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زنگنه و بابک زنجانی
نماد  ۲نگرش
 -۱یکی از مشــکالت و چالشهای اساســی و
کنونی صنعت نفت ،فســادهای مالی و اقتصادی
برجایمانده از دور پیشین تحریمهای نفتی است.
فقط در یــک پرونده موســوم به بابــک زنجانی،
رقــم اســمی ســه میلیاردیورویــی از منابع مالی
صنعــت نفت از بین رفته اســت .این رقم ،پرونده
بابک زنجانی را به عنوان بزرگترین پرونده فســاد
مالــی در تاریخ ایران مطرح کــرد .اما این پرونده
یک روی دیگــر دارد و آن قاطعیــت زنگنه ،وزیر
نفت ،در اعالم و پیگیری جــدی آن با وجود همه
فشارهای سیاســی و اقتصادی در طول سالهای
گذشــته اســت .زنگنه از زمان حضور در صنعت
نفت از سال  ۹۲عالوه بر اینکه گره کیسه فسادهای
گذشــته را باز کرد ،سد محکمی در برابر روندهایی
شــد که به فســاد در صنعت نفت عادت کرده و
به دنبال تداوم آن بودند .بازگشت دوباره تحریمها
امید جریانهایی را برای بازگشت به صنعت نفت
به بهانــه دورزدن تحریمها زنده کرد اما مقاومت
زنگنــه در برابر این جریان تاکنون مانع از کاســبی
آنها شده است.
 -۲یکــی از ویژگیها مدیریــت کنونی صنعت
نفت ،توســعه نظاممند و باقاعــده صنعت نفت
اســت .صنعت نفت بزرگترین حــوزه اقتصادی
ایران اســت که خــوب یا بد ،زندگــی  ۸۰میلیون
ایرانی فعال به آن وابســته اســت .اگرچه در عمر
۱۱۰ساله این صنعت ،کمتر نگاه و راهبرد توسعهای
بر آن حاکم بوده اســت و همین مســئله ســبب
آسیبپذیری آن شده اما واقعیت آن است اقتدار
و قــدرت ایران تا حد زیادی بــه اقتدار اقتصادی،
فنی و مدیریتی صنعت نفت وابسته است .بنابراین
نباید اجــازه داد فشــارها و چالشهای موقت و
کوتاهمدت ،صنعت نفت را از ریل واقعی و نیمبند
خود خارج و آن را درگیر گرایشهای احساسی و
بدون بنیان اقتصادی و فنی کند .تجربه بسیاری از
طرحهای توسعه صنعت نفت در دو دهه گذشته
نشــان داده این صنعــت و به طور کلــی اقتصاد
ایران ،چه هزینههای سنگینی را به دلیل بینظمی
و بیقاعدگی توســعهای در شــکل طوالنیشدن،
چند برابرشــدن هزینههای اجرا و بروز مشکالت و
چالشهای بزرگ در دوره بهرهبــرداری ،پرداخته
اســت .از منظر زنگنه ،صنعت نفــت دیگر میدان
آزمون و خطا نیســت .این صنعت برای ماندگاری
در عرصــه رقابت جهانی انرژی ،نیازمند توســعه
قاعدهمند مبتنــی بر فنــاوری و روندهای اجرائی
مدرن اســت .بنابراین نمیتوان سرنوشت صنعت
نفت را به احساسات ،سالیق و آرزوها گره زد.
-۳چالــش بزرگ و پرهزینه دیگر صنعت نفت
در دوران کنونی که محصول مدیریت غلط گذشته
اســت ،تسلط صرف نگاه سیاســی بر این صنعت
و بهرهگیــری از توانمندیهــا و ظرفیتهــای آن
برای اهداف سیاســی آن هم اهــداف کوتاهمدت،
موقــت و زودگذر اســت .در واقــع میتوان یکی
از مهمتریــن علتهای توســعهنیافتگی صنعت
نفت ایران را مدیریت سیاســی با نگاه کوتاهمدت
ارزیابــی کرد ،در حالی که بــه لحاظ منطق حتی
سیاســی ،صنعتی به بزرگی صنعــت نفت ایران
بــرای تأثیرگذاری بــر روندهای جهانــی نیازمند
مدیریــت کالن ،بلندمدت و غیرسیاســی اســت.
دولتهای مختلف بــا مدیریتهای مختلف ،هر
کدام شرایط غیرتوسعهای و در عین حال ،سیاسی
و کوتاهمدتــی را بر صنعت نفــت تحمیل کرده و
باعث شــدهاند این صنعت با تورم و ســنگینی و
با مجموعــهای از چالشهای اقتصــادی و فنی
حرکــت کند .اعمــال شــدیدترین تحریمها علیه
صنعت نفت و قرارداشــتن ایــن صنعت در خط
مقــدم جنگ اقتصادی ،نباید باعث شــود اهداف
کالن ،بلندمــدت و راهبردی ایــن صنعت ،قربانی
اهداف سیاسی ،موقت ،کوتاهمدت و غیرراهبردی
شــود که در غیر این صورت ،صنعــت نفت و در
حوزه کالنتر اقتصاد کشور ،همچنان آسیبپذیر و
ضعیف باقی خواهد ماند.
مقاومــت ایــن روزهــای بیــژن نامدارزنگنه و
فشارهای سنگین بر وی از منظر خوشبینانه عمدتا
محصول نگاههــای کوتاهمدت ،غیرتوســعهای و
غیرراهبــردی به صنعت نفــت و از منظر بدبینانه
کاسبکارانه و متکی به رفتارها و شیوههایی است
که از درون آن آسیبپذیری بیشتر و پروندههایی از
نوع بابک زنجانی ،بیرون میآید.
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روحانی در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی:

اﮔﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،اﻫﻞ ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﺬاﮐﺮهاﯾﻢ
ایلنــا :رئیسجمهــوری شــامگاه شــنبه در دیــدار با
ورزشکاران و قهرمانان ملی با تأکید بر اینکه ورزشکاران
عــالوه بر افتخارآفرینی برای کشــور ،آفریننده نشــاط،
ســرزندگی و غرور برای ملت هســتند ،گفت» :ورزش
یعنی از ماکو تا چابهار و از ســرخس تا خرمشــهر باید
فریــاد ملت و دســت واحده باشــد و از میدان ورزش
صدای وحدت و اتحاد بلند شود«.حسن روحانی افزود:
»بایــد به هر چیزی که به تقویت امیــد ،روحیه و اراده
مردم بازمیگــردد ،تکیه کنیم .اگــر در جنگ با آمریکا
امیدوارانــه بایســتیم ،پیروز میشــویم کمااینکه همه
دالوران در خط این مبارزه فداکاری بزرگی از خود نشان
میدهند و انتظار داریم همه ورزشکاران باعث تقویت
وحدت و اتحاد شــوند و قهرمان فضیلت در بین ملت

باشــند«.او از همه مســئوالن و قهرمانان درخواســت
کرد اجازه ندهند در میدان مســابقات و مراکز ورزشــی
مسائل تفرقهافکنانه طرح شود.رئیسجمهوری با بیان
اینکــه همه ملــت از موفقیتهای ورزشــکاران ما در
میادین ورزشی خوشــحال میشوند ،گفت» :ملت باید
احساس کند که ایران در برابر یک کشور در حال مسابقه
اســت و نه یک گروه ،تیم و جمع«.او با اشاره به تالش
معلوالن ورزشکار کشورمان ادامه داد» :آنان میتوانند
با اراده و تمرین هــر چیزی را خلق کنند و نهتنها برای
خــود و خانواده بلکه برای ملــت افتخارآفرینی کنند.
ما در میدان بزرگ ایســتادگی ،رقابــت و تقابل در برابر
دشمنان نیز با وحدت و یکپارچگی پیروز خواهیم شد«.
رئیسجمهوری با قدردانی از ملت شریف ایران ،تأکید

کرد» :ملــت ایران برای ماهها و روزها ،ایام ســختی را
با ایســتادگی در برابر دشمنان سپری کرد و دشمنان را
قدمبهقدم عقب راند«.
روحانی با بیان اینکه دشــمنان از اردیبهشــت ســال
گذشته تحریمهای جدیدی را علیه جمهوری اسالمی
ایران وضع کردند تا به تعبیر خودشــان باالترین فشــار
در طــول تاریخ را بر ملت وارد کنند ،گفت» :دشــمنان
آرزوی واهی داشــتند که ملت ایران را وادار به تسلیم
کنند؛ اما تا امروز علیرغم ســختی و مشــکالت ،مردم
در برابر فریادهای دشــمن با غرش قهرمانانه مقاومت
کردهاند«.او ادامه داد» :دشــمنی که تا ســال گذشــته
اعالم میکرد هدفم ازبینبردن نظام جمهوری اسالمی
ایران اســت ،امروز بهصراحت اعــالم میکند کاری با

نظام ندارد .دشــمنی که تا چند مــاه قبل ادعا میکرد
بزرگتریــن قدرت نظامی جهان اســت و اگر اراده کند
نیروهای مســلح ایران را میتواند در هم بشکند ،امروز
اعالم میکند که قصد جنگ ندارد .چند ماه پیش خلیج
فارس ،جوالنگاه ناوهای آنها بــود ،اما امروز از ناوگان
آنها خبری نیست و تا  ۴۰۰ ، ۳۰۰مایلی دورتر در آبهای
بینالمللی لنگــر انداختهاند«.رئیسجمهوری با تأکید
بر اینکه در این مدت نشــان دادیــم در برابر قدرتهای
زورگــو و زیادهخــواه ،تســلیم نمیشــویم ،تأکید کرد:
»مــا اهل منطق و مذاکرهایم ،اگر بــا احترام کامل و در
چارچوب مقررات بینالمللی ســر میز مذاکره بنشینند،
نه اینکه فرمان مذاکره صادر کنند ،در آن صورت ما تابع
نخواهیم بود«.

پیشنهاد جالب کدخدایي به یك سینماگر

انتخاب اشــخاص یادشده هیئت اجرائي انتخابات تشکیل شد و آنها ۲۵
نفــر از معتمدان محلي را از طبقات مختلف مردم براي انتخاب اعضاي
انجمن نظارت انتخاب کردند .ســپس در جلســهاي بــا حضور حداقل
دوســوم از  ۲۵نفر معتمد انتخابشــده ،هفت نفر از بین اعضا یا خارج
از آنها بهعنوان عضو اصلي انجمن نظارت مرکزي و هفت نفر بهعنوان
عضو عليالبــدل انتخاب شــدند .انجمن نظارت مرکزي نیــز در اولین
جلســه نسبت به تشــکیل انجمنهاي نظارت فرعي در بخشهاي تابع
شهرســتان از ســوی فرماندار اقدام کرد .این انجمنها وظایفي ازجمله
تعیین محل شــعب ثبتنام و اخذ رأي ،تعیین اعضاي شعب ،رسیدگي
به شــکایتها و اعتراضهای واصله و ابطال آرا در صورت ثبوت تخلف
را بر عهده داشــتند .این انجمنها از اســتقالل برخوردار بودند و امکان
تغییر و انحالل آنها نبود .وظیفه انجام امور مرتبط با رأيگیري در شعب
نیــز بر عهده هیئت پنجنفره متشــکل از یك روحاني ،یــك کارگر یا یك
کشــاورز ،یك فرهنگي یا دانشــگاهي ،یك نفر از اصناف یا پیشــهوران و
یك خانم خانهدار قرار گرفت .با تشــکیل شــوراي نگهبــان ،این نظارت
بر عهده این نهاد قرار داده شــد .شــوراي نگهبان از دهــه  ۷۰اقدام به
تأســیس دفاتر دائمي نظارت در استانها و اســتخدام نیروي ثابت کرد

و کار نظارتي خود را توســعه داد و چندمرحلهاي کرد؛ یعني در مرحله
نخســت در انتخابات مجلــس ،کار تأیید و ردصالحیتهــا و عبوردادن
نامزدهــا از فیلترها بر دوش این دفاتر افتاد .از انتقاداتي که به شــوراي
نگهبان ميشــد ،این بود که این شورا طبق قانون اساسي ،اجازه تأسیس
دفاتر یا تفویض وظیفه و اختیار از خود به غیر را نداشــت .ســال گذشته
سیامك رهپیك ،عضو حقوقدان شوراي نگهبان و معاون اجرائی و امور
انتخابات این شورا ،در انتقاد به بودجه صدوچندمیلیاردي این شورا گفته
بود» :در سالی که انتخابات نیست ،این بودجه صرف جلسات آموزشی و
نگهداری شبکه چندصدهزارنفری میشود« .یکي از تعارضهای جدي
جریان اصالحطلب و برخي منتقدان سیاسي شوراي نگهبان با این نهاد،
نحوه نظارت ،گزینش و ردصالحیت نامزدهاي انتخابات بهویژه انتخابات
مجلس بوده اســت .آنها همواره از ترکیب سیاســي ناظران محلي این
شورا گالیهمند بودهاند و معتقدند این ترکیب باید به لحاظ بافت سیاسي
و اجتماعي خود چندگونه و متکثر شود.
چرا انتخابات  ۹۸مهم است؟
عباسعلی کدخدایی بهتازگی در جمع ناظران شورای نگهبان درباره
انتخابات ســال  ۱۳۹۸گفته بود انتخابات مهم و حساسی را در پیشرو
داریم .او با اشــاره به اینکه انتخابات ســال  ۹۸از سه جهت خیلی مهم
اســت ،گفته بود» :وجود احزاب سیاســی ،شــرایط اقتصادی و دشمنی
دشــمنان ایران از سه منظر این انتخابات را حساس میکند و باید تالش
کنیم مردم در انتخابات حضور چشــمگیری داشته باشند و خدای نکرده
گرفتار سیاســتزدگی نشویم«.حق با کدخدایي اســت و انتخابات سال
 ۹۸از جهــات مختلف مهم به نظر ميرســد و گویا درباره پرشورشــدن
آن نگرانيهایي نیز وجود دارد .این انتخابات ممکن است وزن و جایگاه
دو جریان اصلي سیاســت در کشور را در نهادهاي انتخابي تغییر دهد و
روي آینده سیاســي آنها اثر طویلالمدت بگذارد و حتي آن را به حاشیه
براند؛ آنهم در شرایطي که بدنه حامي اصالحطلبان و بخشي از دولت،
در حمایــت از آنها تردیدهایــي جدي دارند .صادق زیبــاکالم ،تحلیلگر
مسائل سیاسی و استاد دانشگاه ،درباره الزامات پرشورشدن انتخابات در
ســال  ۹۸به ایرنا گفته است» :مادامیکه به دلیل نظارت استصوابی هر
منتقدی بدون هیچ توضیحی ردصالحیت شود ،نمیتوان گفت انتخابات
پرشــور وجود دارد«.زیباکالم با اشــاره به اینکه بر اساس قانون اساسی
شورای نگهبان موظف است دالیل عدم احراز صالحیت را به نمایندگان
اعالم کند ،گفته اســت» :در این شــرایط ،اولین کاری که آقای کدخدایی
میتواند برای پرشورشــدن انتخابــات انجام دهد ،تجدیدنظر اساســی
درباره عملکرد نظارت استصوابی شورای نگهبان است«.پیشتر زیباکالم
بــه اعتمادآنالین گفته بود در انتخابات مجلــس یازدهم ،اصالحطلبان
بخــش درخور توجهــی از رأیدهندگان خود را از دســت خواهند داد.
با توجه به شــرایط فعلــی ،آن بدنه اجتماعی کــه در صورت رفتن پای
صندوق به اصالحطلبان رأی میدهد ،مشــارکتی نخواهد کرد؛ بنابراین
نامزدهای اصولگرایان در تهران و ســایر اســتانها و حوزههای انتخابیه
بزرگ ،با آرای خیلی کمی وارد مجلس یازدهم خواهند شد.

ﺑﺮرﺳﻰ ﻻﯾﺤﻪ »اﻋﻄﺎى ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﻰ« ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت
شرق :اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به ایستگاه
آخر خود رســیده است و با تأیید شــورای نگهبان و رفع
ایــرادات وارده در مجلس شــورای اســالمی بهزودی
این افــراد میتوانند تابعیــت ایران را به دســت آورند.
عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان ،از تأیید
مصوبه مجلس شورای اســالمی درباره الیحه تابعیت
فرزندان زنان ایرانی در این شــورا خبر داده و گفته است:
این الیحه در جلســات متعدد شــورای نگهبــان از نظر
مطابقت با شــرع و قانون اساســی بررسی و ارزیابی شد
که در نهایت اعضای شــورا با کلیات آن موافقت کردند.

او با بیان اینکه بررسی الیحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی
در جلسه شــنبه ۱۱ ،خرداد شــورای نگهبان پایان یافته
است ،اظهار کرد :در این جلسه جمعبندی نظرات اعضا
در قالب نامهای به مجلس شــورای اسالمی اعالم شد.
سخنگوی شــورای نگهبان در پایان با اشاره به جزئیات
برخی ایرادات این شــورا به الیحه تابعیت فرزندان زنان
ایرانی ،خاطرنشان کرد :اعضای شورا موارد جزئی مربوط
به موضوعات کیفری و امنیتــی را درباره الیحه تابعیت
فرزندان زنان ایرانــی وارد کردند که پس از رفع ابهام از
سوی مجلس دوباره بررسی میشود.

 ایســنا :ســتاد برگزاری نماز عیــد فطر تهران
اعالم کرد :مراســم باشکوه اقامه نماز عید سعید
فطــر تهران به امامت رهبــر معظم انقالب و در
مصالی امام خمینی )ره( برگزار میشــود .بنابر
اعالم این ســتاد ،درهای مصال از ســاعت ٤:۳۰
صبح باز میشود و مصال از ساعت  ٥صبح آماده
اســتقبال از نمازگــزاران خواهد بود .مراســم از
ساعت  ۷آغاز و نماز عید فطر ساعت  ۸:۳۰صبح
اقامه خواهد شد .همچنین بر اساس اعالم پایگاه
اطالعرســانی حضرت آیتاﷲ خامنهای ،میزان
فطریه بر اساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل
هشــت هزار تومان و کفــاره روزه عذر دو هزار و
 ۵۰۰تومان است.
رئیس قوه قضائیه:

آیا قرار است شوراي نگهبان از مردم براي نظارت بر
انتخابات دعوت کند؟
شــرق :عباســعلي کدخدایی ،ســخنگوي شــوراي نگهبان ،در پســت
اینســتاگرامی خود نوشته اســت از پگاه آهنگراني دعوت کرده بهعنوان
یکــی از ناظران مردمی شــورای نگهبــان ،بر فراینــد انتخابات پیشرو
)اســفند  (۹۸نظارت کنــد .کدخدایي علت این دعــوت را چنین عنوان
کرده اســت» :تا از نزدیک با نحوه عملکرد ناظران ما آشــنا شود« .پگاه
آهنگراني که در حال ســاخت مستندی درباره انتخابات سال  ۸۸است،
به همین بهانه نزد کدخدایي رفته بود .احتماال پگاه آهنگراني ســؤاالت
زیادي درباره انتخابات و بهویژه انتخابات ســال  ۸۸از سخنگوي شوراي
نگهبان داشته و براي همین کدخدایي از او دعوت کرده در فرایند نظارت
بر انتخابات مجلس امســال حضور پیدا کند تا پاســخ پرسشهای خود
را بگیرد.اما چرا کدخدایي چنین دعوتي را از یك ســینماگر کرده است؟
آیا شــوراي نگهبان طرحي براي نظارت بر انتخابــات فراتر از چارچوب
قانوني و رسمي خود دارد؟ آیا قرار است از دیگران هم براي این نظارت
دعوت شــود؟ در این صورت ،مکانیسم این دعوت و انتخاب چیست؟ آیا
قرار اســت طرحي با عنوان »ناظران مردمي« انتخابات از سوي شوراي
نگهبان پیاده شود یا اینکه دعوت از پگاه آهنگراني صرفا نمادین است؟
احتماال این دعوتی نمادین و تعارفگونه اســت؛ چراکه پاسخ آهنگراني
به این دعوت نیز همین را ميرســاند .او در واکنش به دعوت کدخدایي،
پاســخ جالبي در فضای مجازی نوشــته اســت» :به نام خدا ،من حدود
یکســالی هست که درگیر ساخت مستندی هســتم که بخشی از آن به
وقایع ســال  ۸۸میپردازد و در همین ارتباط مثل همه مستندها ممکن
اســت با دهها چهره سیاســی یا فرهنگی مرتبط با این موضوع گفتوگو
داشته باشــم که ســخنگوی محترم شــورای نگهبان یکی از آنهاست.
جناب آقــای کدخدایی لطف کردند و در این فیلم جلوی دوربین ما قرار
گرفتند که از ایشان بابت این همکاری تشکر میکنم؛ اما مسئله نظارت بر
انتخابات آینده توســط من که از طرف ایشان مطرح شد ،به گمانم صرفا
جهت ابراز حســننیت بود و من آن را چندان جدی نگرفتم؛ چون حرفه
من سینماست و عالوه بر اینکه شخصا عالقهای به ایفای نقش ناظر در
چنین معرکهای ندارم و آن را چندان عملی هم نمیبینم؛ چون کاری را
که احزاب و سازمانها با تشکیالت و سازماندهی وسیع نتوانستند انجام
دهند و هزاران حرفوحدیث در آن به وجود آمد ،چگونه ممکن اســت
امثال من به شکل فردی بتوانند؟ پس منطقی است که نباید این پیشنهاد
بزرگوارانه را جدی تلقی کنیم و بهتر اســت هرکدام به کاری که بیشــتر
بلد هستیم بپردازیم«.
نظارت بر انتخابات ،قبل از پیدایش شوراي نگهبان
اصــل  ۱۱۸قانــون اساســي وظیفه نظــارت بــر فراینــد رأيگیري
انتخابات ریاستجمهوري را پیش از تشــکیل شوراي نگهبان ،بر عهده
انجمن نظارتي کــه قانون تعیین ميکند ،قرار داده بــود .الیحه قانوني
انتخاب اولین رئیسجمهور کشــور جمهوري اسالمي ایران ،در راستای
تشــکیل این انجمنها ،با دســتور وزارت کشــور در مرکز هر شهرستان
به ریاســت فرماندار و عضویت باالترین مقام دادگســتري محل ،رئیس
آموزشوپــرورش ،رئیس ثبتاحــوال و پنج نفر از معتمــدان محل ،به

اقامه نماز عید فطر تهران
به امامت مقام معظم رهبری

با توجه به اهمیت موضوع قرار اســت بهارستانیها
در اولیــن فرصــت ایــرادات را رفــع و الیحــه را برای
نهاییشــدن راهی شــورای نگهبان کننــد .نایبرئیس
کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس شــورای اسالمی
گفت :ایرادات کیفری شــورای نگهبان به الیحه اعطای
تابعیت بــه فرزندان حاصل از ازدواج مــادران ایرانی با
مردان خارجی بعد از تعطیالت در کمیســیون بررســی
میشــود .یحیی کمالیپور با اشاره به ایراد اخیر شورای
نگهبان درباره الیحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل
از ازدواج مادران ایرانی بــا مردان خارجی ،گفت :قطعا

ایرادات شــورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضائی
مجلس پس از ایام تعطیالت بررسی میشود و برطرف
خواهد شد .الزم به توضیح است که کلیات الیحه اصالح
قانون تعیین تکلیف تابعیــت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی  ۲۲اردیبهشت و جزئیات آن
 ۲۳اردیبهشت در مجلس تصویب شد .پسازآن الیحه
به شــورای نگهبان رفت و پــس از اتمام مهلت ۱۰روزه
شــورای نگهبان برای اعالم نظر درباره الیحه ،شــورای
نگهبان درخواست اســتمهال کرد و در نهایت این شورا
نظر خود را درباره الیحه اعالم و ایراداتی وارد کرد.

حقالوکالهها شفافسازی شود
 ایرنا :رئیس قوه قضائیه در نشســت با وکال به
قضاوت فضای عمومی جامعه نســبت به وکالت
اشــاره کرد و این مســئله را نیازمند واکاوی دقیق
دانســت و گفت» :شفافســازی و واقعیســازی
حقالوکالههــا دو واقعیتــی اســت کــه در نگاه
عمومی جامعه نســبت به وکال بســیار تأثیرگذار
است و باید به این دو مقوله توجه بیشتری شود.
آیتاﷲ رئیســی افزود» :حقالوکاله واقعی و
ســپس شفافسازی آن ،هم برای وکال و هم برای
اداره دارایــی و هــم برای اصحاب دعوی بســیار
ضروری است و از بسیاری از بدبینیها کم میکند
و راهکار این اســت که برای حذف این بدبینیها
تعرفهها ،واقعی و شفاف شوند و الزم است حتما
مقدمات این کار فراهم شود«.
او عنوان کرد» :اساسا برای اینکه طرح دعاوی
در دادگســتریها کمتر شــود و ما شاهد کاهش
ورودی پروندهها به دادگســتریها باشــیم ،قطعا
وکال نقش عمدهای دارند و در جهت اتقان احکام
همه باید کمــک کنند .نهاد وکالــت میتواند در
کشف حقیقت نقش اساســی داشته باشد و وکال
در جهت احقاق حق و ابطال باطل و صدور آرای
سالم بسیار نقشآفرین هستند .بدون تردید وکالت
هم در فرهنگ اســالمی و هم در قانون اساسی و
قوانین موضوعه دارای جایگاه ویژهای است .نهاد
وکالت امروز یک نهاد قانونی و رســمی است؛ اما
دارای مشــکالتی اســت که باید با همکاری خود
وکال این مشکالت حل شود«.
رئیس دســتگاه قضا بر موضوع ســاماندهی
امر وکالت در کشــور تأکید کرد و گفت» :از نکات
مهــم جامعه وکال ســاماندهی جریان وکالت و
نهاد وکالت است که در جهت تحقق این مسئله
همه باید مســاعدت و همراهی کنند؛ هم مرکز
وکالی قوه قضائیــه و هم کانون وکال باید کمک
کنند تا ما شــاهد ســاماندهی جریان وکالت در
کشور باشیم و این مســئله را بتوانیم به صورت
قانونــی و هدفمنــد دنبال کنیم تــا یک حرکت
یکپارچــه در این رابطه صــورت گیرد و حتی اگر
الزم باشــد ،مقرراتی تصویب شــود تا این کار به
صورت خوبی محقق شود«.

ﺗﻮﺿﯿﺢ
محمود صادقی:

همواره موافق شفافسازی آرای
نمایندگان بودم
 محمود صادقی ،رئیس فراکسیون شفافسازی
مجلس ،دربــاره گزارش »چرا نماینــدگان زیر بار
شــفافیت آرا نمیروند« که روز گذشته در »شرق«
منتشر شد ،در توضیحی به خبرنگار روزنامه گفت
که همواره با شفافیت آرای نمایندگان موافق بوده
است .محمود صادقی تأکید کرد که بههیچوجه با
شفافیت آرای نمایندگان مجلس مخالف نیست و
حتی با استدالل مخالفان مبنیبر تبعات شفافیت
آرا و اعمال فشار از سوی نهاد نظارتی هم موافق
نیســت .او گفت شــاید در گزارش این شــائبه به
وجود آمده باشــد که او مخالف شفافیت آراست.
او اما تأکید کرد که حتی بعد از رأینیاوردن فوریت
طرح شفافیت آرا در مجلس ،فراکسیون شفافیت
اقدامات زیادی را در این راستا انجام داده است.

