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رهبر معظم انقالب، جانشین فرمانده کل ارتش 
و فرمانده نیروی زمینی ارتش را منصوب کردند

 ريیس اتاق بازرگاني تهران 
در گفت وگو با» اعتماد«: 

نمي توان ارز را سرکوب کردانتصاب دو فرمانده عالي رتبه ارتش 
2

عبداهلل رمضان زاده
فعال سياسي اصالح طلب

اقدام فوري دولت 
براي حاکمیت قانون

روز گذش��ته س��خنراني آقاي علي 
مطه��ري در مش��هد در روز اربعين 
لغو ش��د. چنين برخوردهايي نشان از شكل گيري 
نوع��ي فرار ا ز قانون و هرج و مرج در كش��ور دارد و 
به سود هيچ كس نيس��ت. مطابق با قانون اساسي، 
قانون مدني و آيين دادرسي كشور هركسي جلوي 
آزادي هاي ملت را بگيرد، رس��ما باي��د در دادگاه 
محاكمه ش��ود. با وجود حاكميت قانون در كشور 
چه كسي حق اين را دارد كه جلوي آزادي برگزاري 
يك نشس��ت مذهبي را در كش��ور بگيرد؟ اين نوع 
برخوردها خالف قانون اس��ت و بايد هر چه زودتر 
براي جلوگي��ري از چني��ن برخوردهايي چاره اي 
انديشيده ش��ود. متاس��فانه ضعف وزارت كشور و 
استانداري خراس��ان كه در گذشته نيز در مواردي 
از اين دست س��ابقه داشته، نمايان است. نخستين 
كاري كه در اين زمينه بايد انجام شود اين است كه 
وزير كشور بايد به مجلس رفته و پاسخگوي سواالت 
نمايندگان باش��د و توضيح دهد كه چرا اين اتفاق 
رخ داده اس��ت. چنين برخوردهاي خودس��رانه اي 
نش��ان از هرج و مرج در يك نظام سياس��ي دارد و 
نبايد اتفاق بيفتد. امنيت اين جلس��ه را استانداري 
بايد تضمي��ن مي كرد و بايد ب��ه وظيفه خود عمل 
مي كرد. بايد ديد كه چه كس��ي دس��تور توقف اين 
سخنراني را داده است. در گام بعدي بايد از كساني 
كه ممنوعيت ايجاد كرده اند، ش��كايت شود. به اين 
دليل كه اين برخوردهاي خودسر سلب آزادي هاي 
عمومي مردم است و كسي در كشور حق جلوگيري 
از آزادي ه��اي مردم��ي را ندارد. در ش��رايطي كه 
مطابق قانون حتي راهپيمايي هاي مسالمت آميز و 
بدون اسلحه در كشور نياز به مجوز ندارد. برگزاري 
يك نشس��ت آن هم با موضوع��ي مذهبي را بر چه 
اس��اس و با كدام قانون مي توان محدود كرد؟ بايد 
از كسي كه اين كار را انجام داده به دادگاه شكايت 
ش��ود. اگر چنين فردي يك مقام قضايي است بايد 
در دادس��راي انتظامي قضات رس��يدگي ش��ود و 
اگر مقام غيرقضايي اس��ت ب��ه دادگاه ذيربط آن و 
اگر يك مقام نظامي اس��ت به دادس��راي انتظامي 
نيروهاي مس��لح بايد شكايت ش��ود. فرار از قانون 
و... در چنين حركتي به خوبي نمايان اس��ت كه در 
استان خراس��ان بارها شاهدش بوديم و اصال نشانه 
خوبي نيس��ت. بنابراين هرچه س��ريع تر مسووالن 
كش��ور بايد براي مقابل��ه با چني��ن اتفاقاتي اقدام 
كنند. پيش تر هم اتفاقاتي از اين دست افتاده بود. 
نيروهاي خودسر جلوي سخنراني ها را مي گرفتند 
كه با نهي مقام معظم رهبري مدتي بود كه اين نوع 
موارد را ش��اهد نبوديم. ظاهرا افراد اسم و رسم دار 
هس��تند كه چنين كارهايي را در كشور مي كنند و 
مهم ترين گامي كه در اين راس��تا مي توان برداشت 
شكايت از اين افراد است. البته نبايد فراموش كرد 
كه نه فقط دولت بلكه مجموعه حاكميت متصدي 
امر آزادي ه��اي عمومي مردم اس��ت و همه قواي 
كشور بايد در اين زمينه مداخله كنند. اگر دستگاه 
قضايي در مش��هد چنين برخوردهايي مي كند در 
مجل��س مي توان وزير دادگس��تري را احضار كرد. 
اگر استاندار كه مسوول تامين امنيت استان است، 
كوتاهي كرده است، وزير كشور بايد جوابگو باشد. 
اگر فرد ديگري مانع شده وزير ذيربط بايد به مجلس 
احضار ش��ود تا تكليف روشن ش��ود كه چه كساني 
مانع برگ��زاري مجامع عمومي آزادي كه در قانون، 
آزادي شان تصويب ش��ده، مي شوند. از آنجايي كه 
چني��ن برخوردهايي فقط ب��ا اصالح طلبان و افراد 
نزديك ب��ه اين طيف فك��ري مي ش��ود، مي توان 
دريافت كه چني��ن برخوردهايي با اهداف جناحي 
صورت مي گيرد. روز گذش��ته آق��اي احمدي نژاد 
در خوزس��تان در مراس��م عزاداري ش��ركت كرده 
است اما كسي مانع او نشده است. چرا جلوي آقاي 
احمدي ن��ژاد را نمي گيرند اما جلوي آقاي مطهري 
را مي گيرند؟ متاسفانه اين موضع را در استانداري 
خراس��ان مي توان ديد و س��خنراني آقاي كيانوش 
راد در دانشگاه مشهد  لغو شد. وزارت كشور ضعف 
نشان داده اس��ت و آقاي روحاني بايد با وزير كشور 
در اين زمينه برخورد كند. به هر حال بايد فعاليتي 
مدني از سوي مس��ووالن براي رفع اين مشكل در 
كشور ش��كل بگيرد. در دنياي سياست جلوگيري 
از سخنراني يك نفر به هيچ وجه قابل درك نيست. 
به خصوص كه اين فرد نايب رييس مجلس شوراي 
اسالمي است. مدت ها اس��ت مشاهده مي كنيم به 
جاي اينكه افراد مطالبات شان را تحت لواي قانون 
پيگيري كنند به اعمال خودسرانه دست مي زنند. 
بايد نيروهاي سياس��ي كش��ور و مقامات با ترويج 

چنين امري مقابله كنند. 
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هم »دير« و هم »اشتباه«
شايد اغراق نباشد كه گفته شود، بيكاري 
يكي از چند مس��اله مهم و اصلي كشور 
است و برخي نيز معتقدند نخستين مساله است. بيكاري 
هم وجهه اقتصادي دارد و هم وجهه اجتماعي و فرهنگي 
و نيز سياسي كه ريشه بسياري از مشكالت است. دولت 
نيز ب��ه آن اذعان دارد. به همين دليل آقاي روحاني در 
سفر هفته گذشته خود به اس��تان البرز به طور صريح 
گفت كه: »امروز در ش��رايط فعلي جامعه به صراحت 
عرض مي كنم كه هيچ نيازي باالتر از اشتغال جوانان 
نيست و هيچ خيري باالتر از زمينه سازي براي اشتغال 
نس��ل جوان وجود ندارد، به خصوص براي آنهايي كه 
مشكل جسماني دارند.« حل مشكل بيكاري نيازمند 
درك درس��ت و به موقع و اقدام مناسب براي رفع آن 
است. ولي در روزهاي گذش��ته دو اظهارنظر جالب از 
دو فعال اصولگرا، يكي در قامت نامزد رياست جمهوري 
سال 1392 و ديگر در مقام نماينده مجلس ابراز شده 
است كه نشان مي دهد، هنوز درك به موقع و نيز درست 
از ماجراي بيكاري به دست نيامده است. نامزد محترم 
رياست جمهوري سال 1392، اظهار داشتند كه: »اگر 
امروز بيكاري يك موضوع جدي قلمداد مي شود، حصار 
بيكاري زماني برداشته مي شود كه انحصارهاي غلطي 
كه ويژه خواران براي خود شكل داده اند شكسته شود.« 
در مورد درستي و نادرس��تي اين گزاره بحث چنداني 
نمي كنيم، ولي مي پذيريم كه درس��ت باش��د. در اين 
صورت بايد مقايسه اي ميان رشد اشتغال در سه دوره 
آقاي خاتم��ي، احمدي نژاد و روحاني انج��ام داد و در 
هركدام كه اشتغال بيشتري بود آن را نشانه كمتر بودن 
انحصارات ويژه خواران دانس��ت. در دوره اصالحات به 
ويژه چهار سال آخر، ساالنه به طور متوسط حدود 600 
هزار شغل خالص ايجاد مي ش��د. در هشت ساله دوره 
احمدي نژاد، اين رقم به كمتر از 20 هزار رسيد. در دوره 
سه س��اله اخير دولت فعلي نيز اگرچه هنوز آمار كامل 
ارايه نشده است، ولي حداقل به حدود 150 هزار شغل 
در سال رسيده اس��ت. اين ارقام را در كنار درآمدهاي 
ارزي كالن دولت مورد حمايت گوينده اين سخنان بايد 

گذاشت كه به هيچ وجه قابل مقايسه با دولت اصالحات 
و اعتدال نيست. به عالوه دولت مورد حمايت گوينده 
اين س��خنان آمده بود تا بساط ويژه خواري را برچيند، 
پس چطور شد كه يك شاخص مهم فقدان ويژه خواري 
كه اش��تغال باش��د تا اين حد در دوره رييس جمهور 
محبوب ايش��ان كم و در حد صفر شد؟ بنابراين واضح 
است كه بايد نتيجه گرفت در دولت پيش ويژه خواري 

در حد اعال بوده است. 
سخنان نفر بعدي كه نماينده اصولگراي مجلس است 
از اين حيث جالب تر است و نش��ان مي دهد كه درك 
درستي از مساله اشتغال و بيكاري شكل نگرفته است. 
وي عنوان داشت كه: »آمار بيكاري در كشور سرسام آور 
است شما مي گوييد طي سه سال گذشته دو ميليون 
و 500 هزار شغل ايجاد كرده ايد ولي ما از درون دولت 
مطلع مي شويم كه هيچ پروژه جديدي افتتاح نشده و 
پروژه هاي نيمه تمام هم به اتمام نرس��يده است.« در 
درجه اول بايد گفت كه به هيچ وجه در اين س��ه سال 
اين تعداد شغل خالص ايجاد نشده است. معلوم نيست 
كه ايش��ان از جانب چه كس��ي چنين عددي را اعالم 
كرده اس��ت، چون اگر اين رقم به صورت رسمي گفته 
شده بود، به طور قطع با نقد كارشناسان و روزنامه هاي 
اصالح طلب مواجه مي شد. ولي مساله اصلي در منطق 
گوينده اس��ت كه گمان مي كند توليد شغل مترادف 
ايج��اد پروژه هاي دولتي اس��ت و چ��ون از راه اندازي 
پروژه هاي دولتي خبري ندارد يا نيس��ت پس نتيجه 
مي گيرد كه ش��غل هم ايجاد نشده است. درخصوص 
پروژه هاي مهم دولتي برداشت ايشان نادرست نيست 
زيرا دولت پيش هزاران پروژه را تعريف و آغاز كرد ولي 
هيچ پولي براي تكميل و راه ان��دازي آنها وجود ندارد. 
ايشان كه نماينده اس��ت و از ارقام بودجه اطالع دارند 
بهتر از هر كس ديگ��ر مي توانند توضيح دهند كه چه 

تعداد پروژه زخمي ش��ده از آن دولت 
باقي مانده و چه ارقام اندكي نزد دولت 

براي تكميل آنها هست،  اي كاش به عنوان نماينده اين 
موضوع را توضيح مي داد. 
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اربعین، يادآور مظلومیت رهپويان حسین
اربعين امام حسين )ع( چشمه جوشان خون اباعبداهلل 
الحس��ين )ع( را بر مزرع دل ها رهنمون شدن است؛ 
انقالب و نهضت حس��يني را به سرمنزل مقصود رسانيدن است؛ چرا 
كه اربعين سالروز ابالغ پيامي است كه حسين )ع( جان بزرگ خويش 
را بر س��ر آن نهاد. اربعين حضور زنده و پرتوان رهروان زينب )س( و 
زنان شيعه است در بستر تاريخ، انقالبي الهي و معنوي در عرصه افهام 
اس��ت؛ رنگ خدايي، معنوي و حريت براى همگان و در هماره تاريخ 
فرزند زهرا)ع( در ريگستان صحراي كربال به تمامت قد برافراشت و 
پرچم بزرگي و عظمت خويش را بر بلندترين قله انس��انيت به اهتزاز 
درآورد؛ در كربال همه چيز به تمامت نمودار ش��ده بود؛ حس��ين)ع( 
تمامت هستي نيك خويش را در صحنه جانبازي كربال عرضه كرده 
بود و يزيد تمامت پليدي و مش��ئومي اش را در چش��م تاريخ نشانده 
بود. در كربال شيعه همه مظلوميت خويش را به تماشا نهاده بود: در 
گلوي كودك ش��يرخواره گلو بريده، له له زدن زناني و كودكاني كه 
آب ارث مادرشان بود، در دستان بريده علمداري كه ايثار و جانبازي 
را به تفس��ير نشس��ته بود، در خيمه هاي آتش گرفت��ه اي كه خيام 
رسول وحي محسوب مي شد و در پايمال شدن تن هاي برهنه سر بر 
ريگستان كربال و اسارت سيد ساجدين و زينب كبري)س(. در كربال 
همه چيز رنگ خون داش��ت؛ و اربعين، چشم دوختن دوباره مردم بر 
چشمه جوشان خون مظلوم كربالست كه از رملستان تفتيده و روز 
عاشوراي سال ش��صت و يك  هجري جوشيدن آغاز كرد و عصرها و 
نس��ل ها را درنورديد و به همه كس و همه چيز رنگ جهاد در راه خدا 
و ش��هادت و پارس��ايي و مظلوميت زد. اربعين پيامگذاري حضرت 
زينب سالم اهلل عليهاس��ت؛ از كلمه شمش��ير س��اختن و از سخن، 
توفان برآوردن است؛ تكميل نهضت عاشوراست. دشمن، سرمست 
از پي��روزي بر معلم كرامت و آزادگي بر منبر رس��ول مكرم اس��الم 
تكيه زده بود، گويي آب از آب تكان نخورده اس��ت؛ نه حسيني بوده 
و نه عاشورايي و نه س��بعيت و درنده خويي؛ »دارها برچيده، خونها 
شسته.« خليفه به صورت س��لطان درآمده بود. سلطاني كه صورت 
نمادين همه پلش��تي ها و پليدي هاي روزگار خود محسوب مي شد. 
خاط��ره اميرالمومنين )ع( و زهراي مرضيه)س( از ذهن ها س��ترده 

مي ش��د؛ خاطره اصحاب و مجاهداني كه در س��ايه 
مجاهدت و پاكبازي خويش الگ��وي متعالي جهاد 

و عقيده را به نمايش گذاش��ته بودند ، فراموش مي شد و به جاي آن 
سرمستي غرور و تعصب و تنگ   چشمي و ريا مي نشست. 

نگاه آييني
علی اصغر شعردوست

فعال فرهنگي

چالشي براي اقتدار دولت
برهم خوردن سخنراني ها، حمله به تجمعات و جلوگيري 
از برگزاري مراسمات، از اتفاقاتي است كه ديدن و شنيدن 
آن به عادتي چند ساله براي  ما تبديل شده است. اين اتفاقات كه در هر 
زمان و مكاني در حال رخ دادن اس��ت، همچنان براي حس��ن روحاني 
دردسرساز مي ش��ود تا دولتي كه بناي فعاليت خود را بر پايه فضاي باز 
سياسي قرار داده، هنوز هم نتواند چاره  اي براي حل آن بيابد. متاسفانه در 
روزهايي كه متعلق به سرور و ساالر شهيدان است، بار ديگر شاهد تداوم 
رفتارهايي بوده ايم كه گويا تمامي ندارد و اين بار نيز براي يكي از چهره هاي 
مطرح سياسي كشور روي مي دهد. علي مطهري، نماينده مردم تهران 
كه با راي وكالي ملت نايب رييسي مجلس شوراي اسالمي را هم برعهده 
دارد، براي سخنراني با موضوع »تحليل واقعه كربال«، راهي مشهد مقدس 
مي شود، اما ميزباني از او با اقدامي فراموش ناشدني و حاشيه ساز همراه 
است. در اين ماجرا نيز آنچه كه با ساير اتفاقات گذشته هم پوشاني دارد، 
دستوراتي است كه خارج از وظايف برخي مديران دولتي و مسوول اتخاذ 
مي شود. مديراني كه شيوه خاصي در برخورد با افرادي دارند كه در هيچ 
دادگاه صالحي محكوم نشده اند اما از نظر اعتقادات سياسي و فرهنگي 
در تضاد با ديدگاه اين مديران قرار مي گيرند. رفتارهاي سليقه اي و گاه 
فراقانوني چنين افرادي با تمسك به برخي جايگاه هاي قانوني نيز تا به 
امروز با واكنش مناسبي از س��وي دولت روبه رو نشده  تا نشانه اي باشد 
از اينكه آنها مي توانند بدون هيچ مانعي تصميماتي را در زمينه تضييع 
حقوق قانوني شهروندان و فعاالن سياسي و اجتماعي اخذ كرده و آن را 
به مرحله اجرا بگذارند. از همين رو مي توان تداوم تمامي اين اتفاق ها را 
ناشي از اقدامات منفعالنه دولت دانست. دولت اگر نتواند به برهم خوردن 
سخنراني ها، حمله به تجمعات و جلوگيري از برگزاري مراسم ها، چه در 
دانشگاه ها و چه خارج از آنكه البته همه هم داراي مجوز قانوني هستند، 
پايان دهد، تصوير اقتدار دولت بيش از پيش آسيب ديده و مي توان گفت 
اين تصوير هم اكنون نيز با تكرار اتفاق هايي مشابه حادثه مشهد شكسته 
است. اكنون سوال اصلي و اساسي ما از جنجال هايي كه براي تحركات 
برخي چهره هاي سياس��ي ايجاد مي شود، اين است كه با وجود شوراي 
تامين استان )با حضور نماينده تمامي نهادها( به چه دليلي با تاكيد يا 
نظر يك مقام ديگر در آن شهر، سخنراني هايي كه با مجوز قانوني در حال 

انجام شدن هستند، برهم مي خورد و چه اراده اي براي 
نشان دادن ناتوانايي دولت در پاسداري از قانون وجود 

دارد؟ همه به خوبي بر اين امر واقف هستيم كه در همه استان ها شوراي 
تامين، مرجع و محل بحث و حل و فصل اينگونه موضوعات است. 

نگاه پارلمان
الیاس حضرتي

نماينده مردم تهران
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 عنوان:
  از نهضت پيامبر خاتم)ص(
 تا شهادت وارث آدم)ع(

هيات حضرت فاطمه الزهرا)س( تهران برگزار مي كند:

زمان: سه شنبه 95/9/2، چهارشنبه 95/9/3، پنجشنبه 95/9/4 از ساعت 7 شب
مكان: كانون توحيد واقع در ميدان توحيد، خيابان پرچم

مراسم عزاداري و سخنراني به مناسبت ايام اربعين حسيني و رحلت پيامبراكرم)ص( و شهادت امام مجتبي)ع( و امام رضا)ع( 

دكتر داود فيرحي

روزنامه اعتماد

درگذشت پدر گرامي تان را تسلیت گفته، براي آن مرحوم 
غفـران و آمرزش الهي و براي شـما و بازمانـدگان صبر و 

سالمتي خواستاريم.

 برادر گرامي 
جناب آقاي تاروردي چگيني 

 دكتر محسن رهاميدكتر ناصر مهدوي

تنها سهم بازار همراه اول رشد کرد


