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 تحليف ترامپ 
و چالش دموكراسي

ما دوراني را كه خيلي تعجب مي كرديم 
پشت سر گذاشتيم. االن امريكايي ها 
با آمدن ترام��پ دوران خيلي تعجب ك��ردن را آغاز 
كرده ان��د. در تبادل تجربه ها بايد بگوييم كه از االن تا 
چهار سال آينده توكل كنيد به خدا و از مواضع آقاي 
ترامپ تعجب نكنيد. تجربه نش��ان مي دهد كه بايد 
به مواضع قدرتمندان و حاكم��ان عادت كرد. هرچه 
تعجب ها از مواضع فردي مثل ترامپ كمتر شود، حس 
انگيزش تعجب توس��ط حاكمان كمتر خواهد ش��د. 
روز جمعه پيش ميخكوب ش��ده بودم پاي تلويزيون. 
مراسم تحليف و جابه جايي قدرت در امريكا بود. اصل 
اين اتفاق براي همه ش��يرين اس��ت و براي خيلي از 
نقاط دنيا يك آرزوي دست نيافتني است. با وجود همه 
مشكالت انتخابات اين دوره، در مراسم تحليف آقاي 
ترامپ همه چيز خوب بود وديدني. آقاي اوباما خيلي 
ش��يك و مجلسي ۸ سال رياستش را انجام داده بود و 
شال وكاله كرده بود كه از كاخ سفيد برود. دوران اوباما 
براي دنيا دوران تلخي نبود. نه چانه اي براي بيش��تر 
مان��دن مي زد و نه غصه اي ب��راي رفتن. كارنامه هاي 
آنان هست كه در تاريخ و ذهن مردم امريكا مي ماند. 
بعد از پايان كار هم البته محترم مي مانند و به زندگي 
عادي شان برمي گردند. همه رييس جمهور هاي زنده 
امريكا با همسران شان به مراسم تحليف دعوت بودند 
و غير از يكي كه مريض ب��ود، همه آمده بودند. حتي 
آقاي كلينتون كه همس��رش رقيب انتخاباتي ترامپ 
بود و تعداد راي مردمي اش بيش��تر از رييس جمهور 

منتخب، بود. 
اينها جلوه هاي زيبايي دموكراس��ي است. اما در اين 
ميان نگراني همه دنيا در اين است كه رييس جمهور 
جديد،  دستاوردهاي همان امريكاي مهد دموكراسي 
را در ه��م بريزد. در دوران تبليغ��ات انتخاباتي، آقاي 
ترامپ خيلي ح��رف زد كه تعجب هم��ه برانگيخته 
مي ش��د. اما گمان مي رفت كه ت��ب دوران انتخابات 
است. در دوران انتخابات در هرجاي دنيا كه انتخاباتي 
باش��د، همه آزادند. در ايران خودم��ان هم تنها وقتي 
كه چهره هاي رنگارنگ زيب��اي هموطنان مان بدون 

وسواس در رسانه ملي ديده مي شود يا 
حرف هاي غيرقابل تعجب مي شنويم 

ايام انتخابات اس��ت. آن ايام تنها فصلي است كه راي 
مردم مهم است. 

تيترهاي امروز نگاه روز »  اعتماد« از وضعيت ساختمان هاي مشهورتجاري 
درمحله مركزي تهران گزارش مي دهد 

راستهفرسودهها

پايگاه اطالع رسانی دولت
3

خيابان جمهوري، پير و خسته در مركز تهران نفس 
مي كشد، به جز چند تابلوي بزرگ كه برندهاي چيني 
را روي سردر ورودي فروشگاه ها و نمايندگي هاي شان 
تبليغ مي كنند، همه چيز لبريز از گرد زمان اس��ت. 
ساختمان هاي فرس��وده و قديمي به طرز نامنظمي 
در نماي اصل��ي خيابان جلوه مي فروش��ند. خيابان 
جمهوري، اص��ول و اس��تانداردهاي خ��ود را دارد. 
حافظه تاريخي اين خيابان را اگر ورق بزنيم، به وقايع 
و خاطرات بسياري مي رسيم. اين روزها اما اين خيابان 
پ��ر از خاطره اي دود آلود اس��ت. خاطره اي كه ديگر 
نيست. جاي خالي پالسكو چند روزي روي دل اين 
خيابان مانده، دودش هنوز كه هنوز است بلند است؛ 

دودي كه به چش��م خيلي ها رفته و همچنان خيال 
فرونشستن ندارد. اما اين نخستين تجربه آتش سوزي 
در اي��ن خيابان نيس��ت. تاريخ اي��ن خيابان خاطره 
آتش سوزي سينما جمهوري را در خود دارد كه هنوز 
هم كه هنوز است سرپا نش��ده؛ خاطره آتش سوزي 
در يكي از س��اختمان هاي قديمي و تلخي مرگ دو 
كارگر زن كه خ��ود را از پنجره كارگاهي كه راهي به 
بيرون نداشت، به پايين پرتاب كردند و آتش سوزي 
بامدادي مهر ماه سال گذشته ساختمان آلومينيوم 
كه به دليل اينكه در س��اعات غير اداري اتفاق افتاده 

بود تلفات جاني به دنبال نداشت. بعد 
از هركدام از اين حوادث هشدارهايي 

داده شد، برخي مورد عتاب قرار گرفتند و برخي مورد 
سرزنش ، برخي مقصر شناخته شدند و...

فرزانه قبادي

تمامدستگاهها
ایمنسازیبناهارا
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 انتقاد وزير كشور
 از رفتار سياسي مخالفان دولت:

به خودي ها حمله مي كنند

 شهرام ناظري : 
37 سال است از 

صداوسيما محروم هستم

نخستين نشان  فرهنگ و هنر 
كرمانشاه  به شهرام ناظري اهدا شد

 سرمربي  تيم ملي
 كجاست؟

 گزارش»اعتماد« درباره  
  »كي روش«  پس از لغو بازي با عراق

پروازهاي داخلي به 
فرودگاه امام )ره( مي رود 
اين فرودگاه فراخوان پذيرش 

سرمايه گذار خارجي داده است 

آسياب به نوبت
آتش سوزي و فروريختن ساختمان پالسكو و شهيد شدن تعدادي از ماموران عزيز 
آتش نشان از هر نظر تاسف آور بود و همه مردم را فراتر از تعلقات سياسي و جناحي 
آنان ناراحت كرد، چرا كه به جز كش��ته شدن برخي از هموطنان خس��ارات مادي بزرگي نيز به 
اقتصاد كشور و شهر تهران و صنعت پوشاك وارد كرد. همچنين بيكاري هزاران نفر و ايجاد مشكل 
در روابط مالي و تجاري يك صنف مهم را ش��اهديم كه ع��وارض آن به اين زودي ها قابل جبران 
نيست. ولي اين حادثه چند درس بزرگ را به همراه آورده است. بخشي از اين درس ها مديريتي 
هستند كه در جاي خود بايد مورد بحث قرار گيرند، ولي يك درس سياسي مهم نيز وجود دارد و 
اينكه هرچه را بر خود نمي پسنديم بر ديگران نپسنديم. اين قاعده طاليي اخالقي است. اگر چنين 
نكنيم دير يا زود دچار مش��كالت ناشي از نقض اين قاعده خواهيم شد. به قول معروف آسياب به 
نوبت اس��ت. حدود دو ماه پيش حادثه تاسف آور قطار در مس��ير سمنان به مشهد رخ داد، كافي 
اس��ت برخورد رسانه هاي اصولگرا را با آن حادثه مرور كنيد، اكنون هم حادثه ديگري در تهران و 
تحت مديريت شهردار تهران رخ داده و نحوه برخورد آنان را با اين مورد مقايسه كنيم. پيش از آن 
نيز مساله فيش هاي حقوقي پيش آمده بود، سپس تخلف مسلم واگذاري امالك شهرداري، كه 
برخورد رس��انه هاي اصولگرا و اصالح طلب را با هر دو مورد مي توان با يكديگر مقايسه كرد. اينكه 
رسانه هاي اصالح طلب تا چه حد به صورت بي طرفانه )نسبي( به موضوع پرداختند و رسانه هاي 

اصولگرا تا چه حد چنين رفتاري داشتند. 
هر چند هنوز به ماجراي اخير به طور جدي پرداخته نشده است، ولي آقاي رييس 
شوراي شهر در نماز جمعه معترض شده اند كه: »كاسبكاري سياسي در حادثه 

ساختمان پالسكو درست نيست.« خوب كس��ي كه اين را مي گويد، آيا در موارد ديگر از جمله 
فيش هاي حقوقي يا مساله راه آهن نيز چنين تذكري را داد؟ 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

ويژه

يك تقاضا از قوه قضاييه
پيش ت��ر گفت��اري از همين قلم تحت عن��وان »چهار معضل ف��وري حقوق 
بشري« همزمان در چند نش��ريه منتشر شد )مجله صدا و روزنامه شرق، 10 
شنبه7تير93، روزنامه آرمان يكش��نبه ۸ تير1393 و روزان 7و۸و9تير 93( . يكي از نكات 
مطروحه اين بود كه در صورت توجه به راهكارهاي قانوني براي حل اين چهار معضل فوري، 
هزاران نفر از زندانيان آزاد شده و بار سنگيني از عهده جامعه و حكومت برداشته خواهد شد. 
اين چهار مساله عبارت بودند از: اعمال ماده 134 قانون آيين دادرسي جديد، اعاده دادرسي 
در پرونده هاي محاربه بر اساس ماده 279 قانون جديد مجازات اسالمي كه تعريف محاربه را 
تغيير داده است و نيز تبصره 2 ماده 302 قانون جديد درباره محكومان به قصاص )كه هنوز 
هم اين 3 ماده درباره عده اي از محكومان اجرا نشده است( . يكي از اين چهار مساله نيز اجراي 

ماده 91 قانون مجازات اسالمي بود. مقصود اين نوشتار تكيه بر واپسين بند است. 
دليل و پش��توانه تقاضا از قوه قضاييه فزون بر تكليف مندرج در اصل هش��تم قانون اساسي، 

اين اس��ت كه مروري بر قطعنامه ها و بيانيه هاي سازمان هاي بين المللي و 
واكنش هاي متعدد مقامات ايران نش��ان مي دهد، مسووالن كشور آن را به 

عنوان يك مساله پذيرفته اند و اين موضوع از چنان وضوح و اهميتي برخوردار بوده كه نهاد 
قانونگذاري كشور آن را وارد قانون كرده و ...

نگاه حقوقي
عمادالدين باقي
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 تسليت واژه كوچکيست در برابر غم بزرگ شما از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واس�عه و ب�رای جنابعالی و خانواده 
محترم صبوری و شکيبايی مسئلت می نماييم.                                                                                             

جنابآقایالیاسحضرتی
خانوادهمحترمطهماسبیوعنایتشعار

كانون گيلداد  )كانون دانش آموختگان و دانشجويان گيالنی (

ضايعه در گذشت مادر مومنه تان را از صميم قلب تسليت عرض می كنم 
خداوند متعال روح پاكش را با سرورش فاطمه زهرا)س( محشور نمايد و 

به باز ماندگان  صبر جزيل عنايت فرمايد.  

جنابآقایدکترالیاسحضرتی

حسن حسنلو - بازار آهن

نمایندهمحترممردمتهراندرمجلسشورایاسالمى

مصيبت درگذشت مادر گراميتان را به شما و خانواده هاي 
محترم حضرتي و طهماسبي تسليت عرض مي نمايم.

جنابآقایدکترالیاسحضرتی

مهدي مهيار - سرپرست روزنامه اعتماد در استان اصفهان

نمایندهمحترممردمتهراندرمجلسشورایاسالمى

با نهايت تاس�ف، مصيبت وارده را خدمت جنابعال�ي و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده و به همراه شما در تاريخ 95/11/6 درمسجد جامع 

شهرك غرب به سوگ خواهيم نشست.

جنابآقايدکتررضاویسه

سيدرضا نوروززاده - مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي

معاونمحترمهماهنگيونظارتمعاوناولریيسجمهور

با كمال تأسف مصيبت وارده را تس�ليت عرض نموده و براي 
جنابعال�ي و بازمان�دگان از خداون�د منان صبر و ش�کيبايي 

مسألت دارم.

جنابآقايدکترالیاسحضرتي

     لبنيات چوپان- باهري

نمایندهمحترممردمتهراندرمجلس

شماره
37

منتشر شد

با آثار و نوشته هایی از:
محمود معتقدی
هارون یشایائی
حسن لطفی
احمد طالبی نژاد
فریدون مجلسی
علی اکبر حیدری
بهزاد خواجات
مرسده کسروی
آنالی اکبری
مهسا ملک مرزبان
علی اکبر قاضی زاده
اسماعیل امینی
مریم سمیع زادگان
آنیتا یارمحمدی
الهام فالح
کاوه فوالدی نسب
پیام فروتن
کامبیز درم بخش 
ترانه یلدا
احمد محیط طباطبایی
و... 

گفت وگو با هوشنگ آزادی ور
در صفحاتی ویژه شعر دیگر

گفت و گو با
خسرو سینایی

گفت و گو با
محمد محمدعلی

سخنراني محمدامين قانعي راد در سمپوزيوم جامعه شناسي محمدرضا خاتمي:

انتظارها از نخستين مذاكره غيرمستقيم سوري – سوري كاهش يافت 

جنگواژههادرآستانه

توسعه نمادين در برابر توسعه ابزاري انسجام اصالح طلبي وابسته به افراد نيست
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نبرددرکوهآتش
 خبرنگار» اعتماد« حال و روزكسبه پالسکو

 و عمليات آواربرداري را در پنجمين روز گزارش مي دهد

ادامه در صفحه
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ادامه در صفحه
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صفحه16 را 
بخوانيد

صفحه13 را 
بخوانيد
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 همراه اول رتبه دوم سودآوري
4 و ارزش بازار را كسب كرد


