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۲۰ سالگي دوم خرداد 
خاتمي و ناطق در كنار هم 

دوم خ��رداد يك روز مان��دگار در تاريخ 
ايران است. اين اتفاق دقيقا بيست سال 
پيش افتاد. طبعا نسل جوان كشور فقط اسم معجزه گر 
روز دوم خرداد را ش��نيده اس��ت اما حق دارند كه چيز 

زيادي از آن ندانند. 
در آن روز يك انتخاب اتفاق افتاد. انتخاب آقاي خاتمي 
به عن��وان رييس جمهور. انتخاب ي��ك رييس جمهور 
خيلي اتفاق مهمي نيست. اما آن روز آنقدر مهم بود كه 
در طول عمر جمهوري اسالمي عنوان روز دوم خرداد، 
روزي كه آقاي خاتمي انتخاب شد، شهرتي همتاي خود 
رييس جمهور منتخب آن روز پيدا كرد. روز انتخاب هيچ 
رييس جمهوري و اساس��ا روز هيچ انتخابي با عنوان نام 

آن روز، جز دوم خرداد ثبت نشده است. 
به عنوان يكي از خالقان دوم خرداد دوست دارم توضيح 
بدهم كه چرا آن روز مهم ش��د و در ذهن ها ماند. سريع 

و گذرا. 
از اول انق��الب تا خ��رداد ۷۶ چند ت��ا رييس جمهور 
عوض ش��د. بني صدر، نخستين رييس جمهور ايران 
توس��ط مجلس ش��وراي اس��المي راي عدم كفايت 
گرفت و عزل شد و بعد از ايران رفت. نخست وزيرش 
محمدعلي رجايي بود. پس از او مردم به محمدعلي 
رجايي راي دادند. ش��رايط سختي بود. از يك طرف 
تمام كش��ور درگير جنگ ايران و ع��راق بود. جنگ 
س��رزميني كه عراق تعدادي از اس��تان هاي ايران را 
به صورت نظامي اشغال كرده بود. همزمان سازمان 
مجاهدين خلق در داخل اعالم جنگ مسلحانه داده 
بود. هر روز اخبار ترور شنيده مي شد. مدت كوتاهي 
رجايي، رييس جمهور بود كه محل رياست جمهوري 
توسط منافقين منفجر شد و رييس جمهور رجايي و 
نخست وزيرش باهنر در همان جا در آتش سوختند و 
شهيد شدند. بعد از اين فاجعه تلخ، با سرعت انتخابات 
جديد برگزار ش��د. آيت اهلل خامنه اي، رييس جمهور 
شد. نخست وزير هر دو دوره اش مير حسين موسوي 
ب��ود. اين اس��تقامت م��ردم ب��ر ادامه كار كش��ور و 
راي گيري هاي پشت س��رهم در آن شرايط بحراني 
واقعا عجيب بود. از همه جهات مي ش��د كشور را در 

حالت وي��ژه اعالم ك��رد و انتخابات 
برگزار نكرد. اما امام و مردم انتخابات 

را برگزيدن��د. در اواخر دوره دوم رياس��ت جمهوري 
آقاي خامنه اي، امام خميني رحلت كرد. 
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كاسبي با شعار 
ايران ستيزي

 دونالد ترامپ پس از رياض 
وارد تل آويو شد

 همراه با گفتارهايي از:
 هرميداس باوند، محمود شوری
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پيام » نه«  مردم
 روحاني ديروز از آنچه مردم  در 29 ارديبهشت خواستند 

 و آنچه نخواستند پرده برداشت

مردم به پول نه گفتند
مردم به تخريب نه گفتند

مردم به فريبکاران نه گفتند
مردم به چند دسته شدن ملت نه گفتند

مردم به درآمد ملی 2/5 برابری تخیلی نه گفتند
مردم به پايین آمدن شأن  نهادهاي ملي نه گفتند

واكنش برزگر به درگيري 
دبير و جديدي: متاسفم!

رشد اقتصادي 
سال گذشته؛ 11/6 درصد

كاش پاي كشتي هيچ وقت به 
»بهشت« باز نمي شد!

رييس سازمان ملي بهره وري: 

 پديده راي سفيد 
در اصفهان

حواشي كرسي بازمانده اصفهان 
همچنان ادامه دارد

پشت پرده اليه هاي 
فساد در بانك ها

رييس كل بانك مركزي 
به»اعتماد« توضيح داد
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مرتضي مبلغ در گفت وگو با »اعتماد«:  علي مطهري:

» اعتماد« از ورود 415 زن به شوراهاي شهر و روستاي سيستان و بلوچستان گزارش مي دهد

شوراهاي زنانه در سيستان و بلوچستان

تشكيل كابينه توانمند و شجاع؛ فوريت اول 4 سال گلوله باران دولت فايده اي نداشت
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۶ 2

»حماس�ه حض�ور پرش�ور و كم نظي�ر م�ردم عزي�ز اي�ران در انتخابات 
رياست جمهوري ۲9 ارديبهشت ماه، شايسته س�پاس به درگاه خداوند و 
صميمانه ترين تبريكات به پيشگاه مقام معظم رهبري و ملت بزرگي است 
كه بي هيچ شبهه و ترديدي، پيروز واقعي اين رويداد و آزمون تاريخي بودند.
مردم ما در اين انتخابات با شنيدن و درك نظرها و ديدگاه هاي مختلف، راه 

آينده خود را برگزيدند و همه بايد به اين خواست و اراده، احترام بگذارند.
در پايان به حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني كه بار 
ديگر با آراي اكثريت قاطع مردم به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهوري 
دوازدهم برگزيده شدند، تبريك و تهنيت گفته و توفيق روزافزون ايشان 

را از درگاه خداوند بزرگ مسالت مي نماييم.«

بسم اهلل الرحمن الرحيم

انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پااليش نفت

آزمون يكي از وعده هاي دولت
مب��ارزات  هن��گام  در 
از  يك��ي  انتخابات��ي 
موضوعات��ي كه به نس��بت مه��م بود، 
مساله فساد بود و اينكه هركس يا نامزد 
چگونه مي خواهد يا مي تواند آن را حل 
كن��د. دو نگرش عمده وجود داش��ت؛ 
يكي فردگرا و ديگري ساختارگرا، كه از 
ميان ۶ نامزد 3 نف��ر طرفدار يك ايده و 
3 نفر ديگر طرفدار ايده ديگر بودند. سه 
نفر بر تغيير افراد و مثال انتخاب مديران 
پاكدس��ت و انقالبي تاكيد داشتند، سه 
نفر ديگر محور برنامه هاي خود را انجام 
اقدامات و اصالحات ساختاري معرفي 
مي كردند. ب��ه طور قطع نگ��رش دوم 
مطلوب تر و عملي تر و پايدارتر است، در 
حالي كه نگرش اول س��نتي و نادرست 
و غيرمنتج به نتيج��ه خواهد بود. يكي 
از مولفه ه��اي اين نگرش س��اختاري، 
تاكيد بر اجراي قانون دسترس��ي آزاد 
ب��ه اطالعات بود ك��ه در زم��ان دولت 
اصالحات تهيه و به مجلس داده ش��د. 
سال ها طول كشيد تا در آنجا به صورت 
ناقص تصويب ش��ود، بعد از تصويب به 
دول��ت احمدي نژاد ابالغ ش��د و در آن 
دولت نيز بايگاني ش��د. بنابراين افتخار 
دولت جديد كه هم آق��اي جهانگيري 
و ه��م آقاي روحاني باره��ا بر آن تاكيد 
كردند اين بود كه دول��ت آنان قانون را 
از كش��وي ميز دولت س��ابق درآورد و 
آيين نامه هاي اجرايي آن را نوشته و به 
اجرا گذاشته اس��ت. اين افتخار مهمي 
براي دولت اس��ت ولي در اين ميان يك 

جاي كار همچنان لنگ است. 
اجازه دهيد دقيق تر بيان ش��ود. مطابق 
ماده 2 قانون انتش��ار و دسترس��ي آزاد 
به اطالعات، هر ايراني حق دسترس��ي 

به اطالعات عموم��ي را دارد مگر آنكه 
قانون منع كرده باش��د. مطابق ماده 5 
اين قانون موسس��ات عمومي مكلفند 
اطالع��ات موض��وع اي��ن قان��ون را در 
حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در 
دسترس مردم قرار دهند. مطابق ماده 
۷ موسسه عمومي نمي تواند از متقاضي 
دسترسي به اطالعات، هيچ گونه دليل 
ي��ا توجيهي جهت تقاضاي��ش مطالبه 
كند. مطابق ماده 8 موسسه عمومي يا 
خصوصي بايد به درخواست دسترسي 
به اطالعات در سريع ترين زمان ممكن 
پاس��خ دهد و در هر صورت مدت زمان 
پاسخ نمي تواند حداكثر بيش از ده روز 
از زمان دريافت درخواست باشد. مطابق 
ماده 9، پاس��خ داده شده بايد به صورت 
كتبي يا الكترونيكي باشد. مطابق ماده 
22 ممانعت از دسترس��ي به اطالعات 
برخ��الف مق��ررات اين قان��ون يا عدم 
رعايت مق��ررات اين قانون در خصوص 
مهلت هاي مقرر جرم اس��ت و مستلزم 
مجازات نيز هست. در آيين نامه اجرايي 
نيز جزييات بيش��تري قيد و به تصويب 
دولت رسيده است. حال با اين مقدمات 
يك مصداق مهم را ذكر مي كنيم بلكه 

پاسخي براي آن داده شود. 
انتخابات ي��ك رويداد مهم در كش��ور 
اس��ت. اطالعات آن براي تحليل و فهم 
جامعه بسيار ارزشمند است. اطالعات 
انتخابات ش��امل آراي كل كشور است 
كه ارايه مي شود. همين اطالعات درباره 
آراي مردم در استان ها و فرمانداري هاي 

سراسر كشور نيز بعضا 
ارايه مي ش��ود. سپس 

آراي تك ت��ك صندوق ه��اي هر حوزه 
فرمانداري ها قابل انتشار است. 

نگاه سياسي
عباس عبدي

روزنامه نگار

۲9 ارديبهشت، روز استفتاح
حضور پررنگ و پرش��كوه مردم 
در 29 ارديبهشت، براي تعيين 
سرنوشت كشور در عرصه هاي مختلف سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و راي قاطع آنان 
به تداوم استقرار دولت تدبير و اميد را بايد گامي 
اساسي در راستاي عقالنيت ورزي بيشتر آحاد 

جامعه و كنشگران عرصه سياست تلقي كرد. 
جريان هاي سياس��ي اصالح طل��ب و اعتدالي 
و بخش هاي��ي از طيف اصولگراي��ان با تاكيد بر 
منافع ملي و دس��ت شستن از س��هم خواهي و 
ايده آل گرايي س��كان هدايت جامع��ه را در اين 
بزنگاه تاريخي و بس��يار حس��اس با وسواس و 
عقالنيت تمام به دس��ت گرفتند تا از راهي كه 
به سختي تاكنون پيموده شده است، بازنگرديم 
و ميه��ن عزيزمان با همه مضايق و س��ختي ها 
همچنان در مسير تعالي و پيشرفت باقي بماند. 

29 ارديبهشت را بايد روز استفتاح قلمداد كرد 
)و اين تعبير وام گرفته ش��ده است از دفتر دوم 

مثنوي معنوي...( 
مثنوي كه صيق��ل ارواح بود/ بازگش��تش روز 

استفتاح بود.
تداوم مسيري كه توسط دولت اصالحات براي 
تعالي و پيشرفت كشور ترسيم شده بود، مدتي 
به تاخي��ر افتاد و علت آن س��كوت بخش هايي 
از جامع��ه در بزن��گاه انتخابات و تنوع س��اليق 
جريان هاي سياسي ترقي خواه در سال 88 بود.

مدتي اين مثنوي تاخير ش��د/ مهلتي بايست تا 
خون شير شد

انتخابات سال 92 و 94 و خاصه 29 ارديبهشت 
9۶ نش��ان دهنده آن اس��ت كه اصالح طلبان و 
اعتداليون امروز به پختگي و قوام رس��يده اند و 
مي توانند در كنار بخش هايي از طيف اصولگرايي 
حول مح��ور منافع ملي به وحدت برس��ند. آن 
»خون تفرقه« امروز به »شير وحدت و عقالنيت« 
بدل شده است.... بايد گذشته را به يك سو نهاد و 
فقط از آن عبرت گرفت. عبرت از گذشته به منزله 
عصايي است كه با آن مي توان از سختي هاي راه 
و بزنگاه هاي پيش رو گذر كرد.آن عصا را بيش از 
اين بر سر يكديگر نكوبيم و از فرداي روز استفتاح 

فقط به افق هاي دوردست نظر كنيم. 

نگاه اجتماعي
سروش اكبرزاده
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