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راهسختاصالحطلبي
هرك��دام از م��ا طرفدار 
ي��ك روزنامه يا ش��بكه 
تلويزيون��ي هس��تيم و 
هرروز و هر ش��ب اخبار 
و تحليل ه��ا را از آنه��ا 
مي گيري��م و جه��ان را 
از دريچ��ه اي ك��ه آنه��ا 
س��اخته اند تماش��ا مي كنيم. سياس��تمداران، 
كارهايي كه مي كنند يا نمي كنند، حرف هايي كه 
مي زنند يا از گفتنش طفره مي روند اين رسانه ها 
براي ما تصوير مي كنند. اين رس��انه ها هستند 
كه به ما نشان مي دهند چگونه فكر كنيم، از چه 
كسي بدمان بيايد يا از چه كسي طرفداري كنيم. 
كس��ي كه فقط اخبار 20و س��ي نگاه مي كند با 

كسي كه فقط اخبار بي بي سي را مي شنود ...

سرمقاله

ثمينا   رستگاري
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درانتظارتحولاخالقي
من با پدر بزرگوار آقاي 
ابوترابي فرد-خداون��د 
ايش��ان را رحمت كند- 
در مجلس اول همكاري 
داشتم، با ايشان مانوس 
بودم و تقريبا از دوستان 
نزدي��ك من محس��وب 
مي ش��دند. موقعي كه ب��ه قزوي��ن مي رفتم، 
مهمان ايشان بودم و ايشان هم وقتي به مشهد 
مي آمدند به خان��ه ما مي آمدن��د و رفت و آمد 
داشتيم. پدر ايش��ان را به عنوان مرد متدين و 
پاكيز ه  مي ش��ناختند. برادر آقاي ابوترابي فرد 
هم ش��خصيت معروفي بود كه من با ايش��ان 
هم در مجلس پنجم همكار بودم. البته ارتباط 

خاصي با برادر ايشان نداشتم...

نگاه

حسين انصاري راد
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كنگره شهداي سيستان و بلوچستان: 
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 شيعه و سني
 در دشوارترين ميدان ها 

كنار يكديگرند

پس از آنك��ه آق��اي روحاني در 
س��خنراني 22 بهم��ن درب��اره 
رفران��دوم اظهارنظر كرد، برخي 
از فعاالن رسانه اي منتقد دولت 
به س��رعت موضع گيري و آن را 
نق��د و رد و حتي تخطئه كردند. 
بنده نمي دانم كه در ذهن ايشان 
چه مي گذشته كه در سخنراني خود به چنين نكته اي 
اشاره كرده است و اين نيز عجيب است كه تاكنون كسي 
حاضر نشده تحقق يكي از اصول قانون اساسي را با ذكر 
مصداق به بحث و گفت وگو بگذارد ولي بد نيست چند 
نكته درباره همه پرس��ي موجود در قانون اساسي طرح 
شود و پرسش هايي از دل آن بيرون مي آيد كه اميدواريم 

مخالفان طرح موضوع همه پرسي به آن پاسخ دهند. 
1� كلمه همه پرس��ي در 9 اصل از قانون اساسي آمده 
اس��ت. در هفت مورد به صورت ش��كلي و خبري آمده 
اس��ت. ولي همه پرس��ي در دو اصل 177 و 59 شكلي 
نيس��ت و فرق مي كند. در اصل 177 تاييد ش��ده كه 
مصوبات ش��وراي بازنگري قانون اساسي بايد از طريق 
مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي به تصويب اكثريت 
مطلق شركت كنندگان برس��د. در اصل 59 مساله به 
شكل ديگري طرح شده اس��ت. مطابق اين اصل: »در 
مسائل بس��يار مهم اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي و 
فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي 
و مراجعه مس��تقيم ب��ه آراي م��ردم ص��ورت گيرد. 
درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو 
سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.« اين اصل نشان 
مي دهد كه همه پرسي منحصر به تصويب قانون اساسي 

نيست، بلكه يكي از روش هاي اعمال قوه مقننه است. 
2� يك قاعده كلي در فقه و قانونگذاري وجود دارد كه 
هر دستور و قاعده ش��رعي يا قانوني تابع غرض و علت 
خاصي است. اگر غير از اين باش��د عملي لغو و بيهوده 
اس��ت و ش��ارع يا قانونگذار هيچگاه عمل لغو و بيهوده 
انجام نمي دهند. بنابراين طبيعي است كه قانونگذاران 
در تدوين قانون اساسي، هنگامي كه اصل 59 را تصويب 
كرده اند، با غرض و عل��ت خاصي اي��ن كار را كرده اند. 
هرچند قرار نيست كه هر روز يا هر سال يك رفراندوم 
انجام ش��ود، ولي بي معنا اس��ت كه با گذشت 40 سال 
هنوز حتي يك مورد هم مواجه با چنين مسائل مهمي 
در اقتصاد، سياس��ت، فرهنگ و اجتماع نشده باشيم؟ 

مگر ممكن است؟
3- همه مي دانيم كه جامعه ايران در 40 

سال گذشته، همواره با مسائل و مشكالت مهمي مواجه 
بوده كه كل جامعه را درگير خود كرده است. 

همهپرسيوطرحدوپرسش
نگاه روز
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عباس  عبدي

س��خنگوي قوه قضايي��ه اظهار 
داشته است: خودكشي سيدامامي 
در حال بررس��ي اس��ت تا ببينيم 
چگونه اتفاق افتاده اس��ت. در اين 
زمينه در مجلس شوراي اسالمي 
هم اقداماتي انجام شده و در حال 
انجام اس��ت تا علت دقيق حادثه 
ياد شده مشخص ش��ود و حق هم همين است كه جان 
افراد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و بايد با دقت 
و وسواس تمام موضوع مورد بررسي قرار گيرد تاابهامات 
برطرف و ضمن روش��ن ش��دن واقعيت، افكار عمومي و 
خصوصا خانواده محترم ف��رد متوفا هم قانع ش��وند. اما 
در اين خصوص نظر به تكرار مواردي از اين دس��ت نكات 
بس��يار مهمي وجود دارد كه پرداختن به آنها ضروري به 
نظر مي رسد. از آنجا كه مسووليت جان هر متهمي از زمان 
بازداش��ت متوجه ضابطان قوه قضاييه و زندانبانان است 
قانون و آيين نامه هاي مربوطه با دق��ت تمام به جزييات 
موضوع پرداخته و ب��راي هر لحظه از زمان دس��تگيري 
تكليف عوامل اجرايي را مشخص كرده است. در مواد 26 
و 41 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني 
و تربيتي عالوه بر توجه دقيق به حفاظت فيزيكي مراقبين 
بايد نس��بت به تح��والت روحي و رواني متهم حس��اس 
باشند. اين معنا كمك مي كند تا متهم يا محكوم چنانچه 
كوچك ترين نش��انه اي مبني بر بحران روح��ي و رواني 
از خود بروز دهد مراقبت نس��بت به فرد ياد شده بيشتر 
شود و جلوي هر گونه حادثه احتمالي ناگوار گرفته شود. 
يك استاد برجسته دانشگاه كه با اتهام سنگين جاسوسي 
مواجه شود طبيعي اس��ت كه از نظر رواني به شدت متاثر 
شده و ممكن اس��ت ثبات روحي اش آس��يب پذير شود. 
بروز چنين پدي��ده اي در متهمان مختلف امري طبيعي 
است و موارد بسياري از اين دست مشاهده شده است، بر 
همين اساس حضور روانشناس��اني كه آموزش هاي الزم 
در خصوصا ح��االت روحي زندانيان و بازداشت ش��دگان 
را ديده باش��ند در زندان ها ضروري به نظر مي رسد. به هر 
حال حساسيت نگهداري از متهمان و زندانيان بر كسي 
پوشيده نيست و احكام شرعي و اخالقي اسالم هم در اين 
زمينه موكد و كامال روشن است لذا مراقبين بايد نسبت 
به وظايف خود پاسخگو باشند. به اعتقاد بنده كه تجارب 
طوالني در امر قضا داشته ام كار مراقبت از زندانيان كامال 
اجرايي اس��ت و جنبه قضايي ندارد. اگر در امر قضا قاضي 

بايد مستقل باشد در »اجرا« و نگهداري 
از زندانيان و متهمان اين استقالل ضروري 

به نظر نمي رس��د؛ لذا ب��ه همكارانم در مجلس ش��وراي 
اسالمي پيشنهاد مي كنم كه ...

روشبهترادارهزندانها
سياست

محمد كاظمي

ب��ازار ارز در اي��ران ب��ه ب��ازاري 
كم ريس��ك، پربازده، نقد شونده و 
امن براي س��رمايه گذاري تبديل 
شده و اشتها براي خريد اسكناس 
دالر و مشاركت در اين بازار بسيار 
باال رفته است. اين در حالي است 
كه س��اير بخش ه��اي اقتصادي 
به دليل سياستگذاري هاي نادرست، نبود فضاي كسب 
و كار مناس��ب، كمبود منابع، مزاحمت هاي سياس��ي، 
اجتماعي و نهادي به بازارهاي كم بازده و پرريسكي براي 
سرمايه گذاري تبديل شده است. اما سوال اينجاست كه 
چرا اقتصاد اي��ران به چنين دامي افتاده و فضا به س��مت 
دالريزه شدن پيش رفته است؟ چرا دالر به سلطان ارزي 
كشور تبديل ش��ده و عمال در آينده سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي كشور نقش آفريني مي كند؟ پاسخ مشخص به 
اين پرسش ها در نوع سياستگذاري و تصميم سازي دولت 
در فضاي كالن اقتصاد ايران نهفته است.  از ابتداي دولت 
يازدهم اقتصاددانان زيادي هش��دار داده بودند كه مبادا 
دولت در برگزيدن روش اداره اقتصادي كش��ور دوباره راه 
دولت هاي پيشين را برود و براي چندمين بار از يك سوراخ 
گزيده ش��ود. مبادا دخالت در بازارهاي انرژي، ارز و انواع 
كاال و خدمات، اقتصاد ايران را از مس��ير رقابتي شدن دور 
كند و سبب شود تا قيمت ها به صورت تصنعي پايين نگه 
داشته ش��ده و حكم فنري را پيدا كند كه بر اثر فشردگي 
زياد ناگهان بجهد و بر اثر جهش زيادي كه ايجاد مي كند 
تخريب هايي را در مس��يرش به وجود آورد. اين هشدارها 
از پيش داده ش��ده بود. آن هنگام كه اقتصاددانان متوجه 
شدند دولت به هر بهانه اي قصد دارد تا جلوي واقعي سازي 
قيمت دالر را بگيرد نيز هشدارها داده شد و بارها گفتيم و 
نوشتيم كه سياستگذاران و تصميم سازان تجربه زمستان 
90 را از خاطر نبرند و با دوري از وعده هاي پوپوليس��تي و 
حرف درماني سياست هايي را در پيش گيرند كه اقتصاد 
ايران را رقابتي ك��رده و باعث ايجاد انگي��زه و تحرك در 
ميان آحاد اقتصادي كشور ش��وند. در سال 92، وقتي كه 
مديريت اقتصاد ايران به دس��ت دولت يازدهم رس��يد با 
تورم بااليي روب��ه رو بوديم و در ركودي عميق دس��ت و 
پا مي زديم كه آن زمان دولت تمام ت��الش خود را به كار 
گرفت تا به مردم و برخي فعاالن اقتصادي بگويد ريش��ه 
تورم باال در سياست هاي پولي و نبود انضباط مالي است. 
در اين كار هم موفق ش��د و با در پيش گرفتن يكسري از 

سخت گيري ها توانس��ت تورم را كاهش 
دهد اما اگر دولت معتقد اس��ت كه تورم 

ريشه پولي دارد پس چرا طوري در بازار ارز رفتار مي كند 
كه گويي نخ تورم به ديوار قيمت دالر آويزان شده و ...

انرژيجنبشيدالر
اقتصاد

جعفر خيرخواهان

بحث كنفرانس بازسازي عراق 
در كويت از اهميت بسيار بااليي 
برخوردار اس��ت. پس از سقوط 
ص��دام اين س��ومين كنفرانس 
بين المللي در خصوص بازسازي 
عراق اس��ت كه برگزار مي شود. 
در س��ال 2004 اولين نشست 
بازسازي عراق در پاريس برگزار شد و در آن زمان قول 
و قرارهايي براي كمك و بازسازي گذاشته شد. هرچند 
وعده هاي داده شده چندان جدي نبود اما به هر حال 
كمكي براي بازسازي عراق بود. جلسه بعدي در شرم 
الش��يخ در س��ال 2007 برگزار ش��د كه يك نشست 
سياس��ي و اقتصادي بود. پ��س از آن نيز كميته هاي 
فرعي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي تشكيل شد 
كه در آن نشس��ت تعدادي از اعضاي س��ازمان ملل و 
كش��ورهاي همس��ايه عراق و همچنين مصر حضور 
داشتند. كيمته هاي فرعي آن اجالس نيز هر سه ماه 
يك بار در اس��تانبول تركيه گرد هم جمع مي شدند. 
كميته هاي انرژي و اقتصادي از فعاليت خوبي برخوردار 
بودند. در دو نشست پيش��ين نيز ايران نقش فعالي را 
ايفا كرد. سومين اجالس كه به ميزباني كويت برگزار 
مي شود، توسط دفتر عمران و اقتصاد ملل متحد، بانك 
جهاني، صندوق بين المللي پول و دولت عراق در حال 
برگزاري است و بيش از هفتاد كشور در آن حضور پيدا 
كردند و شركت هاي زيادي از آسيا، امريكا و اروپا نيز در 
اين نشست شركت كردند. تمركز بيشتر اين نشست 
در راستاي بازسازي مناطق آسيب ديده در جنگ هاي 
اخير با داعش است و اين نشست سراس��ر عراق را در 
بر نمي گيرد و عمدتا تمركز آن بر مناطق آسيب ديده 
از جنگ 2014 تاكنون است. برآورد صورت گرفته از 
خس��ارت ها بين 88 تا 100 ميليارد دالر است كه در 
اين اجالس بناست كش��ورها در اين خصوص كمك 
مالي كنند. يكي از كشورهايي كه تالش مي كند در اين 
نشست حضور پررنگي داشته باشد سعودي ها هستند 
و در اين بين وعده هايي ني��ز داده اند. عراقي ها نيز نيم 
نگاهي به ميزبان براي بخش��ش مطالباتي كه توسط 
سازمان ملل به عنوان خس��ارت حمله عراق به كويت 
مشخص شده، دارند. مبلغي كه حدود 6 ميليارد دالر 
اس��ت و عراقي ها يك��ي از بهره برداري هايي كه قصد 
دارند از اين نشست داشته باشند همين موضوع است.  

در اين نشس��ت جمهوري اسالمي در 
سطح وزير خارجه شركت كرده است و 

در آنجا كشورهاي مختلف آمادگي كمك هاي مادي و 
عيني را ارايه خواهند داد. 

فرصتهايكنفرانسعراق
جهان

حسن دانايي فر

1- »اكول��وژي س��وءمديريت«؛ 
اين بهترين تعريف براي مناظره 
برنام��ه 90 ب��ود. هر جمل��ه، هر 
افشاگري، هر مساله اي كه مطرح 
ش��د، بخش��ي از اي��ن اكولوژي 
نمايان مي شد. س��ال هايي كه با 
سوءمديريت ها، فرصت ها تبديل 
به تهديد شدند. فوتبال تحقير، كوچك و بي اثر شد. برنامه 
راهبردي از نقشه فوتبال حذف شد. نظام استعداديابي 
و آموزش��ي مختومه ش��د. افزايش دانش فني مربيان 
و كادرهاي فن��ي موردتوجه قرار نگرف��ت. قدمي براي 
خصوصي سازي برداشته نشد. ارتباط فوتبال و دانشگاه 
قطع شد. شفافيت رخ بربست. هزينه ها و درآمدها براي 
اهالي فوتبال هم بي اهميت ش��د. حق پخش تلويزيوني 
بايگان��ي ش��د. مس��ووليت هاي اجتماع��ي در فوتبال 
به تمسخر گرفته شد. اقتصاد فوتبال رويا شد. روابط جاي 
ضوابط را گرفت و نهاد فوتبال، ناكارآمد شد. اين سقوط 
يك شبه در برنامه 90 و با حرف هاي علي كريمي اتفاق 
نيفتاد. سال هاست فوتبال در سراشيبي ناكارآمدي است. 

ساده لوحانه است كه مقصر را به شخص محدود كنيم. 
2- پرس��ش هاي كريمي همان ها بود كه بايد پرسيده 
مي شد؛ شفاف و بدون رودربايس��تي. واقعيِت فوتبال 
ايران ق��رارداد كي روش با فدراس��يون فوتبال اس��ت. 
ق��راردادي يك طرف��ه و عجيب. دبيركل فدراس��يون 
فوتبال ايران درباره عدم برگ��زاري بازي هاي تداركاتي 
گفت: »اقتصاد فوتبال ما نشأت گرفته از اقتصاد كشور 
ما اس��ت و ما مش��كل داريم.« اما با توجه به ش��رايط 
اقتصادي در كشور، قراردادي با سرمربي تيم ملي بسته 
مي شود كه ساالنه 5 ميليارد تومان را به حساب او واريز 
مي كند. بحث بر سر دريافتي كي روش نيست. بحث بر 
سر سوءمديريت هاست كه به فوتبال ايران هزينه وارد 
مي كند. مرداني، مديريت را برعه��ده مي گيرند كه در 
ذهنيت و باورهاي شان، نقش��ه راه شفاف براي فوتبال 
ندارند. همين مي ش��ود كه كي روش فرات��ر از قرارداد 
رفتار كن��د. توهين كند و ج��رات برخورد ب��ا او وجود 
نداشته باشد. همان نگاهي كه با كي روش قرارداد منعقد 
مي كند، با آديداس ق��رارداد مي بندد. موضوع پيچيده 
نيست. توان تشخيص اولويت ها در مديران ورزش ايران 

گرفته شده است. 
3- اجازه بدهيد مساله ساده اي را مطرح كنم. تيم  ملي 

فوتبال ايران به عنوان تيم اول آس��يا به 
جام جهاني روس��يه صعود كرده است. 

ايران دو بازي حس��اس و مهم را در گروه دوم جام برگزار 
خواهد كرد؛ اسپانيا و پرتغال. 

كريمي،كيروشوآديداس
ورزش

علي عالي

مس��ووليت امنيت و سالمت هر 
زنداني متوجه نهاد بازداشت كننده 
يا نگهداري كننده )ك��ه در اينجا 
سازمان زندان ها( است. بر اساس 
قانون ضابطان دادگستري متعدد 
و متفاوت هستند و متاسفانه اين 
تعدد و تفاوت باعث ش��ده اس��ت 
كه هر كدام از اين ضابطان دادگس��تري بازداشتگاه هاي 
مجزا داش��ته  باش��ند. از همين روي بازداشتگاهي واحد 
نداريم كه همه زندانيان تحت نظر يك سازمان مشخص 
باشند و در همه وجوهات از جمله نگهداري از زنداني چه 
در بازداش��تگاه مجرد )انفرادي( چه ب��ه صورت عمومي 
يك سازمان واحد مس��ووليت بپذيرد.  وزارت اطالعات، 
اطالعات س��پاه، حفاظ��ت و اطالعات ق��وه قضاييه هر 
كدام به ص��ورت جداگانه بازداش��تگاه هاي خاص خود را 
داش��ته و زندانيان آنها تحت نظر س��ازمان مربوطه قرار 
مي گيرند، ضمن اينكه بازداشتي هاي عمومي هم داريم 
كه در بازداشتگاه عمومي نگهداري مي شوند. بنابراين هر 
يك از بازداشت شدگان تحت نظارت س��ازمان يا ضابط 
دادگستري بازداش��ت كننده قرار دارند. با اين حال تمام 
اين بازداش��تگاه ها به لحاظ قانوني زيرنظر دادستان هاي 
هر شهرس��تان اداره مي ش��وند. در مورد آق��اي كاووس 
س��يدامامي به نظر مي رس��د كه مرج��ع تحقيق كننده 
سازمان اطالعات سپاه بوده است. از همين روي نماينده 
آنها با برخي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي 
گفت وگو كرده و بنا بر اخبار منتشر شده هم نهاد مربوطه 
اذعان داش��ته قصوري اتفاق افتاده اس��ت. بر اساس آنچه 
تاكنون مطرح شده اين قصور از س��وي اپراتور )كسي كه 
از طريق مانيتور دوربين هاي داخل بازداشتگاه را كنترل 
مي كند( صورت گرفته و در حال حاضر اين سوال مطرح 
است كه اگر اپراتور صحنه اوليه اقدام به خودكشي را ديده 
چرا موضوع را پيگيري نك��رده يا چرا اساس��ا در آن زمان 
شرايط زنداني را رصد نمي كرده است؟ به هر حال نهادهاي 
مختلفي در اين ماجرا مس��ووليت بر عهده  داش��ته اند اما 
درصد قصور )سازمان زندان ها، اپراتور، ضابط دادگستري 
و...( هنوز مشخص نيست و بايد موضوع دقيق تر پيگيري 
شود تا درصد قصور همه مسووالن مشخص شود. اما رويه 
قضايي تشخيص اين قصور به چه شكل است؟ اتفاقي كه 
براي آقاي كاووس سيدامامي رخ داده در فضاي شخصي 
و خصوصي مثل منزل نبوده  بلكه در بازداش��تگاه صورت 

گرفته است. در چنين ش��رايطي افرادي 
مس��ووليت دارند كه بر سالمت و امنيت 

زنداني نظارت داشته  باشند كه در مورد آقاي سيدامامي به 
نظر مي رسد چنين اتفاقي رخ نداده است. 
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