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برکناری وزير رفاه با پخش دو فايل

واکنش محقق داماد به خبر کانديداتوری اش  مزايا و معايب تهاتر نفت با کاال

عسل يکی از ارزشمندترين هديه 
نامه الناز شاکردوست به ده نمکیهای طبیعت

بیش از سه سال از واقعه اسفناک کهریزک می گذرد و پس از کش و قوس های 
فراوان، سعید مرتضوی یکی از متهمین اصلی این حادثه بازداشت و سپس آزاد شد.

اما این بازداشت درحالی اتفاق افتاد که دو روز قبل از آن، فیلمی که حاوی اتهاماتی 
علیه فاضل الریجانی بود و در دفتر سعید مرتضوی تهیه و در اختیار رئیس جمهور 
گذاشته شده بود در صحن علنی مجلس شورای اسالمی و در حین استیضاح وزیر 

کار، پخش شد.
اگر چه این اقدام از قصد و تهیه فیلم گرفته تا پخش آن در انظار عمومی همه جرم 
و بی اخالقی بود و با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور و بیانات اخیر رهبر 
معظم انقالب می توان از آن به نوعی خیانت صریح به کشور اسالمی عنوان کرد؛ اما 
نکته اینجاست که در شرایط مشوش سیاسی فتنه ۸۸ نیز ضایعه اسفناک کهریزک 
باعث  این مساله  به نوعی تساهل در  نبود و  اتهام فعلی سعید مرتضوی  از  کمتر 

شد که اتفاقات ناگوار و ناخوشایند بعدی و البته روز یکشنبه مجلس رقم بخورد.
اتفاقاتی که اگر تعلل و تسامح قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده مرتضوی نبود، 
هرگز پیش آمد نمی کرد. پرونده ای که از اتهام فروش سواالت آزمون دستیاری 
گرفته تا کهریزک همه می توانست با رسیدگی زودتر از اتفاقات بعدی جلوگیری 
کند؛ تا اینکه سرانجام این تعلل باعث شود که مرتضوی چاله ای بکند که خود 

رئیس قوه قضائیه و همینطور رئیس جمهور و رئیس مجلس در آن بیفتند!
فرمایند:»بپرهیز  می  اشتر  مالک  به  خود  نامه  در  )ع(  علی  حضرت  امیرمومنان 
از خونها و خونریزیهای بناحق. زیرا هیچ چیز، بیش از خونریزی بناحق، موجب 
نکشد  زوال  به  را  نعمتش  و  نگردد  سبب  را  بازخواستش  و  نشود  خداوند  کیفر 
میان  در  داوری  به  حساب  روز  در  چون  سبحان،  خداوند  نبرد.  را  عمر  رشته  و 
مردم پردازد، نخستین داوری او درباره خونهایی است که مردم از یکدیگر ریخته اند.

پس مباد که حکومت خود را با ریختن خون حرام تقویت کنی، زیرا ریختن چنان 
خونی نه تنها حکومت را ناتوان و سست سازد، بلکه آن را از میان برمی دارد یا به 

دیگران می سپارد«.
همچنین در قرآن کریم در سوره مائده آیه ۳۲ آمده است: َمْن َقَتَل نَْفَسا بَِغیِر نَْفٍس أوَفساٍد فِی األَرِض َفکانَّما َقَتَل النَّاَس جمیعاً )هر کس، 

انسانی را بدون ارتکاب قتل یافساد درروی زمین بکشد،چنان است که گویی همه انسانها را کشته است(.
َِّذیَن آَمُنواْ ُکِتَب َعلَْیُکُم الِقصاص فی القتلی )ای کسانی که ایمان آورده اید ، در باره  َُّها ال و در آیه ۱۸۷ سوره بقره نیز می فرماید:یَا أَی

کشتگان بر شما قصاص واجب شد(.
با این همه تاکیدات دینی برای حرمت خون انسان و پرهیز از فجایعی مانند کهریزک و با توجه به اتهام بزرگ سعید مرتضوی باید 
شاهد آن باشیم که پس از گذشت بیش از سه سال، تازه دادگاه رسیدگی به آن تشکیل شود! و این مسلما مستلزم هزینه هایی برای 
اعتبار نظام اسالمی است چراکه در رسیدگی به چنین جرمی تعلل صورت گرفته و موجب بهره برداری معاندین از آن و ضعف حکومت 

شده است.
بهتر بود قوه قضائیه با تسریع روند رسیدگی به پرونده کهریزک از اتفاقات بعدی جلوگیری می کرد، نه اینکه با حادثه ناگوار دیگری، 

حکم بازداشت وی را صادر کند که از آن تعبیر به برخوردی شخصی و خانوادگی نشود.
امید است قوه قضائیه با برخورد قاطع با عوامل فجایعی مانند این،مانع از بروز اتفاقات ناگوار بعدی که به حیثیت نظام لطمه وارد می 

کنند شود.
گفتنی است دستور اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه ۸۸ به کهریزک را مرتضوي شخصا صادر کرده بود و با توجه به اینکه رهبر معظم 
انقالب دستور تعطیلی بازداشتگاه را صادر کرده بودند و بازهم نادیده گرفتن این دستور توسط سعید مرتضوی، در اثر رفتارهاي خشونت 
بارماموران با بازداشت شدگان، محیط غیربهداشتي و ضرب و شتم بازداشتي ها به دست ماموران و زندانیان شرور تحت امرشان؛ سه 

جوان به اسامي مرحوم محسن روح االمیني، مرحوم امیر جوادي فر و مرحوم محمد کامراني جان باختند.
صالح نیک بخت وکیل مدافع خانواده امیر جوادی فر نیز چندی پیش از برگزاری »دادگاه پرونده کهریزک« در روز هشتم اسفند ماه 
سال جاری خبر داد و اظهار داشت:شاکیان این پرونده خانواده های جوادی فر، روح االمینی، کامرانی و مدعی العموم هستند که در 
این دادگاه به اتهامات سعید مرتضوی دادستان وقت استان تهران و سه قاضی دیگر شامل معاون سعید مرتضوی، دادیار دادسرای ویژه 

امنیت و نیز یک قاضی دیگر که در جریان این پرونده اتهاماتی به وی منتسب است بررسی می شود
منبع : سایت الف

 حضرت آیت اهلل! »کهریزک« جرم بزرگتری نبود؟

مسئوالن این 
بداخالقی ها را 

کنار بگذارند
 در آینده با مردم 

صحبت می کنم
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معاون بین الملل قوه قضائیه با بیان اینکه کارآمدی گمشده نظام 
مدیریتی ماست، افزود: مدیریت جهانی اصطالح اهل بیت ) ع( 

نیست و مدیریت جهانی اصال معنایی ندارد.
به  که  مراسمی  در  الریجانی  جواد  محمد  انتخاب،  گزارش  به 
مناسبت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی در سالن همایش های 
مرکز پژوهش های شورای اسالمی برگزار شد در جمع کارکنان 
این مرکز، گفت: خدا را شاکرم که نظام جمهوری اسالمی ایران و 
مجلس شورای اسالمی رویش های خوبی دارد چراکه وقتی امروز 
چهره  نمایندگان  کنیم  می  نگاه  اسالمی  شورای  مجلس  به  که 
های جدیدی هستند اما هیچ از نسل ما کم ندارند بلکه زرنگ تر 

و با انگیزه تر هسستند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه مرکز پژوهش ها 
با رشد خود به منبع بزرگی برای کشور تبدیل می شود، افزود: 
زمانی که صحبت های تاسیس مرکز پژوهش ها مطرح شد در 
ولی  قعود است  و  قیام  ما  کار  رئیسه مجلس گفتم  جمع هیات 
نمایندگان باید بدانند که با قیام و قعود خود چه کار می کنند که 
الزمه این کار ایجاد مرکز پژوهش های مجلس به عنوان پشتوانه 

تحقیقاتی بود.
نیست،  بد  مجلس  در  شده  مطرح  مناقشات  اینکه  بیان  با  وی 
اینها نشانه سرزندگی سیستم سیاسی کشور است  تصریح کرد: 
این  از  ما  کشور  برابر  چندین  غربی  های  دموکراسی  در  چراکه 
موضوعات دارند حال اینجا تنها یک نوار مطرح شده در حالیکه 
پخش  نوارها  این  از  زیادی  تعداد  غربی  کشورهای  بسیاری  در 

شده است.
الریجانی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش ها موتور فکری مجلس 
و نظام خواهد بود، توضیح داد: دل من همواره با این مرکز است 
مرکز  این  رئیس  عنوان  به  جاللی  کاظم  که  خوشحالم  امروز  و 

انتخاب شده است.
حادثه  ما  انقالب  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  الملل  بین  معاون 
عظیمی در قرن بیستم بود، تاکید کرد: این حادثه سرمنشا دو 
و   هستند  جریان  حال  در  ها  تجربه  این  که  شد  بزرگ  تجربه 

نظام  تاسیسی  اول  تجربه  که   دارند  را  تطور خود  یا   مورفوژنز 
کامل مدنی سیاسی در سرزمین ایران بر اساس عقالنیت سیاسی 
عقالنیت سکوالر  اساس  بر  مدنی  تاسیس  را  آن  غرب  که  است 
لیبرال دارد و ظرف این تجربه میهن ماست و تجربه دیگر بیداری 
ایران  افتاد ظرف آن مرزهای  راه  ما  انقالب  با  اسالمی است که 
یا کشورهای اسالمی نیست بلکه هرجا امت اسالمی هست این 

تجربه به راه افتاده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه بین این دو تجربه 
یک  اسالمی  بیداری  کرد:  تصریح  دارد،  وجود  وسیعی  ارتباط 
جریان فکری است که باید به جریانی اجتماعی تبدیل شود که از 

آن حکومت زائیده می شود.
وی با بیان اینکه بیداری اسالمی همزاد با انقالب است، ادامه داد: 
ما باید نگاه کنیم این دو تجربه چگونه تطور پیدا کرده اند و به 

چشم انداز آنها توجه کنیم.
الریجانی با بیان اینکه تجربه انقالب اسالمی ایران را از یک کشور 
عقب افتاده به کشور قدرتمند تبدیل کرده است، گفت: توفیقات 
ایران بسیار چشمگیر است به طوری که هیچ کشور نمی تواند در 
ناباور  منطقه سطح علمی و فنی ایران را ندارد در حالیکه افراد 

می گفتند جمهوری اسالمی نمی تواند ایران را پیشرفته کند.
ایران  که  بینیم  می  کنیم  می  نگاه  که  بیرون  از  داد:  ادامه  وی 
پس از انقالب به کشوری پیشرفته تبدیل شد و امروز میلیون ها 
خانه در ایران با برق اتمی روشن می شوند و این تجربه ای که از 

انقالب اسالمی به دست آمده تجربه ساده ای نبود.
از  ایران  اکنون  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  بشر  دبیر ستاد حقوق 
است،  تر  پیشرفته  منطقه  کشورهای  به  نسبت  هم  مدنی  نظر 
افزود: در کشوری که شاهان حکومت می کردند بیش از سه دهه 
است که مسئوالن با رای مردم انتخاب می شود که این در حال 
نهادینه شدن است در حالیکه در کل خاورمیانه حتی ترکیه هم 
مانند ایران نیست.معاون بین الملل قوه قضائیه با تاکید بر اینکه 
فرهنگ مدنی باید در کشور رشد پیدا کند، تصریح کند: ما در 
نحوه زندگی معقول عقب افتاده تر از ساختن خودرو هستیم و 
زندگی خوب  در  تا  تمرین کرد  را  زندگی خوب  باید هنر  امروز 
دستمان روان شود.الریجانی تاکید کرد: در مرکز پژوهش ها باید 
کار کارشناسی انجام بگیرد تا نظام جمهوری اسالمی ایران روان 
اینکه هر  با بیان  کار کند.نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی 
رئیس جمهوری در کشور پس از مدتی می خواهد همه را نجات 
اگر  که  گویم  می  من  یادآور شد:  بکند،  بزرگ  کارهای  و  بدهد 
کارهای کوچک  را خوب انجام دهیم بهتر از این است که کارهای 
بزرگ تر را بد انجام دهیم که در این میان معیار کارآمدی نیاز 
با بیان اینکه حزب باید  است.دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 
مقدم بر رئیس جمهور باشند، توضیح داد: باید از احزاب رئیس 
جمهور بیرون بیاید که این پدیده ها قابل مطالعه است.وی با بیان 
اینکه دهه فجر برای مرکز پژوهش های می تواند محل یکسری 
از مطالعات و پژوهش ها جدید باشد، گفت: پیشرفت مدنی ایران 
نسبت به کشورهای منطقه بسیار باالتر است و تجربه انقالب برای 

ایران بسیار موفق بوده است.
الریجانی در نگاه به تجربه درونی انقالب اسالمی افزود: این تجربه 
نشان می دهد که برخی به آنچه که در آن بودیم واقف نیستند در 
حالیکه در کشورهای آمریکا یا فرانسه کتاب های درسی بخش 

زیادی از سیستم های دموکراسی این کشورها را نشان می دهند 
اما ما هیچ گاه به بچه های خود تجربه را یاد نمی دهیم و لذا 
مهم است که تجربه و نگاهی ساختاری از درون هم داشته باشیم.

معاون بین الملل قوه قضائیه  با بیان اینکه تجربه بزرگ انقالب 
ما معمار بزرگ و خوش فکری مانند امام خمینی ) ره( داشت، 
تصریح کرد: سه ایده اساسی موتور تجربه انقالب است که ایده 
اول آن بر این اساس است که اسالم و عقالنیت مبتنی بر اسالم 
یک بخش جامع در حوزه خصوصی و عمومی است و این صحبت 
که سکوالرها می زنند که دین اگر خوب است باید برای بخش 

خصوصی باشد به هیچ وجه در کتب و مکتب اهل بیت نیست.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه اسالم زنده است، 
و  تازه  همواره  و  دهد  نمی  کهنگی  بوی  اسالمی  کرد:  تاکید 

جهانشمول است.
وی با بیان اینکه اسالم تنها در حد بخش های خصوصی زندگی 
نیست، یادآور شد: خصوصی ترین بخش زندگی دوست داشتن 
است و در مکتب اهل بیت و اسالم حب و بغض باید فی اهلل باشد 
ترین  عمومی  در  را  ها  بخش  ترین  خصوصی  در  اسالم  چراکه 
بخش ها و عمومی ترین بخش ها را در خصوصی ترین حوزه ها 

برده است و مرزبندی در این میان وجود ندارد.
دین  اقامه  گفت:  شود،  اقامه  باید  دین  اینکه  بیان  با  الریجانی 
رسالت  و  است  ضروریات  از  و  بوده  جمعی  و  فردی  زندگی  در 

پیامبراکرم و اهل بیت این بوده که دین را اقامه کنند.
مدیریت  موضوع  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  اسبق  نماینده 
جهانی افزود: مدیریت جهانی اصطالح اهل بیت نیست و مدیریت 
به  با عوامل  تعارض  ندارد چراکه جهان در  جهانی اصال معنایی 

سوی تعادل می رود.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: وظیفه امام زمان 
) عج( مدیریت جهانی نیست بلکه اقامه دین است و چون اسالم 
جهانشمول است این فراگیری در همه جای عالم می شود که این 

فراتر از مدیریت جهانی است.
وی با بیان اینکه مدعیان مدیریت جهانی، اول اسالم را کنار می 
گذارند، تاکیدکرد: اگر خود را در موضوع مدیریت جهانی بگذارید 
باید با تمام ادیان قرار مدیریتی بگذارید در حالی که این وظیفه 
ائمه  با سایر  امام عصر  امام زمان نیست ) عج( نیست و وظیفه 

اطهار فرقی نمی کند و در ذیل وظیفه رسول اکرم قرار دارد.
الریجانی با بیان اینکه اقامه دین اصل است، یادآور شد: وظیفه 
عمومی ما این است که برای اقامه دین در زندگی فردی و جمعی 
اقامه دین  برای  تاسیس حکومت  اینکه  بیان  با  کنیم.وی  تالش 
تاسیس  بدون  دین  ندارد  امکان  داد:  توضیح  است،  از ضروریات 
حکومت اقامه شود که این سه فکر مبنای نظری تجربه ای است 

که ملت ما ۳۴ سال در آن وارد شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه در چنین شرایطی 
باید درباره ایده حکومت کار شود، گفت: حکومت سه جزء  اصلی 
ما  نظام  در  که  است  سیطره  مشروعیت  آن  اصلی  جز  که  دارد 
مسیر  از  باید  ها  مسئولیت  تمام  یعنی  است  فقیه  والیت  بحث 
والیت فقیه مشروعیت پیدا کند حتی آنها که انتخاب می شوند و 

مشروعیت تبعیت از منتخب به تائید ولی فقیه نیاز دارد.
وی درباره صحبت یکی از مسئوالن که من منتخب ملت هستم 
و باید حرف من را گوش کنید، افزود: این استدالل درست نیست 

و  صحبت هر شخص را باید در حوزه مسئولیت باید گوش کرد.
دوم  رکن  کرد:  تصریح  حکومت،  دوم  رکن  بیان  در  الریجانی 
ما  نظام  در  توان  می  که  است   سیطره  استقرار  نحوه  حکومت 
دموکراسی و نمایندگان و انتخابات را نام برد و رکن سوم مربوط 

به کارآمدی نهادهاست.
با  را  خود  مسئولیت  چگونه  ما  یعنی  کارآمدی  داد:  ادامه  وی 

ضابطه های کارآمدی خوب انجام دهیم.
در  است  بهتر  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
معاونت ها یک معاونت مخصوص حکومت باشد، تاکید کرد: بهتر 
است این معاونت شامل سه بخش باشد که یک بخش نظری آن 
روی مشروعیت کار کند و آن را عمومی کند چراکه مشروعیت 

یک قسمت فلسفی و یک قسمت اجتماعی دارد.
دموکراسی  بخش  در  باید  هم  دپارتمان  یک  اینکه  بیان  با  وی 
قانون  انتخابات  قانون  اصالحیه  این  داد:  توضیح  شود،  تشکیل 
خوبی بود که روی آن کار شده است و البته خیلی هم کار الزم 
نیاز به  به احراز صالحیت هاست  دارد و آن قسمتی که مربوط 
سازوکاری دارد و می توان آن را بهتر کرد و باید بگویم که مرکز 
پژوهش ها باید به طور دائم سنگری برای حفظ دموکراسی در 
خوبی  انتخابات  ما  انتخابات  اینکه  بیان  با  باشد.الریجانی  کشور 
است، یادآورشد: آنچه که مردم می خواهند از درون صندوق در 
می آید اما باید سازو کار آن را بهتر کنیم چراکه ما یک انتخاب 
خوب می خواهیم.معاون بین الملل قوه قضائیه در تبیین انتخابات 
خوب، گفت: انتخابات خوب یعنی افراد شایسته خود را در معرض 
انتخاب قرار دهند و این افراد به خوبی معرفی شوند که در کل 

باید ساختاری در این زمینه داشته باشیم.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه باید کمک کنیم 
فرهنگ انتخابات عمومی شود، افزود: نظارت بر انتخابات در کل 
خوب است و باید بهتر شود چراکه به طور مثال اگر در آمریکا 
کسی به نظام سکوالر – لیبرال معتقد نباشد اجازه نمی دهند به 
انتخابات وارد شود اما در انتخابات ما در زمان انتخابات ۱۵۰۰ نفر 
در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند و شورای نگهبان 

هم مجبور می شود آنها را رد صالحیت کند.
وی ادامه داد: نظارت استصوابی در انتخابات بسیار خوب است اما 

باید مکانیسم های آن را هوشمندانه تر شود.
اینکه مجلس لنگر دموکراسی در کشور است،  بیان  با  الریجانی 
تصریح کرد: مجلس لنگر مردم ساالری بر اساس عقالنیت اسالمی 
این  باید در  ما  نبوغ  تبیین مسئله کارآمدی گفت:  است.وی در 
زمینه باشد که نقاط ضعف خود را پیدا کنیم چرا که آدم باهوش 
شخصی است که خود را خوب می شناسد و خود را اصالح می 

کند.
اینکه کارآمدی گمشده نظام مدیریتی ماست،  با بیان  الریجانی 
یادآور شد: کارآمدی تئوری پیچیده ای است که مرکز پژوهش ها 
می تواند کارآمدی یک نهاد، مجلس و دولت را ارزیابی کند که 
البته باید شاخص های کارآمدی داشته باشیم و کارهای در مرکز 

پژوهش ها باید دقیق پیش برود.
اینکه  بر  مبنی  امیدواری  ابراز  با  قضائیه  قوه  الملل  بین  معاون 
امیدواریم مرکز پژوهش ها به مرکز–بالنده تبدیل شود، توضیح 
اصل  یک  به  تحقیق  و  کار  کیفیت  مرکز  این  در  امیدوارم  داد: 

تبدیل شود

واکنش تلویحی جواد الریجانی : مدیریت جهانی اصال معنایی ندارد  
هر رئیس جمهوری در ایران پس از مدتی می خواهد همه را نجات بدهد!

نامه ی احمدی نژاد به شیخ االسالمی

شما یکی از رویش های پرافتخار انقالبید/ در سنگرهای باالتر به خدمات خود ادامه خواهید داد
رئیس جمهور در پیامی که در دقایق پایانی شامگاه دوشنبه در سایت ریاست جمهوری منتشر 
شد، از زحمات و تالش های عبدالرضا شیخ االسالمی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر 

و تشکر کرد.
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، متن این پیام تشکر به شرح 

زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فرهیخته ارجمند جناب آقای دکتر شیخ االسالمی
سالم علیکم

از سه  دارم.بیش  را  با جنابعالی  و همکاری  برادری  و  آشنایی  افتخار  که  است  از ۲۷ سال  بیش 
سال و نیم ملت ایران و به ویژه جمعی از بهترین اقشار ملت ایران یعنی کارگران، بازنشستگان، 
از خدمات ارزشمند، صادقانه و بی ادعای شما در سمت  بیمه شدگان و تعاونی های سراسر کشور 
و  تالش ها  از  مظلومانه  فوق  مجموعه  که  بردند.اینک  بهره  اجتماعی«  رفاه  و  کار  تعاون  »وزیر 
اقشار  و  ایران  بزرگ  ملت  جانب  از  گشته اند  محروم  جنابعالی  هوشمندانه  زحمات  و  دلسوزی ها 
فوق الذکر صمیمانه از جنابعالی تشکر می کنم. شما بدون تردید یکی از رویش های پرافتخار انقالب 
اسالمی و نمونه بارز مدیریت پاک، مردمی و انقالبی هستید که بدون کوچکترین توقع وجود خویش 

را صرف خدمت به ملت بزرگ و اهداف متعالی او کرده اید.
مطمئنم که برخی رفتارها کوچکترین خللی در اراده و ایمان شما به راه پرافتخار و آیین خدمتگزاری 
و نوکری ملت ایجاد نخواهد کرد.به فضل الهی جنابعالی در سنگرهای باالتر و واالتری به خدمات 
خود ادامه خواهید داد. ضمن تشکر مجدد، از خداوند منان برای شما سالمتی و موفقیت بیشتر 

تحت توجهات حضرت ولیعصر)عج( مسئلت دارم.
محمود احمدی نژاد

دادستانی تهران از بازداشت سعید مرتضوی خبر داد.به گزارش انتخاب؛ پایگاه 
اطالع رسانی دادستانی تهران دوشنبه شب اعالم کرد سعید مرتضوی بازداشت 

شد. مرتضوی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده است.
دادستانی تهران از بازداشت سعید مرتضوی خبر داد.

پایگاه اطالع رسانی دادستانی تهران دوشنبه شب اعالم کرد سعید مرتضوی 
بازداشت شد.

دادستانی تهران هنوز علت این بازداشت را اعالم نکرده است.
سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق 
شده و پرونده مفتوحی داشت که احتمال می رود علت بازداشت وی به همین 

دلیل باشد.
پیش از این محسنی اژه ای در نشست خبری خود عنوان کرده بود که در اسفند 

ماه امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد.
وی پیش از این سرپرست سازمان تامین اجتماعی بود و در ایام اصالحات نیز، 

دادستان تهران بوده است.
در همین حال، فارس نوشته که »مرتضوی به هنگام خروج از محل کار خود 
نامبرده در محل  بازداشت  تهران در هنگام  و معاون دادستان  بازداشت شده 

حضور داشته است.«
مرتضوی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده است.

 ۱۱ ساعت  در  مرتضوی  سعید  دستگیری  از  بعد  نوشت:  مورد  این  در  مهر 
دوشنبه شب، نیروهای دادستانی تهران، وی را ساعت ۱۲ تحویل زندان اوین 
دادند و همانند سایر متهمان تشریفات الزم برای ثبت نام متهم و ورودش به 

زندان انجام شده است
مرتضوی کیست؟

سعید مرتضوی ، متولد ۱۳۴6 شهرستان تفت استان یزد است. وی قبل از این 
که به تهران بیاید ، قاضی دادگاه های یزد بود. سپس به تهران آمد و ریاست 
دادگاه مطبوعات را بر عهده گرفت. سپس از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ ، دادستان 

تهران شد. 
آن  که طی  کهریزک  پرونده  در   ،  ۸۸ انتخابات  از  بعد  حوادث  جریان  در  او 
دهها نفر شکنجه شدند و ۴ تن جان باختند ، متهم و سپس از مقام قضاوت 

تعلیق شد. 

پس از آن وی از سوی احمدی نژاد به به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز انتخاب و همکار دولت شد . مرتضوی در اسفند سال گذشته ، با نظر 
مستقیم رئیس جمهور ، به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد 
. انتصابی که واکنش های فراوانی را به ویژه در مجلس به دنبال داشت و حتی 
پا در میانی  با وجود  به استیضاح وزیر کار کرد. ماجرا  ، تهدید  مجلس وقت 
اینکه دیوان عدالت  تا  نیافت  پایان  از مرتضوی هم  حدادعادل و قول گرفتن 

اداری ادامه کار مرتضوی را »غیر قانونی« اعالم کرد.
کش و قوس های میان دولت و مجلس با روشهایی که دولت برای ماندگاری 
مرتضوی اتخاذ می کرد ادامه یافت تا اینکه یکشنبه ۱۵ بهمن 9۱ ، مجلس در 
یک روز تاریخی رای به برکناری وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی داد ، برغم 
برکناری وزیر ، مرتضوی هنوز در رأس سازمان تأمین اجتماعی قرار داشت و 
بر  این سازمان و تصرف  بر  او  ، تصدی  این در شرایطی بود که دستگاه قضا 

اموالش را غیرقانونی اعالم کرده بود.

سعید مرتضوی بازداشت شد 
 دادستان سابق، در اوین خوابید



3 WWW.ARMAQANNEWS.BLOGFA.COM نيمه دوم بهمن 1391شماره 140 سیاسیارمغان

پس از پخش فایل صوتی سخنان مرتضوی توسط احمد توکلی در 
نشست صبح امروز استیضاح وزیر کار، در جلسه بعدازظهر احمدی 
نژاد فایل صوتی نامفهومی را علیه برادران الریجانی پخش کرد و 

پس از آن نیز متن پیاده شده نوار صوتی را خواند.
دقایقی پیش، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشورمان برای 
دفاع از شیخ االسالمی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارد صحن 
علنی مجلس شد که البته شماری از وزرای کابینه از جمله رحیمی 
معاون اول، خلیلیان و دانشجو وزرای کشاورزی، علوم  و فروزنده و 
میرتاج الدینی، معاونان رئیس جمهور نیز به همراه وی وارد صحن 

علنی مجلس شدند.
و  حسینیان  اهلل  روح  ابوترابی فرد،  سیدمحمدحسن  حجت االسالم 
ایرج ندیمی و شمار دیگری از نمایندگان به استقبال احمدی نژاد 

رفتند.
رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  استیضاح  طرح  »تابناک«،  گزارش  به 
احتماعی، چهارم بهمن ماه با هجده امضا و در هفت بند از سوی 

هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول شد.
شیخ االسالم، دومین وزیر استیضاحی در مجلس نهم است

پیش از این، نمایندگان مجلس نهم، استیضاح وزیر ورزش را هم 
پیگیری می کردند که این استیضاح پس از حاشیه های فراوان ناکام 

ماند.
بر پایه آیین نامه داخلی مجلس در جلسه استیضاح، پس از بیانات 
استیضاح کنندگان، رئیس جمهور می تواند به دفاع از وزیر یا وزیران 
مورد استیضاح بپردازد. همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز 
می توانند از خود دفاع کنند؛ بیشترین وقت دفاع از استیضاح برای 
رئیس جمهور یا چند وزیر پنج ساعت و برای یک وزیر سه ساعت 

خواهد بود.
در این باره، وزیر یا وزیران مورد استیضاح می توانند حداکثر یک 
ساعت از وقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان 

موافق گذارند.
بیانات استیضاح کنندگان و پاسخ آن ها در یک یا چند جلسه باید 
ضمن  در  بود  نخواهند  مجاز  استیضاح کنندگان  و  باشد  پی درپی 
ارائه دالیل و توضیحات خود، درباره موضوعات دیگر که به مورد 

استیضاح مربوط نیست، بحث کنند.
پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح و یا پاسخ رئیس جمهور 
از طرف هیأت وزیران مورد استیضاح، حداکثر دو نفر از نمایندگان 
استیضاح کننده حق دارند توضیحات تکمیلی بدهند، به شرطی که 
صحبت هر کدام از ربع ساعت تجاوز نکند. رئیس جمهور می تواند 
از هیأت وزیران بپردازد و وزیر مورد  حداکثر یک ساعت به دفاع 
استیضاح هم می تواند حداکثر نیم ساعت دوباره از خود دفاع کند.

در بخشی دیگر از آیین نامه آمده است که پس از انجام استیضاح، 
رئیس عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رأی می گذارد و در صورتی 
که وزیر یا هیأت وزیران مورد استیضاح در مجلس حاضر نشوند، 
استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می کنند و رئیس اعالم اخذ 

رأی عدم اعتماد می کند.
متن کامل طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی الریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

با اهدای سالم، به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و مواد 
۲۲۲ و ۲۲۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، بدین 
وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ االسالمی، وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می شود:
علت استیضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب 
تأمین  صندوق  مسئولیت  از  مرتضوی  سعید  آقای  عزل  عدم  و 

اجتماعی.
مطهری: حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  استیضاح  کنندگان  امضا  از  مطهری،  علی 
اجتماعی، با بیان اینکه حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد، گفت: 
باشد،  بی قانونی  پایه گذار  خود  قانون،  مجری  عنوان  به  دولت  اگر 

دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت.
نماینده مردم تهران در جلسه استیضاح شیخ االسالمی به بعضی از 
شبهات مطرح در این زمینه اشاره کرد و افزود: مایه تأسف است 
که پافشاری بر بی اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب مرتضوی به 
مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منجربه استیضاح وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع شده 

است.
وی تصریح کرد: الزم است صورت مسأله آنچنان که هست برای 
میان  لجاجت  می شود  گفته  زیرا  شود،  روشن  مردم  و  نمایندگان 
طرفین قضیه عامل این اقدام بوده است اما در اینجا اعالم می داریم 
که هیچ سابقه خصومتی میان امضاءکنندگان استیضاح از یک طرف 

و وزیر کار و مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: گاهی نیز گفته اند 
که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست موجب 
واگرایی مجلس و دولت می شود، اما پاسخ این است که آیا مقصود 
تعامل در  یا  قانون است  اجرای  تعامل در  تعامل مجلس و دولت، 

قانون شکنی.
یکی  نمی شود  انقالب  گرامی  رهبر  تعبیر  به  کرد:  اظهار  مطهری 
بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند. آنچه که تعامل را عملی 

می کند محوریت قانون است.
ابراز کرد: برخی گفته اند  ادامه  نماینده اصولگرایی مجلس در  این 
تضعیف  برای  دولت،  آخر عمر  ماه های  در  وزیر  استیضاح  یک  که 
دولت و بهره برداری سیاسی است. به این افراد باید گفت به پیروی 
از قرآن کریم از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمان ها گناه 
است و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید. به عالوه 
او و  فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف 

استیضاح به خاطر قانون ستیزی.
مطهری افزود: در واقع، اولی در ماه های  آخر کار یک دولت چندان 
واالی  جایگاه  دلیل  به  است  عقلی  واجب  دومی  اما  نیست  صواب 

قانون.
از  جمعی  ما  بنابراین  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
به  نزدیک  از  پس  مستمر  قانون ستیزی  این  خاطر  به  نمایندگان 
یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است 
ظن  حسن  از  اما  کرد  استیضاح   به  اقدام  نیز  هشتم  مجلس  که 

استیضاح کنندگان سوء استفاده شد.
وی اظهار کرد: پس از آن که نامه استیضاح آماده شد به پیشنهاد 
رییس مجلس، بهتر آن دیدیم که قبل از آن به هیأت رییسه داده 
شود، نشستی با وزیر داشته باشیم و وی را در جریان امر قرار دهیم 

تا اتمام حجت شده باشد.
مطهری خاطرنشان کرد: در آن جلسه که با حضور معاونت نظارت 
امنای  هیأت  جلسه  دیگر  روز  دو  گفت  وزیر  شد،  برگزار  مجلس 
و  آنجا حل می کنیم  در  را  مسأله  این  و  تشکیل می شود  صندوق 
مقرر و حتی مکتوب شد تا آن تاریخ که مدیرعامل جدید معرفی 
به  کار  وزیر  متأسفانه  اما  شود.  وصول  اعالم  استیضاح  نامه  نشده 
فرد جدید،  معرفی  درخواست  امنای صندوق  هیأت  از  آنکه  جای 
ریاست  و  و وظایف  اختیارات  وزیران خواست که  از هیأت  نمایند 
ایشان در هیأت امنای صندوق تأمین اجتماعی به معاون اول رییس 
جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی مرتضوی بر صندوق توسط 
معاون اول صادر شود. یعنی فردی دیگر از اجرای قانون، صرفا برای 
حفظ یک فرد دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ 

اقتصادی و اجتماعی.
آسانی  به  وزیری که  آیا  داد:  ادامه  اصولگرای مجلس  نماینده  این 
قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود. 
صالحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد 
موضوع مصداق سخن  این  در  محترم  وزیر  رفتار  آیا  باشد.  داشته 

رهبر انقالب درباره قانون دانان قانون شکن نیست.
وزیر تصمیم گیر  اینجا  اظهار کرد: ممکن است گفته شود در  وی 
از  بر تر  این عذر  بلکه تصمیم گیر اصلی رییس جمهور است  نیست 
گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد و 
زیر بار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود آیا صالحیت مقام 

وزارت را دارد؟
مطهری تأکید کرد: بله، ما می دانیم و رییس جمهور نیز در مصاحبه 
تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت  گفتند، من قانونی را که 

شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص دهم عمل می کنم.
وی یادآور شد: حتی قراردادهای مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در 
نظر مردم سست و خفیف و بی مقدار می شود. کارمندان دولت که 
احساس می کنند مقامات عالی مافوق آن ها برای حفظ یک فرد در 
یک منصب به انحای مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند، 
این امر چه تأثیری بر رفتار آن ها در اجرای قانون هر رعایت حقوق 

مردم خواهد داشت؟
به  اگر  شود  شمرده  مقدس  جامعه  در  باید  قانون  گفت:  مطهری 
و  تدریج ضایع  به  جامعه  نظم  افتاد،  قداست  از  مختلف  بهانه های 
قانون جنگل حاکم می شود و آن گاه هر که زورش بیش، سهمش 

بیشتر.
باشد و در مقابل ضعفا  اقویا ضعیف  برابر  قانون در  اگر  وی گفت: 
قوی این نشانه بیماری و فساد جامعه است. پیغمبر )ص( فرمود: 
هیچ جامعه ای به مقام قداست نمی رسد، مگر آنکه در آن ضعیف 
نیز  کریم  قرآن  بگیرد.  زبان  لکنت  بدون  قوی  از  را  خود  حق 
می فرماید: عدالت و قانون را رعایت کنید و لو علیه خودتان،  والدین 

و نزدیکانتان باشد.
آیه قرآن شما  این  به  بنا  تأکید کرد:  به وزیر کار  مطهری خطاب 
مجاز نبودید که به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در 
مقابل قانون بایستید. همچنین قرآن می فرماید: دشمنی با گروهی 

شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید.
مطهری در پایان با قرائت شعری با این عنوان: »اگر ز باغ رعیت، 
ملک خورد سیلی، در آورند غالمان او درخت از بیخ« گفت: خالصه 
کالم اینکه یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته 
است که وزیر کار، نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد 
مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون 
خدشه  وارد شده است و پس از اتمام حجت الزم با وزیر راهی جز 
استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان تقاضا می کنیم به خاطر 
مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقالب اسالمی به این استیضاح 
رأی مثبت دهند، ضمن اینکه ارزش خدمات شیخ االسالمی در جای 

خود محفوظ است.
ماجرای »مرتضوی« به روایت »توکلی«

استیضاح  موافق  ناطق  نخستین  عنوان  به  که  توکلی  احمد 
می کرد،  صحبت  یکشنبه  روز  صبح  علنی  جلسه  در  شیخ االسالم 

گفت: هدف از استیضاح، تأمین منافع ملت است.
و  کار  تعاون،  وزیر  شیخ االسالم  استیضاح  جلسه  در  توکلی  احمد 
رفاه اجتماعی با تأکید بر این که »نمایندگان ما سوگند خوردند تا 
حقوق ملت را حفظ کنند« گفت: من با بیان علل و سیر رسیدن 
به استیضاح آقای شیخ االسالم نشان می دهم که با حضور این آقای 

وزیر در جایگاه خودش، مردم و اقشار آسیب پذیر صدمه می بینند.
بزرگ ترین  اجتماعی  تأمین  نهاد  یا  »سازمان  که  این   بیان  با  وی 
نهاد اقتصادی اجتماعی کشور است و مردم مالک این ثروت عظیم 
که  است  دلیل  همین  به  شد:  مدعی  هستند«  سازمان  این  در 
نمی توان این سازمان را به فردی سپرد که به اتهام های گوناگون از 
سوءاستفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است. انتصاب 
غیرعقالنی  و هم  غیرقانونی  در چنین جایگاهی هم  فردی  چنین 
است. چنین اقداماتی برای مردم زیان های بسیاری به دنبال دارد، 
چراکه منجر می شود کسانی در بدنه سازمان یا نهاد تأمین اجتماعی 
جا خوش کنند که به هر چیزی به جز منافع کارگران فکر می کنند.

وی گفت: اواخر اسفن دماه سال گذشته وقتی آقای مرتضوی توسط 
آقای شیخ االسالم در جایگاه ریاست صندوق تأمین اجتماعی به کار 
گمارده شد، پانزده اسفند ماه با تعدادی از نمایندگان که از آن میان 
برخی به مجلس نهم هم راه یافته اند، تذکر دادیم که این انتصاب 
صحیح نیست. به دنبال این تذکر آقای مرتضوی به دفتر من آمد 
و از من خواست که از او حمایت کنم اما من در جواب گفتم که 
مخالفت جدی با حضور وی در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد 
و بهتر است که مرتضوی از ریاست در این سازمان خودداری کند، 

چرا که آبروی او بیش از این آسیب خواهد دید.
این  از  آقای وزیر  اظهار کرد:  نیز  پرونده کهریزک  به  اشاره  با  وی 
پرونده باخبر بوده و این را می دانسته که در جریان پرونده کهریزک 
عزل  اقدامات  اولین  از  یکی  آورده،  درد  به  را  ملت  و  امام  دل  که 
هم  وزیر  آقای  دانشجوی  فرزند  اگر  است.  بوده  تهران  دادستان 
قربانی پرونده کهریزک بود، آیا باز چنین کاری صورت می گرفت؟ 
این تحقیق  از  یا ماشین بخرد بیش  اگر بخواهد زمین  آقای وزیر 
می کند، آیا به صالح نبود که او قبل از صدور حکم انتصاب مرتضوی 

با دادستان تماس بگیرد و از او در مورد علت عزل مرتضوی بپرسد؟
وی در مورد پایان ماجرای حکمیت بین زاکانی و مرتضوی، گفت: 
پس از کارهایی که انجام شد، در نامه ای نوشتم که برخی از دعاوی 
آقای زاکانی را ناکافی و در برخی موارد در مورد ماجرای دانشگاه 
اما در برخی موارد دیگر  آزاد دفاعیات مرتضوی را کافی می دانم؛ 

دفاعیات آقای مرتضوی را ناکافی دانستم.
وی مدعی شد: با توجه به اتهام سوءاستفاده از قدرت آقای مرتضوی، 
عدم صالحیت او را برای حضور در صندوق تأمین اجتماعی تأیید 

می کنم.
وی تأکید کرد: آقای وزیر از همه این مسائل خبر داشته، اما هیچ 

کاری نکرده است.
نتیجه   9۱ سال  ماه  خرداد   ۲۳ اظهارکرد:  تهران  مردم  نماینده 
این که  تا  نکرد  اعتنا  باز  اما  فرستادم  کار  وزیر  برای  را  حکمیت 
پنجشنبه   همان هفته، آقای مرتضوی کال منکر حکمیت شد. در این 
مورد تعریض هایی هم به صالحیت من به عنوان قاضی حکم وارد 
شد، در صورتی که من تنها قاضی حکم بودم که به جز شیعه بودن، 
مطلبی  است  حیرت آور  من  برای  این  و  ندارد  نیاز  دیگری  شرط 
که توسط چهار ضبط صوت ضبط شده است به این سرعت انکار 
می شود. قصد من از طرح این مسائل تأمین منافع جمهوری اسالمی 

ایران و نجات ملت بود.
وی با اشاره به فایل صوتی ضبط شده در جلسه موسوم به حکمیت 
که مرتضوی و توکلی در آن حضور داشته اند، گفت: در فایلی که 
برای مجلس پخش خواهد شد، می بینیم که هم من، هم مرتضوی و 
هم اشتهاردی تأکید می کنند که این جلسه حکمیت است اما آقای 

مرتضوی به زودی آن  چه را در این جلسه گفته است، رد می کند.
مرتضوی  آن  در  که  شد  پخش  مجلس  در  صوتی  هنگام  این  در 
می گوید: اگر آقای زاکانی مدعی جرم من است، اسناد خود را ارائه 
کند،   من هم اسنادم را ارائه می کنم. شما )اشاره به توکلی( به عنوان 
بی طرف و یک فرد متدین که آخرت خود را به هیچ چیزی در دنیا 
آقای  اگر گفتید که در بحث هایی که  نمی فروشید حکمیت کنید 

زاکانی ارائه می کنند ثابت شده است که شما صالحیت ندارید... .
در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نماینده مردم تهران گفت: 
می بینید که آقای مرتضوی تأکید می کند که اینجا بحث حکمیت 

است؛ اما بعد زیر حرف خودش می زند.
بین  جلسه ای  در  حداد  آقای  هفته  همان  شنبه    شد:  یادآور  وی 
که  کردند  توصیه  مرتضوی  به  و  شدند  حاضر  مرتضوی  و  زاکانی 
استعفا دهد، مرتضوی هم این توصیه را پذیرفت. من هجده دقیقه 
از فایل صوتی جلسه را برای وزیر فرستادم، متن نتیجه حکمیت را 

هم به او ارسال کردم.
استعفای مرتضوی  زمان بحث  این  که »در   همان  به  اشاره  با  وی 
آقای  فشار  وزیر  آقای  گفت:  کار  وزیر  به  خطاب  شد«،  مطرح 

احمدی نژاد بر شما در روز قیامت حجتی برای خدا نیست.
توکلی به نامه ای که برای وزیر کار نوشته است، اشاره کرد و گفت: 
در پایان این نامه این  طور خاطرنشان کرده ام که نگذارید زحمت ها 

بی نتیجه بماند. سپردن امانت به نااهل ها بسیار پرهزینه تر است.
وی ادامه داد: ۲۷ مهر ماه سال 9۱ آقای حداد به مرتضوی گفت که 
بهتر است استعفا دهد و بعد آقای حداد گفت که مرتضوی استعفا 
و  این ماجرا  از  استیضاح پس گرفته شود. پس  بهتر است  و  داده 
پس گرفتن استیضاح در میان بهت همگان مرتضوی عهد خود را 
شکست در نتیجه من مسأله قول شرف را مطرح کردم اما مرتضوی 
استیضاح  ولی  کرده ام  آمادگی  اعالم  استیضاح  برای  من  که  گفت 
از طرف وزیر قبول نشده است، در حالی که آقای حداد به مسأله 
قول شرف اشاره کردند، مرتضوی گفت که قول شرف نداده و من 
این بحث را مطرح کردم که اساسا هر قولی، قول شرف است. این 
در    و  بدهد  استعفا  که  بود  کرده  قبول  مرتضوی  که  بود  در حالی 
همان جلسه ای که آقای حداد، زاکانی و مرتضوی حاضر بودند متن 
استعفای خودش را نوشته بود و آن را منوط به رضایت احمدی نژاد 
و وزیرش نکرده بود اما وزیر نه تنها تجربه، تخصص و تعهد را الزمه 

مدیریت نمی داند بلکه به قانون هم تمکین نمی کند.
وی اظهار کرد: در ادامه این ماجرا به دیوان عدالت اداری شکایت 
 ۵۴ و   ۵۳ اصول  خالف  مرتضوی  مدیریت  که  شد  تأکید  و  برده 
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات 
قضات  بر  نظارت  نقض  معلق،  قاضی  کارگیری  به  است.  کشوری 

است.
به  هم  اداری  عدالت  دیوان  رأی  داد:  ادامه  تهران  مردم  نماینده 
نفع برکناری مرتضوی بود اما وزیر به تحقیر آن رأی پرداخت. در 
تاریخ یازدهم مرداد ماه سال جاری به هیأت دولت پیشنهاد داد که 
صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل کنند 
و حقوقدان هم بتواند مدیریت عامل آن را به عهده بگیرد. در تاریخ 
دوباره  مرتضوی  آقای  حکم  بودن  جاری خالف  سال  ماه  آذر   ۲6
اعالم شد اما باز وزیر به قانون و حکم دیوان عدالت اعتنا نکرد، باز 
این  نگرفت.  قرار  اعتنا  مورد  که  کردیم  مطرح  در مجلس  تذکری 
همه بی اعتنایی به دیوان عدالت منجر به این شد که دوباره در ۲۷ 
دی ماه سال جاری شکایتی در این خصوص به دیوان عدالت اداری 
مرتضوی  آقای  مدیریت  که  کرد  تأکید  دیوان  باز  که  شود  ارسال 

خالف قانون است، آیا می توان از ظلم به نظام گذشت؟
وی با اشاره ورود الریجانی به ماجرای استیضاح وزیر کار نیز گفت: 
ماجرا  این  بررسی  مسئول  را  خود  نظارت  معاون  الریجانی  آقای 
کردند. اول بهمن ماه در جلسه ای تأکید شد که مرتضوی از حضور 
در سر کار خود خودداری خواهد کرد اما حیرت آور است که عصر 
یکشنبه در هفته اول بهمن ماه باز وزیر پیشنهادی را به دولت ارائه 
کرد که اختیار عزل و نصب در مورد سازمان تأمین اجتماعی از او 
سلب شده به معاون اول رییس جمهور برسد. این در حالی است که 
شیخ االسالم در دفتر آقای مظفر که معاون نظارت آقای الریجانی 
است می گوید دستور می دهد که مرتضوی از حضور در سر کار خود 
در صندوق  مرتضوی  برای حضور  وزیر  اصرار  این  کند.  خودداری 
است که  این  برای  ما  است؟ تالش  با چه هدفی  اجتماعی  تأمین 
چندصد میلیارد تومان از سرمایه های کشور از دست نااهالن دور 

نگه داشته شود.
وی ابراز عقیده کرد: پرسش ما این است که چرا یک قاضی معلق 
متهم به معاونت در قتل باید در چنین سمت مهمی قرار بگیرد؟ 
آن  مبنای  بر  وزیر  آن چه  است.  قانون  به  وزیر  دهن کجی  این ها 
پیشنهاد سلب اختیار از خودش را به دولت داده است، مواد ۱۸۱ 
می تواند  کار  وزیر  می گوید  که  است  توسعه  پنجم  برنامه   ۱۸۲ و 

اختیارات خود را در برنامه ریزی آمایش سرزمینی به استانداری ها 
واگذار کند. سوال این است که چطور از چنین موادی این برداشت 
صورت می گیرد که وزیر می تواند اختیار عزل و نصب در نهاد تأمین 

اجتماعی را به رحیمی معاون اول رییس جمهور بدهد.
مغایرت  بر  مجلس  تأکید  به  اهمیتی  »وزیر  این که  بیان  با  توکلی 
اقدامات  این  گفت:  است«  نداده  قانون  با  مرتضوی  انتصاب  حکم 
وزیر کار ستیزه با قانون است. وزیر در دوازدهم بهمن ماه گفت که 
تصمیم دولت مبنی بر سلب اختیارات او قبل از این گرفته شده، 
این در حالی است که اسناد وجود دارد و نشان می دهد که ادعای 

وی خالف واقع است.
وی تصریح کرد: ما با کسی دشمنی نکرده ایم، بلکه تالش می کنیم 
از قانون و مردم دفاع کنیم. با ستیزه با قانون مقابله کنیم چندین 
اما  برسیم  اهداف  این  به  دیگری  راه  از  که  کرده ایم  تالش  بار 
نمی دانیم چرا باز بر حضور مرتضوی بر نهاد تأمین اجتماعی اصرار 
که  بپذیرد  باید  می پسندد  را  این صحبت ها  وزیر  اگر  دارد.  وجود 

شایسته وزارت نیست.
توکلی نطق خود را با این سخن به پایان برد که »کوتاه مدعی چون 

نکند زبان از کذب، ما را زبان به صدق چرا نباید دراز کرد«.
نوری: استیضاح، عین اقتدار نظام است

غالمرضا نوری قزلجه در جریان بررسی استیضاح وزیرکار و تعاون 
و رفاه اجتماعی، به عنوان یکی از امضا کنندگان و موافق استیضاح 
شیخ االسالم در صحن علنی امروز گفت: این اقدام مجلس در مورد 
اسالمی  نظام جمهوری  که  است، چرا  نظام  اقتدار  عین  استیضاح 
هر  تحت  که  است  رسیده  ملی  اقتدار  و  پایداری  از  درجه ای  به 
شرایطی مراقب اجرای قانون و عدالت در جامعه است و می خواهد 
با قانون گریزان برخورد کند، هر چند این افراد از کارگزاران نظام 

باشد.
وی با تأکید بر اینکه استیضاح به نفع دولت و مجلس است، گفت: 
اگر دولت قانون گذار باشد و مجلس نیز مقتدر و خود را عصاره– 

ملت بداند، این استیضاح به نفع این دو قوه است.
از تحلیل گران  ادامه گفت: در خصوص استیضاح عده ای  نوری در 
اهمیت مسایل معیشتی و اقتصادی را اولی می دانند که در جواب 
و  اجرایی  دستگاه های  برای  نباید  موضوع  این  آیا  که  گفت  باید 
دولت اوال تر باشد و بهتر نبود که دولت به جای تشکیل جلسه برای 
انتزاع و الحاق سازمان تأمین اجتماعی آن هم برای حفظ یک فرد 
جلسه ای برای حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، گرانی، تولید و 

اشتغال تشکیل می داد؟
نوری با اشاره به فتنه سال ۸۸ گفت: سال ۸۸ یکی از حساس ترین 
رویداد ها در تاریخ به ثبت رسید که ملت ایران توانست از این آزمون 
سربلند بیرون آید، در این بین عده ای اندکی دانسته و یا ندانسته 
درست  مسیر  به  رهبری  بیانات  از  بعد  که  شدند  فتنه  با  همراه 
بازگشتند، در این بین کسانی را باید به محاکمه کشاند که علی رغم 
داشتن مسئولیت با رفتاری نابخردانه و لجاجت و عناد ورزی آشکار 
آبروی نظام را به خطر کشاندند و با کار خود دل رهبری را به درد 
به دستور  بازداشتگاه کهریزک  آنچه در  اینکه  اظهار  با  آوردند.وی 
دادستان وقت آقای مرتضوی روی داد متعرض آبروی نظام شد، به 
طوری که مقام معظم رهبری در بین آن همه اقدامات انجام شده و 
نامردی ها و خیانت ها اقدام در کهریزک را باعث هتک حرمت نظام 
ارکان  اقدام در کهریزک ضربه ای مهلک به  این  افزود:  برشمردند، 
ازاقدامات  آگاهی  از  بعد  هبری  ر  معظم  افزود:  مقام  بود.وی  نظام 
در کهریزک دستور دادند که زندانیان به جای دیگری انتقال داده 
مورد  انقالب  رهبر  فرمان  این  اما  گردد  تعطیل  کهریزک  و  شوند 
بی توجهی قرار گرفت و معطل ماند به همین دلیل دوباره رهبری 

برای بهبود وضعیت فرمان دادند.
نماینده مردم بستان آباد با یادآوری اینکه سعید مرتضوی توسط 
تعلیق  خود  سمت  از  قضاییه  قوه  رئیس  الریجانی  آملی  آیت اهلل 
از  نفر   ۲۱6 تقدیر  مورد  قضاییه  قوه  رئیس  اقدام  این  گفت:  شد 
نمایندگان قرار گرفت، حال سوال این است که در چنین شرایطی 
و با این پیشینه ای آیا دادن مسئولیت به این فرد، باعث شاد کردن 

دشمنان و شرمسار کردن دوستان نمی شود؟
با  تقاضا کنندگان استیضاح  اول بهمن  به جلسه روز  اشاره  با  وی 
شیخ االسالم گفت: آقای شیخ االسالم چرا به وعده های خود در این 
استیضاح  کردن  منتفی  برای  مجلس  رئیس  همت  به  که  جلسه 

برگزار شد عمل نکرد و تنها صورت مسأله را پاک نمود.
ادامه دارد ..

برکناری وزیر رفاه با پخش دو فایل صوتی جنجالی در مجلس
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ما روزهایی را تجربه کردیم که نفت را بشکه ای 6 دالر می خریدند، اسکله ها را می زدند و برای 
نظام بانکی ما ال سی باز نمی کردند.

افرادی از حاضران کنونی جمع فعاالن اقتصادی هم در آن موقع مسئولیت داشتند و تجربه 
این کار را دارند. این روز ها اما بحث تهاتر مطرح است. تهاتر صرفا یک روش سنتی مبادله 
کاال به کاال نیست. امروز قراردادهای نوین و مدرنی به صورت تهاتر به خصوص در حوزه 
تجارت خارجی نوشته و اجرا می شود. اگر نامه های آقای آل اسحاق مبنی بر استفاده از تهاتر 
در تجارت خارجی در سال گذشته جدی تر گرفته می شد امروز ابتکار عمل در دست ما بود.

ابعاد مثبت تهاتر در شرایط فعلی امنیت خاطر است که باعث می شود بدانیم اگر  از  یکی 
نفت ما را خریدند پول آن به کشور باز می گردد و دیگر نگران باقی مانده حساب و انتقال 
پول نیستیم. نکته مهم دیگر در رابطه با تهاتر این است که تجارت خارجی ما دوباره شکل 
متنوعی به خود می گیرد. هم چنین باید به معایب تهاتر هم اشاره کرد چرا که محدودیت 
از نمونه های آن نست که در شرایط کنونی  ارزی و عدم گسترش تجارت خارجی  منابع 
استفاده  تهاتر  روش  از  شوروی  اقمار  با  انقالب  از  قبل  های  سال  ندارد.در  زیادی  اهمیت 
می کردیم. در دوران پس از انقالب تهاتر با کشور ترکیه صورت گرفت که کاالهای زیادی از 
گندم گرفته تا ماشین آالت موردنیاز پتروشیمی ها و صنایع هم از این طریق تامین می شده 
است.در این راه نباید به مکانیزم هایی چون سهمیه بندی روی بیاوریم چرا که بهترین راه 
برای این کار استفاده از مکانیزم تعرفه ای است. یکی از راه های تهاتر، تهاتر بین دو کشور 
است که در آن یک حساب توسط نظام بانکی دو کشور افتتاح می شود و در آن با تعین میزان 
خرید ساالنه نفت و محاسبه آن، مبادالت انجام می شود و بهره آن هم بین دو کشور قسمت 
می شود.نکته حائز اهمیت اینکه باید بخش خصوصی بتواند نفت بفروشد؛ به این صورت که 
در قبال خرید کاال، فروشنده نفت دریافت کند. مسئوالن بازرگانی خارجی کشور این کار 
را انجام داده اند و تجربه و تخصص الزم را هم برای این کار دارند. پیش از این یک کمیته 
وجود داشت که فروشنده کاال به ایران یک خریدار نفت معرفی می کند و این خریدار نفت را 
به جای کاالیی که فروخته دریافت می کند. اتحادیه پایاپای آسیایی  که قبل از انقالب هم 
در کشور فعال بوده مکانیزم چهارم است که اکنون کمرنگ شده اما می توانیم دوباره آن را 
راه بیندازیم. اتحادیه پایاپای آسیایی متشکل از کشورهای ایران، پاکستان، هند و بنگالدش 

است که می توانند وارد تهاتر کاال شوند.
در نهایت مکانیزم دیگری هم برای تهاتر وجود دارد که در فازهای مختلف پارس جنوبی به 
کار گرفته شده است. بیع متقابل می تواند ظرفیت های خالی را وارد چرخه استفاده کند . در 
کنار بیع متقابل می توان از هم استفاده کرد که در آن سرمایه گذار با خریدار تفاوت دارد. در 
مجموع باید گفت که تهاتر در شرایط فعلی می تواند مدیریت را تسهیل کند و مورد استفاده 
قرار بگیرد. برون سپاری هم نوع دیگری از تهاتر است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد 

برای مثال حیدرآباد هند ساالنه ۵۰۰ میلیون دالر از راه برون سپاری درآمد کسب می کند.
مزایا و معایب تهاتر برای ما شناخته شده و راهکارها و آئین نامه های آن هم موجود است. 
ممکن است تهاتر نظام مطلوب ما نباشد اما در شرایط فعلی می تواند مورد استفاده قرار 

بگیرد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و مشاور کنونی اتاق تهران

مزایا و معایب تهاتر نفت با کاال

حاشیه  در  دیروز  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس 
میانی  بدنه  مقاومت  از  کیش  انرژی  المللی  بین  نمایشگاه  نهمین 
تجهیزات  پیمانکاران  و  سازندگان  از  حمایت  برای  نفت  وزارتخانه 

صنعت نفت گفت.
نفت  رتبه  عالی  مسووالن  به  وقتی  پدیدار،  رضا  اظهارات  براساس 
برخورد می کنیم حرف ها خیلی قشنگ است اما وقتی برای ادامه 
روند کاری به زیرمجموعه ها و بدنه میانی نفت مراجعه می کنیم 
بعضا با مقاومت هایی مواجه می شویم که نشان می دهد رغبتی 

برای همکاری با ما وجود ندارد.
نفت  وزارت  به  خطاب  حال  درعین  استصنا  مدیره  هیات  رئیس 
خواسته بخش خصوصی از این وزارتخانه را اینگونه توصیف کرد:از 
وزارت نفت کمک نمی خواهیم، خواهش می کنیم »ما را حمایت 

کنید«.
بین  اعتماد«  باید »پل  این حمایت  راستای  در  اینکه  بیان  با  وی 
عالی  مسووالن  البته  افزود:  شود،  برقرار  کارفرمایان  و  سازندگان 
این صنعت اعتماد خوبی دارند ولی متاسفانه وقتی وارد بدنه این 
وزارتخانه و شرکت های تابعه آن می شویم با مقاومت روبرو می 

شویم.
پدیدار با اشاره به فرهنگ اعتمادسازی و احترام به تولیدکنندگان 
شد:  یادآور  توسعه،  حال  در  یا  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
سازندگان ما در کشور به سیبلی تبدیل شده اند که مرتب درحال 
ضربه خوردن هستند و هم اکنون آنان در اقتصاد مقاومتی کشور 

تمام این سختی ها را به دوش می کشند و تحمل می کنند.
به گفته این مسوول، تصور می کنم اگر نهایت حمایت صورت گیرد 
با افتخار تحویل محصول و قطعات در اختیار صنایع نفت و گاز و 

پتروشیمی برقرار و ادامه پیدا خواهد کرد.
وی همچنین ظرفیت سازی بوجود آمده در صنعت نفت و گاز و 

پتروشیمی را در تاریخ ایران بی سابقه توصیف کرد.
نبوغ و خالقیت  با  نمونه مهندسین کشور  برای  داد:  ادامه  پدیدار 
خود »مته« هایی ساختند که در نوع خود انقالبی در تولید صنعتی 
کشورمان محسوب می شود و البته از این نمونه ها در سایر نقاط 

کشورمان در حال انجام شدن است.
تولید  گفت:  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس 
کنندگان به لحاظ نبود شاخص های »اعتماد«، »بازار مناسب« و 
»شناسایی« مجبور هستند »برای بقا« کاالهای خود را صادر کنند 

در صورتیکه در کشور ما هنوز ظرفیت تولید و تحویل را داریم.
وی در پایان با درخواست تسهیالت بیشتر از سوی مسووالن برای 
مهم،  این  خروجی  قطعا  کرد:  اذعان  سازندگان،  و  تولیدکنندگان 
خواهد  همراه  به  را  ماندگاری  و  پایدار  بیشتر،  های  افتخارآفرینی 

داشت.

دو سناریو برای ارزانی
برای  اساسی  کاالهای  و  داخلی  تولیدات  گرانی  از  می تواند  که  نحوی  هر  به  است  این  دولت  هدف 

مصرف کنندگان آنها در داخل کشور کاسته شود.کاالهای مذکور به دو دسته تقسیم می شوند؛
الف: کاالهایی که مواد اولیه آنها از محل واحدهای دولتی تأمین می شود مانند کلیه فرآورده های نفت و گاز 
و پتروشیمی.ب: کاالهایی که مواد اولیه آنها با نرخ ارز مرجع تهیه می شود مانند شکر، گندم، برنج، دانه های 
روغنی، روغن پایه  خوراکی، کود و سموم کشاورزی و مواد اولیه دارو.دولت برای هریک از این دو دسته 

کاالهای ذکر شده با توجه به شرایط و امکانات یکی از سناریوهای ذیل را پیاده می کند.
سناریوی اول

دولت برای حمایت از تولیدات داخل و همین  طور حمایت از مصرف کننده، مواد اولیه را با قیمت پایین تری 
در اختیار تولیدکننده قرار می دهد. در این حالت تولیدکنندگان به صادرت گرایش پیدا نموده و با باال بردن 
حجم صادرات عالوه  بر استفاده از مزایای صادراتی که حق مسلم آنهاست در شرایطی چون وضع حاضر از 
تفاوت چشمگیر نرخ ارز در بازار استفاده نموده و از سود زیادی برخوردار می شوند که بسیار خوب است اما 
تفاوت فاحش نرخ ارز مرجع با قیمت ارز در بازار آزاد این امکان را در اختیار صادرکننده قرار می دهد تا 
به جای رقابت کیفی و استفاده از قدرت چانه زنی در فروش، تولیدات خود را با قیمتی پایین تر از نرخ متوسط 
جهانی سریع تر و سهل تر در خارج از کشور به فروش برساند و خریدار خارجی نیز از این ماجرا به نفع خود 
انگیزه کاذب ایجاد  با این کار عالوه  بر این که ارز کمتری وارد کشور می شود به دلیل  استفاده می نماید. 
شده به صادرات، بازار داخلی با کمبود داخلی کاالی باکیفیت و در نتیجه تورم کاذب که هم اکنون شاهد 
آن هستیم روبه رو شده و می شود. برای جلوگیری از این مشکل اگر دولت مواد اولیه را با قیمت باالتری 
در اختیار تولید کننده قرار دهد تولید کننده و کارخانجات داخلی قدرت رقابت نداشته، با کاهش تولید و 
تعطیلی صنایع روبه رو خواهیم شد و نهایتاً عالوه  بر تولید کنندگان داخلی مصرف کننده و اقشار کم درآمد 

نیز صدمه خواهند دید.
سناریوی دوم

دولت برای حمایت از تولیدات داخل و همین طور حمایت از مصرف کننده ارز را دو نرخی اعالم می کند. 
علی رغم اینکه برای مصرف کننده داخلی از نرخ پایین تری استفاده می شود باز هم تمایل کاذب به صادرات 
افزایش یافته عالوه  بر آن قاچاق کاال به خارج از کشور افزایش می یابد و خسارت سنگینی به سیاست حذف 
یارانه ها وارد خواهد شد. برای جلوگیری از این مشکل حتی اگر به فرض محال مجوز صادرات آن کاال لغو 
گردد باز هم قاچاق کاال رشد بیشتری خواهد یافت و قطع صادرات هم چاره کار نیست )قطع صادرات در هر 
حالت اشتباه است( در صورتی که قبول کنیم و یا حداقل شک کنیم که این مشکالت وجود دارند. برای رفع 
مشکالت اعالم شده راه  حل هایی نیز وجود دارد که دست اندرکاران هر یک از صنایع مشمول این معضالت 

راه حل مربوطه را بهتر از هرکسی می توانند بررسی و ارائه کنند.
راه حل پیشنهادی

۱- دولت بنا به مصلحت و سیاست خود قیمت فروش عادالنه کاالهای تولید داخل را برای مصرف کننده 
نهایی نرخ گذاری کند.۲- هزینه های مختلف تولید کننده و سود منطقی تولید توسط صنف مذکور و یا دولت 
محاسبه و تعیین گردد.۳- با کسر نمودن بند دو از بند یک قیمت واقعی مواد اولیه مشخص می شود. دولت 
با فروش مواد اولیه به قیمت واقعی آن می تواند تا هر زمان که مصلحت بداند قیمت فروش را ثابت نگه  دارد. 

قطعاً قیمت داخل از قیمت بین المللی پایین خواهد بود.
حال چه کنیم تا صادرکننده کاالی ساخت داخل را با تفاوت فاحش به خارجی ارزان نفروشد؟ و از طرفی 

درآمد دولت پایین نیاید و کسر درآمدی دولت از محل صادرات تأمین گردد؟
۱- میانگین نرخ بین الملل خصوصاً قیمت منطقه را باید شناسایی کنیم.۲- از قیمت منطقه ۲ الی ۱۰درصد 
برای مشخص شدن نرخ ایران کسر شود.۳- سود معقول صادرکننده و هزینه های صادرات با نرخ میانگین 
ماهیانه آزاد محاسبه شود.۴- با کسر نمودن بند ۲ و ۳ از بند ۱ و با کسر سود هزینه ها و سود تولید داخل 
قیمت مواد اولیه صادراتی به دست می آید چرا آزاد؟ زیرا فروش ارز در خارج از کشور در اختیار صادرکننده 

است و باید به بهترین نرخ معامله کند چه در خارج از کشور باشد و چه در اتاق مبادله.
برای جلوگیری از عوارضی که خاطرنشان نمودیم، عدد باقی  مانده )بند ۴( قیمت مواد اولیه برای صادرات 

را در میانگین نرخ ارز بازار در طول یک ماه ضرب می کنیم و قیمت صادراتی به ریال به دست می آید.
۵- قیمت مواد اولیه روش کاال به مصرف کننده داخل را از ارزش ریالی مواد اولیه صادراتی کسر می کنیم 
در نتیجه نرخ تعرفه صادراتی به ریال برای هر نوع کاال به راحتی قابل محاسبه است. با این کار نیازی هم 
به مجوز خواص برای صادرات نخواهد بود و تأمین تعرفه صادراتی حداقل برای ۲۰۰ قلم کاالی تأثیرگذار 
مشکالت برطرف می شود با این طرح صادرکننده با پرداخت تعرفه تعیین شده به گمرک می تواند صادرات 

را انجام داده و نیازی به مجوز و اتالف وقت نیست.
محسنات این طرح

۱- رفع کلیه عوارض و نابسامانی های اقتصادی موجود در اقتصاد کشور که شرح آن در باال آمد.۲- رفع 
رانت های صدور مجوز۳- جلوگیری از قاچاق کاال۴- مساوی بودن شرایط فروش در داخل و خارج از کشور 
برای تولید کننده۵- ثابت ماندن قیمت مصرف کننده کاال در داخل از کشور6- ایجاد درآمد قابل توجه برای 
اقشار آسیب پذیر۸- شکوفایی  از  از آن مرتفع می شوند۷- حمایت  دولت که هم اکنون کشورهای خریدار 
اقتصاد  و  اقتصادی  تجلی جهاد  ایرانی۱۰-  و سرمایه  کار  از  و حمایت  ملی  تولید  بهبود  اقتصاد کشور9- 

مقاومتی

دست هایی در بدنه نفت ، 
بخش خصوصی را نمی پذیرد

قرائتی گفت: موضوعی که در فقه نیامده اما آیات قرآن به آن اشاره 
دارد، بحث امنیت اجتماعی است. بر اساس معنای »رجف« در آیه 
امنیت  و  می کنند  ایجاد  زلزله  مردم  روح  در  که  کسانی  مذکور، 
اجتماع را با یک مصاحبه، مقاله، طنز، پیامک و یا یک جمله به 
هم می  ریزند،خداوند خطاب به کسانی که امنیت روانی جامعه را 
بر هم می زنند می گوید: اگر از این کار دست بر ندارند ای پیامبر تو 
را علیه آنها می شورانیم، حق مجاورت و ماندن در شهر را ندارند، 
با طرح دستی آنها را بگیرید، آنها را به نحو بدی بکشید. لذا کسانی 
که در جامعه دغدغه به وجود می آورند باید با آنها برخورد انقالبی 

صورت گیرد.
حجت االسالم قرائتی با تأکید بر حرام بودن غیبت، تهمت، دروغ، 
ریختن آبروی مؤمن، استبداد، ایجاد استرس و تحمیل عقاید گفت: 
باالترین  را در  اعمال سلیقه و دوست داشتن کسی  به دلیل  اگر 

پست ها جا دهیم، این استبداد است!
به گزارش فارس، حجت االسالم محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه 
نماز، شب گذشته )۱6 بهمن ماه( میهمان برنامه تلویزیونی تهران 

۲۰ بود و درباره سبک زندگی سخن گفت.
آنها  برخورد  و  مسئوالن  سبک  اخالق،  مفهوم  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت: اوایل انقالب در یک جاهایی خوب درخشیدیم و به 
بسیاری از شعارهایی که دادیم رسیدیم. شعار ما در ابتدای پیروزی 
انقالب »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« بود، در حال حاضر 
ما به استقالل رسیده ایم، از مسئوالن رده باالی نظام گرفته تا در 
محله های کوچک، شورای اسالمی وجود دارد و آمریکا نمی تواند 
حتی در یکی از روستای ها ما بگوید مثاًل فالن شخص باید رئیس 

روستا و یا ناظر بر رئیس انجمن اسالمی باشد.
حجت االسالم قرائتی افزود: در همه حاالت حتی در هنگام خواندن 
وجود  مشکلی  اینکه  مگر  کنیم  تکیه  کسی  به  نداریم  نماز، حق 
داشته باشد، در غیر این صورت باید روی پای خودمان بایستیم. 
با  از شرافت و فطرت می آید، مثاًل کودک دو ساله  این استقالل 
اصرار  سفره  سر  اما  بخورد  غذا  تنهایی  به  نمی تواند  اینکه  وجود 
فطرت  خواست،  این  بخورم!  غذا  خودم  بدهید  را  قاشق  می کند 
انسانی است که به ایران و غیر ایران اختصاص ندارد انسان دوست 

دارد مستقل باشد.
* سبک زندگی سیاسی ما مستقل شده است

نماینده  خودمان  دست  با  ما  داد:  ادامه  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 

خبرگان، رئیس جمهور، نماینده مجلس، شورای شهر و روستا را 
انتخاب می کنیم و واقعا هیچ کشوری در عزل و نصب هیچ مسئولی 
نقشی ندارد و این سبک زندگی سیاسی ماست که مستقل شده ایم 

و دنیا نیز این استقالل را از ما یاد گرفته است.

وی اظهار داشت: »ایران« الگوی تمام موج ها و حرکت هایی است 
اقرار  موضوع  این  به  بعضی  می شود،  انجام  جهان  در  امروز  که 
کرده اند و برخی دیگر اگر چه به زبان نمی گویند اما در دل خود 

چنین سخنی را می گویند.
* »چهار دیواری، اختیاری« معنا ندارد

پیروزی  زمان  در  ما  دومین بخش شعار  به  قرائتی  حجت االسالم 
انقالب اشاره کرد و گفت: در اسالم »آزادی« وجود دارد، هیچ کس 
حق ندارد بگوید چه مرجع تقلیدی انتخاب کن، خود مردم هر که 
را بخواهند انتخاب می کنند. امام جماعت مسجد هم همین طور 
است، یعنی افراد هر مسجدی را که دوست داشته باشند برای نماز 

خواندن برمی گزینند.
وی درباره هجمه رسانه های غربی در خصوص عدم آزادی جوانان 
ایرانی عنوان کرد: آنها معنای آزادی را بد متوجه شده اند، آزادی 
به این معنا نیست که دختر و پسر هر طور که می خواهند رفتار 
کنند. ما فقط اجازه داریم صدای اذان را بلند کنیم چرا که صدای 
توحید است و اجازه دیگری در این باره به ما داده نشده است. مثاًل 
چه معنا دارد که یک نفر با لباس شنا در سطح جامعه حضور پیدا 

کند؟ اصال چهار دیواری، اختیاری معنا ندارد!
معلم پیشکسوت قرآن کریم ضمن مقایسه مرکز آموزش غربی با 
دانشگاه  در  دانشجویان  کرد: شاید  تصریح  اسالمی  آموزش  مرکز 
مجبور باشند فالن درس را با یک استاد بگذرانند اما طالب حوزه 
از این  انتخاب کنند!  علمیه مایلند هر استادی را که می خواهند 
بر اساس آیات قرآن  رو مسئله آزادی بسیار مهم است که حتی 
اگر کسی در وسط جنگ و جبهه برای به دست آوردن اطالعات 
و تحقیق کردن درباره جنگ، خواست نبرد را متوقف کند قرآن 
کریم می فرماید: به او اجازه دهید و برای اینکه این فرد دغدغه ای 
نداشته باشد از او حفاظت کنید و بگذارید سالم به منزلش برسد.

سهیم  اجتماع  امنیت  برقراری  در  دو  هر  مسئوالن،  و  مردم   *
هستند

وی با اشاره به آیه 6۰ سوره مبارکه »احزاب« مبنی بر »َوالُْمْرِجُفوَن 

فِی الَْمِدیَنِة« گفت: موضوعی که در فقه نیامده اما آیات قرآن به آن 
اشاره دارد، بحث امنیت اجتماعی است. بر اساس معنای »رجف« 
و  می کنند  ایجاد  زلزله  مردم  روح  در  که  کسانی  مذکور،  آیه  در 
یک  یا  و  پیامک  طنز،  مقاله،  مصاحبه،  یک  با  را  اجتماع  امنیت 
جمله به هم می  ریزند، قرآن کریم پنچ اقدام را در برابر این افراد 

برای ما بیان می کند.
حجت االسالم قرائتی ادامه داد: بر اساس این آیه خداوند خطاب به 
کسانی که امنیت روانی جامعه را بر هم می زنند می گوید: اگر از 
این کار دست بر ندارند ای پیامبر تو را علیه آنها می شورانیم، حق 
مجاورت و ماندن در شهر را ندارند، با طرح دستی آنها را بگیرید، 
به  دغدغه  جامعه  در  که  کسانی  لذا  بکشید.  بدی  نحو  به  را  آنها 

وجود می آورند باید با آنها برخورد انقالبی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم دو گونه می گوید 
مرا عبادت کنید: یک جا می گوید عبادت کنید چون شما را آفریدم 
و در جای دیگر می فرماید: عبادت کنید چون به شما نعمت امنیت 
امنیت  برقراری  در  دو  هر  مسئوالن،  و  مردم  بنابراین  بخشیدم! 
آرام  زندگی  سبک  کریم  قرآن  معارف  و  هستند  سهیم  اجتماع 

بخش را به ما توصیه می کند.
مجری در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی پرسید: اکنون ۳۴ سال 
از  اسالمی  جنبش های  از  بسیاری  و  می گذرد  انقالب  پیروزی  از 
اکنون  آنچه  آیا  که  است  مطرح   این سؤال  اما  گرفته اند  الگو  ما 
در داخل جامعه اسالمی می گذرد همان چیزی است که حضرت 

امام)ره( به آن فکر می کرد؟
این پرسش گفت: جمله ای در  به  پاسخ  قرائتی در  حجت االسالم 
یکی از مناجات ها داریم که می گوید: خدایا گناهانم را که می بینم 
را  اگر مشکالتی  را می بینم شاد می شوم.  تو  لطف  فریاد می زنم، 
که در زمان شاه بود حساب کنیم نسبت به زمان قبل، خیلی جلو 
با مطلوب  نگاه کنیم فاصله زیادی  آیات قرآن  به  اگر  اما  هستیم 

داریم.
تهمت، دروغ،  قرآن، غیبت، سوء ظن،  آیات  اساس  بر  وی گفت: 
ریختن آبروی مؤمن، استبداد، ایجاد استرس و تحمیل عقاید در 
جامعه حرام است لذا صرف اینکه من کسی را دوست دارم باید 
بر دیگران  را  باالترین پست ها جا دهم و سلیقه خویش  را در  او 

تحمیل کنم ولو اینکه جامعه به هم بریزد، استبداد است.
* راه ما راه خداست؛ نباید مشکالت جلوی چشمانمان را بگیرد

اینکه مردم و مسئوالن فاصله  بر  تأکید  با  حجت االسالم قرائتی 
زیادی با قرآن دارند، تصریح کرد: با گفتن بسم اهلل و به کار بردن 
امام  عکس  کسی  اگر  نمی شود  مذهبی  انسان  مذهبی،  جمالت 
خمینی)ره( را باالی سرش قرار دهد به این معنا نیست که او تابع 
امام راحل است و یا مانند اینکه ما قرآن به سر می گیریم یعنی 

واقعا به قرآن عمل می کنیم؟!
وی درباره اینکه آیا امروز ما به جمهوری اسالمی رسیده ایم یا نه، 
اظهار داشت: بله ما به جمهوری اسالمی رسیدیم، در زمان شاه ما 
۴۵ هزار نماز جماعت در مدارس آموزش و پرورش نداشتیم. اوایل 
انقالب در دانشگاه امیرکبیر ۵۰ دانشجو نماز می خواند اما امروز 
حدود ۲ هزار نفر نماز می خوانند. مسجد، نماز، اعتکاف، کتاب های 
اگر  البته  داشته ایم  دین  در  زیادی  پیشرفت   ... و  شهید مطهری 

قرآنی شود بهتر است.
رئیس ستاد اقامه نماز تاکید کرد: باید حجت ما مقام معظم رهبری 
و مراجع تقلید باشد و اگر در جایی هم اختالفی را میان برخی 
از مسئوالن می بینیم، این مشکالت جلوی چشم ما را نگیرد؛ راه 
ایشان که  نایب عام  امام زمان)عج( و  از طریق  ما راه خداست و 
مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید هستند، راهمان را ادامه 

می دهیم.
دلیل  اما  نیست  بی تأثیر  گرانی  در  تحریم ها  گفت:  پایان  در  وی 
دیگر، طمع خود ماست. مثال می رویم شکر بخریم یا خودمان از 
ترس اینکه مبادا گران شود به جای یک کیلو، سه کیلو می خریم 
یا اگر هم قصد این کار را نداشته باشیم، فروشنده می گوید بیشتر 
بخر، شاید فردا گران شود. باید خودمان به هم رحم کنیم، یعنی 
اگر چیزی گران می شود ما آن را گران تر نکرده و در جامعه نیز 

استرس ایجاد نکنیم

قرائتی: گرانی جامعه را روانی کرده است ، امنیت اجتماع را با یک مصاحبه بر هم نزنید
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مصطفی محقق داماد در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت یا سقم شایعه کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری 9۲ گفت: »فعاًل 
وظیفه شرعی خود را جز تدریس چیز دیگری نمی دانم«

انتخابات  در  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  محقق داماد  کاندیداتوری مصطفی  شایعه  است  ، چندی  تسنیم  از  نقل  به  گزارش جهان  به 
ریاست جمهوری 9۲ در برخی محافل و سایت های خبری مطرح شده است

گفته می شود، در جلسه ای که با حضور طیف های مختلف اصالح طلبان و با حضور محمد خاتمی، موسوی خوئینی ها و خصوصا برخی 
اعضای مجمع روحانیون مبارز، برگزار شده، مصطفی محقق داماد به عنوان گزینه اصلی اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 9۲ 
مطرح شده است و عالوه بر وی چندین گزینه دیگر نیز در این باره طرح شده اند، اما گزینه اول و اصلی آنان فعال محقق داماد خواهد بود.

با این حال، مصطفی محقق داماد در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، و در پاسخ به این سوال که آیا قصد شما برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 9۲ صحت دارد؟ گفت: »بر اساس مبانی فقهی خودم، فعاًل وظیفه شرعی خود را جز تدریس 

چیز دیگری نمی دانم.«
وی در پاسخ به این سوال که  کلمه »فعاًل« در پاسخ شما، همچنان تردیدها را درباره کاندیداتوریتان باقی می گذارد. این »فعاًل« تا 
انتخابات 9۲ ادامه دارد یا ممکن است تصمیمتان عوض شود؟ گفت: فقط همین جمله ای که خدمتتان عرض کردم را به نقل از من بزنید. 

تأکید می کنم: »بر اساس مبانی فقهی خودم، فعاًل وظیفه شرعی خود را جز تدریس چیز دیگری نمی دانم.«

 واکنش محقق داماد به خبر کاندیداتوری اش 

چند روز بعد از نوشتن این مقاله که مخالف صریح نظر امام بود 
حجه االسالم سید مصطفی محقق داماد با بنده تماس گرفت و 
گفت شما به چه جراتی این مقاله را نوشته و ضمن رد فتوای امام 
به ایشان جسارت کردید؟بعد از این ماجرا حضرت امام پاکتی به 
قم  به  وقتی  بازنکنید.  را  پاکت  این  قم  تا  فرمودند  و  دادند  بنده 
تومان  آن ۵۰ هزار  باز کردم دیدم که داخل  را  پاکت  و  رسیدم 

پول و ..
آنچه در پی می آید حکایتی است که طی آن میزان تحمل و انتقاد 
پذیری حضرت امام نشان داده شده است. به طوری که حضرت 
امام )ره( به عنوان ولی امر مسلمین جهان مانند افراد عادی جامعه 

انتقادات را پذیرا شده و اشتباه علمی خود را اصالح می کند.
 ۱۳6۷ درسال  محمدی  دوست  االسالم  حجه  جهان،  گزارش  به 
مقاله ای درباره قسامه می نویسد که مخالف نظر امام در تحریر 
الوسیله بوده است. او خود چنین رایت می کند: بنده در این مقاله 
کردم.  رد  را  قسامه  درباره  تحریرالوسیله  در  امام  فتوای حضرت 
اهلل  آیت  بعد  مقاله حجه چند سال  این  نوشتن  از  بعد  روز  چند 
بودند  برگزار کرده  برخی فضال  با حضور  را  ای  شاهرودی جلسه 
که بنده نیز در انتهای جلسه نشسته بودم. آقای شاهرودی بنده را 
دیدند و گفتند فتوای شما عین فتوای حضرت آیت اهلل خامنه ای 

می باشد. یعنی فتوای آقا هم از مقاله شماست.
االسالم سید مصطفی محقق داماد با بنده تماس گرفت و گفت شما به چه جراتی این مقاله را نوشته و ضمن رد فتوای امام به ایشان 

جسارت کردید؟
من در پاسخ به آقای محقق داماد گفتم که بنده هیچ جسارتی نکرده ام و مطمئن هستم اگر ایشان مطلب بنده را ببینند مشوق من 
خواهند شد. دوست محمدی می افزاید: چندی بعد از این ماجرا نسخه ای از این مقاله را به آقای رسولی محالتی دادم تا به دست حضرت 

امام برساند . رسولی محالتی هم مقاله را گرفت و گفت به دست امام می رسانم.
۲ ماه بعد ازرسیدن مقاله به دست امام از دفتر ایشان با بنده تماس گرفتند و گفتند که امام با شما کار دارد. بعد از اینکه خدمت حضرت 

امام رسیدم ایشان با روی باز با بنده برخورد کردند و به اصطالح مرا تحویل گرفتند.
امام به بنده فرمودند: از این مقاله شما بسیار ممنون هستم آن موقع که تحریرالوسیله را نوشتم فرصت اینکه تمامی ادله را بررسی کنم 

نداشتم ولی بعد از خواندن مطلب شما فتوایم را به فتوای شما تغییر دادم. یعنی فتوای اصلی برای شماست.
بعد از این ماجرا حضرت امام پاکتی به بنده دادند و فرمودند تا قم این پاکت را بازنکنید. وقتی به قم رسیدم و پاکت را باز کردم دیدم 

که داخل آن ۵۰ هزار تومان پول و در صندوق عقب ماشین نیز کتاب بحاراالنوار برای بنده گذاشته شده است.
حجه االسالم دوست محمدی ادامه می دهد که: سریعا با آقای محقق داماد تماس گرفتم و ماجرا را برای وی تعریف کردم.

چند سال بعد آیت اهلل شاهرودی جلسه ای را با حضور برخی فضال برگزار کرده بودند که بنده نیز در انتهای جلسه نشسته بودم. آقای 
شاهرودی بنده را دیدند و گفتند فتوای شما عین فتوای حضرت آیت اهلل خامنه ای می باشد. یعنی فتوای آقا هم از مقاله شماست.

حکایتی شنیدنی از انتقاد پذیری امام )ره( 

خبرگزاری فارس: آیت اهلل مصطفی محقق داماد، نوه مؤسس حوزه 
علمیه قم است. خودش را اصالح طلب حزبی نمی داند و می گوید: 
دم  دموکراسی  از  شهره اند،  اصالح طلبی  به  که  افرادی  از  برخی 

می زنند ولی نمی دانند چیست!
 به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، نوه مؤسس 
حوزه علمیه قم، فرزند آیت اهلل محقق داماد و داماد آیت اهلل میرزا 
می داند.  خود  اعمال  بر  ناظر  را  بزرگان  این  و  است  آملی  هاشم 
می گوید هر کاری که می کنم و هر چیزی که می نویسم، با خود 

می اندیشم پدربزرگ و پدرم چه نظری دارند؟!
و  قم  سنتی  مراجع  از  یکی  فرزند  و  یزدی  حائری  آیت اهلل  نوه 
همدوره امام خمینی)ره(، به شیوه علمای سنتی با جهان پیرامون 
مواجه می شود. او مردی که طعم فقر را در دوران طلبگی چشیده 
در عین حال آنقدر استعداد از خود نشان داده که در ۲۵ سالگی 
به اجتهاد می رسد. این استعداد بعدها هم ادامه یافت و به دریافت 

درجه دکتری از دانشگاه لون بلژیک انجامید.
هنوز وقتی از عالمه طباطبایی صحبت می کند، چشمانش خیس 
می شود. به بزرگی از آیت اهلل شهید مطهری یاد می کند و خود را 
شاگرد او می داند و معتقد است آیت اهلل مصباح یزدی در فلسفه 

اسالمی کم نظیر است.
با آیت اهلل  غروب یکی از روزهای نیمه اول بهمن، برای مصاحبه 
دکتر مصطفی محقق داماد در محل برگزاری دروس خارج خود 
میان  وی  بر حضور  مبنی  شایعاتی  هنوز  روز  آن  گذاشتیم.  قرار 
کاندیداهای ریاست جمهوری دوره یازدهم به گوش نرسیده بود، 
هر چند که پس از مطرح شدن این شایعات توسط اصالح طلبان، 
آیت اهلل محقق داماد به شدت آن را تکذیب کرد و تأکید داشت 

وظیفه او در مقطع کنونی فقط و فقط تدریس است.
این مصاحبه دو ساعته و بدون  از  اول  به خواندن بخش  را  شما 

سانسور دعوت می کنیم:
*به عنوان نخستین سؤال بفرمایید نوه مؤسس بزرگترین حوزه 

علمیه شیعی جهان بودن چه حسی دارد؟
این  از  که  نمی  ترسیدم  اینقدر  خدا  از  بودم  بچه  که  زمان  آن  ـ 
شوم،  مرتکب  خالفی  مبادا  که  خنده[  ]با  می ترسیدم  موضوع 
به محض  است!  مرتکب شده  حائری خالفی  آیت اهلل  نوه  بگویند 

اینکه ششم دبستان را تمام کردم، وارد حوزه علمیه قم شدم.
همیشه ملکه ذهنم این بود که من نوه مؤسس حوزه علمیه قم 
ندهم که  انجام  کاری  است،  داماد  آیت اهلل محقق  پدرم  و  هستم 
تا  بود  شده  نفسم  ملکه  این  و  بگیرم  قرار  مردم  سرزنش  مورد 
امروز که 6۸ سال دارم و با شما صحبت می کنم، این حس با من 
تصور جدم،  مقاله ای که می نویسم نخست  است. هر  بوده  همراه 
واکنشی  آنان چه  که  است  ذهنم  در  بزرگوارم  دایی های  و  پدرم 

نشان می دهند.
برخی طالب دیر به دیر موی سرشان را می تراشیدند تا در هزینه ها 
باید موی سرم را  امکان را نداشتم و  این  صرفه جویی کنند، من 
همیشه کوتاه نگه می داشتم تا نگویند نوه آیت  اهلل حائری فوکول 

گذاشته است
من  که  داشتند  عمل هایی  آزادی  یک  جوان  طلبه های  زمان  آن 
نداشتم، به طور مثال برخی طالب گاهی دیر به دیر موی سرشان 
را می تراشیدند تا در هزینه ها صرفه جویی کنند، من این امکان را 
نداشتم و باید موی سرم را همیشه کوتاه نگه می داشتم تا نگویند 
نوه آیت  اهلل حائری فوکول گذاشته است! طالب در لباس آزاد بودند 
ولی از ما انتظار بود که لباس هایمان تمیز باشد البته انتظار لباس 

فاخر نداشتند اما لباس و کفش مندرس برای ما مصلحت نبود.
انتخاب کردید  * تحصیل در حوزه علمیه را به سنت خانوادگی 

یا عالقه داشتید؟
ـ اوالً پدر من مرحوم آیت اهلل محقق داماد جزو اساتید درجه یک 
آیت اهلل  فعلی  مراجع  که  است  درست  بود.  قم  مکتب  مرجعیت 
بروجردی را درک کردند اما درس ایشان بیشتر حالت تشریفاتی 

داشت.
دروس آموزشی حوزه علمیه قم آن موقع دو مرجع داشت: یکی 
امروز  که  مراجعی  آقایان  خمینی)ره(.  امام  دیگری  و  بنده  پدر 
آیت اهلل   هستند؛  بزرگوار  دو  این  شاگردان  بیشترشان  هستند، 
آیت اهلل  زنجانی،  شبیری  موسی  حاج آقا  آیت اهلل  شیرازی،  مکارم 
موسوی اردبیلی و بسیاری از فقهای دیگر از شاگردان مرحوم پدرم 
آیت اهلل سیدمحمد محقق داماد بودند، به جز آیت اهلل سبحانی که 

شاگرد امام خمینی بود.
داشتند،  منفی  موضع  حکومت  با  ما  بیت  جمله  از  قم  علمای 
حکومت ایران را نامشروع دانسته، رضاخان را ظالم تلقی می کردند

این در حالی است که ما در فضایی تربیت شدیم که علمای قم 
از جمله بیت ما با حکومت موضع منفی داشتند، حکومت ایران 
از  نامشروع دانسته، رضاخان را ظالم تلقی می کردند. بسیاری  را 
بزرگان معتقد بودند جد بزرگوارم آیت اهلل حائری یزدی از شدت 
و ماجرای کشف حجاب فوت  به خاطر ظلم رضاخان  ناراحتی ها 

کرده است.
پدرم برای من و دو برادرهایم )که یکی در قم تشریف دارند و از 
من بزرگتر و یکی دیگر کوچکتر است و به رحمت ایزدی پیوسته( 
یکی  دارد:  بود شناسنامه دو خطر  معتقد  بود.  نگرفته  شناسنامه 
است.  نامشروع  لشکر  که  بروند  سربازی  به  باید  فرزندانم  اینکه؛ 
دوم؛ اگر شناسنامه بگیرم زمانی که بزرگ شدند به ادارات دولتی 
می روند و ادارات نیز مشروع نیستند. بدون شناسنامه به دبستان 
می رفتم آن زمان دبستان غیردولتی افرادی را که بدون شناسنامه 

بگذرانم  را  نهایی  امتحان  نتوانستم  اما  می کردند  ثبت نام  بودند، 
به حوزه  و  آمدم  بیرون  از مدرسه  ندارید  گفتند: شما شناسنامه 
گرفتیم،  شناسنامه  و  کردیم  اقدام  خودمان  برادرم  و  من  رفتم 
امتحان ششم ابتدایی را متفرقه دادم، دیپلم متفرقه گرفتم و سال 

۱۳۳6 که دبستان ما تمام شد، وارد حوزه علمیه قم شدم.
حوزه  به  ندارم  اصرار  گفت:  پدرم  شد  تمام  دبستان  که  وقتی 
جدید  درس  که  بدهم  شما  به  ندارم  پولی  من  اما  بروید  علمیه 
)یعنی دبیرستان ودانشگاه( بخوانید، نه توان مالی دارم و نه مجوز 
شرعی دارم! شما اختیار دارید یا دروس حوزوی یاد بگیرید یا اگر 
دوست ندارید طلبه شوید به یکی از بازاری ها می گویم بروید نزد 
او شاگردی کنید و شغلی یاد بگیرید تا کسب و کار کنید. البته 
پدر ما یک زرنگی های هم داشت، یک حاج میرزاعلی کاسب بازار 
بود، روبه روی مسجدی که پدرم امامت آن را برعهده داشت. پدرم 
یاد  او کسب و کاری  نزد  بروید  به میرزا می سپارم  می گفت: من 
بگیرد اما اگر شاگردی مغازه را انتخاب کردید موظفید بروید برای 
حاجی نان بگیرد و صبحانه تهیه کنید، بعد دکان را تمیز کنید و 
... پدرم چنان وظایف شاگردی را کاری سخت و سنگین برای ما 
تصویر می کرد که ما خود بخود از کار کردن در مغازه زده شدیم.

زمانی که امتحان شرح لمعه دادم، مرحوم آیت اهلل بروجردی نفرات 
اول را خواست و به دست مبارک خودشان یک ۱۰ تومانی جایزه 

دادند که به پول آن زمان خیلی بود
بسیار  زندگی  شرایط  بود،  حاکم  ما  خانه  بر  فقر  اینکه  علت  به 
دشوار بود. زمانی که آیت اهلل العظمی بروجردی مرجعیت قم را بر 
عهده داشت، پدر من یک استاد درجه یک قم بود اما درآمدهای 
بسیار محدودی داشت، از این جهت ناراحت بودیم که این زندگی 
به ما نان نمی رساند به این جهت که پدرمان را دیده بودیم که 
همین  نیز  ما  برای  که  می کردیم  فکر  و  دارد  قرار  شرایطی  چه 
حوزه  می کرد  ترسیم  ما  برای  پدرمان  که  کاری  و  کسب  است 
حوزه  به  کوتاهی  مدت  از  بعد  بود.  اولی  ما  برای  رفتن  علمیه 
آمدیم به دلیل اینکه تازه دبستان را پشت سر گذاشتم به سرعت 
ما  مرتب  حوزه  بزرگان  درخشیدم،  خوش  درس  کالس های  در 
موقر  خیلی  بودن  آقازاده  علت  به  نیز  ما  و  می کردند  تشویق  را 
رفتار می کردیم، آقایانی که در مدرسه فیضیه بودند اظهار احترام 
نوه  آنکه  دلیل  به  می شناختند  را  ما  که  جا  هر  مثاًل  می کردند 
آیت اهلل حائری یزدی بودم خیلی احترام می کردند، چون هر کس 
آنجا بود از شاگردهای حاج آقا عبدالکریم حائری یزدی بود. زمانی 
که امتحان شرح لمعه دادم، مرحوم آیت اهلل بروجردی نفرات اول 
را خواست و به دست مبارک خودشان یک ۱۰ تومانی جایزه دادند 

که به پول آن زمان خیلی بود!
به  که  پولی  و  بود  محتشمی  آدم  بروجردی  آقای  دارم  به خاطر 
عنوان جایزه می داد، نو بود، اما من برای تحصیل به آن پول نیاز 

داشتم و آن را خرج کردم.
در زمان ما کسانی که در قم خانه داشتند به آنها حجره نمی دادند 

و اولویت در حجره دادن با طالب غیر قمی بود
* از همدوره  ای ها یا هم حجره ای هایتان افرادی که امروز مشهور 

باشند و ما بشناسیم،  کسی هست؟
ـ من حجره نداشتم! یکی از تفاوت آقازادگی با دیگران همین بود. 
بود، زمانی  ما  بزرگوار  در زمان حاج عبدالکریم پسرش که دایی 
که طلبه شده بود مرحوم پدرش یک حجره انتخاب کرده بود که 
ما  زمان  اما در  بخواند  مانند سایرین در کنار طالب دیگر درس 
کسانی که در قم خانه داشتند به آنها حجره نمی دادند. طلبه ها آن 

زمان زیاد بودند و اولویت در حجره دادن با طالب غیر قمی بود.
کسانی با من هم مباحثه و همدرس بودیم برخی آنها به رحمت 
ایزدی پیوستند هم درس و هم مباحثه من در ادبیات عرب، سیدی 
بود که امروز در یزد ساکن است به نام صدرالدین طباطبایی از 
علمای فعلی یزد. ما سیوطی و برخی دیگر از درس ها را با همدیگر 
مباحثه کردیم و هم درس بودیم. شیخ حسین فروغی با همدیگر 
مباحثه کردیم و بسیار بااستعداد بود. ایشان تا سطوح عالیه در قم 
بود بعد از قم به دانشکده حقوق رفت و دکتر حسین مهرپور شد 
مدتی در شورای نگهبان بود و در دیوان عالی کشور وفعال رییس 

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است.
در درس مکاسب با سیدکاظم نورمفیدی هم بحث  بودم که اکنون 
امام جمعه و نماینده رهبری در استان گلستان است. ما بعد از 
دوران درس سطح به درس خارج هم که رفتیم بازهم به مباحثه 

ادامه دادیم تا وقتی ایشان در قم بودند بحث می کردیم.
یکی دیگر از هم مباحثه ها که سه نفری مباحثه می کردیم مرحوم 
آیت اهلل سیداحمد حق شناس و آیت اهلل غیاث الدین محمدی بود 
با  امام جمعه همدان است. در دوران درس خارج هم  امروز  که 
سیدحسین مدرسی طباطبایی هم مباحثه بودیم که بعدها در لندن 
دکتر شد و امروز در پرینستون استاد بسیار عالی قدری است. یکی 
دیگر از هم مباحثه هایمان مرحوم آیت اهلل عبایی خراسانی بود. با 

آیت اهلل مجتهدی در اراک هم زمانی مباحثه می کردم.
* در فلسفه با چه کسانی هم مباحثه بودید؟

ـ من در قم بعد از مدت کوتاهی خودم مدرس شدم در عین اینکه 
سطوح عالیه را می خواندم سطوح پایین  را تدریس می کردم. بعد 
از مدتی ادبیات گوی مشهور قم شدم و مطول می گفتم؛ از طرفی 
دانشگاه تهران نیز تحصیل می کردم، اشعار فارسی زیادی از حفظ 
اشعار  می دادم  درس  مقایسه ای  صورت  به  را  عرب  ادبیات  بودم 

حافظ و سعدی می خواندم که برای طالب جاذبه داشت.
از آن  بعد  نپسندیدم،  و  افراد مختلف رفتم  نزد  را در قم  فلسفه 
را  فلسفه  تدریس  و  آمدند  قم  به  تهران  از  آملی  آیت اهلل جوادی 

شروع کردند، مقداری فلسفه را نزد ایشان خواندم
خراسانی  اسداهلل  سید  آقا  نزد  را  منطق  در  مالعبداهلل  حاشیه 
خواندم، بعد در سال ۱۳۳۸ منطق منظومه را پیش استاد مصباح 

یزدی خواندم.
از آن  بعد  نپسندیدم،  و  افراد مختلف رفتم  نزد  را در قم  فلسفه 
را  فلسفه  تدریس  و  آمدند  قم  به  تهران  از  آملی  آیت اهلل جوادی 
شروع کردند، مقداری فلسفه را نزد ایشان خواندم تا اینکه در سال 
۱۳۴۵ خدمت استاد مرحوم مطهری سر سپردم و در قم  عالمه 
طباطبایی تدریس می کردند و خدمت ایشان می رفتیم تا اواسط 
قلبی  سکته  عالمه  اینکه  تا  خواندم  عالمه  نزد  اسفار  سوم  جلد 

کردند و درس ایشان تعطیل شد.
ادامه دهم،  به طور کامل  را  فلسفه  نتوانستم  نزد عالمه  بنابراین 
از  پدرم  که  تمجیدهای  همچنین  و  طباطبایی  عالمه  معرفی  با 
گذاشتم  برنامه ای  خواندم.  درس  ایشان  نزد  کرد  مطهری  شهید 
نزد آیت اهلل مطهری فلسفه را بخوانم تا اینکه یکی از استادهای 
فلسفه گوی حوزه علمیه قم شدم و استاد شرح منظومه  حکمت 
همزمان اصول مظفر،شرح لمعه در قم تدریس می کردم که جزو 
جلسه های گرم و به اصطالح آبرومند قم بود و تا اینکه در سال 
۱۳6۰ به دعوت شورای عالی قضایی همکاری ام را با این سازمان 
برای تدوین قوانین آغاز کردم و کم کم از تدوین قوانین به سازمان 

بازرسی کل کشور منتقل شدم.
بودید،  قم  علمیه  حوزه  مدرسان  جزو  اینکه  وجود  با  چرا   *

تحصیالت در دانشگاه را انتخاب کرد؟
ـ انتخاب دانشگاه به علت فقر خانواده نبود، بلکه عالقه مند بودم 
متفرقه،  دوره  در  بنده  بخوانم.  و  بگیرم  فرا  نیز  را  جدید  علوم 
رشته های علمی )ریاضی( خواندم اما دیپلم علوم انسانی گرفتم. 
کنکور شرکت  در  دلیل  این  به  من  کردم.  ازدواج  دیپلم،  از  بعد 
کردم که به جّو جدید آموزشی و علوم آشنا شوم اما اکثر افرادی 
که شغل  بود  این  برای  صرفاً  می آمدند  دانشگاه  به  وقت  آن  که 

اداری بگیرند.

اصالح طلب حزبی نیستم ، با چپ سازگاری ندارم
با خاتمی و موسوی بر سر قانون درگیر شدم
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خانم »جین رولف« ۴۲ ساله برای زیباتر شدن تصمیم گرفت به یک سالن زیبایی رفته و از تکنیک » اکستنشن مژه » برای بلندتر 
و زیباتر دیده شدن مژگانش استفاده کند...

خانم »جین رولف« ۴۲ ساله برای زیباتر شدن تصمیم گرفت به یک سالن زیبایی رفته و از تکنیک » اکستنشن مژه » برای بلندتر و 
زیباتر دیده شدن مژگانش استفاده کند، اما فردای آن روز دچار مشکلی شد که تا ماهها او را از داشتن یک زندگی عادی محروم کرد.

او دچار یک واکنش آلرژیک شد که باعث شد پوست پلک او متورم و ملتهب شده و پس از هفته ها درد و رنج شدید او تا مرز نا 
بینایی پیش رود. پزشک معالج او معتقد است که بدن وی به چسب استفاده شده برای این کار حساسیت داشته و همین مسئله 
باعث شد که فردای روزی که او به سالن زیبایی مراجعه کرده بود با چشمانی عفونت گرفته و ملتهب از خواب بیدار شود. او به قدری 
ترسیده بود که تصمیم گرفت به سالن زیبایی بازگشته و درخواست کند تا مژه ها را بردارند اما آنها گفتند این یک امر طبیعی است 

و اگر وی ناراضی است باید خودش مژه ها را بردارد.
او میگوید برای برداشتن مژه ها ۵ ساعت وقت گذاشته و این عمل بسیار دردناک را انجام داده است اما چشمانش بهتر نشد و او 
مجبور شد به بیمارستان مراجعه کند و تحت عمل جراحی قرار گیرد. به گفته پزشکان وی در آستانه نا بینایی کامل قرار گرفته است 

اما خوشبختانه امکان درمان وی وجود دارد.
او میگوید بارها به کارکنان سالن زیبایی اعالم کرده است که تا کنون عمل اکستنشن انجام نداده است و آنها موظف بوده اند که 
ابتدا مواد مورد استفاده را روی قسمتی از بدن وی تست کنند و در صورت عدم حساسیت از آن استفاده کنند که متاسفانه این کار 

را انجام ندادندبهای سنگین زیبا شدن برای این خانم او را تا حد نابینایی برد.
خانم »جین رولف« ۴۲ ساله برای زیباتر شدن تصمیم گرفت به یک سالن زیبایی رفته و از تکنیک » اکستنشن مژه » برای بلندتر و 
زیباتر دیده شدن مژگانش استفاده کند، اما فردای آن روز دچار مشکلی شد که تا ماهها او را از داشتن یک زندگی عادی محروم کرد.

او دچار یک واکنش آلرژیک شد که باعث شد پوست پلک او متورم و ملتهب شده و پس از هفته ها درد و رنج شدید او تا مرز نا 
بینایی پیش رود. پزشک معالج او معتقد است که بدن وی به چسب استفاده شده برای این کار حساسیت داشته و همین مسئله 
باعث شد که فردای روزی که او به سالن زیبایی مراجعه کرده بود با چشمانی عفونت گرفته و ملتهب از خواب بیدار شود. او به قدری 
ترسیده بود که تصمیم گرفت به سالن زیبایی بازگشته و درخواست کند تا مژه ها را بردارند اما آنها گفتند این یک امر طبیعی است 

و اگر وی ناراضی است باید خودش مژه ها را بردارد.
او میگوید برای برداشتن مژه ها ۵ ساعت وقت گذاشته و این عمل بسیار دردناک را انجام داده است اما چشمانش بهتر نشد و او 
مجبور شد به بیمارستان مراجعه کند و تحت عمل جراحی قرار گیرد. به گفته پزشکان وی در آستانه نا بینایی کامل قرار گرفته است 

اما خوشبختانه امکان درمان وی وجود دارد.
او میگوید بارها به کارکنان سالن زیبایی اعالم کرده است که تا کنون عمل اکستنشن انجام نداده است و آنها موظف بوده اند که 
ابتدا مواد مورد استفاده را روی قسمتی از بدن وی تست کنند و در صورت عدم حساسیت از آن استفاده کنند که متاسفانه این کار 

را انجام ندادند.

بهای سنگین زنی که میخواست 
چشمهایش را زیباتر کند!! 

از  پس  ی  ویژه  لیزر،مراقبتهای  با  دهان  بد  بوی  درمان  روش  در 
جراحی نیز حذف می گردد، به طوری که پس از پایان یافتن جلسه 
راحتی  به  متداول  جراحی  روش  خالف  بر  تواند  می  درمان،بیمار 

غذا مصرف کند.
 امروزه بوی بد دهان به طور چشمگیری شایع شده است و باعث 
رنجش و ناراحتی دیگران در برخورد های اجتماعی با افراد مبتال 
در  و  زناشویی  زندگی  در  همچنین  باشد.  می  دهان  بد  بوی  به 
بین اعضای خانواده فرد مبتال به این بیماری بیشتر مورد توجه و 
نکوهش قرار می گیرد.در مواقعی فرد مبتال به بوی بد دهان خودش 
متوجه این حالت نشده و با خیال راحت تمایل به هم صحبتی با 
اطرافیان را دارد و در محل کار یا سایر مکانهای عمومی نیز ممکن 
است برای عدم ناراحتی شخص مبتال به بوی بد دهان این موضوع 
اثر  در  دهان  بد  نمایند.بوی  دوری  او  از  فقط  و  نگویند  فرد  به  را 
عوامل مختلفی اتفاق می افتد و معموال« قابل درمان می باشد و 
افرادی هستند که با اطالع از این بیماری و پیدا نکردن روش درمان 
دچار ناراحتی های فکری و کناره گیری از دوستان و آشنایان خود 
شوند. گاهی اوقات بوی بد دهان علت ناشناخته ای دارد و با اجرای 
روشهای مختلف و انجام معاینات الزم به عامل ایجاد بوی بد دهان 
پی نبرده و باعث سردرگمی  این افراد می شود و لذا فرد مجبور به 
استفاده دائم از آدامس قرص یا اسپری های خوشبو کننده دهان 
باشد.ولی  داشته  پیش  در  را  عوارضی  است  ممکن  که  باشد  می 
به موارد دهانی  ناشناخته  به صورت  بد دهان  بوی  در موردی که 
انجام لیزر توسط متخصص  با  ازمعاینه می توان  مربوط شود، بعد 
طور  به  دهان  بد  بوی  از  درد  یا  خونریزی  جراحی،  مربوطه،بدون 

قطعی خالص شد.
موارد مختلفی که باعث بوی بد دهان می شوند عبارتند از :

۱ - دالیل غیر مرتبط با حفره ی دهان
مثل ناراحتیهای گوارشی معده، سینوزیت، کم آبی بدن، مصرف پیاز 

یا سیر و سیگار کشیدن.
به سه بخش تقسیم می  با حفره ی دهان که  ۲ - دالیل مرتبط 

شوند
دندانها :

 ، ترمیم شده  دندان  نامناسب  پرکردن  یا  پوسیده  دندانهای  وجود 
در اثر ایجاد گیرغذایی در موارد گفته شده به لثه ی محافظ  دور 
دندان آسیب می رسد و به خودی خود می تواند موجب بوی بد 

دهان شود.
لثه :

اثر مسواک  بافت لثه که در  با عالئم مشخصه خونریزی و قرمزی 
زدن غیر صحیح و خارج نشدن مواد غذایی از لثه، بوی بد دهان را 

نیز به همراه خواهد داشت.
زبان :

پرزهای   ( بودن جوانه های چشایی  بلند  افراد،  از  اندکی  در گروه 
ایجاد بوی بد  انتهای زبان می تواند عاملی برای  زبان ( در بخش 
دهان باشد که با مسواک زدن روی زبان معموال« بوی بد دهان از 

بین می رود.
عامل اصلی التهاب لثه و ایجاد بوی بد دهان :

عالوه بر موارد گفته شده که عامل بوی بد دهان می باشند مانند ) 
ترمیمهای نا مناسب، پوسیدگی، دخانیات و غیره (،یک مورد دیگر 
به نام پالکتهای باکتریایی وجود دارد که شروع آن از یک پالکت 
زرد رنگ نرم و چسبیده، بعد از مدتی که مسواک می زنید تشکیل 

می شود و طی فرایند شناخته شده ای تبدیل به جرم می شود.
جرم های دندانی بر اساس ارتباط با لثه ای به دو گروه باال لثه ای و 
زیر لثه ای که عاملی برای بوی بد دهان هستند تقسیم می شود :

۱ - جرمهای باال لثه ای
معموال« قابل رویت هستند و ممکن است محدود به یک دندان یا 
گروهی از دندانها شود و نسبت به جرم زیر لثه ای آسیب کمتری 

می رساند.
۲ - جرمهای زیر لثه ای

در زیر لبه لثه قرار گرفته و به راحتی دیده نمی شود و در معایناتی 
که فرد در دندانپزشکی انجام می دهد این جرم لثه کشف شده و 
بسیار چسبنده و متراکم هستند و نقش اصلی را در بروز بیماریهای 

لثه و عاملی  برای بروز بوی بد دهان در افراد می باشند.
روشهای درمان جراحی بوی بد دهان در حفره ی دهانی :

درحفره ی  دهان  بد  بوی  عامل  مهمترین  شد  گفته  که  همانطور 

دهانی جرمهای زیر لثه ای می باشد که با ۲ روش زیر قابل درمان 
می باشد:

درمان بوی بد دهان با روش جراحی متداول :
شرایطی  تصحیح  و  لثه  التهاب  حذف  درمان  این  در  اولیه  هدف 
بد  بوی  است.درمان  گردیده  لثه  مشکالت  وقوع  باعث  که  است 
مراحل  در  که  است  انجام  قابل  مرحله   ۴ در  روش  این  در  دهان 
نیز  جراحی  درمانهای  معموال«  دهان،  بد  بوی  بیماری  پیشرفته 
عمق  به  دستیابی  لثه  جراحی  از  هستند.هدف  اجتناب  قابل  غیر 
ضایعات و حذف باکتریهای نفود کرده در ناحیه ریشه دندان و در 
استخوان پشتیبان آن است که به صورت معمول این قسنتها غیر 
قابل دسترس هستند و همین عدم دسترسی باعث بوی بد دهان 
شده و فرد سر درگم می ماند.در درمانهای متداول جراحی از ایجاد 
یک برش در لثه ) فلپ ( ، بافت لثه از سطوح استخوان جدا شده 
و جرم تشکیل شده ،بافت عفونی و الهاب حذف می شوند.پس از 
شستشوی ناحیه تحت جراحی با مواد ضد میکروبی ،مجددا« بافت 
لثه را به محل اولیه برگردانده و بخیه می خورد. و بعد از این جراحی 
دردهای ناحیه بخیه خورده و استفاده از آنتی بیوتیک و مسکن ها 
حتمی می باشد.و اکنون درمان بوی بد دهان  با دستگاه لیزر، بدون 

جراحی خونریزی و درد در دندانپزشکی:
در این روش جهت رفع بوی بد دهان از انرژی لیزر که از طریق یک 

فایبر شیشه ای قابل انعطاف به سمت لثه هدایت می گردد.
و  لثه  بافت  نفوذ عمیق در  توانایی  لذا  نور است  نوعی  لیزر   چون 
حذف باکتریها را بدون نیاز به جراحی باز لثه ) فلپ ( دارا می باشد.

بنابراین لیزر می تواند بافت عفونی و ملتهب لثه را در عمیق ترین 
ضایعات لثه انجام دهد.با کاهش تعداد باکتریها توسط تابش لیزرمی 
توان از تجویزآنتی بیوتیکهای فراوان وعوارض جانبی اینها خودداری 
کرد.از آنجایی که  دردرمان بوی بد دهان با لیزر،عروقی خونی بسته 
می شود و خونریزی حین جراحی و تورم لثه بعد از جراحی با لیزر 
وجود ندارد ،لذا روش لیزر مورد قبول و رضایتمندی بسیاری از افراد 
مبتال به بوی بد دهان شده است.در درمان بوی بد دهان با لیزر،با 
انسداد الیاف عصبی لثه کاهش درد را در 9۰ در صد افراد موجب 
لیزر،مراقبتهای ویژه ی  با  بد دهان  بوی  می شود.در روش درمان 
پس از جراحی نیز حذف می گردد، به طوری که پس از پایان یافتن 
به  متداول  جراحی  روش  خالف  بر  تواند  می  درمان،بیمار  جلسه 
راحتی غذا مصرف کند.و در نهایت در روش درمان بوی بد دهان 
با لیزر با توجه به خاصیت جوش دادن بافت های لثه توسط تابش 
بافت  تشکیل  واحتمال  مرتفع می سازد  را  زدن  بخیه  به  لیزر،نیاز 
اضافه در لثه)اسکار(به حداقل می رسد.با توجه به کاربرد لیزر در 
بوی بد دهان افرادی که مبتال به بوی بد دهان در قسمت حفره ای 
بوده اند از این روش بی خطر و سریع برای رفع بوی بد دهان خود 
که به صورت ناشناخته ای از طریق لثه تولید می شد استفاده کرده 

اند و دیگراز دیگران کناری گیری نمی کنند

با بوی بد دهان به طور قطعی خداحافظی کنید

مانند  مکان هایی  در  غیرپزشک  حتی  و  غیرمتخصص  افراد  وسیله  به  بوتاکس  و  ژل  تزریق  یا  پیلینگ  مانند  اقدام هایی  متاسفانه 
آرایشگاه ها انجام می شود ..

سالمت: گاهی برای درمان جای آبله مرغان، پیلینگ شیمیایی توصیه می شود. این روش مزیتی بر سایر روش ها دارد؟
پیلینگ  پرکننده ها،  از  استفاده  درم ابریژن،  شامل  که  است  شده  پیشنهاد  آتروفیک  جوشگاه های  درمان  برای  بسیاری  روش های 
شیمیایی و لیزر است. بیشتر این درمان ها، کارایی متوسطی دارند و به زمان طوالنی برای بهبود و عوارضی همچون اریتم طوالنی، 

تغییرات پیگمانتاسیون، عفونت و جوشگاه های آتروفیک نیاز دارند.
با  و  پیلینگ شیمیایی است که در غلظت های متفاوت  انواع  پرکاربردترین  از  اسید،  با محلول تری کلرواستیک  پیلینگ شیمیایی 
عمق های گوناگون برای درمان انواع مشکالت پوستی استفاده می شود اما به دلیل عوارض باال استفاده از آن با غلظت های باال، یا در 
سطوح وسیع توصیه نمی شود و غلظت های پایین تا متوسط آن برای درمان جوشگاه های آتروفیک عمیق و شدید ناکارآمد خواهد 

بود. تجربه به من نشان داده که استفاده از این ترکیب برای بهبود جوشگاه آبله مرغان مؤثر است.
سالمت: چند وقت است که از این ترکیب برای از بین بردن جای آبله استفاده می شود؟

باال را به صورت  با غلظت  از پیلینگ شیمیایی تری کلرواستیک اسید  نام لی متدی شامل استفاده سریال  به  بار فردی  اولین  برای 
موضعی پیشنهاد کرد و طی مطالعه ای روی بیماران مبتال به جای آکنه، نتایج بالینی خوبی گزارش شد اما مطالعه ای در مورد نتایج 

درمانی متد در جوشگاهی های قدیمی  و آتروفیک آبله مرغان وجودنداشت.
سالمت: در مورد روند درمان توضیح می دهید؟

هر بیمار، حداکثر 6 نوبت و به فواصل ۳ هفته تحت پیلینگ قرارمی گیرد. در هر نوبت، پس از شستشوی صورت با صابون و پاک کردن 
سطح پوست با استون، پیلینگ با یک اپلیکاتور چوبی نوک تیز )تی سی ای ۷۰ درصد( با فشار متوسط دقیقا روی ناحیه فرورفته تا 

ظهور بافت سفید قرار می گیرد و درنهایت از پماد زینک اکسید استفاده می شود.
سالمت: این عمل نیاز به بی حسی دارد؟

نه نیاز به بی حسی موضعی است، نه استفاده از مسکن.
سالمت: آرایش کردن بعد از این عمل مجاز است؟

آرایش پس از درمان مجاز است اما دلمه ها نباید دستکاری شوند و به هر بیمار باید توصیه های الزم با توجه به شرایط او انجام 
می شود.

سالمت: آیا احتیاط های دیگری هم الزم است؟
استفاده از ضدآفتاب مناسب و دوری از نورآفتاب توصیه می شود. در ضمن طی هفته اول و تا زمان بهبود دلمه ها که معموال ۵ تا ۷ 

روز طول می کشد، استفاده از پماد زینک اکسید روزی چند بار الزم است.
سالمت: این روش تا چه حد موفقیت آمیز است؟

به نظر می رسد پیلینگ موضعی با غلظت باالی ۵۰ درصد، در درمان جوشگاه های آتروفیک آبله مرغان بسیار موثر باشد. طی مطالعه، 
بهبود در 9۴ درصد از بیماران مشاهده شده و این شامل بهبود قابل توجه در ۳9 درصد از افراد مورد مطالعه در بیمارستان لقمان و 

شهدای تجریش در تحقیقات ما بوده است.
سالمت: امکان اینکه بیمار ترکیب های پیلینگ را از داروخانه بخرد و در خانه یا آرایشگاه پیلینگ انجام دهد، وجود دارد یا حتما باید 

این کار زیر متخصص پوست انجام شود؟
نه، اگرچه انجام این نوع پیلینگ بسیار ساده به نظر می رسد اما کاری بسیار حساس و ظریف است و حتما باید به وسیله متخصص 
پوست انجام شود. یکی از بیمارانم که پرستار هم بود، به دلیل مشغله کاری سعی کرد برای صرفه جویی در هزینه و وقت این کار 
را در منزل انجام دهد و متاسفانه توانسته بود داروی الزم را از یک داروخانه تهیه کند اما پس از استفاده، دچار سوختگی شدید و 
عمیق تر شدن ضایعات شده بود.انجام این نوع پیلینگ باید با مهارت تمام فقط در عمق جوشگاه ها انجام شود و اگر حاشیه ضایعات 
نیز آغشته به اسید شود، امکان بدتر شدن جوشگاه ها وجود دارد بنابراین تاکید می کنم که این نوع پیلینگ و اصوال تمام کارهای 
مهم مربوط به زیبایی پوست باید به وسیله متخصص پوست که توانایی و دانش انجام و مقابله با هرگونه عارضه احتمالی را دارد، انجام 
شود. متاسفانه اقدام هایی مانند پیلینگ یا تزریق ژل و بوتاکس به وسیله افراد غیرمتخصص و حتی غیرپزشک در مکان هایی مانند 

آرایشگاه ها انجام می شود ولی هرگز نباید سالمت و زیبایی خود را به دست افراد غیرمتخصص سپرد.

چاره جای جوش ها چیست؟

بر اساس تحقیقی که در کنگره میکروبیولوژی انگلیس ارایه شد، عسل یک ماده 
موثر در بهبود زخم های عفونی بوده و حتی مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک 

ها را رفع می کند.
در این مطالعه نحوه واکنش عسل با سه گونه باکتری که معموال موجب عفونت 
زخم ها می شوند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عسل می تواند به 
روش های مختلف در رشد این باکتری ها خلل وارد کند، بنابراین این ماده غذایی 
ارزشمند یک گزینه مناسب برای درمان زخم های عفونی مقاوم به دارو به شمار 
می رود.عسل از مدت ها قبل به دلیل خاصیت ضد میکروبی خود مورد توجه بوده 
است و در طب سنتی به عنوان درمان موضعی زخم ها کاربرد دارد. اما متاسفانه 
در طب مدرن تحقیقات کافی در مورد آن انجام نگرفته و مکانیسم ضد میکروبی 
عسل به درستی مشخص نشده است.در تحقیق اخیر نقش عسل در مهار باکتری 
های عفونی کننده زخم ها، در سطح مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها 
حاکی از این بود که عسل می تواند مانع از اتصال باکتری به بافت ها شود، چرا که 
این اتصال یک مرحله ضروری برای آغاز عفونت حاد است. همچنین مهار اتصال 
باکتری ها، تشکیل بیوفیلم را نیز متوقف می کند. بیوفیلم اجتماعی از سلول های 
میکروبی است که به یک سطح متصل شده و توسط مواد پلی مری خارج سلولی 
پوشیده شده اند. این پدیده در حقیقت استراتژی میکروب ها برای محافظت خود 

در برابر آنتی بیوتیک ها و تالش برای تشکیل عفونت پایدار است.
عسل قادر است حساسیت باکتری ها را نسبت به آنتی بیوتیک ها افزایش دهد و در نتیجه مقاومت به آنتی بیوتیک را خنثی نماید. این یافته 
نشان می دهد که مصرف آنتی بیوتیک به همراه عسل نسبت به مصرف آنتی بیوتیک به تنهایی، تاثیر بیشتری در برابر عفونت های مقاوم به 
دارو خواهد داشت.متخصصان معتقدند که در حال حاضر استفاده از روش های نوین و موثر برای کنترل عفونت در زخم ها ضروریست، اما 

این روش ها نباید مقاومت به آنتی بیوتیک ها را افزایش داده و مشکل درمان را دوچندان کنند.
در حال حاضر بیشتر مداخالت درمانی ضد میکروبی برای بیماران، استفاده از آنتی بیوتیک هاست. استفاده از درمان های موضعی برای 
نابودی باکتری های موجود در زخم، کم هزینه تر بوده و مانع از ایجاد مقاومت به آنتی بیوتیک ها نیز می شود. این روش درمانی احتمال 

انتقال باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، از محل زخم بیمار به اطرافیان را نیز کاهش می دهد.

عسل یکی از ارزشمندترین هدیه های طبیعت است.
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با افزایش قیمت انواع خودرو ، پورشه ۴ نیز در بازار ایران از مرز یک میلیارد تومان گذشت . این خودروی آلمانی ، هم اکنون 
در تهران یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

خودرویی که 1000000000 تومان 
قیمت خورد

ساختن فیلم رسوایی همان رسالت آشتی دادن افسانه های شهر ما با خدای یگانه و بی همتاست خوشا به حال کسانی که در این مهم سهمی دارند 
اما دلیل عدم حضور امروز این است که بعد از یک دهه تالش و نادیده گرفته شدن تالش دوران بازیگری ام امروز خسته تر از آن هستم که در 

جمعی حضور یابم که تیزی قلم هایشان همیشه زخمی ام کرده؛ عذر مرا بپذیرید.
در نشست پرسش و پاسخ فیلم »رسوایی« الناز شاکردوست، بازیگر فیلم که در سالن حضور نداشت در نامه ای خطاب به ده نمکی نوشت: امروز 

خسته تر از آن هستم که در جمعی حضور یابم که تیزی قلم هایشان همیشه زخمی ام کرده است.
به گزارش فارس، نشست پرسش و پاسخ فیلم رسوایی به کارگردانی ده نمکی در سالن کنفرانس مرکز همایش های برج میالد در حالی برگزار شد 

که الناز شاکردوست، بازیگر فیلم در سالن حضور نداشت.
بنابر این گزارش یکی از بازیگران فیلم نامه ای که خطاب به ده نمکی و اصحاب رسانه  بود را از طرف شاکردوست قرائت کرد.

شاکر دوست در این نامه نوشته بود: نیامدن امروزم را خدای ناکرده نگذارید به پای بی معرفتی و پشتیبانی نکردن از فیلمم، من نقش افسانه را در 
این فیلم بازی که نه بلکه زندگی کردم، نقشی که بخشی از آن در وجودم تا ابد جاوید خواهد ماند و تنها دلخوشی امروز من بیدار شدن دلهای 

دل مرده افسانه های امروز مملکتم ایران است؛ دلهای شکسته و قربانی شده بازی های لعنتی سیاسی.
دلیل ایفای الناز شاکردوست در این نقش شنیدن آه همان دختری بود که بعد از گران شدن قیمت نان از خدا قهرش گرفت و از صف راست 
خارج شد و چند قدم دورتر سوار مرکب فحشا شد و بقیه که هنوز در صف ایستاده بودند دخترک را بدنام خواندند و کسی نپرسید که جواب 

خانه بی نان چه می شود؟
وی در بخش دیگری از این نامه آورده است: ساختن فیلم رسوایی همان رسالت آشتی دادن افسانه های شهر ما با خدای یگانه و بی همتاست 
خوشا به حال کسانی که در این مهم سهمی دارند اما دلیل عدم حضور امروز این است که بعد از یک دهه تالش و نادیده گرفته شدن تالش دوران 

بازیگری ام امروز خسته تر از آن هستم که در جمعی حضور یابم که تیزی قلم هایشان همیشه زخمی ام کرده؛ عذر مرا بپذیرید

نامهالنازشاکردوستبهدهنمکی

این اقدام عالوه بر جامعه شیعیان در میان اهل تسنن و همچنین 
مسیحیان مناطق خط مقدم مقاومت نیز مورد آزمایش قرار گرفت 

و همان پاسخ از زبان این اقشار نیز شنیده شد.
مجلس  در  اسالم شهر  و  شمیرانات  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در همایش »روشنگری سیاسی« به بیان روایت 

اعطای عبای سید حسن نصراهلل به بانوی مسیحی پرداخت.
به گزارش فارس، اسماعیل کوثری امشب در همایش »روشنگری 
سیاسی« در شهرستان پردیس که با حضور جمع کثیری از مردم 
شد،  برگزار  بومهن  »صاحب  الزمان«  مسجد  در  شهرستان  این 
اظهار داشت: رژیم اشغالگر قدس در عملیاتی نظامی با استفاده از 
سامانه  های موشکی لیزری، تک تک مواضع حزب  اهلل را در جنوب 

لبنان بعد از مراحل شناسایی مورد هجمه قرار داده بود.
وی ادامه داد: آنها بعد از حمله نظامی به خیال خود بعد از یک 
هفته این عنصر مقاومت اسالمی را از بین می  برند؛ در حالی که 
حزب  اهلل لبنان بعد از این جریان سربلند کرد و بر مقاومت خود 

شدت بخشید.
نبرد  میدان  ناکامی در  از  بعد  اضافه کرد: صهیونیست  ها  کوثری 
به دیگر تاکتیک  های خصمانه از جمله جنگ نرم علیه حزب  اهلل و 

رهبر این گروه یعنی سید حسن نصراهلل روی آوردند.
مجلس  در  اسالم شهر  و  شمیرانات  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
تبلیغاتی خود  ابزارهای  از  استفاده  با  آنها  افزود:  شورای اسالمی 
در ابتدای امر به شیعیان مراجعه کردند تا مواردی از درون جبهه 
مقاومت برای مقابله با حزب اهلل بیابند؛ اما پاسخ شیعیان به این 
اقدامات تبلیغی این بود که »خداوند سید حسن نصراهلل را حفظ 

کند«.
اهل  میان  در  جامعه شیعیان  بر  عالوه  اقدام  این  داد:  ادامه  وی 
تسنن و همچنین مسیحیان مناطق خط مقدم مقاومت نیز مورد 
از زبان این اقشار نیز شنیده  آزمایش قرار گرفت و همان پاسخ 

شد.
*عبایی که یک میلیون دالر قیمت  گذاری شد

زنی  با  رسانه  ای  مصاحبه  ای  بین،  این  در  کرد:  اضافه  کوثری 
مسیحی صورت گرفت و فرد مصاحبه  کننده از پاسخ او که همان 
درخواست حفظ سالمتی سید حسن نصراهلل از درگاه باری تعالی 

بود، مورد تعجب و پرسش خبرنگار قرار گرفت.
انسان  »سید حسن  که  داد  پاسخ  زن  آن  کرد:  تصریح  وی 
به  ما  و  ایستاده  رژیم صهیونیستی  مقابل  که  است  غیرت مندی 

همین دلیل از او حمایت می کنیم«.
مجلس  در  اسالم شهر  و  شمیرانات  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی افزود: آن خبرنگار دوباره پرسید که خواسته شما 
از رهبر حزب  اهلل چیست و آن بانوی مسیحی پاسخ گفت که »ما از 
او چیزی نمی  خواهیم، اما اگر شد از وی درخواست عبایی دارم«.

وی ادامه داد: خبرنگار سوال کرد که عبای سید حسن نصراهلل را 
برای چه می  خواهید و زن مسیحی گفت که »می  خواهم این عبا 
را به دور بدن فرزندانم بپوشانم که آنها نیز مانند رهبر حزب  اهلل 

مردی غیرتمند بار بیایند«.
کوثری اضافه کرد: سید  حسن نصراهلل این عبا را به زن مسیحی از 
طریق اطرافیانش تقدیم کرد و فردی کویتی طی تماسی تلفنی، 
اما  داد  پیشنهاد  عبا  این  خرید  برای  دالری  میلیون  یک  بهایی 

آن زن از فروش عبای اعطایی سید حسن نصراهلل خودداری کرد.
وی ادامه داد: بعد از چندی وی با سفری به ایران در محل دانشگاه 

تهران حاضر شد و این خاطره را از ابتدا تا انتها تشریح کرد.
کوثری اضافه کرد: دانشجویان بسیجی بعد از پایان بیان خاطره 
از آن عبا را  از وی درخواست کردند تکه  ای  بانوی مسیحی  این 

به آنها بدهد.
مجلس  در  اسالم شهر  و  شمیرانات  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
بود  این  اطرافش  دانشجویان  به  او  پاسخ  افزود:  اسالمی  شورای 
که »خوشبختانه در این کشور انسان های با غیرت بسیاری وجود 
باید تکه تکه کرد و به سران کشورهای عربی  دارند؛ این عبا را 

داد تا کمی به غیرت بیایند و اینگونه به بیگانگان باج ندهند«.
*قطر و عربستان نان اسالم را می خورند و به آن ضربه می  زنند

مجلس  در  اسالم شهر  و  شمیرانات  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
را  اسالم  نان  عربستان  و  قطر  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
می  خورند و به آن ضربه می  زنند، گفت: امام راحل)ره( در طول 
از  را  آمریکایی  اسالم  و  محمدی)ص(  ناب  اسالم  مبارزات خود، 

یکدیگر تفکیک کرد.
کوثری تصریح کرد: تا آن زمان کسی چنین تقسیم  بندی را انجام 
نداده بود؛ در حال حاضر برخی مانند قطر و عربستان نون اسالم 

را می  خورند اما در پشت پرده ضربه به اسالم می  زنند.
وی اضافه کرد: مسئوالن عربستان از سویی خود را خّدام اسالم 
معرفی می  کنند و از سویی دیگر دست شان در دستان خون  آلود 
علیه  خود  توطئه  های  همه  و  داده اند  جنایتکار  صهیونیست  های 

مسلمانان را با آنها اجرایی می  کنند.
مجلس  در  اسالم شهر  و  شمیرانات  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
غربی،  نه  شرقی،  »نه  شعار  رو،  این  از  افزود:  اسالمی  شورای 
اسالمی  انقالب  در  راحل)ره(  امام   ۴۲ سال  اسالمی«  جمهوری 
تغییری  هیچ  برکت شان  پر  عمر  اواخر  تا  همچنین  و   ۵۷ سال 

پیدا نکرد.
»استقالل،  نظیر  دیگر  شعارهای  و  شعار  این  داد:  ادامه  کوثری 
ناب محمدی)ص(  از بطن اسالم  نیز  آزادی، جمهوری اسالمی« 

نشأت می گیرند.

عبای یک میلیون دالری نصراهلل
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مراسم کوچ نمادین عشایر در خیابان ولیعصر 
تهران بعدازظهر امروز جمعه با حضور گسترده 

مردم برگزار شد.


