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نجاتگران اجساد را از 
الشه هواپیما خارج کردند
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فساد سیستماتیک شده است
معاون اول رییس جمهور در گفت وگو با فایننشال تایمز:

قانون اساسی نیاز به اصالحات و بازنگری دارد

در لیگ قهرمانان آسیا 
رکورد دارم
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در گفت وگو با ولی داداشی، 
نماینده آستارا بیان شد:

گفت و گو
| ولی داداشی، نماینده آستارا و عضو کمیسیون اصل نود، در خصوص 
گزارشاتی که از وام های کالن با سود ناچیز و بازپرداخت های طوالنی که اخیراً 
منتشر شده و رشد روز افزون بی  عدالتی در عرصه های مدیرتی کشور گفت: در 
سال های اخیر متعدداً و مکرراً شــاهد این نوع اتفاقات بوده و هستیم و به نوعی 
این روند در کشور رایج شده و در بسیاری از مواقع گزارش آن ها هم در رسانه ها 

منتشر شده است. 
وی افزود: حقیقت امر این اســت که دولت ها هم همت الزم را برای برخورد 
با این تصمیمات نمی گیرند و از طرفی هم بواسطه برخی البی ها و اتفاقاتی که 
پشــت پرده در مجلس رخ می دهد، مجلس هم از راس امور بودن افتاده است. 
قدرت نظارتی مجلس غیرقابل انکار است و این قدرت را قانون اساسی در اختیار 
نمایندگان گذاشــته اســت ولی وقتی بعضی البی ها اتفاق می افتد و بعضی از 
امتیازات را برخی آقایان می گیرند باعث می شود دهانشان بسته شود. حال این 
افراد دیگر حاضر نیستند از ابزار نظارتی که می توانند به نفع مردم و قانون استفاده 
کنند بهره ببرند. عضو کمیســیون اصل نود ادامه داد: اوالً از نظر من مجلس به 
خاطر همین کارها امروز در راس امور نیست. ثانیاً در حال حاضر برای مقابله با این 
نوع فسادها، نقص و کمبود قوانین داریم که باید این مشکل برطرف شود. متاسفانه 
سیستم اداری کشور ما »دزدپرور« است و افرادی که می توانند در سطوح باال 
اختالس کنند خیلی زود در این سیستم ها رشد می کنند و به نوعی زمینه رشد 

برای این افراد مهیا است. 

امروز مردم با نظام جمهوری اسالمی ایران مشکل ندارند
داداشی تصریح کرد: بعضی از افراد رده باالیی که در کشور پست های کلیدی 
هم دارند از این افراد حمایت می کنند و همین موضوع باعث شده نظارت کافی 

صورت نگیرد. این نوع رفتارها در کشور قابل نقد و اعتراض است.
وی با تاکید بر اینکه امروز مردم با نظام جمهوری اسالمی ایران مشکل ندارند 
بلکه مشکل مردم همین عدم نظارت و رشد عده ای اختالس گر است گفت: وقتی 
مردم و مخصوصاً جوانان برای گرفتن پنج میلیون تومان وام با مشــکل روبرو 
هستند و از آن طرف خبری منتشر می شود که فردی 500 میلیون تومان وام 
با ســود یک درصد و بازپرداخت 30 ساله گرفته، حال چه انتظاری می توان در 
راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم؟ زمانی که این اتفاقات خارج 
از عرف در کشور می افتد و اخبار آن بطور وسیع منتشر می شود بازخورد بسیار 

منفی در جامعه ایجاد می شود. 

انقالب ما به دست همین مردم حفظ شده است
این نماینده مجلس ادامه داد: امروز بعضی از مسئولین کشور با این رفتارهای 
خود به دنبال ضربه زدن و ساقط کردن نظام هستند ولی مردم بی گناه، همچنان 
در صحنه مانده اند و پشــتیبانی انقالب را می کنند و انقالب ما به دست همین 

مردم حفظ شده است.
عضو کمیســیون اصل نود راجع به اینکه آیا این روند غیرشفاف و ناعادالنه 
سیستم اداری می تواند باعث کاهش اعتماد مردم به نظام شود؟ افزود: بزرگترین 

سرمایه نظام جمهوری اسالمی ایران »مردم« هستند. جمهوری اسالمی ایران 
دو رکن دارد: »جمهوریت« و »اسالمیت«؛ یعنی اگر نظام دو پا داشته باشد یک 
پای آن مردم هستند. مردم با اعتماد به مســئولین زندگی می کنند و اگر این 
اعتماد سلب شود که متاسفانه در حال سلب شدن اســت ضررهای زیادی را 

متوجه کشور خواهد کرد.

برخورد قاطع است که می تواند جلوی سودجویان را بگیرد
داداشی ادامه داد: سازمان های نظارتی، دستگاه های قضایی، مجلس و... باید 
بطور جدی به موضوع فســاد ورود پیدا کنند تا این مشکالت و معضالت حل 
شود. اگر قرار باشد هر دستگاهی تقصیر را گردن دستگاه دیگری بیاندازد، فساد 
و تبعیض رفع نمی شود بلکه برخورد قاطع است که می تواند جلوی سودجویان 

را بگیرد.

رسانه ها باید فساد را در جامعه رصد کنند
وی در پایان تاکید کرد: رسانه ها همچنان باید فساد را در جامعه رصد کنند و 
نظارت دقیقی بر رفتار مسئولین داشته باشند و هر خالفی در هر حوزه ای اتفاق 
افتاد گزارش دهند. بی تردید گزارشــات رسانه ها مانع گسترش فساد می شود. 
مسئولی که ببیند آبرویش در خطر است جرات نمی کند در میدان عمل رفتاری 
خارج از عرف داشته باشد. امیدوارم رسانه ها با ظرفیت باالیی که دارند همیشه 

نسبت به فساد اداری حساس و هوشیار باشند.

ســرمقاله
در ستایش نظم

| رضا تقی آبادی – موضوع 
آشــوب و بر هم زدن نظــم اجتماعی 
همواره مورد نکوهــش بوده و پایبندی 
تمامی مردم به نظم در جهت ایجاد یک 
زندگی مطلوب مورد تاکیدی همگانی 
اســت. نظم اجتماعی مبین توقع های 
اساسی زندگی اجتماعی است. هر جامعه 
با هرنوع اعتقادها، سنت ها، گرایش های 
سیاسی و با هر سیستم حکومتی نیازمند 
داشــتن نظم و ترتیب خاص برای اداره 
خود اســت. حتی جوامع اولیه انسان ها 
دارای نظم اجتماعی بوده است کمااینکه 
جنبه طبیعی این نظم را نمی توان نادیده 
گرفت. در جوامــع ابتدایی این نظم به 
طور خودبخودی ایجاد شد اما با وجود 
تنوع و پیچیدگی، جوامع کنونی نیازمند 
قوانینی هســتند که این نظم را ایجاد 
کنند.ســنت ها، آداب و رسوم قومی هر 
جامعه بــه تنهایی تامیــن کننده نظم 
اجتماعی نیســتند اما اهمیت هریک 
حســب درجه وابســتگی آنها به جامه 
غیر قابل انکار است و قوانین و مقررات 
با توجه به این سنت ها تدوین می شوند.
مفهوم نظم اجتماعــی می تواند به طور 
مســتقیم هماهنگی، تعادل و انسجام 
روابط اجتماعی را برساند که مجموعه 
افراد جامعه را از طریــق فعل و انفعال 
و ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به 
سوی زندگی مشترک جلب می کند و 
حیات جمعی را امکان پذیر می ســازد. 
لیکن اغلب، نظم اجتماعی به نظم رایجی 
اطالق می شود که اطاعت همگان را از 
یک نظم ارزشــی جا افتــاده و رایج به 
منظور مرجح داشتن طبقات و قشرهای 
اجتماعــی ممتاز، اولویت می بخشــد. 
اســاس چنین نظمی بر این اندیشــه 
اســتوار اســت که ثروت اساسی یک 
جامعه را صلح و آرامش تشکیل می دهد. 
نتیجه ای که از آن گرفته می شــود این 
است که همه اعضا باید خواه ناخواه در 
برابر نظام سیاسی اجتماعی، یا شکلی از 
سازمان اجتماعی سرتمکین فرو آورند 
که خود موجبات تــداوم نابرابری ها و 
بی عدالتی هــا و تنازعــات اجتماعی را 
فراهم می آورد.در هرم نظم هر چه از باال 
به پایین حرکت شود قواعد و نظامات 
حاکم محکم تر می شود.این قدرت ناظر 
به اقتدار نیرویی برتر اســت که قواعد 
و ضوابط را تعیین و ترســیم می کند و 
در قاعده هرم، قواعد منشــاء بیشتری 
وارد مــی آورد و در جامعه های مبتنی 
بر نظم اجتماعــی اراده برتر مبتنی بر 
رأس هرم است و از میانه هرم به پایین، 
تنگی محدوده پذیرش آن محسوس تر 
می شود. این پذیرش غالباً از بیرون وارد 
می شود و به مرور زمان در نظم جامعه 
قبول عام می یابــد. بنابراین کنترل در 
نظم اجتماعی بیشــتر یکسویه و از باال 

به پایین است.

بزرگترین 
سرمایه نظام 
جمهوری 
اسالمی ایران 
»مردم« هستند 

جنگ زرگری
می دانم حاال می خواهید مچم را بگیرید که فالنی دیدی 
دالر 5000 تومانی نشد و طال کشید پایین! اما کور خوانده 
اید. می خواهید با من هم جنگ زرگری راه بیندازید؟ گفتم 

جنگ زرگری ! می دانید قصه اش چیست؟
در روزگاران قدیم هر گاه مشتری به ظاهر پولداری وارد 
بعضی از دکان های زرگری می شد و از کم و کیف و عیار و 
بهای جواهر پرسشی می کرد، زرگر فوراً بهای جواهر مورد 
پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعالم می کرد و به شکلی 
)مانند عالمت یا چشمک و فرستادن شاگردش(، زرگر مغازه 
همسایه را خبر می کرد تا وارد معرکه شود. زرگر دوم که به 
بهانه ای خود را نزدیک می کرد به مشتری می گفت که همان 
جواهر را در مغازه اش دارد و با بهای کمتری آن را می فروشد. 
بهای پیشنهادی زرگر همسایه کمتر از بهای زرگر اولی اما 

هنوز بسیار باالتر از بهای اصلی جواهر بود.
در این حال زرگر اولی جنگ و جدلی با زرگر دومی آغاز 
می کرد و به او دشنام می داد که: داری مشتری مرا از چنگم 

در می آوری و از این گونه ادعاها.
زرگر دوم هم به او تهمت می زد که: »می خواهی چیزی 
را که این قدر می ارزد به چند برابر بفروشی و سر مشتری 
محترم کاله بگذاری.«خالصه چنان قشقرقی به راه می افتاد 
و جنگی درمی گرفت که مشتری ساده لوح که این صحنه را 
حقیقی تلقی می کرد بی اعتنا به سر و صدای زرگر اول، به 
مغازه زرگر دوم می  رفت و جواهر موردنظر را بدون کمترین 
پرسش و چانه ای از او می خرید و نتیجه آن بود که مشتری 
ضرر می کرد و دو زرگر، ســود به دست آمده را میان خود 
تقســیم می کردند.این جنگ که یکی از حیله های برخی 
زرگران برای فریفتن مشتری و فروختن زیورآالت به او بوده 
است، رفته رفته از بازار طالفروشان فراتر رفته و در ادبیات 

فارسی به صورت اصطالح درآمده است.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

سامان 
اجتماعی

نهــاد اجتماعی که در مواردی مؤسســه یا ســازمان 
اجتماعی نیز نامیده شــده اســت یکی از ساختارهای 
اجتماعی است. نهادها، ســاختارها و سازوکارهای نظم 
و همکاری هســتند که رفتــار گروه های انســانی را در 
اجتماعات معین راهبــری می کنند. نهادهــا، ازطریق 
اهداف و پایداری اجتماعی و زندگی هــا و مقاصد افراد 
انسانی بازشناسی می شوند و با ساختن و تقویت قواعد، 
رفتار افراد را در مناسبات اجتماعی هدایت می کنند. واژه 
»نهاد« معموالً برای اشــاره به آداب و رسوم و الگوهای 
رفتاری ای که بــرای جامعه و همچنین ســازمان های 
رســمی خاص دولتی و خدمات عمومی اهمیت دارد، به 
کار می رود. نهادها، به عنوان ســاختارها و سازوکارهای 
نظم اجتماعی، درمیــان افراد جامعه، یکی از اصلی ترین 
موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصاد به شــمار 

می آیند. نهادها در رشــته حقوق، دغدغــه اصلی و در 
مقررات گذاری های سیاســی و تقویت روابط اجتماعی 
سازوکار رسمی به حساب می آیند. ایجاد و تحول نهادها 
یک موضوع اصلی در تاریخ نیز محسوب می گردد.سازمان 
اجتماعی به عنــوان واحدی دارای کارکــرد از عناصر و 
اجزایی تشکیل می شود که همگی در جهت آن کارکرد 
تنظیم گردیده اند. سازمان به مفهوم ساخت ویژگی هایش 
فراتر از مشخصه های اجزایش اســت. بنابراین سازمان 
نشان دهنده خصوصیات کلی شکل دهنده ساخت است.
برخی دانشمندان خصوصیت دیگر ســازمان را جریان 
داشتن بیان کرده اند، بدین معنا که داللت بر یک رشته 
فعالیت های ثابت و مرتبط با یکدیگر دارد که هر یک از 
اعضاء به تنهائی واجد چنین خصوصیت هائی نیســتند. 
سازمان اجتماعی ســاختاری از روابط را پدید می آورد 

که از طریق آنها عملکردها و وظایف محوله به شــکلی 
صورت می پذیرد که یک فرد ســازمان نایافته و یا فردی 
که در جرگه سازمان قرار نگرفته است انجام می دهد.کل 
جامعه را می توان نظام پیچیده ای از ســازمان ها دانست. 
ســازمان به معنای عام کلمه، بزرگ کننده قدرت و نیز 
مبنای بسیاری از نظم و ترتیب ها و عامل آینده نگری در 
جامعه است. سازمان اجتماعی ممکن است مرکب از افراد 
متعددی باشد که در ظرفیت های معیّنی وظیفه خود را 
انجام می دهند.سازمان ها خود ممکن است اجزای تشکیل 
دهنده نظام های فراگیرتری باشــند. سازمان ضرورتا از 
اجزای کاماًل یکسان پدید نمی آید و نیز چنین تمایلی بر 
آن ندارد که اجزای خود را به رفتار مشابهی سوق دهد؛ 
بلکه از تفاوت های مکمل یکدیگر سود می برد که ممکن 

است برای موفقیت در انجام وظایف مفید واقع گردند.

ت
ش

یاددا
شگر اجتماعی

ضا تورانی : پژوه
علیر

سه راهی که این بار یکی از آن ها باید به انجام برسد؛ استیضاح، استعفا یا عذرخواهی؛

سقوط اَبر وزیر!
| به دنبال ســقوط هواپیمای تهران - یاسوج در شهرستان ســمیرم، شاید اولین موضوعی که از 
مسئوالن دولتی انتظار می رفت، یک  عذرخواهی خشک و خالی از طرف مسئولین به ویژه وزیر راه به عنوان 

مسئول مستقیم این حادثه بود. 
این اولین باری نیســت که اعتراضات نســبت به نحوه مدیریت عباس آخوندی بــاال می گیرد. در دوره 
مسئولیت  او در دولت روحانی، در جاده، ریل، آسمان و دریا اتفاقات ناگوار متعددی رخ داده و صدها نفر از 

هموطنان جان خود را از دست  داده اند. 
البته این موضوع به معنای آن نیست که هر مســافری به هر دلیلی جان خود را از دست بدهد، وزیر راه 
باید استعفا کند؛ نیک می  دانیم که آمار قربانیان حوادث جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی در کشور ما بسیار 
بیشتر از میانگین جهانی است و قربانی شدن   20 تا 25 هزار نفر در هر سال، به خوبی موید این موضوع است. 
اما تعدد این حوادث و دالیل دیگری وجود دارد که انتظار می  رود وزیر راه دســت کم در موارد اینچنینی 

اشتباه خود را بپذیرد. 
سقوط هواپیمای ای تی آر شرکت آسمان در سمیرم و از دست رفتن جان 66 مسافر این پرواز، طلب می 
کرد که وزیر راه دست کم  یک عذرخواهی خشــک و خالی از خانواده ها داشته باشد. اما آخوندی این کار 
را انجام نداده است. اگرچه زمزمه های اســتیضاح او  در راهروهای مجلس هم شنیده می شود و حتی نادر 

قاضی پور، از جمع آوری 40 تا 50 امضا هم خبر داده است. 
با این حال، باید بپذیریم که گاهی استعفا ابزار موثری به شمار می رود. نه اینکه مسئول از زیر بار مسئولیت 
شانه خالی کند بلکه  به این دلیل که گاهی، اوال انگیزه وزیر برای ادامه کار از بین می رود و در مواردی نیز 
اعتماد عمومی به مسئول، به اندازه ای  فروکش می کند که دیگر عمال فضایی برای ادامه کار فرد وجود ندارد. 

سردار شریف:

پیداشدن محل سقوط هواپیما موجب سهولت در اقدامات امدادی است
| سخنگوی سپاه پاسداران گفت: به یاری 
خداوند صبح روز گذشــته بالگردهــای نیروی هوا 
فضای سپاه در حین جســت وجو برای یافتن الشه 
هواپیمای آسمان که از تهران عازم یاسوج بود، الشه 
این هواپیما را حدود ساعت۹:50 دقیقه در ارتفاعات 

کوه دنا کشف کردند.
سردار سرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف اظهار 
داشــت: در ســاعت ۹:55 دقیقه آقای ســلطانی 
متخصص امداد و نجات نیروی هوافضای سپاه مستقر 
در بالگرد این نیرو که هدایت آن را کاپیتان فراهانی و 
کاپیتان جاللیان عهده دار بودند، خبر کشف الشه هواپیما را به فرماندهی کنترل هوایی نیرو اعالم کردند.

وی افزود: تیم جستجو و نجات نیروی هوافضای سپاه با انجام عملیات ویژه با دو فروند بالگرد به مختصاتی 
که پهپادها اعالم کرده بودند اعزام و موفق شدند الشــه هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان را در 
مختصات جغرافیایی NC420۸ و E5۱42۹3 کشف و شناسایی کنند.سردار شریف پیدا شدن محل سقوط 
هواپیما را موجب سهولت در اقدامات امدادی دانست و گفت: هم اکنون گروههای جستجوگر و دستگاههای 
امدادی در منطقه با تمرکز بر این نقطه می توانند با دقت و سهولت خود را به محل برسانند.وی یادآور شد: 
در تصاویر گرفته  شــده حتی آرم و نشان هواپیما هم به خوبی مشخص است و پیدا شدن محل سقوط این 

هواپیما دیگر قطعی است.

سه راهی که این بار یکی از آن ها باید به انجام برسد؛ 
استیضاح، استعفا یا عذرخواهی؛

دیدگاهذره بین

 سقوط
َابر وزیر!


