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بازي باخته سمير جعجع
حنيف غفاري طي يادداشتي در شماره 
ديروز رس��الت با عنوان »قمار دو سر 
باخت فاالنژ ها« نوشت: سمير جعجع 
سركرده فاالنژ هاي لبناني كه وابس��تگي آنها به رژيم اشغالگر قدس و 
بازيگران غربي كاماًل محرز و مشخص است، بازي خونيني را در بيروت 
به راه انداخت. هدف قرار دادن صد ها تن از معترضين به روند برگزاري 
تحقيقات پرونده انفجار بندر بيروت توس��ط تك تيرانداز هايي كه در 
ساختمان هاي اطراف كاخ دادگستري لبنان مستقر شده بودند، قطعاً 

محصول يك برنامه ريزي مدون و از پيش تعيين شده بوده است. 
مخالفت حزب اهلل و امل با عملكرد طارق بيطار بازپرس پرونده انفجار 
بيروت )كه خود از عوامل جريان غرب گراي ۱۴مارس مي باشد(، منبعث 
از سوءسوابق قضات وابسته به غرب در بررسي پرونده هاي مشابه بوده 
است. كساني كه با مباني علم حقوق آشنا هستند، به  خوبي آگاهند كه 
»محكمه« جايي براي »نيت خواني« و »سنجش انگيزه افراد و گروه ها« 
نيست، اما در جريان بررسي پرونده ترور رفيق حريري و حتي در جريان 
بررسي پرونده اخير )پرونده انفجار بندر بيروت(، مستندات و شواهد 
مطلق و گويا جاي خود را به توطئه ها و اهداف سياسي گردانندگان اين 

صحنه داده اند!
در دادگاه، بايد شواهد و مدارك سخن بگويند، نه البي هايي كه قضات 
را در بيرون از دادگاه تحت تأثير قرار مي دهند. اين همان اصلي است 
كه جريان ۱۴ مارس و بازپرس پرونده انفجار بندر بيروت از آن عامدانه 

مي گريزند!
نكته ديگر اينكه حتي در دوران بي دولتي در لبنان نيز جريان مقاومت، 
نه تنها اجازه نداد سرزمين سرو ها لحظه اي در برابر توطئه هاي بي پايان 
دشمنان اين كش��ور س��ر خم كند، بلكه پيش ش��رط ها و مؤلفه هاي 
شكل گيري امنيت وثبات در اين كشور را فراهم ساخت. قطعاً در اين 
معادله، سمير جعجع ثمره توحش و وقاحت خود و همراهانش را خواهد 
ديد و در مقابل، حزب اهلل و امل بار ديگر محصول درايت توأم با قاطعيت 

خود را در بيروت مشاهده خواهند كرد. 
........................................................................................................................

مردم را مي بينند
محمد ايمانجاني در روزنامه فرهيختگان 
نوشت: از زمان روي كار آمدن رئيس جمهور 
جديد و تش��كيل دولت س��يزدهم زمان 
زيادي نمي گذرد. در همين مدت كوتاه به  
صورت مرتب شاهد سفرهاي استاني رياست محترم جمهوري و حضور 
ميداني ايش��ان در بين مردم خصوصاً اقش��ار ضعي��ف و كم برخوردار 

هستيم. 
آنچه در كنار تمامي دستاوردهاي مثبت س��فرهاي استاني مي تواند 
بسيار حائز اهميت باشد و چه بسا باعث پي ريزي يك جريان ماندگار در 
بين مسئوالن كشور باشد، همانا فرهنگ سازي بر پايه عدالت محوري 
و مردمي بودن در بي��ن مديران كش��ور از باالترين مدي��ران كالن تا 
مديران مياني و اجرايي و استاني است. واقعيت اين است كه متأسفانه 
در ساليان گذش��ته حاكم شدن نوعي نگاه اش��رافي و تجمل گرايانه و 
دور ش��دن از آرمان هاي اصلي نظام مانند عدالت و خدمت رس��اني به 
محرومان و مستضعفان، در بين تعدادي از مديران در سطوح مختلف 
باعث س��رخوردگي و دلزدگي و ايجاد روحيه ناامي��دي در بين قاطبه 
جامعه خصوصاً طبقات ضعيف جامعه شده بود كه اين امر مي توانست 
نهايتاً به ريزش سرمايه اجتماعي نظام منجر شود، لكن با انتخاب بجا 
و هوشمندانه مردم در انتخابات رياست جمهوري و اعتماد به گفتمان 
مردم محور و عدالت طلبانه، مجدداً بارقه هاي اميد در دل مردم ش��كل 

گرفته است كه اين امر را مي توان بسيار مبارك قلمداد كرد. 
كالم آخر اينكه مادامي كه به فرموده امام راحل)ره( مسئوالن كشور، 
مردم را ولي نعمتان انقالب بدانند و خدمت رساني به توده هاي جامعه 
خصوصاً طبقه ضعيف را س��رلوحه وظايف خود ق��رار دهند، به مانند 
چهل واندي سال گذش��ته، حمايت مردمي به مانند دژي مستحكم، 

حافظ نظام و دستاوردهاي آن خواهد بود. 
........................................................................................................................

اوهام الهام
روزنامه وطن امروز در مطلبي نوشت: 
در  آذربايج��ان  رئيس جمه��ور 
گزافه گويي ضدايران��ي جديد خود 
ادعا كرد ارمنستان با كمك ايران مواد مخدر به اروپا قاچاق مي كرده 
است. به گزارش »وطن امروز«، »الهام علي اف« كه به نظر مي رسد از 
تصميم ايران و هند براي حذف آذربايجان از كريدور شمال- جنوب 
عصباني است، در س��خنراني خود در جلسه شوراي سران كشورهاي 
مستقل مشترك المنافع كه در قالب ويدئوكنفرانس برگزار شد، ادعا 
كرد ارمنس��تان در تباني با ايران از مناطق اش��غالي سابق جمهوري 
آذربايجان )اش��اره به مناطق تحت اشغال جمهوري ارمنستان كه در 
پي آتش بس قره باغ آزاد شد( براي انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا به 

مدت ۳۰سال استفاده مي كرد. 
رئيس جمهور آذربايجان كه اين روزها دلگرم به پيروزي هاي خود در 
قره باغ به واسطه حمايت تركيه و اسرائيل و با تحريك آنكارا و تل آويو 
بر حجم رفتارهاي ضدايراني خود افزوده اس��ت، پيش تر هم اظهارات 
مقام هاي ايران درب��اره حضور عناصر خارجي در م��رز ايران را با لحن 
تمسخرآميزي، بهانه هاي ساختگي خوانده و البته در اقدامي معنادار 
با پهپادهاي اس��رائيلي عكس يادگاري گرفته ب��ود! علي اف در مقطع 
فعلي با خطاي محاسباتي و برآورد اش��تباه، گمان مي كند مي تواند از 
نفوذ ايران در قفقاز بكاهد و تهران هم گزينه چنداني در اختيار ندارد 
اما طي روزهاي گذش��ته پس از تح��ركات ضدايراني باك��و و افزايش 
خصومت ها با هند، »سوبرامانيام جاينشكار« وزير خارجه هندوستان 
در س��فر به ارمنس��تان در نشس��ت خبري با همتاي ارمنستاني خود 
»آرارات ميرزويان« پيش��نهاد داد بندر استراتژيك چابهار در كريدور 
»شمال- جنوب« لحاظ شود تا به اين طريق تهران و دهلي نو تصميم 
بگيرند آذربايجان را از پروژه مواصالتي و كريدور »ش��مال- جنوب« 

حذف كنند. 
........................................................................................................................

افغانستان و جهان بي رحم
جعفر گالبي طي يادداشتي در شماره ديروز 
اعتم��اد با عنوان افغانس��تان تنه��ا و جهان 
بي رحم نوش��ت: قطعاً طالب��ان بدون كمك 
دولت ه��اي خارجي امكان حيات طي ۲۰س��ال حض��ور امريكا در 
افغانستان را نداشت و اكنون هم اگر سازمان هاي اطالعاتي و برخي 
از كشور ها كمك هاي خود به طالبان را قطع كنند و اين كشور صحنه 
مانور و زورآزماي��ي قدرت هاي بيگانه نش��ود، چه بس��ا خود ملت 
افغانستان باالخره توان ايجاد يك دولت فراگير را پيدا كند. اما نكته 
بسيار مهمي كه در اين ميان مطرح اس��ت اينكه ظاهراً دولت ها از 
حادثه ۱۱س��پتامبر در امريكا درس عبرت نگرفتند و ندانستند كه 
بازي قدرت ها با سرنوش��ت يك ملت هميش��ه قاب��ل پيش بيني و 
محاسبه نيست. ملتي كه اين گونه شاهد مناسبات بي رحمانه جهان 
اس��ت ممكن اس��ت روزي عكس العملي نش��ان دهد كه هيچ كس 
انتظارش را نداشته باش��د، كما اينكه همين حاال هم امكان ظهور و 
قدرت يافتن انواع گروه هاي مسلح با انگيزه هاي مختلف در افغانستان 
بسيار زياد اس��ت و اغلب ناظران سياس��ي احتمالش را كاماًل تأييد 
مي كنند. شايد يك  جا الزم باشد دولت ها براي يك بار هم كه شده 
اخالق انساني را در رابطه با ملت افغانستان دخالت دهند و از آينده اي 

كه پر از ابهام و تهديد است بترسند.
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چند وقتي كه ب�ا آقاي خاتم�ي مواجه بودم، 
متوجه شدم سواد ديني ايشان از رفقايشان 
خيلي بهتر است اما شيفتگي نسبت به غرب 
در رفتار و كردارش�ان ديده مي شود و همين 
موض�وع موجب ط�رح اين ديدگاه هاس�ت. 
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس 
نهم در گفت وگو با مهر، در خصوص اظهارات 
اخير محمد خاتم��ي مبني ب��ر اينكه انقالب 
اسالمي در فضاي چپ زده به وجود آمد، گفت: 
آقاي خاتمي زماني به آق��اي رحيم پورازغدي 
گفته بود »چرا نهج البالغه را شرح مي دهيد و 
اين حرف هاي چپي و سوسياليستي را مي زنيد، 
نبايد اين حرف ه��ا را بزنيد. اگر انديش��ه اي، 
كاري براي بشريت كرده باشد، همين ليبرال 

دموكراسي غرب كرده است.«
نماينده ادوار مجلس با بي��ان اينكه افكار اين 
افراد متوجه مسائل غربي است، اظهار داشت: 
س��واد ديني آقاي خاتمي خوب اس��ت، چند 
وقتي كه باهم مواجه بوديم، متوجه شدم سواد 
ديني ايشان از رفقايشان خيلي بهتر است اما 
شيفتگي نسبت به غرب در رفتار و كردارشان 
ديده مي شود و همين موضوع موجب طرح اين 

ديدگاه هاست. 

   قانون اساسي، محتواي جمع گرايي دارد 
نه سوسياليستي

توكلي با اشاره به اظهارات خاتمي مبني بر اينكه 
در قانون اساس��ي چپ زدگي مشاهده مي شود، 
گفت: قانون اساس��ي نيز به دليل مظالم ش��اه و 
بدكرداري اكث��ر س��رمايه داران داراي محتواي 
جمع گرايي بود، اين حرف درس��تي اس��ت اما 
هركس به جمع گرايي معتقد باش��د، سوسيال 
نيست، به عنوان مثال ميرحسين موسوي از نظر 
ايدئولوژيك سوسيال نبود بلكه از نظر اقتصادي 

سوسياليست و داراي روحيه جمع گرايي بود. 
وي با بي��ان اينكه من با برخي م��واد قانون ملي 
كردن صنعت نف��ت مخالف ب��ودم، اظهار كرد: 
در اين قانون اعالم مي شد همه چيز بايد دست 
بخش خصوصي باشد اما سؤال اين است كه بخش 
خصوصي كه هم بتواند، هم بخواهد و هم سالم 
باشد، كجاس��ت؟ رئيس هيئت مديره ديده بان 
ش��فافيت و عدال��ت تصريح كرد: ش��ركت هاي 
خصوصي و ش��خصيت هاي حقوقي خصوصي 
۸۵درصد كل س��پرده هاي بانك��ي را در اختيار 
دارند اما تعدادشان ۰/۵۸درصد كل سپرده داران 

است كه اين به معناي ظلم به مردم است. 
وي با بيان اينكه گرايش به س��رمايه داران در 

بين اي��ن گروه فك��ري وج��ود دارد، گفت: از 
۴۵۷ميليون حساب سپرده اشخاص حقيقي، 
۱۹۱هزار حس��اب باالي ۱۰۰ميليون سپرده 
دارند كه اين حساب ها براي ۲۳هزار نفر است 
يعني ۰/۴درصد كل سپرده گذاران، به عبارت 
ديگر اي��ن افراد مال��ك ۵۸درصد س��پرده ها 
هستند و ۹۶درصد ديگر س��پرده گذاران تنها 

مالك ۴۲درصد سپرده ها مي باشند. 
   من را متهم به نئوماركسيست كردند 

توكلي تصريح كرد: دفاع از مردم به معناي افكار 
سوسياليستي نيست بلكه به معناي اسالم است. 
وي اظهار داشت: در دولت آقاي خاتمي مسعود 
نيلي به دس��تور جهانگيري وزي��ر وقت صنعت، 
كتابي را در موض��وع اس��تراتژي صنعتي ايران 
نوشت و حرف هاي عجيبي زد. بنده مقاله علمي 
عليه اين كتاب نوشتم و به امضاي ۱۰نفر از جمله 
آقايان رفيع پور، الهوتي، خوش چهره، سبحاني 
و نادران رس��اندم. رئيس هيئت مديره ديده بان 
شفافيت و عدالت ادامه داد: اين مقاله را به شكل 
نامه براي آقاي خاتمي فرس��تادم و اعالم كردم 
نيلي و دوستانش به دنبال برخي اهداف در انقالب 

اسالمي هستند. 
توكلي در تشريح اين اهداف گفت: در سياست 

داخلي نگاه آنها اينگونه بود كه سياستمداران بايد 
حامي بخش خصوصي باشند و تمام قواعد را بر 
مبناي منافع بخش خصوصي برنامه ريزي كنند 
و عوامل اقتصادي يا بايد بخش خصوصي باشند 
يا افرادي باش��ند كه از س��وي بخش خصوصي 
معرفي مي ش��وند. وي ادامه داد: در سياس��ت 
خارجي معتقد بودند بايد سياس��ت هاي ايران 
با نظم جهاني تجانس داش��ته باش��د و هرگونه 
موضع گيري اخالقي و انساني در خارج از مرزهاي 
جغرافيايي ممنوع است. نماينده مردم تهران در 
مجلس نهم گفت: در حوزه اجتماعي معتقد به 
حاكميت سرمايه داري بودند و اعالم مي كردند 

جمع گرايي به توسعه منجر نمي شود. 
وي اظهار داشت: پس از انتشار اين نامه در يكي از 
روزنامه ها به من بد و بيراه گفتند و اظهار داشتند 
ما از نئوماركسيست ها خط مي گيريم، در حالي 
كه من با نئوماركسيست ها مخالف بودم. توكلي 
تصريح كرد: ده ها برنده جايزه نوبل مخالف اين 
تفكر بودند اما هيچ كدام هم ماركسيست نيستند. 
وي اين سياس��ت ها را غلط و برخالف بش��ريت 
خواند و گفت: ۴۰درصد سرمايه و ثروت امريكا در 
اختيار ۰/۱درصد مردم است. ما با سوسياليست 

كاري نداريم اما با چپاول مردم مخالفيم. 

احمد توكلي:

»خاتمي«شرحنهجالبالغهراترويجسوسياليسمميدانست

نگاهي عميق تر به سفرهاي استاني
يكي از آسيب هاي مهمي كه همواره در كمين مسئوالن بوده و خواهد 
بود، بي توجهي به مردم و خصوصاً محرومان و تمايل به اشرافي گري 
اس��ت، به نحوي كه ميان اش��رافي گري و دوري و بي خبري از مردم 
يك رابطه مس��تقيم و غيرقابل انكار برقرار است. اين مسئله آنقدر با 
اهميت اس��ت كه در كالم بزرگان ديني ما مكرر به آن اشاره گرديده 
است، به عنوان مثال اميرالمؤمنين)ع( در نامه معروف خود خطاب به 
مالك اشتر دستور مي دهند كه رابطه مستقيم خود با مردم را همواره 
حفظ كند، چراك��ه غفلت از مردم موجب غفلت از امور خواهد ش��د: 
»هيچ گاه خ��ود را در زماني طوالني از رعايا پنه��ان مدار، زيرا پنهان 
ماندن زمامداران از چشم رعايا موجب نوعي كم اطالعي نسبت به امور 
مي شود و آنها را از آنچه نسبت به آن پنهان مانده اند بي خبر مي سازد، 
در نتيجه مس��ائل بزرگ نزد آنان كوچك و امور كوچك در نظر آنها 
بزرگ مي شود، كار خوب، زشت جلوه مي كند و كار زشت، خوب و حق 

و باطل با يكديگر آميخته مي شود.« 
سيره قطعي امامين انقالب نيز توجه دادن مسئوالن نظام به دوري از 
تجمل و اش��رافي گري، حفظ ارتباط با مردم و تالش براي خدمت به 
مردم بوده اس��ت و در برهه هاي مختلف نيز به اهميت اين موضوعات 
اشاره داشته اند، به  عنوان مثال امام خميني)ره( اين گونه به مسئوالن 
خطاب مي كنند: »مردم را بپذيريد ب��راي خودتان، برويد توي مردم، 
جدا نشويد از مردم، آن وقت ]زمان طاغوت[ اين  طور بود كه مردم را 

نمي پذيرفتند، جدا بودند از مردم« )صحيفه امام، ج ۱۲، ص۴۵۶(. 
رهبر معظم انقالب نيز براي صحبت با مردم، اطالع رساني موضوعات، 
مش��ورت با مردم و همچنين ساده زيستي مس��ئوالن بسيار ارزش 
قائلند، به  عن��وان مثال در بيان��ات خود اين گون��ه رئيس جمهور و 
اعضاي هيئت دولت س��يزدهم را خطاب قرار دادند: »مردمي بودن 
مقوله گسترده اي اس��ت و جلوه هايي دارد. يك جلوه همين رفتن 
ميان مردم و شنيدن بي واس��طه از مردم است. رفتن به ميان مردم 
و گفت وگوي بي واس��طه با آنها از ابعاد بس��يار خوب مردمي بودن 
است«، لذا خوِد عمل ارتباط مستقيم با مردم، في نفسه داراي بركات 
و مزاياي زيادي براي كش��ور، م��ردم و دولت خواهد ب��ود. از جمله 
مهم ترين دستاوردهاي س��فر به مناطق مختلف و خصوصاً محروم 
كشور اينكه، ارتباط مس��تقيم با مردم حفظ شده و اعتماِد عمومي 
آسيب ديده آرام آرام ترميم مي گردد و روحيه اميد در مردم دوباره 
زنده مي شود، مشكالت مردم و كشور از نزديك لمس و راه حل هاي 
عملي تر و كِف ميداني تر ارائه مي گ��ردد و اينكه فرضاً حتي اگر درد 
مردم نيز در اين ديدارها دوا نشود، اما خود، التيامي  است بر زخم هاي 
آنها تا ديگر، مگسان عرصه جوالن پيدا نكنند، ضمن اينكه اين كار، 
به خودي خود باعث مي ش��ود فرهنگ كار ميداني بسط پيدا كرده 
و پشت ميز نش��يني صرف و اتكای كامِل مس��ئوالن به گزارشات، 
كمرنگ شود و برنامه هاي رسانه اي دش��منان نيز شكست بخورد. 
به عالوه اگر اين ديدارها و سفرها با برنامه قبلي و مبتني بر شرايط 
روز باشند، گزارشات آماري و مديريتي دقيقي قبل و بعد از هر سفر 
تهيه گردند و مهم تر از آن اينكه روند پيگيري و پيشرفت مصوبات 
و گزارشات دقيقاً رصد و اطالع رساني شوند، فوايد و بركات سفرها 

دوچندان خواهد شد. 
اما بعضي مش��اهدات در اين س��فرها و خصوصاً تكرار آنها، خبر از 
اختاللي مي دهد كه به دليل اهميت آن، الزم است هرچه سريع تر 
در جهت رفع آن تالش گردد اما اين نارس��ايي و اختالل چيست؟ 
و درمان آن چگونه اس��ت؟ و حل نش��دن آن چه پيامدهايي درپي 
خواهد داش��ت؟ در ادامه مختصري راجع ب��ه آن توضيحاتي ارائه 

خواهم كرد. 
وجود يكس��ري قوانين، قواعد و دس��تورالعمل هايي براي اداره هر 
كشور، سازمان و حتي هر گروهي ضروري است، يعني براي پيشبرد 
اهداف و برنامه ها الزم اس��ت يكس��ري قواع��د و قوانيني همچون 
نحوه اداره ام��ور، ميزان اختيارات و پاس��خگويي اف��راد، چگونگي 
جريان هاي كاري، نحوه تقسيم كار و به صورت كلي هر چيزي را كه 
به برنامه ريزي و اجراي آن كمك كند، مشخص كند و طبيعي است 
كه اگر چنين قوانيني وجود نداشته باشد، عايدي ای جز هرج و مرج 
و اختالف و تنش نخواهد داش��ت. مجموعه چنين قواعد و قوانيني 
را اصطالحاً نظام ديوان ساالري مي گويند، البته بايد به اين دستگاه 
ديوان س��االري تنها به عنوان يك ابزار براي پيشبرد امور و برنامه ها 

نگاه شود و نه يك هدف. 
در اداره كش��ور پهناور و گس��ترده اي چون ايران ني��ز قاعدتاً وجود 
چنين نظام اداري بس��يار واجب خواهد بود. در واقع تمامي اموري 
كه در كشور انجام مي ش��ود يا بايد انجام شود، از طريق اين دستگاه 
گسترده پيگيري و اجرايي مي شود اما مشكل و اختاللي كه قبل تر به 

آن اشاره شد، چيست؟
هنگامي كه مقام اول اجرايي )يا تقنيني يا قضايي( كش��ور، به يك 
شهرستان و روس��تا )يا يك زندان و دادگاه( مي رود و امور اوليه اي 
مثل پرداخت حق بيمه و حقوق )يا فرآيند رسيدگي به يك پرونده( 
با توقف يا كندي يا اختالل ش��ديد مواجه اس��ت، زنگ خطري از 
نارسايي و اختالل در اين دس��تگاه عظيم بوروكراسي )كه وظيفه 
اصلي اش به عنوان ابزاِر اداره كشور، همين است( در گوش انسان به 
صدا درمي آيد كه خب فالن وزير، فالن استاندار، فالن مقام مسئول 
و فالن كسي كه در اين حوزه مس��ئوليت داشته، پس مشغول چه 
كاري بوده؟ و اساس��اً چرا پيش هيچ  كس��ي مورد بازخواست قرار 
نگرفته و نمي گيرد؟ مگر امام بزرگوار ما نفرمودند: »براي اين مردم 
ستمديده خدمت كنيد، اين مردمي كه شما را به اينجا رسانده اند 
و اگر اينها نبودند حاال يا در حبس ها بوديد يا در قبرستان ها، براي 
اينها بايد خدمت بكنيم، هر كس به اندازه اي كه مي تواند« )صحيفه 

امام، ج ۱۹، ص۳۷۶(. 
اينكه رئيس دولت )كه وظيف��ه اصلي اش برنامه ريزي، ريل گذاري و 
خط مشي نهادن در حوزه هاي مختلف كالن اداره يك كشور است( 
زمان خود را براي حل مسائلي صرف كند كه ناشي از كم كاري افراد 
ديگري بوده، باعث خواهد ش��د كه زمان به هم��ان كارهاي مهم تر 
نرسد. به بيان رهبر انقالب: »... در آن ش��رايطي كه فقر و گرسنگي 
مانند گياه هرزه اي، بي حساب دارد بر روي زمين ها مي رويد، آنجا پر 
كردن شكم يك گرسنه، مثل قيچي كردن پيكره باالي يك دانه علف 
هرزه است. در صحرا، علف هرزه چقدر قيمت دارد؟ باالخره از جلوي 
چشم، يك گياه هرزه كم مي ش��ود، اما چقدر اين كار اساسي است؟ 
چقدر جالب است اين كار؟ خيلي كم و ناچيز...« )طرح كلي انديشه 

اسالمي در قرآن، ص۵۱(. 
كوتاه س��خن اينكه همانطور كه در ابتدا گفته ش��د، مردمي بودن 
بسيار بااهميت بوده و قطعاً الزم است و جزء جدايي ناپذير يك دولت 
انقالبي خواهد بود اما در كنار اين س��فرهاي پرسود و بابركت الزم 
است: اوالً تمامي مصوبات كاماًل پيگيري و رصد شوند. ثانياً و بسيار 
مهم اينكه تالش شود در اين سفرها و ديدارها و گفت وگوها، نقاط 
مختل، معيوب و احياناً گلوگاهي دس��تگاه اجرايي و بوروكراس��ي 
كش��ف و برای حل آن تالش ش��ود. اين خود كمك مي كند كه با 
يك ش��يب آرام، مديريت كالن كاره��ا روي ريل صحي��ح بيفتد. 
ثالثاً به مردم، اطالع رس��اني دقيق از امور بشود، وجود يك سامانه 
اطالع رساني پيش��رفته و برخط بس��يار راهگش��ا خواهد بود. اگر 
وعده اي داده شد و عملي نشد، در ميان گذاشتن آن با مردم و بيان 
علل عملي نشدن وعده حتماً كارگشاست و البته كه راه عذرخواهي 

نيز هميشه باز است. 
* دانشجوي دكتراي مديريت دولتي

از هفتم خرداد ماه س�ال گذش�ته كه مجلس 
يازدهم كار خ�ود را آغ�از كرد، باره�ا مورد 
تخريب و تخطئ�ه جري�ان تجديدنظرطلب 
قرار گرفته و هر رفتار و تصميم گيري مجلس 
طي 1/5س�ال اخير بارها با اتهامات و حمالت 
گس�ترده اين جري�ان مواجه ش�ده اس�ت. 
يك�ي از آخري�ن م�واردي ك�ه منج�ر ب�ه 
شكل گيري حمالت گسترده عليه عالي ترين 
نهاد قانونگذاري كش�ور ش�ده، بحثي تحت 
عن�وان »محرمان�ه ش�دن اموال مس�ئوالن 
توس�ط مجلس يازدهم« اس�ت كه طي چند 
روز اخير م�ورد توجه رس�انه ها و چهره هاي 
شناخته شده جريان مورد اشاره قرار گرفته 
آن هم در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. 
همانطور كه اش��اره ش��د، در دكترين جريان 
غ��رب زده، مجل��س يازدهم به واس��طه آنكه 
اكثريتش در اختيار جري��ان رقيب قرار دارد، 
بايد به هر بهانه و حربه اي مورد عمليات رواني 
قرار بگيرد، اين در حالي كه مجلس گذش��ته 
ك��ه اكثريت منتخب��ان آن را جري��ان مدعي 
اصالح طلب و حامي دولت روحاني تش��كيل 
مي داد، با كمترين انتقادي از سوي رسانه هايي 
كه امروز مدعي شده اند، مواجه نشد. چند روز 
پيش روزنامه شرق در گزارش مفصلي تالش 
كرد عملكرد مجلس فعلي را زير سؤال برده و 
خروجي آن را در مقاب��ل مطالبات اقتصادي 
مردم قرار ده��د. اين روزنامه در گزارش��ي با 
تيتر »منتقدان تازه مجلس انقالبي« نوشت: 
»مجلس يازدهم برخالف آنچ��ه نمايندگان 
پيش از انتخاب��ات مجلس ش��عار مي دادند، 
هيچ اتفاق مثبت��ي در جهت رفع دغدغه هاي 
مردم انجام نداده اس��ت... بهارستان نش��ينان 
كه خود را انقالبي ترين مجل��س تاريخ ايران 
مي نامند، تاكنون نه  تنه��ا حركتي انقالبي از 
خود نشان نداده اند كه در تصميم سازي ها جز 
نقض حقوق شهروندان دستاوردي نداشته اند؛ 
مجلسي كه نه پاس��خگو است و نه انتقادات را 

مي شنود.« 
ش��رق همچنين ادام��ه مي ده��د: »در كارنامه 

مجل��س يازدهم طرح ي��ا اليحه اي ك��ه بتواند 
گره از مش��كالت مردم باز كند هم ديده نشده 
تا به بررس��ي طرح صيانت دل خ��وش كنند... 
انتقادات به عملكرد مجلس حتي ش��امل تعداد 
اندك نمايندگان مستقل و دغدغه مند هم شده 
و اين گونه نيست كه از داخل بهارستان منتقدي 
وجود نداشته باشد اما اكثريت اصولگرا كه بخش 
مهمي از آنها هم تندروهاي جريان اصولگرايي 
هس��تند، دل به ش��نيدن انتق��ادات نداده اند و 
خبري از اصالح روند كاري بهارستان نيست.« 
اين مشتي از خرواري اس��ت كه نشان مي دهد 
تخريب مجلس يازدهم بيشتر از آنكه به دليل بر 
زمين ماندن مطالبات اقتصادي و معيشتي باشد، 
يك پروژه حزبي- جناحي اس��ت كه اگر غير از 
اين بود رسانه هاي وابسته به اين جريان با ذكر 
موردي قوانيني كه طي ۱/۵ س��ال اخير توسط 
مجلس به تصويب رس��يده به صورت مس��تند 
و مس��تدل كم كاري مجلس در حوزه معيشت 
مردم را اثبات مي كردن��د چراكه طرح اتهامات 
كلي آن هم با جمالت كليشه اي ساده ترين كار 

ممكن براي حمله به مجلس است. 
حال جديدتري��ن پروژه ب��راي تخريب مجلس 
يازده��م در حالي به صورت گس��ترده توس��ط 
جريان غرب زده تحت عنوان »محرمانه ش��دن 
اموال مسئوالن توسط مجلس يازدهم« دنبال 
مي ش��ود كه قي��د »محرمانگ��ي« روي اموال 
مس��ئوالن نظام توسط مجمع تش��خيص و در 
دوران رياس��ت هاشمي رفسنجاني روي مصوبه 
مجلس هشتم اعمال شده و البته در همان دوره 

با مخالفت جريان انقالبی مواجه شده است. 
در ش��رايط كنوني نيز مجلس يازدهم در تالش 
اس��ت قانون مذك��ور را اصالح و نقاي��ص آن را 
مرتفع كند. حال جريان غرب زده همين مسئله 
را به صورت وارونه جلوه داده اس��ت تا بار ديگر 

بستر تخريب مجلس فعلي را فراهم كند. 
   قيد »محرمانگي« بر اموال مسئوالن 

در زمان رياست هاشمي بر مجمع 
در همين باره احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده 
مردم قم در مجلس طي گفت وگويي در واكنش 

به هجمه هاي اخير برخي رس��انه ها به مجلس 
يازدهم به بهانه محرمانه ماندن اموال مسئوالن 
بعد از اعالم اظهار داشت: مجلس هشتم مصوب 
مي كند، همه مسئوالن كشور اموال خود را اعالم 
كنند، شوراي نگهبان آن را مغاير قانون اساسي 
مي داند. با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود و بعد 
از مدتي با قيد محرمانه تأييد مي شود، حال بايد 
از هجمه كنندگان پرس��يد، اين چه ارتباطي به 

مجلس يازدهم دارد؟ 
عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س ادامه داد: 
اصل۱۴۲ قانون اساسي رسيدگي به اموال برخي 
از مسئوالن حاكميتي، قبل و بعد از دوره تصدي 
مسئوليت توس��ط آنها ذكر شده و بر اين اساس 
بايد دارايي مقام معظم رهبري، رئيس جمهور، 
معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان 
آنان قبل و بع��د از خدمت، توس��ط رئيس قوه 
قضائيه رسيدگي شود كه برخالف حق، افزايش 

نيافته باشد. 
وي ادام��ه داد: ب��ه دلي��ل جام��ع نب��ودن اين 
اص��ل قان��ون اساس��ي، در مجل��س هش��تم 

و در۱۷ارديبهش��ت ماه س��ال ۹۱ ب��ا پيگيري 
نمايندگان قانوني تصويب ش��د ك��ه به موجب 
آن تمام مقام��ات و كارگزاران كش��وري اعم از 
شهردار، رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس، 
فرمانداران و... بايد ام��وال خود را به قوه قضائيه 
اعالم كنند كه اين مصوبه در شوراي نگهبان به 
دليل مغايرت با قانون اساسي رد شد و به دليل 
اصرار مجلس شوراي اسالمي اين مصوبه براي 
تعيين تكليف ب��ه مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام در زمان رياس��ت آيت اهلل هاشمي ارسال 
شد اما اين مصوبه حداقل س��ه سال در مجمع 

باقي ماند. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در 
حقيقت بر اساس اين طرح سازمان ها موظفند، 
اطالعات مالي و اقتصادي مسئوالن را در سامانه 
قوه قضائيه مانند گذشته به اشتراك بگذارند و 
اعالم شده، اين اطالعات محرمانه بماند و مجلس 
تصميم جديدي براي اين موضوع نگرفته است، 
البته اين طرح اكنون در حال رسيدگي و بررسي 
در كميسيون است و مواد آن هنوز به طور كامل 
تصويب نشده و پس از تصويب و نهايي شدن به 
صحن علني براي بررسي ارسال خواهد شد كه 
در آنجا نيز بر اس��اس پيش��نهادات نمايندگان 

امكان اصالح و تغيير وجود دارد. 
   مجل�س يازده�م مصوب�ه اي درب�اره 

محرمانه بودن اموال مسئوالن نداشته 
سخنان اميرآبادي و س��اير نمايندگان مجلس 
كه قيد محرمانگ��ي به اموال مس��ئوالن را كار 
مجمع تشخيص مي دانستند، سخنگوي شوراي 
نگهبان ني��ز تأيي��د مي كند. وي روز گذش��ته 
درباره محرمانه بودن اموال مسئوالن كه اخيراً 
در فضاي مج��ازي و به بهانه اع��الم نظر مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام صورت گرفته است، 
گفت: »درباره رس��يدگي به اموال مس��ئوالن 
بايد بگويم متن جدي��دي در مجلس يازدهم به 
تصويب نرسيده و اين موضوع مربوط به مصوبه 
مجالس پيش��ين اس��ت و مصوبه فعلي مربوط 
به مجمع تش��خيص مصلحت نظام اس��ت.  اگر 
مصوبه اي خالف ش��رع و قانون اساسي نباشد، 
ش��وراي نگهبان آن را تأييد مي كند ولي قانون 
فعلي مرب��وط به مصوب��ه مجل��س و مربوط به 
سال هاي قبل اس��ت و اگر مصوبه اي در مجلس 
به تصويب برسد در شوراي نگهبان آن را بررسي 

خواهيم كرد.«
   تخريب به هر قيمتي

بديهي است كه تصميم مبني بر محرمانه شدن 
اموال و دارايي هاي مس��ئوالن كش��ور توس��ط 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با رياست هاشمي 
رفس��نجاني صورت گرفته اس��ت و تالش اين 
روزهاي جريان غ��رب زده براي تخطئه مجلس 
صرفاً ي��ك عمليات رس��انه اي و رواني با اهداف 
سياسي اس��ت و دغدغه هاي اين روزهاي مردم 
در حوزه اقتصادي و معيشتي در آن جايي ندارد. 
ادعاي اين روزهاي ش��خصيت ها و رس��انه هاي 
اين جريان در باب ضرورت شفافيت و محرمانه 
نبودن موضوعات كالن و اساسي مردم و كشور 
در حالي اس��ت كه تنها طي هش��ت سال اخير 
بس��ياري از موضوعات مهم نظير گفت وگوهاي 
لوزان، گفت وگوهاي برجام، ق��رارداد بوئينگ، 
قرارداد پژو، قرارداد نيروگاه يونيت اينترنشنال، 
ق��رارداد FATF، مبلغ جريم��ه گازي ايران- 
تركيه، جريمه قرارداد كرسنت، رقم حقوق هاي 
نجومي مديران ارش��د دولت و بسياري ديگر از 

مصاديق همچنان محرمانه باقي مانده است.

دستور كار جريان غرب گرا

مجلس یازدهم را تخریب کنيد حتی با مصوبه دیگران!
تصميم مبني بر محرمانه شدن اموال و دارايي هاي مسئوالن كشور توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام با رياست هاشمي رفسنجاني صورت 

گرفته است و تالش اين روزهاي جريان غرب زده براي تخطئه مجلس صرفًا يك عمليات رسانه اي و رواني با اهداف سياسي است

سعيد همتي
   گزارش   یک

مجل�س هش�تم مصوب 
مي كند، همه مس�ئوالن 
كشور اموال خود را اعالم 
كنند، شوراي نگهبان آن 
را مغاي�ر قانون اساس�ي 
مي داند. با اصرار مجلس 
هش�تم، مصوبه به مجمع 
تش�خيص مصلحت نظام 
فرستاده مي ش�ود و بعد 
از مدتي با قي�د محرمانه 
تأيي�د مي ش�ود، ح�ال 
باي�د از هجمه كنن�دگان 
پرسيد، اين چه ارتباطي 
به مجل�س يازدهم دارد؟


