رئیسجمهوری:

درباره عدم حضور غیرمسلمانان در شوراها

اجازه طوالنیشدن مشکالت
سیلزدگان را نمیدهیم

رئیس مجلس ابالغیه
آیتاﷲ جنتی را رد کرد

گروه سیاســت :رئیسجمهوری روز گذشته به منظور
حضور در مناطق ســیلزده آذربایجان شرقی به تبریز
سفر کرد .حجتاالسالم حسن روحانی ،در جمع اهالی
روستای ســیلزده چنار شهرســتان عجبشیر ،گفت:
»دولت تمام تالش خود را برای...

گروه سیاســت :یک روز پس از انتشار ابالغیه آیتاﷲ
جنتی ،دبیر شــورای نگهبان ،درباره عدم حضور افراد
غیرمسلمان در شوراهای شهری که در آن شهر اکثریت
مســلمان هســتند ،نمایندگان مجلس به آن واکنش
نشان دادند؛ البته چند ساعت ...

صفحه ۲

صفحه ۷
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

انتقاد از خود
به نفع رئیسي
رسانهملي متن نامه انتقادي
به یك نامزد اصولگرا را پخش کرد
صفحه ۲
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر :

اﺣﺪاﻟﻨﺎﺳﻰ از
رد ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد
صفحه ۷

جبهه پایداری
حمایتش از رئیسی را
پس گرفت
صفحه ۷

ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪي :ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮت
در ﮐﻞﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
دولت یازدهم رکورد  ۱۰ساله را در اشتغال شکست

ادعای کذب زاکانی
صفحه ۵

ﮔﻮاﻫﻰ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم

مقام معظم رهبری:

انتخابات باید گسترده ،سالم
پرشور و با امنیت برگزار شود

گــروه اقتصاد ،شــکوفه حبیبزاده :خطــای دیگری را
به نام فرد دیگری نوشــتن ،ســاده اســت .کافی اســت
خلــط مبحث شــود .همیــن چنــد روز پیش بــود که
حجتاالسالم رئیســی ،تولیت آســتان قدس رضوی و
یکی از کاندیداهای ریاســتجمهوری دوره دوازدهم ،در
یکی از سخنرانیهای خود ضمن انتقاد از سیاستهای
اقتصــادی دولت و همخوانندانســتن آنها بــا اقتصاد
مقاومتی ،از افزایش ساخت مالها و مراکز تجاری برای
عرضــه محصوالت و برندهای خارجــی هم انتقاد کرد.
گواینکه این دولت اســت که مجوز برای ســاخت مراکز

تجاری را صادر میکند .رئیســی پیشتر هم از عملکرد
مدیریت شهری در مشهد انتقاد کرده بود .او در خردادماه
سال گذشته ،در نقد عملکرد شهرداری مشهد گفته بود:
»امروز باید این پرسش را مطرح کنیم که این مجموعهها
با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد
مقاومتی دارند؟«؛ این ســخن او البتــه در حالی مطرح
شــده بود که ســه پروژه بزرگ »مال«ســازی در مشهد
به آســتان قدس رضــوی تعلــق دارد .مجموعههایی
با نامهای »جهانمال«» ،مشهدمال« و »مجتمع تجاری و
ادامه در صفحه ۴
اداری سرو«.

علي پروین در گفتوگو با »شرق«:

به پسرم هم ببازم
خوابم نمیبرد
جشن قهرماني پرسپولیس
با حضور پیشکسوتان

صفحه ۱۹

صفحه ۱۸

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

دوام »صالحیت« روحانی

از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ

ﻧﺎﻣﻪاى ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ؟

ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ  .ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﻰ

ادامه در صفحه ۴

روزﺑﻪ ﮐﺮدوﻧﻰ

حجتاالسالم رئیسي از »مال« سازي در دولت یازدهم انتقاد کرد

صفحه ۶

بررســی صالحیــت داوطلبــان
محتــرم احــراز ســمت
ریاســتجمهوری در دستور کار
شــورای نگهبــان قــرار دارد .به
دلیــل اظهــارات نقلشــده یکی
از محترمان آن شــورا که »هیچ تضمینی نیست که
رئیسجمهور مستقر دوباره تأیید صالحیت شود« در
دی ماه سال گذشته ،در رسانههای عمومی شائبهها
و شبهات حقوقی پدید آمده است .جستار حقوقی زیر
که بر اساس مفاد اصول قانون اساسی نوشته شده،
اگرچه حّله به سیســتان بردن اســت ،اما امیدوارم
مدنظــر اعضای شــورا قرار گیرد و تا حــدودی رافع
شبهات و شــوائب در افکار عمومی باشد .بر اساس
اصل  ۱۱۵قانون اساســی رئیسجمهور باید از میان
رجال مذهبی و سیاســی که واجد شرایط زیر باشند،
انتخاب شــود :ایرانیاالصل ،تابع ایران ،مدیر و مدبر،
دارای حسن ســابقه و امانت و تقوا ،مؤمن و معتقد
به مبانی جمهوری اســالمی ایران و مذهب رسمی
کشــور .پس از بررسی صالحیت داوطلبان بر اساس
تفسیر شــورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی
و نحــوه اعمال آن )که البته همواره محل مناقشــه
میــان نیروهای سیاســی و صاحبنظــران حقوقی
ایران بوده اســت( صالحیت نامزدهای رسمی احراز
میشــود .به این معنا که کسانی که از سوی شورای
نگهبان در فهرســت رقبای انتخاباتی قرار میگیرند،
شــرایط منــدرج در اصــل  ۱۱۵را دارنــد و به تعبیر
رایج در زمــره نامزدهای »صالح« قرار ميگیرند و بر
این مبنا بر اســاس اصل  ۱۱۷قانون اساســی اکثریت
مطلق رأیدهندگان »اصلــح« را برمیگزینند .با این
منوال پس از تأیید ســالمت انتخابات ،مقام معظم
رهبری طبــق اصل  ۱۱۰قانون اساســی رأی ملت را
تنفیذ میکنند و رئیسجمهور برای چهار سال زمام
امور کشــور را در اختیار میگیرد .در متن تنفیذ مقام
رهبــری در ادوار مختلف ضمن صحهگذاشــتن به
فرایند انتخابات» ،دوام حکم تنفیذ« منوط به »دوام
صالحیتهای عمومی رئیسجمهور« میشــود .از
جملــه در یازدهمین دوره ریاســتجمهوری چنین
درج شــده اســت» :اکنون که رأی قاطع ملت ایران
شخصیتی دانشمند و کارآزموده میدانهای گوناگون
و دارای ســوابق جهادی متعدد و مفتخر به حضور
در مســئولیتهای دینی و سیاســی را بــه مدیریت
اجرائی کشــور ،برگزیده است ،اینجانب نیز به پیروی
از آنان و همراه با تبریک به ایشان ،رأی ملت را تنفیذ
و جناب حجتاالســالم آقای دکتر حسن روحانی را
به ریاستجمهوری اسالمی ایران منصوب میکنم...

دولت روحانی
یک دولت اجتماعی

ﻋﮑﺲ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي

صفحه ۲

تخریب روحاني با
کارنامه شهرداريها

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎدى
ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
تعــداد و تنوع شــهروندانی که بــرای ثبتنام در
انتخابات ریاســتجمهوری به وزارت کشــور رفتند و
ویدئوهایی که از آنها منتشــر شــد ،هنوز محل بحث
و اظهار نظر اســت .برخی دســت به مقایسه ایران با
ســایر کشــورها زدند و از رفتار ایرانیان در لوثکردن
جایگاه ریاســتجمهوری انتقاد کردنــد .آنها البته با
خود نگفتند در ســایر جوامع ،با مردم با شــیوههای
غیرسیاســی و بدگمانی برخورد نمیشــود؛ احتماال
ندیدهاند در این کشــورها ،کارهای روزمره جوامع به
خود شهروندان واگذار میشود و دولتها کفیل مردم
نیســتند .دولتها در آنجا راهنمای مردم هســتند و
کشور را مدیریت میکنند .پلیس راهنمایی و رانندگی
در ایــران را در نظر بگیرید؛ این مجموعه تا حد زیادی
از بخــش »راهنمایی« فاصلــه گرفته و تخلفگیری،
فرهنگ شده نه پیشگیری .در موضوع ترافیک ،مردم
مقصــر جلوه داده میشــوند؛ اما از یک ســو خودرو
به میــزان نامحدود فروخته میشــود و خودروهای
فرســوده نیز همچنان در شــهرها جوالن میدهند.
حملونقل عمومی هم که نیازی به صحبت بیشــتر
ندارد .بعد همه انتظار کاهش تخلفات و هوای پاک را
دارند .در سطح کالنشهرها بهویژه تهران ،جای پارک
به یک کیمیا تبدیل شــده و همهجا تابلوی »حمل با
جرثقیل« نصب شده است .پلیس که نمیتواند همه
خودروهای شــهر را با جرثقیل به پارکینگها هدایت

کنــد؛ بنابراین فقط جریمه میکنــد و این نوعی رفتار
غیرواقع اســت ،چراکه گفته شده پارک در این محل،
مصادف حمل با جرثقیل است! همه اینها را کنار هم
قــرار دهیم؛ حاال انتظار داریم ناگهان مردم از فرصت
ایجادشده برای بیان دیدگاههای خود یا حتی نگاه طنز
به یک ِسمت رسمی ،صرف نظر کنند؟ هرکدام از این
نامزدهای عجیبوغریب روزهای گذشته ،نماینده یک
تفکر هستند و نشان میدهند مردم از نگاه دولتمردان
و کســانی که در قــوای مختلف فعالیــت میکنند،
رضایت ندارند .ای کاش از مردم خواســته نمیشــد
به وزارت کشــور نروند ،زیرا وقتی بــا وجود تذکرات،
همچنان در این ســتاد ازدحام مردمی وجود داشت،
این یعنی گــوش مردم به تذکرات بدهکار نیســت و
صداوسیما و ســازمانهای عریض و طویل فرهنگی
نتوانســتهاند کار خود را درســت انجام دهند ،آنهم
وقتی از یکســو نظــرات کارشناســان در نقد حضور
افراد غیرسیاسی برای ثبتنام را پخش میکردند؛ اما
از ســوی دیگر با عالقه وافری ،مواضع افراد عجیبی
را که برای رئیسجمهورشــدن آمده بودند ،پوشش
میدادنــد! خالصــه اینکه اگــر امور شــهروندان به
خود شهروندان در ســازمانهای مردمنهاد و بخش
خصوصی واگذار شده بود و آنها ،فرصتهای دیگری
برای ابراز وجود داشتند ،آیا ثبتنام ریاستجمهوری
به این شــکل مضحک میشــد؟ اگر احزاب فراگیر و
سیســتم پارلمانی در امور اجرائی مؤثر وجود داشت،
وضعیت دیگری را شاهد نبودیم؟ بهتر است اصالح
جدی و کارآمد قانون ،احترام به مردم و تغییر اساسی
در تفکر مسئوالن نسبت به جامعه ،در دستور کار قرار
بگیرد .از ماست که بر ماست.

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻠﮑﻮﺗﻰ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
قبل از خواندن محتوای نامه ابراهیم رئیسی ،یکی
از نامزدهــای انتخابات ریاســتجمهوری به رئیس
صداوســیما ،حدس زدم ایشــان درباره خودشان به
صداوســیما توصیه کردهاند که پیش از شروع زمان
رسمی تبلیغات ،از پخش عبادات و اعمال خیر ایشان
صرفنظر کند .یا اینکه به رئیس سازمان صداوسیما
اعالم کردهاند راضی نبودهاند رویداد ثبتنام ایشــان
به صورت سفارشــی پوشش داده شود! اما در کمال
تعجب مشــاهده کردم مضمون نامه از قرار دیگری
است .معاون اول ســابق قوهقضائیه در نامه مشابه
دیگری ،رئیسجمهور مســتقر را بــه رعایت اخالق
ســفارش کردهانــد! این پرســش برایم مطرح شــد
که اکنون ایشــان از چه موضعی ایــن نامهنگاریها
را انجــام میدهــد؟ مگــر صالحیــت نامزدهــای
ریاستجمهوری تأیید شده است؟ شاید او از موضع
متولی آستان قدس رضوی تشخیص داده تنها کسی
که در جمهوری اســالمی ایران شایســته نصایح آن
بزرگوار است همانا شخص دکتر روحانی است .البته
رئیسجمهوری اگر بخواهد به توصیه اخالقی آقای
رئیســی عمل کند تنها راه این است که در این مدت
کار دولت را تعطیل کرده ،برای انجام وظایف قانونی
خــود به منظــور رعایت اخالق و ادب خانهنشــینی
اتخــاذ کند .احتماال آقای رئیســی فراموش کرده در
انتخابات ســال  ۸۸هم به عزتاﷲ ضرغامی و البته

رئیس دولت نهم نامه بنویســد و از رپرتاژهای چند
ماه مانده به آن انتخابات بــرای رئیس دولت وقت،
گلهگزاری کند! چقدر خــوب بود اگر همه کاندیداها
به اخالق پایبند بودند و بــرای تبلیغ خود ،راهی جز
تخریب طــرف مقابل برمیگزیدنــد .تخریب دولت
برگزیده مردم موجب ازدسترفتن سرمایه اجتماعی
کشــور خواهد شد .طبیعی است مردم از صداوسیما
انتظار عدالت و صداقت داشته باشند؛ ولی افسوس
که عملکرد این رسانه پرهزینه موجب شده ،نفوذ آن
به شــدت کاهش پیدا کند .روشن است در این زمان
پند و اندرزهای اخالقی پوششی است برای تبلیغات
زودهنگام انتخابات ریاســتجمهوری و بهطورکلی
در زمان انتخابات هرگونه سفارش دیگران به اخالق
و عدالت از ســوی نامزدهای انتخاباتی متضمن دو
مفهوم اســت :نخســت ادعای بزرگ طــرف ناصح
به داشــتن اخالق و عدالــت و دوم واردکردن اتهام
بیعدالتی و بیاخالقی به طرف مقابل .بنابراین بهتر
است نامزدهای انتخاباتی در ماه منتهی به انتخابات
دست از نصیحت یکدیگر بردارند و روی برنامههای
خودشان متمرکز شوند .مردم به جز پند و اندرزهای
اخالقــی ،از افراد مدعــی وجود کاســتی در دولت
یازدهم ،برنامه عملی میخواهند تــا بتوانند درباره
آنها قضاوت کننــد .حمله به طرف مقابل به منظور
غبارآلودکردن فضــای انتخابات انجام میگیرد .امید
اســت اصالحطلبان نیز در دام رفتــار متقابل گرفتار
نشوند؛ زیرا فضای غبارآلود کار تشخیص سره از ناسره
را برای مردم دشــوار میکند و این به نفع اصالحات
نیســت .اصالحطلبان با تکیه بر صداقت و شفافیت
است که میتوانند در دل مردم نفوذ کنند.

سهشــنبه  ۱۷دی  ۱۳۹۲دکتر
روحانــی در اولیــن نشســت بــا
استانداران دولت تدبیر و امید در
تشــریح وضعیت نابسامان کشور
تأکیــد کرد در کنار مــواردی نظیر
شــکاف بین دولت و ملت ،تضعیف شــدید سرمایه
اجتماعی ،وضعیت سیاســت خارجی کشور و وضع
اقتصــادی کشــور ،باید گفت وضعیت آســیبهای
اجتماعی نیز در کشــور »در هیچ شرایطی از ابتدای
پیــروزی انقالب تا ســالهای اخیــر« اینگونه نبوده
اســت .بررســی برخــی شــاخصهای حوزههای
اجتماعــی و جــرم در دولت قبل نیــز مؤید این نظر
رئیسجمهور است .از سال  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۰روزانه ۷۰
نفر به جمعیت کشــور افزوده شدند .شاخص طالق
بــه ازدواج از  ۱۰درصد در ســال  ۱۳۸۴به  ۱۸درصد
در ســال  ۱۳۹۱افزایش یافت ،میزان دستگیرشدگان
سرقت از اماکن دولتی بین سالهای  ۸۵تا  ۹۲بیش
از  ۴۰درصد بیشــتر شد .دستگیرشــدگان سرقت از
منازل و مغازهها در همین فاصله دو برابر شد و روند
خودکشی سیر صعودی به خود گرفت .در کنار اینها
برخی از اصلیترین شــوراهای مرتبط با حوزه رفاه و
آسیبهای اجتماعی نظیر شورایعالی رفاه ،شورای
ســاماندهی کودکان خیابانی و شورای سالمندان به
محاق رفت و اصوال گفتمانســازی ،حساسیتزایی
و سیاســتگذاری در حــوزه اجتماعــی در زمــره
اولویتهای آن دولت نبود .اما با اتکا به آنچه ازسال
 ۹۲تاکنــون در حــوزه کنترل و کاهش آســیبهای
اجتماعــی اجــرا شــده و دربــاره آن جهتگیری،
سیاستگذاری شده اســت ،به جرئت میتوان ادعا
کرد که دولــت تدبیر و امید یکــی از اجتماعیترین
دولتهای پس از انقالب بوده اســت .شــاید بتوان
گفــت مهمترین اتفاق این حــوزه ،اهتمام دولت به
ایجاد هماهنگیهای بینبخشــی در ســطوح افقی
و عمودی ،تقویت نقش ســازمانهای غیردولتی در
حوزه سیاستگذاری ،دانشمحورشدن عرصه مقابله
با آســیبهای اجتماعی ،اولویتیابــی رویکردها و
راهکارهای منطقهای و خالصه اولویتیافتن مسائل
اجتماعی بوده اســت .نگاهی گذرا به بهبود برخی
شاخصها در حوزه اجتماعی مؤید این ادعاست که
جهتگیــری دولت تدبیر در حوزه اجتماعی صحیح
و پذیرفتني بوده اســت .برای نمونه در ســال  ۹۴به
ازای هر صد ازدواج در کشــور  ۲۴طالق ثبت شــده
که نســبت به سال  ۹۳رشد شــشدرصدي را نشان
میدهد ،درحالیکه رشد این شاخص در سال ۱۳۹۳
نسبت به سال  ۱۳۹۲بیش از  ۱۲درصد بوده است که
این امر بیانگر این اســت که میزان رشد نسبت طالق
به ازدواج در کشــور کنترل شده است .در استانهاي
تهران ،فارس و ســمنان نســبت طالق بــه ازدواج
کاهش یافته اســت ،بهنحویکه در سال  ۹۴نسبت
به ســال  ۹۳شاهد رشد منفی این نسبت بودهایم .از
سوی دیگر براســاس گزارش پزشکی قانونی میزان
معاینات نزاع بین ســالهای  ۹۲تــا  ۹۴بیش از پنج
درصد کاهش یافته است .میزان مرگومیر مشکوک
به خودکشــی نیز اگرچه در سالهای  ۹۰تا  ،۹۲روند
فزایندهای را تجربه کرده اســت ،در ســالهای  ۹۲تا
 ۹۴کنترل شــده و ســپس کاهش یافته است .میزان
مرگومیر مشکوک به خودکشی در سال ،۱۳۹۰از ۴٫۷
مورد به ازای هر صدهزار نفر جمعیت )با نرخ رشد
حــدود چهاردرصدی( به  ۴٫۸مورد در ســال ۱۳۹۱
رســیده اســت .این میزان در ســال  ۱۳۹۲ناگهان با
رشد ۱۱درصدی مواجه شد و به  ۵٫۲مورد مرگومیر
بهازای هر صدهــزار نفر افزایش یافت .این در حالی
است که رشد میزان مرگومیر در سال  ۹۳کنترل شد
و در سال  ۱۳۹۴در کشور  ۳٫۵درصد کاهش یافت و
به  ۵٫۱مورد به ازای هر صدهزار نفر رسید.
ادامه در صفحه ۴
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