
باالخره با اعالم رس��مي پايان شمارش 
آرا در حوزه انتخابيه ته��ران،  وزن و گرايش 
سياسي چهار سال آينده در عرصه سياست 
ايران مشخص شد. انتخابات مجلس دهم با 
وجود تمامي حواشي كه حول آن ايجاد شده 
بود يك اتفاق مهم در سپهر سياسي كشور 
ما به حساب مي آيد. با كنار گذاشتن تمامي 
حاش��يه هايي كه پيش و پ��س از انتخابات 
به وجود آم��د، مي توان اذعان ك��رد كه اين 

انتخابات حامل چهار پيام اساسي بود: 
1- انتخابات هفتم اسفند ماه اين مهم را 
عيان ساخت كه فضاي سياست ايران ديگر 
مانند ده��ه 1370 و دهه 1380 نيس��ت. 
در آن دوران دو جن��اح و دو طيف سياس��ي 
اصالح طلب و اصولگرا وجود داشت كه شانه 
به ش��انه هم و در مقابل هم ب��ا يكديگر در 
رقابت بودند. مرز ميان اين دو طيف آنچنان 
پررنگ بود كه هيچ حايلي مي��ان اينها قرار 
نمي گرف��ت. طرف ي��ا اصالح طل��ب بود يا 
اصولگرا. اي��ن بازي تا اوايل س��ال 1391 در 
همه عرصه ها جريان داشت و اين انتخابات 
رياست جمهوري سال 1392 و جمع شدن 
طيف هاي اصالح طلب و اصولگراي ميانه رو 
حول حسن روحاني بود كه نخستين تلنگر 
را به اين مرزبندي زد و انتخابات هفتم اسفند 

عمال اين مرزبندي 20 ساله را از بين برد. 
ادامه در صفحه 4

نگاه روز

منصور بيطرف

 چهار درس از 
انتخابات هفتم اسفند حرف هاي بسيار انتخابات هفتم اسفند 

براي گفتن دارد. بس��ياري از اين حرف ها از 
شدت وضوح نياز به بازگويي ندارند ولي بسته 
به مخاطبان اصلي مردم پيام هاي اعالم شده 
متفاوتند. مردم ما در يكي از بدترين شرايط 
تاريخي منطق��ه و جه��ان در انتخاباتي آرام 
شركت جستند و از ظرفيت هاي دموكراتيك 
موجود حداكثر اس��تفاده را بردند. اين نشان 
مي دهد ك��ه ايرانيان حافظ��ه تاريخي خود 
را به كاربس��ته اند و از انقط��اع آن جلوگيري 
مي كنند. چني��ن رويدادي چن��ان بزرگ و 
تاثيرگذار و خجس��ته و آينده ساز و ارزشمند 
اس��ت كه با همه بركات و نتاي��ج و تاثيرات 
ديگر انتخاب��ات مذكور براب��ري مي كند. در 
واقع ما مردم ياد مي گيريم كه چگونه دور از 
خشونت از حداكثر ظرفيت ها براي تغييرات 
مثبت استفاده كنيم بدون اينكه هزينه هاي 
سنگين متوجه كش��ور كرده باش��يم. بروز 
چنين بل��وغ فكري ب��دون حض��ور احزاب 
قدرتمند كفه قضاوت را به نفع آگاهي مردم 
س��نگين مي كند. اما انتخابات هفنم اسفند 
در ش��رايط خطير كنوني در منطقه و پس از 
اتمام دوران محنت س��از دولت گذش��ته كه 
خساراتش هنوز به شماره در نيامده اند انصافا 
رويدادي ب��ه غايت نجات دهن��ده، به موقع، 
فرصت س��از و خيره كننده اس��ت و قطعا اگر 
پاسش بداريم ش��اهد گام هاي بلند بازسازي 
و پيش��رفت كش��ور خواهيم بود. مهم ترين 
پيام انتخابات هفتم اس��فند اع��الم آگاهي 
و دانس��تن مردم به اصحاب ق��درت و جناح 
اكثريت پيشين بود. به وضوح نشان داده شد 
كه بمباران تبليغاتي و ق��رار دادن ذهن ها در 
محاصره اصطالحات ترس��اننده و اغواگرانه 
كارس��از نيس��ت. اين اتف��اق نيك��و را كجا 
ببريم كه مردم ما نش��ان دادند اهل منطق و 
استدالل و سند و مدرك هستند، نه هركس 

كه صدايش بلند تر 
است، كه هركس 
نيكوتر و صادق تر و 
منطقي تر و آرام و 
سخن  محجوبانه 
مقب��ول  بگوي��د 
احساس  مي افتد. 
مسووليت ها را در 

رفتار و نوع سخن ش��ان جست وجو مي كنند 
و ن��ه در معركه گيري ه��ا و ش��لوغ كردن ها و 
ش��عبده بازي ها. بلوغ فكري و ن��گاه نافذ مردم 
آنجا نمايان تر اس��ت كه آنان مطل��وب خود را 
در شرايطي كامال نابرابر جس��ت وجو كردند و 
با حداقل امكانات اب��ر و باد و مه و خورش��يد و 
فلكي كه به نفع رقيب به كار افت��اده بود را كنار 
زدند. اگرچه نفس يك بازي و رقابت مساوي و 
عادالنه بهتر و ريش��ه اي تر اس��ت ولي پيروزي 
اصالح طلبان در زميني كه شيبش به نفع حريف 
اس��ت و يارانش را ديگران انتخ��اب مي كنند و 
رسانه هاي رسمي فقط كم مانده بود كه رسما 
ليس��ت بدهند ش��يرين تر و خيره كننده تر و 
ارزش��مندتر اس��ت. با اين اوصاف كس��اني كه 
بازي را واگ��ذار كرده اند نبايد ادب شكس��ت را 
فقط در پذيرش نتايج جست وجو كنند كه اين 
ابتداي انتظارهاست. حتي معقول نيست كه از 
جناحي دست شستن از اهداف و آرمان هايش 
را خواس��ت اما ع��دول از روش هاي مرس��وم و 
دلبس��تگي به بازي هاي يك طرفه و استفاده از 
امكانات فراجناح��ي و... تكيه بر منهيات موكد 
در وصيتنام��ه حضرت امام و . .. به نفع كش��ور، 
آينده، مردم، نفس دموكراس��ي، مردم ساالري 
ديني و آينده جناحي اس��ت. ب��ازي و پيروزي 
در يك ميدان برابر لذت��ي دارد كه هر جناحي 
تجربه اش كند حتي تلخي شكستش از شيريني 
پيروزي اش باالتر و مردانه تر و غرورانگيزتر براي 
ادامه در صفحه 4 او خواهد بود. 

نگاه سياسي

جعفر گالبي 

ادب پذيرفتن راي مردم 
»همه چيز از پ��اي صندوق ه��اي راي 
مي گ��ذرد« »حضور ق��وي و محك��م پاي 
صندوق هاي راي تنها راه پيروزي اس��ت«، 
»مس��ير اصالحات جاده ص��اف و همواري 
نيست«، »در سياس��ت قهر با صندوق معنا 
ندارد« و صدها جمله از اين دست در روزهاي 
ناامي��دي و كم رمقي سياس��ي همچون دم 
مس��يحايي در كالبد جمعي ب��ود كه همه 
گوش بودند و عارف زبان. ارادتش به مهندس 
بازرگان بر كس��ي پوشيده نيس��ت و ايشان 
نيز همچون اس��تاد خود در دانشگاه فني راه 
صعب العبور رس��يدن به مدينه فاضله را جز 
در گرو اصالح��ات گام ب��ه گام نمي ديد. در 
ايامي كه همه حتي بزرگان سياست  گوشه 
چشمي به انفعال سياسي به عنوان گزينه اي 
براي رس��اندن پيام خويش داش��تند عارف 
صف شكني كرد و در سال 91 و در اوج فشار 
وبعضا كم مه��ري همفك��ران خويش اعالم 
حضور در انتخابات كرد وتنها در جواب سوال 
ما به يك جمله بس��نده مي كرد: »همه چيز 

خوب مي شود و سياست عرصه قهر نيست.«
يخ انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 
92 با حضور جدي ايش��ان و اصرارش��ان بر 
پيمودن مسير تا انتها، باالخره شكسته شد 
و همراهان همه آمدند. ش��رايط مطلوب بود 
و آينده روشن حضور ايش��ان در كنار دكتر 
روحاني ش��رايط را به نفع تفكر اصالحات و 
جريان اعتدال تغيير داد. نزديكي اين دو تفكر 
سبب شده بود كه ائتالف ايشان به عنوان يك 
خواست عمومي در جامعه مطرح شود. همه 
در پي اين بودند كه بعد از چهار سال باالخره 
طعم پيروزي را بچشند و موضوع ائتالف به 
يك مطالب��ه عمومي تبديل ش��ده بود. كم 
نيست، چهار س��ال نااميدي و سرخوردگي 
در گرو تصميم ايشان بود.و دكتر عارف كاري 

كرد كارستان، فوقع ما وقع...

ي��ك روز قبل 
راي گي��ري  روز  از 
ان�ت��خ��اب����ات 
ري�است جمهوري 
همه دفتر ايش��ان 
بوديم؛ لبخند بود و 
لبخند بود و لبخند 
و نويد پيروزي و من 

احساس سرخوشي از حضور در جمعي با اين 
درجه از پختگي سياسي!

در ش��ادي انتخاب دكتر روحاني عزيز 
و در گرماگرم حضور پرش��ور و حماس��ي 
مردم، عارف اين پي��روزي را گام اول ناميد 
و به صورت بسيار جدي موضوع نيازمندي 
تغيي��ر س��اختار مجل��س نه��م را مكمل 

پيروزي دكتر روحاني. 
به يك ماه نكش��يد كه اي��ن موضوع 
ملكه ذهن كليه نزديكان و ياران ايش��ان 
ش��د. »ك��ه پاس��تور ناتم��ام اس��ت اگر 
بهارستان تكميل نشود!« و اينكه با تمام 
توان بايد در راس��تاي حماي��ت دولت و 

شخص دكتر روحاني گام برداشت.
فكر و ذكرش مش��غول مجل��س بود، 
در ابتداي مس��ير من درك نمي كردم كه 
چرا اين همه نگراني، مگ��ر مجلس چقدر 
مي توان��د س��رعت دول��ت را كن��د كند؟ 
كمي كه گذش��ت و كارت هاي زرد و قرمز 
ب��ه وزراي دولت رنگ جناح ب��ازي به خود 
گرف��ت و وزير كلي��دي دول��ت، مهندس 
زنگن��ه به جاي حض��ور در اوپ��ك هر روز 
بايد به مجلس جواب پ��س مي داد و دكتر 
فرجي دن��ا اس��تيضاح ش��د و NPT جاي 
خود را ب��ه MPT داد و كميت��ه برجام و... 
جاي مصالح ملي را گرفت، به حرف دكتر 
رسيدم كه پاس��تور بدون بهارس��تان ابتر 
ادامه در صفحه 4 است! 

نگاه ديگر

ارس شيخي

مجلس عارفانه با تكرار تدبير دولت

اعداد  ماندگار 
انتخابات

مي خواهم  » سخنگوي«  
خودم باشم

 ناگفته هاي  عضو حقوقدان شوراي نگهبان
  براي نخستين بار  درگفت  و گو با» اعتماد« 

  بررسي صالحيت ها براي من خاطره خوشي نبود
  از كار خودم در روند تاييدصالحيت ها راضي نيستم

  فرار من از سخنگويي شوراي نگهبان به دليل صداقتم است
  اختالف سليقه جدي با دبير شوراي نگهبان دارم

  وقتي نتوانم صادقانه حرف بزنم بهتر است كنار روم
  دبير شورا با انتخاب حقوقدانان فعلي موافق نبودند

  دبير شورا با ديگر حقوقدانان انس و الفت بيشتري دارند
  همه خوشحال باشيم كه مردم از انتخاب خود خوشحالند

  صدا و سيما رسانه مطلوب  و محبوب من نيست
  بخشي از گناه علم شدن ماهواره گردن صدا و سيما است

  انگليسي خطاب كردن كانديداها بي اخالقي است، من هم متاسفم
  رضوانه رضايي پور / بر ناگفته هايش 
شمارش��ي نيس��ت، حتي اگ��ر از داليل 
اس��تعفايش نام بب��رد، حتي اگ��ر از آن 
بيست روزي بگويد كه او را نگران آخرتش 
ساخت و حتي اگر براي نخستين بار اعالم 
كند كه ميان من و دبير ش��ورا اختالفات 
ج��دي وج��ود دارد. در مخزن اس��رارش 
همچنان م��واردي را نگه م��ي دارد تا در 
زمان��ي ديگ��ر، در فرصتي ديگر و ش��ايد 
در اس��تعفايي ديگر آن را بر زب��ان براند. 
صحب��ت از ابراهيميان اس��ت؛ حقوقدان 
ش��وراي نگهبان. همان ك��ه آنقدر درجه 
واالي صداقت برايش ارزش��مند است كه 
دل از سخنگويي مهم ترين نهاد كشور به 
راحتي بكند. ابراهيميان حاال كوله باري 
چند ماهه از تجربه اي سياسي را بردوش 
دارد؛ تجرب��ه اي ك��ه ح��اال قضاوت هاي 
او را نس��بت ب��ه عملك��رد نه��اد نظارتي 
انتخابات تا حدودي تغيير داده اس��ت. نه 

اينكه بخواهد عملكرد ش��ورا را به چالش 
بكشاند اما از خأل قانون مي گويد. خاليي 
كه اج��ازه نمي دهد نظارت اس��تصوابي 
كه مي تواند يكي از بهترين قوانين باش��د 
به خوبي به مرحله اجرايي برسد. اما سوال 
ما از سخنگوي ش��وراي نگهبان از نظارت 
استصوابي نيست. سواالت ما به اتفاقاتي 
مي رس��د كه در مدت احراز صالحيت ها 
در آن نهاد نظارتي رخ داد. چه ش��د كه او 
استعفا مي دهد آن هم در روزي كه اسامي 
تاييد صالحيت ش��ده ها اعالم مي شود؟ 
ابراهيميان تعبير جالبي براي شغل خود 
دارد. او س��خنگويي را بلندگ��و مي خواند 
و مي گويد كه دوس��ت ندارد اين نقش را 
ايفا كند. شايد با بررسي پيشينه او بتوان 
مقص��ودش را درياف��ت. ابراهيميان يك 
حقوقدان اس��ت. يك قاضي كه همچنان 
رس��يدگي ب��ه پرونده ه��اي كانديداها را 
همچ��ون پرونده هاي قضاي��ي مي بيند و 

معتقد اس��ت كه بايد وقت بسياري براي 
هركدام اختصاص ده��د. با اين ويژگي آيا 
مي توان قبول كرد كه او در فرصت 20 روز 
بخواهد به پرونده هزار نفر رسيدگي كند؟ 
پس سخنگويي شغل اس��ت اما نه براي او 
كه مي خواهد نظرات شخصي خود را نيز 
مطرح كند. نه براي او كه وقتي مي پرسيم 
كه آيا اعضاي اين ش��ورا ن��گاه به جريان 
خاص سياس��ي دارند آن را به زماني ديگر 
موكول كند. نه براي او كه از زمان بررسي 
صالحيت ها خاطره خوشي ندارد. او براي 
قض��اوت در مورد نتيجه انتخاب��ات هم از 
در انصاف وارد مي ش��ود. خوشحال است 
چون مردم از انتخاب خود خوشحالند. و 
در نهايت از دليل استعفاي خود مي گويد. 
كار جمع آوري اطالعات و انتقال آن براي 
او دشوار بود. آن هم در مهم ترين روزهاي 
احراز صالحيت ها.  متن كامل گفت و گو را 

در صفحه 8 بخوانيد.
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كليات اليحه بودجه در كميسيون تلفيق تصويب شد
سرنوشت اليحه بودجه روشن شد

10 نكته از مصطفي معين

مشاركت اجتماعي  انتخابات 
و اميد به آينده

درخواست دادستان تهران از دادگاه 

 براي حكم  بابك زنجاني
 اقدام شود

5

3

شهرداري ارتباط بين عوامل خود و  حادثه را رد كرد

 خودسوزي مرد دستفروش  
در جمهوري
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پارساگشت راگا

بدينوس�يله از زحمات و تالش هاي جنابعال�ي كه در پيگيري امور ارباب با حس�ن 
اخالق و تعه�د حرفه اي، احس�اس مس�ووليت نش�ان داده و الگوي�ي از مديريت 
هوش�مند و مش�تري مدار، ارايه نموده ايد، صميمانه تش�كر و قدرداني نموده و از 

درگاه خداوند متعال، موفقيت روزافزونتان را آرزومنديم. 

جناب آقاي كوروش خليلي 

جمع كثيري از تجار و بازاريان   منطقه آزاد انزلي

رياست محترم بانك ملي شعبه حسن رود
درگذش�ت مرحوم ش�عبان صبري را تس�ليت گفته ، براي آن 
مرح�وم غف�ران و آمرزش اله�ي و براي ش�ما صبر و س�المتي 

خواستاريم.

خانواده محترم صبري

 الياس حضرتي - دكتر محبوب حضرتي - محمد عنايت شعار 
 محمد حضرتي - علي حضرتي

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت 
مي گوييم. ما را در غم خود شريك بدانيد. 

سركار خانم فرناز ميري

2همكاران شما در تحريريه »اعتماد«

شركت 35 ميليون نفر در انتخابات 

2/300/000 راي منتخب اول خبرگان تهران ؛ هاشمي رفسنجاني 

محسن اسماعيلي نخستين   منتخب غيرروحانی خبرگان

ورود 6   منتخب خبرگان با  بيش از 2/000/000  راي

1/600/000 راي منتخب اول مجلس تهران ؛ محمد رضا عارف

انتخاب  30  نماينده منتخب تهران براي نخستين بار در مرحله اول

انتخاب 30 نماينده تهران با آراي بيش از 1/000/000 

20 كرسي از آن زنان شد

11

نخستين  ها

كرگدن ضميمه »اعتماد« منتشر شد

قيمت  استثنائًا 3000 تومان

روايت هايي 
كه 

نخوانده ايد

 خاطرات 
  و   ناگفته هاي آدم ها 
  روايت هاي زندگي 
 وكار روزانه مردمان

 را  درسالنامه  » اعتماد« 
دنبال كنيد

كتابي خواندني و ماندگار 
براي نوروز  95

به زودي منتشر مي شود


