اس��ت. وی که در پنجمین 
کنفرانس حمایت از انتفاضه 
فلسطین ش��رکت کرده بود 
گفت: »فارغ از اینکه مقاومت 
چقدر برای فلسطینیان هزینه 
بر است، آنان باید برای آزادی 
فلس��طین و از بی��ن رفتن 
اسرائیل به مقاومت متوسل 
ش��وند.« رهبر انقالب ایران 
نی��ز در این کنفرانس گفت: 
فلس��طینیان نباید به دنبال 
کشوری بر مبنای مرزهای 

سال 1967 باشند زیرا تمام سرزمین فلسطین متعلق به فلسطینیان است.
آمریكا، ترکیه را به بالگردهای تهاجمی مجهز می کند

به گزارش روزنامه حریت، روز جمعه س��فیر آمری��کا در ترکیه اعالم کرد ایاالت 
متحده س��ه فروند بالگ��رد تهاجمی جدید به ترکیه خواه��د داد. بر مبنای این گزارش 
آنکارا از واش��نگتن در خواست 3 فروند بالگرد سوپر کبرا کرده تا جایگزین بالگردهای 

ساقط شده در نبرد با شورشیان کرد نماید.

هاآرتص

رهبر ارش�د شبكه 
حقانی دستگیر شد

ش��بکه  ارش��د  رهبر 
در  حقان��ی  تروریس��تی 
افغانستان طی یک عملیات 
مشترک با حضور نیروهای 
نات��و و دولت افغانس��تان، 
دستگیر شد. این فرد با نام 
حاجی مالی خان، روز س��ه 
شنبه در منطقه جانی خل 
پاکتیا دستگیر  اس��تان  در 
شد. شبکه شورشی حقانی 
یک��ی از گروه های مهم و 
تأثیرگذار در افغانستان است 
و دستگیری رهبر بلندپایه 
این گروه گامی بلند در قلع 
و قمع این شبکه می باشد. 
مس��ئولین س��رویس های 
معتقدند،  غربی  اطالعاتی 
ت��رور برهان الدی��ن ربانی، 

رئیس شورای عالی صلح افغانستان به دست این گروه انجام شده است.
نمای هوایی 3 بعدی در نقشه های جدید گوگل

ش��رکت گوگل ب��ه تازگی نقش��ه های جذاب جدی��دی ارائه کرده ک��ه به کاربر 
اجازه می دهد مس��یر مورد نظرش را به صورت 3 بعدی و از نمای باال مش��اهده کند. 
کاربر می تواند در هر حالتی اعم از هنگام رانندگی، دوچرخه س��واری و یا اس��تفاده از 

اتوبوس های شهری از این نقشه ها استفاده کند.

لسآنجلستایمز

لیك�س:  ویك�ی 
از  گیالن�ی  واهم�ه 
شورش مردم پاکستان 

در اثر بحران انرژی
ویکی لیکس در اسناد 
خود افش��ا کرده یوس��ف 
رضا گیالنی نخس��ت وزیر 
پاکس��تان به علت قطعی 
برق در کش��ور از شورش 
م��ردم و نا امنی سیاس��ی 
ترس و واهمه داشت. طی 
یک سند که از سوی سفیر 
آمریکا در پاکستان در سال 
ارسال  2009 به واشنگتن 
شده، مالقات بین گیالنی 
و دیوید گلدوین فرس��تاده 
گفتگوه��ای  در  آمری��کا 
تش��ریح  انرژی  پیرام��ون 
گردیده که طی آن گیالنی 
کمب��ود ان��رژی را مانن��د 

تروریسم و ثبات اقتصادی از مهم ترین چالش های پیش روی پاکستان عنوان کرده بود. 
پاکستان محافظ بن الدن را آزاد کرد

پاکس��تان محافظ شخصی بن الدن را آزاد و اعالم کرد وی شخصی مهمی نبوده 
است. بر اساس گزارش مقامات پلیس پاکستان، امین الحق، محافظ بن الدن اطالعات 
بس��یار مهمی نداشته است. یکی از مس��ئولین پاکستانی که خواست نامش فاش نشود 

گفت: »ما نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که دلیلی برای ادامه بازداشت وی نداریم.«

دیلینیوزکاورج

مترجم: حسين ارجلو
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اسالمومدرنیسم
با فرض پذیرش عناصر مثبت در مدرنیسم، آیا دین و تعالیم دینی با این عناصر در تعارض است، به طوری که برای 
دس��ت یابی به این جنبه ها، تس��اهل نسبت به تعالیم دین الزم باشد؟ صرف نظر از آموزه های سایر ادیان، اندک آشنایی 
با دین اسالم نشان می دهد که این دین، نه تنها هیچ گونه تعارضی با تّحول، توسعه و پیشرفت فرد و جامعه ی انسانی 

ندارد، بلکه با جهت دهی به این تحّول و پیشرفت، سعی در هر چه بهتر و پربارتر نمودن آن دارد.
قرآن کریم مؤمنان را به استفاده و بهره برداری از زینت ها و روزی های حالل الهی تشویق می فرماید: 

ْزِق...« 1 ؛ بگو: چه کس��ی زینت های الهی را که برای  �یِّباِت ِمَن الرِّ َم ِزیَنَة اهللِّ الَّتِی أَْخَرَج لِِعباِدِه َوالطَّ »ُق��ْل َم��ْن َحرَّ
بندگان خود آفریده، و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟!... 

از این آیه ی شریفه می توان فهمید که خدای سبحان با هدایت خود از راه فطرت، به انسان، الهام نموده است که 
انواع زینت هایی را که مورد پسند جامعه ی او و موجب مجذوب شدن دل ها به سوی اوست، ایجاد نماید و به این وسیله، 
نفرت و بیزاری مردم را از خود دور سازد.2 نتیجه ی این درس قرآنی این خواهد شد که فرد و جامعه ی اسالمی از بهترین 
و واالترین زینت ها و زیبایی ها برخوردار  گردد و روز به روز در پی تّحول و تکامل باشد. آنگاه در ادامه ی آیه ی شریفه، 

به این زینت ها جهت می دهد تا در مسیر حقیقی خود که همان ایمان به خدای متعال و روز جزاست قرار گیرد: 
نْیا خالَِصًة َیْوَم الِق�یاَمِة...3 ؛ بگو این ها برای کس��انی که در زندگی دنیا ایمان  ...ُق��ْل ِه��َی لِلَِّذیَن آَمُنوا ِفی الَحیاِة الدُّ

آورده اند، در روز قیامت خالص )و بدون شرکت با غیر مؤمنان( خواهد بود.
یعن��ی، گ��ر چه هم مؤمنان و هم غیر مؤمنان در زندگی دنیا از این زینت ها و روزی ها بهره مند می ش��وند، اّما اگر 
انسان بخواهد به وسیله ی این زینت ها و ارزاق، به رشد همه جانبه برسد و به سعادت ابدی نایل آید، باید با ایمان خود 

به آنها جهت بدهد وگرنه جز لّذت زودگذر و آسایش کاذب، نصیب و بهره ای نخواهد داشت. 
آنگاه قرآن کریم در آیات دیگری به عنصر سرعت، مسابقه و پیشی گرفتن بر هم دیگر در راه رسیدن به کار خیر و 

مطلوب انسانی و الهی توجه نموده و مؤمنان را تشویق می فرماید: 
...َفاْسَتبُِقوا الَخْیراِت...4 ؛ در نیکی ها و اعمال خیر بر یکدیگر، سبقت جویید... 

ْت لِلُْمتَِّق�یَن5 ؛ و شتاب کنید برای رسیدن به  ��م�واُت َواأَلْرُض ُأِعدَّ َوس��اِرُعوا إِلی َمْغِفَرة ِمْن َربِّ�کْم َوَج�نَّة َعْرُضها السَّ
آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است.  

هرکس دو روزش با هم مساوی باشد، ضرر کرده است و هر کس روز دومش بهتر از روز اولش باشد، مسرور خواهد 
بود و هر که روز دومش بدتر از روز اولش باش��د، ملعون خواهد بود. و هر که در خود افزایش را نبیند، راهش به س��وی 

کاستی و نقصان است و هرکه چنین باشد مرگ برای او بهتر از زندگی است. 
پس این نکته به خوبی از قرآن کریم اس��تفاده می ش��ود، که اس��الم برپایه ی جهان بینی و انسان شناسی ویژه ای 
که نش��أت گرفته از حق مداری و حق محوری اس��ت، هم به تحّول و پیش رفت اهمّیت داده اس��ت و هم سرعت در این 
پیش��رفت را الزم می داند. و این مطلب با تبیین ائمه ی اطهار)علیهم الس��الم( در روایات ش��ریف، به وضوح و تفصیل 

بیش تری بیان شده است که به عنوان نمونه به چند روایت در این زمینه اشاره می نماییم. 
امام باقر)علیه السالم( می فرماید: انّی البغض الرجل او الغض للرجل ان یکون کسالنًا عن امر دنیاه و من کسل عن 
امر دنیاه فهو عن امر آخرتة أکسل6؛ من انسانی را که در کار دنیایش خمود و کسل باشد دوست ندارم و هر کس در کار 

دنیایش کسل باشد، در کار آخرتش کسل تر خواهد بود.
امام هادی)علیه السالم( از پدران بزرگوارش و آنها از امام صادق)علیه السالم( روایت کرده اند که فرمود:

اّن اهلل یحب الجمال و التجّمل و یکره البؤس و التباؤس، فان اهلل اذا انعم علی عبد نعمة احّب ان یری علیه اثرها و 
قیل کیف ذلک; قال: ینّظف ثوبه و یطیب ریحة و یجصص داره و یکنس افنیتة حّتی ان السراج قبل مغیب الشمس یفنی 
الفقر و یزید فی الرزق 7؛ خداوند زیبایی و زینت کردن را دوست می دارد و از اظهار فقر و نیاز در مقابل دیگران ناخشنود 
می گردد. زیرا خداوند وقتی به بنده ای از بندگانش نعمت هایی را ارزانی می دارد، دوس��ت دارد که اثر آن نعمت ها را در 
او ببیند. پرسیدند: دیده شدن اثر این نعمت ها چگونه است؟ فرمود: به این که بنده، لباسش را پاکیزه کند، خود را خوشبو 
سازد و خانه اش را گچ کاری نماید و زباله هایش را جاروب کند، تا آن جا که روشن کردن چراغ خانه، قبل از نهان شدن 

خورشید )به هنگام غروب( فقر را از بین می برد و روزی را زیاد می کند. 
ذکر مصادیقی همچون گچ کاری کردن خانه که در زمان صدور روایت، نماد روشی نوین در محکم کاری و تزیین خانه 
بوده است، مبّین این واقعّیت است که اسالم تا چه اندازه به این امور اهمّیت داده است. البّته این تزیین و محکم کاری ممکن 

است در هر زمانی با کاربرد مصالح نوین و جدیدتری صورت پذیرد و مثال در زمان ما با سنگ کاری و امثال آن باشد.
امام صادق)علیه السالم( فرموده است: من استوی یوماه فهو مغبون و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط و من 
کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون و من لم یرالزیادة فی نفسه فهو الی النقصان و من کان الی النقصان فالموت خیرله من 
الحیاة 8؛ هرکس دو روزش با هم مس��اوی باش��د، ضرر کرده است و هر کس روز دومش بهتر از روز اولش باشد، مسرور 
خواه��د بود و هر که روز دومش بدتر از روز اولش باش��د، ملع��ون خواهد بود. و هر که در خود افزایش را نبیند، راهش به 

سوی کاستی و نقصان است و هرکه چنین باشد مرگ برای او بهتر از زندگی است. 
اس��الم برپایه ی جهان بینی و انس��ان شناس��ی ویژه ای که نشأت گرفته از حق مداری و حق محوری است، هم به 

تحّول و پیش رفت اهمّیت داده است و هم سرعت در این پیش رفت را الزم می داند.
و اّما در مورد عقالنّیت و خردورزی باید گفت، عقالنّیت مورد نظر مدرنیسم، عقالنیتی است که فقط به عقل معاش 
 )intelect( »اهّمیت می دهد و ناظر به عقل کلی و شهودی و یا به تعبیر فالسفه ی اسالمی »عقل معاد )reason(
نمی باش��د. گذش��ته از اش��کاالتی که امروزه بر این بُعد مدرنیسم وارد اس��ت و جامعه ی مدرن را با بحران مواجه کرده 
اس��ت،9 اساسًا اس��الم، معیار و محک را عقالنّیت بشری نمی داند، بلکه »حّقانّیت« را معیار می داند زیرا عقل بشری نه 
ب��ر همه ی ابعاد وجودی انس��ان احاطه دارد و نه می تواند به جهان خ��ارج، صددرصد معرفت پیدا کند، پس برای پرهیز 
از انحراف و کج روی، باید حّقانّیت را مالک و محور قرار داد. حّقانّیتی که همان اوامر خدای متعال اس��ت، که او کامال 

محیط بر انسان و هستی است.  
 منبع :  کتاب تساهل و تسامح، مؤلف: محمد تقی اسالمی

انديشه

تقدیرگرایي
اعتقاد به اینکه اراده انسان عاقل قادر به توجیه و به 
جریان افکندن حوادث نیست و هر چه برانسان مي گذرد 

از آغاز بر او مقدر شده است.

فدرال
ای��ن واژه در ای��االت متحده آمری��کا، در ارتباط با 
حکومت مرکزي ی��ا ملي در مقاب��ل حکومتهاي ایالتها 

به کار مي رود.

مقاالت فدرالیست
مجموع��ه اي ش��امل 85 مقال��ه در طرفداري از 
نظام ف��درال و ب��راي متقاعد کردن م��ردم به قبول 
پیش نویس قانون اساس��ي ایاالت متح��د آمریکا که 
توس��ط الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جي 
در سال 1787 در مطبوعات نیویورک به چاپ رسید. 
در آن دوره، بس��یاري از م��ردم س��اده اندیش، قانون 
اساس��ي فدرال را مفید نمي دانستند و معتقد بودند که 
این قانون باعث س��لب آزادي آنها مي ش��ود و بساط 
ظلم و س��تم را مي گسترند و مالیاتهاي سنگین بر آنها 
مي بندد و احیانا آنها را به ورطه جنگ مي کش��د. این 
مسائل، نوعي دو دس��تگي به وجود آورد: فدرالیستها 
و ضد فدرالیس��تها، دس��ته اول، طرفدار یک حکومت 
مرکزي ق��وي و دس��ته دوم طرف��دار آزادي ایاالت 
بودن��د مجادالت بین این دو دس��ته در مطبوعات، در 
مجالس مقننه و در کنوانس��یونهاي ایالتي به ش��دت 
آغاز شد. یکي از وس��ائل موثر این مبارزه، مطبوعات 
وابس��ته به فدرالیس��تها بود که به طرفداري از قانون 
اساسي به دس��ت افرادي چون همیلتون، مدیسون و 

جي اداره مي ش��د.

فدراسیون
1� واحد یا سازمان سیاسي که با فدرالیسم مشخص 

مي شود. 
2� واحد سیاس��ي متش��کل از چند واحد سیاس��ي 
کوچکتر که داراي حکومتي به نام حکومت فدرال است. 
در حکومتهاي فدرال هر ی��ک از واحدهاي کوچک که 
معموال ایالت نامید مي شوند، پاره اي از اختیارات خویش 
را از قبی��ل رواب��ط خارجي به حکومت مرک��زي واگذار 
مي کنند. معموال واحدهاي عضو در حکومت فدرال، حق 
حاکمی��ت خود را در ام��ور داخلي حفظ کرده و اموري از 
قبیل روابط خارجي، ضرب سکه، اعالن جنگ و صلح را 

به حکومت فدرال واگذار مي کنند. 
ک��ه  س��ندیکاهایي  و  ش��رکتها  بی��ن  پیون��د   �3
 ب��راي تعقی��ب هدفه��اي مش��ترک ب��ا ه��م متح��د 

مي شوند.

لغت نامه


