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 خريد هواپيما
 حاصل برجام است

بس��تن قرارداد با ش��ركت هاي مهمي 
چ��ون بويين��گ و ايرباس، ب��ه معناي 
بازگش��ت رونق به صنعت هوايي كشور است كه پس 
از انقالب به دليل تحريم هاي اي��االت متحده، قدرت 
گذشته خود را از دست داد. اين قراردادها ناشي از توافق 
برجام اس��ت و اگر اين اتفاق نمي افتاد، خريد هواپيما 
امروز كماكان يك رويا بود. صنعت هوايي نشان دهنده 
توسعه يك كش��ور اس��ت و بايد در جهت تجهيز اين 

صنعت در ايران، بيش از پيش كوشا بود. 
صنعت هوايي ايران در حال بازگشت به شرايطي است 
كه 42 س��ال پيش در آن قرار داشت؛ آن زمان ايرالين 
ايران، جزو 10 ايرالين برتر جه��ان بود. در ميانه دهه 
50، چهار فروند بويينگ 747 در ايران بود كه به شكل 
مستقيم از تهران به توكيو و نيويورك مي رفت. آن زمان 
هنگامي كه هواپيماهاي ايران در فرودگاه هايي مانند 
دوبي به زمين مي نشست، كارمندان براي تماشاي اين 
پرنده هاي غول پيكر بي��رون مي آمدند و در ذهن آنها 
ايران چون كشوري پيشرفته به نظر مي آمد. به هر روي 
صنعت هوايي يكي از مهم ترين سمبل هاي پيشرفت هر 
كشوري است. به همين دليل امريكا از همان سال هاي 
نخست پس از انقالب، تمركز تحريم هاي خود را بر اين 
بخش قرار داد. تحريم هاي امريكا شامل تمام كاالهاي 
س��اخت امريكا يا كاالهاي��ي كه بي��ش از 10 درصد 
سهامش به اين كشور مربوط مي شد، بود. اين قضيه تا 
آنجا ادامه پيدا كرد كه حتي قطعات هواپيما را هم دربر 
گرفت. آنها به گونه اي برنام��ه چيدند كه ايران امكان 
خريد هواپيماهايي با عمر كمتر از 10 سال را نداشته 
باش��د و كار به جايي رسيد كه پيش از برجام ميانگين 
عمر هواپيماهاي كشور به بيش از 25 سال رسيد. هر 
چند كادر فني خوب و با تجربه صنعت هوايي كش��ور 
كه بيش��تر آموزش هاي خود را پي��ش از انقالب ديده 
بود، با تالش هاي��ي كه انجام داد، همچنان به ش��كل 
كجدار و مريز اين صنعت مي توانست به فعاليت هايش 

ادامه دهد. 
در دولت هشتم و در سال 1381، ريسك پرواز در ايران 
صفر اعالم ش��د، به بيان ديگر هيچ ايراليني ديگر حق 
نداش��ت هواپيمايي كه با مشكلي فني مواجه است اما 
امكان پ��رواز دارد را بپراند. هر چند اين تصميم گرفته 
شد اما باز هم فضاي غير ايمني بر صنعت هوايي كشور 
حاكم بود كه سفر را به كام مسافر زهر مي كرد و مي كند. 
اگر يادتان باشد در دولت اصالحات، رييس جمهوري 
وقت براي ديدار با رييس جمهوري فرانس��ه راهي اين 
كشور ش��د. تا آن زمان روس��اي جمهور فرانسه براي 
استقبال از ميهمانان باالي پله ها مي ايستادند و ميهمان 
پس از باال رفتن با آنها دست مي داد؛ حال آنكه شيراك 
براي اس��تقبال از رييس جمهوري وقت ايران پله ها را 
پايين آم��د و در آن مذاك��رات توافقنامه فروش چهار 
ايرباس به ايران هم امضا ش��د. آن زمان امريكا جلوي 
چنين قراردادي را گرفت و ايران كماكان مجبور شد به 

همان هواپيماهاي قديمي اكتفا كند. 
 به هر روي مشكالتي كه كش��ور در حدود چهار دهه 
اخير با آن دست به گريبان بود، سرانجام به مرحله حل 
و فصل رس��يد. نبايد فراموش كرد اين اتفاق ماحصل 
توافق برجام اس��ت. ه��ر چند در دولت ه��اي هفتم و 
هش��تم، اروپايي ها اجماعي بر تحريم ايران نداشتند، 
ولي تصميمات غلط در سال هاي پس از دولت اصالحات 
سبب شد كه اروپا و امريكا با يكديگر متحد شوند و فشار 

به مراتب بيشتري بر كشور وارد كنند. 
به گونه اي كه تهيه كاالهاي مصرفي، 

واسطه اي و سرمايه اي بسيار دشوار شده بود و دولت از 
تامين نيازهاي كشور ناتوان شد. 
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»اتحاد« ادامه »مشاركت« نيست

  راهبرد هاي حزب   اتحاد ملت ايران اسالمي
  د ر گفت وگوي »اعتماد « با علي شكوري راد 

  كاش سطوح باالي حاكميت را 
نسبت به فعاليت هاي مان  نگران نمي كرديم

   سبد  راي روحاني رشد  د اشته است

 انهدام پرنده هوايی 
بر فراز آسمان تهران

 اين وزارتخانه هاي
  عريض و طويل 

چه مي كنند؟

كوته نگري نتيجه  
اقتصاد  رانتي است

بانوان ايراني آماده 
مبارزه شوند

ماجرا چه بود؟

سخنان ناصر  تقوايي درباره سينما:

فرشاد مومني:

پيشنهادايران به اتحاديه جهاني براي 
ايجاد پوشش جديد در كشتي زنان

ديداري مهم و پر معنا
 گفت وگو با محمدعلي مهتدي

 تحليلگر ارشد مسائل خاورميانه  درباره 
ديدار جابري  انصاري  با سعد حريري

 قتل عام خانوادگي 
در كرمان

 گفت وگوي »اعتماد« 
 با يكي از اهالي روستايي
 كه  حادثه در آن رخ داد

توزيع سيب زميني كجا و منشور حقوق شهروندي كجا؟
از هنگام��ي ك��ه از منش��ور 
حقوق ش��هروندي رونمايي 
ش��د، مي توانس��تيم حدس بزنيم كه چنين 
كاري مورد استقبال برخي از افراد و جناح ها 
قرار نگيرد، ولي در اين ميان واكنش آيت اهلل 
يزدي، عضو محترم شوراي نگهبان متفاوت 
از ديگر واكنش ها و ت��ا حدودي غيرمنتظره 
بود. به ويژه اينكه ايشان به عنوان عضو شوراي 
نگهبان اگر نقدي و اعتراضي به اين منش��ور 
داشتند، طبعا مخاطبان انتظار داشتند كه با 
ادبيات حقوقي و مستند به مفاد حقوقي و نه 
سياس��ي آن را بيان كنند. آقاي يزدي در نقد 
اين منشور چنين اظهارنظر كردند كه: »من 
تك تك 120 بند تنظيم شده در اين منشور را 
خواندم اما متاسفانه يك كلمه از اصل 4 قانون 
اساسي، سخني به ميان نيامده است. در جلسه 
ش��وراي نگهبان نيز تاكيد كردم كه اگر اين 
منشور، اليحه است بايد به مجلس برود و آنگاه 
در شوراي نگهبان بررسي شود و اگر مصوبه 
دولت است بايد طبق قانون به رييس مجلس 
بدهند تا بررسي ش��ود كه مفاد آن برخالف 
قانون اساسي نباش��د... منشور شهروندي نه 
طرح بوده و نه اليحه، بلكه تبليغات انتخاباتي 
است و از نظر قانون خالف بوده و قابل پيگيري 
است... براي نخستين بار است كه در انقالب 

اس��المي چنين منشوري در كش��ور به طور 
مس��تقيم به مردم ابالغ مي شود و متاسفانه 
قيد و بندها را برداشته و به قانون اساسي توجه 
نكرده اند... هيچگاه قانون اساسي نمي گويد 
ك��ه فتنه انگيزان و اهانت كنن��دگان به اصل 
مقدسات و اس��الم آزادند؛ تا هر چه بخواهند 

به اسم آزادي بگويند.«
نخس��تين نكته اي كه در مورد عدم اشاره به 
اصل چهارم قانون اساسي اشاره كرده اند، را 
از دو زاوي��ه مي توان نقد كرد. در اصل چهارم 
آمده است كه: »كليه قوانين و مقررات مدني، 
جزايي، مالي، اقتص��ادي، اداري، فرهنگي، 
نظامي، سياس��ي و غير اينها بايد بر اس��اس 
موازين اسالمي باش��د. اين اصل بر اطالق يا 
عموم همه اصول قانون اساس��ي و قوانين و 
مقررات ديگر حاكم اس��ت و تش��خيص اين 
امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.« با 
اين مالحظه، تمامي حقوق شهروندي كه در 
قانون اساسي و ساير قوانين آمده است ذيل 
اين اصل تعريف مي شود. بنابراين اصل مذكور 
در عرض ساير اصول و حقوق نيست، بلكه در 
طول آنهاست و منشور مذكور تعيين و تطبيق 

مصداق در حقوق شهروندي كرده است. 
از س��وي ديگر هدف از منش��ور طرح و بيان 
حقوق شهروندي بوده است. حقوقي كه شامل 

حال همه شهروندان اعم از دين و جنسيت و 
قوميت و... مي شود و مهم تر اينكه منشور به 
ذكر مواردي مي پردازد كه دولت ها مكلف به 
تامين آن حقوق براي شهروندان هستند. از 
سوي ديگر ممكن اس��ت اين برداشت پيش  
آيد كه اجراي اصل چهارم مش��كلي ندارد و 
ذكر آن تعريضي به عملكرد شوراي نگهبان 
تلقي شود. شوراي نگهبان درباره همه قوانين 
و مقررات در حال رس��يدگي به اين مس��اله 
است. آيا تاكنون ش��وراي نگهبان در اجراي 
اين وظيفه خ��ود كوتاهي كرده ك��ه در اين 
زمينه حقي زايل شود؟ در حالي كه در مورد 
استيفاي ساير حقوق، انواع و اقسام مشكالت 
و موانع وجود دارد. نكته ديگر اين است كه در 
منشور مذكور نه تنها از اصل چهارم بلكه اصول 
ديگري نيز وجود دارند كه در منشور ذكري از 
آنان نرفته است، زيرا موضوعا خارج از مقوله 

حقوق شهروندي هستند. 
اين بخ��ش اظهارنظر جناب آق��اي يزدي را 
مي توان ي��ك نقد عادي و حتي س��ليقه اي 
دانس��ت ول��ي بخ��ش دوم ك��ه منش��ور را 

غيرقانون��ي و قابل تعقيب 
دانسته اند را در هيچ قالبي 

نمي ت��وان درك و فهم ك��رد. كجاي اين كار 
غيرقانوني است؟ 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

»جبهه ي��اران انقالب«، اي��ن عنوان 
تش��كيالت سياس��ي  جد  يد  تري��ن 
اصولگرايان اس��ت. جبهه اي كه با توجه به مد  يرانش 
بيش از همه رن��گ و بوي احمد  ي ن��ژاد   را د  ارد  . چه 
آنكه جد  اي از مس��عود   زريبافان ب��ه عنوان د  بيركل 
آنان كه باجناق رييس د  ولت س��ابق و مسوول ستاد   
حمايت ه��اي مرد  مي او د  ر انتخاب��ات 88 بود  ، د  يگر 
چهره هاي نزد  ي��ك به محمود   احمد  ي ن��ژاد   د  ر اين 
تشكل سياسي د  يد  ه مي ش��وند  . هرچند   چهره هايي 
همچون اميررضا واعظ آشتياني كه سخنگوي جبهه 
ياران انقالب است، مي گويد   كه اين سازمان سياسي 
به هيچ عنوان به محمود   احمد  ي نژاد   وابستگي ند  ارد   
اما هم نش��يني مد  يران د  ول��ت احمد  ي نژاد   زير يك 
سقف معنايي جز آغاز به كار فعاليت انتخاباتي ياران 
احمد  ي نژاد   نمي د  هد  . جبهه ياران انقالب اس��المي 
را بايد   همچون جبهه يكتا از س��ازمان هاي سياسي 
مقرب به احمد  ي نژاد   د  انس��ت. هرچند   اس��م و رسم 
اين تشكل سياس��ي، تازه به نظر مي رسد   اما به گفته 
مس��عود   زريبافان تبار جبهه ياران انقالب به ائتالف 
آباد  گران باز مي گرد  د  . هم��ان ائتالفي كه د  ر جريان 
د  ومين انتخابات ش��وراهاي اس��المي به عنوان يك 
فهرست انتخاباتي تش��كيل و موفق به تصاحب 14 
كرسي از 15 كرس��ي اين انتخابات شد  . اين ائتالف 
د  ر انتخابات مجلس هفتم هم توانس��ت تمامي 30 
كرسي تهران د  ر مجلس ش��ورای اسالمي را به خود   
اختص��اص د  ه��د  . آباد  گراني ها با مد  يري��ت افراد  ي 
همچون زريبافان د  ر انتخابات 84 و 88 هسته اصلي 
حمايت از محمود   احمد  ي نژاد   را تش��كيل مي د  اد  ند  . 
آباد  گراني هاي د  يروز حاال س��ه سالي است كه جبهه 
ياران انقالب را تشكيل د  اد  ه اند   و البته همچون جبهه 

يكتا مجوز فعاليت سياسي ش��ان را از وزارت كش��ور 
نگرفته اند  . مد  يران اين تشكل سياسي د  يروز به بهانه 
بررسي انتخابات؛ ظرفيت ها و چالش ها، راهي ميد  ان 
بهارس��تان و كوچه ذغالي ها ش��د  ند   تا د  ر موسس��ه 
فرهنگي سرچش��مه با صراحت به آسيب شناس��ي 
اصولگرايي و اصولگرايان بپرد  ازند  . همين هم بود   كه 
وقتي مسعود   زريبافان د  بيركل شان، سيد  رضا تقوي، 
عضو ارشد   جامعه روحانيت مبارز را كه ميهمان شان 
بود   بارها مخاطب خود   قرار د  اد   و از وضعيت مد  يريت 

اصولگرايان گاليه كرد  . 
زريبافان د  ر اين گرد  همايي آمد  ه بود   تا به اصولگرايان 
ي��اد  آوري كند   كه چگون��ه او و همفكرانش با ائتالف 
آباد  گران توانس��تند   پس از د  ول��ت اصالحات قد  رت 
را به اصولگرايان بازگرد  انن��د  . همين بود   كه د  ر ابتد  ا 
س��عي كرد   به مخاطبان اصولگرای خود   بفهماند   كه 
جبهه ياران انقالب اس��المي همان ائتالف آباد  گران 
اس��ت. زريبافان با بيان اينكه هسته اين تشكل سال 
81 با انتخابات شورای  شهر و با ائتالف آباد  گران كليد   
خورد  ، گفت: با چراغ خاموش و نوآوري و تغييري كه 
د  ر جري��ان اصولگرايي رخ د  اد   پا به عرصه گذاش��ت 
و آباد  گران و شورای ش��هر تهران نقطه عطفي برای 
بازگش��ت اصولگرايان به صحنه سياسي شد   كه د  ر 
اين راستا سال 84 توانستند   ستاد   انتخاباتي را شكل 
د  هند   بنابراين سال 81 و سال 84 توانستند   حماسه 
بيافرينند  . او د  ر اد  امه تاكيد   كرد  : تشكل ياران انقالب 
باز هم مي تواند   د  ر عرصه انتخابات حماسه آفرين باشد   

به شرط آنكه اصولگرايان روش هاي 
سنتي را كنار بگذارند   و از روش هاي 

جد  يد   اس��تفاد  ه كنند   و ش��رايط ب��رای حضور همه 
جريان ها فراهم شود  . 
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