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گروه سیاسی – محمد ســیاح: یکی از موضوعات 
مهم در مورد مجلس یازدهم که موجب انتقاد بســیاری 
از آن شــده افزایش جلســات غیرعلنی است آن هم در 
شــرایطی که مردم از این مجلس به سبب شعارهایی که 
پیش از ورود به خانه ملت درباره شفافیت زده اند؛ انتظار 
روشنگری و شــفافیت دارند! با این حال این مجلس مهر 
و موم ترین مجلس تاریخ ایران شــد که حتی از شفافیت 

رای خود هم هراس دارد!
یکی از اســتنباط هایی که با افزایش تعداد جلســات 
غیرعلنی در بین افکار عمومی ایجاد می شود این است که 
حرف های درگوشــی زیادی هســت که مردم نامحرم آن 
هســتند. گاهی اوقات زمانی که نماینده ای اطالعاتی بعد 
از برگزاری جلسات غیرعلنی منتشر می کند می بینیم که 
اصال نیاز زیادی به غیرعلنی بودن آن جلسه هم نبوده ولی 

تشخیص این بوده است. 
براســاس اصل ۶۹ قانون اساســی »مذاکرات مجلس 
شورای اســالمی باید علنی باشــد و گزارش کامل آن از 
طریق رادیو و روزنامه رســمی برای اطالع عموم منتشــر 
شود. در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت 
کشــور ایجاب کند، به تقاضــای رئیس جمهور یا یکی از 
وزرا یا 10 نفر از نمایندگان، جلســه غیرعلنی تشــکیل 
می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است 
که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع 
نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس 
از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع عموم منتشر 
شود.« این درحالی اســت که این اصل قانون اساسی که 
از سوی مجلس به عنوان قوه مقننه مصوب شده از سوی 

همین قوه زیرپا گذاشته می شود!
با اینکه مردم از مجلس یازدهم انتظار شــفافیت دارند 
روز به روز شــاهد افزایش جلســات غیرعلنی نمایندگان 

در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاســی هســتیم؛ این 
جلســات از بودجه گرفتــه تا سیاســت خارجی و حتی 
قیمت گذاری برای فوالد همه در پشت درهای بسته اتفاق 
افتاد و در رکوردزنی تازه ای، فقط سه جلسه غیرعلنی در 

همین دو هفته اخیر برگزار شد!
افزایش تعداد جلسات غیرعلنی مجلس تا جایی پیش 
رفته کــه عالوه بر صدای رســانه ها و خبرنگاران؛ صدای 
برخی از نمایندگان را نیز درآورده اســت. مالک شریعتی، 
نماینده تهران هفته گذشته در تذکری گفته بود: »تعداد 
جلسات غیرعلنی مجلس زیاد شده و این خالف شفافیت 

است.«
شــعار مجلس حداقلی، بعد از روی کار آمدن این بود 

که شــفافیت را به اصلی در فعالیت های مجلس بدل کند 
چراکه مجلس دهم این اصل را زیر پا گذاشــت و اعتماد 
مردم را خدشــه دار کرد. این درحالی است که همچنان 
مهمترین طرح شــفافیت در مجلس که همان »شفافیت 
آرا« است همچنان بالتکلیف مانده است. هر چند بسیاری 
از نمایندگان در ظاهر موافق این طرح هستند اما در باطن 
مخالف سرســخت این طرح به شــمار می روند چراکه در 
بیشتر اوقات نه در صحن حضور دارند و نه در رای گیری 

شرکت می کنند!
رای علنی و غیرعلنی 

یکــی از نکات مهم در جلســات علنی و غیرعلنی این 
اســت که در برخی از موضوعات حساس آرای نمایندگان 

متفــاوت اســت و دلیــل آن هم بــرای مــردم و افکار 
عمومی همچنان نامشخص است! به عنوان نمونه در مورد 
طرح صیانت از فضای مجازی بعد از جلسه غیرعلنی اعالم 
شد که رای به ارسال این طرح به کمیسیون ماده 85 داده 
شــده اما این موضوع در جلسه علنی رای نیاورد! حتی در 
این باره هم شفاف ســازی ای صورت نگرفت و این ابهام 
همچنان باقی ماند که چرا باید در جلسه غیرعلنی و علنی 

چنین اتفاقاتی رخ بدهد! 
موضوعــات زیادی هســتند که از ســوی نمایندگان 
مجلس برای مطرح شــدن آن جلسه غیرعلنی درخواست 
شــده است؛ فوالد، ترور شهید فخری زاده، نظارت آژانس 
انرژی اتمی بر فعالیت های هســته ای ایران، طرح صیانت، 
به قدرت رســیدن طالبان در افغانستان، ابهام در مسائل 
مالی مطرح شــده درباره وزیر نفت در زمان رای اعتماد، 
گرانی و تورم، ادامه مذاکرات احیای برجام، شفاف سازی 
اموال مسئوالن، شــفاف ســازی رای نمایندگان و ده ها 
موضوع دیگر هستند که نمایندگان ترجیح دادند تا درباره 

آن محرمانه صحبت کنند! 
اینکه مردم امروز خــارج از گود تصمیم گیری ها قرار 
دارند قابل انکار نیست. تعداد جلسات غیرعلنی و دور نگه 
داشــتن افکار عمومی از مباحث مطرح شــده در مجلس، 
این ابهــام را ایجاد می کند که نمایندگان مجلس یازدهم 
برای رســیدن به اهداف خود وارد خانه ملت شــده اند یا 
پاسداشــت حقوق ملت؟! جالب اینجاست که نمایندگان 
مجلس حداقلی با شعار شفافیت وارد مجلس شده بودند و 
دوره های قبلی مجلس را به عدم شفافیت متهم می کردند 
اما حاال نمایندگان مجلس فعلی که با وجود کســب آرای 
بســیار پایین مردم، مدعی حمایت از حقوق مردم بودند، 
حاال در مســیری دیگــر پیش می رونــد؛ محرمانه بودن 

مذاکرات مجلس!

رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:
سیاست ایران توسعه روابط با 
کشورهای آمریکای التین است

رئیــس جمهوری روابط با ونزوئال را دوســتانه و رو به توســعه توصیف کرد 
و گفت: سیاســت جمهوری اســالمی ایران توســعه معنادار روابط با کشورهای 
درحال توســعه به ویژه کشورهایی اســت که در پی حفظ استقالل خود برابر 
کشــورهای سلطه گر هستند. سید ابراهیم رئیسی در دیدار »فلیکس پالسنسیا 
گونســالس« وزیر امور خارجه ونزوئال، گفت: آمریکای التین به خصوص ونزوئال 
جزو اولویت های دیپلماســی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است و ما مصمم 
هستیم روابط خود را با این کشورها توسعه دهیم. رئیس جمهوری با بیان اینکه 
ما مســیر پیشــرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد، گفت: در این دولت مصمم 
هستیم مشکالت ایجاد شده از ســوی دشمنان را کنار بزنیم و مسیر پیشرفت 
کشــور را ادامه دهیم. رئیســی بــا تاکید بر ضرورت گســترش روابط تهران - 
کاراکاس در حوزه های مختلف گفت: برای توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه 
روشن و بلند مدت طراحی شود تا چشم انداز روابط به سمت تقویت حداکثری 
حرکــت کند. وی با تحســین همراهی ونزوئال با ایــران در مجامع بین المللی، 
افزود: با برنامه همکاری های بلند مدت میان دو کشور، چشم انداز روشنی برای 
گســترش و تعمیق روابط وجود دارد. رئیس جمهوری بــا بیان اهمیت دولت 
ونزوئال در سیاســت خارجی ایران، ابراز امیدواری کرد با ســفر رئیس جمهور 
ونزوئال به تهران در آینده نزدیک، گام های جدیدی برای همکاری های بلندمدت 

دو کشور برداشته شود.

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ استانی 
به زودی به مجلس ارسال می شود

مدیر کل تلفیق و تدوین تفریغ بودجه دیوان محاسبات گفت: گزارش تفریغ 
بودجه ســال ۹۹ به صورت کلی تهیه شده اســت و بزودی این گزارش در دو 
بخش دســتگاهی و استانی تدوین و به مجلس ارســال خواهد شد. به گزارش 
ایرنا، »محمد طلوعی« در گفت وگویی با اشــاره به گزارش تفریغ بودجه ســال 
۹۹ اســتانی دیوان محاســبات، گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ به صورت 
کلی تهیه شــده اســت و بزودی این گزارش در دو بخش دستگاهی و استانی 
تدوین و به مجلس ارســال خواهد شد. مدیر کل تلفیق و تدوین تفریغ بودجه 
دیوان محاسبات کل کشــور تصریح کرد: دیوان محاسبات کل کشور مانند هر 
ســال گزارش تفریغ را در بخش های مختلف برای مجلس، دولت و سایر مراجع 
نظارتی ارســال خواهد کرد. طلوعی با اشاره به ســخنان رئیس جمهور مبنی 
براینکه بودجه سال 1۴01 براساس آمایش سرزمینی تنظیم خواهد شد، اظهار 
کرد: بودجه ریزی براســاس آمایش ســرزمینی موضوعی بسیار مهم است که 
می تواند ظرفیت های اســتانی را شناســایی و با توجه به آن اعتبار را تخصیص 
دهد، قطعا این نحوه بودجه ریزی بســیار تاثیرگذار اســت و می تواند در توسعه 

متوازن در کشور و ایجاد عدالت تاثیر بگذارد.
وی در خصــوص گالیه مندی برخی نماینــدگان مجلس به عدم تخصیص 
بودجه های اســتانی در زمان مناســب و به میزان عادالنه، تصریح کرد: بررسی 
گزارش تفریغ بودجه اســتانی نیز می تواند در امر بودجه ریزی در ســال آینده 
راهگشــا باشــد و براســاس نیاز و نحوه هزینه کردها بودجه برای مسایل مهم 
اســتانی تخصیص پیدا کند و در این حوزه نمایندگان مجلس به مســایل نگاه 

ملی داشته باشند.

دعوت به حضور در نخستین نماز جمعه تهران
 بعد از کرونا

مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه در اطالعیه ای به 
مناســبت بازگشــایی نمازجمعه تهران )جمعه ۳0 مهر( از مردم و مســووالن 
خواســت در این مراسم عبادی و سیاســی بار دیگر حضوری حماسی، باشکوه، 

دشمن شکن و وحدت آفرین در نمازجمعه ام القرای جهان اسالم داشته باشند.
به گزارش ایرنا، مرکز ارتباطات و رســانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در 
اطالعیه اعالم کرد: در ۲0 ماه گذشته، ۴ نوبت و هر بار در شرایطی که با فرود 
موج سرکش کرونا، مجالی برای اقامه مجدد نمازجمعه تهران فراهم می شد، بر 
اســاس تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( که همزمان، به  عنوان 
امام جمعه، دغدغه حفظ این ســنگر مهم و نگرانی صیانت از سالمتی هموطنان 
عزیزمان را داشــتند، از ستاد ملی مقابله با کرونا اســتعالم و پیگیری شد، که 
البته هر بــار، با طغیان مجدد این ویروس منحــوس، فرصت ادای این فریضه 

الهی سلب می شد.
شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه افزود: اکنون که پس از اجرای موفق طرح 
واکسیناســیون و عبور از موج پنجم کرونا، زمینه بــرای اجتماع وحدت بخش 
و انســجام آفرین مؤمنین در عید جمعه و در آســتانه والدت با سعادت پیامبر 
اعظم)ص( فراهم شــده اســت، بر خود فرض می دانیم از مواجهه مســووالنه و 
دلســوزانه ستاد ملی مقابله با کرونا که برای برگزاری حداکثری نمازهای جمعه 
در 8۹1 پایگاه سراسر کشور، در قریب به ۲ سال گذشته، همکاری قابل قبولی 
داشتند و همچنین از این ستاد، به عنوان فرمانده واحد میدان مقابله با کرونا در 
دولت جدید، که زمینه را برای تکمیل این شبکه نورانی، با پیوستن پایتخت به 

برگزارکنندگان نمازجمعه فراهم کردند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم.

اخبار کوتاه

»مردم ساالری« افزایش جلسات غیرعلنی مجلس را بررسی می کند

هراس از شفافیت در مجلس یازدهم

دبیر کل حزب مردم ســاالری در مــورد محاکمه آقای 
روحانی گفت: معتقد هســتم اگر کسی خطایی یا خیانتی 
کرده باشــد یا ترک فعل حتماً باید پاســخگو باشد و اگر 
در همین دنیا کســی دســتش به او نرسد ما معتقدیم که 
قیامتی هســت و باید جوابگو باشــد. من یک توئیتی هم 
زدم و گفتــم اصولگرایان ما هشــتگ محاکمه روحانی را 
می زنند در حالی که باید از ایشان تشکر کنند؛ دلیلش هم 
این اســت که باالخره عملکرد دولت در کاهش مشارکت 
نقش داشــت و عالوه بر آن انتخاباتی را برگزار کردند که 
آقای رئیســی، رئیس جمهور شود. خیلی جای تشکر دارد 
از ایشان؛ شــما که نباید او را محاکمه کنید. بارها گفته ام 
برای ما نه بــرادر رئیس جمهور و نه برادر معاون اول و نه 
رئیــس مجلس فعلی و نه اصولگــرا و نه اصالح طلب نباید 
فرقی داشــته باشد. سه بار بنده فقط تحقیق و تفحص در 
مجلس دهم ارائه دادم اما کو دســتگاه قضایی که بخواهد 
به صورت جدی پیگیری کند. از وزیر فعلی دادگستری که 
همان موقع رابط قضایی بود ســوال کردم که چرا قالیباف 
در انتخابات تایید می شــود ایشان تخلف انجام نداده گفتم 
آیا شــما یک بار ایشــان را احضار فرمودید که دادگاهی 
بشود بنده به عنوان یک مدیر مسئول ۲۷ بار دادگاه رفتم؛ 
حداقل یک بار ایشــان را بخواهید و بگویید مســئله این 
پرونده یاس چیســت؟! یا پرونده عیسی شریفی چیست!؟ 
داســتان کمک هایی که می شــده چیه البته اگر بخواهم 
بگویم مفصل است لذا من معتقد هستم که دستگاه قضایی 
حتماً باید همه را یکســان ببیند. بــرای ما فرقی نمی کند 
داداش رئیس جمهور قبلی باشد یا رئیس مجلس فعلی یا 
هر کس دیگر، اصالح طلب باشــد یا اصولگرا. اولین نطقم 
در مجلس دهم این بود که تا فســاد در کشــور حل نشود 
وطن، وطن نشــود و لذا شــما توجه کنید که اگر قرار هم 
هست محاکمه ای صورت گیرد انشاهلل برای همه این اتفاق 
بیفتد حتی بنده که اینجا دارم حرف می زنم. اگر پاشــنه 
آشیلی دارم، نقطه ضعف دارم، کوتاهی کردم و یا مشکلی 
دارم آمادگــی دارم که در هر محکمــه قضایی در خدمت 

دستگاه قضا باشم.
کواکبیــان در مورد اســتفاده ابــزاری از جوانان گفت: 
من تشــکر می کنم امــا نمی دانم چقدر ایــن انتقاد به ما 
وارد اســت؛ متوسط ســن دبیران حزبی استان های ما به 
۴5 ســال نمی رسد شما تمام ۳1 استان را بررسی کنید و 
ببینید که این یک نمونــه عملکرد ما در حدی که قدرت 
خودمان بوده است. بســیاری از اعضای شورای مرکزی و 
دفتر سیاســی ما قطعاً زیر ۴0 ســال هستند ولی این که 
شــما می گویید بعضا اســتفاده ابزاری می شــود واقعاً کار 
زشتی است اما بنده یکی از طراحان ممنوعیت بکارگیری 
بازنشســتگان در مجلس دهم بودم جالب است که بعضی 
از این دوستان بازنشسته ما می گویند که شما باعث بیکار 
شدن ما شــدید و ما بازنشستگان می توانیم کار کنیم. آن 
طرح قطعاً به نفع به کارگیری جوانان در رده های مختلف 
بوده اســت لذا من معتقدم که در ادبیات سیاسی ما بحث 
جوانگرایی واقعاً حرف صددرصد درستی است اتفاقاً من به 
خاطر همین گفتم که بازنگری قانون اساســی باید صورت 
گیرد و برای بعضی مناصب حداکثر سن قائل شویم و باالتر 
از آن را نپذیریم. ما در مــورد نمایندگان مجلس حداکثر 
سن ۷0 سال را داریم ولی در مورد اعضای شورای نگهبان 

یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا حتی دولت که 
این معضل مربوط به اصالح طلبان هم فقط نیســت بلکه 
معضلی است که متاســفانه گریبانگیر کلیت نظام هست. 
شعار جوانگرایی داده می شود ولی در عمل به آن بها داده 
نمی شــود ولی در عین حال انتقاد شما وارد است و اتفاقاً 
بدنه اصالح طلبی ما اگر در بعضی جاها از ســردمداران و 
دبیران کل احزاب دلخور هســتند بخشی از آن برمی گردد 
به انتقادی که شما دارید و باید بیشتر از این از وجود آنها 
اســتفاده می شد البته در دولت هشت ساله حسن روحانی 

متاسفانه کمتر به این موضوع توجه شد.
دبیرکل حزب مردم ســاالری در زمینه مالقات با آقای 
کروبی و رفع حصر از محصوران گفت: در ارتباط با مالقات 
جناب آقای کروبی من قبل از ۲8 خرداد می خواستم بروم 
و ایشــان را ببینم که بعضی مقامات امنیتی نگذاشتند این 
امر صورت بگیرد و گفتند که شاید شما می خواهید عکسی 
را بگیرید و از آن اســتفاده تبلیغاتی کنید و من گفتم نه، 
واقعاً برای این که ایشــان در کنگره های حزبی ما یک پای 
ثابت بودند و رفاقت دیرینه ای با هم داریم و ما ایشــان را 
قبول داشتیم و تنها حزبی بودیم که در سال 8۴ از ایشان 
حمایت کردیم و به همین جهت من تقاضای مالقات دارم 
و جویای سالمتی ایشان هستم، من ابایی ندارم. شما حتماً 
می دانید که در جریان بودجــه ۹۷ در مجلس بنده گفتم 
که شــنیدم که آقای کروبی اعتصاب غذا کردند و از آقای 
رئیس جمهور خواســتم و گفتم به وزیر بهداشت آن موقع 
که آقای قاضی زاده هاشــمی بود و همچنین وزیر اطالعات 
بگویید بروند و ببینند داستان چیست؟ و نیروهای امنیتی 

که داخل خانه  ایشان هستند را بیرون کنند.
جالب است بدانید که شبکه خبر مستقیم جلسه علنی 
بودجه مجلس را پخش می کرد با این جمله بنده یک دفعه 
مراســم را قطع کردند! من چند بار در مجلس خواســتار 
رفع حصر شــدم حتی در تلویزیون با آقای رنجبران برنامه 
داشــتم که آنجا از رهبر معظــم انقالب خواهش کردم که 
دســتور بفرمایند هر چه زودتر حصر کنار گذاشته شود و 
بعد از انتخابات خود دوســتان امنیتی با ما تماس گرفتند 
و گفتند حاال اگر خواســتید بروید منعی وجود ندارد حاال 
اگر مــا کار خوبی نکردیم مســئولین امنیتی نباید تماس 
با مــا می گرفتند و می گفتند که شــما می توانید مالقات 
کنیــد و در مالقــات هم جز از نظــام و بحث های کالن و 
حل معیشت مردم و واکسیناســیون که باید زودتر انجام 
شــود بحث دیگری نکردند و من معتقدم که جناب آقای 
میرحسین موسوی هم هر چه زودتر باید رفع حصر شوند و 
به صورتی که بتوانند مثل سایر افراد ارتباط داشته باشند، 
بعد از 11 سال دیگر کافیست. هر مشکلی که بود باید رفع 
می کردیم؛ آن طرف ماجرا جالب است احمدی نژاد که یک 
ســر ماجرا بود االن عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
اســت و وزرای سابق او هم در دولت فعلی نقش دارند ولی 

آن طرف ماجرا باید همچنان در حصر باشند.
مدیر مسئول روزنامه مردم ســاالری در پاسخ به اینکه 
چرا روزنامه منتشر می سازید گفت: هر یک از شما به صدا 
و سیما اگر دسترســی دارید بگویید یک شبکه تلویزیونی 
در اختیار ما قرار دهند و ما قول می دهیم که دیگر روزنامه 
چــاپ نکنیم. ما که در مجلس دهم زورمان نرســید ۳یا۴ 
عدد رای کمتر داشتیم تا قانون اداره صدا و سیما را بتوانیم 

بنویســیم. ما یک حزب هســتیم و یک حزب باید ارگان 
انتشار داشته باشــد بحث اینکه ما چرا داریم واقعیت این 
اســت که اگر نداشته باشیم باید حزب را تعطیل کنیم؛ ما 
یــک تریبون می خواهیم و یک خاطــره برایتان بگویم در 
صدر مشــروطیت یک بنده خدایی روزنامه چاپ می کرد و 

نانوایی هم داشت.
بــه او گفتند در روزنامــه نان در می آیــد گفت: ما از 
روزنامه نان در نمی آوریم بلکه از بغل نانوایی روزنامه چاپ 

می کنیم. 
با هزاران مشقت و مصیبت ما به چاپ روزنامه می رسیم 
و فرمایش شــما درست اســت؛ ما اکنون خیلی اشتراک 
نداریم و درآمدمان بخشی مربوط به آگهی هاست که داریم 
چــاپ می کنیم و برخی از هزینه ها را پوشــش می دهد و 
حداقل یارانه ای اســت که وزارت ارشــاد می دهد. اگر یک 
بخش خصوصی که ارگان یک حزب نباشد شاید این ایراد 
وارد باشــد ولی ما که حزب هستیم، این ایراد وارد نیست؛ 
اتفاقا شــاید از معدود احزابی هستیم که ارگان انتشاراتی 
داریم و با سختی زیادی اقتصاد مطبوعات را شکل می دهیم 
همان طور که عرض کردم به ســختی پیش می رویم و اگر 
فکر می کنیــد که منبعی وجود دارد قطعــاً ما از آن خبر 
نداریم و با حداقل حقوق ها روزنامه را پیش می بریم و هیچ 
منبع دیگری نداریم و این که شــما می گویید شبکه های 
اجتماعی ما از آنها اســتفاده می کنیم یکی از دالیل حضور 
مــن در توئیتر و واتســاپ و امشــب در کالب هاوس و یا 
اینستاگرام همین است اما مثال در همین روم حدود هزار 
نفر االن حضور دارند که بیشــتر اینها هم اطالعاتشــان را 
از مکتوبات روزنامه ها بدســت آوردند و خوراک به فضای 
مجازی می دهند و فضای مجازی هم خوراک از روزنامه ها 
می گیرند و شما اگر نگران منابع هستید ما این را صادقانه 
می گویم که با حداقل امکانات پیش می بریم که شاید شما 
بگویید اصــاًل چه فایده ای دارد که بایــد بگویم که فواید 
زیــادی دارد مخصوصاً برای یک حــزب که حرف های ما 

می خواهد ماندگار  شود.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
درباره اعالم دالیل عــدم احراز صالحیت گفت: هیچ وقت 
در این چند دوره ای که رد صالحیت شــدم به بنده اعالم 
نکردنــد و من همینجــا اعالم می کنم بــرای اینکه آینده 
متوجه باشــم که چه اشــکالی دارم دوســت دارم بیایند 
و بگوینــد دلیلش را. من رســما نامه نوشــتم و با جناب 
ســخنگوی فعلی آقای دکتر تمام نظیف هم صحبت کردم 
وخواهش کردم وگفتم اگر می خواهید علنی منتشر کنید 
و اگــر نمی خواهید الاقل به بنده بفرمایید؛ گفتم این هایی 
که تایید شده اند مثاًل تحصیالتشان چه مقدار از بنده باالتر 
بود، ســوابق انقالبی آن ها باالتر بود، ســوابق ارزشی آن ها 
باالتر بود عالوه بر اخوی و اخ الزوجه 1۴ نفر از بستگان ما 
شهید شدند، خودم جانباز هستم ویا اینکه سوابق مبارزات 
انقالبی آنها باالتر از من هســت. مثال زدم  همین شهردار 
تهران بگویند چرا از من باالتر اســت؛ مــن ادعایی ندارم 
بیایند و بنشــینند با یکدیگر صحبت کنیم تا بفهمیم ویا 
کسی که اکنون رئیس بنیاد شهید است؛ ما با هم مجلس 
بودیم. توانمندی های ایشــان را بنده می دانم و ایشان هم 

در مورد من اطالعات دارند و دیگران و... 
بنده عرضم این اســت که هیچ وقت به ما اعالم نکردند 

و قطعــاً اگــر در دوره های قبل به ما اعــالم می کردند که 
فاقد معیار ها هســتیم حتماً به خودمــان اجازه نمی دادیم 
که دوباره ثبت نام کنیم اما این که شما فرمودید اعتراضی 
نکردیم چرا مــا چندین بار در مجلــس، حداقل بنده در 
مجلس دهم روزانه ســه بــار صحبت می کــردم یا تذکر 
داشــتم یا نطق میان دستور داشــتم یا شفاهی یا کتبی و 
مرتب اعتراض کردیم اما اینکه شما می گویید چرا طرحی 
را تصویــب نکردیم من همین را دوبــاره می گویم که باید 
بازنگری قانون اساســی شود. ما طرحی تصویب می کردیم 
شــورای نگهبان رد می کرد؛ کی باید آن را دوباره بپذیرد، 
شــورای نگهبان. شــورای نگهبان طبق قانون می گوید ما 
می توانیم مغایــرت آن را اعالم کنیم مثاًل با شــریعت، با 
قانون اساسی و امثال اینها. لذا ما اعتراض کردیم به صورت 
ســخنرانی و بحث های شفاهی اما مکتوب نشده و اگر هم 

می شد که رد می شد.
کواکبیان در مورد نحوه برخورد با برجام گفت: من یک 
خاطره کوچک تعریف کنم، ما در مجلس دهم هنوز آقای 
ترامپ از برجام خارج نشــده بود و اوضاع خیلی خب بود، 
برای بحث برجام شــرکت توتال فرانســه هم با ما قرارداد 
5 میلیارد دالری بســته بود بعد در همان جلســه مجلس 
دهم که هم اصولگرایان بودند و هم مستقلین و هم اصالح 
طلبان، تعدادی یک طرحی را آوردند که طرح سه فوریتی 
خــروج ایران از توتال بود؛ امضا کننــدگان هم اکثریت از 
روحانیان مجلس بودنــد، گفتم خب این روحانیون چقدر 
تخصص نفتی داشــتند که وارد شــدند و یک دفعه شروع 
کردند به اینکه شــما علیه روحانیت حــرف می زنید! بعد 
ما گفتیم که بحث ما این نیســت و چرا شــما می گویید 
قراردادی که بســته شده باید لغو شود. خب شما می دانید 
کــه بعد از خروج ترامپ از برجــام اوضاع خیلی فرق کرد 
لذا عده ای مخالفــت با برجام را از ابتدا پیگیری می کردند 
و نمی خواستند وضعیت معیشت مردم سر و سامان بگیرد. 
واقعیت این اســت که شما االن این بحث ها را که می کنید 
اگر ترامپ خارج نمی شد با وجود آن همه قراردادها و صف 
کشــیدن ها من حاضرم قســم بخورم که امروز این چنین 
صحبت نمی کردید. من همان موقع بارها در مجلس گفتم 
اگر برجام را دارید آتش می زنید اگر برجام خیلی بد است 
مگر مقام معظم رهبری نمی تواند صریحا بگویند که برجام 
را کنار بگذارید، همین االن همین امشــب ایشــان اراده 
بفرمایند و دستور بدهند دولت فعلی مگر می تواند مخالفت 
کند. عرض من این اســت که برجــام یک بحثی در مورد 
آمریــکا دارد و یک بحث هم در مورد کشــورهای اروپایی 
مطرح اســت. حاال آلمان که اضافه شد، فرانسه، انگلیس، 
چین و روسیه هستند همین بحث هایی که می گوییم آنها 
هم دارند. اما اینکه برجام پالس شــما می گویید بحث های 
موشــکی را می گویید، بحث های منطقــه ای یا بحث های 
حقوق بشری. من با شــما در آن موارد موافقم؛ آنها بحث 
مختص خودش را دارد و اگر بحث منطقه ای باشــد آمریکا 
هم بیجا کرده که در کشورها پایگاه دارد. اگر بحث موشکی 
باشد ما حرفی برای گفتن داریم و همچنین در بحث خود 

برجام بسیار است. 
لذا ما براساس عزت مصلحت و حکمت معتقد بودیم و هنوز 
هم هستیم که برجام فوایدش بیشتر از مضراتش است. و به 
همین دلیل هم دولت فعلی که به کلی فرق می کند و مذاکره 
کننده اصلی آن هم فرق کرده باز هم هر روز سخنگوی وزارت 
خارجه می گوید که به زودی قراره بپیوندیم و خبرگزاری های 
خارجی گفتند که تا اوایل آبان مذاکرات وین از ســر گرفته 
می شــود. من می گویم اگر برجام خوب نیســت این دولت 
فعلی که اصولگراها هستند و مجلسی که دربست در اختیار 
آنهااست، بیایند و با هم از رهبری درخواست کنند که برجام 
را کنار بگذارند لذا من آن زمانی که مناظره می کردم واز فواید 
برجام می گفتم چند اتفاق نیفتــاده بود اول ترامپ از برجام 
خارج نشده بود و ثانیا خود اصولگراها اینطور برجام را به آتش 
نکشیده بودند و ثالثا انســجام و قدرت مردمی  بیشتر از این 
وضعیت بود یعنی اعتماد عمومی زیاد بود که با تکیه بر مردم 

ما می توانستیم حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
ادامه در صفحه 12

دبیرکل حزب مردم ساالری در کالب هاوس )قسمت دوم(

 مادامی که نظام حزبی نداشته باشیم نه مردم ساالری واقعی داریم
و نه پاسخگویی دست اندرکاران

  آن کسانی که درخواست محاکمه حسن روحانی را دارند باید از ایشان تشکر هم بکنند زیرا عالوه بر عملکرد دولت که باعث کاهش مشارکت مردم شد 
ایشان با برگزاری انتخابات بی حاشیه و غیررقابتی هم موجب شد مدعیان جدید قدرت را هم به دست بگیرند

  بارها گفته ام برای ما در زمینه تخلفات نباید بین اصولگرایان و اصالح طلب فرقی داشته باشد اگر برادر رئیس جمهور را دستگیر و محاکمه می کنیم
 یکبار برای همیشه به تخلفات آقای قالیباف هم رسیدگی کنیم

  خیلی ها شعار جوانگرایی سر می دهند اما در عمل پایبند به آن نیستند؛ در حزب مردم ساالری ما عمل کرده ایم اما در اکثر نهادهای حکومتی
 این مشکل وجود دارد

  باید پس از 11 سال موضوع حصر به صورت کامل حل شود و عالوه بر حاج آقا کروبی برای جناب آقای مهندس میرحسین موسوی هم 
این مشکل حل شود

  صداوسیما االن انحصاری است باید شبکه های خصوصی رادیو تلویزیون هم همانند برخی کشورهای منطقه ایجاد شود
  هیچ وقت شورای نگهبان دالیل عدم احراز صالحیتم را به بنده اعالم نکردند؛ به سخنگوی این شورا گفتم اگر نمی خواهید منتشر کنید

 حداقل به خودم اعالم کنید
  همین االن هم با تصمیم رهبری می توانیم به سرعت از برجام خارج شویم چرا خارج نمی شویم؟

  من مطمئن هستم اگر ترامپ از برجام خارج نمی شد امروزه بسیاری از مخالفان برجام حرفی برای گفتن نداشتند
  حتما آن دسته ای که فایل صوتی دکتر ظریف را افشا کردند کار ضد اخالقی و خائنانه و ناجوانمردانه انجام دادند. ایشان همواره در کنار سردار شهید

 حاج قاسم سلیمانی دلسوز منافع ملی بودند
  تا زمانی که دولت حزبی به معنای واقعی نداشته باشیم هم پاسخگویی معنا ندارد و هم مردم ساالری واقعی شکل نخواهد گرفت

  برای حل مشکالت کشور حتما باید گفت وگوی ملی بین احزاب و جناح ها شکل بگیرد در داخل جبهه اصالحات هم عده ای گفتند بین المصطفیین داریم
 از مصطفی کواکبیان تا مصطفی تاج زاده

  ناکارآمدی سیستم، خیانت و سهل انگاری و خلط مبحث کارشناسی با رویکرد سیاسی سه آفت مهم ما در مبحث واکسیناسیون و مقابله با کرونا
 بوده است

شخص ها و شاخص ها
این روزها این ســوال زیاد مطرح می شــود 
که آیا با آمدن دولت جدید وضع کشــور خوب 
می شــود که در پاسخ باید گفت ارزیابی وضعیت 
و جایگاه هر کشــوری در جهان عمدتاً بر مبنای 
شاخص های علمی در زمینه سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و توسعه ای است. براساس همین شاخص ها حتی می توان اوضاع  و 
احوال کشــورها را در آینده پیش بینی کرد. روند مثبت یا منفی این شاخص ها میزان 
پیشرفت یا پسرفت هر جامعه ای را نشان می دهد. طبعاً این موضوع شامل حال کشور 
ما ایران نیز می شــود بنابراین برای بررســی و ارزیابی شرایط کشورمان یا پیش بینی 
وضعیت خود باید به این معیارها توجه کنیم و قطعا مبنا قرار دادن اشخاص در تجزیه 
و تحلیل ها و عدم توجه به بنیان هایی که باید موردنظر قرار گیرند ما را به بیراهه خواهد 

برد و موجب تحلیل های نارسا و نادرست خواهد شد. 
حال با این مقدمه باید پرسید در این مدت بیش  از چهار دهه شرایط میهن عزیزمان 
از نظــر این شــاخص ها چگونه بوده و چه روندی را طی می کند؟ مشــارکت و نقش 
مردم در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتر شده یا کم رنگ تر نشان 
می دهد؟ اعتماد ملی در این مدت تقویت  یا تضعیف شــده است؟ آیا عدالت سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی مطلوب یا نگران کننده اســت و تبعیض و بی عدالتی جای آن را 
گرفته؟ اجرای درســت قانون، چه قانون اساســی و چه قوانین عادی، رعایت حقوق 
شهروندی و آزادی های مدنی، شفافیت در همه سطوح حاکمیتی و پاسخگویی همه 
مســئولین حاکمیت آیا روند مثبتی را طی می کند یا ناامیدکننده است؟ همراهی و 
پیوست بین مردم و حاکمیت تقویت  شده یا سست شده و به سمت گسست حرکت 
می کند؟ جایگاه ما در ســطح جهانی و در بین همســایگان جایگاه مناسبی است یا 
تضعیف شــده است؟ شرایط بازار کسب وکار در کشورمان چگونه است؟ رتبه ما از نظر 
ریسک سرمایه گذاری چیست؟ آیا جایگاه مناسبی در دنیا داریم و این جایگاه صعودی 
یا نزولی اســت؟ میزان سرمایه گذاری خارجی افزایشی بوده یا به شدت کاهش داشته 
 است؟ وضعیت مالی و بانکی ما چگونه است؟ آیا به  اشتباهات خود در دهه های اخیر پی 
برده ایم یا بر آن ها اصرار داریم؟ آیا از نخبگان و کارشناسان واقعی برای حل مشکالت 
و معضالت کشور اســتفاده می کنیم یا کماکان عده ای محدود و معدود و گاهی غیر 
کارشناس در تصمیمات کالن کشور حاضر و حاکم هستند؟ ارزش پول ملی در حال 

افزایش است یا کاهش؟
 این شاخص ها و شاخص های مشابه آن است که می تواند وضعیت و شرایط فعلی 
و آینده کشورمان را ترسیم کند. حال اگر می خواهیم نتایج منطقی و درستی از تجزیه 
 و تحلیل اوضاع خود داشته  باشیم و چشم انداز آینده خود را به درستی ببینیم باید در 

این مسیر گام برداریم.
 با این اوصاف اگر ما به دنبال معجزه باشیم و در پی شخص یا اشخاصی که ظرف 
چند هفته، چند ماه  یا حتی چند سال کوتاه معجزه گر باشند و ید بیضایی خود را از 
گریبان درآورده، همه مشــکالت را در چشــم به هم زدنی حل کنند راه به ترکستان 
پیموده  و از هدف و حقیقت دور گشــته ایم. در چنین صورتی عقل حکم می کند که 
در اولین گام حقایق را بپذیریم به این که دنیا بر مدار معیارها و شــاخص های علمی 
می چرخد نه بر مدار اشــخاص. در واقع اگر اشخاصی هم موفق هستند دلیل آن این 
اســت که بر همین مدار حرکت می کنند بنابراین ما هم باید در همین راستا حرکت 
کنیم و همه عواملی را که باعث شده ما از استانداردها و شاخص های علمی دور شویم 
کنار گذاشته و درصدد اصالح آن ها برآییم تا اگر شرایط فعلی ما مناسب نیست و مردم 
را در وضعیت دشــواری قرار داده  است الاقل چشم انداز روشنی را برای آینده بهتر به 

آن ها نشان دهیم.
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