
  کارشناس�ان صنع�ت خ�ودرو در پ�ی تهدید 
کرمان موتور به تعطیل�ی در گفت وگو با »جوان«: 
خودروس�ازان ایرانی که انحص�اری و رانتی اداره 
می ش�وند و کیفیت پایینی دارند، باید با شجاعت 

یک دولت به کارشان پایان داده شود

  س�خنگوی س�ازمان انرژی اتمی ای�ران دیروز  
در یک نشس�ت خبری جزئیات گام سوم کاهش 
تعهدات برجامی را اعالم کرد؛ آغاز گازدهی به یک 
زنجیره 20 تایی به سانتریفیوژ پیشرفته آی آر6 از 

جمله این جزئیات است

  پ�س از ک�ش و قوس ه�ای ف�راوان در زمین�ه 
اس�تیضاح دونالد ترامپ، روز        ش�نبه اعالم ش�د 
که کمیته امور قضای�ی مجلس نمایندگان امریکا 
قطعنامه ای را به رأی خواهد گذاش�ت که مسیر را 

برای استیضاح ترامپ هموار می کند

سي امین جلسه دادرسي بانک سرمایه به 
تسهیالت کالن غیرقانوني به شرکت هاي 

غیرمعتبر اختصاص داده شد

مسکو: غرب درباره گام سوم ایران غلو می کند

 بررسی چالش های پیش روی فوتبال ایران 
در گفت وگوی »جوان« با بیژن ذوالفقارنسب

خودروسازان رانتی 
 گران فروش و ضعیف

 بهتر است تعطیل شوند

 بانک سرمایه 
در دام مبینا و پارمیدا

ترامپ در چند قدمی 
پرتگاه استیضاح

 اعالم جزئیات 
گام سوم بازگشت هسته ای 

فوتبال ما در جام جهانی قطر 
باید از جوان ترین ها باشد
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هدف قیام امام حسین)ع( نه تشکیل حکومت بود و نه شهادت 
انسان می تواند در    یادمان
حرکت چندماهه 
حضرت ابی عبداهلل)ع(  از آن روزی که از مدینه خارج 
شد و طرف مکه آمد تا آن روزی که در کربال شربت 
گوارای شهادت نوشید بیش از صد درس مهم بشمارد 
که هرکدام ب��رای یک امت، برای ی��ک تاریخ و یک 
کشور، برای تربیت خود و اداره جامعه و قرب به خدا، 
درس است. اما آن صد درس مورد اشاره به کنار؛ یک 
درس اصلی در حرکت و قیام امام حسین)ع( وجود 
دارد که من سعی خواهم کرد آن را به شما عرض کنم؛ 
همه آنها حاشیه است و این متن است. چرا قیام کرد؟ 

این درس است. 
به امام حس��ین)ع( می گفتند شما در مدینه و مکه 
محترمید و در یمن، آن همه شیعه هست. به گوشه ای 
بروید که با یزید کاری نداشته باشید، یزید هم با شما 
کاری نداشته باشد. این همه مرید، این همه شیعیان؛ 
زندگی کنید، عبادت و تبلیغ کنید! چرا قیام کردید؟ 
قضیه چیست؟ این، آن س��ؤال اصلی است. این، آن 
درس اصلی است. دوس��ت دارند چنین بگویند که 
حضرت خواست حکومت فاس��د یزید را کنار بزند 
و خود، یک حکومت تش��کیل دهد. این هدف قیام 
ابی عبداهلل)ع( بود. این حرف، نیمه درس��ت است؛ 
نمی گویم غلط اس��ت. اگر مقصود از این حرف، این 
است که آن بزرگوار برای تشکیل حکومت قیام کرد، 
به این نحو که اگر ببیند نمی ش��ود انسان به نتیجه 
برسد، بگوید نش��د دیگر، برگردیم؛ این غلط است. 
بله؛ کس��ی که به قصد حکومت حرکت می کند، تا 
آنجا پیش می رود که ببیند این کار شدنی است. آنجا 
که نشود رفت باید برگشت. اگر آن کسی که می گوید 
هدف حضرت از این قیام تشکیل حکومت حقه علوی 
است، مرادش این است، این درست نیست. برای اینکه 

مجموع حرکت امام، این را نشان نمی دهد. 
در نقطه مقابل، گفته می شود نه آقا، حکومت چیست؟ 
حضرت می دانست که نمی تواند حکومت تشکیل 
دهد، بلکه اصال آمد تا کشته و شهید شود! این حرف 
هم مدتی بر س��ر زبان   ها خیلی شایع بود. حتی من 
دیدم بعضی از علمای بزرگ ما هم این را فرموده اند. 
این حرف را هم، ما در اسناد و مدارک اسالمی نداریم 
که برو خودت را یه کام کشته شدن بینداز؛ ما چنین 

چیزی نداریم. ش��هادتی را که ما در ش��رع مقدس 
می شناس��یم و در روایات و آیات قرآن از آن نش��ان 
می بینیم، معنایش این است که انسان به دنبال هدف 
مقدسی که واجب یا راجح است، برود و در آن راه، تن 
به کشتن هم بدهد. این، آن شهادت صحیح اسالمی 
است. اما اینکه آدم، اصالً راه بیفتد برای اینکه من بروم 
کشته شوم، یا یک تعبیر شاعرانه چنینی که، خون 
من پای ظالم را بلغزاند و او را به زمین بزند؛ اینها، آن 
چیزی نیست که مربوط بدان حادثه به آن عظمت 
است. در این هم بخش��ی از حقیقت هست. بنده به 
نظرم این طور می رسد کس��انی  که گفته اند هدف، 
»حکومت« بود، یا هدف، »شهادت« بود، میان هدف و 
نتیجه خلط کرده اند. هدف اینها نبود. امام حسین)ع( 
هدف دیگری داشت؛ منتها رسیدن به آن هدف دیگر، 
حرکتی را می طلبید که این حرکت، یکی از دو نتیجه 
را داشت، حکومت یا شهادت. البته حضرت برای هر دو 
هم آمادگی داشت. هم مقدمات حکومت را آماده کرد 
و می کرد؛ هم مقدمات شهادت را آماده کرد و می کرد. 
اما هیچ کدام هدف نبود، بلکه دو نتیجه بود، هدف، 

چیز دیگری است.  هدف چیست؟ 
   هدف انجام یک واجب عظیم بود

اگر بخواهیم هدف امام حسین)ع( را بیان کنیم، باید 
این طور بگوییم که ه��دف آن بزرگوار عبارت بود از 
انجام دادن یک واجب عظیم از واجبات دین، که آن 
واجب عظیم را هیچ کس قبل از امام حسین -حتی 

خود پیامبر- انجام نداده بود. 
حاال چرا امام حسین)ع( این کار را بکند؟ چون زمینه 
انجام این واجب، در زمان امام حسین پیش آمد. اگر 
این زمینه در زمان امام حسین پیش نمی آمد، مثالً در 
زمان امام علی النقی)ع(  پیش می آمد، همین کار را 
امام علی النقی)ع( می کرد و حادثه عظیم و ذبح عظیم 
تاریخ اسالم، امام علی النقی   می شد. اگر در زمان امام 
حس��ن مجتبی یا در زمان امام صادق)ع( هم پیش  
می آمد، آن بزرگواران عمل می کردند. در زمان قبل از 
امام حسین)ع( ، پیش نیامد؛ بعد از امام حسین هم در 
تمام طول حضور ائمه)ع( تا دوران غیبت پیش نیامد. 

پیغمبر اکرم و هر پیغمب��ری وقتی که می آید، یک 
مجموعه احکام می آورد، این احکامی را که پیغمبر 
می آورد، بعضی فردی است و برای این است که انسان 
خودش را اصالح کند؛ بعضی اجتماعی است و برای 
این است که دنیای بشر را آباد و اداره کند و اجتماعات 
بش��ر را به پا بدارد. مجموعه احکامی است که به آن 

نظام اسالمی می گویند. 
مهندس این نظام و راهبر این قطار در این خط، نبی 
اکرم و آن کسی است که به جای او می نشیند. خط 
هم روشن است و مشخص است. باید جامعه اسالمی 
و فرد اسالمی از این خط، بر روی خط و در این جهت 
و از این راه حرکت کن��د؛ که اگر چنین حرکتی هم 
انجام گیرد، آن وقت انس��ان  ها به کمال می رسند؛ 
انسان  ها صالح و فرشته گون می شوند، ظلم در میان 
مردم از بین می رود؛ بدی، فساد، اختالف، فقر و جهل 
از بین می رود. بش��ر به خوشبختی کامل می رسد و 
بنده کامل خدا می شود. اسالم این نظام را به وسیله 
نبی اکرم آورد و در جامعه آن روز بشر پیاده کرد. در 
کجا؟ در گوشه ای که اسمش مدینه بود و بعد هم به 
مکه و چند شهر دیگر توسعه داد. سؤالی در اینجا باقی 
می ماند و آن اینکه، اگر این قطاری که پیغمر اکرم بر 
روی این خط به راه انداخته است، دستی، با حادثه ای 
آمد و آن را از خط خارج کرد، تکلیف چیس��ت؟ اگر 
جامعه اسالمی منحرف شد، اگر این انحراف به جایی 
رسید که خوف انحراف کل اسالم و معارف اسالم بود، 

تکلیف چیست؟ 
   انحراف مردم و انحراف حکومت

دو نوع انحراف داریم. یک وقت مردم فاسد می شوند، 
اما احکام اسالمی از بین نمی رود؛ لیکن یک وقت مردم 
که فاسد می شوند، حکومت ها هم فاسد می شوند، 
علما و گویندگان دین هم فاسد می شوند. از آدم های 
فاسد، اصالً دین صحیح صادر نمی شود. قرآن و حقایق 
را تحریف می کنند. خوب ها را بد، بدها را خوب، منکر 
را معروف و معروف را منکر می کنند. خطی را که اسالم 
و مثالً به این سمت کشیده است، صدوهشتاد درجه به 
سمت دیگر عوض می کنند. اگر جامعه و نظام اسالمی 

به چنین چیزی دچار شد، تکلیف چیست؟ 
اگ��ر جامعه منحرف ش��د، بای��د کاری ک��رد. خدا 
حکمی در اینجا دارد. خدا انسان را در هیچ قضیه ای 
بی تکلیف نمی گذارد. جامعه در زمان پیغمبر و زمان 
امیرالمومنین، که به آن شکل منحرف نشده است. در 
زمان امام حسین که معاویه در رأس حکومت است، 
اگرچه خیلی از نشانه های آن انحراف، پدیده آمده 
اس��ت، اما هنوز به آن حدی نرسیده است که خوف 
تبدیل کلی اسالم وجود داش��ته باشد. شاید بشود 
گفت در برهه ای از زمان، چنین وضعیتی هم پیش 
آمد؛ اما در آن وقت، فرصت��ی نبود که این کار انجام 

گیرد، موقعیت مناسبی نبود. 
یکی از جانش��ینان پیغمبر. وقت��ی در زمانی واقع 
ش��ود که آن انحراف، به وجود آمده است. البته به 
شرط اینکه موقعیت مناسب باش��د، اگر موقعیت 
مناسب نباش��د، هر کاری بکنند، فایده ای ندارد و 
اثر نمی بخشد. باید موقعیت مناس��ب باشد. البته 
موقعیت مناسب بودن هم معنای دیگری دارد، نه 
اینکه بگوییم چون خطر دارد، پس موقعیت مناسب 
نیست؛ مراد این نیست. باید موقعیت مناسب باشد، 
یعنی انسان بداند این کار را که کرد، نتیجه ای برآن 
مترتب می شود؛ یعنی ابالغ پیام به مردم خواهد شد، 
مردم خواهند فهمید و در اشتباه نخواهند ماند. این، 
آن تکلیفی اس��ت که باید یک نفر انجام می داد. در 
زمان امام حسین)ع( هم آن انحراف به وجود آمده، 
هم آن فرصت پیدا شده است. پس امام حسین باید 
قیام کند، زیرا انحراف پیدا ش��ده است. برای اینکه 
بعد از معاویه به حکومت رس��یده اس��ت که حتی 
ظواهر اس��الم را هم رعایت نمی کند. شرب خمر و 
کارهای خالف می کند. تعرضات و فسادهای جنسی 
را واضح انجام می دهد. علیه ق��رآن حرف می زند. 
علناً شعر برخالف قرآن و بر رّد دین می گوید و علناً 
مخالف با اسالم اس��ت. منتها چون اسمش رئیس 
مسلمان هاست، نمی خواهد اسم اسالم را براندازد. او 
عامل به اسالم، عالقه مند و دلسوز به اسالم نیست، 
بلکه با عمل خود، مثل چشمه ای که از آن مرتب آب 

گندیده تراوش می کند و بیرون می ریزد و همه دامنه 
را پر می کند، از وجود او آب گندیده می ریزد و همه 

جامعه اسالمی را پر خواهد کرد. 
چنین کسی با آن فساد، بعد از معاویه، خلیفه مسلمین 

شده است؛ خلیفه پیغمبر! از این انحراف باالتر؟!
زمینه هم آماده است، یعنی چه؟ یعنی فضای جامعه 
اسالمی طوری است که ممکن است پیام امام حسین 
به گوش انسان   ها در همان زمان و در طول تاریخ برسد. 
اگر در زمان معاویه، امام حس��ین می خواست قیام 
کند، پیام او دفن    می شد. این به خاطر وضع حکومت 
در زمان معاویه است. سیاست   ها به گونه ای بود که 
مردم نمی توانستند حقانیت سخن حق را بشنوند. 
لذا همین بزرگوار، 10 سال در زمان خالفت معاویه، 
امام بود،  ولی چیزی نگفت. کاری، اقدامی و قیامی 
نکرد. چون موقعیت آنجا مناسب نبود. قبلش هم امام 

حسن)ع( بود. ایشان هم قیام نکرد. 
خوب؛ امام حسین هم در مقابل چنین انحرافی قرار 
گرفته است. پس باید آن تکلیف را انجام دهد. موقعیت 

هم مناسب است. پس دیگر عذری وجود ندارد. 
پس هدف،  عبارت شد از بازگرداندن جامعه اسالمی 
به خط صحیح، چه زمانی؟ آن وقتی که راه، عوضی 
شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانت کسانی، 
مسلمین را منحرف کرده و زمینه و شرایط هم آماده 
است. البته دوران تاریخ اوقات مختلفی است. گاهی 
شرایطی آماده است و گاهی آماده نیست. زمان امام 

حسین آماده بود. 
پس می توانیم این طور جمع بندی کنیم، بگوییم امام 
حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از 
تجدید بنای نظام و جامعه اسالمی یا قیام در مقابل 
انحرافات بزرگ در جامعه اسالمی است، انجام دهد. 
این از طریق قی��ام  و از طریق امر به معروف و نهی از 
منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق بزرگ امر به 
معروف و نهی از منکر است. البته این کار، گاهی به 
نتیجه حکومت می رسد – امام حس��ین برای این 
آماده بود – گاهی هم به نتیجه شهادت می رسد برای 

این هم آماده بود. 
منبع : کتاب انسان 250 ساله
بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی 
سیاسی-  مبارزاتی ائمه معصومین)ع(

پزشکان نسخه  »فرار از مالیات« براي خود  پیچیدند!
  اجتماعی طبق آمار رس��می 
102 هزار و 765 نفر 
پزشک و دندانپزشک داریم که به گفته مدیرکل دفتر 
تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی فقط 14 هزار و 
266 نفر دستگاه کارتخوان ثبت شده دارند. این یعنی 
فقط حدود 12 درصد پزش��کان و دندانپزش��کان 
کارتخوان دارند ! تازه این 12 درصد هم بعد از کلی سر 
و صدا و کمپین و فشار از باال و پایین است وگرنه معلوم 
نیست فرار مالیاتی چند هزار میلیاردی پزشکان چه 
اوضاع بدتری می داشت. 6500 میلیارد تومان حدود 
رقمی است که باید پزشکان مالیات بدهند اما باز هم 
طبق آمار فقط 150 میلیارد تومان مالیات پزشکی 
اخذ شده است. با چنین تفاسیری هر وقت هم صحبت 
از چرایی این وضعیت تأسفبار می شود، دو قورت و نیم 
پزشکان باقی است، بیانیه می دهند که به ما فشار وارد 
نکنید، ما خیلی نایس و متفاوت هستیم و اگر فشار  ها 
زیاد شود طبابت نمی کنیم و از ایران می رویم و غیره! 
همه اینها یعنی اوضاع مالیات دهی قشر فرهیخته 
پزشکی فاجعه است. بیچاره بیمارانی که زیر دست این 
پزشکان قانون گریز و غیراخالقی به طبابت جسم و 
جانشان مشغولند.  پزشکی با قصابی و تعمیرکاری 
متفاوت اس��ت. مراجعه کننده به قصاب یک کیلو 
گوش��ت می خواهد برای س��یر کردن ش��کمش و 
مراجعه کننده به تعمیرکار هم لنگ تعویض روغنی و 
لنت ماشینش است. اما بیمار یک انسان است، شرط 
اول درمان کننده انسان، اخالق طبیب است. طبیب 
بی اخالق و قانون گریز، درمانگر خوبی که نیست هیچ، 
س��وءدرمانگر هم می ش��ود. در یک تحلیل نهایی، 
پزشکی که مالیات نمی دهد، خواسته یا ناخواسته بر 
امراض جسمی و روحی شهروندان می افزاید به جای 

درمان مرض ها. 
   همه در خدمت پزشک !

داس��تان چند هزار میلیارد فرار مالیاتی اطبا از آن 
داستان های غم انگیزی است که هر چه هم طوالنی تر 
می شود، حزنش بیشتر می شود، چون تازه این امر 
مکشوف می شود که ما چه تعداد پزشک داریم که 
به بدیهیات قانونی پایبند نیستند و بیمار را فقط یک 

کیسه پول می بینند و جامعه ایرانی را هم به چشم 
خدم و حشم خودشان.  

   فرار چند هزار میلیاردی
آمار  ها متفاوت است، اما در خوشبینانه   ترین حالت، 
فقط 21 درصد از پزشکان به قانون نصب کارتخوان 
در مطب شان تمکین کرده اند. کنار هم چیدن آمار 
پزشکان و مالیات اخذ شده هم می گوید فقط حدود 
12 درصد از پزشکان مالیات می دهند. علی رستم پور، 
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری 
سازمان امور مالیاتی گفته اس��ت: تنها 21 درصد از 
پزشکان، دستگاه کارتخوان خود را در سامانه امور 
مالیاتی ثبت کرده اند.  به گفته وی در حال حاضر فقط 
14هزار و 266 پزشک دستگاه کارتخوان خود را در 
سامانه مالیاتی ثبت کرده اند. ثبت کارتخوان پزشکان 
هیچ وقت متوقف نمی شود و در صورتی که پزشکان 
از اول مهر تکلیف خود را در قبال ثبت کارتخوان در 
سامانه مالیاتی انجام ندهند مشمول تمامی تبعات 
قانونی می شوند چرا که به قانون تمکین نکرده اند.  
مطابق آخرین آمار سال 97، تعداد کل پزشکان 102 
هزار و 765 نفر است و به جای اینکه ساالنه 6هزار و 
500 میلیارد تومان مالیات بدهند، فقط 150 میلیارد 
تومان مالیات می دهند. یعنی 9۸ درصد پزش��کان 
ایرانی مالیات نمی دهند! قانون نصب الزامی کارتخوان 
پزشکان در قوانین بودجه ای سال 9۸ تصویب شد، اما 
هنوز اجرایی نشده است؛ چرا ؟! چون برخی پزشکان 
خودشان را تافته ای جدا بافته می بینند و به قانون به 
انحای مختلف تمکین نمی کنند. طی چند ماه گذشته 
فقط چند ده بیانیه از نظام پزشکی های سراسر کشور 
صادر شد که نس��بت به نصب و آموزش کارتخوان 
موضع گیری منفی کرده بودند و برخی هم به عدم 
ارائه خدمات تهدید کرده بودند. با وجود گذشت چند 
ماه هنوز در گیر و دار نصب و آموزش کارتخوان برای 

پزشکان هستیم!  
م��ردم می گوین��د ای کاش یک بار برای همیش��ه 
و با قاطعیت نهاده��ای مجری و ناظر، بس��اط این 
قانون گریزی نهادینه شده در قشر خاص و تحصیلکرده 

رفع و رجوع شود. 

ويژه هاي جوان  

 امامان جمعه سنی: اگر در كربال بوديم
 در كنار امام با عبيداهلل مي جنگيديم

 تقالی »ايران« برای سلب مسئوليت دولت 
از برجام!

صفحه 2

مراسم عزاداری سيدالشهداء)ع( با حضور رهبر معظم انقالب اسالمیآئين علم بندان  ماسوله - رضا عادلي - تسنيم

در باره واقعه کربال و کش��تار وحشیانه و به بند اسارت کشیدن 
غیرانس��اني خانواده و فرزندان پیامبر اعظم و غم انگیزترین، 
عظیم ترین، ماندگارترین حادثه و مصیبت تاریخ بشري، همواره 
در طول تاریخ حداقل سه سؤال بسیار مهم ذهن شیعیان و سایر 

مذاهب اسالمي را به خود مشغول کرده است.
 صفحه 2

یادداشت

 عالج »واقعه« 
قبل از وقوع بايد كرد

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه  17 شهریور 1398   -    8 محرم 1441

سال بیست و یکم- شماره 5744 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

سيدعبداهلل متوليان

پزشکان نسخه  »فرار از مالیات« براي خود  پیچیدند!

حماسهحسین)ع(هرگزکهنهنمیشود

   اجتماعی

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: فقط 14 هزار و 266 نفر دستگاه کارتخوان ثبت شده دارند

 فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را 
تسلیت می گوییم

س
فار

   |  
یی

ابا
انب

ا خ
رض

چرا حماس��ه و واقعه عاش��ورا تنها حماسه تاریخ اس��ت که در البه الی 
قفسه کتابخانه ها و نمایشنامه ها خاک نمی خورد و عظمت بخشی به آن 
با حضور میدانی و شور و گداز دس��ته های بزرگ جمعیتی همراه است 
و آیین های فراوان در میان اقوام و ملل به وجود آورده و هر س��ال نیز بر 
عظمت آن افزوده می شود، تا جایی که اربعین حسینی در این سال های 
اخیر نمادی از زنده و پویا بودن و بزرگ و بزرگ تر ش��دن این حماس��ه 

بی نظیر بشری شده است؟

جهان امروز بیش  از ه��ر زمان دیگ��ری گرفتار اندیش��ه های مختلف 
و ایس��م های مکاتب فکری و عقیدتی اس��ت و از س��ویی  بش��ر امروز، 
گرفتارترین بشر تاریخ در مواهب مادی و زندگی این جهانی است. ثروت 
و تکنولوژی و تجارت و خور و خواب و خش��م ورزی و شهوت انگیزی در 
باالترین رکوردهای بشری است اما همچنان یک حماسه سرتاپا معنوی، 

زنده و جاویدان است و بر اثرگذاری خود می افزاید، چرا؟
بی گمان حسین به انس��ان آموخت که چراغ معنویت و باور به زندگی 

آن جهانی، خاموش ش��دنی نیست و حتی اگر بش��ریت غرق در غفلت 
و خشم و خواب باش��د –چنان که امروزه چنین اس��ت- نوری از ایمان 
به وجود بش��ر می تابد و چراغی را که ایزد برافروخته است، روشن نگه 
می دارد. و حس��ین آن زجاجی بود که باید این ن��ور را  بپراکند و وجود 
آدمیان را روشن کند و با زبانی همه فهم که کل بشریت بر آن توافق دارد 
یعنی آزادگی س��خن بگوید . فرزند علی بن ابی طالب چنین کرد و زنده 

و جاوید ماند.
   شماره بعدی روزنامه جوان 

شنبه 23 شهریورماه منتشر می شود


