
       دولت

4 درصدي هاي پرمدعا!
در ميانه تحوالت ثبت نام داوطلبان شركت در انتخابات مجلس يازدهم، 
يكي از جنجالي ترين اظهارنظرها را يكي از نامزدهاي طيف موس��وم به 
اصالحات طرح كرد كه از قضا از نمايندگان مجلس ششم و دبيركل حزبي 
است كه بر خاكسترهاي حزب منحله مشاركت برپا شده است. علي شكوري 
راد در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از تأثير اعتراضات و اغتشاشات اخير 
بر سبد آراي جريانات سياسي پرسيده بود، صراحتاً بيان كرد كه به دليل 
آنكه پايگاه اجتماعي جريان متبوع وي در قشر مرفه است و اصولگرايان در 
مناطق حاشيه نشين و كمتربرخوردار عمدتاً پايگاه اجتماعي دارند، وي و 
دوستانش چندان نگران انتخابات نيستند.  اين اعتراف و اذعان صريح يك 
فعال سياسي شناخته شده دوم خرداد، خواسته يا ناخواسته، حقايق مهمي 
را در خصوص آرايش سياسي اجتماعي جامعه آشكار مي كند كه هم قطاران 
وي تاكنون از پذيرش آن خودداري مي كردند. برخي از اين حقايق را در 

ادامه مي توان چنين برشمرد: 
1- اعتراف صريح وي مبني بر تمركز س��رمايه اجتماع��ي اين جريان و 
متحدانش در قشر مرفه، خط بطالن آشكاري بر تمام ادعاهاي چندين و 
چندساله جريان مدعي اصالحات مبني بر اكثريت بودن در جامعه است. 
به روشني پيداست كه طبقه مرفه در مقابل طبقه محروم و متوسط به پايين، 
به مراتب داراي جمعيت كمتري است و اين حقيقت البته بر اساس واقعيات 
اقتصادي برگرفته از اصل »پارتو« قابل اثبات است. چگونه است كه جرياني 
كه خود مي داند شعارهايش تنها براي جمعيت اندكي كه در مناطق مرفه 
تهران و كالن شهرها ساكن هستند جذابيت دارد، داعيه اكثريت دارد؟ البته 
اين اعتراف ديرهنگام اصالح طلبان، قباًل نيز بر تحليلگران پوشيده نبود؛ 
چراكه ميزان آراي نماينده اين طيف )دكتر مصطفي معين( در انتخابات 

سال 1384 سقف حمايت جامعه از شعارهاي افراطي اين طيف بود. 
2- در كوران انتخابات رياس��ت جمهوري 1396، يكي از رقباي آقاي 
روحاني از شكاف 4 و 96 درصدي سخن گفت و البته اين نگاه به شدت 
با واكنش آقاي روحاني و حاميانش از جمله اصالح طلبان مواجه ش��د. 
نگارنده هيچ گونه قضاوتي در خصوص دقت اين تقسيم بندي ندارد، اما 
اكنون يكي از حاميان آقاي روحاني صراحتاً اذعان مي كند كه اين جريان 
پايگاهش در ميان مرفهان )نزديك ترين تعبير به همان 4 درصدي هاي 
يادشده( است. البته تجربه 16 س��ال مديريت دولت هاي سازندگي و 
دوم خرداد و شش س��الي كه بار ديگر تكنوكرات ها بر مديريت اجرايي 
كشور مستولي شده اند، به خوبي نشان مي دهد كه چگونه قشر محروم 
و مستضعف در برنامه ريزي هاي كالن دولتي به محاق رفته و برمبناي 
مطالبات اقليتي از مرفهان تصميم گيري مي شود. اظهارات امثال شكوري 
راد، به بس��ياري از رويكردهاي تكنوكرات ها، معن��ا و مفهوم مي دهد و 
دليل له شدن دهك هاي محروم جامعه را زير چرخ هاي سنگين توسعه 

وارداتي آشكار مي كند. 
3- 10 سال پيش و در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شكاف فقر 
و غنا به مهم ترين گسل تعيين كننده در آراي مردم تبديل شد و هر ناظر 
منصفي كه از وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور آگاه بود، مي توانست 
درك كند كه چرا نامزد جريان شمال شهرنشين در اين انتخابات ناكام مانده 
است! اما اصالح طلبان كه خود به خوبي مي دانستند، سبد آرا چگونه بوده، 
حاضر به پذيرش حقيقت نشده و با برهم ريختن شهرهاي بزرگ، قدرتي را 
كه نتوانستند در پاي صندوق كسب كنند در كف خيابان ها طلب مي كردند. 
آيا اصالح طلباني همچون شكوري راد كه مي دانستند اين جريان تنها در 
مرفهان باالنشين محبوبيت دارد، اكنون به خاطر اشتباه خود و متهم كردن 

نظام به تقلب و خدشه دار نشان دادن انتخابات، عذرخواهي مي كنند؟
جالب اينجاست كه 4درصدي ها )كه با توجه به اذعان شكوري راد نه يك 
برچسب، بلكه يك عنوان بامسما است( انتخابات بدون خود را غيررقابتي 
تلقي كرده و مدعي اند كه اگر صالحيت ش��ان احراز شود، آراي جامعه به 
سمت آنها گرايش پيدا خواهد كرد! سؤال اينجاست درحالي كه اكثريت 
جامعه در زمره افراد متوسط به پايين و حتي محرومان هستند، به چه دليل 

بايد در انتخابات به نامزدهاي موردحمايت مرفهان رأي دهند؟
به نظر مي رسد اميد اصالح طلبان و ديگر حاميان دولت در انتخابات آتي 
آن است كه در اثر بي تدبيرهاي چندسال اخير در عملكرد دولت اعتدالي، 
طبقه محروم و مستضعف از مشاركت در انتخابات رويگردان شوند و سبزها، 
بنفش ها و اخيراً سفيدها با دوقطبي سازي هاي كاذب در موضوعاتي چون 
حجاب و اينترنت  بتوانند با رأي اقلي مناطق مرفه نش��ين و متوس��ط به 
باال، انتخابات را ببرند. در صورت موفقيت اين جريانات، بايد اين سؤال را 
پرسيد كه مجلس و دولتي كه بر اساس مطالبات اقليت تشكيل شده و به 
خواسته هاي اكثريت مردم توجهي ندارد، در صورت تشكيل تا كجا دوام 

خواهد آورد؟

محمدجواد اخوان

مدتی پ�س از آنک�ه جهانگیری، مع�اون اول 
رئیس جمهور گف�ت: »بهتر از دول�ت ما پیدا 
نمی کنی�د«، س�خنگوی دول�ت خط�اب ب�ه 
دانشجویان گفت خوشحال باشند که جرئت نقد 
دولت را دارند و اگر هرکدام از نامزدهای دیگر، 
رئیس جمهور   می شدند، اوضاع االن بدتر بود!

هرچن�د او ب�ا ای�ن س�خن ب�ه ط�ور ضمنی 
پذیرفت�ه که »اوض�اع االن بد اس�ت« اما این 
ادعای او ب�ه ادع�ای مالنصرالدی�ن می ماند!

نقل است كه روزي مالنصرالدين در جمعي مدعي شد 
اينجا مركز عالم است. از او خواستند براي اثبات ادعايش 
دليل بياورد و او پاسخ داد اگر باور نداريد برويد »متر« 
كنيد! اين تمثيل زبان حال سخنگوي دولت تدبير و 
اميد است كه ديروز دو ادعا مطرح كرد. اول اينكه »تنها 
اين دولت است كه شرايط نقدش را فراهم كرده است.« 
ديگر اينكه »هر كسي از مدعيان فعلي رئيس جمهور 

مي شد وضعيت االن خيلي بدتر مي شد!«
شايد اگر از ربيعی بپرسيم چگونه محاسبه و برآورد كرده 

كه اين دولت بهترين است ، بگويد برويد متر كنيد!
سخنگوي دولت وجود فضاي نقد در كشور را مرهون 
شرايطي دانس��ت كه به عقيده او »اين دولت« فراهم 

كرده است. 
به گزارش فارس، علي ربيعي كه در همايش »سخنگو 

پاسخ مي دهد« به مناس��بت روز دانشجو و به همت 
بسيج دانشجويي دانش��گاه صنعتي شريف شركت 
كرده بود، با اشاره به انتقادات دانشجويان گفت: »بايد 
خوشحال باشيم كه دولت اين شرايط را فراهم كرده كه 
نقد مي كنيد، آيا جرئت داشتيد كه سال 84 و 8۵ اين 

نقدها را مطرح كنيد؟!«
سخنگوي دولت نقد دولت در حضور نمايندگان دولت 
را اختصاصي اين دولت توصيف كرد و افزود: »دولت بايد 
هم نقد شود و  هم مورد حمله قرار گيرد، خدا را شكر كه 
حداقل امروز نماينده دولت مي نشيند و شما هر طور 

مي خواهيد دولت را نقد مي كنيد!«
    این دولت و نقدپذیری؟!

سخنگوي دولت چنان از ضرورت نقد مي گويد كه گويي 
دولت روحاني مدال افتخار به منتقدانش اعطا كرده 
است! حال آنكه رئيس  دولت بارها با القاب ناروا منتقدان 
را نواخته است، به گونه اي كه با يك جست وجوي ساده 
مي توان بيش از 60 لقب گزنده و دور از ش��أن رئيس 
جمهور پيدا كرد كه نثار منتقدانش كرده است. از اين رو 
بايد پرسيد ژست ستايش نقد را از دولت و حاميانش بايد 
باور كنيم يا فحاشي آنان به منتقدان را؟! اينها همه در 
حالی است كه اصالح طلبان در دوره دولت قبلی هرگاه 
با رئيس جمهور وقت رو به رو می شدند، به جای سؤال 
و نقد، بيانيه سياسی می خواندند و شديدترين نقد ها و 

القاب ناروا را به رئيس جمهور نسبت می دادند.
س��خنگوي دولت در ادامه بدون توجه به شعارهاي 
دولت كه برجام را پنجره اي براي تعامل با دنيا معرفي 
مي كرد كه حتي آب خ��وردن مردم هم به آن مرتبط 
شد، از تحريم به عنوان يك واقعيت ياد كرد كه» اگر 
نمي توانيم پول مربي خارجي را بدهيم براي اين است 
كه بانك ها نمي توانند پول را منتقل كنند. با اين حال 
تا ما از كنوانسيون پالرمو بحث مي كنيم با آن سياسي 
برخورد مي كنند .« ربيعی اما توضيح نداد كه ش��عار 
برچيدن بالم��ره )همه( تحريم ها در ف��رداي امضاي 
برجام چه ارتباطي به كنوانسيون هايي شبيه پالرمو 
دارد؟! حال آنكه اين كنوانسيون به مجمع تشخيص 
مصلحت به عنوان بازوي مشورتي و كارشناسي نظام 
ارجاع شده كه به اعتقاد بسياري از اعضاي اين مجمع، 
امضاي آن در ش��رايط كنوني نه تنها گشايشي ايجاد 
نخواهد كرد، بلكه گلوگاه هاي دور زدن تحريم ها را به 

دشمن معرفي خواهد كرد. 
   همچنان در دعوای انتخابات!

»فساد، واقعيت تلخي است و از آقاي رئيسي هم بابت 
مبارزه با فساد سپاسگزارم و اميدوارم حركتي را كه آقاي 
رئيسي آغاز كرده، خراب نكنند. « اين عبارت بخش 
ديگري از سخنان ربيعي بود كه تلويحاً مواضع رئيس 
قوه قضائيه را تبليغاتي و مقطعي عنوان كرده اس��ت! 

ربيعی سپس جمله خود درباره رقباي رئيس جمهور 
را اينگونه ادامه داد: »به جرئت مي گويم با وضعي كه از 
فروش نفت به وجود آمده و با جمعيت بيكاري كه االن 
وجود دارد و با نس��لي كه انتظارش از زندگي متفاوت 
شده، هر كسي از مدعيان فعلي رئيس جمهور مي شد 
وضعيت االن خيلي بدتر مي شد. « مسئله اي كه نشان 
مي دهد برخي دولتمردان همچنان در فضاي تبليغات 
انتخاباتي 92 و 96 هستند. حال آنكه از دولت آنها بيش 
از شش سال گذشته و اكنون به جاي فرافكني بايد از 

عملكرد خود بگويند. 
خود برترپن��داری نزد دولتمردان تدبي��ر و اميد تنها 
به ربيعي سخنگو محدود نمي شود. چنانكه اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور مرداد ماه امسال 
در دومين همايش ملي تشكل هاي اقتصادي ايران، 
پس از آنكه مورد نقد رؤساي اتاق هاي بازرگاني ايران 
و تهران درباره بي توجهي دولت به هشدارها درباره ارز 
4200 توماني قرار گرفت و آنها تصريح كردند كه دولت 
به عارضه ناشنوايي هشدارها گرفتار شده است، پاسخ 

داد: »دولتي بهتر از ما پيدا نمي كنيد!«
به نظر می رسد اصرار و تأكيد دولتمردان به اينكه »ما 
بهتريم« واكنش��ی روانی به وضعيتی است كه حتی 
حاميان دولت و رئيس جمهور نيز امروز در نقد دولت 

چيزی كم از منتقدان نمی گذارند!

سخنگوي دولت به دانشجویان: 

خوشحال  باشید  جرئت نقد ما را دارید !

در نشست هم اندیشي تشکل هاي مردم نهاد با معاون اول رئیس جمهور عنوان شد

نقش پررنگ دولت در اقتصاد فسادزاست

نمایندگان تشکل هاي مردم نهاد در حوزه مبارزه 
با مفاس�د اقتص�ادي و ارتق�اي س�المت اداري، 
دوشنبه ش�ب میهمان معاون اول رئیس جمهور 
بودند. جلس�ه اي با موض�وع هم اندیش�ي براي 
چگونگي مبارزه با مفاس�د اقتصادي ک�ه در آن 
ضمن تأکید بر مبارزه توأمان با فس�اد و مفس�د، 
شناس�ایي و اصالح مقررات و قوانین فس�ادزا و 
نظارت بر رعایت ش�فافیت در دولت، شناسایي 
گلوگاه هاي فس�اد خیز عامل مؤث�ری در کاهش 
فساد اقتصادي عنوان ش�د. نکته قابل توجه در 
این جلس�ه س�خنان همتي رئیس بانك مرکزي 
بود که نقش پررنگ دولت در اقتصاد کش�ور را از 
جمله دالیل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابي کرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني معاون اول، اس��حاق 
جهانگيري در ابتداي اين جلس��ه با اش��اره به اينكه 
حساسيت افكار عمومي جامعه نسبت به فساد و نيز 
وجود اراده جدي براي مقابله با فس��اد در رأس نظام 
اظهار داشت: بايد با همراهي و همكاري قواي سه گانه، 
نهادها و تش��كل هاي مردمي كاري كنيم كه هزينه 
فساد را در كشور باال ببريم تا سوء استفاده و تخلف براي 

مفسدان پرهزينه باشد. 
وي با گراميداشت روز جهاني مبارزه با فساد و با اشاره 
به فرمان هشت ماده اي سال 1380 مقام معظم رهبري 
به سران قوا درخصوص مبارزه همه جانبه و سازمان 
يافته با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: زماني كه اين 
فرمان صادر شد، بي ترديد دامنه فساد به اندازه امروز 

گسترده نبود اما يكي از دغدغه هاي اصلي رهبر معظم 
انقالب اين بود كه با مصاديق فس��اد هر چند هم كه 

مقدار آن كم باشد بايد مبارزه كرد. 
معاون اول رئيس جمهوري با اش��اره به اينكه امروز 
پس از گذشت 18 سال از صدور فرمان هشت ماده اي 
مقام معظم رهبري، فس��اد در كشور گس��ترده تر و 
ش��يوه ها و روش هاي آن متنوع تر شده است، بر لزوم 
آسيب شناسي دقيق براي عدم تحقق اهداف موردنظر 
تأكيد كرد . جهانگيري با بيان اينكه تا زماني كه درباره 
مس��ائل مهم و موضوعات پراهميت كشور به تفاهم 
مش��ترك و اجماع نظر در تعريف مسئله و راهكارها 
دست پيدا نكنيم موفق به حل مسائل نخواهيم شد، 
گفت: براي مبارزه منسجم با فساد نيز بايد در تعاريف 
مرتبط با فساد به تفاهم و راهكارهاي مشترك دست 

پيدا كنيم..
جهانگيري با تأكيد بر اينكه برخورد با فساد و مفسدين 
به تنهايي كافي نيست و حتماً بايد در زمينه پيشگيري 
از فس��اد نيز حركت كنيم تصريح كرد: شناسايي و 
رفع گلوگاه هاي فسادزا نقش مهمي در پيشگيري از 
فساد دارد كه در همين راستا به تمامي دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ ش��ده است كه با تش��كيل كارگروهي 
متشكل از نيروهاي حراستي و نظارتي زيرنظر رئيس 
هر دستگاه گلوگاه هاي فسادخيز را شناسايي و نسبت 
به رفع آنها كوشا باشند.  جهانگيري به نقش سامانه ها 
در ايجاد شفافيت و پيشگيري از بروز فساد نيز اشاره 
و خاطرنشان كرد: سامانه جامع تجارت كه با اتصال و 

ارتباط تعداد زيادي از سامانه هاي نظارتي در دست 
طراحي است از پيشرفت خوبي برخوردار است و نقش 
مؤثری در ايجاد شفافيت و پيشگيري از فساد خواهد 
داش��ت و اهميت آن تا حدي اس��ت كه مقام معظم 
رهبري پس از قرائت گزارش مرتبط با اين سامانه پي 
نوشت فرمودند كه اگر دستگاهي همكاري هاي الزم را 
براي تكميل و اجراي اين سامانه انجام ندهد بايد مورد 

برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضايي معرفي شود. 
   ادراك جامعه از فس�اد فراتر از چیزي است 

که وجود دارد
مجيد انصاري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي 
كشور هم در اين نشست گزارشي از نظرسنجي انجام 
ش��ده از جامعه در خصوص فس��اد ارائه كرد و گفت: 
ادراك جامعه از فساد فراتر از چيزي است كه به عنوان 

فساد در كشور وجود دارد. 
وي افزود: اگر بخواهيم در زمينه مبارزه با فس��اد به 
اهداف مورد نظر دس��ت پيدا كنيم بايد توجه داشته 
باشيم كه مبارزه با فساد نبايد به منظور حذف رقباي 
سياسي انجام شود چرا كه اگر مبارزه با فساد به اين 

سمت سوق پيدا كند به نتيجه نخواهيم رسيد. 
    همت�ي: نق�ش پررن�گ دول�ت در اقتصاد 

فسادزاست
رئيس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه نقش پررنگ 
دولت در اقتصاد كش��ور را از جمله داليل ايجاد رانت 
و بروز فس��اد ارزيابي كرد و با بيان اينك��ه بايد روال 
ناعادالنه توزيع منابع مالي در جامعه اصالح شود، گفت: 

س��امانه هاي مختلف بانك مركزي نظير سامانه رفع 
تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشويي 
توانسته نقش مؤثر و سازنده اي در مبارزه با فساد ايفا 
كند.  در اين جلسه نمايندگان تشكل هاي مردم نهاد در 
حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقای  سالمت اداري 
نيز هر كدام در سخناني به بيان مهم ترين دغدغه ها در 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي پرداختند و پيشنهادات 
و ديدگاه هاي خود را براي پيش��گيري از بروز فساد و 
مبارزه قاطع با اين موضوع مطرح كردند. عابد جعفري 
مديرعامل مركز غيردولتي س��المت اداري و انجمن 
علمي مديريت رفتارهاي سازماني با تأكيد بر ضرورت 
وجود برنامه مدون براي مبارزه با فساد، بر لزوم تدوين 
سند ملي مبارزه با فساد تأكيد كرد و گفت: اين سند 
ملي امري ضروري به عنوان بستر و زيرساخت براي 

مبارزه با فساد محسوب مي شود. 
    ضرورت اصالح روش ها در مبارزه با فساد

احمد توكلي، رئيس هيئت مديره مؤسس��ه ديدبان 
شفافيت و عدالت نيز از معاون اول رئيس جمهور به 
خاطر صدور دستور پيگيري به دستگاه ها در خصوص 
مكاتبات اين مؤسسه قدرداني كرد و با تأكيد بر اينكه 
بايد به صورت توأمان با فساد و مفس��د مبارزه شود 
گفت: بايد مبارزه با فس��اد بدون تبعيض انجام شود، 
اگ��ر دولت به دنبال رفع اش��كاالت و نواقص باش��د، 
سمن ها و تشكل هاي خصوصي روحيه اي دو چندان 
مي گيرند و با قدرت بيشتر به ارتقاي سالمت جامعه 
كمك مي كنند.  گودرزي دبير قرارگاه مبارزه با مفاسد 
اقتصادي سازمان بسيج هم در اين نشست فقدان آمار 
صحيح براي برخورد با متخلفين را يكي از داليل عدم 
توفيق كامل در مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرد و 
گفت: بايد ضمن مبارزه با مفسدان، تمركز اصلي خود 

را بر پيشگيري از فساد معطوف كنيم. 
حسيني مديرعامل جمعيت هم انديش��ان دادخواه 
نيز بر ضرورت شناس��ايي و اصالح مقررات و قوانين 
فسادزا در كشور تأكيد كرد و گفت: مقرراتي كه براي 
عده اي مصونيت و حاشيه امن ايجاد مي كند مي تواند 
به ترويج فساد در جامعه كمك كند كه بايد اصالح يا 
لغو شوند. ثنايي رئيس مؤسسه پيشگامان شفافيت و 
پيشرفت نيز با اشاره به اينكه در حال حاضر در تكميل 
زيرساخت هاي مبارزه با فساد در ابتداي راه قرار داريم 
بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب كشورهاي موفق 

در مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد كرد. 
اميري دبير هسته پژوهشي دانشكده مديريت دانشگاه 
تهران هم در اين نشست نبود معيار سنجش فساد را 
يكي از عوامل عدم توفيق در مقابله با متخلفين دانست 
و خواستار شناس��ايي و رفع كانون هاي فسادخيز در 
كشور شد. نوايي مديرعامل مؤسسه فرهنگي هنري 
سفير صبح پارسيان نيز در اين جلسه نظارت بر رعايت 
شفافيت در دولت، رتبه بندی دس��تگاه ها بر اساس 
مبارزه با فساد و حمايت از افش��اكنندگان فساد را از 
ضرورت هاي الزم براي رسيدن به اهداف مورد نظر در 

مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد. 

ژه
جمله علي ربيعي، سخنگوي دولت درخصوص پخش اعترافات وی

تلويزيوني آشوبگران آبان ماه با فونت بزرگ در صفحه يك روزنامه 
اعتماد براي آن صورت گرفته كه بتواند نظرات هفته پيش حسن 
روحاني در اين زمينه را جبران كند. اما آنچه پيش روي مخاطب 
اس��ت، عدم هماهنگي رئيس جمه��ور و دولتمردانش و عدم 
مشورت حسن روحاني با آنها پيرامون موضع گيری در موضوعات 

مختلف است. 
روزنامه اعتماد روز گذشته اين جمله را از علي ربيعي تيتر يك 
خود كرد: »پخش اعترافات خواس��ت دولت نيست. « ربيعي 
در خصوص ادبيات رئيس جمهور در روز هاي گذش��ته شامل 
شناسايي معترضان و پخش اعترافات آنها از تلويزيون گفت: 

»در مورد اعترافات تلويزيوني از ايشان سؤال كردم كه گفتند 
صحبت شان تأييد بخش اعتراف نيس��ت و الزم است دستور 
قضايي وجود داش��ته باشد؛ ايشان خواس��تند شاهد بگيرند. 
رئيس جمهور گفت كه پخش اعتراف خواست دولت نيست مگر 

اينكه با دستور قضايي صورت بگيرد. «
روحاني روز چهارشنبه گذشته، به آشوب هاي آبان ماه كه پس از 
افزايش قيمت بنزين آغاز شد، اشاره كرد و خبر داد كه اعترافات 
تلويزيوني »آنهايي كه سازمان يافته در اين اغتشاشات آمده اند، 
پخش خواهد شد. « از سويي ديگر رحماني فضلي، وزير كشور 
نيز پيش از اين با حضور در يك برنامه در صداوسيما خواستار 

پخش اعترافات تلويزيوني آشوبگران شده بود. 
روزنامه اعتماد يادداشتي هم از محمود صادقي نماينده مجلس 

منتشر كرده كه در آن آمده: »با توجه به آنكه رئيس جمهوري 
خود را فردي آشنا به حقوق دانس��ته و به منظور اجراي قانون 
اساسي در پيشگاه ملت سوگند ياد كرده، اساساً انتظار چنين 
اظهارنظري نس��بت به پخش اعتراف هاي تلويزيوني از جانب 

ايشان نمي رفت.«
به نظر مي رسد همين انتقادات باعث شده دولت درصدد تغيير 
موضع روحاني بربيايد و پخش اعترافات تلويزيوني را خواست 
رئيس جمهور ندان��د. دولت همواره تالش كرده مس��ئوليت 
اقدامات و مواضع خود را نپذيرد و از آن فرار كند، در اين مورد هم، 
عالوه بر آنكه عدم هماهنگي دولتمردان با يكديگر مشهود است 
و صداي واحد از دولت شنيده نمي شود، باز هم دولت به دنبال 

فرار از مسئوليت موضعي است كه گرفته است. 

پاسخ ستاد حقوق بشر به بیانیه حقوق بشر
چرا گسيل سازماندهي شده تروریست ها 

عليه مردم را ندیدید
س�تاد حقوق بش�ر ق�وه قضائی�ه جمه�وري اس�المي ای�ران در 
بیانی�ه اي ب�ه بیانی�ه اخی�ر کمیس�رعالي حقوق بش�ر س�ازمان 
مل�ل درب�اره ح�وادث آب�ان م�اه 1398 ای�ران پاس�خ داد. 
به گزارش ايسنا در بخش��ي از اين بيانيه آمده است: آنچه كميسر عالي 
حقوق بشر سازمان ملل درباره جريانات اخير كشور ما بيان داشته است از 
جهت بي اعتباري و آلوده بودن به اتهامات واهي و اطالعات نادرست بسيار 
غم انگيز و تأسفبار است. كميسرعالي، مسئوالن كشور را به عدم شفافيت 
در نحوه برخورد با آشوب ها، متهم كرده است، در حاليكه از لحظه آغاز 
حوادث تاكنون وسيع ترين اطالع رسانی توسط مقامات مسئول قضايي، 
امنيتي و رسانه هاي كشور صورت گرفته و در مقايسه با ساير كشورها مانند 

فرانسه، انگليس و امريكا از دقت فوق العاده برخوردار مي باشد. 
ظاهراً همانطور كه در بيانيه ايشان مكرر ذكر شده است كميسر عالي از 

قطع اتصال اينترنت سخت عصباني شده اند! 
متأسفانه كميسرعالي لحظه اي از خود سؤال نكرده اند كه قطع اينترنت به 
خارج چرا صورت گرفت؟ آنچه ايشان آن را وسيله و بستر اطالع رسانی و 
شفافيت مي  نامند در حقيقت بستر فعاليت وسيع »تروريسم معاصر غربي« 
است كه از يكسو برنامه ريزی دقيق و عملياتي خشونت بار را مي نمايد و از 
سوي ديگر فضاي فكري را  عليه قربانيان سازمان دهی مي كند! اعالم عدم 
رضايت مردم از برخي سياست هاي دولت امر غيرمنتظره اي نيست؛ آنها 
در جمهوري اسالمي ايران كه مهم ترين دموكراسي غرب آسيا مي باشد و 
ضمناً آماج وسيع ترين عمليات تروريسم اقتصادي تحت عنوان تحريم هاي 
يك جانبه امريكا و همراهي متحدان مي باشد.  اّما گسيل دهها تروريست 
تربيت شده و س��ازماندهي ش��ده و هدايت آنان براي انهدام شبكه هاي 
حساس زندگي مردم و كشتار سبعانه شهروندان بي گناه چگونه از ديد 
كميسرعالي و دستگاه عريض و طويل شوراي حقوق بشر سازمان ملل 
مخفي مانده است؟ كافي بود دفتر كميسرعالي مجموع اطالع رسانی های 
وسيع مسئوالن و رسانه هاي كش��ور را در اختيار ايشان قرار مي دادند تا 
حداقل، توان ارزيابي را به وجود مي آوردند. تا ايشان متوجه شوند كه آتش 
زدن بيش از ۷00 جايگاه پمپ بنزين و تخريب بيش از 200 شعبه بانكي و 
مراكز خدماتي عمومي و مساجد و به رگبار بستن مردم در كوچه و خيابان 
و آن هم در مدت بسيار كوتاه جز با آمادگی های تروريستي امكان پذير 
نمي باش��د.  اگر چند دقيقه برخي از فيلم هاي منتشر شده را مالحظه 
مي كردند هرگز به اين بيانيه رضايت نمي دادند. اگر متوجه مي شدند كه 
مأموران انتظامي و مردم بي گناه هدف اصلي حمله تروريست هاي تمرين 
ديده و مسلح و هدايت ش��ده بودند آنگاه براي قطع ارتباط آنان با مراكز 

فرماندهي خود ناراحت نمي  شوند. 

  گزارش

 دستور دلجویي  استانداران 
  از آسيب دیدگان حوادث آبان

رئی�س جمه�ور در دی�دار اس�تانداران سراس�ر کش�ور ضم�ن 
تش�ریح و تبیی�ن وضعی�ت سیاس�ي، اقتص�ادي و مناس�بات 
تقوی�ت  و  ت�الش  هماهنگ�ي،  ض�رورت  ب�ر  بین الملل�ی، 
ارتب�اط اس�تانداران با م�ردم، نخب�گان و جوان�ان تأکی�د کرد. 
به گزارش ايس��نا، حسن روحاني روز گذش��ته دراين ديدار كه وزير 
كشور و معاونان وي نيز حضور داشتند، به موضوع بودجه اشاره كرد 
و با تش��ريح ويژگي هاي بودجه تقديمي به مجلس شوراي اسالمي، 
اتمام پروژه ه��اي نيمه تمام و صرفه جوي��ي در تمامي ابعاد و تالش 
براي تنظيم امور اس��تان ها بر اس��اس اولويت ها را ضروري دانست. 
روحاني با ط��رح نمونه هايي از ضرورت ه��ا و اولويت هاي اقتصادي، 
وظيفه اصلي استانداران را خدمت به مردم و   خدمت صادقانه و شفاف 
با آنان خواند و اظهارداش��ت: گفت و گو با قشرهاي گوناگون مردم و 
مطرح كردن مشكالت موجود و تالش ها و عملكرد دولت، همراهي 
قاطبه مردم را به دنبال دارد و مردم فهيم اي��ران دولت خود را تنها 

نخواهند گذاشت. 
رئيس جمهوري با اشاره به حوادث اخير تأكيد كرد كه حتماً استانداران 
با سركشي به خانواده ها و افراد آس��يب ديده به كمك آنان شتافته و از 
خانواده های حادثه ديده دلجويي ك��رده و حداكثر كمك و همراهي را 
با آنان داشته باشند. وي افزود: مردم با مشكل مواجه هستند و ما بايد 
ضمن برنامه ريزی براي حل مش��كالت آنان، وضعيت و شرايط تحريم 
و اقدامات دولت را براي مردم بازگو كني��م و در راه حل ها از آنان ياري 
بخواهيم. روحاني از استانداران خواست كه اصالح قيمت سوخت را كه 
اقدامي ملي و تصميمي از س��وي كل نظام بود، با اهداف اين طرح كه 
كمك به قشرهاي آسيب پذيرتر و قدمي در جهت عدالت و رفع تبعيض 
بوده است، براي مردم توضيح دهند و اگر پيشنهادي براي اصالح امور 
و بهتر شدن زندگي مردم دارند به دفتر رئيس جمهوري اعالم نمايند. 
رئيس جمهور همچنين با تشريح نتايج برجام و مشكالت پس از خروج 
امريكا از اين توافق و همچنين تالش هاي دولت و نظام براي اداره كشور 
در شرايط تحريم هاي حداكثري، بر اجماع و همدلي همه مسئوالن نظام 
به عنوان ضرورتي براي عبور سريع تر از اين مرحله تاريخي اشاره داشت. 
در اين نشست شماري از استانداران نيز گزارشي از حوزه مأموريت خود 
ارائه كرده و برنامه ها و مطالبات استان هاي خود را با رئيس جمهوري 

در ميان گذاشتند.
 پيش از سخنان رئيس جمهوري، وزير كشور و معاونان وزارت كشور نيز 
گزارشي از وضعيت استان ها و ستادهاي تشكيل شده در جهت اجراي 

طرح اصالح قيمت سوخت ارائه كردند. 

پاسخ ضرغامي 
به گم شدن ۹4۷ ميليون دالر ادعایي

آقاي روحاني کافي بود به جاي تریبون از بانك 
مرکزي گزارش بخواهد

آقاي رئیس جمه�ور به ج�اي اینکه در 
تریبون این حرف نادرست و ناشیانه و از 
موضع عصبانیت و در برابر پرونده شخصي 
برادر خودش�ان را اعالم کنند که صدا و 
س�یما گزارش نداده، کافي اس�ت که به 
بانك مرکزي اعالم کنند گزارش هاي چهار 
ساله صدا و سیما را بدهید تا مطالعه کنم. 

اين مطلب را عزت اهلل ضرغامي، رئيس پيشين سازمان صدا وسيما 
در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
درباره گم ش��دن 94۷ ميليون دالر ادعايي رئيس جمهور در زمان 

رياست وي عنوان كرد. 
ضرغامي كه به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجويان دانشگاه 
علوم پزشكي ياسوج حضور سخن مي گفت، با بيان اينكه با صراحت 
سؤال هايی را كه مربوط به من بود پاس��خ خواهم داد، اظهار كرد: 
اولين نكته در مورد 94۷ ميليون دالر پول گمشده  است و اولين بار 
اين كلمه را به عنوان كار خطاي مالي ش��نيدم آن  هم از زبان آقاي 
رئيس جمهور، درست در مقطعي كه مسئله پرونده برادر ايشان به 
نتيجه رسيد و حكم قضايي صادر ش��د يكباره متوجه شديم كه در 

سخنراني خود در يزد چنين موضوعي را مطرح كرده است. 
ضرغامي با بي��ان اينكه قرينه محذوف ايش��ان اين ب��ود كه جاي 
اينكه برادر من را بگيريد به س��راغ نهادي بروي��د كه 94۷ ميليون 
دالر گرفته و به هيچ كس پاس��خ نداده است اظهار كرد: ايشان ادعا 
داشته اين مبلغ چه شده و كجا رفته و دوس��تان هم به من گفتند 
جواب بده و من گفتم كسي كه خودش را به خواب زده نمي توان از 
خواب بيدار كرد اما كسي كه واقعاً خوابيده، مي شود به او اطالعات 
داد و از خواب بيدار كرد بنابراين جواب ايش��ان را ندادم زيرا معلوم 
بود كه دنبال گروكشي اس��ت چرا كه لحظه آخر خبري به او دادند 

و گفتند كه بخوانيد. 
رئيس پيش��ين صدا و س��يما با بيان اينكه نه تنها اي��ن مبلغ بلكه 
مبالغي بيش��تر از نظر ريالي و ارزي به طور قانوني به عنوان بودجه 
رس��مي و بودجه خاص مثل صندوق ذخيره ارزي كه آقاي رئيس 
جمهور مرتب از آن استفاده مي كنند در كش��ور هزينه مي شود و 
تا ريال و دالر آخر توس��ط دس��تگاه هاي نظارتي مورد نظارت قرار 
مي گيرد، خاطرنش��ان كرد: اين مبلغ هم ظرف مدت چهار س��ال 
براي هزينه هاي ارزي صدا و سيما اختصاص پيدا كرد كه در هشت 
قسط از طرف بانك مركزي كه آخرين قسط هم در دوره خود آقاي 

روحاني بود، داده شد.
 وي گفت: هر بار كه يك قسط از طرف بانك مركزي در اختيار صدا 
و سيما قرار داده مي شد از صدا و س��يما گزارش كامل هزينه هاي 
قسط قبل را مي خواس��تند بنابراين من هش��ت نامه رسمي براي 
رؤساي بانك مركزي وقت  نوشتم و به ازاي هر نامه اعالم مي كردم 
كه به پيوست ريز هزينه هاي قسط قبل براي شما ارسال مي شود 
لطفاً بعد از تأييد قس��ط بعدي را براي هزينه هاي ضروري و مورد 

نياز بدهيد. 
ضرغامي گفت: يك م��اه و دو ماه و برخي وقت ه��ا چهار ماه طول 
مي كشيد تا بانك مركزي بررس��ي كند كه آقاي روحاني ان شاءاهلل 
اينها را نمي دانس��ته تا خطاي ايشان كمتر ش��ود، اتفاقا قسط آخر 
زمان آقاي روحاني بود و آقاي سيف هم در جريان است. وي افزود: 
معناي حرف رئيس جمهور اين است كه اگر هر دستگاهي بودجه 
رسمي دولتي گرفت و هزينه ش��د يك نفر برود در تريبون عمومي 
و بگويد آن پولي كه هزينه كرديد پول گم شده اختالسي است كه 
مي خواهم پيگيري كنم بنابراين خيلي خنده دار اس��ت. وي ادامه 
داد: آقاي رئيس جمهور به جاي اينكه در تريبون اين حرف نادرست 
و ناش��يانه و از موضع عصباني��ت و در برابر پرونده ش��خصي برادر 
خودشان را اعالم كنند كه صدا و س��يما گزارش نداده، كافي است 
كه به بانك مركزي اعالم كنند گزارش هاي چهار ساله صدا و سيما 

را بدهيد تا مطالعه كنم. 
ضرغامي با بيان اينكه يك سنت و يك دالر آن به جيب كسي نرفته، 
گفت: تا حاال جواب ندادم زيرا شايسته نديدم جوابي بدهم بنابراين 
از رئيس جمهور تقاضا مي كنيم در اين يك سال و نيمي كه از عمر 
دولت باقي مانده به جاي پرخاش��گري و ط��رح حرف هاي دروغ و 
نادرست از تريبون هاي عمومي فقط به مجموعه زير دست  خودشان 

بگويند گزارش هاي فالن خريد را بياوريد تا بررسي كنم. 
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