
گروه سياس�ي: عباس��علي كدخدايي 
ضم��ن اينك��ه اظه��ار امي��دواري كرد 
»دول��ت قانون را اج��را مي كند و به آن 
مرحله نمي رسيم«، تاكيد كرد: چنانچه 
مصوبه اي از س��وي رئيس جمهور ابالغ 
نشود رئيس مجلس مي تواند آن را ابالغ 
كند. در ش��رايطي ك��ه چند روز از نامه 
آيت اهلل جنتي دبير ش��وراي نگهبان به 
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور مبني 
ب��ر قانوني بودن س��ه مصوبه مجلس و 
الزم االج��را بودن آن گذش��ته اما هنوز 
خبري از س��وي دولت مبن��ي بر ابالغ 
ش��دن قوانين منتشر نش��ده است. اين 
در حالي اس��ت كه آي��ت اهلل جنتي در 
نام��ه خود به احمدي ن��ژاد تاكيد كرده 
بود مصوبات مجلس قانون و الزم االجرا 

هستند.
اين موضوع باعث ش��د خبرنگاراني 
كه ديروز به نشس��ت خبري سخنگوي 
ش��وراي نگهب��ان دعوت ش��ده بودند، 
مجدداً اين سوال را با سخنگوي شوراي 

نگهبان مطرح كنند. هر چند سخنگوي شوراي نگهبان 
نامه »آيت اهلل جنتي« به »رئيس جمهور« را روشن كننده 
توصيف كرد اما تاكيد كرد ش��ورا پاسخ حقوقي به نامه 
رئيس جمهور داد. وي سپس به مرور محتواي نامه دبير 
ش��وراي نگهبان به رئيس جمه��ور پرداخت و گفت: اگر 
مصوب��ه اي مراحل قانوني خود را ط��ي كند و به قانون 
تبديل شود، الزم االجرا است و ديگر اينكه شوراي نگهبان 
نس��بت به اصل 113 قانون اساسي در سال هاي گذشته 
اظهارنظ��ري داش��ت كه نظرات ش��ورا در اين خصوص 
روش��ن است و در آن نامه نيز توجه رئيس جمهور را به 
آن نظ��رات جلب كرديم.  وي اضافه ك��رد: البته اينكه 
دولت نس��بت به مصوبات مجلس ايرادي دارد، مي تواند 
در جلسات كميسيون ها يا صحن مجلس حضور يافته و 
نظر خود را اعالم كند. در اين خصوص غير از اين چيز 

ديگري نمي توانم بگويم.
ب��ا اين وجود خبرنگار ديگري نامه مذكور را مجدداً 
مورد اشاره قرار داد و گفت دولت همچنان اين قوانين 
را ابالغ نكرده و از سخنگوي شورا خواست شفاف سازي 
كرده و تكليف را در اين خصوص روشن كند.  اينچنين 
بود كه كدخدايي به قانون اساسي و قانون عادي اشاره 
كرد و گفت: ش��يوه اين امر در اين دو قانون پيش بيني 
ش��ده و چنانچه مصوبه اي از سوي رئيس جمهور ابالغ 
نشود رئيس مجلس شوراي اسالمي مي تواند پس از طي 

زمان مشخصي آن را به روزنامه رسمي جهت اجرا ابالغ 
كند. اما باز هم خبرنگاران قانع نش��دند و از كدخدايي 
پرس��يدند اگر رئيس جمهور مصوب��ات مجلس را اجرا 
نكند كه كدخدايي پاس��خ داد: ان شاءاهلل به آن مرحله 
نمي رس��يم و دولت قانون را اجرا مي كند. چالش بر سر 
اج��راي قوانين از روز هفدهم خردادماه با نامه محمود 
احمدي نژاد به دبير ش��وراي نگهبان رنگ جدي تري به 
خ��ود گرفت؛ جايي كه رئيس جمهور در نامه اي به دبير 
شوراي نگهبان سه مصوبه طرح الحاق موادي به قانون 
س��اماندهي و حماي��ت از توليد و عرضه مس��كن طرح 
 پذيرش دانش��جو در آموزش��كده هاي فني و حرفه اي، 
مراكز تربيت معلم و دانش��گاه شهيد رجايي كه هر سه 
از مصوبات مجلس بودند را مغاير قانون اساسي دانست 
و در نام��ه اي از علي الريجاني رئيس مجلس كه به زعم 
رئيس جمهور به ترتيبات مقرر در قانون اساسي پايبند 
نيس��ت، انتقاد كرد. وي نوش��تن نامه را به دليل اينكه 
مسوول اجراي قانون اساسي است، وظيفه خود دانست 
و از اعضاي ش��ورا خواست با درايت آنها قانونگذاري در 
مس��ير منطبق بر قانون اساسي هر روز متعالي تر شود.

هر چند بعد از يك هفته س��خنگوي شوراي نگهبان 
ط��ي گفت وگوي��ي نظر رئيس دس��تگاه متبوعش را بر 
قانوني بودن و الزم االجرا بودن س��ه مصوبه اعالم كرد 
ام��ا يك روز پس از آن آيت اهلل جنتي ش��خصاً به نامه 

احمدي نژاد پاس��خ داد و از احمدي نژاد به دليل انتشار 
اي��ن نامه در رس��انه ها گالي��ه و آن را خالف انتظارش 
توصيف كرد. آيت اهلل جنتي پس از آن به رئيس جمهور 
تاكي��د كرد بعد از تش��خيص اين ش��ورا و طي مراحل 
نهايي، س��اير مقام��ات و نهادها وظيف��ه اي جز اجراي 
قان��ون و رعاي��ت آن ندارن��د. وي س��پس در خصوص 
مس��ووليت اجراي قانون اساسي موضوع اصل 113 كه 
رئيس جمهور با اس��تناد به آن اصل نامه را نوشته بود، 
به وي يادآوري كرد كه مستفاد از اين اصل اين نيست 
ك��ه رئيس جمهور بتواند در مصاديق و جزييات وظايف 
و اختيارات مسووالن مختلف نظام دخالت كند. جنتي 
ادامه داد: در بخش��ي از اين نظرات كه در سال 1377 
اعالم شده، آمده است كه دايره اصل 113 تنها مربوط 
به مواردي است كه اصلي از اصول قانون اساسي به كلي 
زمين مانده باشد، مثل اصل هشتم قانون اساسي درباره 
امر به معروف و نهي از منكر، عالوه بر اينكه مستفاد از 
اصل 113 قانون اساس��ي اين نيست كه رئيس جمهور 
محترم بتواند در مصاديق و جزييات وظايف و اختيارات 

مس��ووالن مختلف نظام دخالت كند.
اينچني��ن بود ك��ه آيت اهلل جنتي ب��ه رئيس جمهور 
تاكيد كرد در صورت نياز به بررس��ي بيشتر مي تواند از 
ش��وراي نگهبان تقاضاي تفسير اصل يا اصولي از اصول 
قانون اساس��ي را بكند. به هر حال اين چالشي است كه 

هم اكنون بر سر اجراي برخي مصوبات 
مجلس وج��ود دارد؛ مصوبات��ي كه به 
تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده 
و قانوني و الزم االجرا اس��ت. اما نشست 
سخنگوي ش��وراي نگهبان فقط به اين 
موضوع محدود نش��د بلك��ه خبرنگاران 
در خصوص تغيير و تحوالت در شوراي 
نگهبان از س��خنگو پرس��يدند كه وي 
پاس��خ داد: در نوبت هاي شش ساله بايد 
س��ه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان 
شوراي نگهبان تغيير كرده يا دوره آنها 
تمديد ش��ود كه تا اواخر تيرماه امسال 
دوره ش��ش ساله س��ه نفر از فقها و سه 
نف��ر از حقوقدانان ش��وراي نگهبان به 
پاي��ان مي رس��د و در اين خصوص بايد 
تعيين تكليف شود.  خبرنگاري در مورد 
جايگزيني اين فقها و حقوقدانان پرسيد 
ك��ه كدخدايي گفت: ما از ما في الضمير 
افراد خبر نداريم. خبرنگاري در خصوص 
اخباري مبني ب��ر احتمال معاون اولي 
كدخداي��ي در ق��وه قضائي��ه و انتصاب 
آيت اهلل ش��اهرودي به جاي آيت اهلل جنتي از سخنگوي 
ش��وراي نگهبان پرس��يد كه وي نيز با لبخندي با بيان 
اينكه شايعات شما را كه مي شنويم براي انبساط خاطر 
خوب است و به فيض مي رسيم، افزود: در اين حد صحت 
ندارد. در ادامه سوال ديگري در خصوص نظارت بر برنامه 
چهارم توسعه با اشاره به اظهارات سابق كدخدايي مبني 
بر اينكه شوراي نگهبان در اين رابطه ورود نمي كند با اين 
مضمون كه آيا اين ش��ورا حاضر است با مصوبه مجلس 
اين وظيفه را بر عهده بگيرد، طرح ش��د كه س��خنگوي 
شوراي نگهبان گفت: ما مطابق قانون اساسي سه وظيفه 
برعهده داريم كه عبارتند از: تطبيق مصوبات مجلس با 
قانون اساسي و شرع، نظارت بر انتخابات به جز انتخابات 
شوراها و تفسير قانون اساسي. خارج از اين چارچوب ما 
تكليفي نداريم تا حكم براي ما وضع نش��ود. به گزارش 
ايلنا خبرنگار ديگري با اشاره به جلسه اخير نمايندگان 
مجلس ب��ا مقام معظم رهب��ري و همچنين طرح نظام 
خودكنترلي كه اخيراً در دستور كار مجلس قرار گرفته، 
اظهار داش��ت: اين شيوه در همه دستگاه ها وجود دارد. 
مجلس نيز از چنين پيشنهادي استقبال كرد و به عنوان 
مصوبه در دس��تور كار خود قرار داد، آنچه را كه مربوط 
به ما مي شود بررسي خواهيم كرد تا عدم مغايرت آن با 
قانون اساس��ي و شرع مشخص شود. چيزي فراتر از اين 

برعهده شوراي نگهبان نيست.

خبر خبر
سياست2 سال پنجم  شماره 992يكشنبه 30 خرداد 1389

ادامه از صفحه اول
آنچه اما مسلم مي نمايد اين است كه دوره آخر حيات 
و آث��ار هر متفكر پخته ترين و آخرين حرف هاي اوس��ت: 
ط��رح تثليث »آزادي، برابري و عرفان«، و انسان شناس��ي 
و هستي شناسي فلس��في-كالمي »يكتايي و يكتويي« از 

آخرين پيام هاي او بود.
 در اي��ن دوران پ��س از زندان، به خ��الف تصور رايج، 
شريعتي بيش از پيش در آرمان و انديشه هايش ريشه اي و 
راديكال تر مي انديشيد: در »عرفان«، همچون درونمايه ايمان 
ديني، در گفت وگو و مواجهه با فلسفه هاي جديد اگزيستانس 
غرب، س��نت عرفان عملي- شهودي و مشرقي-خراساني 
)در قياس با عرف��ان نظري- وحدت وجودي مغربي( را در 
شرايط مدرن و پسامدرن فرا ملي از نو تجربه و احيا مي كرد؛ 
در »عدالت« به طرح مجدد »جهت گيري طبقاتي اسالم« 
با رويكردي سوس��يال- دموكراتيك و پااليش گر رسوبات 
طبقاتي و فئودالي-بورژوايي از س��نت حقوقي- اقتصادي 
اسالم در پرتو توحيد مي پرداخت؛ و مهم تر آنكه پيش شرط 
هر توسعه، اس��تقالل، عدالت و معنويت خواهي را »آزادي، 
خجسته آزادي« مي خواند. چه، آزادي در نگاه او نخستين 
نمود خلق وخوي خدايي انس��ان و خويش��اوندي او با خدا 
ب��ود. ماهيت انس��ان همان وج��ود او، و وج��ود او را نحوه 
فهم اش از ش��يوه هاي ممكن وجودي اش ش��كل مي دهد. 
»هر دانستن من يك نوع با تو بودن من است... پس بگو هر 
لحظه كجايي، چه مي كني؟ تا بدانم آن لحظه كجا باش��م، 
چه كنم؟« )2، 129-130( آگاهي به دست نمي آيد مگر به 
ميزان آزادي، يعني امكان فاصله گيري از تعين هاي طبيعي، 
تاريخي، اجتماعي و رواني. )چهار زندان( و در جامعه وجود 
شايسته و باكرامت آدم و مردم، بشر و شهروند، چگونه پاس 
داشته مي شود؟ با شناسايي آزادي و حقوق ايشان در فكر و 
بيان و تجمع و... و فراسوي همه حقوق او، حق انتخاب. در 
نگاه »شمع« نيز، هم سخن با رزا لوكزامبورگ، »آزادي همان 

آزادي مخالف« بود.  از آموزه هاي جاودان شريعتي 
بود و خواهد ماند. 

همچنان  كه »بگذار تا شيطنت عشق چشمان 
تو را بر عرياني خويش بگشايد اما كوري را... هرگز!« 
و صدها پيامك ديگر كه اين  روزها درست و غلط 

رد و بدل مي شوند.
اينه��ا همه از محكم��ات درهم تني��ده اما 
روش��ن آموزه هاي ش��مع اند؛ و اما متشابهات و 
پارادوكس هاي او كدام ها؟ اساس��اً آيا شريعتي 
يك »انديش��ه«ي انتزاعي بود يا يك »راهكار« 
انضمامي؟ انديش��مند به قول سعدي الزاماً اهل 
عمل نيست. آيا شريعتي راه تحقق »آرمان«هاي 
بلندش را هم به ما مي آموزاند؟ چه نسبتي ميان 
»عقالنيت انتق��ادي« )الزمه تحقق يك جامعه 
توس��عه يافته قانون  بنياد( از س��ويي و عرفان و 
معنويت مورد نظرش از ديگر سو برقرار مي سازد 
)به ويژه در قالب دين و مذهب و باالخص در برابر 
ش��ريعت و فقه(؟ و به چه معنا تاكيد بر عرفان، 
ب��ا توجه به اينكه يكي از عوامل انحطاط تمدن 
و فرهنگ اس��الم و اي��ران را حاكميت نوعي با 
خودبيگانگ��ي صوفيان��ه و خردس��تيز ارزيابي 
مي كند؟ »در هر مسلماني يك »بوعلي« و يك 
»بوسعيد« زندگي مي كند؛ زندگي؟ نه، جنگ.« 

)366 ،13(
عدال��ت  و  دموكراتي��ك  آزادي  چگون��ه   

سوسياليستي را الزم و ملزوم توصيف مي كند، حال آنكه 
تجربه اقتدارگرايي در اقتصادهاي دولتي و ليبراليسم سياسي 
اقتصاد بازار به ظاهر عكس آن را نش��ان مي دهد؟ و از اين 
دست پرسش هاي جدي  و به هر حال رايجي مانند اينها 
كه آيا نظريه »بازگشت به خويش« همان »هويت گرايي« 
اس��ت يا به عكس، با طرح »بازگش��ت به كدام خويش« 

نس��بت به هويت ملي، مذهبي و م��درن »ما« رويكردي 
انتقادي دارد؟ »هركسي دو نفر است... و شرق و غرب را 
در »خويشتن خود دارا است.  و انسان عبارت است از يك 
»ترديد«، يك نوسان دائمي.« )13، 366(  و باالخره تئوري 
رهبري فكري-عقيدتي از دهه 40 تا 50، يعني از »امت و 
امامت« تا بازگشت، چه سير تحولي  پذيرفت و نسبت آن 
با امر سياسي و حكومتي كدام  بود؟ شاگردان و پويندگان 

راه شريعتي در چند دهه گذشته به بسياري از اين  دست 
پرسش ها پاسخ هاي خوبي داده اند، آن هم نه فقط در عالم نظر 
و قلم، بلكه با همت و قدم و وقف و بذل عمر و جان و جواني 
خويش. هرچند بهترين مدافع شريعتي، طبعاً خود وي بوده 
 است، او كه دفاع از خود را حق و كار مستضعفان مي دانست. 
تاريخ، مردم، درونمايه هاي حقاني-عقيدتي و ريش��ه هاي 
فرهنگي- بومي هم مددكار او بودند؛ تناقض منطقي انبوه 
انتق��ادات كه خالف خوان يكديگرند، اما بهترين راهنماي 

حل بسياري از شبهات پراكنده پيرامون نور شمع است. 
فراس��وي انديش��ه هاي پويا و نظريه هاي آزموني خود، 
ش��ريعتي روش انديش��يدن را مي آموزد كه نيس��ت مگر 
انديشيدن در برابر خود و عليه انديشه هاي متصلب جزمي. 
پس با برگزيدن اين و آن جمله از گوشه و كنار مجموعه 
آثارش نمي توان جز در بازار ش��يادي هاي سياسي مدعي 
ش��ناختن و  شناساندن او ش��د. حذف نام و ياد و تصوير و 
تنديس شريعتي بيشتر به او و به مردم خدمت مي كنند. 
از اي��ن  رو و در همي��ن جا بايد از مس��ووالني كه از فرط 
مسووليت با لغو زنجيره اي مجوز مراسم هاي بزرگداشت به 

اين پاسداشت مسكوت ياري رساندند، تشكر كرد. 
 ارشاد حسيني و زينبي او به تعبير خودش نه محصور 
س��اختماني در جاده قديم شميران، نه نام خيابان و پارك 
و بيمارستان و خانه  موزه، بلكه ديري است كه به تك تك 
خانه ها انتقال يافته است؛ دو نكته نغزي كه در گذشته گاه 
در همهمه نفرين و آفرين ها فراموش مي شد. پس چه باك! 
و مگر نه كه »دولت« شمع كه جز »ديدار يار ديدن« نبود، 
ديگر بر جريده عالم و در دل هاي مردم و نسل هاي جوان و 
خيل دوستدارانش ثبت و بل تثبيت شده  است! پس هر كجا 
كه غريو كرامت انسان و آزادي و بهروزي مردم است، ياد و 
نام و اعتبار شريعتي هم  آنجاست؛ اين  را جواني مي گفت و به 
كساني كه گهگاه به او مي گفتند زمان شريعتي ديگر گذشته، 

پاسخ مي داد: »زمان او هنوز فرا نرسيده  است!«

تابلوی چمران
همين عنوان و حضور در جمع دانشمندان طراز اول 
دنيا در امريكا كفايت می كرد كه چمران قيد ديگر شئون 
زندگ��ی را بزند و به كار علمی خود بپردازد و س��تايش 
هم��ه را بخرد ام��ا آنگاه كه ملك و ميهن را در اس��ارت 
اس��تبداد می يابد به همراه دوستان و دانشجويان ايرانی 
در امريكا به مبارزات سياس��ی عليه ش��اه روی می آورد. 
روزگار پس از س��ركوب 15 خرداد درمی يابد ش��اه همه 
راه های مسالمت آميز را برای فعاليت سياسی بسته است. 
دانش��گاه را رها می كند و به س��مت مصر می رود تا دوره 
جنگ های چريكی ببيند. از عافيت زندگی در دانشگاه تا 
رياضت مبارزه در كويرهای مصر برای آنچه می انديشيد 
آيا جز ترجمه عملی اين حديث شريف امام حسين است 
كه زندگی عقيده و جهاد در راه اين عقيده است. چمران 
زندگی را در محدوده دانشگاه و مبارزه خالصه نمی كند. 
او در عين اينكه مبارزه مسلحانه را برای تحقق روياهايش 
برگزيده اما از كودكان يتيم جنوب لبنان فارغ نيست و در 
كنار مبارزه برای شيعيان برای كودكان هم در تكاپوست. 
آنچه اين اقدام چمران را زيبا می كند اين است كه خشونت 
اس��لحه عاطفه او را س��الخی نمی كند. درادامه زندگی 
چمران اين تضاد زيبا را می بينيم. پس از پيروزی انقالب 
اسالمی به رغم اينكه می توانست در جمع تصميم گيران 
و تصميم س��ازان در تهران بنشيند و برای جنگ طرح و 
برنامه بريزد باز هم اسلحه به دوش انداخت و در قامت يك 
فرمانده همدوش سربازانش جنگيد و حتی اذيت و آزارهای 
برخی سياسيون او را نرنجاند و گرد كينه بر دلش ننشاند تا 
اينكه در دهالويه برای ايران و ايرانيان جانش را فدا كرد. 
تكمله ای كه می توان بر اين كلمات افزود اين اس��ت كه 
ستايش چمران ستايش يك فرد دانشمند نيست، ستايش 
يك مبارز انقالبی يا يك مسوول و فرمانده نيست، ستايش 
چمران ستايش يك زندگی با تجربه های متنوع و رنگارنگ 

است كه يكرنگی زيباترين رنگ آن است.

احراز اصولگرايي در فراكسيون اكثريت  
رئي��س هيات داوري فراكس��يون اصولگرايان از احراز 
اصولگرايي حدود 220 عضو اين فراكسيون در يك بررسي 
از س��وي هيات متبوعش خبر داد. حس��ين ابراهيمي در 
گفت وگو با فارس درب��اره احراز اصولگرايي 220 نماينده 
عضو فراكسيون اكثريت از سوي هيات داوري فراكسيون 
اصولگرايان نيز گفت: معتقديم بايد اصولگرايي افراد عضو 
اين فراكس��يون احراز ش��ود، چرا كه به صرف اينكه تنها 
اس��مي نوش��ته شود كافي نيس��ت، از اين رو يك بررسي 
ب��راي احراز اصولگرايي 220 عضو اين فراكس��يون انجام 

خواهد شد.

طائب: بصيرت يعني
 انطباق مفاهيم بر مصاديق 

حس��ين طائب با تاكيد بر ض��رورت وجود بصيرت در 
بي��ن افراد جامع��ه اظهار كرد: »ويژگ��ي اي كه در هيات 
رزمندگان اس��الم وجود دارد، اين اس��ت كه افراد در اين 
هيات با بصيرت رشد مي يابند.« به گزارش ايسنا اين استاد 
حوزه و دانشگاه در شانزدهمين همايش هيات رزمندگان 
اسالم سراس��ر كشور در ادامه به تعريف بصيرت پرداخت 
و اف��زود: »بصيرت به معناي انطب��اق مفاهيم بر مصاديق 
اس��ت.« وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در روز 
14 خرداد گفت: »س��خنان آن روز مقام معظم رهبري و 
اش��اره به برخي از حوادث صدر اسالم به آن دليل بود كه 
ايش��ان به بصيرت مردم واقف بودند و مي دانس��تند مردم 
ما بصيرت الزم را دارند و مي توانند مفاهيم را بر مصاديق 
منطبق كنند.« طائب همچنين تاكيد كرد: »تكليف هيات 
رزمندگان اس��الم ساختن افرادي است كه بصيرت داشته 

باشند تا بتوانند بصيرت ديگران را نيز افزايش دهند.«

امامي ناصري: اصالح طلبي و اصولگرايي
 دو بال سياسي كشور هستند

مديرمس��وول روزنامه فرهنگ آش��تي درب��اره آينده 
سياسي اصالح طلبان گفت: »ماندگاري جريان اصالح طلبي 
مبتن��ي بر چارچوب هاي مش��خص ش��ده قانوني نظام و 
خواس��ته خود مردم اس��ت.« به گزارش ايسنا سيدمهدي 
امامي ناصري  اظهار كرد: »ذات اصالح طلبي امري است كه 
حتي اگر افرادي كه امروز منتسب به جريان اصالح طلبي 
هستند از صحنه سياسي كشور به هر نحوي حذف شوند، 
همان جريان منتس��ب به اصولگرا بخشي از اين وظيفه را 
بر عهده خواهد گرفت.«  وي ادامه داد: »يعني اصولگرايي 
و اصالح طلبي دو بال سياسي كشور هستند كه بدون هم 
خودشان، خودش��ان را نفي مي كنند. به عبارت ديگر اگر 
يكي از اين دو جريان وجود نداش��ته باش��د همان جريان 
ماندگار درون خودش به مشكل برمي خورد.«  وي با بيان 
اينكه اصالح طلبان واقعي خود مردم هس��تند،  گفت: اگر 
منظور از اصالح طلبي افراد نادر و تعريف ش��ده باشند، در 
اين موضوع به اشكال برمي خوريم، زيرا در واقع اصالح طلبي 
واقعي مبتني بر اصول نظام، خواس��ته خود مردم است و 
طبيعتاً اين جزء مطالبات مردم است كه پيگيري مي كنند 
و حاال اگر اين مطالبه بخواهد در عرصه رس��مي سياسي 
كش��ور ظهور و بروز داشته باشد تبديل به يك ناهنجاري 
مي ش��ود كه نهايتاً واكنش��ي مثل دوم خرداد را توس��ط 

مردم در پي دارد.  
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دولت اقدام نكند، مجلس ابالغ خواهد كرد
تحريم ايران، اتحاديه اروپا را متضرر مي كند

وزير انرژي تركيه به اتحاديه اروپا هشدار داد تاثيرات 
منف��ي اعمال تحريم ها عليه ايران متوجه كش��ورهاي 
اروپاي��ي عض��و اين اتحادي��ه خواهد ش��د. به گزارش 
ايس��نا، پايگاه خبري ورلد بولتن گزارش داد تانر يلديز 
وزي��ر ان��رژي تركيه در همايش اقتص��ادي بين المللي 
س��نت پترزبورگ روسيه گفت: معايب و مزاياي اعمال 
تحريم ها عليه ايران از منظر اقتصادي و تجاري بررسي 
نشده است. به گزارش شبكه خبري پرس تي وي، وزير 
ان��رژي تركيه اف��زود: تصويب قطعنامه ب��راي اعمال 
تحريم ه��ا عليه ايران كاري اش��تباه اس��ت زيرا ايران 
دارنده دومين ذخاير گاز جهان است و اروپايي ها به آن 
نيازمندن��د. يلديز عالوه بر آن با بيان اينكه تحريم هاي 
اعمال شده اخير احتماالً به اين اتحاديه بيشتر از خود 
تركيه آسيب خواهد رساند، افزود: اتحاديه اروپا احتماالً 
در آينده نزديك در تصميم خود تجديدنظر خواهد كرد. 
س��ران اتحاديه اروپا پنجش��نبه در زمينه تحريم هاي 
شديدتر عليه ايران، از جمله اقداماتي براي جلوگيري 
از س��رمايه گذاري در زمينه نفت و گاز تهران و محدود 
كردن قابليت هاي مربوط به گاز طبيعي و پااليشگري 

ايران، به توافق رسيدند.

قوانين مجلس ريل حركتي جامعه هستند
نايب رئي��س كميس��يون سياس��ت داخل��ي و امور 
شوراهاي مجلس، قانون مصوب مجلس را ريل حركتي 
جامعه دانست كه همه قوا و دستگاه ها بايد آن را رعايت 
كنند.  علي اصغر زارعي در گفت وگو با ايسنا با يادآوري 
اينكه تفس��ير قانون اساسي و تش��خيص مغايرت ها با 
ش��رع و قانون بر عهده ش��وراي نگهبان است، در عين 
حال به نامه اخير ش��وراي نگهبان به دولت و تاكيد بر 
اجراي قانون اشاره كرد و گفت: با توجه به پاسخي كه 
ش��وراي نگهبان به اشكاالت واردشده دولت داده است 
ديگر همه چيز روش��ن و ش��فاف اس��ت و بيش از اين 
ه��م نبايد ما روي ادله خود پافش��اري كنيم و بايد به 

محتواي قانون پرداخت. 
نماينده تهران با تاكيد بر اينكه عماًل دولت از حيث 
تفس��ير قانون و تش��خيص مغايرت ها هيچ مسووليتي 
ندارد، ادامه داد: دولت در اين زمينه عهد ه دار پاسداري 
از قانون اساس��ي نيست و لذا ديگر هيچ اختالفي باقي 

نمي ماند. 
زارع��ي با اعتقاد به اينكه ديگر نمي ش��ود به دليل 
برخي مصلحت ها قانون را اجرا نكرد، افزود: تش��خيص 
مصلحت نيز چارچوب هاي قانوني مش��خصي دارد كه 

بايد در اين وادي حركت كرد. 
اي��ن نماين��ده اصولگراي مجل��س بهترين راهكار 
رف��ع هرگونه اختالف بي��ن دولت و مجلس را رعايت 
ضوابط قانوني از سوي دو قوه مجريه و مقننه عنوان 
كرد و گفت: در هر صورت خروجي مجلس كه قانون 
مي ش��ود، ريل حركتي جامعه اس��ت و همه بايد آن 

را رعايت كنند.
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مصيبت ثروت كالن افغانستان
امروزه جنگي داخلي در اين كشور جريان دارد كه ذاتاً  
احتياج چنداني به لجستيك، پشتيباني، تداركات و راه هاي 
كمك رساني ندارد. طالبان نه تنها در مراكز جنوبي و باالي 
  ً سر معادن برليوم و ليتيوم حضور دارد بلكه افغانستان اخيرا
ش��اهد عمليات طالبان در شمالي ترين منطقه افغانستان 
در مرز تاجيكستان بوده است كه سال ها مركز فرماندهي 
احمد شاه مسعود در آن قرار داشته است. عالوه بر جنگ 
داخلي كه تور طالبان سراسر افغانستان را پوشانيده است 
اين كشور فاقد هر گونه راه شاهراه و راه آهن براي تدارك 
بهره برداري از معادن است. حتي اگر جنگ داخلي و معضل 
فقدان راه هاي ارتباطي افغانس��تان به نحوي سياسي يا با 
كمك هاي بين المللي مرتفع ش��ود افغانس��تان با سرطان 
ديگري مواجه اس��ت كه تاثير منفي آن از كاركرد طالبان 
كمتر نيس��ت. فس��اد، باندبازي، رش��وه خواري، ارتش��ا و 
پارتي بازي بر اس��اس يك مطالعه ش��وراي روابط خارجي 
امريكا كاركردي ويرانگر معادل طالبان را داراست و عماًل 
فساد دولتي عامل شكست بسياري از پروژه هاي بازسازي 
اين كش��ور بوده است. تجربه ثابت كرده است كشورهاي 
جهان س��وم كه بزرگ ترين ذخاير الم��اس، طال و فلزات 
قيمتي و حتي نفت را دارا بوده اند بيش��ترين درصد فساد 
دولتي و حكومتي را نيز با خود همراه داش��ته اند. اساس��اً 
بهره برداري از ثروت هاي بسيار كالن مانند آنچه امروز در 
افغانستان كشف شده مقارن فساد، باندبازي و ارتشا است. 
وقتي بخش مهمي از درآمد ملي افغانستان امروز با حمايت 
يا سكوت مراجع دولتي به كشت ترياك و معامله هروئين 
اختصاص داشته باشد، نمي توان انتظار داشت درآمد ناشي 
از فروش فلز گران قيمتي همچون برليوم يا ليتيوم از جيب 
ملت افغانستان سر درآورد. كشورهاي نفتي عرب خاورميانه 
مصداق چنين روابطي هس��تند، اما افغانستان هنوز از راه 
نرسيده شاهد فساد دولتي گسترده در بخش بهره برداري از 
معادن است. چندي پيش گزارش هايي از مبادله رشوه هاي 
حداقل 50 ميليارد دالري پيرامون واگذاري  امتياز معدن 
آهن حاجي گچ در حوالي كابل منتش��ر ش��د؛ پول كالني 
كه به حس��اب خارج از كش��ور وزير بهره برداري از معادن 
ريخته ش��ده بود و اقوام كرزي نيز از آن بي بهره نماندند. 
تا ديروز ش��ايد روابط تك قطب��ي و تمايل به قدرت طلبي 
و منافع كوچك افراد را به ماندن در پس��ت ها يا خريد و 
فروش مناصب دولتي تشويق و ترغيب مي كرد، اما طليعه 
بروز ميلياردها دالر درآمد از معادن افغانستان براي روابط 
غيرشفاف سياسي و اداري اين كشور انگيزه جديدي است. 
البته حضور فساد دولتي گسترده مبادالت كالن و فعاليت 
ش��ركت هاي چندمليتي را نيز تس��هيل مي كند. با وجود 
تهديد جدي طالبان، حضور يك نس��ل جوان و روشنفكر 
در مناطق شهري افغانستان اميدي است كه ممكن است 
آينده اي متفاوت را براي افغانستان رقم بزند. جوامع فقير 
و س��نتي هنگامي كه با موهبت مدرنيته، ثروت، آسايش 
و رفاه آش��نا مي شوند، مي توانند زمينه ساز ساختن روابط 
سياسي سالم و شفاف در اداره امور كشور شوند. تلفيق اين 
ثروت عظيم با نس��ل جوان و آزاد افغانستان ممكن است 

كشور بسيار متفاوتي را در آينده رقم بزند.

ادامه از صفحه اول
ادامه از صفحه اول

يك عضو هيات داوري فراكسيون اصولگرايان مجلس 
شوراي اسالمي از رسيدگي به درخواست علي الريجاني 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي براي بررس��ي مطالب 
مطرح شده از س��وي حميد رسايي نماينده تهران عليه 

وي در هفته جاري خبر داد. 
حسن س��بحاني نيا در گفت وگو با ايسنا گفت: آقاي 
رسايي در جريان انتخابات هيات رئيسه مطالبي را مطرح 
كرده  بودند و آن را در وبالگ خودش��ان گذاشته بودند 
كه چند مورد ادعاهايي در آن مطرح بود كه اينها مورد 

اعتراض دفتر رياست مجلس قرار گرفت. 
وي افزود: آقاي زماني نامه اي را در خصوص اين موارد 
تهي��ه كردند و به آقاي دكت��ر الريجاني دادند كه آقاي 
الريجاني خواس��تار ارجاع اي��ن موضوع به هيات داوري 

فراكسيون اصولگرايان مجلس شدند. 
اين عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي يادآور 

شد: هيات داوري فراكسيون هم هفته گذشته با برگزاري 
جلس��ه اي در مورد موضوعات و ادعاهاي مطرح ش��ده از 
س��وي رسايي بررس��ي هايي انجام داد، اما چون به نظر 
مي رس��يد برخي موارد نياز ب��ه توضيح دارد و ادعاهايي 
اس��ت كه اگر مداركي براي آن وجود داشته باشد، يك 
مساله و اگر نباش��د، مساله اي ديگر است، قرار شد روز 
چهارش��نبه از آقاي رسايي دعوت كنيم تا موضوع را در 

هيات داوري توضيح دهند. 
سبحاني نيا گفت: با توجه به عدم حضور آقاي رسايي 
در روز چهارشنبه اين جلسه به بعد موكول شد كه ما در 
فرصت بعد يعني امروز يا فرصت ديگري كه آقاي رسايي 
حضور داش��ته باشند، از ايشان مي خواهيم در خصوص 
موارد و ادعاهايي كه مطرح كردند توضيحاتي ارائه دهند، 
چراكه دفتر رياست مجلس معتقد است بسياري از اين 

موارد كذب است.

عضو هيات رئيس��ه مجلس از بررس��ي طرح تمديد دوره سوم انتخابات شوراهاي 
اسالمي در جلسه علني امروز مجلس خبر داد. محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس 
ش��وراي اسالمي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: طرح تمديد دوره سوم انتخابات 
شوراهاي اسالمي امروز در صحن علني مجلس مطرح و بررسي مي شود.  در صورت 
تصويب نهايي اين طرح، انتخابات دوره بعدي ش��وراهاي اس��المي با انتخابات دوره 
يازدهم رياست جمهوري همزمان برگزار مي شود.  طرح اصالح تجميع انتخابات پيش 

از اين در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس بررسي شده بود.

مشاور رئيس مجلس با اشاره به ديدار ديروز معاونت منابع انساني رئيس جمهور با رئيس 
مجلس گفت: موضوعات مربوط به كاركنان دولت در برنامه پنجم توسعه، در اين ديدار بحث 
و بررسي شد. حسن زماني مشاور رئيس مجلس در گفت و گو با فارس اظهار داشت: لطف اهلل 
فروزنده معاونت منابع انساني رئيس جمهور پيش از ظهر ديروز با علي الريجاني رئيس مجلس 

شوراي اسالمي ديدار كرد و در خصوص برنامه پنجم توسعه مسائلي را مطرح كردند.  
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