
مخاطب شماييد!

 شفافیت یعنی مسئول عملکردش را 
به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد
ش��فافیت معنای��ش این اس��ت که مس��ئول در 
جمهوری اس��امی عملکرد خودش را به طور واضح در 
اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای ش��فافیت است، 
باید هم بکنند؛ اما اینکه ما بیائیم این و آن را بدون 
اینکه اثبات شده باشد، بگیریم زیر بار فشار تهمت و 
چیزهایی را به آنها نس��بت بدهیم که ممکن است در 
واقع راست باشد، اما تا مادامی که ثابت نشده است، 
م��ا حق نداریم آن را بیان کنیم؛ این آن را متهم کند، 
آن این را متهم کند؛ از رس��انه                ی بیگانه - رس��انه                ی 
مغرض انگلیس - شاهد برایش بیاوریم، بعد هم یک 
نفر از آن طرف پیدا بشود و کل نظام را به اموری که 
شایسته                ی نظام اسامی نیست و نظام اسامی شأنش 
بس��یار باالتر است از این چیزهائی که بعضی به نظام 
اس��امی نس��بت میدهند، متهم بکند، این اشکال بر 
آنها بیشتر هم وارد است. تهمت زدن به یک شخص 
گناه اس��ت، تهمت زدن به یک نظام اس��امی، به یک 
مجموعه، گناه بس��یار بزرگتری اس��ت. پ��روردگارا! با 

تقوای خود ما را از این گناهان دور کن.
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کاش اصالح طلبانی که از یک واژه 
مشکوک خس و خاشاک برای 

خود حق تعدی به اموال عمومی را 
تراشیدند این را می گفتند که در 

مقابل کم عقل خواندن و بی شناسنامه 
خواندن منتقدان باید چه کرد؟! 

می گفتند که چرا نباید درباره مطالبه 
عمومی تجمعی قانونی را هدایت کرد؟! 

مگر برپایی تجمعات براساس قانون 
اساسی حق مردم و از نشانه های 

دمکراسی توسط آنها تلقی نشده بود؟! 

س
فار

 

يادداشت

برخورد پروژه سکوالریزاسیون 
با سد محکم والیت فقیه

محسن خاکی

حجاریّان مش��کل اصلی عدم تحقق ش��عارهای انقالب را 
در تعویق اصالحات توّس��ط روحانی��ون جزم اندیش حکومتی 
می داند ک��ه مانع اصلی تحّقق ش��عارهای اصلی انقالب یعنی 
عدالت، اس��تقالل، آزادی، جمهوریّت و اس��المّیت شده اند و با 
توده ای کردن مدام جامعه و نداش��تن الگوی اداره آن، جامعه 
را در آس��تانه فروپاش��ی قرار داده اند. او ب��ه صراحت در پایان 

کالمش راه ح��ل را در "عرفی کردن ق��درت" می داند که باید 
اصالح طلبان این وظیفه را به عهده بگیرند.

این س��خنان که به نظر نوع��ی عصبانّیت از عدم تحقق آن 
چیزی اس��ت که در کتاب مذکور گفته ش��ده در نهایت اذعان 
می کند که سکوالریزاسیون در ایران بیش از آن که یک پروسه 
باشد یک پروژه اس��ت که باید توّسط اصالح طلبان و به صورت 
دستوری واقع ش��ود. چراکه در آن کتاب از روند طبیعی عرفی 
شدن دین در ایران سخن گفته و حّتی حضرت امام خمینی)ره( 
را ب��ه عن��وان یک فقی��ه مصلحت گرا معرفی نم��وده که از فقه 
جزم گرای "جواهری" به فقه "منفعت محور" گرایش یافته است.

س��عید حجاریان با عدم ش��ناخت کاف��ی و صحیح از فقه 
ش��یعی و مقایسه ناصواب فقه شیعی با نظام حقوقی اهل سّنت 
و مس��یحیت؛ عامل مهّم عرفی ش��دن ادیان را از طرفی وجود 
ام��ور جزمی والیتغیر در احکام دس��تگاه حقوقی و فقهی و از 

طرفی تعارض میان این اح��کام متصلب و قطعی با مقتضیات 
متغّیر و روزمره ی زندگی از طرف دیگر  دانسته است. او به این 
دو دلیل فرآیند عبور از نظام فقهی شیعی به نظام عرفی دینی 

را الجرم می داند.
او در نهای��ت مش��کل اصلی این انتق��ال را در "ادغام نهاد 
روحانّی��ت در نهاد قدرت" دانس��ته و به صورت تلویحی وجود 
فقیه در رأس نظام سیاس��ی جمهوری اس��المی ایران را مانع 

اصلی تحقق سکوالریزاسیون و فرآیند عرفی شدن می داند.
فرآیندهایی که حجاریان در کتاب خود با اس��تناد به آنها 
می خواهن��د روند عرفی ش��دن فقه را اثب��ات کنند مربوط به 
فقه اهل س��ّنت است و فقهای ش��یعه از اساس با آن مخالفند؛ 
منطقه الفراغ شرعی و حوزه ی مباحات، بال موضوع کردن احکام 
شرعی، گسترش فضای ماالنص فیه، اجماع امت مسلمان، دین 
حداقلی و مس��ئله خاتمیت اساساً فاقد هرگونه وجاهت فقهی 

در نظام حقوقی شیعه است.
ب��ا وجود اینکه حجاریان در دو ده��ه قبل، والیت فقیه را 
کاتالیزور سکوالریزاس��یون می داند اما ام��روز آن را مهمترین 
مان��ع آن تلقی ک��رده و این به دلیل کج فهم��ی از نهاد والیت 
فقیه اس��ت. ولّی فقیه در واقع به عنوان حاکم اس��المی بخش 
مهّمی از توانش تطبیق شریعت و فقه بر مقتضّیات متغّیر زمان 
را برعهده دارد. وجود احکام ثانویّه و احکام حکومتی همگی از 

اختیاراتی است که توّسط شارع به فقیه داده شده است.
در نهایت س��عید حجاریان باید به جای به کاربردن لحنی 
طلبکارانه درباره عدم تحّقق شعارهای انقالب، پاسخگوی فضای 
متش��ّنج و بحرانی در کش��ور، وجود لشکر بیکاران و... باشد که 
نتیجه مدیریّت و تفّکر سیاس��ی و اقتصادی کس��انی است که 
ایش��ان در غالب ادوار به عنوان تئوریس��ین و مشاور آنها فّعال 

بوده و هست.)برهان(

سياست مجازی

وه یاسرالحبیب توئیت گر
خبرگزاری ه��ای کویتی گزارش داده اند که نماینده 
جریان ش��یرازی در بحرین، گروه یاس��رالحبیب رئیس 
ش��بکه فدک که رهب��ری حمله به س��فارت جمهوری 
اسالمی ایران در لندن را برعهده داشت منحرف خوانده 

و این اقدام را شدیدا محکوم کرده است.
در این باره اما حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس 
در صفحه توئیتری خود نوش��ت: خبرگزاری های کویتی 
گ��زارش داده اند که نماینده جریان ش��یرازی در بحرین، 
گروه یاسرالحبیب رئیس شبکه فدک که رهبری حمله به 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در لندن را برعهده داشت 
منحرف خوانده و این اقدام را شدیدا محکوم کرده است.

ونیکی به وقت دولت الکتر
محمدج��واد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه 
توئیت��ر خود نوش��ت: تا کی بای��د تیتر ثابت رس��انه ها 
افشاگری فساد و پیگیری پرونده مفسدان باشد؟ وقت آن 
است دستگاه های مختلف تن به اجرای دولت الکترونیکی 
بدهن��د و به س��مت اص��الح برخی فرآیندهای ناس��الم 
دیوان ساالری برویم. بخشی از فاسدان مولود سیستم های 
اداری فسادپرور هستند. هر چند استانداردهای معتبری 
برای حفظ امنیت اطالعات وجود دارد، برخی دستگاه ها 
به بهانه حفظ امنیت اطالعات از تبادل اطالعات با دیگر 
دستگاه ها خودداری می کنند، در حالیکه فساد بزرگترین 

موضوع ضدامنیتی هر کشوری است.

افشای سفر بن سلمان 
 »سعدون الدلیمی« نماینده پارلمان عراق، جزئیاتی 
از سفر قریب الوقوع »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان 
ب��ه بغداد را فاش کرد. الدلیمی که زمانی وزیر دفاع عراق 
بود، در صفحه توئیترش نوشت که بن سلمان طی سفری 
دو روزه ب��ه بغداد و نجف خواهد رفت. در بغداد با »حیدر 
العبادی« نخس��ت وزیر دیدار و چندی��ن توافقنامه امضا 
خواهد کرد و پس از آن برای دیدار با برخی رهبران دینی 
به نجف اشرف خواهد رفت. وی نوشت: سفر بن سلمان به 
ع��راق تاریخی خواهد بود و به منطقه و کلیه مس��لمانان 
بشارت آغاز مرحله ای جدید از صلح و زندگی مسالمت آمیز 

به دور از تکفیر و درگیری های مذهبی می دهد.

یخ  "شیعه انگلیسی" و تکرار تار
تعرض فرقه ش��یرازی به سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در لندن واکنش هایی را در فضای مجازی به دنبال 
داش��ت که در این راس��تا کاربران توئیتر با هشتگ هایی 
همچون #تسخیر_س��فارت_ایران، #شیعه_انگلیسی و 

#فرقه_شیرازی به این موضوع واکنش نشان دادند.
متن توئیت: یک "علی" و این همه دش��من! منافق، 
مح��ارب، دراویش تا #شیعه_انگلیس��ی نش��ان از تکرار 
تاریخ اس��ت. قاس��طین، ناکثین و مارقین پشت سر هم 
در ح��ال توطئه علی��ه انقالب اند. ولی ک��ور خوانده اند؛ 

#سیدعلی_تنها_نیست
متن توئیت: اس��تاد رحیم پور: #شیعه_انگلیسی به 

اندازه وهابیت خطرناک است!
متن توئیت: میگه با قمه به سفارت ایران در لندن حمله 
کردن، من این قمه ها رو می شناسم!  اینا همون قمه هایی 
هست که چند دهه پیش سفارت انگلیس توی هیئت های 

عزاداری تهران و مشهد پخش کرد. #شیعه_انگلیسی
متن توئیت: #شیعه_انگلیسی موجود جالبی است؛ 
پول��ش را از س��عودی ها می گی��رد اس��تراتژی اش را از 
آمریکایی ها و در انگلیس هم زیست می کند. همچنین 
ای��ن جانوران قم��ه می زنند، نماز جماع��ت را در لندن 

می خوانند و به #سفارت_ایران نیز حمله می کنند...
متن توئیت: زمانی که به فضل خدا و حمایت مردم 
#دراوی��ش نتوانند ماموریت خ��ود را در ایران به خوبی 
انجام بدهند #شیعه_انگلیسی و #سید_صادق_شیرازی 
مامور می ش��وند در لن��دن ادامه دهنده ای��ن ماموریت 
باش��ند ولی بدانند ای��ن تالش ها #عقی��م خواهد ماند. 

#تشیع_إنگلیسی. #سید_صادق_شیرازی #آل_سعود
متن توئیت: آن تشّیعی که از لندن و از آمریکا بخواهد 
برای دنیا پخش بشود، آن تشّیع به درد شیعه نمی خورد.
متن توئیت: #دراویش_گنابادی و طرفداران #صادق_

شیرازی ش��باهت های زیادی دارند: هردو افراط می کنند، 
هردو قمه بکار می برند، کارکرد هردو، اختالف افکنی میان 
مسلمانانه، هردو هواداران داعش را تحریک می کنند، بنگاه 
سخن پراکنی بریتانیا هم ازهر دو به  شدت حمایت می کند.

مت��ن توئیت: فعال ش��دن فرق��ه #ش��یرازی پس از 
آش��وب های دی ماه و فتنه #دراویش، نشان می دهد همه 
گروه های دارای توان تولید خشونت همزمان فعال شده اند. 

نبود؟! دانستن حق مردم 

از خطبه های حضرت علی)ع( اس��ت در تش��ویق به عمل صالح: خداوند رحمت کند مردی راکه حکمتی بشنود و آن 
را حفظ نماید، دعوت به هدایت ش��ود و به آن نزدیک گردد، و دامن هدایتگری را بگیرد و نجات یابد. خدای را پاس 
دارد، و از گناه خود بترسد. تاش خالص پیش فرستد، و عمل صالح انجام دهد. ذخیره سودمند بیندوزد، و از حرام 

دوری گزیند. تیر به نشانه زند، و پاداش آخرتی بیابد. بر هوای نفس غلبه کند، و آرزویش را تکذیب نماید. صبر را 
مرکب نجات قرار دهد، و تقوا را توش��ه پس از مرگ کند. در راه روش��ن قدم نهد، و ملتزم راه روشن شود. مهلت را 

غنیمت داند، با عمل خود بر اجل پیشی گیرد، و از عمل خود زاد و توشه بردارد.

نوبخت:

ما به قوه قضاییه اعتماد داریم 
سوشیانت آسمانی

نشست خبری س��خنگو در آخرین روزهای سال هم دوباره 
با همان خبرنگارهایی که در این نشس��ت جا می گیرند!!! برگزار 
ش��د. بنابراین براساس متنی که از خبرگزاری ایلنا برداشتیم به 

سواالت خودمان می پردازیم.
 محمد باقر نوبخت در نشس��ت خبری هفتگی خود با اشاره 
به انتشار آمار ۹ ماهه از سوی مرکز آمار گفت: براساس گزارش 
که از س��وی نماز بانکی و وزارت صنعت معدن و تجارت که روز 
گذشته منتشر ش��د ۱۷ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان به ۲۶ هزار 
۶۷۸ بنگاه پرداخت ش��ده است. یک رقمی در بودجه پیش بینی 
می ش��ود که گاهی مناب��ع آن کامل تحقق پی��دا نمی کند باید 
بگویم عدم تحقق منابع داریم اما کسری بودجه نداریم. از سوی 
دولت هم تاکنون ۳۳ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان برای طرح های 
عمرانی پرداخت ش��د که در مقایس��ه با ۱۸ هزار ۶۴۳ میلیارد 

سال گذشته ۷۹ درصد افزایش داشته است.
 امیدواری��م در س��ال آتی نتیجه این رش��د بودجه را در 
عمل مشاهده کرده و اگر فضای نشست خبری جا داشت! درباره 

جزئیات از سخنگو بپرسیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: یک رقمی در 
بودجه پیش بینی می ش��ود که گاهی منابع آن کامل تحقق پیدا 
نمی کند باید بگویم عدم تحقق منابع داریم اما کس��ری بودجه 
نداریم. بودجه صد در صد تحقق پیدا نمی کند. اگر منابع تحقق 
پی��دا کند تعهدات خ��ود را انجام می دهیم، ام��ا مثال اگر منابع 
تحق��ق پیدا نکند نمی توانیم به کارمند دولت بگوییم ببخش��ید 
بودجه تامین نش��د، م��ا باید برای این مورد ق��رض و حقوق را 
پرداخ��ت کنیم. ما کس��ری بودجه نداریم اما چ��ون دخلمان با 

خرج یکی نیست، آرام تر هزینه می کنیم.
 ممن��ون که آرامتر هزینه می کنی��د اما ای کاش در کنار 
این آرامش ش��فافیت را هم رعایت می کردید و هزینه کردها را 

شفاف می گفتید.
س��خنگوی دولت یادآور شد: برخی از رسانه ها اعالم کردند 
به بعضی از دس��تگاه ها بودجه داده نشد؛ بله درست است. وقتی 
جایی ۵ درصد پیشرفت دارد اما جای دیگر ۹۵ درصد، مشخص 

است بودجه را به کجا می دهیم.

وی افزود: امس��ال ۲۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های 
عمرانی و جاری پرداخت شد. رشد اقتصادی با نفت ۴\۴ درصد 
و بدون نفت ۷\۴ و رش��د سرمایه گذاری ۹\۳ درصد بوده است. 

روند منفی ما مثبت شد و قصد رشدهای دو رقمی را داریم.
سخنگوی دولت درخصوص پرداخت حقوق دستگاه ها گفت: 
براس��اس گزارش هایی ک��ه دریافت کردم تا ام��روز حقوق همه 
دستگاه ها را پرداخت کردیم، احیانا اگر دستگاهی حقوق خود را 

دریافت نکرده است با سازمان برنامه و بودجه تماس بگیرد.
 یعنی اگر تماس بگیرند کارش��ان انجام می ش��ود کاش 

می فرموردید با این سازمان چطور تماس بگیرند!
وی ادامه داد: دستگاهایی خرید خدمت می کنند تالشمان 
این اس��ت که ظرف روزهای آینده ای��ن قبیل پرداخت ها را هم 
به س��رانجام برس��انیم امس��ال در این بازار عالوه بر روال عادی 
تقاضای بیش��تری بنا به هر دلیلی وارد ش��د و عده ای را ترغیب 
کرد که ریال خود را به س��مت دالر بیاورند، یعنی االن کس��انی 
که با اتوبوس می آورند کس��انی هس��تند که نیاز به دالر دارند؟ 
برخی افراد می خواهند مصونیتی به ریال خود ببخشند تا ارزش 
آن پایان نیاید، به این افراد گفتیم دس��ت از س��ر دالر بردارید، 
بنابراین اوراق با سود ۲۰ درصد صادر کرد. تمامی کارها صورت 

گرفت که بانک مرکزی این فشارها را کمتر کند.
 ممنون که به فکر حفظ ارزش پول ملی هستید.

وی خاطرنش��ان کرد: به کسی که مس��افر است نمی توانیم 
دالر ندهیم، بنابراین مصوب ش��د به مسافران ارز بدهیم. مردم 
ارز اسکناس��ی می خواهند خب این خود محل اش��کال اس��ت 
بنابرای��ن بانک مرکزی تالش کرد با کارت در کش��ور های دیگر 
خدمات ارائه شود. شما می دانید که یک اتحاد شیطانی، نامبارک 
و نامقدس بین انگلیس و آمریکا ش��کل گرفت و قطع نامه را به 
ش��ورای امنیت بردند، ارز و مباحث اقتصادی مانند توان نظامی 

مؤلفه های اقتدار ما است.
 کاش بیش��تر درباره قطعنامه توضیح می دادید و در عین 
حال درباره این می گفتید که وقتی انگلیس و امریکا را کنار هم 

می گذارید چطور نظر دیگری درباره فرانسه دارید!
وی ادامه داد: حس��اب های جناحی را از منافع کش��ور جدا 
کنید، کسی که دولت را زیر سوال می  برد کل نظام را زیر سوال 

می برد، قوه قضاییه و مجلس را زیر سوال می برد.
 بله ولی کسی که دولت های قبل را هم زیر سوال ببرد همین 

کار را کرده! به قول معصوم رطب خورده نباید منع رطب کند.
نوبخ��ت درب��اره حادث��ه س��فارت کش��ورمان در انگلیس 
گفت: براس��اس عرف دیپلماتیک توق��ع داریم دولت انگلیس از 

دیپلمات های ما حمایت و صیانت ما را به عمل بیاورد.
 ام��ا کاش می گفتید چطور واقع��ه را پیگیری می کنید و 
هم��ان اهتمامی که درباره محاکمه حمله کنندگان به س��فارت 

دیگر کشورها در ایران داشتید اینجا هم خواهید داشت؟!
نوبخت در پاس��خ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیت اهلل 
جنتی گفته اس��ت در برخ��ی از وزارتخانه ها اف��راد به فکر خود 
هس��تند و برخی از آن ها انقالبی نیستند و یا فاصله حداکثری با 
انقالب دارند، گفت: قطعا الزم است بیان کنند که کدام وزارتخانه 
را نام می برند. همه از پیشینه وزرا اطالع دارند این افراد در دوران 

جنگ و خون کنار مردم بودند، سوابق قابل اتکایی دارند.
س��خنگوی دولت با بیان اینکه وزرا معاونان خود را با دقت 
الزم انتخاب می کنند، اظهار داش��ت: وزرا دقت الزم را دارند در 

بحث بدنه هم نمی شود دس��ت زد، بهتر است کلی گویی نکنیم 
و مصداقی سخن بگوییم. اگر در وزارتخانه کسی انقالبی نیست 
باید اخ��راج کنیم؟ باید در این م��ورد در چارجوب قانون اقدام 

کنیم.
 بابت پاسخگویی سریع ممنون.

س��خنگوی دولت درباره اینکه چرا نمایندگان خود به وزرا 
رأی اعتماد داده اند اما ش��روع به اس��تیضاح کردن��د، گفت: ما 
مواض��ع دولت را به درس��تی بیان کردیم و این اس��تیضاح حق 
نمایندگان است. همیشه یاد کردیم، این اقدام که قانونی بودنش 
را تایی��د می کنیم آیا تایید هم می کنیم به نفع کش��ور اس��ت؟ 
دولت معتقد اس��ت این اقدام به نفع کش��ور نیست و ضمن این 
غیرمتعارف و غیرمعمول اس��ت. مگر در ای��ن ۶ ماه چه اتفاقی 
افتاده اس��ت؟ گفتند ک��ه دولت خواهان این اتفاق اس��ت. مگر 
دولت با کس��ی تعارف دارد؟ حال مش��خص ش��د که چه کسی 
می خواهد. فراموش نکنید ش��رایط کشور به خصوص منطقه ای 

را باید در نظر بگیریم.
 کاش جن��اب نوبخ��ت می فرمودند که چ��را باید درباره 
اس��تیضاح ش��رایط کش��ور در منطقه را درنظر گرفت!! اما برای 
اظهارنظر درباره صندوق فرهنگیان، موسسات مالی و اعتباری و 

امثالهم مالحظات رعایت نمی شود!!
نوبخ��ت ادامه داد: در دی م��اه دیدید که دش��منان چقدر 
خوشحال شدند، اگر فکر می کنید تقویت توان نظامی برای اقتدار 
کافی اش��تباه اس��ت، توان داخلی هم باید تقویت شود، این کار 
چ��ه پیامی به دنیا می دهد. دنیا با خود فکر نمی کند چه اتفاقی 
افتاده که کشور سه وزارتخانه ندارد؟! می گویند وزرا عذرخواهی 
کنند، وزرای ما آدم های پاک دامن هستند، آقای حجتی بهشتی 
اس��ت، کسی مانند آقای ربیعی دلسوز کارگران نیست، شخصی 
مانند آقای آخوندی وارد به حمل ونقل نیست. استیضاح وزیران 
پیام خوبی ندارد کسانی امروز از چهارشنبه سوری گرفته تا بقیه 

منتظر نشسته اند، سو ءاستفاده کنند.
 جناب نوبخت یک س��وال؛ به کشورهای دیگر چه ربطی 
دارد ک��ه ما در داخ��ل چه می کنیم؟ مگر برای اس��تیضاح وزرا 
هم برجام نوش��تیم که از کس��ی اجازه بگیریم؟! مگر استیضاح 
باعث باالرفتن توان غنی س��ازی می شود؟! به قول بزرگواری یک 
چیزی بگویید که بگنجد! پاکدامنی و خدمتگزاری چه ربطی به 
استیضاح نش��دن دارد؟! آیا فرق پاک دامن بودن و قصور کردن 
در کار را متوجه نمی ش��وید؟! مگر هر کس��ی پاکدامن نیس��ت 

استیضاح می شود؟! بیزحمت دالیل استیضاح را بخوانید!!!
وی درب��اره اینکه آیا راه گفت وگوی آیت اهلل جنتی با دولت 
بس��ته است، گفت: خیر این راه بسته نیست، اگر ایشان نظراتی 

دارند به ما بگویند گوش خواهیم کرد
 کال متوجه نشدیم!!!

س��خنگوی دول��ت درباره اینکه گفته می ش��ود اس��تیضاح 
محص��ول اخت��الف اعض��ای دول��ت ب��ا یکدیگر اس��ت، گفت: 
اختالف نظ��ر بین دس��تگاه ها قابل قبول اس��ت وزرا باید نظرات 
خود را بگویند اما اینکه بگویم استیضاح از دل آن است درست 
نیس��ت. در مجلس فراکسیون های مختلفی وجود دارد که شاید 
با دولت همراه نباشند و ممکن است نظرات و نگرش هایی وجود 

داشته باشد اما من به وجدان عمومی مجلس اعتماد دارم.
 ش��ما باید به مجلس به عنوان ریل گذار چه موافق دولت 

باشند و چه مخالف، ایمان داشته باشید!

نوبخت درباره پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: سه قوه 
پیگیر این موضوع هس��تند، در دولت یازدهم س��یف اعالم کرد 
مؤسسات مالی غیرمجازی وجود دارد. من به عنوان عضو شورای 
عالی امنیت ملی ش��هادت می دهم که آقای س��یف هشدار داد، 
ما به ایش��ان گفتیم اقدام کنید ایشان گفتند کمکم کنید دولت 

برای این کار هزینه سیاسی اش را پرداخت کرده است.
وی در م��ورد اجرای قانون ثبت حقوق مس��ئوالن و ایجاد 
سامانه ای برای این منظور بیان داشت: این کار در حال پیگیری 
اس��ت و از جمله مواردی بود ک��ه دولت خود درصدد تحقق آن 

بود و همه مقامات زیر ۱۰ میلیون حقوق می گیرند.
سخنگوی دولت در واکنش به دعوتنامه ای که به نمایندگان 
مجل��س برای البی و اس��تیضاح وزرا داده ش��د، اظهار داش��ت: 
مس��ئول کانون نمایندگان حزب اعتدال و توس��عه از دفتر من 
وقت خواسته بود تا درباره استیضاح وزرا با من صحبت کند من 
از این موضوع اس��تقبال می کنم آنها هم آمدند و صحبت کردند 
و نظراتش��ان را دادن��د من بتوانم البی ه��م می کنم مگر تعارف 
دارم. منظور از البی این است باید نمایندگان را به طور منطقی 
قانع کنیم که در رای اعتماد به این سه وزیر رای دهند در حال 
حاض��ر هم از آنها دف��اع می کنم و از نماین��دگان می خواهم به 
وزرا رای دهند، اگر دعوتنامه ای از من به نمایندگان داده ش��ده 

می خواهم آن نامه منتشر شود.
 ممنون از شفاف سازی  شما.

سخنگوی دولت درخصوص عدم همراهی رئیس جمهور در 
جلسه رأی اعتماد گفت: در مجلس قبل هم آقای رئیس جمهور 
همراهی نمی کرد و آقای معاون اول این امر را بر عهده می گیرد، 

امروز هم آقای جهانگیری نماینده رئیس جمهور است.
نوبخت درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام گف��ت: بهترین فرد ش��خص آقای 

رئیس جمهور است که به این سوال پاسخ دهد.
 شما مگر سخنگوی رئیس جمهور نیستید؟!

وی درخصوص موضع رسمی دولت حقوق شهروندی گفت: 
کس��انی که بازداشت می شوند حتی مجرمان، امانات ما هستند، 
انتظار ما از عزیزان این اس��ت ک��ه در صیانت جان و آبروی این 
افراد اهتمام ورزند.اس��الم و مسئوالن نظام بر این موضوع تاکید 
دارند و آقای رئیس جمهور دس��تور رس��یدگی دادند تا اگر الزم 

باشد برخوردی صورت بگیرد.
 ممن��ون ام��ا کاش درب��اره وظایف دولت بیش��تر تالش 

می شد تا مداخله در وظایف سایر قوا!
نوبخت گفت: گاهی اوقات نظام هزینه هایی را پرداخت می کند 

که حقش نیست و اگر الزم باشد مدارک را افشا می کنیم.
 افش��اگری دولت! قبل از پای��ان دولت هم دیدنی خواهد 

شد.
نوبخت درباره خبر خروج اشیای تاریخی از موزه ها در زمان 
حمید بقایی گفت: من از خارج ش��دن اش��یاء تاریخی از کشور 
بی خبرم. مقرر ش��د هر مس��ئله ای که از دولت گذشته روی داد 
را ب��ه قوه قضاییه ارجاع دهیم تا این قوه، اقدامات الزم را انجام 
دهد.امیدواری��م قوه قضاییه این مورد را هم بررس��ی کند البته 
ممکن است برخی افراد، موضع طلبکارانه داشته باشند اما ما به 
قوه قضاییه اعتماد داریم زیرا در چارچوب قانون عمل می کند.

 اعتم��اد ب��ه قوه قضایی��ه وظیفه همه اس��ت. ممنون که 
وظیفه تان را درست انجام می دهید.

انعکاس

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

دسترس��ی آزاد به اطالعات، شفاف سازی همه 
چیز از جمله رقم های بودجه، همه اینها وعده های 
روحانی اس��ت که ح��اال وقتی از زب��ان مطالبه گر 
نماینده سابق مجلس بیان می شود به تهدید تعبیر 
می شود! و عده ای تالش دارند تا مطالبه ای به حق 
را به تهدید و خشونت بکشند و فراموش کنند که 
پیگیری مطالبات حق هر یک از مردمی اس��ت که 

وعده های رئیس جمهور خود را شنیده اند.
ماجرا از جایی ش��روع شد که احمد توکلی در 
حساب توییتر خود نوشت:»اگر دولت تا پایان سال 
"قانون انتش��ار علنی حقوق و مزایای مس��ئولین" 
را اج��را نکند، با اس��تفاده از اختی��ارات دیده بان 
ش��فافیت و عدالت، م��ردم را به تجم��ع قانونی و 

اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.«
احمد توکلی قانون مذکور را مس��تند به ماده 
۲۹ برنامه ششم توسعه می داند و البته هنوز درباره 
جزئیات کارش صحبتی نکرده و مش��خص نکرده 
اس��ت که منظور دقیق��ش از اختی��ارات دیده بان 
ش��فافیت و عدالت برای برگزاری تجمع چیس��ت. 
هر چند که تجمع مس��المت آمیز هم طبق قانون 
اساس��ی با مجوز وزارت کش��ور حق مردمی است 
ک��ه می خواهند مطالبه کنن��د و اگر احمد توکلی 
ب��ه عنوان نماین��ده مجلس و رئیس س��ابق مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س بتوان��د مجوز بگی��رد این 
رویه ای قانونی برای اس��تیفای حق و مطالبه گری 
تلقی می ش��ود اما ای��ن توئیت به مذاق بس��یاری 

از طرف��داران دول��ت و اصالح طلبان خوش نیامده 
است. در همین زمینه یک اصالح طلب در واکنش 
به توئیت جنجالی احمد توکلی اینطور نوشته که: 
»نهادهای مردمی یا اح��زاب هر اقدامی در جهت 
عدال��ت اجتماعی را به اش��کال مختلف می توانند 
پیگی��ری کنند. فراخواندن به تجم��ع یکی از این 
اش��کال است و آقای احمد توکلی نیز طی توییتی 
به آن اش��اره کرده اس��ت؛ ب��ه عبارت��ی می توان 
درخواس��ت برگزاری تجمع قانون��ی مجوزدار داد 
و ای��ن کار به خ��ودی خود منفی نیس��ت اما باید 
ش��رایط را نی��ز س��نجید و فعاالن سیاس��ی نباید 

نسنجیده حرفی زده یا اقدامی انجام دهند.«
علی صوفی، فعال سیاسی اصالح طلب نوشت: 
»نهادهای مردمی یا اح��زاب هر اقدامی در جهت 
عدال��ت اجتماعی را به اش��کال مختلف می توانند 
پیگی��ری کنند. فراخواندن به تجم��ع یکی از این 
اش��کال است و آقای احمد توکلی نیز طی توییتی 
به آن اش��اره کرده اس��ت؛ ب��ه عبارت��ی می توان 
درخواس��ت برگزاری تجمع قانونی مجوزدار داد و 

این کار به خودی خود منفی نیست. 
فعالیت های اجتماعی در این قالب و در اشکال 
دیگر همچون قالب های فرهنگی و سیاس��ی مورد 
قبول اس��ت و می تواند اجرایی ش��ود. با این وجود 
باید ش��رایط را نیز سنجید و فعاالن سیاسی نباید 

نسنجیده حرفی زده یا اقدامی انجام دهند.
این روزها جامعه ایران به واسطه اعتراضات دی 
ماه بسیار ملتهب شده و حتی ممکن است انتقادات 
نس��بت به قوای دیگر نیز بیان ش��ود. درست است 
که دولت وظیفه نظارتی داش��ته و باید با مدیریت 
مسائل اجازه بروز فس��اد را ندهد اما برداشتن گام 
نخس��ت برای مبارزه با فس��اد برعهده قوه قضاییه 
است. نقش قوه قضاییه در این خصوص بسیار مهم 

است زیرا در صورت مواجهه دولت با فساد و اعالم 
آن، قوه قضاییه باید مجری بی کم و کاست و بدون 
مالحظه سیاسی عدالت باشد. اعمال فشار بر دولت 
و فراموش کردن نقش نهادهای دیگر نوعی انحراف 

از اصل موضوع و رد گم کردن است.
اگر آقای توکلی موارد تخلفی سراغ دارند باید 
توجه ب��ه آن را از همه نهاده��ای مرتبط پیگیری 
کنند. بدون ش��ک همه می توانند از دولت مطالبه 
داش��ته باش��ند و کس��ی با این امر مخالف نیست. 
حتی در صورت مش��اهده بی تفاوتی دولت می توان 
ب��رای دریافت مج��وز تجمع اقدام ک��رد و مردم را 
فراخواند اما الزم اس��ت که شرایط کشور را نیز در 
نظر بگیرند. فس��اد گس��ترده ای که در کشور دیده 
می شود این ضرورت را ایجاب کرده که همه قوا به 
میدان آمده و برای کاهش فساد چاره ای بیندیشند. 
اعتراضات دی ماه سبب شده است که برخی گمان 
کنند دع��وت به برگزاری تجمع در ش��رایط فعلی 
تالش��ی برای مصادره اعتراضات آخر اس��ت اما به 

اعتق��اد من با توجه به زمانی ک��ه از آن اعتراضات 
گذشته است، هیچ فرد یا جریانی نمی تواند خود را 

در راس اعتراضات مورد اشاره قرار دهد.
نکته دیگری که س��بب می شود این گمانه را 
در م��ورد آقای توکلی قابل طرح ندانم این اس��ت 
که وی در زمان حضور در مجلس شورای اسالمی 
نیز واضع ضد فس��اد داش��ت و باره��ا در خصوص 
این دغدغه ها س��خن گفته است. تشکیل سازمان 
مردم نهاد شفافیت و عدالت نیز اقدامی در همین 
راستا است. طرح و پیگیری این دغدغه اما موجب 
نمی شود که مس��یر او لزوما منجر به نتیجه شود. 
الزم است که همه نهادهای مرتبط را در این زمینه 
مسئول دانست و بر یک نهاد خاص حمله نکرد.«

ای��ن موضع در حال��ی رخ می ده��د که پیش 
از ای��ن بس��یاری از اصلب��ان برگ��زاری راه پیمایی 
مسالمت آمیزی را حقی برای مردمی که می خواستند 
از دولت مطالبه گری داشته باشند می دیدند و با این 
اقدام کش��ور را دمکرات  معرفی کرده و حتی برای 
هنجارش��کن ها هم حق قائل می ش��دند چیزی که 

امروز در حال نقض شدن است.
واکنش��های  و  مس��یر  ای��ن  ادام��ه  در  ام��ا 
اصالح طلبان و انتخاب عکس��ی خ��اص از توکلی 
بر روی جل��د روزنامه اصالح طلب که به مخاطبان 
اینط��ور القا می کند که توکلی قصد آش��وب دارد، 
س��خنگوی دول��ت محمدباقر نوبخت ه��م به این 
توئیت واکنش نش��ان داده اس��ت. رئیس سازمان 
برنام��ه در واکن��ش به توئیت احم��د توکلی برای 
فراخوان تجمع از نهایی ش��دن سامانه ثبت حقوق 
و مزایای مدیران خبر داد. ایلنا اینطور نوش��ته که 
محمدباق��ر در توئیت��ر به تهدید احم��د توکلی در 
صورت عدم ثبت س��امانه حقوق و مزایای مدیران 
واکنش نش��ان داد و نوشته:»سازمان امور اداری و 

اس��تخدامی کشور براس��اس مطالبه رئیس جمهور 
و مطاب��ق الیحه دولت در حال نهایی س��ازی آغاز 
فعالیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران است. 
درباره پیشنهاد برخی عزیزان برای برگزاری تجمع 

ترجیح می دهم سکوت کنم.«
 اما س��خنگوی دولت نگفته که چرا س��ایتی 
که قرار بود دسترس��ی آزاد ب��ه اطالعات را فراهم 
آورد علی رغم ش��عارهایی که داده ش��د و پزی که 
رئیس جمه��وری ب��ا آن داد محتوایی ن��دارد، چرا 
رئیس جمهور اموالش را در انتخابات به مردم اعالم 
نکرد، چرا از توئیتی س��اده و قانونی و مطالبه گرانه 
تعبیر به تهدید می ش��ود و رسانه های اصالح طلب 
ب��ا تیتره��ای تهدی��د توکل��ی و .. از ای��ن توئیت 

مطالبه گرانه یاد می کنند؟!
کاش س��خنگوی دولت درباره ل��زوم پیگیری 
وعده های رئیس جمهور توس��ط مردم هم همانطور 
ک��ه در دولت های قبل اش��اراتی داش��ت، صحبت 
می کرد و اینطور به مردم می گفت که حقشان است 
که درباره منشور حقوق شهروندی، الیحه شفافیتی 
که رئیس جمهور در ایام انتخابات وعده تدوین آن را 
داد و گفت در حال انتقال به مجلس است از روحانی 
توضی��ح بخواهند و حتی درباره مطالبه های خود با 

مجوز وزارت کشور درخواست تجمع بدهند.
کاش اصالح طلبانی که از یک واژه مش��کوک 
خس و خاش��اک ب��رای خود حق تع��دی به اموال 
عمومی را تراش��یدند این را می گفتند که در مقابل 
کم عقل خواندن و بی شناس��نامه خواندن منتقدان 
باید چه ک��رد؟! می گفتن��د که چرا نبای��د درباره 
مطالبه عمومی تجمعی قانونی را هدایت کرد؟! مگر 
برپایی تجمعات براس��اس قانون اساسی حق مردم 
و از نش��انه های دمکراسی توس��ط آنها تلقی نشده 
بود؟! چه می شود که به وقت شفاف سازی کارهای 
خودش��ان و پاسخگویی به مردم ورق بر می گردد و 
این کارها می ش��ود نادیده گرفتن شرایط کشور؟! 
بهتر است به جای دفاع بی اساس از جناح متبوع به 
پیگیری حقوق شهروندی واقعی مردم کمک شود 
نه از حق مردم منشوری انتخاباتی ساخته شود که 

تنها خاصیت آن تبلیغ برای رای بیشتر است.

توکلی مطالبه وعده می کند نه تهدید؛

شفافیتی که وعده دادید چه شد؟!

قیمت شفافیت


