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  پس از آن بود که نمایندگان  جدید کوشــیدند از اســم «شــفافیت» برای خود اعتباری 
دســت و پا کنند و با این شعار پا به ســاختمان هرمی شکل بهارستان بگذارند. اگرچه آنها 
هــم خلف وعده کردند، امــا هر زمان که بخواهند توجه افــکار عمومی را به خود جلب 
کنند، انگشت روی «شــفافیت آرا» که حاال به مطالبه ای ملی بدل شده است، می گذارند. 
حتی اگر قرار نباشــد تا پایان عمر چهارســاله مجلس یازدهم هم این طرح را به سرانجام 
برســانند و فقط بخواهند از آن به عنوان شویی سیاسی و تبلیغاتی بهره برداری کنند و به 
بهانه های مختلف از تصویب آن سر باز بزنند. حاال هم خبر آمده که قرار است تا پایان ماه 
رمضان تکلیف شــفافیت آرا را روشن کنند. هرچند باز بهانه آورده اند به دلیل اینکه طرح 
نیاز به دوســوم آرای نمایندگان دارد و ممکن است رأی نیاورد، به جای شفافیت مجلس، 
قصد دارند شــفافیت قوای سه گانه و مجمع تشــخیص و همه ارکان اجرائی را در دستور 

کار خود قرار دهند.
 به عبارتی دنبال پیاده سازی ضرب المثل «سنگ بزرگ عالمت نزدن است» هستند. یعنی 
آنهایی که نتوانستند شفافیت را به خانه ملت بیاورند، حاال برای توجیه و فرار از پاسخ گویی 
بــه مردم، می خواهند توپ را به زمین قوای دیگر بیندازند و شــفافیت همه ارکان اجرائی 
و تصمیم ســاز را بخواهند تا به دلیل گســتردگی کار و موضوع و بهانه امنیتی بودن برخی 

مسائل، کلیت شفافیت در مجلس را نیز منتفی کنند.
 طرح «شفافیت قوای سه گانه  و  دستگاه های  اجرائی  و  سایر  نهادها»

 در دالیل توجیهی طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرائی و سایر نهادها» 
آمده است: «نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی به تعبیر امامین انقالب اسالمی 
متکی بر آرای عمومی اســت و الزمه این موضوع اعتماد عمومــی مردم به نمایندگان و 
مدیران و مســئوالن اعم از انتخابی و انتصابی می باشد، برای ارتقای سرمایه اجتماعی در 
جمهوری اسالمی ایران و تقویت باور عمومی چیست از مردم پنهان نبوده و تمام مسئوالن 
و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اســالمی ایران بــه این امر باور دارند که 
باید اطالعات مربوط به حوزه فعالیت  دســتگاه های متبوع خــود را به همراه مذاکرات و 
تصمیمات متخذه که قاعدتا بر حقوق تمامی مــردم یا بخش عمده ای از جامعه اثرگذار 
اســت در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه 
تاکنون تالش های صورت گرفته در این راستا نتوانسته موفقیت آمیز باشد و بعضا به دالیل 
مختلف منجر به مخالفت هایی شده و بر همین اساس به نتیجه ای منتهی نشده است لذا 
طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرائی و سایر نهادها» به منظور رفع خألهای 
قانونی و تحول در نظام اجتماعی کشور تهیه و به شرح زیر برای امضای نمایندگان محترم 

و تصویب در صحن علنی مجلس تقدیم می شود.
  تکرار  عدم  شفافیت  در  مجلس  یازدهم

 از آنجایی که شــفافیت آرا به عنوان یکــی از مهم ترین وعده های انتخاباتی نمایندگان 
مجلس یازدهم مطرح بود، مردم خواســتار به نتیجه رسیدن هر چه سریع تر این موضوع 
هســتند تا بدانند وکالی آنهــا در خانه ای که قرار بود خانه ملت باشــد چه تصمیم هایی 
می گیرند. از این رو، طرح شــفافیت، از اولین طرح هایی بود که با شــروع مجلس یازدهم 
به صحن آمد. اما بعد از مدت ها بررسی در مرکز پژوهش ها و کمیسیون آیین نامه داخلی 
باالخــره ۱۵ بهمن ۹۹ به صحن علنی آمد، ولی برخالف وعده های داده شــده رأی نیاورد. 
اتفاقــی که توجه افکار عمومی را به حامیان ظاهری شــفافیت در مجلس یازدهم جلب 
کــرد. اما چون این اتفاق برای نمایندگان خصوصا شهرســتانی ها تبعات زیادی به همراه 
دارد، طبق ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس،۵۰ نماینده تصمیم گرفتند با امضای نامه ای 

از هیئت رئیسه درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان را داشته باشند.
 پــس از آن طرح به کمیســیون آیین نامه داخلی به عنوان کمیســیون تخصصی رفت 
تا مشــکالت آن برطرف شــود و دوباره در دســتور کار صحن قرار بگیرد. کمیسیون تدوین 
هم به دلیل ناقص بودن طرح، کارگروهی برای ارزیابی آن تشــکیل داد و در نهایت گزارش 
کمیته مربوطه در کمیسیون بررسی، تصویب و به جلسه علنی ارجاع داده شد. البته سمیه 
محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین نامه در این باره گفته است که این طرح، چون مربوط 
به تغییر آیین نامه داخلی مجلس اســت نیاز به دوســوم آرای نمایندگان دارد و به همین 
دلیل با اختالف دو الی پنج رأی این طرح به تصویب نرســیده بود. محمودی توضیح داد: 
«طرح دوباره برای رفع اشــکاالت به کمیســیون آیین نامه داخلی ارجاع داده شد که پس 
از بررســی مجدد به هیئت رئیسه تقدیم و در دستور کار هفتگی، نه دستور کار روزانه قرار 
گرفت». به گفته ســخنگوی کمیســیون آیین نامه داخلی، اگر طرح شفافیت که در نوبت 
رسیدگی صحن قرار دارد، این بار هم نتواند رأی الزم را به دست آورد، به طور کلی از دستور 

کار مجلس خارج می شود.
  شفافیت  آرا  دو   لبه   تیغه    عوام گرایی   و   کارآمدی   است

 اگرچــه شــفافیت در همه جا الزم و ضروری اســت، اما برخــی از جمله رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس هشــدار می دهند مراقب باشید که «شــفافیت به ابزاری برای فشار 
به نمایندگان تبدیل نشــود». رئیس مرکز پژوهش های مجلــس در اظهارنظری، گفته که 
شفافیت در صورت آماده نبودن زیرساخت های آن، به ابزاری برای فشار به نمایندگان برای 
اتخاذ تصمیم های غیرکارشناســی تبدیل خواهد شد» اما حسین محمد صالحی، نماینده 

موافق طرح شفافیت نظر متفاوتی از نگاهداری دارد. او در گفت وگویی بیان کرد: «به اتفاق 
تعدادی از نمایندگان نامه کتبی به رئیس مجلس و هیئت  رئیسه دادیم مبنی بر اینکه قبل 
از تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، حاضر هستیم همه موارد از جمله میزان حقوق 

دریافتی، مزایا و رأی منتخبان ملت به شکل شفاف بیان شود».
 محمد صالحی درباره مزایای طرح شــفافیت نمایندگان، تصریح کرد: «اگر شــفافیت 
آرای نمایندگان نباشــد برخی نمایندگان ممکن است طبق آن چیزی که در ذهنشان است 
تصمیم گیری نکنند و بعد در رسانه ها نظر خود را به شکل دیگر بیان کنند. با اجرای طرح 
شفافیت، مردم متوجه می شوند که نماینده مورد نظر درباره هر طرحی چه رأیی می دهد 
و با نیت واقعی منتخبان خود آشــنا می شوند و در نتیجه نمایندگان با دقت نظر بیشتری 
و بــا در نظر گرفتن مصالح کشــور رأی می دهند و طرح ها یا برنامه هــا را با دقت باالتری 

مطالعه می کنند».
  طرح  شفافیت   اولیه  تصویب   نمی شود!

 باالخره بعد از گذشت مدت زمان قابل توجهی از عدم اعالم وصول 
طرح شــفافیت، هفته گذشــته این طرح در دستور کار صحن قرار 
گرفت، اما همچنان تا پایان هفته از آن خبری نشــد؛ تا اینکه عضو 
هیئت رئیســه مجلس به خبرنگار «شرق» گفت که تکلیف طرح 

شفافیت تا پایان ماه رمضان روشن می شود.
 حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به ضرورت شفافیت آرا در مجلس به «شرق» گفت: 
«شفافیت آرا در مجلس ضرورت دارد و حتما مردم باید بدانند موکالن آنها چه نقشی در 
مجلس ایفا می کنند. به همکارانم گفته ام ممکن اســت ابتدای امر انتشار رأی آنها سخت 
باشــد، اما در آینده وقتی آرای همه نمایندگان منتشــر شود، حساسیت ها کاهش می یابد. 

بنابراین نباید نگران باشند چراکه شفافیت امر الزمی است».
 عضو هیئت رئیسه مجلس توضیح داد: «عالوه بر طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح 
شفافیت دیگری روز سه شنبه با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده تقدیم هیئت رئیسه شده است 

که شفافیت سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت و همه ارکان اجرائی را دربر می گیرد».
 نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: «دو نظریه درباره بررسی طرح 
شــفافیت آرا در مجلس وجود دارد؛ اول اینکه همان طرح کمیسیون آیین نامه داخلی در 
دســتور کار صحن قرار گیرد که نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد یا طرح شفافیت جدید 

برای همه قوا بررسی شود».
 این عضو هیئت رئیســه مجلس تأکید کرد: «از آنجایی که طرح شــفافیت کمیســیون 
آیین نامه نیاز به دوسوم آرای نمایندگان برای تصویب دارد، قطعا رأی الزم را در صحن به 
دست نمی آورد و تصویب نمی شود. اما چون طرح جدید شفافیت همه قوا و ارکان اجرائی 
قرار است به نحوی تهیه و تدوین شود که نیاز به دوسوم رأی نداشته باشد، امید رأی آوری 

آن بیشتر از قبلی است».
 این نماینده چند دوره مجلس در پایان گفت: «برابر آنچه آقای قالیباف رئیس مجلس 
پشــت تریبون گفت تا پایان ماه رمضان طرح شــفافیت تعیین تکلیف می شــود. یعنی در 
این مقطع در مجلس رأی اولیه آن گرفته می شــود یا این طرح اولیه یا طرح جدید به رأی 

گذاشته می شود».
 بنابراین از آنجایی که سنگ بزرگ عالمت نزدن است، به نظر می رسد مجلس یازدهمی ها 
قصد دارند با وســیع کردن ابعاد شفافیت و انداختن توپ در زمین سایر قوا و ارکان اجرائی 
و تشخیص مصلحت نظام و... طرح شفافیت مجلس را نیز منتفی کنند، چراکه معتقدند 
طرح قبلی دوسوم رأی را ندارد پس تصویب نمی شود. به عبارتی یا شفافیت در همه ارکان 

اجرائی، قوا و نهادها، یا هیچ کجا!
  شفافیت  در  همه  سطوح  کشور  ضروری  است

 محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس نیز که از موافقان طرح شــفافیت آرا در مجلس است، 
در گفت وگو با «روزنامه شــرق» گفت: «طرح شــفافیت در نوبت 
صحن علنی است و وقتی کلیات آن به رأی گذاشته شود، تکلیفش 

برای همیشه روشن می شود».
 رئیس کمیســیون شــوراهای مجلس با رد ادعای برخی مبنی بر اینکه طرح شفافیت 
چند نوبت در دســتور کار مجلس قرار گرفته اما یا اعالم وصول نشده یا در دستور کار قرار 
نگرفته است بیان کرد: «این حرف را قبول ندارم چراکه تنها یک بار این طرح در دستور کار 
قــرار گرفت که رأی نیاورد. طبق آیین نامه داخلی هم وقتی یک طرح رأی نیاورد تا شــش 
ماه امکان طرح دوباره را ندارد و حاال بعد از شش ماه نوبت رسیدگی دوباره آن در صحن 

علنی شده است».
 جوکار برخالف حاجی دلیگانی معتقد است: «طرح شفافیت آرا قطعا در صحن علنی 

مجلس تصویب می شود».
 نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم با اشــاره به شــعار انتخاباتی شــفافیت، از سوی 
مجلــس یازدهمی ها و الزمه تصویب این طرح در مجلس گفت: «مردم توقع دارند ما به 
شعارهای انتخاباتی خود درباره شفافیت عمل کنیم. قطعا این حق مردم است که بدانند 

نمایندگانشان به چه مواردی رأی می دهند و چه عملکردی دارند».
 رئیس کمیســیون امور داخلی و شوراهای مجلس اضافه کرد: «توقع شفافیت نه تنها 
برای مجلس، بلکه در همه ســطوح کشور به جز بحث های امنیتی آن هم نه برای مردم، 
بلکه به دلیل حساسیت موضوع و جلوگیری از بهره برداری دشمنان، باید برای مردم شفاف 
بیان شود. همچنین در همه سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی، مردم باید در جریان امور 

قرار گیرند تا مانع از بروز رانت شود».
 اگرچــه برخی نمایندگان از جمله اصغر ســلیمی، نماینده مردم ســمیرم در مجلس 
معتقدند «در بســیاری از مباحث امنیتی شــفافیت آرای نمایندگان به صالح نیست» اما 
جوکار با رد این شبهه افکنی ها تأکید دارد: «این حرف درست نیست. آنچه مربوط به منافع 
ملی و عامه مردم اســت؛ حتی در حوزه سیاست خارجی همه پروتکل ها و معاهدات باید 

برای مردم شفاف سازی شود و این یک ضرورت است».
 سرنوشت   طرح    پرابهام   شفافیت

 بــا وجود همــه فرازونشــیب ها باالخره طرح مهم «شــفافیت آرا»، بــه صحن علنی 
آمده اســت تا نمایندگان مدعی شــفافیت صداقت خود را در قبال این ادعا نشــان دهند. 
در واقــع این نقطه که مجلس یازدهمی ها ایســتاده اند، همان مرز میان صداقت اســت 
و نتیجــه این رأی گیــری می تواند به مجلس یازدهم اعتبار ببخشــد یــا مهر بی صداقتی 
بــر پیشانی شــان بکوبــد و در واقــع ایــن تصمیم آزمونــی بــرای اهالی بهارســتان در 

روزهای پیش رو است.

سفری معنادار  با  دستور کاری متفاوت!

طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شامل  مرور زمان شده است؛ این بار بعد از رمضان

شفافیت کدر
حاجی دلیگانی: طرح مجلس شفافیت در سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت را در بر می گیرد             
جوکار: طرح شفافیت در همه سطوح کشور به جز نهادهای امنیتی است

 معصومه معظمی: اگرچه «طرح شــفافیت» نخستین بار توســط محمدجواد فتحی، نماینده اصالح طلب تهران در مجلس دهم مطرح شد و بیش از صد نماینده 
خواستار شفافیت در آرا شدند، اما دیری نپایید که با سیاسی کردن طرح از سوی رقبای اصولگرایشان و تهدید به استفاده ابزاری از رأی آنها برای ردصالحیتشان، 
نظر برخی تغییر کرد. یعنی زمانی که در ۱۴ شــهریور ۹۷ طرح شفافیت برای نخســتین بار به رأی مجلس گذاشته شد، برخی از آنها با وجود تأکید بر شفافیت در 
رســانه ها، در صحن به آن رأی ندادند. همین مسئله سروصدای زیادی در جامعه به پا کرد و اصولگرایان مجلس دهم که اکثریت را نداشتند نیز با تدوین طرحی 
مشابه سعی کردند این طرح را به نام خودشان به ثبت برسانند.  بعد از رأی نیاوردن شفافیت آرا در صحن علنی، قرار شد طرح های موازی این دو جریان سیاسی 

در هم ادغام شود و به رأی دوباره گذشته شود، اما پس از فراز و فرودهای فراوان این امر محقق نشد و مهر عدم شفافیت بر پیشانی مجلس دهمی ها خورد.

 مهدی بازرگان: با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و رسانه های داخلی و منطقه ای 
برای ســفر چهارشنبه گذشته فؤاد حســین، وزیر امور خارجه عراق، به ایران دستور 
کارهای متعددی را مطرح کردند، از تالش برای ادامه گفت وگوهای تهران و ریاض تا 
رایزنی درخصوص ارتقای روابط اقتصادی، تحوالت ســوریه، یمن، افغانستان و حتی 
اوکراین یا توافق در خصوص آزادســازی مطالبات مالی ایران و ...، به نظر می رسد این 
سفر بیش از هر چیزی با هدف تبیین مواضع طرف همسایه غربی ایران بعد از حمله 
موشــکی به اربیل صورت گرفته باشــد. این مهم، چه از جهت ماهیت هیئت همراه 
وزیر امور خارجه عراق با حضور کسانی همچون قاسم االعرجی، مشاور عالی امنیت 
ملی این کشــور و احمد ابورغیف، سرپرست دستگاه اطالعات وزارت کشور عراق که 
بیشــتر صبغه امنیتی داشــتند تا محوریت گفت وگوهای فؤاد حسین و سید ابراهیم 
رئیسی که بر حمله موشکی و حضور اسرائیل در اقلیم کردستان تأکید داشت، کامال 

هویدا بود.
این گزاره زمانی بیشــتر خودنمایی می کند که این واقعیت را در نظر داشته باشیم 

که فؤاد حســین بیــش از آنکه وزیر امــور خارجه دولت کاظمی و نماینده رســمی 
سیاست خارجی عراق باشــد، باید وی را وزیر امور خارجه حزب دموکرات کردستان 
عراق و شــخص مســعود بارزانی تلقی کرد. از این منظر فؤاد حســین در این ســفر 
بیشــتر نماینده دیدگاه های اربیل بود تا بغداد. اگرچه شــاهد مخالفت ها، انتقادها و 
واکنش های گســترده شــخصیت ها و احزاب عراقی در این رابطه هم بودیم. از این 
رهیافت، فؤاد حســین به دلیل آنکه با حمایت های جدی مسعود بارزانی و با وجود 
تمامــی اختالف نظرها با مصطفی الکاظمی به عنوان وزیــر امور خارجه عراق وارد 
کابینه شد، بدون شک با مأموریت رئیس حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) هم 

راهی تهران شد تا بیان کننده مواضع اربیل باشد.
با توجه به اقتضائات موجود در مناســبات اقلیم کردستان عراق با همسایگانش، 
به ویــژه حرکت در مســیر ترکیه باید احتمال تــداوم اختالفات اربیــل – تهران را در 
کوتاه مــدت جدی دانســت؛ چرا که با وجود حکم دادگاه فــدرال عراق مبنی بر عدم 
استخراج، صادرات و فروش نفت توســط اقلیم کردستان عراق، کماکان مناسبات و 

تجــارت انرژی اربیل با آنکارا به قوت خود برقرار اســت. ضمن اینکه ترکیه به دنبال 
اجرائی کردن پروژه ای با هدف انتقال گاز اقلیم کردســتان عراق از مســیر اســرائیل 
به اروپا در بحبوحه جنگ اوکراین اســت. در چنین شــرایطی، تداوم و حتی تشــدید 

اختالف ها بین ایران و اقلیم کردستان عراق امری اجتناب ناپذیر جلوه می کند.
به موازات آنچه گفته شد، بدون شک تالش برای تحقق پروژه های احتمالی آنکارا 
با هدف انتقال گاز طبیعی اقلیم کردســتان عراق به اروپا از طریق ترکیه و اســرائیل، 
در جهت کاهش وابســتگی به انرژی روسیه ممکن اســت تبعات مخربی هم برای 
مناســبات رو به افول و شــکننده تهران – آنکارا داشته باشد. مؤید این گزاره تحلیلی 
به اقدام رجب طیب اردوغان در لغو ســفرش به ایران، آن هم بعد از حضور اسحاق 
هرتزوگ، رئیس جمهور اســرائیل در ترکیه باز می گردد. مضافا طبق اخبار واصله قرار 
اســت رئیس جمهوری ترکیه اواخر ماه رمضان ســفری به عربستان سعودی داشته 
باشــد تا نماز عید فطر را با محمد بن ســلمان اقامه کند؛ اقدامی که به دنبال ســفر 
اردوغان به امارات در ماه فوریه انجام خواهد شد. بی شک این سفر احتمالی تالشی 

دیپلماتیک برای بازســازی روبط آنکارا - ریاض بعد از قتل جمال خاشقجی خواهد 
بود که می تواند سیاســت خارجــی ترکیه در قبال ایران را تحت الشــعاع قرار دهد؛ 
همچنان که اقلیم کردستان عراق در ســایه کارگردانی ترکیه به بازیگری ناسازگار با 

منافع ایران بدل شده است.
اینها عالوه بر آن اســت که دســتور کار دیگر این ســفر فؤاد حســین به تهران را 
می تــوان ناظر بر تالش سیاســی برای رســیدن به راه حلی با هــدف خروج عراق از 
بن بست جاری دانست؛ چرا که عامل اصلی توقف و انسداد سیاسی در این کشور برای 
تشکیل دولت و کابینه جدید به تقابل صدری ها و چارچوب هماهنگی باز می گردد. از 
این منظر، فؤاد حســین به دلیل وابستگی سیاسی به حزب دموکرات کردستان عراق 
که ذیل ائتالف «نجات میهن» تعریف می شود، عمال در تقابل با چارچوب هماهنگی 
که مورد حمایت تهران است، قرار دارد. بنابراین این حضور می تواند رایزنی وزیر امور 
خارجه عراق در جهت گرفتن چراغ ســبز تهران برای رسیدن به راه حل میانه باشد تا 

بستر و فضای الزم برای تشکیل دولت و کابینه جدید عراق فراهم شود.

شنبه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۸

یـادداشـت

ادامـه از صفـحه اول

 شما سیدمحمود دعایی را 
نمی  شناسید

 علی حقگــو: موج اظهارنظرهــا و پیش داوری  هــا و کامنت  های 
اینترنتــی درباره یک حرکت کوچک شــخصیتی شناخته  شــده و 
انقالبِی الســابقون، نشــان از تحریک  پذیری غیرطبیعی و ناهنجار 
جامعه سیاسی کشــور دارد. سیدمحمود دعایی نیازی به معرفی 
ندارد. از آغازین ســال  های دهه ۴۰ پا در عرصه فعالیت سیاســی 
گذاشــت و بالفاصله به مراد خویش، روح  اهللا خمینی پیوســت و 
تا آخر عمــِر بنیان  گذار انقالب، به او و آرمان    هــای او وفادار ماند. 
آن موقع که سیدمحمود دعایی در کشاکش فعالیت   های پرخطر 
سیاســی و مبارزاتی بود، بســیاری از کســانی که اینک به او ایراد 
می  گیرند، بــه دنیا نیامده بودند. درباره رفتار اخالقی او اینک دیگر 
نیازی به شرح و بسط نیست. او یار مظلومان و کس بی کسان است، 
همیشه به بزرگان فرهنگ و ادب و هنر و حکمت و دانش احترام 
می کند و دســت بزرگان اهــل نظر و خادمان مردم را می بوســد. 
دســت عطا احمدی (پدر خیران مدرسه ساز کرمان) را می بوسد، 
بر گوشــه روســری بانو قدس (بنیان گذار خیریه عظیم حمایت از 
کودکان سرطانی  -محک) بوسه می زند و دست هنرمندان بزرگ، 
مراجع تقلیــد و علمای دین و ادبا و عرفــای کم نظیر را؛ بزرگانی 
مانند شــفیعی کدکنی یا مرحوم شجریان و استاد پورجوادی و... را 
به احترام و ادب می بوسد. همان طورکه در مؤسسه تحت مدیریت 
خویش، دســت کارگران جوان را بارها بوسیده است. این کنش در 
مرام ســیدمحمود، نه یک کنش سیاسی بلکه یک منش اخالقی 
است. بوسیدن دست بزرگان از یک  سو نشانه احترام و قدرشناسی 
نســبت به آنها و از دیگر ســو نشــانه تواضــع و فروتنی کم نظیر 
اوســت. حتم دارم دعایی در لحظه مواجهه با رئیســی ذره ای به 
حوزه سیاســت فکر نمی کرده و صرفا عملی عاطفی و احساسی 
انجام داده است. آنان که از حرکت سیدمحمود دعایی هزار تفسیر 
بی  ربط کردند اوال منش سیدمحمود را نمی  شناسند و ثانیا این نکته 
مبرهن را عمدا یا ســهوا از یاد برده اند که حتی اگر دعایی، دســت 
رئیسی را بوسیده بود، این نشانه توسل به مقام و قدرت و تملق از 
او نیست. مؤسسه اطالعات (همان جایی که دعایی ۴۰ سال است 
مدیر آنجاست و یک ریال هم حقوق نگرفته، همان طور که ۲۴ سال 
نماینــده مجلس بود و یک ریال نگرفــت) هیچ ارتباطی با دولت 
ندارد و سیدمحمود دعایی نیز نیازی به رئیسی ندارد. شأن و جایگاه 
ســیدمحمود دعایی به عنوان یک روحانــی اهل فضل و فرهنگ، 
فراتر از اینهاســت و این کنش های ســیِد محبوِب اندیشــمندان، 
هنرمندان، جوانان و همه دین باوران آزاداندیش، صرفا به معنای 
ادب و فروتنی و تسامح اوست، نه توسل به قدرت. این حرف های 
بی اعتبار از یک سو جفا به سید آزاده است که با وجود همه سوابق 
درخشانش اکنون مثل یک آدم پایین تر از معمولی جامعه زندگی 
می کند، منشــی و دربان و حاجب و محافظ ندارد و گه گاه ســوار 
اتوبوس شرکت واحد می شــود و از میدان تره بار شهرداری محل 
سکونتش، خود خرید می کند. سیدی که درون سیاست افتاده؛ اما 
به دام سیاست نیفتاده است. در دل مردم زندگی می کند و در دل 

مردم جای دارد. فاعتبروا یا اولی االبصار.

 از رعایت حقوق انسانی
تا دستورهای یک شبه

اگر هم واقعا به مرحله ای از مدیریت رسیده ایم که با دستور 
یک معاون وزیر، قیمت ها یک شــبه پایین می آیند، لطفا به دیگر 
بخش هــای دولت هم ابالغ بفرمایید تا یک شــبه مشــکالت و 
مســائل را حل کنند. مثال وزیر محترم اقتصاد دستور دهند تورم 
به صفر برسد، وزیر ارتباطات به اینترنت دستور بدهند با سرعت 
بیشــتر کار کند، وزیر کار دســتور دهند اشــتغال همه بی کاران 
فراهم شــود. وزیر بهداشت دستور دهند در یک شب داروهای 
کمیاب و نایاب در بازار فراوان شــوند و در شــب بعد دستور به 
ارزانــی داروها بدهند. وزیــر امور خارجه و دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی هم به توافق برجام دســتور دهند امضا شــده و به 
جریان بیفتد. خطیب نماز جمعه شهر امید در پایان با اشاره به 
در پیش بودن شــب های قدر گفت: این شــب ها فرصت خوبی 
برای خودســازی و استغفار است، به شــرط آنکه بعد از توبه 
و اقرار به اشــتباه و گناه، به دنبال جبران و اصالح باشــیم. آن 
زمان می توانیم به بخشش و گشایش رحمت الهی امید ببندیم. 
محتاج دعای خیر و بخشــایش قلبی شما مردم هستیم تا خدا 

هم گوشه چشمی به ما کند.
از خداونــد بــزرگ توفیق مان در خدمتگزاری بــه این مردم 
صبــور و نجیــب و همچنین خدمتگــزاری واقعی بــه آزادی، 
حقیقت و عدالت را خواستارم. خودم و شما را به مدارا، رحم و 

مروت و انصاف با یکدیگر توصیه می کنم.
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