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سرمقاله

رييسجمهور با مردم صادق است

وزير كشور از سوي رييسجمهور
مامور تهيه گزارش ناآراميهاي اخير شد

دستور روحاني

درباره حوادث اخير ،رفتارشناسي
معترض��ان بيانگ��ر دو س��طح
از اعت��راض اس��ت؛ س��طح اول
مطالب��ات اقتصادي و معيش��تي
است و س��طح دوم تخريبگري.
همانطور كه مقام معظم رهبري
رضاصالحياميري
و رييسجمه��ور گفتهان��د بايد
مرزبندي شفاف ميان اعتراض قانوني و تخريبگري داشته
باش��يم .دولت و ش��خص رييسجمهور با مردم صادق
هستند .از همين رو رييسجمهور نسبت به حل و فصل
مشكالتي كه در كشور به وجود ميآيد حساسيت ويژهاي
دارند .همچنين بايد به اين موضوع توجه داشت كه حجم
چالشها و مشكالت به حدي است كه نميتوان از دولت
انتظار معجزه داش��ت .به اعتقاد من در اين ش��رايط بايد
تالش حداكثري براي اقناع افكار عمومي انجام شود كه
مردمدرجريانچالشهاومشكالتدولتقرارگيرند...
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روحاني مچكريم

واقعيتي درباره رفراندوم

مديريت فضاهاي مشترك

چين و امنيت جاده ابريشم

ضرورت اراده سياسي براي حل مشكالت

يك سال از عروج آسماني حضرت
آي��تاهلل هاشميرفس��نجاني
گذش��ت .بزرگم��ردي ك��ه در
تاريخ معاصر ما جاي��گاه ويژهاي
دارد .زمان��ي كه ايش��ان ناباورانه
ردصالحي��ت ش��د ب��ه اتف��اق
نعمت احمدي عدهاي از حقوقدان��ان در مجمع
تش��خيص مصلحت نظام خدمت ايش��ان بودي��م و من
پشت تريبون رفتم و با اشك گفتم حاج آقا رد صالحيت
ش��ديد .بعد از صحبت من س��خنراني مفصلي كرد و از
تاريخ گفت ،از انقالب و اينكه خدم��ت به انقالب تنها در
رياستجمهوري نيست و گفتند احساس دين ميكردم
به مردم آن روزه��ا همه قطعنامههايي كه رييسجمهور
وقت ورقپاره ميخواند الزماالجرا و روي ميز بود و اثرات
و تبعات آن وبال گردن و مانع رشد و اقتصاد كشور .ايشان
گفتند وظيفه داش��تم كه براي برونرفت از وضع موجود
همانند پايان آبرومندانه جنگ كاري بكنم و اين آخرين
وظيفهاي بود كه براي خود حس ميكردم .حال كه به هر
علت و دليل ،ش��وراي نگهبان اين وظيفه را از من ساقط
كرده اس��ت ،احس��اس آرامش ميكنم .در پاسخ گفتيم
حاج آقا آرامش مردم چه؟ آيا مردم ميتوانند زير فش��ار
قطعنامههاي فصل هفتمي شوراي امنيت سازمان ملل
و اين تهديد كه همه گزينهها روي ميز اس��ت به زندگي
ادامه دهند؟ از تعطيلي كارگاهه��ا و كارخانهها گفتم ،از
سيستم بانكي و بهره بااليي كه كار و اشتغال را فلج كرده
است گاليه كردم به ايشان عرض كردم يكي از موكلينم
كه توليدكننده قطعات يدكي اتومبيل است ميگفت من
ديگر قادر به ادامه كار نيستم ،هماكنون در شرايط مساوي
من  25درص��د از توليدكننده چين��ي و تركيهاي عقب
هستم.منوقتيبهبانكمراجعهميكنمكهوامبرايتوليد
بگيرم بعد از گذشت هفتاد تا هفتخوان ادامهدرصفحه
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كه يكي از آنها كافي است رستم دوران را
به زانو درآورد ،اگر موفق بشوم بهرهاي كمتر از  25درصد
نخواهمپرداختدرحاليكه...

در پي انتشار فيلمي از مجلس
بازنگ��ري قان��ون اساس��ي
ش��بهات مختلف��ي در ذه��ن
جامعه مطرح شد .براي توجه
به برداش��ت واقع��ي از تاريخ،
در ذهن جامعه كه متاس��فانه
محمدعلي ابطحي
حتي ب��زرگان تاريخن��گار هم
دچار اش��تباه تاريخي ش��دهاند توضيح��ات صرفا
تاريخي را در مورد اين مقط��ع از تاريخ براي اطالع
ارائه ميكن��م .اين گزارش صرفا تاريخي اس��ت و به
برداش��تهاي مختلف و دليل انتش��ار آن فايل در
اين مقطع زماني و تبعات مثب��ت و منفي آن در اين
مقال توجهي نكردهام .ماجرا از آنجا ش��روع ميشود
كه در تاريخ  4ارديبهش��ت  ۱۳۶۸امام خميني طي
نامهاي به آيتاهلل خامنهاي كه رييسجمهور بودند،
ابالغ كردند كه قانون اساسي داراي نواقصي است كه
صرفا در  ۸مورد ،افرادي ك��ه در همان نامه انتخاب
كردهاند جلس��ه بگذارند و آن  ۸مورد را تغيير دهند
و پس از آن چون قانون اساس��ي اوليه در رفراندوم و
همهپرسي تاييد شده بود ،موارد تغيير يافته نيز در
رفراندومي جديد به راي مردم گذاش��ته شود .متن
نامه امام خميني به اين شرح است:
بسماهللالرحمنالرحيم
جناب حجتاالسالم آقاي خامنهاي ،رياست محترم
جمهوري اس�لامي ايران -دامت افاضاته .از آنجا كه
پس از كس��ب ده س��ال تجربه عيني و عملي از اداره
كشور ،اكثر مسووالن و دست اندركاران و كارشناسان
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بر اين عقيدهاند
كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب
و جاودانه اس��ت ،داراي نقايص و اشكاالتي است كه
در تدوي��ن و تصويب آن ب��ه علت جو ادامهدرصفحه
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ملتهب ابتداي پيروزي انقالب و عدم
شناخت دقيق معضالت اجرايي جامعه ،كمتر به آن
توجه شده است...

دانشگاهعلومپزشكيكرمان

آگهيمناقصهعمومي
دومرحلهاي به شماره57/10/11/96
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در لندن ،مكاني به نام هايدپارك
وج��ود دارد و هايدپ��ارك فقط
ب��راي اعتراض نيس��ت بلكه هر
كاري ك��ه در فض��اي عمومي
ممن��وع اس��ت ،در هايدپارك
آزاد است .مثال ش��ما اگر خارج
محمدعلي الستي
از هايدپ��ارك به ملك��ه توهين
كنيد ،زنداني ميشويد اما در هايدپارك آزاد هستيد به
ملكه توهين كنيد .سالها غربيها پز ميدادند كه آزاد
هستند حتي در هايد پارك به ملكه فحش بدهند .اما
من هميشه ميگفتم اتفاقا اين حكايت از فقدان آزادي
در انگليس دارد چون در كل جزيره بريتانيا ،شما فقط
در محوطه كوچك��ي به نام هايدپ��ارك آزادي داريد و
آزادي در اين محوطه قاب شده است .اما اختصاص اين
محل ،به اين دليل بود كه هم بتوانند خواس��ت و افكار
عمومي را نسبت به برخورداري از آزادي راضي كنند و
هم ،هر گونه حركتي در اين محوطه قابل كنترل باشد.
در ايران هم افرادي پيش��نهاد دادهاند كه فضايي براي
بيان آزادان��ه اعتراضات اختصاص داده ش��ود .فضايي
براي بيان آزادانه اعتراض��ات و نه براي انجام آزادانه هر
كاري ،يعني در اين فضا ،افراد نميتوانند عريان شوند.
پس فضايي كه براي بيان اعتراض��ات اختصاص داده
ش��ده ،باز هم فضاي كنترل ش��دهاي خواهد بود و به
بهانه درگيري ،همان اتفاقاتي كه در ساير نقاط كشور
رخ داده ،در اي��ن فضا هم اتف��اق ميافتد يعني همان
اغتشاشگراني كه در شهرها دس��ت به تخريب اموال
عمومي زدند ،در اين مكان هم خشونت ايجاد ميكنند
و بهانهاي ميشود كه پليس دخالت كند و باز هم ،آن
فضاي آزاد از بين برود و اينجاست كه متوجه ميشويم
در هايد پ��ارك آزادي مطلق گذاش��تهاند براي اينكه
بهانهاي ب��راي برخورد وجود نداش��ته ادامهدرصفحه
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باش��د .اما در ايران اختص��اص چنين
فضاهايي موف��ق نخواهد بود و حتم��ا در اين فضاها با
خشونتمواجهميشويم.

گمانهزنيهايي ك��ه در مورد ايجاد يك پاي��گاه نظامي چيني در
پاكستان طي هفتههاي گذشته مطرح ميشود ،حتي اگر صحت
آنها از سوي دولت چين هم تاييد نشود ،با توجه به تحوالت جاري
در منطقه به واقعيت نزديك هستند .چين در كنار سرمايهگذاري
 54ميليارد دالري كه ب��راي طرح يك ج��اده و يك كمربند كه
قرار است بر اس��اس كريدور اقتصادي چين و پاكستان ()CPEC
پيرمحمد مالزهي
كاش��گر را در خاك چين به بندر گوادر سواحل پاكستان متصل
كند ،در كنار تاسيس��ات دريايي تجاري كه گوادر ميس��ازد ،يك پاي��گاه دريايي بزرگ
هم در اين منطقه ايجاد ميكند .چنين پايگاهي دومي��ن پايگاه نظامي دريايي چين در
خارج از مرزهاي اين كش��ور خواهد بود .در حال حاضر چي��ن يك بندر نظامي كوچك
فعال در جيبوتي ورودي مدخل بابالمندب تاس��يس كرده است .به نوشته مطبوعات
پاكستان ،قرارداد دومي ميان پاكس��تان و چين براي ميزباني از ناوهاي نظامي چيني در
سواحل پاكستان امضا شده است و قرار است يك پايگاه نظامي ديگر در ادامهدرصفحه
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منطقه جيواني ساختهشود .باتوجه به رقابتهايي كه در اقيانوس هند با
هندوستان از يك سو و اياالت متحده امريكا از سوي ديگر دارد ،ساخت چنين پايگاههاي
نظاميتوسطچينبههيچوجهدورازانتظارياعجيبنيست.

دس��تيار محترم رييسجمه��ور در ام��ور اقتص��ادي ،در جريان
دومين كنفرانس اقتصاد ايران به اين موضوع اش��اره داشتهاند كه
بيماريهاي اقتصاد ايران و نسخه درمان آن تقريبا شناختهشده
استامادرماناينبيماربههمفكريوتفاهمنهادهايتصميمساز
كشور ،يا به سخني ديگر به اراده سياسي نيازمند است؛ زيرا انجام
كارهاي بزرگ و دش��وار بدون حمايت و هم��كاري ميان اجزاي
زهرا كريمي
مختلف حاكميت امكانپذير نيست .اين موضوع تقريبا در ميان
همهاقتصاددانانكشور،ازهرنحلهفكري،مورداجماعاستكهادامهمسيرگذشته،اقتصاد
ايران را با مشكالت درهمتنيده و چالشهاي فزاينده اجتماعي ،سياسي و امنيتي مواجه
خواهد كرد .به همين جهت تحولي اساسي در ساختارهاي اقتصادي و ايجاد فضاي كسب
وكارمشوقسرمايهگذاريدركشوربهامريفوريوحياتيمبدلشدهاست.بديهياست
تحوالت بزرگ ،با مقاومت گروهي كه نسبت به پيامدهاي احتمالي اين تحوالت بدبين يا
نگران هستند كه منافع خود را از دست بدهند ،مواجه خواهد شد؛ از اين ادامهدرصفحه
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رو دولت كه اجراي برنامه تحول ساختاري را برعهده خواهد داشت آماج
حملههايهمهجانبهاينگروهقرارخواهدگرفت.وجودعزمسياسيدرمجموعهحاكميت
برايانجاماصالحاتساختاريخطرتوقفبرنامهدرنيمهراهراازميانخواهدبرد.

به غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانه
كه شنگوالن خوش باشت بياموزند كاري خوش

مجله فرهنگي كرگدن  -شماره75
در ستايش كاغذ
روايتهايي درباره آنچه در زمستان
گرممانميكند

