
حرفروز

دردي بزرگ تر از فساد
اگر قدري ارتفاع بگيريم و از س��رزمين سياس��ت فاصله گرفته و باال 
برويم، ميدان سياست را در ايران چگونه خواهيم ديد؟ حتما نكات مثبت 
و منفي در كنار هم وجود خواهند داش��ت ولي يك نقطه تيره آن بسيار 
برجسته اس��ت. اين نقطه  هنگامي كه در روي زمين سياست هستيم، 
كمتر به چشم مي آيد، در واقع در روي زمين هم ديده مي شود ولي چون 
عادي ش��ده چندان متوجه آن نمي ش��ويم. اين نقطه تيره نحوه مبارزه 
با فساد است. از يك سو شعارها و دس��تورهاي قاطع مبارزه با فساد ديده 
مي شود ولي از سوي ديگر بخشي از فس��اد چنان عادي و در واقع عملي 
صالح معرفي شده كه حتي در سطوح سياسي از آن دفاع مي شود. پيش از 
ورود به بحث، چند نمونه تاريخي و امروزي را مثال بزنيم، گرچه نمونه هاي 
فراواني مي توان ارايه كرد. چند سال پيش وزير دفاع آلمان به صرف اينكه 
در پايان نامه دكتراي خ��ود اصول علمي را رعايت نك��رده بود و به نوعي 
متهم به سرقت علمي شد، از مقام خود كناره گيري كرد. چند روز پيش 
هم نخست وزير كره جنوبي اس��تعفا كرد، هنگامي كه گفته شد مرتكب 
دريافت مالي كوچك براي انتخابات شده است. در تاريخ هم موارد زيادي 
از امام علي)ع( سراغ داريم. امامي كه چند روز ديگر سالروز تولدشان است 
وقتي به خالفت رسيد به صراحت گفت پول هاي به ناروا داده شده قبلي 
را به خزانه برمي گردانم، حتي اگر به نكاح زنان شان درآمده باشد. طبيعي 
است كه پول هاي داده شده پيش از ايش��ان از اختيارات حاكم وقت بود 
ولي حضرت رسميت داشتن آن پرداخت ها را نپذيرفت.  حال ببينيم كه 
سرنوشت بورسيه هاي غيرقانوني در اين كشور چه شده است. ابتدا توضيح 
دهيم كه ميان پول و مدرك تحصيلي يك فرق اساسي هست. اگر پول به 
ناحق به كسي داده ش��ود، در هر حال او مي تواند آن پول را خرج كند. در 
نفس توانايي او در مصرف آن پول مشكلي نيست بلكه در مشروعيت آن 
پول ايراد و اشكال است ولي اگر يك مدرك پزشكي صوري به كسي داده 
ادامه در صفحه 15  شود... 

ديگر يك عادت شده است؛ داستان تكراري 
»اصالح قانون انتخابات در آستانه يك انتخابات 

مهم«.
چند ماه مانده به انتخابات، س��يل طرح ها و 
پيشنهادهاي مختلف درباره ساز و كار انتخابات 
به مصوبه هاي قانوني تبديل مي ش��وند. امسال و 
پارسال هم ندارد. اين جناح و آن جناح هم ندارد.

در اين سي و چهار س��ال هر گاه انتخاباتي برگزار 
شده است، اين اتفاق رخ داده و هم اصالح طلبان و هم اصولگرايان اين عادت را 
در كارنامه خود دارند. اين داستان تكراري گاهي اما رنج آور است، البته عجيب 
و غريب هم است و گاهي نيز خود را خطرناك مي نماياند. مثل مصوبه ديروز 
مجلس. اين سنت نامبارك هرچند ويژه مجالس اخير نيست، آما آنچه سبب 
تشديد نگراني ها شده، آن اس��ت كه اصالحات به گونه  اي دنبال مي شود كه 
ش��ايبه هدف حذف رقبا را به ذهن مي آورد. البته بايد قبل از هر چيز تاكيد و 
تصريح شود در بين نمايندگان فعلي مجلس، افراد شاخص، محترم و واجد 
شرايطي هستند كه چه اين مصوبه باشد و چه نباشد درتاييد صالحيت آنان 

شك و شبهه اي نيست و آنها  قطعا مخاطب اين يادداشت نيستند.
 اما به اين مصوبه دقت كنيد: نمايندگان فعلي براي شركت در انتخابات 

مجلس دهم صالحيت دارند و اين صالحيت استمرار مي يابد.
از معنا و مفهوم اين مصوبه چنين برداشت مي شود: 

1- طراحان مصوبه و نمايندگان مواف��ق، به دنبال تاييد صالحيت خود 
خارج از روال قانوني انتخابات هستند. 

2- نمايندگان مجلس از هم اكنون تاييد صالحيت شده اند 
3- نمايندگان مجلس موافق طرح، شهروند درجه يك و ممتاز و برتر از هر 

مقام ديگري هستند 
ادامه در صفحه 4

يادداشت سردبير

جواد دليري

مصادره به مطلوب قانون
1- در خبر ه��ا آمده بود مجلس ش��وراي 
اس��المي تصويب كرده اس��ت كه در صورت 
ثبت ن��ام نمايندگان فعل��ي ب��راي انتخابات 
بعدي مجلس ش��وراي اس��المي، صالحيت 
ايشان احراز شده فرض ش��ود مگر در صورتي 
كه شوراي نگهبان در جلسه رسمي بر مبناي 
ادله قانع كننده نظر به عدم احراز صالحيت آنان 
بدهد. مصوبه عدم اختيار ساير مراجع نظارتي 

را در اين مورد تصريح كرده است. 
2- در خصوص اين مصوبه گفتني است: 

الف- به موجب دو اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي همه مردم از حقوق 
مساوي برخوردارند و به طور يكس��ان در حمايت قانون قرار دارند. قانونگذار 
قانون اساسي براي اتمام حجت در انتهاي اصل 107 قانون صريحا اعالم كرده 
»رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است«. با اين بيان تكليف ساير 

مقامات روشن است. 
ب- به موجب يك سنت پارلماني كه در بسياري از كشورها رعايت مي شود 
و البته مربوط به امور مالي اس��ت اما قياسا مي توان در س��اير موارد نيز به آن 
استناد كرد، هرگاه مجلس چيزي را تصويب كند كه در بردارنده امتيازي براي 
نمايندگان مجلس باشد، اين مصوبه براي نمايندگان آن دوره قابل اجرا نخواهد 
بود. اجراي اين س��نت – تا آنجا كه من مي دانم- در مجلس ما سابقه نداشته 

است اما از نظر اصولي ضابطه اي است كه اجراي آن را مي توان توصيه كرد. 
3- از نظر تكنيكي و فني توجه به موارد ذيل الزم است: 

الف- اين مصوبه در تحليل نهايي حاوي قاعده »اس��تصحاب« است. اين 
قاعده مي تواند نس��بت به همه افراد با توجه به اصل نوزدهم و بيس��تم قانون 
اساسي جاري شود و اختصاص آن به نمايندگان يك دوره از مجلس صحيح به 
ادامه در صفحه 15 نظر نمي رسد.  

نگاه روز

بهمن كشاورز

آيا اين سلب اختيار مردم نيست؟
از جمله مهم ترين اركان دموكراسي در عصر 
حاض��ر مفاهيمي چون حق تعيين سرنوش��ت، 
مشاركت، گفت وگو، حقوق ش��هروندي، برابري 
اجتماعي، حكمروايي مطلوب و مانند آن اس��ت 
كه ام��روزه حكومت ه��اي مردمي داعي��ه آن را 
داشته يا در س��ر مي پرورانند. وقتي به مشكالت 
گس��ترده شهرنش��يني معاصر بنگريم، اهميت 
توجه به مفاهيم فوق دوچندان مي شود. جامعه 

ايراني همچون بس��ياري ديگر از جوامع، طي دهه هاي اخير و به ويژه پس از 
انقالب اسالمي تحت عناوين، عبارات و واژگان گوناگون درگير اين مفاهيم 
و خواسته ها بوده  است و همواره داعيه هايي مبني بر عدالت خواهي، برابري 
و دموكراسي از سوي افراد و تشكل ها و گروه ها و طبقات مختلف مطرح شده 
است؛ اما به صورت عملي در راستاي اجرايي كردن اين مفاهيم كمتر گامي 
برداشته شد. اين ايده اگرچه از دوران مشروطيت سابقه داشت، اما حيات آن 
در مديريت شهري بي دوام و ناپايدار بود. در ميان مجموعه اقدامات عملي كه 
از آغاز انقالب تاكنون براي تحقق و دست يازي به مردم ساالري برداشته شده، 
تشكيل شوراهاي اسالمي به عنوان نقطه عطف و سرآغاز يك رهيافت نوين به 
شمار مي آيد. اين اقدام رويكردي هوشمندانه و خردمندانه بود كه در روز نهم 
ارديبهشت سال 58 و درست 77 روز پس از پيروزي انقالب فرمان قانونمند 
كردن شكل گيري آن را امام راحل به شوراي انقالب صادر كردند و بعدها در 
قانون اساسي جمهوري اسالمي شكل ساختارمند يافت. هرچند به داليلي از 
جمله درگير شدن در جنگ تحميلي، سال هايي با تاخير در راه اندازي يكپارچه 
و فراگير آن مواجه بوديم، اما به هر حال از سال 1377 در دولت اصالحات، اين 
اصل مهم قانون اساسي به اجرا درآمد، به گونه اي كه به يمن اين اقدام مبارك 
امروزه بالغ بر 300000 نفر در بيش از 30000 شوراي اسالمي شهر و روستا 
ادامه در صفحه 13 در حال فعاليت هستند.  

نگاه جامعه

احمد مسجدجامعي

شوراها و مردم ساالري
 صمد شفيعي مقدم/ از عجايب روزگار است كه با راه افتادن قطار 
اعتدال در گرماي تابستان 92 همگان همه گونه انتظاري داشتند اال 
اعتدال. گويا هشت سال تجربه غوغا و جنجال، جان ها را به اضطراب 
و تعليق و هيج��ان عادتي عميق داده ب��ود.  از همي��ن رو در ابتداي 
دولت حس��ن روحاني، راديكال ترين شعارها شنيده مي شد و برخي 
انتهاي آوانگارديسم سياس��ي و اصالحي را كف مطالبات خود تلقي 
مي كردند، حال آنكه حسن روحاني را حسين موسويان در گفت وگو 
با خبرنگاري چش��م آبي اينگونه توصيف كرده بود: نه چپ اس��ت و 
نه راست. امروز كه دو س��ال از دوران دولت او مي رود هنوز جان هاي 
جماعت، معتاد هيجان است. اين جان ها تنها متعلق به كالبد اهالي 
جبهه پايداري و دلواپسان سعيد جليلي نيست، بلكه صادق زيباكالم 
و علي مطهري نيز در اين سوي جو، رقص شمشير را در ميانه ميدان 
مي طلبند و حتي در ناخودآگاه شان منتظر حلول روح احمدي نژادي 
در س��خنان و مواضع روحاني و وزرايش هستند. آخرين نمونه از اين 
دس��ت، نوع نگاهي اس��ت كه همگان به اظه��ارات رحماني فضلي، 
وزيركشور روحاني داش��تند. گويا انتظار اين بود كه رحماني فضلي 
اين بار در قامت محمود احمدي نژاد و مش��ابه حركات او در داستان 
استيضاح معروف وزير كار يا حداقل به شيوه پاسخگويي او در جلسه 
طرح س��وال از رييس جمهور ظاهر مي ش��د، غافل از آنكه سياست 
و نمايش به سبك س��ينمايي دو راه جدايند و مردان سياست بايد با 
اندك تفاوتي از مردان كف خيابان متمايز شوند و عالوه بر آن، الزمه 
اعتدال، تزريق ميزاني از رئاليس��م سياس��ي به عمل و ادبيات رجال 
دولت و حاميان سياسي و رسانه اي آنهاست. هيجان گرايي سياسي 
و قايل شدن به جمع بين سياست و حركات قهرمانانه باعث مي شود 
اكثريتي قريب به اتفاق از حاميان رسانه اي دولت، رحماني فضلي را به 
ادامه در صفحه 7 خاطر سخنان علني اش به نقد بنوازند ... 

نگاه سياسي

رحماني فضلي؛ آرامش در حضور ديگران

به جالل آل احمد و شريعتي بازگرديم

نمايندگان به صالحيت خود  راي دادند!
گزارش» اعتماد« ازسخنان تند يوسف اباذري در همايشي با حضور سارا شريعتي و حميدرضا جاليي پور

تصويب طرح  استمرار صالحيت بهارستان نشينان براي انتخابات آينده در مجلس
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اطالعيه سازمان خصوصي سازي

نوبت  دوم

انتصاب شايس�ته جنابعالي را به س�مت رياس�ت ات�اق بازرگاني 
تهران تبريك عرض نموده، س�المتي و توفيقات روزافزون شما 

را از درگاه ايزد منان مسالت مي نمايم.

جناب آقاي 
مهندس مسعود خوانساري

الياس حضرتي

حس�ن انتخ�اب بج�ا و شايس�ته حضرتعال�ي را ب�ه عن�وان 
تبري�ك  ته�ران صميمان�ه  بازرگان�ي  ات�اق  نايب ريي�س 

گفته،موفقيت روزافزونتان را آرزومندم.
الياس حضرتي

برادر گرامي 
جناب آقاي مهدي جهانگيري

حس�ن انتخ�اب بج�ا و شايس�ته حضرتعال�ي را ب�ه عن�وان 
نايب رييس ات�اق بازرگاني ته�ران تبري�ك گفته،توفيقات 

شمارا ازايزد منان خواستارم.
الياس حضرتي

برادر گرامي 
جناب آقاي ميرمحمدصادقي

 حس�ن اعتم�اد و انتخ�اب بج�ا و شايس�ته حضرتعال�ي را ب�ه
 رياس�ت فدراس�يون وزنه برداري جمهوري اس�المي تبريك 

گفته تو فيقات روز افزونتان را از خداوند منان خواهانم.
الياس حضرتي

برادر گرامي 
جناب آقاي علي مرادي

حسن انتخاب شايس�ته ش�مارا به عنوان منش�ي هيات رييسه 
اتاق بازرگاني تهران تبري�ك گفته،توفيقاتتان را از خداوند 

متعال مسالت دارم.
الياس حضرتي

سركار خانم 
سيده فاطمه مقيمي

 ديدار
 در خانه ايران

جان كري در نيويورك به اقامتگاه نماينده 
ايران در سازمان ملل رفت تا با جواد 

ظريف ديدار كند
گ�روه ديپلماس�ي| ج�ان ك�ري، وزي�ر امور 
خارجه اي�االت متحده ب�راي دي�دار با محمد 
جواد ظري�ف، وزير امور خارجه كش�ورمان به 
محل اقامت س�فير و نماينده داي�م جمهوري 
اسالمي ايران در س�ازمان ملل رفت. نخستين 
دي�دار دو وزي�ر پ�س از مذاكرات نفس�گير و 
تاريخي لوزان. ه�ر دو وزير در نخس�تين روز 
آغاز ب�ه كار كنفران�س بازنگ�ري معاهده منع 
تكثي�ر تس�ليحات هس�ته اي در نيوي�ورك 
سخنراني كردند. محمدجواد ظريف به عنوان 
رييس جنبش عدم تعهد، نخس�تين سخنران 
اي�ن كنفرانس ب�ود و اه�م بحث ه�اي وي هم 
به چالش هاي پي�ش روي عملي ش�دن واقعي 
معاهده مرب�وط بود. جان كري اما در س�خنان 
خ�ود همان گونه ك�ه پيش بيني مي ش�د پاي 
مذاكرات ب�ا ايران را به وس�ط كش�يد و تاكيد 
كرد كه از هر زم�ان ديگري به تواف�ق با ايران 
نزديك تر هستيم. رييس دستگاه ديپلماسي 
امري�كا با اش�اره ب�ه تفاه�م حاصل ش�ده در 
لوزان گفت: ايران و گ�روه 1+5 به راه حل هايي 
رسيده اند كه در صورت نهايي شدن و تصويب، 
تمام�ي مس�يرهاي ايران ب�راي دس�تيابي به 
مواد هس�ته اي الزم براي س�اخت سالح اتمي 
را مس�دود خواهد كرد. مي خواه�م بدانيد كه 
كارهاي س�خت هنوز ب�ه اتمام نرس�يده اند و 
برخي مسائل اساسي حل نشده باقي مانده اند. 
اما در واقع از هميشه به رسيدن به توافق جامع 
خوبي ك�ه دنبال�ش بوده اي�م، نزديك تريم. ما 
از ابت�دا گفته ايم كه هر گونه تواف�ق با ايران به 
وعده ها و گفته ها متكي نبوده بلكه بر ش�واهد 

استوار خواهد بود. 
8صفحه 12 را بخوانيد 9
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نتايج جلسه هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال با سرمربي تيم ملي

 نكونام
  دستيار

 كي روش شد

سياست

11

 فرمانده سپاه قدس
در جمع اصولگرايان حاضر شد

 استقبال
 علي الريجاني

 از قاسم سليماني

سياست

2

 حسن روحاني
 در جمع كارگران:

 دالالن تحريم 
به فكر شغل ديگري 

باشند

اد
تم

 اع
د/

مج
م 

ري
س: م

عك
    

11

والدت حضرت امام محمد تقي)ع( مبارك باد


