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يادداشتي از موسوي الري

تعرض به ديگران مذموم است

درست نقد كنيم

ايس��نا :در سالروز فرخنده ميالد باس��عادت بانوي برگزيده
دو عال��م ،دخ��ت پيامب��ر خات��م ،حض��رت فاطم��ه زهرا
س�لاماهلل عليها و همچنين فرزند برومندشان امام خميني
(ره) ،مراسم مولوديخواني و ذكر فضايل و مناقب آن بانوي
عفاف و نجابت در حض��ور حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رهبر
معظم انقالب اسالمي برگزار شد.

جريانهاي سياسي گاهي براي اثبات خود و گاهي نيز براي نفي
رقيب به عنوانهايي كه داراي بار معنوي و قدس��ي است ،متوسل
ميشوند .اين نوع توسلها كمابيش در تعاملهاي سياسي مسبوق
به س��ابقه است و احزاب سياس��ي ريز و درشت با شدت و ضعف،
گاهي به صورت موردي و استثنايي و گاهي نيز به شكل قاعدهمند
و مستمر گرفتار چنين روشهايي ميشوند.
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سال هشتم

هشدار دبير شوراي نگهبان درباره جريان انحرافي:

گروه سياس�ي :همزمان با صدور اولي��ن اطالعيه نهمين دوره
انتخابات مجلس ش��وراي اس�لامي از س��وي س��تاد انتخابات
كشور كه در دوازدهم اس��فند ماه برگزار ميشود ،دبير شوراي
نگهبان با اش��اره به تفاوتهاي اي��ن دوره از انتخابات مجلس با
دورههاي گذشته نسبت به اين موضوع كه «در اين دوره عدهاي
با سوءاستفاده از مقام و جايگاه خود جرياني را به وجود آوردند و
با توسل به راههاي نامشروع و پولهاي كالن كه با سوءاستفاده
از قدرت كس��ب كردهاند ،ميخواهند مجلس را قبضه كنند»،
هش��دار داد .آيتاهلل احمد جنتي روز گذشته طي سخناني در
همايش مسووالن دفاتر اس��تاني و مديران ستادي اين شورا با
ابراز نگراني از تالش افرادي براي حاكميت سرمايه در انتخابات،
ضمن بيان اين موضوع كه «ريخت و پاشهاي مالي در انتخابات
نيز قبال س��ابقه داش��ت و االن نيز گروهي در تالش هستند با
پول ،افرادي را بخرند» ،تاكيد كرد« :شوراي نگهبان با قاطعيت
اين مس��ايل را بررسي ميكند ».اين دومين باري است كه دبير
شوراي نگهبان در يكماه گذشته نسبت به ريخت و پاشهاي
مالي در انتخابات سخناني را ايراد كرده است .چه اينكه وي در
خطبههاي نماز جمعه بيس��ت و سوم ارديبهش��ت ماه با اشاره
به فعاليتها و اقدامهاي گروه انحرافي «بس��ياري از فعاليتها
و اقدامهاي اين گروه را مقدمات انتخابات س��الجاري دانسته»
و گفت��ه بود« :جذب و توزيع برخي پولها توس��ط اين گروه از

چش��م مردم پوشيده نيس��ت .اگر امروز مصلحت نيست با آنها
برخورد ش��ود ،ولي روزي مردم به حس��اب آنها خواهند رسيد.
اين افراد از يك طرف با پول و روابط كار ميكنند و روي خوش
به بيگانهها و چراغ سبز به آمريكاييها نشان ميدهند و از سوي
ديگر اقدامهاي ناجور و ناپس��ند انجام ميدهند ».اين در حالي
است كه يك هفته بعد ،آيتاهلل مصباحيزدي نيز در اظهاراتي كه
باز هم به جريان انحرافي برميگشت ،با تاكيد بر اين موضوع كه
جريان انحرافي رياستجمهوري آينده را نشانه رفته است ،گفت:
«هدف تفكر انحرافي آن اس��ت كه در آينده اين تصور القا شود
ت انجامشده در اين چند سال
كه تمام فعاليتها ،طرحها و خدما 
از جانب يك نفر منحرف بوده و او بزرگترين استراتژيست عالم
اس��ت و هر كاري كه انجام دادهايم از او الهام گرفتهايم ،بنابراين
او بايد رييسجمهور آينده شود و كشور را اداره كند ».در چنين
شرايطي بود كه آيتاهلل جنتي روز گذشته با اشاره به تحركات
جرياني خاص در هفتههاي اخير خاطرنشان كرد :اين جريان هم
تلخ و ناگوار بود اما موجب ش��د نيروهاي انقالبي كه به افرادي
عالقهمند بودند ،چشمانشان باز شود .عدهاي با جريانات اخير
س��عي كردند به مساله واليت فقيه ضربه بزنند اما كاري كردند
كه حقايق براي مردم روشن شد و مردم نسبت به برخي مسايل،
بصيرت پيدا كردند.

ادامه در صفحه 2

كالغها و گالدياتورها

حرف اول

گ�روه اجتماعي ،محمد حس�ين نجاتي :رييس آسايش��گاه
عنوان كرد :بعد از اين اتفاقات-رها كردن بيمارا ن-متاس��فانه
برخي از كساني كه از وجود بيماران در خانههاي خود به ستوه
كهري��زك از افزايش رها كردن بيماران مقابل درهاي ورودي
آمدهاند ،اقدام به رها كردن بيماران خود در كنار آسايش��گاه
آسايشگاه كهريزك پس از حوادث رخ داده اخیر خبر ميدهد.
كهريزك ميكنند كه اين مساله نگرانكننده است و مشكالت
ب��ه گفته صوفينژاد موارد رها كردن بس��يار زيادي در طول
زيادي را براي ما به وجود آورده است.
يكماه اخير رخ داده است كه بيماران از سوي بستگان خود
بيتوجهي مسووالن دولتي نسبت به رها كردن دو بيمار
در كنار آسايشگاه رها ميشوند و این نشانگر تبعات اجتماعي
در بيابانهاي تهران و تبعات اجتماعي
اين حوادث اس��ت .ب��راي مثال هفته
نكته
آن منج��ر به اقدامات غيرانس��اني در
گذش��ته يك پيرزن بيمار و س��المند
بيتوجهي مسووالن دولتي
بين افرادي ش��ده اس��ت كه از وجود
اسالمش��هري در كن��ار در ورودي
نسبت به رها كردن دو بيمار
بيماران خود به س��توه آمدهاند .البته
آسايش��گاه رها ش��ده بود ك��ه عنوان
در بيابانهاي تهران و تبعات
بايد توجه داش��ت كه سنگبناي اين
ميكرد از س��وي خانوادهاش رها شده
اجتماعي آن منجر به اقدامات
اقدام��ات از س��وي يك بيمارس��تان
اس��ت .پس از بررس��يهايي كه انجام
غيرانساني در بين افرادي شده
دولتي بنا گذاش��ته شده اس��ت ،در
شد ،توانستيم دختر او را در اسالمشهر
است كه از وجود بيماران خود
به ستوه آمدهاند
حالي كه بيمارس��تانهاي دولتي در
پيدا كني��م و به او تحوي��ل دهيم در
ايران از محل هزينههاي عمومي اداره
صورتي ك��ه از تحويل گرفتن مادرش
ميشوند .با وجود اين ،خدمات ضعيف ،مراقبتهاي غيراصولي
امتناع ميكرد .با گذشت يك ماه از پرونده رها كردن دو بيمار
و بدرفت��اري با بيماران همراه با ش��لوغي و ازدحام و كيفيت
در بيابان به نظر ميرسد پيگيري اين حادثه همچون پرونده
ن��ازل خدمات درماني در آنها ،اين نوع از بيمارس��تانها را به
آن در حال خاك خوردن اس��ت .وزارت بهداشت و درمان به
يكي از ش��اخصهاي اصلي نارضايتي از نظام سالمت كشور
عنوان مجري اصلي پيگيري اين حادثه با اتخاذ رويكرد منفعلي
تبديل كرده اس��ت .همچنين اورژانسه��ا به عنوان يكي از
در اين رابطه هنوز پاس��خ ش��فافي ارايه نكرده ،به طوريكه
شلوغترين بخشهاي مراكز درماني ،بيشترين محل اعتراض و
تماسهاي خبرنگار ش��رق با مس��ووالن اين وزارتخانه براي
شكايتهاي مردمي است تا آنجا كه وزير بهداشت هم با تاييد
پيگيري اين حادثه هنوز بينتيجه مانده است و آنها پيگيري
وضعيت نامطلوب اين مراكز ،وعده اصالح وضعيت موجود را
اين حادثه را جزو وظايف خود نميدانند و نهادهايي همچون
داده بود اما هنوز در عمل خبري از محقق شدن آن نيست.
وزارت اطالعات و دادس��تاني تهران را مسوول پاسخگويي به
س��االنه حدود  25ت��ا  30ميليون نفر ب��ه اورژانسهاي
اين پرونده ميدانند .از سوي ديگر در غيبت مسووالن وزارت
بيمارس��تاني كش��ور مراجعه ميكنند .اين در حالي اس��ت
بهداشت و بيمارستانهاي دولتي ،آسايشگاه خيريه كهريزك
كه وزير بهداش��ت س��ال گذش��ته يك مهلت چهار ماهه به
اقدام به نگهداري اين بيماران رهاشده ميكند.
بيمارستانها داده بود كه نسبت به ارتقاي بخشهاي اورژانس
رييس آسايش��گاه كهريزك در ادامه در رابطه با وضعيت
اقدام كنند .اما حوادث رخ داده در رابطه با رها كردن دو بيمار
پيرزن آلزايمري و دو بيمار رها شده به «شرق» گفت :پيرزن
آلزايمري و دو بيمار مرد رهاشده ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد بيمارستانهاي دولتي نه تنها نشانگر اين است كه هيچ
اقدام��ي در اين رابط��ه صورت
از س��وي عوامل بيمارستان امام
در  30استان كشور به ترتيب موقعيت جغرافيايي
ناراضي نگرفته اس��ت بلكه اين مس��اله
خمين��ي(ره) هم اكنون با حكم
راضي
موقعيت استانها
 57/3را مشخص ميكند كه كيفيت
در
دادس��تاني تا اط�لاع ثانوي
43/7
شمال كشور
كاري بيمارستانهاي دولتي در
آسايشگاه تحت مراقبت هستند
56/9
44/1
جنوب كشور
سايه مجهز شدن بيمارستانهاي
و تنها مسووالني كه به سراغ آنها
53
47
شرق كشور
خصوصي به شدت رو به كاهش
آمدهاند بازپرسهاي دادس��تاني
66/5
34/5
غرب كشور
اس��ت .در ج��دول زي��ر ميزان
هس��تند كه براي پيگيري اين
31/5
مركز
 68/5رضايتمندي م��ردم از عملكرد
پرونده است.
78
22
تهران
بيمارستانهاي دولتي در سراسر
او ضم��ن نگراني از وضعيت
منبع جدول :مركز پژوهشهاي مجلس
كشور قابل مشاهدهاست.
به وجودآمده پس از اين حوادث

مرگ دروازهبان

محمد رحمانيان /صفحه آخر

دنياي دل رحمان
احمد مسجدجامعي
در فضايي آكنده از زمزمه حمد و قل
هو اهلل ،متوجه دو قاب عكس بر ديوار
شدم .دو قاب عكس يكي ضريح امام
رضا (ع) و ديگري تصويري از بقيع را
نشان م يداد .اين دو قاب زينتبخش
اتاقي بود كه در خانه دكتر دادمان و
براي تس��ليت گفتن به خان��واده او در آن گرد آمده بوديم .قاب
عكسها مرا به مرور خاطراتي فراخواندند كه اينك برايم معناي
ديگري پيدا كرده بود :نخستين خاطره از روزي بود كه رحمان را
ايس��تاده ديدم در مجلس ختم مرحوم آيتاهلل مروج امامجمعه
اردبيل ،رحمان به آرامي بر روضهاي كه س��خنران درباره امامان
مظلوم بقيع ميخواند ،ميگريس��ت .سخنران مجلس وداع يك
آذريزب��ان را نقل ميكرد كه آرزو ميكرد كاش قبر امامان بقيع
در اي��ران بود تا مردم ايران ذرهاي از آن حرمتي را كه در ش��أن
آنان اس��ت ،ادا كنند و من ميديدم كه چگونه گريه آرام رحمان
ش��دت ميگرفت .اين خاطره ذهن مرا به خاطره ديگري سپرد:
در همان روزهايي كه دكتر دادمان عازم س��فر گلستان بود ،من
از سفر خراسان بازگشته بودم و چند طرح فرهنگي و اجتماعي
مربوط به اين اس��تان را پيگيري ميكردم .به همين منظور ،در
جلسه روز چهارش��نبه هيات دولت با دكتر دادمان درباره طرح
ملي احياي تاريخي و فرهنگي بناهاي واقع در مس��ير امام رضا
(ع) و ط��وس صحبت كردم .طرح بايد با همكاري نزديك وزارت
راه و ترابري انجام ميشد .پاسخ دادمان دلگرمكننده و قاطع بود.
او گفت كه آماده همكاري نزديك در اجراي طرح است .سخن او
در اين جلسه كه آخرين ديدار پيش از سفر گلستان بود هنوز در
گوش من اس��ت« :بگذار يكبار هم كه ش��ده براي دل خودمان
كاركني��م ...».اكنون ميتوانم درياب��م كه «رحمان» در هنگامه
پرتالطم و در گيرودار اشتغاالت فراوان اجرايي و علمي ،همچنان
«رحمان» ماند .پاك؛ پرش��ور و پرنشاط .همچنان كه ميتوانم
دريابم كه تقارن آرميدن او در خاك با ايام رحلت رسول اكرم (ص)
و امام حسن مجتبي (ع) و امام رضا (ع) نه تصادف ،كه موهبتي
مقدر است .دو قاب عكس دوباره مرا به سوي خود ميخواند ،اما
اين بار براي من يادآور «دل رحمان» است .دلي كه رحمان گرو
نه��اده بود تا خ��ود را بازيابد .من مات علي حب آل محمد مات
شهيدا ...ياد رحمان و راحمي و ساير همراهان گرامي باد.

خبر آخر

تحريم 7شركتنفتي توسطآمريكا

جيمز استاينبرگ ،معاون وزير خارجه آمريكا اعالم كرد كه
هفت شركت خارجي از جمله شركت دولتي نفت ونزوئال را به
دليل داد و ستد با ايران تحريم ميكند .اين شركتها عبارتند
از :ش��ركتهاي پترولئوس ونزوئ�لا( PCCI ،زيرمجموعه
شركت ملي پتروشيمي ايران) و موسسات كشتيراني رويال
اويستر گروپ از امارات متحده عربي ،اسپيدي شيپ (متعلق
به ايران و امارات) ،تنكر پسيفيك از سنگاپور ،اوفر برادرز در
اسراييلوآسوشيتدشيپبروكينگسنگاپور.

پيامد بيثباتي مديران نفت

ميخواهند از راه نامشروع
مجلس را قبضه كنند

افزايش رهاسازي بيماران توسط بستگان
مقابل آسايشگاه كهريزك

محمد قائد /صفحه آخر

سرمقاله

غالمحسين حسنتاش

يك واحد پااليشگاه آبادان
دقايقي پس از راهاندازي توسط رييسجمهور ،دچار حادثه شد

آتشسوزي پس از افتتاح

نماي بيروني پااليشگاه آبادان پس از حادثه آتشسوزي ،عكس :شرق

نبش قبر آلنده
پس از  38سال

 25مي 2011

شماره پياپي 1255

شماره  331دوره جديد 20صفحه

 600تومان

*

حادث��ه دي��روز پااليش��گاه
آبادان ،اتفاق ناگواري است .فارغ
از علتهاي اين اتفاق كه احتماال
در روزه��اي آين��ده ابع��اد آن
روشنتر خواهد شد ،بايد ريشه
اينگونه حوادث آشكار شود .اگر
وضعيت صنعت نفت را در ش��ش س��ال گذشته بررسي
كنيم ،ريشهيابي اتفاق آبادان هم پيچيده نخواهد بود .در
شش سال گذشته وزارت نفت چه وضعيتي داشته است؟
يك بار آقاي س��عيدلو براي وزارتش ،معرفي ميشود كه
راي نميآورد .بعد هم آقايان محصولي و تسلطي به اين
سرنوش��ت دچار ميشوند .در اين مدت درست است كه
نفت سرپرست داشت اما بالتكليف بود .بعد از آن هامانه
وزي��ر نفت ميش��ود اما وزارتش بيش از دو س��ال طول
نميكش��د .س��پس نوذري به وزارت ميرسد ،اما باز هم
بيش از دو س��ال دوام نميآورد .دوره وزارت ميركاظمي
هم به دو سال نرسيد .آن هم با حدود  300تغييري كه
در مديران ايجاد كرد .با اين همه بيثباتي ،آيا انتظار داريم
كه كارها منضبط و منسجم و طبق روال و با برنامه پيش
رود؟! همچني��ن بحث ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو،
شوك جديدي بود كه بر صنعت نفت وارد شد .نفتي كه
شش سال بود ثبات كامل را تجربه نكرده بود ،با اين بحث
جديد دچار شوك شد .االن هم كه سرپرستي وزارت نفت
با اما و اگر همراه ش��ده است .اگر همه اين موارد را كنار
هم بگذاريد ،ميتوانيد ريش��ه چنين اتفاقهاي ناگواري
را تحليل كنيد؛ بيثباتي و بيتدبيري .ظاهرا كميسيون
انرژي مجلس ،در چند روز گذش��ته بهرهبرداري از واحد
بنزينسازي پااليش��گاه آبادان را در اين مقطع به صالح
ندانس��ته بود .خود اين هم يك مساله مهم است چرا كه
مرحله تحويل هر پروژهاي بايد به دقت انجام شود .نبايد
يك پروژه صرفا به دليل تبليغاتي افتتاح شود ،بدون آنكه
مراحلاش را طي كرده باشد.
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