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 راهكاري براي برون رفت 
از فساد گسترده

آمادگي ايران براي انتقال تجربه 
مبارزه با گروه هاي تروريستي

 پاسخ مطهري
 به دادستان كل كشور

تصميم گيري درباره تهديدات 
ترامپ بر عهده دولت و شوراي 

امنيت ملي است

بازارچه هاي مرزي براي 
تبادالت تجاري ايجاد شود

 درخواست 152 نماينده 
درباره سوال از روحاني

انتقاد از عملكرد سازمان بازرسي كل كشور 
در حوزه مبارزه با فس��اد اقتصادي، مستلزم 
وجود آماري از عملكرد اين س��ازمان است كه متاسفانه در 
اكث��ر نهادهاي نظارتي و اجرايي به ندرت يافت مي ش��ود. 
گزارش ه��ا از عملكرد اي��ن نوع نهادها كمرن��گ و رقيق و 
بعضا غيرواقعي است. به عنوان مثال در مبحث آسيب هاي 
اجتماعي آمار دقيقي موجود نيست كه بتواند مستند يك 
تحقيق قرار بگي��رد و راهكارهايي براي آن ارايه ش��ود. در 
ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور نيز همين ايراد وجود 
دارد و م��ا در عمل هيچ زماني آم��ار دقيقي از عملكرد اين 
س��ازمان نداريم. همين امر خأل و ضعف بزرگي اس��ت كه 
باعث مي شود نتوانيم تمام اقدامات سازمان را مورد تحقيق 
و بررسي قرار دهيم. اما اين مشكل براي چه به وجود آمده 
است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ايرادات چندي از حيث 
ساختاري وارد كرد. يكي از اين ايرادات كه در قانون اساسي 
موجود است و اصالح آن را اجتناب ناپذير مي كند، ساختار 
س��ازماني قوه قضاييه به طور كلي و بحث سازمان بازرسي 
كل كشور به طور جزيي اس��ت. ما در نظام هاي حاكميتي 
دنيا آنجايي كه بحث از اصل تفكيك قوا مي ش��ود، چيزي 
تحت عنوان استقالل دستگاه قضايي نداريم بلكه استقالل 
قاضي مدنظر كساني است كه مبدع تئوري اين اصل بودند. 
به اين معنا كه قاضي بايد مس��تقل و بي طرف باشد و تحت 
س��لطه و فشار نيروهاي داخل دس��تگاه قضايي يا خارج از 
آن قرار نگيرد تا بتواند قضاوتي عادالنه و بي طرفانه  داشته 
باش��د و مقبوليت و اعتماد عمومي را با خود همراه كند. اما 
متاس��فانه در ايران بحث استقالل قاضي را خيلي كمرنگ 
مي بينيم در حالي كه اس��تقالل قوه قضاييه خيلي پررنگ 
شده است. اين امر تقريبا در ايران برعكس كشورهايي مثل 
فرانسه و بلژيك كه خيلي دقيق اصل تفكيك قوا را اجرايي 
كرده اند، اجرا شده است. آنجا دستگاه قضايي تحت عنوان 
وزارت دادگستري زيرنظر قوه مجريه انجام وظيفه مي كند 
و اس��تقالل چنداني ن��دارد در حالي كه قاضي مس��تقل و 
بيطرف اس��ت. در حالي كه پس از پيروزي انقالب واضعان 
قانون اساسي ايران به اين نكته مهم دقت نكردند. تصور آنها 
اين بود كه اس��تقالل قوه قضاييه به خودي خود استقالل 
قاضي را هم باعث مي ش��ود. به همين علت هم قوه قضاييه 
را قوه مس��تقلي قرار داده اند. مش��كلي كه ما در خصوص 
فس��اد داريم، اين است كه اختيارات دس��تگاه قضا بسيار 
وسيع شده است. سازمان هايي كه زير نظر اين قوه در حال 
فعاليت هستند، مثل س��ازمان هاي ثبت اسناد و پزشكي 
قانوني يا همين سازمان بازرسي كل كشور دستگاه قضايي 
را خسته و فرسوده مي كند. اين دستگاه بايد سبكبال بوده 
و كار آن تامين تداركات باش��د وگرنه مابقي سازوكارهاي 
يك دادرسي منصفانه و عادالنه در ساختار دادگاه ها ديده 

مي شود. 
وظيف��ه نظارت بر ق��وه مجريه، بايد از وظاي��ف قوه مقننه 
باش��د. قوه اي كه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين از 
سوي دس��تگاه هاي اجرايي از وظايف اصلي آن است براي 
انجام آنها بايد دو بال اصلي هم داشته باشد. يكي از آنها بعد 
نظارت بر امور مالي است كه از سوي ديوان محاسبات انجام 
مي گيرد و ديگري نظارت بر عملكرد قوه مجريه اس��ت كه 
طبق قانون اساسي برعهده سازمان بازرسي كل كشور قرار 
دارد. در حالي كه اين سازمان زير مجموعه قوه قضاييه است. 
بنابراين قانون اساسي از اين جهت حتما نياز به اصالح دارد 
و اين بال نظارتي كه به عهده بازرسي كل كشور قرار گرفته 

بايد زير مجموعه قوه مقننه قرار بگيرد. 
سازمان بازرس��ي كل كشور وقتي كه در جايي با يك تخلف 
روبه رو مي شود، به عنوان شاكي و مطلع بايد مراتب جرم را 
به دادس��تان اعالم كند و در واقع به عنوان يك شاهد در امر 
كيفري دخالت مي كند. آنچه مس��لم اس��ت اينكه دستگاه 
قضايي نمي تواند هم ش��اكي و هم شاهد و هم قاضي باشد. 
قاضي بي��ن خصمين قضاوت مي كند. اگ��ر يك طرف دعوا 
به نوعي وابس��ته به دستگاه قضايي باش��د كه خود قضاوت 
مي كند و به فص��ل خصومت مي پ��ردازد، يك نقض غرض 
وجود دارد. ما در حال حاضر با همين مشكل مواجه هستيم. 
سازمان بازرسي كل كش��ور در اصالح قانون اساسي بايد از 
ذيل دستگاه قضايي منفك شده و به قوه مقننه ملحق شود 
تا اين ايراد مرتفع ش��ود. وضعيتي كه از ميزان فساد اداري و 
مالي شاهد هستيم نشان مي دهد كه يك نقص عمده اي در 
سيستم ما وجود دارد و آن دستگاه هايي كه موظف هستند 
به اين امور بپردازند درست و دقيق و موثر به آن نپرداخته اند. 
سازمان حق بازرسي دارد و معموال بازرس هايي را در نهادهاي 
حكومتي به ش��كل مس��تقر دارد و در برخي هم به صورت 
دوره اي اقدام مي كند. در هرحال اينها مرجع رسمي هستند 
كه به محض اطالع، بايد براي پيش��گيري اقدام كنند و اگر 
اقدام خالف قانون انجام ش��ده باشد به دستگاه قضايي خبر 
دهند. پس با توجه به شرح وظيفه سازمان بازرسي كل كشور 
كه در قانون وجود دارد، يك قسمت عمده از نقص عملكردي 
نهادهاي نظارتي را اثبات مي كند. البته عامل ايجاد فساد را 
تنها اين موضوع نمي دانم. عوامل ديگري هم هست كه بايد 
در جاي خود مورد مطالعه ق��رار بگيرد. مجازات آخرين راه 
مبارزه اس��ت و قوه قضاييه عمدتا وظيفه تشكيل محكمه و 
تعيين مجازات را برعهده دارد. اينكه فساد چرا ايجاد مي شود 
واقعا دست قوه قضاييه نيست. اين نهاد آخرين مرجع مبارزه 
با فساد است در حالي كه ساير نهادها حتما بايد پيشگيري را 
در دستور كار خود قرار داده و مانع شكل گيري فسادها باشند. 

حس��ن روحاني در ديدار »اگوس��تين ماهيگا« وزير خارجه 
تانزاني��ا، با ابراز عالقه مندي به ارتقاي س��طح مناس��بات و 
همكاري هاي دو كشور در تمامي عرصه ها و به ويژه اقتصادي، 
اظهارداشت: تانزانيا دروازه دسترسي ايران به بازار شرق آفريقا 
است و اراده دولت دوازدهم توسعه روابط با كشورهاي دوست 
در سراسر جهان به ويژه در قاره آفريقا است. روحاني تروريسم 
را يك معضل بزرگ در عرصه جهان��ي خواند و با بيان اينكه 
تروريست ها در هر منطقه با نام هاي متفاوت اما هدف مشترك 
فعال شده اند، گفت: بايد همه كشورها در مبارزه با اين معضل 
متحد عمل كنند. وي افزود: جمهوري اس��المي ايران آماده 
اس��ت تجربيات خود را در مبارزه با گروه هاي تروريستي در 

اختيار كشورهاي دوست قرار دهد.  تسنيم

نايب رييس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اظهارات اخير 
دادس��تان كل كشور گفت كه اقتدار قوه قضاييه با اصالح آن 

حفظ مي شود نه با كم طاقتي در مقابل انتقادها. 
در نامه علي مطه��ري خطاب به حجت االس��الم منتظري 

آمده است: 
با اهداي سالم

در س��خنان اخير خود خطاب به اينجانب گفته ايد »چطور 
است كه از هر كسي حمايت مي كنيد افراد مساله دار و كساني 
هستند كه وابس��ته به ضدانقالب و اپوزيسيون هستند؟«به 
عرض مي رساند افرادي كه شما آنها را وابسته به ضدانقالب 
و اپوزيس��يون مي دانيد به خاطر نوع بينش امثال جنابعالي 
كه همه منتق��دان و مخالفان يا براندازند يا فتنه گر يا مرتبط 
با آمدنيوز مگر آنكه خالف آن ثابت ش��ود و براي حفظ نظام 
نيز از هر وسيله اي مي توان استفاده كرد، اين افراد نسبت به 
افراد عادي مورد ظلم مضاعف واقع مي ش��وند و الزم است ما 
نمايندگان مجلس از آنها حمايت بيش��تري داشته باشيم. 
گفته ايد »چرا دروغ مي گوييد؟« عرض مي كنم اگر جنابعالي 
از آن برج عاج پايين بياييد و خانواده هاي بازداشت ش��دگان 
پي درپي به محضر ش��ما ش��رفياب ش��وند و نحوه بازداشت 
فرزندش��ان در محل كار يا منزل را توضيح دهند كه چگونه 
آنها را تحقير كرده و آبروي شان را برده اند يا از رفتار بازجويان و 
بازداشت هاي طوالني مدت انفرادي غيرقانوني يا از محروميت 
آنها از گرفتن وكيل بگويند و اينكه به بهانه امنيتي بودن اتهام 
صرفا بايد وكيل مورد قبول قوه قضاييه معرفي شود و از آن سو 
اصال فهرستي از چنين وكاليي وجود ندارد، آري اگر شما هم 
در جريان اين امر قرار بگيريد متوجه مي شويد كه سخن من 
دروغ نبوده اس��ت. از لزوم حفظ اقتدار قوه قضاييه گفته ايد. 
سخن درستي است ولي اقتدار قوه قضاييه با اصالح آن حفظ 
مي شود نه با كم طاقتي در مقابل انتقادها. نگاه خود را نسبت به 
مقوله حفظ نظام اصالح كنيد. نظام جمهوري اسالمي آنچنان 
كه شما خيال مي كنيد يك نهال لرزاني كه با هر بادي اين سو 
و آن سو مي رود، نيست. بلكه درخت تنومندي است كه ريشه 
در ايمان اسالمي مردم دارد. راه حفظ آن محدود كردن آزادي 
بيان نيست بلكه آزادي بيان ضامن بقاي آن است. پيشنهاد 
مي كنم كتاب آينده انقالب اس��المي ايران ش��هيد آيت اهلل 
مطهري را مطالعه بفرماييد. قطعا در اصالح نگاه جنابعالي و 
اصالح امور قوه قضاييه موثر خواهد بود. كتاب را براي ش��ما 

ارسال خواهم كرد. ايسنا

محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
تصميم گيري در زمينه هاي سياس��ت خارجي و تهديدات 
اخير ترامپ بر عهده دولت و شوراي عالي امنيت ملي است. 
وي با بيان اينكه شخصا مطمئن هستم ترامپ در برابر ملت 
ايران پيش از ش��روع بازي، شكس��ت خواهد خورد، گفت: 
رفتار هاي وي نش��ان مي دهد كه ملت ايران را نمي شناسد 
و توانايي هاي ما را دقيقا محاس��به نكرده است، زيرا ايران و 
ملت ايران فشار ها و تحريم هاي زيادي تحمل كرده و پشت 
سر گذاشته است. رضايي با بيان اينكه نماگر هاي اقتصادي 
همچون ش��اخص بورس و نرخ ارز ب��ا تحريم هاي خارجي 
تاثير مي پذيرند، خاطرنش��ان كرد: اما مل��ت ايران پيش از 
اين، تحريم ها و فش��ار هاي س��نگين تري را تحمل كرده اند 
ب��ه گونه اي كه اقتصاد ايران در براب��ر تحريم به وضع تعادل 

رسيده است. ايرنا

رييس مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه بازارچه هاي 
مرزي براي تبادالت تجاري و اقتصادي ايجاد ش��ود، گفت: 
روابط ايران و پاكس��تان روابطي قديمي و دوس��تانه است و 
رايزني هاي پارلماني ميان دو كشور در سطح خوبي قرار دارد 
و مسلما اين سفر مي تواند در ارتقاي سطح روابط تاثيرگذار 
باشد. علي الريجاني، در ديدار با راحله دوراني، رييس مجلس 
ايالت بلوچس��تان پاكستان اظهار داش��ت: ايران و پاكستان 
هميشه در شرايط مختلف يار هم بوده اند و اين روابط ريشه اي 
است كه مي تواند در زمينه هاي مختلف باالخص اقتصادي و 

تجاري گسترش پيدا كند.

1۵2 نف��ر از نماين��دگان در بياني��ه اي از هي��ات رييس��ه 
درخواس��ت كردند تا طرح س��وال از رييس جمهور در مورد 
مشكالت سپرده گذاران را به كميسيون مربوطه ارجاع دهد. 
محمدحسين فرهنگي، عضو هيات رييسه مجلس با قرائت 
اين بيانيه گفت: 1۵2 نفر از نمايندگان درباره طرح سوال از 
رييس جمهور بيانيه اي را امضا كرده اند كه براس��اس آن و با 
وجود اينكه قوه مقننه بايد الگوي تمام عيار مقررات باش��د 
اما با گذشت سه ماه و با توجه به ماده 212  آيين نامه مجلس 
كه بايد در س��ريع ترين زمان، موضوع به كميسيون مربوطه 
ارجاع ش��ود اين كار صورت نگرفته است. اين در حالي است 
كه س��پرده گذاران 10 ماه اس��ت كه در خيابان ها سرگردان 
هس��تند و امضاكنندگان اين بيانيه از هيات رييسه و به ويژه 
رييس جمهور درخواست كردند تا نسبت به ارجاع موضوع به 

كميسيون مربوطه اقدام كند. ايسنا

    عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
از قوه قضاييه خواست تا هرچه سريع تر تكليف افرادي 
كه مقابل ساختمان اين قوه تجمع كرده اند را روشن و حق 

و حقوق آنها را روشن كند. ايسنا
    سيد محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش: اميدوارم 
با تصويب جزييات طرح استخدام معلمان حق التدريس 
در كميس�يون آموزش و صحن علني، ش�اهد استخدام 

همكاران حق التدريس در سراسر كشور باشيم. ايرنا
    محمدج�واد آذري جهرم�ي، وزيرارتباط�ات: كاهش 
هزينه ها و خروج از حالت حجمي دو شاخص مهمي است 

كه بايد در تغيير روش ارايه اينترنت لحاظ شود. فارس
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انتقاد دادستان كل كشور از قوه قضاييه
اگر آنگونه كه بايد عمل مي كرديم، شاهد اين حجم از فساد نبوديم

دادستان كل كشور در روزهايي كه انتقادات 
از نح��وه عملكرد دس��تگاه قضاي��ي براي 
چندمين بار باال گرفت، خود نيز در لباس منتقد ظاهر شد. 
حجت االسالم منتظري ديروز در سالگرد تاسيس سازمان 
بازرسي كل كش��ور، از فسادهاي اقتصادي در كشور گفت 
و عنوان كرد: »اگ��ر در قوه قضاييه آنگون��ه كه بايد، عمل 
مي كرديم، ش��اهد اين حجم از فس��اد نبودي��م.« هرچند 
بيش��ترين گاليه دادستان كل كش��ور در سخنراني ديروز 
خود، در پاسخ به مواضع حسن روحاني و علي مطهري در 
خصوص اقدامات قوه قضاييه ظهور يافت، اما او آنقدر صاف 
و پوست كنده به رشد فساد در كشور اعتراض كرد تا سازمان 
بازرسي كل كش��ور روي اصلي سخن او باشد. منتظري در 
اين مراسم از مسووالن سازمان بازرسي كل كشور پرسيد: 
»اگر در س��ازمان بازرس��ي مواردي را كه قانون به عهده ما 
گذاشته به درستي انجام دهيم، آيا باز هم شاهد اين حجم 
از فساد هس��تيم؟ اين حرف من به معناي زير سوال بردن 
زحمات ش��ما نيس��ت. اما امروز مي خواهيم خروجي كار 
ش��ما را تحليل كنيم. به نظر شما چه اشكاالتي وجود دارد 
كه شاهد اينگونه فسادها هس��تيم. اگر ما در قوه و شما در 
بازرس��ي آنگونه كه بايد عمل مي كرديم، شاهد اين حجم 

از فساد نبوديم.«  
مخاطب اصلي دادستان كل كشور، س��ازماني بود كه 36 
س��ال از زمان تاسيس آن گذشته اس��ت. طبق اصل 174 
قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران، »براساس حق 
نظارت قوه قضاييه نس��بت به حس��ن جريان امور و اجراي 
صحيح قواني��ن در دس��تگاه هاي اداري س��ازماني به نام 
»سازمان بازرسي كل كش��ور« زيرنظر رييس قوه قضاييه 
تشكيل مي شود. « اين اصل كه در ادامه حدود اختيارات و 
وظايف اين سازمان را برعهده قانون عادي گذاشته، به نوعي 
سازمان بازرسي كل كشور را ابزاري براي اجرايي شدن يك 
بند از اصل 1۵6 قانون اساسي معرفي كرده است. آنجا كه 
قانونگذار تاكيد كرد: »كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير 
مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اس��الم«، 
يكي از راه هاي كش��ف جرم را كه يكي از آن فساد در كشور 
است بر عهده سازمان بازرسي كل كشور قرار داد. اما آيا اين 

سازمان توانسته تاكنون انتظارات دستگاه  قضايي را برآورده 
سازد؟ اين سوالي است كه اگر تاكنون پاسخ آن مي توانست 
مثبت باشد، حال با تحليل دادستان كل كشور، دستيابي 
به اين جواب كمي مشكل شده است.  سابقه واكاوي اعمال 
و رفتار واليان و ماموران دولتي نزديك به س��ابقه تشكيل 
حكومت ها اس��ت. حال چرا با اين سابقه و با وجود سازمان 
عريض و طويلي همچون سازمان بازرسي كل كشور باز هم 

بايد با فساد گسترده در جامعه روبه رو شد؟ 
اين در واقع انتقاد ما نيس��ت بلكه اعتراض دادس��تان كل 
كشور اس��ت. در اينجا س��عي داريم پرونده هاي مهمي از 
فس��اد اقتصادي را مورد بررس��ي قرار دهيم كه تاكنون از 
سوي دس��تگاه قضايي كه سازمان بازرسي كل كشور يكي 
از ابزارهاي نظارتي آن اس��ت، به كشف، تعقيب و مجازات 
مجرمان انجاميد. البته قصد داريم به پاس��خ اين سوال هم 
برسيم كه آيا كشف همه اين جرايم از سوي دستگاه قضايي 
بوده يا در اين ميان، س��اير نهاده��اي نظارتي خارج از قوه 

قضاييه نيز به كمك آن آمده اند؟

 از اختالس 12۳ ميليارد توماني فاضل خداداد
تا بدهي 8 هزار ميليارد توماني زنجاني

در مي��ان انتقادات��ي كه تاكنون ب��ه دس��تگاه قضايي در 
خصوص برخورد با فساد شده اس��ت، نبايد از پرونده هاي 
بزرگ فس��اد اقتصادي تاريخ پس از انقالب گذش��ت كه از 
سوي قوه قضاييه كشف، تعقيب و به صدور حكم و اجراي 
مجازات انجاميد. فاضل خداداد، نخستين فرد از مفسدان 
بانكي ب��ود كه حدود 22 س��ال پيش نامش مطرح ش��د. 
فردي ب��ا 123 ميليارد تومان اخت��الس از بانك صادرات، 
نخستين اختالسگر كالن اقتصاد ايران است كه با اقدامات 
دس��تگاه قضايي پاي چوب��ه دار رفت. خداداد تا ش��هريور 
1390 ركورددار اختالس در ايران بود و پس  از او مه آفريد 
اميرخسروي با اختالس 3 هزار ميليارد توماني، بزرگ ترين 
اختالس��گر مالي در تاريخ ايران - ت��ا آن زمان- نام گرفت. 
حكم اعدام او هم س��رانجام پس از ص��دور راي دادگاه در 

بامداد سوم خرداد 1393 اجرا شد. 
نام بابك زنجاني، ديگر مفس��د اقتصادي بود كه بايد گفت 
بيشتر از ساير پرونده هاي مورد بررسي در دستگاه قضايي 
سر و صدا كرد. دي ماه سال 92 و در نخستين ماه هاي آغاز 

به كار دولت يازدهم، خبر از بازداش��ت بدهكار بزرگ نفتي 
در رسانه ها منتشر ش��د. هرچند در اين ميان بين شركت 
نفت و دستگاه قضا بر سر اينكه كداميك چنين فسادي را در 
كشور كشف كرده اند بحث بود، اما مهم اقدامات قوه قضاييه 
بود كه با صدور دستور ممنوع الخروج بودن بابك زنجاني، به 
ابعاد بيشتر پرونده او پي برد. اين پرونده كه به پرونده نفتي 
معروف شد با رقم بدهي 8 هزار ميليارد توماني، نزديك به 
4 س��ال زمان را به خود اختصاص داد تا دستگاه قضايي در 
26 جلسه به رسيدگي به اتهامات سه متهم نفتي بپردازد. 
البت��ه در نهايت با صدور حكم اعدام ب��راي بابك زنجاني و 
نقض حكم اعدام دو متهم ديگ��ر، اين پرونده همچنان در 

دستگاه قضايي مفتوح است. 

وقتي مجلس به كمك قوه قضاييه مي آيد
با اين حال موضوعي كه محل بحث اس��ت، كش��ف جرم 
از طريق دس��تگاه قضايي اس��ت. قوه قضاييه كه در فصل 
يازدهم قانون اساسي جداي از وظيفه پيشگيري از وقوع 
جرم، وظيفه كش��ف آن را نيز برعه��ده دارد در مواقعي با 
پرونده هايي از فساد آشنا شد كه از سوي ساير نهادها روي 
ميز دادس��تان قرار گرفت. طبق اصل 76 قانون اساس��ي 
ايران، »مجلس ش��وراي اس��المي حق تحقيق و تفحص 
در تمام امور كش��ور را دارد.« همي��ن اصل تا حدودي به 
كمك دستگاه قضا آمده است تا پرونده هايي كه اين روزها 
قوه قضاييه مشغول به رس��يدگي آن است نتيجه تالش 
مجلس باشد. پرونده تخلفات سازمان تامين اجتماعي و 
صندوق ذخيره فرهنگيان از معروف ترين مواردي است كه 
مجلس شوراي اسالمي به آن ورود كرد و در اولي با ارسال 
گزارش تهيه شده به قوه قضاييه به كشف و رسيدگي آن 
كمك كرد. پرونده س��ازمان تامي��ن اجتماعي كه پس از 
پايان تصدي س��عيد مرتضوي ش��روع به رسيدگي شد، 
قوه قضايي��ه را با دو تخلف عمده او آگاه س��اخت. اهداي 
ميلي��اردي كارت هاي هديه به مدي��ران و واگذاري 138 
شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني از عمده تخلفاتي 
بود كه مجلس به آن دست يافت تا پرونده را براي بررسي 
قضايي به دادگاه ارس��ال كند. هرچن��د در هر دو مورد از 
اين تخلفات، س��عيد مرتضوي تبرئه ش��د اما با اعتراض 
وكالي س��ازمان تامين اجتماعي اين پرونده همچنان در 

سوژه روز

حس��ينعلي امي��ري، مع��اون پارلمان��ي 
رييس جمه��ور ديروز در حاش��يه جلس��ه 
هيات دولت نظام رياس��تي را در مقايسه با نظام پارلماني، 
نزديك تر به دموكراسي دانست. بحث احتمال تغيير نظام 
رياس��تي به پارلماني وقت��ي دوباره داغ ش��د كه عزت اهلل 
يوس��فيان مال، رييس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي گفت، قرار است برخي نمايندگان 
مجلس نام��ه اي خطاب ب��ه مقام معظم رهبري نوش��ته 
و خواس��تار بازنگري در قانون اساس��ي و تغيي��ر نظام به 
پارلماني شوند. فعاالن سياسي و حقوقي به اين درخواست 
نمايندگان واكنش  نشان داده و اغلب با تغيير نظام مخالفت 
كردند. به گفته برخي كارشناس��ان، طرح اين درخواست 
از سوي نمايندگان مجلس را نشانه اي از تالش قوه مقننه 
براي تسلط بيش��تر در فرآيند حاكميت دانستند. طبيعي 
اس��ت كه قوه مجريه نيز مايل به واگ��ذاري قدرت خود به 
مجلس نباشد اما اظهارات معاون پارلماني رييس جمهور 
در حاش��يه جلسه ديروز هيات وزيران را نبايد تالش براي 
انحصارطلبي در قدرت اداره كشور دانست زيرا موضوع مورد 
اشاره او يعني همخواني نظام رياستي با دموكراسي، مورد 

تاييد بسياري از اساتيد حوزه سياست و حقوق است. حتي 
برخي نمايندگان مجلس نيز همين نظر را دارند. حسينعلي 
اميري ديروز با بيان تعريف اش��كال حقوقي حاكميت در 
دنيا كه شامل چهار مدل رياس��تي، نيمه رياستي و نيمه 
پارلماني، هيات مديره اي و پارلماني است، گفت: در كشور 
ما مدل پارلماني حاكم نيست؛ چراكه رييس جمهور با راي 
مستقيم مردم انتخاب مي شود و اگر قرار باشد شكل حقوقي 
دولت تغيير پيدا كند، بايد در قانون اساس��ي تغيير ايجاد 
ش��ود كه ما معتقديم در شرايط فعلي چون رييس جمهور 
با راي مس��تقيم مردم انتخاب مي شود، دموكراسي و راي 
مردم و دخالت مردم در سرنوش��ت سياس��ي كشورشان 
بيشتر تضمين ش��ده است. پروانه سلحش��وري، نماينده 
تهران نيز در نط��ق چند روز قبل خود همي��ن رويكرد را 
داش��ت. او گفته بود: »متاس��فانه اين روزها زمزمه هايي 
مبني بر نظام پارلماني شنيده مي شود، جمهوريت نظام با 
انتخاب مستقيم رياست جمهوري معنا پيدا مي كند، اجازه 
ندهيم كه مردمان ما از انتخاب مستقيم رياست جمهوري 
محروم شوند.«  تغيير نظام رياستي به پارلماني از معدود 
موضوعاتي اس��ت كه خيلي سريع با مخالفت كارشناسان 

در هر دو جريان سياس��ي اصالح طل��ب و اصولگرا مواجه 
شد. به عنوان مثال موسوي الري، عضو مجمع روحانيون 
مبارز در اين باره گفته اس��ت: »افرادي كه اين حرف ها را 
مط��رح مي كنند، فراموش نكنند ك��ه نبايد نقش مردم را 
ناديده گرف��ت. به نظر من اصال چنين تغييري امكان پذير 
نيس��ت.« حتي عزت اهلل ضرغامي نيز در يك يادداش��ت 
تلگرامي نوش��ته بود: »معتقدم طرح نظ��ام پارلماني كه 
اخيراً از طرف برخي نمايندگان مجلس مطرح ش��ده، به 
دليل فقدان زيرساخت هاي الزم سياسي در كشور، نهايتا 
به تضعيف »جمهوريت« نظام منجر مي شود.«بسياري از 
مخالفان تغيير نظام رياس��تي به پارلماني نيز مهيا نبودن 
زيرساخت هاي الزم براي استفاده از نظام پارلماني را دليل 
مخالفت خود دانسته بودند. اين گروه به فقدان تحزب در 
كشور اشاره كرده و صحبت از نظام پارلماني را در شرايط 
فعلي نادرست دانستند. به عنوان نمونه مصطفي كواكبيان، 
نماينده مجلس و دبيركل حزب مردم س��االري گفته بود: 
» هرگونه س��خني از نظام پارلماني ب��ا موضوع »تحزب« 
ارتباط وثيقي دارد و اساس��ا نظام پارلماني بدون ساختار 
نظام حزبي سخن كامال پوچ و بيهوده اي است كه منجر به 

فروپاش��ي پايه جمهوريت حكومت شده و آن را مي لرزاند 
و هيچ كس در نظام جمهوري اس��المي به دنبال اين گونه 
سيستمي نيس��ت و تعجب مي كنم چرا عده اي بي جهت 
جار و جنجال در فضاي مجازي به راه انداخته اند. البته در 
صورت تغيير قانون اساسي و استقرار ساختار نظام حزبي 
مي توان به پارلماني همچون كنگره هندوستان رسيد كه 
انتخ��اب رييس جمهور را برعهده دارد يا در نظام پارلماني 
انگلس��تان، رييس دولت هم��ان رييس ح��زب حاكم و 
داراي اكثريت كرس��ي هاي پارلمان اس��ت.«برخي ديگر 
از كارشناسان مسائل سياس��ي عالوه بر تحزب، به ضعف 
در ساختار پارلمان اش��اره كرده و آن را پيش شرط تغيير 
نظام اداره كش��ور دانس��تند. به عنوان نمونه ناصر ايماني، 
كارشناس سياسي اصولگرا در گفت وگويي تاكيد كرده بود 
كه اگر بنا به بازنگري در قانون اساسي باشد بايد بازنگري در 
ساختار پارلمان و قانون انتخابات را در اولويت قرار داد. به 
گفته او، برقراري نظام پارلماني در ساختار كنوني پارلمان 
كه تنها يك پارلمان متش��كل از نمايندگان مورد اعتماد 
مردم اما بعضا ناكارآمد ب��راي اخذ تصميمات ملي داريم؛ 

نه تنها گره اي را باز نمي كند، بلكه گره اي هم مي افزايد. 

مخالفت رسمي دولت با نظام پارلماني
نظام رياستي به دموكراسي نزديك تر است

گروه سياسي

مرحله تجديدنظر اس��ت. كشف تخلفات صندوق ذخيره 
فرهنگيان از ديگر مواردي است كه بايد آن را به عملكرد 
تحقيق و تفحص مجلس ش��وراي اس��المي اضافه كرد. 
هرچند اين مورد هنوز به دس��تگاه قضا ارجاع نش��د اما با 
اطالع قوه قضاييه از اين تخلفات اقدامات پيش��گيرانه اي 
صورت گرفته اس��ت. آن گونه كه س��خنگوي قوه قضاييه 
اعالم كرده، هنوز اين پرونده از مجلس به دستگاه قضايي 
نرسيده اما براي همه كساني كه در مظان اتهام بودند چه 
آنهايي كه بازداشت بودند و با قرار آزاد شدند و چه آنهايي 
كه اكنون در زندان هستند، اقدامات تاميني مناسب انجام 

شده است تا كسي نتواند فرار كند. 
اي��ن تنها دو مورد از تخلفاتي اس��ت كه از س��وي مجلس 
كشف شده است. هفته گذشته كه مجلس شوراي اسالمي 
جلس��ه اي غيرعلني را براي بررسي تالش 36ساله خود در 
بعد نظارت برگزار كرد، گزارش مبسوطي از اقدامات خود 
ارايه داد. آن طور كه عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران 
به »اعتماد« گفت: »اين گزارش نش��ان داده در مجموع 9 
دوره مجلس 36۵ تقاضا براي تحقيق و تفحص مطرح شده 
كه از اين تع��داد 118 مورد به تصويب مجلس رس��يده و 
كليد خورده است. به عالوه از اين 118 تحقيق و تفحص به 
تصويب رسيده در نهايت 64 مورد منجر به قرائت گزارش 
در مجلس شده و از اين تعداد هم در نهايت 26 مورد به قوه 

قضاييه ارجاع شده است.« 
با حس��اب و كتاب رحيمي مي توان گفت ك��ه 26 مورد از 
پرونده هاي��ي كه اكثرا با موضوع فس��اد اقتصادي اس��ت، 
براي رس��يدگي به قوه قضاييه ارجاع ش��د كه البته نتيجه 
رس��يدگي ها به آن هم معلوم نيس��ت. تحقيق و تفحص از 
دانش��گاه آزاد و بنياد شهيد كه در مجلس نهم كليد خورد 
از ديگر پرونده هاي مهمي اس��ت كه بايد منتظر ماند تا به 
قوه قضاييه براي رسيدگي ارسال و حجم فسادهاي صورت 

گرفته در آن نمايان شوند. 

نقدي از جنس مسووالن عالي قضايي
با بررس��ي اقدامات دس��تگاه قض��ا در برخورد با مفاس��د 
اقتصادي، به انتقاد حجت االس��الم منتظري از س��ازمان 
بازرس��ي كل كش��ور باز مي گرديم. »ام��روز مي خواهيم 
خروجي كار شما را تحليل كنيم. به نظر شما چه اشكاالتي 
وجود دارد كه شاهد اينگونه فسادها هستيم. اگر ما در قوه و 
شما در بازرسي آنگونه كه بايد، عمل مي كرديم، شاهد اين 
حجم از فساد نبوديم.« حجم فساد اقتصادي وقتي آنقدر 
باال مي رود كه چنين نقدي از درون دس��تگاه قضا مطرح 
مي شود، بايد هم انتظار داشت تا راه حلي براي آن متصور 
شوند. دادستان كل كشور عنوان كرد: »از رييس سازمان 
بازرسي مي خواهيم نظارت سيستمي را افزايش دهد و اگر 
قانون اشكال دارد به مجلس برويد و قانون را تغيير دهيد. 
امروز گذاشتن چند بازرس در هر سازماني جواب نمي دهد 
و بايد وارد سيس��تم بانك ها ش��د و از سيس��تم هاي روز 
استفاده كرد.« اين اظهارات البته همان طور كه دادستان 
گفته و از فحواي كالمش برمي آيد نشان از ضعف عملكرد 
اين سازمان دارد كه با توصيه دادستان بايد فكري به حال 

بهبود آن شود. 
به راس��تي بازوي نظارتي قوه قضاييه ك��ه پيش از هر نهاد 
ديگري باي��د به وقوع فس��اد در دس��تگاه ها آگاهي يابد، 
واقعيت اين است كه سازماني با رياست قاضي ناصر سراج 
كه يكي از چهره هاي شاخص قضايي است، خود راسا وارد 
مرحله نظارت از دستگاه هاي مختلف نمي شود. مصطفي 
پورمحم��دي كه خود مدتي س��كاندار اين س��ازمان بود، 
مدتي پيش در پاسخ به »اعتماد« نكته جالبي را در همين 
ارتباط گفت. او از عدم ورود س��ازمان بازرس��ي كشور به 
منظور نظارت به همه دستگاه ها گفت و بر اين نكته تاكيد 
كرد كه ما در اين س��ازمان به صورت رندم به دستگاه هاي 
مختلف ورود پيدا كرده و در مواقعي هم كه از وقوع فس��اد 
به ما خبر بدهند وارد موضوع مي شديم. با اين گفته رييس 
سابق سازمان بازرس��ي كل كشور اصل قضيه به خوبي به 
دست مي آيد. اين سازمان كه خود به طور انتخابي وظيفه 
نظارتي خود را اعمال كرده و در برخي مواقع هم با ارسال 
گ��زارش از جاهاي گوناگون به قضي��ه ورود پيدا مي كند، 
طبيعي است كه نيازمند است نهادهاي ديگر به كمك آن 
براي كشف فس��اد بيايند. به اين ترتيب سازمان اطالعات 
سپاه و مجلس شوراي اسالمي را بايد دو بازوي قدرتمند در 
كنار قوه قضاييه براي اجراي وظايف مقابله با فساد بناميم. 

    آقاي نماينده اي كه داري از رانت وابس�تگي به بزرگان ديگر 
اس�تفاده مي كني و دنبال اين هس�تي كه نكته اي را به دست 
آوري و عليه قوه قضاييه مقاله بنويسي و سخنراني كني و قوه 
را به چالش بكش�ي، اگر مشاهده مي ش�د كه در همه عرصه ها 
وارد مي شوي انسان دلش نمي سوخت؛ اين آقايان حق ورود به 

مسائل قضايي را ندارند. 
    چطور اس�ت كه از هر چه حمايت مي كني افراد مساله دار و 
كساني است كه وابس�ته به ضد انقالب و اپوزيسيون هستند. 
يك بار شده كه بيايي و از پرونده افراد عادي حمايت كني. اگر 
ش�ما مدعي آزادي هستي چرا براي همه اين سنگ را به سينه 

نمي زني؟ چرا دروغ مي گويي؟ اين نشان دهنده اين است كه به 
دنبال اجراي عدالت حقيقي نيستيد. 

     اجازه بدهيد قوه قضاييه با آرامش به پرونده ها رسيدگي كند. 
اقتدار قوه قضاييه بايد حفظ شود و اگر ايرادي داريد، منطقي، 
عقلي و حقوقي مطرح كنيد. آدم دلش از اينجا مي سوزد كه اصال 

اطالعي از محتويات پرونده ندارد و اظهارنظر ماهوي مي كند. 
    كساني كه دنبال براندازي نظام هستند، قوه قضاييه را هدف 
قرار داده اند. قصد دارند قوه قضاييه را به انحاي مختلف بكوبند؛ 
از نس�بت هاي ناروا گرفته تا توهين و دروغ، هدف ش�ان سلب 

اعتماد مردم است. 

    نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين دو وظيفه 
مهم سازمان بازرسي است. اگر چنانچه در سازمان بازرسي به 
اين دو وظيفه عمل ش�ود، بايد ش�اهد اين همه فساد باشيم؟ 
اين به معناي نفي زحمات ش�ما نيس�ت اما خروجي كار شما را 
مي خواهيم تحليل كنيم. به نظر شما چه اشكاالتي در كار ما و 
دستگاه قضا هست كه شاهد اينگونه فسادها در ادارات هستيم. 
    سيس�تم بانك�ي ما سيس�تم ناس�المي اس�ت و دليل اين 
همه اختالس ها و س�وء برداش�ت ها و پرداخت تس�هيالت به 
نورچشمي هاست. اگر سيستم بانكي ما درست بود، نبايد شاهد 
چنين وضعي مي بوديم. همين االن بيش از 12 الي 1۳ پرونده در 

هيات انتظامي بانك مركزي مطرح است. 
    قوه  قضاييه هم كه مي خواهد به پرونده هاي مهم و مهره هايي 
كه به برخي جاها اتصال دارن�د ورود كند، يك آقاي بزرگواري 
مي گويد قوه قضاييه بيكار است و احضار مي كند و آقاي بزرگوار 

ديگري مي گويد قوه قضاييه برخورد سياسي مي كند. 
    متاس�فانه خصوصي سازي به چاه ويل تبديل شده است. 
در خصوصي سازي با اموال بيت المال چه كردند؟ از شركت 
آذرآب و هپك�و گرفته تا پتروش�يمي كرمانش�اه. بايد يك 
فكري ك�رد. ام�روز بايد از نظارت سيس�تماتيك بيش�تر 

استفاده كرد. 

چكيده سخنان دادستان كل كشور در سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير است
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