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يكي از ريش��ه اي ترين مشكالت 
در كش��ور ما مس��اله ش��فافيت 
اقتصادي بنگاه ها و دس��تگاه هاي 
مختلف اس��ت. اين معضل البته 
ريشه اي ديرينه دارد اما سه سال 
قبل قانون شفافيت مالي تصويب 
ش��د. اين قانون تصري��ح دارد كه 
همه ش��ركت ها و بنگاه هاي مالي موظفن��د صورت هاي 
مالي خود را افش��ا كنند. اما عمال اين اتفاق نيفتاده است. 
متاسفانه دستگاه هاي مختلف نيز نسبت به تخلف آشكار 
از اين قانون توجه كافي را ندارند. با اينكه ما در كشور تالش 
كرده ايم قوانين سخت گيرانه اي در مبارزه با فساد اقتصادي 
مصوب كنيم اما در عرصه اجرا همچنان با مقاومت، فشار 

و بي توجهي مواجهيم. 
بنگاه هايي كه هيچ نمايي از صورت مالي آنها وجود ندارد 
با چه تضميني قرار است دست به تخلفات عديده اي نظير 

پولشويي نزنند؟ 
مس��لما با اين وضعيت اج��راي قوانين نمي ت��وان انتظار 
داشت به اهداف كالن اقتصادي حتي نزديك شويم. رشد 

8 درصدي با پنهان كاري اقتصادي به دست نمي آيد. 
دولت هم در اين سال ها تالش بسياري كرده تا همه بنگاه ها 
و دس��تگاه هاي مختلف را به سمت شفافيت هدايت كند. 
برنامه ه��اي آقاي رييس جمه��ور براي دول��ت يازدهم و 
دوازدهم نيز در بخش هاي متعددي به شفافيت پرداخته 
است اما همچنان مي بينيم اين قوانين نه درست و نه كامل 
اجرا نمي شود. خوش��بختانه اخيرا در مجلس فراكسيون 
حقوق شهروندي تشكيل شده است. اين فراكسيون خود 
را موظف مي داند در هر مس��اله اي كه حقوق ش��هروندان 

تضييع شود ورود كرده و آن موضوع را پيگيري كند. 
قانون دسترسي آزاد به اطالعات نيز يكي از مصاديق حقوق 
شهروندي است كه امروز به درستي اجرا نمي شود. بطور 

حتم در مجلس پيگير اين مساله خواهيم بود. 
به هر حال حق همه ملت اس��ت كه بدانند دس��تگاه هاي 
عمومي و بنگاه هاي اقتص��ادي چگونه فعاليت مي كنند، 
چه قراردادهايي بسته مي شود و صورت هاي مالي در چه 
وضعيتي است. متاسفانه به داليل مختلف پنهان كاري هاي 
اقتصادي براي س��ال ها اتفاق افت��اده و قطعا مبارزه با اين 
وضعيت كه بسترس��از فس��ادهاي گس��ترده و چند هزار 
ميلي��اردي اس��ت – ك��ه نمونه هاي��ش را ديده ايم- عزم 
راس��خي مي خواهد كه بايد در همه نهادهاي حاكميتي 

وجود داشته باشد. 
*عضو هيات رييسه فراكسيون حقوق شهروندي

فاطمه سعيدي

نگاه 

»نتيجه عدم حضور جلب اس��ت«، آخري��ن بازمانده مثل 
احمدي نژاد به دادسرا احضار شد. 5 روز به اسفنديار دولت 
نهم و دهم فرصت داده شده است تا در خصوص اعالم جرم 
ص��ورت گرفته براي توضيح در يكي از ش��عب دادس��راي 
فرهنگ و رسانه حاضر شود. اتهامات مشايي شايد عناوين 
آشنايي داشته باشد اما تا پيش از رونمايي از تخلفات مثلث 
احمدي نژاد، بقايي و مشايي براي چهره هايي منبعث شده از 
بدنه اصولگرايي استفاده نشده است.  بقاياي محمود دردسر 
اين روزهاي قوه قضاييه اند. يكي از آنها تكليف شان مشخص 
ش��ده و اوين ميزبان محمدرضارحيمي است كه روزگاري 
معاون اول محمود احمدي نژاد بود و درس��ت همان زمان 
كه اتهامات مالي او به جرم مبدل شد محمود احمدي نژاد به 
يار قديمي اش پشت كرد و در ميانه همه هجمه ها نه كنار او 
بلكه مقابلش ايستاد. اما ماجرا در مورد دست راست و چپ 
محمود احمدي نژاد متفاوت بود. حميد بقايي متهم بعدي 
بود. بقايي گرچه به تبعيت از ريي��س ديگر نمي خواهد در 
دادگاه شركت كند اما او همچنان متهم محسوب مي شود؛ 

متهمي كه در دوران آزادي با وثيقه به س��المت دس��تگاه 
قضا انتقاد مي كند. اما ش��رايط براي بقايي بسيار متفاوت از 
رحيمي رقم خورد. محمود احمدي نژاد نه تنها دوشادوش 
بقايي زبان به انتقاد گشود؛ حتي پيش از اينكه براي دومين 
بار دستگير شود همراه او به ساختمان خيابان فاطمي رفت 
تا هر دو براي رقابت رياست جمهوري اعالم آمادگي كردند. 
اسفنديار رحيم مشايي شايد آخرين بازمانده اين حلقه بود 
كه تا ديروز به محاكم قضايي احضار نشده بود. روز گذشته 
اما او هم به جرگه ياران احمدي نژاد پيوست كه احتماال قرار 
است از اين پس مسيرش به دادگاه بيفتد. دولت بهار، پايگاه 
اطالع رساني نزديك به دولت حلقه احمدي نژادي ها ديروز 
از احضار اسفنديار رحيم مشايي به دادسرا خبر داد و نوشت 
مش��ايي به اتهام توهين به مقام معظم رهبري، تبليغ عليه 
نظام، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، توهين به مسووالن 
نظام و نش��ر اكاذيب احضار شده اس��ت.  در راس همه اين 
متخلفان هم محمود احمدي نژاد قرار دارد كه پرونده اش از 
دوران رياس��ت جمهوري باز شد؛ گرچه او حتي يك بار هم 

در دادگاه حاضر به پاسخگويي نشد و در عوض درخواست 
دادگاه علني كرد.  گرچه تشكيل دادگاه علني تا زماني كه 
تشخيص  دادگاه ، علني  بودن  آن  منافي  عفت  عمومي  يا نظم  
عمومي  نباشد يا در دعاوي  خصوصي  طرفين  دعوا تقاضاي 
برگزاري غيرعلني داشته باشند امري طبيعي و بحق است 
اما اين موضوع در مورد محمود احمدي نژاد و يارانش كمي  
متفاوت به نظر مي رس��د. آنها از هر فرصت��ي براي تنفس 
مصنوعي به جريان مطلوب و متبوع شان استفاده مي كنند. 
براي آنها تفاوتي ندارد كه اين تريبون، دادگاه علني باشد يا 
نشست خبري يا حتي حضور مقابل دوربين هاي عكاسان 
ستاد انتخابات. س��وداي اثرگذاري و ماندن در بطن و متن 
افكار عمومي هنوز از سرش��ان بيرون نرفته اس��ت. چه بسا 
همين احضارهاي پي در پي براي شان خوشايند باشد. چرا 
كه به واسطه همين اتفاقات قضايي آنها بار ديگر مي توانند در 
جهت ظلوم نمايي و جلب جامعه هدف شان كه همواره طبقه 
فرودست و در معرض ظلم بوده است، حركت كنند. جرياني 
كه به سوم تير معروف شد و در سال هاي پاياني حكمراني اش 

بر قوه مجريه به جريان انحرافي شهره شد حاال در انتخابات 
رياست جمهوري رد صالحيت مي شود، در راهروهاي دادگاه 
سرگردان است و البته بي واهمه عليه دستگاه قضا صحبت 
مي كند. مثلث محمود احمدي نژاد، حميد بقايي و اسفنديار 
رحيم مشايي درگير پرونده هاي قطور قضايي شده اند كه فعال 
گريزي از آن نيست. گعده اي كه رييسش با اجتهاد در يك 
توصيه و ثبت نام در انتخابات همه را شگفت زده  مي كند اما 
بار ديگر عضويتش در مجمع تشخيص مصلحت نظام تمديد 
مي شود. ديگري به راحتي عليه قوه قضايي صحبت مي كند 
اما با مماشات متوليان دستگاه قضا تنها به »قابل پيگيري 
قضايي اس��ت« اكتفا مي كنند. اما اين تخلفات كه پرونده 
احمدي نژادي ها را هر روز از ديروز قطورتر مي كند، چيست؟

همين چند ماه پيش بود كه دادس��تان ديوان محاس��بات از 
جزييات تكان دهنده  تخلفات احمدي ن��ژاد خبر داد. فياض 
شجاعي چندي پيش در گفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد كه 
تاكنون 7 حكم عليه احمدي نژاد صادر شده كه همه آنها قطعي 
است. 5 پرونده نفتي و دو پرونده غيرنفتي كه همگي منجر به 

سوژه

آخرين بازمانده احمدي نژادي ها هم به دادسرا احضار شد 

متهم؛اسفندياررحيممشايي

علي ربيعي، وزير كار، رفاه و ام��ور اجتماعي ركورددار وزرا 
در طرح سوال نمايندگان اس��ت. پرترددترين وزير كابينه 
ب��ه مجلس، در حالي روز گذش��ته براي پاس��خ به س��وال 
پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي به بهارس��تان 
رفته بود كه در يك ماه و نيم گذش��ته سه بار براي پاسخ به 
س��وال نمايندگان راهش به مجلس افتاده و يك كارت زرد 
هم از آنها گرفته است. اين ديگر به يك رسم نانوشته تبديل 
شده است؛ جلساتي كه علي ربيعي يك سر آن باشد بدون 
حاشيه نيستند. چه اين بار كه بحث شكايت علي ربيعي از 
پورابراهيمي )نماينده سوال كننده( در جريان طرح سوال 
علني شد و چه بار قبل كه نمايندگان ناراضي از علي ربيعي 
صباغيان را دوره كرده بودند كه بگويد از پاسخ او قانع نشده 
تا سوال به راي گذاشته شود و چه تالش هاي او براي گرفتن 
راي اعتماد از نمايندگان در ايام تشكيل كابينه دوازدهم كه 

تبعاتش تا همين جلسه ديروز هم كشيده شد. 
ربيعي ديروز براي پاس��خ ب��ه ميزان ش��فافيت هاي مالي 
شركت هاي زيرمجموعه وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي به 
مجلس آمده بود. در جريان جلس��ه ديروز البته معلوم نشد 
چرا سوال پورابراهيمي از ربيعي از يك سال و نيم پيش كه در 
دستور كار مجلس قرار گرفته بود بايد حاال در نوبت رسيدگي 
قرار بگيرد. اما به هر حال مبناي س��وال او قانون دسترسي 
آزاد به اطالعات است كه س��ال 93 به تصويب رسيده بود. 
به عالوه بند 5 ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساس��ي هم بر افش��اي اين اطالعات اقتصادي و 
شفايفت مالي تاكيد كرده است. براساس موادي از اين قانون 
ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي موظف هستند اطالعات 
مالي خودشان را جهت ثبت نزد سازمان بورس افشا كنند. 
به اين ترتيب صورت مالي، ترازنامه و سود و زيان شركت ها 
بايد هرس��اله در سازمان بورس ثبت شود و اين ثبت شامل 

موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي نظامي و 
انتظامي، سازمان هاي خيريه، سازمان هاي بقيع و متبركه و 

صندوق هاي بازنشستگي مي شود. 
اما ديروز پورابراهيمي ضمن طرح سوالش اطالعات جالبي 
از عدم اجراي اين قانون به نمايندگان مجلس داد. از جمله 
اينكه »در حال حاضر 7 هزار خيريه در كشور وجود دارد كه 
حتي يك صفحه صورت هاي مالي خود را افشا نمي كنند و 
از هزاران شركت تنها 27 شركت در سامانه كدال صورت هاي 
مالي خ��ود را ارايه كرده اند.« ح��رف پورابراهيمي اين بود 
كه تمامي شركت هاي وابس��ته به وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مكلف بوده اند كه تمام��ي اطالعات مالي خود را 
افشا كنند و بانك مركزي هم مكلف بوده تا حساب تمامي 
شركت هايي كه اطالعات مالي خود را افشا نكرده اند مسدود 

كند. اما اين اتفاق نيفتاده است.
 تنها 5 درصد اطالعات اقتصادي شركت هاي 

زيرمجموعه وزارت تعاون افشا شده اند
وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي 6 ش��ركت ب��زرگ 
ازجمله س��ازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشس��تگي 

كشوري، بيمه اجتماعي عشاير، صندوق فوالد، بانك رفاه 
و بانك توس��عه تع��اون زيرمجموعه خ��ودش دارد. از بين 
اين مجموعه هاي بزرگ اقتصادي فقط هزاران شركت در 
اليه هاي اول، دوم و سوم س��ازمان تامين اجتماعي وجود 
دارد كه به گفته پورابراهيمي ارزش برآوردي شركت هاي 
تامين اجتماعي 40 هزار ميليارد تومان اس��ت. همينطور 
در زيرمجموعه صندوق بازنشس��تگي كش��وري هم 187 
شركت وجود دارد كه اطالعات ريز آنها در دسترس نيست. 
به گفته پورابراهيمي ش��ركتي وجود دارد كه 260 شركت 
زيرمجموعه خود ثبت كرده؛ ام��ا يك صفحه اطالعات در 
آن وجود ندارد و اگر اطالعات اين ش��ركت ها افش��ا نشود 
مشخص اس��ت كه تخلفات در ش��ركت هاي زيرمجموعه 
وزارت تعاون ش��كل مي گيرد.  پورابراهيم��ي در حالي كه 
با عصبانيت ربيعي را خطاب قرار داد، گفت: »ش��ما مكلف 
بوديد شفافيت اطالعات اقتصادي را به استناد مّر قانون اجرا 
كنيد؛ اما تنها 5 درصد اطالعات افشا شد كه يكي از اين موارد 
عدم اظهارنظر حسابرس مالي است به اين معنا كه وضعيت 
آنقدر اسفبار اس��ت كه امكان حسابرسي وجود ندارد.« بنا 

بر آنچه پورابراهيمي گفت گزارش ديوان محاس��بات هم 
نشان مي دهد »دارايي هاي صندوق بازنشستگي به واسطه 
ناكارآمدي مديريتي در حال از بين رفتن است و صورت هاي 
مالي فقط تا سال 92 تهيه ش��ده است و تنها شركت هاي 

درجه 5 بوده اند كه افشاي اطالعات داشته اند.«
پورابراهيمي اصرار داشت كه مجموعه هايي همچون »بانك 
رفاه، بانك توسعه تعاون، هلدينگ ها، صندوق بازنشستگي، 
شركت حمل و نقل ريلي رجا، حسابرسي تامين اجتماعي 
هيچ كدام افشاي اطالعات نداشته اند در حالي كه مهم ترين 
اقدامات مالي در اين س��ازمان ها انجام ش��ده است«  البته 
ربيعي هم در پاس��خ اصرار داش��ت كه به تكاليف خودش 

عمل كرده است. 
ربيعي: 70 درصد شركت هاي زيرمجموعه وزارت 

درحوزه بورس وارد شده اند
علي ربيعي اما در پاسخ به پورابراهيمي سعي داشت بگويد 
»اصالح صندوق ها و گزارش صحيح اطالعات و دخيل كردن 
شركاي اجتماعي از مهم ترين اهداف او در وزارت تعاون بوده 

و گام هاي مهمي در اين باره برداشته است.« 
ربيعي گفت كه نبايد به اين وزارتخانه نگاه اقتصادي داشت 
و وظاي��ف وزارت كار در مجموع بايد به گونه اي باش��د كه 
مانع فقر و ايجاد اش��تغال ش��ود. به گفته ربيعي »بخشي 
از اي��ن اقدامات در حوزه صندوق ها اس��ت ك��ه تعدادي از 
اين ش��ركت ها مديريتي و تعدادي غيرمديريتي است كه 
ممكن اس��ت درخصوص برخي از شركت ها با خطا روبه رو 
شده باش��يم؛ اما سعي كرده ايم بخش��نامه درستي در اين 
خصوص تدوين كنيم كه تمام آنها با همكاري دستگاه هاي 
كشور بوده است.« استقرار سامانه هوش تجاري و داشبورد 
مديريتي در شس��تا از جمله اقداماتي بود كه ربيعي از آنها 
براي شفافيت بيشتر در وزارت تعاون نام برد. به عالوه كاهش 

ميزان شفافيت اقتصادي شركت هاي زيرمجموعه وزارت تعاون، علي ربيعي را به مجلس كشاند

همهدستگاههاباسرعتوهمهتوانبه
ياريآسيبديدگانبشتابند

مقام معظم رهبري درپي حادثه تلخ زمين لرزه در غرب كشور:

در پ��ي وقوع حادثه تلخ و مصيبت ب��ار زمين لرزه در غرب 
كشور كه به جان باختن و زخمي شدن جمعي از هم ميهنان 
عزيز انجاميد، حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي با صدور پيامي ضمن تسليت به ملت ايران 
به خصوص مردم عزيز استان كرمانشاه، تاكيد كردند: همه 
دستگاه هاي لشكري و كشوري با همه همت و امكانات به 

ياري آسيب ديدگان بشتابند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رهبري، متن پيام رهبر 

معظم انقالب اسالمي به شرح زير است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

با تاس��ف و اندوه فراوان خبر زمين لرزه در غرب كشور را 
كه به جان باخت��ن جمعي از هم ميهن��ان عزيز و زخمي 
شدن جمعي بيش��تر انجاميده و خسارات بسياري پديد 
آورده اس��ت، دريافت كردم. وظيفه مس��ووالن آن است 
كه در همين نخس��تين س��اعات با همه هم��ت و توان به 
ياري آسيب ديدگان به ويژه در زير آوار ماندگان بشتابند 
و با بهره گيري س��ريع از همه امكانات موجود، از افزايش 

تلفات جلوگيري كنند.
ارتش و س��پاه و بس��يج، با نظم و س��رعت به آوار برداري 
و انتقال مجروح��ان كمك كنند و دس��تگاه هاي دولتي 
چ��ه نظامي و چ��ه غيرنظامي هم��ه توان خ��ود را براي 
ياري آس��يب ديده ها و خانواده هاي آنان به صحنه آورند. 
اينجانب از اعماق دل، اين حادث��ه تلخ و مصيبت بار را به 
ملت ايران به خصوص به مردم عزيز استان كرمانشاه و به 
ويژه به خانواده هاي مصيبت زده تس��ليت عرض مي كنم 
و متضرعان��ه از خداوند متعال مي خواهم كه اين محنت و 
رنج را مايه جلب رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر و 

پايداري و مقاومت ملّت عزيزمان بيفزايد.
از همه كس��اني كه مي توانند به نحوي در سبك كردن بار 
مصيبت و جبران خسارت موثر باشند درخواست مي كنم 

كه به ياري آسيب ديدگان بشتابند. 
والسالم عليكم و رحمـ］ اهلل
سيد علي خامنه اي
22 آبان ۱3۹۶

اربعين نشانه گسترش روح جهاد و شهادت در راه 
خداست

حض��رت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي 
صبح روز دوش��نبه در ديدار جمعي از مسووالن و فعاالن 
فرهنگي اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي و قم، با تجليل از 
پديده باش��كوه و حيرت انگيز راهپيماي��ي اربعين و با دعا 
و آرزوي قبولي زيارت زايران، از دست اندركاران برگزاري 

اين مراسم تقدير و تشكر كردند. 
آيت اهلل خامن��ه اي راهپيماي��ي عظيم اربعين را نش��انه 
گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگي براي 
شهادت، در همه دنياي اسالم دانستند و افزودند: »حضور 
اين جمعيت عظيم از نقاط مختلف دنيا با وجود تهديدهاي 
تروريس��تي، پديده اي عظيم و نش��ان دهنده اوج گرفتن 
تفكر مب��ارزه در راه خدا و آمادگ��ي عمومي و همگاني در 

اين راه است.«
رهبر انقالب اس��المي پديده الهي و معن��وي راهپيمايي 
اربعين را بي س��ابقه و غيرقابل توصيف خواندند و با تشكر 
از دست اندركاران برگزاري اين حركت عظيم گفتند: »از 
دولت عراق كه وسايل برگزاري اين حركت باشكوه را فراهم 
كرد، از ملت عزيز عراق كه اين گونه مخلصانه و شادمانانه 
از زاي��ران حضرت اباعبداهلل عليه الس��الم پذيرايي كرد، از 
جوانان مبارز عراقي و حش��د ش��عبي و دس��ت اندركاران 
تامين امنيت مراسم و از مسووالن عتبات در نجف اشرف 
و كربالي معلي، قلبا تشكر مي كنيم و بركات الهي را براي 

آنان خواستاريم.«

همه دستگاه ها و نهادها دست به دست هم داده تا به وضعيت 
آسيب ديدگان زلزله يكشنبه شب رسيدگي كنند. در راس آنها 
دولت. نيروهاي مسلح، مجلس و شهرداري تهران نيز به كمك 
آمده اند. احزاب و چهره هاي سياسي نيز با پيام هايي تسليت 
و ابراز همدردي همراهي خود با مردم غرب كش��ور را نشان 
داده اند. هميش��ه همين طور بوده و در مواقع بحراني شاهد 
وحدت و تالش يكپارچه مس��ووالن و مردم براي ساماندهي 
امور هستيم. مقامات مسوول در بخش هاي مختلف اين بار نيز 
همين رويه را در پيش گرفتند. اول از همه حس��ن روحاني، 
رييس جمهور كه قرار اس��ت امروز راهي كرمانشاه شده تا از 
نزديك وضعيت را ببيند. همچنين شب گذشته هيات دولت با 
صدور بيانيه اي ضمن تسليت حادثه تلخ و اندوهبار زلزله غرب 
كش��ور و ابراز همدردي با خانواده قربانيان و آرزوي سالمتي 
براي مجروحان اين حادثه، امروز )سه شنبه بيست و سوم آبان( 

را در سراسر كشور عزاي عمومي اعالم كرد. 
 رييس جمهوري دي��روز در پيامي با ابراز هم��دردي با همه 
آسيب ديدگان و داغديدگان حادثه زلزله در استان هاي غربي 
كش��ور به ويژه در استان قهرمان پرور كرمانشاه، تصريح كرد 
كه »دولت ب��ا تمام امكانات خود و به صحن��ه آوردن توانايي 
همه دستگاه ها در سطح ملي و محلي در كنار آسيب ديدگان 
خواهد بود.« روحاني صبح اول وقت ديروز با وزراي مس��وول 
و دستگاه هاي امدادرساني جلسه گذاشت و وزراي بهداشت 
و كش��ور را به منطقه فرس��تاد. روحاني در گام بعد اس��حاق 
جهانگيري، معاون اول خود را مامور كرد تا به موضوع رسيدگي 
كرده و تمام امكانات كش��ور را براي نجات هموطنان گرفتار 
زير آوارها و همچنين رس��يدگي كامل به مصدومين حادثه 
بس��يج كند. او همچنين طي يك تماس تلفني با »هوشنگ 
بازوند« استاندار كرمانشاه در جريان تازه ترين گزارش وضعيت 
امدادرساني و رسيدگي به زلزله زدگان اين استان قرار گرفت 
و دستورات الزم را صادر كرد.  اسحاق جهانگيري بعد از آنكه 
از س��وي رييس جمهور ماموريت ويژه گرفت دس��ت به كار 
شده و در تماس هاي تلفني جداگانه با استانداران كرمانشاه، 
كردس��تان و ايالم ضمن اطالع از آخرين ميزان خسارات، بر 
ضرورت بس��يج تمام امكانات استان براي رسيدگي فوري به 
آسيب ديدگان و جبران خس��ارات تاكيد كرد. وي همچنين 
در ابتداي جلسه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از بسيج 
همه دستگاه ها و امكانات كشور براي كمك به آسيب ديدگان 
اين حادثه بسيار تلخ خبر داد. سيد حسن قاضي زاده هاشمي، 
وزير بهداشت كه از چهارسال گذشته هميشه نخستين نفر به 
محل حوادث و رويدادها رس��يده است، اين بار نيز راهي شد. 
البته ب��ه اتفاق عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كش��ور كه در 
ساعات اوليه وقوع زلزله تلفني به رييس جمهور گزارش داده و 
مامور شده بود تا به محل حادثه برود. هر دو وزير بعد از دستور 
رييس جمهور با همراهي رييس جمعيت هالل احمر و تيمي 

از نهاد رياست جمهوري عازم استان كرمانشاه شدند. 
همراهي ارتش و سپاه

نيروهاي مس��لح در مواجه با زلزله غرب كشور نقش پررنگي 
ايف��ا كرده و بعد از چند هفته صحب��ت از همراهي و همدلي 
به صورت عمل��ي همكاري خ��ود را به نمايش گذاش��تند. 
سرلش��كر باقري، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در پيامي 
به سازمان هاي نيروهاي مسلح دستور داد كه همه امكانات 
خ��ود را براي كمك ب��ه حادثه ديدگان زلزله بس��يج كنند.  
سردار رمضان شريف، سخنگوي سپاه پاسداران نيز با تاكيد بر 
اينكه »با دستگاه هاي ديگر براي امدادرساني به زلزله زدگان 
در هماهنگي كامل هس��تيم« خاطرنش��ان كرد: »براساس 
دستورالعمل قبل در موارد حوادث طبيعي فرماندهان سپاه 
استاني و قرارگاه استاني به محض بروز حادثه خودشان براي 
امدادرساني ورود مي كنند.« سرلشكر موسوي، فرمانده كل 
ارتش نيز براي بررسي وضعيت كمك رساني به كرمانشاه رفت 
و گفت: »تمامي امكانات نيروهاي ارتش در خدمت مردم عزيز 
در مناطق زلزله زده خواهد بود و آماده تامين هرگونه نيازمندي 

ستاد بحران خواهيم بود.« 
اعزام كميسيون هاي مجلس 

وزرا يا فرماندهان نظامي تنها كس��اني نيستند كه به مناطق 
زلزله زده اعزام ش��ده اند. در واقع مجلس شوراي اسالمي نيز 
به كمك دولت آمد و با اعزام اعضاي چند كميسيون درصدد 
كمك برآم��د. علي الريجاني، رييس مجل��س ديروز ضمن 
درخواست از وزارتخانه هاي كشور، بهداشت و سازمان هالل 
احمر براي امداد رساني هرچه سريع تر به استان هاي ايالم و 
كرمانشاه كميسيون هاي عمران، شوراها و امور داخلي مجلس 
را مامور اعزام گروهي به مناطق زلزله زده براي امدادرس��اني 
هر چه س��ريع تر و برآورد خسارت ها كرد. آن طور كه مسعود 
پزشكيان، نايب رييس مجلس ديروز در صحن علني گفت، 
عالوه بر دو كميس��يون مذكور كميس��يون هاي بهداشت و 

اجتماعي نيز تيم هايي را جهت بررس��ي وضعيت س��المت 
جس��مي و رواني زلزله زدگان به منطقه اعزام خواهند كرد. 
برخي از مجلس��ي ها نيز با صدور پيام هاي تسليت همراهي 
خود با مردم حادثه ديده را نش��ان دادند. محمد رضا عارف، 
عضو فراكسيون اميد با صدور پيامي گفت: »مطمئنا مسووالن 
امدادي و درماني و نيروهاي نظامي و انتظامي با كمك مردم 
خوب و نوع دوست كشورمان همچون گذشته نهايت مساعي 
خود را در كمك به هموطنان آسيب ديده مبذول داشته و يار 
و مددرسان آنها خواهند بود. با توجه به احتمال وقوع بالياي 
طبيعي در آينده، اميدوارم با توسعه زيرساخت ها، مقاوم سازي 
ساختمان ها توسط مردم و مسووالن و تجهيز امكانات، شاهد 
كاهش خس��ارات و تلفات جاني باشيم.« مجمع نمايندگان 
اس��تان كرمانش��اه در پي وقوع زلزله در مناطق مختلف اين 
اس��تان ضمن صدور بيانيه اي از دولت و مردم درخواس��ت 
كرد كه با سرعت بيشتر به آسيب ديدگان كمك كرده و آنها 

را ياري رسانند.
همراهي شهرداري تهران

عالوه بر مجلس شوراي اسالمي، شهرداري تهران نيز به كمك 
آمد و يك اكيپ براي امداد، كمك رساني و اهداي موادغذايي و 
بهداشتي به مناطق زلزله زده اعزام كرد. محمدعلي نجفي در 
حاشيه بازديد از ستاد مديريت بحران شهر تهران ضمن اظهار 
تاسف نس��بت به زلزله يكشنبه شب گفت: شهرداري تهران 
در كنار برنامه هاي وزارت كش��ور براي مديريت حادثه زلزله 
به صورت آماده باش درآمده و من طي تماس هايي با استاندار 
كرمانشاه و شهرداران شهرهاي صدمه ديده در جريان آخرين 

نيازها و اقدامات قرار گرفتم. 
تاكيد آملي الريجاني بر تسريع در رسيدگي 

رييس قوه قضاييه يكي ديگر از مس��ووالن كش��ور است كه 
با تاكيد بر ضرورت تس��ريع در رس��يدگي به آسيب ديدگان 
از دس��تگاه هاي زير مجموعه قوه قضاييه خواست به كمك 
آيند. او با بيان اينكه امدادرس��اني و رسيدگي به مجروحان با 
توجه به برودت هواي مناطق غربي كشور، همت و تالش همه 
دس��تگاه هاي اجرايي و نهادهاي خدمت رسان را مي طلبد، 
تصريح ك��رد: در تماس تلفني با روس��اي كل دادگس��تري 
استان هاي غربي، گزارشي از وضعيت مناطق زلزله زده دريافت 
شد و در حال حاضر مسووالن قضايي استان هاي درگير زلزله 
براي پيگيري مسائل و حل مشكالت موجود در منطقه حضور 
دارند. محمد جعفر منتظري، دادستان كل كشور نيز با صدور 
پيامي ضمن اعالم تسليت به خانواده هاي قربانيان زلزله غرب 
كشور و مردم كشورمان، دادستان هاي عمومي و انقالب مراكز 
استان هاي زلزله زده را به پيگيري جدي حل و فصل مشكالت 
و نظارت بر روند خدمت رساني و امداد رساني به مردم مناطق 

زلزله زده مكلف كرد. 
واكنش اينستاگرامي واليتي و سيد حسن خميني

علي اكبر واليتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل 
از ديگر سياسيوني است كه ديروز بر ضرورت همراهي همه 
دستگاه ها و كمك رساني هرچه س��ريع تر تاكيد كرد. او در 
صفحه اينس��تاگرام خود ضمن ابراز همدردي و تس��ليت به 
ملت بزرگ ايران، نوشت: »بي ترديد تمامي دست اندركاران 
در بخش هاي مختل��ف امداد، نجات، نظام��ي، انتظامي و... 
با به كارگيري تمام توان خود بايد به ياري آس��يب ديدگان، 
مصدومان و همچنين نج��ات زير آوار ماندگان بش��تابند و 
اميداريم همه آناني كه در حادثه گرفتار ش��ده اند در صحت 
و س��المت قرار گيرند.« حجت االسالم سيدحسن خميني 
نيز اينستاگرام را براي انتشار پيام خود انتخاب كرد و نوشت: 
»حادثه زلزله در مناطق مختلف كشور كه منجر به درگذشت 
تعدادي از هموطنان مان شد، تلخ و جانگداز است. خدا به همه 
آسيب ديدگان صبر و مرحمت عطا فرمايد و مصيبت آنها را به 

لطف و كرامت خويش جبران نمايد.«
از همراهي مولوي عبدالحميد تا تذكر احمد خاتمي

مولوي عبدالحميد، امام جمعه اهل س��نت زاهدان از ديگر 
چهره هاي شاخصي اس��ت كه به زلزله غرب كشور واكنش 
نشان داد و از مس��ووالن خواست كه به ياري آسيب ديدگان 
بش��تابند. وي تاكيد كرد: ما نيز براي هر نوع امدادرساني به 
آسيب ديدگان آمادگي داريم. گفتني است احزاب سياسي 
نيز با صدور پيام ها و بيانيه ها ابراز همدري كرده و از آمادگي 
خود براي ياري رساني گفتند. حزب موتلفه، كارگزاران، نداي 
ايرانيان و اتحاد ملت از اي��ن جمله اند. آيت اهلل احمد جنتي، 
رييس مجلس خبرگان و آيت اهلل احمد خاتمي نيز پيام هايي 
صادر كردند. آيت اهلل خاتمي در همين پيام توصيه اي نيز به 
تحليلگران داش��ت و گفت: » نكته اي را كه با توجه به تجربه 
زلزله بم تذكر مي دهم اين است كه تحليلگران مراقب تحليل 
خود باش��ند؛ مبادا س��بب افزايش رنج داغديدگان باشند، 

همانند آنكه، چون گناه كرديد زلزله شد.« 

هيات دولت امروز را عزاي عمومي اعالم كرد

رييسجمهوربهكرمانشاهميرود
گزارش

هيچ دستگاهي قانون دسترسي آزاد به اطالعات را رعايت نمي كند
عزت اهلل يوسفيان مال: 

علي ربيعي، وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ديروز 
توانسـت نمايندگان مجلس را در مورد شفاف بودن 
اطالعات در شركت هاي زيرمجموعه تامين اجتماعي 
قانع كند اما حضور او در مجلس و سـوال در اين باره 
بهانه خوبي اسـت تا نگاهي به وضعيت اجراي قانون 
دسترسي آزاد به اطالعات داشته باشيم؛ قانوني كه 
به نظر مي رسد نه در وزارت كار و نه در هيچ دستگاه 
اجرايي ديگري مطابق انتظار اجرا نمي شود. عزت اهلل 
يوسفيان مال، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
معتقد است كه هر قصوري بوده از سوي دولت صورت 
گرفته و مجلس از تمـام ابزارها و امكانات خود براي 

نظارت بر اجراي اين قانون استفاده كرده است. 

ارزيابي شما از وضعيت اجراي قانون دسترسي آزاد 
به اطالعات چيست؟

قوانين دسترس��ي آزاد به اطالعات و ارتقاي سالمت اداري 
براي مقابله با مفاسد اقتصادي تدوين شده است. بر اساس 
ماده 32 قانون ارتقاي س��المت اداري همه دس��تگاه هاي 
اداري بايد به نحوي اطالعات را به يكديگر منتقل كنند كه 
همه بتوانند به اين اطالعات دسترسي كامل داشته باشند. 
مساله قاچاق كاال را مثال مي زنم. وقتي يك كاالي خارجي 
قاچاق ناميده مي شود كه در سيستم گمرك ثبت نشود. اما 
گاهي نيز شاهديم كه كاالي وارداتي در سيستم گمرك ثبت 
مي ش��ود اما اطالعات كافي و درست وارد نشده است. مثال 
كاالي ساخت 2017 را 2010 ثبت كنند. وقتي دسترسي 
آزاد به اطالعات وجود داش��ته باش��د اطالعات درس��ت يا 
حتي نادرست ثبت ش��ده در اختيار گمرك و ديگر نهادها 
قرار مي گيرد. اهميت اين مس��اله وقتي مشخص مي شود 
كه توجه داشته باش��يم كاالي وارد شده در كشور فروخته 
مي شود و در اينجا پاي سازمان مالياتي كشور به ميان مي آيد. 
با اجراي قانون دسترسي آزاد اطالعات هنوز كاال به كشور وارد 
نشده اطالعات آن در سيستم گمرك ثبت است. همچنين 
سازمان مالياتي پيش از دريافت اظهارنامه از اطالعات مورد 

نياز خود مطلع است. 
در بخ��ش ارز و ريال نيز همين  ضرورت دسترس��ي آزاد به 
اطالعات وجود دارد. فردي كه از يك بانك وام گرفته و معوقه 
دارد نبايد بتواند از بانك هاي ديگر وام بگيرد. اكنون اين طور 
نيست و فرد از بانك هاي دوم و س��وم نيز وام مي گيرد زيرا 
دسترسي به اطالعات وجود ندارد و اطالعات وام اول توسط 
بانك مركزي در اختيار بانك ه��اي ديگر قرار نمي گيرد. به 
همين خاطر است كه سالمت اداري ارتقا نيافته و مقابله با 

فساد سخت است. 
دسترسـي آزاد بـه اطالعـات در حوزه هـاي 

غير اقتصادي چه طور مفيد خواهد بود؟
اي��ن را به دس��تگاه ها و موضوعات ديگر مث��ل آزمون هاي 
اس��تخدامي، ورود و خروج كارمندان، انتصابات و... تسري 
دهيد. مث��ال وقتي عملكرد يك مدي��ر در دوران خدمت او 
مشخص و قابل ارزيابي باشد در مورد انتصابات نيز مي توان 

تصميم هاي درست تري گرفت. اين قانون بسيار مفيد خواهد 
بود اما متاسفانه فقط تصويب شده و اجرايي نشده است. 

كدام دسـتگاه ها بيشـتر ايـن قانـون را ناديده 
گرفته اند؟

تقريبا اكثر دستگاه هايي كه بايد اين قانون را در مركز توجه 
قرار دهند، آن را رعايت نمي كنند. مثال روش��ن آن همين 
وضعيت موسسات مالي غيرمجاز است. يكي مي گويد از بانك 
مركزي مجوز داشته، ديگري مي گويد از وزارت كار و تعاون 
مجوز داشته است. يكي مي گويد نه، آنجا تعاوني ثبت شده 
و تغيير وضعيت بايد با مجوز بانك مركزي همراه مي ش��ده 
و نش��ده اس��ت. اگر همان ابتدا ثبت تعاوني در سايت هاي 
بانك مركزي و... قابل دسترس��ي بود همه با خبر بودند كه 
چه وضعيتي وجود دارد و حتي ارباب رجوع نيز مطلع بود. 
به نظر من اكنون نمي توان معدل گرفت كه كدام دس��تگاه 
بيش��تر و كدام كمتر اين قانون را اجرا كرده است. به اعتقاد 
من كل دولت مسوول است و بايد اين سيستم را براي مقابله 

با فساد اجرا كند. 
چه كسي مسوول وضعيت فعلي و ناديده گرفتن 
قانون دسترسي آزاد به اطالعات است؟ كدام نهاد 

در نظارت بر اجراي آن قصور كرده است؟ 
دولت. اعضاي دولت نسبت به يكديگر مسووليت تضامني 
دارن��د. حتي وزير خارج��ه در مورد انتصاب يك اس��تاندار 
مسووليت تضامني دارد و نمي تواند بگويد كه به من ربطي 
ندارد. وقتي از واژه دولت استفاده مي كنيم منظور همه اركان 
دولت اس��ت كه بايد اين قانون را اجرايي كرده و اطالعات را 
آزاد و ش��فاف در اختيار مردم قرار دهن��د. اطالعات بايد به 
قدري آزادانه و در دس��ترس همه باشد كه هيچ كس نتواند 
يك چك بي اعتبار دس��ت ديگري بدهد. اين  پيشگيري از 
وقوع جرم و سالم سازي محيط اداري است و دولت وظيفه 

اجراي آن را دارد. 
مجلس به عنوان نهادي كـه اين قانون را تصويب 
كرده و بخشـي از وظايف آن نيز نظارت بر اجراي 
مصوبات است، در اين زمينه چه اقداماتي كرده و 

چه اقداماتي مي تواند انجام دهد؟ 
وقتي از نظارت صحبت مي كنيم بايد ابتدا ابزار و اختيارات 
دس��تگاه ناظر را در نظر بگيريم. ممكن است يك دستگاه 

ناظر قادر به اخراج، زنداني كردن، ش��الق زدن يا... باشد اما 
ابزار مجلس براي اعمال نظارت سوال، استيضاح و تحقيق و 
تفحص است. همين كه يك وزير به صحن علني مي آيد و به 
سوال پاسخ مي دهد به معني نظارت مجلس است. مجلس 
توان بيش از اين ن��دارد و نمي تواند برود در يك وزارتخانه و 

بگويد فالن مديركل را اخراج كنيد و... 
در جلسه ديروز مجلس از همين ابزار يعني سوال 
اسـتفاده شـد و مجلس از توضيحات او قانع شد. 
اينكه بگوييم دولـت قانون را اجـرا نمي كند و از 
توضيحات وزير در مورد اجراي آن قانع شـويم با 

هم در تناقض نيست؟
اين ديگر نظر نمايندگان است. نمي توان گفت كه نمايندگان 
حتما نبايد قانع شوند. يك نماينده در پايان جلسه تشخيص 
مي دهد كه قانون اجرا شده و يكي ديگر تشخيص مي دهد كه 
توضيحات وزير قانع كننده نيست. به اين موضوع نمي توان 
وارد شد چون تشخيص و نظر نمايندگان است. نفس سوال از 
وزير و پاسخ دادن وزير به معناي اعمال نظارت مجلس است. 
 دولـت را مسـوول اصلـي عـدم اجـراي قانون 
دسترسـي آزاد به اطالعات مي دانيد، به نظر شما 
موانع اجـراي قانون و عوامـل بي توجهي به آن از 

نظر شما چيست؟
برخي مي گويند كه امكان��ات و بودجه كافي در اين بخش 
نداري��م. مي گويند دولت هزينه هاي واجب تري داش��ته و 
نتوانسته اس��ت كه اين قانون را به درستي اجرا كند. برخي 
مي گويند كه دس��تگاه ها با يكديگر همراه��ي و همكاري 
نمي كنند. يعني ممكن اس��ت برخ��ي از واحدها نخواهند 
اطالعات خود را به صورت ش��فاف در اختي��ار ديگران قرار 
دهند. در واقع عوامل و موانع مختلفي وجود دارد كه دولت 

وظيفه دارد آن را رفع كند. 
براساس قانون دسترسـي آزاد به اطالعات، بانك 
مركزي موظف شده بود كه حساب دستگاه هايي 
كه قانون را اجرا نمي كنند مسـدود كند؛ اين كار 

انجام شده است؟
اين اقدام تا حدودي انجام شده است. بانك مركزي گام هاي 
خوبي برداشته است به خصوص در حوزه صدور چك. براي 
معوقات بانكي نيز اقداماتي انجام شده و ليست سياه تشكيل 
شده است اما اين اقدامات هنوز براي پاسخگويي به تخلفات 
موجود كافي نيست. به اعتقاد من بانك مركزي براي انجام 
وظيفه بهتر نيازمند ابزار و امكانات بيشتري است. ابزار فعلي 

آنها خيلي كم است. 
به اين ترتيب معتقد هسـتيد كه همه راه ها براي 
اجراي صحيح قانون دسترسي آزاد به اطالعات به 

دولت ختم مي شود؟ 
بله، البته مي دانيم كه ممكن است دولت در برخي مواقع به 
مجوز مجلس نياز داشته باشد. در آن موارد نيز با ارايه اليحه 
مي تواند كار را پيش ببرد. اما مجلس نمي تواند راس��ا براي 
اجرايي كردن اين قانون اقدام كند زيرا بار مالي دارد و طبق 
اصل 75 مجلس نمي تواند اقدام هزينه داري از دولت بخواهد. 

برگزاري جلسات مشترك گفت وگو
سران قوا؛ هر دو هفته يك بار

تغيير در دفتر ييس جمهوري

خط و نشان پايداري

من آقازاده ام

اثرات منطقه اي امپراتور دروغ

اهميت فرامطبوعاتي يك مطبوعه

معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رييس جمهوري خبر 
داد كه روساي سه قوه براي برگزاري جلسات مشترك هر 
دو هفته يك بار توافق كرده اند. پرويز اس��ماعيلي، معاون 
ارتباطات و اطالع رس��اني دفت��ر رييس جمهور در توييتر 
خود نوشت: روس��اي محترم قوه مجريه، مقننه و قضاييه 
توافق كرده اند كه جلسات مشترك شان تقريبا هر دو هفته 
يك بار برگزار ش��ود. او در توييتي ديگر تصريح كرد: »اين 
تصميم، نويدبخش هماهنگي بيشتر در اجراي برنامه هاي 
كالن و خدمت موثرتر به مردم است. همراهي و همكاري 
براي حل مش��كل س��پرده گذاران موسس��ات اعتباري، 
طليعه اي از همين تصميم است.« آخرين جلسه مشترك 

سران قوا به ميزباني قوه قضاييه 20 آبان برگزار شد. 

روز گذشته حسن روحاني طي حكمي »حميد ابوطالبي« 
را به عنوان مش��اور رييس جمهوري منصوب كرد.  حميد 
ابوطالب��ي پيش از اين و در دولت يازدهم به عنوان معاون 
سياسي دفتر رييس جمهوري فعاليت مي كرد.  همچنين 
چن��دي پيش اخبار غيررس��مي در م��ورد حضور مجيد 
تخت روانچ��ي در معاونت سياس��ي رياس��ت جمهوري 

منتشر شد.

نصراهلل پژمانفر، عضو ش��وراي مرك��زي جبهه پايداري و 
نماينده مشهد گفت: بايد قبول كنيم كه آقاي ناطق نوري 
تغيير مبنا داده و ايشان بايد بيايد شفاف مسائلش را مطرح 
كند. اين نماينده مجلس در گفت وگو با خبرآنالين گفت: 
»فعال سياسي آن كسي اس��ت كه مي خواهد در صحنه 
حضور داشته باش��د اينكه افرادي بخواهند او را بياورند يا 
نياورند، نيست.« پژمان فر افزود: بايد قبول كنيم كه آقاي 
ناطق نوري تغيير مبنا داده و روش هاي ايشان تغيير كرده 
است؛ خيلي ها نس��بت به رفتار ايشان گاليه مند هستند 
و سوال و انتقاد دارند بر اين اس��اس ايشان هم بايد بيايد 

و شفاف مسائل اش را مطرح كرده و اعالم موضع كند. 

محمدحسين، پسر دوم حاج سعيد حداديان، مداح معروف 
در گفت وگو با خبرآنالين خ��ود را آقازاده اي توصيف كرد 
كه با ديگر آقازاده ها فرق دارد. او گفت: »هر طور دوس��ت 
داشته باشم لباس مي پوشم و هر جايي هم دوست داشته 
باشم مي روم.« او در بخشي از مصاحبه در پاسخ به اين سوال 
كه در تيپ، لباس و مو چه كار مي خواهيد انجام دهيد، اما 
نمي توانيد؟ گفت كه هر كاري دوس��ت داشته  باشد انجام 
مي دهد حتي يك بار مدل موهايش  را رونالدويي زده است. 
پسر سعيد حداديان همچنين مدعي شد كه يك ميليون 
و ص��د و پنجاه هزار تومان اج��اره مي دهد و يك ميليون و 

دويست و سي هزار تومان نيز حقوق مي گيرد. 

مساله مهم تر از اصل دروغ هاي ترامپ، اثرات اين رفتار بر 
هم پيمانان منطقه اي آن كشور است و بطور مشخص اين 
اثرات در رفتار محمد بن س��لمان بازتاب يافته اس��ت. در 
توضيح رويدادهاي يمن، يا لبنان يا ايران به صراحت دروغ 
مي گويند. دروغ آنها نيز از نوع آش��كار است، يعني اصرار 
دارند كه مخاطب متوجه شود كه آنان آشكارا مي خواهند 
دروغ بگويند، با علم به اينكه مخاطب مي داند كه اظهارات 
آنان دروغ است، آن را بيان مي كنند و اين يكي از بدترين 
انواع دروغ است.  رفتار عربستان سعودي با سعد حريري، 
نخس��ت وزير لبنان مصداق چنين گزاره اي اس��ت. چنان 
آش��كار دروغ مي گويند كه گويي اصرار دارند مخاطب نيز 
متوجه اين عمد آنان شود. قرار داشتن رهبري جهان عرب 
در دس��ت چنين افرادي نه تنها براي خودشان، بلكه براي 
كل منطقه خطرناك است. به نظر مي رسد كه برخي ديگر 
كشورهاي منطقه از جمله تركيه و تا حدي مصر نيز نبايد 
از اين وضع راضي باش��ند. زيرا آنان نيز به نوعي مجبور به 
ورود به بازي هايي مي شوند كه ساخته و پرداخته عربستان 
است. بنابراين ايران مي تواند بطور نسبي براي بازگرداندن 
رهبري جهان عرب به مصر به اين كشور كمك كند. هرچند 
انجام چنين ايده اي ش��ايد بسيار س��خت باشد، زيرا مصر 
دچار بحران هاي عميق داخلي است، ولي اين امكان وجود 
دارد كه با تقويت نس��بي مصر مانع از يكه تازي سعودي ها 
شد. فراموش نكنيم كه مصر با سياست هاي سعودي ها در 
سوريه مخالف است و به احتمال زياد با قدرت گيري بيش 
از حد آنان نيز مخالف است. مصر براي مواجهه با سعودي 

بايد حاميان مطمئن داشته باشد. 

اما ممكن است بپرسيد چرا كيهان اهميتي فرامطبوعاتي 
دارد؟ چ��را تيتر روزنام��ه اي كه تيراژ چندان��ي هم ندارد 
ممكن اس��ت امنيت م��ا را به خطر بيندازد؟ براي پاس��خ 
به اين س��وال اجازه بدهيد از يك نقل قول استفاده كنيم. 
تابستان سال گذشته كه در فضاي مجازي شايعه اي مبني 
بر حقوق نجومي 187 ميليوني آقاي شريعتمداري منتشر 
شد حسين شمس��يان، عضو شوراي س��ردبيري روزنامه 
كيهان گفت: »حس��ين شريعتمداري با حكم مقام معظم 
رهبري از س��پاه پاسداران به موسس��ه كيهان آمده است. 
مديرمسوول روزنامه كيهان هيچ نوع دريافتي از موسسه 
كيهان ندارد و سازمان پرداخت حقوق وي همان سپاه است 
و برخالف دروغ پراكني هاي اخير، حس��ين شريعتمداري 
تنها حقوق يك سردار سپاه را دريافت مي كند و به عنوان 
مديرمسوول كيهان، از اين موسس��ه مطبوعاتي حقوقي 

دريافت نمي كند.«
تمام اين جمالت در داخل گيوم��ه قرار دارد و نگارنده در 
گفتن آنها نقشي ندارد. اما كليد اصلي ماجرا اينجاست كه 
وقتي ادعاهاي س��رمقاله نويس خوش قلم و خوش ذوق و 
قريحه كيهان كه اتفاقا به شعر و حديث و لطيفه هم مسلط 
اس��ت در مورد بي خطر بودن تيترش درس��ت است كه او 
منسوب به موسسه مطبوعاتي كيهان باشد نه جاي ديگر. 
وقتي فردي در چنين جايگاهي قرار دارد حرفش همسنگ 
حرف روزنامه نگاري مثل امثال ما نيست. حرف او اهميتي 

صدچندان دارد. 

حق شهروندي
در شفافيت اقتصادي

حكم قطعي، به مجلس هم اعالم شده و در بعد جبراني هم در 
حال اجرا اس��ت.  حجم تخلفات اعالمي نزديك به هفت هزار 
ميليارد تومان ب��وده در صورتي كه اموال او حدود دو ميليارد 
تخمين زده شده و دادستان ديوان محاسبات در توضيح بعد 
جبراني آن توضيح داد كه او هرگز به اندازه هفت هزار ميليارد 
تومان مالي به دس��ت نخواهد آورد كه توقيف شده و به خزانه 

باز گردانده شود.
تخلفات مردان مورد عالقه محمود

»با دم شير بازي مي كني؛ اعتبار تو به يك تكه كاغذ است.« 
جمله اي بود كه اسفنديار رحيم مشايي، مرد شماره دو دولت 
محمود احمدي نژاد خطاب به سخنگوي دستگاه قضا گفت. 
زماني كه حميد بقايي در تير 96 براي دومين بار بازداشت شد 
دو روز بعد محمود احمدي نژاد با نامه اي سرگشاده خطاب 
به دستگاه قضا نوشت و از اقدامات اين قوه گاليه كرد.  پس 
از اين اتفاق بود كه غالمحس��ين محسني اژه اي اعالم كرد 
بخشي از نامه منتشر شده پيگرد قضايي دارد. در اين ميان 
اما رييس دفتر سابق رييس دولت نهم و دهم در حمايت از 
بقايي و احمدي نژاد كم نگذاشت. از همين روي شايد حاال 
و پس از چندين ماه باالخره قرعه به نام مشايي افتاد تا راهي 
دادگاه شود و پاسخ بدهد.  البته تخلفات او به همين انتقاد و 
تك جمله ختم نمي شود. در دولت اول كميسيون فرهنگي 
مجلس وقت در نامه اي به رييس جمهوري از او خواس��ت تا 

به سكوت و بي تفاوتي نسبت به اقدامات مشايي در سازمان 
ميراث فرهنگي و گردش��گري خاتم��ه داده و در مورد آن 
پاس��خگو باش��د. گرچه تخلفات حميد بقايي دست چپ 

محمود احمدي نژاد هم در اين سازمان كم نبود. 
اما ماجراي بازداشت بقايي چه بود؟ بقايي يك بار سال 94 
بازداش��ت شد اتهامات مالي كه ابتدا از آن صحبتي به ميان 
نيامد. او در يك نشست خبري كه در فروردين 96 و در حوالي 
انتخابات برگزار كرد مدعي شد »محكم مي گويم هر سندي 
عليه بقايي داريد، از برگه بازجويي گرفته تا فيلم بازجويي، 
آنها را منتشر كنيد، تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد.« 
حميد بقايي روز يكش��نبه 18 تير 1396 با حكم بازپرس 
پرونده سابق خود بار ديگر از مقابل خانه اش بازداشت شد. 
پس از چند روز خبر اعتصاب غذاي او منتشر شد و بعد از آن 
محس��ني اژه اي تخلفات بقايي را در نشست خبري »صرف 
غيرمجاز، اختالس و تباني در معامالت دولتي« اعالم كرد. 
به هر روي بعد از اعتصاب غذاي جنجالي بقايي و انتقال او به 
بيمارستان قرار وثيقه 50 ميليارد توماني براي او صادر شد 
كه در حين آزادي مدعي شد مردم اين وثيقه را تامين كردند. 
بقايي زماني كه از زندان آزاد شد شوي سياسي جالبي اجرا 
كرد. او در بدو آزادي راهي دفتر محمود احمدي نژاد شد و در 
ميان استقبال كنندگان به سراغ محمود احمدي نژاد رفت و 
البته در همان حال شروع به توضيحاتي در مورد حضورش 

در انفرادي كرد. او در اين گفته ها بارها قوه قضاييه را نشانه 
گرفت و به آنان تاخت و از دستگاه قضا انتقاد كرد اما بخش 
جنجالي اظهاراتش توضيحات او در مورد اعتصاب غذا بود. 
بقايي در مورد علت اعتصاب غذايش گفت كه نمي خواسته 
نان حرام قوه قضاييه را بخورد.  همه تيم آنها تالش كردند كه 
شرايط اين جريان را پيچيده تر از آني كه هست نشان دهند. 
كساني كه همواره در مواجهه با اعتصاب غذا يا دستگيري ها 
سكوت اختيار مي كردند اين بار كه در سوي ديگر ماجرا قرار 
داش��تند و صداي تظلم خواهي بلند كردند. حميد بقايي با 
اعتصاب غذا در زندان محمود احمدي نژاد با نگارش نامه اي 
سرگشاده  و اسفنديار رحيم مشايي با خط و نشان كشيدن. 

اما رفت و آمد به قوه قضاييه و پرونده هاي قطورشان كه يكي 
پس از ديگري بررسي مي شود شايد خط و مرز مشخصي را 
ميان احمدي نژادي ها يا اصولگرايان ترسيم كرده است. آنها 
حاال حمايت  از احمدي نژاد را يك اشتباه تاريخي مي دانند 
كه نمي خواهند دوباره تكرار كنند چرا كه پذيرفته اند افكار 
عموم��ي، احمدي نژاد و تخلفات��ش از 84 ت��ا 92 را به پاي 
آنها نوشته است. چه آنكه نتيجه چند انتخابات گذشته هم 
مصداقي بر اين گ��زاره بود. با اين حال احمدي نژاد و يارانش 
از اصولگرايان رانده و مانده دست و پا مي زنند تا همچنان در 
فضاي سياسي تنفس كنند. خواه از راه و مسير انتخابات خواه 
از هر مسير ديگري كه آنها را به صدر اخبار و حواشي بازگرداند. 

بنگاه داري در اين وزارتخانه هم از جمله برنامه هايي بود كه 
ربيعي ادعا كرد در هيچ دولتي اين برنامه ديده نشده است. 
ربيعي معتقد اس��ت ماهيت وزارت تعاون اجتماعي است و 
با ش��ركت هايي از اين وزارتخانه كه تاكنون واگذار شده اند 
نبايد به اين وزارتخانه نگاه اقتصادي داش��ت.  حرف اصلي 
عل��ي ربيعي اين بود كه به طور كامل ب��ه قانون عمل كرده  
است و سوال پورابراهيمي از او در اين باره موضوعيت ندارد و 
او به شفافيت اهميت مي دهد. ربيعي در ادامه پاسخ خودش 
بخشي از سخنان و اظهارات پورابراهيمي را ابهام زا دانست: 
»به عنوان مثال وقتي گفته مي شود 260 مجموعه ذيل يك 
شركت قرار دارند براي همه ابهام به وجود مي آورد؛ درحالي 
كه بايد گفت تمام اين موارد به شركت كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران بازمي گردد كه در زمان تحريم ها طبق مجوز 

نهادهاي متولي و امنيتي اين اقدام صورت گرفته است.«
اما راه اندازي سيس��تم اطالعات جامع اقدام ديگري بود كه 
ربيعي در دفاع از خودش به آن اشاره كرد كه در واقع اقدامي 
براي مبارزه با فساد بوده است. او وعده داد كه »نمايندگان 
مجلس هر زم��ان كه بخواهند مي توانن��د از اين مجموعه 
بازديد كنند.« بعد هم با ارايه عدد و رقم سعي كرد تا اطالعات 
پورابراهيمي را به چالش بكشد. آنجا كه گفت: »از مجموع 
264 شركت زيرمجموعه اي كه جزو اصل 44 قانون اساسي 
قرار گرفته 221 ش��ركت در س��امانه الكترونيكي مربوطه 
ثبت ش��ده اس��ت؛ به عبارتي 83 درصد شركت هاي ثبت 
شده در اين سامانه مربوط به وزارت تعاون است. 70 درصد 

شركت هاي زيرمجموعه در حوزه بورس وارد شده اند.«
او در مجموع گفت كه اقدامات مناسبي در خصوص مواجهه 

با شركت هاي تحت پوش��ش و پديده كج خصوصي سازي 
انجام داده است. بعد هم تلويحا تالش كرد تا بگويد يكي از 
كساني كه با او در يك جناح سياسي قرار مي گيرد را به دليل 
فساد اخراج كرده است: »متاس��فانه فردي كه از مجموعه 
اخراج ش��ده بود در زمان انتخابات مسوول كمپين »نه« به 
ربيعي شد؛ درحالي كه بايد فساد را به دور از جناح بندي از 
بين برد.«  ربيعي از نامه اي به رييس جمهور هم سخن گفت: 
»در اين نامه خطاب به رييس جمهور داوطلبانه اعالم كردم 

كه براي خروج از بنگاه داري داراي برنامه هستيم.«
 شكايت ربيعي از پورابراهيمي

اما جلس��ه ديروز بدون حاش��يه نبود و پرسش و پاسخ بين 
پورابراهيمي و ربيعي وقتي جذاب تر شد كه پاي يك دعواي 
نه چندان قديمي ميان آنها به صحن مجلس باز شد. ماجرا 
از اين قرار بود كه پورابراهيمي در بخشي از صحبت هايش 
به شكايت وزير كار از خودش اش��اره كرد و گفت: امروز به 
من خبر دادند كه وزارت تعاون عليه من بابت سوال هايم از 
وزير كار ش��كايت كرده اس��ت. بعد بررسي كردم كه ما چه 
كرده ايم كه آقاي وزير از من شكايت كرده است. در اين حين 
علي مطهري كه رياس��ت مجلس را برعهده داشت، سعي 
كرد ب��ه پورابراهيمي بگويد كه در موض��وع صحبت كند. 
اما پورابراهيمي بي وقفه و با صدايي بلند به سخنانش ادامه 
مي داد كه اين بار علي مطهري ميكروفن او را قطع كرد.  اين 
واكنش مطهري اعتراض پورابراهيمي را به دنبال داشت. اما 
مطهري در پاسخ گفت: وقتي اجازه نمي دهيد من حرف بزنم 
مجبورم ميكروفن شما را قطع كنم. زماني كه فرصت دوباره 
به پورابراهيمي داده شد، او گفت: امروز جاي شاكي و متهم 

عوض شده، اين از عجايب نظام اجرايي كشور است! من سوال 
مي پرسم ولي وزير مي رود شكايت مي كند! آقاي ربيعي شما 
مجلس را با جايي اشتباه گرفته ايد، امروز مردم نگراني شان 
از امريكا و سعودي ها نيست، امروز نگراني مردم از فسادي 
است كه در دستگاه ها نفوذ كرده. بدانيد ما دو ماه است كه سه 
نامه براي گزارش تحقيق و تفحص از صندوق بازنشستگي 
فرستاده ايم اما جوابي نگرفته ايم.  حرف هاي پورابراهيمي 
كه تمام شد علي مطهري گفت: البته آقاي ربيعي يادداشتي 
دادند و گفتند كه شكايت شان بابت سوال هاي نمايندگان 
نبوده و بابت موضوع ديگري است. ما نمي خواهيم موضوع 
را باز كنيم. اما پورابراهيمي كه با اين توضيحات مطهري گويا 
عصباني تر شده بود در حالي كه فرياد مي زد، گفت: »شكايت 
وزير دقيقا در مورد سوال هاي من است. من افتخار مي كنم 
كه به قوه قضاييه بروم، اصال پخش زنده از دادگاهم بگذارند 
من از توضيحات ايش��ان در پاسخ به س��والم قانع نشدم و 
مي خواهم س��وال را به راي بگذاريد.« هرچند نمايندگان 
چندان با پورابراهيمي همراه نشدند و با راي خود اعالم كردند 

كه از توضيح هاي وزير كار قانع شده اند. 
موضوع شكايت ربيعي از پورابراهيمي چه بود؟

اما بگو مگوي ديروز پورابراهيم��ي و ربيعي پاي دعواي دو 
ماه پيش ميان اين دو را دوباره به صحن مجلس باز كرد. آن 
زمان در جريان راي اعتماد به كابينه دوازدهم برخي از وزراي 
پيشنهادي البي هايي با نمايندگان براي دريافت راي اعتماد 
انجام مي دادند كه مورد مربوط به علي ربيعي حاشيه ساز شد. 
پورابراهيمي آن زم��ان ربيعي را به ورود پول هاي كثيف به 
جريان راي اعتماد متهم كرده و در جمع خبرنگاران گفته بود 
ربيعي براي جلب نظر نمايندگان حدود 60 نفر از نمايندگان 
اقليت ها را شام دعوت كرده و به آنها كارت هديه داده است. 
كه البته صحت نداشت.به اين ترتيب در پايان جلسه ديروز 
مشخص ش��د وزيري كه براي پاسخ به س��وال نماينده به 
مجلس آمده بود حاال خودش شاكي همان نماينده است و 
از او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت كرده است. 
ظاهرا ماجراهاي علي ربيعي با نمايندگان مجلس قرار است 

همچنان ادامه پيدا كند. 

ادامه از صفحه اولخبر

روايت ربيعي از پنهان كاري  امنيتي و اطالعات افشا نشده

محمدرضا پورابراهيمي: 
  در حال حاضر 7 هزار خيريه در كشور وجود دارد كه حتي يك صفحه صورت هاي مالي خود را افشا نمي كنند. 

  از هزاران شركت تنها 27 شركت در سامانه كدال صورت هاي مالي خود را ارايه كرده اند. 
  ارزش برآوردي شركت هاي تامين اجتماعي 40 هزار ميليارد تومان است. در زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري هم 

187 شركت وجود دارد كه اطالعات ريز آنها در دسترس نيست. 
  شركتي وجود دارد كه 260 شركت زيرمجموعه خود ثبت كرده؛ اما يك صفحه اطالعات در آن وجود ندارد. 

  تنها 5 درصد اطالعات افشا شد كه يكي از اين موارد عدم اظهارنظر حسابرس مالي است به اين معنا كه وضعيت آنقدر اسفبار 
است كه امكان حسابرسي وجود ندارد. 

  دارايي هاي صندوق بازنشستگي به واسطه ناكارآمدي مديريتي در حال از بين رفتن است و صورت هاي مالي فقط تا سال 
92 تهيه شده است و تنها شركت هاي درجه 5 بوده اند كه افشاي اطالعات داشته اند. 

علي ربيعي: 
  وقتي گفته مي شود 260 مجموعه ذيل يك شركت قرار دارند براي همه ابهام به وجود مي آورد؛ درحالي كه بايد گفت تمام 
اين موارد به شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران بازمي گردد كه در زمان تحريم ها طبق مجوز نهادهاي متولي و امنيتي 

اين اقدام صورت گرفته است.
  از مجموع 264 شركت زيرمجموعه اي كه جزو اصل 44 قانون اساسي قرار گرفته 221 شركت در سامانه الكترونيكي مربوطه 
ثبت شده است؛ به عبارتي 83 درصد شركت هاي ثبت شده در اين سامانه مربوط به وزارت تعاون است. 70 درصد شركت هاي 

زيرمجموعه در حوزه بورس وارد شده اند. 

خبرگزاري ايرنا


