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درپی حذف مصوبه «بهارستان» در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد

دورخیز چهارم مجلس برای تعیین تکلیف سقف حقوق مدیران

مراسم بزرگداشت حاج احمدخمینی
(ره)
در حرم مطهر امام

عکس :جماران

موضــوع ســقف حقــوق مدیــران و
کارکنــان دولت بــاز هم بــه نقطه اول
بازگشــت؛ جایــی کــه ایــن حقوقهــا
ســقف خاصــی ندارنــد .مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام مصوبــه
مجلــس در قالــب مــاده  38قانــون
برنامــه ششــم توســعه را کــه بــه ایــن
موضوع میپرداخت رد کرده اســت.
مــادهای کــه قبــل از آن دو بار توســط
شــورای نگهبان هم رد شده بود .حاال
بــه ایــن ترتیــب ســؤال ایــن اســت که
موضوع تعیین سقف حقوق مدیران
و کارکنــان دولــت چــه خواهــد شــد؟
خصوصــاً در شــرایطی کــه گروههــای
مختلــف ماههاســت بــر تعییــن ایــن
ســقف و محدودســازی قانونی حقوق
مدیــران دولتی تأکید دارنــد .هر چند
روز یکشــنبه محمــد خدابخشــی،
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق برنامــه
ششم گفته بود که مجلس به تصمیم
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
اعتــراض دارد امــا بــه نظر نمیرســد
بقیــه نماینــدگان چنــدان امیــدی بــه
نتیجــه دادن ایــن اعتــراض داشــته
باشــند .از همین روســت کــه برخی از
آنهــا در گفتوگو بــا «ایــران» از طرح
جایگزینــی پــر کردن خــأ آن موضوع
در برنامــه ششــم توســعه ســخن
میگویند.
ëëسه بار تالش ناموفق مجلس
موضــوع حقوقهــای کالن کــه در
ماههــای ابتدایی آغاز بــه کار مجلس
دهــم بحــث آن داغ شــد ،زمینه تهیه
دو طرح را در بهارســتان برای محدود
کــردن آن فراهــم کــرد .دو طرحی که
البتــه راه بــه جایی نبردنــد .طرح اول
را روز  26تیرمــاه مرکــز پژوهشهــای
مجلــس ارائــه کــرد امــا این طــرح در
همــان مرحلــه پیشنویــس متوقــف
شــد تــا در نهایــت طــرح دوم کــه در
کمیســیون اصــل  90و بــا پیشــنهاد
علــی الریجانــی تهیــه شــده بــود،
جدیتر پیگیری شــود .این طرح پس
از بررســیهای کمیســیون اصــل ،90

از اصــاح و تجمیــع دو طــرح دیگــر،
یعنــی طــرح یکفوریتــی «شــفافیت
دریافتــی مدیــران کشــور» کــه محمد
دهقان طراحی آن را بهعهده داشــت
و طرح یکشوری «ساماندهی حقوق
و دســتمزدهای بخش عمومی (ویژه
مقامــات و مدیــران)» حاصــل شــده
بــود .امــا روز  24آبان مــاه کلیــات این
طــرح هم در میان اختالفات موافقان
و مخالفــان آن در صحــن علنــی
مجلس رد شد .البته همان روز بهرام
پارســایی گفت که اگر دولت طی چند
ماه آینــده اقدامی دربــاره ارائه الیحه
جامــع خدمات کشــوری نکنــد ،طرح
ســاماندهی حقــوق مدیــران مجــدداً
فعال میشــود .بــا وجود ایــن معلوم
نبــود که منظور بهرام پارســایی از این
چند ماه دقیقاً چه زمانی است و اینکه
صحبتهــای او حاصل یک توافق در
کمیســیون اصل  90یا صحن مجلس
بــوده یــا خیــر .امــا آنچــه نماینــدگان
را از تــاش مجــدد بــرای پیشــنهاد
طــرح جدیــد بازداشــت ،کاری بود که
قــرار شــد در مــاده  38الیحــه برنامه
ششــم توســعه بــرای محــدود کــردن
حقــوق مدیــران دولتــی انجام شــود.
کاری کــه درنهایــت نــه تنهــا از دل
آن یــک جــدال سیاســی بیــرون آمــد
بلکــه در حــوزه تقنینــی هم بــه جایی
نرســید و برنامــه ششــم بــا وضعیــت
فعلــی باید بدون تعیین ســقفی اجرا
شــود .مصوبــه مجلــس هــر چنــد در
گام نخســت ســقف حقوقهــا را روی
عــدد  10تــا  14میلیــون تومــان تعیین
کــرده بــود امــا ایــراد شــورای نگهبان
بــه آن باعث شــد تــا در تجدیدنظری
کــه کمیســیون تلفیــق انجــام داد این
ســقف بــه حــدود  24میلیــون تومــان
برســد .موضوعــی کــه مــورد انتقــاد
شــدید گروههــای مخالف دولــت قرار
گرفت تــا آنها اعالم کننــد مجلس در
پی قانونی کــردن حقوقهای نجومی
اســت .این موضوع با واکنش ســخت
علی الریجانی مواجه شــد و در نهایت

نیم نگاه

ëëمصوبه مجلس هر چند در گام نخســت ســقف حقوقها را روی عدد  10تا  14میلیون تومان تعیین کرده بود
اما ایراد شــورای نگهبان به آن باعث شد تا در تجدیدنظری که کمیسیون تلفیق انجام داد این سقف به حدود
 24میلیون تومان برسد
ëëجعفرزاده :بازگشــت ماده  38با برنامه ششــم بســیار بعید اســت و با این وضعیت باید در آینده طرحی
جدید بدهیم که بتوان با آن سقف حقوق ها را تعیین کرد
ëëحاجیدلیگانــی :تهیــه طــرح جدید بــا توجه بــه اینکه قبالً هــم در مجلــس روی موضوع کار شــده و یک
پیش زمینه ذهنی وجود دارد ،کار سختی نیست و میشود بسرعت آن را انجام داد

مجلس به مصوبه سابق خود برگشت
که باز هم توسط شورای نگهبان رد شد.
آخرین امیدها اما به مجمع تشــخیص
مصلحت نظام بود که آنجا هم رأی به
رد این مصوبه داد.
ëëتأکید نمایندگان بر طرح جایگزین
هــر چنــد ســخنگوی کمیســیون
تلفیــق برنامــه ششــم از اعتــراض
مجلــس به ایــن تصمیم ســخن گفته
امــا نمایندگانــی هســتند کــه اعتقــاد
دارنــد ایــن مصوبــه را بایــد رد شــده
دانســت و بهدنبال راهــی جدید برای
محدود کــردن حقوقهــای کالن بود.
از جملــه غالمعلــی جعفــرزاده که به
«ایران» میگوید« :بازگشت ماده 38
با برنامه ششــم بســیار بعید است و با
ایــن وضعیت بایــد در آینــده طرحی
جدیــد بدهیــم که بتــوان با آن ســقف
حقوق هــا را تعییــن کــرد ».وی البتــه
معتقــد اســت بــا توجــه بــه در پیــش
بــودن انتخابــات ریاســت جمهوری و

تحوالت بعــد از آن احتمال دارد ارائه
چنیــن طرحــی و بررســی آن چندیــن
ماه دیگــر زمان بخواهــد .او همچنین
تأکیــد میکند« :امروز وقت آن اســت
که گروههــای معترضی کــه میگفتند
مجلس حقوقهای نجومی را قانونی
کــرده بیایند و جــواب بدهنــد .اتفاقی
کــه افتــاد حاصل این دســت فشــارها
بــود و ما عمالً تا چند ماه دیگر قانونی
بــرای محدود کــردن ســقف حقوقها
نداریم ».این عضو کمیسیون برنامه و
بودجه تصریح کــرد« :البته برای ارائه
طــرح جدیــد بایــد کاری کنیــم کــه بار
دیگر درگیر این دست سیاسیبازیها
و دعواهــای جناحــی نشــویم تا چنین
موضــوع مهــم ملــی را بتوانیــم حــل
کنیم».
در همین حال حســینعلی حاجی
دلیگانــی ،عضــو کمیســیون تلفیــق
برنامه ششــم مانند جعفرزاده اعتقاد
ندارد که انتقاد مخالفان دولت سبب

چنین خألیی در برنامه ششــم توسعه
شــده باشــد .ایــن نماینــده منتقــد به
«ایــران» میگوید« :منتقــدان مصوبه
 24میلیــون تومانــی مجلــس قبــاً
هــم طرحهایــی در زمینــه مقابلــه بــا
حقوقهــای نجومــی داده بودنــد کــه
بــه جایــی نرســید و اگر سیاســی کاری
مطرح باشــد باید بگوییــم که چرا قبالً
این دســت طرحها مسکوت شد ».وی
اعتقــاد دارد« :اتفاقــی کــه در مجمــع
تشــخیص افتــاد و این مصوبه رد شــد
را بایــد بپذیریم و بــه این فکر کنیم که
چطور باید خأل این موضوع در قوانین
کشور حل شــود ».وی نیز از لزوم تهیه
یــک طــرح جدیــد در مجلس ســخن
گفتــه و در عین حال میافزاید« :تهیه
ایــن طرح با توجه به اینکه قبالً هم در
مجلــس روی موضوع کار شــده و یک
پیــش زمینــه ذهنــی وجــود دارد ،کار
سختی نیست و میشــود بسرعت آن
را انجام داد».

ناصــر موســوی الرگانــی ،نماینده
منتقد دولت در کمیســیون اقتصادی
مجلس هم مانند جعفرزاده و حاجی
دلیگانی معتقد است که باید تصمیم
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
را قطعــی دانســت و امیــد چندانــی
به بازگشــت مصوبــه حقــوق مدیران
بــه برنامه ششــم وجــود نــدارد .او اما
میگوید کــه احتماالً بعد از تعطیالت
نــوروز بــا توجه به حساســیت موضوع
کار برای تهیه یک طرح جایگزین آغاز
خواهــد شــد .ایــن موضــوع را محمــد
مهــدی مفتح ،ســخنگوی کمیســیون
برنامــه و بودجــه هم مــورد تأکید قرار
داده و میگویــد« :قطعــاً نمیتــوان
موضوعــی بــه اهمیــت حقوقهــای
نجومــی را بدون قانون رها کرد و برای
آن چــارهای نیندیشــید .ما در مجلس
دهم هر چند تالش کردیم که مشکل
قانــون در ایــن زمینــه رفــع شــود امــا
قســمتی از کار هنــوز بر زمیــن مانده و
ناچار هســتیم با طرحهــای جایگزین
آن را جبران کنیم».
نمایندگان پیش تر اصرار داشــتند
کــه این مســأله از طریــق الیحه دولت
حل شود .موضوعی که آنها میگویند
بــا توجه به در پیش بــودن انتخابات و
تغییرات بعدی دولت بعید است که
در بهتریــن حالت زودتــر از نیمه دوم
ســال آینــده انجــام شــود و از همیــن
رو اســت کــه تأکیــد می کننــد مجلس
بایــد در ایــن زمینــه طــرح جایگزیــن
خــود را ارائــه کنــد .امــا مســأله هنــوز
ایــن اســت کــه جــز کلیــت موضــوع،
یعنــی ضــرورت تدویــن یــک طــرح
هیچ چیــز دیگری مشــخص نیســت.
طیف هــای مختلف مجلــس پیش تر
هــم در بحثهــای خــود نشــان داده
بودنــد که بر ســر موضــوع حقوقهای
کالن اختالفنظرهایــی جــدی دارند؛
اختالفنظرهایی که یک بار باعث رد
کلیات طرح کمیســیون اصــل  90و بار
دیگر زمینهساز چالش بر سر ماده 38
قانون برنامه ششم توسعه شد.

انتقاد عضو کمیسیون تلفیق از مصوبه مجلس برای بررسی تخلفات درآمدهای نفتی

حجم تخلفات نفتی دولت قبل از  27هزار میلیارد تومان بسیار بیشتر است
دستورها در سطح وزیران ،معاونان و رئیس دولت صادر شده و باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند

آنانیوز

مراســم شــب جمعه آخر ســال بــا هــدف احیای
یــاد و خاطــره عزیــزان در خــاک خفتــه و یادبــود
درگذشــتگان بیــت امــام خمینــی(ره) از جملــه
مرحــوم حاج احمــد خمینــی ،مرحومــه خدیجه
ثقفی همســر امام(ره) و شــهدای انقالب اسالمی
و دفاع مقدس در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران برگزار شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن مراســم بــا حضــور
حجتاالســام والمســلمین سید حســن خمینی
و اعضای بیــت امام خمینــی ،جهانگیری معاون
اول رئیس جمهوری و جمعی از علما ،روحانیون،
مســئوالن و شــخصیتهای سیاســی ،خانــواده
مرحــوم آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،خانــواده
معظم شهدا ،ایثارگران وقشرهای مختلف مردم
برگزار شد.
درایــن مراســم باشــکوه ،یکــی از قاریان قــرآن به
تالوت آیاتی از کالماهلل مجید پرداخت و مداحان
اهل بیت(ع) به مرثیه سرایی پرداختند.
یکــی از اســتادان حــوزه علمیــه و دانشــگاه در این
مراســم بــه شــخصیت برجســته فرزنــد صالــح
امــام خمینــی(ره) حــاج احمــد خمینــی اشــاره
کــرد و بیان داشــت :مرحــوم حاج احمــد آقا جزو
شــخصیتهایی بــود کــه اگــر در قبــل از پیــروزی
انقــاب در کنــار امــام نبــود ،بــه حتــم انقــاب به
پیــروزی نمیرســید همچنیــن اگر بعــد از انقالب
هــم کنار امــام خمینــی(ره) نبــود ،انقــاب تداوم
نمییافت.
حجتاالســام محمدعلــی خســروی در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــه زندگــی بانــو خدیجه
ثقفی همسر مکرمه امام خمینی(ره) اشاره کرد و
گفت :این بانوی بزرگ در زندگی پربرکت 96ساله
خود فرازهــا و فرودهای فراوانی را تجربه کرد ولی
همــواره از خــط امــام(ره) و راه انقــاب و اســام
خارج نشد.
این اســتاد مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام(ره) با
بیــان اینکــه یکــی از ویژگیهای بــارز مرحــوم بانو
خدیجه ثقفــی عقالنیت او بود ،خاطرنشــان کرد:
عقالنیــت و تعقــل این بانــوی بزرگ در بســیاری
از جاهــا و گذرگاههــای ســخت نهضــت انقالب به
کمــک امــام خمینــی(ره) آمــد و ایــن مــرد بزرگ
تاریــخ ایــران را در پیروزی نهضت اســامی کمک
و یاری رساند.

مجلــس در حالی موضوع تشــکیل کمیته
مشترک برای بررسی اسناد درآمدهای نفتی
ســالهای  87تــا  91را تصویب کــرده که یک
عضو کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «ایران»
ایــن مصوبــه را ناقــص معرفــی میکنــد .در
مصوبــه مجلــس مجموعاً به رقمــی نزدیک
بــه  27هــزار میلیــارد تومــان تخلــف نفتــی
در ایــن ســالها اشــاره شــده امــا غالمعلــی
جعفرزاده معتقد است ،هم حجم تخلفات
نفتــی در ایــن دوره بیشــتر بــوده و هــم اینکه
در مصوبــهای کــه نماینــدگان داشــتهاند،
نســبت به معرفی و پیگــرد قانونی متخلفان
کم توجهی شــده است .او به «ایران» توضیح
میدهد که تعدد واســطههای فروش نفت و
خریدهــا مانند واردات بنزین در این ســالها
بــه معنــای آن اســت که ایــن مصوبــه باید با
بررســی بیشــتری بــه تصویب میرســید .این
نماینــده عضــو کمیســیون تلفیــق همچنین
میگوید که متخلفان این موارد نه در سطوح
میانی دولتهای نهم و دهم ،بلکه در سطح
وزیــران ،معاونــان دولــت و حتــی رئیس آن
بودهانــد کــه توان صــدور چنین دســتوراتی را
داشــتهاند .پیش از این ،غالمرضا تاجگردون
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم
در گفتوگــو با «ایران» گفته بــود که  27هزار
میلیــارد تومان مربوط به پروندههایی اســت
کــه منجــر بــه صــدور رأی شــده و بجــز اینها،
مجمــوع تخلفاتــی کــه در دولتهــای نهم و
دهــم منجــر به تشــکیل پرونده شــده ،حدود
40هزار میلیارد تومان است.
 ëëدرخصــوص مصوبــه دولت برای بررســی
اســناد نفتی ســالهای  87تا  91فکــر میکنید
این مصوبه بتواند برای مشــخص شدن ابعاد
پشــت پرده فروش نفت در این ســالها مؤثر
باشد؟
قطعاً نه .من به این مصوبه به طور جدی
اعتراض دارم چون مهمترین بخش بررسی
ایــن تخلفات و پشــت پرده آن کــه پیدا کردن
متخلفــان اصلــی و معرفــی آنهــا بــه دادگاه
بــرای بررســی اتهامــات اســت را بــه صــورت
جدی مطرح نکرده است.
ëëامــا در پایــان مصوبه تأکید شــده کــه دیوان
محاســبات بایــد پیگــرد قضایی متخلفــان را
پیگیری کند.
این اصالً کافی نیست و به صورت ضعیف
مطرح شده و ما نگران هستیم که اجرا نشود.

این هم تــازه با اصرار آقــای الریجانی اضافه
شد .اینکه متخلفان معرفی شوند به دستگاه
قضایــی کافی نیســت .باید با توجــه به ابعاد
تخلفی که شــده علیه آنها اعالم جرم شــود.
بــه هر حــال حجم بســیار زیادی پــول در این
تخلفات بدون داشــتن مجوز قانونی جابهجا
شده و حواشی آن هنوز مشخص نیست.
ëëآیا اطــاع دارید متخلفان در چه ســطوحی
هستند؟
حتــی اگــر اطــاع هم نباشــد ،بــا آن حجم
بــاالی تخلــف کامالً مشــهود اســت که دســتور
این کارها در ســطح وزیــران ،معاونان دولت و
خــود رئیس دولت صادر شــده اســت .آیا یک
کارمنــد یا حتی مدیرکل توانســته مثالً بیش از
هزار میلیارد در یک ســال تخلــف روی واردات
بنزین داشــته باشــد؟ البته اسنادی هم هست
که دســتورات از این سطوح داده شدهاند و این
حرف بیسند نیست اما سطح تخلف با توجه
بــه اینکه چنــد  10هــزار میلیارد تومــان تخلف
شده است ،بسیار باال بوده این حجم از تخلف
حتی از دایره اختیارات مدیران میانی دولت در
حد معاون وزیر هم خارج است.
ëëدر مصوبــه مجلس بــه صــورت مجموع به
حدود  27هــزار میلیــارد تومان تخلف اشــاره
شده اســت .یک سؤال اساســی این است که
مرجع اعــام ایــن تخلفــات چــه گزارشها و
بررسیهایی بودهاند؟
ایــن رقم از مجموع گزارشهای مختلفی
که دیوان محاسبات تهیه کرده بود ،استخراج
شــده اســت .تنهــا مرجــع مــا تــا االن همیــن
دیوان محاسبات بوده است.
ëëیعنــی گزارشهــا و بررســیهای جدیــدی
انجام شده که به این رقمها رسیدهاید؟
نــه همان بررســیهای قبلــی االن تجمیع

شده است.
ëëرقــم اعالم شــده آیــا دقیق اســت یــا اینکه
امکان دارد رقمهای دیگری هم اعالم شود؟
رقــم بــه نظــر مــن دقیــق نیســت .حجم
تخلــف اگــر وارد بررســیهای دقیقتــر و
جامعتری بشویم ،قطع به یقین بسیار بیشتر
از این اعداد است.
ëëیعنی چقدر بیشتر؟
ایــن را دقیــق نمیتوانــم تعییــن کنــم و
تعییــن آن هــم کار یــک نفر و دو نفر نیســت
و نیاز به بررســی بسیار بیشــتری دارد .اما من
حــدس میزنم شــاید اگر بررســی دقیقتری
صورت بگیرد ،میتوانیــم به حجم تخلفاتی
برابــر همیــن تخلفــات اعالم شــده برســیم.
بــه هــر حــال در دوران مــورد بررســی نهادها
و اشــخاص زیــادی وارد حــوزه فــروش نفــت
شدند که حســاب و کتاب آنها هنوز مشخص
نیســت .در طــرح مجلس فقط بــه یک مورد
مربوط به بدهی نیروی انتظامی اشــاره شده
امــا مــا میدانیم کــه افراد حقیقــی و حقوقی
و نهادهــای دیگــری هــم درگیــر همیــن کار
بودهانــد کــه باید تکلیــف آنها هم مشــخص
شود.
ëëچه نهادها یا اشخاصی بودند؟
ایــن را مــن نمیتوانــم اعــام کنــم امــا
امیدوارم که در گزارشــی که دیوان محاسبات
خواهــد داد ،بــه این موارد به صورت شــفاف
اشــاره شــود و آن گــزارش فراتــر از مصوبــه
مجلس گــزارش فروش نفت توســط نهادها
و اشــخاص را بدهد .چون طرح مجلس االن
در بهتریــن حالت فقط یک عــدد مجموع را
اعــام کرده کــه البته میتواند محل مناقشــه
باشــد و مــن معتقــدم خیلــی عــدد تخلــف
تعدیــل شــده و هــم اینکه یک ســری تکلیف

برای تســویه بدهیهــا ایجاد کرده اســت .اما
اصل موضوع یعنی معرفی تمام متخلفان،
چــه آنهــا کــه در دولت دســتور ایــن تخلفات
را صــادر میکردنــد و چه واســطههایی که به
فــروش نفــت ورود کردنــد ،مغفــول مانده و
نســبت به پیگرد قانونــی و محاکمه اینها هم
غفلت شده است.
ëëچرا به مــورد بابک زنجانــی در این مصوبه
اشــارهای نشــده؟ به هر حال این هــم از موارد
تخلف نفتی است.
مــورد بابــک زنجانــی در حــال پیگیــری
اســت و پرونــده دارد و کارهایــش در حــال
انجــام اســت .امــا باید توجــه کنیم کــه بابک
زنجانیهای دیگر معرفی نشدهاند.
ëëاینها فقط در فروش نفت فعال بودند؟
فقــط فــروش نفــت نبــوده .مثــاً همــان
واردات بنزیــن کــه تخلــف بزرگــی در آن
صــورت گرفتــه و آقای تاجگــردون در صحن
به آن اشــاره کرد ،در این دســت موارد هم رد
پای یک ســری واســطهها وجــود دارد .یعنی
فقــط نفت فروشــی نبوده ،بایــد بگوییم مثالً
واســطههای خریــد بنزیــن و بقیه ســوختها
بودهاند.
ëëبا توجه بــه انتقاداتی که دارید ،برای روشــن
شدن ابعاد این موضوع آیا قرار است اقدامی
دیگر هم انجام دهید؟
چنیــن قــراری فعــاً نداریــم امــا قطعــاً
ایــن مصوبــهای کــه رأی آورد ،نــه جوابگــوی
روشن شدن پشــت پردههای فروش نفت در
ســالهای  87تا  91اســت و نه حتی میتواند
ضــرر آن را جبران کند .حتی مــا اگر از جبران
ضــرر هــم چشــم بپوشــیم و فقط به تســویه
برخــی مبالــغ اکتفا کنیــم ،رقمهایــی که باید
تســویه شــود ،بیشــتر از این  27هــزار میلیارد
تومان اســت و این باید دوباره بررســی شود و
ما یک تصویر روشــنتری از پشــت پردههای
فــروش نفت در این ســالها داشــته باشــیم.
اینکــه بعداً چه خواهیم کــرد را باید در آینده
تصمیم بگیریم .اما تا اینجا مصوبه یاد شده
حداقــل فتح بابــی برای این موضوع هســت
و امیدواریــم بــه همیــن ختــم نشــود .ضمن
اینکــه بــاز هم تأکیــد میکنــم پیگــرد قانونی
متخلفــان ،چــه حقوقــی و چــه حقیقــی ،چه
کسانی که دستور دادهاند و چه آنها که منتفع
شــدهاند ،مهم است و حتماً باید اینها ضمن
محاکمه ،به مردم هم معرفی شوند.
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«ëëاصولگرایــان توپخانــهای علیــهدولــت شــدهاند»
گفتوگو با صادق زیباکالم
دگرخوان
شــما هرطور که اصالحطلبی را تعریف کنید ،بخشــی
از ویژگیهــای آن ،اعتــدال و میانــهروی اســت .الزمــه
اصالحات ،اعتدال اســت .همانقــدر که اصالحطلبی
نزدیک به اعتدال و میانهروی است ،از افراط و تفریط
و رادیکالیسم فاصله میگیرد .بنابراین طبیعی است
کــه اصالحطلبــان در مرحلــه فعلــی بایــد بــه دنبــال
اعتــدال باشــند ،چراکه اعتدالگرایی اســت کــه در برابر رادیکالیســم ،تندروی و
افراطیگــری برخــی اصولگرایان قرار میگیرد .پاســخ جریان تنــدرو را نباید در
بســتر اصالحطلبی داد .با اعتدال و میانهروی اســت که باید پاســخ آن افراد را
بدهیم ...من مطمئن هســتم کــه (اصولگرایان) همین شــیوه تخریب را ادامه
میدهنــد .یعنــی همان سیاســتی را کــه از انتخابات  ۹۴تشــدید کردنــد ،از این
پــس شــدیدتر خواهند کــرد .اصولگرایــان متوجه شــدهاند که هیچ شانســی در
ش رو ندارند .دو انتخابات قبل نشــان داد که اصولگرایان بشــدت
انتخابــات پی 
محبوبیت خود را از دست دادهاند و در میان جوانان ،نسلهای بعد از انقالب،
تحصیلکردهها ،شهرنشــینان ،طبقه متوســط و ...هیچ محبوبیتــی ندارند .تنها
امیــدی کــه اصولگرایــان دارنــد ،این اســت کــه تالش کننــد آقــای روحانی رأی
کمتری کســب کند .تنها اســتراتژی آنها این است که روحانی با اختالف کمتری
آنها را شکست دهد .تالش دارند که روحانی اینبار  ۱۹میلیون رأی کسب نکند
و مثالً  ۱۸میلیون رأی بیاورد که پس از آن به او بگویند مردم از شما هم ناراضی
هستند .تنها دلخوشی اصولگرایان این است که رأی آقای روحانی دچار ریزش
شود .ما باید تمام تالش خود را به کار بگیریم و از آقای روحانی حمایت کنیم و
اجازه ندهیم تبلیغات این افراد بر مردم اثرگذار شود .خطری که آقای روحانی
را تهدیــد میکند ،این اســت که رأی او دچار ریزش شــود و بایــد از این موضوع
جلوگیــری کنیــم .روحانــی در انتخابــات پیشرو باید رأی بیشــتری از ســال ۹۲
کسب کند.
«ëëرسانه ملی و واکنش مردم» یادداشت :موسوی الری
مدتی اســت که شاهد فضاســازیهای رقبا
علیه دولــت و اصالحطلبان هســتیم .باید
بگویــم ایــن فضاســازیها طبیعی اســت.
رقیب به دنبال بهرهگیری از فضایی اســت
کــه پیــروزی خــودش را رقم بزند و بر همین اســاس آنچــه از طرف
رقبا اعالم میشود ،جای نگرانی ندارد و یک روند طبیعی است .اما
نگرانی از جایی شــروع میشود که رســانه ملی وارد این ماجرا شده
و جناحــی عمــل کنــد .این در واقع همان چیزی اســت کــه به دلیل
نقــض قانون مایه تأســف ما اســت .با ایــن همه رقبــای اصولگرای
مــا از یک نکته غافل هســتند .اینکــه این رویهها نه تنهــا رأی آنها را
در میــان مــردم افزایش نمیدهــد که حتی اثر معکــوس هم دارد.
جالــب اســت بدانیــد از ســال  ٧٥تا امــروز وقتی رســانه ملــی روی
مســألهای انگشــت میگذارد و فعال میشــود ،اتفاقاً مردم واکنش
دیگری به آن نشــان میدهند .به خاطر دارم در انتخابات  ٧٦آقای
ناطق نوری مورد مهر و محبت رســانه ملی بود .اما خود ایشــان به
من گفت یکی از عوامل شکســت من در انتخابات  ،٧٦رســانه ملی
بــود! چــون آنقــدر روی مــن کار کرد که مــردم واکنش منفی نشــان
دادنــد .بنابرایــن من عالوه بر اینکه این رویه صدا و ســیما را به نفع
اصولگرایان نمیدانم ،معتقدم شــایعاتی کــه درباره رد صالحیت
رئیــسجمهوری یا درباره دســتگیریهای اطرافیان ایشــان مطرح
میشود هم در راستای جنگ روانی و تبلیغاتی رقبای ایشان است.
اما ظاهراً آنها نمیدانند که در هر انتخاباتی مردم یک طرف قصه
هســتند .مــردم در انتخابــات  ٩٢و  ٩٤نشــان دادنــد کامــاً موضوع
را فهمیدهانــد و ایــن قبیــل جوســازیها نمیتوانــد بــر رأی آنها اثر
بگذارد .به همین دلیل معتقدم با وجود این قبیل تالشها نگرانی
وجود نــدارد .در حال حاضر جریان اصالحطلب با انســجام خوبی
کارشــان را هم در مرکز و هم در استانها پیش میبرند .همان طور
کــه تجربه  ٩٢بــا انتخابات  ٩٤تکمیل شــد ،انتخابــات  ٩٦هم برای
اصالحطلبان یک گام رو به جلو خواهد بود.
«ëëپشت به واقعیت!» سرمقاله :سعداهلل زارعی
سخن گفتن از اینکه «باید سیاستی اتخاذ کرد تا جنگی
روی ندهد وگرنه ناگزیر خواهیم شد هزینه بسیار زیادی
بــرای آن بپردازیــم» تــا حد زیــادی اغواکننــده و توأم با
نادیــده گرفتن واقعیت اســت و در بعضی موارد هم با
«دروغپردازی ،همراه میباشــد چرا که جنگی که از وقوع آن پرهیز داده میشود،
همیــن االن در منطقــه و در اطراف غربی ،شــرقی و جنوبی مرزهــای ایران وجود
دارد و هدف اصلی آن هم جمهوری اســامی اســت و جمهوری اســامی نیز در
ایــن صحنهها به نوعی درگیر میباشــد .پرهیــز دادن از جنگی که وجــود دارد ،در
عرصه سیاست نوعی سیاه بازی است ...به گواهی آنچه در صحنه منطقه مشاهده
میشود ،نرمش و سادهاندیشی جنگ را در پی میآورد کما اینکه در سوریه و عراق
این طور شد و امروز در این دو سرزمین که دولتهای آن در اوایل گمان میکردند
توطئهای وجود ندارد ،درگیر جنگی پرشدت شدند .قرار گرفتن ایران در فهرست
شــرارت که ابتدا در دوره بوش -خاتمی و ســپس در دوره ترامپ -روحانی اتفاق
افتــاده اســت نیز بیان کننده آن اســت که نرمش بــا امریکا ،ایــران را به لبه جنگ
ســوق میدهد از ســوی دیگر از این افراد باید پرســید هم اینک که جنگی واقعی
علیه قدرت و اعتبار ایران در منطقه و زمین مقاومت روی داده است و پاکترین
فرزندان این مرز و بوم به مصاف رفتهاند ،شما برای اینکه چنین درگیری با پیروزی
جبهه خودی تمام شود ،چه کار میکنید؟ آیا از نظر شما چنین دفاعی اعتبار دارد
تا مقاومت در جنگی که از وقوع آن پرهیز میدهید ،اعتباری داشته باشد؟
«ëëغفلت و حسرت یا رضایت و افتخار» یادداشت :حسن رشوند
امسال دو سال است که رهبر فرزانه انقالب اختصاصاً
ســال جدیــد را بــه «اقتصــاد مقاومتــی» نامگــذاری
میکننــد تــا شــاید مســئوالنی کــه از ســال  1389کــه
اولینبــار ایــن واژه بــه ادبیــات اقتصــادی و سیاســی
جامعه ایران توسط معظمله وارد شد ،واکنش مثبت
نشــان دهنــد و بــه وظیفه خود در این مســیر عمل کنند .امســال ،ســال
«اقتصــاد مقاومتی ،اقدام و عمل» بود ،ولی شــاهد رشــد صددرصدی
واردات خودروهــای لوکــس چندصد میلیــون تومانی به کشــور بودیم،
ســال اقتصاد مقاومتی بود ،ولی صنایع پوشاک ما با واردات بیضابطه
گ شده در رفت و آمدهای هیأتهای تجاری ترکیه ،به مسلخ
و هماهن 
رفتــه و تعطیل شــدند و بازار پوشــاک ایران را اجناس ترکــی و چینی پر
کردنــد .ســال اقتصــاد مقاومتــی بود ،ولــی شــاهد واردات صدهــا تن از
خ و ســوزن ،ســوزن تهگرد و ...بودیم .ســال
بیارزشتریــن کاالهــا مثل ن 
اقتصاد مقاومتی بود و در کنار حقوق  800هزار تومانی یک کارگر ســاده
فــان کارخانه کــه دلهره تعطیلی کارخانه خود بــا همین میزان حقوق
ناچیز را داشــت ،شاهد دریافت حقوقهای نجومی  57میلیون تومانی
از بیتالمال بودیم و تازه دیدیم که این جماعت با تعریف ســخنگوی
محترم دولت ذخیره انقالب اسالمی هم هستند! سال اقتصاد مقاومتی
بود ،اما با رشد  7درصدی ادعایی دولت 500 ،هزار نفر به بیکاران کشور
افزوده شد و صدها رفتار ناخوشایندی که برای اقتصاد کشور سم مهلک
است و هر روز یا به جهت ضعف مدیریت و ندانمکاری یا از روی تعمد
بــه جهــت رفتارهــای ســودجویانه قبیلــهای و فامیلســاالری و حرکات
اشرافیگری در کشور دنبال میشود.

