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قیمت 200 تومان

با پول نفت ، پرتقال مصری وارد کردند!

جناب آیت اهلل! انصاف را ! اینجا ، یکی از غم انگیزترین نقاط ایران

رستم قاسمي در بین 10 مرد تاثیرگذارپشت پرده بازار دارو چه خبر است؟

هشدارهایی که رهبر معظم انقالب ماه ها پیش ذکر کرده بودند، امروز در شرایط سیاسی 
کشور و توسط مسووالن مختلف مورد بی توجهی قرار می گیرد.

و  است  وحدت  مساله  یکي  هستیم.  مواجه  کشور  در  مهم  و  مساله جدي  دو  با  اکنون  ما 
دیگري مساله امید. در ظاهر این دو مقوله با هم یکي نیستند اما درعمل وحدت و امید به 
هم گره خورده اند. و یک عامل هر دو این ها را خدشه دار مي کند و آن پروژه شکست خورده 

»نمي شود، نمي گذارند« است.
وضعیت کشور، نه بحراني و نه عادي

این که  یعني  اوضاع خاص  از  است. منظور  اوضاعي خاص  ما در حال حاضر  اوضاع کشور 
وضعیت کشور نه حالت بحراني دارد چنان که غرب و حامیان آن در داخل و خارج عالقه مند 
به آن هستند و نه حالتي عادي و معمولي دارد که بگوییم هیچ خطري و مساله اي در کار 

نیست.
او  علیه  دشمان  هرچند  که  دارد  را  مبارزه  و  مقاومت  جریان  یک  وضعیت  کشور  وضعیت 
فعالیت مي کنند و تالش در به زمین زدن او را دارند اما آینده او و حرکت او رو به پیروزي 

است و گذر زمان به نفع اوست. 
و حیات  تالش  و  فعالیت  دهه  از سه  بیش  در طول  ایران  اسالمي  انقالب  دیگر  عبارت  به 
خویش همواره با دشمني و تالش دشمن براي براندازي مواجه بوده است. برخي از این نکته 
اساسي غافل هستند که جمهوري اسالمي ایران کشوري در حاشیه دنیا و کشوري حاشیه اي 
در دنیا نیست که بتواند در آرامش کامل و بدون هیچ دغدغه غیر متعارفي به سیاست گذاري 
و برنامه ریزي هاي خویش بپردازد. شاید بتوان گفت که از همین روست که در طول بیش از 

سه دهه گذشته شرایط کشور تقریبا همواره به نوعي حساس بوده است.
دوره هاي جنگ و مقابله نظامي در کار بوده است و دوره هاي براندازي نرم و در بخش قابل 
توجهي از این دوران تحریم و فشار اقتصادي و دیپلماتیک و اکنون نیز فشار ویژه اقتصادي. 
البته این بدان معني نیست که کشور دچار بحران بوده است. این نکته اي اساسي است. برخي 
تصور مي کنند که این که جمهوري اسالمي در بیش از سه دهه گذشته شرایط ویژه و حساس 

داشته است به معني در بحران بودن کشور است. حال آنکه چنین نیست.
دلیل روشن این که کشور با وجود داشتن شرایط خاص خود دچار بحران نیست آن است که 
در طول همین دوران بیش از سه دهه کشور در عرصه هاي مختلف پیشرفت هایي کرده است 
که در بحران همه این پیشرفت ها ممکن نیست. شاید پیشرفت در عرصه نظامي و صنایع 
وابسته به آن را بتوان در شرایط بحران نیز رشد و توسعه داد اما ایران اسالمي در همین 
دوران سي و چند ساله در عرصه هاي مختلف دیگري نیز رشد یافته است که الزمه آنها نبود 
بحران است. مثال افزایش میزان دانشگا ه ها و سطح سواد و پژوهش و علم آموزي و تولید 
علم و ... واضح است که این دستاوردها را نمي توان در شرایط بحراني به دست آورد و رشد 
بي سابقه در این زمینه ها نشان مي دهد که شرایط کشور هر چند خاص بوده است اما در 
غالب دوران این سي و چند ساله بحراني نبوده است. پس این که گفته مي شود شرایط کشور 
خاص است به معني بحراني بودن آن نیست بلکه به آن معني است که تا وقتي که دشمن از 

براندازي نظام اسالمي مایوس نشود دست از تالش و دشمني خود بر نمي دارد.
به عبارت دیگر دشمن تالش مي کند که شرایط کشور بحراني شود ولي اکنون از انجام چنین 
کاري ناتوان است اما از این که به چنین هدفي دست یابد ناامید نیست و به همین دلیل هر 
چه در توان دارد به کار مي گیرد که کشور را دچار بحران نماید و در نهایت جمهوري اسالمي 
ایران را که سدي آهنین در برابر خواسته هاي نارواي آنها در منطقه است دچار فروپاشي کند. 
بلکه به آن معني است که تا وقتي که دشمن از براندازي نظام اسالمي مایوس نشود دست 
از تالش و دشمني خود بر نمي دارد و در چنین شرایطي الزم است که همگان حساسیت 
شرایط را در نظر گرفته و کاري نکنند که امید دشمن افزایش یابد و یا روند ناامید شدن این 

دشمن عنود کاهش یابد.
با توجه به این مقدمه است که باید توجه داشت که کشور ما اکنون نیز در شرایطي قرار دارد 

که البته دشمن خواهان بحراني جلوه دادن آن است اما اگر درایت الزم از سوي مسووالن 
کشور به خرج داده شود با جدیت مي توان گفت که با همراهي مردم هیچ بحران یا معضل 

غیر قابل حلي در مسیر کشور وجود ندارد و مي توان از این مشکالت عبور نمود.
دو نیاز اصلي کشور در این شرایط

با توجه به مقدمه اي که ذکر شد کشور در حال حاضر نیازمند دو عامل اساسي است. این 
دو عامل عبارتند از:
۱. وحدت   ۲. امید

منظور از وحدت آن است که کشور به صورت یکپارچه و یک صدا در مسیر عبور از تنگه هاي 
پیش رو عمل کند. مسووالن کشور با هم دیگر وارد دعوا و اختالف و درگیري و مچ گیري و 
... نشوند. کاري نکنند که اختالفات آنها به مردم سرایت کند و صف یکپارچه ملت را دچار 

خلل نماید.
منظور از امید نیز آن است که به گونه اي عمل شود که روحیه اصلي و غالب در کشور این 

باشد که مي توان بر این مشکالت فائق آمد و مسائل را حل کرد.
پروژه شکست خورده نمي شود، نمي گذارند

در چنین شرایطي است که باید خطر پروژه شکست خورده نمي شود و نمي گذارند را در نظر 
گرفت. اگر مسووالن کشور وارد چنین پروژه اي شوند و یکدیگر را به عنوان مانع و معارض 
مطرح کنند _ چنان که شواهدي نیز مي توان بر آن ارائه نمود _ کشور وارد حالتي خواهد 

شد که هم وحدت را به خطر مي اندازد و هم امید را.
به عبارت دیگر این پرژه خطرناک هر دو عامل اصلي مورد نیاز کشور را تهدید مي نماید و باید 
از آن جلوگیري به عمل آید. نکته جالب توجه آن است که رهبر معظم انقالب اسالمي در 
شهریور ما سال جاري با بیان شیواي خود بر همین مساله تاکید نموده و در دیدار با مسووالن 

قوه مجریه به مسووالن کشور چنین تذکر داده اند که:
»مسئله  ى وحدت و انسجام ملی هم به نظر من چیز خیلی مهمی است؛ که ما حاال اینقدر 
این قضیه را تکرار کردیم که کأنه الفاظ دارد خاصیتهاى خودش را در افاده  ى معنا از دست 
میدهد! ما باید همه یک حرف بزنیم. مسئولین باید جهتگیرى  ها را دقیق و منطبق بر یکدیگر 
قرار بدهند؛ این به عهده  ى همه است. تقصیرها را هم گردن یکدیگر نیندازیم. اینکه بگوئیم 
آقا ما میخواهیم فالن کار را بکنیم، نمیگذارند؛ یا فالن کار را کردیم، جلویش را گرفتند؛ یا 
فالن تصمیم را گرفتیم، اقدام نکردند، انجام ندادند - که قواى مختلف و بخشهاى مختلف 
به همدیگر بگویند - این را کسی قبول نمیکند. باالخره حوزه  هاى مسئولیت، مشخص است؛ 
یکی باید قانون بگذارد، یکی باید اجرا کند، یکی سیاستها را تنظیم کند، یکی عملیاتی کند. 
همه باید با هم هماهنگ عمل کنند. ما نباید تعامل قوا با یکدیگر را دست  کم بگیریم. البته 
مخاطب این حرف، فقط قوه  ى مجریه نیست؛ قوه  ى قضائیه و قوه  ى مقننه هم مخاطب این 
قضیه  اند؛ دستگاه  هاى گوناگون اجرائی هم که داخل دولت نیستند - مثل نیروهاى مسلح 
و  رسانه  ها  البته  کنند.  توجه  معنا  این  به  باید  همه  همین خطابند.  در  داخل   - دیگران  و 
ایجاد  که وحدت  این  در  دارند  نقش  رسانه  ها خیلی  دارند.  نقش  تریبون  دارها  و  منبردارها 
پایگاه  هاى اطالع  رسانی و خبرى و  با گسترش مراکز و  امروز  ایجاد کنند.  یا اختالف  کنند 
اینترنتی، حرف از هر زبانی، از هر حنجره  اى در بیاید، به گوش همه میرسد. خیلی  ها هم 
رعایت نمیکنند. آن کسانی که مسئولند، چه در دولت، چه در بیرون دولت، باید خیلی اهتمام 
بورزند به این که این آزادى  اى که نظام اسالمی به بیان حقائق داده، در جهت درستی به کار 

بیفتد؛ در جهت ایجاد نشاط کار، امید، همدلی و همبستگی.« )۱(
همچنین ایشان در بیانات اخیر خویش در جمع بسیجیان نیز دوباره تاکید فرمودند:

با  این است که  آنها  از کارهاى مهم  اینند که یک کارى پیدا کنند. یکی  »آنها هی دنبال 
روشهاى موذیانه و موریانه وار، بین ما اختالف بیندازند؛ این جزو کارهاى رائج اینهاست، این 
کار را از قدیم انجام میدادند. البته متبحر و کارشناس کامل این کار، انگلیسی هاى خبیثند؛ 
آنها در زمینه ى ایجاد اختالف، از همه کارشناس ترند؛ آمریکائی ها پیش آنها شاگردى میکنند، 

از آنها یاد میگیرند! ایجاد اختالف از راه هاى نفوذ، مثل موشهاى دزد، مثل موریانه، وارد شدن 
و نفوذ کردن؛ اینها جزو کارهاى متعارف آنهاست. ما باید حواسمان جمع باشد. باید اختالفات 
به حداقل برسد. البته اختالف نظر، فراوان است؛ هیچ اشکالی هم ندارد - دو نفر مسئولند، 
رفیقند، اختالف نظر هم دارند؛ همیشه هم بوده است - اما اختالف نظر نباید به اختالف در 
عمل و اختالف در برخوردهاى گوناگون، به اختالف علنی، به گریبانگیرى، به مچگیرى در 
مقابل چشم مردم منتهی شود؛ چون آن اختالفات آنقدر اهمیت ندارد. یک وقت یک چیزهاى 
این  بین  می بیند  انسان  که  اختالفاتی  این  اما  شوند؛  مطلع  باید  مردم  خب  است،  مهمی 
حضرات هست، چیزهائی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حاال با ادعاهاى گوناگون، 
ما اینها را بزرگ کنیم، جلوى چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم؛ که اهمیتی هم 
ندارد. اختالفات را نباید علنی کرد؛ اختالفات را نباید به مردم کشاند؛ احساسات مردم را نباید 
در جهت ایجاد اختالف تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در 
جهت ایجاد اختالف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده. خوشبختانه مسئولین کشور، 
مسئولین زحمتکش و دلسوزى هستند؛ میخواهند براى کشور کار کنند. البته ممکن است 
غفلتهائی انجام بگیرد، اما نیتها ان شاءالّل نیتهائی است براى کار. امیدواریم ان شاءالّل خداى 
متعال بر اساس این نیتهاى خوب، به همه اجر بدهد و ملت ایران را در همه ى میدانها موفق 

کند و قطعاً ان شاءالّل خواهد کرد.« )۲(
به نظر مي رسد که با این تاکیدات مي توان انتظار داشت که مسووالن کشور از پروژه شکست 

خورده »نمي شود، نمي گذارند« دوري کنند و بر طبق اختالف و ناامیدي نکوبند.
بخش داخلی الف

پروژهشکستخوردهی»نميشود،نميگذارند«

رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله( :

 ای بندگان خدا شما همانند بیمارانید و خداوند مانند طبیب 
مصلحت مریض در این است که به دستورات طبیب عمل 
نماید نه آنکه به چیزی که خود می پسندد اظهار تمایل 
کند پس تسلیم اوامر و دستورات الهی شوید تا به گروه 
نجات یافتگان بپیوندید و به خیر و سعادت دست بیابید. 
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وى افزود: با وجود این اختالس می گویند این دولت پاک ترین 
باشد خوب است!  انسان »رو« و »حیاء« داشته  اگر  دولت است! 
این ها همه درحالی است که برخی خانواده ها براى اجاره ۱00 
هزار تومانی، نگران اخراج و بیرون ریختن اسباب خود در خیابان 

هستند.
ایلنا نوشت: حجت االسالم نقویان باز هم شجاعانه زبان به انتقاد 
از دولت گشود و در توضیح چرایی تند بودن لحن انتقادهاى خود  
گفت: وقتی آقایان با خواهش و تذکر به حرف ها گوش نمی دهند، 

باید فریاد کشید.
سوگوارى  مراسم  در  شنبه شب  سه  نقویان  ناصر  االسالم  حجت 
فعلی  شرایط  به  اشاره  با  یزد  حظیره  مسجد  در  صفر  آخر  دهه 
کشور گفت: حوزه هاى علمیه، صداوسیما، وزارت ارشاد، سازمان 
تبلیغات، حوزه هنرى و... اگر به درستی به وظایف خود عمل می 
کردند، شرایط کشور بدینگونه نبود و شاهد اعتیاد، طالق و سایر 

ناهنجارى ها در جامعه نبودیم.
و  دانند  می  معصوم  را  برخی خود  متاسفانه  کرد:  تصریح  نقویان 
هیچ احتمال خطایی در رفتار خود نمی دهند. چهارنعل می تازند، 
که  است  همین  گویند  می  و  دهند  نمی  گوش  کسی  حرف  به 

هست.
وى با بیان اینکه تذکر بنده و امثال بنده به جایی نمی رسد گفت: 
است  مضّر  گاهی  سکوتشان  و  دارند  کالم  نفوذ  که  بزرگانی  باید 

»تشر« بزنند.
به گزارش ایلنا، این خطیب گفت: مطمئنم اگر امام زمان هم بیاید، 
برخی حرف خود را می زنند همچنانکه در مقابل حضرت علی هم 
عده اى گفتند »حرف، حرف ماست«. عده اى چنان منجمدالفکر 

شده اند چاره اى جز سکوت در مقابلشان نیست.
می  نماز  برخی  داد:  توضیح  این باره  در  نقویان  االسالم  حجت 

ولی  ریزند  می  اشک  و  زنند  می  سینه  گیرند،  می  روزه  خوانند، 
و  متهتک«  »عالم  فرماید  می  علی  حضرت  دارند.  باطل  افکارى 
گروه  یک  کشتند.  مرا  که  بودند  گروهی  دو  متنسک«  »جاهل 
جاهلی که فکرى یخ زده مانند سنگ دارند، اگر خودمان را هم 
بکشیم فکر آنان عوض نمی شود، یک عده هم انسان هاى فهمیده 
و درس خوانده ولی بی حیاء و بی دین که در هنگام نوشتن هیچ 

مرزى را رعایت نمی کنند.
تجدید  خود  افکار  در  است  الزم  اوقات  برخی  اینکه  بیان  با  وى 
از فکر خود ممکن است  بغیر  باید احتمال داد  نظر کنیم، گفت: 
را  آن  اگر حرف منطقی شنیدیم،  باشد،  برحق دیگرى هم  افکار 
قبول کنیم اگرچه ۲0 سال به غیر از آن معتقد بوده باشیم؛ که 
اگر اینگونه کنیم می بینیم چه دریچه هایی از معرفت به رویمان 

گشوده می شود. البته اینکار کارى سخت است.
پیرو  ها  زمینه  همه  در  باید  امیرالمومنین  شیعه  افزود:  نقویان 
حضرت باشد نه اینکه دربرخی امور خود تصمیم گیر باشد. برخی 
تنها نماز شب ها را مهم می شمارند درحالیکه حضرت امیر در نهج 
آنان که نمازشب نمی خوانند،  البالغه می فرماید خوشا به حال 
روزه هاى مستحبی نمی گیرند ولی انسان هاى هوشمند و باهوشی 

هستند و می تواند در مواقع حساس تصمیم درست بگیرد.
وى با بیان اینکه پاى سخن هر آخوندى و هر مداحی نباید رفت، 

گفت: این رفتارها از مصادیق هوشمندى است.
اخیر  انتقادات  اینکه  بیان  با  از سخنان خود  او در بخش دیگرى 
بنده به مقامات سیاسی موجب برخی واکنش ها شده گفت: یک 
طلبه در نامه اى به من از انتقادات اظهار تاسف کرده و نوشته بود 
پاسخ دادم:  بنده  ام که  استفاده کرده  ادبیات غیرمودبانه  از  بنده 
وقتی آقایان با خواهش و تذکر به حرف ها گوش نمی دهند، باید 

فریاد کشید.

وى در ادامه بابیان اینکه برخی در خیاالت بسر می برند، گفت: 
آورده  و  گفته  سخن  ادبیاتی  اینچنین  با  مواردى  در  هم  قرآن 
بدین  االحمار«  »مثلهم کمثل  یا  اضل«  بل هم  کاالنعام  »اولئک 

معنی که برخی مانند گاو و االغ می مانند.
نقویان ادامه داد: اگر اینگونه ادبیات را روانشناسانه نمی دانیم، باید 
اطالعیه اى براى خداوند صادر کنیم، بگوییم این سخنان بی ادبانه 

است و این آیات را از قرآن حذف کرد!
زیبا،  پوست  پشت  در  که  است  چهره  مانند  سخن  افزود:  وى 
نجات  و  کردن  عمل  براى  همچنانکه  دارد  وجود  هایی  استخوان 
دادن یک انسان باید دست به تیغ جراحی برد و پوست را شکافت. 

گاهی اوقات باید درشتی کرد و البته در جاى خود نرمی.
حجت االسالم نقویان گفت: اگر انسان خود را اصالح نکند حتی 
رئیس جمهور و رهبر هم شود، اگر به قانون پایبند نبود و »پند« 

نگرفت، نوبت به »بند« می رسد.
وى تاکید کرد: منبر نباید همیشه به تعریف و تمجید بپردازد بلکه 

برخی اوقات »تشر« هم الزم است.
نقویان دالورى هاى رزمندگان را در جنگ 8 ساله یادآور شد و 
امروز  اگرچه  باشیم،  داشته  امنیت  امروز  ما  تا  رفتند  آنها  گفت: 
گرانی، بی تدبیرى مسئوالن و بی تقوایی برخی را داریم ولی باید 

بدانیم چه خون هایی براى این امنیت داده شده است.
نقویان همچنین با اشاره به اختالس 3 هزار میلیاردى گفت: چند 
وقت پیش پیامک آمده بود »هرجا سخن از اعتماد است، من هرهر 

می خندم، مدیرعامل سابق بانک ملی«!
ترین  پاک  این دولت  اختالس می گویند  این  باوجود  افزود:  وى 
است!  باشد خوب  و »حیاء« داشته  انسان »رو«  اگر  است!  دولت 
این ها همه درحالی است که برخی خانواده ها براى اجاره ۱00 
هزار تومانی، نگران اخراج و بیرون ریختن اسباب خود در خیابان 

هستند.
وى همچنین تلویحا خواستار عذرخواهی رئیس جمهور از وى شد 

و گفت: خیلی خراب کرده اى!
وى گفت: اگر کسی می خواهد مدل زندگی اسالمی را براى خود 
اجرا نماید، باید به زندگی خود رنگ خدایی زند. او همچنین گفت: 
براى رنگ آمیزى زیرسازى الزم است و گاهی زیرسازى موجب 

زدودن برخی عادات زشت است.
او همچنین نگاه اسالم را نسبت به دنیا »خیرخواهانه« دانست و 

گفت: نگاه غرب در این خصوص »خوش خواهانه« است.
از سخنان خود مجموعه »تام و جرى« را  وى در بخش دیگرى 
جنگ  از  پس  که  آنان  گفت:  و  دانست  ها  صهیونیست  ساخته 
این  ساخت  با  بودند  شده  معروف  کثیف  موش  به  دوم  جهانی 
مجموعه تالش کردند ذهنیت ها را نسبت به خود تغییر دهند و 
بگویند این جمعیت 7 میلیونی بر کل دنیا پیروز است و صاحب 

اقتصاد، تکنولوژى و... عالم هستند

نقویان : آقای رییس جمهور! خیلی خراب کرده ای ، با این همه اختالس این دولت پاک ترین است؟!

موسویان در گفت و گو با »انتخاب« : امیدوارم حقایق براى 
ساله   ۲8 دوستی  توکلی  با  باشد/  شده  روشن  نژاد  احمدى 
اما  شدند  محکوم  کردم،  شکایت  رسانه  و  فرد   30 از  دارم/ 
گذشت کردم/ رییس جمهور جدید باید از »مقبولیت جهانی« 

برخوردار باشد
بعد از ترک کشور با هیچ یک از سیاستمداران کشور ، تماسی 
برقرار نکردم تا مبادا مزاحمت سیاسی براى آنها ایجاد شود. 
...من به سهم خود و براساس وظیفه ملی در ایام اقامت در 
خارج، در هر اجتماع یا کنفرانسی و سمینارى که بی جهت 
به احمدى نژاد حمله می کردند، از ایشان دفاع کردم و براى 

حضار توضیح دادم .
سابق  ارشد هسته اى  مذاکره کننده_  موسویان  دکتر حسین 
ایران و معاون دبیر شوراى عالی امنیت ملی در دوران ریاست 
به   ، سکوت  ها  سال  از  پس  روحانی،  االسالم حسن  حجت 
را  ایران، سکوت خود  ویژه  به خاطر »شرایط  گفته ى خود 

شکسته است«.
وى در مورد اتهامات مختلفی که از سوى برخی افراد از جمله 
داده شد،  نسبت  او  به  در سال ۱386  نژاد  احمدى  محمود 
می گوید: امیدوارم با گذشت زمان حقایق براى احمدى نژاد 

روشن شده باشد.
انتخاب: جناب آقاى دکتر موسویان! االن مشغول به چه کارى 

هستید؟ 
موسویان: در حال حاضر به کار علمی و آکادمیک در دانشگاه 

پرینسون آمریکا مشغول هستم . 
انتخاب: آیا قصد دارید همچنان آمریکا بمانید یا در آینده اى 

نزدیک به ایران خواهید آمد؟
موسویان: از ابتدا هم قصدى براى اقامت در خارج نداشتم . 
در اردیبهشت ۱387 یعنی یک سال بعد از بازداشتم ، دادگاه 
بدوى ضمن تبرئه من از اتهام جاسوسی طی حکمی مرا به 
حوزه  هاى  فعالیت  کلیه  و  دیپلماتیک  کار  از  سال   5 مدت 
امور بین الملل در داخل جمهورى اسالمی ایران محروم کرد. 
دو قاضی رسیدگی کننده به پرونده در آذر و اسفند 86 مرا 
راى  اینکه  ضمن  من  بودند،  کرده  تبرئه  جاسوسی  اتهام  از 
راى  به  دانستم،  می  غیرحقوقی  و  غیرقانونی  را  سوم  قاضی 
اعتراض نکردم چون احساس می کردم که مصالح و منفعت 
ملی ایجاب می کند که جنجال سیاسی عظیمی که پس از 
بازداشت ایجاد شده بود، فروکش کند. یک سال هم پس از 
تصمیم  سپس  بودم.  نشین  خانه  و  مانده  ایران  مذکور  راى 
گرفتم بقیه این دوران را به کار پژوهشی و علمی و آکادمیک 

بپردازم .
انتخاب: شما از معدود افرادى هستید که در خارج از کشور 
ایران  اسالمی  جمهورى  مواضع  از  حال  عین  در  و  هستید 
در  آنچه  که  است  حالی  در  این  چرا؟  کنید،  می  حمایت 
سالهاى گذشته بر شما رفته، بسیار شدیدتر از آنچیزى است 
که در مورد برخی افراد افراطی مقیم خارج از کشور گذشته 
، که تمام تالش خود را براى عدم مصالحه در مورد پرونده 
هسته اى یا احیاناً تالش پنهان براى حمله آمریکا به ایران به 
کار گرفته اند. چگونه توانستید بین دو مقوله »منافع ملی« 
قائل  و »درگیرى هاى جناحی و درون سیستمی« تفکیکی 

شوید ؟ 
ترغیب  براى  علنی  یا  پرده  پشت  در  که  آنهایی  موسویان: 
قدرت هاى جهانی به جنگ علیه ایران یا افزایش تحریم ها 
فعالیت می کنند به مردم خود خیانت می کنند ،چون مردم 
از  بعد  من حتی  بپردازند.  را  ها  تحریم  و  هزینه جنگ  باید 
بازداشت و در اوج تهمت هاى ناروا علیه خودم در سال ۱386 
به خاطر خدا و مصالح کشور سکوت کردم و مسئله را به خدا 
الی الل« مسئله را  با یک جمله »افوض امرى  واگذار کردم. 

براى خودم حل کردم.
هم  آکادمیک  هاى  فعالیت  براى  کشور  از  عزیمت  از  بعد 
یکسال سکوت کردم و از هر مصاحبه و یا سخنرانی اجتناب 
کردم. منتهی وقتی شرایط ویژه کشور به خاطر تحریم هاى 
وسیع و بی سابقه ، چندجانبه و یکجانبه جهان غرب و شوراى 
این جنگ  تشدید  و  مشاهده  را  ملل  سازمان  امینت  امنیت 
اقتصادى علیه ایران را احساس کردم ، درمورد ادامه سکوتم 

تردید کردم. همزمان با جنگ اقتصادى شاهد جنگ اطالعات 
و سایبرى علیه ایران بودم که براى اولین بار علناً در خیابان 

هاى تهران، دانشمندان هسته اى کشور را ترور می کردند. 
در سال ۱389 جنگ تمام عیار اقتصادى ، اطالعاتی امنیتی و 
سیاسی علیه ایران شکل گرفت. لذا دفاع از منافع ملی کشور 
را بر خود واجب دیدم. سکوت را شکسته و با تمام ظرفیت 
و توان در مقابل با جنگ و تحریم علیه کشور و مردم ایران 
با  المللی مصاحبه  بین  وارد عمل شدم و در کنفرانس هاى 
، نوشتن مقاله در رروزنامه ها و  رسانه هاى برجسته جهان 
سایت هاى معتبر جهان، دالیل و تجربه و تحلیل هاى خودم 
را »رد تحریم و جنگ و دفاع از حقوق هسته اى« ارائه کردم.. 
که به لطف و عنایت خداوند متعال انعکاس غیرقابل تصورى 

داشته است.
انتخاب: یکی از اتفاقات مهم در جریان اتفاققات و جنجال بر 
سر بازداشت شما، »حاللیت طلبی« آقاى توکلی بود. ایشان 
گفته اند به خاطر »مشارکت ناخواسته در آسیب دیدن آبروي 
حسین موسویان و خانواده اش از وي حاللیت طلبیده است« 

لطفًآ در این مورد توضیح دهید.
موسویان: من با حاج احمد آقا توکلی سابقه دوستی ۲8 ساله 
دارم . در سال ۱364 یعنی در مقطعی که به عنوان رییس 
رفسنجانی  هاشمی  آقاى  خدمت  در  مجلس  ادارى  سازمان 
بودم، با آقاى توکلی ، حبیب الل عسگراوالدى، مرتضی نبوى 
، مرحوم ایت الل آذرى قمی، ایت الل خزعلی ، آیت الل راستی 
را  رسالت  روزنامه  دیگر،  جمعی  و  شرعی  الل  آیت  کاشانی، 
بنیانگذارى کردیم. من همیشه حاج احمدآقا را فردى متدین 
و شجاع ، دلسوز براى انقالب و اسالم می دانستم. در دوران 
ایراد  از سیاسیون در  بازداشت اکثر جراید و بسیارى  از  بعد 
تهمت هاى ناروا به من، مسابقه گذاشته بودند. من هرکدام 
را که یقین داشتم دغدغه انقالب و اسالم را دارد و به خدا و 
قیامت معتقد است، از ماجرا مطلع کردم تا آخرت خود را به 
دنیاى دیگران نفروشند. مطمئن بودم که آنچه »حاج احمد 
از  بلکه   ، نبوده  کینه  و  بغض  براساس  نوشته  من  علیه  آقا« 
روى دلسوزى براى کشور بوده است. لذا با او تماس گرفتم 
و توضیحاتی دادم. پساز آن، او در مراجع قضایی ، و امنیتی 
آن، حاللیت  از  پس  و  داد  انجام  را  اى  گسترده  اى  بررسی 

طلبید . 
ها  رسانه  ازبرخی  شما  که  بود  شده  اعالم  ایام  آن  انتخاب: 

شکایت هم کرده اید.
موسویان: من ضمن سکوت ، از شهریور 86 یعنی قبل از راى 
دادگاه در مورد خودم ، حدود 30 شکایت علیه افراد و رسانه 
به دستگاه قضایی تسلیم کردم و مدعی شدم  هاى مختلف 
هر آنچه در رسانه هاى مذکور علیه من عنوان شده خالف 
دادگاه  راى  به  مورد که هنوز  دو  یکی  به جز  است  حقیقت 

منجر نشده است.  
انتخاب: رایی هم علیه این رسانه ها صادر شد؟

رسانه هاى  و  افراد  استثنا  بدون  و  موارد  کلیه  در  موسویان: 
تهمت زننده ، محکوم شدند و یا در آستانه محکومیت به طور 
مستقیم یا با واسطه از من خواستند که گذشت کنم. من هم 
افراد و رسانه هاى مذکور را  البته گذشت کردم و حتی نام 
هم خبرى نکردم تا مبادا به آبرو و حیثیت آنها لطمه اى وارد 
شود.جالب این بود که تهمت زنان حتی نتوانستند یک مورد 

از تهامات مطروحه را در دادگاه ثابت کنند.
انتخاب: کسی هم به زندان محکوم شد؟

 ، شدند  محکوم  زندان  به  که  هم  افرادى  بله،  موسویان: 
بالفاصله گذشت کردم ، زیرا راضی نبودم حتی یک نفر یک 
دقیقه به خاطر تهمت ناروا به من به زندان برود. ضمن آنکه از 
رسانه اى کردن کل این ماجرا هم خوددارى کردم تا حرمت 

افراد حفظ شود و جامعه متشنج تر نشود.
شما،  تبرئه  از  پس  که  کسانی  مورد  در  نظرتان  انتخاب:  
کوچکترین واکنشی به این قضیه نشان ندادند ، چیست؟ مثال 
آقاى احمدى نژاد که در سخنرانی شدیداللحنی در آبان ۱386 
در دانشگاه علم و صنعت گفتند: آنها تا جایی جلو رفتند که 
طور  به  را  سیستم  درون  اطالعات  که  فرستادند  را  کسانی 
منظم به بیرون منتقل کنند و هر هفته در مالقات هاى خود 

به دشمنان ملت ایران بگویند که چرا شما کوتاه آمده اید و 
صدور قطعنامه را عقب می اندازید... اکنون که پرونده آنها به 
دادگاه رفته، عده اى قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار 

داده اند تا جاسوس را تبرئه کنند.
موسویان: امیدوارم با گذشت زمان حقایق براى آقاى احمدى 
نژاد روشن شده باشد. بهرحال ایشان رییس جمهور بودند و 
من به عنوان یک شهروند بر خود الزم می دیدم نه تنها علیه 
ریاست  جایگاه  بلکه حرمت  نکنم،  مطرح  را  ایشان شکایتی 
جمهورى کشور را محترم بشمارم.  ضمن اینکه من به سهم 
اقامت در خارج، در هر  ایام  خود و براساس وظیفه ملی در 
احمدى  به  جهت  بی  که  سمینارى  و  کنفرانسی  یا  اجتماع 
حضار  براى  و  کردم  دفاع  ایشان  از  کردند،  می  حمله  نژاد 

توضیح دادم . 
برنز  ویلیام  و  جلیلی  آقاى  بین   ۲009 اکتبر  در  که  وقتی 
معاون وزیر خارجه آمریکا و سایر اعضاى 5+۱ توافق اولیه در 
مورد سوآپ اورانیوم غنی شده ایران و میله سوخت صورت 
گرفت ، با وجودى که در داخل کشور آقاى احمدى نژاد و 
آنها در  از کار  اما من  آقاى جلیلی مورد حمله قرار گرفتند 
سخنرانی ها و مقاالتم دفاع کردم، چون این ایده را به نفع 

کشور می دانستم .
وقتی آقاى احمدى نژادر سپتامبر ۲0۱۱ پیشنهاد توقف غنی 
سازى ۲0 درصد را در مقابل دریافت »میله سوخت« مطرح 
کرد ، من تا به امروز از این موضع ایشان در همه جا دفاع 
کردم. چون اعتقاد دارم منافع مردم و کشورم را نباید قربانی 

منافع شخصی و باندى و گروهی کرد.
انتخاب: نظرتان در مورد انتخابات آتی ریاست جمهورى در 

ایران چیست؟
از هر جناح تهدیدات   ، موسویان: امیدوارم سیاسیون کشور 
بی سابقه علیه امنیت ملی ایران را درک کنند و به مخاصمات 
جناحی خاتمه دهند. مصلحت کشور در این است که فردى 
با عنوان رییس جمهور جدید زمام امور اجرایی کشور را در 
دست گیرد که بتواند از نیروهاى کارآمد و معتدل و باتجربه 
هر دو جناح استفاده کند و »انسجام و وحدت ملی مورد نیاز 

کشور« را تحقق بخشد. 
انتخاب: با توجه به موقعیت خاص ایران ، به نظرتان رییس 

جمهور آتی ایران باید داراى چه شاخصه هایی باشد؟
از  باید  ایران  جدید  جمهور  رییس  نظرم  به  موسویان: 
»مقبولیت جهانی« برخوردار باشد. روابط خارجی ما به شدت 
و  است.  اساسی  و  بنیادى  تحوالت  نیازمند  و  شکننده شده 
این مقدور نیست مگر اینکه رییس جمهور جدید نزد جامعه 
و  داشته  مقبولیت  همسایه  و  همجوار  کشورهاى  و  جهانی 

مورد احترام و البته مورد اعتماد رهبرى باشد.
دکتر  هاشمی،  الل  آیت  با  را  ارتباطتان  هنوز  شما  انتخاب: 

حسن روحانی و دوستان داخلی را حفظ کرده اید؟
ترک  از  بعد  آنها، من  به همه  کامل  ارادت  موسویان: ضمن 
برقرار  تماسی   ، کشور  سیاستمداران  از  یک  هیچ  با  کشور 

نکردم تا مبادا مزاحمت سیاسی براى آنها ایجاد شود. 
انتخاب: آیا در جریان کتاب هسته اى آقاى روحانی بودید؟

خدا می داند اصاًل از اینکه آقاى دکتر روحانی در حال نوشتن 
این کتاب اى است خبر نداشتم . دو سالی روى کتاب خودم 
تحت عنوان »بحران هسته اى ایران« کار کردم و وقتی براى 
ناشر فرستادم  ، دقیقاً اسفند 90 بود که همزمان در خبرها 

دیدم آقاى روحانی هم کتاب هسته اى نوشته است.
ادامه دارد...

در واکنش به طرح اتهامات از سوی احمدی نژاد 
به معاون سابق

توکلی: ادامه کاراحمدی نژاد 
مضر است؛ میخواهد همه را ببرد 

ترکستان ، اگر این حرف ها را خاتمی 
می زد به کشور راهش نمی دادند

پایان دوره  تا  حال که تغییر احمدى نژاد ظاهرا ممکن نیست کارى کنیم که 
جمعیت  می خواهد  باشد...احمدى نژاد  کمتر  حضورش  ضرر  جمهورى  ریاست 
راضی از دریافت یارانه را باال تر ببرد و این کار به لحاظ سیاسی یک تیزهوشی و 
البته اغواء و سیاسی کارى محسوب می شود.احمد توکلی نماینده مجلس گفته 
که ادامه کار محمود احمدى نژاد را به »مصلحت« نظام نمی داند چراکه رئیس 
دولت دهم تالش دارد همه را به »ترکستان« ببرد.به گزارش سرویس سیاسی 
انتخاب ؛ مرورى بر استدالل هاى توکلی درباره نقش اندک تحریم در آشفتگی 
بازار ارز، نگاهی به بحران کاهش ارزش پول ملی در مکزیک و مالزى، بازخوانی 
افزایش نرخ ارز در سال ۱374 در دولت هاشمی یادآورى اثرات تورمی آشفتگی 
ارزى و تبعات رکودى آن در بخش تولید و در نهایت فهرست راهکارهاى توکلی 
براى مهار آشفتگی بازار ارز به ویژه راهکار سیاسی خروج از این بحران و تحلیلی 
از برخی موضوعات سیاسی مهم ترین سرفصل هاى ۲ساعته سخنرانی و پرسش 
و پاسخ توکلی با اعضاى تحریریه خراسان در مشهد بود  که گزیده هایی از آن 
در ادامه آمده است:توکلی گفته است: »حال که تغییر احمدى نژاد ظاهرا ممکن 
کمتر  حضورش  ضرر  جمهورى  ریاست  دوره  پایان  تا  که  کنیم  کارى  نیست 

باشد.«مهمترین گفته هاى توکلی به این شرح است:
 از 30 آبان تا چهار بهمن 90 ارزش پول ملی 55 درصد کاهش یافت. سپس 
از چهار  بهمن 90 تا ۲4 اردیبهشت 9۱ ارزش پول ملی ۲3 درصد ترمیم شد 
و مجددا از ۲4 اردیبهشت 9۱ تا 8 مهر 9۱ ارزش پول ملی 78 درصد کاهش 
یافت.واردات کشور در سال 89 با وجود تحریم 7. 55 میلیارد دالر بود. در سال 
90 هم با وجود تحریم 5. 57 میلیارد دالر واردات داشتیم. شش ماهه نخست 

امسال که تحریم ها سخت تر هم شده است.
 شهریور سال ۱384 که دولت احمدى نژاد فعالیت خود را شروع کرد نقدینگی 
هزار   400 حدود  به  امسال  شهریور  پایان  در  و  بود  تومان  میلیارد  هزار   78
میلیارد تومان رسید، یعنی بیش از پنج برابر شد. فقط یک ساله شهریور 90 تا 

شهریور 9۱، نقدینگی ۲5درصد اضافه شده است.
 در زمان جنگ به ازاى هر ایرانی در سال 608 دالر نفتی خرج شده است، در 
زمان دولت سازندگی 384 دالر، در زمان دولت اصالحات 364 دالر و در هفت 
ازاى هر فرد در  به  سال اول فعالیت دولت آقاى احمدى نژاد 890 دالر نفتی 
سال هزینه شده است.در آخرین جلسه غیرعلنی مجلس گفتم یکی از عوامل 
به هم ریختگی بازار ارز مسلوب االختیار بودن مسئوالن پولی و اقتصادى کشور 
در برابر رئیس جمهور است. اُِشهُدبالل با هیچ کس هم دشمنی ندارم حتی با 
محمود احمدى نژاد. من دوستشان هستم چون می گویم این ره که تو می روى 
به ترکستان است. مشکل ما این است که آقاى احمدى نژاد می خواهد همه را 
ببرد به ترکستان. این مشکل امروز ماست.دلیل مخالفت ما خیلی واضح است. 
آیا آقاى احمدى نژاد را می خواهید با سوال کنترل کنید؟ او سئوال کنندگان 
را کنترل خواهد کرد. می آید در مجلس و همه را به هم می زند. آیا غیر از این 

است که به مجلس لطمه می زند؟
پرنوسان  صعودى  سیر  زیرا  است  اعتماد  بحران  ما  مشکل  فعلی  شرایط  در   
داشته ایم. اعتماد به بازار ارز در چنین شرایطی از بین می رود. پول ایرانی تبدیل 

به پول داغ می شود. احساس می شود دولت در کنترل اوضاع ناتوان است.
در طول یک سال و نیم گذشته 64 بخشنامه یا اقدام ارزى صورت گرفت. یعنی 
هر شش یا هفت روز یک بخشنامه یا اقدام دولت، حال چه تعداد مصاحبه ضد 

و نقیض انجام شدمی توانید جستجو کنید و آمارش را دربیاورید.
 با ارز به نرخ مرجع چه وارد کرده اند؟ پورشه وارد کرده اند. 900 پورشه در دنیا 
تولید شده است 700 تاى آن در ایران دارد می چرخد و عده اى در برابر مردم 

وفادار به جمهورى اسالمی به آن خودرو ها تفاخر می کنند.
نظام  باید  حتماً  کاالست.  بندى  سهمیه  ارز،  بازار  مدیریت  طرح هاى  مکمل   
کوپنی برگردد و در این زمینه نباید تردید کرد. حتماً باید براى مردم تضمین 
کنیم که بخشی از کاال ها براى آن ها تامین می شود. برخی کوپن را نجس ذاتی 
می دانند. به آن ها گفتم این حرف ها را نزنید. کشورهاى سرمایه دارى هر زمان 
اقتضا کند از این کار ها می کنند. االن در آمریکا، دولت به 45 میلیون نفر کوپن 

غذاى می دهد. چه کسی یارانه را مطلقاً حذف می کند؟
 استفاده زیاد از ارز نفتی در بودجه و خالی کردن حساب ذخیره ارزى فقط 
تقصیر دولت نبود بلکه مجلس هم مقصر بود. حال دولت بیشتر و مجلس کمتر 
اما هر دو مقصر بودند. در موضوع واگذارى مخابرات چه کسی غیر از من و آقاى 
نادران مخالفت کرد؟ خودشان براى سپاه این میدان ها را گشوده اند و مجلس 
بانک مرکزِى  هم سکوت کرد. متاسفانه آقاى احمدى نژاد فشار آورده است و 
مبلغ  این  است.  داده  مسکن  بانک  به  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   30 بی اراده 
ضرب در پنج موجب افزایش نقدینگی شده است. من می گویم حال که تغییر 
احمدى نژاد ظاهرا ممکن نیست کارى کنیم که تا پایان دوره ریاست جمهورى 

ضرر حضورش کمتر باشد و اگر منفعتی دارند بیشتر باشد
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امروز مطالبه مردم این است که صدها میلیارد دالر درآمد نفتی 
خرج چه شد؟ جوان امروز می پرسد اگر این همه درآمد داشتیم، 
چرا وضع امروز ما این است؟ بدترین آفت امروز، نوع نگاهی است 
که دولت به مقوله نفت دارد. دولت به نفت به مثابه درآمد نگاه 
می کند و می خواهد ستون درآمدهایش را با پول نفت پر کند و 

براى ستون هزینه هم، نقشه هاى زیادى کشیده است.
در  دهه حضور  از سه  پس  که  زمانی  »فردا«:  اقتصادى  سرویس 
سه کابینه و در دست گرفتن سکان وزارتخانه هاى مهمی همچون 
نفت و نیرو از مسوولیت هاى دولتی کنار رفت، بدون راننده حتی 
خیابان هاى تهران را به خوبی نمی شناخت. مسوولیت هاى دولتی 
او  براى  و  بود  نگذاشته  مسائل شخصی اش  پیگیرى  براى  مجالی 

حتی تردد در شهر مشکل بود. 
تا حدود یک سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت 
به  و  اعضا حذف شد  فهرست  از  او  نام  اما در دور جدید،  داشت 
وزارتخانه هاى  بر مسند مهم ترین  ترتیب مردى که سه دهه  این 
و  از مسوولیت هاى دولتی  به صورت رسمی  بود،  ایران تکیه زده 

حکومتی کنار رفت. 
تکنوکرات سرشناس نفتی، این روزها همه کارهایش را به تنهایی 
انجام می دهد. در را به روى مهمانان می گشاید، تلفن ها را خودش 
و  می کند  تایپ  خودش  را  دست نوشته هایش  می دهد،  پاسخ 
گفتگوى  از  اى  خالصه  می کند.  ویرایش  شخصاً  را  گفت وگو ها 

تجارت فردا با بیژن نامدار زنگنه را در ادامه می خوانید: 
* من وارد منازعات روشنفکرى نمی شوم و بیشتر ترجیح می دهم 
در مورد مسائل امروز و فرداى نفت صحبت کنم. براى من مهم تر 
مورد  در  و  کنم  صحبت  ملی  توسعه  صندوق  از  که  است  این 
مظلومیت مقوله توسعه در کشور بگویم تا اینکه در گذشته بمانم 

یا فقط بحثی تاریخی را نبش قبر کنم. 
مخازن  مالکیت  که  بود  این  ایران  در  نفت  شدن  ملی  هدف   *
می کنم  فکر  من  بیفتد.  ایران  ملت  دست  به  نفتی  تاسیسات  و 
آقاى مصدق و دوستان وى همان موقع هم می دانستند که اداره 
تاسیسات نفت توسط ایرانی ها ممکن نیست. مدافعان ملی شدن 
از  را  نفتی  مخازن  مالکیت  که  بودند  این  دنبال  به  نفت  صنعت 
دست خارجی ها بیرون بیاورند و فکر می کردند اگر این گونه شود 
درآمد دولت ایران از محل فروش نفت خیلی باال خواهد رفت و از 
این طریق می توانند مردم را سعادتمند کنند. به همین دلیل است 
که در اولین عبارت قانون ملی شدن صنعت نفت نوشته اند »به نام 
ایران«. به هرحال درآمد کشور بعد از جریان سال  سعادت ملت 
3۱ و سال 3۲ و ملی شدن به طور جدى از فروش نفت باال رفت. 
*  در اوایل دهه ۱960 یعنی ۱0 سال بعد از ملی شدن نفت در 
شورش  اوپک،  گرفت.  شکل  اوپک  نام  به  جدیدى  نهضت  ایران، 
که  بود  نهضتی  هر حال  در  اما  نداشت  ببند  و  بگیر  و  و شلوغی 
نفتی  بزرگ  کمپانی هاى  علیه  و  سومی  جهان  کشورهاى  توسط 
شکل گرفت. اوپک پس از جریان ملی شدن نفت به وجود آمد. 
شاید بتوان گفت مهم ترین انگیزه شکل گیرى اوپک، افزایش قیمت 
بود و کشورها دنبال این بودند که قیمت نفت را باال ببرند. دولت ها 
می گفتند این )نفت( خون ملت هاى ماست و حق این مردم دارد 
ضایع می شود. به این ترتیب با فعالیت هاى اوپک قیمت نفت از دو 
و سه دالر در سال ۱973 به ۱0 دالر رسید که براى بازار نفت یک 
جهش اساسی بود. از این به بعد کشورهاى تولیدکننده نفت، دوره 
جدیدى را تجربه کردند که باز هم مبتنی بر افزایش قیمت نفت 

در بازارهاى جهانی بود. 
* می خواهم بگویم در همه دوران هایی که یاد کردم یعنی نه در 
دوران ملی شدن نفت، نه در دوران ستیز کشورهاى نفت خیز که 
از  باالتر  باال رفت و نه در دوران تعامل که قیمت ها  باز قیمت ها 
۱00 دالر افزایش یافت، هیچ گاه سعادت ملت ها تامین نشد. در 
تمام این سال ها سیاستمداران ما فکر می کردند اگر ابتکار عمل در 
مورد قیمت نفت و مالکیت مخازن نفتی و اداره تاسیسات نفتی، 
طول  در  اما  می شود  سعادتمند  ایران  ملت  باشد  خودمان  دست 
این همه سال که مبارزه کردیم و براى ملی شدن نفت جنگیدیم، 
دیدیم که هیچ گاه ملت ایران سعادتمند نشد. هیچ کس در خواب 
نمی دید که قیمت نفت به ۱00 دالر و ۱۲0 دالر و ۱40 دالر برسد 

اما رسید و باز هم سعادت مردم ما تامین نشد. 
از نظر من نعمت است. هیچ گاه نفت را نقمت نمی دانم  * نفت 
اما مدیریت منابع حاصل از نفت است که نعمت به بار می آورد یا 
آن را تبدیل به نقمت می کند. براى سال هاى طوالنی روشنفکران، 
نخبگان و فرهیختگان کشور و همه جهان سوم بر موضوع قیمت 
به اصطالح عادالنه یا منصفانه براى نفت تاکید داشتند و به محض 
پایین آمدن قیمت ها می گفتند حق ما و ملت ما خورده شده است. 

می گفتند خون ملت ما دارد از بین می رود. 
و  می گویند  زور  ما  به  دارند  نفت  غربی  *مصرف کنندگان 
به  و  باشند  داشته  دسترسی  ارزان  طبیعی  منابع  به  می خواهند 
قیمت فقیر شدن ما دارند غنی می شوند و از این دست صحبت ها 
زیاد می شنیدیم و می خواندیم. اما با گذشت زمان و رسیدن قیمت 
نفت به باالى ۱00 دالر دیدیم که مصرف کنندگان نفت حساسیتی 
روى قیمت نداشتند. مصداق این ادعا، وقایع چند سال گذشته در 
اقتصاد آمریکا و اروپاست. حتی یک اقتصاددان یا یک سیاستمدار 
شاخص، قیمت باالى نفت را مسبب وقوع بحران مالی اخیر اعالم 

نکرد. 
* اکنون بحث تازه اى در مقوله نفت و نفت خیزى و نفت فروشی 
مطرح شده است و طبق معمول، باز ما هستیم که آن را نفهمیده ایم 
این  تازه،  پارادایم  تازه و  به ندانستن. حرف  یا خودمان را زده ایم 
است که مهم ترین مولفه در توسعه، تغییر نگاه و پارادایم نسبت 
به درآمدهاى نفتی است و تا این نگاه را جایگزین نکنیم، نفت و 

درآمدهاى سرشار نفتی، باعث سعادت ما نمی شود. 
همان  اقتصادى  شتابان  و  مستمر  رشد  اقتصادى اش  معناى  *در 
سعادت است. این خیلی عجیب است که کشورهایی در همسایگی 
هشت درصدى  اقتصادى  رشد  نفت،  موهبت  داشتن  بدون  ما 
رشد  موهبت خدادادى  و  نعمت  این همه  با  ما  و  دارند  بیشتر  و 
نکته اى  صریح  و  رک  بدهید  اجازه  داریم.  پایین  بسیار  اقتصادى 
ما  اقتصاد  عارضه  نیست.  نفت  ما  اقتصاد  عارضه  کنم.  مطرح  را 

مدیریت غلط بر درآمدهاى حاصل از فروش نفت است. 
اقتصاد  چارچوب  در  می تواند  مردم  میان  نفتی  منابع  توزیع    *
سیاسی به نفع بخش اندکی از مردم و یک جریان سیاسی باشد اما 
به نفع اقتصاد و توسعه کشور نیست. چرا دم از عدالت اجتماعی و 
عدالت اقتصادى می زنیم اما امروز نمی توانیم قیمت مواد غذایی را 

براى فرودستان جامعه متناسب با درآمد آنها نگه داریم؟ 
* امروز مطالبه مردم این است که صدها میلیارد دالر درآمد نفتی 
خرج چه شد؟ جوان امروز می پرسد اگر این همه درآمد داشتیم، 
چرا وضع امروز ما این است؟ بدترین آفت امروز، نوع نگاهی است 
که دولت به مقوله نفت دارد. دولت به نفت به مثابه درآمد نگاه 
می کند و می خواهد ستون درآمدهایش را با پول نفت پر کند و 
به  وقتی  است.  کشیده  زیادى  نقشه هاى  هم،  هزینه  ستون  براى 
نفت به مثابه درآمد نگاه شود، نتیجه همین وضعیت فعلی اقتصاد 

ما می شود. 
به  شد،  نهایی  توسعه  سوم  برنامه  که  زمانی   ۱378 سال  در   *
دنبال این بودیم که دست دولت را از درآمدهاى نفتی کوتاه کنیم. 
سعی کردیم پارادایم تازه اى جایگزین کنیم که به نفت به عنوان 
منبع درآمد نگاه نشود. پارادایم تخصیص منابع را تغییر دادیم و 
تالش کردیم بگوییم نفت درآمد نیست، نفت ثروت است. ثروت 
تعلق  به همه مردم  بین نسلی تجدیدناپذیرى است که  زیرزمینی 
روى  تجدیدپذیر  مولد  سرمایه هاى  ایجاد  به  باید  الزاماً  و  دارد 
زمینی تبدیل شود. یعنی صرف توسعه کشور بشود. به این دلیل 
حساب ذخیره را ایجاد کردیم. در آن شرایط، قیمت نفت ۱4 دالر 
بود و دولت وقت تصمیم گرفت بخشی از درآمدهاى نفتی را در 
صندوق ذخیره ارزى ذخیره کند. هدف این بود که از محل منابع 
ذخیره شده، به بخش خصوصی وام بدهیم و تاکید داشتیم که منابع 
به سمت طرح هاى توسعه اى برون گرا هدایت شود. یعنی تولیدى 
که صادرات محور باشد. واقعاً هدف ما این بود که دست دولت را از 
منابع نفتی کوتاه کنیم تا هم بزرگ شدن بخش خصوصی محقق 
شود و هم از بزرگ شدن بیشتر دولت جلوگیرى کنیم. به همین 
دلیل بود که وقتی آقاى خاتمی  دولت را تحویل داد، بیش از ۱0 

میلیارد دالر در صندوق ذخیره ارزى منابع انباشته شده بود. 

حساب  منابع  از  آمارى  هیچ  روزها  این  که  است  تاسف  مایه   *
ذخیره ارزى در اختیار مردم قرار داده نمی شود. 

درآمدهاى  کردن  هزینه  به  فعلی  دولت  اندازه  به  دولتی  هیچ   *
نفتی اعتیاد نداشته است. هیچ دولتی هم تا این اندازه به توزیع 
درآمدهاى نفتی عالقه نداشته وحتی اگر بخواهیم به مسائل نگاه 
توصیه  به  که  ندارد  وجود  توجیهی  هم  باز  باشیم  داشته  مثبت 
اقتصاددانان عمل نکنیم و به دست خود، درآمدهاى نفتی را توزیع 
کنیم. در اثر رفتار همین دولت است که امروز همه متوجه شده اند 
باید مباشرت دولت در هزینه کرد مستقیم درآمدهاى نفتی کاماًل 
محدود شود. در این صورت نفت نمی تواند عامل توسعه در کشور 

باشد. 
* خیلی صریح بگویم که امروز دیگر اعتقاد ندارم دولت از محل 
درآمدهاى نفتی حتی باید مبالغ بزرگی را صرف هزینه هاى عمرانی 
کند. شرایط باید به گونه اى باشد که منابع ذخیره شده در صندوق 
ذخیره ارزى یا صندوق توسعه ملی تنها و تنها صرف تامین منابع 
مازاد  منابع  است که  این  راه درست  مالی بخش خصوصی شود. 
نفتی با منابع سرمایه گذارى خارجی تلفیق شده و به صورت ارزى 
به عنوان تسهیالت به بخش خصوصی داده شود و به صورت ارزى 
هم پس گرفته شود و ضرورت دارد که بخش خصوصی به صادرات 

توجه کند و نگاه برون گرا داشته باشد. 
نهادهاى  به شبه دولت و  نباید  از فروش نفت  ناشی  *منابع مالی 
انحصارى داده شود. در این صورت می شود امیدوار بود که نفت 
نفت می تواند  این صورت  در  تبدیل شود.  توسعه  براى  عاملی  به 
و  اشتغال  سطح  رفتن  باال  و  اقتصادى  توسعه  در  شتاب  موجب 

رفاه مردم شود. 
با  ملی  توسعه  صندوق  منابع  تلفیق  با  می تواند  دولت   *
سرمایه گذارى ها و نیز با افزودن اخذ وام هاى خارجی به آنها، البته 
در شرایط خوب و مناسب بین المللی، به راحتی در کشور تحرک 
ایجاد کند، توسعه بیافریند و کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد. 
فراموش نکنیم که صنعت نفت اولین و مزیت دارترین بخشی است 
که می تواند از منابع خارجی استفاده کند و چرا این کار را نکند؟ به 
نظر من حتی باید دست صنعت نفت را از منابع صندوق توسعه هم 
دور نگه داشت بنا براین می شود منابع ذخیره شده را صرف دیگر 
بخش ها کرد. باید از درآمدهاى نفتی براى باال بردن سرعت توسعه 
استفاده کنیم نه اینکه این بخش عاملی براى کوچک ماندن و رشد 

نکردن بخش خصوصی شود. 
حتی  داشته ایم،  تحریم  که  است  سال   30 می گویند  بعضی ها   *
پس  مواجه ایم  تحریم  معضل  با  است  سال   30 که  بپذیریم  اگر 
نباید غافلگیر شده باشیم. اما موضوع این است که به بهانه تحریم، 
سوء مدیریت ها پوشانیده می شود. اگر تحریم ها مهم است، آنهایی 
باید جواب دهند. ما که  که می گفتند کاغذپاره و ورق پاره است،  
هیچ وقت نگفتیم تحریم ها ورق پاره است. به هرحال تحریم نباید 

پوششی براى سوء مدیریت و کم کارى باشد. 
میلیارد  ده ها  گذشته  سال هاى  ظرف  دولت،  این  متاسفانه   *
با  واردات کرد درحالی که می توانست  را خرج  نفتی  درآمد  دالر 
گردش  به  را  توسعه  چرخ  شکل،  بهترین  به  منابع،  این  پشتوانه 
نمی شود خرج  اگر  داد.  نباید هدر  را  ملی  منابع  و  پول  آورد.  در 
توسعه کرد، خب نگه اش دارید. چرا می روید خرج کارهاى دیگر 
می کنید؟ پرتقال مصرى و سیب لبنانی و این همه واردات براى 
جایگزینی  به  ندارم.  اعتقاد  خودکفایی  سیاست  به  من  بود؟  چه 
بازرگانی مثبت  تراز  باید سیاست  و معتقدم  ندارم  اعتقاد  واردات 
آن  به  رسیدن  براى  و  باشیم  داشته  غیرنفتی  صادرات  طریق  از 
باید برنامه ریزى کنیم،  کارآفرینان را تشویق کنیم، بخش خصوصی 
اینکه بخش خصوصی  نه  انگیزه بدهیم  را نشاط ببخشیم،  واقعی 

واقعی را ناامید کنیم.

یکباره  اما  نداشتند  چیزى  زمانی  که  می شناسیم  آدم هایی   *
و  افرادى  به  همین ها  می بینید  بعد  شده اند  مولتی میلیاردر 
در سیستم  فساد  که  است  این  واقعیت  گروه هایی وصل هستند. 
درست  فاجعه  کشور  براى  این  و  شده  زیاد  خیلی  ما  اقتصادى 

می کند. 

ریاست جمهورى شرکت می کند  انتخابات  در  که  * هر کسی 
حاضر  درحال  کند.  تعریف  چشم انداز  با  را  خودش  نسبت  باید 

فضاى چشم انداز به طور کامل فراموش شده است. 
درک  متاسفانه  که  داریم  سیاسی  حرفه اى  افراد  عده  یک  ما   *
درستی از توسعه ندارند. حس ندارند، لمسش نمی کنند، حسش 
توسعه  ولی  می کنند  حس  را  سیاسی  تغییرات  فقط  نمی کنند. 
و   44 اصل  سیاست هاى  مصداقش  بهترین  نمی کنند.  حس  را 
ابالغیه سند چشم انداز است. عالی ترین مقام کشور ابالغیه صادر 
اصوالً چنین دغدغه اى  اهالی سیاست  کرده اند ولی می بینیم که 
مطالبه  عنوان  به  را  موضوع  این  باید  مطبوعات  بنابراین  ندارند. 
مطرح کنند. خیلی ها که ممکن است با خیلی از افکار ما موافق 
پیگیرى  باید  پروش  و  آموزش  می کنند.  تایید  را  این  نباشند، 
کند، مطبوعات باید پیگیرى کنند، مجلس باید پیگیرى کند. در 
بگویند در  باید  انتخاباتی  نامزدهاى  به  ریاست جمهورى  انتخابات 
مورد چشم انداز می خواهید چه کار کنید؟ کلی گویی نکنید، ببینید 
چشم انداز طورى نوشته شده است که جلوى کلی گویی را می بندد. 
نخست  سال هاى  در  احمدى نژاد  آقاى  می آورم  یاد  *به 
از  انتقاد  با  چشم انداز،  موضوع  باب  در  خود  ریاست جمهورى 
اظهار  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  آن  تنظیم کنندگان 
ایران آگاهی  از ظرفیت هاى ملت  آنکه  به سبب  افراد  این  کردند 
۲0  ساله  دوره اى  در  را  چشم انداز  سند  اهداف  تحقق  نداشته اند، 
پیش بینی کرده اند، در حالی که این دولت بسیار پیش از آن زمان، 
ایرانی  ایران و  یافت. بدین معنی که  به اهداف آن دست خواهد 
نایل خواهند شد  اهداف چشم انداز  به  از ۱404  در زمانی زودتر 
از زمان مقرر محقق  این سند بسیار زودتر  نهفته در  و آرزوهاى 
چشم انداز  سند  ابالغ  سال  دهمین  وارد  که  اکنون  شد.  خواهند 
می شویم و قریب هشت سال مدیریت اجرایی کشور هم در اختیار 
دولت فعلی بوده است، مجالی بسیار ضرورى و مهم براى ارزیابی 
آمده  فراهم  کنونی  دولت  کارنامه  در  چشم انداز  سند  موقعیت 
اتکا به ظرفیت هاى یادشده،  با  است و دولت باید پاسخ دهد که 
تا چه اندازه، ایران و ایرانیان را به اهداف و تصویرى که در سند 
است. 9  نزدیک کرده  ترسیم شده،  براى سال ۱404  چشم انداز 

سال گذشت. به کجا رسیده ایم؟ 
* من وقتی در وزارت نفت بودم 70 درصد وقتم را روى عسلویه 
این نبود که کارتابل به من بگوید چه کنم، من خودم  گذاشتم. 
و 70 درصد  انجام دهم  باید  را  کارها  این  که  تصمیم می گرفتم 
وقتم را روى آن گذاشتم، چون می دانستم آینده ایران در توسعه 
مدیریتش  خودم  می گذاشتم،  وقت  برایش  است.  جنوبی  پارس 
روزها  آن  واقعاً  کنار.  می گذاشتم  بود  اگر  دیگرى  کار  می کردم، 
افتخار توسعه در کشور بود. ما فقط در عسلویه و  پارس جنوبی 
بندر امام 70 تا 80 هزار شغل ایجاد کردیم. بنابراین با قاطعیت 
کرد.  مسائل  همه  اولویت  باید  را  چشم انداز  به  رسیدن  می گویم 

توسعه باید همه دغدغه کشور باشد

گفتگو با بیژن نامدار زنگنه ، وزیر سابق نفت و نیرو

باپولنفت،پرتقالمصریواردکردند!

بیش از دو سال از هدفمندی یارانه ها می گذرد و 
بندی  سهمیه  بنزین،  عرضه  که  هست  هم  سال   5
شده است. اگر در هنگام سهمیه بندی بنزین، یک 
وفاق کامل از موافقت غالب سالیق و تفکرات مختلف 
اقتصادی با اجرای آن قانون خبر می داد، این انبوه 
موافق در زمان هدفمندی یارانه ها به گونه ای شد 
عرصه  مشهور  افراد  از  برخی  نقد  و  تشکیک  به  که 
گونه  و  اجرا  نحوه  با  مجلس  نمایندگان  و  اقتصاد 
هدفمندی  قطار  اما  اینک  شد.  منتج  دولت،  قرائت 
یارانه ها در حالی در ایستگاه دوم خود، منتظر فرمان 
اجرای  مخالفان  و  منتقدان  شمار  که  است  حرکت 
مرحله دوم، بیش از گذشته شده و به عبارتی زیاد 
نیست شمار آنها که خارج از بدنه دولت، با اجرای فاز 
دوم موافقت داشته باشد. اگر در نظر بیاریم که همین 
چندی پیش بود که محمدرضا باهنر و احمد توکلی، 
چهره های پرنفوذ امروز سیاست و اقتصاد کشور نیز 
فاز دوم  به  یارانه ها  با ورود هدفمندی  ای  به گونه 

مخالفت کرده بودند.
به  اقتصاد دانی رفتیم که  این خصوص به سراغ  در 
گفته خودش از ابتدا با این نحوه هدفمندی یارانه ها 
و پرداخت یارانه نقدی به مردم، مخالف بوده است. 
گفت و گوی   فردا با »دکتر محمد تقوی« در ادامه 

می آید.
بودجه  در  همیشه  که  هایی  سرفصل  از  یکی 
و  است  نفت  قیمت  است،  بحث  و  گمانه  محل 
ضرورت  بر  توصیه  و  تاکید  آن  کنار  در  البته 

این  آیا  نفتی.  درآمدهای  به  وابستگی  کاهش 
تاکید و توصیه در سال های اخیر به نتیجه ای 

رسیده است؟
پرسش  این  برای  صریحی  پاسخ  بخواهیم  اگر   -
پیدا کنیم، باید عنوان شود که شواهد موجود تایید 
کننده تحقق این آرزوی بزرگ نیست و اینکه برخی 
درآمدهای  به  کشور  بودجه  اتکای  کنند  می  مطرح 
مستدلی  و  منطقی  حرف  کرده،  پیدا  کاهش  نفتی 
امروز وقتی به سابقه قیمت نفت  ببینید؛ ما  نیست. 
در بازارهای جهانی در فاصله سی و چند سالی که از 
انقالب می گذرد نگاه می کنیم، به وضوح می بینیم 
نبوده  باال  میزان  این  تا  نفت  قیمت  وقت  هیچ  که 
است. دولت آقای احمدی نژاد، در این سال ها غالبا 
نفت را با قیمت های 90 دالر به باال فروخته و این در 
حالی است که در دولت های قبلی این رقم حتی به 
نصف یا یک سوم سطح کنونی هم نمی رسید. حال 
سهم  افزایش  کنار  در  نفتی  درآمدهای  تفاوت  این 
آنها در بودجه به جایی می رسد که شاید مجموعه 
نتواند در  تاکنون  انقالب  ابتدای  از  نفتی  درآمدهای 
مقابل کفه ای که درآمدهای نفتی آقای احمدی نژاد 
در آن قرار داده می شود، حرف چندانی برای گفتن 
دولت  در  نفت  قیمت  که  نبرید  یاد  از  باشد.  داشته 
از 150 دالر هم گذشت و  نژاد حتی  آقای احمدی 
گرانی نفت در زمان ایشان در مقاطعی با گرانی ارزها 
در مقابل ریال هم مواجه شد که این همه به افزایش 

درآمدهای نفتی دولت کمک کرد.

نرخ ارز چه نقشی در افزایش درآمدهای دولت 
دارد؟

- من خاطرم هست زمانی که جنگ تمام شد، دالر 
تومان   50 شد  آمریکا  دالر  یک  هر  و  کرد  سقوط 
ایران؛ حاال آن موقع قیمت نفت هم به مراتب پایین 
نفت که  قیمت  اما  ها  این سال  در  بود.  امروز  از  تر 
بود  همراه  افزایش  با  مدام  شد،  ذکر  که  صورتی  به 
که  تومانی   1226 از  دالر  قیمت  هم  کنارش  در  و 
روایت دولتی بود، از یک سال پیش تا امروز به دنبال 
نوسان های قابل مالحظه تا سطوح بسیار باالتری نیز 
افزایش یافت. االن این قابلیت هست که درآمدهای 
طور  به  نرخی  با  مبادالت  مرکز  در  دولت  دالری 
متوسط باالتر از 2500 تومان به فروش برسد و در 
بازار آزاد هم قیمت دالر بیش از 3 هزار تومان است. 
همه این ها را بگذارید کنار روایت های گمانه ای که 
می شود  گفته  و  است  مطرح  آینده  سال  بودجه  از 
که دالر در بودجه 92 بیش از 1500 و حتی 2000 
درامدهای  در  قطعا  شرایط  این  بود.  خواهد  تومان 

دولت تاثیر خواهد داشت.
همراهان  برخی  از سوی  اکنون  که  موجی  یک 
عرصه  در  خصوصا  دولت  دیروز  حامیان  و 
اجرای  با  مخالفت  است،  شده  ایجاد  اقتصادی 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. به نظر شما 
آیا اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها، تبعات 

منفی دارد؟
- به طور جدی اعتقاد دارم که مردم ما در این سال 
ها تاوان یک سری سیاست های نادرستی را داده اند 
که دولتمردان بدون مطالعه کافی و در نظر گرفتن 
فاز  همان  ببینید؛  اند.  کرده  اتخاذ  جامعه  مختصات 
بود سهم  قرار  اجرا شود،  که خواست  ها  یارانه  اول 

تولید را بدهند اما ندادند. خب، طبیعی است که این 
این  و  برد  باال  را  ها  بنگاه  های  هزینه  دولت،  رفتار 
اتفاق هم که برای بنگاه ها افتاد، بازار به هم ریخت و 
افزایش قیمت، کاهش کیفیت، کم فروشی و مسایلی 
از این دست در بازار کشور رخ داد که موجب کاهش 
رضایت مردم را دنبال داشت و در نهایت تولید ملی 
دوم،  فاز  برای  که  هم  االن  انداخت.  مخاطره  به  را 
و  است  اینگونه  اقتصادی  وضعیت  که  شرایطی  در 
است،  ممکن  سطح  باالترین  در  هم  نقدینگی  رشد 
دولت محترم صحبت از افزایش 5 برابری یارانه های 
نقدی دارد و دیگر صدای نمایندگان مجلس را هم به 
آسمان برده است. باید نگاه منطقی داشته باشیم؛ این 
افزایش یارانه های نقدی یک سری تبعاتی در جامعه 
و بازار دارد که آن چند ده هزار تومانی که دولت به 

حساب خانوارها می ریزد، جوابگویش نیست.
اینگونه که گفته می شود، باید یک منبع مهم 
باره  همین  در  باشد.  »مالیات«  دولت  درآمدی 
هم در هنگام ارائه گزارش ها، شنیده می شود 
آیا  است.  یافته  افزایش  مالیاتی  که درآمدهای 

این میزان به سطح مطلوب رسیده است؟
اقتصاد ما، رکود تورمی است. رکود  امروز  - شرایط 
تورمی یعنی حالتی که قیمت ها باال می رود و در 
آمارهای  رود؛  می  افزایش  بیکاری  نرخ  هم  کنارش 
رسمی کشور نیز این نشانه ها را تایید می کند. در 
بنگاه  درآمدهای  که  است  طبیعی  شرایطی  چنین 
های اقتصادی کاهش یابد و حجم مالیات های اخذ 
شده تحت عنوان مالیات بر درآمد هم کمتر شود. اما 
افرادی که  اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی رخ دهد و 
مالیات نمی دادند، به پرداخت آن روی آورند بحث 
دیگری است. اتفاقا خیلی هم ضروری است که نظام 

به  تا در وضعیتی که کشور  مالیاتی اصالح شود 
شدت نیازمند درآمدهای مالیاتی است، عده ای که 
سهم خود از خدمات دولت را در قالب مالیات نمی 
دهند، ترغیب یا مجبور به دادن مالیات خود شوند. 
همراه  درآمدها  کاهش  با  که  کنونی  شرایط  چون 
مالیاتی  درآمدهای  باالرفتن  مساعد  چندان  است، 
نیست و این خود دلیلی دیگری می شود برای آنکه 

به سمت وابستگی بیشتر به نفت حرکت کنیم.
شرایط  در  اقتصاد،  در  دولت  حاکمیتی  وظیفه 

کنونی چیست؟
به  متعلق  و  ثروت ملی  این،  نظایر  و  نفت  انرژی،   -
بیاید  دولت  که  است  اشتباه  این  است.  مردم  همه 
این منافع ملی را با سرمایه گذاری غلط و سیاست 
های اشتباه، دور بریزد و بعد از مردم انتظار همراهی 
از  نمایندگی  به  اجرایی  دستگاه  باشد.  داشته 
این  ارزش  بردن  باال  و  آفرینی  ثروت  وظیفه  مردم 
درامدهایی را دارد که همه مردم در آن سهم دارند. 
نیازی هم به یارانه نقدی و اجرای هدفمندی یارانه 
اگر  نیست؛ چون  کنونی  و شمایل  این شکل  به  ها 
سرمایه گذاری ها در مسیر درست صورت می گرفت، 
سطح دستمزد و درآمد مردم باالتر می رفت و عواید 
بیشتر ناشی از این سرمایه گذاری ها هم می تواند در 
زیرساخت ها، بهداشت و حوزه هایی شبیه آن هزینه 
اقتصاد  برای  و  مردم  برای  منفعتش  قطعا  که  شود 

کشور، چندین برابر بیش از یارانه های نقدی است.

گفت وگوی» فردا « با دکتر مهدی تقوی ، اقتصاددان و استاد دانشگاه :

تاوان سیاست های اقتصادی نادرست دولت را می دهیم ، نیازی 
به پرداخت یارانه نقدی نیست
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به دلتنگی سالروز شهادت امیر کبیر
عصرایران - امروز ۲0 دى ، سالروز شهادت امیر کبیر است ، مردى که همزمان با اروپا 
، کمر به اصالح ایران و ترقی آن بسته بود اما محافظه کاران قاجار ، کمرش را شکستند 

و رگش را زدند تا داغ عقب ماندگی بر پیشانی ملت ایران بماند.
امیر کبیر ، درست در همین  از حمام فین کاشان است و  تصاویر زیر ، عکس هایی 
جایی که در تصاویر می بینید ، توسط مزدوران قاجار به شهادت رسید و به رحمت 

الهی پیوست.
راستی چند امیر کبیر باید در این ملک قربانی شوند؟

محل شهادت امیر کبیر

کفش و لباس امیر کبیر که در باغ فین کاشان نگهدارى می شود
طي حدود یک قرن و نیم که از شهادت امیر به دست جیره خواران و سر سپردگان 
مقتدر  و شخصیت  آزاده  روح  این  از  ستایش  در  دشمن  و  دوست  مي گذرد،  طاغوت 

اعتراف کرده اند که »مصلحي« چنین تشنه اصالح،  سخن گفته اند. همه متفق  القول 
»سیاستمداري« چنان شیفته استقالل و »زمامداري« چنین خیرخواه ملت، نه تنها در 

تاریخ دو هزار و چند ساله ایران بلکه در تاریخ جهان، کم نظیر و کمیاب است.     
میرزا تقي خان امیرکبیر یا میرزا محمدتقي خان امیرکبیر، پسر مشهدي قربان هزاوه یي 
فراهاني نوه تهماسب بیک است. )مشهدي قربان طباخ اشراف آن زمان که بعدها به طور 
اختصاصي طباخ آشپزخانه میرزا عیسي معروف به میرزا بزرگ قائم مقام فراهاني شد(. 
میرزا تقي خان امیرکبیر در خانواده اي از طبقات پاییني ملت ایران در روستاي هزاوه 
به دنیا آمد و با حفظ این امتیاز در دامان یکي از بهترین  و اصیل ترین خاندان هاي آن 

روز ایران تربیت یافت و رشد کرد.
هزاوه در دو فرسخي شمال غربي شهرستان اراک و در مجاورت فراهان زادگاه خانواده 
بزرگ قائم مقام قرار داشت. کربالیي محمد قربان در سلک نوکران میرزا عیسي قائم 
مقام بزرگ درآمد و به مقام آشپزي رسید و در زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم و 
صدر اعظم محمدشاه مقام نظارت در آشپزخانه را احراز کرد و در اواخر عمر »قاپوچي« 
از سویي و  قائم مقام  فرزندان خانواده  با  قائم مقام شد. حشر و نشر میرزا تقي خان 
استعداد و دقت نظر امیرکبیر از سوي دیگر از او شخصیتي مي سازد که نظیر آن در 
عصر قاجار کمتر دیده مي شود. راه یافتن امیر کبیر به کالس درس فرزندان قائم مقام 
در حالي که امثال او حق تعلیم و تعلم نداشته اند و تعبیراتي که قائم مقام در خصوص 
او به کار مي برد، عظمت شخصیت امیرکبیر را در همان دوران طفولیت نشان مي دهد.

امیر  قائم مقام و دستگاه محمدخان زنگنه  به سن رشد رسید در دستگاه  امیر چون 
نظام، وارد خدمات دولتي شد. تحریر و نویسندگي در محضر این دو شخصیت، آغاز 
کار امیرکبیر است. بعد از مدتي لشکر نویسي در سال ۱۲5۱ هجري قمري به شغل 
و لقب مستوفي نظام در لشکر آذربایجان منسوب و ملقب گردید. بعد از سمت استیفا 
بر  شاه  ناصرالدین  جلوس  با  مدتي  از  بعد  و  مي رسد  قوا  کل  فرمانده  نظامي  وزیر  به 
تخت، محمدتقي خان، به لقب امیرکبیري، اتابکي و نائبي درآمد. در حالي که منصب 
صدارت و امیر نظامي را داشت. حسادت امثال میرزا آقاخان نوري و دسایس او همراه 
با مهدعلیا در این هنگام علیه امیرکبیر در شاه اثري نکرد و ازدواج امیر کبیر با خواهر 
تني ناصرالدین شاه یعني عزت الدوله اوضاع را کمي به نفع امیرکبیر آرام کرد. امیرکبیر 
سرگرم اصالحات کلي شد در حالي که مملکت سخت گرفتار طغیان ناشي از هرج و 

مرج اواخر دوران محمدشاه بود.
از مهمترین اقدامات وي مي توان به موارد زیر اشاره کرد: رسیدگي به وضعیت مشوش 
ارتش، اصالح امور مالیاتي، ختم غائله خراسان و قلع و قمع کردن حسین خان ساالر 
بابیان  پناهگاه  و  که سنگر  مازندران  غائله  شیرازي، ختم  محمد  علي  میرزا  پیروان  و 
القاب و عناوین  بود.حذف  به سرکردگي مالحسین شیرویه یي و مالحمدعلي قدوسي 
ایجاد  دارالفنون،  مدرسه  تأسیس  خارجه،  ممالک  در  ایران  بیرق  برافراشتن  دربارى، 
روزنامه  عناوین  با  بعدها  که  هـ.ق   ۱۲67 ربیع الثاني  پنجم  در  اتفاقیه  وقایع  روزنامه 
دولتي ایران و روزنامه دولت علّیه ایران و روزنامه ایران منتشر مي شد، ایجاد چاپارخانه 
منظم، ساختن محلي براي توپ توپچیان به نام میدان توپخانه، منع رشوه و تأسیس 
کارخانه هاي مختلفي چون بلورسازي، چلواربافي، ماهوت بافي، اسلحه سازي، توپ ریزي 

و غیره.
  آنچه همواره نام امیر کبیر را در نهضت علم و دانش ماندگار خواهد کرد، همانا تأسیس 
مدرسه دارالفنون به سبک جدید و استخدام معلمین و استادان خارجي است که در 
کنار آنها اساتید برجسته ایران هم بودند و تدریس مي کردند. گرچه بعد از تأسیس این 
مدرسه آنچه امیرکبیر در زمان حیاتش در نظر داشت متحقق نشد و حسودان امیرکبیر 
چون میرزا آقاخان نوري سلطه و نفوذ یافتند و اغراض و امیالشان را در این امر مهم 
دخالت دادند، از جمله بردن صد نفر شاگرد از شاهزادگان به نزد ناصرالدین شاه تا در 
این مدرسه تعلیم یابند. افسوس که یک روز پس از عزل امیرکبیر، معلمان فرنگي وارد 
با  نوري  آقاخان  توقیف مالقات مي کنند. میرزا  را در حال  او  تهران مي شوند و گویي 
وجود آمدن معلمان از فرنگ، هنوز سعي در تعطیلي دارالفنون دارد که ناصرالدین شاه 

مخالفت مي کند.
سرانجام دشمني امثال آقاخان نوري و مهدعلیا و... و ناداني ناصرالدین شاه باعث شد، 
امیرکبیر از صدارت و تمام مشاغل دولتي برکنار و چند روز بعد به کاشان تبعید شود.*

بعد از این ، اما بدخواهان امیر و مملکت ، از پاى ننشستند و حکم قتل او را از شاه 
گرفتند و  علی خان فراش را روانه کاشان کردند تا امیر را به قتل برساند: 

»چاکر آستان مالئک پاسبان، فدوى خاص دولت ابد مدت، حاج علی خان پیشخدمت 
تقی  میرزا  رفته،  فین کاشان  به  است که  مأمور  اقتدار  دربار سپهر  فراشباشی  خاصه، 
خان فراهانی را راحت نماید. و در انجام این مأموریت بین االقران مفتخر و به مراحم 

خسروانی مستظهر بوده باشد.«

 صبح روز حادثه خبر آوردند که پیکی از تهران خواهد رسید که فرمان وزارت امیر 
و خلعتی شاه را می آورد.امیر اما به حمام رفت . شاید خبر رسیدن خلعت را باور کرده 
بود. علی خان فراش که به باغ فین رسید چاپار دولتی را در کنار در حمام دید که 

منتظر امیر بود که از حمام خارج شود و پاسخ نامه اى را از وى بگیرد. 
علی خان فراش دست وى را گرفت و با خود به حمام برد که وى زن امیر را از آمدنش 
مطلع نکند. مامورانش در دیگر حمام را مسدود کردند. امیر کبیر که از حکم قتلش 
مطلع شده بود ، با توجه به حقی که بر گردن علی خان داشت پرسید شما چرا مامور 

این کار شدید؟ 
امیر سپس درخواست کرد عزت الدوله را مالقات کند و نزد وى وصیت کند اما علی 
او را نپذیرفت و کار قتل را آغاز کرد: رگ هاى دست و  خان آخرین درخواست عمر 
پاهایش را بریدند و پس از مدتی خون ریزى علی خان فراش به میر غضب اشاره اى کرد.

 میرغضب با چکمه به میان دو کتف امیر کوبید. چون امیر به زمین در غلطید دستمالی 
در گلویش فشرد تا جان داد. 

فراش به سرعت برخاست و گفت دیگر کارى نداریم. وى و همراهانش با اسبان تند رو 
به تهران بازگشتند.

پیکر امیر را ابتدا در همان کاشان دفن کردند ولی چند ماه بعد، به اصرار همسرش 
عزت الدوله کالبدش را به کربال منتقل کردند و در اتاقی که درب آن به سوى صحن 

امام حسین باز می شد به خاک سپردند.
احوال  خان  تقی  »میرزا  نوشت:  امیرکبیر  قتل  از  پس  روز  سه  اتفاقیه  وقایع  روزنامه 
خوشی ندارد و صورت و پاهایش ورم کرده است«. دو روز بعد در خبرى کوچک نوشته 
شد: »میرزا تقی خان که سابقاً امیرنظام و شخص اول این دولت بود شب سه شنبه در 

کاشان وفات یافت.« 
روسیه و انگلستان به شدت به قتل امیرکبیر اعتراض کردند. وزیر خارجه انگلستان نامه 
شدیداللحنی نوشت و حتی براى اطمینان از انعکاس درست آن، ترجمه اش را در لندن 

انجام داد. در این نامه آمده است:
این  از  را شنید... هرگاه پس  امر شنیع و وحشی منشانه  این  تفاصیل  انگلیس  دولت 
قتل بی ترحمانه مرحوم امیر، گناهان دیگر از این قبیل صدور یابد بر دولت انگلیس 
الزم خواهد بود که به دقت بپرسند آیا شایسته فخر تاج انگلیس و الیق حقوق مملکت 
آدمی منش انگلستان است که وزیرمختار آن مقیم مملکتی باشد که در آنجا مشاهده 

کند ارتکاب امورى را که آن قدر مصادم انسانیت باشد.
وزارت خارجه روسیه نیز نامه اعتراضی را تسلیم مصلحت گزار ایران در سن پترزبورگ 
نمود که نورى را وادار به پاسخ نمود. تزار روسیه همچنین در دیدار سفیر بریتانیا مراتب 
»خشم و وحشت« خود را از »قتل وزیر فقید شاه« ابراز داشت و سخن موهنی نیز به 

زبان آورد: »ایرانی ها چنان مردمی اند که نه قانون دارند و نه ایمان.«
موضوع قتل امیرکبیر همچنین در مطبوعات این کشورها به طور گسترده مطرح شد.

را فردى  را مالقات کرده وى  امیر  انگلیس  انگلیسی که همراه وزیر مختار  نینگ  بی 
درشت و تنومند و هوشمند توصیف کرده است. بی نینگ می نویسد امیر در جوانی اهل 

کشتی بوده و اندام قوى و درشت وى هم موید همین مطلب است.
بارز  صفت  که  دوستی  پول  می نویسد  گزارش هایش  از  یکی  در  انگلیس  مختار  وزیر 
ایرانیان است به هیچ وجه در امیر راهی ندارد. همه وى را فردى مورد اطمینان و غیر 
قابل فساد می دانستند. دکتر پالک اتریشی می نویسد: پولهایی که به امیر می دادند و 

نمی گرفت همگی خرج کشتنش شد.

اینجا ، یکی از غم انگیزترین نقاط ایران

پیامی از یک نوجوان  
که باید با آن گریست...

ارتفاعات  در  مردانه  که  نوجوانانی  آن  حکايت 
ای  5 شيربچه  آن  قالويزان جنگيدند خصوصا 
که برای هميشه در قله شنام ماندند و پيکرهای 
مقدسشان هيچ گاه پيدا نشد؛ بدجوری با دلم 
بازی می کند.به رسم درس آموزی گوشه  آدم 
زاده  مهدی  کاظم  شهيد  نامه  وصيت  از  ای 
ادامه  در  را  يک  کربالی  عمليات  چی  تخريب 

آوردم تا با هم بخوانيم و بگرييم...
بخونم،مهندس  درس  بشم  بزرگ  خواستم  می 
پدرمو  و  بگيرممادر  کنمزن  آباد  خاکمو  بشم 

ببرم کربال دخترمو بزرگ کنم ببرمش پارک
کارا  خيلی  بزنيم  حرف  هم  با  مدرسه  راه  تو 

دوست داشتم انجام بدم خب نشد....
ناموسم،  پدرم، خاکم،  مادرم،  از  رفتم  بايد می 

دخترم و ... دفاع کنم، رفتم که دروغ نباشه
احترام کم نشه، همديگرو درک کنيم

ريا از بين بره، ديگه توهين نباشه
محتاج کسی نباشيم، االن اوضاع چطوره؟ 

منبع: وبالگ در جستجوى عدالت

يکم: کارستان
دولت،  سخنگوي  از  خبرنگاران  وقتي  بهداشت  وزیر  عزل  از  پس 
درباره امکان ادامه تغییرات پرسیدند، آقاي دکتر غالمحسین الهام 
با تلمیحي به آراي صدرالمتألهین گفته اند که »بنیاد عالم بر اساس 
حکمت  از  بتواند  کسي  مشائي«  »دولت  در  اینکه  است.  تغییر« 

صدرائي، سخن بگوید، خود کاري کارستان کرده است.
البته ایشان احیاناً این سخن را بر سبیل مطایبه گفته اند تا هم به 
سوال پاسخ داده باشند و هم پاسخ روشني نداده باشند. بنابراین 
باشد،  حکمت آمیز  اگر  ویژه  به  »الهام«  به  پاسخ  در  مزاح  اندکي 
دارد،  عوض  که  را  آن  افزاید،  مالل  هم  اگر  افزود.  نخواهد  مالل 

گالیه را نشاید!
دوم: ميرداماد

به  پاسخ  در  فرمود،  رحلت  چون  میرداماد،  جناب  مي گویند 
از  ملک  مي داد.  پاسخ  حکمت  زبان  به  قبر  ملک  پرسش هاي 
پاسخ هاي او چیزي نفهمید و به خدا شکایت برد. نیما یوشیج این 

ماجرا را به شعر آورده است:
میرداماد شنیدستم من 

که چو بگزید بر خاک، وطن
بر سرش آمد و پرسید از او 

ملک قبر که: »من ربک؟!«
»استقصی است!« بدو داد جواب

استقصات دگر زان ُمتقن
حیرتش آمد از این حرف ملک 

برد این واقعه پیش ذوالَمن
که زبان دگر این بنده تو 

میدهد پاسخ ما در مدفن
آفریننده بخندید و بگفت: 

»تو به این بنده من حرف مزن
چونکه در عالم دنیا هم بود

حرف ها زد که نفهمیدم من.«

سوم: حکمت سينوي
حکماي »مشائي«، از جمله »حکمت سینوي« حرکت بنیادین را 
قاطعانه حرکت  ابن سینا در »شفا«  الرئیس،  نمي پذیرفتند. شیخ 
جوهري را ناممکن و آن را امري موهوم مي دانست. زیرا به زعم 
و  »امتداد«  فقدان  منزله  به  جوهر،  و  هیوال  حرکت  پذیرش  وي 
»پایداري« آن مي بود و فرض پذیرش وجود انقطاع و فاصله هیوال 
تلقي  نبودن«  و  »بودن  نقیضین  اجتماع  نوعي  را  زمان  گذر  در 

مي کرد.
مشهور است که یکي از شاگردان شیخ الرئیس در مباحثه با وي 
و  نداد  وي  به  پاسخي  شیخ  ورزید،  اصرار  جوهري«  »حرکت  بر 
وقتي علت امتناع شیخ را پرسید، شیخ فرمود: »با پذیرش حرکت 
جوهري، انقطاع با گذر زمان در پرسنده و پرسش شونده، رخ داد. 
دیگر نه از آن سائل، چیزي ماند و نه آن از سوال شونده! پس چه 

کسي باید به چه کسي پاسخ دهد!؟« 
به هر روي صدر المتألهین )قدس(، بناي دیگر در حکمت نهاد و 
حرکت جوهري را با اثبات رساند. اما حکمت صدرایي را با دولت 

مشائي چه کار؟!
چهارم: بي قرار

البته آقاي الهام، چندان هم بي راه نگفته اند. بنیاد عالم بر حرکت و 
تغییر است. که حضرت َعز اسُمه مي فرماید: »کل یوم هو في شأن« 
)الرحمن. ۲9( و خداوند هر روز شأني از شئون پروردگاري خویش 
برده  آنها که همواره آورده و  از  برد.  را مي نمایاند، مي آورد و مي  

است؛ اقوام، اُمم و دولت ها است.
و اتفاق را که از معاني دولت، »بي قراري« است. دولت، َظفر، ِمکنت 
و َمنِزلتي است که ممکن است به دست شما بیاید اما نمي ماند و 

میل رفتن دارد و شما را باقي مي گذارد:
بسا اهل دولت به بازى نشست

که دولت ببازى برفتش ز دست )بوستان سعدي(
و این که سخنگوي مکرم، فرمود، بنیاد عالم بر تغییر است، به طریق 
اولي، شامل دولت دهم نیز خواهد بود. این دولت نیز »مستعجل« 
و رو به گذر است و چندي به پایان آن نمانده است. از عالم هیوال 

و باال، بر زمین فرود آئید و به جاي درس حکمت و انشاء مشغول 
حساب آخر کار دولت باشید. 

وقت باال شدن و به وادي ممات، شدن که شد، با خدا آن گونه که 
خواهید سخن گوئید!

محمد مهدي شیرمحمدي

درپاسخبهمطایباتسخنگویدولت؛حركتجوهريودولتبيقرار
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در این یادداشت کوتاه بنا دارم نگاهی به برخورد امام رضا علیه السالم با یک حکایت شگفت 
را بیان کنم. الزم این امر تعریف دو چیز است. یک غلو و دیگرى شرحی از احوال یونس 

بن ظبیان.
۱ ـ غالیان کسانی هستند که پرت و پال می گویند و این پرت و پالى آنان، براى بزرگ 
کردن بیش از حد امامان، نسبت دادن الوهیت و نبوت به آنان و نقل اخبار عجایب و غرایب 
در ارتباط و اتصال با عالم باالست. در باره غلو فراوان گفته شده است، اما آنچه مهم است 
این که غالیان از اواسط قرن اول هجرى در اطراف ائمه پدید آمدند. انگیزه هاى آنان از جهل 
گرفته تا دست و پا کردن موقعیتی براى خود، یا حتی انگیزه هاى مالی، هرچه بود، نتیجه 
اش شکل گرفتن اندیشه هاى تندروانه با محوریت امامان بود. ادعاهاى مهدویت پشت سر 
هم، تفویض اختیارات خداوندى به امامان، تأویل مفاهیم دینی، رواج باطنی گرى و بسیارى 
از انحرافات دیگر که مع االسف مشترى هم زیاد داشت، از جمله مواردى است که از غالیان 

نقل شده است. یکی از چندین فرقه غالیان، فرقه طیاره بود.
۲ ـ یونس بن ظبیان از راویان دوره امام صادق )ع( است که رجال شناسان شیعی مانند ابن 
غضائرى، نجاشی و عالمه حلی، او را متهم به غلو و کذب کرده و منحرف دانسته اند. روایات 
آنها اعتمادى  از وى در متون حدیثی برجاى مانده که به طور معمول چندان به  چندى 
نیست. وى از دوستان ابوالخطاب اسدى بود که از رهبران غالی است و از سوى امام صادق 

)ع( همواره مورد انکار و طرد و لعن بوده است.
اما روایت ذیل که برخورد امام رضا را با یک نقل یونس بن ظبیان نشان می دهد جالب است.

محمد بن قولویه قمی از سعد بن عبدالل اشعرى از محمد بن عیسی از یونس بن عبدالرحمان 
نقل کرده است که از مردى از فرقه طیاره شنیدم که براى امام رضا علیه السالم این حکایت 
را از یونس بن ظبیان نقل کرد. یونس گفت: در یکی از شبها من در طواف بودم. ناگهان 
ندایی از باالى سرم شنیده شد که می گفت: اى یونس! اننی انا الل ال اله اال انا فاعبدنی و 
اقم الصلوة لذکرى. اى یونس من خداوند هستم، هیچ خدایی جز من نیست، من را عبادت 
را دیدم.  بلند کردم، در همان حال جبرئیل  را  بگذار. من سرم  نماز  یاد من  براى  و  کن. 
]در اصل روایت به اختصار »ج« می گوید که مرحوم مجلسی هم ]بحار: ۲5/ ۲64[ نوشته 

مقصودش جبرئیل بود[.
یملک  )لم  دارد  نگاه  را  نتوانست خود  به طورى که  )ع( خشمگین شد،  امام رضا  ناگهان 
نفسه( سپس به این مرد گفت: از پیش من برو، خداوند تو را و کسی که این حکایت را 
براى تو نقل کرده، لعنت کند. خداوند یونس بن ظبیان را هم لعنت کند.، هزار لعنت که 
بعد از هر کدام هزار لعنت دیگر باشد، لعنتی که هر کدام تو را تا قعر جهنم می رساند. بدان، 
آن که او را ندا داده کسی جز شیطان نبوده است. اما یونس بن ظبیان هم با ابوالخطاب 
با فرعون و  با همان شیطان،  با همدیگر هستند، به همراه دوستانشان،  در بدترین عذابها 
آل فرعون. این را من از پدرم )در باره او شنیدم(. یونس بن عبدالرحمان گوید: این مرد 
برخاسته بیرون رفت. هنوز ده قدم از در دور نشده بود که افتاد و غش کرد و جنازه اش را 

بردند. )رجال الکشي ص : 364(.
اندک  این روزها در جامعه ما  با ادعاهاى عجیب و غریب که  امام را  این حکایت برخورد 
نیست نشان می دهد. کسانی که داستان هاى عجیب در باره علما می گویند و روزانه آنان را 
با عوالم غیبی متصل می کنند و نسبت هاى نامتعارف می دهند، باید از این حدیث عبرت 
بگیرند. کسانی که هاله هاى نور غیبی می بینند و مدعی هستند که مستقیم از خدا و امام 

زمان توصیه هایی می  شنوند
یادداشتی از رسول جعفریان

برخورد امام رضا )ع(  با 
وجود تفکراتی از این دست و بهره بردن از شیوه ى هتک و توهین براى دستیابی به ادعاهای هاله نوری غالیان

مقصود ، نتیجه ى جامعه ى بی تفاوت است. جامعه اى که چو تخته پاره برموج خود 
را از پایش صاحبان قدرت رها کرده و در عالم خود سیر می کند ، در برابر تقواى بدون 

خرد و اندیشه هم بدون تفکر آغوش می گشاید .
موسی علیه السالم درویشی را دید از برهنگی به ریگ اندر شده. گفت: اى موسی دعا 
کن تا خدا عّزوجّل مراکفافی دهد که از بی طاقتی به جان آمدم . موسی دعا کرد و برفت. 
پس از چند روز که باز آمد ، مرد را دید گرفتار و خلقی انبوه بر او گرد آمده گفت: این 
چه حالت است؟ گفتند: خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته اکنون به قصاص 
فرموده اند.چندى است بهره مندى از سخنان ماالیعنی ، زیاده گویی و توهین ، آتش 
بر خرمن ادب زده و رنج بی درمان از عمل زبان ، که آدمی مخفی در زیر آن است در 

کشور رو به فزونی نهاده.
بی ادب تنها نه خود را داشت بد                           بلکه آتش در همه آفاق زد

هر ساعت از نو قبله اى و بت پرستانی به پیش می آیند و به دعوى نام و نان ، عالم 
باقی به مال فانی می فروشند، بر بزرگان می تازند و به طلب اغراض دنیوى عدالت به 
کنارى می نهند و به توهم اغیار دل می بندند و قولشان می شود دشنام و فعلشان جهل 

و غافلند از اینکه »اعمالهم ُعّمالهم«.
آنچه در پی می آید درخصوص فرد یا افراد خاصی نیست بلکه اشاره دارد به جریانی که 

هتاکی را در کشور رواج داده و از آن کسب نام و نان می کند ، آنهم چه نان و نامی! 
اول.  عالم ناپرهیزگار کورى است مشعله دار ، »یهدى و الیهتدى«

رعایت قواعد حرمت و ادب به هر طریقی و از سوى هرکسی الزم است، اما آنگاه که فرد 
با داناتر از خود مجادله کند و به مصاف بایستد، تا بدانند که داناست، نادانی اش عیان 

می گردد. چه پنجه بر شیر کشیده و مشت بر شمشیر زده است! 
آنگاه که عنان کالم از کف می رود، آدمی به تعجیل و شتاب زدگی روى می آورد همان 
که مؤدى به فساد است. در این مسیر نهادن دام زرق و گشادن کام طمع در دستور کار 
فریبکاران قرار می گیرد و مجرى اوامر ایشان عالمان بی حلم و قدرتمندان بی علم می 

شوند. آتِش محنِت نفس ، دیده ى عیب و زبان طعن می گشاید :
چون خدا خواهد که پرده کس درد                          میلش اندر طعنه پااکن برد 

و خشم بر فرد مسلط می شود. خشم همان نفس اماره است که مستولی می شود ، 
» أعدى َعُدّوَک نفُسک ألّتی بین  َجنَبیک« و اگر آدمی با او احسان کند رفیق راهش 
می شود! اگر از حد گذشت وحشت می آورد و انسان را به کمند اضالل و رسن اغواى 
شیاطین گرفتار می کند. پس اگر رفیق شد از مکرش نفس رهایی ندارد و از علت هاى 
او نمی توان ایمن شد.فرد در این مرحله هرچه کند غبار است و اگر به فلک هم برسد 
، خسیس! سنگ بد گوهر است که اگر کاسه زرین شکند، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم 

نشود. آنچه از این طریق بدست می آید سریع و سهل الوصول است، اما دیرپا نیست.
دوم.  ُملک از خردمندان جمال می گیرد و دین از پرهیزگاران کمال می یابد، حال اگر 

این دو به بالى نفس مبتال شوند ، ملک و دین به خطر می افتند. 
و  خردمندان  که  است  نفس   ، عادات خسیسه  همه  منبع  و  ذمیمه  رسوم  تمام  منشأ 
پرهیزگاران در مصاحبت ناجنس بدان مبتال می شوند و اگر توجهی هم از جمع داشته 

باشند آفتی بزرگ و خطرى عظیم.
ای سلیم آب ز سرچشمه ببند                        که چو پر شد نتوان بستن جوی

»یَقولوَن  است؛  منافقان  که صفت  همان   ، کنند  می  آراسته  دروغ  به  ظاهر  افراد  این 
بِافواِهِهم ما لَیَس فی قلوبهم« و به عهد ناپایدارند. آتش بخل آنها مشتعل است و نعمت 

وجود بزرگان را کفران می کنند ؛«َمن لم یشکر الناس لم یشکر الل«
ابلیس  از همان آتش که  همواره حسد دارند ، که بدترین عادت است و شررى است 
مخلوق اوست. الجرم هرآنچه که از آداب خرد و پرهیز است از دست می دهند و کبر و 

تندى بر آنها چیره می شود. 
تو را با چنین تندی و سرکشی                              نپندارم از خاکی ، از آتشی 

آدمی در این مسیر دنائت همت و خساست طبع پیدا می کند و عزت دنیا و سعادت 
آخرت از دست می دهد ، هرآنچه نباید بر زبان می راند و خصائل رذیله و صفات ذمیمه 
عیان می دارد و آبرویش پیش خلق نقصان می یابد، لذا جز حرمان پیش خالق و مخلوق 
نصیبی ندارد و آنگاه که بدین ورطه گرفتار آمدند ، دانسته و نادانسته دشمن ُملک و 

دین می شوند. 
سوم.  هرکس بر طینت خود می تند ) ُکٌلّ یَْعَمُل َعلَی َشاِکلَِتِه( 

دانایاِن بینا هشدار می دهند و مقیدان مضیق ناسوت بر همان مسیر ناصواب اصرار می 
ورزند ، غافل از آنکه یک روز یا یک شب ناگهان مرگ آغوش بر روى سیاهشان می 

گشاید و می شوند مصداق« ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا »

داد درویشــــــی از سر تمــــهــیــــد   / سر قلیــــان خویش را به 
مــــریـــــد / گفت که از دوزخ ای نـــــکـــو کـــــــردا / قـــــدری 
آتــــش به روی آن بگــــذار  / بگــــرفت و بـــبـــــرد و بـــــــــاز 

آورد  عقـــــــــد گوهـــــــــر ز درج راز آورد  / گــــــــفت در دوزخ هــرچـه 
گـــردید   / درکـــات جحیـــــــــــم را دیــــــــــدم  / آتـــش و هیــــــزم 
و ذغــــال نبــــــود / اخگـری بهــــــر اشتــعـــــال نبــــــود  / هیــــچ 

کس آتشــــــی نمی افروخت / ز آتش خویش هر کسی می سوخت
چهارم.  اى واى از این بیابان وین راه بی نهایت

این شیوه برخورد با مخالفان در یک گروه خاص خالصه نمی شود. چپ و راست هم 
ندارد. شدت و ضعف دارد ، اما متاسفانه چنانکه بیشتر سیاسیون در جامعه ما بر این 
قاعده استوارند که هر عملی را عکس العملی است ، مساوى و در خالف جهت ، از هر سو 

که بنگرى جز وحشت از آینده ى فرهنگ و اندیشه چیزى نمایان نمی شود. 
اما این از آن اشتباهاتی است که باید از آن درس گرفت و از بروز مجدد آنها جلوگیرى 
کرد و این راه ناصواب را صورت بست. چه تدبیر اى مسلمانان که من خود را نمی دانم؟ 
وجود تفکراتی از این دست و بهره بردن از شیوه ى هتک و توهین براى دستیابی به 
مقصود ، نتیجه ى جامعه ى بی تفاوت است. جامعه اى که چو تخته پاره برموج خود 
تقواى  برابر  در   ، کند  می  عالم خود سیر  در  و  کرده  رها  قدرت  پایش صاحبان  از  را 
بدون خرد و اندیشه هم بدون تفکر آغوش می گشاید . پس بروز چنین رفتارهایی در 
مرحله نخست به جامعه باز می گردد . جامعه باید پویا و ایمانی باشد و بگونه اى خود 
را مدیریت کند که هر بد زبان و تند زبانی در برابرش تنها بماند. اینها شرحی است از 

هزاران اما »ما نگوییم بد و میل به نا حق نکنیم« 
باید مراقب بود در آیینی که پیامبرش مظهر لطف و مهربانی است و امامان معصومش با 
مردم و براى مردم زندگی می کنند و دانشمندانش چونان خواجه نصیر پاسخ هتک را 

می دهند ، سلیقه ها به حساب دین گذاشته نشود . 
در پایان داستانی عبرت آمیز را که امام خمینی)ره( در دیدار با نمایندگان دوره اول 
مجلس و هیئت دولت در دهه فجر سال ۱359 در خصوص نرم زبانی و برخورد حکیمانه 
با مخافان، بیان فرمودند نقل می نمایم:»یک کسی به خواجه نصیرالدین - رضوان الل 
علیه - کاغذى می گویند نوشته بود و مسائلی. و در ضمن او جسارت کرده بود به ایشان 
و اسم »کلب« روى ایشان گذاشته بود. ایشان جواب وقتی که نوشتند - از قرارى که 
نقل می شود - مسائلی که او اشکال داشت یکی یکی به طور حکیمانه دفع کرده بودند 
تا رسیده بود به اینجایی که به ایشان گفته بود تو سگ هستی.ایشان گفته بود که نه، 
اوصاف و خواص و آثار من با اوصاف و خواص و آثار کلب دوتاست. کلب فالن صفت را 
دارد من آن صفت را ندارم، من فالن صفت را دارم او ندارد. حکیمانه این طورى حل 
کرده بود قضیه را. خوب، اگر خواجه هم یک کاغذ نوشته بود به اینکه نه، تو سگی و 
پدرت هم سگ است! فردا، یک کاغذى دریافت می کرد او سه تاچیز رویش گذاشته بود. 
وقتی ما بتوانیم با زبان نرم، با نصیحت، با قول سالم بدون نیش، بدون اظهار غرض مردم 
را اصالح کنیم، دوستان خودمان را زیاد کنیم، براى خدا همین معنا باشد، خوب، چه 
داعی هست که آدم با قلم خودش به ضد خودش عمل کند. خیلیها خیال می کنند که 
این حرفی که من می زنم، ضد فالن است و سرکوب می شود فالن. لکن اول خودش 
سرکوب می شود. اینها توجهی به این معنا ندارند. اول یک وقتی که یک همچو شد که 

دیدند قلم، قلم آلوده است، این مورد نفرت واقع می شود.«
»وما توفیقی اال بالل علیه توکلت و الیه انیب

امیرحسام شهسوارى

عالمان بی حلم و زاهدان بی علم آفت دین و دنیای مردم

احمدى  آقاى  به  اى  اشاره  کوچکترین  آنکه  بی  آقاى جنتی  چرا 
داشتن  از  که  کردند  کسانی  نثار  را  عبارات  تندترین  کند،  نژاد 
تریبون هاى مورد استفاده ایشان و آقاى احمدى نژاد محرومند؟! و 
آدرسهایی دادند که هر عوامی، مخاطبان و مقصد و مقصود گوینده 
را به آسانی درک کند! نگارنده معتقد است حضرت آقاى جنتی به 
خاطر عالقه پیشین خود به جناب احمدى نژاد و احیاناً به دلیل 
گذر همیشگی رییس جمهور از خطوط قرمز، انتقاد از جناب ایشان 

را حذف کردند و اال...
شرایط  مورد  در  نگهبان  شوراى  دبیر  اظهارنظر  روزگذشته 
ایشان  شد.  منتشر  آتی،  جمهورى  ریاست  انتخابات  کاندیداهاى 
از  و کله گنده خواندن یکی  با گردن کلفت   - آیت الل جنتی   -
انتخابات  واژه  از  انتقاد کردند که چرا   ، سیاسیون مشهور داخلی 
آزاد استفاده می کنند؟ و اضافه کردند که »من نمی توانم افرادى 
افراد  این  اما  ببرم  نام  می کنند  مطرح  را  آزاد  انتخابات  واژه  که 
اعدام  مستحق  که  ...برخی  هستند  سیاسی  شکست خورده هاى 
بودند از انتخابات آزاد حرف می زنند ... »بعد از فتنه گرى منتظر 
جایزه گرفتن هم هستند«در آن سخنرانی، سخنان دیگرى از این 

قبیل نیز رانده شده بود که اکنون مورد بحث نیست.
در اینباره چند نکته به نظر می آید:

روزهاى  این  شرایط  و  فضا  با  آشنایی  اندک  که  کسی  هر  یکم. 
اندیشیدن  لختی  به  نیازى  آنکه  بی  باشد،  داشته  کشور  سیاست 
بیان  از  باشد، می داند که منظور خطیب محترم شوراى نگهبان 
الل هاشمی  آیت  نخست  وهله  در   ، اى  نسنجیده  چنین جمالت 
این  دوى  هر  است.  خاتمی  محمد  سید  االسالم  سپس حجت  و 
اینک،  عزیزان، روزگارى رداى ریاست جمهورى بر تن داشتند و 
یکی با حکم چندباره رهبر معظم انقالب بر صندلی ریاست مجمع 
با  اصالحاتی  پی  در  همچنان  اما،  دیگرى  و  زده  تکیه  تشخیص 
خطوط قرمز مشخص نظام است و دائم، ضمن مراجعه به اصول، از 
مخالفت با براندازى و حمایت از آرمان هاى حقیقی انقالب سخن 
که  کلماتی  از  استفاده  با  گفتار،  این  در  جنتی  الل  راند.آیت  می 
سابق  مقامات  ابتدا  نیست،  نماز جمعه  منزلت  و  شان  برازنده ى 
»گردن  چون  عباراتی  با  و  گرفته  لعن  و  طعن  باد  به  را  کشور 

یا  و  سابق  همراهان  مورد  در  امثالهم  و  گنده«  »کله   ، کلفت« 
انقالب ، باعث شگفتی  از  حتی پیشگامان و رهروان مبارزه پیش 
ناظران سیاسی شده اند. ایشان به گونه و لحنی شگفت انگیز از این 
بسیارى  احترام  مورد  و  انقالب هستند  از سابقون  )که  شخصیتها 
از گردن کلفت و کله  اند که گویی منظور  از مردم( سخن گفته 
گنده، مقامات اسرائیل است! اینکه چگونه آیت الل جنتی به خود 
اجازه می دهند در تریبون نماز جمعه، بی محابا به رقیبی که خود 
»بزرگش« می خواند ، حمله ور شود، پرسشی است که پاسخش 

نامشخص است.
چون غرض آمد هنر پوشیده شد_صد حجاب از دل به سوی دیده شد

تعداد  از  نگارنده  از  بیش  بسی  الل جنتی  آیت  القاعده  علی  دوم: 
 ، آن  به  پرداختن  باب »زبان« و »سخن« مطلعند که  در  روایات 
در  احتیاط  و  حرفی  کم  به  دعوت  اما  گنجد.  نمی  مقال  این  در 
سخنگویی و گزیده و سنجیده گفتن، انبوه این توصیه هاست؛ چرا 
که زبان فعالیترین و در عین حال خطاکارترین عضو آدمی است. 
این  انسان، چندان در کار نیست که زبان. الجرم  از  هیچ عضوى 

عضو فسیح المیدان و وسیع الجوالن و بیش فعال، پرخطاست.
تفنن و سرگرمی و بازى با سخن، همان چیزى است که به کرات 
در روایات نهی شده اما لقلقه ى کالم برخی شده که هنگامه ى 
عصبانیت و انتقام، چونان سالحی کشنده و گزند، از آن بهره می 
جویند، چندان که امیر مومنان می افزماید: لغزش زبان کاراتر از 
اصابت سرنیزه است.رسول گرامی اسالم )ص(، »بیشترین خطاهاى 
انسان را به سبب زبانش« دانسته و موال علی نیز زبان را »درنده 

اى« می داند که اگر رها شود، می گزد!
به یاد دارند که انتقاد از واژه »انتخابات  سوم: جناب جنتی قطعاً 
آزاد« دو سه روز پیش توسط رهبرى معظم انقالب نیز بیان شده 
بود، اما آن نوع بیان و آداب کجا و این گفتار نکوهیده کجا؟! رهبرى 
روز چهارشنبه در شمایل و صورتی سنجیده و حکیمانه ، نسبت به 
تکرار این واژه هشدار دادند و لب کالم را بیان داشتند، ضمن آنکه 
تا آنجا که نگارنده مطلع است ، مخاطبان این سخنان ، مستمعان 

قابلی هستند و این توصیه ها را جدى گرفته اند.
با این اوصاف، چگونه است که وقتی رهبرى با چنین ادبیاتی سخن 
و  ناصواب  عباراتی  با  دهند  می  اجازه  خود  به  برخی  گویند،  می 
ناشایست ، از سویی ضمن افزایش فاصله تفاهم جناح هاى سیاسی 
فضاى  هاى سیاسی،  کینه  و  اختالفات  تشدید  و  انتخابات  بر سر 
جامعه را تهییج و تحریک کرده و از دیگر سو، از مقتداى خویش 

پیشی بگیرند؟!
البته این اتفاق، مسبوق به سابقه است و چندى است برخی افراد 
از رهبرى حرکت می کنند  در موضع گیرى هاى سیاسی جلوتر 
و بجاى بهره گیرى صحیح از این سخنان، مسیر انحراف را پیش 
گرفته اند. انتظار این است که بزرگانی همچون جناب جنتی، مقابل 
در  را  تفکر  این شیوه  اجازه گسترش  و  بایستند  رفتارها  نوع  این 
از  تر  خطرناک  جریانی  شود  باب  اگر  که  تفکرى  ندهند.  جامعه 
جریان موسوم به انحراف که این روزها بعنوان خطرى داخلی مطرح 
شده را ایجاد می کند. چنین تفکراتی است که در راه عبور سالمت 

کشتی انقالب گه گاه فتنه هایی کور به پا می کند.
نیست  آنچنان  آزاد«،  »انتخابات  چهارم. بحث و گفت وگو درباره 
که جناب آیت الل جنتی گفته اند. شمار کسانی که اصل آزادى 
آنقدر  اند،  برده  سئوال  زیر  را  اساسی  قانون  در  مصرح  انتخابات 
ناچیز است که بانگ آنها به گوش نمی آید. سخنی اگر هست و 
شکایی اگر ابراز می شود، اول در سابقه برخی اعضاى این شورا در 
سخنرانی له یا علیه یک کاندیداست و ثانیاً براى آنست که ممیزى 
شوراى نگهبان در آینده به استناد قوانین مصوب و دالیل سنجیده 
و محکم باشد.گوآنکه رهبر انقالب همواره از موضع دفاع از قانون 
از شوراى نگهبان حمایت و پشتیبانی کرده اند، اما آنچه نمی توان 
وراى چون و چند و مناقشه بنشیند و در حریم »فرا انتقادى« جاى 
گیرد پاره اى شیوه ها و روش هاى به کار گرفته شده این سالها، 
براى اعمال نظارت از سوى شوراى نگهبان است.  شوراى نگهبان، 
این حق شهروندان  طبعاً  و  است  قانونی  وظایف  با  قانونی  نهادى 
است که بتوانند میزان تناسب عملکرد اعضاى شورا را با مسئولیت 

ها و وظایف قانونی شان بسنجند و آن را مورد انتقاد قرار دهند.
پنجم. سخن از »انتخابات آزاد« پیش از این نیز، از سوى جناب 
آقاى  بود.   شده  بیان  محترم  جمهور  رییس  نژاد  احمدى  آقاى 
در  مجریه  قوه  همایش  اولین  در  امسال  آذرماه  در  نژاد  احمدى 
حقوق اساسی جمهورى اسالمی ایران از »انتخابات آزاد« سخن به 
انتخابات آزاد، حق  میان آورد و گفت: »اصل بر رأى مردم است. 
مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در 
اینکه بخواهند برخالف قانون اساسی، صالحیت هاى رئیس جمهور 
را ببندند به نظر عده اى که ملت هیچ حقی به آنها نداده است. «

این سخنان، تنها بخشی از اظهارات جنجالی محمود احمدى نژاد 
طی ماههاى اخیر است و اتفاقاً تعداد سخنرانی هاى مشابه آن نیز 
کم نیست. اما به واقع، چرا آقاى جنتی بی آنکه کوچکترین اشاره 

نثار کسانی کردند که  ایشان کنند، تندترین عبارات را  به  اى 
نژاد  ایشان و آقاى احمدى  از داشتن تریبون هاى مورد استفاده 
محرومند؟!  و آدرسهایی دادند که هر عوامی، مخاطبان و مقصد و 

مقصود گوینده را به آسانی درک کند! 
به خاطر عالقه پیشین  آقاى جنتی  نگارنده معتقد است حضرت 
خود به جناب احمدى نژاد و احیاناً به دلیل گذر همیشگی رییس 
جمهور از خطوط قرمز، انتقاد از جناب ایشان را حذف کردند! و 
رهگذر،  این  در  آمد  نمی  بدش  چندان  محترم  خطیب  شاید  اال 
اشاره اى هم به رییس جمهورى کند که این روزها نگرانی جدى 
نیروهاى اصیل انقالب را متوجه برخی اقدامات مشکوک دولتش 
دشمن  از  بودن  آسوده  دل  که  نیست  شکی  است.ششم.  ساخته 
درونی و بیرونی شرط خردمندى نیست. اما دفاع هاى نامانوس و 
ابراز سخنان نه چندان حکیمانه هم شرط مقبولیت عامه نیست.در 
این میان، توجه عمیق و باورمندانه به سخنان اخیر رهبرى، اقتضا 
می کند که »همه« از صمیم دل به اصول حقیقی انقالب بازگشته 
آباد و  و عمر گرانمایه نسل جدید را معطوف به ساخت کشورى 
براى  دست  این  از  هایی  محدودیت  نگارنده،  گمان  کنند.به  آزاد 
ظرفیت ها و نیروهاى اصیل انقالب، نه عقالنی است، نه مشروع، نه 
به صالح ملت است و نه به نفع دیانت...پس بر همه است تا جانب 

اعتدال و انصاف نگاه دارند.
و در آخر: انصاف را! که آزادى را و حقوق قانونی را تنها براى خود 
نخواهیم یا آنکه در صفحه شطرنج سیاست همه را سرباز ندانیم. 
حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسیم و قواعد رقابت سیاسی را 

پاس داریم.
 مصطفی فقیهی

جناب آیت اهلل! انصاف را !  
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بود که در بخش  گراني و کمبود داروها در چند ماه گذشته،  شاید مهم ترین مساله اي 
سالمت و درمان مورد توجه قرار گرفت...

 از یک سو سرگرداني بیماران براي تهیه داروهایشان و نگراني از کمبود داروهاي بیماران 
سرطاني و صعب العالج و از سوي دیگر مشکل تامین ارز دارو و مشکل  داروسازان،  بازار 
و حرف  تا حدودي حساسیت ها  بهداشت،  وزیر  برکناري  با  بود.  آشفته کرده  را  دارویي 
و حدیث ها در مورد دارو کمتر شد، اما آیا مشکل حل شده یا با تامین ارز مرجع همه 

مشکالت برطرف مي شود؟
در شرایط فعلي، بازار دارویي با کمبودهاي جدي مواجه است. آخرین ارزیابي انجام شده 
نشان مي دهد در حال حاضر با کمبود 74 قلم داروي وارداتي و ۱۲6 قلم داروي تولید 
داخل مواجه هستیم که در بین اقالم وارداتي، داروهاي گران قیمتي از جمله قرص هایي 
که یک بسته  30  عددي آنها 540هزار تومان قیمت دارد یا ویال هایي که هر دانه شان، 
4میلیون تومان به فروش مي رسد، مشاهده مي شود. ارزیابي قیمت داروها نشان مي دهد 
اخیر جزو  در 4-3 سال  پرارزشي هستند که  و  گران قیمت  داروهاي  وارداتي،  داروهاي 
اقالم دارویي مصرفي قرار گرفته و هزینه هاي سنگیني را بر مردم تحمیل کرده اند. رییس 
را  حرف هایش  »سالمت«  با  گفت وگو  در  برآورد ها  این  بیان  با  سالمت  اقتصاد  انجمن 
اگر  نیستند. حتي  بیمه  داروهاي گران قیمت تحت پوشش  »این  ادامه مي دهد:  این گونه 
بیمه آنها را تحت پوشش قرار دهد، آنقدر هزینه شان باالست که بیمه نمي تواند به سایر 
تعهدات خود در قبال داروهاي تولید داخل عمل کند. از طرف دیگر، فرانشیز این داروها 
هزینه  زیادي دارد و حتي اگر در فهرست بیمه قرار بگیرد، ۲5 درصد سهم بیمار در مورد 
داروي 5 میلیون توماني، حدود یک میلیون و ۲00 هزارتومان خواهد شد که رقم باالیي 
است. در حقیقت داروهایي که در سال هاي اخیر واردات آنها در دستورکار قرار گرفته، از 
عوامل افزایش فقر هستند و هزینه هاي کمرشکن بهداشت و درمان را افزایش داده اند.« 
دکتر محمدرضا واعظ مهدوي که پیش از این معاون سازمان برنامه و بودجه نیز بوده یکي 
از دالیل اینکه به گفته وزیر سابق بهداشت، 7/5 درصد مردم به دلیل هزینه هاي بهداشت 
و درمان به زیرخط فقر رفته اند، همین سیاست هاي وارداتي و واردات داروهاي گران قیمت 
و  فقر  تشدید  باعث  جامعه  در  درماني  و  بهداشتي  هزینه هاي  »افزایش  مي کند:  عنوان 
افزایش هزینه هاي کمرشکن خواهدشد، به همین دلیل اقتصاد سالمت رابطه تنگاتنگي با 

سیاست هاي کشور در بخش بهداشت و درمان دارد.«
داروهاي وارداتي نسبت به داروهاي داخلي افزایش یافته

همواره مسووالن بهداشت و درمان مي گویند 94 درصد داروهاي مصرفي در کشور، تولید 
داخل است و فقط 6-5 درصد داروها وارد کشور مي شوند، اما داروهاي وارداتي نسبت به 

داروهاي تولید داخل چه میزان هزینه دارند؟
فروش  انجام شده،  برآوردهاي  »براساس  توضیح مي دهد:  این باره  در  واعظ  مهدوي،  دکتر 
داروهاي وارداتي در سال 90، بالغ بر ۲ میلیارد و 370 میلیون عدد بوده که ۱6 هزار 
میلیارد ریال هزینه را به خود اختصاص داده است، در حالي که داروهاي تولید داخل 
۲8 میلیارد عدد فروش و ۲۱ هزار میلیارد ریال هزینه داشته اند. به عبارت دیگر 7درصد 
داروهاي وارداتي، 4۲ درصد هزینه دارو را دربرمي گیرد و این موضوع نشان مي دهد قیمت 
هر داروي وارداتي 6 هزار و 764 ریال است در حالي که هر قلم داروي تولید داخل 76 
ریال قیمت دارد، یعني هزینه هر واحد داروي وارداتي ۱00 برابر داروهاي تولید داخل 
است بنابراین اگر سیاست ها در جهت حمایت از تولید و افزایش آن باشد، در بسیاري از 

هزینه هاي بهداشت و درمان صرفه جویي خواهدشد.«
افزایش  مورد  در  بهداشت  وزارت  و  دولت  سیاست هاي  از  انتقاد  با  دانشگاه  استاد  این 
واردات در سال هاي اخیر تاکید مي کند: »پیش بیني مي شود در ماه هاي آینده نه تنها تولید 
داروهاي داخلي افزایش پیدا نکند، بلکه بیش از 50 درصد این داروها کاهش خواهد یافت، 
در نتیجه کمبود دارو باعث مي شود باز هم به واردات روي بیاوریم. عالوه بر آن در شرایط 
فعلي، ۲ میلیارد و 800 میلیون قلم داروي وارداتي وجود دارد، ولي در سال 86، تعداد 
این اقالم ۱ میلیارد و ۲00 میلیون واحد بوده است. این نشان مي دهد طي 4 سال، واردات 
دارو بیش از ۲/5 برابر شده است. همچنین در سال 86 فروش ریالي داروهاي وارداتي 
6هزار و ۲58 میلیارد ریال بوده، در حالي که در سال 89 به ۱5 هزار میلیارد ریال رسیده 
است، یعني فروش ریالي داروهاي وارداتي ۲46 درصد افزایش یافته، در مقابل داروهاي 
تولید داخل 80 درصد افزایش نشان مي دهد. به بیان دیگر رشد داروهاي وارداتي به تولید 

داخل از سال 86نسبت به سال 89 بیش از ۲/5 برابر بوده است.«
آیا مشابه این داروها در کشور تولید نشده؟

رییس انجمن اقتصاد سالمت میگوید: »اگر هزار و 600 میلیارد تومان داروي وارداتي )در 

سال 90( را آنالیز کنیم، 630 میلیارد تومان آن مخصوص داروهایي است که در کشور 
هم تولید مي شود و نیازي به واردات آنها نیست. 3۲3 میلیارد آن نیز مربوط به داروهاي 
مکمل و ترکیبي است به گونه اي که قبال پزشکان ۲ تا 3 دارو تجویز مي کردند، اما حاال این 
داروها ترکیب و وارد کشور مي شود، بنابراین تقریبا ۱000 میلیارد تومان از ۱600 میلیارد 
تومان هزینه داروهاي وارداتي، صرف داروهاي مکمل و داروهایي مي شود که مشابه آن در 
داخل کشور تولید مي شود. 640 میلیارد باقیمانده صرف اقالمي مي شود که طبق برآوردها 
40 تا 50 درصد این مبلغ فقط صرف داروهایي مي شود که تفاوت مختصري با مشابه 
تا 300 میلیارد  از هزینه داروهاي وارداتي ۲00  داخلي دارند. درمجموع مي توان گفت 
تومان آن ضروري و اجتناب ناپذیر و بقیه غیرضروري است.« به گفته دکتر واعظ مهدوي، 
ما در کشورمان  ولي  دنیاست  ناموفق در  و  تجربه شده  امر  واردات یک  افزایش  سیاست 
دوباره آن را تجربه مي کنیم به گونه اي که 30 میلیارد دالر واردات در ابتداي دولت نهم به 
70 میلیارد دالر رسیده و در وزارت بهداشت نیز این سیاست کپي برداري شده و ارز دارو از 
600 میلیون دالر به ۲/5 میلیارد دالر افزایش یافته و در شرایط بحران ارزي، مشکل هاي 
بسیاري ایجاد کرده است. عالوه بر آن، گسترش واردات، رانت ها و سوءاستفاده ها بیشتر 
که  دیگري  مهم  موضوع  مي برند.  هنگفتي  سودهاي  و شرکت ها  افراد  برخي  و  مي  شود 
دکتر واعظ مهدوي به آن اشاره مي کند، مشکل هاي تولیدکنندگان داروست: »هزینه تولید 
دارو از مواد اولیه تا مواد جانبي که شامل لوازم بسته بندي و... مي شود و هزینه نیروي 
انساني و حامل هاي انرژي براي تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است ولي تولید کنندگان 
نمي توانند قیمت محصوالتشان را متناسب با این افزایش قیمت ها باال ببرند در حالي که 
در بخش واردات تغییر قیمت ارز در قیمت تمام شده اعمال مي شود. در چنین شرایطي 
برخي تولیدکنندگان به استفاده از مواد اولیه  بي کیفیت روي مي آورند و برخي دیگر که 
کیفیت برایشان اهمیت دارد، با مشکل هاي مالي مواجه مي شوند و از پس مخارج خود 
برنمي  آیند بنابراین در شرایط فعلي هم میزان واردات دارو افزایش یافته و هم روند تولید 
دارو در کشور با مشکل مواجه شده است و عمال هرچه تولید مختل باشد، ناگزیر واردات 
بیشتر و ارزبري چند برابر خواهد شد و هزینه ریالي آن تا ۱0 برابر هم افزایش مي یابد که 

فشار آن بر مصرف کنندگان بیشتر احساس مي شود.«
کمر صنعت دارو دارد مي شکند!

بیمه  قرارگرفتن  پوشش  تحت  از  بهداشت،  سابق  وزیر  وحیددستجردي،  مرضیه  دکتر 
سرطاني  و  صعب العالج  بیماران  درمان  براي  که  گران قیمت  وارداتي  داروي  قلم   ۲۱0
تجویز مي شد، خبر داده بود. این خبر چند بار در رسانه ها تکرار شد اما هنوز به نتیجه 
دارویي  صنایع  سندیکاي  هیات مدیره  عضو  کبریایي زاده،  عباس  دکتر  است.  نرسیده 
کشور، این تصمیم را عجوالنه و اشتباه توصیف مي کند: »از ۲۱0 قلمي که اعالم شده 
و  نیست  کشور  دارویي  لیست  در  قلم   46 تا   45 مي گیرد،  قرار  بیمه  تحت پوشش  بود 
قضیه  این  در  بهداشت  وزارت  فقط  البته  است.  گرفته شده  غیرکارشناسي  تصمیم  این 
دخیل نبوده چون این تصمیم در شوراي عالي سالمت گرفته شده که وزارت بهداشت 
یکي از اعضاي آن است. در هر صورت این تصمیم هنوز به نتیجه نرسیده است.« دکتر 
اشاره  دارو  تولیدکنندگان  مشکل هاي  از  گوشه اي  به  ادامه حرف هایش  در  کبریایي زاده 
مي کند: »عمده ترین مشکلي که صنعت دارو با آن مواجه است و در حال شکستن کمر 
به شرکت  هاي  بیمارستان ها  و  بیمه ها  بدهي هاي  و  نقدینگي  کمبود  است،  دارو  صنعت 
پخش دارو است. تغییرات نرخ ارز نیز مشکالت را دوچندان کرده چون بخش اعظم مواد 
اولیه داروها وارداتي است و دستورالعمل گشایش اعتبارات اسنادي که نیاز به نقدینگي را 
کم مي کرد، تغییر کرده است، به گونه اي که تا پیش از این، فقط ۱0 درصد مبلغ خرید 
را تولیدکنندگان پرداخت مي کردند، اما در حال حاضر بیش از ۱30درصد ارزش کاال باید 
براي تضمین پرداخت شود. از سوي دیگر، سیاست ها منطبق با شرایط موجود نیست و 
زماني که با تحریم مواجه مي شویم،  الزام به تغییر منابع خرید وجود دارد و وزارت بهداشت 
و صنعت و معدن باید انعطاف  بیشتري براي صدور مجوز واردات مواد اولیه نشان دهند تا 

مشکل هاي تولیدکنندگان حل شود.«
مشکل هاي صنعت دارو را به تحریم  ها نسبت ندهیم

مساله اي که این روزها در مورد دارو بیشتر مطرح مي شود، تامین به موقع ارز مرجع براي 
واردات دارو و تامین داروي مورد نیاز مردم است که تحریم ها بر این مسایل  تاثیرگذار 
مشکل هاي  دارد  اعتقاد  داروسازان،  علمي  انجمن  رییس  خوئي،  سیدحمید  است.دکتر 
سیاست هاي  شفاف نبودن  دلیل  به  باشد،  تحریم ها  از  ناشي  آنکه  از  بیش  دارو  صنعت 
مالي بانک مرکزي است: »مشکل هاي اقتصادي، مهم ترین تهدیدي است که داروسازان 
و صنایع دارویي با آن دست به گریبان هستند ارز الزم به موقع به وسیله بانک مرکزي 

تامین نمي شود، در نتیجه نمي توانند محصوالتشان را تهیه و به صورت روان  و پیوسته 
وارد بازار دارویي کشور کنند. همچنین بازار دارویي طبیعت و رفتار خاص خود را دارد، 
یعني اگر آرامش داشته باشد، مصرف دارو طبیعي و متعادل خواهد بود ولي در مواردي 
که بازار دچار اضطراب و هیجان مي شود، میزان مصرف دارو نیز تغییر مي کند و گاهي 5 
تا ۱0 برابر افزایش مي یابد. مثال یک بیمار دیابتي را در نظر بگیرید که در هر ماه ۱ ویال 
باشد، داروي خود را  بازار مطمئن  این دارو در  از وجود  انسولین مصرف مي کند. وقتي 
ماهیانه تهیه مي کند، اما اگر بازار دچار اضطراب شود، نگراني از کمبود دارو او را ترغیب 
مي کند مصرف 6 ماه یا بیشتر خود را یکجا تهیه کند، بنابراین میزان مصرف کلي دارو 

افزایش مي یابد و در نتیجه باید
آنکه در  بازار عرضه شود حال  به  و  تهیه  واقعي مصرف، دارو  نیاز  از  برابر بیش  تا 6   5
شرایطي که تولیدکنندگان، با مشکل مالي و نقدینگي مواجه هستند، تهیه دارو بیش از 

نیاز واقعي مقدور نیست.«
بازار دارویي  دکتر خوئي، مساله احتکار و قاچاق را نیز بسیار مهم مي داند: »زماني که 
دچار هرگونه التهاب و اضطراب نظیر کمبودهاي دارویي مي شود، حداقل یک سال طول 
مي کشد تا آثار آن برطرف و دوباره وضعیت طبیعي شود. هنگامي که کمبود و نداشتن 
تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارویي شکل مي گیرد، پدیده احتکار دارو بیشتر مي شود 
و  گرفته  پا  دوباره  قاچاق  پدیده  در حال حاضر  فعال خواهندشد.«  قاچاق  و شبکه هاي 
نمونه هاي آن را در اطراف داروخانه هاي بزرگ مانند ۱3  آبان و هالل احمر مي توان دید 
که داروهاي کمیاب به وسیله این شبکه ها مکیده مي شود و با چند برابر قیمت واقعي به 
دست مشتري مي رسد.« این استاد دانشگاه باز هم به  سیاست  هاي داخلي انتقاد مي کند 
اولیه  داروها تاثیرگذار بوده اما  انتقال  ارز و تامین مواد  و اعتقاد دارد شاید تحریم ها بر 
بي سیاستي هاي داخلي آسیب بیشتري به صنعت دارو زده است: »تا یک سال گذشته،  
صاحبان صنایع دارویي براي گشایش هاي بانکي فقط ۱0 درصد پول کاالیي که از خارج 
وارد مي کردند، مي پرداختند، اما در حال حاضر سیستم بانکي عالوه بر دریافت پیشاپیش 
صددرصد قیمت  مواد اولیه، 35 درصد فاکتور را هم به عنوان تضمین دریافت مي کند. به 
عبارت دیگر، نقدینگي تولیدکنندگان دارو باید ۱3/5برابر افزایش یابد تا بتوانند قدرت 
بانکي سوق  وام هاي  دریافت  به  را  داروسازان  امر،  این  کنند.  را حفظ  قبلي خود  خرید 
مي دهد که بهره ۲5 تا ۲8 درصد دارند. صنایع داروسازي ما نه آنقدر بنیه قوي دارد که 
نقدینگي را افزایش دهد و نه آنقدر سودآور است که داروسازان از پس این هزینه ها بر آیند. 
عالوه بر این، چرخش هاي ناگهاني و بي برنامه در سیاست هاي دارویي کشور، زیان هاي 
فراواني به صنعت داروسازي وارد مي کند. مثال زماني دروازه کشور به روي واردات بي رویه 
دارو باز است و در زمان دیگر، بدون زمینه و بسترسازي الزم، واردات محدود مي شود. در 
حالي که وقتي دارویي وارد بازار دارویي کشور مي شود، مردم به آن برند تعلق خاطر پیدا 
مي کنند و وقتي ناگهان واردات آن قطع مي شود، در فرایند درمان مردم تاثیر مي گذارد.« 
به گفته دکتر خوئي، از سال 80 به بعد، در تنظیم واردات و تولید دارو، نوسانات بي دلیل 
و افراط و تفریط هاي توجیه ناپذیر داشته ایم. مثال ورود این همه داروي تقویتي که اغلب 
با  که  دیگري  مهم  موضوع  دارد؟  توجیهي  چه  ندارند،  درمان  در  تعیین کننده اي  نقش 
رییس انجمن داروسازان در میان گذاشتیم، کیفیت داروهاي تولید داخل بود که مشابه 
آنها وارد کشور مي شود. وي اعتقاد دارد: »وقتي در کشور دارویي با کیفیت مطلوب تولید 
مي شود که اثر آن مشابه نمونه  خارجي است، باید جلوي واردات مشابه خارجي گرفته 
اولیه چیني و  مواد  به  تولیدکنندگان  باعث شده  نقدینگي  شود. در حال حاضر مشکل 
هندي روي بیاورند که کیفیت هاي متفاوتي دارند و متاسفانه در شرایط فعلي مکانیسم 
نظارتي و کنترلي دقیقي که بر کیفیت مواد اولیه دارویي نظارت کند، وجود ندارد و این 

تهدیدي براي کیفیت داروست
 
 

پشت پرده بازار دارو چه خبر است؟

آداب تربیت/دکتر میترا حکیم شوشتري/فوق تخصص روانپزشکي 
کودک و نوجوان

عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
بچه ها  رشد  بحث  ادامه  با  را  تربیت«  »آداب  هفته  این  ستون 
خصوصیات  اگر  مي گیریم.  پي  شناختي  رشد  روند  با  آشنایي  و 
طبیعي هر دوره سني کودکتان را بشناسید، به رشد بهتر او کمک 

خواهیدکرد...
شروع  را  نمادین  بازي هاي  بچه ها  سالگي   3 از  قبل  تا  گفتیم   
مي  کنند و قدرت تخیل آنها بیانگر سالمت ذهني شان است. یک 
یا  ریختم  چاي  مامان  بیا  مي گویند  و  مي آورند  را  خالي  فنجان 

پلیس مي شوند و نقش او را بازي مي کنند.
نباید تخیالت او را مسخره کنید یا بگویید دروغ نگو بچه جان! اسم 
تخیالت او را دروغ نگذارید؛ این حرف ها از ذهن فعال آنها مي آید 

و وظیفه شما شنونده بودن است. از
3 سالگي عالوه بر درک، بیان کلمات هم پیشرفت مي کند و الزم 
ملزم  عادالنه  و  مناسب  قوانین  از  پیروي  به  را  خود  فرزند  است 
کنید. انتظارات خود را واضح و توصیفي بیان و در صورت همکاري 
او را تشویق کنید. براي رشد بهتر بچه هاي ۲ تا 5 ساله  کودک 
سعي کنید با آنها بیشتر از قبل صحبت کنید. در مورد جایي که 
آنها مواجه  با  انتظاراتتان، کساني که قرار است  بروید،  قرار است 
به  است.  مهم  کالمتان  نوع  بزنید.  حرف  مشابه  مسایل  و  شوند 
منع  ناپسند  و  ممنوع  کارهاي  انجام  از  را  فرزندتان  اینکه  جاي 
کنید، به کارهاي مثبت تشویقش کنید. این دو جمله را مقایسه 
کنید: »داریم مي ریم خونه مادرجون! بچه خاله هم آنجاست، اگر 
باهاش آروم بازي کني، جایزه مي گیري.« و در مقابل: »اگر موهاي 
دختر خاله ات را نکشي و با او دعوا نکني، برات جایزه یه بستني 
مي خرم«. جمله دوم کودک را با نقطه ضعف خود آشنا مي کند و 
مي آموزد براي رسیدن به خواسته اش مي تواند از این رفتارهاي بد 
منم  منم  و  لجبازي  بودن،  خودمحور  باشد  یادتان  بگیرد.  کمک 
کردن از خصوصیات طبیعي بچه ها تا 5 سالگي است. پس ضمن 
را  بدرفتاري  و زمینه  القا  او  به  را  بودن  نباید حس منفعل  اینکه 
مهیا کنید، باید به او بفهمانید این شما هستید که قوانین را وضع 
مي کنید. مثال براي پیشگیري از مشکالت لباس پوشیدن کودک 
او  جلوي  را  مناسب  لباس  دست   3 یا   ۲ خانه  از  خروج  هنگام 

این کار بدون  با  انتخاب کند.  بگذارید و بگویید مي تواند یکي را 
آنکه مجبور شود منفعالنه لباسي را که برایش آورده اید با جنگ و 
دعوا بپوشد حس خودمحوري او را هم پاسخ داده اید. باید بدانید 
مقابله اي  رفتارهاي  این  و  ندارند  دشمني اي  هیچ  شما  با  بچه ها 
ناشي از خودمحوري آنها و ناتواني شان در درک عقاید و احساسات 
دیگران است. او درک نمي کند االن دیرتان شده و باید به سرعت 
لباس بپوشد و راه بیفتد. پس به جاي پرخاش و لجبازي با او، از 
ترفندي استفاده کنید که نتیجه اش برایتان خوشایند باشد. کودک 
و  زور  به  نه  اما  اجرا کند  و  بپذیرد  را  قوانین خانه  ملزم کنید  را 

لجبازي چون در این درگیري و کل کل، شما بازنده خواهید شد.
با »آداب تربیت« همراه شوید

چند هفته است ستون »آداب تربیت« درباره »والدگري مثبت« 
چاپ مي شود. بي تردید تضارب آرا و تعامل اندیشه ها و عقایدمان 
به عنوان والدیني که دست اندرکار رشد و پرورش کودکان امروز 
هستیم، مي تواند براي هر کدام ما تجربه هاي مفید و کارآمدي به 
ارمغان آورد. ستون »آداب تربیت« مکاني است براي پاسخگویي 

پرسش ها و نظرهاي تربیتي شما والدین عزیز.
از والدین بزرگواري که با ارسال پیامک از مطالب »آداب تربیت« 
تشکر یا انتقاد کرده بودند، قدرداني مي کنیم و از آنها مي خواهیم 
در صورت تمایل به همراه پرسش هایشان، عکس هاي کودکان شان 

را هم براي چاپ در »سالمت« بفرستند.
پاسخ »آداب تربیت« به پرسش  شما

»مي ترسم«  کلمه  که  دارم  ماهه اي  چهار  و  ساله   ۲ دختر  سالم. 
را براي بعضي چیزها مثل هواپیما به کار مي برد. چطور مي توانم 

کاري کنم که آسیب نبیند و بتواند از هواپیما هم استفاده کند؟
ترس از صداهاي ناگهاني مثل رعد و برق و... در این سن طبیعي 
است. نباید خیلي نگران شوید و واکنش هاي نامناسب نشان دهید. 
اگر فرزندتان از چیزي ترس دارد، بهتر است او را در آغوش بگیرید 
و به او آرامش دهید سپس همان طور که در بغل شماست، بپرسید 
از چه چیز ترسیده. توضیح نداده اید صداي هواپیما یا خود آن و 
ترسش چگونه ترسي است اما مي توانید با موشک درست کردن یا 
خرید یک هواپیماي اسباب بازي و بازي کردن با آن و سر و صدا 
با شادي مي گویند  که  را  مهمانداران  و  نقش خلبان  راه انداختن، 
کمربندها را ببندید و بقیه اتفاق هایي که در یک پرواز خوب رخ 

مي دهد، بازي کنید و احساس یک بازي جالب و دوست داشتني 
به  بخرید.  زمینه  این  در  کتاب هایي  برایش  بدهید.  کودک  به  را 
بداند شما  باید  نکنید. کودک  تنبیه اش  یا  ترسش مسخره  خاطر 
پسر  بفهمم  کرد.سالم. چطور  خواهید  و کمکش  مي فهمید  را  او 
۱۱ ماهه ام باهوش است یا اینکه راست دست است یا چپ دست؟ 
دست  دو  هر  با  بچه ها  و  ندارد  وجود  غالبي  دست  سالگي   3 تا 
مي توانند کارها را انجام دهند. اتفاقا اگر دست غالبي وجود داشته 
باشد و بچه فقط بتواند با دست راست یا چپ کارهایش را انجام 
دهد، الزم است حتما از نظر سالمت بررسي شود. در مورد هوش 
هم باید به شاخص هاي رشد کودک توجه کنید، آیا روي نمودار 
آیا  است؟  راه رفتن چگونه  و  نظر رشد کالمي  از  دارد؟  قرار  رشد 
قادر است در این سن دو کلمه مثل »هام« به معني غذا بگوید؟ آیا 
دستش را به دیوار مي گیرد و راه مي رود؟ بچه هاي سالم و باهوش 
دستورهاي  به  دارند.  را  توانمندي ها  این  ماهگي   ۱۱ در  اغلب 

تک جمله اي مانند کفشتو بیار، بالشتو بیار و... توجه مي کنند و....
و  بخوابد  نمي تواند  مادر  شیر  بدون  که  دارم  ماهه اي   ۱8 دختر 
شیر  از  را  او  باید  آیا  مي شود.  بیدار  شیر  خوردن  براي  نیمه شب 

بگیرم؟ چه زماني براي جدا کردن محل خوابش مناسب است؟ 
بهتر است تا ۲ سالگي به کودکتان شیر بدهید و اگر هم مي خواهید 
از آغوشتان محروم کنید؛ بغلش  را  او  نباید  از شیر بگیرید،  او را 
اینکه کودک  براي  تا در آغوش شما بخوابد. بعضي مادرها  کنید 
کودک  براي  خیلي  این  و  نمي کنند  بغل  را  او  نکند،  شیر  هوس 
سخت است که شیر و مادر را یکجا از دست بدهد. با یک شیشه 
شیرین  مایعات  خوردن  دارد  امکان  چون  بدهید  آب  او  به  شیر 
براي  کند.  پوسیدگي  دچار  را  دندان هایش  خواب  هنگام  شیر  و 
چون  اتاقش  نه  کنید  جدا  را  تختش  فقط  است  الزم  او  جدایي 
هنوز کوچک است و شب به شما نیاز دارد. براي اینکه شب راحت 
بخوابد، باید یک شام مناسب به او بدهید تا سیر شود. هنگام خواب 

هم با مکیدن سینه آرامش مي گیرد و تا صبح مي خوابد. 
من یک دختر 30 ماهه دارم. تازه شروع به کلمه گفتن کرده و 

جمله نمي گوید. خیلي نگرانم لطفا راهنمایي ام کنید.
درک  اگر  نگفته اید؛  چیزي  کودکتان  غیرکالمي  درک  مورد  در 
به  بدون  مي تواند  را  کارهایش  همه  و  دارد  دستورات  از  کاملي 
کار بردن جمله ها انجام دهد، جاي نگراني نیست. مثال اگر وقتي 
مي گویید مي خواهیم برویم بیرون، درک مي کند باید برود لباس 
یا کفشش را بیاورد و بپوشد و دستورات شما را مي فهمد و اجرا 
مي کند، به زودي با کمي تمرین جمله هم مي گوید. برایش کتاب 
بخوانید و شعر و آهنگ پخش کنید. بچه ها شعر را راحت تر یاد 
با  که  دارم  کنند.دختر ۲ساله اي  تقلید  دارند  دوست  و  مي گیرند 

خیلي  را  کلمات  و  دارد  خوبي  لغات  گنجینه  به سنش  توجه 
خوب تلفظ مي کند و دائم گوشي تلفن دستش است و با مخاطب 
بزنم.در  حرف  مي کند  اصرار  هم  من  به  و  مي زند  حرف  فرضي 
وابسته  چیز  هیچ  به  که  بچه هایي  خواندم  تربیت  آداب  ستون 
نیستند، طي روند رشد به بررسي نیاز دارند؛ خیلي نگران شدم. 
چون دوقلوهاي پسر _ ساله ام اصال براي خواب یا غذا یا مسایل 
دیگر به چیزي وابسته نیستند اما بچه هاي همسن آنها حتي در 
مسافرت هنوز پتو و عروسک نوزادي شان را مي برند. آنها حتي به 
باشند، شب  مادر و خواهرم  اگر منزل  و  نیستند  وابسته  من هم 
بدون من مي خوابند. همیشه به این موضوع فکر مي کردم اما گمان 

نمي کردم مهم باشد. لطفا راهنمایي کنید. 
در مورد دوقلوهایتان توضیحات کافي نداده اید، آنها از نظر عاطفي 
چگونه اند؟ اینکه بچه ها خود را با شرایط مختلف زندگي سازگار 
کنند، خیلي خوب است و اگر به مادربزرگ و عمه عالقه مندند و 
در موقع لزوم شما مي توانید روي کمک آنها حساب کنید، مانعي 
ندارد. منظور ما از وابسته نبودن، این است که کودک هیچ ارتباط 
عاطفي خاصي با کساني که در ارتباط زیاد با آنهاست، برقرار نکند. 
در مطلبي که باعث نگراني شما شده، در مورد بررسي هایي هشدار 
داده ایم که مي تواند کودکان مبتال به اوتیسم را در هر طیفي که 
باشند، شناسایي کند. مثال مادر کودکي 4 ساله و مبتال، به من 
مي گفت آرزو به دل مانده یکبار کودکش او را بغل کند! فرزند او 
اصال اهل ابراز محبت و بوسیدن نبود حتي در مورد مادر و پدرش.

تخيالت کودکانه را به تمسخر نگيريد!
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اقتصاد ایران آنالین: نشریه معتبر »فوربس« به تازگي فهرستي از تاثیرگذارترین مردان 
قدرتمند زمین در سال 2012 منتشر کرده است. »کارولین هوارد« نویسنده این مطلب، 
گفته این فهرست ۷1 نفره را از بین ۷.1 میلیارد نفر در جهان انتخاب کردن کار دشواري 
بوده است. براي انتخاب  نام هایي که در فهرست نهایي این نشریه قرار گرفته اند، قاره ها، 

صنایع و افراد بسیاري مورد بررسي دقیق قرارگرفته اند.
یکي از مواردي که در این فهرست به چشم مي خورد طیف سني متفاوت مردان حاضر 
تاثیرگذارترین مردان جهان در سال  این لیست است. جوانترین فردي که در میان  در 
2012 قرار گرفته »مارك زوکربرگ« موسس شبکه اجتماعي فیسبوك است. او با 2۸ 
سال سن عنوان جوانترین میلیاردر حاضر در این فهرست را نیز به خود اختصاص داده 
است. اما مسن ترین فردي که در این فهرست جایي براي خود دست و پا کرده »عبداهلل 
اما یک  این فهرست  با ۸۸ سال سن است.  پادشاه عربستان  بن عبدالعزیز آل سعود « 

انتخاب جالب هم براي ایراني ها دارد: رستم قاسمي وزیر نفت جمهوري اسالمي ایران.

مارك زوكربرگ - ۲۸ ساله

فیسبوك  اجتماعي  سایت  که  بزند  حدس  مي توانست  کسي  کمتر  فیسبوك:  موسس  
به این حد نفوذ و موفقیت در سرتاسر دنیا دست خواهد یافت. اما این شبکه اجتماعي 
پرحرف و حدیث نه تنها توانست نام خود را در دنیا جاودانه کند، بلکه »زوکربرگ« جوان 
را نیز به میلیاردها ثروت رساند. اگرچه بررسي ها نشان مي دهد که میزان ثروت مارك 
از 1۷.5 میلیارد دالر به 1۴ میلیارد دالر کاهش یافته است اما با این حال هنوز هم نام 
»زوکربرگ« همه جا شنیده مي شود. در ماه اکتبر کاربران »کشور فیسبوك« به مرز یک 

میلیارد نفر رسیدند.
كیم جونگ ـ اون - ۲۹ ساله

رهبر کره شمالي: جوانترین پسر » رهبر عزیز کره شمالي، کیم جونگ ـ ایل« بعد از مرگ 
پدر در دسامبر سال 2011 جاي او را گرفت. فرضیه ها حاکي از این مطلب است که » 
رفیق کیم جونگ ـ اون« کنترل مطلقي بر زندگي 2۴ میلیون شهروند کره شمالي دارد. 
زماني که وي رهبري کره شمالي را در دستان خود گرفت 2۸ سال داشت و به این ترتیب 
عنوان جوانترین رهبر این کشور را نیز به خود اختصاص داد. »اون« دارای عناوین دبیر 
اول حزب کارگران کره، رییس کل کمیسیون مرکزی نظامی، رییس کل کمیسیون ملی 
دفاع کره شمالی، فرمانده ارتش خلق کره، و عضو کمیته مرکزی حزب کارگران کره است.

لري پیج و سرگئي برین - ۳۹ ساله

»سرگئي  و  است  گوگل  وجوي  جست  موتور  مدیرعامل  پیج«  »لري  گوگل:  موسسین 
برین« امروز مدیریت پروژه هاي ویژه بزرگترین موتور جست وجوي دنیا را در دستان خود 
دارد؛ پروژ ه هایي که در سال 201۴ به بازار عرضه خواهند شد. هنگامی که »پیج« مشغول 
تحصیل در مقطع دکترا در رشته علوم رایانه در دانشگاه استنفورد بود، »سرگئی برین« 
را مالقات کرد. آنها با کمک یکدیگر موتور جست وجوگر گوگل را در سال 199۸ میالدی 
پربازدیدترین  به  را  گوگل  توانسته اند  دو  آنالین،این  ایران  اقتصاد  گزارش  به  بنانهادند. 
سایت دنیا تبدیل کنند. آمارها نشان مي دهد که هر ماه بیش از یک میلیارد نفر به گوگل 
مراجعه و از آن استفاده مي کنند. مدیران گوگل همچنین همواره کوشیده اند تا این سایت 

را به عنوان یکي از سردمداران تکنولوژي هاي خاص در دنیا معرفي کنند.

الون موسك - ۴۱ ساله

مدیرعامل شرکت SpaceX، تسال موتورز: این میلیادر ۴1 ساله یکي از مردان قدرتمند 
در عرصه فضایي است. او موسس شرکت نام آشناي PayPal است. »موسک« در سابقه 
فعالیت در شرکت هاي مطرح دیگري چون شرکت توسعه راکت SpaceX و شرکت تولید 

ماشین هاي الکتریکي تسال را هم دارد. 
انرژي  شرکت  در  که  بوده  افرادي  کلیدي ترین  از  یکي  »موسک«  موارد،  این  بر  عالوه 
سه  حاضر  حال  در  »موسک«  است.  بوده  مشغول  فعالیت  به  سوالرسیتي  خورشیدي 
فناوري کلیدي را در دستان خود دارد. او عالوه بر توسعه موشک ها، در شرکت تسال هم 
براي تولید ماشین هاي الکتریکي در ایاالت متحده فعالیت مي کند و عالوه بر این دو مورد 
با فعالیت خود در شرکت سوالرسیني براي تولید انرژي خورشیدي به روش هاي مدرن هم 
برنامه هاي ویژه اي دارد. »موسک« متولد 2۸ ژوئن سال 19۷1 میالدي در آفریقاي جنوبي 

است و رشته کاري او به هیچ وجه مرتبط با تحصیالتي که داشته نیست.

روبین لي - ۴۴ ساله

موسس و مدیر عامل بایدو: یکي از ثروتمندترین مردان چیني است. برآوردها نشان مي 
دهد که ثروت خالص او بالغ بر ۷ میلیارد دالر مي شود. او توانسته با اختراع بزرگترین 
موتور جست وجوي چیني نه تنها در میان هموطنان خود که در دنیا نیز نام و آوازه اي 
براي خود دست و پا کند. »روبین لی« پیشقدم در تأسیس اینترنت چین و مغز متفکر 
موتور جست و جوی محبوب چینی بایدو است. لی در دانشگاه پکن و نیویورك، مدیریت 
اطالعات خوانده است. او در سال 2000 به همراه »اریک زو« موتور جست وجوي »بایدو« 

را پایه گذاری کردند. از سال 200۴ تا کنون لی مدیریت »بایدو« را برعهده دارد.

رید هافمن - ۴۵ ساله

رئیس هیئت مدیره شرکت LinkedIn: او یکی از موسسان و رییس هیات مدیره شرکت 
دالر،  میلیارد   2٫1 خالص  سرمایه  با  سالگی  چهل وپنج  سن  در  که  است   LinkedIn
رده  تکنولوژي در  دنیاي  میلیاردهاي  از جوانترین  به عنوان یکي  را  توانسته است خود 
اعضای  از  یکی  او همچنین  دهد.  قرار  کرد  منتشر  فوربس  امسال  که  فهرستي  نوزدهم 
هیات مدیره شرکت بازی های آنالین Zynga است. سرمایه گذاری ۴0 هزار دالری او در 
سال 200۴ در فیس بوك، در ماه آگوست گذشته بازگشت بیش از 100 میلیون دالری 

داشته است.

دیوید كامرون - ۴۶ ساله

با ۴6 سال سن  بریتانیا:دیوید ویلیام دانلد کامرون متولد 9 اکتبر 1966 و  نخست وزیر 
بریتانیا شناخته مي شود. کامرون در  به عنوان جوان ترین نخست وزیر 200 سال اخیر 
دانشگاه آکسفورد در رشته فلسفه، علوم سیاسی و اقتصاد تحصیل کرده و رتبه اول را 
به دست آورده است. او سپس به دپارتمان مطالعاتی محافظه کار پیوست و مشاور ویژه 
»نورمن المونت« و بعد از آن »مایکل هوارد« شد. اولین دوره کاندیداتوری پارلمان در 
حوزه انتخاباتی استافورد در سال 199۷ به شکست انجامید اما کامرون در سال 2001 
به عنوان عضو پارلمان از حوزه انتخاباتی آکسفوردشیر از بخش ویتنی انتخاب شد. او دو 
سال بعد به عنوان سخنگوی مخالفان ترفیع رتبه پیدا کرد و خیلی زود، در جریان رقابت 
انتخاباتی عمومی سال 2005 رئیس هماهنگ کننده سیاست شد. کامرون به عنوان یک 
کاندیدای جوان و میانه رو شناخته شد که مورد قبول رای دهندگان جوان بود و در سال 

2005 پیروز انتخابات رهبری محافظه کار شد.

دمیتري مدودف - ۴۷ ساله

با والدیمیر پوتین عوض کرد  نخست وزیر روسیه:مدودف در سال 2012 جاي خود را 
و این گونه او دوباره به نخست وزیري رسید. او در تاریخ ۷ مي سال 200۸ میالدی به 
عنوان رئیس جمهور روسیه طی مراسمی در کاخ کرملین، سوگند یاد کرده بود. دمیتری 
مدودف فرزند آناتولی مدودف از اساتید موسسه فناوری لنینگراد است. او در سال 1990 
در دفتر والدیمیر پوتین به عنوان وکیل حقوقی استخدام شد و در زمان انتخابات ریاست 
جمهوری والدیمیر پوتین رئیس دفتر انتخاباتی وی بود. رابطه پوتین ـ مدودف به عنوان 

یک مدل سیاسي خاص در دنیا شناخته مي شود.

جف بزوس - ۴۸ ساله

مدیرعامل آمازون:او موسس و مدیر بزرگترین و مشهورترین وب سایت خرده فروشي در 
دنیاي تکنولوژي است. او با وب سایت آمازون تغییراتي سریع و اساسي در عرصه صنعت 
نشر و چاپ ایجاد کرد. جف بزوس همراه نامزد خود در سال 199۴ شرکت امازون را 
تاسیس کردند و بالفاصله یک برنامه نویس حرفه ای به نام »کافان« را تشویق کردند تا 
در شرکت استخدام شود . یک سال بعد یعنی در سال 1995 اولین نسخه از وب سایت 
کار  رسما  آمازون  تاریخ 16 جوالی 1995  واز  گرفت  قرار  اینترنت  روی شبکه  آمازون 

خود را اغاز کرد.
رستم قاسمي - ۴۸ ساله

رئیس اوپک: سردار رستم قاسمي به عنوان وزیر نفت جمهوري اسالمي ایران و رئیس 
دوره اي اوپک شناخته مي شود. مهندس رستم قاسمي در کنار فارغ التحصیلي در رشته 
انقالب اسالمي در هشت  از فرماندهان مهندسي سپاه پاسداران  مهندسي عمران، یکي 
سال جنگ تحمیلي و از جانبازان جنگ ایران و عراق نیز هست. رستم قاسمی در سال 

13۴3 در شهر اسیر از توابع شهرستان المرد استان فارس متولد شده است.

رستمقاسميدربين10مردتاثيرگذارجهاندرسال2012
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 کوه های مینیاتوری بندر چابهار
این کوهها براثر فرسایش سریع باران و باد به این شکل در آمدند 

و یکی از پدیدهای جذاب و کم نظیر زمین شناسی هستند.


