در نخستين نامه برجامي ركس تيلرسون به كنگره مطرح شد

اعترافبهپايبنديايران،بسترسازيبراي تمديدتوقفتحريمها
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علي نجفي توانا

قانون اساسي
و حق برابر اقليتها
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گزارش«اعتماد»ازجشنقهرمانيپرسپوليس

رهبرمعظم انقالب در دیدار فرماندهان ارتش:

سرخهاي قهرمان
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انتخابات بایدگسترده
سالم،پرشور و باامنیت
برگزار شود

سرمقاله

اتحاديه متفرق!
روزنامه اعتماد

شوراي نويسندگان

در ميان س��ازمانهاي سياس��ي منطقهاي
و بينالملل��ي ،اتحاديه ع��رب منحصربهفرد
قيم جهان عرب ميداند
است .اين اتحاديه از يك سو خود را ّ
و مدعي است كه كش��ورهاي غيرعرب حق دخالت در امور
كش��ورهاي عربي را ندارند ،ولي از س��وي ديگ��ر هركدام به
تناس��ب هزينه دخالت قدرتهاي جهاني را در كش��ورهاي
منطقه تامين ميكنند و خودشان نيز هرگاه فرصت كردهاند
بيشترين كشتار را عليه مردم ساير كشورهاي اتحاديه به اجرا
در آوردهاند .يمن در گذشته به دست مصر و اكنون به وسيله
عربستان به خاك و خون كشيده شده است .فلسطينيها در
گذش��ته به دست پادشاه اردن و س��پس به دست گروههاي
داخلي خودش��ان مثل ابونضال كه مورد حمايت كشورهاي
تندرو بودند كشته ميش��دند .لبنانيها به دست گروههاي
طرفدار عراق ،سوريه ،ليبي ،عربس��تان ،مصر و ...اكنون نيز
ليبي ميدان اين تقابل است و عراق و سوريه و يمن نيز عرصه
كشتوكش��تار فراوان به دست خودش��ان و سايرين است.
جناياتي كه اخيرا در انتقال محاصرهشدگان دو روستاي كفريا
و فوعه در سوريه عليه مردم عرب و به دست سلفيها انجام شد
آخرين نوع از اين اقدامات است كه با سكوت و حتي رضايت
جامعه عرب بوده است .با اين شرايط آيا چيزي به نام اتحاديه
عرب وجود دارد؟ پاسخ منفي است .چرا؟
مهمترين عل��ت و دليلي كه ميتوان در نقد وجودي چنين
اتحاديهاي ذكر كرد ،فقدان همس��طحي اقتصادي و منافع
مشترك ميان آنان است .شاخص توسعه انساني ( )HIDبه

محسنهاشمي:

حقوقدان

دستور علي الريجاني به هياتهاي نظارت
بر انتخابات شوراها در پي نامه آيتاهلل جنتي:
مالك ،قانون كنوني است

باگفتارهايياز:عليرضارحيمي،پروانهمافي
قاسمميرزايينكوو عبدالكريمحسينزاده

تيترهاي امروز

عنوان يك معرف براي مقايسه سطح اقتصادي و اجتماعي
كشورهاست .براس��اس قرارداد ،اين شاخصها به  4طبقه
تقسيم ميش��ود .توسعه پايين ،متوس��ط ،باال و بسيار باال.
چندين كشور عربي در سطح پايين توسعه قرار دارند .يمن،
س��ودان و ...برخي در سطح متوس��ط مثل مصر و مراكش،
برخي نيز در س��طح باال هستند مثل تونس،الجزاير ،لبنان
و تعدادي نيز مثل كشورهاي حاش��يه خليج فارس داراي
شاخص توسعه انس��اني خيلي باال هس��تند .چنين جمع
بسيار ناهمگني نميتوانند تنها با تكيه بر زبان عربي وحدت
پيدا كنند .از سوي ديگر به رسميت شناخته شدن مرزهاي
جغرافيايي موجود كه عموما هم س��اخته دوران اس��تعمار
اس��ت ،تضاد منافع ميان آنان را بيش��تر كرده است .تفاوت
اقتصادي ميان اين كش��ورها ناش��ي از سطح توان توليدي
مردم آنها نيس��ت ،بلكه عموما ريش��ه در منابع نفتي دارد.
لذا اگر نفت نبود عموم اين كش��ورها داراي شاخص توسعه
به نسبت نزديك يكديگر ميشدند .براي آنكه بدانيم نفت
چه وضعيتي را ايجاد ميكند ،كافي اس��ت به دو خبري كه
در هفتههاي گذشته منتشر شد ،توجه كنيم .سفر پادشاه
عربستان به كشورهاي جنوب شرق آس��يا و ژاپن از حيث
مقايسه با قصههاي هزار و يك شب جالب بود .در حالي كه
رهبران ثروتمندترين كش��ورها با سادگي هرچه تمامتر به
سفرهاي ديپلماتيك ميروند ،ملك سلمان با تعداد زيادي
هواپيما و 1500همراه و خدم و حشم فراوان و 100ليموزين
راهي اين كشورها ميشود؛ و در همان زمان بخش بزرگي از
جهان و مردم عرب در فقر و تنگدستي و از آن مهمتر تحت
ضرب نيروهاي افراطي و حمالت هوايي عربستان سعودي
به خاك و خون كش��يده ميشوند .خبر جالب ديگر انتشار

تصوير بردن علوفه با يك رولزرويس آخرين مدل (علوفهها
روي سقف رولزرويس قرار داده ش��ده بود) براي شتر يكي
از ش��يوخ عرب اس��ت كه ميگويند اين كار مورد اعتراض
كارخانه رولزرويس نيز قرار گرفته و آن را توهين به برند خود
تلقي كرده است .كاري كه بايد با گاري يا تراكتور انجام شود
با خودروي تشريفات س��طح باال انجام ميشود .هزينه اين
علوفه براي ش��تر وي معادل سير كردن شكم دهها و صدها
كودك عرب گرسنه است كه در اقصي نقاط جهان عرب در
حال مبارزه با گرسنگي هستند.
خروجي اين وضع چيست؟ ش��ايد بتوان گفت شكلگيري
داعش به نحوي پاس��خ به تحقير تاريخي جهان عرب است.
خشونت و افراطيگري كه از سوي داعش ميبينيم تا حدي
معلول خفت و خواري جهان عرب و دولتهاي رانتي آن در
برابر غرب و امريكاست .از اين منظر ريشه شكلگيري داعش
و تندروي مذكور به ويژه به علت خفت آنان در برابر اسراييل
و امريكا همچنان وجود خواهد داش��ت .حتي اگر داعش در
عراق و سوريه و ليبي نابود شوند ،باز هم ممكن است در قالب
گروههاي جنايتكار كش��وري و محلي ،اين جريان افراطي و
تروريستي تداوم پيدا كند.
خروجي اين وضع را ميتوان در نالههاي سياسي اتحاديه عرب
نيز ديد .هنگامي كه براي رسيدگي به مهمترين بحران فعلي
اين مجموعه يعني يمن و س��وريه تشكيل جلسه ميدهند،
ولي سه تن از رهبران آن در طول جلسه به خواب عميقي فرو
ميروند .رهبراني كه شب را با خوشگذراني ادامه در صفحه
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س��ر كنند ،يا بيش از حد معمول بنوشند،
طبيعي است كه در جلسات كسالتآور سران اتحاديه عرب
به خواب عميق فرو روند.

پايگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری
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حض��ور در فعاليته��اي انتخابات��ي
مس��تلزم گ��ذر از اقدام��ات نظارتي و
مميزي قانوني ويژهاي اس��ت كه حسب مورد توسط
نهادهاي مقرر در قانون انتخابات اعمال و اجرا ميشود.
مراح��ل مختلف اع��م از ثبت نام ،اح��راز صالحيت،
تبليغ��ات ،اخ��ذ راي و مميزي فرآين��د رايگيري و
همچنين استعالم از مراجع چهارگانه در انتخابات به
عنوان لوازم ضروري و بس��تر ساز اظهارنظر نهايي ،در
راستاي اعمال نظارت اس��تصوابي است .در خصوص
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا ،قانون مربوط
به اين انتخابات ش��رايط ويژه و مش��خصي را در مواد
مختلف از جمله  29-28-27-26و 30قانون انتخابات
تعيين كرده است كه تابعيت كشور ،حداقل  25سال
س��ن ،اعتقاد و التزام به اس�لام و واليت مطلقه فقيه،
وفاداري به قانون اساس��ي ،دارا بودن س��واد خواندن
و نوشتن براي شوراي روستاها ،داشتن مدرك ديپلم
براي روستاهايي كه بيش از  200خانوار جمعيت دارند
و مدرك فوق ديپلم براي شوراي شهرهاي تا  20هزار
نفر و داش��تن حداقل مدرك ليسانس براي شهرهاي
پر جمعيتتر و همچنين تعيين تكليف خدمت نظام
وظيفه ،داش��تن معافيت يا كارت پايان خدمت براي
مردان از جمله شرايط قانوني انتخابات مذكور است.
اما ب��ا توجه به اينكه طبق اصول قانون اساس��ي همه
م��ردم از حقوق براب��ر در كش��ور برخوردارند و هيچ
تفاوتي جز به موجب قانون ،بين ايرانيان وجود ندارد،
براي اقليتهاي ديني به جاي دين اسالم (اقليتهاي
ديني كه در قانون اساسي ش��ناخته شدهاند و از آنها
اسم برده شده) بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام
عملي داشته باشند .طبيعي است بعد از ارايه مدارك
و بيان مش��خصات ،هياتهاي اجرايي با اس��تعالم از
مراجع ذيربط نسبت به تاييد صالحيت يا عدم احراز
اف��راد اقدام ميكنند و بعد از اينكه در اجراي ماده 46
مبادرت به اين اقدام كردند و طبق ماده  48اظهارنظر
نظارتي اعمال ش��د ،افراد ميتوانن��د در صورتي كه
صالحي��ت آنها تاييد نش��ده باش��د ،طب��ق تبصره 1
ماده  50قانون مذكور نس��بت ب��ه تصميمات هيات
اجرايي به هيات نظارت شهرستان يا ادامه در صفحه
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استان در مورد نظرات هيات نظارت
شهرستان اعتراض خود را تنظيم و مستندات مربوطه
را تقديم كنند.

با كمال تاسف و تاثر اطالع پيدا كرديم

مرحومه خانم فاطمه مازوچي
مادر گرامي همكارمان جناب آقاي كاظم رهبر

دار فاني را وداع گفته است .همكاران روزنامه اعتماد
ضمن عرض تس�ليت به آقاي كاظم رهب�ر و خانواده
داغدارش�ان به اطالع ميرس�انند مجلس ترحيم آن
مرحومه روز جمعه اول ارديبهشتماه از ساعت 14/30
تا  16در مس�جدالجواد(ع) واق�ع در ميدان هفتم تير
منعقد است.
حضور بستگان ،دوستان ،آشنايان و همكاران در اين
مراسم باعث تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.

ســازمــان آگــهـيهــاي
روزنــامه اعتــمــاد

تلفن66124025:

مادرمبیشترین رنجرا
ازدوریپدرممیبرند
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«رجال» تنها
«مردان» نيستند

اعظمطالقاني،تفسيرواژ ه«رجل»
براياعادهحقوقزنانراخواستارشد
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سعید لیالز در گفت و گو با «اعتماد»:

به تداوم دولت
روحاني نياز داريم
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همكارارجمند

جناب آقاي كاظم رهبر

درگذش�ت مادر گراميتان را تسليت ميگوييم و از ايزد منان
مغفرت براي آن مرحومه و صبر و بردباري براي شما و خانواده
ارجمند رهبر مسالت داريم.
الياس حضرتي – بهروز بهزادي – جواد دليري  -حجت طهماسبي

