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رئیس فراکسیون زنان مجلس :

تمدیدمهلترسیدگیبهپروندهسپنتا

طرح تساوی دیه زن و مرد در مجلس کلید خورد
رئیس فراکســیون زنان مجلس شورای
اســامی از آمــاده شــدن طرحــی برای
تســاوی دیــه زن و مرد خبــرداد و گفت:
بزودی امضاهای این طرح جمعآوری و
به هیأت رئیسه تقدیم میشود.پروانه
سلحشــوری در گفتوگــو
بــا ایرنــا اظهار داشــت:
برابری دیه زن و مرد

یکی از مواردی است که فراکسیون زنان
از ابتدای تشکیل مجلس دهم بهدنبال
آن بوده اســت.وی افــزود :تدوین طرح
تســاوی دیــه زن و مــرد در اواخــر ســال
 96در ایــن فراکســیون آغــاز و پــس از
بررسیهای کارشناسی آماده شد .رئیس
فراکســیون زنان مجلــس ادامــه داد :با
توجــه بــه رویکردهای قرآنــی تالش ما

این است که دیه زن و مرد مساوی شود
و در این راستا با جمعی از علمای دین
و متخصصــان امــر و همچنین شــورای
مشــورتی فقهــی و حقوقــی معاونــت
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده
جلســاتی را برگــزار و مفــاد ایــن طرح را
آماده کردهایم.سلحشــوری یادآور شد:
در ایــن شــورا که بــه ریاســت معصومه

ابتکار تشکیل میشود با حضور استادان
حوزه و دانشــگاه و نماینــدگان مجلس
طرحهایــی با محوریــت وضعیت زنان
بررســی کارشناســی میشــود.وی بــا
تأکید بر اینکه این شــورا بازوی مشورتی
بــه حســاب میآیــد ،گفــت :هماکنــون
ایــن طــرح در شــورای مشــورتی فقهی
و حقوقــی معاونــت زنــان ریاســت

جمهــوری بهطــور همزمــان در حــال
بررســی اســت و جمعآوری امضا برای
آن بــزودی آغــاز و بــه هیــأت رئیســه
مجلس ارائه میشود .وی تصریح کرد:
تمــام تالش ما این اســت که رســیدگی
به ایــن طرح در مجلس دهــم به پایان
برســد تا بتوانیم به حل مشــکالت زنان
کمک بسزایی کنیم.

امریکا در پی ممانعت انتقال پول ایران از آلمان

توگو با «ایران»:
محمود صادقی در گف 

راهی جز تقویت دموکراسی نداریم
احسان بداغی
خبر نگار پارلمانی

مجلــس در هفتههــای اخیر بابت نشــان
دادن واکنشــی بــه شــرایط ایجاد شــده در
کشــور ،دســت بــه اقداماتــی زده اســت.
صحبــت از برخــی طرحهــا و مصوبــات
به میــان آمده و همینطــور بحث ترمیم
کابینه مطرح اســت .فارغ از جزئیات این
دســت اقدامــات ،در کلیت ایــن کارها به
نظرشماچقدرمیتواندبرایبرونرفتاز
شرایطفعلیمؤثرباشد؟
قطعاً مــن این مجموعه کارهایی که قرار
اســت انجام شــود را نسخه مشکلگشای
شــرایط فعلی نمیدانــم .این مجموعه
کارها که میآییم فالن ماده از فالن قانون
را تغییــر میدهیــم یا فالن بنــد را اضافه
میکنیم اگر هم کاری از پیش ببرد ،برای
شــرایط ما نیســت .ما االن دچار انباشت
شدید مشکالت هســتیم .نسخههایی که
تجویــز میشــوند در بهتریــن حالت یک
مســکن بــرای فــرو کاســتن از درد ناشــی
از اشــکاالت هســتند و درمــان محســوب
نمیشوند.
درداصلیکجاســت؟درواقــعکجارا باید
ترمیمکنیمتااینشرایطتغییرکند؟
این مسأله جای مباحثه زیادی دارد .من
از نــگاه خــود بر ایــن نکته تأکیــد میکنم
کــه ضــرورت حتمــی در مدیریت کشــور
ایجــاد یکپارچگــی در ســطوح مختلــف
سیاســی و اجتماعــی اســت .مــا بــا ایــن
تشــتتی که میان قوا داریــم یا با وضعیت
نامناســبی کــه از لحــاظ انســجام ملــی
برخوردار هســتیم ،راحــت نمیتوانیم از
شرایط سخت بگذریم .اخیراً هم رهبری
شــورای هماهنگــی اقتصادی بین قــوا را
ایجــاد کردهاند و اعــام فرمودهانــد که از
تصمیمات این شــورا پشــتیبانی خواهند
کرد .خود این عالمت خوبی است که نیاز
به انسجام در سطح حاکمیت حداقل در
حوزه اقتصادی آن احســاس شده است.
ضعف ما تا االن بیشتر در حوزه هماهنگی
فراقوهای بوده و این ناهماهنگی موجب
پدید آمدن ناهماهنگی دروندستگاهی
هم شده که به نظر شخص من منشأ آن
عوامل برون قوهای و مداخالتی است که
انجام میشــود .حرکتهــای مثبتی االن
شــروع شــده که میتوانند ثمرات مثبتی
داشته باشند به شرطی که مستمر باشند.
مثــاً نامــهای که آقــای روحانــی خطاب
به آیتاهلل جنتی نوشــته بودند میتواند
نشــانگر یک حرکت مثبت باشــد .بحث
دیگر هم موضوع مهم همبســتگی ملی
اســت که مــن قبالً هم اشــاره کــردهام که
ایــن موضــوع لوازمی دارد کــه مهمترین
آنهــا شناســایی درســت و دقیــق حقــوق
ملت است .به عبارتی انتظار وحدت ملی
بدون شناســایی حقوق ملت یک انتظار
بیهوده است.

سیستمازموقعیتاستیاعاملیدیگربر
آنتأثیردارد؟
من چند موضوع را میتوانم بگویم .عدم
درک صحیح مسأله قطعاً یکی از مسائل
است اما خودش به این دلیل ایجاد شده
که سیستم درگیر تعدد و انباشت بحران
شده و رد دادن بحران کار روزانه آن است.
پس مجالی برای رسیدن به عمق ماجرا
ندارد .مســأله دیگر عمیق بودن مسائلی
مانند فساد است .شما ببینید یک لیست
بسیار ساده و ابتدایی از تخصیص ارز برای
واردات موبایل منتشر شد که یک درصد
کل ارز تخصیــص داده شــده بــه واردات
بود و چقدر از درون آن فســاد بیرون آمد.
فساد افراد یا مجموعههایی که کم و بیش
روابطی در حوزه قدرت دارند .حاال فرض
کنیــد بخواهیم نه یــک درصد ،بلکه مثالً
به انــدازه حجم  50درصد شفافســازی
کنیم،دستچهتعدادافرادومجموعهها
رو خواهد شد؟ خب قطعاً این افراد برای
حفظ موقعیت خودشان جلوی اقدامات
اساســی را میگیرنــد چــون ســود آنها در
شرایط فعلی است .مضافاً اینکه بهدلیل
اشــکاالت ساختاری هم تعداد کسانی که
دستشان به نوعی آلوده فساد است بسیار
زیــاد شــده و هم اینکه معــدل نفوذ قابل
توجهــی در قدرت دارنــد .یک مورد دیگر
که سیســتم توانایی الزم برای تشــخیص
مســأله اصلــی را نــدارد ایــن اســت کــه
بهدلیل انسداد حوزه مدنی و نبود احزاب
قوی و فراگیر ،نهادهای ملی ما در قامت
احزاب سیاســی ظاهر میشوند و در واقع
به شــکل یک حــزب از آنها سوءاســتفاده
صورت میگیرد .صدا و سیما یک نمونه
بسیار روشن از این مورد است که با بودجه
عمومی کشــور ،کامالً در راستای اهداف و
مقاصــد یک جریان سیاســی خاص جلو
میرود .وقتی نهاد ملی و عمومی کارویژه
جناحی و حزبی پیدا میکند و تعداد این
دســت نهادها در ســطح حاکمیــت زیاد
میشــود ،قدرت تشخیص از بین خواهد
رفت .بعد در این شــرایط است که از یک
سو ما با انباشت بحران و معضل مواجه
میشــویم مثــل وضعیــت امــروز مــا که
بحــران آب داریــم ،بحــران صندوقهای
بازنشســتگی داریم ،بحــران نظام بانکی
داریــم ،بحــران سیاســت خارجــی داریم
و ....اما از ســوی دیگر نه تنها امکانی برای
حل و تصمیمگیری در قبال این بحرانها
ایجاد نخواهد شد بلکه به جایی میرسیم
که مســائل خــرد و کوچک محلــی را هم
تبدیل به بحران فــرا ملی میکنیم .مثل
موضوع ســپنتا نیکنــام ،یا رفتــن زنان به
ورزشــگاهها یا ناآرامیهــای اخیری که در
خوزستان بود.
در این شــرایط برخیها معتقدند ساخت
جمهوریاسالمیطوریاستکهمتفاوت
از بقیه نظامهای سیاسی جهان میباشد و
این تفاوتها باعث میشود که به بحران
برخوردنکند.بهعبارتیهربحرانیبرایش
قابل حل است .این امیدواری چقدر برای
شماقابلپذیرشمیباشد؟
در اینکــه نظــام مــا تفاوتهایــی بــا بقیه
نظامهای سیاسی دنیا دارد ،شکی نیست
اما این تفاوتها باعث نمیشود که خود
را در مواجهــه بــا بحرانها و مســائل یک
اســتثنا بدانیم و دلخوش باشیم که چون
متفــاوت هســتیم ،برخی مشــکالت یقه
مــا را نمیگیرنــد .این یک اشــتباه برآورد
اساسی است که میتواند خطرساز باشد،
چــون مــا را درگیــر نوعــی خوشخیالــی
نادرست میکند و اتفاقاً یکی از ریشههای
عدم درک مســأله در کشور همین است.
اینکــه ما همیــن االن بــا حجم زیــادی از
بحرانها مواجه هســتیم خــودش ثابت
میکند مستثنی نیستیم که مثالً اگر قواعد
اداره اقتصــاد را رعایــت نکنیم ،مشــکلی
برایمان ایجاد نمیشــود .امروز وقت این
دســت تعارفات و شــعارها نیست .امروز
هــم بایــد به تعــدد همزمــان بحــران در
کشور معترف باشیم و هم به اینکه ما یک
استثنا نیســتیم و چون اســم حکومت ما
اسالمی اســت پس در کشاکش بحرانها
به مشکل نمیخوریم.

ایران /امیر حسام زرافشان

آیــا تاکتیکهایــی ماننــد اصــاح برخــی
قوانیــن ،ترمیم ترکیــب کابینه و تصویب
قوانیــن جدید میتواند بــرای برون رفت
کشــور از شــرایط موجــود کارآیــی داشــته
باشــد؟ پاســخ محمود صادقی ،نماینده
تهران در مجلس و استاد حقوق دانشگاه
توگــو بــا «ایــران» به این پرســش
در گف 
منفــی اســت .او این قبیــل از اقدامــات را
ماننــد مســکنی میدانــد کــه تنهــا درد را
کاهش میدهند ،بیآنکه درمان قطعی
آن باشــند .صادقــی معتقــد اســت کــه
جامعــه ما مانند بیماری اســت که آنقدر
بــرای کاهــش دردهای او ســراغ مســکن
رفتــ ه و از درمان قطعی غافــل ماندهایم
کــه دیگــر ایــن مســکنها روی او حتــی
اثــری کوتاه مــدت هم نــدارد .بــه اعتقاد
ایــن نماینــده تهــران راه بــرون رفــت از
شرایط فعلی کشــور تقویت سازوکارهای
دموکراتیک در نظام سیاســی و استحکام
حکمرانــی مطلــوب اســت .او هشــدار
میدهد اگر به این ســمت حرکت نکنیم
احتمــاالً در آینــده نــه چنــدان دور بایــد
منتظر بروز خطراتی جدید باشیم و خود
را برای بحرانهایی فراگیرتر آماده کنیم.

شــما توصیههایــی به موضــوع وحدت در
این شرایط در ســطوح مختلف دارید .این
توصیههاهمــوارهبودهامادرعملمحقق
نشــده اســت .بســیاری از صاحبنظــران
مشکل عدم تحقق این مســائل را ضعف
دموکراسی در ایران میدانند؛ هم به لحاظ
اجرایــی و هم نهادی .آیا شــما ایــن نظر را
قبول داریــد که ما بدون توجه به مجموعه
اقداماتدموکراتیکیکهبایدانجامدهیم،
نمیتوانیمتوقعوحدتداشتهباشیم؟
دقیقاً همینطور است .یکی از مؤلفههای
مهــم همبســتگی ملــی بــه رســمیت
شناختن آراء مردم است .ما اساساً درگیر
ســه نــوع کلی انســداد هســتیم کــه برای
برونرفت از این شرایط باید این انسدادها
رفع شــوند؛ یکی انســداد در جاری شــدن
نظــر و رأی مردم یا همــان ایرادات نظام
انتخاباتــی کشــور .بحــث بعدی انســداد
در جامعــه مدنی اســت که امــکان ایجاد
تشــکل در حوزههــای مختلــف از احزاب
گرفتــه تــا ان.جــی.او هــای تخصصــی
مختلف را نمیدهد .بحث ســوم انسداد
در حوزه اطالعرســانی و رســانه اســت که
منجــر بــه ضعف شــفافیت میشــود که
خودش بهترین بستر رشد مفاسد است.
اما در کشــور ما دیدگاه بســیار جدی وجود
دارد که تمــام این بحثها یــک موضوع
انحرافیاستواصلمسألهنوعمدیریت
داخلیاستکهبایداصالحشود.
اصــاح مدیریــت کامــاً حــرف درســتی
اســت اما تــا وقتــی در ایــن حوزههایی که
برشــمردم دســت به اصالحات بنیادین
نزنیم ،مدیریــت کارآمد روی کار نخواهد
آمــد .در واقــع این انســدادها هســتند که
موجب میشــوند مدیر ناالیق ،کم ســواد
و حتی فاسد در سیستم اجرایی ما بتواند
خودش را باال بکشــد و افراد شایسته کنار
بروند.
یعنی قبول ندارید که شایســته ســاالری در
همینشرایطهمامکانپذیراست؟
قطعاً هســت اما نه در حدی که بتواند ما
را از بحــران نجات دهد .شایستهســاالری
خروجی یک سیســتم اســت نه خروجی
مجموعهای از توصیهها و هشدارها .تا آن
سیستم را نداشته باشــیم ،خروجی آن را
هم نخواهیم داشت ،حتی اگر هر روز هزار
بار هشــدار دهیم ،توصیه کنیــم و فرمان
بدهیم .مســأله ما دموکراســی اســت .راه
حــل برون رفت از این شــرایط این اســت
که بپذیریم باید ساختار را دموکراتیکتر
و شــفافتر کنیم .راهحل امروز ما تقویت
مردمســاالری است .هر راه دیگری برویم
داریم خودمان را گول میزنیم.
بــرای عیارســنجی ایــن موضــوع بیاییــد
سراغ شرایط فعلی برویم .انسدادهایی که
میگویید خود را چگونه در ســطح کشــور
نمایشمیدهند؟
مثــاً از نظــر جامعه مدنی بحثــی وجود
دارد مبنــی بــر اینکــه جامعــه مــا اتمیزه
شــده و جامعهای تــودهوار داریم که هیچ
تشــکلی برای راهبری و هدایت آن وجود
نــدارد .خطــر ایــن را مــا در اعتراضاتــی
کــه در دو مرحلــه در دیمــاه و هفته هــای
اخیر شــاهد بودیم میبینیــم .در جامعه
تشــکلیافته اگــر اعتراضــی هــم صورت
میگیرد،هدفمنداست،حرفمشخصی
دارد ،متمرکــز اســت ،دارای یــک هســته
اولیهای است که حاکمیت میتواند با آن
مذاکره کند و به نتیجه برســد و در نهایت
قابل کنترل اســت .این یعنــی ایجاد یک
خودکنترلی در جامعه به وســیله تقویت
نهادهــای مختلــف جامعــه مدنــی .امــا
مــا اینقــدر در مســیر تشــکلیابی جامعه
مدنــی خودمــان انســداد ایجــاد کــرده و
احــزاب ،تشــکلهای صنفــی و نهادهای
غیردولتــی یا همان ســمنها را تضعیف
کــرده و از بین بردهایم که االن واســطهای
بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــا گروههای
معتــرض نداریــم .االن در غیاب جامعه
مدنــی ،معلــوم نیســت طــرف حســاب
حاکمیت چیســت .بخشهــای مختلف
حاکمیت از یک کل واحد بهنام «مردم»
یا «ملت» ســخن میگوینــد که بر خالف
تصویــری کــه آنهــا میدهنــد دارای تکثر

دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در صفحه شــخصی
دیـــگه
خود نوشت :برای حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به
چه خبر
این پرونده را تمدید کردیم.محسن رضایی در اینستاگرامش
نوشــت :در فروردین ماه مهلت ســه ماهه رســیدگی به پرونده سپنتا نیکنام تمام
ن قطعی و از
شده بود ،اگر رسیدگی به آن را تمدید نمیکردیم نظر شورای نگهبا 
دستور کار مجمع خارج میشد .با پیشنهاد اینجانب و موافقت آیتاهلل شاهرودی
تمدید رسیدگی که طبق آیین نامه ،حداکثر یک سال میتواند باشد انجام شد.حل
این نوع اختالفات به رأی دو ســوم مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیاز دارد به
همین دلیل دو هفته پیش بین دو کمیســیون حقوقی و سیاســی مجمع جلسهای
مشترک گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیکتر شود.

امروز واقعاً زمان آن است که بپذیریم
مسأله معیشت ،اقتصاد ،فساد و ناکارآمدی
سیستم ما یک مسأله سیاسی است و تا
زمانی که عزم سیاسی نداشته باشیم
کار درست نخواهد شد .اینکه هر روز سراغ
فالن بند از آن قانون یا اصالح فالن ماده
از این قانون هم برویم هیچ دردی از ما دوا
نخواهد کرد
بســیار قابل توجه و زیادی است .این نوع
ســخن گفتن از مردم ،بدون آنکه تقویت
جامعه مدنی در دستور کار ما باشد نوعی
آدرس غلط دادن یا حتی سوءاســتفاده از
عنوان ملت است .مجموعه انسدادهایی
که یــاد کردیم یــک تأثیر مهــم دیگر هم
دارد؛ انسداد نهاد انتخابات باعث حاشیه
راندگــی و ندیــده شــدن خواســتههای
اقشــار مختلف میشود ،انســداد جامعه
مدنــی هم باعــث همان ذرهای شــدن یا
اتمیــزه شــدن جامعــه خواهــد شــد و در
چنین شرایطی باید تبعاتی از قبیل رشد
گرایــش افراد به ترجیح منافع شــخصی
بــر منافــع ملــی و جمعــی را بپذیریــم.
اینکه االن نه در ســطح سیاسی و نه حتی
در ســطح اجتماعی توجــه الزم به منافع
ملــی نمیشــود و در عوض شــاهد رشــد
بیرویه توجه به منافع شــخصی ،آن هم
بر مبنای یک تعریف افراطی از این منافع
هستیم که ارزش بسیار پایینی برای منافع
ملــی قائــل اســت ،حاصل همیــن وضع
میباشد.
همــه ایــن دســت مــوارد ذیــل عنــوان
حکمرانی مطلوب توصیف میشوند که

پارسال آقای خاتمی بحث آشتی ملی را
مطرح کردند ولی واکنشها به آن منفی
بود .یا مسائل حصر و ممنوعالتصویری را
داریم .در اعتراضات دیماه گذشته همه
آمدنــد گفتنــد مــردم باید حــق اعتراض
داشته باشند و بتوانند حرف خود را بزنند،
اما نتیجهاش چه شد؟ تعدادی دانشجو
بازداشــت شــدند .ایــن پیــام فوقالعاده
بدی برای جامعه است و به نظر میرسد
بهصورت سیســتماتکی داریم جامعه را
عصبانی و مأیوس میکنیم.
به نظر شــما چرا به ســمت درمان واقعی
نمیرویــم؟ یعنــی ایــن یــک تصمیــم
ناخواستهاستیاعمداًازآنپرهیزداریم؟
مــا بــه ایــن ســمت نمیرویم چــون یک
نقیصه بسیار بزرگ داریم و آن هم اینکه
در تشخیص مسأله و درد دچار اشتباهات
اساسی میشویم .در همین شرایط شاهد
هستیم برخی میگویند لیبی به آن دلیل
ویران شــد که قذافی به غرب اعتماد کرد
و ما نباید بکنیم .این یعنی ایراد در درک
مسأله ،چون نمیگویند لیبی به این دلیل
به این روز افتاد که مشکالت اساسی خود
را ندید و آنها را حل نکرد.

با این تفاسیر فکر میکنید شرایط فعلی
چهسمتوسوییخواهدگرفت؟
بـــرش
بــه صراحــت میگویم اگر فکر اساســی
نکنیــم و همچنان درگیر همان مســکنهای روزمره باشــیم،
شــرایط خوبــی پیــش رویمــان نخواهــد بــود .شــرایط آینــده
نشانههای خود را در زمان حال برای ما نمایان کرده و فاصله
زیادی با آنها نداریم .باید ســریعتر روشهای مقطعی چون
تغییــر در کابینه ،اصالح قوانین جزئی ،طــرح و الیحه دادن و
امثال اینها را کنار بگذاریم و سراغ اصالحات و تغییرات جدی
برویم تا مجموعه انسدادهایی که در کشور داریم را باز کنیم .ما
االن دو انباشت مهم و بسیار مخرب در سطح عمومی داریم؛
از آن فاصله داریم.
فکر میکنید با ایجاد شــرایطی که فعالً در
آن هســتیم ،دغدغــه حکمرانــی مطلوب
در کشــور به وجود نیامده است؟ آیا نشانه
مثبتیمیتواندیدکهبهسمتاصالحات
بنیادینــی برویم که از نظر شــما میتوانند
دوایدردکشورباشند؟
ایــن شــرایط خــودش حاصــل نبــود این
دغدغه است .بیشتر دغدغه توجیه داریم
تــا رفتــن به ســمت حکمرانــی مطلوب.
تــاش میکنیم مشــکالت را بــه زمین و
زمان نســبت دهیــم تا راهی بــرای فرار از
مســئولیت پیدا کنیم .من در این شــرایط
خیلی نشــانههای مثبتی نمیبینم .مثالً

مــن فکــر میکنــم یکــی از اساســیترین
مشــکالت مــا وجــود یــک ایمان سرشــار
از قدرت ســخت اســت که باعــث نادیده
گرفتن ابعــاد اهمیت و تأثیــر قدرت نرم
و مقولــه حکمرانی مطلوب میشــود .ما
مقوله امنیت را بیشتر در چارچوب اعمال
حاکمیت مبتنی بر قدرت سخت تعریف
میکنیــم .در حالی که امنیــت پایدار باید
مد نظرمان باشد که نیست .امنیت پایدار
هم جز با مشــارکت واقعی مردم میســر
نمیشــود .سیســتم ما متأســفانه به طور
مــداوم در حــال ســاخت موانعــی بــرای
توســعه و تقویت این مشــارکت عمومی
بوده .مثالً نظارت اســتصوابی سازو کاری
اســت کــه باعــث ایجــاد نارضایتــی در
نهــاد مهــم انتخابات شــده اســت .یــا در
حــوزه شــفافیت و اطالعرســانی عمومی
دچار مشکل بســیار جدی هستیم .اینکه
رســانههای ما زیر فشــارهای ســنگین کار
میکننــد و سیســتم شــفافیت عمومــی
تقریبــاً میتــوان گفــت کــه قفل اســت و
خروجــی نــدارد تنها برای افــکار عمومی
یک معنا دارد و آن هم اینکه آنها محرم
حاکمیــت نیســتند تــا از نــوع هزینهکــرد
منابــع عمومــی در نهادهــای مختلــف،
دخل و خرج کشــور و عملکرد دستگاهها
و مدیــران مختلــف با اطــاع باشــند .در
چنین حالتی اگر حتی مدیران و سیســتم
هم بــدون ذرهای فســاد کار کننــد باز هم
احســاس وجود فســاد به جامعــه تزریق
میشــود .وقتی شــما نگاه امنیتی به این
حوزه شفافســازی و اطالع و نهاد رسانه
داشته باشید یعنی اینکه دارید پستوهای
تاریــک را ایجــاد میکنیــد و یــک زمانــی
تعداد این پستوها آنقدر زیاد میشود که
کل جامعه را میگیرد .آنوقت شهروند ما
هر جا میرود در تور فســاد ناشی از وجود
این پســتوهای تاریــک گیر میکنــد و این

یکی انباشــت مشکالت در حوزه مادی اســت و یکی در حوزه
روانــی .در حوزههای مادی تورم ،گرانی ،بیکاری و این دســت
عوامل از دورهای به دوره بعد منتقل شده و حجم آن افزایش
یافته و جامعه تاب تحمل آن را دیگر ندارد .اما در حوزه روانی
هم ما دچار انباشت نارضایتی شدهایم و جامعهای سرخورده
با احساس تبعیض و محاصره شده در فساد و کنترل امنیتی
شــدید و بدون حق انتخاب ایجاد کردهایم .شکســتن شیشــه
بانــک و آتــش زدن اینجا و آنجا نتیجه انباشــت عصبانیت و
ناامیــدی در جامعــه اســت .این جامعــه نیاز بــه درمانهای
اجتماعی،سیاسیوفرهنگیداردوتخفیفتمامنارضایتیها
به مسأله اقتصاد کار بسیار اشتباه و خطرناکی است.

مــا در همیــن کنــار خودمان عربســتان را
داریم که معتقدیم بنیادگرا هستند .آنها
نسبت به ما کشور ثروتمندتری محسوب
میشــوند و با تمام دنیا هم رابطه خوبی
دارند .اما شــاهد هســتیم کــه اصالحاتی
در ایــن کشــور هــم آغــاز شــده ،شــاید ما
ایــن اصالحات را به ســبک عربســتان به
سخره بگیریم اما آن سیستم نیاز داخلی
خــودش را فهمیده اســت و حداقل دارد
سعی میکند که به آن پاسخ دهد.
گره کار ما برای شــناخت صحیح از مسأله
کجاستوچهعاملیبهمثابهیکحجاب
بر دید سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی ما
برایتشخیصاینموضوعتأثیرگذاشته؟

یعنی آغاز اشــاعه نارضایتــی و اعتراض.
سالهاســت کــه بــه بهانه سیاســی بودن
این دست موضوعات ناظر به اصالحات
بنیادین به حاشیه رانده شدهاند اما امروز
واقعاً زمان آن اســت که بپذیریم مســأله
معیشــت ،اقتصــاد ،فســاد و ناکارآمــدی
سیســتم ما یک مسأله سیاســی است و تا
زمانی که عزم سیاسی نداشته باشیم ،کار
درســت نخواهد شــد .اینکه هر روز سراغ
فالن بند از آن قانون یا اصالح فالن ماده
از ایــن قانون هم برویم هیــچ دردی از ما
دوا نخواهد کرد.
چرا به نظر شما عزم سیاســی برای این کار
ایجادنمیشود؟آیااینناشیازعدمدرک

پایگاه خبری واشــنگتن فری بیکن گزارش داد :دولت امریکا در تالش
است مقامات آلمانی را متقاعد کند که مانع از اجرای درخواست ایران
برای انتقال بیش از  350میلیون دالر از داراییهای این کشور به تهران
شوند.به گزارش ایســنا ،دولت ترامپ در حال حاضر به سختی تالش
میکند که دولت آلمان را متقاعد کند مانع از انتقال این پول شود .روز
دوشــنبه گزارشی مبنی بر این منتشر شد که ایران بهدنبال بازگرداندن
حــدود 300میلیــون یــورو از داراییهای خــود از یک حســاب در بانک
تجارت ایران – اروپا مســتقر در هامبورگ اســت .ایران بویژه در تالش
ل خود را پیش از وضع مجدد تحریمهای واشنگتن علیه
اســت این پو 
تهران به کشورش بازگرداند.

ادعای نماینده تهران درباره فساد در مجلس

نماینده تهران در مجلس با اشــاره به رواج فســاد شــبکهای در کشور و مصادیق آن
گفت :از جمله این مصادیق طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
بود که در این موضوع کامالً با فساد شبکهای درگیر شدیم .به گزارش ایرنا ،محمود
صادقی افزود :در رســیدگی به این طرح رانتها و رشوههای بسیاری داده شد که از
جمله آنها میتوان به اعطای هولوگرام تغییر کاربری به ارزش یک میلیارد تومان
بــه یکی از اعضای کمیســیون عمران و بعضاً دریافــت کارت پولهای پنج میلیون
تومانی از سوی برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد .این موارد بر اساس گزارشهای
کارمندان مجلس به دست آمده است .در این زمینه برای تغییر کاربری سندهایی
در دســت دارم اما برای کارت پول ســندی برای اثبات وجــود ندارد .صادقی گفت:
درباره دریافت رشو ه از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در
روز رأیگیری عالمتهایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.

تحریمشرکتگردشگریماهان

وزارت خزانــهداری امریــکا در ادامــه جنــگ اقتصادی و ایران ســتیزی،
شــرکت مســافرتی و گردشــگری ماهان را کــه در مالزی فعالیــت دارد،
تحریم کرد .به گزارش ایرنا ،در اطالعیه دفتر کنترل داراییهای خارجی
وزارت خزانهداری که روز دوشــنبه منتشــر شــد ،این شــرکت در راستای
مقررات تحریم مالی ایران ،در فهرســت تحریمهای ثانویه امریکا قرار
گرفتــه اســت .در بیانیــه اوفک شــرکت گردشــگری و مســافرتی ماهان
نماینــده فروش هواپیمایی ماهان تعریف شــده و بــا توجه به آنچه که
ادعــا کردهانــد چون هواپیمایی ماهــان با تروریســم بینالمللی ارتباط
دارند ،از این رو دســتورالعمل اجرایی مربوط به ضد تروریسمی شامل
آن میشود .به موجب این دستورالعمل ،تمام اموال و منافع احتمالی
این شرکت در امریکا مسدود خواهد شد.

وزیربازرگانیدولتجنگ،ازاژدهایهفتسرمیگوید

فساد چگونه در دولت احمدینژاد
افزایشیافت
خبـــــر

وزیربازرگانیدرکابینهدولتجنگمبارزهبافساددرجمهوریاسالمیایرانرابهقبل
و بعد از سال  1380تقسیم میکند و معتقد است که مبارزه علنی با فساد از سال 80
توگویی با ایلنا ،توضیح داد :براساس
به بعد آغاز شد .حسن عابدی جعفری در گف 
آمار سال  ۱۳۸۱( ۲۰۰۳یعنی دولت خاتمی) سهم نمره ایران از فساد؛  ۳۰از  ۱۰۰بود،
این نمره سال  ۱۳۸۷( ۲۰۰۹یعنی دولت احمدینژاد) به  ۱۸از  ۱۰۰رسید و تنزل کرد.
با تالشهای بســیار باالخره از ســال  ۲۰۰۹تا  ۱۳۸۷( ۲۰۱۷تا  )۱۳۹۵دوباره توانستیم
نمرهمان را از  ۱۸به  ۳۰برگردانیم .به این نکته توجه کنید که این سنجش در بیرون از
کشور انجام شد و ما در تدوین آن نقشی نداشتیم .عضو سابق هیأت علمی دانشگاه
تهران افزود :ما  ۱۲نمره از ســال  ۲۰۰۳تا  ۱۳۸۱( ۲۰۰۹تا  )۱۳۸۷در زمینه فســاد تنزل
کردیم ،یعنی به طور متوسط سالی ۱.۶نمره سقوط کردیم و جزو کشورهای ته جدول
به حســاب میآمدیم .اما ظرف چند ســال اخیر بهصورت میانگین ســالی  ۱.۵نمره
افزایش و بهبود شرایط داشتیم و توانستیم این ۱۲نمره فساد را جبران کنیم .یعنی اگر
این روند ادامه پیدا کند ما رو به بهبود هستیم .این عضو مؤسس سپاه درباره اینکه چرا
از سال ۲۰۰۳یعنی سال ۸۲و همزمان با دومین سال دولت احمدینژاد روند افزایش
نمرهفساددرکشورچنینسرعتیپیداکرد؟گفت:همزمانبااینکهشماسیاستهایی
برای توسعه کشور لحاظ میکنید باید سیاستهایی را برای مبارزه با فساد هم داشته
باشــید .بخشی از سیاستهای مبارزه با فساد در ســالهای  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۹در ایران به
طور کل تعطیل شــد .یکی از بهترین ابزار مبارزه با فســاد؛ آموزش اســت و مهم این
است که کارکنان دولت ،مجلس ،قوه قضائیه و ...در خصوص فساد و سالمت آموزش
اداری آگاهیرسانی شوند .آموزش از استراتژیهای مهم مبارزه با فساد است ،اما در
دولت احمدینژاد ،آموزشهای مربوط به فســاد به طور کل تعطیل شــد .وی ادامه
داد :در آن دوره بحث شایستهساالری و گماردن افرادی که برای جایگاه شان مناسب
هســتند بشــدت مخدوش شد .همچنین عمل و پایبندی به قانون بهطور کامل کنار
گذاشــته شد ،وقتی قانون سالمت اداری به تصویب رسید ،دولت حاضر به ابالغ آن
نشد و رئیس مجلس وقت قانون را ابالغ کرد .کل برنامهریزی در کشور تعطیل شد،
وقتی شما برنامهریزی را در کشوری تعطیل میکنید یعنی هیچ آمار و ارقامی وجود
نداشته و همه چیز غیرشفاف میشود ،در حقیقت تعطیل کردن برنامهریزی یکی از
عالئم افزایش فســاد اســت .وزیر بازرگانی دولت جنگ افزود :البته در آن دوره ستاد
هماهنگیبرایمبارزهبافسادوجودداشت،اماآنجاهمشایستهساالریرعایتنشده
بود تا جایی که خود مســئول ســتاد مورد اتهام قرار گرفته و جرمش ثابت شد و حکم
زندان گرفت .شما با یک دستمال کثیف چطور میتوانید آیین ه خود را پاک کنید؟ این
پژوهشگر در حوزه فساد ،گفت :شرایط نسبتاً ایدهآل این است که در انتهای سال ۹۷
نمرهمان به  ۳۵برسد .اگر هدفگذاری کنیم ،میتوانیم به آن دست پیدا کنیم ،باید
ببینیم الزامات این پیشرفت پنج نمرهای چیست و برای رسیدن به این نمره باید در
مرحله اول به ســراغ ســازمانهایی برویم که در فساد پیشگام بوده و نمره ما را پایین
میکشــند .متاسفانه این ســازمانها جزو کلیدیترین بخشهای کشــور هستند و در
زمینهفسادنمرهباالییدارند،درنتیجهبایدازآنهاشروعکرد.بایدبرایاینسازمانها
برنامه ویژهای ترتیب داد و با آنها همچون یک بیمار ویژه برخورد کرد و تحت معالجه
و درمان قوی قرار داد.

