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رضا شهابی به زندان بازگشت
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل اقدام دادستانی برای
ضبط ملک وثیقه گذار  17مردادماه به زندان رجایی شهر
بازگشت .از آنجا که مرخصی پزشکی رضا شهابی به پایان
نرسیده متأسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی
پزشکی مورد تأیید قرار نگرفته است ،بر همین اساس دستور
ضبط وثیقه صادر شده و وی به زندان رجاییشهر بازگشت.

علی صوفی فعال سیاسی اصالحطلب:

اصالحات همچنان به اعتبار مردمی
نیازمند است

کدام نهاد میزبان رابرت موگابه سرکوبگر نهادهای مدنی بود؟

صفحه 2

مصطفی کواکبیان:

مجلس پاسخی در شان اقدامات آمریکا
علیه ایران خواهد داد

صفحه 3

سرمقاله

 5نکته پیرامون مسائل روز

حمید اولیایی-فعال سیاسی اصالحطلب

اول :بــا نگاه به يك يا چند قطعه عكس و يا مالحظه حال شــخصى
در موقعيتى خاص او را قضاوت نكنيد .زندگى انســان چون قطعه عكس
ايستا و استاتيك نيســت بلكه زندگى وى همچون فيلم پويا و ديناميك
اســت كه در آن عكسهاى زشت و زيبا و حال و احوال خوب و بد ديده
مىشــود .همهى ما اينگونهايم و نمايندگانــى هم كه با موگرينى عكس
يادگارى گرفتهاند همينگونهاند .نقد شــرايط و سيســتم موجود به جاى
خــود ،اما قضاوت تند و ورود به زندگــى خصوصى افراد و نيت خوانى و
تحقير آنان ممنوع .وقتى برخى از مســئوالن خصوصاً دســت اندركاران
امــور در گزينشها و تحقيق كردن از افراد بعضاً به رويههاى غير اخالقى
روى مىآورند بايد انتظار داشــت كه مردم و حتى مخالفان و منتقدان به
سيستم را همچون خود كنند.
دوم :اما نقد جدى شرايط ،سيستم و نظامى كه برخى از نمايندگانش
اينگونــه با فدريكا موگرينى عكس يادگارى و ســلفى مىگيرند به جاى
خود محفوظ اســت .اين مجلس ثمره نظارت استصوابى شوراى نگهبان
و انتخاباتى غير دموكراتيك اســت كه متأســفانه بسيارى از نمايندگانى
كه تحت لواى ليســت اميد وارد آن گرديدهاند تــوان و جربزه برآوردن
انتظارات و خواســتههاى بسيارى از رأى دهندگان خود را ندارند .عكس
گرفتن با موگرينى به نظر من اشــكالى ندارد اما چرا يك بانوى فرهيخته
ايرانى با همان پوشش موگرينى حق ورود در صحن مجلس و كسب اين
همه عزت و احترام ندارد؟ من و شــما به عنوان فرد مســئول يا شهروند
عادى چنانچه در كنار فدريكــو موگرينى قرار مى-گرفتيم به طور حتم
با او عكس يادگارى مىگرفتيم البته با ظاهرى آراســته و وزين ،اما بنده
[نوعــى] در كنار آن عكس ،براى لغو تبصره مــاده  ٦٣٨قانون مجازات
اســامى هم تالش مىكردم كه به حبس و يا جزاى نقدى زنانى اشــاره
مىكند كه بدون حجاب شــرعى [البته از ديدگاه تصويب كنندگان اين
قانون] در معابر و انظار عمومى ظاهر مىشوند .اين ماده قانونى وهن قانون
مجازات اسالمى اســت و اصوالً مجازاتى مطلقا در قرآن براى بىحجابى
بانوان نيامده اســت و در سيره معصوم (ع) هم اينگونه نبوده است .بنده
[نوعى] براى لغو قانون فعلى گزينش و دادن امتياز و مسئوليت و قدرت و
منزلت بر مبناى پوشش تالش مىكردم .در عين ترويج ارزشهاى دينى
و اخالقى و طبعاً پوشــش متناسب با آنها در جهت شناسایی و تصویب
قوانین الزم نیز جســتجو و تالش میکــردم .نمايندگان محترم مجلس
بدانيد كه مشكل جامعه مدنى و بخشى از مردم با شما نه در عكس سلفى
گرفتن با موگرينى كه اين دوگانگى در رفتارهاى شما و صاحب منصبان
است .پنجم :اين موضوع براى بنده سؤال است كه خانم موگرينى كه اين
همه مورد عزت و احترام ما واقع شــد و ســوگلى مجلس با حضور سران
قوا و بسيار از مقامات عالى كشور ،يك كمونيست ايتاليايى است و ما در
طول دهه هاى گذشــته با كمونيستهاى وطنى خودمان چه رفتارهاى
غير اخالقى داشتهايم؟ از محروم كردن دانشجويان چپ از ادامه تحصيل
تا اخراج اساتيد كمونيست از دانشگاه و سرانجام اعدام بعضی از آنها .آيا
نمايندگانى كه با خانم موگرينى عكس گرفتهاند حاضر هستند از حقوق
شهروندى افرادی با آن سوابق دفاع نمايند؟...

چرا دیکتاتور
آفریقا؟
علی نظری -سردبیر
بعد از مشاهده تصاویر روز تحلیف ،برای نمایندگان مجلس متأسف شدیم که در جنجال و هیاهوی رسانهها متوجه حضور میهمان خاصی نشدند.
جار و جنجال پیرامون عکس سلفی نمایندگان مجلس شورای اسالمی با خانم موگرینی به قدری بزرگ جلوه داه شد که حاشیههای زشت این مراسم کمرنگ شد.
خبر اول
یقین ًا پرداختن به حواشی عمل سبکسرانه چند نماینده اصولگرا و اصالح طلب با مأموریت خاصی صورت گرفته است.
روز شــنبه مجلس شورای اسالمی به عنوان میزبان مراسم تحلیف نتوانست در حد انتظار ظاهر شود .مراسمی که حرف و حدیث بسیاری برجای گذاشت .عدم
دعوت از رؤسای جمهور سابق و اسبق گرفته تا عدم دعوت از مولوی عبدالحمید پیشوای اهل تسنن ایران ،از حاشیههای پربحث این مراسم به شمار میآیند .اما در
حوزه بینالمللی سؤال این است که چرا کسی انگشت روی دعوت از یک دیکتاتور منفور آفریقایی نمیگذارد؟!
رابرت موگابه رهبر  93ساله زیمبابوه که یکی از جالدان شهیر دنیای معاصر است ،با قساوت و کارنامه سیاه آدم کشی چه نسبتی با کشور ایران دارد؟! حدود چهل
سال است که این سیاستمدار سرکوبگر به قلع و قمع مبارزان راه آزادی در کشور زیمبابوه پرداخته است.
جنبشهای آزادیبخش آفریقایی در زیمبابوه با شیوه وحشیانه این قصاب سیاه از بین رفتهاند! به عنوان یک ایرانی حامی آزادیخواهی وقتی عکسهای این دیکتاتور پیر را در فرودگاه تهران
برای شرکت در مراسم تحلیف با استقبال علی ربیعی دیدم شوکه شدم و حیرت کردم که از حمایت جنبشهای آزادیبخش به کجا رسیدهایم .روز شنبه و در پخش تلویزیونی مراسم تحلیف ،هرگاه
دشمن آزادیخواهان آفریقایی را دیدم ،بر دعوت کنندگان از این دیکتاتور لعنت فرستادم .طبعا طبق پروتکلهای بینالمللی ،دعوتنامه میزبان مراسم (مجلس
در صف اول میهمانان خارجی این
ِ
شورای اسالمی) از طریق وزارت امور خارجه به کشورهای مذکور ارسال شده است .دولت مقصر بزرگ این ماجراست که در خبط بزرگ میزبان (مجلس) سکوت پیشه کرد! اما در آن سوی میدان نیز
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از منتهی الیه چپ تا منتهی الیه راست به خاطر عدم اعتراض به حضور این دیکتاتور باید مورد مواخذه قرار گیرند .رئیس جمهور ما در سخنانش از قرار گرفتن در
پله  111دموکراسی به خود میبالد ،اما موگابه و هیئت نمایندگی کشورهای سوپر استبدادی نظیر کره شمالی نظارهگر و شنونده سخنان او هستند! تا امروز که پنج روز از برگزاری این مراسم گذشته
است ،نمایندگان ملت ،منفعل و خاموش و بیآن که از دولت و رئیس مجلس پرسشگری داشته باشند گویی در دنیایی دیگر زندگی میکنند .فراکسیون امید هم در جوار اصحاب کهف به خوابی
طوالنی رفته است! اگر قرار بود از آفریقا کسی در مراسم تحلیف رئیس جمهور برگزیده ایران حضور یابد ،بزرگمردانی چون مرحومان ماندال ،نایرره و لوتولی است؛ نه سرکوبگران آزادی و دموکراسی
مانند جناب موگابه که در  37سال زمامداری اعم از نخست وزیری و رئیس جمهوری هزاران تن از مخالفان سیاسی خویش را به قتل رسانده است!

محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران در گفتگوی اختصاصی با مستقل:

انتخاب شهردار تهران یک مرحله ای است

یادداشتهای امروز
صفحه 2

چرا منادیان اعتدال برای رأي
اعتماد...

سام سکوتی بداغ
صفحه 3

شکست شأن مجلس در سلفی با
موگرینی است یا...؟

معروف صمدی
صفحه 3
حاکمیت قانون یا شریعت ؟!

امروز شهردار مشخص و در اولین جلسه شورارسما مشخص
می شود .رقابت نفســگیر انتخاب شهردار تهران توسط شورای
پنجــم امروز به خط پایان می رســد .ازبین  7کاندیدای نهایی
 2نفر برای وزارت در کابینه دوازدهم معرفی شــدند .افشــانی
هم انصراف داد .پایان این ماراتن رقابت بین نجفی ،مرعشــی،
مهرعلیزاده و کوالیی است.
در همین راســتا خبرنگار مستقل از محمد علیخانی پرسید

شــانس کدامیک از این  4گزینه برای تصدی شهرداری بیشتر
است؟
این عضو شــورا گفت :ما بناست برنامه ها را بشنویم و بعداز
ارائه ها طبعا سئواالتی را از  4کاندیدا خواهیم داشت.
وی افزود :شهردار ازقبل تعیین نشده و ما طبق برنامه ریزی
قبلی روز  5شنبه رای گیری خواهیم کرد.
علیخانــی در خصوص نحــوه برنامه هــای کاندیداها اظهار

داشت :برنامه ها متفاوت هســتند.برنامه های مختصر داریم و
از ســوی دیگر افرادی هم برنامه هــای مفصل با ذکر جزییات
ارائه کرده اند.
علیخانــی در خاتمــه اظهــار داشــت :ما روز پنج شــنبه
شــهردار را مشــخص مــی کنیــم و در اولین جلســه بعداز
رســمیت شــورا شــهردار پایتخت به وزارت کشــور معرفی
می گردد.

محمدعلی مشفق
صفحه 2

از الفبای دموکراسی احترام
به جریان پیروز انتخابات است

علی اکبر محمودی

