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»اگر دولت تا پايان سال قانون انتشار علني 
حقوق و مزاي��اي مس��ووالن را اجرا نكند، 
مردم را به تجمع قانوني و اعت��راض خياباني عليه دولت 
دعوت مي كنيم«. اين متن ضرب االجلي است كه احمد 
توكلي در صفحه توييتر خود ب��راي دولت تعيين كرده و 
نشان مي دهد كه او و تشكل مردم نهاد ديدبان شفافيت، 
اميد چنداني به طرح دو فوريتي »اعاده اموال نامش��روع 
مسووالن« نبسته اند. از همين رو است كه تا به ثمر رسيدن 
آن صبوري نكرده و در مقام تهديد دولت برآمده اند. آنچه 
ديروز احمد توكلي در صفحه توييتر خود نوشت يك پيام 
140 كاراكتري ساده نبوده و از جهات مختلف قابل توجه 
است. نخست آنكه يك چهره سياسي اتفاقا با سابقه، مردم 
را به تجمع عليه دولت فرا مي خواند. توكلي از تجمع قانوني 
سخن گفته اما نكته اينجا است كه تشخيص قانوني بودن 
يا قانوني نبودن يك تجمع به عهده وزارت كشور است، نه 
هيچ نهاد ديگري. گويا اين نماينده پيشين مجلس شوراي 
اسالمي حدود اختيارات و امكانات تشكل هاي مردم نهاد 
را در نظر نگرفته و فراموش كرده است كه حداكثر امكان 
نهاد »ديدبان ش��فافيت« نامه نگاري با وزارت كش��ور و 
درخواس��ت برگزاري يك تجمع قانوني، مسالمت آميز و 
اعتراضي است. بدون شك توكلي و همراهانش در ديدبان 
شفافيت يا هر فرد حقوقي ديگر بعد از اخذ مجوز برگزاري 
تجمع، مختار هستند كه مردم را به محل برگزاري تجمع 
دعوت كنند. اما اقدام به اين كار قبل از دريافت مجوز و در 
شرايطي كه كشور هنوز متاثر از ناآرامي هاي دي ماه است، 

جاي تامل دارد. 
فرصت 5 روزه

توكلي به دولت تا »پايان س��ال« و به عب��ارت بهتر فقط 
5 روز كاري فرص��ت داده تا قانون انتش��ار علني حقوق و 
مزاياي مسووالن را اجرا كند. گذش��ته از اينكه او از كدام 
جايگاه سخن گفته و چنين اولتيماتومي به رييس جمهور 
مي دهد، بايد پرسيد كه قبال از كدام روش ها براي تحقق 
اين خواس��ته قانوني خود اس��تفاده كرده اند؟ عصبانيت 
مستتر در پيام توكلي اين انتظار را ايجاد مي كند كه اين 
پيام تهديد آميز بعد از يك س��ري مذاك��رات، رايزني ها، 
مكاتبات و... صادر ش��ده باش��د لذا اگر به جاي يك پيام 
توييتري طي يك يادداشت مفصل توضيح داده مي شد 
كه پيش تر براي اجرايي شدن اين قانون از چه شيوه هايي 
استفاده كرده و نتيجه نگرفته اند؛ مي شد ساده تر با موضوع 

مواجه شد. 
سوار بر موج دي ماه

فرض كنيم آقاي توكلي و ديگر اعضاي ديدبان شفافيت، 
راه هاي متعدد را آزموده اند و موفق نش��ده اند دولت را به 
اجراي ماده 29 برنامه ششم توس��عه وادارند، در صورت 
صحت اين فرض و با توجه به ش��رايط و فضاي سياس��ي 
كش��ور، اولتيماتوم او به دولت را چگونه مي توان تفسير 

كرد؟  توكلي در شرايطي براي دولت ضرب االجل تعيين 
كرده كه هنوز از ناآرامي هاي توام با خشونت دي ماه زمان 
زيادي نگذشته است. ناآرامي هايي كه از قضا با يك تجمع 
عليه دولت آغاز ش��ده بود. عجيب اس��ت اگر مخالفان و 
منتقدان دولت فراموش كرده باشند نتيجه دعوت مردم 
براي مشاركت در تجمع »نه به گراني« به كجا كشيد. دو 
ماه زمان زيادي نيست براي آنكه فراموش كنيم جرقه اي 
در مشهد، چگونه شهر به شهر شعله كشيد. همين دو ماه 
قبل بود كه آقايان ديدند شعارها ممكن است با »مرگ بر 

روحاني« آغاز شود اما به همان ختم نمي شود. 
ديدبانان ش��فافيت در چنين بس��تري دولت را از تجمع 
مردم��ي مي ترس��انند. آن هم در ش��رايطي ك��ه اغلب 
تحليل گران مسائل سياسي اعم از اصالح طلب و اصولگرا 

بارها از ام��كان تك��رار اعتراضات اخير س��خن گفته اند 
و اتفاقا هش��دار داده اند ك��ه در اين ص��ورت بايد منتظر 
اوضاع وخيم تري نسبت به دي ماه باشيم. به اين ترتيب 
اگر دولت ظ��رف 5 روز آين��ده رضايت اعضاي تش��كل 
مردم نه��اد ديدبان ش��فافيت را جلب نكن��د، آنها اولين 
درخواست برگزاري تجمع در سال 97 را به وزارت كشور 
ارايه خواهند داد و انتظار م��ي رود كه در صورت مخالفت 
وزارت كشور از دعوت مردم به خيابان ها بپرهيزند چراكه 
در غير اين صورت براي يك تجم��ع غيرقانوني فراخوان 
صادر كرده و بر آتش زير خاكس��تر مانده از س��ال جاري 
دميده اند. البته در ناآرامي هاي دي ماه، تحليلگران خارج 
و داخل در يك نكته همداستان بودند و آن نكته اين بود 
كه اين اعتراضات س��ر ندارد و نمي ت��وان براي فهم آنچه 

رخ مي دهد به يك حزب، جريان يا فرد اش��اره كرد و با آن 
طرف شد. ش��ايد اين ويژگي باعث شده اس��ت تا احمد 
توكلي بخواهد سر جريان بش��ود و رهبري مطالبات را بر 
عهده بگيرد. اين يعني ديدبانان شفافيت تصميم گرفته اند 
نقص اعتراضات دي ماه يعني عدم رهبري را رفع كرده و 
در قامت ليدر معترضان ظاهر شوند. اگر اين فرض به نيت 
توكلي نزديك باشد اين سوال مهم تر ايجاد خواهد شد كه 
او و تشكيالتش چه ويژگي مشخصي دارند كه مي توانند 
مرجعيت اعتراضات و انتقاده��ا را بر عهده بگيرند آيا آنها 
در مقابل اين جمله معروف پاسخي درخور دارند كه در 8 
سال دوران احمدي نژاد كجا ايستاده بوديد؟ اين جمله را 
شايد بتوان سنگ محك عيار سياستمداران دانست. آيا در 
آن 8 سال هم توكلي به قانون حق تجمعات قانوني نظري 

انداخته بود؟ 
تالش هاي دولت براي ايجاد شفافيت

احمد توكلي از لحني تهديدآميز استفاده كرده اما پايه و 
اساس حرفش قانوني و به حق اس��ت. او از ماده 29 قانون 
برنامه ششم توسعه صحبت مي كند. ماده اي كه بر اساس 
آن دولت موظف است سامانه اي راه اندازي كند تا حقوق 
و مزاياي كليه دس��تگاه ها در آن ثبت شده و هيچ چيز در 
مورد دارايي هاي مس��ووالن غير شفاف باقي نماند. نكته 
اينجا اس��ت كه دولت روحاني تالش ه��اي قابل توجهي 
در راستاي افزايش ميزان ش��فافيت در اين راستا كرده و 
مصداق آن رونمايي از سامانه انتش��ار و دسترسي آزاد به 
اطالعات در تير ماه گذشته اس��ت. الزم به يادآوري است 
كه قانون انتشار و دسترس��ي آزاد به اطالعات در سال 88 
ابالغ ش��د اما آيين نامه اجرايي آن در دولت يازدهم )سال 
93( تدوين ش��د. دولت روحاني همچنين ب��ا ماه ها كار 
مطالعاتي در سال جاري سامانه انتش��ار و دسترسي آزاد 
به اطالعات را راه اندازي كرد. بر اين اس��اس س��ازمان ها و 
نهادها موظف هس��تند كه تا حداكث��ر 10 روز اطالعات 
درخواس��تي مورد نياز مردم را در اين سامانه ارايه كنند. 
فارغ از اينكه عملكرد س��امانه مذك��ور در عمل چه نقاط 
ضعف و قوتي دارد و ك��دام يك از دس��تگاه ها همكاري 
بهتري با آن دارند، راه اندازي اين س��امانه را بايد گامي در 
راستاي ايجاد شفافيت بيشتر به حس��اب آورد و باور كرد 
كه دولت روحاني از هيچ تالش��ي براي شيشه اي كردن 
ديوارهاي ميان خود و م��ردم فروگذار نمي كن��د. با اين 
وجود هنوز سامانه اي براي اعالم ميزان دارايي و حقوق و 
مزاياي مسووالن در كار نيس��ت و هر از گاهي فيش هاي 
نجومي رو مي شود. اين ضعف از نگاه نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي دور نمانده و به همين خاطر است كه 
تالش مي كنند از طريق يك طرح دوفوريتي تحت عنوان 
»اعاده اموال نامشروع مس��ووالن« هم به وظيفه نظارتي 
خود عمل كرده و هم به دولت فعل��ي و دولت هاي بعدي 
براي انجام وظيفه قانوني خود كمك كنند. رس��انه هاي 

آيت اهلل آملي الريجاني، رييس دستگاه قضا ديروز در 
جمع مس��ووالن عالي قضايي به دو موضوع حجاب و 
رفراندوم ك��ه در هفته هاي اخير از جمل��ه داغ ترين 
موضوعات م��ورد بح��ث در جامعه و رس��انه ها بوده 
اس��ت، پرداخت و گفت: »همه ما مي دانيم كه يكي 
از ارزش ه��اي ديني و قرآني، حف��ظ حجاب و عفاف 
اس��ت.« وي با بيان اينكه تبيين ادله فقهي مربوط به 
منع بي حجاب��ي مجال بيش��تري را مي طلبد، اظهار 
كرد: »عالوه بر موضوع امر به مع��روف و نهي از منكر 
كه يك مس��اله عمومي اس��ت، بحث تظاهر به حرام 
نيز موضوع ديگري اس��ت كه جامعه اسالمي و حاكم 
اسالمي براي جلوگيري از شيوع فحشا و منكرات در 
جامعه بايد نسبت به آن حس��اس باشد و منع كند و 

اين امر از مسلمات به شمار مي رود«. 
آملي الريجاني تظاهر به بي حجابي را همانند تظاهر 
به هر عمل حرام ديگر، نوعي اش��اعه فحش��ا دانست 
و با اش��اره به تصريح قانون به ل��زوم رعايت حجاب، 
خاطرنشان كرد: »موضوعي كه ريشه شرعي و قانوني 
دارد نبايد مورد تشكيك قرار گيرد. حال ممكن است 
برخي جوان ها اشتباه كنند اما چرا افرادي كه به نوعي 
در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن مي كوبند؟«

رييس ق��وه قضايي��ه ادام��ه داد: »اين اف��راد گاهي 
استدالل هاي بسيار سخيفي دارند و مي گويند درباره 
اين موضوع رفراندوم برگزار كنيد. در واقع سخن اين 
افراد اين است كه حكومت اسالمي كه خود براساس 
رفراندوم روي كار آمده و قوانيني را وضع كرده كه در 
چارچوب شرع هس��تند، براي تجويز ارتكاب يا عدم 

ارتكاب يك فعل حرام رفراندوم برگزار كند!«
اش��اره رييس ق��وه قضاييه به پيش��نهاد محس��ن 
ميردامادي، فعال سياس��ي اصالح طلب بود. او بعد از 
اينكه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 
اعالم كرد با همه پرسي موافق است، پيشنهاد داد كه 

مساله حجاب به راي مردم گذاشته شود. 
آيت اهلل آملي الريجاني اما نظر مثبتي نس��بت به اين 
راهكار نداشت و با بيان اينكه ساير افعال حرام نيز به 
همين شكل هستند و با يكديگر تفاوتي ندارند، اظهار 
كرد: فردا ممكن اس��ت درباره مشروب فروش��ي ها، 
مجالس لهو و لعب، مراكز فساد و فحشا و... نيز همين 

استدالل را مطرح كنند كه اين بسيار نادرست است. 
رييس ق��وه قضاييه با بي��ان اينكه جامعه اس��المي 
اقتضائات خاص خود را دارد، تصريح كرد: از همه بدتر 
اين است كه اين افراد راي خود را راي مردم مي دانند. 

از طرفي برخي رس��انه ها نيز درباره موضوعاتي كه از 
منظر فقهي، شرعي، قرآني و روايي مستندات روشني 
دارد تشكيك مي كنند كه اين امر بسيار جاي تاسف 
دارد. اميدواريم افراد و رسانه ها بي جهت وقت جامعه 
را بر سر اين مسائل حاش��يه اي نگيرند و توجه داشته 
باشند كه جمهوري اسالمي و مسووالن آن وظايف و 
اهداف روش��ني دارند و همه بايد در چارچوب شرع و 

قانون به انجام وظايف خود بپردازند. 
گزارش حقوق بشري سازمان ملل درباره ايران يكي 
ديگر از موضوعاتي اس��ت كه الريجان��ي ديروز به آن 
پرداخت. وي گفت: » متاسفانه اين گزارش نيز مانند 
گزارش هاي سابق و برخي بيانيه هاي ديگر، مجموعه 
ادعاهاي ضد انقالب و منافقين در خارج از كشور بود 

كه از زبان دبيركل سازمان ملل شنيده شد«. 
آملي الريجاني در جلس��ه ديروز با اش��اره به ادامه 
هجمه هاي فراوان به دس��تگاه قضايي در سالي كه 
رو به پايان اس��ت، گفت: گرچه اي��ن هجمه ها كار 
دش��وار قضاوت را س��خت تر مي كند اما مجموعه 
دس��تگاه قضايي با حفظ اس��تقالل و اقت��دار خود 
در چارچوب ش��رع و قانون انج��ام وظيفه مي كند. 
قضات و كاركنان نيز از حمالت دش��منان خارجي 
و برخي افراد در داخل هراسي ندارند و در مسيري 
كه طي مي كنند به هيچ عنوان نااميد نمي ش��وند. 
خوش��بختانه قض��ات خ��وب، منصف و ع��ادل و 
همچنين مدي��ران پرتالش و متعهد در دس��تگاه 
قضايي فراوان هس��تند و اميدواريم كه خداوند به 
همه آنها در مس��ير تالش براي تحقق اهداف نظام 

مقدس جمهوري اسالمي توفيق عطا كند. 
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به تالش هاي دستگاه قضايي در راستاي حفظ 
اموال عمومي، به گزارش ارايه شده از سوي دادستان 
تهران درباره پرونده امالك ش��هرداري اش��اره كرد و 
گفت: دستگاه قضايي در اين پرونده و ساير پرونده ها 
همواره نش��ان داده ك��ه كاري به دس��ته بندي هاي 
سياس��ي ندارد و در چارچوب شرع و قانون به وظيفه 
خود عمل مي كند تا اموال عمومي كه متعلق به مردم 

است به بيت المال بازگردد. 
رييس ق��وه قضاييه با بي��ان اينكه دس��تگاه قضايي 
منفعالنه عمل نمي كند و تابع فضا سازي هاي سياسي 
نمي شود، خاطرنشان كرد: ما با تعجيل در رسيدگي به 
پرونده ها مخالفيم زيرا مساله اصلي براي ما عمل در 

چارچوب قوانين است. 

5 روز پس از دس��تگيري تعداد زي��ادي از فعاالن مدني 
و حق��وق زنان قرار اس��ت اي��ن موضوع از س��وي دولت 
پيگيري شود. معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده 
دولت دوازدهم روز دوش��نبه در توييت��ر از طرح موضوع 
بازداشت تعدادي از فعاالن مدني در هفدهم اسفند خبر 
داد و نوشت: »ديشب )يكش��نبه( در جلسه هيات دولت 
موضوع بازداشت تعدادي از فعاالن مدني از جمله زنان و 
خبرنگاران مطرح شد. « ابتكار البته تاكيد كرد كه پس از 
طرح اين موضوع در هيات دولت مقرر شد عليرضا آوايي، 
وزير دادگستري پيگير اين ماجرا باشد. معصومه ابتكار، 
معاون امور زنان حسن روحاني در روز وقوع بازداشت ها در 
سفر استاني بود و پس از انتشار اخبار مربوط به بازداشت ها 
باز ه��م در توييتر خ��ود واكنش نش��ان داد. او در صفحه 
مجازي خود نوش��ت: » از كم و كيف جريان مقابل وزارت 
كار اطالع دقيق ندارم. از وزير كار و وزير كش��ور خواستار 
پيگيري ش��دم. برخوردهاي قه��ري در مقابل تجمعات 
مسالمت آميز به صالح نبوده. طرح مطالبات و مشكالت 
را از تريبون هاي قانوني ممكن مي دانم و #گفت وگوي_

بين_نسلي از اين سنخ تريبون ها است.«هفدهم اسفند، 
مطابق با 8 مارس روز جهاني زن و همچنين يك روز پيش 
از روز زن ايران تعدادي از فعاالن مدني و حقوق زنان مقابل 
وزارت كار، تع��اون و رفاه اجتماعي تجم��ع كردند كه در 
نهايت منجر به دستگيري چندين نفر از تجمع كنندگان 
شد. غالمحسين اس��ماعيلي، رييس دادگستري تهران 
روز يكشنبه به ماجراي بازداشتي هاي اخير واكنش نشان 

داد و گفت: پرونده زنان و مرداني كه هنوز در بازداشت به 
سر مي برند در مرحله رسيدگي است. اسماعيلي به ايسنا 
گفت كه مراجع قضايي فارغ از جنسيت افراد و موضوعات 
سياسي كه در جامعه مطرح است هر كجا جرمي از ناحيه 
افراد يا گروهي انجام ش��ود وظيفه خودش��ان مي دانند 
با كس��اني كه قوانين و مق��ررات را نقض ك��رده و اعمال 
غيرقانوني انج��ام داده اند برخورد مبتني ب��ا قانون انجام 
دهد. رييس دادگس��تري تهران البت��ه در توضيح آنچه 
»نقض قوانين و اعمال غيرقانوني« خوانده توضيح داد كه 
در تجمعات روز پنجشنبه به لحاظ انجام برخي اقدامات 
هنجارشكنانه و مغاير قوانين بطور طبيعي تعدادي از افراد 
تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدند. البته يك عضو 
فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي گفت كه رييس 
مجلس قول پيگيري وضعيت بازداشت ش��دگان اخير را 
داده است. فاطمه س��عيدي در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به ديدار نمايندگان زن مجلس شوراي اسالمي با رييس 
قوه مقننه اظهار كرد: در اين ديدار پيشنهاداتي در حوزه 
زنان مطرح شد كه آقاي الريجاني نيز ضمن استماع اين 
پيشنهادات از حضور موثر، فعال و پيگير زنان در مجلس 
قدرداني كرد. وي افزود: بن��ده از آقاي الريجاني وضعيت 
بازداشت ش��دگان اخير ب��ه خصوص خانم ه��ا را مطرح 
كردم كه ايش��ان نيز قول پيگيري دادند. نماينده تهران 
در مجلس شوراي اسالمي در پايان اظهار اميدواري كرد 
كه بازداشت ش��دگان در روزهاي پاياني س��ال به آغوش 

خانواده شان بازگردند. 

غالمرض�اظريفي�اندرواكنشب�هتوييتاحمد
توكليب�ه»اعتماد«گفتبرخ�يجريانهاتالش
دارندمديريتاعتراضهاياقتص�اديرابرعهده
بگيرندكهاتفاقادولترانشانهميگيرد.جريانيكه
اومعتقداستهموارهدرحاشيهامنبهسرميبرد.
ظريفيانگوي�شتوكليراغيرمتع�ارفتوصيف
كردهوتاكيدداردسياس�تتهدي�دراهبهجايي

نميبرد.

رييسس�ازمانيهمچونديدهبانش�فافيتو
عدالتازنظرجايگاهواختياراتميتواندمردمرابه

برگزاريتجمعاعتراضيدعوتكند؟
قانون اساسي به ش��رايط برگزاري تجمع اش��اره كرده و 
در اين مورد آيين نامه اجرايي نيز وج��ود دارد. به صورت 
متداول و متعارف هر تش��كل، حزب ي��ا جمعيتي براي 
برگزاري تجمع از وزارت كشور درخواست مجوز مي كند. 
هر چند در قانون اساس��ي ش��رايط برگ��زاري تجمع با 
دست بازتري ديده ش��ده اما در آيين نامه اجرايي شرايط 
دقيق تري براي آن در نظر گرفته ش��ده است. همچنين 
گاهي تجمع هاي��ي بدون اخ��ذ مجوز هم برگزار ش��ده 
است. به صورت كلي يك تش��كل مردم نهاد هم مي تواند 
براي برگزاري تجمع درخواس��ت مجوز كند اما اينگونه 
گويش ها )اس��تفاده از اختيارات ب��راي دعوت به تجمع( 
غيرمتعارف است آن هم از سوي جرياني كه بر امر قانوني 
بودن تجمعات همواره تاكيد داشته است. البته بايد درنظر 
گرفت دولت هم بايد آماده مي ش��د تا از آغاز سال جديد 
قانون مربوط به انتشار علني حقوق و مزاياي مسووالن را 
اجرايي كند و با تشكيل سامانه اي در اختيار افكار عمومي 
قرار دهد. آقاي انصاري هم در گفت وگويي تاكيد كرده با 
تمهيدات انديشيده ش��ده از فروردين 97 اين شفافيت 
اتفاق مي افتد گرچه ش��ايد اختالف نظري وجود دارد كه 
اين اسناد در اختيار مردم قرار بگيرد يا صرفا براي نهادهاي 

نظارتي قابل دسترسي باشد. 
دولتدرمدتاخيرس�امانهدسترس�يآزادبه
اطالعاتراراهاندازيك�ردهومجلسپيگيرطرح
اعادهاموالنامشروعمسووالناست.اينعزمدر
دولتومجلسوجوددارد.ازسوييزمانيتاپايان
سالباقينمانده؛تهديددولتبهبرگزاريتجمعبا

اينشرايط،كنشيعاديمحسوبميشود؟
اش��رافي بر قانون برنامه شش��م ندارم كه تصريح كرده تا 
انتهاي سال بايد چنين اتفاقي رخ دهد يا از آغاز سال 97 
بايد تمهيداتي انديشيده شده براي انتشار علني حقوق و 
مزاياي مسووالن، اجرايي شود. اما شايد منطقي اين باشد 
كه با توجه به مشغله هايي كه دولت در انتهاي هر سال دارد 
زماني داده شود تا با آغاز سال 97 نه تنها دولتمردان بلكه 
اين قانون در مورد همه مسووالن اجرايي شود. قطعا اگر 

اين اتفاق به شكل فراگير نه فقط در مورد مديران دستگاه 
مجريه در راستاي شفاف س��ازي رخ دهد، اتفاق مثبتي 
اس��ت. از س��ويي انجام چنين كاري و محقق شدن اين 
شفافيت به برنامه ريزي نرم افزاري و سخت افزاري جدي 
نياز دارد ك��ه احتماال زما نبر خواهد ب��ود. در واقع اگر اين 
اتفاق با يكي دو ماه تاخير انجام ش��ود بهتر از ناقص انجام 
شدن آن است كه افكار عمومي به سامانه اي مراجعه كنند 
و به اطالعات دقيقي از مزايا و حقوق مسووالن به صورت 
تجميعي دسترسي نداشته  باشند. چرا كه معيوب بودن 
اين سيستم اميدوار كننده نيست و نقض غرض مي شود 
اما مسلما تحقق چنين شفاف سازي مي تواند به جلوگيري 
از فساد كمك كند. به هر روي سياست تهديد،  سياست 
خوبي نيست آن هم حاال كه هم مجلس و هم دولت عزم 

جدي براي سامان دادن به اين موضوع دارد. 
كشوردرديماهشاهداعتراضاتودرگيريهايي
بودكهباتجمعيمح�دودباعنوان»ن�ه«بهگراني
شروعشداماآنقدرگسترشيافتكههزينههايي
برايحاكميتبههمراهداش�ت.باتوج�هبهادامه
تجمعاتازس�وياقش�ارمختلفبهنظرميرسد
هنوزفضايكشورملتهباست.درچنينشرايطي
دعوتبهتجمعكنشي،منطقيمحسوبميشود؟

با توجه به شرايط كنوني قطعا چنين تهديداتي منطقي 
نيست. اعتراضاتي در دي ماه صورت گرفت كه البته بايد 
به صورت يك فرصت به آن نگريس��ت. صداي اعتراضات 
شنيده شد و االن بايد كمك كرد مطالبات مردم محقق 
شود. نبايد دوباره بر طبل نااميدي و بي اعتمادي كوبيد. در 
حال حاضر همدلي قوا بايد به تحقق مطالبات مردم كمك 
كند. بايد به سمتي رفت كه در عين حال كه اعتراضات را 
به رسميت مي شناسيم نگراني هاي مردم هم برطرف شود 
وگرنه اگر به لوپ نگراني و نااميدي هاي بيشتر بازگرديم 

نتايج مناسبي به دنبال نخواهد داشت. 
بهنظرميرسدكنشهاييازايندستبيانگراين

اس�تكهجريانيتالشداردمديريتجريانهاي
اعتراضياقتص�اديراكهاتفاقامس�تقيمادولت
رانش�انهميگيرد،بهدس�تگيرد.ارزيابيشمااز

اينگونهكنشهاچيست؟
در مورد شخص آقاي توكلي اين برداش��ت را ندارم چون 
با وج��ود اينكه در جري��ان اصولگرايي تعريف مي ش��ود 
اما بخش��ي از اصالح طلبان هم معتقدند كه نيت ايشان 
همواره خيرخواهانه بوده است اما اين گزاره درست است 
كه جرياني تالش دارد مديري��ت اعتراض هاي اقتصادي 
را برعهده بگيرد ام��ا نبايد تحليل اي��ن جريان معطوف 
به ش��خص توكلي ش��ود. اين جريان بايد توجه كند كه 
بخش��ي از اعتراضات اقتصادي معطوف به دوراني است 
كه اصولگرايان به ش��دت از آن دفاع كرده اند و بخشي هم 
به بيماري مزمني در اقتصاد اي��ران بازمي گردد. در مورد 
اعتراضات هم حتما مس��ائل اقتصادي دخيل اس��ت اما 
بخش ديگر آن به موضوعات فرهنگي،  اجتماعي،  سياسي، 
 سبك زندگي و... بازمي گردد كه اتفاقا در اين موارد انگشت 
اتهام به سمت همين جريان خاص است. نبايد در تحليل 
اعتراضات منحرف شد و بخش��ي از اعتراضات را مغفول 
گذاش��ت. جرياني ت��الش دارد مديري��ت اعتراض هاي 
اقتصادي را به دس��ت بگيرد كه اتفاقا مستقيما دولت را 
نشانه مي گيرد و درصدد است دولت را ناكارآمد نشان دهد 
و از سويي اعتراضات مردمي را نمايندگي كند اما يك نكته 
را هم بايد درنظر گرفت كه چه اصالح طلبان، چه دولت بايد 
مراقب باش��ند كه گرفتار اين نگاه هاي تك بعدي نشوند. 
اعتراضات اخير پيامي هم براي همه جناح ها داشت بايد 
به منافع ملي توجه داشت و به جاي مچ گيري و زير پاي 
يكديگر را خالي كردن و تنازع كمك كنند مشكالت مردم 

حل شود. 
باتوجهبهتجربياتگذش�تهشمافكرميكنيد
برخ�وردب�اه�ردوجري�اندرزمينهبرگ�زاري

تجمعهاياعتراضييكساناست؟
تجربه تاريخي ما اصالح طلبان نشان مي دهد كه جرياني 
حاش��يه هاي امنيتي بيش��تري دارد و اين حاشيه هاي 
امنيتي، هم در زمينه هاي رسانه اي، هم در مورد كنشگران 
اصلي وجود داشته است. اين جريان با حاشيه امن در اغلب 
زمينه ها با دست باز رفتار مي كند. يكي از ظلم هايي كه به 
اصالح طلبان در دوران مختلف ش��ده اين بوده كه خيلي 
وقت ها از حق اعتراض گذش��ته اند با وجود اينكه همواره 
به رفتارهاي التهاب آفرين متهم بوده اند. هر زمان منافع 
ملي را در خطر ديدند راحت تر كنار كش��يدند كه نمونه 
آن اعتراضات اخير اس��ت. بايد توجه كرد وقتي جامعه به 
سمت هيجان مي رود از دل آن خشونت به وجود مي آيد و 
از دل خشونت هيچ تغيير و اصالح مناسبي بيرون نمي آيد 
اال اينكه برندگان آن، كساني هس��تند كه نه درد مردم را 

دارند و نه به حساسيت هاي كشور توجه مي كنند. 

غالمرضا ظريفيان، معاون وزير دولت اصالحات: 

مي خواهند مديريت اعتراض هاي اقتصادي را به دست گيرند
رييس دستگاه قضا: 

تظاهر به بي حجابي، مصداق اشاعه فحشاست

معاون امور زنان و خانواده رييس جمهوري خبر داد 
 وزير دادگستري

پيگير وضعيت بازداشتي هاي روز زن

مختلف خصوصا اصولگراها طي چند هفته اخير استقبال 
بي نظيري از اين طرح كرده و پيشاپيش محاسن اين طرح 
را در ب��وق و كرنا كرده اند. با اين حال ديدبانان ش��فافيت 
حاضر نيستند تا به نتيجه رسيدن طرح مورد اشاره صبر 
كرده يا راه و روش هايي از اين دست را برگزينند. آنها زبان 
تهديد را انتخاب كرده و براي دولت خط و نشان مي كشند. 

دولتمكلفاستطيسالاولاجرايقانونبرنامهنس�بتبهراهاندازيسامانهثبتحقوقومزايا
اقدامكندوام�كانتجميعكليهپرداختهابهمقامات،روس�ا،مديرانكليهدس�تگاههاياجرايي
شاملقوايسهگانهجمهورياسالميايراناعمازوزارتخانهها،سازمانهاوموسساتودانشگاهها،
ش�ركتهايدولتي،موسس�اتانتفاعيوابس�تهبهدولت،بانكهاوموسس�اتاعتباريدولتي،
شركتهايبيمهدولتي،موسساتونهادهايعموميغيردولتي)درموارديكهآنبنيادهاونهادها
ازبودجهكلكشوراستفادهمينمايند(،موسساتعمومي،بنيادهاونهادهايانقالباسالمي،مجلس
شوراياسالمي،شوراينگهبانقانوناساسي،بنيادهاوموسساتيكهزيرنظروليفقيهادارهميشوند
وهمچنيندس�تگاههاوواحدهاييكهشمولقانونبرآنهامس�تلزمذكرياتصريحناماستاعماز
اينكهقانونخاصخودراداشتهياازقوانينومقرراتعامتبعيتنمايندنظيروزارتجهادكشاورزي،
شركتملينفتايران،شركتمليگازايران،شركتمليصنايعپتروشيميايران،سازمانگسترش
نوسازيصنايعايران،بانكمركزيجمهورياسالميايران،س�ازمانبنادروكشتيرانيجمهوري
اسالميايران،س�ازمانتوس�عهونوس�ازيمعادنوصنايعمعدنيايران،س�ازمانصداوسيماي
جمهورياسالميايرانوش�ركتهايتابعهآنها،س�تاداجراييوقرارگاههايسازندگيواشخاص
حقوقيوابس�تهبهآنهارافراهمنمايد،بهنحويكهميزانناخالصپرداختيبههريكازافرادفوق
مشخصشودوامكاندسترس�يبراينهادهاينظارتيوعموممردمفراهمشود.وزارتاطالعات،
نيروهايمسلحوسازمانانرژياتميايرانازش�مولاينحكممستثنيهستند.اجراياينحكم
درخصوصبنگاههاياقتصاديمتعلقبهوزارتاطالعات،وزارتدفاعوپشتيبانينيروهايمسلح
تنهابامصوبهشورايعاليامنيتمليمجازخواهدبود.دستگاههايمشمولاينمادهمكلفندحقوق،
فوقالعادهها،هزينهها،كمكهزينهها،كارانه،پرداخته�ايغيرماهانهومزايايناخالصپرداختي
ماهانهاعمازمستمروغيرمستمر،نقديوغيرنقدي)معادلرياليآن(وسايرمزايابهمقامات،روسا،
مديرانموضوعاينمادهراازهرمحل)ازجملهاعتباراتخارجازش�مولقانونمحاسباتعمومي
كش�ورمصوب1366/6/1،درآمدهاياختصاصي،اعتباراتمتفرقه،اعتب�اراتكمكهايرفاهي،
اعتباراتبودجهعموميومنابععموميوهمچنيناعتباراتموضوعماده)217(قانونمالياتهاي
مستقيمبااصالحاتوالحاقاتبعديمصوب1366/12/3،تبصره»1«ماده)39(قانونمالياتبرارزش
افزوده،مواد)160(تا)162(قانونامورگمركيمصوب1390/8/22يااعتباراتخاصناشيازواگذاري
وفروشش�ركتهادرس�ازمانخصوصيس�ازي،اعتباراتمربوطبهرديفهايكمكبهاشخاص
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ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه

اميرجديدي/اعتماد

ضرب االجل احمد توكلي به  دولت براي انتشار علني حقوق و مزاياي مسووالن

تهديد به كف خيابان

عليصوفي|نهادهاي مردمي ي��ا احزاب هر اقدامي در 
جهت عدالت اجتماعي را به اش��كال مختلف مي توانند 
پيگيري كنند. فراخواندن به تجمع يكي از اين اش��كال 
اس��ت و آقاي احمد توكلي نيز طي توييتي به آن اش��اره 
كرده اس��ت؛ به عبارتي مي ت��وان درخواس��ت برگزاري 
تجمع قانوني مجوزدار داد و اين كار به خودي خود منفي 
نيس��ت. فعاليت هاي اجتماعي در اين قالب و در اشكال 
ديگر همچون قالب هاي فرهنگي و سياس��ي مورد قبول 
است و مي تواند اجرايي ش��ود. با اين وجود بايد شرايط را 
نيز سنجيد و فعاالن سياسي نبايد نسنجيده حرفي زده 
يا اقدامي انجام دهند. اين روزها جامعه ايران به واس��طه 

اعتراضات دي ماه بس��يار ملتهب ش��ده و حتي ممكن 
است انتقادات نسبت به قواي ديگر نيز بيان شود. درست 
است كه دولت وظيفه نظارتي داش��ته و بايد با مديريت 
مسائل اجازه بروز فساد را ندهد اما برداشتن گام نخست 
براي مبارزه با فس��اد بر عهده قوه قضاييه است. نقش قوه 
قضاييه در اين خصوص بسيار مهم اس��ت زيرا در صورت 
مواجهه دولت با فساد و اعالم آن، قوه قضاييه بايد مجري 
بي كم و كاس��ت و بدون مالحظه سياس��ي عدالت باشد. 
اعمال فش��ار بر دولت و فراموش ك��ردن نقش نهادهاي 
ديگر نوعي انحراف از اصل موضوع و رد گم كردن اس��ت. 
اگر آقاي توكلي موارد تخلفي س��راغ دارند بايد توجه به 

آن را از همه نهادهاي مرتبط پيگيري كنند. بدون ش��ك 
همه مي توانند از دولت مطالبه داشته باشند و كسي با اين 
امر مخالف نيس��ت. حتي در صورت مشاهده بي تفاوتي 
دولت مي توان ب��راي دريافت مجوز تجمع اق��دام كرد و 
مردم را فراخواند اما الزم اس��ت كه شرايط كشور را نيز در 
نظر بگيرند. فساد گسترده اي كه در كشور ديده مي شود 
اين ضرورت را ايجاب كرده كه همه ق��وا به ميدان آمده و 
براي كاهش فساد چاره اي بينديشند. اعتراضات دي ماه 
سبب شده است كه برخي گمان كنند دعوت به برگزاري 
تجمع در شرايط فعلي تالشي براي مصادره اعتراضات آخر 
است اما به اعتقاد من با توجه به زماني كه از آن اعتراضات 

گذش��ته اس��ت، هيچ فرد يا جرياني نمي تواند خود را در 
راس اعتراضات مورد اش��اره قرار ده��د. نكته ديگري كه 
سبب مي شود اين گمانه را در مورد آقاي توكلي قابل طرح 
ندانم اين است كه وي در زمان حضور در مجلس شوراي 
اسالمي نيز واضع ضد فساد داشت و بارها در خصوص اين 
دغدغه ها سخن گفته است. تش��كيل سازمان مردم نهاد 
شفافيت و عدالت نيز اقدامي در همين راستا است. طرح 
و پيگيري اين دغدغه اما موجب نمي شود كه مسير او لزوما 
منجر به نتيجه شود. الزم است كه همه نهادهاي مرتبط 
را در اين زمينه مسوول دانست و بر يك نهاد خاص حمله 

نكرد.   فعالسياسياصالحطلب

توييت توكلي بوي تهديد مي دهد
نگاه

خوب است ولي دير نيست؟!
مي توان س��اده از كن��ار خيالي كه به ذهن مي رس��د 
گذشت كه در دولتي با اين مقدار مساله كه بسياري از 
اين مسائل ميراث كساني از جنس خود شما و سال ها 
مورد تاييد ش��ما بوده اند و حاال در داخل و خارج، چپ 
و راست هركدام نوعي ش��اخ و شانه مي كشند، شما او 
را تهديد به تظاهرات خياباني مي كنيد؟ اين دولت كه 
عادت به تهديد هايي اينچنيني و تهديد به تظاهراتي 
كه چه بس��ا عامل آن ديگران هس��تند، دارد اما شما 
خود چه هدفي را دنبال مي كنيد؟ پاس��خ اين سوال را 

هم در توييت هاي خود بنويسيد كه در تمام اين چهار 
سال كه الحمد اهلل هم مس��وول بوده ايد، آيا تا به حال 
چنين تهديدي كرده بوديد؟ چنين اصراري بر شفافيت 
داش��ته ايد؟ براي همه دولت ها و به ويژه دولت فخيمه 
نهم و دهم چني��ن ضرورتي احس��اس كرديد؟ و غير 
از حقوق، براي باقي مواردي كه ممكن اس��ت ش��بهه 
خالفي در ذهن ها شكل گرفته باشد مانند زمين هاي 
واگذار شده، بورسيه هاي اعطايي، امتيازات داده شده و... 

مي شود چنين تهديدي كرد؟

ادامهازصفحهاول

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي در جريان 
سفر روز گذشته به اس��تان خراسان رضوي گفت: »نبايد 
از هجوم افكار مختلف ترسيد، شهيد مطهري اين فكر را 
القا كرد كه از افكار مختلف نبايد ترسيد؛ بايد به مفاهيم و 
تعاليم اسالمي مسلط شد و پاسخ مناسب به هجمه ها را 
داد.« او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آرمان هاي 
شهدا تاكيد كرد: »يكي از آرمان هاي شهدا حفظ ايران بود 
و بايد ايران از لحاظ امنيتي، اقتصادي و سياسي در آرامش 
باشد چرا كه اگر از نظر امنيتي با تالطم روبه رو باشيم بقيه 
امور سامان نمي يابد و همه مس��ووالن بايد به دنبال حل 

مشكالت امنيتي باشند و بطور طبيعي سرمايه گذاري و 
اشتغال نيز با مساله روبه رو مي شود.« رييس مجلس ادامه 
داد: »در جامعه اي كه اختالفات، مشاجره و دشمني باشد 
ذهن ها به سمت يكپارچه شدن براي توسعه نمي رود، در 
ايراني كه مردم س��االري ديني و دموكراسي وجود دارد و 
در آن سه قوه و شوراها فعاليت دارند و امور به دست مردم 
است، طبيعي اس��ت كه اختالف نظر وجود داشته باشد 
كه بايد تحمل كرد اما همه بايد بدانند تمامي قوا و مردم 
يك رهبر دارند و بايد هدف همه آرامش، آباداني و امنيت 

باشد.«   ايسنا

همه بايد به دنبال حل مشكالت امنيتي باشند

علي ش��مخاني، دبير ش��وراي عالي امني��ت ملي گفت: 
»تعرض به س��فارت جمهوري اس��المي ايران در لندن، 
خوش خدمتي دولت انگليس بعد از خريد تس��ليحاتي 

ميلياردي وليعهد عربستان از اين كشور است.«
دبير شوراي عالي امنيت ملي صبح ديروز در حاشيه بازديد 
از مجتمع خدمات فناوري دانشگاه صنعتي شريف درباره 
علت انفعال پليس و دولت انگليس در تعرض به سفارت 
كش��ورمان در لندن، اظهار كرد: »اين بازي پينگ پونگي 
طراحي شده دولت انگليس بود كه همزمان با سفر يكي از 

رهبران كشورهاي منطقه به لندن انجام شد.«
شمخاني با اش��اره به فرافكني وليعهد عربستان، تاكيد 
كرد: »اين خطا ناش��ي از كم عقلي اس��ت كه زمان بايد 
پاسخ آن را به او بدهد. متاس��فانه حكام سعودي در طول 
حيات سياسي خود با ترويج گروه هاي تكفيري، مرزهاي 

خونيني را در جهان اسالم ايجاد كردند.« مهر

يك عضو شوراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب 
گفت: »سال آينده مجمع ملي جمنا برگزار مي شود و قصد 
داريم كه دفتر سياسي جبهه مردمي نيروهاي انقالب را 

فعال كنيم.«
سيد محمد حسيني در پاسخ به اين سوال كه آيا در جلسه 
مطرح شد كه جمنا وارد مباحث انتخاباتي شود، توضيح 
داد: »فعال تمركز بر بازنگري در س��اختار جبهه اس��ت، 
در سال آينده يك س��تاد ويژه با همكاري دفتر سياسي 
تشكيل خواهد ش��د كه موضوع مهم انتخابات مجلس را 

پيگيري مي كند.«
وزير فرهنگ و ارش��اد دولت احمدي ن��ژاد درخصوص 
عضويت در ش��وراي مركزي خاطرنش��ان ك��رد: »در 
گذشته يك س��ري محدويت هايي وجود داشت مبني 
بر اينكه كانديداهاى رياس��ت جمهوري نمي توانند در 
شوراي مركزي عضو باش��ند كه اين محدويت درحال 
حاضر وجود ندارد و س��بب مي شود ش��وراي مركزي 
از نيروهاي توانمندتر وچهره هاي ش��اخص تر ش��كل 

بگيرد.« ايلنا 

محمدرضا تاب��ش، نماين��ده اردكان و نايب رييس 
فراكس��يون اميد با اش��اره به بازداش��ت افرادي در 
مقاب��ل وزارت كار در روز 5 ش��نبه هفته گذش��ته 
گفت: »نمي دانم كه اين افراد به چه علت دس��تگير 
ش��دند. اما تجمع از نظر قانوني اي��رادي ندارد و اگر 
ساختارش��كنانه حرفي را زده باش��ند ي��ا صحبتي 
كرده باش��ند دس��تگاه قض��ا، نهاده��اي امنيتي و 
اطالعاتي بايد اعالم كنند.« اين نماينده مجلس در 
ادامه افزود: »اما به هر صورت در نظام مردم س��االر 
دس��تگيري افرادي كه اعتراض مي كنند و اعتراض 
را حق مسلم خودش��ان مي دانند، نمي پسندم. سعه 
صدر حاكميت بسيار بايد باالتر از اين باشد و نشان 

دهد كه قدرتمند است.«
 به گفت��ه تابش در جامعه قدرتمن��د اعتراض رواج 
دارد و جامعه قدرتمند از حاكمان س��وال مي كند 
و مس��ووالن در اين جامعه موظف به پاس��خگويي 

هستند. اعتمادآنالين

منص��ور غالمي، وزير عل��وم، تحقيق��ات و فناوري 
گفت: »خوشبختانه در حال حاضر هيچ دانشجوي 
س��تاره داري در كش��ور نداريم.« وزير علوم با بيان 
اينكه قضيه دانش��جويان س��تاره دار از ريشه تمام 
شده است و براي امسال هيچ موردي در اين زمينه 
نداريم، توضي��ح داد: »خيلي نبايد اين مس��اله را 
كش داد، زيرا باعث بروز حساسيت هايي مي شود. 
مساله دانشجويان س��تاره دار به عنوان يك مطالبه 

دانشجويي انجام شده است.« ايسنا

تعدادي از بازداشت شدگان تجمع پنجشنبه گذشته 
مقاب��ل وزارت كار از جمله س��ودابه رخ��ش و مولود 
حاجي زاده، آينا قطبي و مرضيه اميري روزنامه نگار از 

زندان قرچك ورامين آزاد شدند. اعتماد

دومين جلس��ه دادگاه محمد ث��الث، از متهمان حادثه 
گلستان هفتم خيابان پاسداران، روز گذشته در شعبه 9 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمد 

كشكولي برگزار شد. 
قاضي پرونده خبر داد: »وضعيت جديدي در اين پرونده 
به وجود آمده است. متهم محمد ثالث، سعيد اشرف زاده 
را به عنوان وكيل خود بر اساس تبصره 2 ماده 345 آيين 
دادرسي كيفري انتخاب كرده است و زماني كه متهم اقدام 

خوش خدمتي به سعودي

تشكيل ستاد ويژه انتخابات مجلس
 در جبهه مردمي

دستگيري معترضان در نظام 
مردم ساالر، پسنديده نيست

هيچ دانشجوي ستاره داري نداريم

آزادي تعدادي از بازداشت شدگان 
تجمع مقابل وزارت كار

موافقت با درخواست استمهال 
براي پرونده محمد ثالث

به تعيين وكيل مي كند خود به خود وكيل تسخيري از كار 
بركنار مي شود.«

اش��رف زاده،  وكيل محمد ث��الث پس از ق��رار گرفتن در 
جايگاه توضي��ح داد: »بنده براي دف��اع از موكلم نيازمند 
مطالعه پرونده هس��تم و از دادگاه درخواست دارم وكيل 
تسخيري با توجه به اينكه به مفاد پرونده آشنا هستند از 

متهم دفاع كند. «
در نهايت قاضي كش��كولي با درخواست استمهال وكيل 
مدافع متهم موافقت و زمان بعدي جلس��ه دادگاه را 27 

اسفند اعالم كرد. باشگاهخبرنگاران


