ورود کمیسیون اصل  ۹۰مجلس به پرداخت حقوقهای نجومی

سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس با انتقاد از تمکین نکردن برخی دستگاههای
دولتی به قانون مجلس برای پرداخت نکردن حقوقهای نجومی ،گفت :گزارشی ار
وضعیت پرداختها در دستگاههای دولتی در این کمیسیون تهیه میشود.
بهرام پارسایی گفت :گزارشهای متعددی به کمیسیون اصل  90مجلس واصل شده،
مبنی بر اینکه هنوز برخی دستگاههای دولتی ،قانون مصوب مجلس درباره مقابله با
حقوقهای نجومی را اجرا نکردهاند .وی افزود :بعضا اطالعات پراکندهای نیز از دستگاههای
دولتی مبنی بر پرداحت حقوقهای نجومی به ما در کمیسیون اصل  90مجلس میرسد که با
دستگاههای مربوطه مکاتبات الزم را انجام دادهایم و منتظر پاسخ آنها در این باره هستیم.
وی گف��ت :باید وضعیت پرداخت حقوقها در دس��تگاههای دولتی که از بودجه عمومی
کش��ور ارتزاق میکنند ،مشخص ش��ود .قرار است گزارشی از وضعیت پرداخت حقوقها
و میزان اجرای قانون جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی در کمیس��یون اصل 90
مجلس تهیه کنیم.

گام برجامی اخیر جدیت ایران به دنیا نشان داد

عض��و مجلس خبرگان رهب��ری با انتقاد از تعلل اروپاییه��ا گفت :اروپاییها جز
وعدهدادن اقدامی برای انجام تعهداتشان نکردند.
حجت االس�لام محس��ن قمی اظهار کرد :ما به دنبال سالح هستهای نیستیم و
آن را حرام میدانیم .برجام پیمانی بین المللی و مصوب شورای امنیت سازمان
ملل بود که آمریکا آن را زیر پا گذاشت و از آن خارج شد.
وی گفت :زمانی که آمریکاییها دیدند که برجام به برجامهای ۲و  ۳تبدیل نش��د،
از این پیمان بینالمللی خارج شدند.
حجتاالس�لام قمی اف��زود :ترامپ اخیرا تاکید کرده بود که ما ب��ه دنبال تامین امنیت
رژیم صهیونیس��تی و عربستان سعودی هستیم .وی با بیان اینکه اروپاییها گفته بودند
که منافع ایران را تامین میکنیم ،یادآور شد :ما در عمل دیدیم که اروپاییها جز وعده،
اقدامی در راس��تای تعهداتش��ان در برجام نکردند .ایران پس از یکس��ال صبر راهبردی،
اقدامی در تعهدات اروپاییها ندید و جدیت خود را به دنیا اعالم کرد.

طرح «اعاده اموال نامشروع» به دنبال مبارزه با فساد آقازادهها است

عضو هیئت رئیس��ه مجلس گف��ت :حجم زیادی از نارضایتیها ،نتیجه فس��اد و
تبعیض در میان مسئوالن و آقازادههایشان است و طرح اعاده اموال نامشروع به
دنبال مبارزه با مسئوالن و آقازادههای مفسد است.
سید امیرحس��ین قاضیزاده هاشمی گفت :در این مس��یر مبارزه با فساد اقتصادی
مسئوالن و خانوادههای آنها ضروری است.گویی ضرورت دارد تا نظامی برای مراقبت از
مسئوالن وجود داشته باشد؛ باید ذینفعان کسب قدرت اقتصادی و سیاسی را زیر نظر قرار
دهیم که اگر آزادی عمل داشته باشند ،مسئولیتشان دچار خدشه میشود .وی افزود :در نتیجه
اعتماد مردم به نظام و اقتصاد کشور آسیب میبیند و حجم زیادی از نارضایتیها ،نتیجه فساد
و تبعیض در میان مسئوالن و آقازادههایشان است و طرح «اعاده اموال نامشروع» به دنبال
مبارزه با مسئوالن و آقازادههای مفسد است .قاضی زاده هاشمی گفت :به همین دلیل مجلس
شورای اسالمی لزوم قانونگذاری در این زمینه را ضروری دانست و در این راستا طرح الحاق
موادی به قانون اجرایی شدن اصل  ۴۹یا اعاده اموال نامشروع مسئوالن را به تصویب رساند.

رویـکرد
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اصالحات ناامید از تدبیر و امید برای مردم خط و نشان می کشد؛

مدعیان آزادی بیان و محاکمه رکن اساسی دموکراسی؟!
مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

نمی ش��ود مردم را وقتی به
دست بـه نقد
کاندیدی هم طیف رای می
دهند باش��عور و فرهنگ خواند و وقتی رایش��ان
خالف نظر طیف خاص اس��ت آنها را شایس��ته
مذم��ت و محاکمه خوانده و رایش��ان را از س��ر
احساس و هیجان تحلیل کرد.
اساسا مردم به عنوان رکن چهارم دموکراسی در
کشورهای که نظامشان برپایه مردم ساالری است
حق انتخاب دارند چه برسد به جمهوری اسالمی
ایران که کال بر پایه و اساس خواست مردم شکل
گرفته و قوانین و قواعد آن تدوین شده است .در
جمهوری اسالمی ایران کس��ی نمی تواند مردم
را برای خواس��تن فردی و رای به او مذمت کند
حتی اگر این فرد «بنی صدر» باشد! درست است
که مردم در نظام جمهوری اسالمی وظیفه دارند
برای رایی که به صندوق می اندازند تحقیق کرده
و کاندیدایی را برگزینند که با معیارهای انقالبی
همخوانی بیش��تر ی داشته باش��د .درست است
که مردم وظیفه دارند حواسش��ان را جمع کنند
تا فریب ش��عارها و تظاهرها را نخورند .درس��ت
اس��ت در نظ��ام جمهوری اس�لامی ک��ه بر پایه
خواس��ت مردم شکل گرفته اس��ت وظیفه مردم
سنگین ترین وظیفه است اما نباید فراموش کرد
که مردم انقالبی مختارن��د حتی گاهی مدعیان
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خاطرنش��ان کرد :در بحران امنیتی نظام که از سال
 78تا  97ش��امل س��ه مقطع میش��ود ،بحرانها با
ب��ه میدان آم��دن و حضور مردم حل ش��دند .برخی
میگفتند که نباید ب��ه نیروهای مردمی اعتماد کرد
ام��ا دیدیم که ای��ن نیروهای مردمی ب��ا قدرت وارد
میدان شدند و به فتنهها پایان دادند.
سرلشکر جعفری تصریح کرد :دشمن امید بسته بود
که در س��ال  96و  97نظام را به زانو درآورد اما علی
رغم س��ازماندهی و فش��ارهای اقتصادی به نظام ،به
سبب حضور و حمایت نیروهای مردمی موفق نشدند.
وی تأکید کرد :ثمره قدرتی که امروزه به برکت خون
ش��هدا و تالش مردم داریم س��بب ش��ده است تا در
عرصه امنیتی و دفاعی رش��د بومی خوبی داش��تیم.
سرلش��کر جعفری تصریح کرد :از جمله پهپادی که
اخیرا توس��ط سپاه ساقط ش��د یا موشکهای نقطه
زن با دقت باال؛ عظمت دس��تاوردهای نظامی انقالب
را نش��ان میدهد و این عظمت را دش��من میبیند و
چیزی هم نمیگوید تا بازی را نبازند.
مس��ئول قرارگاه فرهنگ��ی و اجتماعی بقیه اهلل(عج)
ادام��ه داد :در ده��ه پنج��م انقالب اس�لامی جنس
تهدیده��ا متف��اوت از دههه��ای قبل اس��ت .اگر در
گام اول انق�لاب صرفاً با تهدیدهای دفاعی و امنیتی
مواج��ه بودیم ،در آغاز گام دوم ای��ن تهدیدها دیگر
کارآیی ندارند زیرا دش��من میداند که اگر دست به
غلطی زند ،بی آبرو میش��ود .وی خاطرنش��ان کرد:
پاسخ تهدید نرم را جوانان مؤمن و متعهد باید بدهند
و دع��وت رهبر معظم انقالب از جوان مومن و متعهد
با ش��کل آتش به اختیار به همین دلیل اس��ت .باید
برای حضور مردم در عرصههای مختلف تالش کرد و
بستر سازی برای این حضور خیلی سخت است.

مردم به نظام اعتماد دارند
نظام هم به مردم اعتماد دارد
همهی این بلواهائی که شما مشاهده کردید در دورهی
بعد از انتخابات پیش آمد و پیش آوردند و آنها حمایت
کردن��د ،برای همین بود که ش��اید بتوانند پش��توانهی
مردمی انقالب را ضرب��ه بزنند و از انقالب بگیرند .بنده
عرض کردم نش��انهی اعتماد مردم به این نظام ،حضور
چهل میلیونی در انتخابات بود .حاال در رادیوهای بیگانه
و متأس��فانه بعضی هم در داخل همن��وای با آنها ،هی
اصرار و تکرار که بله ،اعتماد مردم از نظام س��لب شده!
این ،جواب آن حرف است .آنجا ما گفتیم اینی که هشتاد
و پن��ج درصد مردم میآیند رأی میدهند ،چهل میلیون
پای صندوقها میآیند ،به هر کسی که رأی میدهند ،خود
آمدن پای صندوق ،نشانهی اعتماد مردم به نظام است -
که حقیقت قضیه هم همین است  -اینها برای اینکه این
حرف را دروغ از آب در بیاورند ،مکرر در مکرر تبلیغات
کردن��د که اعتماد مردم از دس��ت رفته؛ چه کار کنیم؟
حاال بعضی در لباس دلس��وزی گفتند چه کار کنیم که
اعتم��اد برگردد! مردم به نظام اعتماد دارند ،نظام هم به
ش��اءالل خواهید دید در انتخابات
هَّ
مردم اعتماد دارد .ان
آینده  -که حاال دو سه سال دیگر است  -همین مردم با
وجود همین بازیگریای که مخالفان و دشمنان و غافالن
و بیخبران داخلی کردند ،یک حضور مس��تحکمِ قویای
در انتخابات خواهند داشت .نکته این است که باید همه
مراقب باش��یم که نظام جمهوری اسالمی ،تبدیل نشود
ب��ه یک نظام بیاعتقاد به دین؛ به قول آقایان ،یک نظام
سکوالر؛ باطن سکوالر ،ظاهر دینی.

Yd

مس��ئول ق��رارگاه فرهنگ��ی
امنيت و اقتدار
اجتماعی بقیه اهلل االعظم (عج)
گفت :در آغاز گام دوم انق�لاب تهدیدهای نطامی و
امنیتی دیگر کارآیی ندارند.
سرلش��کر محمدعلی جعفری اظهار داشت :مجموعه
سراج یک نهاد مردمی است که باید همچنان مردمی
بماند تا موفقیتهای بیش��تری به دس��ت آورد .باید
حرکت جهادی و مردمی خود را فراتر از یک سازمان
در قالب��ی ادامه دهید که ویژگی نهاد بودن و مردمی
بودن آن برجسته شود.
وی افزود :اکنون ش��ما در سراج در میانه راه هستید
و انش��اءاهلل با تفضل اله��ی و عنایت اهل بیت(ع) به
سمت چشم انداز نهایی حرکت میکنید و به اهداف
مش��خص ش��ده و مطابق انتظار رهبر معظم انقالب
اس�لامی از یک مجموعه مردم��ی جوانانه متعهد به
انقالب ،خواهید رس��ید .چند سالی است که خطاب
رهبر معظم انقالب اس�لامی ب��ه نیروهای مردمی و
جوانان انقالبی اس��ت و به ویژه از ابتدای سال  97و
بع��د از آن انتظارات خود را از مجمموعههای مردمی
و جوانان بیان کردهاند .ایشان در نهایت در بیانیه گام
دوم انقالب ترس��یم نقش��ه راه صورت داده و سپس
در صحبت اخیر با دانش��جویان ،یک دستور عملیاتی
ب��رای نیروهای جوان و مردم��ی در حوزه جنگ نرم
صادر کردند.
وی تأکی��د رهبر معظم انقالب بر مورد خطاب دادن
جوان��ان متعهد را واکاوی ک��رد و گفت :رهبر معظم

انقالب اس�لامی به  4نکت��ه مهم اش��اره کردند که
عب��ارت اس��ت از عظمت ،وقوع و مان��دگاری انقالب
اس�لامی ،عظمت کار انجام ش��ده در  40س��اله اول
انقالب اس�لامی ،عظمت چشم انداز بیان شده برای
انق�لاب و در نکت��ه چهارم به عظم��ت نقش نیروی
ج��وان متعهد در رس��یدن به چش��م ان��داز انقالب
اسالمی اشاره کردند.
مس��ئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه اهلل االعظم
(عج) ،خاطرنش��ان کرد :نیروهای جوان و متعهد باید
عظمت توان خود را درک کرده و بدانند که چه مقدار
باید برای رس��یدن به چش��م انداز پیش روی انقالب
اسالمی تالش کنند .البته نقش مردم در شکلگیری
انقالب و پیش��برد و ماندگاری آن مش��خص است و
اصال رمز ماندگاری انقالب اسالمی ،همین است
وی گفت :دش��من در س��ال  96و  97بس��یج شد تا
مردم را به اعتراض برانگیزاند اما مردم شریف و مقاوم
ایران اسیر نقشههای دش��من نشدند و از نظام دفاع
کردند .مردم حتی ممکن اس��ت به خاطر مش��کالت
دلخوریهایی هم داش��ته باش��ند اما باز هم از نظام
حمای��ت میکنند و پای کار انقالب ایس��تادهاند زیرا
این نظام ،مردمی است.
وی افزود :برای مقابله با هر تهدید و بحران امنیتی و
نظامی و بالیای طبیعی ،نقش نیروی جوان ،پیشتازی
در خط مقدم بوده است و مدیریت و پیش بردن بقیه
را به عهده داش��ته است و این نیروی جوان مومن و
متعهد انقالبی بوده اس��ت ک��ه همواره در خط مقدم
از نظام و انقالب دف��اع کرده و میکند .هر زمان که
مجموعه نظام توانس��ت زمینه را برای نقش آفرینی
موثر مردم فراهم کند ،آن بحران سریع تر حل شد.
مس��ئول قرارگاه فرهنگ��ی و اجتماعی بقیه اهلل(عج)

گزینش افراد و خدمتگزارانش��ان هس��تند ،آنها
محق اند که به هر کس��ی که دوس��ت دارند رای
دهند ،مردم حق دارند طیفی را بخواهند یا پس
زنن��د .اگر از میان انتخابش��ان حت��ی یکی مثل
بنی ص��در رای آورد این اش��کال کمتر به مردم
وارد است و بیشتر به ساختاری مربوط می شود
که یک خائ��ن را تایید صالحیت می کند .مردم
چون به ساختار حکومت اعتماد دارند برای تایید
صالحیت نامزدها ش��کی به دل راه نداده و تنها
روی برنامه ها و عملکردها و ش��عارها تمرکز می
کنن��د ،پس حتی اگر یک خائن رای آورد تقصیر
عم��ده این رخداد ناخوش��ایند با م��ردم نخواهد
بود و آنها شایس��ته مذم��ت و محاکمه بابت ابراز

نظرشان نیستند ،تقصیر بزرگتر به گردن آنهایی
اس��ت که صالحیت خائن را تایی��د کرده و به او
اج��ازه ورود به عرصه انتخابات را دادند حتی اگر
فردی ش��عار داده و نتواند به ش��عارهایش عمل
کند هم مردم مذمت نمی ش��وند چرا که در دور
دوم این دستگاه های نظارتی هستند که نباید به
یک دروغگو اجازه تکرار دروغگویی و دادن وعده
های خیالی را بدهند .مردم می بینند ،مقایس��ه
می کنند ،می س��نجند و تصمیم به انتخاب می
گیرند ،مردم عزیزترین داشته نظام ،ناظر بر همه
امور هستند و همه مسئوالن اعم از برگزیدگان با
رای افکار عمومی و آنهایی که غیرمستقیم مجوز
حضور در صندلی های نظام را می گیرند ،به جز

«خادم مردم» هیچ چیز دیگری نیستند.
شایس��ته نیس��ت که در نظام مقدس جمهوری
اس�لامی مقاله ای را بخوانیم که می گوید مردم
برای رای در س��ال  84الی��ق مذمت و نکوهش
هس��تند و بگوید آنها بابت این رای ش��ان حتی
الیق محاکمه هس��تند ،سخت است هضم چنین
مطلب��ی از طیفی که مدعی آزادی بیان اس��ت و
دائم در حال محک زدن دموکراس��ی در کش��ور
ب��وده و آن را کم می داند ،س��خت اس��ت درک
عمق حرف عده ای که باب��ت رفتارهای تدبیر و
امی��د و نگرانی ای که از برآورده نش��دن وعده
های دولت دارند بخواهند با محق ندانستن مردم
برای رای به طیف رقیب از هم اکنون مهندس��ی
اف��کار عمومی برای انتخابات مجلس و ریاس��ت
جمهوری را آغاز کنند.
آنچ��ه در عملکرد برخی جریانهای سیاس��ی از
جمله مدعیان اصالحات دیده می شود آن است
که هر زمان برنده بازی انتخابات می شوند آن را
امری مردمی و صحیح و انتخاب اصلح می نامند
و ه��ر زمان که نتیجه انتخابات برابر با خواس��ت
آنها نیست ،یا از تقلب می گویند و یا دموکراسی
و مردم س��االر را زیر سوال می برند .این رویکرد
سیاس��ی که برد فقط حق ماس��ت و اگر این امر
محقق شد انتخاب درست بوده و اگر چنین نشد
انتخاب مردم نادرس��ت بوده اصول دموکراسی را
زیر سوال برده و آن را تبدیل به یک مولفه برای
رسیدن به اهداف خود قرار میدهند .این رویکرد
قطعا نم��ی تواند با اص��ول و آرامانهای انقالبی
ملت ایران همخوانی داش��ته باش��د و ملت نشان
داده اس��ت که چنین تفک��ری را در نهایت کنار
خواهد گذاشت
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تهدید نظامی علیه ایران
دیگر کارایی ندارد

انق�لاب را نخواهند ،یادمان نرفت��ه که بنیانگذار
انقالب اس�لامی در صفحه  244جلد  5صحیفه
امام(ره) بیان داش��تند که « م��ا فرض میکنیم
که ش��اه خیل��ی هم مرد صالح��ی  -فرض کنید
 باش��د ،خیلی هم آدم صحیحی باش��د ،خیلیهم خدمتگزار به مردم باش��د ،خوب وقتی مردم
یک خدمتگزاری را نخواس��تند باید کنار برود» .
یادمان مانده که امام خمینی(ره) به محض ورود
به ایران در س��ال  57با وجود اس��تقبال مردم و
شعارهای آنها برای تشکیل جمهوری اسالمی که
کمتر کس��ی می تواند بگوید اینها را ندیده بود
و حت��ی جهان آن را ثبت کرده بود ،تا رفراندوم
برگزار نش��د و رای  99درص��دی مردم را برای
حمایت از تش��کیل جمهوری اسالمی را مشاهده
نکرد ،راضی به تش��کیل نظام جمهوری اسالمی
نشدند .رهبر معظم انقالب نیز بارها و بارها حتی
در س��ال  88و بع��د از انتخابات ک��ه هنوز برای
برخی از اعضای اصالحات مبهم است تا خواست
مردم ب��رای مقابله با فتنه گران در روز عاش��ورا
نبود با برهم زنندگان نظم مدارا کردند .این رویه
ای ب��ود که حضرت امام ه��م برای برکناری بنی
صدر خائن از آن تبعیت کردند و تا رای مجلس و
خواست ملت نبود ،اقدامی صورت نگرفت.
ام��ا ان��گار هنوز ب��رای برخ��ی جا نیفت��اده که
جمه��وری اس�لامی دقیقا چ��ه آرمان��ی دارد و
انقالب اس�لامی چطور با رای م��ردم قوام یافته
و پی��ش می رود .ان��گار هنوز ب��رای عده ای در
دهه پنجم انقالب باید توضیح داد انقالب با رای
مردم استوار است و با حضورشان در بزنگاه های
سرنوشت س��از بیمه می شود .برای آن عده باید
نوش��ت که مردم مختار به انتخاب و حقشان در

3

