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با گذشــت بیش از دو هفته از عزل 
مولوی محمدحسین گرگیج از امامت 
جمعه شهر آزادشــهر براساس برخی 
گزارش ها فضای شهر همچنان امنیتی 
بوده و نگرانــی  از ادامه اعتراضات وجود 
دارد. گرچــه در روز 26 آذرمــاه پس از 
برکناری مولوی گرگیج، نماینده ولی فقیه 
در گلستان با صدور حکمی، نعمت اهلل 
مشعوف را به مدت یک سال به عنوان امام 
جمعه جدید اهل سنت آزادشهر منصوب 
کرد، اما نماز جمعه این هفته توســط 
مولوی عبدالکریم ریگی از مدرســین 
دارالعلوم فاروقیه گالیکش برگزار شد و 
مولوی گرگیج که با همراهی جمعی از 
مردم شهر گالیکش به مسجد فاروقیه 
رفته بود، در آن سخنرانی کرد. همچنین 
بــرای دومین هفته پیاپــی طرفداران 
محمدحسین گرگیج، امام جمعه سابق 
اهل سنت آزادشهر در اعتراض به عزل 
وی، بعد از نماز جمعه دست به اعتراض 
زدند.آزادشهر یکی از شهرهای استان 
گلستان است که بخش قابل توجهی از 
جمعیت این استان را ترکمن ها تشکیل 
می دهند .اعتراضات سنی ها در آزادشهر 
به برکناری امام جماعت این شهر یک 
بار دیگر توجه ها به جایگاه ســنی ها در 
ایران را مورد توجه رســانه های داخل و 
خارج قرارداده است. مخصوصا اینکه روز 
پنج شنبه گذشته مولوی عبدالحمید، 
امام جمعه زاهدان با ارسال نامه ای به مقام 
معظم رهبری خواستار اتخاذ تدبیر عاجل 
و حکیمانه جهت جلوگیری از بروز یأس و 

ناامیدی در میان اهل سنت شد.
در بخشــی از این نامه کــه به دفتر 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ارسال شده، 
آمده است: موالنا محمدحسین گرگیج، 
امام جمعه اهل ســنت آزادشهر و مدیر 
حوزه علمیه فاروقیه گالیکش، اســتاد 
تفســیر قرآن و از چهره هــای علمی و 
شاخص اهل ســنت و دارای محبوبیت 
قابل مالحظــه ای بین آنان می باشــد. 
موالنا عبدالحمید در ایــن نامه عنوان 
کرده است که عزل امام جمعه اهل سنت 
آزادشهر از امامت جمعه موجب یأس و 
ســرخوردگی جامعه اهل سنت شده و 
به هیچ وجه قابل توجیه و هضم نیست 
و تبعات جبران ناپذیــری برای وحدت 
مسلمین دارد. تمام زحمات ایشان که 
برای ملت ایران کشــیده است، نادیده 

گرفته شده است.آنچه بر دامن اعتراضات 
افزود برکناری موالنــا گرگیج از امامت 
جمعه شهر بود که توسط نماینده ولی 
فقیه در گلســتان صــورت گرفت. این 
انتصاب با اعتراض گسترده جامعه اهل 
سنت ایران روبرو شد. معترضان می گویند 
عزل و نصب امامان جمعه شــهرهای 
سنی نشین برعهده شورای مشورتی اهل 
سنت است. تصاویر و ویدئوهای منتشر 
شده از شــهرهای آزادشهر و گالیکش 
در فضای مجازی نشــان می دهد که در 
روزهای گذشته فضای این شهرها امنیتی 
بوده است؛ نیروهای پلیس در شهر حضور 
دارند و براساس گزارش ها نماز جمعه در 

آزادشهر برگزار نشده است.
 سخنان حساسیت زای 

مولوی گرگیج و عذرخواهی او
ماجرا اما از آنجا شروع شد که گفته 
می شود در هفته های گذشته شعارهایی 
علیه اهل سنت و خلفای آنها در شهرهای 
سنی نشین نوشــته و پخش شده بود و 
محمدحسین گرگیج در واکنش به این 
سخنان گفته بود: مادر امام زین العابدین 
دختر یزدگرد بود و عمربن خطاب پس 
از فتح ایران او را به ازدواج امام حســین 
درآورد و ۹ امام پــس از آن نیز از همین 
نســل به وجود آمده اند. در نتیجه اگر 
خالفت عمر بن خطاب را نپذیریم، اعتبار 

امامان و نسب آنان را زیر سؤال برده ایم. 
این سخنان مناقشه برانگیز، اعتراضات 
برخی از رسانه های اصولگرایان و حوزه 
را به دنبال داشــت.خبرگزاری رسمی 
حوزه در این باره نوشــت پخش کلیپ 
ســخنان تفرقه افکنانه امام جمعه اهل 
سنت آزادشهر در فضای مجازی، قلوب 
مسلمانان جهان بویژه مردم ایران اسالمی 
را جریحه دار کرد و این اظهارات جنجالی 
با واکنش های زیادی حتی در بین جامعه 
اهل سنت روبرو شــد اداره کل ادیان و 
مذاهب ســازمان تبلیغات اسالمی هم 
در نامه ای به حجت االسالم والمسلمین 
لطفیان، دبیر شورای برنامه ریزی مدارس 
علوم دینی اهل سنت خواستار برخورد 

قانونی با مولوی گرگیج شد.

مولوی گرگیــج پس از ســخنان 
حساسیت برانگیزش عذرخواهی کرد 
و گفت که برداشت دقیقی از سخنانش 
نشــده اســت. او با انتشــار بیانیه ای 
توضیحاتی را در خصوص ســخنرانی 
اخیر خود پیرو فضایل صحابه رسول اهلل 
)ص( در خطبه های نمازجمعه )۱۹ آذر 
۱۴۰۰( منتشر کرد. در این بیانیه آمده 
بوددر خطبه های )۱۹ آذر ۱۴۰۰( مطالب 
جامعی مطرح شدند که فایل تصویری 
آن موجود اســت، از آن رو مــا خود را از 
ارادتمندان و عاشقان اهل بیت )رضوان 
اهلل تعالی علیهــم اجمعین( می دانیم و 
این ارادت بارهــا در خطبه های جمعه، 
نوشتارها، گفتار و مصاحبه ها بیان شده 
است؛ محبت اهل بیت و صحابه رسول 
اهلل)ص( جزو ایمان قلبی اینجانب است؛ 
توهین به اهل بیــت پیامبر اعظم )ص( 
حرام و کفر اســت؛ علت سخنرانی بنده 
نصب بنرهای توهین آمیــز در کوچه 
وخیابان ها و برخی سخنان تفرقه افکن 
در ایام فاطمیه اســت؛ هزاران بار به خدا 
پناه می برم که در دل اینجانب نســبت 
به خاندان رســول گرامی )ص( و ُسالله 
پاکش، کینه، کدورت، عداوت باشــد و 
یا اهانتی روا دارم.در ادامه تاکید شــده 
بود:برخی افــراد از روی قصد و غرض از 
احساسات مذهبی مردم سوء استفاده 

کرده و کالم و مطالــب بنده را تحریف و 
یا برش می زنند که در شــرایط حساس 
کنونی کشور اجازه نخواهیم داد کسانی 
موجبات تفرقه بین اهل سنت و اهل تشیع 
را ایجاد کنند. در پایان یادآور می شوم اهل 
سنتی که محبت رسول اهلل )ص( و خاندان 
پاک ایشان در دلش نباشد و از اعمالشان 
پیروی نکند اهل سنت نیست و اگر سوء 
تفاهمی از سخنان اینجانب پیش آمده 
از همه عزیزان عذرخواهی می کنم.با این 

حال انتقادات علیه او ادامه یافت. 
یک روحانی سنی منتقد

آنگونــه کــه در پایــگاه رســمی 
اطالع رســانی مولوی محمد حسین 
گرگیج آمــده اســت، او دارای مدرک 
تحصیلی پایان دوره خارج و درجه اجتهاد 
است. او و آبا و اجدادش در استان سیستان 
و بلوچســتان بصورت عشایری زندگی 

می کرده اند.
اولیــن دروس حوزوی خــود را نزد 
مولوی نظر محمد لــوار زهی براهوئی 
در زیر چادرهای عشــایری در ُدرستان 
بلوچستان شروع کرده و سپس راهی شهر 
زاهدان مرکز اســتان استان شد و کتب 
نصاب درسی را در مدرسه اشاعة التوحید 
زاهدان نزد مولوی عبدالغفور شه بخش و 
مولوی امیر احمد و بقیه اساتید تمام کرد.

برای دوره خــارج و حدیث که در آن 
زمان در ایران نبود به کشــور همسایه 
پاکستان رفت تا دوره پایانی نصاب درسی 
را طی کند؛ با دریافت سند اجازه تفسیر 
قرآن مجید به موطــن اصلی خویش 
به ایران برگشــت و در استان مازندران، 
گلستان فعلی در شهر گالیگش مدرسه 
فاروقیه اهل ســنت را تأسیس کرد و به 
تعلیم و تعلم و تربیت طالب علوم دینی 
مشغول شــد و همچنین از بدو ورود به 
استان گلستان در شهرستان آزادشهر 
نماز جمعه و عیدیــن را برگزارکرد. در 
پایگاه اطالع رسانی او همچنین آمده که 
صاحب نظر در مسائل احوال شخصی از 
قبیل نکاح، طالق، وصیت و ارث در اکثر 

دادگاه های منطقه است.
آنگونه که از مطالب منتشــر شده 
در پایگاه اطالع رســانی مولوی گرگیج 
مشخص است او از منتقدان به عملکرد 
دولت ها در عدم استفاده از نیروهای سنی 
در مناصب حکوتی بوده است. در یکی 
از خطبه های نماز جمعــه عنوان کرده 
است:همانطور که ما اهل سنت انتظار 
داشتیم که در دولت آقای روحانی طبق 

وعده های ایشان از نیروهای شایسته اهل 
سنت  در وزارت کشور و دیگر پست های 
مهم مدیریتــی به  کار گرفته شــود اما 
متاسفانه این امر محقق نشد و جای اهل 
ســنت در وزارتخانه های کشورخالی 

است.
او همچنین درباره برپایی مراسم علیه 
سنی ها در ایران با انتقاد گفته بود: چندین 
سال از انقالب می گذرد، اما متاسفانه هنوز 
هم مشاهده می شود که در گوشه و کنار 
کشور به مقدســات ما توهین می کنند 
که در آخرین مورد  آن به نقل از ایســنا 
درن قاطی از کشور عید الزهراء و مراسم 
عمرکشان برگزار می کنند طوریکه خود 
علمای شیعه به آن اعتراض داشتند پس 
چطور با وجود برگزاری چنین مراسم و 
توهین هایی وحدت به وجود بیاید؟ آیا 
دین فحاشی است؟ آیا توهین به مقدسات 
دیگران جزء دین اســت؟ در حالی که 
خداوند حتی ناسزاگویی به یک بت را هم 

جایز ندانسته است.
مولوی عبدالحمیــد، امام جمعه ی 
اهل ســنت زاهدان کــه از مهمترین 
شخصیت های اهل سنت در ایران است، 
عالوه بر نامه ای که به رهبری نوشــت و 
خواستار دخالت ایشان در این باره شد 
روز جمعه )۱۰ دی مــاه ۱۴۰۰(  نیز در 
مراسم نماز جمعه زاهدان گفت: خواسته 
عمومی اهل سنت و همة انسان های آزاده 
از دست اندرکاران و مسئوالن کشور آن 
است که مسئله آزادشهر استان گلستان 
و موضوع موالنا گرگیج حفظه اهلل را که 
یکی از علمای دلســوز و وحدت طلب 
است، با تدبیر و درایت حل کنند.اکنون 
با توجه به حوادث رخ داده در هفته های 
اخیر آنچه که مولوی عبدالحمید و مولوی 
گرگیج بر آن تاکید کرده اند جلوگیری از 
سوءاستفاده دشمنان در داخل و خارج 
برای ایجاد تفرقه بین اهل سنت و اهل 
تشیع است. نکته ای که باید مورد توجه 

هر دو طرف قرار گیرد.

عزل امام جمعه آزادشهر بعد از دو هفته همچنان محل مناقشه است؛

انتقاد و تفرقه  در نماد وحدت

خبر

سید مصطفی هاشــمی طبا از کاندیداهای 
پیشین ریاســت جمهوری بر این باور است که 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با شرایط فعلی کشور 
سازگاری ندارد و از سوی دیگر باتوجه به میزان 
صادراتی که برای نفت در نظر گرفته شده بودجه 
با نگاه به بیرون تنظیم شده است.هاشمی طبا 
در گفتگو با سایت نواندیش، هدف گذاری های 
دولت رییســی برای بودجه ۱۴۰۱ را با شرایط 
کنونی کشور غیرقابل تحقق دانست و تاکید کرد 
مگر اینکه با پول صادرات نفت بتوان به آن هدف 
ها دست پیدا کرد.هاشمی طبا افزود:به نظر من 
این بودجه با شرایط فعلی کشور سازگاری ندارد و 
می توانند طرح های مختلف در کشور را به بخش 

خصوصی واگذار کنند و سپس هزینه ای که برای 
طرح های عمرانی اختصــاص داده اند صرف آن 
کاری کنند که کشور را نابود می کند و در واقع به 
دنبال آن بروند که متاسفانه این کار انجام نشده 
است. حتی شنیده ام مصوبات سفر استانی آقای 
رئیسی به خوزستان که فکر می کنم دو ماه قبل بود 
هنوز ابالغ نشده است، بنابراین من فکر می کنم 
نقطه ضعف بودجه این نکته است.وی در پاسخ به 
این سوال که به نظر شما چقدر بحث مذاکره و امید 
به تعامل با خارج روی الیحه بودجه سایه انداخته 
اســت؟ یا طبق گفته اصولگراها، نگاه دولت به 
داخل باید باشد ،گفت:وقتی ما می گوییم ۱/2 
دهم بشکه نفت برای صادرات گذاشته ایم یعنی 

نگاه به بیرون داریم. اگر ما نفت را صفر می کردیم 
حرف اصولگرایان درســت بود اما وقتی گفته 
می شود ۱/2 دهم میلیون بشکه نفت با دالری 
با قیمت 23 هزار تومان گذاشــته ایم یعنی نگاه 
به بیرون داریم.وی ادامه داد:خودشان گفتند ما 
دنبال رفع تحریم ها هستیم و این بسیار خوب 
است ولی به نظر نمی رسد نتیجه مذاکرات چندان 
که باید مثبت و به نفع ما باشد.ما که می گوییم آنها 
خائن هستند و بد مذاکره می کنند، پس ما نباید 
چشم مان خیلی به دهان آنها باشد! منهای آنها، 
وضعیت داخلی سرزمینی مان، بسیار در معرض 
خطر است و متاسفانه هیچ کس به فکر آن نیست. 
هاشمی طبا گفت:اگر تحریم ها رفع شود بسیار 

خوب اســت و این کار را باالخره یک روزی باید 
انجام دهیم یعنی به نظر من نجات ســرزمین 
ایران به هر قیمتی است و من این به هر قیمتی 
را به طور واقعی می گویم و در آن هیچ استثنایی 
وجود دارد. این حرف من بسیار دقیق است. من 
می گویم به هر قیمتی که شده باید مسئله نجات 
سرزمین ایران را در دســتور کارمان قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کرده است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه داریم، البته گفته انــد ۱/2 دهم میلیون 
بشــکه نفت در روز صادر می کنیم که این بحث 
دیگری است. به نظر من اینکه بیش از ۱۰ درصد 
بودجه را به برخی نهادها اختصاص دادند خالف 
بحث انقباضی است و هر استداللی هم ارائه دهند 
استدالل ها، پاسخگو نیســت چون وقتی می 
گویند انقباضی! یعنی همه باید به خودشان فشار 
بیاورند. آنجایی که نقطه مهم بودجه دولت است 

این است که باید ببینیم هزینه های غیرحقوق و 
دستمزد، آیا به اولویت های مملکت توجه کرده  

یا نکرده است؟
ســوتیتر: خودشــان گفتند ما دنبال رفع 
تحریم ها هستیم و این بســیار خوب است ولی 
به نظر نمی رسد نتیجه مذاکرات چندان که باید 

مثبت و به نفع ما باشد

هاشمی طبا:

الیحه بودجه با امید به مذاکره بسته شده است 
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برای دومین هفته پیاپی 
طرفداران محمدحسین 
گرگیج، امام جمعه سابق 

اهل سنت آزادشهر در 
اعتراض به عزل وی، بعد از 

نماز جمعه دست به اعتراض 
زدند

موالنا عبدالحمید در نامه ای 
به مقام معظم رهبری عنوان 

کرده که عزل امام جمعه 
اهل سنت آزادشهر از 

امامت جمعه موجب یأس 
و سرخوردگی جامعه اهل 
سنت شده و به هیچ وجه 
قابل توجیه و هضم نیست

آیدا فراهانی

ورود ۹ شهروند ایرانی گرفتار شده 
در سوریه، به کشور 

 سخنگوی وزارت خارجه گفت:  ۹ نفر ایرانی 
که با هدف مهاجرت به ترکیه سفر کرده بودند و در 
این سف دچار مشکالتی شده بودند در چارچوب 
همکاری دولت ایران و ترکیــه از مرز رازی وارد 
کشور می شــوند. ســعید خطیب زاده در پاسخ 
به سوال ایسنا در مورد اخبار منتشر شده مبنی 
براین که ۹ نفر ایرانی گرفتار شده در سوریه آزاد 
شــده اند، ادامه داد: وزارت امور خارجه، سفرای 
ایران در ترکیه و سوریه و سفارتخانه های ترکیه 
و سوریه در ایران به منظور کمک به بازگشت این 

افراد به دامن خانواده هایشان همکاری کردند. 
    

چرا باید نماینده روسیه تکلیف ما 
را در مذاکرات روشن کند؟

مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری 
اســالمی نوشــت: در یکــی از دورافتاده ترین 
روستاهای کشور، یک کشــاورز از من پرسید با 
اینکه روشن است دولت سیزدهم تصمیم گرفته 
با طرف های غربی بر ســر برجام و رفع تحریم ها 
به توافق برسد، چرا مسئوالن ما این خبر خوش 
را اعــالم نمی کنند و مردم را در حــول و وال نگه 
می دارند؟ به جای اینکه جواب سؤال او را بدهم، 
از او پرسیدم از کجا فهمیده ای که دولت سیزدهم 
تصمیم گرفته با طرف های غربی بر ســر برجام 
و رفع تحریم ها به توافق برســد؟ بدون معطلی 
گفت: از صحبت های میخائیل اولیانف نماینده 
روسیه در مذاکرات وین فهمیدم. او گفته است: 
در مذاکرات اخیر، روسیه و چین، ایران را متقاعد 
کرده اند برخی خواســته های حداکثری خود را 
کنار بگذارد. ایرانی ها موافقت کرده اند مذاکرات 
را براساس پیش نویسی که در بهار گذشته توسط 
دولت قبلی ایران تنظیم شــده بــود آغاز کنند.
کشاورزگفت اگر به این آقایان دسترسی دارید از 
قول من روستائی به آنها بگوئید ما مردم دوست 
داریم حرف اول و آخر را از مســئولین خودمان 

بشنویم.
    

ماهواره بر سیمرغ به مدار نرسید
سخنگوی وزارت دفاع ایران تایید کرده است که 
ماموریت روز پنجشنبه برای استقرار سه محموله در 
مدار زمین ناکام مانده است.به گزارش خبرگزاری 
رویترز سخنگووزارت دفاع در برنامه ای درباره این 
پرتاب در صدا و سیمای جمهوری اسالمی گفت: 
برای آنکه )موشک حامل( محموله وارد مدار شود، 
باید به سرعتی بیش از ۷6۰۰ )متر در ثانیه( برسد. 
ما به ۷3۵۰ رسیدیم.پرتاب این موشک ماهواره بر 
با واکنش منفی آمریکا، فرانسه و آلمان روبرو شده 
است.آمریکا و آلمان، ایران را متهم کرده اند که با این 
اقدام قطعنامه 223۱ شورای امنیت سازمان ملل 

متحد را نقض کرده است.
    

 آمار دیدار نمایندگان
 با رئیس جمهور و وزرا

معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گزارشی از 
میزان تعامل وزرا و معاونان پارلمانی با نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی منتشر کرد.به گزارش 
ایلنا، از شروع دولت سیزدهم تاکنون ۵۷۷ مورد 
معاونیــن پارلمانی و مدیــران کل امور مجلس 
وزارت خانه ها در محل مجلس شورای اسالمی 
حاضر و پاسخگوی سواالت نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی بوده اند.همچنیــن اعضای 
کابینه دولت ، ۷۹6 مورد با نمایندگان در مجلس 
مالقات داشــته و پاسخگوی ســواالت ایشان 
بوده انــد و ۸۷۰ بار نماینــدگان در محل وزارت 
خانه ها و دستگاه های دولتی با وزرا برای پیگیری 
امور دیدار داشته اند.از شــروع دولت سیزدهم 
تاکنون نمایندگان ۱۷ استان شامل ۱۷2 نفر از 
نمایندگان در قالب دیدارهای مجامع استانی با 

رئیس جمهور دیدار و گفت و گو داشته اند.
    

 صهیونیست ها 
پیاِم رزمایش ما را گرفتند

ســردار رمضان شریف ،ســخنگوی سپاه در 
نشست خبری با نمایندگان رســانه ها با اشاره به 
برگزاری رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ نیز اظهار کرد: 
خوشــبختانه با تاکید نیروهای چهارگانه سپاه و 
بخشی از سازمان بسیج به مدت ۱۵ روز انجام شد. 
االن که یک هفته از پایان رزمایش می گذرد پیام 
این رزمایش از ســوی دشمنان انقالب اسالمی از 
جمله رژیم صهیونیســتی دریافت شده است و 
برخالف آنچه که متاســفانه برخی در رسانه های 
مخالف نظام تــالش کردند کــه آن را در بعضی 
موضوعات حاوی تاثیرات منفی قلمداد کنند اما به 
گواهی کسانی که در هر حوزه  مربوط به آن فعالیت 
می کنند این رزمایش در همــه این حوزه ها تاثیر 

مثبتی داشته است.

روی موج کوتاه

حسین میرمحمد صادقی، اولین سخنگوی 
قوه قضاییه است که از ســوی مرحوم آیت اهلل 
شاهرودی منصوب شــد . این چهره شناخته 
شــده  حقوقی ، ایرادات و انتقادهای متعددی 
به تصمیم شــورای نگهبان  برای ردصالحیت 
الریجانی، برمی شمرد و در نگاهی کالن و فارغ 
از بحث های روز، معتقد است: »باید خود شورای 
نگهبان، به گونه ای عمل کند که در اذهان مردم 
اقناعی ظاهر شود و مردم از عملکرد و تصمیمات 
آن قانع بشوند و در نتیجه فصل الخطاب بودن 
آن نزد مردم جا بیفتــد؛ وگرنه تالش در جهت 
رســیدن به این جایگاه با شعار و تهدید و امثال 
این ها فقط باعث دور شــدن هر نهادی از دل و 

ذهن مردم می شود«.
به گزارش خبرآنالیــن میرمحمد صادقی 
می گوید: صــرف اینکه مرتباً، شــعار دهیم و 
توصیه کنیم که باید حرمت شــورای نگهبان 
و تصمیمات آن نگه داشــته شود و عملکرد آن 
از نقد مصــون بماند، به تنهایــی چندان مؤثر 

نیست. رمز اصلی حفظ جایگاه فصل الخطابی 
به عملکرد خود نهادهایی مثل شورای نگهبان 
و قوه قضاییــه برمی گردد. باید خــود آن نهاد 
به گونه ای عمل کند که در اذهان مردم اقناعی 
ظاهر شــود و مردم از عملکرد و تصمیمات آن 
قانع بشــوند و در نتیجــه فصل الخطاب بودن 
آن نزد مردم جا بیفتــد؛ وگرنه تالش در جهت 
رســیدن به این جایگاه با شعار و تهدید و امثال 
این ها فقط باعث دور شــدن هر نهادی از دل و 
ذهن مردم می شود.وی خاطرنشان کرد: اینک 
درنتیجه خطر آن است که تصمیمات شورای 
نگهبان، آن چنان، نزد مردم غیرقابل دفاع باشد 
که جایگاه این نهاد ارزشمند به سطح مجادله 
و کشمش بین احزاب سیاسی تقلیل پیدا کند. 
در حال حاضر، هرقدر هم بخواهیم الپوشانی 
کنیم، نظر بسیاری از مردم این است که شورای 

نگهبان یا حداقل برخی از اعضای آن، به یکی از 
طرف های مجادالت سیاسی تبدیل شده اند که 
ایجاد چنین احساسی در میان مردم خطرناک 
است و به جایگاه شورای نگهبان در میان مردم 
لطمه می زند.میرمحمدصادقی در پاســخ به 
این سوال که شورای نگهبان، معتقد است نامه 
محرمانه و غیرقابل انتشــار بوده است که با این 

استدالل راه پاســخگویی آقای الریجانی هم 
مسدود می شود. آیا تأکید بر این محرمانگی با 
پاسخگویی شورای نگهبان در تعارض است یا 
خیر؟گفت: اینجا چند سؤال مطرح می شود، 
اول اینکه در چه فرآیندی باید معلوم شود که 
یک سندی محرمانه است. گاه در مصاحبه های 
افرادی که عضو شورای نگهبان یا سخنگوی آن 
شورا بوده اند یا کسانی که به هرحال با شورای 
نگهبان ارتباط داشته اند مشاهده می گشت که 
وقتی از ایشان سؤال می شد که مردم می خواهند 
از علت رد صالحیت فردی آگاه شوند پاسخ داده 
می شد که ما برای حفظ حرمت افراد دلیل رد 
صالحیت را نمی گوییم ولی خود آن ها می توانند 
این موارد را علنی کنند. اگر این پاسخ را درست 
بدانیم )که به نظر من درست هم هست( آنگاه 
باید این حق را برای شــخص قائل باشــیم که 

شفاف سازی کند. چون ما درواقع به نوعی آبروی 
فرد را با ردصالحیت او می بریم، مثالً، کسی را که 
دوازده سال رئیس مجلس بوده، در سپاه بوده، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، وزیر بوده، 
رئیس سازمان صداوسیما بوده، رد صالحیت 
می کنیم بعد هم به او می گوییم حق نداری پاسخ 
بدهی، چون ما مهر محرمانه زده ایم. درحالی که 
نباید آبروی شــخصی را ببریم و وقتی او جواب 
می دهد مدعی شویم که اسناد محرمانه را افشا 
کرده اســت )حتی با فرض اینکه خود فرد هم 
افشا کرده باشد(. معلوم است که این امر با عقل 
و انصاف جور درنمی آید. اینکه اتهامی به طرف 
بزنیم و او را با دالیل نه چندان محکم رد صالحیت 
کنیم و بعد به او اجازه ندهیم که پاسخ اتهامات را 
بدهد چون مطالب مطروحه محرمانه است، به 
هیج وجه پذیرفتنی نیست و این رویکرد باعث 
می شود مردم نسبت به عملکرد اعضای شورای 
نگهبان دچار تردید شوند که به مصلحت این 

نهاد ارزشمند نیست.

میرمحمد صادقی:

 اگر شورای نگهبان به عملکردش اطمینان دارد، نباید نگران پاسخگویی علنی باشد


