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قاسم بزرگ زاده -  مشاور حقوقی 

به گزارش ایلنا، اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران در واکنش به انتشار لیست اموال قالیباف، اظهار داشت: وقتی آقای قالیباف 
لیســت اموال خود را اعالم کرد، به یاد یکی از وزرای دولت احمدی نژاد افتادم که او هم اموالش را اعالم کرد و گفت 35 هزار تومان 
در حسابم است!دوستی در پاسخ به این سوال که چرا تحقیق و تفحص در شهرداری تهران، رای نیاورد؟ گفت: در شورای شهر تهران 
اصولگرایان با تحقیق و تفحص مخالفت کردند؛ در نتیجه رای الزم را نیاورد، در حالی که ما اصرار داشــتیم که تحقیق و تفحص به 

نفع شهردار و شورا است.

یکی از وزرای احمدی نژاد هم می گفت 
۳۵ هزار تومان در حسابم است!

خبر 

سخن روز 

لیســت 21 نفِره شــورای سیاست گذاری 
اصالحــات اعالم شــد و از ناحیه بســیاری 
از فعاالن سیاســی اصالح طلــب موردانتقاد 
قرارگرفته اســت. آنچه موجــب بحث ها و 
اختالفات بین فعالین سیاســی شــده صرفًا 
حضور یا عدم حضور در لیســت نیست. بلکه 
دقیقا مســئله روش کار انتخاب اعضا است 
که شــباهت غریبی بــه روش کار نهادهای 
اقتدارگرا دارد. این روش همان رســم غلطی 
است که باید از سرچشــمه مقابل آن گرفته 
شــود. ســازو کار تعیین نفرات نامشخص و 
درخفا بوده، نحوه رأی گیری نیز دموکراتیک 
و با اکثریت آراء نبوده بلکه بر اســاس رانت و 
ارتباطات شخصی و خانوادگی پدرخوانده ها و 
همچنین تالش و تبانی نورسیده ها و هزینه 
نداده  هــای جریان اصالحــات انجام گرفته 
اســت. از انتخابات مجلس دهــم که با پیام 
رئیس دولت اصالحات مــردم تهران یکجا 
سی نماینده مجلس شورای اسالمی و پانزده 
نماینده خبرگان را به مجلس فرستادند طبیعی 
بود که این بار گروهی نفس زنان از را ه برسند 
و وظیفــه انتخاب نفرات صد در صد منتخب 
را برعهده بگیرند حتی خودشــان هم در کنار 
انتخاب کاندیدا وارد لیســت اصالحات شوند. 
در همین رابطه با رضا نوراللهی از چهره های 
سیاسی اصالح طلب گفتگو کردیم که در ادامه 

می خوانید:
سازوکار شورای سیاست گذاری در 

تهیه این لیست چه بود؟
از ابتدا بســیاری از کارشناســان و بخش 
زیادی از اصالح طلبان با ســازوکار شــورای 
عالی سیاست گذاری مخالف بودند همان طور 
که بــزرگان اصالحات تعریــف کردند نقش 
احــزاب و گروه ها نقشــی  بی بدیل در فرآیند 
اصالحات اســت، متأســفانه هــم در دولت 
اصالحات و هم بعدازآن به گســترش احزاب 
توجه زیادی نشــد درنتیجه نتوانستیم شاهد 
شکل گرفتن احزاب نیرومند در کشور باشیم. 
شورای عالی سیاست گذاری در نظر داشت با 
افراد حقیقی و حقوقی جایگزین شود و کاماًل 
مشــخص بود که خود این فرآیند محصول 

خوبی نخواهد داد.
یکی از نــکات موردتوجه این اســت که 
معیارهــای چینش این افــراد واقعاً چه بوده 
اســت و چــه شــاخصه های در انتخاب این 
افراد به عنوان شــورای عالی سیاست گذاری 
لحاظ گردیده است که این  گروه می خواهند 
تصمیم گیری و  تصمیم ســازی کنند؟ یکی 
از شــاخصه هایی که قرار بود در انتخاب افراد 

به عنوان اعضای شورای عالی سیاست گذاری 
لحاظ شــود این بــود که این افــراد با نگاه 
ملی  و عدم وابســتگی بــه چهره ها، احزاب 
یا جناحی خاصی باشــند. متأسفانه اشخاص 
حقیقی که خودشــان باید نقش آفرین باشند 
مدعی شــدند و برای گرفتن کرســی های 
شورا رقابت کردند، ما شــاهد بودیم افرادی 
که معاون رئیس جمهور یــا وزیر بودند برای 
رفتن به شــورا ثبت نام می کنند. بدیهی است 
که معاون رئیس جمهور یا وزیر بودن از احترام 
و جایگاه خاصی برخوردار است در شأن آن ها 
نبود که برای شــورا ثبت نام کنند. شورا یک 
جایگاه تخصصی است و باید افرادی در آنجا 
وارد شوند که تخصصی مرتبط داشته باشند و 
نسبت به شــورا وفادار باشند. متأسفانه برخی 
در شورای عالی سیاست گذاری وارد شدند که 
برای اشغال صندلی های شورا آنجا را محلی 
برای دعوا و کشــمکش کردند. طبیعی است 
که وقتی کار بدین جا می کشــد نتیجه ای جز 

این نخواهد داشت.
در همان ابتدا که من و بسیاری از دوستان 
به ســازوکار انتخاب اعضای شــورای عالی 
سیاســت گذاری انتقاد می کردیم ما را متهم 
می کردنــد که قصد تضعیف شــورای عالی 
سیاســت گذاری را داریم. جالب است بدانیم 
اختالف اصلی و اساســی ما با جناح اصولگرا 
همین مورد اســت. یعنی وقتی کسی بنا را بر 
خودی و غیر خودی بگذارد و شــهروند درجه 
یــک و دو تعیین کند تقســیم جامعه ایجاد 
می شــود. حتی اگر چند نفر از معترضین هم 
وارد لیســت اصلی بشــوند آنچه حل نشده 
باقی می ماند ســازوکار انتخاب اعضا است. 
آیا شایســته ساالری حاکم بوده یا خویشاوند 
ســاالری و رانت خواهی نفرات شورای عالی؟ 
اگــر به دلیل حساســیت انتخابات ریاســت 
جمهوری تــن به قواعد غیــر قانونی و غیر 
دموکراتیک بدهیم ایــن خطر همواره وجود 

خواهد داشــت که هــر دوره انتخابات برهه 
حســاس کنونی باشــد و به مــرور زمان به 
دیکتاتوری دوستان و دلسوزان اصالح طلب 
آری می گوییم ولی مصلحت سنجی و نظارت 
اســتصوابی شــورای نگهبان را غیر عادالنه 

می خوانیم. 
حضــور اعضــای شــورای عالی 
کــه مســئولیت  سیاســت گذاری 
داشتند  را  افراد  صالحیت  بررســی 
به عنوان اعضای لیســت 21 نفِره را 
چطور ارزیابی می کنید؟ آیا می شــود 
کســی هم تصحیح کننده باشد هم 

امتحان دهنده؟
وقتی پایه کاری غلط چیده شود نتیجه هم 
همین خواهد شد به نظر افرادی که به ظاهر از 
قدرت بیشتری برخوردار بودند انتخاب نشدند. 
افرادی نظیر آقای مهر علیزاده یا آقای صوفی 
که از وزن باالیی سیاســی برخوردار هستند 
که قطعاً وزن آن ها از اعضای انتخاب شــده 
در این لیســت به مراتب بیشــتر است. وقتی 
افــرادی را بدون رعایت قواعد دموکراســی 
انتخاب می کنند و در آن سمت ها در شورای 
عالی سیاست گذاری می گذارند نتیجه بهتر از 
این نمی شــود، باید دید چرا بجای افرادی با 
داشتن نگاه ملی و بدون طمع برای تصاحب 
کرسی های شورا برای خودشان و دوستانشان، 
افــرادی را انتخاب کردند که خودشــان وارد 
رقابت رفتن به شــورا شدند و خواستند از این 
ظرفیت به نفع خودشان استفاده کنند. به هر 
صورت اگر این ها جایگاهشان در حد شورای 
شــهر بوده چرا رفتند در جایگاهی شــورای 
عالی سیاســت گذاری قــرار گرفتند جایگاه 
شورای عالی برای بزرگوارانی بوده که بدون 
چشم داشت به کرسی شورای شهر می بایست 
صالحیــت افراد را بــرای معرفی جهت اخذ 

کرسی های شورای شهر بررسی کنند.
 کســی که خودش عطش رفتن به شورا را 

دارد چگونه می تواند به عنوان اعضای شورای 
عالی سیاســت گذاری برای اشــخاص دیگر 

تصمیم گیری کند.
 باید دید این ها با چه فرآیندی به این لیست 
راه یافتند آنچه که من شنیدم این بود که در 
همان جلسه ای که همه آن ها را جمع کردند 
و از آن ها تعهد گرفتند از ایشــان پرســیدند 
چه کســانی را  برای انتخاب لیست 21 نفِره 
شورای شــهر تائید می کنید ؟ همه آن 150 
نفر کاندیدا بالتفاق اعالم کردند که اعضای 
شــورای عالی سیاست گذاری وظیفه انتخاب 
لیست 21 نفِره شورای شــهر  رادارند، اینجا 
می توان گفت که یــا جمع بی طرف دیگری 
را یادشان نبوده یا ســراغ نداشتند که بجای 
شورای عالی سیاست گذاری برای گزینش و 
بررســی صالحیت 150کاندیدا معرفی کنند 
درنتیجه همه آن ها معتقد به بررسی صالحیت 
کاندیدا توسط شــورای عالی سیاست گذاری 

بودند.
نظر شــما در خصــوص اعتراض 
برخی چهره های اصالح طلب به این 

لیست چیست؟
نبایــد فراموش کنیم که هر لیســتی هم 
به غیــراز این لیســت 21 نفِره داده می شــد 
بازهــم عــده ای مخالفت می کردنــد به هر 
صورت شورای عالی سیاست گذاری بین 150 
نفر بر اســاس اختیاری که خود آن ها به آن 
شــورا داده بودند این افراد را انتخاب نمودند 
آیا باید تمکین کرد یا اصل کار را زیر ســؤال 
ببریم؟ این بدعت خطرناکی است زمانی که 
آن ها خودشان به شورای عالی سیاست گذاری 
اختیار انتخاب افراد را داده اند امروز بیایند و آن 
را به هم بزنند این کار باعث می شود که دیگر 

آینده نتوانیم کار جمعی کنیم.
بزرگان اصالحات به دلیل جایگاه خود نباید 
و نمی توانند وارد اختالفات شــوند بلکه باید 
چهره های شاخص در الیه دوم اصالح طلبان 
که دارای پیشینه و سوابق طوالنی هستند و 
اغلب زندان رفته و هزینه داده هســتند وارد 
شورای عالی شوند و با شنیدن استدالل های 
موافقین و مخالفین جمع را مجاب به پذیرش 

روند دموکراسی نمایند. 
البته این پیشنهاد برای انتخابات دوره های 
بعد کارســاز اســت زیرا این دوره بیشــتر از 
این نمی توان با این مشــکل بدنه اجتماعی 

اصالحات را معطل گذارد. 
اصالح طلب ها نباید مسائل بزرگ تر را فدای 
مسائل کوچک کنند و بهترین کار این است 
که علیرغم انتقادات زیادی که مطرح اســت 
این انتخابات را با همه کم و کاســتی برگزار 

کنیم.

یک اقتصاددان با بیان این که سیاست های 
اقتصادی مسئول اصلی بحران های اقتصادی 
کشــور هســتند، گفت: امروز با پدیده هایی 
همچون کودک و زن خیابانی، کارتن خوابی و 
غیره مواجه هستیم که همه این ها محصول 
سیاست های تعدیل ســاختاری به ویژه بعد از 

جنگ تحمیلی در ایران هستند.
به گزارش ایســنا، حسین راغفر در نشست 
در متن شهر یا در شورای شهر؟  که با حضور 
لیال ارشــد مددکار اجتماعی و موسس خانه 
خورشید، خســرو صالحی مدیر عامل شبکه 
یاری و مهناز عطاران متخصص شهرسازی 
در باشــگاه هواداران جمعیت امام علی)ع( با 
بررسی امکان موفقیت برنامه های فرهیختگان 
و فعاالن مدنی در شــورای شهر برگزار شد، 
گفت: نگرانی هــای من فراتر از نگرانی برای 
شهر تهران است بلکه من نگران برای ایران 
هستم و سیاست های اقتصادی را علت اصلی 
بحران های اقتصادی و مسائل کشور می دانم.

وی در ادامــه به جهانی شــدن اقتصاد و 
سیاست های نئو لیبرالیسم اشاره کرد و گفت: 
پدیده هایــی همچون کودک و زن خیابانی و 
کارتن خوابی و ... پدیده های امریکای التین 
هستند که امروز جامعه ما با آن ها درگیر است 
و بســیاری از این پدیده ها از ســال هفتاد به 
دنبال اجرای سیاســت های تعدیل ساختاری 
در ایران ایجاد شــدند و در حــال حاضر نیز 
شاهد رشد آسیب های اجتماعی با یک شتاب 
مضاعف در ســطح کشور هســتیم که علت 
اصلی آن ها سیاست های اقتصادی هستند که 

مولد نابرابری و فقر می شوند.
این اقتصاددان در ادامه با بیان این که فقر، 
ناامنی های زیادی را ایجاد می کند، گفت: به 
ویژه در دهه های اخیر و در پی جهانی شدن 

اقتصاد و سیاست های اقتصادی نئولیبرال در 
کشور و گسترده شدن آن ها، فقر نیز افزایش 

یافته است.
راغفر در ادامه با بیان این که در حال حاضر 
نابرابری، فقر و فســاد تولید می شود، گفت: 
برای حل مســائل باید به ریشه ها بپردازیم و 
باید بدانیم در چه وضعیتی هســتیم و به چه 

سمتی حرکت می کنیم.
وی تصریح کرد: معتقدم جامعه ما به سمت 
سائوپائولویی شدن پیش می رود و سائوپائولو 
شهری است که در کل جهان مظهر نابرابری 
بوده و بخش هایــی از آن با دیوار از یکدیگر 

جدا شده اند.
وی ادامــه داد: در ســائوپائولو بخش هایی 
که طبقات برخوردار در آن ها زندگی می کنند 
کامــال از بخش طبقه دوزخیــان زمین جدا 
بوده و غالب شهر فقرایی هستند که به دلیل 
فقرشــان در گروه های جرم و جرائم سازمان 
یافته قرار گرفته اند و بخش مرفه برای ورود 
به بخــش محروم از خودروهــای ضدگلوله 

استفاده می کنند.
راغفر ادامه داد: تردد در ســطح شهر برای 
در جامعه ســائوپائولو  برخــوردار  گروه های 
بســیار ناامن اســت و در این جامعه امنیت 
اولین قربانی اســت و حتی نیروی انتظامی و 
پلیس نیز به علت گسترش فقر و ناامنی قادر 
به کنترل اوضاع نبــوده و خودش نیز عمدتا 
از طبقات محروم جامعه ســر برآورده،  حقوق 
ناچیزی می گیرند و حاضر نیستند جانشان را 
در راه منافع مافیای مواد مخدر،  تجارت انسان 

و ... ازدست بدهند.
کاندیدای پنجمین دوره شــورای اسالمی 
شــهر تهران تصریح کرد: بر اساس آنچه در 
شهر تهران شاهد آن هستیم، می توانم بگویم 

پدیده ها و اوضاعی که امروز در تهران تجربه 
می کنیم در واقع مرحله گذاری است که ما را 
به سمت سائوپائولویی شدن پیش می برد.این 
اقتصاددان ادامه داد: عفونت هایی زیر پوست 
این شــهر وجود دارد و مــردم طبقات پایین 
تلخی هایــی را تجربه می کنند که انتقال این 
اطالعات به عموم مردم و آگاهی و مشارکت 
آنهــا قطعا می تواند به حل مســائل بزرگ تر 

کمک کند.
راغفر ادامه داد: برندگان سیاست های غلط 
افرادی هستند که به تدریج قادر می شوند در 
شهر دیوار بکشند، با گارد شخصی تردد کنند، 
در حالی که ســایر افراد جامعه با مشــکالت 

زیادی درگیر هستند.
راغفر بــا تاکید بر این که در هیچ جای دنیا 
اصالحات از باال صورت نگرفته است، گفت: 
فشــار از گروه هــای کنونی مطالبــات را به 
خواست عمومی تبدیل می کند و باالیی ها را 
به واکنش وادار کرده این در حالی اســت که 

منفعل بودن جمعیت باعث می شود قدرتمندان 
نیز هیچ واکنشــی نســبت به اوضاع نداشته 
باشــند و وضعیت کشور همان شود که امروز 
شاهد آن هستیم.این اقتصاددان گفت: کسانی 
که در رده های باالیی کشور هستند همه سپاه 
یزید نیســتند بلکه بسیاری از آن ها هم مانند 
من و شــما افرادی هستند که فقط موقعیت 
متفاوتی داشــته اند و با گفت وگــو می توان 
بســیاری از مسائل را با کمک آن ها حل کرد 
این در حالی است که اگر مردم نظاره گر باشند 

رفتار قدرتمندان متفاوت خواهد بود.
نامــزد پنجمیــن دوره انتخابات شــورای 
اســالمی شــهر تهران ادامه داد: اگر مردم 
نظاره گــر نبودند، نمی دیدیم که یک شــب 
می خوابیم و فردای آن، شــهرداری کل شهر 
را فروختــه و واگذاری های بزرگ داشــته و 
تغییر کاربری های غیرقانونی انجام داده است 
به طوری که هیچ چیز برای شــهردار بخت 

برگشته بعدی باقی نمانده باشد.

                                                      رضا نوراللهی فعال سیاسی در انتقاد از عملکرد شورای عالی اصالح طلبان: 

                                     حسین راغفر اقتصاددان:

اصالحات 
وخصلت ملی ما

وقتی که نسیم موسمی آزادی درحوالی انتخابات وزیدن 
می گیرد، فضای جامعه شــور و نشاط و هیجان را تجربه 
می کند و شــهروندان را از روزمرگی و زیســتن در عمق 
مسائل و مشکالت روزانه بیرون می کشد، همان وضعیتی 
که میخائیل باختین آن را ))پدیده کارناوالی(( نامیده است.

در این روزها فرصتی بدســت می آید تا بلند بلند فکر 
کنی و آنچه در سایر ایام، در ته صندوقخانه حزم و احتیاط 

و ترس و تردید مخفی شده بود سربرآورد.
اینکه انتخــاب یک نفر از چندنفری کــه از فیلترهای 
ســخت، سختگیرانه نهادهای اســتصوابی و نظارتی و....

گذشــته اند، چقدر شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 
را متحول کند و اساســا چه میزان از شــعارهای شیرین 

جناح های رقیب قابل تحقق است، بماند.
پیش بینی رفتارهای بازیگران صحنه سیاسی و نتیجه  

کار، یکی از وجوه هیجان انگیز انتخابات است.
ایــن پیش بینی، بیش از آنکه متاثر از ساختارشناســی 
روابط قدرت سیاســی درجامعه و شیوه حکومت داری و 
روابط میان مردم ونظام سیاسی باشد، ناشی از روانشناسی 
و خلقیات مردم اســت که همان ))خصلت ملی(( اســت.

خصلت ملی ناشــی از ویژگیهای فرهنگی و سیاســی و 
اجتماعی است که از طریق ســنت ها و باورها و ارزشها 
ایجاد شده و براســاس رفتارکنونی افراد درحالت انفرادی 
و جمعی وحکومتی تجلــی یافته و همچنین نتیجه روان 
انسان است که مستقیما برکنش افراد موثراست و ساختار 
اجتماعی، نیروها، طبقات اجتماعــی، زیربنای اقتصادی، 
شیوه کسب وکار، روابط خانوادگی و....را شکل می دهد و 
به عبارتی، روان انسان ریشه وخاستگاه کنشهای سیاسی 
واجتماعی اوســت. بنابراین هرگونه اصالحات سیاســی 
واجتماعی لزوما باید، اصالح روان انســان را هدف اولیه 
خود قراردهد. به عقیده روانشناسان، بسیاری از ویژگیهای 
روان وشــخصیت درســالهای اولیه کودکــی ونوجوانی 
شــکل میگیرد. اعتماد یا عدم اعتماد، ترس یا شــهامت، 
احساس گناه یا آرامش درونی، دودلی یا قاطعیت از جمله 
ویژگیهایی است که ریشه در نخستین آموزه های کودکی 
انسان دارد. ریشه و مبنای اصلی، اصالح درجامعه به تغییر 
دیدگاه و روان انســان موکول است و شروع تربیت نسلی 
متفاوت، نســلی که پیش زمینه آمــوزه های مدنی وآزاد 
منشی وکار گروهی و...را درتجارب نخستین کودکی خود 
آموخته واندوخته باشــد. درغیراینصورت هرگونه تغییری 
درجامعه، فراینــدی پایدار نخواهد بود و دیر نباشــد که 
ساختار پیشین، خود را بازسازی و تحمیل کند. در نتیجه، 
نهاد خانواده و آموزش و پــرورش در هرگونه اصالحات 
ماندگار و ثمربخشــی، درخط مقدم جبهه اصالحات قرار 
دارد و دولتی که اصالحات را شعار و هدف خود قرارداده، 
باید مقدمات و آزادی های الزم را برای اعمال اصالحات 
اساســی در نهاد خانواده و باز تعریف روابط و مناســبات 
افراد درخانواده، مهدکودک ها، مدارس، نهادهای حمایتی 
و تامیــن اجتماعی و رفاهی و....فراهم کند تا پیش از هر 

چیز، خصلت های ملی ما اصالح شود.

شورای سیاست گذاری به کاندیداها نگاه تبعیض آمیز داشت

سیاست های تعدیل ساختاری عامل فقر و کارتن خوابی است
بــه گزارش ایرنا علی مطهری در بیانیه ای  با عنوان 
»چرا به روحانی رای مــی دهم« گفت: انتخاب اصلح 
در این دوره از انتخابات ریاســت جمهــوری به دلیل 
عوام فریبی هایی کــه در رقابت های انتخاباتی صورت 
گرفته ممکن اســت برای بخش کوچکی از مردم ما به 
رغم رشد اجتماعی و سیاســی که در 38 سال گذشته 

پیدا کرده اند کمی با دشواری همراه شده باشد. 
وی افزود: نظر به درخواســت هــای مکرری که از 
اینجانب برای اعالم نظر شــده اســت، به عرض ملت 
بزرگ ایران می رساند که این بنده ضمن احترام به همه 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و با آگاهی از نقاط 
قوت هر یک به دالیلی که در این بیانیه اعالم می کنم، 

آقای روحانی را اصلح می دانم و به وی رای می دهم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
این بیانیه ادامه داد: دولت یازدهم پس از یک نابسامانی 
بزرگ اقتصادی، انضباط مالی در کشور ایجاد کرده و با 
ثبات نسبی قیمت ها آرامشی را در حوزه اقتصاد کشور 
پدید آورده اســت، فراموش نکنیم کــه آقای روحانی 
دولتی را تحویل گرفت که سکه را از 90 هزار تومان به 
باالی یک میلیون تومان رســاند.مطهری در این بیانیه 
خاطرنشان کرد: با توجه به توافق نامه برجام و تحوالت 
منطقه خاورمیانه و ظهور هیات  حاکمه جدید در آمریکا 
با افکار و اهداف متفاوت، ادامه ریاست جمهوری آقای 
روحانی به صالح کشــور اســت. عده ای ابا ندارند که 
برجام ابتر بماند و برای حفظ ژست انقالبی گری کشور 
را به جنگی ناخواســته بکشــانند.وی بــا بیان این که 
معموال دولت هــا در دوره دوم خود بهتر کار می کنند، 
گفت: چون نخســت دیگر نیاز بــه رای مردم ندارند و 
مستقل تر و آزادتر عمل می کنند. همچنین مخالفان آنها 
انگیزه کمتری بــرای تخریب دولت دارند زیرا در دوره 
اول، هدفشان نرســیدن آن دولت به دوره دوم است و 
در دوره دوم این هدف موضوعیت ندارد. عالوه بر این، 
تجربــه ای که جناب آقای روحانی در این چهار ســال 
کسب کرده اند ســرمایه عظیمی برای چهار سال آینده 
است. نایب رییس مجلس شورای اسالمی افزود: دولت، 
بســیاری از مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را به 
نقطه خوبی رسانده است. این حرکتها نباید در نیمه راه 
متوقف شــود. مطهری یادآور شد: سپردن امور اجرایی 
کشــور به کســانی که حتی یک روز تجربه وزارت یا 
نمایندگی مجلس را ندارند یک ریسک است و چه بسا 

مسئولیت و ضمان شرعی به دنبال داشته باشد. 

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی: 

روحانی را اصلح می دانم

گفتگو از عليرضا دادگر حسينی

واکنش اسماعیل دوستی عضو شورای شهر 
تهران به انتشار لیست اموال قالیباف: 

همه بی قرارند و انگار این بی قراری به درازای تاریخ ادامه خواهد یافت. هر آن احساس 
می کنی جامعه آبســتن حادثه ایســت اما هیچ وقت هیچ حادثه ای رخ نمی دهد. عارفان 
این سرزمین همیشه در ســیر و سلوک بوده اند و هیچ گاه به وصل معبود خویش نائل 
نیامده اند. مجنون همیشــه از لیالیش جدا مانده. امیال همیشه سرگردانند و هیچ  گاه بر 
روی چیزی سکون نمی یابند. مردمان کوچه و بازار ملتمسانه در نگاه های یکدیگر دنبال 
ساحل آرامشی هستند تا از این تالطم رهایی یابند اما هیچ دو نگاهی برای لحظه ای به 
هم خیره نمی مانند و مدام به هر سوی می لغزند. دست ها نومیدانه رو به سوی خدای باال 
می روند و همچنان خالی بر زمین می افتند و باز برای گدایی به سمت هم دراز می شوند. 
از آن روز که مدعای رســوالن دروغ از آب درآمده، دیگر خبری از پیام آوران خوشبختی 

نیست. قهرمانان همه پوشالی اند و مردم همچنان چشم به راه یک نجات دهنده. 
شعرها از بند ردیف و قافیه درآمده اند اما هر قدر سروده می شوند باز هم قرار نمی گیرند. 
هر روز قصه ای تازه شــروع می شود و ناتمام رها می شود. زندگی با تمام سرعتش ادامه 
دارد و با این همه، تاریخ دیگر ورق نمی خورد؛ مردمان نفرین شــده ای را می مانیم که 
گرفتار یک روز بی غروب شده اند. انگار هیچ وقت از این اوضاع رهایی نخواهیم یافت. 

زندگی دیگر برای کســی معنایی نــدارد. دروغ و تزویر و نیرنگ کار هر روزه آدمیان 
شده. همه چیز در حال متالشی شدن و فروپاشیدن است. مردم مثل زامبی ها، دیوانه وار 
مدام خود را اینجا و آنجا می کوبند و روشــنفکران نیز خود از همه درمانده ترند. مردمان 
همچون تصاویر بی نام و نشانی هستند که سرگردان به این سوی و آن سوی در حرکتند. 

چرا به این حال و روز افتاده ایم؟ 
می گویند میان بوده ها اغواگرند. همیشه یک ناپوشیدگی میان دو پوشیدگی شهوت انگیز 
است. پوشیدگی و تاریکی سنت افســونت می کند و ناپوشیدگی دنیای جدید مأیوست 
می کند. اما جامعه میان بوده یک جامعه بی قرار اســت؛ جامعه ای پر از شــهوت و اسیر 
اغواگری ســت. جامعه ای با امیال ســرگردان و مردمانی حریص که با هیچ چیز ارضاء 

نمی شوند. 
جامعه ایران یک جامعه میان بوده اســت، جامعه ای ســت بی قــرار، جامعه ای بدون 
هویت. نه هویــت اجتماعی وجود دارد نه هویت فردی. همه وامانده و درمانده اند. هیچ 
صورت بنــدی آگاهی ای وجود ندارد که به این جهان بی ســامان در اذهان نظم دهد و 
روابط اجتماعی را سر و سامان ببخشد. جامعه ایران از صورت بندی آگاهی سنتی خودش 
جدا شــده، اما خالقیت الزم را برای برای خلق صورت بندی جدیدی از آگاهی فردی و 

اجتماعی ندارد. 
آگاهی انسان حاصل دریافت ادراکات از محیط و نظم دادن به آنها و ساختن الگویی 
از جهان در ذهن اســت. بدون داشــتن الگویی از جهان طبیعــی و اجتماعی در ذهن، 
نمی توان دســت به پیش بینی و عمل زد. بدون ســر و سامان دادن و نظم بخشیدن به 
ادراکات و بی نظمــی جهان در ذهن، انرژی ها و امیال انســان به صورت کور خواهند 
خروشــید. با صورتبندی های آگاهی و تثبیت موقت معناهاســت که میل انسان تعادل 
نســبی خود را می تواند حفظ کند. شیوه های حیات و صورتبندی های آگاهی با همدیگر 
یک رابطه دیالکتیکی دارند؛ طبیعی ست که با پدید آمدن دگرگونی های مادی در جامعه 
ایران، صورتبندی آگاهی سنتی نمی توانست با شرایط نوپدید سازگار باشد و می بایست 
صورتبندی های آگاهی جدیدی شکل می گرفت اما به دالیل متعددی این صورتبندی ها 
شــکل نگرفته اند و امروز ما شاهدیم که امیال به صورت کور در حال جوش و خروش 

هستند و می بینیم آنچه را که در حال حاضر در جامعه مان جریان دارد.
انتخابات، مناسب ترین شرایط برای شکل گیری و ظهور آگاهی های جمعی ست. بدون 
وجود صورت بندی ای از آگاهی جمعی، نمی توان مســائل اجتماعی را مورد فهم قرار 
داد و در این دنیای پرآشــوب، برای حیات جمعی سناریوسازی کرد و دست به عمل زد. 
بی تفاوتی ما ســبب خواهد شد که اوضاع اجتماعی بر ما رقم بخورند، به جای اینکه ما 

تاریخ را رقم بزنیم. 

سال های بی قراری
جواد شقاقی -روزنامه نگار

بیش از ۷00حقوقدان در بیانیه ای ضمن اعالم حمایت از حجت االســالم روحانی 
اعالم کردند که دوباره می آییم زیرا فرصت اشــتباه کردن و تکرار سیاســت های پر 

هزینه و بی نتیجه را نداریم.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه ستاد حقوقدانان حامی دکتر حسن روحانی به این شرح 

است: بنام خداوند جان و خرد
با عقالنیت، خرد جمعی و اعتدال برای صیانت از کرامت انســانی و احیای عظمت 

ایران اسالمی همگام شویم.
با تشکر از سیاست های دولت یازدهم در ایجاد روحیه امید و امنیت روانی در ایران 
اسالمی و برقراری روابط صلح آمیز و دوستانه با کشورهای جهان، تقلیل قابل توجه 
و امیدوارکننده تحریم های ظالمانه و ایجاد آثار مطلوب سیاسی و اقتصادی در داخل 
کشور، ساماندهی خردمند از حقوق شهروندی همراه با تمایل به آزادی بیان و قلم و 
مجادالت سیاسی همراه با احترام به کرامت شهروندان ایرانی؛ دوباره می آییم تا مسیر 

سازندگی، اصالحات و اعتدال را استمرار بخشیم.
دوباره می آییم؛ زیرا فرصت اشتباه کردن و تکرار سیاست های پر هزینه و بی نتیجه 

را نداریم.
دوباره می آییم؛ زیرا به ظرفیت هــای ارزش های اصیل دینی و علم و دانش برای 

ساختن جامعه ای مبتنی بر عدالت و اخالق پایبندیم.
دوباره می آییم؛ زیرا حاکمیت قانون، رعایت حقوق شــهروندی و برقراری امنیت 
حقوقی برای همه شهروندان فارغ از هرگونه تفاوت و تمایز را اساس و پایه امنیت و 

توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی می دانیم.
انتظار مــا از تمامی حقوقدانان، اســاتید گرانقدر دانشــکده های حقوق، وکالی 
دادگستری، سردفتران و دفتریاران، مشاوران حقوقی و دانشجویان عزیز دانشکده های 
حقوق این اســت که برای بهره مندی موثر جامعه از حق تعیین سرنوشت خود تاکید 
بر مســیر تقویت عقالنی و قانونمند »آزادی، اســتقالل، امنیت، آرامش و پیشرفت 
همه جانبه ایران ســربلند«، همگان را به حضور در انتخابات دعوت کنند و نقش رای 
و هی عالمانه برای سازماندهی آینده بهتر را برجسته سازند. برای این منظور از همه 
حقوقدانان که به بالندگی و پیشــرفت ایران اسالمی پایبند هستند، دعوت می نماییم 
در روز جمعه 29 اردیبهشت ماه با حضوردر پای صندوق های رای و با انتخاب آقای 
دکتر حسن روحانی به عنوان یکی از اعضای جامعه حقوقی ایران – در جهت اعتالی 

ایران اسالمی همگام شوند.

خبر 

بیانیه هفتصد حقوق دان در حمایت از روحانی:

دوباره می آییم زیرا فرصت اشتباه و 
تکرار سیاست های بی نتیجه را نداریم

اصغر فرهادی در آســتانه ی انتخابات ریاست جمهوری ضمن دعوت از مردم 
برای مشارکت در انتخابات، از حسن روحانی اعالم حمایت کرده است.

این کارگردان برگزیده اسکار در این پیام که به ایسنا ارسال کرده، آورده است: 
بــه دکتر روحانی رای می دهم و امیدوارم کســانی که هنوز برای رای دادن در 
تردیدند با همه شرایط و دالیل قابل درکی که در نظر دارند به خاطر سرنوشت 
فرزندان این ســرزمین و نسل آینده با رای دادنشان از این حداقل حق انتخاب 

خود، استفاده کنند.
اصغر فرهادی برای جدایی نادر از ســیمین و فروشــنده اسکار را دو بار برای 
سینمای ایران و ایرانیان به ارمغان آورد و این روزها برای ساخت فیلم جدیدش 

در اسپانیا به سر می برد.

اعالم حمایت اصغر فرهادی از روحانی

هیأت وزیران با ابراز تأســف از کشــته و 
زخمی شــدن تعدادی از هموطنان در حادثه 
زلزله استان خراسان شمالی، استاندار و کلیه 

دستگاه  های اجرایی را موظف کرد تا نسبت 
به رســیدگی فوری به روســتاها و مناطق 

آسیب دیده در این استان اقدام نمایند.

به گزارش ایســنا، همچنین هیات وزیران 
در جلســه روز یکشــنبه خود که به ریاست 
اول رییــس  جمهوری  جهانگیری معــاون 

برگزار شــد، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 را به عنوان نماینده دولــت به منطقه اعزام 

کرد.

دستور هیأت دولت برای رسیدگی فوری به مناطق زلزله زده در خراسان شمالی


