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ویترینآخر

استیضاحش ریعتمداریتقدیمهیئترئیسهمجلسشد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت :جمعبندی استیضاح وزیر صمت ،به هیئت
رئیسه مجلس تقدیم شد .ولی ملکی ،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی ،دیروز در گفتوگو با تسنیم ،گفت :آقای شریعتمداری برای بار سوم به جلسه
بررسی استیضاح خود نیامد .وی ادامه داد :پس از عدم حضور شریعتمداری در این جلسه،
به درخواست طراحان استیضاح ،امروز (سه شنبه) این طرح به هیئت رئیسه تقدیم شد تا
استیضاح شریعتمداری در صحن علنی پارلمان بررسی شود.

ت است
ف با حق شرط ،مصلح 
ش افایت یا 
توکلی :پذیر 
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است :پذیرش لوایح چهارگانه
مربوط به  FATFبا لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش مصلحت
است ،البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم.
مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند شرط میگذاریم که اجباری در رعایت
آنها نداریم ،با لحاظ این تحفظ لوایح را می پذیریم .چون به مصلحت کشور بوده و برای
دنیا هم خوب است.

کمین پلیس راهور ممنوع است

به گزارش ایرنا ،سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ روز دوشنبه در حاشیه
مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگاران گفت:
فرماندهی ناجا بر ممنوعیت کمین کردن پلیس راهور -که با هدف غافلگیر و جریمه کردن
خودروها انجام میشود -تاکید دارد .وی افزود :در صورت مشاهده این اقدام با آن برخورد
جدی میکنیم و شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده ،از طریق شماره تماس 197
موارد ر ا گزارش کنند.

یک هفته مرخصی به س ربازان ب رای اربعین

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از دادن یک هفته مرخصی به
سربازان برای زیارت اربعین خبر داد.
سردار موسی کمالی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد :از طرف ستاد
کل نیروهای مسلح ،به تمام یگان ها ابالغ شده که یک هفته مرخصی به سربازان برای
راهپیماییاربعینبدهند.سربازانمیتوانندبرایتسریعدرخواستخودبهسامانهاینترنتی
خروج از کشور برای راهپیمایی اربعین (سماح) مراجعه کنند.

بی ران وند نامزد مرد سال آسیا شد
به گزارش خبرگزاری فارس ،دروازه بان تیم ملی کشورمان و باشگاه پرسپولیس با ادعای
توئیتر منتسب به لیگ قهرمانان آسیا نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا شد.
در این راستا توئیتر منتسب به لیگ قهرمانان آسیا  3نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن
سال آسیا را اعالم کرد .در کنار علیرضا بیرانوند ،دروازه بان پرسپولیس و تیم ملی ،حسن
الهیدوس ،هافبک السد و تیم ملی قطر و یوشیما ،مدافع کاشیما آنتلرز و تیم ملی ژاپن دو
نامزد دیگر این عنوان هستند.

حق با من است
چون بلند داد میزنم!
عصر ایران؛ مصطفی داننده -الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( )cftاز سوی
نمایندگان مجلس تصویب شد .در جلسهای که آرام نبود و
حاشیههای بسیاری به همراه داشت .مخالفان این الیحه در
این مدت هرچه از دستشان بر میآمد کردند .آدم به خیابان
آوردند ،پیامک تهدید آمیز زدند ،داد و بیداد کردند و ...
گویی این رفتار در کشور رسم شده است تا هرکسی
میخواهد حرفش را به کرسی بنشاند به سراغ هیاهو و
اقدامات خالف قانون میرود .گویی فراموش کردهایم با منطق
و استدالل هم میتوانیم حرفمان را پیش ببریم.
چرا به اینجا رسیدهایم؟ در مجلسی که باید جای تضارب
آرا باشد و در آن نمایندگان در مورد موضوعات مشخص با
هم حرف بزنند متاسفانه به هیاهو ،قیل و قال و هوچیگری
سیاسی پناهنده میشوند.
نکته تاسف بار در این میان است که هرکسی بلند تر داد
بزند ،موفق تر خواهد بود .این یعنی صدای بی قانونی در کشور
بلند تر از صدای قانون شده است .نمایندهای در حال سخنرانی
است و دیگر نمایندگان در حال دادن زدن و  2-2کردن .این
یعنی این افراد دوست ندارند صدای سخنران شنیده شود،
چون احتمال میدهند این سخن روی افرادی تاثیر بگذارد.
این شیوه خوبی نیست .اگر این منوال ادامه پیدا کند دیگر
نمیتوانیم امید داشته باشیم کسی به دنبال منطق برود .در
مورد همین الیحه « »FATFمیشد گفت و شنید و در نهایت
اجازه داد بر اساس منطق ،نمایندگان رای بدهند ،بعد از آن
شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص در مورد آن نظر خود را
اعالم میکنند ،این یعنی رفتن از مسیر قانون.
نکته جالب توجه این است آنهایی که فریاد میزنند بسیاری
از تریبونهای رسمی را هم در اختیار دارند ومیتوانند نظرات
خود را به گوش مردم برسانند اما بازهم دوست دارند در کنار
آن قیل و قال هم کنند.
تاریخ نشان داده است این روش به جز رسیدن به ناکجاآباد،
سرانجام دیگری ندارد .این روش نمایندگان باعث میشود تا
مردم عادی هم بعد از دیدن این صحنهها با خود میگویند
وقتی به اصطالح نخبگان جامعه برای پیش برد اهداف خود
داد میزنند و به دنبال دور زدن قانون هستند ،چرا ما این
کار را نکنیم .چرا ما برای رسیدن به اهداف خود هوچیگری
نکنیم؟ چرا ما به دنبال مسیرهای غیرقانونی نرویم؟

کلینیک عینک سازی
و بینایـی سنجی

خانـه عینـک
تشخیص و درمان تنبلی چشم کودکان و بزرگساالن
اصلـــــاح انحرافـــــات غیرجراحــــــــــی چشـــــــم
تجویــــز لنـــــــــــــــــــز طبــــی و طبی رنگـــــــــی
تعیین وقت قبلی03442231322 :
ساخت و فروش انواع ِف ِرم های طبی و طبی آفتابی
با انواع گریــــد های کیفیتی و قیمت های مناسب
انواع عدســـــــــــی های مارک
انواع آفتابــــــــــــی های مارک
تعمیــــــــر انواع عینک های طبـــــــــی و آفتابــــــی
فــــــــروش انواع لنــــــــــــــــــــــــــز طبی و رنگی
@optic_house_sirjan

از معاینـــه تا ساخــت فـوری عینک

معاینه چشم و تعیین دقیق نمره عینک با کامپیوتـر

خیابان امام بعد از کوچه دکتر نصراهلل پور جنب صندوق شهید نصیری 03442206261

کتاب الزامات
سیاست در عصر ملت
دولت نوشته احمد
زیدآبادی به وسیله
انتشارات نشر نی
چاپ و منتشر شد .به
زودی در کتابفروشی
فرهنگستان واقع
در خیابان خیام
جنب سینما و نیز در
دفتر سخن تازه در
دسترس همشهریان
عالقهمند ،خواهد
بود.

اصالحطلبی به كجا رسید!
هوشنگعطاپور-بهارنیوز
در خبرها آمده بود که عدهای از فعالین
اصالحطلب با ریاست جمهوری دیدار و
گفتگو کردند .تصاویر منتشره نیز ،حکایت
از جمع محدود و دستچین شده از افرادی
بود که نمیتوانند حتی به اجمال ،نماینده
جریان اصالح طلبی در کشور باشند.
شاید دقیقتر و درستتر آن بود که گفته
میشد «رئیس جمهور با تعدادی از اصالح
طلبان تهران مالقات و گفتوگو کردند! »
جریانهای سیاسی کشور با هر سلیقه و
گرایشی ،امری پسندیده و ضروری است؛
اما مساله مهمتر ،سازوکار انتخاب این
رهبران و فعالین برای شرکت در این
جلسات هم اندیشی است!
قطعا افرادی که به عنوان اصالح طلب
در جلسه ریاستجمهوری شرکت کردند،
هیچ جایگاه حقوقی در ساختار عام و فراگیر
جریان سیاسی اصالحطلبی ایران ندارند،
درست است که تعدادی از آنها دبیرکل
یا رئیس تشکیالت ،حزب سیاسی و یا
فراکسیون اصالحطلب در مجلس هستند؛
ولی ماهیت آن جمع محدود ،هیچ ویژگی
حقوقی و گستردگی ملی نداشت .البته اگر
جمع فوق با عنوان حزب سیاسی خاص
خود ،با رئیس جمهور مالقات میکرد،
میتوانست واجد جایگاه حقوقی بوده و
در سطح کادر حزب خود در حوزه فعالیت
جغرافیایی ،تاثیرگذار باشد ،ولی جمع
مزبور حتی فاقدچنین ویژگی بود .عالوه بر
نبود جامعیت با گستره ملی ،کیفیت افراد

شرکتکننده هم جای بحث است.
افرادی در این جلسه بودند که به دلیل
برخی مسائل مالی و سوء استفاده از نفوذ
سیاسی ،به رشد خویشاوند ساالری در
درون جریان اصالحطلبی متهم هستند و
حتی هزینههای سیاسی فراوانی به دولت
تدبیر و امید در گذشته ،تحمیل نمودند.
ترکیبی با چنین کیفیت متعارض ِبا روح
و مرام اصالحطلبی و غیبت اصالحطلبانی
آزاده ،معتدل ،شجاع و فرصت شناس ،برای
تعدادی از اصالحطلبان جای تامل داشت و
به همین دلیل نیز ،بر نحوه دعوت وترکیب
این جمع انتقادات جدی وارد است.
مهمترین انتقاد ،فقدان جامعیت ملی است.
این افراد در خوشبینانهترین حالت،
اصالحطلبان تهران هستند و قطعا مسائل
و مشکالت کشور محدود و محصور
به تهران نمیشود و کیفیت و شدت
مشکالت اطراف و اکناف ایران ،قابل
مقایسه با گرفتاریهای پایتخت نیست.
این کج سلیقگی و بی درایتی نهاد ریاست
جمهوری و انحصارطلبی جمع موصوف
است که باید خودشان پیشقدم شده
وترکیبی با گستره ملی ،دعوت میکردند.
سازوکار این نوع دعوتها هم محل نقد
جدی است .اصالحطلب بودن و شرایط
احراز حضور در چنین نشستهايي را چه
کسی تعیین میکند؟ جریان اصالحطلبی
یا نهاد ریاستجمهوری؟ در هر دو حالت،
سازوکار علمی و عرفی چنین جلساتی باید
مرضی الطرفین باشد .آیا در این رویداد

زوم

سیاسی ،چنین سازوکار عرفی رعایت شده
است؟ قطعا پاسخ سئوال منفی است.
این فعاالن سیاسی که بعد از حضور در
این جلسه ،خود را نمایندگان اصالحطلب
ملی قلمداد کرده و گزارش نوشتند،
آیا صالحیت فردی و سیاسی برای
نمایندگی مطالبات اصالحطلبان را در
سطح ملی داشتند؟ قطعا در منصفانهترین
حالت میتوانند ادعای نمایندگی حزب
سیاسی خود را داشته باشند .اما ،جنبش
اصالحطلبی ایران محدود و محصور به
این  ۲۲نفر نمیباشد .شاید اقدام اخالقی
این بود که هم میزبان و هم اصالحطلبان
مسئول هماهنگی و برنامه ریزی این
نشست ،به احترام کوشندگان بی نام و
نشان اصالحطلب در سراسر کشور ،جمعی
با جامعیت ملی را مشخص و فرصت برابر
برای فعالین اصالحطلب کشور فراهم
میساختند! آنها میتوانستند از هر استان،
 ۲تا  ۳نفر از فعالین اصالحطلبی را دعوت
بکنند تا صدای استانها هم به گوش رئیس
جمهور برسد .البته تا زمانی که سیاست
داخلی در ایران ،درانحصار نیروهای سیاسی
تهران است و تمرکزگرایی در حوزه
سیاست و اقتصاد حرف اول و آخر را میزند
و صرف حضور در تهران یعنی ظرفیت
دسترسی سهل و آسان به منزلتهای
سیاسی و اقتصادی است؛ قطعا شاهد
حدف فعالین سیاسی استانها از عرصه
تصمیمگیریهای سیاسی و حاشیهنشینی
فعاالن اصالحطلب دیگر مناطق کشور
خواهیم بود .به امید روزی که این اعتراض
مدنی ابتدا توسط اصالحطلبان مرکزنشین
و سپس نهادهای قدرت شنیده شود.

