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درمکتب امام

لزوم اتحاد مقابل کفار و مشرکین

نگاه

ما معرتفیم که این دو برادر شــیعه و ســنی به واسطه دست هایی که در کار 

بوده اســت،  چه از روی تقصیر یا قصور، نتوانســته اند اتحادی را که مسلمین باید 

در مقابل کفار و مرشکین داشــته باشند، ایجاد منایند. االن هم منی  گذارند؛ زیرا در 

اطراف پاکستان و هند و بنگالدش و دیگر نقاط مناقشه زیاد است و این امر موجب 

ضعف مسلمین و قوت سلطه گران گردیده است.
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تساهل با حرامخواران
 درد دیروز، امروز و فردا...!

چند صباحی اســت جامعه مــا از پدیده ای جدید و اشــکال نوظهوری از 
حرام خواری رنج می برد، وقتــی یکی از نمایندگان مجلس اعتراف می کند که 
چــرا دو دســتگاه نظارتی در قوه مقننه و قضائیه خــواب بودند تا چنین حرام 
خواری هایی در مدیریت اجرایی کشور شکل بگیرد، ریاست محترم مجلس در 
دفاع از دیوان محاســبات، و رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در دفاع 
از عملکرد ســازمان متبوع خود می فرمایند، این خالف ها را به مراجع ذیربط و 

مسئوالن مافوق آنها اعالم کردیم اما گوش نکردند!
اگر یک شهروند که مسئولیت نظارتی و قضایی ندارد، چنین سخنی بگوید 
از وی پذیرفته اســت، زیرا وظیفه شــرعی و قانونی همه شهروندان طبق اصل 
هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی است تا چنانچه با منکری برخورد کردند 

نسبت به آن تذکر دهند.
اگر کسانی که جایگاه ســازمانی را در قوای مختلف کشور اشغال کرده اند 
و مســئولیت پیشگیری و برخورد قانونی با فســاد جزء وظایف ذاتی و تکالیف 
آن هاســت هم مانند سایر شهروندان عادی که مسئولیت سازمانی و قانونی بر 
عهده شــان نیست به تذکر اکتفا نمودند، در ایفای وظایف قانونی شان کوتاهی 

و بی مباالتی نکرده اند؟
آیا کوتاهی و محافظه کاری دســتگاه های مســئول زمینه ســاز گسترش 
حرام خواری در کشور نشده است؟ وقتی کاسب کارانی بر بخش هایی از مدیریت 
اجرایی کشور سایه می افکنند که دست اندازی به بیت المال را جزء حقوق مسلم 
خویش می دانند،) به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم می کند که 
چنین حقوق هایی در همه دنیا متعارف اســت و ریاست محترم جمهوری نیز 
پس از فشــار افکار عمومی تنها از حقوق های نامتعارف، نه حرام و نامشروع یاد 
می کنند(، با چنین مدیرانی اگر دستگاه های نظارتی هم گرفتار محافظه کاری 
شده و در ایفای وظیفه قانونی، شرعی و انقالبی خود کوتاهی نمایند، بروز فساد 

و حرام خواری حتمی و قطعی می گردد.
جناب آقای قاضی سراج می فرمایند به جهت حفظ آبروی افراد موضوعات را 
در گذشته رسانه ای نکرده ایم، به راستی اگر دون صفتانی به دماء مسلمانان رحم 
نکردند و همچون زالو به جان مردم افتادند آیا مستحق مجازات اند یا حفظ آبرو؟!

ایشان که یکی از قضات خوشنام و دارای سابقه درخشان در امر قضاست و 
نیز دیوان محاسبات می بایست حرام خواران را به عدلیه می سپردند تا با مجازات 
و تأدیه حقوق بیت المال، حق ملت اســتیفا می گردید، و این مهم جز با دوری 
گزیدن از محافظه کاری و عمل به وظایف قانونی و انقالبی امکان پذیر نبوده و 

جز با عمل بدان، درد امروز و فردای جامعه ما درمان نخواهد شد.
محمد صفایی دلویی

 زیورهای چهارگانه
 ابزار فریب انسان

ما در بخش هاي اندیشه به وهم و خیال نیازمندیم و به متخّیله که مرزش کاماًل 
از خیال و وهم جداست نیازمندیم تا بحث هاي علمي ما سامان بپذیرد. در بخش هاي 
انگیزه به شــهوت و غضب نیازمندیم، به همه اینها محتاجیم، اینها ابزار خوبي اند. 
اگر نیروي غضبي نبود کسي از کشورش دفاع نمي کرد، از بدن دفاع نمي کرد، این 
از بهترین نیروهاي الهي اســت؛ اما در همین جمــع، اگر رهبري درون را وهم به 
عهده بگیرد یا خیال به عهده بگیرد نمي گذارد انسان از سّکوي وهم و خیال پرش 
کند، به مرحله عقل برسد، در همین سّکوي خیال مي ماند و به تعبیر قرآن کریم 
مي شــود »مختال«،]1[ »مختال« که اسم مفعول یا فاعل باب »افتعال« است یعني 
انســاِن خیالباف و خیال زده. »تخّیل« که باب »تفّعل« است در قرآن به کار نرفت 
اما »اختیال«، »مختال« که باب »افتعال« است در قرآن به کار رفت. فرمود انسان 
خیالباف و خیال زده که در حّد خیال زندگي مي کند محبوب خدا نیســت، انسان 
باید در حّد تفّکر، تعّقل و مانند آن بیندیشــد، خدا عاقل را دوست دارد نه مختال 
را. انســان خیالباف و خیال زده، سقف اندیشــه او خیال است، چون سقف اندیشه 
او خیال اســت از نیروي واهمه کــه معاني جزئیه را نه کلي، ادراك مي کند کمک 
مي گیرد یک سلســله طرح هاي علمي به او پیشنهاد مي دهد و نفس »مسّوله« در 

این اثنا این را تزیین مي کند .
ضرورت مراقبت از وسوسه های نفس مسوله

نفس »مسّوله« که معادل بیرون ندارد، در درون ماست، این کارش »تسویل« 
اســت؛ »تسویل« این است که این نیرو چون در درون انسان هست مي فهمد این 
شخص به چه چیزي عالقه مند است، یک؛ ابزار و ادوات عالقه شناسي را دارد، دو؛ 
آنچه مورد عالقه اوست آن را تهّیه مي کند، سه؛ رذایل و گناهان را پشت این پنهان 
مي کند، چهار؛ تابلوي زّریني به او نشان مي دهد، پنج؛ که روي آن زرورقي است که 
خواســته اوست، شش؛ پشتش سموم مهلک است، هفت؛ این کار نفس »مسّوله« 
اســت. انسان که باید مراقب باشد، اخالقي باشد، متفّکر باشد، درون نگر باشد، باید 
ببیند این هفت کار را این نفس »مسّوله« کرده است یا نه؟ برادرُکشي یا چاه اندازي 
برادر به وسیله نفس »مسّوله« صورت مي گیرد. وجود مبارك یعقوب)ع( به برادران 
لَْت لَُکْم أَنُْفُسُکْم أَْمراً]2[ این نفس  یوســف که او را به چاه انداختند فرمود: )بَْل َســَوّ
مسّوله، شما را به این راه انداخت. شما به بهانه اینکه به من خدمت کنید به بهانه 
اینکه به یوســف خدمت کنید، به بهانه اینکه مشــکلي از او و ما حل کنید او را به 
چاه انداختید؛ یعني این بهانه را به عنوان یک زرورق زّرین روي این تابلو گذاشتید، 
پشتش آن چاه انداختن را قرار دادید. این »تسویل« را نفس انجام داد یعني زشت 
ــْیطاُن أَْعمالَُهْم(]3[.سامري که  را زیبا انجام داد و شــما زیبا دیدید )َو َزیََّن لَُهُم الَشّ
بساط توحید را - معاذ اهلل - طرد کرد و گوساله پرستي را بهتر از خداپرستي دانست، 
لَْت لي  نَْفسي(]4[ من گرفتار  این در اثر »تســویل« نفس بود که سامري گفت: )َسَوّ
نفس »مسّوله« شدم، جاه طلبي و مقام خواهي مرا وادار کرد که توحید را طرد کنم 
ُه فِي  وگوساله پرستي را رایج کنم و وجود مبارك موساي کلیم هم فرمود: )لََنْنِسَفَنّ

الَْیِمّ نَْسفاً(]5[ و ما این گوساله را به دریا مي ریزیم.
 ابزارهای فریب انسان

لَْت لي  نَْفسي( هست. در ادعیه، در  این »تسویل« در درون همه ما هست )َسَوّ
مناجات ما به خدا، از کار تســویل پناه مي بریم، وقتي تســویل شد؛ یعني زشت را 
به ما زیبا نشان دادند، زیبا را به ما زشت نشان دادند و ابزار چهارگانه زیورآالت را 
هم در اختیار داشتند ما فریب مي خوریم. در اوایل سوره مبارکه »آل عمران« آمده 
َهِب َو  ــَهواِت ِمَن الِنّساءِ َو الَْبنیَن َو الَْقناطیِر الُْمَقْنَطَرةِ ِمَن الَذّ )ُزیَِّن لِلَنّاِس ُحُبّ الَشّ
َمِة َو الْنْعاِم َو الَْحْرِث(]6[ این چهار بخش را خداي ســبحان  ِة َو الَْخْیِل الُْمَســَوّ الِْفَضّ
فرمود ابزار کار است، نفس »مسّوله« از این چهار بخش کمک مي گیرد و ما بیش 
از چهار بخش در عالَم ُملک نداریم. این زیورهاي چهارگانه در این آیه جمع شــده 
ــَهواِت ِمَن الِنّساءِ َو الَْبنیَن(؛ )َو الَْقناطیِر الُْمَقْنَطَرةِ ِمَن  اســت )ُزیَِّن لِلَنّاِس ُحُبّ الَشّ
َمِة(؛ )َو الْنْعاِم( ؛ )َو الَْحْرِث(؛ ما غیر از این چهارتا  ِة َو الَْخْیِل الُْمَســَوّ َهِب َو الِْفَضّ الَذّ
بیشــتر نداریم این چهارتا ابزار زینت و فریب انسان است که به وسیله اینها انسان 
فریب مي خورد. نفس »مسّوله« از این ابزار کمک مي گیرد، اینها را به چشم انسان 
زینت نشان مي دهد در برابر زیور ملکوتي ما که در سوره »حجرات« فرمود: )َحَبَّب 
إِلَْیُکُم اْلیماَن َو َزیََّنُه في  ُقُلوبُِکْم(]7[ خدا محبوبي به نام ایمان به شما داد و این زیور 
جان شماست، با شما در همه نشئات هست، این زیور را بشناسید و جانتان را با این 
زینت مزیّن کنید. نفس »مسّوله« آن زیورهاي اصلي را طرد مي کند، این زیورهاي 
بیروني را زیبا نشان مي دهد، وقتي »تسویل« کرد، ما به دام او افتادیم از آن به بعد 
به مرحله باالتر مي رســد مي شود »اّمار بالســوء«، خدا به ما اّمار بالُحسن داد واّمار 
بالحق داد، اّماربالصدق و الخیر و الحســن و الحمد داد؛ االن ما به دام اّمار بالســوء، 
اّمار بالکذب و الشّر و القبیح و الذم افتادیم اما مي توانیم کاري بکنیم که اّمار بالسوء 
را عزل کنیم اّمار بالُحسن و حق را نصب کنیم و امیر به وسیله ما انتخاب مي شود. 
فرمود او اّمار بالسوء است این را عزل کنید، اّمار بالحسن بیاورید و این با مراقبت و 
ُهْم ُسُبلَنا(]8[ مسئله مراقبت،  مجاهدت حل مي شود که )الَّذیَن جاَهُدوا فینا لََنْهِدیََنّ
مسئله معرفت نفس، مسئله شناخت شئون نفس، جنود عقل و جهل، بیان نوراني 
امام)ع( در کافي کلیني]9[ هست، در مجامع دیگر]10[ هست که جنود عقل چندتاست، 
جنود جهل چندتاست. باید ببینیم چه کسي در درون ما دارد حق را باطل و باطل 
را حــق جلوه مي دهد. اگر درون ما مثل بیرون ما ظاهر بود آن را ذات اقدس الهي 
وُح ِمــْن أَْمِر َربِّي َو َما أُوتِیُتْم ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ  وِح ُقِل الُرّ در جواب )َو یَْســَألُونََک َعِن الُرّ
َقلِیاًل(]11[ نمي فرمود. جریان روح، شناختن نفس، شئون علمي نفس، شئون ادراکي 
نفس، آن نفس »مسّوله« چیست؟ نفس »اّماره بالسوء« چیست؟ نفس »مطمئّنه« 
چیســت؟ نفس »ملهمه« چیست؟ اینها کدام شأن از شئون نفسند؟ جایگاه اینها 
چیست؟ پیدایش اینها چیست؟ پرورش اینها چیست؟ اینها کار آساني نیست، این 
را فرمودند ما به شما دادیم. ما اصل تناقض را به خوبي مي فهمیم و سایر قضایایي 
که به تناقض برمي گردد به خوبي مي فهمیم، اینها در بخش اندیشه است اینها ترازو 
است. در بخش انگیزه هم اگر ما به نفس اّماره بالسوء، به نفس »مسّوله« آلوده نشویم، 
حق و باطل را، خیر و شّر را، ُحسن و ُقبح را، محمود و مذموم را کاماًل مي فهمیم؛ آن  
وقت خاطراتي که پیش مي آید، طرح هایي که خودمان طراحي مي کنیم یا دیگران 
پیشــنهاد مي دهند، این را با این ترازو مي سنجیم، اگر مطابق بود مي پذیریم، نبود 
نمي پذیریم. یک فقیه و یک مجتهد کارش آسان است براي اینکه قرآن بّین الرشد 
است، در دســترس هست، روایات را بر قرآن عرضه مي کند، اگر مخالف قرآن بود 
نمي پذیرد، مخالف نبود مي پذیرد، همان معنا براي انســان روانشناس که روانکاوي 
دارد، در صدد اصالح نفس اســت، اگر این را بر آ ن میزان اّولي الهي بسنجد، کاماًل 
مي تواند بفهمد چه چیزي حق است، چه چیزي باطل؛ این راه هست. اینکه فرمودند 
شــما حداقل شــبانه روز چند لحظه اي به این فکر باشید که این ترازو را غبارروبي 
کنید، نگذارید این ترازو مخفي باشــد، مستور باشــد، ِریْن و چرك و غبار رویش 
بنشیند، بگذارید این شفاف باشد ؛ آن وقت هر چیزي دیگران گفتند شما بخواهید 
بسنجید، ترازو شفاف است، خودتان طرحي دارید، پیشنهادي به ذهنتان رسید آن 
ترازو شــفاف است؛ چنین انساني راحت زندگي مي کند و راحت رحلت مي کند نه 

بیراهه مي رود و نه راه کسي را مي بندد. 
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دامت برکاته( در جلسه درس 
اخالق در دیدار با جمعی از طالب و دانشجویان، قم؛ 92/12/22
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اهانت مدیران اشرافی به ولی نعمت های خود

قبل از دولت یازدهم
مردم كف زمین زایمان می كردند!!

 ادعای سازمان سنجش در دفاع
از حسین فریدون هم دروغ از آب درآمد

در حالی که ســازمان ســنجش همچنان از 
قانونی  و  رانتی حسین فریدون حمایت  تحصیل 
بودن آن را توجیه می کند،  اسناد جدیدی از کذب 
بودن تحصیل قانونی وی در دانشگاه شهید بهشتی 

منتشر شده است.
پــس از آنکه هفته گذشــته خبــر تحصیل رانتی 
حســین فریدون در دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد، 
ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش طی گفت وگویی 
و ســازمان سنجش در اطالعیه ای رسمی عنوان کردند 
که فریدون ابتدا در دوره شبانه دانشگاه گیالن پذیرفته 
شده و به دلیل کسب حدنصاب نمره به پردیس دانشگاه 
شهید بهشتی معرفی و پس از آن هر اتفاقی افتاده بین 
دانشــگاه شهید بهشتی و فریدون بوده، لذا اگر فریدون 
در این دانشگاه پذیرفته شده باشد، در پی تصمیم خود 

دانشگاه بوده است.
اما براساس اسناد موجود حسین فریدون نمی توانسته 

در دانشگاه گیالن نیز پذیرفته شود.
سازمان سنجش در بخش اول اطالعیه خود راجع به 
تحصیل فریدون در دانشگاه شهید بهشتی، مدعی شده 
که »وی در سال 1392 در آزمون دکترای نیمه متمرکز 
در مجموعه علوم سیاســی شرکت و در مرحله تکمیل 
ظرفیت نســبت به انتخاب پنج کدرشــته محل اقدام 
می کند. نامبرده در کدرشــته محل 9626 رشته روابط 
بین الملل دوره شــبانه دانشگاه گیالن در بین چندبرابر 
معرفی شدگان برای انجام مصاحبه با استفاده از سهمیه 
ایثارگران در رتبه 2 )دو( به دلیل کسب حدنصاب سهمیه 
قرار می گیرد. دانشگاه گیالن در اعالم نتایج وی را غایب 

مصاحبه معرفی می کند«.
اما تصویر شماره )1( که مربوط به اطالعیه تکمیل 
ظرفیت آزمون ورودی دکترای تخصصی در سال 1392 
اســت، نشان می دهد که اساساً دانشگاه گیالن در دوره 
شبانه اش هیچ پذیرشی نداشته و در دوره روزانه نیز فقط 
اجازه جذب دو نفر را داشته است، بنابراین ادعای سازمان 

سنجش از اساس باطل است.
تصویر شماره )1(

اما ســند دیگــر جنبه های 
جالب تــری از ماجرای تحصیل 
رانتی حسین فریدون را آشکار 
می کند. آن چنان که در ســند 
شــماره )2( کاماًل آشکار است، 
احمــد رضی سرپرســت وقت 
دانشگاه گیالن که اینک ریاست 
به عهده  این دانشگاه را رســماً 
دارد،14 دی ماه 92 رسماً طی 

نامه ای به خدایی رئیس سازمان سنجش اعالم می کند 
که »با توجه به تکمیل ظرفیت و سقف تعداد دانشجوی 
راهنمایی شده توســط اعضای هیئت علمی این گروه 

آموزشــی، خواهشمند است دســتور فرمایید برای این 
کدرشته در تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری 
برای نیم سال دوم ســال تحصیل 93 ــ 92 هیچ تعداد 

دانشجویی پذیرفته و اعالم نشود«.
تصویر شماره )2(

در واقع به استناد این سند، 
از رئیس  دانشگاه گیالن رسماً 
سازمان سنجش خواسته که در 
این نیم ســال، دانشجویی برای 
دکترای روابط بین الملل به این 
دانشگاه معرفی نشود، لذا رئیس 
علی القاعده  ســنجش  سازمان 
نباید هیچ فردی، چه فریدون و 
چه غیرفریدون را به این دانشگاه 

معرفی می کرد.
با توجه به اسناد درج شده، 
یا قبولی فریدون در مرحله اول 
دکتری در دانشــگاه گیالن از 

بنیان ادعای بی اساسی است و یا سازمان سنجش علی رغم 
درخواست جدی دانشگاه گیالن مبنی بر معرفی نکردن 
هیچ فردی برای تحصیل در دوره دکترای روابط بین الملل 
این دانشگاه، وی را جزو پذیرفته شدگان در آزمون کتبی 

به این دانشگاه معرفی کرده است.
با این حال در هر صورت شرکت نکردن برادر روحانی 
در مصاحبه دکترای دانشگاه گیالن، هم از سوی دانشگاه و 
هم از سوی سازمان سنجش رسماً تأیید شده و به همین 
دلیل فریدون هیچ گاه نمی توانســته دانشجوی دکترای 

دانشگاه گیالن محسوب شود.
اما ســازمان ســنجش در بخش دوم اطالعیه خود 
مدعی شده که حسین فریدون به دلیل دارا بودن سهمیه 
ایثارگری از سوی ســازمان سنجش به دانشگاه شهید 
بهشتی معرفی شده تا وی در صورت موافقت مسئوالن 
دانشگاه شهید بهشتی، در پردیس این دانشگاه به تحصیل 

دکتری بپردازد.

ســازمان ســنجش در این اطالعیه خود، »سهمیه 
ایثارگری« حسین فریدون را یکی از دو پایه اصلی واجد 
شرایط بودن وی برای شرکت در گزینش پردیس دانشگاه 

شــهید بهشتی ذکر می کند، اما این ادعا را نیز چند روز 
پیش داوود طالبی مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی 
در امور ایثارگران به طور رسمی از اساس تکذیب کرد و 
گفت: هیچ مدرکی مبنی بر ایثارگر بودن حسین فریدون 

به دانشگاه شهید بهشتی ارائه نشده است.
به گزارش تســنیم، با توجه بــه وضوح رانتی بودن 
تحصیل حسین فریدون برادر رئیس جمهور در دانشگاه 
شهید بهشــتی، چند روزی است که سازمان سنجش 
آموزش کشور بار این موضوع را به دوش دانشگاه شهید 
بهشتی می اندازد و برخی مسئوالن ارشد دانشگاه شهید 
بهشتی و گیالن نیز می گویند که این کار با توصیه سازمان 
سنجش انجام شده و هنوز مشخص نیست مسئولیت این 

اقدام به عهده چه دانشگاه و نهادی است.
عالوه بر این تأیید و تکذیب ها سیدامیر نیاکویی مدیر 
کنونی گروه علوم سیاســی و روابط بین الملل دانشگاه 
گیالن هم درباره قبولی و معرفی حسین فریدون برادر 
رئیس  جمهور به این گروه آموزشــی در سال تحصیلی 
93 ــــ92 تأکید دارد که نه در دوره مدیر گروه ســابق 
علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیالن و نه در 
زمان مسئولیت وی، چنین فردی )حسین فریدون( به 
گروه مبنی بر قبولی در مقطع دکترای دانشــگاه گیالن 
معرفی نشده و اسم این فرد را اولین بار است که می شنود!
رضا ســیم بر مدیر سابق گروه علوم سیاسی و روابط 
بین الملل دانشــگاه گیالن نیز تأکید کرده که در دوران 
مسئولیت وی )سال 92( قبولی و پذیرش حسین فریدون 

در دانشگاه گیالن به گروه آموزشی ابالغ نشده است.
گفتنی اســت، با توجه به رفتار سیستم آموزشی دولت 
یازدهم در مواجهه با پرونده ساختگی بورسیه های غیرقانونی 
و پرونده واقعی تحصیل سفارشی برادر رئیس جمهور در دوره 
دکتری، به نظر می رسد تنها گناه دانشجویان بی گناه و مظلوم 
بورسیه این است که جایگاه »فریدون« را در دولت اعتدال 
ندارند و باید همچنان پس از گذشت دو سال از اثبات واهی 

بودن ادعاها به انتظار حل مشکالتشان بنشینند.

دوران انقالب اسالمیدوران حکومت پهلویشاخص ها
10/68 نوزاد در هر 1000 تولد111 نوزاد در هر 1000 تولدمرگ و میر نوزادان به هنگام تولد
36 کودك در هر هزار تولد زنده174 کودك در هر هزار تولد زندهمرگ و میر کودکان زیر 5 سال
مرگ و میر مادران به علت 

عوارض بارداری و زایمان
20/3 نفر در هر صدهزار نفر245 نفر در هر صدهزار نفر

55/872 سالامید به زندگی مردان
57/476 سالامید به زندگی زنان

14.700 )9441 پزشک عمومی و 5259 پزشک تعداد پزشکان
متخصص( بر اساس آمار سال 56

27.122 )14.901 پزشک عمومی و 12.221 پزشک 
متخصص( براساس آمار در سال 90

60.000200.000تعداد دانشجویان پزشکی
547805تعداد بیمارستان

2.914 واحد )سال 1390(1.500واحد )سال 1356(مرکز بهداشت درمانی روستایی
56.000103365تعداد تخت خواب در بیمارستان
95 %25 %نرخ تولید دارو در داخل کشور
1228تعداد شرکت های بیمه ای

بیش از 65.000.000 نفر1.800.000 نفرتعداد جمعیت تحت پوشش بیمه

جدول شماره )1(

در پی انتشار مطالبی درباره اظهارات امیرمحبیان  )در مصاحبه روزنامه 
شرق( وی توضیحی ارائه کرد.

در این توضیح مفصل آمده اســت: درباب اصطالح مدعی اصولگرا یا 
شبه اصولگرا که احتماالً خواسته اید عنوانی تحقیرآمیز بکار ببرید؛ می گویم 
که مسئوالن کیهان فاقد وجاهت جایگاهی برای تعیین اصولگرا یا مدعی 
اصولگرا بودن یا شــبه اصولگرایی افراد هستند؛ زیرا نه محک اصولگرایی 
در جیب آنان به ودیعه گذاشــته شده و نه حکم دربانی اصولگرایی برای 
آنان صادر شــده اســت؛ تا خروج و ورود افراد را کنترل کنند. بکار بردن 
این لحن و ادبیات غیر فاخر فقط به مخاطبان سطح کینه و ادب و افول 
اخالق را گوشزد می کند و اال هیچ ارزش عقالنی یا تحلیلی را دارا نیست.

وی می افزاید: از نقد اینجانب بر اصطالح برد- برد دولت یازدهم شکوه 
آغازیده اید؛ عجبا که چنین در دفاع از منطق دولت یازدهم در تبیین برجام 
سخن رانده اید؛ اگر متوجه تحلیل من نشده اید؛ که گمان دارم بیان ثقیل 
نبوده است مجدداً بزبان ساده می گویم: بعضی گمان می کنند که سخن مقام 
معظم رهبری که برجام خسارت محض بود با حمایت ایشان از مذاکرات 
و تعاریفشان از تیم مذاکره کننده، متعارض می نماید؛ پاسخ این است؛ که 
هم آن سخن رهبری درست است و هم این حمایت منطقی. زیرا اصطالح 
برد- برد دولت در مورد برجام صدق نمی کند؛ برجام گزینش اقل الشرین 
بود و در بهترین حالت هم خسارت ولی محصول دوربینی نظام؛ اما دفاع 
از تیم و فرایند مذاکره هم درست بود زیرا رهبری با شجاعت و دوربینی، 
هم واقعیت را دیده اند و هم از بار مسئولیت شانه خالی نکرده و سربازان 
و افســران خود را در میدان مذاکره تنها و بی حامی رها نساخته اند. شما 
اگر منطق بهتری دارید بسم اهلل. اما اگر انتقاد شما فراتر از تحلیل اینجانب 
به سخنان مقام معظم رهبری است؛ لطفاً صریح و مردانه و شفاف سخن 
بگویید تا پاسخ صریحتر ارایه نمایم. محبیان خاطرنشان کرد: در باب نقد 
اینجانب بر نــوع اعالم و منطق حاکم بر اعالم فیش های نجومی؛ منطق 
بحث  آنقدر ساده بود که گمان نمی رود منظور ادراك نشده باشد. نگارنده 
جزء اولین ناقدان اشرافی گری و هشداردهندگان خطر ظهور طبقه جدید 
بوده ام؛ لذا همانگونه کــه در مصاحبه گفته ام اگر حقوقی بر مبنای عدم 
لیاقت و نیز ناکارآمدی باشــد؛ مبلغ ناچیز آن هم خالف عدالت است؛ اما 
از خردمندی بدور اســت چنانچه مدیری توانمند ارزش افزوده ای مادی 
و معنوی برای نظام و کشــور داشــت؛ ارزش کار او نادیده گرفته شود؛ تا 
توانمندان به بخش خصوصی مهاجرت و ناتوانان مدیریتی در بخش دولتی 
انباشته شوند؛ طبعاً محصول این روش تضعیف بدنه مدیریتی نظام و وارد 
کردن خســارات سنگین به بحث کارآمدی کشور است. ضمن آن که در 
بحث فیش ها، با بازی سیاسی و بدون تحلیل اشکال قانونی و ساختاری؛ 
چهره مدیران عمدتاً زحمتکش نظام همانگونه که رهبری معظم اشــاره 
فرمودند؛ مخدوش شــد. حتی دامنه این شــبهات به همه جا سر کشید 
من جمله شــبهه دریافتی مدیر مسئول محترم آن روزنامه که البته حتماً 
درست نبوده است و لو متأسفانه نتوانستید پاسخ دقیقی ارایه کنید. بنابر 
این مصاحبه اینجانب را مجدداً با دقت بیشتر و از نگاه منطق و استدالل و 
نه خشم و غیظ مطالعه نمایید تا بخوانید که نگارنده گفته است: »متأسفانه 
ناگهان جو همه را می گیرد و عوام زده موضع می گیرند. ایرادی که به این 
قضیه وارد شــد و درست هم بود این است که خیلی از افرادی که پول ها 
را گرفتند، هیچ وجه ممیزه خاصی نسبت به بقیه نداشتند. از کدام بخش 

این عبارت دفاع از پرداختی های نجومی بدست آمده است؟؟
وی ســرانجام می نویســد: اما در پایان؛ از آنجا که به توصیه به حق 
مکلفیم، توصیه برادرانه این حقیر کمتر از قطمیر به شــما که انشــاءاهلل 
اهل هدایتید؛ اول آن که طرف خود را بشناســید؛ ترس و طمع افراد را 
مرعوب و زبانشان را کوتاه می کند؛ گونه ای زیسته ایم که الحمدهلل زبانمان 
در دفاع عقالنی، مؤدبانه و مبتنی بر آزادگی و انصاف از اســالم و انقالب 
و نظام دراز باشــد و نیز ان شــاءاهلل توکل به خدا باعث شده که جز از او 

نهراســیم. ثانیاً؛ خودم و شما را توصیه می کنم به تقوای الهی و اخالق و 
حریم انسان ها؛ مرگ از آن که گمان داریم بما نزدیک تر است و مبادا در 
پیشگاه الهی سرافکنده باشیم. این دنیا و ارتباطات و بازی ها و منافع آن 
گذراست؛ آخرت خود را به دنیای هیچکس حتی خودتان نفروشید. ثالثاً 
شما را بویژه بخاطر انتظاری که از شما برای کمک به تعمیق شور و شعور 
انقالبیگری می رود؛ توصیه می کنم به مطالعه مستمر و عمیق تر اندیشیدن؛ 
بویژه خود را از یاری فکری اهل علم بویژه علمای اخالق مستغنی ندانید.
کیهان: 1- مدعی و شــبه اصولگرا تحقیر نیست؛ بیان امر واقع 
اســت. محک اصولگرایان بیانات صریح رهبر معظم انقالب است از 
جمله درباره »حقوق های نامشــروع نجومی که عوامل اشرافی و بد 
مســت آن باید مجازات شوند«. اینکه حرامخورها را مغزهای بزرگ 
بخوانیم ضد گفتمان انقالب اســالمی است. هیچ مغز بزرگی که در 
تراز نظام اســالمی باشد، به ویژه خواری نمی افتد، اگر که امثال شما 
برایش تئوری نبافید! ویژه خواری، ویژه خواری است و اشرافیگری و 
بد مستی با خود می آورد. چرا اعتراض به این جماعت را جوگیری و 

عوام زدگی می خوانید؟
2- کجای ادبیات رهبر معظم انقالب در طول مذاکرات کوچک ترین 
داللتی بر این گزافه گویی امثال شما دارد که »برد ما در این است که 
گل کمتری بخوریم«؟! رهبر معظم انقالب با صراحت وضعیت امروز ما 
را به وضعیت پیروز جنگ های بدر و خیبر و احزاب تشبیه کرده اند. 
عیبی ندارد شما خود را در برابر دشمن ببازید اما حق ندارید- و کسی 
هم از شما نمی پذیرد- که این خودباختگی را به نظام نسبت دهید. 
حمایت از دولت چه ربطی دارد به اینکه شــما به روزنامه بدنام شرق 
گفتید »برد ما در مذاکرات به این است که گل کمتری بخوریم« و از 
قبل همین نسخه پیچی های انحرافی بود که برخی امتیازهای ناشایست 

و غیرالزم واگذار شد.
3- این هم از لطایف است که تدارکاتچی جزء روزنامه بدنام شرق 
)روزنامه ای که صراحتاً از ختم انقالب گفت و بارها ســنگ آمریکا را 
به سینه زد و مفسدان اقتصادی چون جزایری و خسروی و مدیران 
نجومی را اســتیوجابز خواند( درباره عبور روزنامه منتسب به رهبر 
معظم انقالب از منویات معظم له، قلمفرسایی کند! ایشان به جای این 
فرار به جلو، توضیح بدهند نسبت شان با مدیر مسئول روزنامه آلوده 
شرق چیست که هر چند وقت یکبار به واسطه سایت آریا با همدیگر 

دید و بازدید مصاحبه ای و رسانه ای می کنند؟!
4- شــما گفتید دولت نباید مســئولیت فیش های حقوقی را 
می پذیرفت! وقتی ســخنگوی دولت عذرخواهی می کند و 13 نفر را 
بی ســر و صدا اخراج می کند و بعد می گوید پول ها را به بیت المال 
بازگرداند، شما کاســه داغ تر از آش و وکیل مدافع اخراج شدگان 
هستید؟! یعنی آقایان نوبخت و روحانی به اندازه شما درک نمی کنند؟!

5- عین عبارت شما این است »چرا طبق مدل کمونیستی تصور 
می کنید به همه باید در یک رنج ثابت حقوق داد؟ چرا از عدالت تفسیر 
مساوات می کنیم؟ بحث هماهنگی پرداخت در حالت عرفی درست 
است اما این نباید باعث شود که استثناها از بین برود. من فکر می کنم 
نباید دست و پای خودمان را ببندیم و مغزهای بزرگ خود را از دست 
بدهیم«. آقای محبیان بفرمایند این مغزهای بزرگ)!( با شــکم های 
ســیری ناپذیر چه قدر دریافتی داشته باشند، عادالنه و مجاز است؛ 

30، 57، 87، 130 یا 243 میلیون تومان؟!
6- یاد مرگ فقط برای همسایه خوب نیست. ابتدا از خود بپرسید 
آیا حق دارید برای دنیای دیگران آخرت خود را به خطر بیاندازید و از 
مفسدان و کم فروشان و بدعمالن حمایت کنید. اگر هم برای دیگران 
نیست، از سر جهل و ندانم کاری تئوری های متفاوت)!( و متمایزی که 

به چشم بیاید صادر نفرمایید.

مشاور اســبق امنیت ملی آمریکا گفت برجام ایران را مهار 
کرد هر چند که اکنون نگرانی از هژمونی و تسلط منطقه ای ایران 

جایگزین نگرانی برنامه هسته ای ایران شده است.
گری سیک در لوبالك نوشــت: پیامدهای منطقه ای توافق هسته ای 
برجام چیست؟ شاید بهترین گام برای پاسخ این باشد که بپرسیم از زمان 

امضای توافق تاکنون چه اتفاقاتی نیفتاده است، 
1- کشورهای منطقه به سوی دستیابی به توانمندی هسته ای مستقل 
نرفته اند. باید یادآور شــد که آن زمان نســبت به این موضوع هشدارهای 
جدی داده می شــد. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشــان دهد آن  دسته از 
کشورهای منطقه که به توافق هسته ای بدبین بودند، سیاست های هسته ای 

خود را تغییر داده اند.
2- بــا وجود این که ایران اکنون بــه 50 میلیارد دالر از دارایی های 
بلوکه شده خود دسترسی دارد، هیچ تغییری در میزان فعالیت های آن در 
سوریه، عراق، یمن و دیگر جاها دیده نشده است. باید به یاد آوریم که آن 
زمان دعاوی زیادی مطرح می شــد که از اختصاص این وجوه برای کمک 

به حزب اهلل و بشار اسد ابراز نگرانی می کرد.
3- به دلیلی مشابه ایران هیچ یک از سیاست های بنیادی خود را در 
منطقه تغییر نداده اســت. ایران همچنان به حمایت خود از حزب اهلل در 
لبنان و دولت بشار اسد در سوریه و مخالفت با رژیم اسرائیل و سیاست های 

دولت عربستان در بحرین، یمن و سوریه ادامه می دهد.
به گزارش دیپلماســی ایرانی وی می افزاید: برجام در پی تغییر رفتار 
ایران در حوزه سیاســت خارجی یا در مورد رعایت حقوق بشر نبود. تنها 
این امید وجود داشــت که برجام بتواند آغازی برای تغییر روند در حوزه 
سیاست داخلی و خارجی ایران باشد. جای هیچ پرسشی نیست که حسن 
روحانی به دنبال نشان دادن تصویری روشن تر از ایران است، زیرا به شدت 
به جذب سرمایه مستقیم خارجی برای احیای اقتصاد کشور نیاز دارد. این 
موضع همچنین به آینده سیاسی وی نیز گره خورده است. در ژوئن 2017 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. وی می نویسد: در گذشته، 
عربســتان و دیگر کشورهای عرب برای مهار ایران به آمریکا متکی بودند. 
این روند با حمله دولت بوش به افغانستان و عراق و با از میان رفتن دو تن 
از رقبای ایران- طالبان و صدام- شروع به از میان رفتن کرد. مهار ایران با 
تصمیم دولت اوباما برای توافق هسته ای بار دیگر تقویت شد. در نتیجه این 
مذاکرات، مقامات دو کشور در باالترین سطوح با یکدیگر ارتباط برقرار کرده 
و جان کری و محمدجواد ظریف هم مرتباً با یکدیگر مالقات داشته اند. اما 
همین ارتباطات نگرانی کشورهای منطقه را نیز از نزدیکی ایران و آمریکا را 
برانگیخته است. گری سیک معتقد است برجام تهدید هسته ای را از سپهر 
امنیتی خاورمیانه حذف کرده اســت. اما هم اکنون نگرانی هایی در مورد 

هژمونی منطقه ای ایران جای تهدید هسته ای را گرفته است.

گری سیک: برجام برای مهار ایران کافی نبود
نگرانی از تسلط منطقه ای ایران است

فرافکنی ها و سیاه نمایی های دولت یازدهم 
علیه دوران قبل از خود به اوج رسید و دیروز 
وزیر بهداشــت با توهینی آشــکار به مردم و 
انقالب، گفــت: واقعاً زمانی که ما آمدیم، مردم 

کف زمین زایمان می کردند!
سیدحسن هاشمی که دیروز برای افتتاح پروژه های 
درمانی به اســتان البرز ســفر کرد، در مصاحبه ای با 
رادیو ایران وبا اشاره به مشکالت بهداشتی و درمانی 
در دولت های گذشــته و کمبود خدمات بهداشــتی 
و درمانی به ویژه در اســتان البرز گفت: واقعاً زمانی 
که مــا آمدیم مردم کف زمین زایمان می کردند)!( و 
شرایط بهداشتی و درمانی در برخی از بیمارستان ها 
بسیار بد بود و ما از دولت تشکر می کنیم که با بودجه 
و هزینه هایی که در این حوزه انجام داد امروز می توانیم 

سرمان را بلند کنیم.
با آنکه در دولت یازدهم خدمات وزارت بهداشت 
درخور تقدیر و مورد اقبال عمومی نیز قرار گرفته اما 
ورود به کش و قوس های سیاسی آفت این روند شده 
و گویی وزیر بهداشــت مســئولیت خود را فراموش 

کرده است!
رفتارهای دیگری از جمله عیادت ســران فتنه، 
پیگیری پرونده های پزشــکی افراد مسئله دار و بعضاً 
مصاحبه هایــی از جنس مصاحبه کنونی را در همین 

راستا می توان ارزیابی کرد.
اما ادعای دیروز جناب وزیر مبنی بر »زایمان کردن 
مردم کف زمین تا قبل از ظهور این دولت« در حالی 
است که به اذعان همه کارشناسان داخلی و خارجی 
به استناد آمار و براساس اطال عات موجود، نرخ مرگ 
و میر مادران در هر صد هزار تولد زنده کاهش زیادی 
را از 91 مرگ در سال 1368 به 24/6 مورد در سال 
1384 نشان می دهد. همچنین، طی این مدت، نسبت 
زایمان های انجام شده توســط افراد ماهر نیز از 70 
درصد به حدود 97/3 درصد افزایش یافته است. نتایج 
بررسی پایش و ارزشیابی بهداشت باروری )IMES( در 
سال 1384 حاکی از آن بود که دستیابی به بسیاری 

از شاخص های هدف میسر شده است.
همچنیــن مرگ و میر مــادران به دلیل عوارض 
بارداری و زایمان که یکی از شاخص های مهم توسعه 
است، نشان می دهد که به ازای هر صد هزار تولد زنده 
چنــد نفر از مادران در طول دوران بارداری و زایمان 
و تــا 42 روز پس از زایمان به دلیل عوارض بارداری 
و زایمان جان خود را ازدســت می دهند. نرخ مرگ و 
میر مادران درصد هزار تولد زنده در سال 1355، به 
میزان 237 مورد در هر صد هزار تولد زنده بوده که به 
91 مورد در سال 1368 و 37/4 مورد در سال 1376 
کاهش یافته و نرخ مرگ و میر مادران در کشــور با 
کاهش چشمگیری به 24/6 درصد هزار تولد زنده در 

سال 1384 رسیده است. 
کاهش تلفات مادران ارتباط مستقیمی با افزایش 
ســطح آگاهی جامعه، باال  رفتن ســطح سواد زنان و 
افزایش مشارکت زنان در اجتماع، مراقبت های دوران 
بارداری و زایمان ایمن در اثر گســترش شــبکه ها و 
مراکز بهداشــتی و درمانی دارد به طوری که نســبت 
تولدهایی که توســط افراد ماهر انجام می شــوند از 
70 درصد در ســال 1368 به حدود 89/6 درصد در 

سال 1379 افزایش یافته که بسیار بیشتر از شاخص 
پیش بینی شده )77 درصد( برای سال 1394 است. 
بــه این ترتیب می توان گفت که تنها طی 40 درصد 
از زمان پیش بینی شده برای دستیابی به این هدف، 

بیش از 280 درصد آن محقق شده است. 
در جدول شماره )1( بطور کلی براساس آمارهای 
موجــود از دوران رژیم پهلوی و دوران کنونی پس از 
انقالب، مقایســه ای را در خصوص وضعیت بهداشت، 
ســالمت و توزیع خدمات و تجهیزات بهداشــتی و 
پزشــکی صورت گرفته است که می تواند تفاوت ها و 
تغییراتی که در این زمینه درطول ســه دهه پس از 

انقالب را مشاهده کرد.
جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا با مشاهده  
اوضاع نابسامان بهداشت و درمان کشور، سرمایه گذاری 
قابل توجهی را متوجه این بخش نمود. به طوری که 
ظرف مدت سه دهه، علی رغم فشار های شرایط جنگی 
و بازســازی کشور، جمع پزشــکان شاغل در بخش 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به بیش 
از 27 هــزار نفر افزایش داد. یعنی نزدیک به دو برابر 
آنچه که در ســال 1356 در بخش های دولتی و آزاد 
مشغول فعالیت بودند. اگر بر مجموع پزشکان شاغل در 
بخش دولتی، پزشکان شاغل در بخش خصوصی را نیز 
اضافه نماییم، بی تردید فرآیند رشد بهداشت و درمان 

در کشور از شاخص های باالیی حکایت خواهد کرد.
ســیاه نمایی آقای وزیر در حالی است که یکی از 
دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی در زمینه بهداشت، 
تاسیس شــبکه های بهداشــتی- درمانی به منظور 
کمک رسانی به مردم است که از کوچکترین روستاها 
تا شــهرهای بزرگ کشــور را تحت پوشش درمانی 
قرار می دهند. این شــبکه ها همراه با بیمارستانها و 
پلی کلینیک های تخصصی و بیمارستانهای دانشگاهی 
با خدمات فوق تخصصی، مراکز بهداشــتی- درمانی 

کشور را تشکیل می دهند.
یرواند آبراهامیان از تاریخ نگاران و نویســندگانی 
که جزو مخالفین انقالب اســالمی است در خصوص 
وضعیت معیشــت مــردم در دوران حکومت پهلوی 
می نویسد: 14سال پس از انقالب سفید، هنوز در ایران 
نسبت پزشک به بیمار بسیار اندك، میزان مرگ و میر 

کودکان باال و نسبت تخت های بیمارستان به جمعیت 
بسیار پایین بود. با وجودی که ایران در این دوره یکی 
از ثروتمندترین و پردرآمدترین کشورهای خاورمیانه 
بود اما از لحاظ نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت، 
از پایین ترین کشورهای خاورمیانه به حساب می آمد.
نکته قابل تامــل دیگری که در خصوص توهین 
دیروز وزیر بهداشت قابل ارزیابی است، سکوت معنا دار 

پزشکان بود.
چراکه اظهارات وزیر بهداشــت قبل از هرکسی و 
جایی توهین مستقیم به خود و همه جامعه پزشکی 
بود که خدمات چشمگیری را از اول انقالب تا قبل از 

شروع به کار این دولت ارائه کرده اند.
گفتنی است، پس از اظهارات وزیر بهداشت موجی 
از انتقادها در فضای مجازی نسبت به هاشمی به راه 
افتاد که برای اطالع ایشان از پی آمد اظهاراتش فقط 

به بخش اندکی از آن بسیارها اشاره می کنیم.
* احتماالً خود همه اعضای دولت و فرزندانشان 
و حتی من وشما هم کف خیابان به دنیا آمدیم، واقعا 

اینها مردم را چی فرض کردند؟
* عــالوه بر اینکه مردم پیــش از دولت یازدهم 
کف زمین زایمــان می کردند)!(، حتــی مردم توی 
غارها زندگی می کردن و لباساشونو از برگ درختان 

می ساختن، تا اینکه شما اومدین...
* مردم پیــش از دولت یازدهم به جای لیوان با 

دست آب می خوردن!!!
* مردم پیش از دولت یازدهم با دود با هم ارتباط 

برقرار می کردن!
* مشاهده یک شیء نورانی شبیه بشقاب پرنده 
در آســمان میامی آمریکا، نترسید... مردم، توی این 
دولت رفتن سوار سفینه شدن دارن زایمان می کنن!

* اصــال مگــه توی دولــت قبل مــردم زایمان 
می کردن؟ تخم میذاشتن!

*..آیا منظورتان این نیست که تخت بیمارستان 
رو شما اختراع کردید؟...

* کمپین »کف خیابان به دنیا نیامدیم« را درست 
می کنیم

* ما از نمایندگان ملت در مجلس خواستاریم این 
آقا را استیضاح و مجبور به عذرخواهی رسمی کنند 

* اگه دولت قبل رو زمین زایمان می کردند البد 
دولت اسبق و کارگزاران توی زیر زمین و چاله و چاه 

زایمان می کردند!
* راســتی آقای وزیر متولد این دولته یا قبل این 

دولت؟!
* این حرف در راستای ادامه حرف های کارانه ها 
از شیر مادر حالل تر است می باشد. )نظام پرستاری: 

برخی پزشکان کارانه 700 میلیونی گرفته اند(
* انتخابات 96 هم کف خیابان به شما رای نمی ده 

دیگه ..جمع کنید بساطو
* آقای وزیر! شما یکی از وزرای خوب این دولت 
هســتید و ما از زحمات شما تشکر می کنیم اما، االن 
»همه ملت« روی زمین زایمان می کنند واقعا رکود و 
حقوق های نجومی همه را به زایمان انداخته است !!

* حرفش به نظر من توهین کننده اســت. واقعا 
زشــته این طرز حرف زدن. به جای توضیح راجع به 
نوع هزینه کرد بودجه کالنی که بهشــون دادن این 

حرفا واقعا جای بحث داره.
* االن دولت هم داره روي زمین زایمان مي کند

مردن هفت زن باردار تو خوزستان در دوره شما 
اتفاق افتاده آقای وزیری که فرمودید من سیاســی 

نیستم.
* آقای وزیر خانم من در دوران وزارت شما زایمان 
کرد )آبان 93( و به گفته مسئولین بیمارستان، هزینه 
زایمان نسبت به ده روز قبلش به لطف شما دو برابر 
شده بود! ضمنا قبلش هم که هزینه ها نصف بوده کسی 

کف بیمارستان زایمان نمی کرده!
* آن برجام شــما بود که کف زمین زائیده شد و 
شما عقل کل های کلید بدست، برای یک ناقص الخلقه 
جشن و پایکوبی کردید! ببینم چرا با گرفتن اینهمه 
حقوق نجومی از نوع برجام nام! یک کادوی درست 

و حسابی در جشن یک سالگی آن نیاوردید؟!

ویژه خواران نجومی مغز بزرگ ندارند
شکم های بزرگ دارند آقای محبیان!


