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*نسیبه پیرایش
 درباره عوامل و ویژگی های خاص اعتراضاتی 
که حدود چهار ماه از شروع آن گذشته، فراوان 
سخن گفته شده و می شود. عوامل اقتصادی و 
مسووالن،  عملکرد  و  معیشتی  خراب  اوضاع 
اختالس و دزدی و فساد، تحمیل سبک خاصی 
باعث  سالها  این  در   ... و  مردم  به  زندگی  از 
بار  یک  وقت  هر چند  اعتراضاتی،  چنین  بروز 
دانش آموزان  درگیرشدن  اما  می شود.  کشور  در 
و دانشجویان در این اعتراضات برخالف سایر 
اعتراضات  بودن  بی رهبر  چنینی،  این  موارد 
کشور  از  خارج  ایرانیان  چشم گیر  حضور  و 
از  اپوزیسیون،  گسترده  رسانه ای  بازی  البته  و 
ویژگی های بارز این اعتراضات است. اما نقطه 
قابل تامل، سکوت قشر وسیعی از مردم علیرغم 
معترض بودن است. درباره چرایی این سکوت 
شده  پرداخته  کمتر  شاید  اما  حضور،  عدم  و 

است. 
بد اخالقی  در  باید  را  امر  این  دالیل  از  یکی 
شاید  دید.  یکدیگر  علیه  دولتی ها  و  معترضان 
و  تحقیر  توهین،  از  اندازه  این  گفت  بتوان 
و  معترضان  بین  که  کالمی  خشونت  و  افترا 

این  تاریخ  در  شد  بدل  و  رد  حکومت  عوامل 
سرزمین کم نظیر است. همچنان که دیدیم برخی 
آزادی«  و  زندگی  »زن  زیبای  شعار  مسووالن 
همچنین  و  نامیدند  هرزگی«  فحشا،  »زن،  را 
معترضان زن را یک »مشت نخود مغز بیمار و 
هم  معترضان  عوض  در  کردند.  ذکر  بدبخت« 
در هر کجا می توانستند، فرقی نمی کرد دانشگاه 
باشد یا کوچه و خیابان، در جمع اساتید باشند 
یا بچه مدرسه ای ها، به سنت غلط تهمت زنی و 
بدتری  شیوه  به  آقایان،  برخی  کنندگی  توهین 
پاسخ دادند. البته ریشه این بی اخالقی ها را باید 
سال  چهل  این  در  حکومت  سیاست های  در 
امیرمومنان  گفته  به  که  چرا  کرد.  و جو  جست 
به  مردم  آبائهم«،  من  اشبه  بامرائهم  »الناس 
حاکمانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان 
مراد  و  نیست  مراد  ژنتیکی  شباهت  قطعا  که 

شباهت اخالقی و رفتاری است.
اکثریت  شرایطی  چنین  در  می رسد  نظر  به 
قریب به اتفاق مردم راه میانه، رواداری، اعتدال، 
انتخاب  را  دشمن،  با  ویژه  به  عدالت ورزی  و 

کردند و ترجیح دادند سکوت کنند. 
و  اپوزیسیون  سوء استفاده  دیگر،  دلیل 

حرکت  از  خارج نشین  سلطنت طلب های 
بود.  پهلوی  تطهیر  همچنین  و  مردم  اعتراضی 
ایران  و خارج  داخل  بهائیهای  و  سلطنت طلبان 
 57 سال  مردمی  انقالب  پی  در  سالهاست  که 
پهلوی  عصر  در  که  مواهبی  از  را  خود  دست 
استفاده  با  ویژه  به  اینک  می بینند  کوتاه  داشتند 
از  سوء استفاده  و  رسانه ای  ظرفیت های  از 
پیش  را  خود  هدف  مردم،  حق  به  اعتراضات 
ساده انگاریهای  و  اشتباهات  البته  و  می برند. 
جبهه  نویسی  تاریخ  عرصه  سیاستگذاران 
انقالب اسالمی با نقض آشکار بی طرفی و نگاه 
از  تاریخی  وقایع  و  به شخصیتها  مطلق انگارانه 
جمله عوامل مهمی است که به این گروه اجازه 
از خاندانی می دهد  ابراز نظر و دفاع  جوالن و 
که سرمایه های فراوان مادی این ملت را همراه 
خود برده اند و انگار سودای بازگشت دوباره را 
در سر می پرورانند و البته سکوت مردم، به این 

افراد می گوید این آرزویی محال است. 
زیر  معترضان  برخی  بردن  پناه  میان  این  در 
پرچم کشورهایی که ظلم و تعدی آنها به ساحت 
مقدس کشورمان هنوز از حافظه تاریخی ملت 
به  که  مالقات هایی  قرار  یا  و  است  نشده  پاک 
سران  با  سیاسی  حمایت های  جلب  خاطر 
کرده اند  فراموش  و  می دهند  ترتیب  کشورها 
استقالل بزرگترین خواسته مردم در انقالب 40 
یا اجحافی که برخی هنرمندان  بود،  سال پیش 
سال ها  که  کردند  مردمی  با  رابطه  در  معترض 
استفاده  آثارشان  برای خلق  آنها  از سرمایه های 
کرده بودند، هم از جمله عواملی اند که مردم را 
به سکوت واداشته اند. و البته شاید بتوان دالیل 
بیشمار دیگری در رابطه با چرایی سکوت مردم 

بیان کرد.   
در نهایت باید گفت این سکوت مردم چراغ 
برابر  در  حاکمیت،  راه  سر  بر  است  روشنی 
عرصه گسترده اعتراضی که بی تردید خارجی ها 
برایش نقشه دارند، تا با حرکت بر مسیر اعتدال، 
موجود حفظ  در شرایط  را  میانه روی کشور  و 
و  اعتدال  و  فقدان عقالنیت  در  اینکه  اما  کنند. 
عدالت این سکوت مردم تا چه میزان می تواند 
دوام بیاورد سوالی است که گذشت روزها به آن 

پاسخ خواهد داد.

نشست   ۱40۱ ماه  دی   ۱9 دوشنبه،  دیروز 
خبری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی برگزار شد و ناصر کنعانی به پرسش های 
مسائل  پیرامون  خارجی  و  داخلی  خبرنگاران 

مختلف سیاست خارجی پاسخ داد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در 
با حضور خبرنگاران  ابتدای نشست خبری اش 
میالد  سالگرد  رسیدن  فرا  خارجی  و  داخلی 
را  زن  روز  رسیدن  فرا  و  »س«  زهرا  حضرت 

تبریک گفت.
به  پاسخ  در  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
سوالی در مورد اقدام نشریه فرانسوی در توهین 
هم  ارتباط  این  در  گفت:  اسالمی  مقدسات  به 
اعالم موضع کردیم و هم اقدام عملی دیپلماتیک 
و  مهم  بیانیه  خارجه  وزارت  و  دادیم  انجام  را 

رسمی در این ارتباط منتشر کرد.
وی خاطر نشان کرد: ما بالفاصله پس از اطالع 
از این اقدام، سفیر فرانسه در تهران را به وزارت 
رسمی  اعتراض  و  کردیم  احضار  خارجه  امور 
دولت جمهوری اسالمی ایران را به سفیر فرانسه 

و دولت این کشور ابالغ کردیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: اقدام 
این نشریه فرانسوی همانطور که تاکید کردیم، 
بارز نفرت پراکنی و توهین به ارزشها  مصداق 
های  ملت  ویژه  به  ها  ملت  دیگر  مقدسات  و 
مسلمان و مصداقی از خشونت طلبی و تحریک 

به خشونت بود.
وی ادامه داد: اساساً اقدام این نشریه هم زمان 
با توهین به ارزش های ما توهین به مقدسات 
و  زنان  شخصیت  و  زنان  به  توهین  اسالمی 
جایگاه زنان و حرمت زنان بود و متاسف هستیم 
زنان  حقوق  از  حمایت  مدعی  که  کشوری  که 
است، دست به چنین اقدام زشتی زده و عالوه 
بر توهین بر ارزش ها و مقدسات و ارزش های 
اسالمی و ملی ما، به مقام زنان و جایگاه زنان هم 

اهانت کرده است.
کنعانی تاکید کرد: متاسف هستیم که این نشریه 
به  احترام  داعیه  که  می شود  منتشر  کشوری  در 
ارزش ها و حمایت از حقوق دیگران را دارد اما 
به بدیهی ترین اصول و مبانی حقوق بین الملل 

هم پایبندی نشان نمی دهد.
سابقه سوء  نشریه  این  اینکه  یادآوری  با  وی 
به ساحت مقدس رسول  توهین  و وقیحانه در 

اسالم)ص( دارد، اظهار داشت: اقدام این نشریه 
هتک  در  صهیونیستی  رژیم  اقدام  با  همزمان 
حرمت مسجد االقصی نشان می دهد که دست 

صهیونیست ها در چنین اقدامی دیده می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: 
متاسفانه دولت فرانسه در این ارتباط نه تنها اعالم 
برائت نکرده بلکه به گونه ای با توجیه آزادی بیان 
از چه اقدامی حمایت کرده است ما این اقدام را 
این تریبون محکوم می کنیم و معتقد  از  مجدداً 
هستیم که هم دولت ها و ملت های جهان الزم 
است که نسبت به هتک حرمت ارزش ها ارزش 
انسان های اخالقی و دینی واکنش نشان بدهند 
و آن را یک اقدام غیرقانونی و غیر اخالقی علیه 
ارزش های انسانی و ارزش های جامعه بشری 

تلقی کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد جعل نام خلیج 
این  به  نسبت  دیپلماسی  دستگاه  گفت:  فارس 
موضوع واکنش نشان داده و عدم اطالع رسانی 
به معنای عدم اقدام نیست؛ خلیج فارس، خلیج 
فارس است و بالفاصله از اینکه موضوع مطلع 
شدیم اعتراض خود را دولت عراق اعالم کردیم 
شاهد  بود  ورزشی  رخداد  قالب  در  موضوع  و 
اقدام وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بودیم.

و  ایران  راهبردی  قرارداد  مورد  در  کنعانی 
برنامه  امضا  گفت:  آن  شدن  اجرایی  و  چین 
جامع همکاری های ۲5 ساله بین ایران و چین 
دو  عالی  رهبران  سیاسی  اراده  وجود  محصول 
روابط  مسیر  بر  را  قرارداد  این  تا  است  کشور 
دوجانبه پیش بروند و این برنامه بر اساس توسعه 
روابط دو کشور است و مذاکرات دو جانبه ادامه 
تهران  به  موضوع سفری  همین  مسئول  و  دارد 
داشتند و توافقات خوبی صورت گرفت.کنعانی 
سفارت  وضعیت  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در 
این  در  تحولی  تهران گفت: هیچ  در  افغانستان 
ارتباط رخ نداده و سفارت افغانستان در تهران 
و  است  فعالیت  حال  در  چارچوب  همان  در 
اگر به جابه جایی ها دیپلماتیک صورت بگیرد 
میگیردسخنگوی  صورت  مناسب  وضعیت  در 
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  خارجه  وزارت 
گفت:  فرانسوی  ازسناتورهای  یکی  اظهارات 
قایل  اظهارات شخصی و فردی  برای  بهایی  ما 
نیستم و باید بدانند با کشور مستقلی مثل ایران 

در منطقه صحبت میکنند.

در رابطه با جعل نام خلیج فارس
 به دولت عراق اعتراض کردیم

 فائزه هاشمی به چند سال 
»حبس« محکوم شد؟

برای  حبس  سال  پنح  از  حاکی  رسیده  اخبار 
فائزه هاشمی رفسنجانی است

دادگاه رسیدگی به جرایم فائزه هاشمی تشکیل 
شد و وی به 5 سال حبس محکوم شده است.

پیش از این حکم نهایی دادگاه بدوی در شعبه 
ریاست  به  تهران  اسالمی  انقالب  دادگاه   ۱5

قاضی صلواتی اعالم شده بود.
ابالغ  وکیل وی  به  که  پیشین  اساس حکم  بر 
فعالیت  اتهام و جرم  به  فائزه هاشمی  بود،  شده 
سال   5 و  حبس  ماه   ۶ به  نظام  علیه  تبلیغی 
و  فرهنگی  سیاسی،  فعالیت های  از  محرومیت 

مطبوعاتی محکوم شد.
پیشتر  هاشمی  فائزه  وکیل  ریاحی،  غالمعلی 
علیه  تبلیغ  اتهام  خصوص  در  موکلم  بود:  گفته 
تتمیم  عنوان  به  و  تعزیری  ماه حبس   ۶ به  نظام 
و  عضویت  از  محرومیت  سال  پنج  به  مجازات 
فضای  انجمن ها،  گروه ها،  احزاب،  در  فعالیت 
مجازی و فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی محکوم 

شده است.
ایران علیرغم تحریم ها 

گام های بلندی در جهت 
توسعه و پیشرفت

 برداشته است

اینکه جمهوری اسالمی  بیان  با  رئیس جمهور 
ایران علیرغم تحریم ها و تهدیدها، گام های بلندی 
در جهت توسعه و پیشرفت برداشته است، اظهار 
داشت: با توجه به ظرفیت های بزرگ موجود در 
ایران و مالزی امیدواریم این ظرفیت ها در جهت 
به  فیمابین  بیشتر همکاری های  پیشرفت هر چه 

کار گرفته شود.
سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروزیکشنبه در مراسم 
دریافت استوارنامه »خیری بن عمر« سفیر جدید 
مالزی با بیان اینکه روابط دو کشور مسلمان ایران 
و مالزی به ویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
در مسیر توسعه بوده است، تصریح کرد: اولویت 
اقتصادی،  روابط  توسعه  و  تعمیق  ایران  دولت 

فرهنگی و سیاسی با کشورهای مسلمان است.
ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  رئیسی 
علیرغم تحریم ها و تهدیدها، گام های بلندی در 
جهت توسعه و پیشرفت برداشته است، تصریح 
در  موجود  بزرگ  ظرفیت های  به  توجه  با  کرد: 
جهت  در  ظرفیت ها  این  امیدواریم  کشور  دو 
و  ایران  بین  همکاری  بیشتر  چه  هر  پیشرفت 

مالزی به کار گرفته شود.
»خیری بن عمر« سفیر جدید مالزی نیز در این 
و  پادشاه  تحیات  و  سالم ها  ابالغ  ضمن  مراسم 
و  دولت  به  مالزی  مردم  و  جدید  وزیر  نخست 
تجارت،  گفت:  ایران،  اسالمی  جمهوری  ملت 
و  فناوری  و  علم  آموزش،  سرمایه گذاری، 
گردشگری از جمله حوزه هایی است که می تواند 

زمینه ساز توسعه روابط ایران و مالزی باشد.
این جلسه دبیر ستاد هماهنگی نقشه  ادامه  در 
مهندسی فرهنگی کشور گزارشی از نحوه تشکیل 
کمیته تطبیق فرهنگ و اقدامات تمهیدی و بستر 
ماده  تشریح  به  و  کرد  ارائه  کمیته  این  سازی 
که  پرداخت  فرهنگ  آمایش  تدوین سند  واحده 
در  واحده  ماده  این  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس 
فرهنگی  ساختارهای  انقالبی  بازسازی  راستای 

کشور به تصویب رسید.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
سه  صورت  به   ۱40۲ بودجه  الیحه  تصویب 
دوازدهم را سبب ضعف مجلس و دولت عنوان 
سال  در  توسعه  هفتم  برنامه  ارائه  گفت:  و  کرد 
نخواهد  ایجاد  دولت  برنامه های  در  آینده خللی 

کرد.
کشور را معطل برنامه

 هفتم نکنیم
با  گو  و  گفت  در  فرهنگی  محمدحسین 
الیحه  تصویب  با  اینکه  بر  تاکید  با  خبرنگار 
بودجه به صورت سه دوازدهم مخالف هستم، 
گفت: تصویب بودجه به صورت سه دوازدهم 
و  شد  خواهد  دولت  و  مجلس  موجب ضعف 
برنامه  رسیدن  دیر  معطل  را  کشور  حقیقت  در 

توسعه خواهیم کرد. هفتم 
افزود:  اسکو  و  تبریز،آذرشهر  مردم  نماینده 
نمایندگان  اکثریت  می دهد  نشان  برآوردها 
مجلس اصرار به اتمام بررسی الیحه بودجه در 
سال ۱40۱ و رسیدگی به الیحه برنامه در سال 
آینده دارند. از طرفی اگر بررسی الیحه بودجه 
۱40۲ هر چه زودتر در دستور کار قرار گرفته 
بررسی  آینده  سال  در  بودجه  هفتم  برنامه  و 

شود، اتفاق خاصی رخ نمی دهد.
وی تاکید کرد: الزم است برنامه هفتم بدون 
عجله تدوین و به مجلس ارائه شود و پیشنهاد 
برای  دیگر  یکبار  توسعه  ششم  برنامه  می کنم 
مدت ۶ ماه تمدید شده و از ابتدای سال آینده 
کار  دستور  در  توسعه  هفتم  برنامه  بررسی 

بررسی نمایندگان قرار داده شود.

سکوت در برابر اعتراض؟!

اینترنت ماهواره ای در ایران فعال شده،
 اما در جریان نیستم چند دستگاه است

اینترنت  از  استقبال  گفت:  ارتباطات  وزیر   
سرزمینی  قواعد  رعایت  به  مشروط  ماهواره ای 

جمهوری اسالمی ایران است.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  زارع پور  عیسی 
اطالعات در رابطه با فعال شدن نزدیک به هزار 
خبر  تأیید  ضمن  کشور  در  ماهواره ای  اینترنت 
اینترنت  داشت:  اظهار  اینترنت  این  شدن  فعال 
اینکه  جریان  در  اما  است،  شده  فعال  ماهواره ای 
و  صاحب  نیستم.  است؛  شده  فعال  تعداد  چه 
دارنده این شرکت که این خدمات را ارائه می کند 

می تواند آمار صحیح را بدهد.
اپراتور ها  ورشکستگی  خطر  با  رابطه  در  وی 
ماهواره ای عنوان  اینترنت  فعال شدن  راستای  در 
کرد: تعداد مشترکین و کاربران اینترنت ماهواره ای 
نمی شود و این اینترنت برای شرایط ویژه و خاص در تمام دنیا، یک درصد کل کاربران اینترنت هم 

است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اضافه کرد: 
سرزمینی  مقررات  ما  که  شد  گفته  هم  قباًل  البته 
به  و  مصوب  تهیه،  را  خود  رایت«  »لندینگ  یا 
اپراتور های منظومه های ماهواره ای ابالغ کردیم تا 
در صورتی که می خواهند در ایران فعالیت قانونی 
سرزمینی  قواعد  رعایت  به  ملزم  باشند،  داشته 

جمهوری اسالمی ایران هستند.
زارع پور با تاکید بر اینکه از فعال شدن اینترنت 
از  ما  کرد:  تصریح  می شود،  استقبال  ماهواره ای 
به  مشروط  می کنیم  استقبال  ماهواره ای  اینترنت 

اینکه قواعد سرزمینی ما را رعایت کنند.
قواعد سرزمینی کشورها، یک   محترم شمردن 
 ITU المللی  بین  سازمان  از  المللی  بین  قاعده 

است.
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غفلت در بخش فرهنگ پیامدهای
 جبران ناپذیری دارد

جدی  توجه  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
هفتم  برنامه  در  پژوهشی  و  فرهنگی  مسائل  به 
فرهنگ  بخش  در  غفلت  و  است  ضروری 

پیامدهای جبران ناپذیری دارد.
 چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیش از ظهر امروز 
اول  معاون  مخبر  محمد  ریاست  به  )دوشنبه( 

رئیس جمهور برگزار شد.
اهمیت،  به  اشاره  با  جلسه  این  در  مخبر 
توسعه  در  فرهنگ  گسترده  نقش  و  حساسیت 
فرهنگی  مسائل  به  جدی  توجه  لزوم  بر  کشور، 

در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: فرهنگ با روح 
و جان مردم سروکار دارد و اگر در بخش فرهنگ 
غفلتی صورت گیرد، مسائل و مشکالت ناشی از 

آن قابل جبران نخواهد بود.
وی با اشاره به حضور صاحب نظران و متولیان 
عالی  شورای  جلسات  در  فرهنگ  بخش  اصلی 
خواست  شورا  این  دبیر  از  فرهنگی،  انقالب 
در  کشور  توسعه  هفتم  برنامه  اینکه  به  توجه  با 
حال تدوین است، احکام فرهنگی الزم را با نگاه 
آمایش فرهنگ و شجاعانه و بدون درنظر گرفتن 
مالحظات غیر ضروری احصاء کند تا در برنامه 

هفتم توسعه گنجانده شود.
با تاکید بر  معاون اول رئیس جمهور همچنین 
کرد:  تصریح  پژوهش  و  تحقیق  موضوع  اهمیت 
متأسفانه به موضوع پژوهش آنطور که باید توجه 
نیز حاصل همت،  موجود  دستاوردهای  و  نشده 
بوده  کشور  دانشمندان  غیرت  و  دلسوزی  عزم، 
که الزم است در برنامه هفتم توسعه کشور سهم 
بیشتری در بودجه تحقیق و پژوهش لحاظ گردد 
آن  بار  زیر  از  نتواند  دستگاهی  هیچ  که  بطوری 

شانه خالی کند.

شرایط محاکمه ها قانع کننده نبوده است
مردم مشکوک و بی اعتمادند

نماینده  انصاری راد  حسین  االسالم  حجت 
به  باید  محاکمات  می گوید:  مجلس  پیشین 
و  مستقل  وکیل  متهمان  و  باشد  علنی  صورت 
انتخابی داشته باشند اما محاکم شرایط درست و 
عادالنه را برای محاکمه رعایت نکرده اند و مردم 
نیز به محاکمه ها اعتماد ندارند که این خود عیب 

بزرگی است.
نماینده  انصاری راد  حسین  االسالم  حجت   :
سریع  صدور  به  واکنش  در  مجلس  پیشین 
احکام اعدام در پرونده های اعتراضات ۱40۱ به 
رویداد۲4می گوید: جمعیتی که امروز در عرصه 
دست  و  می کنند  رضایت  عدم  اظهار  جامعه 
رضایتی  عدم  از  نمونه ای  می زنند،  اعتراض  به 
در  دارد.  وجود  جامعه  کل  سطح  در  که  است 

جریان تجمعات و اجتماعات بزرگ، امکان دارد 
برخی افراد متخلف هم حضور داشته باشند، اما 
نمی شود این را به همه معترضان جامعه تعمیم 
داد، بنابراین مصلحت مدیریت و اداره کشور در 
شرایط موجود به هیچ عنوان در اجرای احکام 
اعدام نیست. حق این است که عالی ترین مقام 
رسمی کشور، با عفو و گذشت مسائل را حل 

و فصل کنند.
تا  محاکمات  وضعیت  می گوید:  انصاری راد 
جایی که اطالعات عمومی نشان می دهد، شرایط 
کافی را برای رسیدگی به جرائم ندارد. همانطور 
که در قانون اساسی آمده است، محاکمات باید 
به صورت علنی باشد و متهمان وکیل مستقل و 
انتخابی داشته باشند اما محاکم شرایط درست و 

عادالنه را برای محاکمه رعایت نکرده اند و مردم 
نیز به محاکمه ها اعتماد ندارند که این خود عیب 

بزرگی است.
نماینده پیشین مجلس ایران می گوید: محاکمه 
باید به صورتی انجام شود که مردم قانع شوند و 
این روند در چارچوب قانون عادالنه و صحیح 
مردم  از  بخشی  اما  نشده  انجام  که  شود  انجام 
مشکوک  محاکمه ها  روند  به  نسبت  شدت  به 
هستند و البته حق هم با مردم است. تا جایی که 
اطالعات من ایجاب می کند، محاکمه ها شرایط 

قانع کننده ای نداشته است.
استناد  آن  به  فقها  که  نکته ای  می گوید:  او 
می کنند این است که »ادرءوا الحدود بالشبهات« 
به تعبیر فقهی قاعده »درء« است؛ یعنی هرگونه 
شبهه ای درباره جرم وجود داشته باشد، حد را 
شبهه  بدون  باید  »حد«  اجرای  می کند.  منتفی 
باشد. وجود شک از هر سمتی که باشد، حد را 
منتفقی و غیرمجاز می کند. در همه مجازات های 
اخیر، در اصل جرم، در وقوع و کیفیت رسیدگی 
به جرم و شرایط محاکمه وجود دارد و مصلحت 
ایجاب می کند عالی ترین مقام رسمی کشور، با 
اگر تخلفی هم صورت  این جنبه ها،  به  عنایت 

گرفته است، آن را مورد عفو قرار دهند.
سخنانی  از  برخی  اینکه  بیان  با  راد  انصاری 
خشونت  به  تحریک  نوعی  می شود  مطرح  که 
مثال سخنان  نبود، گفت:  اصال درست  و  است 
ده  در  اعدام بازداشت شدگان  بر  مبنی  میرسلیم 
شدم.  متاسف  واقعا  و  نبود  درست  اصال  روز 
به  خدمتی  می کنند،  خشونت  تبلیغ  که  کسانی 
نمی کنند.  ملت  و  اسالمی  جمهوری  و  کشور 
شده اند  مرتکب  گذشته  مانند  را  بزرگی  اشتباه 
و توصیه می کنم از تبلیغ خشونت و تشویق به 

اعدام دست بردارند.

 بودجه ۱۴۰2 منطبق بر سیاست های کلی
 برنامه هفتم تدوین شده است

 ۱40۲ بودجه  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی   
تدوین  هفتم  برنامه  کلی  سیاست های  بر  منطبق 
شده، افزود: با اعالم وصول و توزیع بودجه بین 
بررسی  برای  بیشتری  فرصت  آنها  نمایندگان، 

کارشناسی بودجه خواهند داشت.
علی بهادری جهرمی افزود: پیش از این مجلس 
آن  طبق  که  داشت  بررسی  دست  در  را  طرحی 
به  مرحله ای  چند  صورت  به  بودجه  میبایست 

مجلس ارائه و از سوی نمایندگان بررسی شود.
مجلس  با  که  تعاملی  و  توافق  طی  گفت:  وی 
داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، 
به  گردد؛  ارائه  مرحله ای  چند  به صورت  بودجه 
به  زودتر  دولتی  شرکت های  بودجه  دلیل  همین 
مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را 
مکلف کرده که تا ۱5 آذر هر سال، الیحه بودجه 
سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی 
نشدن طرح مجلس تا ۱5 آذرماه، تاخیر بیشتر در 
ارسال الیحه بودجه به مجلس، مشکالتی را در پی 
داشت، لذا دولت دو هفته پیش الیحه بودجه سال 

۱40۲ را به مجلس ارائه کرد.
که  موضوع  این  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
مواردی  چنین  در  قانون  تبعیض  بدون  اجرای 

را  دولت  اساسی  قانون  کرد:  تاکید  راهگشاست، 
ملزم  را  مجلس  و  بودجه  الیحه  ارائه  به  مکلف 
ارائه بودجه به  از  به بررسی آن کرده است. پس 
دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت 
روشن نیست. توزیع به موقع بودجه بین نمایندگان، 
فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار می دهد تا به 
بررسی بودجه بپردازند.وی در پاسخ به این سوال 
که چرا مجلس وصول و بررسی بودجه ۱40۲ را به 
ارائه الیحه برنامه هفتم منوط کرده است، تصریح 
کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی 
است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس 

ارسال خواهد شد.
بودجه  تدوین  فرآیند  گفت:  دولت  هیئت  دبیر 
سیاستهای  اما  بود،  شده  آغاز  فروردین  از   ۱40۲
به  و  شد  ابالغ  شهریورماه  در  هفتم  برنامه  کلی 
محض ابالغ این سیاستها، تدوین برنامه هفتم هم 
در دستور کار دولت قرار گرفت. طبعاً بدون ابالغ 
هفتم  برنامه  کردن  نهایی  امکان  کلی،  سیاستهای 
وجود نداشت. از طرف دیگر، تصور اینکه برنامه 
نوشت،  ماهه  سه  دو  می توان  را  کشور  پنجساله 
نظر کارشناسی  با واقعیات موجود و یک  منطبق 

شده نیست.


