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نشريه فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي و سياسي
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اخالق و تراژدی انصراف از يارانه

عکس
منتقدين ماجرای مک فارلين هميشه 

هياهو می  کردند

کاهش فقر آموزشی کودکان؛ رکن 
مهم »عدالت خواهی غيرپوپوليستی«

هر قوطي نوشابه 10 قاشق شکر دارد

اولين جشنواره طبيعت گردی، طب 
سنتی و گياهان دارويی در نطنز از نگاه 

دوربين ارمغان

کریمپور نطنزی در این دیدار که با استقبال گرم حضرت آیت اله حاج آقا یوسف طباطبائی نژاد روبرو 
اشراف  با  و  نمود  ارائه  نطنز  شهرستان  اجتماعی  و  فرهنگی  وضعیت  از  جامعی  گزارش  بدواً  گردید 
دقیقی که امام جمعه محترم اصفهان نسبت به مسائل نطنز داشتند رهنمودهای الزم در هر زمینه 

ارائه فرمودند.
ایشان بر لزوم حمایت از فعالیت های فرهنگی بویژه هیآت مذهبی تاکید نموده و پس از اطالع از اینکه 
قرار است در مجتمع مسکونی مهر بازداشت گاهی احداث گردد از امیری مدیر کل سازمان زندان ها 

درخواست نمودند نسبت به این اقدام تجدید نظر شود.
کریمپور در این دیدار گزارشی از قابلیت های بی نظیر و متنوع تاریخی و گردشگری نطنز ارائه نمود و 
ضمن تشکر از تالش همکاران میراث فرهنگی نطنز خواستار توجه بیشتر اداره کل به این شهرستان 
هتل  واگذاری  جبران  به  گردید  درخواست  اردیبهشت  در  شده  برگزار  همایش  به  اشاره  .با  گردید 
جلب سیاحان نطنز به سپاه، حمایت الزم از مجموعه هایی نظیر باغ رستوران کوهاب، مجموعه سبب 
سرابان و هتل در حال احداث سرابان به عمل آید. و هر چه سریعتر با تشکیل کارگروهی متشکل از 
وزارت اقتصاد و دارائی، شهرداری و اداره میراث نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی قلعه کوهاب 
و واگذاری آن به بخش خصوصی و آماده سازی آن برای برگزاری همایش های سراسری و استقرار 
غرفه های صنایع دستی کلیه استان ها و استقرار رستوران سنتی و امکان اسکان گردشگر اقدامات 

الزم معمول گردد.
در این دیدار پیشنهاد گردید برای جلب مشارکت های مردمی هر مجموعه تاریخی نطنز را تحویل 
هیآت امنایی از همان محل داده تا نسبت به مراقبت از آن ها و آماده نمودن برای بازدید گردشگران 
اقدام  این  نگاه”  یک  در  “نطنز  نامه  ویژه  و  نطنز  کتاب  مالحظه  با  مصلحی  پایان  در  ورزند.  اهتمام 

فرهنگی را قابل تقدیر، توصیف و حمایت همه جانبه خود را از اینگونه فعالیت ها اعالم نمودند.

شورای امنيت ملی اختيار حصر خانگی افراد را ندارد

با مصلحی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهانبا نماینده بزرگوار ولی فقیه و امام جمعه محترم اصفهان

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است

6

والدت با سعادت حضرت علی )ع( مبارک باد

دیدارهای حاج مسعود کریمپور نطنزی



2سیاسیارمغان

و  موسوی  جان  حفظ  برای  که  بگوییم  نمی شود  مطهری: 
قانون،  فعلی خالف  داریم/وضعیت  نگه  را  آنها  باید  کروبی 

عقل و شرع است
وزیر دادگستری مبنی  اظهارات  به  اشاره  با  تهران  نماینده 
بر اینکه حصر موسوی و کروبی مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی بوده، گفت: شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری 
ندارد و تنها می تواند در شرایط اضطراری به صورت موقتی 
چنین حکمی بدهد اما اینکه این افراد سه سال و نیم در 

حصر بمانند تنها با حکم دادگاه صالحه امکان پذیر است.
وزیر دادگستری مبنی  اظهارات  به  اشاره  با  تهران  نماینده 
بر اینکه حصر موسوی و کروبی مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی بوده، گفت: شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری 
ندارد و تنها می تواند در شرایط اضطراری به صورت موقتی 
چنین حکمی بدهد اما اینکه این افراد سه سال و نیم در 

حصر بمانند تنها با حکم دادگاه صالحه امکان پذیر است.
به گزارش »انتخاب«، علی مطهری درحاشیه جلسه علنی روز 
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگاران 
در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری درباره حوادث بند 
350 اوین و حصر در جلسه روز گذشته کمیسیون گفت: 
این سوال راجع به علت حصر آقایان موسوی و کروبی است 
و اینکه چرا درباره واقعه بند 350 اوین اطالع  رسانی کافی 
نشده است که باعث شد تا اخبار رسانه های بیگانه موجب 
تشویق اذهان عمومی شود. از پاسخ سوال وزیر دادگستری 
در جلسه کمیسیون قانع نشدم و باید این سوال به صحن 

علنی ارجاع شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: در جلسه ای که با وزیر دادگستری 
عالی  شورای  مصوبه  خانگی  حصر  گفت  وی  شد،  برگزار 
امنیت ملی است و این در حالی است که این شورا چنین 

اختیاری را ندارد.
مطهری عنوان کرد: در شرایطی این شورا می تواند اقدام به 
محدود کردن افراد کند که در کشور آشوب شده باشد که 
این محدودیت از 10 الی 20 روز است، اما اینکه کسی 3 

سال و نیم در حصر بماند پذیرفتنی نیست.
این نماینده در مجلس نهم گفت: تنها در صورتی می توانند 

این مدت در حصر خانگی بمانند که با حکم دادگاه صالح 
باشد و شورای عالی امنیت ملی چنین حکمی را نمی تواند 

صادر کند و این برخالف قانون اساسی است.
از  جلسه  این  در  گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
پاسخ وزیر دادگستری در این مورد قانع نشدم و باید سوال 

از وی به صحن علنی ارجاع شده و در آنجا پاسخ دهد.
مطهری گفت: قوه قضائیه هر چه زودتر باید تکلیف حصر 
خانگی موسوی و کروبی را مشخص کند،  زیرا مجازات بدون 

محاکمه نداریم و مجازات باید با حکم قوه قضائیه باشد.
تصمیم  این  کرد:  تصریح  فرهنگی مجلس  عضو کمیسیون 
در 28 بهمن 88 گرفته شده، اما تاکنون ادامه داشته و این 
تصمیم نباید به اینگونه باشد که این حکم تا زمانی که از 

دنیا بروند جاودانه باشد زیرا این کار معنی ندارد.
اینکه گفته  از خبرنگاران درباره  مطهری در پاسخ به یکی 
شده حصر موسوی و کروبی برای حفظ جان آنها و حفاظت 
نمی توان  گفت:  است،  احتمالی  تعرضات  برابر  در  آنها  از 
هم  ما  باشد  اینطور  اگر  گرفت  تصمیم  احتماالت  براساس 
می گوییم برای حفظ جان مقامات قوه قضائیه آنها را حصر 
حفظ  برای  که  کرد  تصمیم گیری  اینگونه  نمی شود  کنید. 

جان این افراد باید آنها را نگه داریم.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه برای تصمیم گیری درباره 
وضعیت موسوی و کروبی گفت: اگر دادگاه مثال پنج سال 
زندان برای این افراد درنظر گرفت یا هر حکم دیگری صادر 
فعلی  وضعیت  اما  نمی کند  اعتراض  کسی  موقع  آن  کرد، 

خالف قانون، عقل و شرع است.
وزیر  پاسخ های  از  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
دادگستری به سواالت خود درباره علت ادامه حصر موسوی 
است،  نشده  قانع  اوین  زندان   350 بند  واقعه  و  کروبی  و 
ارائه  رئیسه  هیأت  به  را  نامه  باید  قضائی  افزود: کمیسیون 
جلسه  کار  دستور  در  را  سواالت  این  رئیسه  هیأت  و  کند 

علنی قرار دهد.
وزیر  از  نماینده  دو  سوال  شدن  منتفی  درباره  مطهری 
و  اساسی  قانون  خالف  کار  این  گفت:  نیز  دادگستری 
آئین نامه مجلس است و نباید تکرار شود چرا که اختیارات 

نظارتی مجلس را محدود می کند

یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه انتقاد ابزار اصالح است 
و اگر نباشد اصالحات واقعی در جامعه ایجاد نمی شود، گفت: انتقاد 
با  یا  باشد  انتقام جویی  و  تهمت  و  دروغ  و  تخریب  با  همراه  نباید 
هدف کوبیدن جناح مقابل و تسویه حساب شخصی و جناحی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل 
از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار 
شد با اشاره به احادیثی از امام حسن عسکری)ع( یکی از نشانه های 
برای  برنامه ای جامع  را خنده بی جا دانست و گفت: اسالم  نادانی 
و  بیداری  و  خواب  تبسم،  گریه،  خنده  برای  و  است  زندگی  همه 
برنامه دارد و اسالم دینی جامع است و جامعیت  برای همه چیز 
یکی از نشانه های ابدیت و شمول عمومیت آن همین جامعیت دین 

اسالم است.
وی با بیان اینکه روایات متعدد درباره خنده و آداب آن داریم بیان کرد: در برخی از روایات داریم تبسم در صورت برادر 
مومن حسنه است معنی این روایات این است که مسلمان نباید اخمو و قیافه در هم داشته باشد و نباید وقتی برادر 

مسلمان خود را می بیند با قیافه تند و اخمو با او روبه رو شوید و مسلمان باید اخالقش جاذبه داشته باشد.
خنده باید مالیم و توأم با ادب باشد

استاد برجسته حوزه ادامه داد: درعین حال نگاه می کنیم که برای این امر حد و مرزی قرار داده شده اول اینکه در روایات 
خنده پیغمبر به صورت تبسم بود یعنی ابهت خود را حفظ و خنده قهقه نداشتند و در روایات دیگر است که قهقه و صدای 

بلند و ناموزن در موقع خنده درست نیست و ابهت انسان کم می شود و کفاره هم ممکن است داشته باشد.
وی ادامه داد: نبابراین انسان باید ادب و وقار را حفظ کند و ادب و وقار ایجاب می کند انسان خنده های پر سر و صدا 
نداشته باشد و مالیم و توام با ادب و وقار باشد.آیت اهلل مکارم افزود: از جمله چیزهایی که نهی شده خنده بی جا است 
که برخی بیجا می خندند خنده پر سر و صدا هم نهی شده در عین حال اجازه داده شده و تشویق شده که مسلمانان با 
رعایت ادب و وقار خنده رو باشند.وی بیان کرد: با توجه به این موضوع جامعیت اسالم را نباید فراموش کرد که برای همه 
چیز برنامه دارد حتی مسائل معمولی مانند خمیازه و عطسه و این نشانه های جامعیت است که اسالم وقتی درباره چنین 

مسائل ریزی برنامه دارد قطعا به فکر برنامه های اساسی نیز بوده است.
انتقاد مورد افراط و تفریط قرار گرفته است

این مفسر قرآن کریم در ادامه به مسئله انتقاد و درست یا غلط بودن آن اشاره کرد و گفت: این از مسائلی است که مورد 
افراط و تفریط است برخی می گوند نه شرایط اجازه نمی دهد انتقاد کرد برخی می گویند همه چیز را باید به باد انتقاد 

گرفت.
انتقاد شاخه ای از امر به معروف و نهی از منکر است

وی افزود: واقع مسئله این است که انتقاد در شاخه امر به معروف و نهی از منکر می گنجد و روایت یا فصلی درباره انتقاد 
نداریم بلکه این امر شاخه ای از امر به معروف و نهی از منکر و شرایط امر و معروف و نهی ار منکر را دارد.

آیت اهلل مکارم شیرازی افزود: در امر به معروف و نهی از منکر نباید دروغ و تهمت و تخریب باشد در انتقاد هم اینگونه 
است نباید دارای تخریب و دروغ و تهمت و انتقام جویی باشد یا قصد کوبیدن جناح مقابل با تسویه حساب شخصی و 
جناحی باشد بلکه انتقاد ابزار اصالح است اگر نباشد اصالحات واقعی در جامعه ایجاد نمی شود.استاد درس خارج فقه حوزه 
ابراز داشت: ما همه بشریم و بشر جایز الخطا است و از سویی دیگر اسالم دین اجتماعی است که همه در مقابل جامعه 
مسئولند و ما همه در مقابل همه شرایط جامعه مسئولیت داریم. وی افزود: دین اسالم دین فردی نیست بنابراین چون 

همه در جامعه نسبت به مسائل اجتماعی مسئولند حق انتقاد داریم و برخی مواقع انتقاد واجب هم است.
این مرجع تقلید بیان کرد: ما می بینیم به مسائل فرهنگی بی توجهی شده و فساد اخالق گسترش می یابد باید انتقاد کنیم 
منتها به قصد اصالح نه تخریب و انتقاد سازنده و مفید و دوستانه نه مخرب و موذیانه و انتقام جویانه که این این   همان 

شرایط امر به معروف و نهی از منکر است اگر ما از این مرز تجاوز نکنیم خوب است.
سکوت کار نادرستی است

وی با اشاره به اینکه سکوت کار نادرستی است و با این توجیه که چون مسئله تحریم و انرژی اتمی مطرح است چیزی 
راجب حجاب یا مواد مخدر و مفاسد اخالقی نگویید این توجیه درستی نیست. آیت اهلل مکارم شیرازی ادامه داد: انتقاد 
باید آن هم از سوی آقایانی که اطالعات بیشتری دارند و اهل علم و اساتید دانشگاه هستند باعث می شود جامعه رو به 
اصالح برود. این مرجع تقلید افزود: نگاه می کنیم برخی فیلم ها و رسانه و کتاب ها شرایط اسالمی ندارد برخی ناسالم است 

باید تذکر داد تا اصالح شود و این تذکرات هم به قصد اصالح است نه تخریب.
وی بیان کرد: اگر در انتقاد این حد و مرز ها رعایت شود درست است اما غیر از این باشد اسالم اجازه نمی دهد باید راست 
بگوییم، حق را بگیم و کسی حق ندارد جلوی این انتقاد را که در آن شرایط رعایت شده بگیرد و بگوید در چنین شرایطی 

انتقاد نکنید.

به گزارش خبرنگار ارمغان، این جشنواره که با حضور زرگرپور استاندار اصفهان، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، دکتر شمس اردکانی رییس دانشکده طب سنتی 
تهران، مسعود کریم پور نطنزی، قاضی دیوان عالی کشور و مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه ارمغان و خیل عظیمی از 

پزشکان و مسووالن کشوری و گردشگری و .. در محل دانشگاه آزاد نطنز افتتاح شد.
طی این همایش، دکتر محسن رضایی طی سخنانی  افزود : از آنجائی در شهرستان نطنز، گیاهان داروئی زیادی وجود دارد، 
مسئوالن باید زمینه را برای ایجاد طب سنتی آماده کنند که این موضوع سبب می شود تا گردشگری طب سنتی هم در 

این منطقه فعال شود.
وی در رابطه با چشم انداز 1404 خاطر نشان کرد : از آنجائی که نطنز دارای تمدنی 8 هزار ساله بوده و در دوره های تاریخی 

مختلف در اوج بوده و بسترهای الزم را دارد، باید به عنوان منطقه الگوی چشم انداز ایران 1404 باشد.
وی همچنین از استاندار اصفهان و فرماندار نطنز خواست در این رابطه همه سعی و تالش خود را به کار بندند.

در این همایش، استاندار اصفهان، رحمانی موحد معاون سازمان میراث فرهنگی، دکتر شمس اردکانی، امام جمعه نطنز، 
فرماندار نطنز و .. به ایراد سخنرانی پرداختند.

دکتر رضایی و هیات همراه قبل از شروع جشنواره ، از مسجد جامع ، کارگاه عبادی ، موزه باستان شناسی ، حسینیه مرکز 
شهر و نمایشگاه توسلیان بازدید نمود.

اردیبهشت 1393

www.ARMAGHANNEWS.com

شماره 169
و 170

آیت اهلل مکارم شیرازی: انتقاد وسیله تسویه شورای امنیت ملی اختیار حصر خانگی افراد را ندارد
حساب جناحی نیست/ حد و مرز  در انتقاد رعایت شود

دکتر محسن رضایی در نطنز



3اقتصادیارمغان
شماره 169

و 170

83 اقتصاددانان و 25 جامعه شناس کشور، با ارسال نامه ای به 
دکتر روحانی و دکتر الریجانی، خواستار همدلی و همراهی دولت 
و مجلس برای طراحی سازوکار »بودجه ای« و »غیربودجه ای« 

مناسب برای »کاهش فقر آموزشی کودکان« شدند.
در این نامه که به امضای اقتصاددانان مشهوری مانند غالمعلی 
راغفر،  تبریزی، عباس شاکری، حسین  فرجادی، حسین عبده 
وحید  و  اصفهانی  صالحی  جواد  شرکا،  برادران  حمیدرضا 
شاهد  اخیر  دهه  دو  »در  است:  شده  عنوان  رسیده،  محمودی 
در  جامعه شناسان  و  اقتصاددانان  روزافزون  فکری  همگرایی 
زمینه نقش محوری »سرمایه انسانی« به عنوان موتور محرکه 
توسعه پایدار اقتصادی_اجتماعی بوده ایم. به بیان دیگر در نقطه 
مقابل عدالت پوپولیستی که با تمرکز صرف بر پرداخت پول نقد 
به گروه های نیازمند همراه است، نگاه علمی و غیرپوپولیستی به 
مقوله عدالت، بر مبنای توانمندسازی انسان ها و ایجاد ظرفیت 
طریق  از  فقر«،  رسیدن  ارث  »به  شوم  چرخه  شکستن  برای 

تمرکز بر کاهش »فقر آموزش« و »فقر سالمت« استوار است«
علی اصغر  ارمکی،  آزاد  تقی  چون  معتبری  جامعه شناسان 
سعیدی، محمد رضایی، مقصود فراست خواه و پویا عالءالدینی 
هم ضمن امضای این نامه تاکید کرده اند: »فقر امکانات آموزشی 
برای کودکان در مناطق محروم و نیز مناطق حاشیه ای شهرهای 
بزرگ، به بازتولید فقر پرداخته و قابلیت کودکان مناطق محروم 
برای گریز از تله فقر در آینده را کاهش می دهد. همچنین فقر 
ناهنجاری های  و  بزهکاری  توسعه  ریسک  کودکان،  آموزشی 
اجتماعی را به شدت افزایش داده و به تضعیف سرمایه اجتماعی 
همراهی  طریق  از  جز  مشکل،  این  حل  قطعا  می شود.  منجر 

مسووالنه دولت و مجلس محترم میسر نیست«
متن مشروح این نامه که در هفته معلم و در یک سالگی 
کلی  سیاست های  زمینه  در  رهبری  معظم  مقام  ابالغیه 

تحول آموزش وپرورش منتشر شده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور

شورای  مجلس  محترم  ریاست  الریجانی،  دکتر  آقای  جناب 
اسالمی

با عرض سالم و تحیت
سه  مناسب  پیشرفت های  وجود  با  مستحضرید،  که  همان طور 
هنوز  متاسفانه  آموزش وپرورش،  »کمی«  توسعه  در  اخیر  دهه 
در  را  خود  کودکی  روزهای  سرزمین مان  کودکان  از  بسیاری 
می گذرانند.  افسرده کننده  و  فرسوده  مدارس  بی نشاط  فضای 
فقر  با  طرف  یک  از  کشور  محروم  مناطق  مدارس  از  بسیاری 
و  دست  ورزشی  و  تفریحی  پرورشی،  آموزشی،  امکانات  شدید 
پنجه نرم می کنند و از طرف دیگر با فقر انگیزه معلمان که تا 

حد زیادی از مشکالت معیشتی آنان ناشی می شود.
استاندارد،  بخاري  کافي،   نور  هنوز  کشور  مدارس  از  بسیاری 
امکانات  از  حداقلی  و  مناسب  بهداشتي  سرویس  کتابخانه، 
ورزشی ندارند؛ چه رسد به امکانات مناسبی که بتواند فرزندان 

ایران زمین را به نسلی توانمند و بالنده تبدیل کند . . .
مناطق  در  کودکان  برای  آموزشی  امکانات  فقر  ترتیب،  این  به 
به  نوعی  به  بزرگ،  شهرهای  حاشیه ای  مناطق  نیز  و  محروم 
»بازتولید فقر« پرداخته و قابلیت کودکان مناطق محروم برای 
گریز از تله فقر در آینده را کاهش می دهد. همچنین فقر آموزشی 
کودکان، ریسک توسعه بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی را 
افزایش داده و به تضعیف »سرمایه اجتماعی« منجر  به شدت 
می شود. قطعا حل این مشکل، جز از طریق همراهی مسووالنه 

دولت و مجلس محترم میسر نیست.
از طرف دیگر، در دو دهه اخیر شاهد همگرایی فکری روزافزون 
اقتصاددانان و جامعه شناسان در زمینه نقش محوری »سرمایه 
انسانی« به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی 
بوده ایم. به بیان دیگر در نقطه مقابل »عدالت پوپولیستی« که 
با تمرکز صرف بر پرداخت پول نقد به گروه های نیازمند همراه 
مبنای  بر  عدالت،  مقوله  به  غیرپوپولیستی  و  علمی  نگاه  است، 
چرخه  شکستن  برای  ظرفیت  ایجاد  و  انسان ها  توانمندسازی 
»فقر  کاهش  بر  تمرکز  طریق  از  فقر«  رسیدن  ارث  »به  شوم 

آموزش« و »فقر سالمت« استوار است.
همچنین صاحب نظران متعددی بر این نکته تاکید کرده اند که 
دو رکن کلیدی سرمایه انسانی، یعنی »آموزش« و »سالمت«، 
بالقوه  فساد  آنها،  در  دولت ها  مداخله  که  هستند  حوزه هایی 
به مداخله دولت در هر حوزه دیگری  را نسبت  بسیار کمتری 
به همراه خواهد داشت. نتیجه آنکه شاهد حرکت بخش بزرگی 
از کشورهای مختلف به سمت حضور پررنگ و فعاالنه دولت در 

»آموزش« و »سالمت« هستیم.
با تاسف بسیار، با وجود تاکید سیاست های کلی نظام بر همین 
تاسف  است.  نشده  اجرایی  ما  رویه هنوز در کشور  این  مساله، 
بیشتر آنکه در برخی موارد با برچسب زدن به هزینه های دولتی 

جاری«،  »هزینه های  عنوان  تحت  »سالمت«  و  »آموزش«  در 
سعی در کاهش سهم این هزینه ها از مجموع هزینه های دولت 
از آنکه سرمایه گذاری دولت در این دو حوزه،  داشته ایم؛ غافل 
بنیه »سرمایه  به منزله »سرمایه گذاری« در مستحکم ساختن 
به  بلندمدت  در  را  ملی  اقتصاد  پایدار  پویایی  و  بوده  انسانی« 

دنبال خواهد داشت.
جناب آقایان روحانی و الریجانی؛

»حامی  پژوهشگران  از  ما، جمعی  فوق،  توضیحات  به  توجه  با 
انتشار  از  پس  ایران«،  دانش آموزان  برای  یکسان  فرصت های 
خطاب به دولت محترم در ۹2/12/12 و ارائه پیشنهاد »ایجاد 
نفع  به  شهروندان  یارانه ای  انصراف  برای  شفاف  سازوکاری 
در  کشور«،  محروم  مدارس  وضعیت  بهبوددهنده  برنامه های 

دومین نامه خود پنج تقاضای زیر را از شما دو بزرگوار داریم:
برای  »غیربودجه ای«  و  »بودجه ای«  سازوکار  طراحی  الف( 

کاهش »فقر آموزشی کودکان«
در  کودکان«  آموزشی  فقر  »کاهش  مهم  نقش  به  توجه  با 
ناهنجاری های  بزهکاری ها و  بازتولید فقر، کاهش  از  پیشگیری 
و  دولت  است  الزم  اجتماعی،  سرمایه  تقویت  نیز  و  اجتماعی 

مجلس محترم توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشند.
با توجه به آنکه دولت و مجلس در اولین سال همکاری، گام اول 
»عدالت خواهی علمی، واقع بینانه و غیرپوپولیستی« را در قالب 
اصالح مسیر قسمتی از یارانه ها به سمت توسعه انسانی در حوزه 
سال  در  که  است  مناسبی  زمان  اکنون  برداشتند،  »سالمت« 
»دوم« همکاری، گام »دوم« عدالت خواهی علمی و منطقی، در 
یارانه های دولتی به سمت  از  قالب اصالح مسیر قسمتی دیگر 
بر  ویژه  تاکید  با  و  »آموزش«  حوزه  در  انسانی  توسعه  تحکیم 
»کاهش فقر آموزشی کودکان« برداشته شود. در کنار افزایش 
از  اطمینان  برای  نظارتی  مناسب  سازوکار  است  الزم  بودجه، 

بهره وری مناسب در هزینه کرد این بودجه طراحی شود.
ثروت  تولید  جنبه  فقط  اگر  حتی  که  باشیم  داشته  باور  باید 
اقتصادی را در نظر بگیریم، دانش آموزان ایران از تمام آنچه در 

معادن و میادین نفتی خود داریم، باارزش ترند.
کردن  محسوب  و  دولت  بودجه  طبقه بندی  رویه  تغییر  ب( 
»بودجه آموزش وپرورش« در ذیل بودجه های »سرمایه گذاری« 
آموزش وپرورش،  در  دولت ها  مخارج  دارایی«قطعا  »تملک  و 
»هزینه«  از جنس  در حوزه سالمت،  دولت های  مخارج  مشابه 
نیست بلکه از جنس »سرمایه گذاری«ست؛ و چه سرمایه گذاری 
ای بهتر، سودآورتر و مطمئن تر از سرمایه گذاری در مهم ترین 

منابع کشور یعنی »سرمایه انسانی«؟
ساخت  در  شبه دولتی  و  دولتی  سرمایه گذاری های  آیا  به واقع 
کارخانجات متعدد تولیدکننده مواد غذایی و مصالح ساختمانی 
و فرش و امثالهم باید در اولویت باشد یا سرمایه گذاری دولت در 
بهبود وضعیت هزاران مدرسه افسرده کننده استان های محروم و 

مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ؟
ناخالص  تولید  از  آموزش وپرورش  بودجه  »نسبت  افزایش  ج( 
ملی« با جهت گیری ویژه در زمینه کاهش فقر آموزشی کودکان

به  کشور،  در  کودکان  آموزشی  فقر  علت  از  بخشی  قطعا 
هم اکنون  می شود.  مربوط  آموزش وپرورش  بودجه ای  مضیقه 
ابتدایی  مقطع  دانش آموز  هر  برای  دالر   4۶5 ساالنه  ما  دولت 
هزینه می کند. در مقام مقایسه، میانگین بودجه دولتی ساالنه 
برابر   10 تقریبا  اسپانیایی  دانش آموز  هر  برای  اختصاص یافته 
هر دانش آموز ایرانی است، برای هر دانش آموز لهستانی تقریبا 
پنج برابر، برای هر دانش آموز در کره جنوبی ۹ برابر، برای هر 
برزیلی حدودا  برای هر دانش آموز  برابر و  دانش آموز کوبایی 4 

دو برابر ]منبع: آمارهای WDI بانک جهانی برای سال 2013[.
نتیجه آنکه به عنوان مثال، در شرایطی که بنابه گزارش »سازمان 
جهانی غذا« )WFP( حدود ۶0 کشور دنیا برنامه هایی را برای 
ارائه وعده غذایی رایگان در مدارس مناطق محروم اجرا می کنند، 
ما،  دولتی  مدارس  در  رایگان  شیر  ارائه  برنامه  حتی  متاسفانه 

بارها به دلیل محدودیت های بودجه ای به تعلیق درآمده است.
بنابراین با هدف ارتقای بیشتر جایگاه بین المللی کشور به لحاظ 
شاخص های »توسعه انسانی«، شایسته است هم زمان با »کاهش 
مردم«،  به  واگذاری  قابل  حوزه های  در  دولت  اقتصادی  حضور 
برای  اختصاص یافته  دولتی  بودجه  افزایش  برای  مکانیزمی 
آموزش وپرورش با تمرکز ویژه بر کاهش فقر آموزشی کودکان 

طراحی شود.
سهمی  »پیش بینی  طریق  از  می تواند  مربوطه  مالی  منابع 
یارانه ها«،  هدفمندی  بعدی  فازهای  درآمدهای  از  مشخص 
»طراحی مالیاتی ویژه بر اتومبیل ها و امالک گران قیمت« و یا 
»در نظر گرفتن درصدی ثابت از درامد فروش سهام شرکت های 
فقر  کاهش  برای  مناسبی  مالی  منابع  و  شده  تامین  دولتی« 

آموزشی کودکان ایران زمین ایجاد کند.

د( طراحی سازوکاری برای افزایش انگیزه فرهنگیان و معلمان 
زحمتکش

به مشکالت وسیع فرهنگیان و معلمان زحمتکش در  با توجه 
مدارس دولتی که بعضا منجر به کاهش انگیزه های آنان در بهبود 
مستمر کیفیت آموزش شده، شایسته است تدبیر مناسبی برای 
رفع این مشکل اندیشیده شود. به طور خاص، وضعیت معیشتی 
محروم،  مناطق  مدارس  در  خدمت  به  شاغل  فرهنگیان  بغرنج 
این  دانش آموزان  برای  آموزش  کیفی  فقر  تشدید  ریشه های  از 
مدارس است که حل نشدن آن می تواند به تشدید فقر آموزشی 

کودکان منجر شود.
و  شناختن  رسمیت  به  سمت  به  مجلس  و  دولت  حرکت  ه( 
تسهیل فعالیت »سمن«ها )سازمان های مردم نهاد( و رسانه های 
حامی حرکت های خودجوش در زمینه بهبود وضعیت آموزشی 

و پرورشی و تفریحی و ورزشی مدارس محروم کشور
در  باشد  کوچکی  قدم  نامه  این  انتشار  که  امیدواریم  پایان  در 
جهت تحکیم و توسعه نگاه علمی، واقع بینانه و غیرپوپولیستی 
به مقوله عدالت و برابری فرصت های اقتصادی_اجتماعی؛ گامی 
ابالغ سیاست های  در یک سالگی  و  معلم  فرخنده  هفته  در  که 
کلی تحول نظام آموزش وپرورش از سوی مقام معظم رهبری در 

اردیبهشت ۹2، امید است پربرکت و تاثیرگذار باشد.
به امید توفیق در کمک به توسعه ایرانی آباد و پرنشاط
1۶ اردیبهشت ۹3

جاللی  کاظم  دکتر  الفبا(:  حروف  ترتیب  )به  به  رونوشت 
اسالمی(،  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  محترم  )ریاست 
کمیسیون  محترم  )ریاست  زاهدی  محمدمهدی  دکتر 
محترم  )وزیر  فانی  علی اصغر  دکتر  آموزش وتحقیقات(، 
آموزش وپرورش(، حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم )ریاست 
محترم کمیسیون برنامه و بودجه(، دکتر محمدعلی نجفی )دبیر 
نیلی  مسعود  دکتر  دولت(،  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  محترم 

)مشاور اقتصادی ارشد رئیس جمهور(
امضاکنندگان )به ترتیب حروف الفبا(

اساتید و پژوهشگران حوزه اقتصاد و مدیریت:
1. آذرمند، حمید )پژوهشگر اقتصادی(

2. اسالمی بیدگلی، سعید )مدرس مدیریت مالی شهید بهشتی(
3. اسماعیلی، مهدی )پژوهشگر اقتصادی(

4. افشاری، زهرا )استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(
5. اکبرپور، محمد )دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه استنفورد(

۶. امینی رعیا، محمد )پژوهشگر اقتصادی(
۷. ایزانلو، قاسم )پژوهشگر اقتصادی(

عالمه  دانشگاه  اقتصاد  علمی  )هیات  لطفعلی  بخشی،   .8
طباطبائی(

۹. بخشیانی، رضا )پژوهشگر اقتصادی(
10. برادران شرکا، حمیدرضا )دانشیار بازنشسته اقتصاد عالمه 

طباطبایی و معاون سابق ریاست جمهوری(
عالمه  اقتصاد  علمی  )هیات  محمدمهدی  بهکیش،   .11

طباطبایی(
12. پورشیرازی، حسین )پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش(

13. پورصادقی حقیقت، سهیل )پژوهشگر اقتصادی(
14. توحیدی، حسین )پژوهشگر حوزه مدیریت استراتژیک(

15. جبل عاملی، پویا )مدرس و پژوهشگر اقتصادی(
1۶. جلیلی کامجو، پرویز )پژوهشگر اقتصادی(

1۷. الحسینی، صادق )پژوهشگر اقتصادی(
18. حکیمیان، حسین )پژوهشگر اقتصاد و مدیریت(

1۹. خرمی، سیامک )پژوهشگر توسعه پایدار(
20. خسروشاهی، امیررضا )دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه 

نورث وسترن(
21. خیری، علیرضا )پژوهشگر مالی و اقتصادی(
22. داودی، آزاده )پژوهشگر حوزه اقتصاد فقر(

23. داودی، محبوبه )پژوهشگر اقتصادی(
24. درگاهی، حسن )هیات علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی(

25. درودیان، حسین )پژوهشگر اقتصادی(
رازی  دانشگاه  اقتصاد  علمی  )هیأت  سهراب  دل انگیزان،   .2۶

کرمانشاه(
2۷. دینی ترکمانی، علی )هیات علمی اقتصاد موسسه مطالعات 

بازرگانی(
28. ذاکری، ناصر )پژوهشگر اقتصادی(

2۹. راغفر، حسین )هیات علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا(
30. رئیس جعفری، رسول )پژوهشگر اقتصادی(

31. زمانی، شیوا )هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف(
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  علمی  )هیات  ابوالفضل  زندی نیا،   .32

طباطبایي(
33. زهرا کاویانی )پژوهشگر اقتصادی(

34. زیبایي، حسن )پژوهشگر حوزه مطالعات اقتصادي و آینده 
پژوهي(

35. سلجوقی، خسرو )هیات علمی معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری(

3۶. سوری، داود )هیات علمی موسسه عالی بانکداری(
3۷. سیاح، امیر )پژوهشگر حوزه »اقتصاد ایران«(

38. شاکری، عباس )رئیس دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی(
3۹. شیخلو، صابر )پژوهشگر اقتصادی(

دانشگاه  اقتصاد  )استاد  جواد  اصفهانی،  صالحی   .40
»ویرجینیاتک«(

)Illinois 41. صالحی اصفهانی، هادی )استاد اقتصاد دانشگاه
42. صالحی اصفهانی، هایده )استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن(

43. صبوری کارخانه، حسین )پژوهشگر اقتصادی(
44. صدرقاضی، شوان )پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات اقتصادی-

)UNU MERITاجتماعی دانشگاه سازمان ملَل
45. طیبی، سید کمیل )مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه 

اصفهان(
 - اقتصادی  توسعه  )فارغ التحصیل  علیرضا  عبداله زاده،   .4۶

دانشگاه هاروارد(
اقتصاد دانشگاه های شهید  4۷. عبده تبریزی، حسین )مدرس 

بهشتی، امام صادق و شریف(
48. عربی، ادیب )پژوهشگر اقتصادی(

4۹. علی رحیمی، رحمت اهلل )پژوهشگر اقتصاد اسالمی(
50. عینیان، مجید )پژوهشگر اقتصاد خانوار(

51. فاضلي، حبیب اله )هیات علمي دانشگاه تهران(
52. فاطمی اردستانی، سید فرشاد )هیات علمی اقتصاد دانشگاه 

شریف(
53. فرجادی، غالمعلی )هیات علمی موسسه عالی پژوهش در 

مدیریت و برنامه ریزی(
54. فطرس، محمدحسن )هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای 

همدان(
55. فیضی، مهدی )هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی(

5۶. کاظمی، مرتضی )پژوهشگر اقتصادی(
5۷. کاوه، سپیده )پژوهشگر اقتصادی(

58. کریمی، زهرا )هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران(
 _ اقتصاد  دکترای  )دانشجو  بهرنگ  شهدادی،  کمالی   .5۹

دانشگاه پنسیلوانیا(
 _ عمومی  سیاست گذاری  )دانش آموخته  سجاد  گلی،   .۶0

دانشگاه هاروارد(
۶1. الری، هادی )پژوهشگر حوزه اقتصاد مالی(

۶2. لشکربلوکی، مجتبی )مدرس مدعو دانشگاه صنعتی شریف(
۶3. لشکری، محمد )پژوهشگر اقتصادی(

دانشگاه   _ اقتصاد  دکترای  )دانشجوی  زهرا  محمدی،   .۶4
پنسیلوانیا(

۶5. محمود صفدری نهاد )کارشناس ارشد مدیریت دولتی(
اسالمي  آزاد  دانشگاه  علمی  )هیات  محمود  محمودزاده،   .۶۶

فیروزکوه(
۶۷. محمودی، وحید )استاد مدیریت دانشگاه تهران(

۶8. مدنی زاده، سید علی )هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف(
۶۹. مدیری، محمدرضا )پژوهشگر اقتصاد مالی(

۷0. مردانه، سمیه )پژوهشگر اقتصادی(
۷1. مروتي، محمد )محقق پسادکتري اقتصاد دانشگاه استنفورد(

۷2. مسعود امجدی پور )کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(
۷3. مظاهری، طهماسب )وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و رئیس 

کل اسبق بانک مرکزی(
۷4. مالیی، یاسر )پژوهشگر اقتصادی(

۷5. ملکشاهی، محمد )پژوهشگر اقتصادی(
روزنامه  سردبیر  و  اقتصادی  )کارشناس  علی  میرزاخانی،   .۷۶

دنیای اقتصاد(
۷۷. میرزایی، حجت )مدرس اقتصاد عالمه طباطبایی(

و  اقتصادي  زیرساخت هاي  )پژوهشگر  مهدی  نصرتی،   .۷8
اجتماعي(

۷۹. نورمحمدی، خسرو )محقق اقتصاد توسعه(
دانشگاه   _ اقتصاد  دکترای  )دانشجوی  عطیه  وحیدمنش،   .80

ویرجینیاتک(
81. هاشم خانی، میثم )پژوهشگر حوزه اقتصاد اجتماعی(

82. هاشمی، ابوالقاسم )مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی(
83. یارمحمدیان، ناصر )پژوهشگر اقتصادي(

اساتید/پژوهشگران جامعه شناسی:
1. اکبرپوران، سپیده )پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش(

2. امیدی، رضا )پژوهشگر سیاست گذاری اجتماعی(
3. آزاد ارمکی، تقی )هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران(
4. باقری، یاسر )پژوهشگر حوزه سیاست گذاری رفاه اجتماعی(

5. پهلوان زاده، فرهاد )پژوهشگر جامعه شناسی(
رفاه  )پژوهشگر حوزه سیاست گذاری  ۶. جعفری مقدم، محسن 

اجتماعی(
اجتماعی  علوم  علمی  )هیئت  محمدرضا  یگانه،  جوادی   .۷

دانشگاه تهران(
8. دهقان، حسین )رئیس انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش 

ایران(
۹. رضایی، محمد )هیئت علمی جامعه شناسی تربیت مدرس(

10. سعیدی، علی اصغر )هیات علمی برنامه ریزی رفاه اجتماعی 
دانشگاه تهران(

جامعه شناسی  انجمن  مدیره  )هیئت  رضا  شریفی،   .11
آموزش وپرورش ایران(

12. صدیقیان، آمنه )هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی(

اجتماعی  رفاه  برنامه ریزی  علمی  )هیات  پویا  عالءالدینی،   .13
دانشگاه تهران(

14. عربی، کیانوش )پژوهشگر جامعه شناسی(
15. غفاری، غالمرضا )هیات علمی گروه برنامه ریزی اجتماعی 

دانشگاه تهران(
و  پژوهش  موسسه  علمی  )هیات  مقصود  فراستخواه،   .1۶

برنامه ریزی آموزش عالی(
1۷. قربانی، ساناز )پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی(

18. کرکه آبادی، عبدالرحیم )هیات مدیره اندیشگاه طرح هزاره(
دانشگاه  جمعیت  شناسي  علمي  )هیأت  مجید  کوششي،   .1۹

تهران(
20. محمودی، مریم )پژوهشگر علوم اجتماعی(

21. میرزانژاد، مریم )پژوهشگر آسیب های اجتماعی(
22. نژادبهرام، زهرا )پژوهشگر جامعه شناسی(

توسعه  و  پرورش  و  آموزش  )پژوهشگر  مرتضی  نظری،   .23
انسانی(

24. نورمحمدی، سعیده )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(
25. یزدانی، فرشید )پژوهشگر سیاست گذاری اجتماعی(  

منبع الف
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جلسات  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
جلسات،  از  بعضی  در  خارجه  امور  وزیر  و حضور  قوا  سران 
دیپلماسی  تیم  آتش بس شد،  پذیرش  بر  قرار  وقتی  گفت: 
ایران  پیروزی سیاسی  ایران چنان میدان داری کرد که سند 
این  به  در سازمان مللی تصویب شد که قدرت هایش تمایلی 

کار نداشتند.
دیدار  در  امروز  ظهر  از  پیش  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
جمعی از مدیران، سفرا و کارداران سابق جمهوری اسالمی 
و  وزیر  مالقات  دنبال  به  که  مختلف  کشورهای  در  ایران 
معاونان وزارت خارجه به دیدار آمده بودند، با اشاره به اهمیت 
دیپلماسی در جهان امروز، گفت: کسانی که از سوی وزارت 
افسران  و  سربازان  می روند،  کاری  مأموریت  های  به  خارجه 

انقالب در جبهه خارجی هستند.
به گزارش »انتخاب«، آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی با ارائه 
انقالب،  از  از فضای سیاسی کشور در سال های قبل  تحلیلی 
گفت: اگر چه ماهیت انقالب مردمی بود، اما پس از پیروزی، 
اهمیت  دولت ها،  با  دولت  روابط  لزوم  بر  تأکید  با  )س(  امام 

سیاست خارجی را برجسته کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نگرانی بعضی از 
دولت های عربی منطقه از تکرار انقالب اسالمی در کشورهایشان 
و نا امیدی غرب از نابودی یا به انحراف کشاندن انقالب از 

طریق مصادره مسؤولیت  های مهم را دلیل حمایت از حزب 
با  و  بود  کمونیستی  نظام  اقماری  که حکومت  دانست  بعث 
اشاره به اجماع غرب، شرق و ارتجاع برای تحریک صدام در 
شروع جنگ، گفت: میدان داری های سیاسی و نظامی ایران، 
حامیان حزب بعث را نا امید و نسبت به الگوپذیری ملت ها از 

ایران نگران کرد و مستقیماً وارد جنگ با ایران شدند.
آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان بعضی از اقدامات سیاسی 
برای جلوگیری از جنایات صدام، بمباران شیمیایی حلبچه را 
نقطه اوج قساوت غرب و شرق در قتل عام مردم دانست و 
گفت: از قسی القلبی مثل صدام بعید نبود که این جنایت را 

در شهرهای ایران هم تکرار کند.
جلسات  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
جلسات،  از  بعضی  در  خارجه  امور  وزیر  و حضور  قوا  سران 
دیپلماسی  تیم  بس شد،  آتش  پذیرش  بر  قرار  وقتی  گفت: 
ایران  پیروزی سیاسی  ایران چنان میدان داری کرد که سند 
این  به  تمایلی  در سازمان مللی تصویب شد که قدرت هایش 

کار نداشتند.
در  دیپلماسی  برنامه  چند  بیان  با  مقدس  دفاع  فرمانده 
یکی  را  فارلین  مک  ماجرای  تحمیلی،  جنگ  سال   8 طول 
و  دانست  نظام  مسؤولین  عملکرد  برجسته  و  قّوت  نکات  از 
گفت: با کاری منسجم و تلفیقی از شیوه  های پنهان و پیدای 

دیپلماسی، هم نیازهای نظامی جبهه  ها در آن مقطع حساس 
انقالب  ابهت  نگذاشتیم  تأمین کردیم و هم  را  دفاع مقدس 
افتخار  موجب  که  شود  مخدوش  جهانیان  نگاه  در  اسالمی 

ایران و رسوایی و بحران در آمریکا شد.
غیر  بحث  های  به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت  اهلل 
منصفانه  ای که این روزها درباره این موضوع می  شود، گفت: 
کسانی که بعضاً آن روزها در جریان امور دفاع مقدس و کشور 
نبودند، امروزه با اغراض سیاسی، تحلیل های تخیّلی می  کنند و 
با تحریف تاریخ در صدد برجسته کردن نقش نداشته خویش 

در تاریخ انقالب و دفاع مقدس هستند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه »منتقدین 
ماجرای مک فارلین همیشه هیاهو می  کردند«، گفت: در آن 
زمان که 8 نماینده مجلس می  خواستند از وزیر امور خارجه 
اعتراض می  کردند،  و در مطبوعات  باره سؤال کنند  این  در 
بر  و  گفتند  تذهبون!؟«  »این  معروف  بیانیه  ای  در  امام)س( 
رادیو  می  زنید،  شما  که  را  حرف هایی  که:  زدند  نهیب  آنان 

اسرائیل جرأت نمی  کند بگوید.
مک  مسئله  جریان  در  آخر  تا  اول  از  امام  چون  افزود:  وی 
فارلین بودند و بارها در مسیر راهنمایی  های موثری داشتند، 
مطمئن بودند که افرادی درصدد شبه افکنی  اند و با آن بیانیه 

آنها را به خوبی از میدان بدر کرد.
امام  نقش  و  بر جایگاه  تأکید  با  رفسنجانی  آیت  اهلل هاشمی 
)س( در همه مراحل انقالب گفت: شخصیتی عالم به زمان، 
فیلسوف بی نظیر، فقیهی واقعی و افقه، باریک بین و باهوش، 
مومن، متفکر، عارف و متوکل علی اهلل، با آن سالمت نفس، 
همه  بی  نظیر  تدبیر  با  و  بود  کرده  ناپذیر  آسیب  را  انقالب 

مسایل را مدیریت می  کرد.
و  امتیازات  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
ایران،  فرهنگی  و  طبیعی  جغرافیایی  تاریخی،  ویژگی  های 
مکتب اهل بیت)ع( و مردمی پاک و مخلص را سرمایه نظام 
دانست و گفت: متأسفانه در بعضی از مقاطع کسانی که بویی 
از مبارزه و انقالب نبرده بودند، مفّسر جمهوریت و اسالمیت 
نظام می  شوند که به خاطر افکار تند، در داخل باعث نگرانی 
جوانان و زحمت کشور و در خارج باعث خوشحالی دشمنان 

انقالب می  شوند.
وی با بیان شباهت و تفاوت های عملکرد تیم دیپلماسی ایران 
در سال های پس از جنگ و پرونده هسته  ای گفت: با منطق 
دیپلماسی دنیا را قانع کردیم که پس از 8 سال حمایت از 

ارتش بعث، در سازندگی پس از جنگ، طرح های بزرگ ایران 
را فاینانس کنند و امروز نیز با همان صالبت باید برای احقاق 

حقوق خود تالش کنیم.
آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط 
مذاکرات  به  اشاره  با  سیاسی،  تصمیمات  اتخاذ  در  زمانی 
هسته  ای و حواشی داخلی و خارجی آن، گفت: همین که دنیا 
برابر و محترمانه مذاکره  باید در فضایی  ایران  با  فهمید که 

کنند، یک پیروزی سیاسی است.
تالش های  از  تقدیر  با  نظام  تشخیص مصلحت  رئیس مجمع 
فرزندان انقالب در جبهه دیپلماسی، گفت: وزارت خارجه با 
مدیران مجّرب و منطقی خویش، عزت، حکمت و مصلحت 
را  منفی  ذهنیت های  و  برگرداند  سیاسی  گفت  وگوهای  به  را 

جبران کرد.
ایران  بودن  جدی  و  منطقی  به  دنیا  اکنون  افزود:  وی 
مخفی  ادعای  و  مغالطه  برای  راه  و  شده  واقف  درمذاکرات 
مذاکرات،  در جریان  رهبری  هدایت های  و  بست  ایران  کاری 

کار را در تقابل با تندروها سهل کرده است.
از  دیگری  بخش  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
با  کشور  امروز  اقتصادی  اوضاع  مقایسه  با  خویش  سخنان 
سال  های پس از جنگ، گفت: در آغاز سازندگی 51 درصد 
کسری بودجه، بیکاری خطرناک و تعطیلی کارخانه  ها و مراکز 
بیداد  جنگ  در  درگیر  استان  های  در  کشاورزی  و  تولیدی 
تصمیمات  اتخاذ  و  مردم  و حمایت  با همدلی  ولی  می  کرد، 
به  درصدی   1۶ بیکاری  و  برگشت  تولید  به  رونق  منطقی، 
و  بازسازی  کارگاه  به  تبدیل  کشور  همه  و  رسید  درصد   ۹
سازندگی شد و مردم به دلیل رونق تولید و کسب و کار از 

زندگی مناسب  تری برخوردار شدند.
ایران،  ظرفیت  های  به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت  اهلل 
گفت: ترمیم اوضاع اقتصادی و رونق اشتغال، عوامل فراوانی 
دارد که سیاست خارجی یکی از آنهاست و دولت با اولویت 
ماندگی  های  عقب  و  انحرافات  تا  می  کوشد  آن  به  دادن 

اقتصادی و سیاسی 8 سال گذشته را جبران نماید.
با  مدیران  از  یکی  موید،  آقای  جناب  دیدار  این  آغاز  در 
برنامه های  از  ارائه گزارشی  امور خارجه ضمن  سابقه وزارت 
یادآوری  به  انسانی،  سرمایه  های  از  استفاده  برای  وزارتخانه 
اسالمی،  انقالب  اّول  سال های  در  کارداران  و  سفرا  خاطرات 
از  دنیا پس  پرداخت که  8 سال دوران سازندگی  مخصوصاً 

یک دوره تقابلی، روی به تقویت همکاری  ها آورد

آیت اهلل هاشمی: منتقدین ماجرای مک فارلین همیشه هیاهو می  کردند/ امام از اول تا آخر در جریان 
مسأله بودند/ برخی با تحریف تاریخ درصدد برجسته کردن نقش نداشته خویش در تاریخ انقالب هستند

نیروهای  به  که  به«رسانه هایی  فیروزآبادی  سردار  هشدار 
رهبری  مشی  برابر  و  کنند  خطا  اگر  مرتبطند«:  مسلح 
حرکت نکنند، با آنها برخورد می کنیم/ باید همه همت مان 
را بگذاریم در پشتیبانی از دولت/ رهبری فرمودند از دولت 

حمایت کنید، آرامش جامعه را به هم نزنید
کار اجرایی کار سختی است و ریاست جمهوری، وزارتخانه ها، 
راهبردی،  حرکت های  و  است  راهبردی  مدیریت های  اینها 
کار عمیق، پرحوصله و با آرامش را می طلبد. رهبر عزیز ما 
حضرت امام خامنه ای عزیز از این دولت، اقتصاد مقاومتی، 
پیشرفت کشور و استحکام ساخت درونی کشور را مطالبه 
می کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دانشگاه عالی 
کالن،  مدیریت  در  راهبردی  نگاه  بدون  گفت:  ملی  دفاع 
جهان  در  خودش،  تراز  در  نمی توان  را  اسالمی  جمهوری 
پیش برد/ رهبری از این دولت، اقتصاد مقاومتی، پیشرفت 
را مطالبه می کنند  کشور و استحکام ساخت درونی کشور 
عکس به گزارش سرویس سیاسی انتخاب، سردار سرلشکر 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  فیروزآبادی  سیدحسن 
دکتری  آموختگان  دانش  به  دانش نامه  اعطای  مراسم  در 
فرماندهان  و  مقامات  حضور  با  ملی  دفاع  عالی  دانشگاه 
فارغ التحصیالن  به  تبریک  ضمن  کشور  نظامی  عالیرتبه 
ملی  دفاع  عالی  دوره  آموزش  از  مقصود  گفت:  دانشگاه، 
این است که ما مدیرانی در تراز جمهوری اسالمی و برای 
والیت فقیه تربیت کنیم تا انشاءاهلل زمینه ساز ظهور حضرت 

صاحب الزمان منجی عالم بشریت باشند.
وی افزود: شما آموزش دیدید برای اینکه برای عزت اسالم 
علوی  بزرگ  ملت  به  و  کار  اسالمی  جمهوری  پیشرفت  و 
ایران خدمت کنید. همه چیزهایی که برای خودتان تعریف 
خودتان  برای  ساختید،  شخصیت  خودتان  برای  کردید 
همه  کردید  تعریف  آدمی  خودتان  برای  ساختید،  جایگاه 
اینها را بشکنید و بنده خدا بشوید. آن طوری که ابوالفضل 
العباس)ع( در برابر امام حسین)ع( بود آن گونه که علی)ع( 
علی  برابر  در  عمار  که  طور  آن  بود،  خدا  پیامبر  برابر  در 
خمینی)ره(  برابر  در  عزیز  خامنه ای  که  آن طور  بود.  )ع( 
بود. امام خمینی)ره( فرمود که مقام، برای کسی که تزکیه 
خاشع  اول  داد:  ادامه  فیروزآبادی  است.  خطرناک  نشده 

آن  همه  می شکنی  دوم  خدا.  برای  می شوی،  متواضع  و 
غرور،  تکبر،  مانند  ساختی،  خودت  برای  که  را  ساختمانی 
آن  وارد  بعد  و  را  خودشیفتگی  و  خودمحوری  زورگویی، 
عالی دکتری  دانشنامه  داشتن  و مسئولیت می شوید.  مقام 
است.  معرفتی  و  مقام علمی  ملی، یک  دفاع  عالی  دانشگاه 
آن  کنید،  آن  همراه  را  و خودشکستن  اگر خضوع، خشوع 
وقت می توانید خدمت کنید. عضو شورای عالی امنیت ملی 
همچنین در ارتباط با جریان های سیاسی کشور، گفت: ما 
و یک  دینی  مردم ساالری  با روش  برگزار کردیم  انتخاباتی 
رئیس جمهوری تعیین شده است، رئیس جمهور ما روحانی 
و تحصیالتش دینی است، دکتری در سطح بین المللی هم 
دارد و در دوران مبارزات انقالبی و 35 ساله بعد از انقالب 
در سنگرهای حساس امنیتی-دفاعی و سیاستگذاری کشور 
و  افتخار  رئیس جمهور  این  به  باید  ما  است.  کرده  خدمت 
شکرگزار وجود ایشان باشیم و باید همه همت مان را بگذاریم 
در پشتیبانی دولت که بتواند در این شرایط حساس، کشتی 
کشور را پیش ببرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح 
کرد: متاسفانه یک مقدار بازی های رسانه ای موجب تشویش 
اذهان عمومی می شود، یک مقدار در گوشی حرف زدن های 
هم  مقدار  یک  و  سیاسی  جوسازی های  مقدار  یک  و  غلط 
باعث  کشور  در  سیاسی  گروه های  و  احزاب  نابسامانی 
نابسامانی رسانه ها و تحلیل ها در کشور می شود. باید منافع 
حزبی، گروهی، دسته ای، سیاسی، تبلیغاتی، انتخاباتی، همه 
برای ساختن کشور و کمک به  بایستی کنار برود و همت 

دولت برای پیشرفت کشور، وجهه همت همه قرار بگیرد.
وی افزود: مدیران رسانه ها باید جلوگیری کنند از اخباری 
تخریب  و  دولت  تضعیف  مردم،  اذهان  تشویش  موجب  که 
برخی از اقدامات می شود. باید با نیک سیرتی در همه این 

زمینه ها عمل کنیم که انشاءاهلل پیش برویم.
فیروزآبادی در ادامه سخنانش اظهار داشت: حضرت امام)ره( 
فرمودند: عامل ایجاد انقالب، ایمان، وحدت، عمل به احکام 
هم  انقالب  بقای  عامل  بود.  محرومین  به  توجه  و  اسالمی 
ایمان، وحدت، توجه به احکام اسالمی و توجه به محرومین 
است. وحدت مسئله بسیار مهمی است مسئول ایجاد وحدت 
همه مردم هستند و مدیران و مسئولین سیاسی و رسانه ای 

باید جلوی تفرقه ها را بگیرند.
تفرقه انگیز هستند،  و  بی ارزش  اخبار  بعضی  داد:  ادامه  وی 
و  بی مبنا هستند. من خطی  و  تهمت  بعضی ها هم شایعه، 
به  نوعی  به  که  رسانه هایی  حتی  نمی کنم،  عرض  سیاسی 
نیروهای مسلح مرتبطند خطا می کنند. برابر مشی و منویات 
رهبری حرکت نمی کنند باید روش شان را اصالح کنند واال 
ما با آنها برخورد می کنیم. فیروزآبادی گفت: رهبری فرمودند 
به پیشرفت کشور کمک کنید  از دولت حمایت کنید،  که 
هرکس هر جا هست همان جا را بسازد، انتقاد مخرب نکنید، 
هو و جنجال نکنید، آرامش جامعه را به هم نزنید. خب اینها 
اصولی است که سیاسیون و رسانه ها باید به آن عمل کنند. 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: وزیر یعنی کسی 
که بار سنگینی بر دوش اوست. حاال بار سنگین را بر دوش 
وزیر بگذاریم و بعد هم دائما در روحش و در وزارتخانه اش 
آیا کار پیش می رود؟ معلوم است کار  ایجاد کنیم؟  تالطم 
پیش نمی رود. البته وزرا و دولت هم باید مراعات همه اصول 
را بکنند و بنای آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور 

همین است، به وزرا هم توصیه کردند.
تا  کنند  مراعات  باید  هم  رسانه ها  و  سیاسیون  افزود:  وی 
کشور بتواند این کاروان جهادی که با هدایت رهبری دارد 
به  می کند،  حرکت  چشم انداز  و  عالی  هدف های  سوی  به 
مقصد برسد و موفق باشد و اگر کار را کند و متوقف کنیم، 
خدای نکرده سنگ اندازی کنیم، چوب الی چرخ بگذاریم، 
خب معلوم است که کار پیش نمی رود و به چشم انداز هم 
هم  ما  دشمنان  می شود.  خوشحال  هم  دشمن  نمی رسیم، 
همین را می خواهند، یعنی بسیاری از ما که ادعای مبارزه 
با دشمنان را می کنیم با رفتار سیاسی که می کنیم دشمن 
را شاد می کنیم. فیروزآبادی تاکید کرد: از نگاه راهبردی و 
مدیریت راهبردی این اصول مهم است. رعایت کردن آن در 
یک سازمان، در کشور و در جمع مسلمانان و در کشورهای 
متحد هم مهم است، یعنی هر جا بنای وحدتی است برای 
کار کردن، بایستی که روی یک اصولی تفاهم بشود. کسی 
میان  در  را  میزان  امروز  بشود.  آش  از  داغ تر  کاسه  نباید 
امام تعیین می کند ما خدا را شکر می کنیم که در  جامعه 

تاریخ مان ما را به داشتن امام مفتخر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ما امام داریم، امام یعنی میزان جامعه، 
روی همین میزان همه ما باید حرکت کنیم دیگر جنجال 
درست کردن و تحلیل از خودشان درآوردن که ببینید این 
بخش حکومت والیت فقیه را تضعیف می کند، این یعنی چه؟ 
اینکه اصال با نگاه راهبردی و مدیریت راهبردی نمی خواند. 
فیروزآبادی تاکید کرد: اینها ضعف های مدیریت راهبردی در 
کشور است که مدیران ما باید به آن توجه کنند، وقتی یک 

مدیری می بیند از میان سیستم اش عامل تفرقه، تضعیف 
و هدایت  کنترل  را  آن  باید  بیرون می آید، خب  تخریب  و 
کند، باید با آدم های تفرقه انداز برخورد کند تا اتحاد جامعه 
و حرکت جامعه در مسیر درست حفظ بشود. این مغایر اصل 
مترقی امر به معروف و نهی از منکر در اسالم نیست و اینکه 

یک امر واجبی است که آن هم فراموش شده است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: آیه شریفه قرآن 
بالمعروف و  الخیر و یامرون  الی  »ولتکن منکم امه یدعون 
ینهون عن المنکر...« )ال عمران 104( و امام حسین)علیه 
از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  برای  من  فرمود:  السالم( 
منکر قیام کردم. امر به معروف و نهی از منکر تفرقه انگیزی 
نیست. وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر بین افرادی 
است که با هم وحدت دارند. آنجایی که یک کسی معروف را 
نمی شناسد به آن یاد می دهند، آن جایی که کسی به خاطر 
یادآوری  او  به  منکری می شود  دچار  دارد  غفلت  یا  اشتباه 
می کنند و او هم خوشحال می شود و فورا عیب خودش را 

برطرف می کند. این تحقق »المومن مراه المومن« است.
فیروزآبادی اظهار داشت: ممکن است بعضی ها هم فکر کنند 
که این تفرقه انگیزی ها که می کنند مثال دارند امر به معروف 
و نهی از منکر می کنند، اینطور نیست. امر به معروف و نهی 

از منکر را هم باید شناخت. باید مطابق آن عمل کرد.
وی ادامه داد: به هر حال حرکت در شرایط حساس فعلی 
جامعه اقتضای پرهیز از بسیاری از اقدامات ریز و کم قیمتی 
است که موجب تشویش برای مردم می شود و حتی مدیران 
و وزرا را که در کارشان ممکن است دچار دلهره و خستگی 
کنند، اینها بایستی که از نگاه راهبردی در جامعه جمع و 
آنهایی  به خصوص  با حساسیت،  باید  مدیران  و  جور شود 
اختیارشان  در  خطابه  و  رسانه ای  و  تبلیغی  کارهای  که 
بزنند  با میزان رهبری، حرف  بایستی که  است، کار کنند. 
و حرکت بکنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کار 
راهبردی در دستگاه جمهوری اسالمی منشأاش را از امامت 
می گیرد. اینکه سیاست های کلی را امروز در نظام، رهبری 
ابالغ می کنند. سیاست کلی یعنی منشا همه کارهای دیگر. 
دفاعی،  عالی،  آموزش  پرورش،  و  آموزش  کلی  سیاست 
است،  همین  اینها  کلی  سیاست  الکترونیک،  و  مخابرات 
سیاست  و  می کند  هم  مشورت  امام  است.  امامت  از  منشا 
کلی می دهد. وی گفت: باید مدیر راهبردی در هر سازمانی 
اول چشم انداز سازمانش را مشخص کند، بعد سیاست های 
کلی اش را ببینید. براساس اینها بیاید اهدافش و راهبردها را 
مشخص کند و کار راهبردی انجام دهد. اگر همه بخواهند 
موجب  که  ظرایفی  این  اصال  دهند،  انجام  راهبردی  کار 

اختالف و تشویش می شود در جامعه پیش نمی آید

هشدار سردار فیروزآبادی به
رسانه هایی که به نیروهای مسلح مرتبطند
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به نظر می رسد که ثبت نام دریافت یارانه از همه ابعاد آن 
مورد بحث و جدل قرار گرفته است و باید یک بار از زاویه 
دیگری و از نگاه اخالقی آن را مورد مطالعه قرار داد که 
سخت جامعه ما به این اندیشه نیازمند است، جامعه ای که 
در چند سال اخیر بداخالقی های اقتصادی و سیاسی آن 

در حد نهایت رسیده است.
البته در نبود آمار و اطالعات دقیق، عدم شفافیت داده ها و 
نیز در جامعه ای که فرهنگ آن تمایل مردم را به »داشتن 
به  فخر  را  آن  و  است  کرده  عالقه مند  نکردن«  اظهار  و 

حساب می آورد مشکل بتوان تحلیل دقیق اخالقی داد.
را  ثبت نام کنندگان  اطالعات  که  می شد  امکان پذیر  اگر 
و  داد  تطبیقی  مقایسه  اقتصادی  کالن  شاخص های  با 
مغایرت های آن را بررسی کرد می توان نتایج مطمئن تری 
از جنبه  نه  کار  این  و دقیق تر سخن گفت.  از آن گرفت 

شخصی و خانوارها بلکه از جنبه اجتماعی بسیار ضرورت 
اسالمی  انقالب  از  سال   35 از  بیش  که  جامعه ای  دارد. 
که  اسالم  مکتب  براساس  که  انقالبی  البته  می گذرد  آن 
اخالق  مکارم  تکمیل  را  خود  رسالت  از  هدف  پیامبرش 
و  ملی  مساله  یک  در  نتوانسته  که  است  چگونه  دانسته 
همیاری، اخالق را مورد عنایت قرار دهد؟ امید که در سالی 
جهادی«  مدیریت  و  ملی  عزم  با  فرهنگ  و  »اقتصاد  که 
نامیده شده است بتوان با بررسی دقیق نتایج این ثبت نام 
پیکر  زخم های  ترمیم  به  جهادی  مدیریت  و  ملی  عزم  با 

اقتصاد و فرهنگ بپردازیم.
به  دکترروحانی  آقای  دولت  که  شد  آغاز  آنجا  از  ماجرا 
داشت  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  آرایی  پشتوانه 
و  عمومی  اعتماد  چاشنی  با  می تواند  که  تصور  این  با  و 
اخالقیات جامعه، طرحی نو در اندازد، برای همکاری مردم 
در انصراف از دریافت یارانه ها تالش بسیاری انجام دادند و 
انواع شیوه ها را نیز آزمودند. این شیوه ها دامنه گسترده ای 
داشت، از تهدید به زبان نرم و در جیب داشتن لیست 10 
میلیون نفر ثروتمند گرفته تا درخواست انصراف با توسل 
مراجع  آمدن  میدان  به  و  اخالقی  و  دینی  فلسفه های  به 
البته چندان  عالیقدر که تشویق به انصراف می کردند که 

موثر واقع نشده است.
تحلیل فرآیند کل کار نشان می دهد که شروع آن نشان از 
یک سردرگمی و عدم وجود یک نظام فکری برای راهبرد 
اول  محترم  معاون  بخوانید:  را  خبر  این  بود.  مساله  این 
رئیس جمهور بعد از اتمام ثبت نام با اشاره به اینکه برخی 
افراد  از  بود  یارانه ها  از  انصراف  جریان  متوجه  انتقادها 
صاحب نفوذی یاد کرد که به هیات دولت فشار می آورند 
تا افراد متمکن را از فهرست یارانه بگیران حذف کند، اما 

دولت این کار را نکرد )روزنامه ایران دوشنبه ۹3/2/۷(

این صحبت ها نشان می دهد که راهبردهای فکری از خط 
و نشان کشیدن برای حذف پردرآمدها در سخنرانی نماز 
جمعه و استراتژی سرکشی به حساب های بانکی تا افتخار 
به عدم حذف یارانه پردرآمدها دامنه دار شده و گسترش 
یافته است و این راهبرد انسجام الزم را برای یک مساله 
مهم ملی ندارد. از این نمونه ها بسیار است که می توان به 
شکایت و گله معاون محترم اجرایی رئیس جمهور از نقش 
انصراف  تبلیغات  در  همراهی  عدم  به خاطر  و سیما  صدا 
از یارانه تا تشکر و قدردانی وزیر محترم تعاون کار و رفاه 
اجتماعی از صدا و سیما به خاطر همکاری اش در این طرح 
نام برد و نیز می توان اظهارنظر کرد که از جنبه اقتصاد و 

فرهنگ با دو  فرضیه کلی روبه رو هستیم.
و  بوده  مالی  تمکن  دارای  که  بسیاری  مردم  اول:  فرضیه 
می توانسته اند از ثبت نام خودداری کرده و از خیر این مبلغ 
ناچیز بگذرند به دالیل مختلف ازجمله عدم امنیت مالی 
در آینده، نقش فساد مالی در ساختار اقتصاد کشور، عدم 
اعتماد به گفته دولتمردان، ضربه دیدن معنویات و اخالق 
در جامعه، کاهش حس همیاری در ضمیر مردم، نامشخص 
انرژی مرحله دوم،  افزایش قیمت حامل های  بودن میزان 
خواهان  و  کرده  ثبت نام  و...  مشخص  فکری  راهبرد  عدم 
یارانه هستند و در این مسیر خدای نکرده در ارائه اطالعات 
دارایی هایشان و درآمدهایشان کم فروشی کرده و به دروغ 
نیز متوسل شده اند که در این رابطه وظیفه نظام و دولت 
نیز هست که به تحلیل رفتارها پرداخته و اصالح بنیان های 
و  کند  اجرایی  و  اندیشه  را  فرهنگ  و  اقتصادی  فکری، 
حداقل در حوزه خود کاستی ها را جبران و بازسازی کند.

می شود  گمان  تحلیل  این  در  که  مردمی  دوم-  فرضیه   
زمینه  در  خود  رفتارهای  در  بوده اند،  متمکن  و  پردرآمد 
لحاظ معیشت در  از  واقعا  و  بوده  یارانه ای صادق  ثبت نام 
این  در  خانوار  هزینه های  اینکه  به  توجه  )با  هستند  رنج 
طرح به چشم نیامده بود( و به یارانه نیاز دارند که در این 
این همه نعمت های خدادادی و  با وجود  باید  نیز  صورت 
در  که  نمود  استنباط  باکیفیت  و  باکمیت  انسانی  نیروی 
حال کفران نعمت هستیم. آقای دکتر روحانی ششم خرداد 
سال 13۹2 در گفت وگو با شبکه خبر در موضع هدفمندی 
آن  دنبال  به  امید  و  تدبیر  »دولت  که  بود  گفته  یارانه ها 

است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصال 
به یارانه 45 هزار تومان نیازی نداشته باشند، باید زندگی 
صدقه  باشد،  افتخار  مردم  برای  آبرومند  شغل  و  خوب 
گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است.« به 

امید روزی که با تدبیر و امید به این افتخار برسیم.
با  بازی  مساله  راه حل  کم ریسک ترین  و  بهترین  البته 
که  بود  دوم  مرحله  در  یارانه ها  هدفمندی  متغیرهای 
خوشبختانه اختیارات کافی نیز از طرف مجلس به دولت 
داده شده بود و ای کاش دولت به میزان یارانه مرحله اول 
چشم طمع نمی داشت که از بعد اقتصادی هم می دانیم که 
جاری  درآمد  تابع  مصرف  اقتصادی  نظریه  یک  براساس 
نیز  و  مردم  جاری  درآمد  دیگر  یارانه  میزان  این  و  است 

مصرف جاری مردم شده بود.
روزنامه  در  شده  چاپ  مقاله  در  را  گوشزد  و  تحلیل  این 
ارائه  دنیای اقتصاد به عنوان یک پژوهشگر اقتصاد اسالمی 

کرده بودم.
به هر حال کار به روال ناصحیح ادامه یافت و در این فاصله 
اظهارنظرهای فراوان و هم ضد و نقیض شامل تهدید به 
به حساب های  دریافتی، سرکشی  مبالغ  برابر  جریمه سه 
نیست  مشخص  )البته  پردرآمد  میلیون   10 وجود  مردم، 
قطع  به  تهدید  و  نفر(  یا  خانوار  سرپرست  میلیون   10
لزوم  یارانه،  متقاضیان  ثبت نام  لزوم  افراد،  این  یارانه 
قیمت  تعیین  به  تهدید  یارانه،  انصراف دهندگان  ثبت نام 
کار  که  و...  انصراف دهندگان  نسبت  به  انرژی  حامل های 
را برای تصمیم گیرندگان و مجریان مشکل تر می کرد. پس 
از پایان ثبت نام گزارش شد که ۷3 میلیون خواهان یارانه 
نقدی هستند و 2 میلیون و چهارصد هزار نفر از دریافت 
باالی  نیز یک درصد ثبت نامی ها  انصراف داده اند و  یارانه 
نیست  مشخص  البته  که  دارند  درآمد  ریال  میلیون   25
خانواده ها  سرپرست  تعداد  یا  نفر  تعداد  به  مربوط  ارقام 
اندیشه شود و اطالعات  البته تا زمانی که تدبیری  است، 
دقیق در اختیار مردم و صاحب نظران قرار گیرد می توان 
اظهارنظرهای کالن و کلی و تحلیل کرد که ارقام مربوط به 
انصرافی ها رقم قابل قبولی در جلب اعتماد عمومی نیست 
همت  اعتماد  این  بازسازی  به  دولت  باید  منظر  این  از  و 

گمارد.

مقدمه و هدف:
ترین  اساسی  از  یکی  ازدواج  اینکه  به  توجه  با   
تسهیل  است،  بوده  ابتدای خلقت  از  بشر  نیازهای 
در امر ازدواج باید هر چه زودتر و سریعتر در بین 
افراد مجرد انجام پذیرد. در حدود 3 یا 4 دهه پیش 
و پسر  تا 20  بین 15  ازدواج دربین دختران  سن 
20 تا 25 بود و در  همان اوایل بلوغ جنسی ازدواج 
صورت می گرفت، اما در سالهای اخیر با توجه به 
تا  تا سن 10  بلوغ جنسی حتی  پایین آمدن سن 
جوانان  بین  در  ازدواج  سن  رفتن  باال  و  سال   12
براین آمدیم تا علت را ریشه یابی کرده و باعث از 

بین رفتن آن شویم.
یکی از عوامل باال رفتن سن ازدواج را داشتن رابطه 
جنسی قبل از ازدواج دانستیم که داشتن این رابطه 
و  خانواده  تشکیل  به  جوانان  کمتر  تمایل  عث  با 
این  خداوند  شود.  می  آنها  رفتن  مسئولیت  زیربار 
غریزه را در انسان به ودیعه گذاشته است تا برای 
رسیدن و برآورده شدن این غریزه تشکیل خانواده 
بدهند و به آرامش مردم برسد و نهایتا هدف اصلی 
بقای بشر است،  تشکیل خانواده که حفظ نسل و 
انجام شود. لذا براین برآمدیم که با یک جمع آوری 
رابطه جنسی   این  تاثیر  از طریق پرسشنامه  داده  
قبل از ازدواج ، چه به صورت مشروع )عقد موقت( 
و یا نامشروع را بر جوانان ببینیم. در ادامه روش و 

نتایج حاصله از این تحقیق آمده است.
روش: در ابتدا پرسشنامه ای بی نام تهیه گردید. 
صورت  به  شد  خواسته  دانشجویان  از  سپس 
نفر   ۹00 حدود  دهند.  پاسخ  آن  به  داوطلبانه 
پرسشنامه را تکمیل و تحویل دادند. پس از بررسی 
پرسشنامه ها، ۷88 پرسشنامه که به صورت صحیح 
به  زیر  نتایج  که  گردید  انتخاب  بود  شده  تکمیل 

دست آمد.
نتایج: 1- حدود سنی دانشجویان 18 تا 50 سال 
نفر متاهل  بوده است. 2- 284 نفر مجرد و 104 
بوده اند. 3- میانگین سنی مجردین حدود 21 سال 
بوده  سال   2۹/5 حدود  متاهلین  سنی  میانگین  و 
)حدود55  نفر   3۷۷ مجردین  بین  در   -4 است. 
بین  در   -5 اند.  داشته  جنسی  رابطه  درصد( 
رابطه  ازدواج  از  قبل  )50درصد(  نفر  متاهلین 52 
جنسی داشته اند. از مجردین خواسته شد با توجه 
به شرایط فعلی جامعه و شرایط خودشان چه زمانی 
تمایل به ازدواج دائم دارند و از متاهلین نیز خواسته 

شد سن اولین ازدواج دائم خود را بنویسند.

با توجه به پاسخ داوطلبان نتایج زیر بدست آمد:
اند،  1- مجردینی که سابقه تماس جنسی داشته 
میانگین سن ازدواج خود را 28/5 سال تعیین کرده 
اند. 2- مجردینی که سابقه تماس جنسی نداشته 
اند، میانگین سن ازدواج خود را 2۶/5 سال تعیین 
از  قبل  تماس جنسی  که  متاهلینی  اند. 3-  کرده 
ازدواجشان2۷  سن  میانگین  اند،  داشته  ازدواج 
سالگی بوده است. 4- متاهلینی که تماس جنسی 
قبل از ازدواج نداشته اند، میانگین سن ازدواجشان 

25/5 سال بوده است.
بحث: پس می توان گفت با توجه به اینکه یکی از 
عوامل رغبت به ازدواج فشار غریزه جنسی است و 
رسیدن به این خواسته یکی از انگیزه های آقایان 
محسنات  و  توانایی  و  مال  و  علم  تحصیل  برای 
اخالقی بیشتر و بهتر بوده است، اگر با داشتن این 
رابطه این انگیزه  از بین برودو غریزه طبیعی  مانند 
غذایی که هر دفعه از یک رستوران تهیه می شود، 
نمی  باقی  ازدواج  برای  تمایلی  دیگر  شود  اشباع 
ماند.ازدواج در سن پایین تر و داشتن میل جنسی 
با عث می شود که زوج ها عیوب همدیگر  بیشتر 
را کمتر دیده و بیشتر به سمت عشق ورزیدن   به 
از  باالتر  ازدواج در سنین  اما  بیاورند  یکدیگر روی 
35 باعث می شود که میل ها کمتر شده و بیشتر 
عیوب یکدیگر را دیده و ناسازگاری ها بیشتر شده 
چه  جامعه  در  طالق  آمار  رفتن  باال  سبب  ،نهایتا 

قانونی و چه عاطفی شود.
با تربیت صحیح و نشان داده  نتیجه گیری: پس 
داشتن  از  را  آنان  جوانان،  به  درست  مشی  خط 
رابطه جنسی قبل از ازدواج با نتایج فوق باید پرهیز 
خانواده  بنیان  شدن  مستحکمتر  باعث  هم  داد،تا 
وجلوگیری وپیشگیری از انواع بیماریها شد ونهایتاً 
به هدف اصلی خلقت که به آرامش رسیدن زوجها 
آنان  دربین  ورحمت  مودت  یکدیگروایجاد  درکنار 

وتداوم نسل در درون خانواده شد.
---------------------------------------
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های  آهنگ  بقیه  با  و  بود  بلد  خوب  را  بیتلز  گروه  از  آهنگ  یک 
موسیقیدانانی که میشناخت کاری میکرد که شنوندگان رهگذر فقط  
با خود میگفتند: هی چقدر این موزیک شبیه فالن موزیکه ولی فکر 
نمیکنم اون باشه چون  حس افتضاحی رو به آدم میده، به هر حال 
ظاهر جیمی به اندازه کافی شبیه تابلوی استیصال بود که رهگذران 
ایستگاه متروی شهر نه به خاطر نوازندگی ناشیانه اش و نه صدای 
خش دارش چند دالری در کاور گیتارش پرتاب کنند و بدون اینکه 
نگاهشان را با نگاه جیمی گره بزنند در حس خوشایندی از فداکاری 
و بخشش غوطه ور به سمت واگن ها بروند. و جیمی از اینکه واسطه 
ای بود برای القای حس فرشته بودن به مردمان سفید پوست گردن 
زمختی  که  را  زمختش  های  پنجه  نبود! جیمی  را شاکر  قرمز خدا 
اش از زمان جنگ عراق در تماس با لوله داغ تیربار ام2  دوچندان 
شده بود را بیرحمانه بر سیم های گیتار میکوفت و این بود که پایان 
نوازندگیش در هر روز با پاره شدن سیمی از گیتار همزمان میشد. و 
این بار هم جیمی در اوج آهنگی که خوب بلد بود اوج قدرت را به 
پنجه های سیاه و زمختش منتقل کرد و موزیک ناگهان با پاره شدن 
سیمی و صدایی ناهنجار عقیم ماند. مرد که خود میدانست هیچ کس 
برایش مهم نیست که این اثر توسط او چقدر افتضاح پایان بگیرد. 
بدون اینکه در صورتش تغییری مشاهده شود، دالر های مچاله را از 
کاور گیتار جمع کرد که هفتاد تایی میشد.. جیمی آماده رفتن بود 
بلوند و کفش های قرمز و سارافونی  با موهای  که دختری کوچک 
صورتی، شبیه عروسک های مغازه اسباب بازی فروشی سر خیابان 
به او نزدیک شد. در دستان دخترک یک اسکناس 10 دالری و 5 
یک دالری بود و مادرش از دور با لبخند او را همراهی میکرد. جیمی 
با اشاره و لبخندی که زوری نبود جیبش را به دخترک نشان داد و 
دخترک روی دو پا بلند شد تا پول ها را در جیب جیمی فرو کند 
ولی قدش نرسید. جیمی پول را گرفت و برای مادر دخترک سری 
دود  و سیگاری  میخورد  مشروبی  معموال  خانه  راه  در  او  داد.  تکان 
میکرد و آن روز نیز 15 دالر دخترک را خرج یک لیوان بیشتر و یک 
بسته سیگار بهتر کرد. هیچ چیز حتی الکل او را سرخوش نمیکرد و 
اغلب در خیابان به در و دیوار و مردم و حکومت ناسزا های زیر لب 

میداد. در خانه اش یک یخچال قدیمی بود و یک میز و یک تخت 
خواب و چیزهای به درد نخور بسیار، غالبا یخچال خالی بود و میز 
پر از ظرف های کثیف و تخت خوابش نیز ملحفه ای داشت مملو از 
لکه هایی که قاعدتا هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را تحمل 
دیده  جغرافیایی  ای  کره  اش  خانه  نخور  درد  به  چیزهای  در  کند. 
میشد که جیمی وقتی حوصله داشت به آن دستی میزد و زمین را 
به گردش در می آورد آن شب  تصمیم گرفت ببیند آمریکا تا آفریقا 
چقدر فاصله دارد از روی کره وجب کرد و دید یک وجب فاصله دارد 
به همین ترتیب سایر قاره ها نیز از یک وجب تا دو وجب با او فاصله 
داشتند برایش مسلم شد که دنیا بیشتر از چند وجب نیست. بعد به 
دنبال عراق گشت تنها کشور خارجی که در عمرش به آن سفر کرده 
مردن  برای  دلش  کرد  احساس  و  گذاشت  آن  روی  را  بود! دستش 
چقدر تنگ شده. آن اندام صد و سی کیلویی داغ شد و چیزی در 
گلویش راه تنفس را گرفت ولی تسلیم اشک نشد. در طرف راست 
عراق،چیزی با ابهت شبیه ببر دید، تا به حال نقشه ایران را ندیده بود 
فقط در عراق شنیده بود که ایران کشوری پولدار و نفت خیزاست و 
ایرانیان مردمانی بسیار باهوش هستند. فرماندهان هر انفجار پیچیده 
به سربازان گفته  روزی  میلر  میدانند. سرگرد  نسبت  آنان  به  را  ای 
بود “دعا کنید که بعد از عراق نوبت جنگ با ایران نباشد وگرنه باید 
تابوت هایتان را از همین االن سفارش بدید البته هزینه اش را دولت 
قول داده که بپردازد” و این شوخی تلخ، جیمی را از قدرت این گربه 
ترسانده بود.جیمی خوابش گرفته بود و در تختش دراز کشید و با 
ایران زندگی میکرد  خود فکر کرد کاش در کشور قدرتمندی مثل 
یقینا آنجا سربازانشان را بیشتر تحویل میگیرند و کسی مجبور نیست 
در مترو گیتار بزند. چشمان جیمی سنگین شده بود و در خواب و 
بیداری آرزو کرد فردا نیز دخترک یا پسرکی 15 دالر خرج مشروب 

و سیگارش را مرحمت کند.
جیمی ناسپاس خوابید و خبر نداشت در یک وجب آن طرف تر بحث 
روز مردمان، 15 دالرکمکی است که میخواهند از دولتشان بگیرند. و 
برای آن برنامه میسازند و پیامک میدهند و دولت عاجزانه درخواست 
دولت  و  بگیرند  که  میخواهند  عاجزانه  مردم  و  نگیرید  که  میکند 
میگوید اگر نگیرید، چنین و چنان میکنیم و آن مردمی که انصراف 
میدهند میگویند ما این 15 دالر را به آنهایی میبخشیم که نیاز دارند 
احساس  خود  کتف  های  استخوان  پشت  در  را  فرشتگان  بالهای  و 
به  و خود  میگیریم  را  این 15 دالر  ما  میگویند  ای  عده  و  میکنند 
مستمندان و نیازمندان میبخشیم و آنها نیز رویش بال های فرشتگان 
را احساس میکنند. و دولتمردان و ورزشکاران و سهامداران و کارخانه 
داران در اقدامی سخاوتمندانه از این 15 دالر انصراف میدهند و امام 
امام  و  بدهید  انصراف  فرشتگان  ای  که  میگوید  مسجدی  جماعت 
جماعت مسجدی دیگری میگوید ای فرشتگان حق خود را بگیرید 
که حق گرفتنیست نه دادنی. و در این سرزمین نفت خیز قدرتمند، 
سه ماه پیاپی، هفتاد میلیون فرشته بر سر 15 دالر بحث میکنند، 
مذاکره میکنند، جدل میکنند، توجیه میشوند، توجیه میکنند. و از 
آنجا که فرشتگان، دل پاک و حافظه ای پاک تر دارند یادشان نمی 

آید که آن هفتصد میلیارد دالر درآمد زمان آن فرشته چه شد؟

اخالق و تراژدی انصراف از یارانه 

تاثیر رابطه جنسی قبل از ازدواج، 
برسن ازدواج

یک وجب تا سرزمین فرشتگان کم حافظه !

 رحمت اهلل علی رحیمی

مجید خطیری



درست است که داشتن پوست خوب ارثي است اما با رعایت برخي مسائل مي توان تظاهر 
زودهنگام عوامل ژنتیکي دخیل در پیري پوست را به تعویق انداخت. در سال هاي اخیر 
تحقیقات بي شماري در زمینه پیري پوست و ارتباط آن با تغذیه انجام شده که نشان 
مي دهد تغذیه درست و اصالح شیوه زندگي مي تواند رویاي ما را براي داشتن پوستي 

شاداب تحقق بخشد. به برخي از نتایج این مطالعات اشاره مي کنم.
از جمله عواملي که در پیري زودهنگام پوست نقش دارند رادیکال هاي آزادند که مي توانند 
باعث تخریب کالژن، االستین، DNA و عروق خوني شوند و صدمه هاي بي شماري به 
بدن وارد  کنند. رادیکال هاي آزاد در اثر استرس هاي رواني، اشعه ماوراي بنفش خورشید، 
تولید  اطرافیانشان  و  سیگاري  افراد  در  سیگار  دود  استنشاق  و  موادشیمیایي  مصرف 
)شامل  آنتي اکسیدان ها  حاوي  موادغذایي  مصرف  داده،  نشان  تحقیقات  مي شود. 
ماهي هاي  روغن هاي  و  لبنیات  در جگر،  که  کاروتنوییدها  و   )A و   E، C ویتامین هاي 
دریایي شمال، میوه ها و سبزیجات تازه وجود دارد مي تواند جلوي فعالیت رادیکال هاي 

آزاد را بگیرد.
نور آفتاب و اشعه هاي مضر که به صورت مصنوعي براي برنزه کردن پوست مورد استفاده 
قرار مي گیرد، عامل اصلي بروز مالنوم یا سرطان بدخیم پوست است. طبق مطالعه اي 
که در فرانسه انجام شده، مصرف روغن زیتون احتمال پیري زودرس ناشي از نور آفتاب 
را به شدت کاهش مي دهد. روغن زیتون، حاوي اسیدهاي چرب تک زنجیره اي است و 
برخالف چربي هاي حیواني و لبنیات و گوشت هاي صنعتي مثل سوسیس و کالباس که 
در فست فودها استفاده مي شود براي بدن مفید است. غیر از روغن زیتون، عسل و روغن 
بسیاري  از  پیشگیري کننده  اثري  که  است  خاصي  ترکیب هاي  داراي  نیز  انگور  هسته 

بیماري ها از جمله سرطان ها دارد و از پیري پوست پیشگیري مي کند.

باتوجه به آمارهاي پراکنده اي که در مورد ميانگين مصرف نوشابه هاي اگزدار و انرژي زا در ایران وجود دارد، 
متاسفانه به نظر مي رسد مصرف این محصول مضر در کشور ما حدود 2 تا 4 برابر ميانگين هاي جهاني است...

 متوسط سرانه مصرف نوشابه هاي گازدار در جهان براي هر فرد، حدود 10 
لیتر و در ایران،  نزدیک به 30 تا 40 لیتر است.

برخي از کشورها،  استاندارد مصرف نوشابه هاي گازدار را به زیر 8 لیتر هم 
گازدار  نوشابه هاي  مصرف  براي  که  زیان هایي  مهم ترین  از  یکي  رسانده اند. 

عنوان مي شود،  خطرهاي ناشي از دریافت قند فراوان آنهاست.
اسید فسفریک و دي اکسیدکربن موجود در این محصوالت هم که باعث تولید 

گاز مي شوند، عوارض زیادي براي مصرف کننده دارند.«
اینها بخشي از گفته هاي دکتر مجید حاجي فرجي، رییس انستیتو تحقیقات 
این  ادامه  در  بود.  گازدار  نوشابه هاي  درباره  کشور  غذایي  صنایع  و  تغذیه 
گفت وگو، بیشتر با زیان هاي این نوشیدني گازدار و پرطرفدار آشنا مي شویم.

مقدار  چه  یا  قند  چند  با  برابر  نوشابه،  قوطي  یک  هر  قند  سالمت: 
شکر است؟

این  است.  غذاخوري شکر  قاشق   10 با  برابر  گازدار،  نوشابه  قوطي  هر  قند 
مقدار نوشابه، حدود 150 تا 200 کیلوکالري انرژي دارد. حاال فکرش را بکنید 
فردي که در یک وعده،  بیش از یک لیوان یا یک قوطي کوچک نوشابه مصرف 

مي کند، چه مقدار قند و کالري به بدنش مي رساند؟
برایمان  گازدار  نوشابه هاي  مصرف  مضرات  مهم ترین  از  سالمت: 

مي گویید؟
از بحث چاق کنندگي نوشابه هاي گازدار که بگذریم،  مصرف این نوشیدني هاي 
بسیار شیرین مي تواند تحریک کاذب ترشح انسولین و باال رفتن کاذب سطح 
قند خون را در پي داشته باشد. در نتیجه، به مرور زمان احتمال باال رفتن 
ابتال به دیابت، به خصوص در  مقاومت بدن به انسولین باال مي رود و زمینه 
از  فراهم مي شود.  ابتال هستند،  خانوادگي مستعد  سابقه  نظر  از  که  آنهایي 
طرف دیگر، وقتي اسید فسفریک و دي اکسید کربن موجود در نوشابه ها، وارد 
را مختل مي کند. کافئین  را خنثي و هضم  اسیدي آن   pH معده مي شود، 
موجود در نوشابه ها هم 30 تا 40 دقیقه بعد از ورود به بدن، به خصوص در 
اضطراب  افزایش  یا  مردمک چشم  گشادي  مانند  مختلفي  مشکالت  بچه ها 
و  قندها  از جذب  بعد  به عالوه،  حدود یک ساعت  ایجاد مي کند.  استرس  و 
ترکیب هاي موجود در نوشابه هاي گازدار، جذب عناصر فلزي و نادر موجود 
ترتیب،  به  این  و  پایین مي آید  و آهن  مانند کلسیم، منیزیم، روي  بدن  در 
باعث  این محصوالت،  زیاده روي در مصرف  افزایش مي یابد.  پایه  متا بولیسم 
از  نباشند.  فسفریک  اسید  مناسب  دفع  به  قادر  دیگر  هم  کلیه ها  مي شود 
افزایش رسوب آنها در  بافت استخواني، امکان  از  با برداشت کلسیم  طرفي، 

کلیه و احتمال ایجاد سنگ کلیه به وجود مي آید.
سالمت: چرا با تمام مضراتي که براي مصرف نوشابه ها مطرح مي شود،  
بازهم شاهد ورود روزانه محصوالت جدید و متنوع این نوشیدني به 

بازار هستیم؟
متاسفانه شرکت هاي تولید کننده محصوالت مضري مانند نوشابه  و فست فود، 
مي کنند  متعدد،  سعي  سرمایه گذاري هاي  و  مختلف  تبلیغاتي  ترفندهاي  با 

محصوالت  که  بدهند  نشان  آنها  به  و  کنند  جلب  را  مشتري ها  رضایت  
جدیدشان، ضرري براي مصرف کننده ها ندارند. به تازگي، گزارش هاي جدیدي 
درباره میزان سود کارخانه هاي تولید نوشابه هاي گازدار منتشر شده که نشان 
مي دهد هر 15 ثانیه اي که یک مصرف کننده جدید به جمع مصرف کنندگان 
غذاهاي آماده و نوشابه هاي گازدار افزوده مي شود، سود تولیدکنندگان حدود 
200 میلیون پوند باالتر مي رود بنابراین بدیهي است که تولیدکنندگان، هر 

روز در پي تولید محصوالت جدیدتري براي افزایش سوددهي خود باشند.
بر  برتري خاصي  نوشابه هاي زیرو، الیت و رژیمي هم  سالمت: یعني 

نوشابه هاي معمولي ندارند؟
و  مطلوب  طعمي  ایجاد  براي  گازدار  نوشابه هاي  تمام  به  هیچ وجه.  به  
مي توانند  قندي  مواد  این  مي کنند.  اضافه  قندي  ماده  یک  مشتري پسند، 
شیرین کننده هاي  یا  باشند  گلوکز  و  ساکاروز  مانند  شیرین کننده هایي 
باعث  طبیعي،  قندهاي  مانند  مصنوعي  شیرین کننده هاي  شاید  مصنوعي. 
باعث  زمان،  مرور  به  مي توانند  اما  نشوند  کالري  دریافت  چشمگیر  افزایش 
تغییر ذائقه و حس چشایي فرد شوند و به صورت پنهان، زمینه مصرف قند 
و شیریني را در برنامه غذایي افراد فراهم کنند بنابراین ما اصال نمي توانیم 
بگوییم که مصرف نوشابه هاي رژیمي، الیت و زیرو از نوشابه هاي معمولي بهتر 
است و زیاده روي در مصرف آنها، عوارضي نخواهد داشت. ضمن اینکه مصرف 
حاوي  غذایي  محصوالت  و  مصنوعي  شیرین کننده هاي  برخي  طوالني مدت 

آنها، مي تواند آثار سرطان زایي هم در بدن داشته باشد.
نوشیدني هایي  نوشابه هاي گازدار چه  بهترین جایگزین هاي  سالمت: 

هستند؟
آب، لبنیات، دوغ بدون نمک و گاز،  نوشیدني هاي تهیه شده از عرقیات سنتي و 
عصاره هاي گیاهي که بدون گاز و قند فراوان هستند، مي توانند جایگزین هاي 

مناسبي براي نوشابه هاي گازدار باشند.
در  گازدار  نوشابه هاي  مصرف  کاهش  براي  اقدام هایي  چه  سالمت: 

کشور انجام شده یا قرار است انجام شود؟
شوراهاي سالمت امنیت غذایي و سازمان هاي نظارتي، سال ها بر این عقیده 
بودند که جلوي تولید نوشابه گرفته یا میزان تولید آن کاهش داده شود،  اما این 
کار نه تنها چندان عملي و اجرایي نیست، بلکه درست هم نیست زیرا در دنیا 
کسي جلوي تولید چنین محصوالتي را نمي گیرد بنابراین بحث اطالع رساني و 
آگاهي دادن به افراد جامعه در مورد زیان هاي مصرف نوشیدني هاي گازدار باید 
در دستور کار دانشگاهیان،  بدنه صنعت، سازمان هاي نظارتي و رسانه ها قرار 
بگیرد تا مردم، با آگاهي درباره مضرات مصرف نوشابه هاي گازدار، حق انتخاب 
داشته باشند. از طرف دیگر، اقدام موفق دیگري که مي تواند در روند تولید 
و میزان مصرف برخي خوراکي هاي مضر مانند نوشابه هاي گازدار اثر بگذارد، 
افزایش مالیات بر ارزش افزوده چنین محصوالتي است. زماني که مالیات باال 
مي رود، قیمت تمام شده محصول کم ارزشي مانند نوشابه هم افزایش مي یابد 
و قدرت خرید براي تهیه چنین کاالیي که جزو کاالهاي اساسي هم نیست، 
کم مي شود. به این ترتیب،  تعادلي در روند تولید و مصرف نوشابه در ایران 
مانند تمام دنیا، اتفاق مي افتد. زماني که مردم،  تفاوت بسیار چشمگیري بین 
بدون گاز  یا دوغ  با یک بطري آب معدني  نوشابه  گازدار  قیمت یک بطري 
ببینند، احتماال درصدد خرید محصول سالم تر و به مراتب ارزان تر برمي آیند. 
این در حالي است که کم بودن تفاوت قیمت این نوشیدني ها در سال هاي 
نیفتد،   اتفاق  این  اگر  به دنبال داشته است.  را  نوشابه  افزایش مصرف  اخیر، 
بر  گازدار،  نوشابه هاي  مصرف  افزایش  دلیل  به  بیشتري  درماني  هزینه هاي 
دوش جامعه خواهد افتاد. از طرف دیگر، باید نحوه عرضه و توزیع خوراکي ها 
و آشامیدني هاي مضر هم کنترل شود. درواقع، خود مردم با کمک آموزش 
و پرورش و اولیاي مدرسه، باید دست در دست هم بدهند تا کاهش مصرف 
جهت  در  قانوني  باید  یعني  شود؛  آغاز  مدرسه  سنین  از  گازدار  نوشابه هاي 
اطراف  مغازه هاي  حتي  و  مدارس  بوفه  در  نوشابه  فروش  مطلق  ممنوعیت 
مدارس وضع و اجرا شود تا امروزه با آمارهایي که نشان مي دهند حدود ۶0 
درصد بچه هاي باالي 12 سال، روزي 1 بار نوشابه مي خورند، مواجه نباشیم.

پوست خوب، محصول ژنتیک 
است یا مراقبت؟

هر قوطي نوشابه 10 قاشق شکر دارد

طرح تحول در نظام سالمت چیست؟
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سرانجام طرح تحول نظام سالمت بعد از مدت ها انتظار به مرحله اجرا 
رسيد تا اولين اگم جدي دولت تدبير و اميد در حوزه بهداشت ودرمان 

برداشته شود؛ طرحي که قرار است هزینه هاي پرداختي درمان را از 
جيب مردم که از برنامه چهارم توسعه بر اکهش آن تاکيد شده بود و 

اجراي آن به فراموشي سپرده شد، در عمل و نه در حرف کم کند...

این طرح همانطور که پیش از این دکتر حسن روحاني، رئیس جمهور، وعده داده بود 
مي تواند بخش قابل توجهي از بار منفي اجراي فاز دوم هدفمندي دوم یارانه ها را خنثي 
کند چراکه در سال هاي اخیر و همزمان با افزایش قابل توجه تورم به دلیل سیاست هاي 
غلط اقتصادي از یک سو و از سوي دیگر اجراي ناقص فاز اول هدفمندي یارانه ها و بر 
زمین ماندن قانون برنامه چهارم توسعه، بیماري یکي از اصلي ترین دالیل سقوط افراد 

به زیر خط فقر بود.
هرچند از ابتداي روي کار آمدن دولت یازدهم، سیر صعودي و لجام گسیخته افزایش 
قیمت دارو متوقف و روزنه هایي از امید در برابر بیماران روشن شد اما از هفته هاي پایاني 
یارانه ها و  با زمزمه هاي فاز دوم هدفمندي  سال گذشته و هفته هاي اخیر و همزمان 
سپس اجراي آن، بیماران و خانواده هایشان دچار ترسي آشکار به دلیل احتمال افزایش 
قیمت ها شدند؛ ترسي که چندان بیراه هم نبود و البته بار دیگر، از دوشنبه پانزدهم 
اردیبهشت و همزمان با اجراي فاز اول طرح تحول در نظام سالمت، بیماران مي توانند 

به آینده امیدوارتر باشند.
هدف دولت، بهبود سالمت جامعه و کاهش هزینه هاي درمان است

دکتر حسن روحاني که براي آغاز این طرح به وزارت بهداشت رفته بود، در نشست با 
وزیر، معاونان، مشاوران و مدیران ارشد این وزارتخانه با اشاره به اجراي طرح تحول نظام 

سالمت در کشور، این اقدام را آغازي براي مسابقه خدمت رساني به ملت شریف ایران در 
بخش سالمت توصیف و اظهار امیدواري کرد پانزدهم اردیبهشت به عنوان روزي مهم در 
تاریخ سالمت ملت ایران ثبت شود. رییس جمهور با بیان اینکه در حوزه سالمت پیش 
از هر اقدامي باید به ارتقاي فرهنگ عمومي کمک کنیم، به برخي رفتارهاي نامطلوب 
فرهنگ  زماني که  »تا  تاکید کرد:  و  اشاره  درماني  اقدام هاي  و  پزشک  به  مراجعه  در 
اصالح  و سالمت  درمان  بهداشت،  حوزه  در  جامعه  زندگي  و سبک  پزشکي  حرفه اي 

نشود، نمي توانیم به موفقیت و تحول در این بخش دست پیدا کنیم.«
دکتر روحاني افزود: »اولین قدم در تحول نظام سالمت، اصالح شیوه زندگي است و 
آموزش و پرورش و رسانه ها، به خصوص رسانه ملي، مي توانند نقش بسزایي براي اصالح 

فرهنگ مردم در حوزه درمان و سالمت ایفا کنند.«
رییس جمهور با بیان اینکه بخش بزرگي از بیماري هایي که امروز در در جامعه وجود 
و  بدبیني ها  رفتارها،  از  نوع و شیوه زندگي مربوط مي شود، گفت: »بسیاري  به  دارد، 
بي اعتمادي ها در محیط زندگي مشکالت و فشارهاي عصبي را ایجاد مي کند که خود 
زمینه ساز بروز و تشدید بیماري هاي گوناگون جسمي خواهدبود.« دکتر روحاني ادامه 
داد: »همه باید دست به دست هم بدهیم تا از فشارهاي رواني که معضالت بسیاري در 
سالمت مردم به وجود مي آورد، کاسته شود و آرامش را در جامعه ایجاد کنیم.« رییس 
ارتقاي  اقدام هایي نظیر تشویق مردم به ورزش در جهت  با اشاره به ضرورت  جمهور 
سالمت جامعه گفت: »نباید در موضوع نظام سالمت تنها از یک وزارتخانه انتظار داشت 
تا همه مسئولیت ها را به تنهایي برعهده گیرد، بلکه براي رفع مشکالت و معضالت در 

این بخش باید همگان به میدان بیایند.«
بهداشت و درمان و  بر عملکردها در حوزه  بر ضرورت نظارت  تأکید  با  دکتر روحاني 
اهمیت  مردم  به سالمت  »توجه  افزود:  نظام سالمت  در چرخه  فساد  با  مقابله جدي 

زیادي دارد و با نظارت دقیق باید از احتمال بروز هرگونه فساد در بخش درمان و دارو 
جلوگیري و با آن مقابله کنیم.« او با اشاره به تالش دولت در جهت کاهش مشکالت 
»احترام  کرد:  اظهار  حوزه  این  در  دغدغه ها  رفع  و  و سالمت  درمان  بخش  در  مردم 
و نشاط و متمرکز شدن عرضه خدمات  اعتماد، روحیه  ایجاد فضاي  و کرامت مردم، 
پزشکي و درماني به بیماران به گونه اي که تمام مراحل تشخیص، درمان و عرضه دارو 
به بیمار در یک بیمارستان انجام شود، از اهدافي است که در طرح تحول نظام سالمت 
از سوي دولت دنبال مي شود.« دکتر روحاني همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از 
شرکت هاي دانش بنیان و نخبگان در زمینه ساخت تجهیزات و لوازم پزشکي مورد نیاز 
در کشور گفت: »امروز بخش پزشکي و سالمت با پیشرفت هاي فراواني که داشته از 
افتخارات کشور و نظام به شمار مي آید.« رییس شوراي عالي سالمت با اشاره به اینکه 
براي درمان آنها نیاز به اعزام به خارج از  بسیاري از بیماري ها که پیش از این لزوماً 
بود، به وسیله پزشکان و متخصصان داخلي درمان مي شود، تصریح کرد: »باید  کشور 
امکانات خود را در جهت آموزش و تربیت متخصصان در داخل کشور توسعه دهیم.« 
قطب  به  آینده  در  مي تواند  ایران  اسالمي  جمهوري  اینکه  بر  تأکید  با  روحاني  دکتر 
پزشکي در منطقه تبدیل شود، گفت: »باید گردشگري سالمت در کشور گسترش یابد 
و بتوانیم خدمات پزشکي را در نقاط مختلف کشور نه تنها به مردم ایران بلکه به همه 
بهره مندي و تشویق  به  اشاره  با  مردم منطقه عرضه کنیم.« رییس جمهور همچنین 
خیران و نیکوکاران در جهت بازسازي و نوسازي بیمارستان هاي کشور گفت: »مطمئناً 

هیچ اقدامي بدون مشارکت مردم امکان تحقق و موفقیت نخواهدداشت.«
الکترونیک در کشور هستیم، گفت:  ایجاد دولت  به دنبال  اینکه  بیان  با  دکتر روحاني 
»مردم باید بتوانند به راحتي از فناوري اطالعات در حوزه سالمت و درمان استفاده کنند 
کارت سالمت  داراي  مردم  تا همه  کنیم  برنامه ریزي  گونه اي  به  باید  راستا  این  در  و 
شوند.« او با بیان اینکه بدون سالمت، توسعه و نشاط امکان پذیر نیست و نمي توان به 
مدارج عالي اهداف نظام جمهوري اسالمي دست یافت، اظهار امیدواري کرد تا با اجراي 
طرح تحول نظام سالمت در کشور، هزینه هاي مردم در این بخش کاهش یابد و مردم با 
احترامي بیشتر و در زماني کمتر به سالمت دست پیدا کنند. دکتر روحاني افزود: »البته 
این اقدام بزرگي است و نباید انتظار داشت یک شبه به تمام اهداف خود برسد اما دولت 

این روال را قدم به قدم ادامه مي دهد تا ان شاءا... به نقطه مطلوب دست پیدا کند.«
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