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سرمقاله

علیرضا صدقی

افشاگری یا شفافسازی

ایرانوجهان

دیرزمانی است که واژه «شفافسازی» در ادبیات رسمی
عرصه سیاستورزی ایران جایگاهی درخور توجه پیدا کرده
است .ارباب سیاست هر بار به بهانهای و با دستاویزی
از این واژه بهره میبرند و سعی میکنند رقبای سیاسی
خود را از این طریق و به قدر مقدور به حاشیه برانند .اما
نوع استفاده از این واژه نزد سیاستپیشگان ایرانی ،هیچ
ارتباطی با مفهوم واقعی آن نداشته و همواره با رویکردی
ابزاری نسبت به آن نگاه میشود.
در حقیقت آنچه سیاسیون ایران «شفافسازی»
مینامند ،در ساختار سیاست عمومی «افشاگری» نامیده
میشود .این دو مفهوم گرچه «ابزاری» یکسان دارند ،اما در
«هدفگذاری» و «شیوه بیان» تفاوتهای آشکاری را نشان
میدهند .مسئلهای که در استیضاح روز گذشته وزیر کار،
رفاه و امور اجتماعی هم بازتاب گستردهای داشت .در هر
دو سوی منازعه استیضاح ،گروهی به بیان شاید «حقایقی»
پرداختند که به شرط صحت مدعای طرفین نشان از
«فسادی گسترده» در بدنه این وزارتخانه داشت .حال
پرسش اصلی اینجاست ،چرا آقایانی که هر کدام جریان و
جناحی از عرصه سیاستورزی کشور را نمایندگی میکنند،
تا به حال دست به این «افشاگری»ها نزدند؟ آیا آنها به
تازگی از موضوع مطلع شدهاند؟ یا در حال حاضر به تعارض
منافع و مقاصد رسیدهاند که سعی میکنند به شدیدترین
شیوهها یکدیگر را از دم تیغ بگذرانند؟ اگر این «فساد»ها و
«رانت»ها پیش از وجود داشته ،چرا عنوان نشده است؟ و
اگر نیست ،چرا اتهامی به دروغ وارد میکنند؟
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وزیر بی کار

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه کره شمالی:

صباحزنگنه:

طرح آتشبس طوالنی مدت با رژیم صهیونیستی ،فصلی از معامله قرن است

واشنگتن پست:

چرا آمریکا در مقابل دیکتاتوری
عربستان سکوت کرده است؟

عربستان سعودی به شکایت کانادا مبنی بر
دستگیری دو فعال برجسته زن به نام های «سمر
بداوی» و «نسیمه الساده» پاسخ داد .وزارت
خارجه عربستان سعودی اعتراض کرد که کانادا
خود را درگیر «دخالت آشکار در امور داخلی
عربستان» و «نارضایتی غیرقابل قبول از قوانین
پادشاهی و روند قضایی این کشور» کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است:
درخواست کانادا برای آزاد کردن زنان «شرم آور»
بود .به عبارت دیگر ،عربستان سعودی مایل
است که سایر نقاط جهان به شکل دیگری به این
کشور نگاه کنند.
خوشبختانه ،کریستیا فریلند ،وزیر خارجه
کانادا این نوع نگاه به عربستان را رد کرده است.
در دو اوت ،او در توئیتی نوشت که کانادا در
مورد بازداشت این دو زن «بسیار مضطرب»
بود .خانم بداوی خواهر «رائف بداوی» است،
یک وبالگ نویس که به دلیل راه اندازی وب
سایتی که منتقد دولت بود ،به  ۱۰سال حبس
محکوم شده است .شاهزاده «محمد بن سلمان»
ولیعهد جوان عربستان سعودی طاقت مخالفت
و انتقاد را ندارد و ده ها تن از منتقدان ،از جمله
روشنفکران ،روزنامه نگاران و طرفداران حق
رانندگی زنان را به زندان انداخته است .اکثر آنها
مدت زیادی است که بدون طی کردن مراحل
قضایی و تفهیم اتهام در زندان به سر میبرند.
هنگامی که کریستیا فریلند خواستار آزادی بداوی
شد ،ولیعهد عربستان با قطع روابط تجاری ،توقف
اعزام دانشجو ،لغو پروازها از تورنتو و به تورنتو و
حتی توقف برنامه های درمانی پاسخ این انتقاد او
را داد .پیام او از این کار این بود :کشورهای دیگر
هم باید سرشان به کار خودشان گرم باشد.

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان این که طرح آتشبس
طوالنی مدت به عنوان پیشامدی برای طرح کلی معامله قرن
محسوب میشود ،گفت :تا زمانی که مردم غزه و فلسطین
همچنان به حق بازگشت معتقد هستند و بر تحقق آن اصرار
دارند همه این طرحها شکست خواهد خورد.
به گزارش ایسنا ،صباح زنگنه درباره طرح آتشبس طوالنی
مدت با رژیم صهیونیستی و لغو محاصره غزه اظهار کرد:
تاکنون دهها طرح در مورد مساله فلسطین ارائه شده و
هیچکدام به نتیجهای نرسیده است ،در مورد غزه نیز چندین
بار اسرائیلیها جنگ گستردهای علیه مردم آن به راه انداخته و
اقدامات گسترده نظامی انجام دادند اما نهایتا مردم مقاومت
کردند.

او افزود :اخیرا در اجرای بخش به بخش طرح معامله قرن
مصر با تشویق عربستان و امارات وارد معرکه شد  ،البته مصر
به دلیل همسایگی با غزه امکانات زیادی برای فشار وارد
کردن به حماس و مردم غزه دارد گاه گاهی نیز جزئی از آن
طرحهای اسرائیلی ،سعودی یا آمریکایی را مطرح کرده و سعی
میکند توافقاتی را از حماس و گروههای فلسطینی بگیرد .این
کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین بیان کرد :بنابراین طرح
آتش بس طوالنی مدت نیز در ادامه این طرحها است .به
خصوص که به عنوان پیشامدی برای طرح کلی معامله قرن
محسوب میشود .زنگنه در ادامه گفت :به نظر میآید طرح
معامله قرن به دالیل متعددی شکست خورده زیرا محمد بن
سلمان ولیعهد عربستان با هماهنگی نتانیاهو به دنبال این

یادداشت
علیمحمدحاضری*
طرح سؤال از رئیسجمهوری با محوریت موضوعات اقتصادی توسط  ۸۰نفر از
نمایندگان مجلس امضا و اعالم وصولشده است .طرح سؤال صرفا ً انگیزههای
اقتصادی ندارد و بازیهای سیاسی در طرح سؤال از رئیسجمهوری پررنگ است.
باید به اقدامات دولت توجه کرد ،کمتوجهی به دستاوردهای دولت و نادیده گرفتن
سهم سایر دستگاهها در مشکالت اقتصادی کشور یکطرفه به قاضی رفتن است که
شائبه سیاسی بودن سؤال از رئیسجمهوری را به وجود میآورد.
تحقیق و تفحص از قوای دیگر کشور حق مجلس نمایندگان است و این موضوع
همواره مورد تأکید دولت یازدهم و دوازدهم نیز بوده است اما باید دید این طرح
سؤال در چه شرایطی شکلگرفته است .رئیسجمهوری در نامهای به رئیس مجلس
شورای اسالمی اعالم کرده که سؤال تعدادی از نمایندگان ،در چارچوب قانون اساسی
است اما در زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است با این حال برای جلوگیری از
هر نوع اختالف بین قوا و احترام به نمایندگان مجلس ،در فرصت مقرر به مجلس
خواهد رفت.
با توجه به شرایط فعلی راهی شدن رئیسجمهوری به خانه ملت ممکن است باعث
تضعیف دولت و کشور شود .دولت نماینده واقعی مردم است که پشتوانه رأی آنها
را دارد و باید در جهت تقویت دولت تالش کرد تا مردم به شرایط بهتری دست

طرح بود البته در عربستان سر و صداهای زیادی ایجاد کرد  ،از
طرفی مردم فلسطین و سایر کشورها نیز با آن مخالفت کردند.
او اظهار کرد :در نتیجه این عوامل باعث به تعویق افتادن
طرح معامله قرن شده و طرح آتش بس طوالنی مدت نیز
مقدمهای یا فصلی از فصول گوناگون معامله قرن است که
در حقیقت با استفاده از فضای به وجود آمده و فشارهایی
که اسرائیل به غزه و عربستان به مصر وارد میکند ،سعی
میکنند حماس را برای توافق با اسرائیل متقاعد کنند ،اما
تا زمانی که مردم غزه و فلسطین همچنان به حق بازگشت
معتقد هستند و بر تحقق آن اصرار دارند همه این طرحها
شکست خواهد خورد.
این کارشناس مسائل سیاسی در مورد خلع سالح گروههای

ی مدت
فلسطینی در غزه در راستای طرح آتشبس طوالن 
گفت :طبیعی است مردم غزه ،حماس و گروههای فلسطینی
حاضر نیستند خلع سالح شوند در حالی که دشمن آن ها
مدرنترین سالحها و گستردهترین امکانات را در اختیار دارد.
زنگنه در پایان تصریح کرد :البته برخی از مسئوالن وقت
حماس معتقد بودند که آتش بس  20ساله میتواند نتیجه
بخش باشد اما مشکلی که اسرائیل و مصر و  ...با آن مواجه
هستند این است که تمایل دارند دیدگاههای دولت خودگردان
رام الله را با دیدگاههای حماس یکسان کنند و حماس تحت
نظر دولت خودگردان عمل کند که در نتیجه آن بتوانند با
محمود عباس توافق کرده و آن توافق را به عنوان توافق کلی
فلسطین مطرح کنند.

انگیزه سؤال از رئیسجمهوری چیست؟
پیدا کنند .شاید بتوان این طرح سؤال را فرصتی قلمداد کرد آنهم از این منظر که
حسن روحانی با طرح نقاط ،تنگناها و مشکالتی که در این مدت جریانهای مختلف
و موازی برای دولت یازدهم ایجاد کردهاند ،شفافسازی کند .اکنون جریانهای
بسیار پرکاری هستند که بهصف آرایی در مقابل دولت پرداختهاند و نیاز است که
مردم که صاحبان اصلی این مرز و بوم هستند و در هرصورت دولت را مقصر اصلی
تمامی کاستیها میدانند نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند .از سویی رئیسجمهوری
باید کمی و کاستیهایی که در تیم او رخداده است را صادقانه با مردم و نمایندگان
مردم مطرح کند و با بیان آنها از ملت و مردم برای برونرفت از بحران استمداد
بجوید که برای این گفتوگو نیاز به حضور در مجلس نیست .با طرح سؤال و ورود
رئیسجمهوری به مجلس ممکن است برخی طیفها فشار بر دولت را بیشتر از پیش
کنند اما رئیسجمهوری میتواند از این تهدید بهصورت معکوس استفاده کند و طرح
سؤال بهانه و فرصتی برای طرحها و توطئهها علیه دولت باشد .نمایندگان پرسشگر
اعالم کردهاند که مجلس پشتیبان دولت است لذا طرح سؤال به معنای تقابل دو قوه
نیست اما باید دقت داشت که طرح سؤال از رئیسجمهوری در شرایط فعلی نتیجهای
جز تضعیف تمامی قوا به دنبال ندارد.
برخی از آنان معتقدند که هنوز برنامه جامع و کاملی از سوی دولت برای رفع
مشکالت خصوصا ً در عرصه اقتصاد مشاهده نشده است .مشکالتی که در این چند

وقت در بازار ارز و اقتصاد شکلگرفته است زمینهساز طرح سؤال از رئیسجمهوری
شده است اما باید این نکته را در نظر داشت که ممکن است برخی از متقاضیان
سؤال از رئیسجمهوری قاعدتا ً نیت خیری نداشته باشند و در ادامه فشارهای وارده
به دولت اقدام کنند .در این شرایط هوشمندی رئیسجمهوری نیاز است تا این تهدید
را به فرصتی مناسب تبدیل کند .حسن روحانی باید طرح معضالت و مسائلی که
جریانهای مختلف برای زمین زدن دولت اتخاذ میکنند را در اولویت قرار دهد و از
مردم طلب همکاری و همیاری با دولت را برای بهتر شدن اوضاع داشته باشد .پارهای
از جریانهای داخلی خروج آمریکا از برجام را موضوع حمله به دولت قرار دادهاند.
این رویه نهایت کجسلیقگی و بیسلیقگی است .اگر بتوانیم این فرصت مهم و کلیدی
را که در جامعه جهانی اجماعی به نفع ما رخداده ،در داخل کشور نیز به یک اجماع
ملی ،سیاسی ،اجتماعی ،حزبی و  ...متصل کنیم ،میتوانیم بهترین سپر را در مقابل
مشکالت اقتصادی ،سیاسی و  ...بسازیم .این تهدید را به بزرگترین فرصت این چند
سال اخیر تبدیل سازیم و بههیچوجه هم بهانه به دست جریانهای مخالف این اقدام
که در رأس آن عربستان سعودی و نظام حاکم جدید این کشور و اسرائیل و حکومت
تندرو آن است ندهیم تا باز با بهانهجوییهای خود ،این پیکان مواضع منفی علیه خود
را به سمت ما و منافع ایران در منطقه و جهان تغییر دهند.
*عضو شورای مرکزی حزب اتحاد

