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درمکتب امام

راه حل مشکالت
شام با متام مشکالت که دارید یک مطلب دارید. و آن اینکه ایامن با شامست و 

شام استناد به خدا داشته باشید. و این استناد به خدا متام مشکالت مان را ان شاءالله 

حل خواهد کرد.
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تفکر سکوالر؛ بزرگ ترین تهدید 
براي انقالب و کشور

ورود انسان در این عالم با سختی و گرفتاری همراه است و این مسئله نشان 
مي دهد که این عالم جای استراحت و آسایش مطلق نیست، بلکه زندگی دائما 

با سختی ها همراه است.
چــرا خداوند، عالم را طوری آفریده که این ســختی ها و مصیبت ها در آن 
وجود داشته باشد؟ پاسخ کامل به این سؤال، مجال بیشتر و مقدمات گسترده ای 
می خواهد؛ اما اجماال باید گفت که این عالم محل امتحان است؛ قرار نیست انسان 
در این دنیا بماند، بلکه آمده اســت تا خود را بســازد و برای زندگی ابدی آماده 
کند؛ وقتی دنیا را محل امتحان بدانیم، طبیعی است که مانند سایر امتحانات، 
سختی ها و مشکالت خاص خودش را داشته باشد و فرد امتحان شونده در برابر 
دشــواری ها و ابهام هایی قرار گیرد که با غلبه بر آنها و سربلندی در امتحان، به 

رشد بیشتری برسد.
ماهیت دنیا در نگاه انبیا امتحان است، البته یک سری ناگواری هایی وجود 
دارد که نتیجه اعمال خود انســان هاســت و خدا این بخش از سختی ها را بر 
انســان وارد می کند تا فرد متوجه آثار و اعمال خود شــود و از نتایج آثار عمل 

خود غافل نشود.
همه سختی ها در یک سطح نیستند و برخی بالها دشوارتر از برخی دیگرند؛ 
آن هم امتحاناتی است که در حوزه اجتماعی متوجه افراد می شود؛ زیرا در بالهاي 
فردی، خود فرد آسیب می بیند، اما در صورت عمل نکردن به وظایف اجتماعی، 
امت و مردم زیادی آسیب می بینند؛ لذا گاهی انسان احساس وظیفه می کند که 
برای امتی کاری انجام دهد، ولو به قیمت جانش تمام شود و آن در جایی است 
که بخواهد در برابر دشمن متجاوز از جان و مال و ناموس و دین مردم دفاع کند.

دفاع مقدس از جمله همین سختی های بزرگ است که عده ای با انجام وظیفه 
اجتماعی خود، جان خودشــان را تقدیم کردند، چه جوانانی از این مملکت در 

راه انجام وظیفه به جبهه ها رفتند که حتی جنازه برخی از آنها نیز برنگشت!
خطر دنیا طلبان خائن به خون شهیدان

آیا خطر چنین جنگی برای یک ملت بیشتر است یا خطر فردی که بخواهد 
از خون چند صدهزار شــهید سوء استفاده کند تا چند روزی بیشتر بر سر کار 
بماند، تا بتواند از اموال بیشــتری بهره مند شده، حقوق نجومی بگیرد؟ چنین 
افرادی خیلی باید وجدان خود را پایمال کرده و بی وجدان باشــند که دستاورد 

خون شهدا را چنین زیر پا بگذارند.
ملتی قیام کردند و جان و مال خود را به خطر انداختند، اموالشــان ازبین 
رفت، شهرهایشــان ویران شد، جوان هایش پر پر شدند و مادر ها جوانانشان را 
با دســت خود دفن کردند و حاضر نشــدند براي آنها گریه کنند و حتی افتخار 
کردند از اینکه جوانانشــان را در راه خدا دادند؛ 8 ســال در مقابل دشمن دفاع 
کردند و دسته گل هایی را فدا کردند که در تاریخ بی نظیر است. اگر ندیده بودیم، 
حتی باور کردن خبرش هم برای ما دشــوار بود؛ آیا قابل باور است مادری سه 
فرزندش شهید شوند و گریه نکرده بلکه افتخار کند و بگوید:  ای کاش فرزندان 
دیگری هم داشــتم که در راه خدا می دادم؟ حال بعد از این همه فداکاری، اگر 
در نظامی که به برکت خون شهدا برپا شده و به ثمر نشسته، افرادی پیدا شوند 
که به دنبال این باشند که چند روزی بیشتر بر صندلی ریاست تکیه بزنند و بر 
سر ریاست دعوا کنند و حاضر باشند که حاصل خون شهدا را زیر پا بگذارند که 
چند روزی خوش بگذرانند، خطرشان چقدر است؟  البته چقدرآدم باید پست 

باشدکه چنین کند؟!
ریشــه این خباثت در شناخت و روح و دل آدمی است و فکر انسان ممکن 
اســت در اثر عواملي دچار دگرگوني شود، باید توجه داشت که همیشه چنین 
افرادی در جامعه وجود داشته اند؛ افرادی که فکرشان عوض شد در صدر اسالم 
هم بودند، برخی کسانی که در کربال جلوی سید الشهدا)ع( صف آرایی کردند، 
همان هایی بودند که پای منبر رسول خدا)ص( نشسته بودند و برخی شان نیز 

حتی در صفین در رکاب علی)ع( جنگیده بودند.
سکوالریسم ؛ خطری برای انقالب و جامعه

 افرادی برای انقالب اسالمی قیام کردند، زحمت کشیدند و حتی در قانون 
اساسي تصویب کردند که همه قوانین باید بر اساس اسالم باشد و حتی می دانند 
که والیت فقیه رکن انقالب اســالمی است، اما در هنگام عمل می گویند اسالم 
که به نوع معامله و قرض دادن ما کاری ندارد؛ یا اطاعت از ولی فقیه هم خیلی 
الزم نیســت چون معصوم نیســت! بگذریم که برخی خود را نیز کمتر از ولی 

فقیه نمی دانند!
در ادبیــات امــروز این نوع تفکر که دین را از امور دنیوی و سیاســت جدا 
می داند، سکوالریســم نام دارد،طبق این تفکر، دین فقط همان نماز و مسجد و 
روزه است، اما بازار و تجارت و مخصوصا سیاست، مربوط به دنیاست و ربطی به 
دین ندارد! عمق فاجعه این است که این تفکر مربوط به عده ای از افرادی است 
که قائل به دین و خدا و قیامت هستند، چه رسد به کسانی که معتقد هم نیستند.

تفکر سکوالریسم دارای ریشه ای دیرینه است، وقتی حضرت شعیب)ع( از 
مردم خواست تا کم فروشی نکنند، مردم اعتراض می کردند که این مسئله چه 
ربطی به دین دارد که پیامبر در مورد آن نظر دهد؛ چرا که تفکرشــان این بود 
کــه دین ربطی به تجارت و دنیا ندارد. امروز هم عده ای می گویند دین، همان 
نماز و روزه اســت، به دین و روحانیان چه ربطی دارد که در مورد نرخ بهره و 
تجارت و بویژه در مورد سیاســت نظــر می دهند؛ چه ربطی به دین دارد که با 

آمریکا چگونه برخورد کنیم؟! 
ریشــه مفاسد اجتماعی جدا کردن حوزه دین از حوزه دنیا است. ابتدا باید 
این مسئله برایمان حل شود که آیا دین شامل امور دنیا و اجتماع و سیاست و 
اقتصاد هم می شود یا خیر؟ آیا  فقط دین رادرامورفردی بایدرعایت کنیم یاباور 
داریم دین در همه امور باید رعایت شود؟ اگر رعایت دین باید در همه امور باشد، 
باید در رأس جامعه، فردی قرار بگیرد که اســالم را در همه ابعادش بشناسد و 
لذا در رأس هرم مدیریت جامعه، ولی فقیه است تا اسالم را در امور سیاسی هم 
بتواند پیاده کند. آن فقیهی که فقط عبایش را روی سر بکشد و زیارت عاشورا 
بخواند و به منزل برود، نمی تواند ولی فقیه باشد؛ بلکه باید کسی باشد که اسالم 

را در ابعاد اجتماعی اش بشناسد.
اگر نگاه ما به دین، نگاهی جامع است که باید در همه ابعاد رعایت شود،  پس 
حکم ولی فقیه باید اطاعت شــود. اما چون این مســئله براي بعضي هنوز حل 
نشده است، هر کجا نظر ولي فقیه با نظر آنها مخالف باشد، نوعی اختالف سلیقه 
قلمداد می شــود؛ در رأی دادن ها به نظر ولي فقیه بی توجهی می شود و وظیفه 
دیني فقط نماز خواندن و درست کردن حمد و سوره تلقی می شود! و اینکه چه 
کسی رئیس جمهور باشــد و با آمریکا چگونه باید رفتار کرد، مسئله ای بی ربط 

به دین قلمداد می شود!
سکوالریســم خطری اســت که آینده انقالب و اسالم را در جهان تهدید 
می کند.امروز تنها کشوری که خود را مقید می داند که احکام اسالم را رعایت 
کند، ایران اســت؛ اگر اسالم در ایران شکســت بخورد، دیگر در کجا باید به 

اسالم عمل شود؟ 
صدها هزار شهید داده ایم تا این نظام برقرار شود و ما مسئولیم که این نظام 
را حفظ کنیم. گرچه امروز الزم نیست تو شهید شوی، اما حداقل آنچه شهدا با 
خونشان برایت گذاشته اند را نگهدار! باور داشته باشیم اگر در این زمینه کوتاهی 
کردیم خیانت کرده ایم، آن هم نه به یک نفر، آن هم نه خیانت به هر کسی؛ بلکه 

به صدها هزار شهیدی که در عالم مثل خورشید می درخشند .
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در جمع تعدادی از مسئوالن 
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زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

نگاهی به دیروز نامه های زنجیره ای

کسیکهمفسدانبزرگرااستیوجابزمیخواند
نگرانبرخوردسیاسیبامفاسدشد!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

وقتی دولت محرمانه ها خواستار شفافیت می شود!
بقیه از صفحه 2

عموم مردم نباید بدانند!
به دنبال انتشــار فیش هایی که نشــان می داد 
برخی مدیران دولتی حقوق های نجومی می گیرند 
حامیان دولت از محرمانه بودن میزان دریافتی های 
مدیران و به دنبال آن از قانونی بودن این حقوق ها 

سخن گفتند.
در جریان رسیدگی به مواد برنامه ششم توسعه، 
ماده 35 این برنامه مبنی بر اعالم عمومی حقوق و 
مزایای مدیران به تصویب نمایندگان رسید و دولت 
مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه 
پرداخت هــا به مقامات، روســا، مدیران و کارکنان 
کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی 
که امکان دسترســی به اطالعات این سامانه برای 

نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
در جریان بررسي ماده 35 برنامه ششم توسعه در 
صحن علني مجلس محمدمهدي مفتح، نماینده مردم 
تویسرکان پیشنهاد حذف عبارت »و عموم مردم« از این 
ماده را مطرح کرد؛ پیشنهادي که در صورت تصویب به 
معناي حذف مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبني بر 

اعالم عمومي حقوق و مزایاي مدیران بود. 
 علي صفدري، معاون نوسازي اداري سازمان امور 
اداري و استخدامي کشور هم به عنوان نماینده دولت 
از این پیشنهاد حمایت کرد و گفت: »پیشنهاد ما این 
است که حتماً این سیستم در اختیار دستگاه هاي 
نظارتــي قــرار بگیرد، این کار درســتي اســت و 
دستگاه هاي نظارتي باید تحلیل کنند و تحلیل این 
دستگاه ها مي تواند در اختیار عموم قرار بگیرد ولي 
احوال شــخصي تک تک افراد به نظر مي رسد حتماً 
مشکالت جدي هم براي دستگاه هاي دولتي و هم 
براي گروه بندي دستگاه هاي دولتي و هم براي عموم 
مردم ایجاد مي کند، بنابراین دولت با این پیشنهاد 

)حذف( موافق است.«
 در نهایــت، نمایندگان با 103 رأي موافق، 92 
رأي مخالف، هشــت رأي ممتنــع از مجموع 246 
نماینده حاضر در مجلس با حذف عبارت »و عموم 
مردم« از ابتداي ماده 35 الیحه برنامه ششم توسعه 
مخالفت کردند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس 
مبني بــر اعالم عمومي حقــوق و مزایاي مدیران 

پابرجا ماند. 
با ایــن وجود، این عالمت ســؤال بزرگ براي 
رسانه ها و کارشناســان ایجاد شد که چرا نماینده 
دولت به رغم تأکیــد رئیس جمهور در بندهاي 4 و 
9 بیانیه 14 تیرماه درباره حقوق هاي نجومي مبني 

بر شــفافیت وضعیت حقوق و مزایاي مدیران براي 
مردم، این موضع را اتخاذ کرده است؟

به دنبال این مصوبه گروهی از حامیان دولت نیز 
به راه افتادند تا »عموم مردم« را از مصوبه مجلس 
حــذف کنند تا حقوق مدیران برای مردم همچنان 

محرمانه باشد!
بر اســاس آنچه که گفته شد می توان پرسید 
آیا »دولتی که از آمار چک های برگشتی در سایت 
بانک مرکزی تا نرخ رشــد اقتصــادی، قراردادهای 
جدید نفتی، متن قرارداهای پژو و ایرباس، جریمه 
ایران در شکایت گازی با ترکیه، حقوق مدیران، روند 
مذاکرات هسته ای، قراردادهای نفتی و روند بررسی 
پرونده کرسنت را محرمانه اعالم می کند، می تواند 

ادعای شفافیت داشته باشد؟!«
دولت موافق شفاف سازی نیست 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین 
شــهر در این رابطه در گفت و گو بــا فارس اظهار 
داشــت: مردم! بدانید دولت موافق شفاف ســازی 
حقوق ها و مسائل مالی نیست و علیرغم حرف ها با 

شفاف سازی ها مخالفت می کند.
وی با اشــاره به اعمال برخی فشــارها از سوی 
دولــت به نمایندگان برای ایجاد تغییر در ماده 35 
برنامه ششم توسعه در خصوص شفاف سازی حقوق 
مدیران گفت: در جریان بررسی ماده 35 برنامه ششم 
توسعه در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس 

نماینده دولت به مخالفت با این ماده پرداخت.
وی افزود: پس از تصویب ماده 35 برنامه ششم 
در صحن مجلس نیز برخی شــیطنت هایی صورت 
می گیرد و فشارهایی به نمایندگان وارد می شود که 

این ماده به نوعی بی اثر شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
اظهار داشت: ما از پیشنهاد آقای رئیس جمهور برای 
شفاف سازی استقبال می کنیم اما متاسفانه ما شاهد 
رفتاری متناقض در این باره از سوی دولت هستیم.

نماینده مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
باید بسیاری از قراردادهای دولت شفاف شود، گفت: 
راجع  به قراردادهای نفتی و یا خرید هواپیما حداقل 
باید نهادهای نظارتی به این قراردادها دسترســی 

داشته باشند.
خواستار شفافیت کامل هستیم 

سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس 
نیز با اشــاره به لزوم شفافیت برای همه مسئوالن 
گفت: ما شفافیت امور مالی را برای همه مسئوالن 
کشور در نظر داریم و معتقدیم حوزه شفافیت مالی 

نفی هرگونه شائبه است.

وی با اشاره به ســخنان رئیس  قوه قضائیه در 
خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: هر نوع اتهاماتی 
که به نزدیکان برخی مقامات وارد شده باید بررسی 
و شفاف سازی شود. ما خواهان شفافیت کامل ماوقع 
پرونده بابک زنجانی هستیم چه این شفافیت مربوط 
به مدیران دولت سابق، چه مربوط به دوره انتخابات 
ریاست جمهوری سال 92 و چه مربوط به مدیران 

فعلی باشد.
این نماینده مجلس تصریــح کرد: اگر در این 
خصــوص مقامات دولت ســابق را احضار کردند و 
یا مورد ســؤال قرار دادند بایــد در مورد مدیران و 
مسئوالن فعلی هم این احضار صورت بگیرد و دادگاه 

صالحه ای برای آن تشکیل شود.
قاضــی زاده هاشــمی در ادامــه پیرامون لزوم 
شــفافیت در خصوص صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
توســط دولت نیز گفت: هیئــت تحقیق و تفحص 
صندوق ذخیره فرهنگیان توســط مجلس تشکیل 
شده و این هیئت به جد مشغول کار هستند. برخی 
اعضای ایــن هیئت یافته های جدیــدی را مطرح 

می کنند که باید رسیدگی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این یافته ها 
بعضاً راجع  به ادامه روند سابق موجود در این صندوق 
اســت که هنوز ادامه دارد، ازجملــه روند اعطای 
تسهیالت در بانک سرمایه که در دوره وزارت فانی 
بود هنوز این روند ادامه دارد که این باید این روند 

مورد بررسی جدی قرار گیرد.
وی ادامــه داد: اگــر هنوز روند ســابق در این 
صندوق ادامه دارد باید برخورد قاطعی صورت گیرد. 
ما این شفافیت ها را خواهانیم و اینکه در عرصه افکار 

عمومی هم عرضه شود.
روحانی به دنبال ایجاد دوقطبی بین 

دولت و قوه قضائیه است
عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با اشاره به 
توئیت رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت حاضر است 
با تشــکیل سامانه ای تمام دخل و خرج و حساب و 
کتاب هایش را روشن کند، اظهار داشت: ظاهراً دولت 
به دنبال ایجاد یک دوقطبی بین دولت و قوه قضائیه 

است که این به صالح مملکت نیست.
وی افزود: رهبر معظم انقالب اعالم کردند فضای 
کشور نباید دوقطبی شود و این شیوه موضع گیری ها 

پیام خوبی را به بیرون و بیگانگان صادر نمی کند.
نماینده مــردم بروجرد تصریح کرد: اگر دولت 
موافق شفافیت است، اعالم کنند ما موافق شفافیت 
در همه دستگاه ها هستیم، ازجمله شفافیت درباره 
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بانک. اینکه دولت می آید و روی قوه قضائیه دست 
می گذارد، این دعوا درست کردن به نفع ملت نیست 

و خوراکی برای ضدانقالبی ها درست می کند.
وی ادامــه داد: »ایــن بــه صالح نیســت که 
قوه حســاس قضائیــه را نوک پیکان قــرار دهیم 
و هرازچندگاهــی مطلبــی را در این خصوص در 
روزنامه ها،  ســایت ها و یا صفحات شخصی منتشر 
کنیم. واقعیت این است که اگر دولت موافق شفافیت 
است، ما فعاًل به اندازه کافی موضوع برای ورود داریم 
که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست، ازجمله 
حقوق های نجومی که آن  گونه که شایسته است به 
آن توجه نشده یا بحث صندوق ذخیره فرهنگیان و 
قراردادهای نفتی، گویا ظاهراً عده ای بدشان نمی آید 

که از کنار این قضایا عبور کنند.«
پنهان کاری اعتماد مردم را از بین 

می برد 
حجت االســالم محمدتقی رهبــر عضو جامعه 
روحانیت مبارز نیز با اشاره به اظهارات رئیس جمهور 
مبنی بر لزوم روشــن شدن حساب های مالی و در 
عین حال مخالفت نماینده دولت با طرح شفافیت 
مالی مدیران در مجلس اظهار داشت: مسئوالن ما در 
هر رده و هر شأنی که هستند نمایندگان انقالب اند 
و مردم و جامعــه عملکرد آنها را زیر نظر دارند، از 
این رو مسئوالن نباید تصور کنند که حرف هایشان 
در چارچوب صدا و سیما باقی می ماند، بلکه بازتاب 

گسترده ای دارد.
حجت االسالم رهبر با اشاره به لزوم شفاف سازی 
دولت درباره پرونده برادر رئیس جمهور و قراردادهای 
نفتی خاطرنشان کرد: طبق سیره امام علی )ع( اگر 
ما با برادر خود نیز طرف هســتیم باید با او برخورد 
کنیم چرا که پنهان کاری و تبعیض قائل شدن اعتماد 

مردم را از بین می برد.
وی با تأکید بر اینکه ما در نظام چیزی به اسم 
نورچشمی و رابطه خویشاوندی و قومی نداریم یادآور 
شد: در حالی که جوانانی مثل مدافعان حرم جان و 
زندگی خود را برای ارزش ها فدا می کنند نباید یک 
عده دیگر در داخل این گونه از شرایط استفاده کنند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشــاره به طرح 
شفافیت مالی مدیران در مجلس تأکید کرد: دولت 
بیخود با این طرح مخالفت کرده است چرا که مجلس 
نماینده ملت است و هر چه را شورای نگهبان تأیید 
کنــد دولت موظف به اجرای آن اســت. لذا وقتی 
نماینده دولت با یک اصل عقالیی و قانونی همچون 
شفافیت مالی مخالفت می کند اعتماد مردم نیز به 

دولت سلب می شود.

نگاهی به عوارض مناقشه 2 قوه

وظیفه دستگاه قضا مبارزه با فساد است
نه واكنش به جنجال  های سیاسی

سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره ای آرمان در یادداشتی در شماره دیروز خود با عنوان »آنچه رئیس جمهور به مردم 
نگفت« نوشت: »اي کاش رئیس جمهور [در گفت و گوی زنده تلویزیونی] براي مردم تشریح مي کردند 
که در نتیجه تحریم ها و در نتیجه عدم حضور شرکت هاي نفت و گاز غربي چه خسارت هاي هنگفتي 

به ایران وارد شده«.
ادعای خســارت های هنگفت به ایران به دلیل عدم حضور شــرکت های نفت و گاز غربی درست 
همانند ادعای 100 میلیون دالر ضرر به ازای هر روز تاخیر در اجرای برجام اســت که پیش از این از 

سوی مدعیان اصالحات از جمله همین فرد، مطرح شده بود.
اکنون باید پرسید که با گذشت ماه ها از اجرای برجام، مبالغ مورد ادعای اطرافیان دولت و روزنامه های 
مدعی اصالح طلبی کجاست؟ و اینکه با چنین درآمدی الجرم دولت نباید هیچ مشکلی در بودجه جاری 
و پرداختن به موضوعات عمرانی داشــته باشد مگر اینکه آنچه توسط این عده مطرح شد تنها ادعایی 
غیرواقع برای تشــویش اذهان و دمیدن در تنور برجام بوده باشد و تنها جنبه تبلیغاتی داشته است و 

حال این داستان در موضوع قراردادهای نفتی در حال تکرار است.
الزم اســت که مدعیان اصالحات به خســارت چند ده هزار میلیارد تومانی کرسنت نیز بپردازند. 
قراردادی که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی »کرسنت پترولیوم« در دوران وزارت زنگنه 
بــر وزارت نفــت دولت اصالحات منعقد شــد و از آنجا که این قرارداد زیــان هنگفتی را به جمهوری 
اسالمی ایران تحمیل کرده بود، تصمیم گرفته شد که در مفاد آن تجدیدنظر شود ولی شرکت اماراتی 
به دادگاه الهه شکایت کرد و دادگاه، اجرای مفاد این قرارداد را برای ایران الزامی دانست. نتیجه آنکه، 
تاکنون عالوه بر فروش گاز ایران به چند برابر زیر قیمت واقعی، جریمه ای ده ها میلیارد دالری نیز برای 

کشورمان در نظر گرفته شده است.
گفتنی است متهمین پرونده کرسنت مجددا در دولت یازدهم از سوی زنگنه در پست های حساس 

مدیریتی به کار گرفته شده اند و یکی از معاونان وی این قرارداد را درجه یک خوانده است!
 مظلوم نمایی برای فرار از پاسخگویی

روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله دیروز خود به قلم یکی از محکومین فتنه 88 با عنوان »ردصالحیت 
روحانی و ماجرای موجودات زنده در مریخ« آورده است: »من احتمال ردصالحیت رئیس دولت تدبیر و 
امید را در حد یافتن انسان زنده در کره مریخ می دانم«. در بخش دیگری از یادداشت آمده است: »این 

کار فقط انجام یک جنگ روانی از سوی نیروهای مخالف آقای روحانی است«.
نویسنده یادداشت فوق از جنگ روانی نیروهای مخالف دولت ابراز نگرانی کرده است. اما باید گفت 
که پروژه مظلوم نمایی دولت با ترفند احتمال ردصالحیت روحانی، خود یک جنگ روانی در آســتانه 

انتخابات ریاست جمهوری است.
در حقیقت به دلیل کارنامه پر از خالی دولت و  وعده های بسیاری که بر زمین مانده است، موضوع 
احتمال ردصالحیت، »نارنجک دودزا« برای انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی به نظر می رسد.

اکنون زنگ حســاب دولت است. اما رســانه های به ظاهر حامی دولت به رئیس جمهور سفارش 
می کنند که »در زنگ حساب، به مردم قصه بگو!«.

 عبور از روحانی به بهانه احتمال ردصالحیت
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در تیتر یک با عنوان »آماده باش اصالح طلبان« آورده است: »همزمان با 
زمزمه های احتمال ردصالحیت رئیس جمهور در محافل سیاسی و رسانه ای جریان اصولگرا اصالح طلبان 

به شکل جدی تری به موضوع آلترناتیو برای  روحانی می نگرند«.
ادعای تعیین آلترناتیو برای روحانی با توجه به احتمال ردصالحیت از سوی این روزنامه زنجیره ای در 
حالی است که مدعیان اصالحات مدت هاست که به صورت جدی به دنبال آلترناتیو برای روحانی هستند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه تردید های جدی در خصوص عملکرد دولت و اقبال عمومی به آن 
وجود دارد، مدعیان اصالحات سعی دارند از تکنیک رحم اجاره ای صرف نظر کنند و با عبور از روحانی، 

کاندیدای دیگری برای خود دست و پا نمایند که اقبال بیشتری داشته باشد.
 هر چند رکود هست ولی به فالکت نرسیده ایم!

روزنامه قانون در مقاله ای به شاخص فالکت در دولت یازدهم پرداخت و نوشت: »نرخ شاخص فالکت 
درسال 94 روی عدد 22/9 ایستاد. هرچند که هنوز اقتصاد ایران، سایه سنگین رکود را تجربه می کند 
اما کاهش حدود 23 واحدی نرخ شــاخص فالکت در ســال 94 نسبت به سال 92، روزهای روشنی را 
برای اقتصاد باتالقی ایران نوید می دهد. نرخ شاخص فالکت در سال 92، 45/1 بود که در سال 94 به 

22/9کاهش یافت. این رقم در سال 93 نیز با کاهش 18/9 به عدد 26/2 رسید«.
بازی با آمار توسط این روزنامه زنجیره ای در حالی است که روحانی در سال 92 گفته بود:»به نظر 
من معیار مهم در بحث تورم و اندازه گیری آن، جیب مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. اینها در 
مراحل بعدی است. همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی اطالع دارند و نیازی به 
آمار هم ندارند. هر کس می تواند در این ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند«.
از این منظر نگاهی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی وضعیت شاخص فالکت را بهتر روشن می کند.

 برجام، سند علمی محکم و متقن! 
روزنامه زنجیره ای قانون در خبری با اشاره به نامه 37 دانشمند آمریکایی در حمایت از برجام به 
ترامپ نوشت: »اگر تا چند وقت پیش خیلی ها از جمله جنگ طلب ها در هر نقطه ای از جهان سعی 
داشتند که برجام را یک سند سیاسی صرف معرفی کنند حاال با حمایت و پشتیبانی 37 نخبه و دانشمند 

از توافق هسته ای می توان آن را یک سند علمی متقن و محکم توصیف کرد«.
ای کاش نویسنده این مطلب، حداقل یکبار متن نامه 37 دانشمند آمریکایی به ترامپ را مطالعه 
می کرد. 37 دانشمند آمریکایی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده، با نام بردن 
از برجام به عنوان »دارایی اســتراتژیک و حیاتی آمریکا« از وی خواســتند پس از روی کار آمدن در 

کاخ سفید، این توافق را لغو نکند.
این نامه توسط »ریچارد گاروین« فیزیکدانی که به طراحی نخستین بمب هیدروژنی کمک کرده 

بود و مدت های طوالنی به واشنگتن درباره تسلیحات هسته ای مشاوره می داد، تهیه شده است.
دانشمندان و متخصصان هسته ای آمریکا در این نامه تأکید کرده اند، برجام هیچ گزینه ای را از روی 

میز در قبال ایران برنمی دارد، چه برای دولت ترامپ و چه دولت های آینده آمریکا.
وقتی »دستاورد تقریبا هیچ« را »فتح الفتوح« و »آفتاب تابان« جا می زنند، عجیب نیست که از 

آن به سند علمی محکم و متقن نیز تعبیر شود.
 مفسد اقتصادی خوب،مفسد اقتصادی بد!

روزنامه دولتی ایران در سرمقاله روز چهارشنبه با عنوان »مردم در انتظار پاسخ« آورده است:»در بیان 
علت ضعف اعتماد مردم به مبارزه ها علیه مفاسد اقتصادی، نباید از این واقعیت غافل شد که متأسفانه 
در بسیاری از موارد و پرونده ها، پاسخ درست و قانع کننده ای به مردم داده نشده است. اصولگرایان بارها 
و بارها درباره حقوق های نجومی صحبت کرده اند و همچنان هم دارند صحبت می کنند. اما هیچ پاسخ 
شــفافی به مسأله امالک نجومی یا پرونده های کالنی همچون بابک زنجانی داده نشد. این واقعیت ها، 
در کنار بی پاســخ ماندن پرســش های مردم درباره پرونده های کالن مفاسد اقتصادی باعث می شود تا 

اعتماد مردم و امیدواری آنها نسبت به رفع فساد و از بین بردن زمینه های آن کمتر و کمتر شود«.
ادعای نویسنده مبنی بر برخورد سیاسی اصولگرایان با مفاسد اقتصادی در حالی است که مردم 
فراموش نکرده اند که نشــریات اصالح طلب و مدعیان امروزین اعتدال، چه جنجالی در حمایت از 
مفســدان بزرگ اقتصادی برپا کردند و مفســدان دانه درشــت را کارآفرین معرفی کردند. از جمله 
نویسنده همین یادداشت یکی از مفسدان دانه درشت را که اعدام هم شد، استیو جابز ایران خوانده 
بود!  بررسی عملکرد مدعیان اصالحات نشان دهنده این واقعیت است که این جماعت به مبارزه با 
فساد، نگاهی صرفا ابزاری در حد تسویه حساب سیاسی با این و آن را دارند و به همین دلیل حاضر 
نیستند با مفسدان بدون قرمز و آبی کردن آن مبارزه کنند. اینجاست که مفسدان اقتصادی حاشیه 

امنیت پیدا می کنند.
از سوی دیگر، با نگاهی اجمالی به پرونده های مفاسد بزرگ اقتصادی، نقش اصولگرایان در افشای 

مفاسد و پیگیری آن کامال مشهود است.
 ضعف جدی دولت در عمل به وعده های اقتصادی

همچنین محمد سالمتی عضو حزب منحله سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در مصاحبه با روزنامه 
ایران  گفته است: »هدف اصولگرایان رقیب روحانی از کاهش آرای او در درجه اول ضعیف نشان دادن 
پایگاه اجتماعی اصالح طلبان است و در درجه دوم اثبات عملکرد ضعیف روحانی و در نتیجه برخورد 
از موضــع باال بــا وی. به همین دلیل روحانی برای کند کردن تیغ آنــان در این زمینه باید در مدت 
باقی مانده از دولت یازدهم اقدامات مفیدی به ویژه در عرصه اقتصادی انجام دهد... به نظر من رقیب 
روی همه نقاط ضعفی که روحانی دارد یا ندارد، اما به او می چسبانند تأکید خواهد کرد. احتماالً روی 
عملکرد اقتصادی که مورد توجه جدی مردم است و همچنین روی برجام به عنوان محور تبلیغات ضد 

روحانی بیشتر مانور خواهند داد.«
ضعف دولت در عمل به وعده های اقتصادی به حدی پر رنگ و جدی اســت که مدعیان اصالحات 

نیز نتوانستند از آن به سادگی عبور کنند.
 شفاف سازی در دولت محرمانه ها! 

روزنامه شــهروند در مطلبی با عنوان »پاسخ روحانی« با تاکید بر لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی 
آورده است: »دولت تمام دخل و خرج و حساب هایش را روشن می کند«. 

این ادعا در حالی اســت که دولت یازدهم، به »دولت محرمانه ها« شــهرت یافته اســت. برجام، 
قراردادهای جدید نفتی، ماجرای FATF، برخورد با حقوق های نجومی و فساد 12000 میلیارد تومانی 

صندوق ذخیره فرهنگیان تنها بخشی از محرمانه های دولت یازدهم است.
 اول سهم ما را بده تا حمایت کنیم!

روزنامه اعتماد در مصاحبه با وزیر کشور دولت اصالحات در مطلبی با عنوان »با رئیس جمهور وارد 
گفت و گو می شویم« آورده است: »تلقي من این است که اصالح طلبان از آقاي روحاني یک حمایت همراه 
با بیان دیدگاه ها، نقدها، نقطه  نظرات و مطالبات خواهند داشت... قطعا اصالح طلبان ایده ها، آرمان ها و 
برنامه هایي دارند و مردمي که مخاطب اصالح طلبان هســتند هم مطالباتي دارند... اصالح طلبان بدون 
لحاظ کردن مطالبات مردم و بدون توجه به ایده ها و آرمان هاي خودشــان نمي توانند از آقاي روحاني 

حمایت کنند.«
علنی کردن سهم خواهی مدعیان اصالحات از دولت، مسبوق به سابقه است. پیش از این »رسول 
منتجب نیا« گفته بود: » اصالح طلبان باید در دولت آینده سهم بیشتری داشته باشند و درصد قابل توجهی 
از کابینه ایشان را تشکیل بدهند، این مسئله شامل وزرا، معاونان و همچنین استانداران می شود و در 
همه این زمینه ها باید تغییرات جدی صورت بگیرد... برخی از اصالح طلبان از آقای روحانی رنجش خاطر 

دارند و آقای روحانی موفق نشده رضایت آنها را جلب کند!«

چهل و شــش نفر از نمایندگان در تذکری به 
رئیس جمهور خواستار معرفی حسین فریدون به 
قوه قضائیه برای رســیدگی به اتهامات اقتصادی 

وی شدند.
چهــل و شــش نفــر از نماینــدگان در تذکری به 
رئیس جمهور خواستار برخورد با حسین فریدون و معرفی 
وی به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهاماتش در زمینه 
مفاسد اقتصادی شــدند.  در شرح این تذکر آمده است: 
»مطابق برخــی مدارک واصله بــرادر جنابعالی از یکی 
از ابربدهــکاران بانکی به نــام )ر- د( با بیش از 40هزار 
میلیارد ریــال بدهی بانکی، به تاریــخ 93/3/25 ملکی 
به قیمت 140میلیــارد ریال واقع در تجریش )از طریق 
همســر( دریافت کرده است.« نمایندگان در ادامه تذکر 
خویــش افزوده اند: »اعمال نفوذ در نصب برخی مدیران 
بانکی که توســط متهمان به فساد اقتصادی به حسین 
فریدون معرفی شده اند و اصرار ایشان به نصب یکی دیگر 
از مدیران بانکی با حقوق های نجومی که رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و سایر مسائل ایشان که 
در صورت صالحدید در جلسه حضوری به عرض می رسد، 
از مواردی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت دولت و 
نظام اســالمی باید به آن حساسیت نشان دهید. با توجه 
به موارد فوق از جنابعالی و قوه قضائیه انتظار می رود بدون 
اغماض زمینه رسیدگی به اتهام ایشان را فراهم آورید.«

ممنوعیت عرضه برخی محصوالت 
کشاورزی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 

صبح دیروز )چهارشنبه( و در جریان بررسی الیحه برنامه 
ششم توسعه، با پیشــنهاد الحاق به ماده 87 این الیحه 

موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس در این پیشــنهاد الحاقی، 
وزارت بهداشــت مکلف شــد با همــکاری وزارت جهاد 
کشــاورزی مقــدار مجاز ســموم باقیمانــده در مواد و 
فرآورده های غذایی و نیز مصرف کود شــیمیایی را برای 
محصوالت مذکور مشخص کرده و عرضه محصوالتی که 
به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده 

کرده اند، ممنوع کند.
طبق مصوبه مجلس، وزارت جهاد کشاورزی موظف 
شد ضمن اطالع رسانی و فرهنگ سازی و اقدام برای کاهش 
اســتفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی 
مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم 
آورد. همچنین وزارت بهداشــت موظف شد در سال اول 
اجرای برنامه ششــم توسعه فهرست مواد و فرآورده های 
غذایی ســالم و ایمن را در ســبد غذایــی مطلوب برای 

گروه های سنی مختلف اعالم کند.
همچنیــن نمایندگان مجلس ماده 88 الیحه برنامه 
ششم توســعه را که به مالیات و عوارض تولید و واردات 
دخانیات می پرداخت، به منظور اصالح و افزایش مالیات بر 

سیگار وارداتی به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
تشکیل سازمان فوریت های 

پیش بیمارستانی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحه برنامه 
ششم توسعه، با 130 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 2 

رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن 
علنی، ماده 87 این الیحه را به تصویب رساندند.

بــه موجب مصوبه مجلس در بند )الف( این ماده، 
تولیت نظام سالمت شــامل سیاست گذاری اجرایی، 
برنامه ریزی های راهبردی، ارزشــیابی، اعتبارسنجی و 
نظارت در وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
متمرکز می شود. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم 
از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات 
سالمت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، 
موظف شــدند از خط   مشی و سیاســت های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید 
راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت 
ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی 

خدمات، تبعیت کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
ادامه رسیدگی به بخش 14 الیحه برنامه ششم توسعه 
با موضوع »سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده«، با 
پیشنهاد اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد و عضو هیئت 

رئیسه پارلمان موافقت کردند.
بیمه سالمت

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
نشست علنی صبح دیروز پارلمان و در جریان بررسی 
پیشنهاد تاجگردون مربوط به انتقال شورایعالی بیمه 
سالمت از وزارت کار به وزارت بهداشت، اظهار داشت: 
صحبت های آقای پزشکیان همان آرمان دولت است که 
بر اساس آن طرح تحول سالمت را اجرایی کرد، حال 

سؤال این است آیا با انتقال دبیرخانه شورایعالی بیمه 
سالمت از وزارت کار به وزارت بهداشت تمامی مشکالت 
حل می شود؟ اگر قرار است با انتقال این شورا همه آمال 
و آرزوها تحقق پیدا کند، ما استقبال می کنیم، اما بحث 
ما این نیســت که قرار است چطور این دبیرخانه اداره 

شود بلکه باید نگاه ویژه ای به بیمه ها باشد.
وی با اشــاره به اصل 29 قانون اساســی در مورد 
اســتفاده مردم از خدمات بیمه ای، افزود: طرح تحول 
ســالمت برای دولت به عنوان یک سیاســت اجرایی 
بســیار پُر اهمیت است و آن را اجرا می کند، اما اینکه 
قرار است چطور طرح تحول سالمت از طریق بیمه ها 
انجام شود، مباحثی درباره آن مطرح است؛ اول اینکه 
آیا قرار اســت در این باره در مدت پنج ساله برای آن 
تعییــن تکلیف کرده یا اینکــه دولت آن را به صورت 
الیحه جامع و دائمی به مجلس بدهد تا تمامی موارد 
مرتبط با ساختار اداری به صورت یک مجموعه درآمده 

و مجلس آن را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه تصریح کرد: 
همان طور که موضوع طرح تحول سالمت در مجلس 
مطرح بوده و از اهمیت برخوردار است، برای دولت نیز 
دارای اهمیت است، به همین دلیل دولت در ُشرف تهیه 
الیحه ای جامع است که در موارد این چنینی و اداری 
طرح تحول سالمت تعیین تکلیف کند، دولت نسبت 
به این ســاختار نظر دارد که به زودی آن را به صورت 
الیحه تقدیم می کند، ولی در مقطع فعلی و برای مدت 

پنج ساله دولت موافق این انتقال نیست.

در تذکری به رئیس جمهور

46 نماینده مجلس: به اتهامات مالی حسین فریدون رسیدگی شود

چهار سال قبل بود که در اوج مناقشات علی الریجانی 
رئیس مجلس نهم با محمــود احمدی نژاد رئیس جمهور 
دهم، رهبر حکیم انقالب در تاریخ 91/8/10 درباره دعوای 

بین سران قوا مشفقانه و عتاب آلود فرمودند:
» یکی از موارد مضّر، اختالف میان مسئوالن و بدتر از 
آن کشاندن اختالف به میان مردم است...من به مسئوالن 
و رؤسای قوا هشدار می دهم مراقب باشند و اختالفات را به 
میان مردم نکشانند... اختالف نظرها نباید به میان مردم 
کشانده و دست مایه ای برای جنجال و هیاهوی رسانه های 
بیگانه و دشمنان شود.... همه باید متوجه مسئولیت خود 
و شرایط حساس کنونی باشــند... اختالف نظر طبیعی 
اســت اما این اختالف نظر نباید بــه اختالف در عمل و 
 گریبانگیری و مچ گیری در مقابل مردم، تبدیل شــود.... 
از امروز تا روز انتخابات )ریاســت جمهوری در سال 92(

هرکسی که بخواهد اختالف ها را به میان مردم بکشاند و 
از احساسات آنها در جهت اختالفات استفاده کند،  قطعاً 

به کشور خیانت کرده است.«
این اصل مطلب است و برای همیشه ساری و جاری 
است و اختصاص به دوره ای خاص ندارد.امروز بازنده اصلی 
این مناقشه حساب شده و برنامه ریزی شده، نظام اسالمی 
و مردمند و آشــکارا از فرمان رهبری تخطی شده است. 
هرگونه دامن زدن به این اختالف، به زیان نظام و سبب 

خرسندی دشمنان و ناامیدی مردم خواهد شد.
قوه ای برای اقدام قاطع

قانون اساســی به قــوه قضائیه اختیــارات ممتاز و 
بی نظیری داده اســت. حقیقتا این امتیازات نماد مردمی 
بودن نظام ما و ضامن ســالمت همه دستگاه ها از جمله 

قوه مجریه است.
این اعتبار و اقتدار ، بسیار گرانبها و گران قیمت است 

و در عین حال نقطه امید مردم است.
قــوه قضائیه تــوان و اجازه قانونــی ورود به تمامی 
پســتو های کشور و دخالت در آن و احضار و محاکمه هر 

متخلفی در هر سطح را دارد.
این امکان قانونی است که سبب شده به تعبیر رهبر 

عزیز انقالب »قوه قضائیه ملجا و پناه مردم« باشد. 
در چنین شــرایطی و با این اقتدار و اختیار، آیا ورود 
رئیس قوه و دیگر افراد تراز اول قوه به مناقشات سیاسی و 

تله ای که برای آنها طراحی شده پذیرفتنی است!؟
مردم انتظار دارند اراده قوه در رای قطعی دادگاه دیده 

شود نه در سخنرانی !
این بهترین پاسخ به انتظار عمومی و بهترین هشدار 

برای کج اندیشان و کج رفتاران است.
اما آیا این سرمایه درست بکار گرفته شده است!؟

تنزل اعتبار !
علی رغم کارنامه موفق قــوه در برخی پرونده ها ، در 
سال های اخیر و بویژه در باره افراد مرتبط با دولت،کمترین 
اثری از قاطعیت دیده نمی شــود و به نظر می رســد قوه 
قضائیه هم مثل ما تماشــاگر ســوء رفتار و حتی خیانت 
برخی افراد است و بعد که ماجرایی از پرده برون می افتد، 
با تاخیر فراوان وارد و اقدامی -  اغلب نارسا و ناتمام - انجام 
می شود! صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق های نجومی، 
حسین فریدون و دخالت او در انواع و اقسام زد و بند ها و 
مفاسد و ... تنها و تنها نمونه هایی ابتدایی از این ادعاست.

فراموش نمی کنیم روزی را که رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور از نقش حسین فریدون در انتصاب رئیس بانک 
رفاه سخن گفت و اعالم کرد :» زمانی که مدیر عامل این 
بانک رئیس  بانک ملی بود، پرونده ســنگینی داشت که 
پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان 
آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس 
 بانک رفاه شــود حتی بنده مخالفت کــردم و گفتم که 
وی پرونده ســنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و البی 
ایشــان، وی رئیس  بانک رفاه شد.  « از سراج پرسیده شد 
آیا مستقیماً برادر رئیس جمهور به شما فشار وارد کرد تا 
وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شــود؟! و وی 
گفت: »بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم 
به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم 
که هر فردی که مشــکل داشته باشد در هر سمتی قرار 
گیرد مشکل آفرین خواهد بود.«! و بعد قاضی سراج چیزی 

گفت که کاش هرگز نمی گفت:» به نظر شما با توجه به 
این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی آید؟!« 

این سخنان آب سردی بود بر آن همه انتظار مردم در 
برخورد با یکی از رئوس فســاد در دولت یازدهم ! و باعث 

شد اقتدار قوه از بین برود!
فساد حسین فریدون بّین و اظهر من الشمس است 
و حتی شخص رئیس جمهور چند بار تالش کرده پرونده 
بــرادرش را از یکی از ضابطین قضایی گرفته وبه وزارت 

اطالعات تحویل بدهد!
درباره بابک زنجانی هم وضع به همین منوال است. او 
همانگونه که رئیس محترم قوه قضائیه اعالم کرد، زنجانی 
با برخی از نور چشمی های این دولت بده بستانی داشته 
که افشا گوشــه ای از آن، آب در النه مورچگان ریخت و 

صدایشان را در آورد!
چه عاملی باعث شــده که با کسانی که زنجانی روی 
آنها اعتراف کرده و اســناد متقن از مجرم و مفسد بودن 

آنها حکایت دارد مماشات صورت بپذیرد!؟
عدالــت و اجرای قانون هیچ مصلحتی بر نمی دارد و 
اگر قرار به مصلحت اندیشــی باشد، قطعا آینده ای بسیار 
تاریک برایمان رقم خواهد خورد و دزدان و گردنه گیران 
امیــد به فرار از مجازات پیــدا می کنند و مردم از اجرای 

عدالت ناامید می شوند.
اگر آن مماشات ها نبود، امروز حرف شما پیش بود و 
کسی جرات نمی کرد در برابر منطق عادالنه شما حرفی 
بزند نه اینکه در برابر افشاگری رئیس قوه،چند مقام دست 
چندم دولتی گــردن فرازی بکنند و برای اجرای عدالت 
شرط بگذارند! دیگر کسی جرات نمی کرد شرط شفافیت و 
آشکار کردن اقداماتش را ، شفافیت دستگاه قضایی بگذارد! 
درســت مثل اینکه دزدی در محکمه در پاسخ به سؤال 
قاضی که از وی درباره علت دزدی ســؤال می کند بگوید 
:»اول خودت فیش حقوقی ات را منتشــر کن و شفافیت 

مالی را رعایت کن تا من هم به تو جواب بدهم«!!
آری آن مماشــات وضع امروز را ایجاد کرده اســت. 

کدام وضعیت!؟

یک طراحی حساب شده!
چند روز پس از حمله های پی در پی به قوه قضائیه در 
موضوعات مختلف، باالخره دم خروس بیرون زد و ماجرا 
آشکار شد که اتاق فرمان عملیات کجاست. کمتر از پنج 
ســاعت از توئیت رئیس جمهور محترم که برای شفافیت 
دخل و خرج دولت، شــفافیت دخل و خرج قوه را شرط 
کرده بود)!(، توئیت مسعود بهنود منتشر شد که در آن وی 
دوقطبی سازی را شرط پیروزی در انتخابات آتی دانسته 
و برای ایجاد آن دوقطبی، زدن قوه قضائیه و بی اعتباری 

آن را پیشنهاد کرده بود!
اکنون چه زیبا همه این پروژه در برابر چشممان رنگی 
دوباره می گیرد و معلوم می شود ماجرا چیست! و اکنون 
چه بیشتر معلوم می شود قوه قضائیه به جای پرداختن به 
وظیفه ذاتی خود،در دام سیاست بازان و طراحان عملیات 

روانی افتاده است!
اکنون معلوم می شود سرمایه اجتماعی که در ماجرای 
ســیاه نمایی پرونده آرش صادقــی و گلرخ ایرایی ، در اثر 
کوتاهی قوه در اطالع رسانی به موقع از دست رفت،قرار 
است چه روزی به کار دشمن بیاید ! غصه تمام نشدنی ای 
که کســی متوجه اهمیت و ضرورت آن نمی شود همانا 
ضرورت و وجوب اطالع رسانی و مطلع کردن مردم پیش 
از سناریو نویسی دشمن است. چیزی که با تاخیر )نظیر 
آنچه در پرونده صادقی و همسرش رخ داد( نوش داروی 

بعد از مرگ سهراب است!
و باالخره اکنــون معلوم می شــود نمایندگانی که 
چشمشــان را به حقایق جانکاه کشور بسته و بام و شام 
در صدد تخریب قوه و حمایت از مجرمان و مفســدانند، 

خواسته و ناخواسته در کدام سناریو نقش ایفا می کنند.
آری ! اگر قوه ای که بدلیل پایمردی بر اجرای قانون و 
خدمات فراوان به کشور، آماج این همه تهدید و تخریب و 
هجوم است، همین چند تذکر مشفقانه را رعایت می کرد، 
در دام مکاران و مفســدان نمی افتاد و دست غارتگران را 
کوتاه می کرد. قطعا در آن زمان ، حمایت مردمی به مراتب 

بیشتر از امروز، یار زحمتکشان آن دستگاه بود.


