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زنگنهچرابايدبهمجلسميرفت؟
زنگنه ديروز  از مجلسي  كارت زرد 
گرفت كه بيش��ترين  راي اعتماد 
چه��ار دوره وزارت��ش در نفت را از 
نمايندگانش گرفته بود. آن ۱۰۶ 
نماينده اي كه در مخالفت با طرح 
»برندينگ جايگاه هاي سوخت« 
ب��ا دادن كارت زرد موافقت كردند 
كافي اس��ت به يك روز كاري به پمپ بنزين ها سركشي 
كنند تا درددل هاي مردم را درباره خدمات ارايه ش��ده در 
جايگاه هاي سوخت بشنوند و رضايت مندي آنها را ارزيابي 
كنند. به لطف اينترنت، نگاهي هم به نحوه سوخت رساني 
در كش��ورهاي پيش��رفته بيندازن��د. آنگاه ش��ايد رنگ 
كارت شان تغيير كرد. در آن روي ماجرا اما، وزارت نفت بايد 
به نظرات نمايندگان مردم درخصوص جلوگيري از رانت، 
فساد و انحصار چه در »طرح برندينگ« و چه در هر طرح 

ديگري مجدانه عمل كند. 
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گرفتاري هاي 
شيخ الوزرا

زنگنهبهعنوانسومينوزيردولت
ازمجلسكارتزردگرفت

دانيال شايگان / اعتماد

بنده بيش از 25 سال است كه به طور مستمر 
در مطبوعات ي��ا فضاي مجازي مي نويس��م، 
وقفه هاي ناخواسته زياد نبوده است. از ابتدايي 
كه نوش��تن را به صورت حرف��ه اي آغاز كردم، 
بي��ش از هر چيز نس��بت به قانون و دس��تگاه 
قضايي حساس بوده ام و صدها يادداشت درباره 
حقوق و اين دس��تگاه نوش��ته ام؛ نقدهايي كه 
درباره عملكرد اين دستگاه داشتم، همگي معطوف به افزايش قدرت 
و بهبود جايگاه آن بوده است. زيرا هيچ شهروندي، تاكيد مي كنم هيچ 
شهروندي از پايين بودن س��امت و اعتبار اين دستگاه سود نخواهد 
برد. قوه قضاييه از اين جهت متفاوت از دو قوه ديگر است. شايد كسي 
بتواند با هدف تضعيف دولت و كنار زدنش آن را نقد كند، ولي اين مساله 
مطلقا براي دستگاه قضايي صادق نيست. زيرا فعاالن و نويسندگان و 
سياستمداران در جايگاهي نيستند كه بخواهند يا بتوانند جايگزين آن 
شوند. نكته ديگر اينكه هيچ كس نمي تواند دستگاه قضايي را تضعيف 
كند، مگر عملكرد خودش. چون دستگاه قضايي برخاف دولت تابع 
سليقه ها و برنامه ها و سياست هاي شخصي و مديران آن نيست، بلكه 
تابع مطلق قانون اس��ت و كوچك ترين اقدام آن بايد معطوف به مواد 
قانوني باشد و باالخره نكته بعدي اين است كه بهترين شاخص براي 
سامت يك جامعه، سنجش سامت و اعتبار دستگاه قضايي آن است. 
با اين مقدمه  بايد تاكيد كنم كه برخي از رفتارهاي مقامات قضايي در 

س��ال هاي گذش��ته كمكي به ارتقاي جايگاه اين قوه 
بسيار مهم نكرده اس��ت و به طور مشخص بايد گفت 

كه مخالفان و منتقدان سياس��ي اين قوه به هر دليلي توانسته اند كه 
دست اندركاران قضايي را وارد زمين سياسي خود كنند و ...

ضرورتارتقايجايگاهقضا
نگاه روز

عباس عبدي

دكترين سياس��ت خارجي حس��ن روحاني، 
رييس جمهور اي��ران در ي��ك جمله خاصه 
مي ش��ود: »گفت وگ��و و مذاكره م��داوم براي 
رس��يدن به يك راه حل برد - برد يا يك راه حل 
ميانه.« اين دكترين يك تعارف يا يك ژس��ت 
ديپلماتيك نيست بلكه برخاسته از يك فلسفه 
و يك اعتقاد عمي��ق به قدرت تعق��ل، تفكر و 
گفت وگو است كه از فرهنگ چند هزار ساله ايرانيان و بعضي ملت هاي 
شرق نشات مي گيرد. شناخت ساختار ذهني ايرانيان و فلسفه آنان براي 
كساني كه با ايران تعامل مي كنند بسيار مهم است. آغاز گفت وگو و اين 
عمل كه رو در رو بنشينيم و مشكات را در موضع برابر بررسي كنيم و 
با هم به يك راه حل برسيم براي ايرانيان نشانه احترام متقابل محسوب 
مي شود و براي آنها بسيار مهم است. نگاهي به تجربه دهه هاي گذشته 
به روشني نشان مي دهد كه كساني كه از راه دور سعي كرده اند ايران را 
بترسانند يا با حالت دستوري و از موضع باال با كشور ما سخن گفته اند 
هيچگاه پاسخ مناسبي از ايران دريافت نكرده اند. بر عكس، كشورهايي 
كه با احترام متقابل و در موضع برابر با ايران به گفت وگو نشسته اند به 

نتايج مثبتي نيز دست يافته اند. 
در چند قرن گذشته روابط بين الملل تحت سيطره ذهنيت و فلسفه 
غرب بوده اس��ت. به خصوص پس از جنگ جهان��ي دوم و تجربه هاي 
تلخ اين جنگ باعث رشد و تسلط نظريات رئاليستي و پوزيتيويستي 

شد. فلسفه هايي كه فرض آن اين بود كه »حق ناشي 
از قدرت است«. يا جهان را آزمايشگاهي مي داند كه در 

آن ملت ها حكم خرگوش هاي آزمايشگاهي دارند و بايد با هويج آنها را 
فريفت تا نزديك شوند سپس با چماق بر سر آنها كوبيد. 

گفتوگو،دكترينروحاني
ديپلماسي

 محسن بهاروند 

پس از افت و خيزهاي فراوان، باالخره با همكاري 
تم��ام و كمال نماين��دگان مجل��س از تمامي 
طيف هاي سياسي و غيرسياسي مجلس، طرح 
مربوط به عضويت پيروان اديان الهي در شوراي 
شهر به تصويب رسيد. در ۱۰ سال گذشته كه 
در مجلس حاضر بودم، كمتر به ياد دارم كه اين 
حد از همراهي درمورد طرحي وجود داش��ته 
باش��د. در ابتدا، گروهي از همكاران معتقد بودند كه ب��ا اعمال برخي 
قيدهاي قانوني و نوعي سهميه بندي براي پيروان اديان الهي، مشكلي 
كه درجريان تعليق عضويت يك عضو زرتشتي شوراي شهر يزد پيش 
آمده، قابل حل است، اما از ابتدا اعتقاد داشتم كه اين ايده، با قانون اساسي 
همخواني ندارد؛ چرا كه قانون اساسي هيچ قيد و شرطي براي عضويت 
پيروان اديان الهي در انتخابات شوراهاي شهر قائل نيست و اين موضوع، 
سال ها پيش در زمان تصويب قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون 
اساسي تعيين تكليف شده است. با اين استدالل، طرحي با امضاي بيش 
از 2۰۰ نماينده تقديم مجلس ش��د كه هيچگونه قيد و ش��رطي براي 
حضور پيروان اديان الهي جهت حضور در شوراي شهر قائل نيست و با 
همراهي مثال زدني نمايندگان تصويب شد. آنچه در ادامه راه در انتظار 
طرح مصوب مجلس خواهد بود اين است كه ابتدا شوراي نگهبان در بازه 
زماني قانوني نقطه  نظرات خود را به اطاع مجلس مي رساند و باوجود 
آنكه گروهي اعتقاد دارد اين شورا قطعا با طرح مجلس مخالفت مي كند، 

شخصا هنوز اميد دارم كه ش��وراي نگهبان با بررسي 
بيشتر طرح، امكان تاييد آن فراهم خواهد كرد. دليل آن 

اين است كه در ماه  هاي اخير، استدالل هاي مختلف قانوني و شرعي در 
اين موضوع مطرح شده است كه قابل تامل است. 

حمايتازحقپيرواناديانالهي
سياست

اسفنديار اختياري

آقاي نوبخت، سخنگوي دولت و رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه در بخش خبري س��اعت ۱4 
مورخ ۱39۶/9/2۰ پيرامون اليحه بودجه سال 
۱397 مطلبي نقل به اين مضمون داش��تند: 
ميزان 4۰ هزار ميليارد تومان امكان اخذ ماليات 
از بخش هاي مختلفي ك��ه مي توانند ماليات 
بدهند، وجود دارد. قانونگذار كه حكيم اس��ت 
اين بخش ها مثا كشاورزي را از پرداخت ماليات معاف كرده است كه 
مي توانيم با قانونگذاري اين درآمد را داشته باشيم. ... جناب دكتر نوبخت 
لطفا به مرده بخش كشاورزي چوب آخر را نزنيد؛ اين مرده اي كه آقايان 
از باالي هواپيما يا در گذر از كنار جاده ها و مزارع در دشت افتاده است را 
مي بينند ديگر رمق و تواني ندارد كه به او لگد هم زده شود. آيا در هيات 
دولت با آن همه عرض و طول و نفرات فردي كه مانند نگارنده كه تبار 
روستايي داشته و بزرگ شده دشت و صحرا باشد حضور ندارد؟ هرچند 
در خاطرات رياست محترم جمهور مي خوانيم كه بي اطاع از حال و روز 
زندگي كشاورزان و دامپروران نيس��ت. اين مرده كه افتاده روي دست 
كشاورزان و ديگر توان كفن و دفن آن را هم ندارند را چرا مورد كم لطفي 
قرار مي دهيد؟ فكر كنيد بخش صنعت و معدن و تجارت اس��ت، فكر 
كنيد باشگاه فوتبال اس��ت، فكر كنيد بخش صنعت هميشه در حال 
حمايت اتومبيل سازي كشور است كه با اين همه حمايت توان رقابت 
با صنعت كشورهاي همسايه را هم ندارد چه رسد به صنعت پيشرفته 

اروپايي و آسياي جنوب ش��رقي. همين كشاورزي در 
حال احتضار را اگر اندكي سر پا نگه دارند توان رقابت 

كه هيچ، پيروزي بر كش��اورزي پيشرفته ترين كشورهاي صنعتي كه 
كشاورزي خود را حمايت مي كنند را در پي خواهد داشت. 

بهاينمردهچوبنزنيد
حقوق

نعمت  احمدي

در بانك��داري ب��دون ربا مهم ترين مس��اله 
خود ربا اس��ت كه اتفاقا مي توان ادعا كرد در 
موضوع شناسي ربا و تعيين مصاديق امروزي 
از آن با مش��كل جدي مواجه هس��تيم. آن 
تعريف بسيار س��اده اي كه فعا از ربا وجود 
دارد و مبناي قانون بانكداري ايران اس��ت، 
شرط مبلغ اضافه در قرارداد قرض است در 
حالي كه اين تعريف از ربا گرچه درست است اما با آن ربايي كه در 
آموزه هاي اس��امي به عنوان رباي آشكار مطرح شده فاصله دارد. 
در اين مفهوم مساله اصلي اضافه ش��دن به مبلغ بدهي در مقابل 
تاخير يا مهلت بوده يعن��ي هر نوع اضافه اي ب��ه بدهي مديون در 
مقابل تاخير يا استمهال بدون هيچ ترديدي ربا محسوب مي شود 
و همه نيز بر آن متفق القول هس��تند و ش��كي در آن وجود ندارد. 
متاسفانه در تدوين قوانين روابط بانكي بدون ربا اين مفهوم مورد 
غفلت قرار گرفته و بيش��تر روي عقد قرض و ش��رط مبلغ اضافه 
تاكيد شده است. اكنون اين عامل حذف شده ولي مي بينيم بدهي 
بدهكاران بانكي در ازاي تاخير يا تمديد مهلت وام در حال افزايش 
است. مثا فردي مي گفت 8۰۰ ميليون تومان ال سي از بانك وام 
گرفتيم، اين بدهي اكنون به ۱2 ميليارد تومان تبديل ش��ده و با 
وجود هر اعتراضي كه داشتند نهايتا اين رقم به هشت و نيم ميليارد 
تومان رسيده است. يعني يك وام هشتصد ميليون توماني تا ۱۰ 

برابر رشد مي كند. اكنون به واسطه تاخير و تمديد 
مهلت بدهي بدهكاران سيستم بانكي همين طور 

در حال افزايش است و متاسفانه نه در قانون پولي و بانكي و نه در 
ديگر قوانين هيچ مكانيزم و ...

نشناختن»ربا«؛مشكالتبانكها
اقتصاد

كامران ندري

شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس
آژانس مسافرتي ميچكا

طنين گشت   ايرانيان
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 روزنــامه  اعتــمــاد
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صداي خوزستان باشيد
گزارش »اعتماد« از اعتراض كارگران شركت نيشكر هفت  تپه


