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علی الریجانی :امریکا گستاخانه طرفهای برجام را به خروج از آن تشویق میکند
رئیــس مجلس شــورای اســامی در پکن
گفت :هرچند طرفهای برجام از پذیرش
خواسته نامشروع امریکا امتناع کرده و به
حفظ برجام اهتمام ورزیدهاند اما از آنها
انتظار داریم در حفظ این توافق و رعایت
چندجانبه گرایی ،بهطــور کامل و متوازن
بــه تعهدات خود عمل کننــد و زیربار زور
نرونــد .به گزارش ایرنــا «علی الریجانی»
که به چین ســفر کرده اســت در دانشــگاه

رنمین پکن با اشــاره به اینکه تاکنون 13
بار پایبنــدی کامل ایران به تعهدات خود
توســط آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی
به اثبات رســیده اســت ،تأکید کرد امریکا
بــا بهانههایــی ماجراجویانــه از عمــل به
تعهــدات خــود در این توافق فــرار کرده و
با خروج خود از برجام ،گســتاخانه ســایر
طرفهــا را نیز بــه ارتــکاب چنین عملی
تشــویق میکنــد .بــه گفتــه وی جمهوری

اســامی ایران قویاً از اصــل عدم دخالت
در امور داخلی کشــورها ،حفظ حاکمیت
ملــی کشــورها و حــق تعییــن سرنوشــت
ملتهــا تبعیــت کــرده و از آن حمایــت
میکنــد امــا متأســفانه امریکا در اشــکال
مختلف نظیر حمایت از تروریســتهای
بینالمللی و افراطگرایی برای سرنگونی
دولتهای مســتقل و تحمیــل رژیمهای
نامشــروع در مناطــق مختلــف جهــان

نماینده قم :قصد کودتا نداریم

تالش میکند .به گفته وی مقابله ایران با
تروریستهای آدمکش که به درخواست
دولــت عــراق و ســوریه صــورت پذیرفت
و خوشــبختانه امروز بــا ضربههای جدی
دچار ازهمپاشیدگی شده است به جهت
ایجاد صلح و دفاع از انســانهای مظلوم
بــود کــه باتدبیــر رهبــر معظــم انقــاب
حضرت آیتاهلل خامنهای تحقق یافت.
رئیس مجلس شــورای اسالمی ،امریکا را

پشتوانه اصلی جریان تروریستی معرفی
کرد که سالها افغانستان ،عراق و سوریه
و ســایر کشــورها را دچــار بههمریختگــی
امنیتی کرده است.
بــه گفته وی برخی کشــورهای منطقه نیز
دچار این وسوســه فریبکارانه شدهاند .اما
جمهوری اسالمی از ابتدای بحران در این
کشورهابهعنوانیککشورمسئولیتپذیر
از راه حل سیاسی حمایت نمود.

ل می برند
هشدار اکبر ترکان به آنها که صندوق رأی را زیر سؤا 

ک می شود
بی اعتبار کردن انتخابات؛ گلوله برفی که بهمنی هولنا 
احسان بداغی
خبر نگار

ابوالفضلنسایی/ایران

در روزهای اخیــر تندروها برگ جدیدی
را در حوالــه دادن تمــام مشــکالت بــه
عملکــرد دولــت رو کردهانــد؛ مقصــر
دانســتن مردم در انتخابی که سالهای
 92و  96انجــام دادهانــد .ایــن جریــان تا
قبــل از ایــن دو فــاز دیگر در این راســتا را
تجربــه کرده بود؛ فــاز اول اینکه از همان
روز نخســت دولــت را در مقــام متهــم
همــه مشــکالت کشــور مینشــاند و از او
پاسخ میخواستند .فاز دوم هم با فشار
بــه مقامات دولتــی از طریق اســتیضاح
و برکنــاری شــکل گرفــت و نهایتــاً بــه
طــرح ســهباره عــدم کفایــت شــخص
رئیسجمهــوری رســید .طرحــی کــه
همواره بــا حداقلیتریــن حمایتها در
مجلس مواجه شد اما حکایت از تشنگی
ایــن جریان بــرای به زیر کشــیدن دولت
داشــت .حــاال امــا برخــی از چهرههــای
ایــن جریــان از ایــن میگوینــد کــه خود
مــردم تقصیر اصلی را بر گــردن دارند و
میبایســت در انتخابات سالهای اخیر
جور دیگری رأی میدادند.
اکبــر ترکان ،عضو شــورای مرکزی حزب
اعتدال و توسعه در گفت و گو با «ایران»
در تحلیــل ایــن شــرایط و ایــن رویکــرد
معتقد اســت که ایجاد تردید نسبت به
انتخابهای انجام شــده توسط جامعه
در میــان مــردم محــدود به ایــن دولت
نمیماند و میتواند باعث ایجاد تردید
نســبت به همــه انتخابات ایــن جامعه
حتــی در چارچوبهــای تاریخــی شــود.
چیزی که ترکان آن را خطرناک میداند
و معتقد است که در شرایط فعلی نیازی
به کنار گذاشتن رقابتها نیست اما باید
مناسبات سیاسیون «برادرانه» باشد.
+++
اخیراًشاهد بودیم که برخیها با توجه به
مشکالت کشــور این مشــکالت را متوجه
خروجی نهــاد انتخابات و صنــدوق رأی
در کشور کردند .فارغ از اینکه این قضاوت
چقــدر واقعبینانــه اســت بــه نظر شــما
چنین رویکردی چه تبعــات و تأثیراتی در
پی خواهد داشــت؟ مضافــاًاینکه عامل
چنین دســت موضعگیریهایــی را چه
میدانید؟
مــن اول گفتوگــو این هشــدار را بدهم
که متوجه کردن تمام مشــکالت کشــور
بــه خروجــی نهــاد انتخابــات میتوانــد
کل نظــام و کشــور را وارد یــک مرحلــه
مخاطرهآمیــز کنــد .دربــاره چرایــی این
هم بارها بحث شــده .ما باید باالخره به
یک توافق در کشــور برســیم که اگر کسی
در انتخابات بازنده شــد و موفقیت پیدا
نکــرد بپذیرد کــه باخته اســت ،نه اینکه
در دوره مســئولیت گــروه یــا فــرد پیــروز
مشــغول حاشیهسازی باشــد .من درک
میکنم و طبیعی اســت کــه بازنده یک
انتخابــات بــرای دور بعد در پــی جبران
باشد و بخواهد این دفعه پیروز از میدان
بیــرون بیاید ،امــا اینکه بــرای این هدف
خود نهــاد انتخابات هدف قــرار بگیرد،
قابــل درک نیســت .به هر حال کســانی
هم که امــروز عموماً ایــن کار را میکنند
افــراد بــی کارنامهای نیســتند .یعنی اگر
در دولت هم نبوده باشند سابقه آنها در
جهتگیریهــای سیاســی در چارچوب
همین نهاد انتخابات و نتایج آن در ادوار

قبلی مشــخص اســت .خب این سابقه
هم االن قابل بازخوانی و قضاوت است.
ایــن افــراد باید دو چیــز را بپذیرنــد؛ اول
اینکه خود آنها هــم کارنامهای دارند که
مشــخص و قابــل قضاوت اســت و دوم
اینکــه در بازی انتخابــات حداقل در دور
اخیر موفــق نبودهاند .بــرای جبران هم
بایــد بروند فکــر کنند کــه نقطه ضعف
آنهــا چه بــوده ،مــردم چرا نپســندیدند
و اینهــا را جبــران کننــد و دور بعــد وارد
رقابت شــوند .اشــکال این است کسانی
کــه در انتخابــات برنــده نمیشــوند،
ول کــن رقابــت نیســتند کــه هیــچ بلکه
رقابــت را تبدیــل بــه منازعــه میکننــد.
یعنــی اگر در انتخابات یک رقابت میان
دو جریــان سیاســی بــود کــه اینهــا یــک
طرفــش بودنــد ،حــاال آن را تبدیــل بــه
منازعــهای میکنند که یــک طرف دیگر
صرفــاً یــک جریــان نیســت ،بلکــه یک
نهــاد ملی مثــل دولت اســت .رقابت با
فالن نامزد ریاســت جمهوری با منازعه
بــا همان فرد در قامت رئیس جمهوری
منتخــب مــردم زمین تــا آســمان فرق
دارد .در حــال حاضر هــم آقای روحانی
با این مشــکل مواجه است که بازندگان
انتخابات ،البته نه شخصیتهای اصلی
آن رقابــت بلکــه چهرههای حاشــیهای
انتخابــات ولکــن معاملــه نیســتند و
دامنه رقابــت را به از کار انداختن دولت
کشــاندهاند و این فرصتهای کشور را از
بین میبرد.
از کار انداختن دولت به چه معنا و با چه
ابزاری؟
اینها مسائلی اســت که بارها درباره آنها
حــرف زده شــده .مثــاً مــا در این بحث
موضوع قدیمی نهادهای غیرپاســخگو
را داریــم که کارکرد حزبی پیــدا کردهاند.
امــا مســألهای کــه کمتــر در حــوزه از کار
انداختن دولت به آن توجه شده همین
بحث حمله به نهاد انتخابات به عنوان
نهادی که مولود دولت میباشد ،است.
ایــن بی اعتبار کــردن همزمــان دولت و
نهاد انتخابــات اتفاقاً یک مصداق از کار
انداختن قوه مجریه است.
چطور؟
اینکــه در افــکار عمومــی جــا بیندازنــد
دولــت محــل تجمیــع بــد کارکردیها،
مشــکالت و عقبماندگیها است و اگر
مشــکلی وجــود دارد ،ناشــی از انتخــاب
مردم اســت نه عامل دیگــری ،یک جور
تخریــب اعتماد عمومی اســت .اعتماد
عمومــی جایــی اســت کــه اگــر دولــت
بخواهد کاری بکند باید بر بستر آن باشد
و بدون آن نمیشود .مخصوصاً در دوره
فشار و تحریم .وقایع دی سال قبل برای
چه بــود؟ عاملی غیــر از اعتمادزدایی از
دولت در چشــم افکار عمومی داشت؟
اما خطرناکتر این است که اعتبارزدایی
از نهاد انتخابات با هدف غلبه بر دولت
صورت بگیــرد ،این اعتبارزدایــی از روح
نظاماست.مخالفانفکرنکنندبااینکار
مردم را در رابطه با انتخابشان در سال
 92یا  96دچار تردید میکنند ،آنها دارند
بــا این کارهــا و حرفها مــردم و جامعه
را نســبت به تمام انتخابهایشان دچار
تردید میکنند و این روش اگر مکرر تکرار
شــود ،یــک وجــه تاریخــی و عمیقتری
پیــدا میکند و به مســائل بســیار مبنایی
میرسد.
یعنی شــما میگوییــد که حمله بــه نهاد

ایــن جریــان فکــری هــم هســت کــه در
راســتای موقعیتســازی بــرای خودش
مهمترین تاکتیکــش زدن طرف مقابل
باشــد ،یعنی از طریق یک منطق سلبی
عمل میکند که تکیه اصلیاش بر انکار
طرف مقابل است نه اثبات خودش .این
دو وقتی با هم جمع میشــوند میشود
همین که شــاهد هستیم .یعنی اولویت
دادن بــه اهداف انتخاباتی در شــرایطی
که کشــور نیاز به وحــدت دارد و در ادامه
ســنگاندازی مقابل دولت در شرایطی
کــه کشــور نیازمنــد کارآمــدی و افزایش
بهرهوری است .همین عده یک کارنامه
دارنــد و آن هشــت ســال دولــت آقــای
احمدینژاد اســت .این را نمیگویم که
برگردم بــه آن زمان ،این را میگویم که
مشخص شود با افراد بیکارنامهای هم
طرف نیســتیم .دوره آقای احمدینژاد
شــاید تنهــا دورهای بــود کــه در بخــش
اعظــم آن تمــام قــوا و نهادهــای کشــور
یکدســت در اختیار یک تفکــر بود .دیگر
در آن دوره ایــن تفکــر چه میخواســت
که در اختیار نداشت؟ آیا آن هشت سال
کارنامه این جریان هســت یا خیر؟ خب
اینها کشــور را با رشد اقتصادی  6درصد
و تــورم زیــر  10درصــد تحویــل گرفتند و
علی رغم داشتن بیشترین درآمد نفتی
تاریــخ ایــران ،دولــت را با رشــد منفی 6
درصــد و تــورم بــاالی  40درصد تحویل
دادنــد .همینهــا میگویند چــرا دولت
یازدهم وقتــش را صرف مذاکــرات کرد
امــا نمیگوینــد چطــور علیرغــم همه
هشــدارها مثل آب خوردن کاری کردند
کــه  6قطعنامــه علیه کشــور صادر شــد
و ذیــل بند هفتم منشــور ســازمان ملل
رفتیم .نمیگویند بمباران اقتصاد کشور
توســط کاالهــای چینــی در کــدام دولت
کلید خورد .خب اینها کارنامه کیســت؟
مــن فکر میکنم باید این افراد یادشــان
بیایــد که ما هنوز با هــم برادر و هموطن
هستیم .باید یادشان بیاید که اگر خطری
متوجــه کشــور اســت متوجــه همــه مــا
خواهد شــد .باید یادشــان بیاید که علی
رغم همه تفاوتها همه ما کشور و نظام
را دوســت داریــم .مشــکل بدســلیقگی
سیاســی اســت ،مشــکل ســهلانگاری و
عدم دقت در تشخیص اولویتهاست.
من نمیگویــم نباید رقابــت کنیم ،نقد
کنیم و به انتخابات فکر نکنیم .من فکر
میکنــم باید یک بــار برگردیــم عقب و
همه این کارهــا را برادرانه انجام دهیم.
در تحریمها با دولت ایران همنوا شــوند
نــه ادبیاتشــان علیــه دولــت خودمان
شبیه دولتمردان امریکایی باشد.
مــا باید چند چیــز را باور کنیــم؛ اول باور
کنیم که تحریمهایی بدتر از قبل توسط
امریکا شــروع شده اســت .دوم باید باور
کنیم که این تحریمها بی خود و بی تأثیر
نیســتند و نباید آنها را سرســری گرفت.
ســوم بایــد بــاور کنیــم که بــرای عبــور از
این شــرایط وحدت داشــته باشیم و اگر
همکاری کنیم ،قطعاًشرایط را پشت سر
میگذاریم .چهارم هم باید باور کنیم که
این دولت ،فارغ از اینکه در انتخابات چه
موضعی داشتیم و چقدر قبولش داریم،
االن صف اول اقدام علیه تحریمهاست
و نیاز به کمک دارد و نهایتاً باور کنیم که
ایجاد تردید و یأس نسبت به انتخابی که
مردم داشــتهاند مثل گلوله برفی اســت
که میتواند بهمن هولناکی شود.

ëëهشــت ســال دولت آقای احمدینژاد کارنامه جبهه مخالفان دولت روحانی اســت.اینها کشور را با
رشد اقتصادی 6درصد و تورم زیر 10درصد تحویل گرفتند و علی رغم داشتن بیشترین درآمد نفتی تاریخ
نیم نگاه
ایران ،دولت را با رشد منفی 6درصد و تورم باالی 40درصد تحویل دادند .همینها میگویند چرا دولت
یازدهم وقتش را صرف مذاکرات کرد اما نمیگویند چطور علیرغم همه هشدارها مثل آب خوردن کاری کردند که  6قطعنامه
علیهکشورصادرشدوذیلبندهفتممنشورسازمانمللرفتیم
ëëمتوجهکردنتماممشکالتکشوربهخروجینهادانتخاباتمیتواندکلنظاموکشورراواردیکمرحلهمخاطرهآمیزکند
انتخابات میتواند تمام نظــام را متأثر از
خودبکندوتأثیریفراگیرداشتهباشد؟
مــن ایــن گونه شــفاف بگویم کــه از نظر
من حمله به نهــاد انتخابات و خروجی
آن بــه عنــوان وجــه جمهوریــت نظام،
حملــه بــه کلیــت نظام اســت .بــه نظر
مــن حضــرت آقــا در بیانیــه اخیرشــان
مهمتریــن مطلبی کــه طــرح فرمودند
ارزیابی از این اســت که ما در شــعارهای
اساســی خــود در ایــن مــدت چقــدر
موفقیت داشــتهایم .شــعارهای اصلی
ما اســتقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی
بود .ما در اســتقالل قطعاً دستاوردهای
بینظیری داشتیم .ما در ابعاد مختلف
استقالل چه سیاسی ،چه اقتصادی ،چه
فرهنگی توانستهایم به نقاط درخشانی
برســیم .کشــور در این دوره نشان داد که
میتوانــد در اوج فشــار طوالنیتریــن و
ناعادالنهترین جنگ قرن را با سرافرازی
به پایان ببرد .یا اینکه توانســتیم اقتصاد
کشــور را از حالــت وابســته بــه مرزهــای
اســتقالل برســانیم ،آن هــم در درون
کمرشــکنترین تحریمهــا .دســتاورد ما
در حوزه جمهوریت هم کم نظیر است.
معماری کردن نظامی که متکی به آرای
مردم است و توانسته در تمام این دوران
همــه چیــز را بــا رأی مــردم پیــش ببرد.
اینجاست که باید سؤال کرد چرا عدهای
میخواهنــد این دســتاورد بــزرگ را زیر
ســؤال ببرند؟ من نمیگویــم نمیتوان
نتیجــه انتخابــات را حتــی از دیدگاهــی
انتقادی مورد بررســی قــرار داد اما اینکه
شــرایط نامطلوب را نتیجه خروجی این
نهاد بدانیم اشتباه بزرگی است.
مــا در این کشــور  40ســال اســت که یک
استحکام متکی به مردم داریم .این اتکا
اگر یک نمودش امثــال راهپیماییهای
 22بهمــن باشــند امــا عینیــت و تجلی
عملــی آن تنهــا و تنهــا نهــاد انتخابات
اســت .یعنــی بقیــه نمودهــای مردمی
بــودن نظام ذیــل نهاد مهــم انتخابات
تفســیر و تعریف میشــوند .چرا؟ چون
یک معیار قابل شــمارش و اندازهگیری
دقیــق اســت .مــن معتقــدم مــا وقتــی
نهــاد انتخابــات را بزنیــم و خروجی آن
را زیــر ســؤال ببریــم ،بــه طــور خــودکار

داریــم تجلیهــای دیگر مردمــی بودن
نظام مثــل راهپیماییهای ملــی را هم
میزنیم.
یــک وجــه اختــاف در کشــور مــا بر ســر
نقش دولتهاســت .عــدهای میگویند
مسبب مشــکالت کشــور دولت است و
عده دیگری میگویند دولت همه قدرت
را نــدارد .قضــاوت شــما از ارجــاع تمــام
مشــکالت به نقــش و مســئولیت دولت
چیست؟
اگــر نظــر اینها دولــت امریکا باشــد من
هم میتوانم با آنها موافقت کنم .چون
دولــت امریــکا نــه از بعــد از انقــاب که
ســالها قبــل از آن بــه طور مــداوم به ما
ضربــه زده و از هیچ روشــی هم فروگذار
نکرده اســت .اما اگر منظورشــان دولت
ایران است واقعاً جای سؤال دارد که چرا
صدمات امریکاییها و مســائلی که آنها
برای ما ایجاد کردند را نمیبینند و همه
چیز را به دولت جمهوری اسالمی ایران
تخفیف میدهند .من از این عده سؤال
دارم مگر اپوزیسیون برانداز و معاند هم
چیزی غیــر از این میگویند؟ ببینید این
موضع به نظر من پر از تناقض است .در
همین برجام چقدر تناقض دیدیم؛ یک
روز میگفتند که با برجام گشایشی نشده
و هیــچ کــس نیامــده و تأثیری نداشــته،
امریــکا کــه خــارج شــد شــروع کردند به
فهرســت کــردن شــرکتهای بزرگی که
داشــتند از ایران بیــرون میرفتند .خب
مگــر خودتان نمیگفتید کســی نیامده،
پــس اینها کــه بودند کــه خارج شــدند؟
یــک روز میگفتنــد عاقالنهتریــن کار
ترامپ این اســت که برجــام را پاره کند،
وقتــی امریکا از توافق خارج شــد ،گفتند
دیدید این دولت بی بصیرت دل به چه
دشــمنان پیمانشــکنی بسته اســت؟ از
این تناقضها زیاد است.
متأســفانه باید گفت که عدهای در کشور
دولت را همچنان در این شرایط خطیر و
مهم نه در نقش یک نهاد ملی بلکه یک
حزب رقیب میبینند و بدتر اینکه برخی
دیگــر از نهادهــا را هــم در جایگاه حزب
خودشان فرض کردهاند .این وضعیت،
ایــن حرفهــا و ایــن سیاســتورزی آن
چیــزی نیســت کــه مــا از اتحاد ملــی در

شــرایط تحریم و تهدید نیــاز داریم .این
ایجــاد تقابل و تنازع خطرناک در داخل
و بسط دامنه آن به نهادهای ملی حتی
در شرایط عادی و معمولی هم میتواند
برای یک کشور خطرآفرین و تهدیدساز
باشــد ،چه برســد به ما که وارد یک دوره
فشــار مضاعف شــدهایم ،آن هم بعد از
چندین سال فشار ظالمانه.
خودتــانبــهعنوانیــکفــردنزدیکبه
س جمهوری اگــر بخواهید
دولت و رئیــ 
منصفانــه قضــاوت کنیــد ،چقــدر از
مسئولیت وضعیت موجود را به دولت
نسبتمیدهید؟
ببینید به هر حال دولت در کشــور ما قوه
اصلی است و طبیعتاًنقش اصلی را دارد.
در کنار آن هم قوا و نهادهای دیگر دارای
نقش هســتند اما مســأله این است که به
لحاظ ســاختار قانــون اساســی اوالً دولت
در کشور ما خیلی از نقشهای حاکمیتی
را مانند دیگر کشــورها ندارد و ثانیاً امکان
مــوازی کاری و حتی تداخل اجــرا هم در
کشــور داریــم .اما مــن میخواهم بگویم
برخی وقتها تأثیر بازی خراب کردنها
و بــه هــم زدن برنامهها توســط برخیها
خیلی بیشتر از برنامهریزیها است.
درراستایهمینتوصیفیکهازوضعیت
ب کردنها علیه دولت داشتید
بازی خرا 
میخواســتم بپرســم بــه نظــر شــما این
تاکتیک که اصطالحاً ســنگاندازیهای
سیاســی بخــش عمــده آن را تشــکیل
میدهنــد آیــا بــه نظر شــما معطــوف به
یک برنامه خاص و از پیش تعیین شــده
اســت یا اینکــه آن را محصــول طبیعی
سیاســتورزی یــک جریــان فکــری
میدانید ،بی آنکه هماهنگی مشــخصی
داشتهباشد؟
هــر دوی اینهاســت .بــه هــر حــال ایــن
جریان نــگاه بســیار جدی بــه انتخابات
 98و  1400دارد و آن را بــرای خــودش
حیاتیتریــن برنامه سیاســی امروز کرده
است که این در شرایط فعلی کشور یک
عیــب اســت .به نظــر مــن ای کاش این
جریــان در ایــن مقطــع و شــرایط با یک
نگاه ملی وارد عرصه میشــد و مسائلی
از ایــن دســت را بــرای ماههــای منتهــی
به انتخابــات میگذاشــت .اما طبیعت

محقق داماد خطاب به رئیس جمهوری:

اگر حقوقدان هستید باید دغدغهمند حقوق تمام ملت باشید

مصطفــی محقــق دامــاد خطــاب بــه
رئیس جمهــوری گفت :اگــر حقوقدان
هســتید بایــد دغدغهمنــد حقــوق
تمــام ملت باشــید .بــه گزارش ایســنا،
ســیدمصطفی محقــق دامــاد عصــر
روز چهارشــنبه در مراســم گردهمایــی
دانشآموختــگان دانشــکده حقــوق
دانشــگاه تربیت مــدرس اظهار کرد :به
عقیــده مــن ما بایــد قبــل از قانون یک

اصــل را بپذیریــم مبنــی بــر اینکــه هــر
بشــری ،حق دارد .بدون در نظر گرفتن
ایــن اصل صرفاً علم بــه قانون کفایت
نمیکنــد .ذیحــق بــودن بایــد قبــل از
تقنین مورد توجه قــرار گیرد .این اصل
بایــد بــاور شــود و بــه مغــز و اســتخوان
برســد .حق داشــتن بشــر ،امر جدیدی
است .این اســتاد دانشگاه ،خاطرنشان
کــرد :نامگــذاری دانشــکده حقــوق در

ایــران یک پیام دارد و آن این اســت که
حقــوق دارای دومعنــای دانش حقوق
و حــق اســت .دانشآموختــه این مرکز
بــا ســایرین تفــاوت دارد .این دانشــجو
رســالتی بــه گــردن دارد مبنی بــر اینکه
نســبت به حقوق تمام ملت و تکتک
افراد دغدغه داشــته باشــد .در اعالمیه
حقوق بشــر ،حــق حیات برای بشــر در
نظر گرفته شد؛ در حالیکه تا قبل از آن

با وجود آنکه آدمکشــی حــرام و خالف
بود اما به موجب اعالمیه حقوقبشر به
صورت نوآورانه ایــن امر به عنوان حق
شناخته شد.
وی افــزود :دانشــجوی حقــوق صرفــاً
نبایــد بــه دنبــال امــرار معــاش باشــد.
فارغالتحصیــل حقــوق و وکیــل نبایــد
فقــط دغدغهمنــد مــوکل خــود باشــد.
ماننــد یــک طبیــب کــه بایــد دغدغــه

ســامت همه مردم را داشــته باشد .با
بزرگانی که در کسوت حقوقدانی ،ملت
خــود را احیــا کردند و ناجــی ملت خود
بودند همه آشنا هستند؛ مانند ماهاتما
گانــدی ،اقبــال پاکســتانی ،محمدعلی
جنــاح ،مارتیــن لوترکینــگ و نلســون
مانــدال کــه بــه دنبــال دغدغــه آزادی
انسانها بودند.
محقــق دامــاد ،خطــاب بــه رئیــس

جمهــوری گفت :اگر حقوقدان هســتید
بایــد دغدغهمنــد حقــوق تمــام ملت
باشــید .مــا بــرای احیای حقــوق مردم
درس خواندهایــم و درس میدهیــم.
وظیفه حقوقدان این اســت که این فکر
را توسعه دهد و مردم را به حقوق خود
آگاه کنــد .بســیاری از مــردم از حقــوق
شــهروندی خود آگاه نیستند .به دنبال
راهکار آموزش حقوق به مردم باشیم.

خبــر اول اینکه،مجتبــی ذوالنوری ،طراح اســتیضاح
دیـــگه رئیــس جمهــوری تأکیــد دارد کــه در تهیــه این طرح
چه خبر بــا هیــچ کســی مشــورت نکــرده اســت .بــه گــزارش
خبرآنالین ،او درباره این شــائبه که اســتیضاح کنندگان به دنبال تشکیل
دولت نظامی هســتند ،گفت :غلط میکند کسی به دنبال دولت نظامی
باشــد و غلــط زیادی میکنند کســانی که چنین حرفــی را میزنند؛ چرند
میگوینــد .عروس بلد نیســت برقصــد ،میگوید زمین کج اســت .من با
چــه کســی حرف زدهام کــه به دنبــال دولت نظامی هســتم؟ بنده طراح
ایــن اســتیضاح بــودم .یک آدم عوضــی در فضای مجازی گفته اســت از
ذوالنور بپرســید پشــت پردههای این طرح اســتیضاح و اتاق فکر آن چه
کســانی هســتند .چرا ذوالنور را انتخاب کردهاند .این فرد مشخص است
که هم احمق است ،هم بی اطالع و هم بی تقوا .نماینده قم در مجلس
افــزود :خــودم تصمیم گرفتم چنیــن طرحی را به پیش ببــرم؛ نه با یک
نفر در درون مجلس و نه با یک نفر در بیرون مجلس مشورت نکردهام.
تشخیصم این بوده است که این کار را باید انجام دهم و انجام دادم .شما
ببینید اگر قرار باشــد کودتا باشــد ،در کودتا سازماندهی وجود دارد .اگر ما
بــه دنبال کودتا هســتیم پس چرا بین ما اصولگراهــا در درون مجلس بر
ســر این موضوع تفرقه وجود دارد؟ کودتا با شــورش و آشــوب فرق دارد.
شورش و آشوب سازماندهی ندارد اما کودتا سازمان خوشهای دارد یعنی
نباید در آن تفرق و اضطراب دیده شود.

 400هزار فرزند بی شناسنامه در ایران

خبــر دیگر اینکه،یک نماینده مجلــس گفت 300 :تا  400هــزار فرزند بی
شناسنامه در کشور وجود دارد .به گزارش فارس ،عبداهلل حاتمیان افزود:
من در تعجبم در کشوری که  300تا  400هزار فرزند بی شناسنامه وجود
دارد و اکنون  20ســال و  25ســاله شــدهاند؛ نه میتواننــد ازدواج کنند ،نه
میتوانند گواهینامه بگیرند ،نه حق اشــتغال دارند ،نه مشروعیت دارند
و نه قانونی هستند .نماینده درگز گفت :هیچ دولتی تاکنون برای تعیین
تکلیف آنها الیحهای به مجلس نداده بود که خوشبختانه این دولت این
کار را انجــام داد .مــا در ایران تابعیت را به خون یعنی پدر میدهیم و به
خاک که ســمت مادر اســت ،تابعیــت نمیدهیم .در حالی کــه در تمام
کشــورهای دنیا این مســأله حل شــده و تابعیت را هم به خون میدهند
و هم خاک.

بازداشت و آزادی یک چهره سینمایی
بهاتهامپولشویی

دست آخر اینکه ،سایت تابناک از بازداشت یک چهره سینمایی به اتهام
پولشویی و البته تبرئه وی خبر داده است .بر این اساس  ،یکی از چهرههای
فعال در سینما که در طول چند سال در شماری از پروژههای سینمایی نیز
دخیل بوده و برخی انگشــت اتهام پولشــویی در سینما را به سمت او نیز
نشــانه رفته بودند ،چندی پیش توسط یکی از نهادهای نظارتی دستگیر
و همزمان از دفاترش بازرسی شده است .شواهد امر چنین حکایت دارد
که نهاد نظارتی مربوطه ،فعالیت این شــخص را قانونی و بالمانع تلقی
کرده و منشأ پولهای این شخص را مصداق پولشویی یا تبدیل پولهای
آلوده و منابع مالی مشروع تلقی نکرده است.

وردی نژاد :قدرت را طوری توزیع
کردهایم که هیچ کس جوابگو نیست

فریدون وردینژاد ،مشــاور سابق دفتر رئیس جمهوری ،در یک
ارزیابی از کارنامه  40ســاله انقالب اســامی ،کارنامــه انقالب در
اخبار دولتسازی را موفق و در ملت سازی ناموفق ارزیابی کرد و گفت
قدرت را طوری توزیع کردهایم که هیچکس جوابگو نیست.
وی درگفتوگو با ایرنا ،وجود دولت ،مجلس و ساختارهای اجرایی را نشانه موفقیت
در دولتســازی توصیــف کرد و افزود :ما موفق نشــدیم با یــک حکمرانی راهبردی
همهجانبــه ،همــ ه اصولــی را کــه چهار دهه پیــش دور هم جمع شــدیم و بــرای آن
حرکــت کردیــم ،با همــان کیفیت و بــا همان قوت حفظ کنیم .ما شــاخه به شــاخه
شــدیم و گفتمانهایمان تغییر کرده است .وردینژاد با اشــاره به اینکه امروزه دیگر
ایجاد حرکت ،وحدت و همقدمی با فرمول  40سال پیش ممکن نیست ،ادامه داد:
امروزه راســتی ،صداقت ،شــفافیت ،پاســخگویی ،مســئولیتپذیری و قانون پذیری
اهمیــت دارد ،اما در موقعی که انقالب در یک جامعه اتفاق میافتد ممکن اســت
قانونگریزی یک ارزش باشد .این استاد دانشگاه ،ملتسازی را به معنای شناخت
دوباره ،فهم اولویتها و بازسازی مناسبات اجتماعی دانست و گفت :ما ظواهر یک
دولت مستقر و یک حاکمیت دارای توان و تأثیر و اقتدار را ایجاد کردیم .اما روابط این
ملت و این دولت و این حاکمیت ملت را نتوانستیم با ملت سازی درست کنیم .به
این معنا که آنچه ملت تصمیم بگیرند و وارد صندوق کنند میتواند در همان زمان
یا با یک تأخیر نسبی اثر خودش را روی جامعه بگذارد .وی با بیان اینکه ما یک رویه و
الگویی از دموکراسی و مردمساالری گرفتیم ،آن را مردمساالری دینی نامیدیم ،اما در
عمل ،اثربخش نیست و حتی کارآمد نیست ،گفت :ما باید حکمرانی راهبردی را در
کشور مرور و اصالح کنیم .یعنی نگاه کنیم امروز قانون اساسی ما جوابگوی انتظارات
و مطالبات ملی هست یا نیست .اگر نیست ،قانون اساسی که وحی الهی نیست .قابل
اصالح کردن است .قابل رفراندوم و تغییر دادن است.
وردی نژاد با اشاره به اینکه در این قانون تقریباً هیچکس جوابگو نیست ،اظهار کرد:
قدرت را طوری توزیع کردیم که هیچکس صاحب هیچ چیز نیســت .االن میگویید
بســیاری از چیزهــا در رهبــری متمرکز اســت ولی امروز شــاهدید که بیــش از 60 ،50
درصدازاولویتها،خواستهها،توصیههاوحتیدستوراتمستقیمرهبریرویزمین
میماند .کســی اجرا نمیکند .چون این مناســبات خوب تعریف نشده .اسمش این
اســت که امور همه در رهبری متمرکز اســت ،اصالً رهبری از هم ه ظرفیتهایش در
قانون اساسی استفاده نکرده .اگر استفاده کند ممکن است جور دیگر شود.

نمایندهمجلس:دستگاههاینظارتی
با جوایز پر زرق و برق صدا و سیما برخورد کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از قرعهکشیهای تلویزیونی،
گفت:در برههای که شرایط اقتصادی غیرطبیعی و با شیب تند روند نزولی پیدا
میکند مردم از نظر روانی به شرکت در قرعه کشیها ترغیب میشوند تا بتوانند
از این طریق پولهای بیشتری به دست آورند.
ســیده حمیده زرآبــادی در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه متشــنج شــدن
وضعیت اقتصادی ،بازار کد دســتوری  USSDبا اســتفاده از ســتاره (*) مربعها
( )#را داغ کرده است ،افزود :از آنجایی که صداوسیما و اپراتورهای تلفن همراه،
بنگاه اقتصادی هســتند در حال حاضر که اوضاع اقتصادی نابســامان شــده ،با
هماهنگی یکدیگر در تمامی برنامههای تلویزیونی مانند برنامههای ورزشــی،
فرهنگــی ،اخالقــی ،آموزشــی و ...با نمایــش جایزههای بزرگ تــاش میکنند
مردم را به شرکت در قرعهکشیها ترغیب کنند تا از طریق اپراتورهای همراه و
صدا و سیما سودهای درخور به دست آورند.
وی بــا بیان اینکــه در برنامههای تلویزیونی از جوایز پــرزرق و برق برای ترغیب
مردم به شــرکت در قرعه کشیهای استفاده میشود ،اظهار کرد :دستگاههای
نظارتــی بایــد با این گونــه برنامهها برخــورد کنند چراکــه نمیتوان مــردم را از
شرکت در قرعهکشیهای تلویزیونی منع کرد؛ مردم در تالشند با شرکت در این
قرعهکشــیها و برنده شدن تا حدودی مشــکالت مالی خود را رفع کنند این در
حالی است که در بسیاری از موارد این هدف برای آنها محقق نمیشود.

