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رحیمی در هیأت رئیسه ماندنی شد

سید فرید موسوی ،طراح طرح حمایت از افشاکنندگان فساد:

برخورد پلیسی با فساد بدون شفافیت و آزادی بیان منحرف میشود

طرح حمایت از افشاگران فساد در کمیسیون حقوقی مجلس به دالیل مبهمی متوقف مانده است
گفت و گو

احسان بداغی

خبرنگار پارلمانی

میزان

زمســتان ســال گذشــته ســید فریــد
موســوی ،نماینــده تهران ســنگ بنای
طرحی را در مجلس بنا گذاشت که در
صورت تبدیل شدن به قانون میتواند
اتفاق جدیدی در مبارزه با فساد باشد؛
طــرح حمایت از افشــاکنندگان فســاد
در کشــور .در روزهایــی کــه تنــور مبارزه
بــا فســاد در کشــور داغ شــده امــا ایــن
طــرح همچنان در کمیســیون قضایی
مجلــس خــاک میخــورد و مســکوت
مانــده اســت .هیــأت رئیســه مجلس
فروردینمــاه بود که این طــرح را برای
بررســی به کمیســیون قضایــی ارجاع
داد اما موســوی در گفتوگو با «ایران»
میگوید هنوز توجهی بــه این طرح در
آن کمیســیون نشــده اســت .نماینــده
تهــران در گفتوگوی پیــش رو زوایای
بیشــتری از این طــرح را تشــریح کرده
است.
ëëشــما طرحــی را در مجلــس بــرای
حمایت از افشــاکنندگان فسادها تهیه
کــرده بودیــد کــه هنــوز سرنوشــت آن
مشخص نشــده .در روزهایی که بحث
مبــارزه بــا فســاد در کشــور داغ اســت
توضیــح بدهید کــه چطور بــه ضرورت
تدوینچنینطرحیرسیدید؟
از ســالها قبــل اخبــاری در زمینــه
فســادها و تخلفات را شــاهد بودیم که
هر چــه جلوتــر میآمدیــم هم حجم
خــود این اخبــار و هم حجم متوســط
پروندههــای فســاد در حــال افزایــش
چشــمگیری بــود .ایــن بــه هــر حــال
آرامــش روانی جامعــه را کامالً مختل
کــرده و بشــدت یــک احســاس فراگیر
تبعیــض ،ناامیــدی و غوطــهوری در
فســاد را در جامعــه تزریــق میکــرد.
مــن معتقــدم که مثــاً اتقافات ســال
 96و نمونههای مشــابه آن هم ریشــه
در تزریــق همیــن نــوع احساســات به
جامعــه دارد .البتــه برخوردهایی هم
آغاز شــده بــود در دســتگاه قضایی اما
مــا وقتــی موضــوع را ارجــاع دادیم به
برخــی متخصصــان و بــا کمــک آنها
تجارب دیگر کشــورها در بحث مبارزه
با فســاد را بررســی کردیم بــه دو نکته
در این تجارب رســیدیم؛ یکی به جای
مبارزه با «مفســد» ،مبارزه با «فســاد»
را در دســتور کار خــود قــرار داده بودند
و بحــث مبــارزه بــا فاســد در ادامه آن
تعریف شده بود .یعنی بیشتر به خود
پدیده و زمینههای آن میپرداختند نه
بــه معلول آن .بحث بعدی هم اینکه
مبــارزه بــا «فســاد» را از دو راه پیگیری

میکردنــد که یکی ارتقای شــفافیت و
گردش آزاد اطالعات در ســاختارهای
اجرایی و تصمیمگیری خودشان است
و دوم تقویت و ارتقای نظارت عمومی
کــه بحثهایــی چــون آزادی بیــان و
آزادیهــای مدنــی بــرای این حــوزه را
شامل میشود .اینها در واقع شاهبیت
تجربه دیگر کشورها در مبارزه واقعی با
فسادهستند.
ëëما در ایــن زمینهها کجــای کار بودیم
وقتیکهشمااینطرحرادادید؟
دولــت در حــال تدویــن الیحــهای
بــرای بحث شــفافیت بــود کــه الیحه
را هــم بــه مجلــس دادنــد امــا نکتــه
دیگری که در بحث شــفافیت داشتیم
موضــوع اقدامات و ســازکارهای مالی
و اجرایــی بــرای شــرکتهای دولتــی
و بخــش عمومــی کشــور بــود کــه باید
شــفاف میشــد و برای این هم قانونی
نوشتیم که ابالغ شــد و اجرای آن آغاز
شده است .درخصوص بحث نظارت
عمومــی بــرای جلوگیــری از فســاد ما
حداقــل در اجــرا بــا خألهــای بســیار
زیادی مواجه هســتیم و شاهد آن هم
برخوردهــای گاه و بــی گاهی اســت که
با رســانهها یا خبرنگاران در این حوزه
شــده و میشــود .در بیش از  170کشور
قانونی وجود دارد به نام «قانون سوت
زن» برای بحث مبارزه با فســاد .یعنی
قانونی که اجازه میدهد هر شهروندی
هر کجا کوچکترین فســادی دید سوت
بزنــد و شــهروندان دیگــر و همینطــور
نهادهــای ذی ربــط را متوجــه آن کند.
ایــن در واقع یــک چتر حمایتــی برای
مطلعین و گزارشــگران فســاد فراهم
میکنند.اینگونههمهجامعهمیتواند
در قامــت گزارشــگر فســاد و ناظــر این
حــوزه فعــال شــود و قطعــاً کار ایجــاد
مفسده را بسیار سختتر میکند.
ëëیعنی ما هیچ قانونی شــبیه به این در
کشورنداشتیم؟
این را به این شــکل نداشتیم .البته
در قانــون تخلفــات اداری در بنــد 17
توصیه شــده بود که آئیننامهای برای
ایــن کار باشــد اما ســازوکار اجــرای آن
همچنان مبهم و معلق مانده و چیزی
در ایــن حوزه بــرای اجرا نداریــم .ما با
بررســیهایی کــه کردیم بــه یک طرح
مدون رسیدیم و این را سال گذشته به
مجلس ارائه کردیم.
ëëایــن طرح قــرار اســت اگــر تبدیل به
قانونشود،چهکارکند؟
این طرح سه چیز را پیشبینی کرده
است .یکی اقدامات حمایتی و جبرانی
از کســانی که درباره مفاســد دســت به
افشــاگری میزنند .مورد بعدی ایجاد

ما از یک طرف با وضعی
مواجهیم که حتماًباید با
مدیر متخلف برخورد کرد
و از طرف دیگر باید متوجه
باشیم که در این سیستم
نوع برخورد ما باعث ترس و انفعال مدیرانی
که سالم کار میکنند ،نشود .چون به هر حال
بخشی از مسائلی که در سیستم به وجود
میآید و بهعنوان فساد مطرح میشود نه قائم
به افراد و مدیران ،بلکه ناشی از ساختارها و
مناسبات غیرکارآمدی است که وجود دارد
عوامل تشــویقی و انگیزشــی برای این
دســت افــراد اســت .در نهایــت هــم
تشــکیل واحدی مســتقل در ســازمان
بازرســی کل کشــور به گونــهای که کلیه
گزارشات و شکایات دریافتی به صورت
محرمانــه در ایــن واحــد متمرکــز و
پیگیری شود که در این بخش باز تأکید
شده که نهادهای ذیربط مثل مراجع
قضایی ،امنیتــی ،انتظامی و ...موظف
هســتند که از گزارشکنندگان فســاد از
نظرجانی،مالیوشغلیحمایتمؤثر
انجام دهند .ضمن اینکه ما شورایی را
هم پیشبینی کردهایم که مکلف شده
ظرف مدت یک ســال پس از تصویب
این قانون با همکاری وزارت ارتباطات
ســامانه گزارشگیــری از مطلعیــن
مفاســد اداری و اقتصادی را به گونهای
طراحی و اجرا کند تا گزارشهای کلیه
مطلعین و اطالعات شــخصی ایشان
بهصورت اسنادطبقهبندی شدهحفظ
و نگهداری شود .البته در صورت تمایل
خود فــرد ،این اطالعات قابل افشــای
عمومی خواهد بود.
ëëخباالندرچهمرحلهایاست؟
این طــرح را ما دادیم و نزدیک 100
نفر از همکاران ما در مجلس هم آن را
امضــا کردند که اعالم وصول هم شــد

در«میدان انقالب» سیما انجام شد

مناظره ترکان و جبرائیلی درباره دولت

گروه سیاسی« /میدان انقالب» شامگاه شنبه
به مناسبت هفته دولت میزبان اکبر ترکان و
مناظره
یاســر جبرائیلی بود .برنامهای که بنا داشــت
راهکارها و فرصتهای دولت در دو سال باقیمانده را به گفتوگو
بگذارد ،اما به محلی برای مناظره مشــاور سابق رئیسجمهوری
با یکــی از منتقدان جدی دولت تبدیل شــد که همزمان با انتقاد
از دولــت حســن روحانــی ،بــه دفــاع از اقدامــات دولــت محمود
ینژادپرداخت.
احمد 
بــه گــزارش «ایــران» ،تــرکان در ایــن گفتوگــو ریشــه اصلی
مشکالت موجود کشور را فشارهای ناشی از تحریم ایاالت متحده
علیه ایران دانســت و با بیان اینکه اشــکاالتی که از دههها قبل در
اقتصاد کشور وجود داشته از جمله توزیع نابجای درآمد نفتی به
عنــوان عوامل تکمیل کننده اثر تحریمها عمــل کردهاند ،گفت:
«این اشــکاالت با آن تحریمهای بینالمللی جمع شــده است و
شرایطی درست کرده که زندگی را بر مردم سخت کرده است».
در مقابــل جبرائیلــی با فهرســت کردن مشــکالتی همچون
افزایش قیمت مسکن و اجارهبها ،افزایش حجم نقدینگی و نرخ
تورم به نقد دیدگاه دولت نسبت به پروژه مسکن مهر پرداخت و
گفت« :شش سال گذشته است و این دولت با شعار مسکن مهر
مزخرف است ،هیچ آجری روی آجر دیگر نگذاشت ».او سپس در
پاسخ به این موضع ترکان که دلیل مخالفت آخوندی با مسکن
مهرراخانهسازیبدونشهرسازیودروسطبیابانبدونامکانات
اولیهزندگیاعالمکرد،گفت«:خیلیممنوندولتقبلهستمکه
باساختمسکنمهر،ماراخانهدارکرد.اکنونبندهخانهخودرادر
پردیس فاز 8تحویل میگیرم ».سخنی که این گونه از سوی ترکان
پاسخ گرفت« :اگر امروز خانهتان را تحویل میگیرید ،به این دلیل
است که دولت آقای روحانی شش سال است روی آن کار میکند
تا تمام کند ...مسکن مهر دارای نواقصی است و بر همین اساس،
آنحرفآقایآخوندیدرستاست.ایشانآننواقصرابرطرف
و آن را تکمیل کرد ».ترکان با یادآوری اینکه دولت احمدینژاد25
درصــد و دولت روحانی  75درصد مســکن مهر را تحویل دادند،
افزود« :شما یک خانه در آنجا دارید اما من تمام ایران را بازدید
کردم و میگویم که مسکن مهر فاقد زیرساختهای شهرسازی،
آب ،برق ،گاز و شبکه است .اکنون کاری که در دولت آقای روحانی
شــده اســت ،تکمیل کردن نمونه خوب مسکن مهر اســت ».در
مقابل جبرائیلی که معتقد بود ارزیابی اقتصاد به عنوان تابعی از

روابط بینالمللی اشتباه است ،مدعی شد وضعیت اخیر نتیجه
بیاعتنایی به ظرفیتهای داخلی و امید به ظرفیتهای خارجی
اســت .اما این ادعای او در تقبیح سرمایهگذاری خارجی که گفت
«توتال آمد و اطالعات پارس جنوبی را گرفت و رفت» ،با واکنش
ترکان مواجه شد .ترکان در واکنش به او توضیح داد« :شاید الزم
باشدکهبرایفهمصحبتهایآقایزنگنهبیشترمطالعهکنید...
شما فکر میکنید که چند حمله کردید و بر همین اساس دولت
را نــاکاوت کردیــد .در حالی کــه اگر میخواهید راجــع به خودرو
صحبتکنید،بایدپروندهخودرورابازکنید،اگرمیخواهیدمسکن
مهر را باز کنید ،باید پروندهاش را باز کنید ،اگر میخواهید راجع به
مالیات بر خانههای خالی صحبت کنید ،باید بحث مالیات را باز
کنیم .نمیتوان یکســری تیترهــا را گفــت و از آن به عنوان هتاکی
اســتفاده نمود .پارسجنوبی در زمان آقایهاشــمی رفسنجانی
آغاز شد .وقتی مرحوم آیتاهللهاشمی رفسنجانی این پروژه را در
فاز یک آغاز کرد ،فاز دو و ســه به دوره آقای خاتمی رسید ...توتال
در ابتدای قرارداد خود ،منعقد کرد که یک لرزهنگاری ســهبعدی
از میدان گازی پارسجنوبی داشته باشد .وقتی که این لرزهنگاری
انجام شــد ،پی بردیم که ابعاد این میــدان  10برابر تصور اولیه ما
است .بنابراین اطالعات میدان را ما به توتال ندادیم بلکه آنان به
مادادند.براساساینابعادمیدان،طراحیجدیدیانجامدادیم
وآنجارابه 28فازتقسیمکردیم.هرفازیکمیلیاردفوتمکعب
شــد ».ترکان ســپس درباره اینکه دولت در دو سال باقیمانده چه
باید بکند ،گفت« :اقتصاد مقاومتی در زمانی که ما تحت حمالت
ناجوانمردانه امریکا و همراهانش هستیم ،تنها انتخاب ما است
و با انتخاب آن میتوانیم آسیبهای اقتصادیمان را به حداقل
برسانیم».

و فروردینماه به کمیســیون حقوقی و
قضایی ارجاع شد اما متأسفانه در این
کمیسیون تا االن مسکوت مانده.
ëëپیگیریکردهایددلیلشچیست؟
چندین بار پیگیــری کردم و یک بار
هم وارد دستور کمیسیون شده بود اما
متأسفانه باز مورد بررسی قرار نگرفت
و مســکوت مانــد .یعنــی از دســتور
کمیســیون دوباره خارج شــد .دوستان
هم دالیل مختلفی را میگویند و بیشتر
حجم کارها و فعالیتهای کمیسیون
را دلیل ایــن کار اعالم میکنند .برخی
هم میگویند قرار است طرح یا الیحه
دیگــری بــرای این بیاید که هنــوز البته
چیزی ندیدهایــم و خبری هم نداریم.
بــه هــر حــال روایتهــا بــرای توجیــه
مســکوت مانــدن ایــن طــرح متفاوت
اســت اما چیــزی که اهمیــت دارد این
است که طرح همچنان مسکوت است.
چون ما االن در مراحلی هستیم که گویا
عزمی برای مبارزه با فساد ایجاد شده
امــا زیرســاخت آن را نداریــم و بــدون
ایــن زیرســاختها بیم آن مــیرود که
کار مبارزه با فساد اگر محدود به بگیر و
ببند شود ،منحرف گردد.
ëëهیــچ وعــدهای بــرای زمــان خاصی
نگرفتهاید؟

نه .هنوز نتوانســتیم قول مساعدی
بگیریم که آیا زمــان خاصی این طرح
وارد دستور کار کمیسیون میشود یا نه.
هنوز چیزی به ما نگفتهاند.
ëëچشــمانداز یــا پیشبینــی از آینــده
ندارید؟
نــه متأســفانه .کاش حداقــل
میآمدنــد و میگفتنــد ایــن طــرح
چنین مشکالتی دارد یا اینکه باید این
اصالحات روی آن انجام شــود یا اصالً
میگفتند طــرح به درد نمیخورد و ما
کلیــات آن را رد کردیم .اینطور تکلیف
بهتر مشــخص میشود .به هر حال ما
میخواهیــم اتفاقــی بیفتــد و اقدامی
انجام شود و این معطل ماندنها فقط
وقت را هدر میدهد.
ëëدرهفتههایاخیرشاهدشدتگرفتن
بحثهایمقابلهبامفسداناقتصادی
و متخلفان اداری هستیم .اتفاقاً برخی
معتقدندکهلزوماًتکیهبراینبرخوردها
بدونتوجهبهزمینهبروزفسادکههمان
نبــود شــفافیت ،آزادی بیــان و گردش
آزاد اطالعــات اســت نمیتواند منجر
به تحــول بزرگی شــود .شــما بهعنوان
کســی که از منظر شــفافیت و حمایت
از افشــاکنندگان فســاد وارد این بحث
شــدهاید فکر نمیکنیــد صرفــاً تکیه بر
برخوردهایقضاییوپلیسیبافاسدان
رفتــاری ناقصدر زمینهمبارزه بافســاد
باشد؟
ما قطعــاً نمیتوانیــم برخوردها را
معطلبگذاریم اما مسأله این استکه
به موازات آن باید کارهای زیرســاختی
برای مبارزه با فساد مثل فراهم کردن
فضــای آزادی بیان یا شــفافیت انجام
شــود .اساســاً برخورد پلیسی و قضایی
با فســاد بدون شــفافیت و آزادی بیان
قطعــاً از جایی منحرف میشــود .االن
گامهایی بــرای این موضوع برداشــته
شــده مثــاً دولت الیحــه شــفافیت را
داده یــا ما برای روشــن شــدن گردش
مالی شــرکتهای دولتــی و خصولتی
قانون نوشتیم که در همین راستا است
اما چیزی که متأســفانه بیشتر روی آن
تأکید میشــود برخوردهای پلیســی و
قضایــی اســت .یعنی انگار مشــکل ما
بــرای مبارزه با فســاد در آن حوزه بوده
در حالی که مشــکل ما شــفافیت عام،
نبــود گردش آزاد اطالعات و نداشــتن
امنیــت افشــای فســاد و اقــدام در این
زمینه است .چون شاید حتی در زمینه
همین محاکم و دادگاهها از نظر برخی
اشکاالت و نقدهایی وجود داشته باشد
که باید آزادی برای بیان این اشــکاالت
فراهــم شــود .یا بایــد شــفافیت وجود
داشــته باشــد تا اطمینان حاصل شود

که با مفسدان اصلی و واقعی برخورد
میشــود .مــا کارهــای زیربنایــی را در
زمینه مبارزه با فساد انجام ندادهایم و
االن هم با کندی پیش میرویم .امروز
زمانــی اســت کــه بایــد این غفلــت در
زمینه شفافیت و ایجاد بستر امن برای
افشــاکنندگان فســاد را جبــران کنیــم.
چون برخوردهای قضایی و پلیسی هر
چقدر هم شدید باشند در نهایت فقط
مبارزه با مفسد هســتند اما ما نیازمند
مبارزه با فســاد هستیم و در این فساد،
فرد مفسد تنها بخشــی از ماجراست،
چرا که بخش مهمتر آن زیرســاخت و
زمینه بروز فساد است که باید رفع شود
و با برخورد پلیسی و قضایی این اتفاق
نمیافتد بلکه نیازمند قوانین بهروزتر،
شــفافتر و آزادیهای مدنی بیشتر در
اینزمینههستیم.
ëëشــدتگرفتنایــنبرخوردهاباعث
شــده برخیها هشــدار دهند که این کار
باعــث ایجاد تردیــد و نگرانــی در بدنه
مدیریتکشوروانفعالآنخواهدشد.
شماهمباایننظرموافقهستید؟
این نکته باریکی است که باید واقعاً
بــه آن توجه شــود .مــا از یــک طرف با
وضعی مواجهیم که حتماًباید با مدیر
متخلف برخــورد کــرد و از طرف دیگر
باید متوجه باشــیم که در این سیستم
نــوع برخورد ما باعث تــرس و انفعال
مدیرانی که ســالم کار میکنند ،نشود.
چون به هر حال بخشــی از مسائلی که
در سیستم به وجود میآید و بهعنوان
فساد مطرح میشــود نه قائم به افراد
و مدیــران ،بلکه ناشــی از ســاختارها و
مناسبات غیرکارآمدی است که وجود
دارد .بــه عبارتــی االن برخوردهــای
قضایی مربوط به مرحله بعد از وقوع
فســاد هســتند امــا مســأله اصلــی مــا
مرحله قبل و پیش از آن اســت .تأکید
بیــش از اندازه و خالصه کــردن مبارزه
با فســاد در برخوردهای قضایی یعنی
تنها دیدن مرحله بعد از وقوع فســاد،
بدون آنکه برای بستر اصلی آن اتفاقی
بیفتد .مــا االن باید بــا ابزارهایی نظیر
شــفافیت ،دولــت الکترونیــک ،آزادی
بیان ،حمایت از افشاگران فساد و نظایر
اینها سراغ بستر فساد برویم و آنچه ما
در مجلــس دنبال آن هســتیم همین
است .وقتی پای شفافیت ،آزادی بیان،
دولــت الکترونیک و اینطور چیزها در
کار باشد اتفاقاً بدنه مدیریتی سالم ما
دچــار هراس نخواهد شــد و آن بخش
از بدنه ناســالم هــم یا خــود را اصالح
میکنــد یا حــذف میشــود .این یعنی
هم زمینه فســاد را از بیــن ببریم و هم
هزینه برخورد را کاهش دهیم.

گزارش وزیر اطالعات درباره نفوذیها و جاسوس ها:

در جاهایی جاسوس کشف کردیم که مسئوالن دچار شگفتی شدند
وزیــر اطالعــات بــا اشــاره بــه اینکه پس
از تأکیــد رهبــر معظم انقــاب مبنی بر
ذره بین
مقابله با نفوذ دشــمنان ،تشــکیالتی به
نام اداره کل نفوذ در سه قسمت در این وزارتخانه راهاندازی
شــده اســت ،گفت :مســأله نفوذ از ســوی ســرویسهایی با
تابلوهای علمی ،صنعتی و بازرگانی انجام میشود.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم سیدمحمود علوی که در
یک برنامه تلویزیونی ســخن میگفت ،افزود :دشمن روی
بخشهــای متغیر حکومت ســرمایهگذاری نمیکند ،آنان
روی جاهای ثابت سرمایهگذاری میکنند تا سرمایهگذاری
آنهــا اثرگذار باشــد .افرادی که نفوذ پیــدا میکنند داغترین
شــعارهای حکومتــی را میدهنــد و خیلــی زود دیگــران
را متهــم میکننــد بــه گونــهای کــه خودشــان در معــرض
کوچکترین توهم و شبهه قرار نگیرند.
وزیر اطالعات بر همین اساس گفت که کشف نفوذیها
کار ســادهای نیســت ،کشــف عناصر نفوذی خیلی مشــکل
است ،به طوری که در قالب دلسوزی برای نظام مسائلی را
مطرح میکنند که به باورهای مردم و نظام آسیب میزند.
علوی همچنین درباره فعالیتهای ضد جاسوسی این
وزارتخانــه نیز با بیان اینکه در هیچ زمانی مانند ســالهای
اخیــر ،تقــرب و نزدیکــی بــه دشــمن را بــه عناصــر خودی
نداشــتیم ،اظهارکــرد :در جاهایی جاســوس کشــف کردیم
کــه وقتی گــزارش آن را به مســئوالن دادیم دچار شــگفتی
شــدند .وزارت اطالعــات بــا کمــک حفاظــت اطالعــات
نیروهای مسلح توانســت شبکه جاسوسی  CIAرا متالشی
و جاسوســان را شناســایی کنــد و عمــاً چشــم  CIAامریکا
کــور شــد .وزیــر اطالعــات ،دولــت دوازدهــم را جــزو
استثناییترین دولتهای  ۴۰ساله انقالب دانست و درباره
علت آن گفت :زیرا بیســابقهترین وضعیتها و تحریمها
را در ایــن دولــت شــاهد بودیــم و در شــرایطی کــه شــورای
امنیت و ســازمان ملل را داشــتیم ،بخشــی از بانکها با ما
مبادالت داشــتند ،اما اکنون شاهد مبادالت بانکی نیستیم
تا ارز وارد کشور شود.
علــوی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بیســابقهترین
تخریبهــا را در ایــن دولــت از ســوی بیگانــگان و حتــی در
درون کشــور با نامهربانی عناصر خودی و داخلی داشتیم،

افزود :متأســفانه بر تخریبها کلمه نقد را گذاشتند و حتی
در برخــی از مــوارد شــاهد بیعدالتی هســتیم ،درحالی که
این دولت اداره کشــور را بخوبی انجام داد و در حالی که ما
مشــکالت ناشــی از تحریــم را داریم ،دولت در این شــرایط
قیمــت ارز را مهــار و کاهش داد و نگذاشــت شــرایط به آن
بدی که مورد نظر ترامپ بود ،برسد.
این عضو دولت با بیان اینکه برای دشمن مهم است که
مردم از همه دولت واگرایی پیدا کنند ،خطاب به منتقدان
یا تخریبگران گفت :اگر به دولت احساس مثبت ندارید به
گونهای رفتار نکنید که گویی در زمین ترامپ بازی میکنید،
دشــمن فرقی میان این قســمت و آن قســمت نظام قائل
نیست .برای دشمن واگرایی مردم از هر کجای دولت مهم
اســت ،البتــه در داخــل هم مردم میــان این قســمت و آن
قسمت دولت فرق نمیگذارند.
او بــا بیــان اینکــه اگــر تدابیــر دولــت نبــود ،بــا تحریم،
قیمتهــا  ۸برابر میشــد ،افزود :در شــرایطی که صادرات
نفت  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه و قیمت آن هر بشکه ۱۲۰
دالر بود پرداخت  ۵۲هزار میلیارد تومان یارانه کار ســختی
نبود ،اما در شــرایطی که صادرات نفــت با کمترین قیمت
بــه کمتریــن حد خــود رســیده پرداخــت  ۵۲هــزار میلیارد
تومان یارانه شــبیه معجزه اســت که البته دولــت این کار را
انجــام داده اســت .وزیر اطالعــات با بیان اینکــه نقطه اوج
تحریمها پشــت سر گذاشته شده است ،اضافه کرد :ترامپ
از تحریمهــا چیــزی بهدســت نمــیآورد و ناچــار اســت در
مقابــل ملت ایران ســر تعظیم فــرود آورد و مثل بچه آدم
به برجام بازگردد.

خبراولاینکه،درخواســت  32نماینده مجلس برای
ســلب عضویت علیرضا رحیمی از هیأت رئیسه مجلس
در کمیســیون تدوین آییننامه داخلی رد شــد .به گزارش
«ایران» ،غالمرضا کاتب رئیس این کمیســیون با اشاره به
جلسه دیروز کمیسیون گفت :نمایندگان معترض اذعان
داشتندکهسؤالعلیرضارحیمیازوزیردفاعدربارهپخش
فیلم ادعایی کریمی قدوسی مرتبط با دوتابعیتیها به وزیر دفاع مرتبط نبوده
و چرا آقای رحیمی با علم به اینکه عضو هیأت رئیســه مجلس هســتند ،این
سؤالرابرخالفآییننامهداخلیمجلسمطرحکردند،ازلحاظمحتوایینیز
 32نماینده اظهاراتی را عنوان کردند و یادآور شــدند که سؤال مربوط به سپاه
پاسداران به حاکمیت مرتبط است و قابل طرح در مجلس نیست .وی با بیان
اینکه در جلســه دیروز نمایندگان معتــرض و رحیمی مباحث خود را مطرح
کردنــد ،گفــت :در نهایت موضوع مذکور در کمیســیون به رأی گذاشــته شــد،
بنابراین سلب عضویت علیرضا رحیمی از هیأت رئیسه مجلس رأی نیاورد.
لذا وی میتواند به عنوان عضو هیأت رئیسه به فعالیت خود ادامه دهد.

اروپا تسلیم خواستههای ایران شده

دست آخر اینکه،یک پایگاه خبری امریکایی در گزارشی با اشاره به ادامه
حمایتهــای اروپا از ایران نوشــت :اتحادیه اروپا هنوز برای پیوســتن به کارزار
«فشار حداکثری» امریکا علیه ایران تصمیمی نگرفته است .به گزارش ایسنا،
پایگاه خبری هیل در ادامه گزارش خود آورده است :علیرغم گذشت یک ماه
از توقیف نفتکش انگلیســی توســط ایران ،اتحادیه اروپا هنوز به سیاستهای
امریکا برای اعمال فشــار بر تهران و همچنین ائتالف تحت رهبری واشنگتن
نپیوســته اســت .ادامه مخالفت اتحادیه اروپا با تحریمها (علیه ایران) ،عدم
تمایــل برای پیوســتن به مأموریــت امنیت دریانــوردی (در خلیج فــارس) و
انتخابمسئولجدیدسیاستخارجیکهحامیایراناست،نشانمیدهدکه
بروکسل همچنان قصد دارد به جلب رضایت ایران ادامه دهد ،به جای آنکه
با این کشور مقابله کند .هیل همچنین گزارش داد :اتحادیه اروپا با راهاندازی
یــک ســازوکار مالی ویژه با ایــران با هدف دور زدن تحریمهای امریکا تســلیم
خواســتههای ایران شده است .این سازوکار قرار اســت تجارت با ایران را برای
شرکتهای اروپایی تسهیل کند .هیل در پایان گزارش داد :اتحادیه اروپا اکنون
با یک انتخاب روبهرو است؛ ادامه اولویت قائل شدن برای تجارتی که به نفع
ایران است یا پیوستن به امریکا برای مقابله با ایران.

خاطره بهزاد نبوی از خندیدن به نخست وزیری رجایی

ضد انقالبم نه انقالب اسالمی ایران
چهره

بهــزاد نبوی معروف بــه «چریک پیر» که نه چریــک بودن را
قبــول دارد نه پیر بودنــش را ،یک بار دیگر بــه جوانان توصیه
کرده که به دنبال سیاســتهای انقالبی و آنچه خود «زیر و رو

کردن» خوانده ،نروند.
این فعال سیاســی اصالحطلب در بخشی از گفتوگوی خود با خبرآنالین و درباره
ایــن توصیــه گفــت :این حرف من از کجا شــروع شــد؟ از زنــدان دوم که بیــرون آمدم،
جوانهابه دیدنممیآمدند.منبهآنهانکاتیمیگفتم،کهبرایشماهمبیانمیکنم.
به آنها میگفتم :ببینید! من همان کسی هستم که میگویید چریک پیر ،که البته نه پیر
بودنش را قبول دارم نه چریک بودنش را! (خنده) من با آن مشخصات در حال حاضر
ضد انقالب شــدهام ،ضد تمام انقالبها ،نه انقالب اســامی ،از انقالب کبیر فرانســه،
انقالب روسیه ،انقالب چین گرفته تا انقالب ویتنام ،کوبا ،الجزایر و تا «بیداری اسالمی»
یا «بهار عربی» و ،...من ضد تمام اینها شــدم .یک به یک برایشــان توضیح میدادم.
به طور مثال میگویند هنر انقالب فرانسه این بوده است که جامعه فئودالی فرانسه را
به جامعه بورژوایی تبدیل کرد .با فرض نبودن جنایات روبسپیر و گیوتین ،آیا این اتفاق
نمیافتاد؟ مگر در انگلیس که انقالب نشــد ،جامعه بورژوایی شــکل نگرفت؟ مگر در
تمامکشورهایاروپایی،بورژوازیجانشینفئودالیسمنشد؟بدوناینکهگیوتینیباالرود
و بدون اینکه روبسپیری در آن وجود داشته باشد.
وی افــزود :درخصــوص
انقــاب روســیه کــه نیــازی بــه
توضیح نیســت ،حاال میگوییم
که اســتالین مجنون بود و جنون
قدرت داشــت؛ امــا انقالبهای
دیگر هم سرنوشــتی بهتــر از آن
نداشــتند .درخصــوص انقالب
ویتنامبرایشانتوضیحمیدادم
که ســفیر ما بعــد از انقــاب ،در
ویتناممیگفتمنبهدیداردبیرکلحزبکمونیستویتنامکهفردمسنیبودودهها
ســال دبیرکل حزب کمونیست ویتنام بود ،رفتم و شعارهای ضدامریکایی دادم .به
مننگاهکردوگفت«:ما ۳۰سالباامریکاییهاجنگیدیم ۶۰،هزارامریکاییکشتیمکه
در طول تاریخ جهان هیچ کشور و ملتی نتوانسته است این تعداد امریکایی را بکشد.
انقالب ما پیروز شد .تا دو سال پس از پیروزی ،شوروی و چین مجموعاً  ۵۰۰میلیون
دالر به ما کمک کردند .ما کمیته مرکزی حزب را تشکیل دادیم؛ دیدیم که مردم دارند
از گرسنگی میمیرند -چون امریکا برای اینکه ویتنامیها در جنگلها پنهان نشوند،
تمام جنگلها را هم شخم زده و با  B ۵۲بمباران کرده بود .یک سرزمین سوخته به
معنــای واقعی که  ۳۰ســال هم جنگیده بود؛ در واقع همه چیز ویران شــده بود -به
ســراغ همانهایی رفتیم که  ۶۰هزار نفرشــان را کشته بودیم و از آنها خواستیم که در
کشور ما سرمایهگذاری کنند و اآلن کمی وضع بهتر شده است.
نبوی با توصیفات مشابهی از وضعیت انقالب الجزایر و انقالب روسیه ادامه داد:
برای جوانان توضیح میدادم که خوشبختانه انقالب ما بهتر از انقالبهای دیگر بود.
نه مثل ویتنام کشورمان شخم زده شد و نه مثل الجزایر یک میلیون شهید دادیم .در
واقع انقالب ما یک انقالب رنگی بود .با راهپیمایی به پیروزی رسید .انقالب ما انقالب
مســلحانه نبــود و ارتش اعــام بیطرفی کرده بود .بــا ذکر موارد فــوق ،در نهایت به
جوانانتوصیهمیکردمکهانقالبچیزخوبینیستومباداشماهمبهدنبالانقالب
و زیر و رو کردن کشور باشید .البته خوشبختانه جوانان ما هم مثل همه جوانهای دنیا
به این واقعیت پی بردهاند و با وجود مشــکالت زیادی که در مسیر حرکت اصالحی
ایجاد میشــوند ،به دنبال ســراب نمیروند .وی تصریح کــرد :به طور خالصه اینکه
میگویم ضد انقالب شــدم ،منظورم این اســت که ضد تمــام انقالبها ،نه انقالب
خودمــان .خصوصاً اینکه مــن وضع انقالب خودمان را بــه مراتب از بقیه انقالبها
بهتر میدانم .طی ۴۰سال پس از انقالب ،یک روز نبوده است که ما انتخابات نداشته
باشیم .درست است که ما شورای نگهبانی داریم که بعضاً حق انتخاب شدن و حق
انتخــاب کردن مردم را فراتر از قانون ،محدود میکند .معالوصف هنوز ما انتخابات
داریــم ،هنوز بــا رأی مــردم رئیس جمهوری ،نمایندگان مجلس ،شــورای شــهر و...
انتخاب میشوند و در موارد زیاد ،منتخبانی که به نظر میرسد چندان مطلوب برخی
از قدرتهای حاکم نبوده و نیســتند .اینها دستاوردهای مهمی است که ما در هیچ
کدام از انقالبها نداشتهایم .کدام انقالب بالفاصله بعد از پیروزی ،مجلس تشکیل
داده و انتخابات برگزار میکند.
نبوی از آشــنایی خود با شــهید رجایی هم گفته و توضیح داده که از ســال  ۵۴در
زندان اوین با او آشــنا شده اســت :قبل از زندان همدیگر را نمیشناختیم .در زندان،
جمع مسلمان غیرمجاهدین خلق و غیر مؤتلفهای ،با محوریت شهید رجایی و من
شکل گرفت و این همکاریها و فعالیتها ارتباط ما را بیشتر کرد .از پیروزی انقالب
هــم هفتــهای یک بار بــه محل ســازمان مجاهدین انقــاب در ســاختمان روبهروی
مجلس شورای اسالمی کنونی میآمد و با هم دیدار داشتیم .آنقدر با هم صمیمی
بودیم که یک روز به ســازمان ما آمد و گفت :بهزاد میدانی چه شــده اســت؟ گفتم:
چه شــده؟ گفت :به من پیشنهاد نخست وزیری دادهاند .هر دو مدتی به این مسأله
خندیدیم؛ خنده برای اینکه چقدر در مملکت قحطالرجال است که به من پیشنهاد
نخست وزیری میدهند! ما در حدی با هم رفاقت داشتیم که شهید رجایی به هیچ
وجه تصور نمیکرد بدون حضور و همکاری من نخست وزیر شود.

