سقف بیمه شخص ثالث
تا  180میلیون تومان است

مراقب باشید با خودروهای الکچری تصادف نکنید!

6

هربامداد در سراسر کشور

آفتاب یزد گزارش میدهد

9

یک ماه از سال تحصیلی گذشت؛
برخی دانشآموزان هنوز کتاب ندارند

شفافیتمالینمایندگان؛
از حرف تا عمل

وفورکتابهای کمک درسی
کمبود کتابهای درسی!

دوقطبیسازی عجیب
یکشنبه 21

سخنگوی وزارت خارجه :

چه با میانجی و
چه بدون میانجی
آمادهگفتوگو
باعربستانهستیم
فرار مالیاتی
از سازمان امور مالیاتی
تا جامعه پزشکان

حتی اصولگرایان هم
از تیتر دیروز
روزنامهکیهان
انتقاد کردند
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الریجانیهای نارمک
خستهشدهاند

اندرحکایت اظهارات ایرج محمدی
درباره دالیل استفاده از اینفلوئنسرها
در فیلمها و سریالها

اینفلو ئنسرها
فرصتهاوتهدیدها

شیخ حسین

مهیار حسن

2

گفتوگوی تفصیلی با آفتاب یزد:

جعفرزاده ایمن آبادی در

5

علی صبوری

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

9

راههای فرار
مالیاتی را ببندیم

3

مدیران دولت از رئیس جمهور
دفاع نمیکنند زیرا میخواهند
خود را برای دولت بعد حفظ کنند
حق ماموریت
سفرهای خارجی نمایندگان
روزی حدودا  70یا  80یورو است

صفحه 4

سهیلمستجابیان

7

سرمقاله

آقایشریعتمداری!

روزی که احمدی نژاد مجلس را
به توپ بست کجا بودید؟!
منصور مظفری

مدیر مسئول

روزنامــه کیهان در یادداشــتی به قلم
حسین شریعتمداری و با عنوان «:حمله به
شورای نگهبان؛ حاشیه میسازد ،کارنامه
نمیســازد!» خطاب به حســن روحانی
و حامیان وی ـ اعــم از اصالح طلب و
اصولگرا مینویسد« :دولت تدبیر و امید
بعد از گذشت  6ســال ،نهتنها نتوانسته
گرهای از مشکالت این مرزوبوم بگشاید
بلکه گرههای زیادی را هم بهوجود آورده
است؛ از شکست برجام و تشدید تهدید
و تحریمهای نظام سلطه علیه جمهوری
اســامی و بــروز و ظهور مشــکالت
اقتصادی بیســابقه تا تــورم باالی 42
درصــدی ،کاهش ارزش پــول ملی به
یکســوم ،رســوایی فیشهای حقوقی
وخسارات اختالسهای دولتی (رانتهای 15

و 13هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره و بانک
سرمایه و )...و هدررفت  216هزارمیلیاردی ارز
 4200تومانی.
ادامه در همین صفحه

یادداشتها

سازمان مردم نهاد
به مثابه چایی خوری

اکبر زمانی

1

حضورمون یک بدعته
حرفایتازهگفتنه

امیر حسین ذاکری

12

یادداشت

سازمانمردمنهاد
به مثابه چایی خوری
اکبر زمانی

جنبشهای چپ در سطح یک فیگور برای مردم
بــود .تحلیل اینکه مردم چــرا به چپ گرایش
داشــتند مربوط به مباحث روانکاوانه و جامعه
شناسانه ای دارد که گزیدهای اشاره خواهد شد.
مردم مشارکت کردن را دوست دارند اینکه در
یک حرکت یا جنبش یا فعالیت اجتماعی حضور
داشته باشند را میخواهند .این شاید علت کامال
فردگرایانهای داشته باشــد .برای کسب وجه ،
شخصیت یا جایگاه و پایگاه اجتماعی و منافع
فردی!
اینکه جنبشها سریعا همه جا را دربرمیگیرند،
مردم را همچون آهنربا جذب میکنند ،بیش از
هر چیزی مربوط به منافع کامال فردی است که
در جامعهای که رشد میکنند ،این منافع فردی
معنا مییابد .مردم حرکت میکنند ولی دقیقا
حرکتشان در جا زدن است! بیمورد است! امروزه
جنبشها کام ً
ال از صحنه سیاست رنگ باختند و
مبدل به جنبشهای اجتماعی ،حمایتی ،محیط
زیستی و ...شدهاند .مردم برای منافع کام ً
ال فردی
که اجتمــاع و مردم آنرا پذیرا هســتند به این
جنبشها روی میآورنــد .گویی زمانی مردم با
چپ بودن ،انگشت نما بوده اند و امروزه اگر کسی
روباهی که ســرش در دبه ای گیر کرده است را
نجات دهد ،انگشت نما میشود!
امــا این جنبشهای نوین آیــا اثری میتوانند
داشته باشند؟
ساختار سازمانهای مردم نهاد یا سمنهایی که
در حوزههای محیط زیســتی تا امور خیریه و...
فعالند عمال پاسخ به این است که میخواهند
مشارکت داشته باشند مشارکتی که خودشان
در حد باالیی مطمئن اند که در جا زدن اســت
و فایدهای ندارد.
دور هم مینشینند و حرفهایی در مورد موضوعی
مشخص میزنند و در انتها نامهای مینویسند
و چایی مینوشند! اما دست آخر چه میشود؟
شاید دســتکم افراد بدانند سازمان مردم نهاد،
کارکردی بر مبنای هدفی که دارد ،شاید نداشته
باشــد ولی کارکرد پنهانی که جدای از اهداف
سازمان است ،بی تردید دارد! که کارکرد پنهان
آن همانطور که گفته شد منافع فردی است.
مثال شورای هماهنگی شبکه سازمانهای مردم
نهــاد غیردولتی محیط زیســت چند روز قبل
نامهای به معاون محیط زیست انسانی سازمان
حفاظت محیط زیست زده است و در متن نامه
از آن ســازمان دالیل صدور مجوز اجرای پروژه
انتقال آب دریای شمال به سمنان را درخواست
کرد! (البته با بررسیهای مجدد این انتقال آب
فعال منتفی است)
ادامه در صفحه 2

آقای شریعتمداری!

روزی که احمدی نژاد مجلس را به توپ بست کجا بودید؟!

ادامه از همین صفحه:
بر اساس همین واقعیتهاســت که مدعیان اصالحات که
در تمام  6سال گذشته از روحانی حمایت کرده و درنهایت
دست خود را برای پاسخگویی به افکار عمومی خالی دیدهاند
(تا آنجا که لب به اعتراف گشــودند و گفتند مردم دیگر به
«تکرار میکنم» روی خوش نشان نمیدهند) دست به کارشده
و برای فرار از پاســخگویی به طرح گزارههایی مانند «دولت
قبل»« ،نمیگذارند کار کنیم»« ،تقصیر شعار «مرگ بر آمریکا»
است»« ،دولت سایه»« ،بدشانسی دولت (سیل /زلزله /ترامپ/
ملخ!» پرداختند .گفتنی است که مدعیان اصالحات توانستند
در مقاطعی ،رئیسجمهور و برخی از مدیران ارشد دولتی را
همراه خود کرده و گزارههایی مانند «کمبود اختیارات»« ،ضعف
ساختارها» و «تغییر قانون اساسی» را از زبان آنها مطرح کنند.
حاال نیز ،در بر همان پاشنه میچرخد و بهنظر میرسد اتاق فکر
اصالحطلبان که از خود روحانی نیز عبور کردهاند ،نسخههای
رادیکالی را در کارپوشه رئیسجمهور قرار دادهاند؛ نسخههایی
برای تسریع فرار از پاسخگویی و ایجاد دوقطبیهای سیاسی و
رادیکالیزه کردن فضای سیاسی .در فرضی خوشبینانه میتوان

گفت ،جناب رئیسجمهور بیآنکه بخواهد در حال خط دادن
به اتاق فکر اصالحطلبان(یا خط گرفتن؟!) ،رادیکالیزه کردن
فضای سیاسی کشــور و تقویت طرحهایی مانند «انتخابات
مشــروط» است وگرنه چه کسی اســت که نداند این قبیل
اظهارات از سوی حقوقدانی که همین ساختار را پذیرفته و در
همین ساختار رئیسجمهور شده ،برای او کارنامه نمیسازد!»
بدون ورود به درستی و نادرستیِ سلسله ای از ادعاهای کیهان و
شریعتمداری ،دفاع از جایگاه «شورای نگهبان قانون اساسی» را
فی نفسه ،عملی پسندیده و درست می دانیم حتی اگر با بسیاری
از ادعاهای شریعتمداری در این یادداشت موافق نباشیم و اما ذکر
چند نکته ضروری است؛
شورای نگهبان شأنی دارد و جایگاهی ،که هم در قانون اساسی
بدان اشاره شده و هم در کالم بزرگان این مرز و بوم و این انقالب
رد و نشانههایی از آن می توان یافت اما یادآوری این شأن و جایگاه
نباید مساوی با این اتهام سنگین باشد که هر گونه نقدی و ارائه ی
هرگونه پیشنهادی به شورای نگهبان ،خدای ناکرده به منزله ی
مخالفت ،تقابل و نادیده انگاری این دستگاه مهم در نظام جمهوری
اسالمی ایران است.
شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان ،هرگاه سخنی را
ناصواب دیده یا ابهاماتی در آن یافته اند در جای خود به تفصیل
یا در قالب جمالتی خالصه و مفید پاسخ گفته اند پس دفاع

از شورای نگهبان نباید به گونه ای باشد که خدای ناکرده این
احساس به وجود آید که این حوزه ملک مطلق گروه و عدهای
خاص از جناحی خاص تر است که در جهت مخالف ،صیانت
از ارزش و جایگاه شورای نگهبان وظیفهای همگانی است!
هر انتقاد و پیشنهادی که موافق نظرات گروه و جریانی خاص
نیستوخطاببهشوراینگهبانبیانشدهقطع ًابهمنزلهیدشمنی
نیست اما تعجب از این نکته اســت که برخی تالش میکنند
اصالح طلبان را نه منتقد که مخالف و دشــمن شورای نگهبان
قلمداد کنند گویی خدای ناکرده اصالح طلبان با شورای نگهبان
عناد و کینه ای دارند!
در هیچ کجای سخن حســن روحانی ،مطلبی که دال بر
مخالفت با شورای نگهبان باشد دریافت نشد اما انتقاد داشتن
به برخی رفتارهای شورای نگهبان نه حق رئیس قوه ی مجریه
به عنوان پاسدار قانون اساسی که حق همه ی آحاد است پس
این دایره را آن قدر تنگ نکنیم که ما باشیم و شورای نگهبان و
دیگرهیچ!
برای شورای نگهبان ارزشی علیحده قائل هستیم اما نه بیشتر
از قوای سه گانه! یعنی وقتی شأن شورای نگهبان برای کیهان و
حسین شریعتمداری مهم است قطعا جایگاه دیگر قوا هم باید
مهم باشد چه رؤسای قوای سه گانه هم خط و هم فکر ما باشند
و چه نباشند که احترام به قوای سه گانه ،احترام به قانون اساسی

است پس دفاع از شورای نگهبان نباید مترادف با خدشه به شأن
و جایگاه رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام قوه ی مجریه
قلمدادشود.
برای شورای نگهبان ارزشی علیحده قائل هستیم اما نه بیشتر
از قوای ســه گانه! اما سؤال اساسی اینجا است وقتی محمود
احمدی نژاد به اصطالح عوام مجلس را به توپ بست ،آن را
در رأس همه ی امور ندانست آن هم نه مجلسی که اکثریت آن
اصالح طلب باشــند کــه جبهه ی غالب آن مجلســی که
احمدی نژاد هرچه دلش خواســت گفت یا اصولگرا بودند یا
جبهه ی پایداری! آن روز کیهان چرا تیتر نزد «:آقای احمدی نژاد
حمله به مجلس حمله به قانون اساسی است؟!
برای شورای نگهبان ارزشی علیحده قائل هستیم اما نه بیشتر
از قوای سه گانه! اما ســؤال دیگر ما این است چرا این همه
سینهچاکدادنیکهشاملشوراینگهبانمیشودشاملقوایدیگر
از جمله مجریه و مقننه در زمان هشــت سال حضور محمود
احمدی نژاد نشد؟ چرا یک بار تذکر ندادید در رأس همه ی امور
ندانستن مجلس مترادف با نفی سخن امام راحل است؟ راستی
این تیترها را چرا در آن هشت سال خیلی خاص نمی دیدیم!؟
یعنی احمدی نژاد عملکردی بهتر از روحانی داشت؟! یا در برابر
قانون نسبت به حسن روحانی مطیع تر بود؟!

