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پارلمانسياست

چهره هاي مطرحي به دنبال آراي نمايندگان هستندمعاون رييس جمهور: 

 برخي به دنبال پاشيدن 
بذر نااميدي در كشور هستند

 رياست كميسيون ها
 در ميدان ائتالف هاي جديد

23

صادق زيبا كالم 
 استاد دانشگاه تهران 

چند نكته در باب 
فيش هاي چند ده ميليوني 
ناگفته پيداس��ت كه هدف از انتش��ار 
فيش ه��اي حقوقي مدي��ران بانك ها 
و مدي��ران دولتي، زمين زدن دولت روحاني اس��ت و 
ع��ده اي مي خواهند بگويد مردم بدانيد دولت تدبير و 
اميد، دولتي كه به آن راي داده ايد در شرايطي كه بخش 
قابل توجهي از مردم و حقوق بگيران و بازنشس��ته ها 
حقوق كمي دريافت مي كنن��د و عده زيادي بيكاران 
هستند و مردم مشكالت زيادي دارند، به مديران ارشد 
دولت تدبير و اميد حقوق هاي 150 ميليوني پرداخت 
مي ش��ود. اين برداش��ت اول اس��ت، بي اعتبار كردن 
كارگزاران دولت يازدهم نزد مردم اما از واقعيت آنچه در 
افكار عمومي رخ مي دهند، غافلند. ذهن جست وجو گر 
سراغ ريشه هاي ماجرا را مي گيرد تا در يابد اين حقوق 
و دستمزد امروز پرداخت مي شود يا از سالياني قبل كه 
دولت متبوع منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست 
كه نتيجه عكس خواسته كساني خواهد بود كه پشت 

پرده قرار گرفته اند. 
 در بررس��ي اين فيش ها نبايد از دو نكته و س��وال به 
راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين 
حقوق هايي از چه زماني ش��روع ش��ده اس��ت؟ آيا از 
س��ال 92 بوده ك��ه مديرعامل اين بان��ك، رييس آن 
س��ازمان، مدير آن صندوق بازنشستگي فالن بخش، 
عضو هيات مديره اين ش��ركت يا آن ش��ركت؛ چنين 
حقوق هايي را دريافت كرده اند؟ سوال دوم اينكه اساسا 
چرا چنين امكاني فراهم شده است؟ فرض بگيريم كه 
در زمان آقاي احمدي نژاد پرداخت چنين فيش هاي 
حقوقي حتي يك فقره هم اتف��اق نيفتاده و همه اين 
فيش هاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر 
شده اس��ت. من اين فرض را از آن باب مطرح مي كنم 
تا چينش ش��رايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت 
گيرد. فرض كنيم دقيقا اين اتفاق افتاده اس��ت. حاال 
سوال اساسي اينجاس��ت؛ مجلس اصولگراي نهم در 
اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت ها 
نداش��ت؟ چرا يك بار نپرس��يد اين پرداخت ها به چه 

دليل باالست؟ 
با اين شرايط اگر مجلس در مواجهه با اين سوال اعالم 
بي اطالعي كند، كه راس امور بودن آن به زير س��وال 
مي رود و اگر در جريان بوده بايد پاسخ دهد چرا سكوت 
اختيار كرده است؟ به اين جهت به نظر مي رسد هيچ 
دفاعي در خصوص بي اطالعي و سكوت مجلس هشتم 

و نهم در قبال اين ليست ها وجود ندارند. 
 نكته بعدي كه بايد از س��وي مجلسي ها و البته دولت 
پاسخ داده شود اين است كه چرا نظام دولتي ما درگير 
فساد است و فس��اد در مباحث اقتصادي ايران رخنه 
كرده است؟ چرا بايد در روز روشن افرادي حقوق هاي 
150، 90، 50 ميليون توماني مي گيرند؟ اين تبعيض 
دقيقا نشان دهنده اين نيست كه اقتصاد كشور اقتصاد 
فاسد و ناكارآمد دولتي اس��ت كه چنين پديده هايي 

ظهور مي كند. 
نكته جالب اين است كه همه ارگان هاي و سازمان ها 
دارند بررسي مي كنند همه س��ه قوه، دانشگاه تهران 
و... در حال بررس��ي اين معضل هستند ولي هيچ يك 
به طور ش��فاف اعالم نمي كنند كه چ��را اين اتفاق در 

كشور افتاده است؟
 حاال بايد كمي واقع بينانه تر از قبل به اين س��وال مهم 
جواب بدهيم. نتيجه افشاگري ها چيست؟ جامعه را 

جلو مي برد؟ 
قطعا بيان و افشاي چنين فيش هاي 
حقوق چي��زي را در جامع��ه تغيير 

نخواهد داد، چرا كه نظام اقتصادي كش��ور فاس��د و 
ناكارآمد است و ...

تيترهاي امروز نگاه روز

 محمود خاوري كه در پي اختالس از ايران فرار كرد  
در يك پروژه ساختمان سازي در كانادا سرمايه گذاري كرد

خانه سازي 
خاوري دركانادا

طرح: جمال رحمتي/ اعتماد

7 و 8 و 9 و 10
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ميراث »دكتر«
39 سال بعد از شريعتي

  همراه با گفت و گو هايي با سوسن شريعتي
 هادي خانيكي ،  احمد نقيب زاده

جنجالي تري��ن چه��ره يك��ي از معروف تري��ن 
پرونده هاي فس��اد اقتصادي در اي��ران درگير يك 
پرونده قضايي ديگر شد. شهريور ماه سال 90 بود 
كه خبر فس��اد س��ه هزار ميلياردي سوژه صحبت 
همه ايرانيان شد؛ فس��ادي كه توسط يك شركت 
و با همكاري چن��د بانك دولتي انجام ش��ده بود. 
اگرچه در اين پرونده نام هاي زيادي مطرح بود، از 
مه آفريد اميرخسروي كه به اعدام تا محمد جهرمي 
كه همي��ن چند روز پيش ب��ه پرداخت 8 ميليون 
تومان جريمه نقدي محكوم شد اما يك نام بيش از 
همه بر سر زبان ها افتاد، نام شخصي كه مديرعامل 
بانك ملي بود و اما با روش��ن شدن ماجرا از سمت 
خود استعفا داد و از متهم در فساد به فراري تحت 
تعقيب اينترپل تبديل ش��د. محمودرضا خاوري، 
مديرعام��ل بانك ملي و از متهم��ان اصلي پرونده 
3000 هزار ميلياردي از كش��ور به كانادا گريخت. 
با ف��رارش گمانه زني ها و كنجكاوي در مورد اينكه 
چرا كان��ادا مقصد او ش��د، آغاز ش��د و خيلي زود 

ش��بكه هاي اجتماع��ي و خبرگزاري ها پر ش��د از 
عكس هاي ويالي شخصي و منزل مسكوني فراري 
بزرگ ترين فساد تاريخ ايران در كانادا و خبرهايي از 
فعاليت هاي اقتصادي پسرش در اين كشور. اگرچه 
مقامات ايراني تالش بسياري كردند تا خاوري را به 
كشور بازگردانند اما دست كم تا امروز تالش ها براي 

استرداد او بي نتيجه مانده است. 
حت��ي در دوره اي كانادا اعالم ك��رد كه خاوري به 
يكي از كشورهاي حوزه درياي كاراييب رفته است 
اما همان موقع رييس پليس بين الملل ناجا اعالم 
كرد كه اين خبر مورد تاييد ما نيس��ت؛ خاوري در 
خاك كانادا به سر مي برد. طوالني شدن اين روند 
به جايي رسيد كه مقامات قوه قضاييه بارها اعالم 
كردند از اس��ترداد خاوري به كشور نااميد شده اند 
تا پرونده فس��اد س��ه هزار ميلياردي با اعدام يك 
نفر و صدور حكم براي ده نفر ديگر مختومه ش��ود 

اما خاوري تن ب��ه محاكمه در اين 
دادگاه نداد. حاال اما بلومبرگ خبر 

داده خاوري در كانادا درگي��ر يك پرونده قضايي 
ديگر شده است. 

گروه سياسي

انفجار به وقت 
چهار بامداد

در پي برخورد حفاري مترو 
با تجهيزات گاز در شهران 

 اين منطقه شاهد انفجار
 و آتش سوزي بزرگي بود
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نبرد »آزادي« فلوجه 

پرچم عراق بر فراز شهرداري شهر 
برافراشته شد

آمريكا برجام را 
»پاره« نخواهد كرد

يك مقام آمريكايي

سومين همكاري 
فرهاد توحيدي  

وكمال تبريزي

شكايت ايران از 
امريكا به ديوان  الهه

پيگيري ها براي بازپس گيري 
اموال ايران ادامه دارد

كترينگ

متخصص در برگزاري مراسم عرفاني افطار
از250 تا7000نفر

09122056776 - 22895106 -9

 که مستحق کرامت
گناهکارانند

سه شنبه های کرگدنی
با فرهنگ و هنر و اجتماع

و کمی سیاست

شماره هشتم 
منتشر شد

ع به صفحه6  و 15 رجو

جهت سفارش آگهي  با شماره  هاي
  66429506 - 66429409    

تماس حاصل فرماييد  صالحان  22381442
 ماداليت  26205515
 راه و رسم سفر  86020311
  بهساگشت  66596370

 جناب آقاي 

مهندس شيرزادي

 الياس حضرتي - دكتر بهروز بهزادي– دكترمحبوب حضرتي  
  حجت طهماسبي - كاظم عليمحمدي – هاتف  -  شاپور باقري
 خالدي – عنايت شعار – عباسي 

مصيبت وارده را تسليت گفته ، ما 
را در غم خود شريك بدانيد .

جناب آقاي اخالقي هشترودي

الياس حضرتي – عليرضا گنجي – دكتر محبوب حضرتي – حميد رضازاده

مصيب�ت وارده را تس�ليت گفته ، م�ا را در غم خود 
شريك بدانيد .

با گذش��ت چهار دهه از مرگ ش��ريعتي و فراز و فرود 
اشخاص و نحله هاي گوناگوني كه در اين مدت بخشي 
از جريان روشنفكري ايران را نمايندگي مي كنند اين سوال پرسيدني 
اس��ت كه ميراث او براي امروز ما چيست؟ نويس��نده اي كه در دوران 
حيات فكري اش و حتي پس از مرگ زودهنگامش از جانب موافقان و 
مخالفان »دكتر« خوانده مي شد، امروز در كجاي مناسبات سياسي و 

اجتماعي جامعه ما ايستاده است؟ 
ش��ريعتي هر كه بود و هر چه ك��رد در جايگاه بالمن��ازع او در تاريخ 
روش��نفكري ما ترديدي نيست. اهميت ش��ريعتي و آثار و آرايش در 
جريان هاي مختلف فكري جامعه ما آنقدر هست كه همچنان بعد از 
گذشت چهار دهه از مرگ او هر فرد يا جريان روشنفكري ناگزير از آن 
است كه نسبت خود را با او و آرايش مشخص كند. از همين رو است كه 
مي بينيم كمتر – اگر نگوييم هيچ - چهره يا جرياني در بين مجموعه 
روشنفكري ايران وجود دارد كه در مدح يا ذم شريعتي و آثارش چيزي 
نگفته باش��د. آثار ش��ريعتي حتي در ميان س��اير جريان هاي فكري 
غيرروشنفكري ما نيز سال ها مورد بحث، نقد و مداقه قرار گرفته است 
كه از آن جمله مي توان به بخش هايي از روحانيت و حوزه هاي علميه 
اش��اره كرد. از آنجايي كه بخش مهم و گس��ترده اي از آثار ش��ريعتي 
مربوط به مباحث ديني و خوانش او از برخي متون اس��المي و تاريخ 
تشيع مي ش��د، حوزه هاي علميه نيز مانند جريان هاي دانشگاهي و 
روشنفكري نسبت به آراي شريعتي بي تفاوت نبودند. چنانچه در ميان 
جماعت روحاني چهره هاي ش��اخص و شناخته ش��ده اي را مي توان 
در هر دو سوي ماجرا يافت. ش��خصيت هايي همچون شهيد آيت اهلل 
بهشتي، شهيد مفتح، امام موسي صدر و... از مشهور ترين چهره هاي 
مدافع و حامي او بودند. از س��وي ديگر چهره هاي شاخصي همچون 
ش��هيد مطهري، شيخ قاس��م اس��المي، آيت اهلل مصباح يزدي و... از 
شناخته شده ترين مخالفان دكتر شريعتي در بين روحانيت بودند. بحث 
شريعتي و نظراتش در حوزه هاي علميه آنقدر داغ بود كه مي توانست 
روحانيت شيعه را دست كم در دوره اي به موافقان و مخالفان او تقسيم 
كند و اين تقس��يم بندي آن قدر جدي بود كه حتي در رابطه برخي از 
آنها نيز مي توانست تاثيرگذار باشد. چنانچه گفته شده حمايت شهيد 
بهشتي از ش��ريعتي و مخالفت آيت اهلل مصباح يزدي با او سرانجام به 
رابطه دوستانه چندين و چند ساله اين دو روحاني پايان مي دهد. پايان 
رابطه دوستانه شهيد بهشتي با آيت اهلل مصباح البته پايان اين ماجرا 
نبود. چنانچه مي دانيم چندي بعد شهيد بهشتي طي يك سخنراني 
به بيان انتقادات صريحي نس��بت به آيت اهلل مصباح پرداخت كه اين 
مساله به قهر مصباح از مدرسه حقاني به همراه هجده تن از روحانيون 
نزديك به وي منجر شد. بنابراين ش��ريعتي و آثارش نه فقط در بين 

روش��نفكران و دانش��گاهيان بلكه در ميان ديگر طبقات اجتماعي از 
جمله روحانيت نيز داراي اهميت بس��يار بااليي بود. شريعتي هم در 
طول دوران حياتش و هم در تمام سال هاي پس از آن انتقادات بسياري 
را برانگيخت كه اين خود به معناي آن اس��ت كه حرف هايش شنيده 
و از آن مهم تر فهميده مي ش��د. در سال هاي اخير ميزان نقدهايي كه 
به شريعتي مي شود بيش��تر و بي محاباتر از قبل شده كه آن را بايد از 
جوان��ب مختلف مورد تحليل ق��رار داد. برخي از اين نقدها از س��وي 
روشنفكراني مطرح مي شود كه شايد هنوز پس از سال ها در حسرت 
شهرت و محبوبيتي كه شريعتي داشت مانده اند كه اين موضوع بحث 
ما نيس��ت. اما هستند نقدهاي ديگري كه بخشي از شرايط امروز ما را 
نتيجه تئوري پردازي ها، كتاب ها و سخنراني هاي او در دهه هاي چهل 
و پنجاه مي دانند. در واقع اينها علل ناكامي ها و نارس��ايي هاي كنوني 
جامعه سياس��ي ما را در س��خنراني ها، جزوات و كتاب هاي شريعتي 
جست وجو مي كنند. در اينكه شريعتي در دهه هاي چهل و پنجاه در 
جامعه ايران شاخص ترين چهره روشنفكري ما بوده ترديدي نيست. 
در اينكه تاثير او با هيچ كدام از ساير چهره هاي روشنفكري ايران – چه 
به لحاظ كيفي و چه به لحاظ كمي- قابل مقايسه نبوده نيز شكي و باز 
ترديدي نيست كه هر كاري در ساحت سياست و جامعه انجام مي شود 
متضمن آثار نيكو از س��ويي و پيامدهاي منفي از سوي ديگر است كه 
بايد با چشم نقادانه به آن نگريس��ت و مورد بازخواني اش قرار داد. اما 
اينكه با تجربه امروزي بعد از گذش��ت نزديك به چهار دهه از استقرار 
نظام جمهوري اس��المي به نقد روشنفكري بنشينيم كه بيش از يك 
س��ال مانده بود به انقالب از دنيا رفت و تمام نارسايي ها و ناكامي هاي 
اي��ن دوران را حاصل كار و فعاليت هاي فك��ري او بدانيم نه به انصاف 
نزديك است نه به واقعيت. حال بايد پرسيد آيا اين روشنفكري كه بعد 
از چهل سال همچنان مورد تعريف و تمجيد از سويي و نقد و رد از سوي 
ديگر اس��ت چه چيزي براي امروز ما و جامعه مان دارد؟ به بيان ديگر 
ميراث »دكتر« براي امروز ما چيست؟به نظر مي رسد طيف مخاطبي 
كه شريعتي در دوران حيات اش براي خود تعريف كرده بود امروز نيز 
همچنان مي تواند مخاطب آثار او باشد. شريعتي در صورتبندي خود 

از جامعه آن را به سه طيف متفاوت تقسيم كرده بود: 
1- طيفي كه اساسا دغدغه دين، مذهب )و احتماال به طور مشخص تر 

اسالم( را ندارد. 
2- طيفي كه به دين و مذهب با همان آموزه هاي قديمي، سنتي بسنده 
كرده و هيچ احتياجي به بازانديشي و مستدل كردن عقايدي كه به آن 

اعتقاد مي ورزد نمي بيند. 
3- طيفي كه با وجود اينكه مذهب همچنان برايش دغدغه 
است - و دغدغه مهمي هم هست- اما خود را نيازمند آن 

مي بيند ت��ا در عقايدي كه دارد پااليش كند و اعتق��ادات خود را به نحوي 
مستدل كند كه با زندگي در دنياي امروز تعارض و تنافري نداشته باشد. 

عظيم محمودآبادي

نظرات خود را 
برای ما پيامك 

كنيد
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پرده سوم »حقوق هاي نجومي«
 با انتشار فيش حقوق 57 ميليوني مدير يك نهاد دولتي 

 و كارانه 485 ميليوني يك مدير دوران احمدي نژاد
ماجراي فيش هاي حقوقي باال گرفت

افتخار يا فاجعه؟
چند روز پيش آق��اي آخوندي وزير راه 
و شهرسازي در مجلس انتقاد تندي از 
مسكن مهر  كرد و گفت: »در اينجا بازهم مي گويم كه 
طرح مس��كن مهر فاجعه آميز است... طرح فاجعه آميز 
مس��كن مهر يكصدهزار ميليارد تومان هزينه داشت. 
مجدد مي گوي��م و در مجلس قبل هم ب��ا صداي بلند 
گفتم كه اين طرح )مس��كن مهر(، طرح فاجعه آميزي 
بوده و منافع و منابع ايران را اتالف كرده اس��ت... اين را 
مي گويم كه يك بار ديگر به چنين طرح هايي در سطح 
اقتصاد كالن، متشبث نشويد و از اين طرح ها خودداري 
كنيد.« چنين موضع تندي به س��رعت با واكنش وزير 
دولت آقاي احمدي نژاد مواجه ش��د و پاس��خ داد كه: 
»فاجعه دانس��تن طرح مس��كن مهر زير سوال بردن 
قانون و كمال بي انصافي است... وزارت راه و شهرسازي 
دولت يازدهم در حوزه مسكن عملكرد خاصي نداشته 
كه بتوان نقد كرد به طور مثال؛ در سه سال گذشته در 
خصوص احياي بافت فرس��وده وس��اماندهي حاشيه 
نشين ها چه كرده اند؟ در سه سال گذشته در خصوص 
ساخت مسكن هاي حمايتي چه كرده اند؟ چند واحد 

مسكن اجتماعي ساخته اند؟« 
واقعيت اين است كه پاس��خ وزير دولت پيش و متولي 
مسكن مهر، ربطي به ادعاي آقاي آخوندي ندارد، اتفاقا 
اگر پاسخ را دقيق بخوانيم، تاييد ادعاي طرح شده عليه 
مسكن مهر اس��ت. فرض كنيم كه دولت جديد حتي 
نتوانسته باشد يك واحد مسكوني از مسكن اجتماعي 
اح��داث و به مردم داده باش��د، آيا اين ام��ر موجب رد 
ادعاهاي وي عليه مسكن مهر مي شود؟ يا برعكس فرض 
كنيد كه دولت موجود هزاران مسكن اجتماعي ساخته و 
تحويل مردم داده باشد، در اين صورت آيا حق دارد كه به 
واسطه اين موفقيت اقدامات گذشته را زير سوال ببرد؟ 
در هر دو مورد پاس��خ منفي است. به عالوه فرض كنيد 
كه انتقاد فوق از طرف وزير مربوط نبود، يك نفر ديگر آن 
را بيان كرده بود، در اين صورت چه پاسخي مي داديد؟ 
در واقع اين پاسخ بر اين مبنا استوار است كه هر دولتي 

كه كاري را و به هر قيمتي انجام داده باشد دولت موفقي 
اس��ت و اتفاقا نقد مخالفان مس��كن مهر وجود همين 
ذهنيت است. زيرا مساله آنان اين نيست كه يك دولت 
بتواند يك ميليون واحد مس��كوني ساخته باشد، بلكه 
مساله اصلي اين است كه اين يك ميليون به چه قيمتي 
تمام شده و منافع و زيان هاي آن چگونه است؟ مساله 
منتقدين اين است كه براي انجام طرحي به اين بزرگي 
كه ش��ايد بزرگ ترين طرح در تاريخ طرح هاي عمراني 
ايران باشد، آيا يك مطالعه جامع صورت گرفته است يا 
خير؟ آيا ممكن است طرحي به اين بزرگي را انجام داد 
و منابع عظيم مالي آن را از بودج��ه دولت يا در واقع از 
جيب مردم و نيز منابع بانكي تامين كرد، ولي درباره اصل 
ضرورت آن، ابعاد آن، جايابي آن، تامين خدمات شهري 
آن، نحوه واگذاري آن، مش��كالت پولي و تامين منابع 
آن، چگونگي نظارت بر كيفيت س��اخت آنها و... انواع و 
اقسام پرسش هاي ديگر يك مطالعه اوليه انجام نشده 
باشد؟ اتفاق نظر وجود دارد كه تورم سال هاي 1391 و 
1392 نه فقط متاثر از آغاز تحريم ها بود، بلكه به دليل 
هزينه هاي سرسام آور مسكن مهر رخ داد. هزينه هايي 
كه از منابع بانكي و با خلق پول و نقدينگي رخ داد. مشكل 
تورم ناشي از اجراي اين طرح، فقط يكي از عوارض آن 
بود. كيفيت هاي ساخت و نيز مسائلي از قبيل زندگي 
افراد گوناگون با فرهنگ هاي متضاد در اين آپارتمان ها 
و فقدان زيرس��اخت هاي الزم، مثل مدرسه، خدمات 
درماني، خدمات قضايي و امنيتي و پليسي، حمل ونقل، 
آب، برق، تلفن، حتي نبود خدمات خرده فروشي نيز در 
بسياري از واحدهاي ساخته شده مسكن مهر وجود دارد 
كه موجب شده صاحبان آن رغبت كافي براي حضور در 

اين واحدها را پيدا نكنند. 
مدافعان مس��كن مهر، حتما مي توانند مواردي از اين 

مسكن را به عنوان الگويي موفق ارايه 
دهند. به طور قطع در ميان صدها هزار 

واحد مسكوني ساخته شده، نمونه هاي موفق نيز وجود 
دارد و كسي نمي تواند منكر آنها شود، و 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

فراكسيون اميد را 
تقويت كنيد

حزب اعتمادملي خطاب به 
نمايندگان اصالح طلب پارلمان: 


