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علیطیبنیا ،وزير اقتصاد:

وقت برخورد قضایي
با مؤسسات مالی غيرمجاز است

در رايزني فشرده روحاني با سران ژاپن ،چین و اندونزی رقم خورد

علي جنتي :سياست دولت در استفاده از نيروها،
شايستگي است و اکنون  34نفر از کارکنان ادارات
ارش��اد در سيستان و بلوچس��تان را برادران اهل
سنت تشکيل ميدهند
صفحه 23

ایران جایگاه نفتی
خود را پس میگیرد

صفحه 6

آغاز همکاری تجاری
ایران و قدرتهایآسیا

رئیسجمهوری با اشاره به حضور گسترده شرکتهای خارجی
در ایران :ژاپن از شرایط نوین همکاری اقتصادی با ایران بهره گیرد
روحان��ی در ديدار رئيسجمهوري چین :عالوه بر انرژی ،ایران
از زمینههای وس��یعی در حوزههای زیربنایی و حمل و نقل برای
سرمایهگذاری برخوردار است
روحانی در دیدار با علما و دانشگاهیان اندونزی :اسالم دین منطق،

مدی��رکل اوپ��ک وزارت نف��ت در گفتوگو با
<ایران> :لغو تحريمها موجب افزايش ظرفيت توليد
و افزايش سهم ايران در عرصه انرژي خواهد شد
صفحه 5

تعطیلی یا تداوم
طنز «در حاشيه»

تكذي��ب پيش��نهاد وزي��ر بهداش��ت براي
تعطيلي «در حاشيه»
تأکيد مهران مديري بر تداوم «در حاشيه»
در آينده نزديک

رحمانیت و همزیستی با دیگران است و هرگز خود را به کسی تحمیل
نمیکند ،امروز باید صدای واحد ما ،مقابله با خشونت ،افراطیگری
و ترور باشد
روند مذاکرات هس��تهای رو به پیش��رفت اس��ت و اگر طرف
مقابل انعطاف و اراده سیاس��ی الزم را داشته باشد ،توافق دست
یافتنی است

صفحه 23

نبرد جذاب
غولها

صفحه 2

رضایت مذاکرهکنندگان ایران و امریکا
از پیشرفت در حل مسأله تحریمها

رویارویی بارس��ا با بايرن و رئال با يووه در
نیمه نهایی چمپیونز لیگ اروپا
صفحه 22

صفحه 2

توگو با محمدعلي اسالمي ندوشن
گف 

حسین قندی روزنامهنگار پیشکسوت دیده از جهان فرو بست

ب�ا یادداش�تهایی از :فرقانی ،قاض�یزاده ،رضائی�ان ،رادنیا،
علیآبادی ،کریمی ،معتمدنژاد و موسوی
الریجانی رئیس مجلس ،اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالعرسانی
دفت��ر رئیسجمهوری و انتظام��ی معاون مطبوعاتی وزیر ارش��اد ،در
پیامهای جداگانهای این ضایعه را تسلیت گفتند

صفحه 24

اول دفتـــر
عدالت توليدمحور شرط تحقق کرامت و امنيت کارگر
علي ربيعي

وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی

امروز هفته کارگر آغاز ميش��ود .جامعهاي که در
دوران تالش براي خروج از رکود اقتصادي قرار دارد و
به دليل چند سال بحران اقتصادي با مسائل کارگري
مواجه ش��ده است .بنابراين مناسب است به شرايطي
بينديشد که کارگران بخش مهمي از راهحل هستند و
نه بخش��ي از مسأله .سؤال بزرگ اين است که چگونه
ميتوان مسيري را پيمود که در نهايت مسائل کارگري بهبود يابند و کارگران
به عناصر اقتدار و امنيت ملي تبديل ش��وند؟ درک من اين اس��ت که مس��أله
اصلي کارگران دو چيز است :عدالت و امنيت .کارگران خواستار شرايط معيشتي
عادالنهاند و مايلاند اين عدالت پايدار باشد و بتوانند در سايه آن امن زندگي کنند
و بدين ترتيب کرامت ايشان حفظ و صيانت شود .لذا سؤال پيشين را ميتوان به
اين ترتيب طرح کرد :چگونه ميتوان عدالت و امنيت پايدار براي زندگي کارگران
فراهم ساخت؟ پاسخ به اين سؤال در قالب دو گفتمان امکانپذير است .گفتمان
اول را «عدال��ت توليدمحور» و دومي را «عدالت توزيعمحور» ميخوانم .هر دو
گفتمان ،کرامت و امنيت کارگر را در گرو تحقق عدالت ميدانند ،ليکن هر يک
ملزومات ،مدعيات و اقدامات متفاوتي را مطالبه ميکنند.
«عدالت توليدمحور» بر چند اصل مهم بنا ميش��ود -1 :افزايش جمعيت
و ارتق��اي س��طح و کيفيت زندگي جامع��ه مدرن ،خلق ثروت بيش��تر براي
پاس��خگويي به نيازمنديها را ناگزير ميس��ازد -2 .اقتصاد م��درن ،افزايش
بهرهوري و نه بهرهکش��ي بيشتر از منابع طبيعي سرزمين را عامل مهم خلق
ثروت ساخته است -3 .تأمين يک شغل مناسب براي هر فرد ،بهترين راه براي
مقابله با فقر و بيعدالتي اس��ت -4 .بازتوزيع مؤثر و عادالنه در شرايط وجود
سطح مناسبي از توليد و رفع کميابي امکانپذير است -5 .توليد مؤثر و بهرهور
در ش��رايط حکمراني خ��وب و ارتقاي کيفيت سياس��تگذاري ،اجرا و ارزيابي
امکانپذير است .اين رويکرد بر فراهم کردن شرايط مشارکت اقتصادي عادالنه
مردم در زندگي اقتصادي بنا شده و تحقق چنين مشارکتي نيازمند بنا نهادن
رويههايي است که تضمينکننده چنين مشارکتي باشند.
رويههاي مذکور در ش��رايط ثبات سياس��ي ناش��ي از متغيرهاي داخلي و
تعامالت بينالمللي کمتنش ،اصالح نظام اداري ،کاهش مداخله نامؤثر دولت
در اقتصاد و جامعه ،متناسبس��ازي حجم و مأموريتهاي دولت با مقتضيات
توس��عه اقتصاد و جامعه ،اصالحات اداري به نحوي که ميزان فساد را کاهش
دهد و وجود نظام قضايي حامي س��رمايهگذاري و ناظر بر س�لامت اقتصادي
ايجاد ش��ده و عمل ميکنند .من تصور ميکنم چنين نگاهي به زمينهسازي
براي تولي��د برترين راه براي حفظ کرامت کارگران و ايجاد رضايت از زندگي
در ايش��ان است .اين گفتمان اصالتاً ساختارگراست و به مالحظات ساختاري
مناسب براي ارتقاي سطح عدالت توجه ميکند.
گفتمان «عدالت توزيعمحور» صراحتاً با بنيانها و شرايط عدالت توليدمحور
مخالفت نميکند اما رويههايي در پيش ميگيرد که منافي توليدمحوري است.
اين گفتمان بيش از آنکه بر عقالنيت به عنوان منشأ خلق ثروت تأکيد داشته
باشد ،ماجراجويي سياسي و بينالمللي رؤياپردازانهاي است که بر انتقام تاريخي
فقرا از اغنيا تأکيد دارد ،بيش از آنکه زيرس��اختها و رويههاي نهادي مقابله با
فساد و زمينهسازي توليد را مالحظه کند .اين گفتمان اصالتاً به کنشگر اهميت
ميدهد و گويي کنشگران در بستري نامناسب ميتوانند عدالت را ترويج کرده
و امنيت خلق کنند« .عدالتخواهي توزيعگرا» غالباً از ياد ميبرد که کل کيک
اقتصاد ايران حتي در صورت توزيع عادالنه بهاندازهاي کوچک است که جوابگوي
نيازمنديهايي قريب هشتاد ميليون انسان با ملزومات دنياي جديد نيست.
هر يک از اين دو گفتمان ،مردم و سياس��تگذاران را به سويي فراميخوانند.
گفتمان عدالت توزيعمحور پايگاه اجتماعي و سياسي خود را به منازعهاي سياسي
براي کس��ب قدرت براي محقق ساختن آرزوي برابري فراميخواند ،اما عدالت
توليدمحور خواهان گفتوگويي سياستي براي مالحظه کردن شرايط موجود و
الزامات سياستگذاري و اجرا براي رسيدن به شرايط تحقق کرامت کارگران است.
فراخوان به مباحثهاي سياس��ي ( )Political debateيا مباحثهاي سياستي
( )Policy debateدو راهبرد با فرجامهايي متفاوت است.
ادامه در صفحه 4

یادداشــــت
شاگرداناش تيترهاي بعدي را خواهند زد
مجید رضائیان

استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورناليسم

پويش روزنامه ن��گاري در ايران وجوه متفاوتي دارد
که مهم ترين آن ،اخالق حرفهاي است .روزنامه نگاري
کم رمق امروز ايران که چندي است از آسيبهایي رنج
ميبرد براي بالندگي نيازمند تحقق اخالق حرفهاي در
پويش توأمان پژوهش و آموزش است.
بهنظر چنين ميرس��د اس��اتيدي چون «حس��ين
قندي» به دليل آنکه از وجوه مختلف برخوردارند نميتوان تنها در يک عرصه آثار
وجوديشان را ارزيابي کرد .حسين قندي با سبک خاص خودش غناي ويژهاي به
ادبيات خبري ايران داد .توانايي بيمثال او در تنظيم خبر و مهم تر از آن لباس خبر
يعني مديريت و ويراس��تاري ،او را به صاحب سبک در ادبيات خبري تبديل کرد.
اما اين دو مهم آن زمان خود را بيشتر نشان ميدهد که به زير پوست لبخندهاي
دائمي او ،به اخالق و انضباط حرفهاي او توجه کنيم .افزون بر اين حس��ين قندي
با تيترهايش شناخته ميشد .سبک دوتيترها که به وسيله او در مطبوعات ايران
ساري و جاري شد يادگاري است که همچنان در روزنامه نگاري ايران خود را نشان
ميدهد .قندي نس��بت به ادبيات تيتر ،جداي از خالقيت پايبندي ويژهاي داشت
تا جايي که در بس��ياري از اتاقهاي تيتر که ب��ا او بودم دفاع جانانه اش از تيترها
خاطراتي بس شيرين به جا گذاشته است .اما در همان حال وقتي استدالل ميشد
و تيتر بايد تغيير ميکرد ،مجدد کار تيتر زني جديد را آغاز ميکرد و در اين زمينه
از هيچ کوششي فروگذار نمیکرد .خالقيت و خالقيت در تيترزني حرف اول و آخر
را در اين تکنيک ميزند و او راز تيترهاي ماندگار را بخوبي فهميده بود.
اين��ک نيک هم��ه ميدانيم نه هرم وارونه حس��ين قندي تنه��ا ميماند و نه
دوتيترهاي ماندگارش که اگر در زمان حيات اش از خود برجاي نهاد شاگردان اش
تيترهاي بعدي را در ادامه راه او خواهند زد.

عکس :سجاد صفری  /ایران

در سوگ معلم
روزنامهنگاری

حوصله بشريت
سرآمده است
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