دستاورد

میزان

کسی به دنبال انتقام گرفتن از دانشجویان بازداشتی نیست

وزیر دادگس��تری به تش��ریح آخرین رایزنیهای خود با دس��تگاه قضایی در
رابطه با وضعیت دانشجویان دستگیرشده در ناآرامیهای دیماه پرداخت.
س��یدعلیرضا آوایی درخصوص رایزنیهایش ب��ا قوه قضاییه در رابطه با احکام
صادر شده برای دانشجویان دستگیرشده در ناآرامیهای دیماه گفت :من مکاتبهای
با مس��ئوالن قوه قضاییه داشتم که اعالم کردیم برخی از این دانشجویان بالتکلیف
هستند .جوابی که برای من آمد ،این بود که ما دانشجوی بالتکلیف نداریم .تعداد بسیار
زیادی از آنها آزاد شدهاند و تعدادی دیگر هم پروندههایشان به دادگاه فرستاده شده است.
این عضو دولت تدبیر و امید با اش��اره به نامه دیگری اظهار داش��ت :هفته قبل من
نامهای از سوی دادستان کل کشور دیدم که گفتهاند اگر شما افرادی را میشناسید که
دانش��جو بوده و بالتکلیف هستند ،به من معرفی کنید که براین اساس در حال پیگیری
میزان
هستیم.معموال پس از مدتی با دادن عفو به این افراد کمک میشود.

پارلمان

امکان تحریم گروههای داخلی در الیحه پالرمو وجود دارد

رزمایش هستهای با محوریت حفاظت از مردم

عض��و فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس اعتق��اد دارد براس��اس مفاد
کنوانس��یون پالرمو محور مقاومت به عنوان گروه س��ازمان یافته مرتکب جرم و
قاچاق معرفی میشود.
حسینعلی حاجیدلیگانی با اش��اره به ایرادات شورای نگهبان درخصوص مفاد
کنوانسیون پالرمو گفت :باید یادآور شد منشاء و اساس شکلگیری کنوانسیون مذکور
مربوط به کشور ایتالیا و در راستای مبارزه با گروههای سازمان یافته و مافیایی است زیرا آنها
از عهده مبارزه با مافیا بر نمیآمدند و تالش کردند کشورهای دیگر را با خود همراه کنند.
وی با بیان اینکه اگر به پالرمو نپیوندیم هیچ ضرری کش��ورمان را تهدید نمیکند،
اف��زود :باید اذعان کرد در منطقه غرب آس��یا نمونههایی مانند گروههای مافیایی که در
سیس��یل ایتالیا فعالیت میکنند وجود ندارد .براساس برخی تعاریف حتی امکان تحریم
الف
احزاب ،گروهها و ...در داخل کشور وجود دارد.

رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل کشور در دیدار با استاندار بوشهر بر ایمنی
تاسیسات هستهای در اجرای اقدامات الزم در حفاظت از مردم تاکید کرد.
س��ردار غالمرضا جاللی ضمن تش��ریح وظایف و ماموریته��ای راهبردی و
عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل ،به نقش استانداران در تحقق سیاستها و اهداف
سازمان پدافند غیرعامل با توجه به قرار گرفتن استان بوشهر در مجاورت تاسیسات
هستهای وایجاد آمادگیهای الزم جهت مقابله با تهدیدات احتمالی اشاره کرد.
اه��داف پدافن��د غیرعامل و زمینههای همکاری مش��ترک فیمابین این س��ازمان و
اس��تانداری ،اس��تفاده بهینه از ظرفیتهای س��ازمان ،لزوم بکارگی��ری مالحظات فنی و
مصونسازی زیرساختها ،آموزشهای الزم جهت تخلیه اضطراری روستاها و شهرکهای
مجاور تاسیسات هستهای در زمان بحران و رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی در ساخت و
سازهای اطراف نیروگاه از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود .مهر
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زنگ مطالبهگری و تمرین دموکراسی به صدا درآمد،

فراکسیون امید هم از رئیسجمهوری سوال دارد
مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

وقت��ی میخوانیم ک��ه حتی
درحـــاشيه
رئیس فراکس��یون امید هم از
مطالبهگری و س��وال از رئیسجمهوری که از این
جریان رش��د کرده صحبت میکند؛ فارغ از چرایی
و چگونگ��ی و تحلیله��ای نقادان��ه ،دلمان خوش
میش��ود که یکبار ی��اد گرفتیم بع��د از انتخابات
طرفداری را کنار گذاشته و رایمان را مطالبه کنیم
و ب��ر رایی ک��ه دادهایم و وعدههایی که ش��نیدیم
نظارت کنیم .این س��خن عارف گرچه ممکن است
برای نقش داش��تن جریان سیاس��ی متبوعش در
انتخابات  1400و یا تکرار نشدن هشت ساله یکی
در می��ان اصولگرای��ی ،اصالحطلب��ی در مدیریت
دولت باش��د اما به هر دلیلی که طرح ش��ده باشد
آینده سیاس��ی کشور را در اعتماد مردم به جریانها
و احزاب جمهوری اس�لامی ب��رای گوش کردن به
کاندیدای پیشنهادیش��ان افزون میکند و از این
بابت مایه خرسندی است .اما عارف چه گفت:
ما از دولت حمایت میکنیم که
پاسخگوی برنامه و عملکردش باشد
در حالی کهع عدهای از نارضایتی فراکس��یون
امی��د از دول��ت و ت�لاش برای ع��دم کفایت او به
جهت حفظ وجهه جچریان سیاسیش��ان داشتند،
بر خالف اظه��ارات اخیر س��عید حجاریان رئیس

فراکسیون امید آب پاکی را روی دست آنهایی که
شائبه ایجاد میکردند ریخت و با اعالم مطالبهگری
از رئی��س دولت نش��ان داد که فص��ل جدیدی در
تاریخ احزاب کشور در حال رقم خوردن است.
در همی��ن زمینه محمدرضا عارف در پاس��خ
ب��ه س��والی مبن��ی ب��ر اینکه ب��ا توجه ب��ه اینکه
در زم��ان احمدین��ژاد ه��م برخ��ی اصالحطلبان
میخواس��تند که نسبت به یکس��ری نارضایتیها
و گالیههایی اصولگرایان پاس��خگو باش��ند حال با
وجود نارضایتیها و وجود جنگ اقتصادی موجود
در کش��ور آیا اصالحطلبانی ک��ه از دولت حمایت
میکردند نباید پاس��خگو باش��ند ،اظهار داش��ت:
حمایت از دولت و پاسخگویی به مردم دو موضوع
جداگانه نیس��تند .ما از دولت حمایت میکنیم که
پاسخگوی مطالبات و برنامههای خود باشد.
رئیس فراکس��یون امید مجل��س ادامه داد :ما
در برنامه برجا که در انتخابات داش��تیم که بر این
اس��اس باید در س��ال آینده به مردم پاسخ دهیم.
ح��ال ما چون از دولت حمایت کردیم به این معنا
نیست که دولت اصالحطلبان است .
وی بر همین اس��اس اضافه کرد :در واقع این
دولت ،دولتی اس��ت که م��ورد تأیید اصالحطلبان
اس��ت و ما هم باید پاس��خگو باشیم این یک اصل
است.
ع��ارف ادام��ه داد :همانگون��ه از اصولگرای��ان
خواس��تیم که پاس��خگو باش��ند ما هم پاس��خگو
خواهی��م بود م��ا مث��ل اصولگرایان نیس��تیم که
وابستگیشان به احمدینژاد را انکار کردند.
رئی��س فراکس��یون امی��د مجلس در پاس��خ
به ادامه س��وال خبرنگار فارس که یعنی ش��ما از
دول��ت روحانی اعالم حمایت میکنید ،گفت :ما از

دو هفتهای اس��ت ک��ه زمزم��ه تغییر در
پا رلمــــا ن
کابینه دولت در مجلس مطرح شده ،ولی
بنا به روال گذشته که هرگاه بحث جدی در کشور رخ میدهد،
مجلس به تعطیالت میرود ،این بار نیز با جدی شدن تغییر در
کابینه و استیضاح برخی وزرا ،مجلس تعطیل شد و نمایندگان
برای سرکشی به حوزههای انتخابیه خود رفتند.
هرچند خبرهای رسیده ،حکایت از البیهای گسترده برخی
دولتیها با نمایندگان برای پس گرفتن امضای استیضاحهای
مط��رح و همچنین ایج��اد تعلل در روند اس��تیضاحها دارد تا
موضوع را مش��مول مرور زمان کند ،برخی نمایندگان بر س��ر
مواضع خود هس��تند و همچنان اعتقاد دارند که راه برونرفت
از مشکالت موجود ،تغییر و ترمیم کابینه دولت است.
سیدقاس��م جاس��می ،نماینده مردم کرمانشاه در مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با تابناک اظهار داشت :خوشبختانه
نمایندگان مجلس نس��بت به ضعفهای دولت ساکت نماندند
و نامههای متعددی را به هیأت رئیسه مجلس دادند که دولت
نسبت به ترمیم کابینه اقداماتی انجام دهد.

آقای روحانی حمایت کردیم و اکنون هم حمایت
میکنیم اما باید پاسخگو هم باشد به همین دلیل
هم کارایی و کارآمدی دولت باال برود و پاس��خگو
باشد .وی بر همین اساس یادآور شد :حمایت ما از
دولت هم برای پاس��خگویی است آن هم در پاسخ
به انتقادات مردم.
عارف در پاس��خ به دیگ��ری درباره اینکه یعنی
ش��ما هم از دولت حمایت میکنید و هم از عملکرد
آن انتقاد دارید،افزود :م��ا به صورت جدی دولت را
نقد میکنیم و به صورت جدی هم مسائل را پیگیری
میکنیم و امیدواریم که کارآمدی دولت هم افزایش
پیدا کند تا ما را در مقابل مردم قرار ندهد.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
در ادامه پاس��خ س��والی مبنی بر اینکه بخش��ی از
انتظارات مردم پاسخگویی رئیسجمهور درخصوص
مسائل به وجود آمده است که البته پاسخگویی در
مجلس و بحث س��وال از رئیسجمه��ور را هم در
ب��ر میگیرد نظر ش��ما در این خصوص چیس��ت،
عن��وان کرد :در اینکه س��وال از رئیسجمهور حق
نمایندگان اس��ت ش��کی نیس��ت و قانون اساسی
با صراحت س��از و کار س��وال مقام��ات را از جمله
رئیسجمهور را مش��خص کرده است بنابر این ما
مخالف سوال از رئیسجمهور نیستیم.
وی در بخ��ش دیگ��ری از پاس��خهای خود در
ادامه س��وال یادآور ش��د :هر چند ما مخالف سوال از
رئیسجمهور نیس��تیم اما گاهی احساس میکنیم
پشت سوال از رئیسجمهور انگیزههای سیاسی است.
وی اف��زود :اگر انگیزه س��وال از رئیسجمهور
اقتص��ادی و انگیزهه��ای پاس��خگویی باش��د و یا
انگیزههای مطالبات مردم در میان باشد ،ما هم از
سوال رئیسجمهور این خصوص استقبال میکنیم.

بنابر این برای عدم سوال از رئیسجمهور قداست
نمیگذاریم.
وی عنوان کرد :این حق مجلس است و اگر به
این نتیجه برس��یم که آقای رئیسجمهور باید در
مجلس حضور یابد و پاسخگوی سواالت نمایندگان
باشد از آن حمایت میکنیم در واقع معتقدیم باید
برای پاس��خگویی درباره مطالبات اقتصادی مردم
و دغدغهه��ای روز جامعه رئیسجمهور در مجلس
حضور یافته و به سواالت نمایندگان پاسخ دهد.
برای عدم سوال از رئیسجمهور
قداست نمیگذاریم
اما او برای س��وال پرسیدن از روسای جمهور
بر خ�لاف برخی از نمایندگانی که به بهانه قدیس
ب��ودن جایگاه دولت امضایی که پای برگه س��وال
داشتن را پس گرفته بودند گفت!!!رئیس فراکسیون
امید مجلس این را هم گفت :اگر انگیزه س��وال از
رئیسجمهور اقتصادی و انگیزههای پاس��خگویی
باش��د ما هم از س��وال رئیسجمهور این خصوص
اس��تقبال میکنیم؛ بنابر این برای عدم س��وال از
رئیسجمهور قداست نمیگذاریم.
عارف در این نشست خبری در پاسخ به سوالی
درباره اظهارات اخیر س��عید حجاریان درباره هسته
س��خت اصالحطلبان اظهار داشت :مسلم این است
که کش��ور باید به سمت تحزب برود و خوشبختانه
این موضوع امروز در فضای سیاسی کشور جا افتاده
اس��ت .اگر تحزب در کش��ور رواج پیدا نکند برخی
گروهها به صورت مقطعی وارد میدان ش��ده و طبعاً
نیز نسبت به عملکرد خود نیز پاسخگو نیستند.
وی ب��ا بیان اینکه م��ردم بای��د از جبهههای
سیاسی بخواهند که باید پاسخگوی عملکرد خود

نظر نمایندگان مجلس درباره ترمیم کابینه؛

اگر تغییرات در کابینه با تأخیر باشد ،فایدهای ندارد
وی اف��زود :از نمایندگان مجل��س میخواهیم قدری صبر
کنن��د تا دولت تصمیم جدی خ��ودش را در رابطه با اصالح و
ترمیم کابینه بگیرد؛ اما اگر دولت کاری نکرد ،اس��تیضاح وزرا
در مجلس کلید بخورد و مطرح شود.
همچنی��ن محمدرضا نجفی ،نماین��ده مردم تهران نیز در
این باره اظهار داش��ت :تصور من این اس��ت ک��ه کابینه حتما
نیازمند تغییر اس��ت ،به وی��ژه این تغییر در ح��وزه اقتصاد و
حوزههایی که در راهبری اقتصادی و نظام بانکی و تولید فعال
هستند ،بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود :یکی از لوازم تحول،
تغییرات در مسئوالن بعضی از این دستگاههایی است که گفته
ش��د ،ولی در برخی از وزارت خانهها نیاز به تغییر وزیر نیست
و با تغییر رویکرد میتوان به اهداف رسید؛ اما بانک مرکزی و

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با این روش نمیتوانند
به سرانجامی برسند.
همچنین ابوالفضل سروش ،تغییر تیم اقتصادی کابینه را
ضروری خواند و اظهار کرد :با توجه به اوضاع کنونی و توقع و
انتظ��ار افکار عمومی و بخصوص عملکرد ضعیف تیم اقتصادی
دولت ،الزم اس��ت که وزرای صنعت ،اقتصاد ،رئیس کل بانک
مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر پیدا کنند.
وی تغیی��ر تی��م اقتصادی دولت را راه��کاری برای بهبود
ش��رایط دانست و توضیح داد :ش��ش ماه قبل از خروج آمریکا
از برج��ام ،همه دنیا ای��ن پیشبینی را میکردن��د که انتظار
میرف��ت در این مدت ،تی��م اقتصادی دول��ت برنامهای برای
خروج آمریکا از برجام داش��ته باشد؛ اما شاهد بودیم که آنها
نه تنها برنامهای نداش��تند که بیبرنامگ��ی آنها تالطمی در

باشند ،خاطرنشان کرد :به اعتقاد من منظور آقای
حجاریان این بوده که یک هس��ته باثبات تشکیل
ش��ود که روند پروس��ه انتخاب افراد باالدستی در
جریان اصالحات را مدیریت کند.
عارف یادآور شد :با بیان اینکه در حال حاضر
اس��تیضاح پنج وزیر در مجلس مطرح است ،البته
هیچ کدام از این استیضاحها فراکسیونی نیست ،ما
آییننامهای در رابطه با استیضاحها در فراکسیون
امید نوشتیم که یک نوع از استیضاحها ،استیضاح
فراکسیونی است و نیاز به این است که  10نماینده
عضو فراکس��یون آن را تقاضا کنند و اگر تایید شد
موضع ما اس��تیضاح خواهد بود اما غیر از این اگر
باشد نماینده حق دارد استیضاح را امضا کند و اگر
موضوع جدی شد در فراکسیون مطرح میشود که
به آن رای بدهی��م ،حمایت کنیم ،آتش به اختیار
باشیم و یا با آن مخالفت کنیم.
مطالبات ملی
حت��ی اگر صحبتهای عارف در حد حرف باقی
مانده و عملیاتی هم نشود از این جهت که یمکبار
در تاریخ حزبی جمهوری اسالمی حزبی که برنده
انتخابات شده به جای حمایت صرف و کورکورانه،
ب��ه جای بهانه تراش��ی و بیان ای��ن جمله تکراری
که «نگذاش��تند کار کنیم!» تصمیم به پاسخگویی
به مردم و مطالبه از رئیسجمهوری گرفته اس��ت
جای امیدواری داشته و نشان از این ماجرا میدهد
ک��ه اگر اح��زاب در عمل به چنان بل��وغ فکری و
اعتقادی برسند که منافع ملی را مدنظر قرار داده
و مناف��ع حزب��ی را در جایگاه بع��د از منافع ملی
ببینن��د قطعا آینده کش��ور در زمینههای مختلف
درخشان خواهد بود.

ب��ازار ارز به وجود آورد .این بیتدبیریها راهحلی جز تغییر در
کابینه دولت ندارد.
نماین��ده تهران خاطرنش��ان ک��رد :تیم اقتص��ادی دولت
نتوانس��ته برای ش��رایط نیمه بحران فعلی کاری کند و شاید
در آین��ده ،وضعیت بدتر ش��ود و قطعا آنها هیچ برنامهای هم
نداشته باشند .کش��ور ما در زمان جنگ شرایط بسیار بدتری
داش��ت ،ب��ه گونهای ک��ه ما برای س��ه روز بع��د در آن زمان
گن��دم نداش��تیم و نفت را بش��کهای پن��ج دالر میفروختیم،
ولی توانس��تیم از آن دوران ب��ا موفقیت عبور کنیم ،چون تیم
اقتصادی آن زمان قوی بود .اکنون که شرایط هم بدتر نیست،
شاهد بی ثباتی در بازار هستیم.
س��روش افزود :مگر میش��ود دولتی با این حجم از نفوذ
منطقهای و بینالمللی نتوان��د ثبات را در بازار برقرار کند؟ ما
نخواس��تیم ک��ه دولت ارز را حتی  ۴۲۰۰توم��ان نگه دارد؛ ما
میخواهیم ثبات در بازار حاکم باشد .انتظار میرفت که دولت
برنامه داشته باشد ،ولی انگار همه چیز را رها کرده و برنامهای
تابناک
ندارد؛ اینها ناشی از بیتدبیری دولت است.

3

مخاطب شمایید
جریان مومن حزب اللهی

ی��ک عادتی ه��م در بعضی پیدا ش��ده اس��ت که
همینطور م��دام تکرار میکنن��د «تندروها ،تندروها»؛
خ��ب بله ،تندرَوی و کن��درَوی -طرف افراط و تفریط-
هر دو بد اس��ت ،این معلوم اس��ت امّا [اینکه] تندروی
خط میانه کدام اس��ت،
چیس��ت ،کندروی چیس��تّ ،
چیزهای خیلی واضح و روش��نی نیس��ت ،جزو مسائل
بیّن نیس��ت ،تبیین الزم دارد .چون برای ما خیلی زیاد
خبر میآید؛ این روزنامهها و مطبوعات گوناگون را هم
آدم نگاه میکند ،من میفهمم که بعضی وقتی میگویند
تندروی ،جری��ان حزباللّهی و مؤمن مورد نظرش��ان
اس��ت؛ نه ،جریان مؤمن را ،جری��ان انقالبی را ،جوانان
حزباللّه��ی را متّه��م نکنید به تن��دروی؛ اینها همان
کسانی هس��تند که با همهی وجود ،با همهی اخالص
در می��دان حاضرند ،آنجایی هم که دفاع از مرزها الزم
باش��د ،دفاع از هویّت ملّی الزم باش��د ،مسئلهی جان
دادن و خون دادن مطرح باش��د ،همینها هستند که به
میدان میآیند .به صِ رف اینکه یک جایی یک قض ّیهای
واقع بش��ود که مورد قب��ول و تأیید نباش��د ،فورا ً پای
حزباللّهیها را [وس��ط] بکشند ،مثل قض ّیهی سفارت
عربستان که البتّه کار بسیار بدی بود ،کار غلطی بود و
هرکسی کرده باشد کار غلطی است؛ جماعت مؤمن را،
جوانهای انقالبی را که هم انقالبیاند -چون بنده با این
جوانها تا حدود زیادی و از دور و نزدیک ا ُنس دارم -هم
خیلی اوقات عقلشان و فهمشان و تعقّلشان هم از بعضی
از بزرگترها خیلی بیشتر است ،خوب میفهمند ،خوب
تحلیل میکنند ،خوب مس��ائل را تش��خیص میدهند و
س��ینهچاک انقالبند ،سینهچاک اسالمند ،به این بهانه
ما تضعیف کنیم که فالن قضیّه در فالنجا اتّفاق افتاده
اس��ت که اتّفاق بدی بوده! بله ،س��فارت عربس��تان که
هیچ ،در س��فارت انگلیس هم که چند سال پیش ،آن
ال هیچ قابل قبول نیست
اتّفاق افتاد ،بنده بدم آمد؛ اص ً
اینجور عملیّات؛ این عملیّات عملیّات بسیار بدی است،
به ضرر کشور و به ضرر اسالم و به ضرر همه است؛ این
را بهان��ه قرار ندهند برای اینک��ه جوانهای انقالبی ما را
مورد تهاجم قرار بدهند.

بیانات در دیدار دستاندرکاران برگزاری
انتخابات
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سیاست مجازی
جریمه شدن برای فضای مجازی

یک��ی از نماین��دگان جمهوریخ��واه پارلمان
ترکیه ب��ا توهینی که در ش��بکه اجتماعی به
نماینده حزب عدالت و توس��عه ک��رده بود به پرداخت
جریم��ه  ۱۵هزار لی��ره یعنی  ۲۴میلی��ون  ۷۵۰هزار
تومان در دادگاه ترکیه ش��د .دوکبای با توهینی که به
شمیل طیار نماینده حزب عدالت و توسعه کرده بود به
پرداخت این محکوم شد.

اردوغان مستبد

یادداشت

ضرورت کار عملی دستگاه قضا در برخورد
با مفاسد ارزی
سیدمحمدمهدی غمامی

بدون تردید مس��اله اقتصاد بهویژه ارز ،س��که و واردات به
تمامی ،از اموری اس��ت ک��ه تدبیر آن بر عه��ده دولت بهویژه
بدنه اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و امور
دارایی ،سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اس��ت .نظر به اینکه نابسامانی ایجاد شده ناشی از عدم تبعیت
از قانون یا سوءاس��تفاده از اختیارات قانونی است و با توجه به
اینکه قوه قضاییه وفق بند « »3اصل (« )156نظارت بر حسن
اجرای قوانین» و مطابق اصل ( )174قانون اساس��ی نظارت بر
«حس��ن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دس��تگاههای
اداری» را بر عهده دارد ،انتظار میرود تا نظام قضایی به عنوان
دس��تگاه عدالت به فوریت ورود کرده و نشان دهد که هرکس
حق��وق عامه را تضییعگرداند ،قوهقضاییه به عنوان مدافع این
حقوق بهنحو عملی و موثر اقدام خواهد کرد.
بهویژه اینکه این نامه پس از دیدار اخیر مقام معظم رهبری
با رئیس و مسئوالن نظام قضایی در ششم تیرماه امسال برگزار
ش��د و ایشان بهصراحت بیان داش��تند« :رعایت قانون ،اساس
زندگی جمعی است که یکی از وظایف دستگاه قضایی مبارزه
با قانونشکنی و متوقّف کردن قانونشکنان است».
ای��ن دیدار البته همزم��ان با بحران ج��دی در بازار بود.
بازاری که ناش��ی از مس��اله مفاس��د اقتصادی گسترده مالی
و تخلف��ات ارزی برخ��ی کنش��گران ،دچ��ار التهاب ش��ده و
نمیتواند کارکردهای خود را از جمله ارائه خدمات مستمر و
تنظیمشده به مردم و مصرفکنندگان ارائه دهد ،چه رسد به
اینکه بخواهد در س��ال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی،

ب��ه تولید و عرضه کاال و خدمات ایران��ی بپردازد .بازار عمدتاً
با مش��کل فس��اد بهویژه رانتهای اختصاصی برخی اشخاص
مرتبط با بعضی مس��ئوالن سیاسی  -اداری و همچنین عدم
نظارت موث��ر روبهرو بوده در حالی که ب��ه عنوان یک ارزش
تثبیت ش��ده هنجاری در جمهوری اس�لامی ایران ،الجرم و
الزاماً باید با هرگونه فساد برخورد شود.
فس��اد نیز ش��امل «هرگونه فعل یا ترک فعلی اس��ت که
توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ،جمعی
یا سازمانی که عمدا ً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز
مس��تقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری ،با نقض قوانین
و مقررات کش��وری انجام پذیرد یا ض��رر و زیانی را به اموال،
منافع ،منابع یا س�لامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم
وارد نماید نظیر رشاء ،ارتشاء ،اختالس ،تبانی ،سوءاستفاده از
مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی ،امکانات یا اطالعات ،دریافت
و پرداخته��ای غیرقانونی از مناب��ع عمومی و انحراف از این
منابع به س��مت تخصیصهای غیرقانون��ی ،جعل ،تخریب یا
اختفاء اس��ناد و س��وابق اداری و مالی» ب��وده و قوهقضاییه و
نهاده��ای نظارتی و اطالعاتی بی��ش از همه در این خصوص
قانوناً وظیفه غیرقابل تسامح دارند.
مجموعه اخبار مفاسد مختلکننده ،نیاز مبرم به رسیدگی
و اقدام موثر دارد و در این راس��تا بیش از همه این وظیفه بر
عهده قوهقضاییه و نهاد دادس��تانی اس��ت .برای مثال بعد از
افزایش لجام گس��یخته قیمت ارز ،الزم بود تا بانک مرکزی با
نظارت جدی این حوزه را با هر ترتیبی مدیریت کند چرا که
وف��ق صراحت بند «ج» ماده ( )۱۱قانون پولی بانکی (مصوب
 )۱۳۵۱این بانک به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری
کش��ور موظف به «تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزی و
تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب ش��ورای پول و
اعتبار و همچنین نظارت بر معامالت ارزی » اس��ت .در حالی
که پ��س از افزایش قیم��ت ارز و به تب��ع آن افزایش قیمت
بسیاری از کاالها ،شاهد افشای سوءاستفاده گسترده از منابع

ارزی نظارت نشده هستیم.
برای مثال ش��رکتهای خودرویی ب��ا ارز دولتی «چای»
وارد کردند .مش��اهده لیست منتش��ره از سوی بانک مرکزی
نش��ان میدهد که تعدادی از شرکتهای خودرویی با تعرفه
دولت��ی ارز  4200تومان��ی ،برای واردات چای و چایس��از و
قهوهساز گرفتهاند .همین اخبار درخصوص اخذ رانتآمیز ارز
ب��رای واردات موبایل که وزیر ارتباطات آنرا تایید کرد وجود
دارد .در واقع از سرنوش��ت  21میلی��ون و  503هزار و 227
یورو ارز دولتی برای واردات موبایل خبری در دست نیست.
به اینصورت که بررس��ی لیست ش��رکتهای واردکننده
گوشی نش��ان میدهد از مجموعه  ۴۰شرکتی که ارز دولتی
برای ثبت سفارش گوش��ی تلفن همراه دریافت کردهاند۱۰ ،
ش��رکت هیچ وارداتی نداش��تهاند؛ اغلب ش��رکتها نیز کمتر
از ارزی ک��ه گرفتهان��د ،واردات انجام دادهان��د و در مجموع
همه کاالهای الکترونیک خ��ود را به قیمت دوبرابر وارد بازار
کردهاند.
بحران بازار س��که نیز به کژکارکرد بانک مرکزی مربوط
اس��ت چرا که طبق بند «د» ماده ( )11همین قانون «نظارت
بر معامالت طال و تنظیم مق��ررات مربوط به این معامالت با
تصویب هی��ات وزیران» بر عهده بان��ک مرکزی بوده و رانت
خرید هزاران قطعه س��که توس��ط برخی افراد دارای رانت یا
تعیین کردن قیمت و میزان عرضه س��که توس��ط افرادی که
بهتازگی تحت عنوان س��لطان سکه نامیده میشوند ناشی از
فقدان نظارت موثر مجموعه نهادهای تنظیمگر و ناظر اداری
و قضایی است.
ف��ارغ از مس��اله معموالً مغفول پیش��گیری ،مجموع این
مفاس��د ،نیازمند حضور مقتدران��ه و ورود موثر قوهقضاییه با
پیش��اهنگی دادستان و البته سازمان بازرسی کل کشور برای
ایجاد احساس امنیت اقتصادی و عدالت بدون تسامح است.
مقام معظم رهبری در این خصوص و در جمع کارگزاران
نظام قضایی تصریح داشتند که « جلب اعتماد افکار عمومی،

یکی از اساسیترین کارهاس��ت برای قوّه قضاییه؛ البتّه برای
همه دس��تگاهها همینجور اس��ت ،منتها قوّه قضاییه چون با
دع��وا س��روکار دارد و وارد میدان دع��وا و معارضه با متجاوز
و متع��دّ ی از قانون میش��ود ،بیش��تر از اغلب دس��تگاههای
دیگر به اعتمادس��ازی احتیاج دارد؛ هم خود قوّه قضاییه ،هم
دس��تگاههایی که ضابط قوّه قضاییهان��د؛ آنها هم همینجور.
ال فرض کنید نیروی انتظامی که ضابط قوّه قضاییه اس��ت،
مث ً
نی��از دارد به اینکه مردم به او اعتم��اد کنند تا [اگر] یک جا
الزم اس��ت ی��ک ا ِعمال قدرتی بکند ،یک خش��ونتی به خرج
بدهد ،مردم آنقدر به او اعتماد داشته باشند که بگویند آهان!
ای��ن جایش بود ،الزم بود ،باید این کار انجام میگرفت .خب،
حاال چه کار کنیم برای اینکه این اعتماد به دس��ت بیاید؟ به
نظر میرس��د دو کا ِر اساس��ی باید انجام بگیرد .یک کار ،کار
عملی است؛ یک کار ،کار تبلیغاتی است»...
در اینج��ا کار عملی این اس��ت که دادس��تان با دس��تور
توقی��ف موقت کلی��ه اموال مش��کوک ،با همکاری س��ازمان
بازرس��ی و تعزیرات حکومتی نس��بت به رس��یدگی فوری به
هر گونه فس��اد ،نفوذ و تحصیل نامش��روع و غیرقانونی اموال
در دادگاههای صالح اقدام و منابع حاصل را جهت بازگش��ت
نسبی رضایت عمومی به بازار مصرف اعاده کنند .
ضم��ن آنکه برخ��ورد قضای��ی موث��ر و البت��ه قانونی با
کارگ��زاران متخل��ف و سوءاس��تفاده کنن��دگان از اختیارات
قانونی ،ش��امل حکم به اخراج و انفصال دائم و حس��ب مورد
زن��دان میتوان��د نمایانگ��ر ورود عملی ق��وه قضاییه با نقش
پررنگ دادس��تان باش��د .چنانکه احیای حقوق عامه برعهده
دادس��تان است و رهبری هم بهصراحت پیگیری این تعهد را
مجددا ً در دیدار اخیر از قوه قضاییه مطالبه کردند تا سرجمع
این اقدامات این ذهنیت عمومی را فراهم کند که «بدانند که
به کجا باید مراجعه کنند و خاطرش��ان جمع باشد که وقتی
مراجعه کردند ،این حق عمومی برآورده خواهد ش��د ،احقاق
الف
خواهد شد.

مش��اور ولیعهد امارات ،با اش��اره ب��ه انتخاب
دام��اد اردوغان از س��وی وی ب��ه عنوان وزیر
دارایی جدید ترکیه ،به طور ضمنی رئیسجمهور این
کشور را مستبد و فاسد خواند.
«عبدالخالق عبداهلل» مشاور «محمد بنزاید» ولیعهد
امارات در صفحه خود با قرار دادن عکس اردوغان و داماد
او «ب��رات آلبایراک» که به عنوان وزی��ر دارایی انتخاب
شده ،به طور کنایهوار اردوغان را به استبداد و فساد متهم
کرد .او نوش��ت :اولین و مهمترین تصمیمی که از زمان
رئیسجمهور ش��دنش آن هم با اختیارات پادش��اهگونه
گرفت��ه ،انتخاب دام��ادش به عنوان وزیر دارایی اس��ت؛
کس��ی که گفته است اس��تبداد منجر به فساد میشود،
راس��ت گفته اس��ت .این موضعگیری و توئیت مش��اور
ولیعه��د امارات در حالی اس��ت که وی پی��ش از این با
تمجید از «جرد کوشنر» داماد ترامپ او را فردی توانمند
دانسته بود که مالک تفکرات ترامپ است و از سوی دیگر
این موضعگیری در حالی است که امارات از سوی چند
خاندان معدود اداره میشود که نسبت فامیلی مهمترین
شرط تصاحب مناسب رده باالست.
تجربه نش��ان داده اس��ت که باید منتظر واکنش
مقام��ات ترکیه در این خصوص باش��یم .پیش از این
نیز نوش��تههای مقامات اماراتی با واکنش و عصبانیت
ترکیه همراه ش��ده بود .رجب طی��ب اردوغان که روز
ش��نبه دور تازه ریاس��ت جمهوری خود را با سیستم
جدید این کش��ور آغاز کرده اس��ت کابینه جدیدی را
معرفی کرده اس��ت که در آن دامادش به عنوان وزیر
دارایی این کشور انتخاب شدذه است.

اعتعراض به اعتراف

س��یدعباس صالحی وزیر ارش��اد در حس��اب
خود نوش��ت :پخ��ش اعتراف��ات در تلویزیون
نیازمند مقررات تقنینی اس��ت .سلیقه یک قاضی و یا
مجری پخش نباید معیار باش��د .اتفاقات مکرر ،نیاز به
قانون را جدیتر میکند.

