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گاهی که این خبرها را می خوانم ،با خود می گویم، گیرم رسید گی به فقرا اولویت آقایان 
نباشد، باالخره آیا مردم عراق هم سهمی درتامین هزینه های مقابرائمه دارند یا ندارند؟

دراین میانه چرا کسی ازسهم مردم عراق سخنی بمیان نمی آورد ؟عراقی که روزانه ،نهری 
از ارز، توسط زوار ما به سوی آن روان است!

 البد آقایان فکرمی کنند درعراق شیعه ای وجود ندارد که برای بازسازی حرم حضرت علی 
علیه السالم وسایرائمه هزینه کند وفقط ایرانیها هستند که غیرت شیعی دارند!

در این تردیدی نباید کرد که عشق وعالقه وتعصب عراقیها به ائمه عراق اگر از ما ایرانیها 
بیشتر نباشد کمتر نیست .چرا این امر به خود آنان واگذار نمی شود؟

چرا باز سازی عتبات، ال اقل به تجار فراوان عراقی مقیم ایران، که ثروتشان سر به فلک 
می کشد ، سپرده نمی شود؟

چند روز قبل، یکی از فرهنگیان یکی از شهرهای شمالی کشور به من می گفت  سالی 
دوسه بار،از سوی اداره آموزش وپرورش شهر... لیستی رابه مدرسه ما وسایر مدارس می 

آورند تا درآخر ماه ازحقوق هرمعلم مبلغی را برای بازسازی عتبات  کسر نمایند.
 می گفت  برخی ازمعلمها با دیدن این لیست بد و بیراه می گویند وبا ناراحتی لیست را 
امضا می کنند .وقتی به اوگفتم شما می توانید موافقت نکنید، گفت: نمی شود. چیزی 
شبیه اجباراست .اولیای مدرسه می گویند این بخشنامه را از اداره فرستاده اند وبرای ما 
را  کار  این  ازمرکز دستور  اداره کل هم  و  ازاداره کل  .اداره هم  اند  تعیین کرده  سهمیه 

دریافت داشته اند.
کسی به من پاسخ دهد :

حضرت علی که شبها همیان بردوش به در منازل محقرمستمندان می رفت چرا خشتی 
برسنگ قبررسولخدا نگذاشت و برآن قبه و.بارگاهی نساخت و به جای این هزینه ها ترجیح 

داد پول بیت المال و در آمد خود را به مصرف مستمندان مدینه وبعد کوفه برساند؟
آیا حضرت از این امر خشنود خواهدشد؟ مگر این علی همان علی نیست که می گفت علی 

را به  سرخ وسفید دنیا- درهم و دیناردنیا - چه کار؟
یقین دارم امشب وشبهای بعد، دراهوازی که سهم مردم آن 3400 خشت طال به حرم 
شریف علوی اعالم شده است، آبرومندانی بسیاروجود دارند که با شکم گرسنه به خواب 
رفته ومی روند.خدا کند کسی از وضعیت سخت معیشتی فقرای اهوازو شهرهای خوزستان 
- که من ازبعضی شهرهای آن مانند اهواز، دزفول وشادگان و...اطالع دارم- گزارشی را تهیه 

وبه این آقایان ارائه کند تا بلکه بخود بیایند و دراین رویه تجدید نظرنمایند .
بر گرفته از وبالگ دکتر غالمعلی  رجایی

مسوول ستاد بازسازی عتبات عالیات درخوزستان گفت: 
دردو سال اخیرمردم والیت مداراستان 55 میلیارد ریال وجه نقد و طال برای نوسازی و طالکاری ایوان حرم امام علی )ع( کمک کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت االسالم سید محمود موسوی پنجشنبه شب درجمع نمازگزاران مسجد منتظرالمهدی درمنطقه کیانپارس اهواز به ماموریت اصلی 
ستاد بازسازی عتبات عالیات دراستان خوزستان اشاره کرد و گفت: این ستاد در مدت عمر 10ساله خود کمک های مردمی زیادی را برای نوسازی حرم امامان 

معصوم )ع( روانه شهرهای کربال ، سامرا ، نجف اشرف و کاظمین کرده است.
به گفته وی هم اینک ماموریت اصلی این ستاد نوسازی و طالکاری ایوان حرم علوی است که افتخارآن نصیب مردم خوزستان شده است.

وی گفت: بر اساس قرارداد منعقده با تولیت آستان مقدس حرم علوی، برای طالکاری 12هزار و 500 خشت ایوان حرم علوی 125میلیارد ریال مورد نیاز است 
که ازاین مبلغ حدود 45درصد توسط خیرین ونیکوکاران خوزستانی درقالب کمک های خودجوش،اهدای نذور،هدیه و سهم میت تامین شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس تاکیدهای آیت اهلل سید محمد علی موسوی جزایریˈنماینده ولی فقیه دراستان خوزستان، پروژه عظیم طالکاری و نوسازی ایوان حرم 
مطهرحضرت علی)ع( تنها با همت و کمک های مردم انجام خواهد شد.

حجت االسالم موسوی با بیان اینکه کار بازسازی ایوان حرم علوی )ع( پس از انعقاد قرارداد و اجازه آیت اهلل سید علی سیستانیˈاز مراجع عظام تقلید در نجف 
اشرف از اواخر سال 1389 شروع شده، ابراز امیدواری کرد: پروژه طالکاری ایوان حرم علوی با همت واالی مردم خوزستان تا اواخر سال جاری به اتمام برسد.

وی گفت: به منظور تسریع در بازسازی حرم علوی، سهم هر شهرستان استان براساس جمعیت تعیین شده که براین اساس سهم شهرستان اهواز سه هزار و 
400خشت می باشد.

مسوول ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان خوزستان در ادامه گفت: مردم امیدیه به عنوان نخستین شهر خوزستان هزینه طالکاری 300 خشت ایوان حرم 
علوی به عنوان سهمیه اختصاصی را به طور کامل پرداخت کرده اند که امید است سایر شهرستان های استان نیز براساس سهمیه تعیین شده کمک های نقدی 

و غیرنقدی )طال( خود را به ستاد بازسازی عتبات در همان شهرستان تحویل دهند.
وی با بیان اینکه مردم استان تاکنون هزینه طالکاری یک هزار و 695 خشت ایوان حرم علوی را به صورت یکجا به قرار هر خشت 10میلیون ریال تقبل کرده 
اند، افزود: نیکوکارانی که هزینه طالکاری یک خشت را پرداخت کنند ،سند افتخار مشارکت در طالکاری ایوان علویˈاز سوی این ستاد برای آنان صادر می شود.

هم اکنون سه گروه فنی به نیابت ازمردم خوزستان در حال نوسازی وطالکاری ایوان حرم علوی هستند.
بنا به اعالم ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان، تاکنون درسه مرحله طالجات مردم خوزستان به وزن 19کیلوگرم پس از ذوب عین طالهای اهدایی به 

نجف اشرف ارسال شده است.

چراغی که به خانه رواست !

سخنان امام حسین )ع(
ايمان و يقين

چهار  فرمود:  است؟  چقدر  یقین  و  ایمان  میان  فاصله  پرسید:  حسین  امام  از  شخصی 
انگشت.

گفت: چگونه؟ فرمود: ایمان آن است که آن را می شنویم و یقین آن است که آن را می 
بینیم و فاصله بین گوش و چشم چهار انگشت است.

پرسید: میان آسمان و زمین چقدر است؟ فرمود: یک دعای مستجاب.
پرسید : میان مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود: به اندازه ی سیر یک روز آفتاب.

پرسید: عزت آدمی در چیست؟ فرمود: بی نیازیش از مردم.
پرسید: زشت ترین چیزها چیست؟ فرمود: در پیران هرزگی و بیعاری است، در قدرتمندان،درنده 

خویی، در شریفان، دروغگویی، در ثروتمندان، بخل است و در عالمان حرص.

 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.
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احمد نقیب زاده در روزنامه بهار نوشت:
پایانی خود  ایران و آمریکا شتابان به مراحل  این که درگیری  در 

نزدیک می شود هیچ شکی نیست.
نهایی خود رسیده  از تمام منزل ها گذشته و به سرمنزل  بحران 

است که دوراهی سرنوشت سازی را در برابر خود دارد.
در این مدت 30 سال سوءتفاهم ها، بدبینی ها و تفسیرهای نادرست 
در یک طرف و فتنه انگیزی بدخواهانه عناصر حقیر منطقه ای در 
طرف دیگر، راه مذاکره رو در رو را که تنها وسیله مطمئن حل 

مسئله بود، بسته نگه می داشت.
اما این تنها نکته قابل توجه در روابط دو طرف نیست. ایران قبال 

ضعیف بود و به حق از پهلو زدن با آمریکا هراس داشت.
اما اینک به درجه ای از ثبات و قدرت و قوت رسیده است که با 
شیطان بر سر یک میز بنشیند بدون آن که از وسوسه های شیطانی 
بهراسد. از سوی دیگر به همان میزان که ایران قوی تر شده است، 
دست وپنجه  توفنده ای  بحران های  با  و  شده  ضعف  دچار  آمریکا 

نرم می کند.
جنگی دیگر آن هم با دشمنی که قادر است ناوهای جنگی خود را  
هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود جوالن دهد و موشک هایش 

قادرند چون شهابی ثاقب بر سر دشمنان دور و نزدیک فرود آیند 
و هواپیماهایش در گنبدهای فوالدین رخنه کنند، برای آمریکا از 

آنچه فکر می کردند گران تر تمام خواهد شد.
تا  وامی دارد  اندیشه  به  را  و دشمن  تلخ دوست  واقعیت های  این 
اجازه ندهند چون گذشته به القائات دیگران تکیه کنند یا در عالم 

وهم و خیال به طراحی بپردازند.
به گاه خطر منافع ملی  آمریکا  همان طور که پیش بینی می شد، 
گوش  به جای  و  نمی دهد  خود  یهودی  دوست  دست  به  را  خود 
به چشم و گوش  نامطمئن،  واهی دوستان  به گزارش های  دادن 
و  قید  بدون  و  مستقیم  مذاکره  پذیرش  کرد.  خواهد  تکیه  خود 
در  پنداربافی  جای  به  واقع گرایی  نشان دهنده  ایران  با  شرط 
اول روشن  از  ایران اسالمی  سیاست خارجی آمریکاست. مواضع 

بود.
نیت  هیچ  و  نگرفته  صورت  بین المللی  قوانین  از  تخطی  هیچ 
سویی در پشت ذهنیت ایرانیان وجود نداشته و ندارد. اما آژانس 
بر مشاهدات خود، گاه  تکیه  به جای  انرژی هسته ای  بین المللی 
و بیگاه تحت  تاثیر البی دشمنان ایران قرار می گرفت و با اضافه 
کردن یک جمله مانند این که »هیچ اطمینانی هم وجود ندارد یا 
هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران به سمت سالح های هسته ای 
برود« اعتبار خود را زیر سوال می برد و به دیگران هم بهانه می داد 

تا بر شرارت خود بیفزایند.
اینک در آستانه مذاکرات رو در رو به نظر می رسد آمریکایی ها به 
این واقعیت پی برده اند که باید دست های مشکوک را کنار بزنند 
و واقعیت را از زبان خود ایرانیان بشنوند. طبیعی است در چنین 
دوست نمایان  از  خیلی  شاید  و  سعودی ها  اسراییلی ها،  شرایطی 
ماجرا روی دیگری  این  اما  بخورد.  به سنگ  تیرشان  و  بور شده 
که  آدم هایی  یا  می شود.دوستان  مربوط  داخل  به  که  دارد  هم 
جنگ  طبل  بر  دائم  است  تومان  چند  منی  جنگ  نمی دانند 
می کوبند و هشدار می دهند که فرسوده ها بر رهبری برای دست 
این شما هستید که  نیاورند.باید گفت  مقاومت فشار  از  کشیدن 
در کار کشتیبان دخالت کرده و فشار می آورید و افکار عمومی را 
نادیده می گیرید. به چپ رفتن و به راست رفتن و عقب گرد کردن 

تاکتیکی در اختیار کشتیبان است. 
اگر رهبری به جنگ حکم فرمود یا به صلح، اگر سر مذاکره داشت 

یا سر مقاومت، ما بر همان سریم 

دست های مشکوک در مذاکرات هسته ای 
متکی روايت کرد:

بذله گویی سیاستمدار ترک و پاسخ احمدی نژاد 
منوچهر متکی در سایت شخصی خود نوشت:

آقای اکمل الدین احسان اوغلو، که از سال 2005 میالدی دبیر کلی سازمان همکاری اسالمی )سازمان کنفرانس اسالمی( را بر عهده 
دارد، اهل ترکیه و دارای مطالعات اسالمی و مسلط به زبان های عربی و انگلیسی بوده و کمی نیز فارسی می داند.

ایشان از لحاظ شخصیتی فردی جدی، صمیمی، نکته سنج و بذله گو بوده که در مدت همکاری اش در سازمان کنفرانس اسالمی 
گام های قابل توجهی برداشته است.

دبیر کل سازمان همکاری اسالمی در یکی از سفرهای خود به تهران در خردادماه 1385 با رییس جمهور کشورمان دیدار نمود. احسان 
اوغلو در این مالقات و پیش از شروع گفتگوهای رسمی و موضوعی خطاب به آقای احمدی نژاد اظهار داشت: »مرحوم پدرم همیشه 

به من توصیه می کرد اعتدال در حرکت الزم است« و بعد به فارسی اضافه کرد: »آهسته و پیوسته«.
احسان اوغلو در حقیقت به دنبال ترغیب رییس جمهور به رفتاری منعطف در روابط خارجی بود.

آقای احمدی نژاد بالفاصله در پاسخ گفت: » مرحوم پدر من هم، همواره به من می گفت تو یک مهندس هستی! بجای اینکه پله ها 
را یکی یکی طی کنی خوب است یک آسانسور )باالبر( بسازی و مسیر را سریع تر طی کنی«.

در این هنگام آقای احسان اوغلو به من روی کرد و به فارسی گفت: »آقای رییس جمهور خیلی زیرک هستند«.

اگر هشت سال پیش، سخن از اختالف در سیاست ها و جهت گیری ها به میان می آوردند، 
می گفتند که مشکل از آنجاست که بخشی از مدیریت در دست اصولگرا ها و بخشی دیگر 
در دست اصالح طلبان است، ولی اکنون که همه مدیریت ها در دست اصولگرایان است، 

چه پاسخی می توان به این پرسش داد؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین همایش بین المللی صنعت احداث گفت: تا 
هنگامی که معماری سیستم مدیریتی ایران بقا گونه باشد، به جایی نمی رسیم؛ بنابراین، 

باید معماری نوینی در اقتصاد ایران اسالمی ایجاد شود. 
به گزارش »تابناک«، محسن رضایی با بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که ما 
رشد خوبی در بخش سیاسی و امنیتی داشته و توانسته ایم در دو هزار کیلومتری مرز ها، 
دشمن و ناتو را زمینگیر کنیم تا جایی که شاید در آینده، تغییر لحن و سیاست آمریکا 
را در قبال ایران را ببینیم، ولی متأسفانه در بخش اقتصاد، جامعه و خانواده عقب ماندگی 

تأمل برانگیزی داریم. 
رضایی افزود: متأسفانه، از پیشرفت متوازن غفلت شده و زندگی و جامعه به اندازه سیاست 

و امنیت توسعه نیافته است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شوروی سابق هم با پیشرفت فنی و 
علمی توانست در کره ماه فرود آید، حال آن که از درون به زندگی و جامعه خود توجه 
نکرد، گفت: اگر ما هم همین رویه خود یعنی نبود تناسب در پیشرفت و توسعه را ادامه 

دهیم، در درون با مشکل جدی روبه رو خواهیم شد..  
وی زندگی و اقتصاد از یک سو و سیاست و امنیت را از سوی دیگر، دو بال پرواز هر جامعه 
برای پیشرفت دانست و گفت: ملت ها نمی توانند با یک بال به پرواز درآیند و باید هر دو 

بال متانسب با هم تقویت و رشد یابند. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم انداز ایران 1404 اشاره کرد و گفت: سند 
چشم انداز ایران اسالمی برای متناسب سازی پیشرفت در کشور ما تدوین شد، اما هنوز 

برنامه عملیاتی قوی در اجرای آن صورت نگرفته است. 
محسن رضایی تصریح کرد: انقالب اسالمی ایران برای احیای  بزرگی و عظمت و تمدن 
ایران اسالمی صورت گرفت و برای رسیدن به این خواسته، فداکاری های بسیاری انجام 
شده است. اکنون به بخشی از اهداف دست یافته یا نزدیک شده ایم؛ اما در بخش دیگر 

که شامل زندگی و جامعه و اقتصاد می شود، عقب هستیم. 
و  دانست  ایران  جامعه  امروز  گمشده  را  گفت و گو  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
و  مدیریتی  سطوح  تا  گرفته  خانواده  درون  از  سطوح  همه  در  گفت و گو  داشت:  اظهار 
تصمیم سازی و تصمیم گیری و سران کشور را باید جدی گرفت. البته زندگی تنها شامل 
گفت و گو نمی شود، اما فهم، اراده و خرد جمعی حاصل گفت و گوست؛ هرچند زندگی به 
باید تحمل پذیری در همه  گفت و گو محدود نمی شود. برای فرهنگ سازی و گفت وگو 
باید نسبت به یکدیگر گوش شنوا داشته  آحاد کشور و دولتمردان تقویت شده و همه 

باشند. 
گیری ها  و جهت  در سیاست ها  اختالف  از  پیش، سخن  سال  اگر هشت  افزود:  رضایی 
دست  در  مدیریت  از  بخشی  که  آنجاست  از  مشکل  که  می گفتند  می آوردند،  میان  به 
اصولگرا ها و بخشی دیگر در دست اصالح طلبان است، ولی اکنون که همه مدیریت ها در 
دست اصولگرایان است، چه پاسخی می توان به این پرسش داد؟ چرا اختالف در کشور 
است؟ علت این اختالف ها این است که دولتمردان و فعاالن سیاسی و جناح ها زندگی 
کردن با یکدیگر و با مردم را یاد نگرفته اند. ما به شدت نیازمند زندگی کردن با یکدیگر 

هستیم. 
وی در ادامه گفت: اقتصاد و نظام اداری ایران با توجه به سیاست و امنیت شکل گرفته 
است در حالی که باید از دریچه زندگی و اقتصاد به آن نگاه کرد و نظام اداری بر همین 

اساس بازآرایی شود. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تا پیش از رضاشاه مدیریت کشور فدرالی بوده 
و او سیستم دولتی امروزی را برای ایران به ارمغان آورد. سیستم بروکراسی و نظام اداری 
از زاویه امنیت و سیاست طراحی شده و این سیستم کشور را از پویایی و تحرک انداخته 
است، در حالی که باید ظرفیت سازی شود و نخبگان را وارد عرصه مدیریتی کشور کرد. 
آن ها  توانایی های  از  که  هستند  کشور  در  توانمند  افراد  و  نخبه  هزاران  افزود:  رضایی 

استفاده نمی شود و متأسفانه، شماری از جوانان کشور بیکارند. 
وی اظهار داشت: اگر نگاه به اقتصاد و پیشرفت از زاویه زندگی باشد تحولی بزرگ در 

کشور ایجاد خواهد کرد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تا هنگامی که معماری سیستم مدیریتی ایران 

بقا گونه باشد، به جایی نمی رسیم؛ بنابراین، باید معماری نوینی در اقتصاد و زندگی 
مردم ایجاد شود. 

رضایی در ادامه به توسعه پایدار اشاره کرد و مؤلفه های آن را محیط زیست، عدالت بین 
نسلی و فرهنگ دانست و گفت: باید دید که صنعت احداث چه رابطه ای با محیط زیست، 

عدالت بین نسلی و فرهنگ دارد و آن ضوابط و معیار ها در صنعت احداث رعایت شود. 
محیط  سدهای  از  ناشی  ارومیه،  دریاچه  خشکسالی  از  بخشی  علت  امروز  گفت:  وی 
پیرامون آن است و همچینن زاینده رود بر اثر ساخت صنایع آب بر، که باید در کنار دریا 
باشند، تقریبا خشک شده است؛ بنابراین، باید رابطه صنعت احداث را با محیط زیست 

بررسی و در برنامه ریزی ها لحاظ کرد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: احداث نمی تواند بدون ارتباط با هویت باشد؛ 
نظام  از  سال  چند  و  باشد. سی  نمایان  اسالمی  ایران  هویت  باید  کالبد ها  در  بنابراین، 
که  همانگونه  پس  نگرفته؛  شکل  آن  معماری  هنوز  ولی  می گذرد،  اسالمی  جمهوری 

معماری قاجاریه و صفویه داریم، باید معماری جمهوری اسالمی را داشته باشیم.
--حصارطلبی در »امر به معروف و نهی از منکر« کارساز نیست

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:

مسئوالن و شخصیت ها زندگی کردن با مردم را یاد نگرفته اند 

رسا:حضرت آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، شامگاه سه شنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش، از وقوع حادثه ناگوار آتش سوزی برای جمعی دانش آموزان 
پیرانهشر ابراز تاسف کرد و خواستار اقدام فوری مسؤوالن برای جبران خسارات وارده به حادثه دیده گان و همچنین اتخاذ تدابیر الزم به منظور پیشگیری از وقوع حوادث 

احتمالی در آینده شد.
این مرجع تقلید در ادامه با بیان این که پایه نخستین اعتقادات دینی در نهاد آموزش و پرورش گذاشته می شود، تصریح کرد: آموزش و پرورش نقش بسیار حیاتی و مهمی 

می تواند در اعتقادات مذهبی و برنامه های دینی داشته باشد.
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی تاکید کرد: اگر مشکل در این جا حل شود در دانشگاه نیز جوانان بیمه خواهند شد و مشکالت دانشگاه دامان آنها را نخواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تربیت دینی چیزی نیست که تنها برای ثواب آخرت باشد، در دنیا نیز اگر بخواهیم زندگی سالم و آبرومندی داشته باشیم باید تربیت دینی مورد توجه 
ما باشد، در حال حاضر بی دین ها غوغایی در دنیا به راه انداخته اند و اجازه نمی دهند دنیا آرام باشد.

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی سالمت جامعه را در گرو برخورداری افراد از دینداری محکم دانست و گفت: پایه این مهم در خانواده و آموزش پرورش گذاشته می شود و 
برای سالمت و امنیت انقالب و نظام و تقویت در برابر جبهه دشمن، تربیت دینی الزم است.

این مرجع تقلید یادآورشد: آنچه ما را در جنگ به پیروزی رساند تربیت دینی بود، تربیت دینی کشور را نجات می دهد و آنچه دشمن از آن هراس دارد همین است، از این 
رو بایستی سرمایه های گذاری الزم در این عرصه انجام شود.

وی تاسیس دانشگاه فرهنگیان از سوی آموزش و پرورش را اقدامی ارزنده و بنیادین خواند و خطاب به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: سراغ کارهای ریشه ای و بنیادین 
از این دست بروید تا نتایج آن عاید همگان شود.

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی همچنین آموزش و پرورش را به حفظ و تقویت ارتباط تنگاتنگ با حوزه های علمیه توصیه کرد و گفت: ارتباط تنگاتنگ با حوزه بسیار مهم 
است، حوزه دریایی برای این نوع آموزش ها است و باید از سرمایه و ظرفیت حوزویان برای پیشبرد اهداف بیش از پیش استفاده کنید.

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی خطاب به وزیر آموزش و پرورش ابراز داشت: برنامه های اصولی خود را به گونه ای انجام دهید که عرف رسمی آموزش و پرورش شود و 
نتوان در آینده با یک حکم آن را جابجا و عوض کرد.

گفتنی است، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از فعالیت ها و عملکرد این وزارت خانه ارائه کرد.

توصیه آیت اهلل مکارم به حاجی بابایی 
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سید احسان خاندوزی سایت  الف ، 
معافیت مالیاتي یکي از اجزاء نظام مالیات ستاني هر اقتصاد است. کشورها با لحاظ ضرورت برخي حمایت هاي خاص، گروه ها یا مناطق 
یا فعالیتهایي را از پرداخت مالیات معاف مي کنند. به عنوان نمونه در هر کشور، سطحي از درآمد معاف از مالیات است زیرا الزم است از 
اقشاري که درآمدهاي پاییني دارند، حمایت شود. همچنین طبق قوانین جمهوري اسالمي، 3 دسته فعالیت زیر از معافیت برخوردارند: 

•    بخشي: فعالیت اقتصادي در بخش کشاورزي و صنایع دستي یا محصوالت صادراتي 
•    جغرافیایي: سرمایه گذاري در مناطق محروم یا مناطق آزاد تجاري و صنعتي یا پارکهاي علم و فناوري 

•    فرهنگي: فعالیت انتشاراتي - مطبوعاتي، حق اختراع و همچنین موقوفات و موسسات خیریه و اماکن متبرکه. 
 این فهرست تا پیش از اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم در سال 1380، بسیار وسیع تر بود اما در 10 سال اخیر فعالیت اقتصادي بنیاد 
مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسالمي و بنیادهاي تعاون نیروهاي مسلح مشمول پرداخت 
مالیات و از معافیت خارج شدند. با این وجود تا امروز نهادهاي بزرگي مانند سازمان تامین اجتماعي، موسسه هاي جهاد )نصر و استقالل و 
غیره(، قرارگاه هاي سازندگي و آستان قدس رضوي معاف از پرداخت مالیات باقي مانده اند. حال چرا باید چتر مالیات را بر سر این نهادها 

نیز کشید؟ منطق یک معافیت مالیاتي عادالنه چیست؟ معافیت ناروا کدام است؟ 
در یک اقتصاد سالم و غیروابسته به نفت، قاعده اداره امور کشور آن است که هر فعال اقتصادي، بخشي از منفعت خالص خود را براي 
انجام وظایف دولت به شکل مالیات بپردازد، تنها استثناء این قاعده زماني است که آن فرد یا نهاد، مستحق دریافت کمک دولتي است: 

•    یا به دلیل عدم توان پرداخت )مثل معافیت درآمد کمتر از 550 هزار تومان درماه(  
•    یا به جهت برداشتن باري از دوش دولت و لزوم تشویق و کمک دولت )مثل معافیت در مناطق محروم یا مناطق آزاد، خیریه ها و 

انتشاراتي ها( .  
خارج از این دایره، گاه دولت از معافیت مالیات به عنوان یک مشوق براي برخي اولویت ها و اهداف راهبردي استفاده مي کند، اما به 
جهت خالف قاعده بودن، الزم است استدالل قوي براي خروج از قاعده و ضرورت آن به مجلس ارائه کند)طبق اصل 51 قانون اساسي، 
وضع یا بخشودگي یا تخفیف مالیات تنها با مجوز مجلس ممکن است(، مانند معافیت بخش کشاورزي و صادرات که تنها به دلیل یک 
اولویت ملي و منافع راهبردي اقتصاد پذیرفته است. طبق گزارش سال 1390 مرکز پژوهشهاي مجلي، طي سالهاي اخیر نسبت معافیت 
مالیاتي به مالیات بالقوه کشور حدود 31 درصد بوده است، یعني اگر بخشودگي مالیاتي نباشد، درآمد مالیاتي کشور حدود 50 درصد 
افزایش خواهد یافت. قطعا محروم شدن کشور و دولت از چنین منبعي، نیازمند استداللي محکم و ضرورتي متقن است.  با این اوصاف 
مي توان دالیلي ارائه داد که حتي نشان مي دهد معافیت فعالیتهاي اقتصادي و انتفاعي آستانها و قرارگاه ها مغایر منافع ملي است و عدالت 

را خدشه دار مي سازد: 
1.    عمده فعالیت اقتصادي آستان ها مشمول هیچیک از 2 استثناء قاعده پرداخت مالیات نیست و فقط به دلیل اینکه زیرمجموعه آستان 
فعالیت مي کنند، بخشوده مي شوند. این تبعیض ناروا، قطعا موجب کاهش درآمدهاي دولت خواهد شد. توجه کنید که حدود 50 شرکت 
و موسسه اقتصادي در زیرمجموعه آستان قدس فعالیت مي کنند )از نساجي و صنایع چوب گرفته تا صنایع غذایي، معادن، داروسازي،  
کمباین سازي، خودروسازي، دامپروري، فرآورده هاي لبني، چندین شرکت قند، شرکت نفت و گاز و موسسه اعتباري و کارگزاري و...( 

که مالیات بالقوه باالیي دارند، بویژه در شرایط تحریم نفتي که باید اتکاء دولت به منابع مالیاتي افزایش یابد.   
یا  یا خودروسازي  تولید فرش  را نقض مي کند زیرا تمام شرکتهاي  اقتصاد  برابر در  این بخشودگي ها رقابت منصفانه و مسابقه      .2
داروسازي یا صنایع غذایي کشور، مکلف اند 25 درصد سود ساالنه خود را به عنوان مالیات بپردازند اما شرکت تولید فرش رضوي یا 
باالتر،  بنابراین مي توانند بدون بهره وري  این هزینه معاف اند و  از  یا شرکتهاي صنایع غذایي رضوي  یا شهاب خودرو  ثامن  داروسازي 
قیمت محصوالت خود را پایین تر از رقبا قرار دهند. بگذریم از اینکه عمده این شرکتها از زمین هاي وقفي یا کم اجاره و تسهیالت بانکي 

ارزان قیمت استفاده مي کنند که در نتیجه حاشیه سود آنها را باالتر برده و رقابت را نابرابر تر مي سازد. 
3.    اساسا اعطاء اجازه فعالیت اقتصادي و تجاري به دستگاه هاي حکومتي و نهادهاي مذهبي )به دلیل اعتبار و نفوذ نامرئي آنها( موجب 
مي شود امتیاز خاص و تبعیض نانوشته اي به نفع این فعاالن اقتصادي و به زیان دیگر فعاالن خصوصي و تعاوني ایجاد شود. »اگر یکي 
از آستانهاي نزدیک پایتخت در صف گرفتن مجوز واردات خودرو خارجي قرار گیرد، قطعا ترتیب عادي متقاضیان را به هم خواهد زد و 
دیگر نوبت به تاجر خصوصي نخواهد رسید«. به همان دلیل که بنگاه داري دولت پس از اصالحیه اصل 44 قانون اساسي، نادرست شمرده 
شد، بنگاه داري این آستان ها نیز خالي از امتیاز ناروا و تبعیض نیست. زنها که چنین لقمه هاي وسوسه انگیزي پاي گروه هاي طمع کار را 

به این آستان ها باز مي نماید و سالمت نیت را از چنین مجموعه ها مي ستاند. 
آنچه در موارد 2 و 3 گفته شد، همان است که در ادبیات اقتصادي به نام رانت شناخته مي شود. سخن درباب قانوني یا غیرقانوني بودن 
معافیت کنوني آستان ها نیست زیرا متکي به مصوبه مجالس گذشته است، سخن درباره عادالنه نبودن چنین معافیت هایي است. این 
روزها که قانون مالیاتهاي مستقیم در مجلس شوراي اسالمي مراحل بررسي خود را مي گذراند، انتظار مي رود چنان که اصالحیه سال 
1380 بخشي از این تبعیض هاي ناروا را در خصوص بیشتر بنیادها از بین برد، مصوبه مجلس نهم نیز گامي به سوي عدل علوي بردارد 
و رانت آستانها و قرارگاه ها را لغو نماید. این امید زماني پررنگ تر خواهد شد که طبق گفته مسئوالن سازمان امور مالیاتي، مراحل اخذ 

موافقت رهبر معظم انقالب نیز در این خصوص طي شده است. 
 

معافيت مالياتي يكي از اجزاء نظام 
ماليات ستاني هر اقتصاد است

 يک بار در جمع طالب گفتم آنقدر که نگران دولت احمدی نژاد هستم نگران هيچ دولتی نيستم  
روایت محمد خوش چهره از یک مناظره انتخاباتی در سال 84.

محمد خوش چهره که به هنگام انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در مجلس هفتم حضور داشت در روز دوشنبه 30 خرداد84 به 
نمایندگی از محمود احمدی نژاد با محمد باقر نوبخت به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال 84 مناظره کرد.

 خوش چهره در دفاع از تفکرات اقتصادی محمود احمدی نژاد مقابل محمد باقر نوبخت، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات 
استراتژیک قرار گرفته بود. او به ناگهان درب روان نویس خود را در واکنش به گفته های محمد باقر نوبخت بست و آن را پرت کرد که 
توجه بسیاری را به خود جلب کرد. حرکتی که به زعم برخی در یک مناظره اقتصادی کفه ترازو را برای محمود احمدی نژاد سنگین تر 
کرد. خوش چهره شرح این مناظره اقتصادی را در گفت و گو با خبرآنالین اینگونه مطرح کرد: » آقای نوبخت از دوستان من است. در 
مرحله نخست همان دوره انتخابات آقای نادران با آقای نوبخت مناظره کرده بود و به جای بحث اقتصادی با آقای نوبخت بر سر رفتار 
های فائزه و مهدی هاشمی گفت و گو کرد. آقای نوبخت فکر کرده بود در دور دوم مناظره با نماینده آقای احمدی نژاد بار دیگر مقابل 
آقای نادران قرار می گیرد و خودش را برای بحثی مانند بحث نخست آماده کرده بود در حالیکه من می خواستم بگویم اقتصاد چیست 

و چه کار باید کرد. « 
خوش چهره افزود: » من در آن مناظره  مدیریت اقتصادی آقای هاشمی را بررسی کردم. بعد هم آنجا گفتم که آقای احمدی نژاد چون 
به من اعالم کرده حرف هایم را قبول دارد، حرف های خودم را می زنم. من حرف های آقای احمدی نژاد را نزدم و حرف های خودم 
را مطرح کردم. آقای نوبخت تمرین کرده بود که به مانند دور اول مناظره با آقای نادران پاسخ من را بدهد. ایشان یک ربع حرف زدند 
و درباره مباحث غیر اقتصادی صحبت کردند. من با خودم فکر کردم حرف های ایشان قابل نوشتن نیست. من واقعا عصبانی شدم درب 
روان نویس را بستم و آن را رها کردم و گفتم شما کم آوردید. آدمی هم که کم بیاورد تخریب می کند. به ایشان گفتم که حرف اقتصادی 

بزنید که آقای هاشمی مسکن را چه کار می خواهند بکند؟ « 
او ادامه داد: » فردای آن روز آقای مرعشی من را درمجلس دید و بغل کرد. در مجلس، نمایندگان به من گفتند که آن مناظره با آقای 
نوبخت رای مردم را تغییر داد. من خودم ادعایی نداشتم ولی بعد ها معلوم شد خیلی تاثیر داشت. نمایندگان کرمانشاه من را صدا 
کردند و گفتند مردم کرمانشاه رای را به شما دادند. از آنها پرسیدم چرا؟ در پاسخ گفتند وقتی شما خودکار را بستی و پرت کردی مردم 
کرمانشاه بر اساس آن فرهنگ پهلوانی که دارند گفتند این خوش چهره هم مانند ما پهلوان است. از آن جالب تر آقای آصفی سخنگوی 
وزارت خارجه بود که به من گفت: آن خودکاری که پرت کردی از قبل قصد داشتی یا اینکه در لحظه اتفاق افتاد؟ در جواب ایشان گفتم 

مگر من هنرپیشه ام؟ آقای آصفی هم پذیرفت که هماهنگ نشده است.  « 
او در پاسخ به این سوال که جدایی در مباحث اقتصادی بین شما و آقای احمدی نژاد در چه زمانی ایجاد شد گفت: » همان اوایل این 
اتفاق افتاد. من اصال بنا نبود در مناظره با آقای نوبخت هم شرکت کنم. منزل نزدیک بود. آقایان چمران، علی احمدی و خانم سلطانخواه 

رفته بودند. در آنجا به من چند بار زنگ زدند و گفتند که برای مناظره بروم. « 
خوش چهره همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا از همان ابتدا به برنامه های اقتصادی آقای احمدی نژاد نقد داشتید 
یا خیر گفت: » آقای احمدی نژاد برنامه اقتصادی اعالم نکرد و فقط یکسری مطالبات مردم را مطرح کرد. من یک بار در قم و در جمع 
طالب اعالم کردم که آنقدر که نگران این دولت هستم نگران هیچ دولتی نیستم. از من پرسیدند چرا؟ در پاسخ گفتم برای اینکه دولت 
آقایان هاشمی و خاتمی مشکالت اقتصادی شان معلوم بود. آقای احمدی نژاد آمده و تمام شعار ها و آرمان های انقالبی را وسط ریخته 

است. گفتم یا این شعار ها یا باور است یا مصادره شده است

ماجرای پرتاب شدن روان نویسی که 
برای احمدی نژاد رای داشت

آقای وزير چطور حساب کرديد؟ 
سخنان وزیر آموزش و پرورش در خصوص این که به ازای هر کالس 5 میلیون تومان می خواهیم تا پکیج نصب کنیم ، نوعی فرار از 
پاسخگویی است تا با بزرگ نمایی عدد مورد نیاز و یادآوری قصه همیشگی کمبود اعتبارات ، مشکل آتش سوزی مرگبار در مدرسه 

شین آباد را به گردن آن هزار میلیارد موهوم بیندازد و خود و همکارانش را از اتهام بی تدبیری برهاند.
عصرایران - وزیر آموزش و پرورش در توجیه این که چرا سیستم گرمایشی 200 هزار کالس و اتاق اداری در مدارس ، همچنان بخاری 

نفتی است ، گفته است که مبلغی بالغ بر 1000 میلیارد تومان برای تبدیل سیستم گرمایشی این کالس ها به »پکیج« نیاز است.
با تقسیم عدد 1000 میلیارد تومان بر عدد 200 هزار کالس و اتاق ، عدد 5 میلیون تومان برای هر اتاق به دست می آید!

به عبارت بهتر ، وزیر آموزش و پرورش مدعی است برای سیستم گرمایشی یک اتاق 5 میلیون تومان پول نیاز است!
توجه به این نکته مهم است که هر دستگاه پکیج ، می تواند بیش از یک اتاق را گرم کند و نیازی نیست هر اتاق مجهز به پکیج جداگانه 

باشد. تنها باید لوله کشی و رادیاتورهای جداگانه برای هر کالس تهیه و نصب شود.
با توجه به قیمت پکیج ، لوله ، رادیاتور شوفاژ و اجرت در بازار امروز ، اگر بخواهند همه کالس های روستایی که هنوز از بخاری نفتی 
استفاده می کنند را مجهز به سیستم پکیج کنند و به ازای هر 200 متر مربع ، یک پکیج نصب کنند )که بهترین مارکش امروز قیمتی 
بین 1.5 تا 1.8 میلیون تومان دارد و هر پره رادیاتور شوفاژ هم در بهترین مارکش 24هزار تومان است( و اجناس را هم به صورت خرده 

صورت بخرند و نه عمده ، هزینه سرشکن شده برای هر کالس ، حداکثر بین یک چهارم تا یک سوم بهای اعالمی توسط وزیر است.
تازه این برای مدارس کوچک است و هر چقدر مدارس بزرگ تر شوند ، با بهره گیری از سیستم گرمایش مرکزی ، هزینه ها ، بیشتر 
بر تعداد کالس ها ، سرشکن می شوند. البته ، اکثر مدارس بزرگ و پرکالس ، به سیستم های گرمایشی جدید مجهز شده اند و عمده 
کالس های مورد اشاره وزیر ، مربوط به مدارس کم کالس و کم دانش آموز است که همان طور که ایشان به درستی اشاره کرده ، باید 
به پکیج مجهز شوند.توجه شود که ادارات آموزش و پرورش در همه شهرها ، مجهز به نیروهای فنی و تأسیساتی ، نقلیه و ... هستند 
که در کاهش هزینه ها ، می توانند مؤثر باشند. وانگهی برای چنین پروژه بزرگی، حتماً با مناقصه و خرید عمده می توان تخفیفات 

بیشتری گرفت تا هزینه ها بسیار کاهش یابد.
بنابراین سخنان وزیر آموزش و پرورش در خصوص این که به ازای هر کالس 5 میلیون تومان می خواهیم تا پکیج نصب کنیم ، نوعی 
فرار از پاسخگویی است تا با بزرگ نمایی عدد مورد نیاز و یادآوری قصه همیشگی کمبود اعتبارات ، مشکل آتش سوزی مرگبار در 
مدرسه شین آباد را به گردن آن هزار میلیارد موهوم بیندازد و خود و همکارانش را از اتهام بی تدبیری برهاند ، هر چند که اگر واقعاً 
1000 میلیارد تومان هم نیاز باشد، می ارزد که چنین هزینه ای صورت بگیرد تا صورت های کودکان مردم نسوزد و مرگ زودهنگام 

، دامن دانش اموزان معصوم را نگیرد
 
 

حاجی بابایی برای هر کالس روستایی 5 میلیون تومان می خواهد!

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از موالیم آموخته ام که اگر کسی گرسنه خوابید خواب راحت نداشته باشم.
برای  علنی مجلس  در صحن  )سه شنبه( طی سخنانی  امروز  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  فارس، سید شمس الدین حسینی  گزارش  به 
پاسخگویی به سؤال محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مورد اینکه بانک مرکزی با چه مجوزی اقدام به فروش 
از مهمترین حوزه های  به جهات مختلف همیشه یکی  ارزی  ارزی و سیاست های  اظهار داشت: موضوع  نرخ مرجع کرده است،  به  ارز 
سیاست گذاری در کشور است. وی به مواد 88 و 89 برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: همانطور که سیاست ارزی شناور مدیریت شده 
یکی از برنامه های مورداشاره در قانون برنامه پنجم بود، بر اساس همین قانون هم ریاست دو رکن مهم بانک مرکزی از وزارت اقتصادو 
دارایی گرفته شد. حسینی ادامه داد: حل مسئله ارز نیاز به مسئولیت پذیری یکایک تیم اقتصادی دولت دارد و حتماً من وزیر اقتصاد هم 

باید در این رابطه دغدغه داشته باشم؛ من از موالیم آموخته ام که اگر کسی شب گرسته خوابید راحت نخوابم. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی از وزارت اقتصاد جدا شده است، گفت: در باب اینکه همه ما باید بیشترین تالش خود را معطوف 
به حل مشکالت کنیم شکی نیست.حسینی با بیان اینکه آنچه که در مورد آن سؤال شده بحث سیاست شناور مدیریت اقتصادی کشور 

است، اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. 
بود؛  نیافته  کاهش  به 50درصد  ما  نفت  فروش  و  بود  نشده  تحریم  مرکزی  بانک  شد،  تصویب  سیاست  این  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 

واقعیت های امروز اقتصاد ایران با شرایط تدوین برنامه در باب مسائل اقتصادی متفاوت است. 
وزیر اقتصاد اضافه کرد: سیاست مدیریت شناور به اعتقاد ما بهترین سیاست است و وقتی از نظام رژیم ارزی صحبت می کنیم باید بدانیم 
که نرخ ارز چگونه تأمین می شود؛ در نظام مدیریت شناور نرخ ارز توسط بازار تعیین می شود و ما باید به این مسأله توجه داشته باشیم. 
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: تخصیص آزادانه ارز به ما اطمینان الزم برای تأمین اقالم ضروری را می دهد؛ امروز ما پذیرفته ایم 
که برای کاالهای لوکس ثبت سفارش انجام ندهیم. وی اظهار داشت: مجموعه تالش ها منجر به این شده که ما در واردات تأمین اقالم 
پایه توفیق داشته باشیم؛ در هشت ماهه اول سال 90 اقالم پایه که کاالهای اساسی بود 13درصد از حجم واردات محسوب می شد ولی 

در هشت ماهه اول امسال 23 درصد از حجم واردات به کاالهای اساسی اختصاص داده شده است. 
حسینی تصریح کرد: در یک مقطعی فضا به گونه ای شد که بانک مرکزی نتوانست سیاست مورد نظر را اجرا کند. 

حسینی ادامه داد: سال گذشته در چنین ایامی بانک مرکزی سه نرخ ارز یعنی مرجع، غیرمرجع و مداخله ای داشت و در نهایت سیاست 
به این سمت رفت که تعدد نرخ ها کم شود. وزیر اقتصاد اضافه کرد: یکی از اقداماتی که ما کردیم این بود به تالش کنیم تا نوسانات را 
به حداقل برسانیم و بحث بازار ارز مبادله ای برای همین منظور طراحی شد. وی گفت: دولت هم سیاست ارزی شناور مدیریت شده را 
قبول دارد و هم بر اجرای آن الزام دارد و تمام تالش بر این است که در این سمت حرکت کنیم. حسینی با بیان اینکه امروز تعدد نرخ 

ارز کاهش یافته است، گفت: بنده اختالف نظری با آقای بحرینی که این سؤال را مطرح کرده اند ندارم.

وزیر اقتصاد: خواب راحت ندارم
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به گزارش آخرین نیوز به نقل از روابط عمومی فیلم »راز صندوقچه«، بر اساس برنامه ریزی به عمل  آمده و در صورت مساعد شدن آب 
و هوای تهران، اواخر هفته جاری گروه تولید برای فیلمبرداری سکانس های باقی مانده به مدت دو روز در باغ ملی واقع در چیتگر مستقر 

خواهند شد.
تدوین »راز صندوقچه« که سکانس های مربوط به شمال آن در مناطق چالدره و شیرود فیلم برداری شده است، توسط شاهین یارمحمدی 

آغاز شده و جلوه های ویژه بصری )رایانه ای( نیز با مدیریت اشکان رهگذر بطور همزمان در استودیو هورخش انجام می شود.
در این فیلم سینمایی که به صورت رئال و انیمیشن فیلمبرداری می شود و از جلوه های ویژه رایانه ای بهره می برد، بازیگرانی چون حدیث 
فوالدوند. مهران احمدی. حسن معجونی. رضا فیض نوروزی، امیر غفارمنش، بهاره افشاری، نفیسه روشن، نادر سلیمانی، علی ابوالحسنی 

و غزل ذوالفقاری )بازیگر خردسال( نقش آفرینی می کنند.
فیلمنامه فیلم »راز صندوقچه« که در ژانر کودک و با فضای فانتزی است به بطور مشترک توسط وحید گلستان و منصور غالمی نوشته 

شده است.
موضوع این فیلم درباره بزغاله ای است که با اشتباه خود موجب بروز یک سری مشکالت برای خود و دیگران می شود و تنها کسی که 

می تواند این مشکالت را برطرف کند خودش می باشد.
فیلم سینمایی »راز صندوقچه« اولین همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی و وزارت آموزش و پرورش پس از پیروزی انقالب اسالمی 

محسوب می شود.
اسامی برخی از عوامل فیلم عبارت است از کارگردان: وحید گلستان، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح گریم: نوید فرح مرزی، 
مدیر تولید: امیر پوربهشتی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: پیام حنفی، نویسنده: وحید گلستان و منصور غالمی، مجری طرح: یداهلل 
کریمی، صدابردار: سلیم احمدی، طراح صحنه و دکور: مجید علی سالم، طراح لباس: ونوس ابوذری، مسئول بخش جلوه های رایانه ای: 
علی تصدیقی، مدیر تدارکات: جواد قاسمی، مدیرامور مالی: حسن سعیدی، جانشین تولید: مجتبی  حاج علی، مدیر صحنه: قاسم قاسمی، 
منشی صحنه: سعیده دلیریان، دستیار دوم کارگردان: کوروش اشرف احمدی، طراح آکساسوار: پویان ابوذری، عکاس: صبا سیاه پوش، 
تصویربردار پشت صحنه: میثم عقبایی- دستیاران صحنه: امیر حاج حسینی و فرید مهتابی، دستیاران تدارکات: مهدی روزبهانی و محمد 

حیدرقلی، امور دفتری: آزاده بیننده، مشارکت: وزارت آمورزش و پرورش و بنیاد سینمایی فارابی، تهیه کننده: سعید هاشمی.

عکس های بازیگران فیلم »راز صندوقچه« با گریم متفاوت

امیر غفارمنش و بهاره افشاری

حدیث فوالدوند

نفیسه روشن

رضا فیض نوروزی

به گزارش روابط عمومی فیلم سینمایی »دوباره باهم«،این فیلم سینمایی به کارگردانی روزبه حیدری وتهیه کنندگی جمشید حیدری 
که در جشنواره سی ام فیلم فجراکران شد، با ثبت در شورای نمایش اواخر دی در گروه استقالل اکران خواهد شد.

 »دوباره باهم« در ژانر ملودرام اجتماعی تولید شده و بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، سحر قریشی، امیرحسین آرمان، مانی کسرائیان، 
نسرین نکیسا، مریم خدابنده لودر این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

در خالصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: زن و شوهری جوان بنام مریم وسعید با حداقل امکانات و درآمد هشت ماه اول 
زندگی را با سختی و بدون داشتن پشتوانه مالی می گذرانند قرار است سعید در شرکت معتبری استخدام شود در بدو ورود استخدام 

مشکالتی برایش بوجود می آید و...

اکران فیلمی با بازی فرخ نژاد و سحر قریشی
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وضعیت  بررسی  قم ضمن  علمیه  استاد حوزه  فارس:  خبرگزاری 
این باره  بیان دیدگاه مولوی در  به  از منظر تشیع،  جبر و اختیار 
پرداخت و گفت: مولوی در دفتر پنجم، در قصه گفتگوی مؤمن 
سنی با کافر جبری از ابعاد مختلف به اثبات اختیار پرداخته است.

از  یکی  فارس،  خبرگزاری  اندیشه  و  آیین  خبرنگار  گزارش  به 
این  است.  اختیار  و  جبر  مسئله  بشر،  همیشگی  و  مهم  سؤاالت 
اندیشمندی  کمتر  که  دارد  و  داشته  اهمیت  قدری  به  مسئله 
در  اسالمی که  دانشمندان  از  است.یکی  نکرده  اظهار  این باره  در 
این  باره به طور مفصل سخن گفته »مولوی« است. مولوی، عارف و 
اندیشمند بزرگ جهان اسالم، در کتاب مثنوی از زوایای مختلف 
این مسئله را توضیح داده است.برای اینکه مسئله جبر و اختیار از 
دیدگاه مولوی و نسبت آن با دیدگاه شیعه امامیه روشن شود، با 
حجت  االسالم قادر فاضلی، شاگرد عالمه جعفری)ره( و از استادان 

حوزه علمیه قم و دانشگاه تهران گفت وگو کردیم.
تعریف جبر و اختیار

* به عنوان اولین سؤال و آغاز بحث، لطفا جبر و اختیار را توضیح 
دهید.

ـ جبر، عبارت است از ناچار بودن کسی در انجام یا ترک فعلی. 
که  گونه  ای  به  بودن  حوادث  مطیع  یعنی  جبر  دیگر،  عبارت  به 
هیچگونه قدرت مقابله در قبال حوادث برای آدمی وجود نداشته 

باشد.
اختیار، عبارت است از قدرت انتخاب و آزادی در عمل، به خالف 
جبر  مقابل  نقطه  اختیار  نداشت.  وجود  آن  در  انتخابی  که  جبر 

است. وجود هر یک مالزم با نبود دیگری است.
اعتقاد به جبر و اختیار در فرقه  های اسالمی چگونه است؟  

از بررسی تاریخ اسالمی و توجه به افکار و آراء عالمان فرقه  های 
کلی  عنوان  سه  در  را  مسلمانان  نظر  می  توان  اسالمی،  مختلف 

خالصه کرد.
الف: جبریه  ب: اختیاریه محض )ُمَفّوضه(  ج: عدلیه یا )بین االمرین(

که  است  عامه  علمای  از  بسیاری  به  مربوط  دوم،  و  اول  نظریه 
به اشاعره و معتزله نیز نامیده شده  اند و نظر سوم، مخصوص به 

امامیه است.
* اعتدال و مکتب بین االمرین را توضیح دهید.

است  اعتدال  راه  و  بین  االمرین  مکتب  که  اهل بیت  مکتب  ـ 
درست  ترین طایفه اسالمی بلکه اسالم اصیل است. زیرا افکار این 
طایفه عالوه بر این که مطابق کلیت قرآن کریم است، مطابق با 
فطرت سالم و عقل محض نیز هست.انسان وقتی به حوادث عالم 
اتفاق  جهان  در  جبری  حادثه  هزاران  که  می  بیند  می  کند  توجه 
می  افتد که آدمی در هیچ یکی از آنها دخالتی ندارد. )پس اختیار 
از  اجتماعی  و  فردی  فعل  هزاران  نفی می شود(از طرفی  محض، 
وقوع  به  اختیار  و  اراده  روی  از  تماماً  که  انسان  ها صادر می  شود 
حکم  انسانی  می شود(عقل  نفی  جبر حض،  )پس  است.  پیوسته 
می  کند که ما بین دو جبر تولد و مرگ، هزاران اختیار و انتخاب 
اثر  در   ... و  صلح  ها  و  جنگ  ها  تنزل  ها،  و  تکامل  ها  همه  داریم، 
اختیار آدمی صورت گرفته  است.بدین جهت وقتی از ائمه اطهار 
در خصوص جبر و اختیار سؤال کردند، جواب فرمودند که: نه جبر 
مطلق درست است و نه اختیار مطلق)تفویض(؛ بلکه چیزی بین 
اِدُق علیه السالم ال َجْبَر َو ال تَْفویَض  این دو درست است. »قاَل الصَّ

َو لِکن اْمٌر بَْیَن ااْلْمَریِن«
دیدگاه مولوی درباره جبر و اختیار

* با این مقدمه کوتاه، به نظر و دیدگاه مولوی در مسأله جبر و 
اختیار برسیم. نظر شما چیست؟

ـ جوالن ذهنی مولوی از یک طرف و پیچیده بودن مسأله جبر و 
اختیار از طرف دیگر باعث شده است که وی در شرایط متفاوت 
مواضع متفاوتی داشته باشد. از این رو عده ای او را جبری و عده  ای 
دیگر اختیاری معرفی کرده  اند.حقیقت مطلب این است که با تکیه 
باید  بلکه  نهایی داد.  اشعار مولوی نمی  توان نظر  از  بر چند بیت 
تمام اشعار مربوط به جبر و اختیار را در کنار هم نهاد و با بررسی 
همه جانبه همه اشعار او به نظر نهایی وی رسید.حقیقت مطلب 
این است که مولوی نه جبری است و نه اختیاری محض )تفویض(. 
بلکه او پیرو مکتب وسط و اعتدال بوده و به پیروی از قرآن کریم 
که هم آیات جبری دارد و هم اختیاری، وی نیز اشعار ُمشِعر به 
جبر و اشعار ُمشِعر به اختیار دارد.او در نفی جبر مطلق به قدری 
شعر سروده است که بعضی به اشتباه، مولوی را معتزلی دانسته  اند. 
به انکار  در حالی که او هیچگاه معتزلی نبوده بلکه خود صریحاً 

اعتزال پرداخته و گفته است:
چشم حس را هست مذهب اعتزال/دیده عقل است سّنی در وصال 

ُسخره حس   اند اهل اعتزال /  خویش را سنی نمایند از ضالل 
هر که در حس ماند او معتزلی است/گرچه گوید سنّیم از جاهلی 

است 
هر که بیرون شد ز حس ُسنی وی است / اهل بیتش چشم عقل 

خوش پی است 
گر بدیدی حّس حیوان شاه را / پس بدیدی گاو و خر اهلل را

چون ز حس بیرون نیامد آدمی / باشد از تصویر غیبی اعجمی 
این بود تأویل اهل اعتزال / و آن کس کو ندارد نور حال

اختالف عقل ها در اصل بود / بر وفاق سنیّان باید شنود
برخالف قول اهل اعتزال / کی عقول از اصل دارند اعتدال 
تجربه و تعلیم بیش و کم کند / تا یکی را از یکی اْعَلم کند

باطل است این زانکه رأی کودکی / کی ندارد تجربه در مسلکی 
بردمید اندیشه زآن طفل ُخرد / پیر با صد تجربه بویی نبرد

خود فزون آن به که آن از فطرت است / تا ز افزونی که جهد و فکرت است
پس مکتب اعتزال از نظر مولوی، مکتب باطلی است و باطل  تر آن 

که کسی مولوی را به این مکتب منتسب می کند.
* پس می فرمایید مولوی معتزلی فکر نمی کند و قائل به اختیار 
نیست؟ چون  به جبر هم  قائل  آیا  نیست.  تفویض  یعنی  محض 

انسان،  اختیار  درباره  مولوی  آیا  و  دارد  جبر  زمینه  در  اشعاری 
صریحا نظر داده است؟

کافر  به  سنی  مؤمن  گفتگوی  قصه  در  پنجم  دفتر  در  مولوی  ـ 
جبری از ابعاد مختلف به اثبات اختیار پرداخته است. وی اختیار 
را به قدری آشکار می  داند که نه تنها انسان بلکه حیوانات نیز از 

آن آگاهی دارند.
می گوید: اگر شتربانی بر شتراش چوبی محکم بزند، شتر عصبانی 
شده و چه بسا به سوی صاحب  اش حمله  ور شود. با این که فاعل 
قریب در ایجاد درد چوب است و انسان، فاعِل بعید است ولی شتر 
نیز می داند که اختیار ضرب، متعلق به صاحب چوب است نه خود 
چوب، از این رو از چوب خشمناک نشده و به طرف فاعل مختار 
فاعل  از  او  شناخت  اثر  در  حیوان  عصبانیت  می  برد.وقتی  حمله 
مختار است، یقیناً عصبانیت  های  انسانی داللتش بر وجود اختیار 

واضح  تر از عصبانیت حیوان است.
خشم در تو شد بیان اختیار / تا نگویی جبریانه اعتذار

گر شتربان اشتری را می زند / آن شتر قصد زننده می کند
خشم اشتر نیست با آن چوب او / پس ز مختاری شتر بُردست بو
همچنین سگ گر بر او سنگی زنی / بر تو آرد حمله گردد منثنی 
سنگ را گر گیرد از خشم توست / که تو دوری و ندارد بر تو دست 

عقل حیوانی چو دانست اختیار / این مگو ای عقل انسان شرم دار
به  کدام  هر  منتهی  زنده هست.  موجودات  درون  در  کل  اختیار 
درجه  ای از قابلیت  های اختیار می  توانند برسند. حیوانات به نوعی 
از  نوعی دیگر و وسیع  تر  به  نیز  انسان  و  بوده  بهره  مند  اختیار  از 
اختیار برخوردار است. قوه اختیار در درون حیوان و انسان  نهفته 
فعالیت  اختیار  قوه  شود  فراهم  اختیار  موجبات  گاه  هر  و  است 
کرده و ظاهر می  شود.وقتی حیوان خوابیده باشد اختیاری ندارد 
ولی وقتی بیدار شود اختیارش نیز بیدار می  شود. از میان غذای 
متنوع هر حیوانی غذای مناسب با ذائقه خود را انتخاب و اختیار 
می  کند. آدمی نیز چنین است؛ از میان چندین چیز متفاوت یکی 

را اختیار می  کند.
اختیار اندر درونت ساکن است / تا ندید او یوسفی کف را نخست 
اختیار و داعیه در نفس بود / روش دید آن که پر و بالی گشود

اسب هم هوهو کند چون دید جو / چون بجنبد گوشت گربه کرد مو
دیدن آمد جنبش آن اختیار / همچو نفخی ز آتش انگیزد شرار
پس بجنبد اختیارت چون بلیس / شد دالله آردت پیغام ویس 

چون که مطلوبی برین کس عرضه کرد / اختیار خفته بگشاید نورد
و آن فرشته خیرها بر رغم دیو / عرضه دارد می کند در دل غریو

تا نجنبد اختیار خیر تو / زانک  پیش  از عرضه خفته است این  دو خو
پس فرشته و دیو گشته عرضه دار / بهر تحریک عروق اختیار
می شود ز الهام ها و وسوسه / اختیار خیر و شرّت َده کسه

امر و نهی، دلیل بر اختیار و نفی جبر است 
مولوی اختیار را در انسان از جهات و ابعاد مختلف مورد بررسی 
انسان،  بودن  مختار  دالیل  از  است.یکی  کرده  اثبات  و  داده  قرار 
مکلف بودن اوست. امر و نهی دیگران نسبت به ما و امر و نهی ما 
اموری و  انجام  به  نسبت به دیگران به جهت مکلف بودن آدمی 
ترک امور دیگر است.اگر کسی وعده خالفی کند، یا سر وقت مقرر 
به قرار خود حاضر نشود مردم او را مذمت می  کنند. امر به وفای 
به عهد و نهی از وعده خالفی مختص انسان است نه جماد و نبات.

اختیاری هست ما را بی  گمان / حّس را منکر نتانی شد عیان 
سنگ را هرگز نگوید کس بیا / از کلوخی کس کجا جوید وفا

آدمی را کس نگوید، هین بپر  /  یا بیا ای کور تو در من نگر
گفت یزدان ما َعَلی ااْلْعمی  َحَرج /  کی نهد بر کس حرج رَبُّ الَْفَرج؟!

کس نگوید سنگ را دیر آمدی /  یا که چوبا تو چرا بر من زدی 
این چنین واُجست ها مجبور را / کس بگوید یا زند معذور را؟

امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب / نیست جز مختار را ای پاک جیب
جمله عالَم ُمقر در اختیار / امر و نهی این بیار و آن میار

تعلیم و تربیت، دلیل اختیار است 
تعلیم و تربیت در سطوح مختلف و به شیوه  های گوناگون دلیل 
محکمی بر اختیار آدمی است. زیرا در تعلیم و تربیت یاد دادن 
بایسته  ها و شایسته  ها و عمل به آنها و دور ساختن از نابایسته  ها و 

ناشایسته  ها منظور شده است.
و  کند.  راضی  چیزی  به  را  کسی  اختیار  بدون  نمی  تواند  انسان 

صنعت یا حرفه  ای را به او یاد دهد.
همه مراکز تعلیم و تربیت در سراسر جهان نشانه و پرچم اختیار 

آدمی است.
اختیاری هست در ما ناپدید / چون دو مطلب دید آید در مزید

اوستادان کودکان را می  زنند / آن ادب سنگ سیه را کی کنند
هیچ گویی سنگ را فردا بیا /  ور نیایی من دهم بد را سزا؟!

هیچ عاقل مر کلوخی را زند / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟
کشش به سوی خوبی و بدی، دلیل اختیار است 

میل به خوبی و بدی و انتخاب یکی از آن دو و ارتکاب به هر دو 
در زمان  های مختلف، توبه از بدی و گرایش به خوبی، همه بیانگر 
اختیاری بودن این امور است.مولوی با توجه به آیات قرآن کریم 
گفته است: خداوند فرشته و شیطان را دو دعوت کننده قرار داده 
است که هر دو انسان را به سوی خویش می  خوانند. عده  ای ندای 
فرشته را لبیک می  گویند و عده  ای دیگر به شیطان پاسخ مثبت 
می  دهند. هر دوی اینها به اصطالح مولوی از- تتمه اختیار- هست.

یعنی اختیار، ابعاد گوناگون دارد که وجود ملک و دیو به یکی از 
ابعاد اختیار او مربوط می  شود.

دیو گوید ای اسیر طبع و تن / عرضه می  کردم نکردم زور من 
و آن فرشته گویدت من گفتمت / که ازین شادی فزون گردد غمت 
آن فالن روزت نگفتم من چنان / کی از آن سویست ره سوی ِجنان 

ما محب جان و روح  افزای تو / ساجدان مخلص بابای تو
این زمانت خدمتی هم می  کنیم /  سوی مخدومی صالیت می  زنیم 

آن گروه بابات را بوده ِعدی  / در خطاب اسجدوا کرده ابا
آن گرفتی آِن ما انداختی / حّق خدمتهای ما نشناختی 

َمخَلْص این که دیو و روح عرضه  دار / هر دو هستند از تتمه اختیار
اختیاری هست در ما ناپذیر / چون دو مطلب دید آید در مزید
کتاب های آسمانی و احادیث، دلیل اختیار و نفی جبر است 

از جمله دالیل اختیار آدمی، امر و نواهی الهی در ُکتب آسمانی 
و احادیث است. احکام دینی که بیانگر باید و نباید های انسانی و 

دینی است تنها در صورت مختار بودن انسان معنا پیدا می  کند.
جای تعجب است که بعضی از مسلمانان با وجود این همه امر و 

نهی در آیات قرآن کریم چگونه قائل به جبر شده  اند؟!

مولوی یکی از دالیل مختار بودن را اوامر و نواهی قرآن دانسته 
و می  گوید:

جمله قرآن امر و نهی است و وعید / امر کردن سنگ مرمر را که دید
هیچ دانا هیچ عاقل این کند / با کلوخ و سنگ خشم و کین کند

که بگفتم که چنین کن یا چنان / چون نکردید ای موات و عاجزان 
عقل کی حکمی کند بر چوب و سنگ / عقل کی چنگی زند بر نقش 

چنگ 
کای غالم بسته دست اشکسته پا / نیزه برگیر و بیا سوی وغا
خالقی که اختر و گردون کند / امر و نهی جاهالنه چون کند؟!

در  الهی شده  اند،  و  دینی  تکلیف  به  قائل  وجود جبر  با  که  آنان 
واقع به عبث بودن امر و نهی اقرار کرده  اند. زیرا انسان غیرمختار 
لغو  و  جهل  از  غیر  جامدات  نهی  و  امر  و  بوده  جامدات  همانند 

معنی دیگری ندارد.
به نظر مولوی، جبرگراها از چاله به چاه افتاده اند

چاه  به  و  درآمدید  چاله  از  جبرگرایان،  شما  می گوید  مولوی 
آن  داشتن  منحصر  و  آدمی  از  اختیار  نفی  با  خواستید  افتادید. 
در ذات باری تعالی، قدرت بی  حّد خدا را اثبات کنید و تنها او را 
با فکِر جاهالنه  مختاری علی  االطالق معرفی کنید، ندانستید که 
خود، خدا را به جهل متصف ساختید که بدتر از اثبات اختیار به 

غیر خداست.
احتمال عجز از حق را ندی / جاهل و گیج و سفیهش خواندی 

عجز نبود از قدر ور گر بود / جاهلی از عاجزی بدتر بود
غیر حق را گر نباشد اختیار / خشم چون می  آیدت بر جرم  دار

چون همی خایی تو دندان بر عدو / چون همی بینی گناه و جرم او؟!
توبه و تردید از دالیل اختیار است

توبه انسان از کارهای زشت و بازگشت به سوی نیکی  ها بهترین 
دلیل بر اختیار آدمی است. زیرا توبه در جایی معنی دارد که آدمی 
وظیفه  اش  که  جایی  باشد.  بوده   مختار  کاری  ترک  یا  انجام  در 
ترک  بوده  انجام  وظیفه  اش  که  آنجا  و  شده  مرتکب  بوده،  ترک 
کرده باشد.گناه از جمله امور ناشایست است که نباید انجام شود. 
پی  اشتباه خود  به  گناه می  شود، سپس  مرتکب  وقتی کسی  اما 
می  برد از عمل خود شرمنده شده و توبه می  کند.دیگران نیز انسان 
گناهکار را مذمت و انسان توبه  کار را مدح می  کنند.تردید در امور 
نیز چنین است. زیرا تردید زمانی است که آدمی خود را بین انجام 
یا ترک فعلی آزاد ببیند. ولی در انتخاب یکی از دو طرف دودل 
باشد.مولوی به هر دو مورد اشاره کرده و هر دو را نشانه اختیار 

دانسته و گفته است:
این که فردا این کنم یا آن کنم / این دلیل اختیاراست ای صنم 

و آن پشیمانی که خوردی زآن بدی / ز اختیار خویش گشتی مهتدی
گر نبودی اختیار این شرم چیست / وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

زجر استادان و شاگران چراست / خاطر از تدبیرها گردان چراست 
ور تو گویی غافل است از جبر او / ماه حق پنهان شد اندر ابر او

هست این را خوش جواب ار بشنوی / بگذری از کفر و در دین بگروی 
حسرت و زاری  گه بیماری است / وقت بیماری همه بیداری است 

آن زمان که می  شوی بیمار تو / می  کنی از ُجرم استغفار تو
می  نماید بر تو زشتی گنه / می  کنی نیّت که باز آیم به ره 

عهد و پیمان می  کنی که بعد از این / جز که طاعت نبودم کارگزین 
پس یقین گشت این که بیماری تو را / می  ببخشد هوش و بیداری تو را
پس بدان این اصل را ای اصل / جوهر که را درد است او برده است بو

هر که او بیدارتر پردردتر / هر که او آگاه  تر رخ زردتر
انسان های معمولی عموماً هنگام دردمندی و گرفتاری به یاد توبه 
رشد  انسان  های  می  کنند.  بخشش  طلب  خود  خدای  از  و  افتاده 
به  انابه هستند  و  توبه  و  استغفار  در حال  همیشه  آگاه،  و  یافته 
ائمه  به دعاهای  تّوابترند.مراجعه  آگاه ترند،  آنان که  همین جهت 
معصومین  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبراکرم  عبادات  و   اطهار 
علیهم السالم، همه بیانگر این موضوع است. آنان که پاک  ترند، زار 
از قدرت  و نزارترند. به عبارت دیگر آنان که به خدا نزدیک  تر و 
است،  بیشتر  اختیارش  که  هر  و  مختارترند.  برخوردارترند،  الهی 

استغفارش نیز بیشتر است.
انتخاب و اختیار، دلیل نفی جبر است

یکی دیگر از دالیل اختیار آدمی انتخاب اوست. انتخاب یک چیز از 
میان صدها چیز، مانند انتخاب لباس، طعام، شغل و حرفه، دوست 
و شریک و ... همه دلیل محکمی بر وجود اختیار بوده و هست.

این که هنگام احسان دوستی را اختیار می  کنیم، هنگام سرقت 
اموال یا ظلم ظالم دشمنی را انتخاب می کنیم و آنگاه که به حق 
خود می  رسیم، صلح را قبول می  کنیم. همه براساس وجود اختیار 
انسان در این زمینه  هاست.اگر انسان ناسپاس را مذمت می  کنیم و 
سپاسگزار را مدح نموده و تشویق می  نماییم، نشانه اختیار است. 
زیرا انسان ناسپاس در جایی که باید تشکر را انتخاب می  کرد از 
آن دوری جسته است، ولی شخصی دیگر به هنگام احسان شکر 
و  بوده  انتخابی صحیح ودرست  انتخاب کرده است که  را  نعمت 

بدین جهت مورد نوازش دیگران قرار می  گیرد.
اختیاری کرده  ای تو پیشه  ای / کاختیاری دارم و اندیشه  ای 

ورنه چون بگزیده  ای آن پیشه را / از میان پیشه  ها ای کدخدا؟
چون که آید نوبت نفس و هوا / بیست َمْرده اختیار آید تو را
چون برد یک حبّه از تو یار سود / اختیار جنگ در جانت گشود

چون بیاید نوبت شکر نعم / اختیارت نیست وز سنگی تو کم 
دوزخت را عذر این باشد یقین / کاندرین سوزش مرا معذور بین 

کس بدین حجت چو معذورت نداشت / وز کف جالد این دورت نداشت 
پس بدین داور جهان منظوم شد / حال آن عالَم َهَمت معلوم شد

ارزش اعمال در اختیاری بودن آنهاست
تنبیه  و  است. تشویق  نهفته  آن  بودن  اختیاری  اعمال در  ارزش 
بنی  آدم  عبادت  دلیل  همین  به  است.  اختیار  وجود  بر  فرع  نیز 
دارای ارزش بوده ولی عبادت جماد و نبات که غیراختیاری است 
برای آنها فضیلتی محسوب نمی  شود.کرامت انسانی در گرو اعمال 

عبادی اوست. به همین منظور قرآن کریم می فرماید:
الَْبْحِر َوَرَزْقنُهم ِمَن  الَْبرِّ َو  ْمنا بَنی  آَدَم َو َحَملْناُهم فِی  »َو لََقْد َکرَّ
ما  یعنی   – تَْفضیاًل«  َخلَْقَنا  ْن  ِممَّ َکثیٍر  َعلی   لْنُهم  َفضَّ َو  یِّبِت  الطَّ
مسلط  دریا  و  خشکی  بر  آنها  و  بخشیدیم  کرامت  را  آدم  اوالد 
ساختیم و از روزی  های پاک بهره  مندشان نموده و بر بسیاری از 
پرتو  در  انسانی  کرامت  موالنا  نظر  دادیم.از  برتری  آفریده  هایمان 
انتخاب عبادت اوست. در حالی که سایر موجودات از قبیل جهاد 
و نبات و حیوان و ملک عبادتشان اختیاری نبوده بلکه فطری و 

جبری است. به همین دلیل آنها به کرامت انسان نائل نیامده  اند.

اختیار آمد عبادت را نمک / ورنه می گردد به ناخواه این فلک 
گردش او را نه اجر و نه ِعتاب / که اختیار آمد هنر وقت ِحساب 
جمله عالَم خود مسبح آمدند / نیست آن تسبیح جبری ُمزدمند
تیغ در دستش نِه از عجرش بَِکن / تا که غازی گردد او یا راه  زن 

زانک کرَّمنا شد آدم ز اختیار / نیم زنبور عسل شد نیم مار
آدمی بر ِخْنِک کرّمنا سوار / در کف َدر کش عنان اختیار

در جهان این مدح و شاباش و زهی / زاختیارات و ِحفاظ آگهی
علل جبرگرایی از منظر مولوی

* تحلیل و توضیح جامع و کاملی ارائه کردید. به نظر شما علل 
جبرگرایی چیست؟ یعنی چه عواملی باعث می  شود انسان جبرگرا 

شود؟
ـ اجازه دهید این بحث را هم از زبان مولوی توضیح دهم. از نظر 
مولوی، جبرگرایی علل مختلف دارد. همه جبرگرایان به یک علت، 
جبری نشده  اند. بلکه دواعی مختلف موجب آن شده است.بدین 
جهت نمی توان در مورد همه آنها یک حکم صادر کرد. باید دید 

علت اصلی گرایش به جبر در افراد چه بوده است.
جبر خوب و درست / جبر بد و نادرست 

ممدوح  دیگر  نگاه  در  و  باشد  مذموم  می  تواند  نگاه  یک  در  جبر 
الف:  بنابراین جبر بر دو قسم تقسیم می  شود.  محسوب می  شود 

جبر ممدوح  ب: جبر مذموم 
جبر ممدوح، عبارت است از وانهادن خود و برگزیدن خدا و  جبر 
مذموم، یعنی برگزیدن خود و رها کردن خدا. )دقت کنید اینها 

اصطالح است و با دیگر اصطالحات خلط یا اشتباه نشود.(
حرص و طمع از عوامل جبر مذموم است

است.  طمع   و  حرص  یکی  که  دارد  مختلف  علل  مذموم،  جبر 
َمَثل می  زند که  را  انسان طمع  کار و حریص شکم  پرست  مولوی، 
هنگام سحر ماه رمضان دیر از خواب بیدار شده ولی برای این که 
به خود بباوراند که هنوز فجر طلوع نکرده است پرده  های اطاق را 
کنار نمی  زند و یک صحنه ساختگی ایجاد می  کند تا به خود تلقین 
کند که هنوز وقت برای خوردن سحری باقی است. نگاه نکردن او 

به فجر چیزی را عوض نمی  کند.
روشن است این لیک از طمع َسحور / آن خورنده چشم می  بندد ز نور

چون که کل میل او نان خوردنی است / رو به تاریکی نهد که روز نیست 
حرص چون خورشید را پنهان کند / چه عجب گر پشت بر برهان کند

شکم بارگی و منفعت طلبی از عوامل جبر مذموم است
منفعت طلبی  و  شکم بارگی  مذموم،  جبر  عوامل  از  دیگر  یکی 
است.  مولوی در َمَثل دیگر، حکایت انسان شکم  باره  ای را مطرح 
می  کند که بدون اجازه به باغ شخص غریبه  ای رفته و از میوه آن 
می  خورده است. وقتی صاحب باغ به وی اعتراض می  کند، او در 
جواب به جبر پناه برده و می  گوید: من کاره  ای نیستم، جبر الهی 
مرا وادار به باال رفتن از درخت کرده است. صاحب باغ نیز جوابی 
جبرگرایانه داده و چند چوب بر بدن او می  زند.او با این کار حربه 
شکم  پرست جبرگرا را از دستش گرفته و خلع  سالح می  کند. از این 
رو تنها راه رهایی از ضربات چوب، توبه کردن از جبر و اقرار به 

اختیار و عذرخواهی از گذشته  اش خواهد بود.
آن یکی می  رفت باالی درخت / می  فشاند آن میوه را دزدانه سخت 
صاحب باغ آمد و گفت ای دنی / از خدا شرمیت کو چه می  کنی؟!

گفت از باغ خدا بنده خدا / گر خورد خرما که حق کردش عطا
عامیانه چه مالمت می  کنی / بخل بر خوان خداوند غنی 

گفت ای ایبک بیاور آن رسن / تا بگویم من جواب بوالحسن 
پس ببستش سخت آن دم بر درخت / می  زد او بر پشت و ساقش  چوب سخت 

گفت آخر از خدا شرمی بدار / می  ُکشی این بی  گنه را زار زار
گفت از چوب خدا این بنده  اش / می  زند بر پشت دیگر بنده  اش 

چوب حّق و پشت و پهلو آن او / من غالم و آلت فرمان او
گفت توبه کردم از جبر ای عیار / اختیار است اختیار است اختیار

* درباره جبر ممدوح سخن گفتید، لطفا در این باره بیشتر توضیح 
دهید.

ـ جبر ممدوح جبری است که موجب سازندگی شود. به عکس 
جبر مذموم که موجب تخریب است. در جبر مذموم، تالش و تفکر 
از بین می  رود. اما در جبر ممدوح، تالش و تفکر، بیشتر شده و 
تکامل می  یابد.جبر ممدوح جلوه  های گوناگون دارد. زیرا این جبر 
قرار گرفتن در شعاع انوار باعظمت و بی  منتهای حضرت جّبار است 

و او در هر مرحله  ای از سیر مخلوقات تجلی خاص دارد.
جلوه  هایی از جبر ممدوح در مثنوی چنین است:

1- جبر خاص 
جبر خاص یا خواص در مقابل جبر عوامل است. عوام به دالیلی 
خود را به جبر سپرده و بدین وسیله از سعی و تکامل باز می  مانند. 
پرتو  در  که  است  جباری  مقام  به  رساندن خود  اما جبر خواص 
را  جبر  خواص  دیگر،  عبارت  می  شود.به  حاصل  تکامل  و  تالش 
اختیار می  کنند. ولی عوام اختیارشان را به جبر می  سپارند. )دقت 
کنید(یعنی خواص جبر را به دست می  آورند ولی عوام خود را به 
دست جبر می  دهند. از این رو مولوی می گوید: جبر اینان غیر از 
است.ولی جبر  آوردنی  به دست  است. جبر خواص  جبر دیگران 
عوام از دست رفتن است. جبر عوام همانند رساندن قطره به دریا 
و  است  دریا شدن  دیگر  عبارت  به  و  دریا  به  آن  ملحق شدن  و 
قدرت دریایی حاصل کردن است.عوام کورکورانه خود را به دست 
حوادث سپرده  اند. خواص اسرار حوادث را می  دانند و می  بینند و 
عاشقانه به سراغ آن می  روند. مولوی از این حالت به معّیت با حق 
نیز تعبیر کرده است. معیت با حق یعنی اختیار آنچه مختار اوست 

و انکار آنچه مورد انکار دوست باشد.
لفظ جبرم عشق را بی  صبر کرد / وانک عاشق نیست حبس جبر کرد

این معیّت با حق است و جبر نیست / این تجلیِّ َمه است و ابر نیست 
ور بود این جبر جبر عامه نیست / جبر آن اماره خودکامه نیست 
جبر را ایشان شناسند ای پسر / که خدا بگشادشان در دل بصر

غیِب آینده برایشان گشت فاش / ذکر ماضی پیش ایشان گشت 
الش 

اختیار و جبر ایشان دیگر است / قطره  ها اندر صدف ها گوهر است 
هست بیرون قطره ُخرد و بزرگ / در صدف آن ُدرّ ُخردست و سترگ 
طبع ناف آهوست آن قوم را / از برون خون و درونشان ُمشک  ها

تو مگو کین مایه بیرون خون بود / چون رود در ناف ُمشکی چون شود
اختیار و جبر در تو بد خیال / چون دریشان رفت شد نور جالل 

نان چو در سفره است باشد آن جماد / در تن مردم شود او روح شاد
در دل سفره نگردد مستحیل / مستحیلش جان کند از سلسبیل 

جبر و اختیار از نگاه موالنا ، آیا دیدگاه مولوی جبرگرایانه است ؟
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شهریاری: آه و نفرین مردم مناطق محروم 
پشت سر این دولت خواهد ماند و در این دنیا 
عذابش را می کشد، با چه تفکری ارز ۱۲۲۶ 
تومان را به جای دارو به آدامس و پورشه 

داده اند؟ 

اعتراض  سالمت - مشکالت سالمت در چند ماه گذشته، حتی 
وزیر بهداشت را هم به همراه داشت. اما واقعا مقصر کیست؟

امید کریمی- زهرا تاالنی: تحریم، افزایش نرخ ارز، بدهی بیمه ها 
و هزاران  بهداشت  وزارت  بودجه  اختصاص  بیمارستانها، عدم  به 
این  در  بهداشت که  وزیر  اخیرا حتی  تا  مسئله دیگر سبب شد 
4 سال صبورانه مشکالت وزارت بهداشت را تحمل می کرد هم 
بخش  که  معتقدند  نمایندگان مجلس هم  کند.  انتقاد  دولت  به 
سالمت کشور بیمار است و نیاز به مدیریت دارد. در همین زمینه 
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مهمان ما 
در کافه خبر شد. او در این گفت وگو به مسائل متعددی اشاره 
ما  نظام سالمت  فعلی  تحریم مشکل  که  است  معتقد  وی  کرد. 

نیست و این بخش سو مدیریت دارد.
مشکالت سالمت ایران پس از تحریم ها و گران شدن دالر، خیلی 
بیشتر شد، هزینه های درمان باال رفت. هرچند بخشی از هزینه 
ها را با پایین نگه داشتن قیمت خدمات می تواند کنترل کرد، اما 
واقعا با اختصاص ارز 1226 تومان، تمام مشکالت نظام سالمت 

ایران برطرف می شود؟
سالهای گذشته هم همین بوده است. حاال 1050 تومان. مشکل 
ما به دلیل این است که بیمه های ما منابع کافی ندارد. در همه 
تحت  را  درماتی  و  بهداشتی  خدمات  همه  ها  بیمه  دنیا،  جای 
پوشش قرار می دهند. یعنی وقتی ردم تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرند، دیگر دغدغه جدی ندارند و بیمه ها جور هزینه ها را 
تحمل می کنند. در دنیا به طور متوسط 18 درصد هزینه های 
درمان از جیب مردم پرداخت می شود. اما امسال باالی 70 درصد 

از جیب مردم پرداخت می شود.
خانم وزیر می گوید 54-55 درصد است. این امار سال 88 است 
که 54.5 درصد را مردم می دهند. االن باالی 70 درصد است و 
هرکسی بگوید کمتر است، ما قبول نداریم. این باعث نگرانی مردم 
شده است. حتی اگر با نرخ ارز مرجع که 1226 تومان است اگر 
از خارج  تازگی  به  بخواهیم مقایسه کنیم تجهیزات پزشکی که 
کشور وارد شده اند حدود 17 تا 18 درصد افزایش قیمت دارد.

چون ارز 105 تومانی به 1226 تومان تبدیل شده و همین باعث 
تفاوت قیمت می شود.ضمن اینکه متاسفانه در اولویت بندی برای 
ارز مرجع، تجهیزات پزشکی در اولیت هشتم و نهم قرار گرفته 
است. بنابراین باید با ارز آزاد خریداری شود،چون ارز مبادله ای 
هم مبلغ زیادی نیست. نهایتا یک میلیون دالر، دو میلیون دالر 
پزشکی  تجیهزات  برای  عمال  کالن،  خریدهای  برای  دهند.  می 
عمال  کرد.پس  استفاده  توان  نمی  مرجع  ارز  از  کالن  خرید  و 
تجهیزات پزشکی از ارز آزاد استفاده می کنند.بله. اشکال دست 
این است که کارها به دست غیر کارشناس می دهیم. در حال 
حاضر تخصیص ارز مرجع و اولویت بندی را وزارت صنعت، معدن 
اولویت یک است  برای همین آدامس  انجام می دهد.  و تجارت 
چون جزو مواد غذایی است . ساالمبور) پوست ( و چمن مصنوعی 
دار  خنده  واقعا  ببینید  را  لیست  اگراین  هستند.  جلوتر  دارو  از 
هستند. این عدم آگاهی کسانی است که تصمیم گیرنده هستند.

چرا اینگونه اولویت بندی شده است؟
هستند. وزارتخانه  این  در  که  است  کسانی  آگاهی  عدم  این 

را در  تجارت  وزیر صنعت، معدنو  است که  قرار  دلیل  به همین 
کمیسیون بهداشت دعوت کنیم تا ما را هم توجیه کنند که این 
تقسیم بندی بر چه مبنای علمی و منطقی و چه ضرورت هایی 
بوده است. حاال ممکن است شما بگویید آدامس ارزی نمی برد 
به  است؟  انجام شده  بندی چگونه  تقسیم  برای سایر کاالها  اما 
هرحال ما تمام تالشمان را می کنیم تا این مشکل را حل کنیم.

االن با وجود تحریم عنوان می شود که ذخیره دارویی کشور هم 
بودجه  چقدر  حاضر  حال  در  دارو  تامین  برای  است.  تمام شده 

نیاز داریم؟
)یک  ماهه   6 استراتژیک  بخواهیم ذخیره  اگر  در حوزه سالمت 
سال دارو و 6 ماه استراتژیک( داشته باشیم نیاز به حداقل 2.5 
تجهیزات  برای  میلیارد دالر هم  داریم. حدود یک  میلیارد دالر 

پزشکی نیاز داریم که تقریبا 3.5 میلیارد دالر می شود.
اول چیزی اختصاص  به من گزارش شده در 6 ماهه  آنطور که 
نیافته است. این پرداخت از سوی بانک مرکزی از اواخر شهریور 
یورو  میلیون  مرکزی 750  بانک  ماه  آبان  آخر  تا  و  شروع شده 

اختصاص داده است.
ابتدای انقالب تحریم سبب شده تا ما محکم روی پای  از  البته 
خودمان بایستیم، مشکالتمان را حل کنیم .اما االن باید با مردم 
شفاف باشیم و به عنوان یک کشور مستقل مشکالت را بپذیریم. 
اما صحبت اصلی اینجاست که اگر مشکل داریم برای همه چیز 
باشد. نمی شود که حدود 700 میلیون دالر ارز مرجع برای ورود 
ماشین های گران قیمت اختصاص بدهید. برداشت من این است 
مابه التفات پول این ماشینها که با ارز مرجع وارد و با نرخ آزاد در 
بازار فروخته شد، به جیب افراد معمولی نرفت. و بعدا در انتخابات 
از آن بهره برداری می شود چون پول کمی نبوده است. یعنی این 
رانتها در انتخابات استفاده می شود چون باالخره انتخابات هزینه 
دارد. البته این برداشت من نماینده است و امیدوارم اشتباه باشد. 
اما زد و بندها و رانت خواریهایی وجود دارد. ما می گوییم ممکن 
است ارز نداشته باشیم و کمربندها را ببنید. باید مقاومت کرد و 
اما مردم می گویند چطور  از زمینه ها خودکفا بود  در بسیاری 
می شود که بیش از 50 درصد تولیدات پورشه را ایران خریده 
باشد. یا شنیدم بوگاتی 6 میلیارد تومان است. اما بعد برای داروی 
سرطانی و بیماریها ارز نداریم.اگر کمبود هست ما می پذیریم و 

حاضریم جانمان را هم از دست بدهیم، اگر مردم صادق باشند. 
مشکل اینجاست که سو مدیریت و سوتدبیر داریم. در 6 ماهه اول 
بیش از 60 میلیون دالر برای مواد آرایشی ارز اختصاص دادیم. 
اما  استفاده می شود  آرایشی هم  مواد  باالخره  است که  درست 
وقتی برای دارو پول نداریم چرا برای مواد آرایشی اختصاص می 
است  ممکن  فشارها  این  که  بپذیریم  باید  دیگر  از طرف  دهیم. 
به  هستیم  مصمم  وقتی  اما  شود،  هم  بیشتر  و حتی  یابد  ادامه 
عنوان یک کشور مستقل بمانیم و مقام معظم رهبری هم اقتصاد 
مقاوتی را فرمودند معنی آن این نیست که آدامس اولویت واردات 
شود و 700 میلیون دالر ماشین با ارز مرجع وارد کنیم. جلوتر از 

تجهیزات پزشکی و دارو باشند.
شما در مجلس برای این واردات غیر قانونی اقدامی انجام ندادید؟ 
در  ما  پیگیری  با  امیدوارم  کند.من  تغییر  بندی  اولویت  اینکه 
رئیس  به  مسائل  بعضی  البته  شوند.  متوجه  مسئوالن  مجلس 
جمهور عنوان شده مثل اینکه 60 میلیون دالر به اسم دارو برای 
مواد آرایشی داده شده است. چند وقت پیش عنوان شد که حدود 
100 میلیون دالر دارو خریده شده وقتی لیست را دیدیم متوجه 
شدیم بیش از 60 میلیون دالر آن مواد آرایشی است .اولویت را 
هم وزارت صنعت و تجارت تعیین کرده است. برای همین می 
گویم باید مشخص شود که پشت این قضایا کیست و چه کسانی 
از این رانتها استفاده می کنند. االن در حوزه درمان در بسیاری 
موارد وابسته به خارج هستیم. مثال در رشته چشم پزشکی برای 
عمل آب مروارید دستگاهها از لنز تا دستگاه لیزر وارداتی هستند. 
وقتی با ارز آزاد این تجهیزات وارد می شوند هزینه مردم باال می 
رود و بیمه های ما هم که بیمه های فشلی هستند و پرداخت 
درستی ندارند و جوابگو نیستند. امکان عقب گرد هم وجود ندارد 
که به شیوه های گذشته جراحی کنیم. اگر اضطرار واقعی باشد 
مردم می پذیرند مثال شرایط ایجاد می کند که عمل آب مروارید 
به شیوه 20 سال پیش انجام شود و تفاوتی هم زیاد نمی کند اما 
در صورتی که واقعا اضطرار باشد و پولها جای دیگر حیف و میل 
نشود، نشتی نداشته باشد. مانند زمان جنگ که مردم شرایط را 
پذیرفته بودند.متاسفانه االن رانت خواری زیاد شده و مردم هم 
نمی پذیرند به روش 20 سال پیش عمل کنند. االن ارز باید برای 
مواد غذایی، سیستم دفاعی کشور و دارو اختصاص یابد. در تمام 
دنیا و صدر اسالم هم سالمت و امنیت وظیفه حاکمیتی دولت 
با هر نوع تفکر و ایدئولوژی است. از طرف دیگر ما مشکل ارزی 
کرد  اعالم  ملی  توسعه  رئیس صندوق  باشیم چون  داشته  نباید 
داریم،پس مشکل همان  ارزی  میلیارد دالر ذخیره  از 40  بیش 

سو مدیریت است.
این رقم برای ذخیره ارزی واقعی است؟

اینکه چطور استفاده شود  بله واقعا داریم.اما همانطور که گفتم 
ما  نیست.  هم  تحریم  برای  ما  مشکالت  همه  دارد.  حرف  جای 
مشکل سومدیریت هم داریم. االن مانند گذشته نیست و راههای 
زیاد برای دور زدن تحریم وجود دارد تا ارز منتقل کنیم اما به 
شرطی که مجموعه دولت بخواهد. آقای احمدی نژاد در همان 
سال های اول خود شعار دولت پاک می داد که من فکر می کنم 
این دولت خیلی ناپاک شده و همین فساد بزرگ مالی و این رانت 
مسند  در  آقایی  یک  اینکه  نه  است.  موضوع  این  نشانه  خواریها 
قدرت بنشیدند و پول بیت المال را حیف و میل کند و بعد فراری 

اش می دهند به کانادا و به ریش همه هم می خندد.
اشاره کردید که بسیاری از مشکالت ما تحریم نیست و مشکل 
ارز  انتقال  دارو مشکل  واردات  برای  ما  االن  داریم.  سو مدیریت 

داریم تا تحریم؟
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  زمینه  در  را  ما  عمال  دفعه  این  اتفاقا 
و  ترسند  می  آمریکایی  و  اروپایی  شرکتهای  کردند.  تحریم  هم 
از دارو و تجهیزات را به ما نمی دهند. یعنی کسانی که  بعضی 
به  آوردند.  به وجود  ما مشکل  برای  زنند  بشر می  از حقوق  دم 

چه داروهایی؟
برخی داروهای سرطانی وارداتی. چون همه داروها را که ما تولید 
نمی کنیم. بسیاری ازشرکتهای اروپایی به خاطر ترس از دولتها 
حاضر به دادن دارو نیستند. وضعیت اقتصادی اروپا و امریکا به 
از  را  ایران  هم ریخته است و نمی خواهند شریک تجاری مثل 
دست بدهند اما از ترس اینکه در لیست سیاه قرار گیرند، حاضر 
به همکاری نیستند.با اینحال تاکید می کنم در همین شرایط هم 
اگر مدیریت کنیم مشکلی نخواهیم داشت. در کنگره اخیر چشم 
پزشکی یکی از افراد خوش نام که در زمان جنگ هم خیلی در 
وارد کردن تجهیزات کمک کرد ،گفت شما نگران تحریم نباشید 
راه  اینکه  کنیم. ضمن  می  را حل  مشکل  ما  بدهند  دالر  اگر  و 
های زیادی هم برای دور زدن تحریم وجود دارد.نیویورک تایمز 
اخیرا در یک مقاله نوشته بود که هیچ کشوری ایران را از لحاظ 
دارو تحریم نکرده و حتی چند شرکت سوئیسی برای ارسال دارو 
این  آیا  است.  ایران  خود  در  مشکل  اما  گرفتند.  تماس  ایران  با 

موضوع صحت دارد؟
آنها می خواهند به دنیا اینگونه وانمود کنند که دارو و تجهیزات 
پرشکی را تحریم نمی کنیم. درافکار عمومی دنیا برای انها شعار 
اگر  هستند،  آزادی  و  دموکراسی  مدعی  و  دارند  دوستانه  بشر 
بگویند دارو تحرمی است، اثر سویی دارد برای همین آنها دائم 

این موضوع را تکذیب می کنند.
در تحریم عراق هم همینطور شده بود؟

االن به ما گاز الیوم برای ام آر آی نمی دهند. یا برای بعضی از 
دستگاه های چشم پزشکی را به بهانه اینکه ممکن است استفاده 
این  نمی دهند. در حالیکه  ورود  اجازه  باشد  دیگری هم داشته 
واقعیت ندارد. در صنعت هم همینطور است و اجازه واردات برخی 
و  موضوع سوتدبیر  به  دهند.شما  نمی  را  تجهیزات  و  دستگاهها 
یا  است  بهداشت  وزارت  در  مشکل  کردید.این  اشاره  مدیریت 
هم  بهداشت  وزیر  استیضاح  امکان  که  شد  عنوان  صنعت؟چون 

وجود دارد؟
نه موضوع استیضاح که صحت ندارد،اطالع ندارم چه کسی این 
وزیر  از  که کمترین سوال  دانید  کرد. شما می  عنوان  را  شایعه 
بهداشت است. در این 4 سال هنوز وزیر بهداشت در صحن علنی 

نیامده و در کمیسیون هم به ندرت برای پاسخگویی آمده اند.
پس کمیسیون و مجلس از عملکرد خانم دکتر راضی هستند؟

نژاد  احمدی  آقای  دولت  بگویم.در  شما  به  را  واقعیت  یک  من 
کوچکترین  چون  است  متفاوت  دیگر  دولتهای  با  وزرا  وضعیت 
انتقاد را رئیس جمهور بر نمی تابد و برخورد می کند. شما دیدید 
که 4 وزیر را به خاطر اعتراض جزئی از کابینه کنار گذاشت که از 
وزاری خوب بودند. متاسفانه در جلسات استانی هم خیلی مخالف 
آقای رئیس جمهور نمی توان حرف زد چون ایشان نمی پذیرند. 
اقای احمدی نژاد فکر می کند  یک موضوع دیگر این است که 
در تمام مسائل و امور کارشناس است.در هر زمینه ای با ایشان 

بحث کنی یک تفکر و ایده ای را دارد ، اصرار وپافشاری هم دارند.
اما خانم دکتر دستجردی اخیرا از دولت انتقاد کردند که بودجه 
وزارت بهداشت را نمی دهد.بله.در یک ماه اخیر ایشان راجع به 
ته  به  کفگیر  کردند چون  انتقاد  دارو  تحریم  و  اعتبارات  کمبود 
دیگ خورده است. من یک نامه از 50 رئیس دانشگاه به جز نامه 
ای که رسانه ای شد دریافت کردم که عنوان شده بود وضعیت 
تجهیزات پزشکی، دارو و خدمات دادن به بیماران در بیمارستانها 
است.در حال  بد  بسیار  آنها  اعتبارات  و  نقدینگی  عدم  به خاطر 
به  و  ندارند  را  تجهیزات  و  دارو  خرید  امکان  بیمارستانها  حاضر 
برای  کنند.  تهیه  آزاد  خودشان  که  دهند  می  لیست  بیماران 
دارند،  طلب  دولتی  های  بیمارستان  از  دارویی  شرکتهای  اینکه 
بیمارستانها از بیمه ها طلب دارند و بیمه هم اعتبار و منابع مالی 
ندارند و نمی دهند. یعنی یک کالف سردرگم است که امیدوارم 

خدا آخر و عاقبت همه را به خیر کند.
در این شرایط تجارت لوازم آرایش خوب است یا دارو؟

هر دو خوب است. سود بازار دارویی ما سال گذشته حدود 4200 
میلیارد تومان بوده است که رقم کمی نیست. اما االن باید ببینند 
توانند  نمی  دارو  بازار  در  دارد.  وجود  خواری  رانت  امکان  کجا 
چون وزارت بهداشت باید تاییدیه واردات به بانک مرکزی بدهد، 

اما برای لوازم آرایش یا پورشه و چمن مصنوعی اینگونه نیست.
پیش از این عنوان شد که با هدفمندی یارانه ها 6 هزار میلیارد 
تومان به وزارت بهداشت داده می شود، اما االن وزارت بهداشت 
کمبود بودجه دارد و دارو هم تحریم است. چند وقت هم است 
که وزیر بهداشت نسبت به وخیم بودن اوضاع سالمت هشدار می 

دهند . .در این وضعیت ما به کجا می رسیم؟
سال گذشته وزارت بهداشت، 3150 میلیارد تومان کسر بودجه 
میلیارد  هزار  دو   ،91 فروردین  یک  کردیم  پیگیری  که  داشت 
تومان را دادند اما باقی را گفتند به وزارت و مسکن و راه برای 
ساخت بیمارستان می دهند. در حالیکه طبق قانون این رقم در 
ردیف بودجه وزارت بهداشت است. بررسی ما هم نشان داد که 
متاسفانه حدود 80 میلیارد تومان را وزارت راه و شهرسازی خرج 
بیمارستان کرد و باقی را برای مسکن مهر مصرف کرد. یک اتفاق 
دولت  که  هم  تومانی  میلیارد  هزار   2 از  که  است  این  دیگرهم 
پرداخت کرد یک مصوبه هیات دولت که من نام آن را گذاشتم 
تومان  هزار   100 کردند،  تصویب  نفره،  دو  دولت  هیات  مصوبه 
وزارت بهداشت و درمان به تمام کارمندان و بازنشستگان کشوری 
پاداش بدهد. البته خوشبختانه خانم دکتر مقاومت کرد و جلوی 
این کار گرفته شد.تصمیم های گل و بلبلی به نام هیات دولت می 
گیرند اما وقتی پیگیری می کنی متوجه می شوید هیات دولتی 
نبوده است.ما در مجلس بودجه وزارت بهداشت را پیگیری می 
کنیم چون مطابق ماده 49 آیین نامه ما می توانیم پیشنهادهایی 
بدهیم که به صحن می دهیم تا منابع مورد نیاز وزارت بهداشت 
را تامین کنیم.پزشک خانواده هم که موفق نبوده است.یکی دیگر 
از مشکالت پزشک خانواده است. آقای رئیس جمهور در بودجه 
سال 90 ، اعالم کردند که دو ساله می خواهند پزشک خانواده را 
در کل کشور اجرا کنند که من همان موقع اعالم کردم آرزو بر 
جوانان عیب نیست. سنگ بزرگ عالمت نزدن است، االن دو سال 
در حال تمام شدن است و این طرح با کمبود بودجه مواجه است. 
سه چهار تا دانشگاه فقط شروع کردند البته 40 دانشگاه پزشکی 
اعالم کردند که اگر بیمه منابع را تامین کند آماده اجرای طرح 
است. نشده  تامین  آن  منابع  و  دارد  مالی  هستند. چون مشکل 

با وجود تالش وزارت بهداشت و ریسک خانم دکتر دستجردی 
کرد، این اتفاق نیفتاد. ما اعتقاد داشتیم منابع اختصاص پیدا نمی 
کند. چون با شناخت دولت که حتی در پرداخت حقوق کارمندان 
مشکل دارد اعتقاد داشتیم این طرح محقق نمی شود و در منابع 

مالی مشکل پیدا می کند .
اما خانم وزیر با قدرت این طرح را شروع کرد؟

خانم دکتر دستجردی خیلی ریسک کرد. تنها راه نجات بخش 
سالمت و درمان پزشک خانواده است و ما هم قبول داریم.اما این 
طرح حتی نظام سالمت آمریکا را هم به زانو درآورده است.چون 

هزینه سالمت سرسام آور است.
پزشک خانواده چقدر بودجه می خواهد؟

اجرا  بخواهیم  اگر  در سه سطح  خانواده  پزشک  اجرای  برای  ما 
کنیم روزی 12 میلیارد تومان نیاز داریم. تا آخر سال تقریبا 100 
روز مانده برای همین روزها، یک سوم جمعیت را تحت پوشش 
قرار دهیم برای 20 میلیون نفر حدود 250 میلیارد تومان نیاز 

داریم که تحقق نیافته است. بیمه ها هم ندارند.
پزشک  برای  منابع جدید  درخواست  مجلس  از  گویا  وزیر  خانم 

خانواده کردند ؟
مجلس برای سال بعد می تواند بودجه اختصاص دهد نه وسط 
سال. ما در گزارش صحن علنی پیشنهاد دادیم تفاوت ارز مرجع 
خانواده  پزشک  به  را  ای  مبادله  ارز  و  است  تومان   1226 که 
مصوب  بودجه  از  است،  افتاده  اتفاق  دو  دهند.االن  اختصاص 
وزارتخانه نزدیک 4هزار و 350 میلیارد تومان را اختصاص ندادند. 
برای  ها  یارانه  از هدفمندی  تومان هم  میلیارد  بود 6 هزار  قرار 
طرح پزشک خانواده و داروها اختصاص یابد که چون مرحله دوم 
اجرا نشد اختصاص نیافت. که ما اینجا با اینها بحث داریم. باالخره 
قانون هدفمندی یارانه ها تداوم دارد و طبق ماده 34 قانون برنامه 
بند ب ،باید 10 درصد کل خالص را به سالمت بدهند. من در 
گزارشم گفتم شما در سال حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه 
نقدی به مردم می دهید که این هم باز کار غیرکارشناسی شخص 
بی  کردند  اعالم  کارشناسان  چه  هر  و  بود  جمهور  رئیس  آقای 
میلیارد  هزار   20 حدود  انرژی  حاملهای  از  االن  اما  بود،  فایده 
تومان برای یارانه تامین می شود و باقی را آقای رئیس جمهور 
باید تخلف کند. پس چه اشکالی دارد که به این 22 هزار میلیارد 
اینکه  اضافه شود.ضمن  هم  دیگر  تومان  میلیارد  هزار   2 تومان، 
هزینه  مردم  برای  انرژی  حاملهای  رقم  این  درصد  بود 50  قرار 
مردم  اجتماعی  تامین  و  رفاه  برای  بلکه  نقدی  نه  هم  آن  شود 
تا مشکل درمان و بیکاری حل شود. 30 درصد برای اشتغال و 
صنعتو کشاورزی و باقی برای هزینه های دولت. اما االن دولت 
برای تامین این منابع کسری دارد وهیچ رقمی نمی دهد تا قولی 
که بدون کارشناسی به مردم داده را تحقق کند.بنابراین من می 
گویم که وقتی دولت برای22 هزار تومان تخلف کند بیشتر این 
کار را انجام دهد و حداقل هزینه درمان را تامین کند تا الاقل 

قانون اجرا شود.
آیا واقعا طلب تامین اجتماعی داده شده است؟

دولت فعال آتش زده به مالش و هرچه سرمایه دارد واگذار می 
کند. یکسری شرکتها را داده و دولت بعدی آس و پاس است چون 
هیچ سرمایه ای ندارد. من تعجب می کنم سال گذشته ما 110 
میلیارد دالر درآمد داشتیم که در 7 سال گذشته سابقه نداشته 

دالر  این  دالر.  میلیارد   700 شود  می  سال   7 این  در  است. 
چگونه تقسیم شده و سهم استانهایی مانند سیستان و بلوچستان 
کجاست  شد؟  چه  و  است  چقدر  هرمزگان  و  بوشهر  و  ایالم  و 
عدالت محوری که آقای رئیس جمهور با این شعار آمد و شعار 
خاطر  به  ما  استان  برای  نفت.  دزدگیر  بود  نوشته  که  اول  دور 
انتقال گاز به پاکستان تنها تا ایرانشهر گازرسانی کردند و بیشتر 
از آن پیش نرفت. قرار بود از عسلویه 3 ساله گازرسانی کنند. اما 
االن 6 سال می گذرد و کاری نکردند. فقط آورده اند تا ایرانشهر، 
یک منطقه خیلی کوچکی از ایرانشهر را گاز بردند تا افتتاح کنند. 
آقای رییس جمهور امد کلنگ راه آهن چابهار را زد اما 3 سال 
است که هیچ اتفاقی نیفتاده است. آقای رییس جمهور در سفر 
سوم به آقای محرابیان گفت 40 کارخانه بسازد اما دریغ از نصف 
انجام  بود  داده  قول  که  زیربنایی  کارهای  اکثر  تقریبا  کارخانه. 
نشده است. من این دولت را به خدا واگذار می کنم. آه و نفرین 
مردم سیستان و بلوچستان و مناطق محروم کشور پشت سر این 
دولت خواهد ماند و قطعا عاقبت بخیر نمی شوند و در این دنیا 
عذابش را می کشند که چطور پول بیت المال را حیف و میل می 
کنند. 700 میلیارد دالر پول این کشور چی شد؟ سهم سیستان 
ام درامد  با 20 میلیارد دالر، یک سی  بلوچستان کجا رفت؟  و 
کشور می شد سیستان و بلوچستان را از نو ساخت. هرچند وقتی 
بیشتر رسیدگی  مناطق محروم  به  باید  است  عدالت  از  صحبت 

کرد. مساوی کردن عدالت نیست.
یکی از مشکالت دارویی ما مواد اولیه است که 60 درصد آن از 
خارج وارد می شود. در این شرایط تولید مواد اولیه مهمتر نیست 

که هنوز سرمایه گذاری نشده است؟
بله سرمایه گذاری جدی نشده است. یکی از مشکالت این است 
که قیمت گذاری برای دارو واقعی نیست. ما به زور قیمت دارو 
نظر  نکردیم.به  ایجاد  رقابتی  زمینه  ویک  داشتیم  نگه  پایین  را 
من دارو باید به قیمت واقعی برسد نه اینکه مردم پرداخت کنند 
بلکه بیمه پرداخت کند. اما چون بیمه های ما فشل بودند، زدیم 
پس  ندارند  انگیزه  هم  آنها  سازی،  دارو  های  کارخانه  سر  توی 
صنعت دارو ریسک پذیر بوده و خیلی سرمایه گذاری نشده است.  
درحالیکه اگر رقابت ایجاد شود و قیمتها واقعی شود کار بیشتری 
البته حدود 45  امروز مشکل کمتری داشتیم.  و  انجام می شد 
مواد اولیه تولید داخل است، اینها هم نیاز به مواد واسطه ای دارد 
که وارد می شوند. االن قیمت پوکه آمپول که وارداتی است و 
بطری سرم افزایش یافت چون پتروشیمی قیمت مواد اولیه این 
مواد را چندین برابر باال برد. برای همین برای شرکتها به صرفه 
نبود که تولید کنند و برای همین مدتی سرم نایاب و گران شد.

ما صحبت از خودکفایی در تولید دارو می کنیم اما واقعا تولید 
استامینوفن و سرماخوردگی خودکفایی است یا داروهای مهمتر 

و واجب تر؟ 
من اعتقاد دارم داروهای ایرانی کف استاندارد را دارند. مسئوالن 
داروسازی هم این را تایید می کنند اما همان اندازه که پول می 
از هند و چین مواد  اروپا  دهیم آش می خوریم؛ ما و آمریکا و 
اولیه دارو وارد می کنیم. اما پولی که ما می دهیم با آنها یکسان 
و  اروپا  استاندارد  ما  داروهای  بگوییم  توانیم  می  زمانی  نیست. 
آمریکا دارند که صادر شوند. البته االن مدعی هستند که داروی 
ام.اس ایرانی تاییدیه اروپا را دارد. بنابراین داروهای ما استاندارد 
ایران را دارد. البته ما صد درصد خودکفا نیستیم و در هیچ کجای 
اقتصادی هم مقرون به صرفه  از لحاظ  دنیا چنین نیست چون 
نیست. دنیا، دنیای بستهای نیست که فکر کنیم همه چیز را خود 
کشور تولید کنیم. حتی چیزهای کوچک، مثل تولید سر سوزن 
کنیم.آقای  می  وارد  چین  از  و  نیست  صرفه  به  مرقون  سرنگ، 
دکتر، وزیر بهداشت گفتند مردم باید حداکثر 30 درصد ازسهم 
درمان را پرداخت کنند اما االن بیش از 60 درصد است. االن با 
این وضعیت که بیمارستانها دارند این سهم بیشتر هم می شود و 
بسیاری از مردم به زیر خط فقر می رسند. بعضی ممکن است زیر 
خط فقر برسند و برخی ممکن است بمیرند، راحت شوند. االن اگر 
یک خانواده بیمار سرطانی داشته باشد ممکن است به زیر خط 
فقر برسد. هزینه یک دوره درمان بیماران سرطانی با هرسپتین 
با قیمت دالر سال گذشته، 50 تا 60 میلیون تومان می شد اما 
حاال همین دوره درمان 200 میلیون تومان تمام می شود. چند 
درصد مردم توان پرداخت چنین هزینه ای را دارند؟یعنی عماًل به 
بخش عمده این بیماران باید بگوییم برو بمیر. من در صحن علنی 
گفتم برای جراحی قلب یک وسیله حدود 37 میلیون تومان بوده 
اما امسال 120 میلیون تومان شده. یک بیمار نیاز به این وسیله 
داشت اما بستگانش به من زنگ زدند که شما کاری برای بیمار 
نکردید حداقل در مجلس ختم شرکت کنید، من این کار را کردم 
و خیلی متاسفم شدم. نمونه اینها زیاد است.ماده 90 قانون برنامه 
چهارم عدالت در سالمت در نظر گرفته شده بود و کاهش سهم 
مردم در پرداخت هزینه های سالمت به زیر 30 درصد، کاهش 
افرادی که به دلیل هزینه های سالمت به زیر خط فقر می رسند 
از 3 درصد به یک درصد و مشارکت مردم در مباحث مربوط به 
در سیاست  نشد.  آنها محقق  از  یک  متاسفانه هیچ  که  سالمت 
یکی  بود  مطرح  خیلی  چیز  دو  هم  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 
عدالت در سالمت و دیگری کاهش سهم مردم در بخش سالمت 
به زیر 30 درصد که باز هم محقق نشده است. سال دوم برنامه 
دوم هم کم کم تمام می شود، االن 70 درصد هزینه ها را مردم 
می دهد. آن سه درصد هم 7-8 درصد شده است.یک نماینده، 
وزیر، رییس جمهور و معاونین و سایر مسئوالن مشکل پیدا نمی 
توانند هزینه  واقعا نمی  باید چکار کنند؟ مردم  اما مردم  کنند. 
برای  بیمارستانها  به  وقتی  کنند.  پرداخت  را  درمان  باالی  های 
بازدید می روم خودم جرات نمی کنم وارد شوم چون مردم آه و 
ناله می کنند. االن جامعه دو قطبی شده؛ فقیر و غنی. در تهران 
درستی  آمار  اگر  هستند.  فقر  خط  زیر  تومان  میلیون  یک  زیر 
معلوم  نشود،  آن  برای  فکری  اگر  شوید.  می  متوجه  بدهد شما 
راهی  افتد.برای تحقق عدالت در سالمت  اتفاقی می  نیست که 
که باید در پیش بگیریم اجرای برنامه پزشک خانواده به معنای 
واقعی آن است. این در حالی است که با وجود گذشت پنج سال 
را  انتظارات  برنامه  این  روستایی،  خانواده  پزشک  برنامه  آغاز  از 
برآورده نکرده و رضایتمندی مردم را به دنبال نداشته است. این 
برنامه در شهرها هم هنوز نتوانسته است اقدام جدی را به دنبال 
به  مردم  برای  مشکالتی  هم  خانواده  پزشک  البته  باشد.  داشته 
تقسیم شود، سهم  منابع دولتی عادالنه  اگر  اما  آورد  وجود می 
برای پزشک عمومی هم مطلوب خواهد  یابد.  مردم کاهش می 
بود اما به شرطی که پرداختها به موقع باشد. اما االن مشکل دارند 
و اگر منابع به مشکل پرداخت نشود، پزشکان از طرح خارج می 
شوند. سهم سرانه درمان شهری و روستایی هم باید یکسان شود. 
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الف.راستگو
چند روز پیش برنامه هفت را دیدیم و تازه معنای مجسمه بودن را متوجه 
از  شدن  رد  حال  در  گاز  تخته  و  برداشته  را  لودر  جلیلی  و  رسایی  شدیم؛ 
»من  فیلم  کننده  )تهیه  موسوی  و  بودند  فیلمش  و  جیرانی  فریدون  روی 
مادر هستم«( تا خواست پاسخ آنها را بدهد یکهو بصورت خیلی خودجوش 

تلفنش قطع شد! 
برنامه هفت احساس کردند دیر  اندرکاران  اینکه دست  به دلیل  بعدش هم 
وقت است و نباید ساعت یک و دو نصفه شب به کسی زنگ زد، کاًل بیخیال 

گرفتن دوباره شماره موسوی شدند! 
برنامه هفت )گبرلو( و جلیلی پنج شش دقیقه ای را  برنامه مجری  این  در 
کتاب  در  رکوردی  ثبت  احتماال  که  کردند!  با هم صحبت  بصورت همزمان 
گینس خواهد شد و برای اولین بار در عالم خلقت هستی می باشد که دو نفر 
در یک برنامه زنده تلویزیونی بیش از 5 دقیقه همزمان با هم حرف می زنند؛ 

به طوریکه بیننده متوجه صحبت های هیچکدام نشود!
مجری هی می گفت در مورد فیلم اظهار نظر کن و جلیلی هم در مورد دادن 
400ساعت آنتن زنده به جیرانی صحبت می کرد! آخر سر هم مجری بعد از  

هزار بار معذرت خواهی باالخره رضایت داد تلفن ایشان را قطع کند! 
سؤال اساسی: 

تلویزیون تشریف  تا شب در  آقای رسایی صبح  این روزها  به نظر شما چرا 
دارند؟! یک روز در برنامه »دیروز امروز فردا« و روز بعدش در برنامه هفت؟! 
هر دو هم برنامه های زنده تلویزیونی!! و از طرف دیگر صدا و سیما صحبت 

های رئیس مجلس را پخش زنده نمی کند؟!
یادآوری:

زنده  پخش  از  سیما  و  صدا  خودداری  خصوص  در  مجلس  عمومی  روابط 
انصاف  و  اعتدال  دایره  از  »صداوسیما  گفت:  مجلس  رئیس  خبری  نشست 

خارج شده  است.«
نتیجه گیری: 

صدا و سیما چندی پیش از استوانه)!( اعتدال خارج شده بود و امروز از دایره 

اش! امیدواریم فردا پس فردا از ذوزنقه اعتدال خارج نشود!
ضرغامی: این عدالت که گفتی یعنی چه؟

 جایزه می دهیم!
در همین راستا جایزه بهترین مدیریت یک بحث بهصورت صد در صد عادالنه 
را که پیش از این در اختیار »یامین پور« بود؛ به استاد بزرگ محمود گبرلو 
داده می شود؛ یادآوری می شود نامبرده در طول برنامه کاًل این شکلی بود:    
:| و بصورت بسیار عادالنه زمان را بین موافقان و مخالفان فیلم تقسیم بندی 

کرد! یک چیزی تو مایه های یک به نود و نه!!
همچنین جایزه مجسمه بودن در طی یک برنامه تلویزیونی که پیش از این در 
دستان رضا پورحسین )مجری مناظره ها( بود به استاد بزرگ محمود گبرلو 
داده می شود. نامبرده بسیار زیرپوستی و هنرمندانه نقش یک مجسمه را در 

طول گفتگو ایفا کرده بود.
جلیلی: چرا به جیرانی 400 ساعت برنامه زنده تلویزیونی دادین؟!

گبرلو:  :|
فیلم  به  میگم  من  که  دیالوگی  چهارتا  باید  فیلمیه؟!  چه  این  آخه  رسایی: 

اضافه بشه!
گبرلو:  :|

تلفن موسوی قطع می شود!
گبرلو: :|

 در پایان شنیده می شود برخی قصد دارند پاسخ فیلم »من مادر هستم« 
را بصورت »فرهنگی« بدهند!  و فیلمی با  عنوان »من پدر هستم!« بسازند!

 

»من پدر هستم« در پاسخ 
به »من مادر هستم«؟! 

الف.راستگو
تیتر خبر را می خوانیم: »اظهار تأسف رسمی وزیر خارجه آلمان از تعرض به سفارت ایران در برلین!«

گویا یک سری آدم رفته اند تعرض کرده اند به سفارت ما در برلین! واقعاً که کارشان زشت است. آدم که به 
سفارت تعرض نمی کند! فوق فوقش اگر خیلی عصبانی بود گوجه و تخم مرغ به در و دیوار سفارت پرتاب می 

کند؛ البته اگر بیش از اندازه عصبانی شد می تواند حمله خودجوشانه کرد اما تعرض کار اشتباهی است!
وزیر خارجه آلمان افزود: »عده ای در این حادثه دستگیر شده اند که محاکمه خواهند شد.«

البته ما که می دانیم آنهایی که دستگیر شده اند فردا آزاد و پس فردا از آنها تقدیر می شود؛ اما باشد! مثال باور 
کردیم واقعا می خواهید با متعرضان برخورد کنید.

***
سخنان مشایی و ذهن بیمار ما!

ما فقط عادت داریم تیتر خبرها را بخوانیم و بعد با استفاده از ذهن بیمارمان آن خبر را کامل کرده و تحلیل 
کنیم!

مشایی گفت: »می شد در دولت های گذشته هم مثل این دولت کار کرد.«
احتمال اول: یعنی منظورش اینه که می شد مثل این دولت اقتصاد رو اینقدر شکوفا کرد؟!

احتمال دوم: یعنی منظورش اینه که می شد مثل این دولت اینقدر در صحنه سیاست خارجی قوی ظاهر شد؟!
احتمال سوم: یعنی منظورش اینه که می شد مثل این دولت اینقدر سطح رفاه مردم را باال برد؟!

نتیجه گیری: همین 3 تا احتمال بس هست! آخه این دولت اینقدر کارهای خوب انجام داده که اگه بخوایم همه 
احتماالت رو بگیم تا فردا صبح طول می کشه!

راستی! مشایی همچنین گفته است: »عملکرد دولت با تمام تاریخ معاصر ایران برابری می کند!« 
یک منبع آگاه در این باره گفت: بنازم به این فروتنی!

***
شهردار تهران و اعتصاب غذا؟!

شهردار یکی از شهرهای کوچک فرانسه برای گرفتن بودجه دست به اعتصاب غذا زده است! فکرش را بکنید اگر 
شهردار تهران برای دریافت بودجه چنین کاری می کرد چه اتفاقی می افتاد؟!

الف. صورت سوال غلط است! زیرا شهرداری تهران کاًل مشکل بودجه ندارد که بخواهد از این کارها بکند!
ب. صورت سوال غلط است! شهرداری تهران خودش به دولت بودجه می دهد! اونوقت بیاد واسه گرفتن بودجه 

از این خز بازی ها در بیاره؟!
ج. صورت سوال غلط است! اگر شهردار تهران بودجه بخواهد و دولت ندهد، چون شهردار خلبانی بلد است یک 

راست با هواپیما خودش را می کوباند به جلسه هیات دولت!
د. اگر شهردار تهران می خواست چنین کاری کند ، تا حاال 7 کفن پوسانده بود!

***
گران شدن میلیون تومانی و ارزان شدن ریالی!

در پایان هم تشکر می کنیم از خودرو و دالر و طال و امثالهم که در یک بازه زمانی بصورت فله ای)!( گران شدند 
تا این روزها هر روز شاهد دیدن این تیتر باشیم که مثال »خودرو باز هم ارزان شد!« و هی انرژی مثبت بگیریم! 

هر چند میلیونی گران می شوند و ریالی ارزان

به سفارت که تعرض نمی کنن! 

همشهری جوان:  مصرف شیشه در کشور و به خصوص در تهران مدت هاست که زنگ خطر را 
به صدا در آورده است و اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود آتش آن، دامن امنیت جامعه را 
خواهد گرفت.  اصلی ترین اثری که این ماده مخدر صنعتی دارد ایجاد توهم در مصرف کننده آن 
است و آمارها نشان می دهد بسیاری از جنایات در کشور توسط همین معتادان متوهم صورت 
می گیرد.  مدیرکل سابق پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در گفت و گویی از برخی توهمات 
از  به تعدادی  این گفت وگو  با آن ها مواجه شده است. وی در  معتادان به شیشه می گوید که 
این توهمات اشاره می کند و در این رابطه می گوید: *یک نفر می گفت من قدرتی دارم که اگر 
دولت از قدرت من استفاده کند خیلی به جامعه خدمت می شود. می گفت به مسئوالن بگویید 
من را ببرند به شهرهایی که خشکسالی است تا آنجا بگویم باران بیاید و سرسبز شود. *یک نفر 
می گفت مردم ارزش من را نمی دانند. من وقتی در خیابان ولیعصر قدم می زنم همه درختان 
آنجا برای من تعظیم می کنند. *یک نفر دیگر می گفت که برادرم با همسرم رابطه نامشروع دارد 
و من وقتی از پله های خانه باال می روم او را می بینم که پایین می آید. این حرف ها در حالتی 
گفته می شد که برادر این فرد 15 سال بود خارج از کشور زندگی می کرد و طی این مدت یک 
بار هم ایران نیامده بود.  *یک شیشه ای می گفت من انسان نیستم. یک طرفم خر است و طرف 
دیگرم سگ. انسان های دیگر را هم حیوانات دیگر می نامید. مادرش می گفت پسرم چشم برزخی 
پیدا کرده است؛ در صورتی که در توهم کامل بود.  *یک راننده وانتی هم توهم زده بود که 
مهناز افشار عاشق اوست و همسر و مادرزنش در ایجاد عشق این دو با هم دست به یکی کرده اند

همسرم باعث شد مهناز افشار عاشقم شود! 

دکتر مهدی صابری، روانپزشک پزشکی قانونی
عصر ایران؛ هومان دوراندیش - فیلم آینه های روبرو، که اکنون 
ترانس سکسوالیسم  موضوع  است،  پرده  بر  تهران  در سینماهای 
مطرح  ایران  جامعه  عمومی  افکار  در  بار  نخستین  برای  شاید  را 

کرده است.
گاه  و  هرمافرودیسم  با  را  سکسوالیسم  ترانس  مردم،  از  بسیاری 

حتی با همجنسگرایی یکی می گیرند.
 دکتر مهدی صابری، روانپزشک پزشکی قانونی، در گفتگو با عصر 
اختالل  یا   ( ترانس سکسوالیسم  عارضه  ماهیت  تشریح  به  ایران 
اس«ها(  »تی  )مخففاً  آن  مبتالیان  مشکالت  و   ) جنسی  هویت 
پرداخت. وی متولد 1338 و فارغ التحصیل دانشگاه تهران و نیز 

متخصص دوجنسی هاست. 
ابتدا بفرمایید ترانس سکسوالیسم چه فرقی با هرمافردویسم دارد؟

هرمافرودیسم یا دوجنسی بودن، نوعی اختالل و اشکال آناتومیک 
جنس  دو  هر  جنسی  اندامهای  مبتال،  فرد  بدن  در  یعنی  است. 
خارجی  دستگاه  است  ممکن  مثاًل  دارد.  وجود  مذکر  و  مونث 
و  رحم  مثل  زنانه  های  ارگان  اما  باشد  مردانه  شخص،  تناسلی 
تخمدان نیز در بدن او به شکل ناقص وجود داشته باشد. چنین 

فردی دوجنسی قلمداد می شود. 
جنسیتی  ابهام  نوعی  دچار  ارگانیسمش  حیث  از  دوجنسی  فرد 
است و نمی داند که زن است یا مرد. دوجنسی ها معموالً عقیم 
هم هستند. اما ترانس سکسوالیسم کاماًل متفاوت از هرمافرودیسم 

است. 
فرد مبتال به ترانس سکسوالیسم، در ساختمان بدنش هیچ اشکالی 
وجود ندارد. هرمافرودیت ها در ساختمان بدنشان اختالل وجود 
بدنی، کاماًل  از حیث ساختمان  ترانس سکسوالیست ها  اما  دارد 
درونی  و  اندام های جنسی خارجی  کاماًل زن هستند.  یا  و  مرد 
آنها کاماًل مردانه و یا کاماًل زنانه است. منظور از اندام های جنسی 
درونی، رحم و تخمدان و هورمون های زنانه در زنان و هورمون 

های مردانه در مردان است. 
باسن و  رویش پستان در زنان و تجمع چربی در نواحی لگن و 
نازک شدن صدا در زنان و رویش ریش و سبیل و خشن شدن 
صدا در مردان، محصول همین هورمون های زنانه و مردانه هستند 

که در ترانس سکسوالیست ها، به طور طبیعی وجود دارند. 
بنابراین ترانس سکسوالیست ها یا تی اس ها، به لحاظ ظاهری و 
فیزیکی هیچ مشکلی ندارند. به لحاظ ژنتیک هم مشکلی ندارند. 
یعنی یک زن تی اس، کروموزوم های جنسی xx دارد و از این 

حیث کاماًل طبیعی است.
اختالس تی اس ها، اختالل در احساسات و هیجانات و تمایالت 
زن  فیزیکی  ظاهر  و  ژنتیک  لحاظ  به  که  فردی  یعنی  آنهاست. 
درباره  و  است  مردانه  رفتارهایش  و  تمایالت  و  احساسات  است، 
خودش معتقد است که باید مرد می شد. یعنی احساس می کند 
که تمایالت و احساسات و روحیات مردانه اش در یک قفس زنانه 
گیر افتاده است. مثل مردها رفتار می کند و حتی پس از رسیدن 
مخالفشان  جنس  مثل  هم  شان  جنسی  تمایالت  بلوغ،  سن  به 
است. و یا برعکس، شخصی که به لحاظ فیزیکی مرد است ولی 
زنانه دارد، احساس می کند در قفسی مردانه گرفتار  احساسات 

شده است.
ولی با وجود این تمایل، باز با همجنسگرایان فرق دارد زیرا خودش 
معتقد است که تمایل جنسی اش به زنان، تمایل به جنس مخالف 

است؛ چرا که او خودش را در اصل مرد می داند. درست است؟
احسنت! دقیقاً. یک همجنسگرای مثاًل مذکر، با علم به جنسیت 
جنسی  رابطه  مذکر  با جنس  که  دارد  تمایل  باز  خودش،  مذکر 
گرایش  مردان  به  و  داند  می  مرد  را  یعنی خودش  باشد.  داشته 
جنسی دارد! اما یک مرد مبتال به »اختالل هویت جنسی« )ترانس 
سکسوالیسم(، تمایالت زنانه دارد و خودش را زن می داند. رفتارها 
که حتی شکل  دارد  زیادی هم  اصرار  و  است  زنانه  تمایالتش  و 
نمی  وقت  اما یک همجنسگرا هیچ  کند.  زنانه  را  بدنش  ظاهری 

خواهد عمل جراحی کند و تغییر جنسیت دهد. 
ترانس سکسوالیسم یک بیماری روانی محسوب می شود؟

بله، اما نباید فراموش کنیم که منظور از بیماری روانی در این جا، 
آن اختالالت شدید روانی، که فرد را کاماًل غیرطبیعی و مبتال به 
رفتارهای عجیب و غریب می سازد، نیست. اختالالت روانی انواع 
گوناگونی دارند. برخی از آنها، اصاًل به چشم نمی آیند و به راحتی 

قابل تشخیص نیستند. 
اشکار  کاًل  ولی  شوند  می  مشخص  نزدیک  برخوردهای  در  گاه 
نیستند. اختالل هویت جنسی هم جزو اختالالتی است که ممکن 

است دیگران سال های سال متوجه آن نشوند. 
تدریج  به  کودکی،  دوران  همان  از  مبتال،  فرد  مادر  و  پدر  شاید 
متوجه شوند که رفتارهای فرزندشان با با سایر بچه های همجنس 
باشد.  بیشتر دخترانه  رفتارهایش  آنها،  بچه  پسر  مثاًل  دارد.  فرق 
تی اس ها وقتی که به سن بلوغ می رسند، تفاوت رفتاری شان 
با افراد همجنس خودشان معموالً به خوبی آشکار می شود. مثاًل 
یک پسر مبتال به اختالل جنسی، دوست ندارد بازی های پسرانه 

بکند و لباس های پسرانه بپوشد. او در دوران قبل از بلوغ جنسی 
هم، لباس های دخترانه و اسباب بازی های دخترانه را می پسندد 

و دوست دارد. 
خانواده هایی که در ایران فرزندشان چنین مشکلی دارد، معموالً 

چه برخوردی با بچه خودشان دارند؟
رفتارهای  کودکی،  های  سال  در  والدین  از  بعضی  است  ممکن 
متفاوت فرزند مبتالیشان را تشویق هم بکنند؛ چرا که رفتارهای 
او برای آنها جالب و بامزه است. مثاًل پسر بچه ای که الک می 
زند و ادای دخترها را درمی آورد، بخصوص در خانواده هایی که 
چند تا پسر دارند و آرزو دارند که دختر داشته باشند، ممکن است 
رفتارهایش برای پدر و مادرش خیلی جالب باشد. ولی رفتارهای 
این کودک، به تدریج پدر و مادر را نگران می کند زیرا آنها می 
بینند که فرزندشان مثل سایر بچه های همجنس خودش رفتار 

نمی کند. 
القاب  با  گاه  و  شده  تحقیر  و  سرزنش  طبیعتاً  فرزندی،  چنین 
هویت جنسی  اختالل  که  هایی  بچه  شود.  می  تحقیرآمیزمواجه 
لباس جنس  باشد، در خلوت خودشان  نشده  شان خیلی آشکار 

دلخواهشان را می پوشند و پسرها مثاًل آرایش می کنند. 
خودشان  حالت  این  با  سختی،  با  البته  و  نوعی،  به  حال  هر  به 
بیش  و  رسند  می  دانشگاه  سن  به  که  وقتی  اما  آیند.  می  کنار 
از پیش وارد جامعه می شوند، به تدریج والدینش به این حالت 
آشکار نشده اش پی می برد و به رفتارهای او اعتراض می کنند. 
جنسی  انحراف  فرزندشان  مبادا  که  شوند  می  نگران  آنها  یعنی 

پیدا کرده باشد.
قرار می دهند،  را مورد شماتت  این بچه ها  بیشتر خانواده ها،   
طردشان می کنند، با آنها مقابله کرده و مفصاًل بحث می کنند. ما 
خیلی کم دیده ایم که این خانواده ها متوجه اختالل فرزندشان 

شده باشند و برای مشاوره، به روانشناس مراجعه کنند.
خانواده ها معموالً چنین کاری نمی کنند بلکه خود این بچه ها، 
به  خانواده،  از سوی  یا طرد شدن  و  خانواده  با  درگیری  از  پس 

روانشناس مراجعه می کنند. 
به عالوه از طریق مراجعه به اینترنت و مطالعات شخصی، متوجه 
به آن توجه  باید  می شوند که اختاللی در وجودشان هست که 
کرد. خانواده ها معموالً مقاومت زیادی در پذیرش این اختالل در 

وجود فرزندشان، دارند. 
این مقاومت طبیعی است چرا که این مشکل، مشکلی نیست که 
به راحتی بتوان آن را پذیرفت. خانواده ها در برابر این مشکل دچار 

تنش و احساس گناه می شوند و گاهی پدر و مادر یکدیگر را متهم 
می کنند و هر یک از آنها، دیگری را عامل ایجاد این مشکل در 

رفتار فرزندشان قلمداد می کنند. 
در اثر این فضای پرتنش، گاهی بچه های مبتال به اختالل جنسی، 

خانه را ترک می کنند.   
به غیر از مشکالت فرهنگی موجود در جامعه ایران در قبال تی 

اس ها، احکام فقهی درباره ترانس سکشوالیست ها چگونه اند؟
امام  نزد  پاریس  در  آرا،  پورملک  فریدون  نام  به  فردی  بار  اولین 
خمینی)ره( رفت و مشکل اختالل هویت جنسی اش را با امام در 
میان می گذارد و بعد از انقالب، مجوز جراحی تغییر جنسیت را 

از امام خمینی)ره( دریافت کرد. 
به  مبتال  بیماران  از  حمایت  انجمن  سایت  فوق  تصویر  منبع 

اختالالت هویت جنسی ایران است
نظر متخصص  با  تغییر جنسیت  که  دادند  فتوا  امام)ره(  حضرت 
ماهر، شرعاً بالاشکال است. پس از فتوای امام، فریدون پورملک 
آرا، به تایلند رفت و تن به جراحی تغییر جنسیت داد و زن شد و 
با نام مریم پورملک آرا، به زندگی اش ادامه داد و در فروردین ماه 

امسال، در سن 61 سالگی، درگذشت. 

ترانس سکسوالیست ها با همجنسگرایان و دوجنسی ها فرق دارند 
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شهرستان کاشان با وسعت 9647 کيلومترمربع و جمعيت 335785 نفر از توابع استان اصفهان بوده و 
از نظر جمعيت دومين شهرستان اين استان به حساب می آيد. کاشان دارای چهار بخش )مرکزی، قمصر، 

نياسر و برزک( بوده و دارای پنج شهر )کاشان، قمصر، نياسر، جوشقان و برزک( می باشد.
اگر به شما بگويند: کاشان يكی از اولين مراکز تشكيل تمدن انسانی بوده است، چندان تعجب نكنيد. طبق 
حفاريات باستان شناسی در تپه های سيلک کاشان، سابقه حضور بشر در اين منطقه به 5 تا هفت هزار سال 

پيش از ميالد باز می گردد. اما بايد اذعان کرد که تاريخ اين شهر مملو از نابسامانی است:
در نيمه دوم قرن نهم و نيمه اول قرن دهم اين شهر، شهرت بسياری داشت و يک شهر پرجمعيت به شمار 
می رفت اما زلزله قرن دهم، کاشان و بازار آنرا ويران کرد. در قرن 11 و در دوره صفويه برای دومين بار 
به همان درجه از ترقی نائل شد و مانند اصفهان با شهرتی بسيار همراه گرديد، اما با بروز زلزله ای بسيار 

شديد در سال 1192 هجری قمری دوباره ويران شد.
کاشان در زمان سلجوقيان روبه رونق نهاد و در زمان قره قويونلوها دوباره ترقی کرد. تا جايی که محل 
توجه دانشمندان شد، بعد از کريمخان زند و بعد از زلزله ای که در زمان قاجاريه رخ داد کاشان دستخوش 
نابسامانی و منازعات محلی شد و از اين جهت زيانهای فراوان ديد.با اين همه کاشان همواره در طول تاريخ 

شهری با اهميت و زنده بوده است و همچنان به زندگی ادامه می دهد.
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