
تاريخچه يك سازمان مخوف

در چهاردهم ماه مه سال 1948، بن گوريون تاسيس 
دولت جديد اسراييل را اعالم كرد و اولين نخست وزير 
و وزير دفاع آن شد. او مي دانست كه بايد در انتظار چه 

چيزي باشد. 
بن گوريون، سال ها پيش از اين دستور شكل گيري يك 
شبكه وسيع از منابع اطالعاتي در كشورهاي عربي را 
داده بود. حاال، سه روز قبل از تاسيس اسراييل، روون 
شيلوهه، مدير دپارتمان سياسي آژانس يهود كه همان 
بخش اطالعاتي آژانس ب��ود، او را مطلع كرده بود كه 
»دولت هاي عرب باالخره تصميم گرفته اند كه در 15 
ماه مه  به طور همزمان حمله را ش��روع كنند... اتكاي 
آنها هم به فقدان سالح هاي سنگين و نداشتن نيروي 

هوايي عبري است.«
اطالعات دقيق بود. در نيمه شب، بعد از آنكه تاسيس 
دولت اعالم شد، هفت ارتش حمله كردند. تعداد آنها 
بي شمار بود و تجهيزات آنها بي نهايت بهتر از نيروهاي 
يهودي بود، آنها در همان حمله اوليه پيروزي هاي قابل 
توجهي را به دس��ت آوردند و چندين شهرك را فتح و 
آس��يب هاي جدي وارد كردند. دبيركل لژيون عرب، 
عبدل رحمان اعظم پاش��ا، اظهار ك��رد: »اين جنگي 
مخرب تر و كش��نده تر از كشتار مغول ها و جنگ هاي 

صليبي كه به ياد داريد، خواهد بود.« 
اما يهودي ها -  كه حاال اسراييلي ها هستند-  به سرعت 
جمع شدند و حتي به دفاع برخاستند. بعد از يك ماه 
يك آتش بس موقت سريعا توسط كنت فولك برنادت، 
نماينده ويژه سازمان ملل، برقرار شد. هر دو طرف خسته 
شده بودند و به دنبال استراحت و تجديدقوا بودند. زماني 
كه جنگ دوباره شروع شد، ميز برگشت؛ اسراييلي ها 
با اطالعات عالي و مديري��ت برتر نبرد همراه با كمك 
بسياري از بازماندگان هولوكاست كه به تازگي از اروپا 
رسيده بودند، نيروهاي عرب را به عقب راندند و در نهايت 
قلمروهاي بيشتر از آنچه در طرح تقسيمي سازمان ملل 

به آنها داده شده بود، به دست آوردند. 
ب��ا آنك��ه اس��راييل، 
نيروه��اي نظامي برتر 
را دف��ع كرده ب��ود اما 
بن گوريون نس��بت به 
پي��روزي كوتاه مدت 
نيروهاي دفاع اسراييل 
)IDF( –  اي دي اف - 
تازه متولد شده مغرور 
نشده بود. عرب ها شايد 
جن��گ اول را باخت��ه 

بودند ام��ا آنها – چه آنهايي كه در فلس��طين زندگي 
مي كردند و چ��ه دولت هاي عربي كه اس��راييل را در 
محاصره داش��تند – مش��روعيت ملت جديد را قبول 
نداش��تند. آنها خواهان نابودي اس��راييل و بازگشت 

پناهندگان به موطن شان بودند.
بن گوريون مي دانس��ت كه نمي تواند به دفاع طوالني 
م��دت » اي دي اف« اميد داش��ته باش��د و مرزها را با 
نيروهاي انساني پركند. لذا او از باقي مانده هاي عمليات 
اطالعاتي »شاي« حگانه شروع به ساختن يك سيستم 

متناسب جاسوسي براي يك دولت مشروع كرد. 
بن گوريون در 7 ژوئن، مش��اوران عال��ي خود را كه به 
سرپرستي شيلوهه بود به دفترش كه حاال در مجموعه 
سابق تمپلر در تل آويو بود فراخواند. شيلوهه در گزارشي 
كه به بن گوريون نوشته بود آورده بود، »اطالعات يكي از 
ابزارهاي سياسي و نظامي است كه ما براي اين جنگ به 
آن نياز فوري داريم. اين به يك ابزار دايمي در دستگاه 

سياسي ]زمان صلح[ بدل خواهد شد.« 
الزم نبود كه بن گوريون را براي اين كار ترغيب كرد. بعد 
از اين همه اتفاقات عجيب و غريبي كه در تاسيس دولت 
صورت گرفته بود كه بخش بزرگي از آن هم حيرت انگير 

بود، همه مديون استفاده موثر از اطالعات دقيق بود.
همان روز او دستور تاسيس س��ه آژانس اطالعاتي را 
صادر كرد. اولين آن، دپارتمان س��تاد ارتش نيروهاي 
دفاعي اسراييل بود كه بعدا مخفف عبري آن شد، آمان 
)AMAN(. دومين، ش��ين بت )Shin Bet( بود كه 
مسووليت امنيت داخلي را بر عهده داشت و يك نوعي 
از تركيب اف بي اي امريكا و ام اي فايو بريتانيا بود. )اين 
سازمان بعدا نامش را به آژانس امنيت اسراييلي تغيير 
داد اما اكثر اسراييلي ها هنوز به نام مخفف آن، شاباك 
يا آنچه هنوز در اين كتاب ش��ين بت مي ناميم، ارجاع 
مي دهند.( و سومين آن، دپارتمان سياسي – كه اكنون 
متعلق به وزارت جديد خارجه است تا آژانس يهود- به 
جاسوسي خارجي و جمع آوري اطالعات مي پردازد. 
خانه هاي متروكه تمپلر در همسايگي سارونا، نزديك 
وزارت دف��اع، به ه��ر كدام از اين نهادها واگذار ش��د و 
دفتر بن گوريون هم در مركز آن قرار گرفت كه ظاهرا 

نيروهاي سرويس هاي امنيتي را سازماندهي كند. 
اما هي��چ چيز در ماه ها و س��ال هاي اول آنقدر مرتب 
نيست. باقي مانده هاي آژانس ها؟؟؟؟؟؟ حگانه، جذب 
سرويس هاي مختلف امنيتي يا حلقه هاي جاسوسي 
شدند؛ آنها س��پس دوباره به هم مي ريختند و جذب 
ديگري مي شدند. به اينها هم درگيري هاي هزارگانه 
داخلي و برخوردهاي خودخواهانه اي كه اساسا ذات 
انقالبيون اس��ت را اضافه كنيد كه در جاسوسي هاي 
زيرزميني هرج و مرج ايجاد كرده بود. ايسر هارل يكي 
از پدران بنيانگذار اطالعات اسراييل گفت: »سال هاي 
س��ختي بود. ما مجبور بوديم كش��وري را تاسيس و 
از آن دفاع كنيم. اما س��اختار س��رويس ها و تقسيم 
كار بدون هيچ قضاوت سيس��تماتيك، بدون بحث با 
تمامي افراد مرتبط و تقريبا سرس��ري و توطئه آميز 

تعيين شده بود.«
در شرايط عادي، مسووالن، مرزها و روش ها را شفاف 
مي كنند و كارگزاران حوزه صبورانه منابع اطالعاتي را 
طي سال ها جمع آوري مي كنند. اما اسراييل اين نعمت 
را نداشت. در حالي كه كشور جوان در حال مبارزه براي 
هستي خودش بود، عمليات اطالعاتي آن بايد در حين 

پرواز و تحت محاصره ساخته مي شد. 

برخيز و اول بكش)17( 
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گزارشخبر

اينك كشور در شرايط اقتصادي 
غيرعادي قرار گرفته است. شرايطي 
كه ايج��اب مي كن��د، مجموعه 
مديريت��ي نظ��ام، در رويكردها و 
رفتارهاي خود، حساسيت بيشتري 
به خرج دهد و  تصميمات درست و 
موثر را بدون فوت وقت اتخاذ و  اجرا 
كند.  متاس��فانه در تصور برخي مديران و تصميم گيران 
كنوني، دگرگوني سيستمي امكان پذير نيست و احتمال 
تغيير بنيادي وجود ندارد. اما شرايط اجتماعي جامعه ما، 
خبر از حكايت ديگري دارد. آنچه واقعيت دارد، نارضايتي 
مردم اس��ت كه  در اين ميان برخ��ي از اجتماعات مردم 
فرصت بروز و آالم آنهاست كه در كنار آن بغض دشمنان 
نظام نيز نمايان مي شود.  متاسفانه اين حجم از نارضايتي 
را ناديده مي گيريم  و به آن اعتنايي نمي كنيم. بدتر از آن، 
صدا و سيماي ملي اس��ت كه با موج سواري بر نارضايتي 
مردم، با تغيير صورت مساله به دنبال اهداف سياسي خاص 
خود است. سازماني كه با يدك كشيدن نام »ملي« بايد در 
خدمت اهداف كشور و صداي همه مردم باشد نه تريبون 
عده اي با تفكرات و سياس��ت هايي خاص. بررس��ي سير 
نارضايتي ها، آشفتگي ها، اعتراضات و انقالبات در جوامع 
و اعصار مختلف و همچنين خودشيفتگي بخش زيادي از 
مديران در پاسخ به تقاضاهاي مردمي و اعتراضات اجتماعي، 
مش��ابهت زيادي با اوضاع و احوال كنوني جامعه ما دارد. 
بدون شك ادامه اين وضع، مديريت و مهار نارضايتي ها را 

سخت تر مي كند. 
م��ا نمي توانيم با بي اعتنايي به نارضايتي و خش��م مردم، 
حيله هاي دشمن را خنثي كنيم. بر تك تك مسووالن نظام 
واجب است كه صداي اعتراض اين مردم نجيب را بشنوند 
و با افرايش سطح رفاه، كاهش گرفتاري ها، نگراني ها و حل 
مشكالت آنان، مردم را با خود همراه كنند. در اين شرايط 
است كه دشمنان اين مرز و  بوم توان پيشبرد اهداف خود 
را نخواهند داشت.  اگر به مردم توجه نكنيم، امكان اينكه 
يك سيستم در چند جبهه تالش نفس گير داشته باشد و 
موفق شود، امري دور از عقل و ناشدني است و قطعا نتايج 
منفي به دنبال خواهد داشت.  متاسفانه گروهي قدرت طلب 
بدون توجه به مطالبات مردم، در پي تصاحب قدرت هستند 
و هدفي جز از نفس انداختن مديريت اجرايي كشور ندارند. 
گروهي بي مسووليت كه تالش دارد از هر اتفاقي از جمله 
نارضايتي مردم، فرصتي براي ارتقاي خود ايجاد كند و از 
ضربه خوردن نظام و كشور نگراني ندارد. غافل از اينكه همه 
ما بر يك كشتي سواريم و اگر اين روند ادامه يابد، همه ضرر 
خواهند كرد. بي  اعتنايي به تكانه هاي جدي مردمي و به 
تاخير انداختن ساماندهي و استقالل ديپلماسي خارجي، 
ممكن است مهار امور را با دست اندازهاي عميق روبه رو كند 
و ايران را در مسير بي بازگشت قرار دهد كه در آن صورت، 
پشيماني دگر سودي نخواهد داشت.  در اين شرايط، تعميق 
امنيت و اميد، ضرورتي انكار ناپذير است. ما در وضعيتي 
نيستيم كه عده اي هر جور كه دل شان بخواهد هر اقدامي 

براي نابودي رقيب خود بكنند.
نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس

محمدرضا بادامچي

نگاه

قضاييه

  در شرايط كنوني كشور، برخورد 
با مفس��د اقتصادي، اخاللگران 
نظ��ام اقتص��ادي و همچنين 
كساني كه موجب برهم ريختن 
نظم بازار مي شوند نه تنها ايرادي 
ندارد بلكه مورد استقبال افكار 
عمومي نيز قرار خواهد گرفت. 
در نامه اي كه رياس��ت محترم قوه قضاييه خطاب به 
مقام معظم رهبري نوش��تند، مسائلي وجود دارد كه 
بخش��ي از آن قانون بوده و نيازي به كس��ب تكليف 
نيست. قانون برخورد با اخاللگران نظام اقتصادي در 
قوانين كيفري وجودداشته و دست قوه قضاييه براي 
برخورد با عوامل اين مهم باز اس��ت اما نكاتي در اين 
نامه وجود دارد كه قابل تامل است. يكي از اين موارد 
آن است كه اين نامه چه اثراتي مي تواند داشته باشد؟ 

دراينكه با گناهكار با قاطعيت بايد برخورد شود، شكي 
نيست اما بايد توجه داشت كه متهم نيز حقوقي دارد 
و اين موضوع در هرشرايطي بايد رعايت شود. اگر قوه 
قضاييه راسا و بدون تشريفات قانوني، قانون وضع كند، 
نوعي دخالت در وظايف قوه مقننه بوده و همين مساله 
هم سبب شد تا تعدادي از حقوقدانان انتقاداتي نسبت 

به اين نامه داشته باشند. 
تجربه و تاريخ ثابت كرده اس��ت با اعم��ال مجازات هاي 
ش��ديد هيچگاه نمي توان با مفاس��د اقتصادي برخورد 
كرد. علم اقتصاد، اتمسفر خاص خود را دارد بنابراين بايد 
متخصصين در اين حوزه پيشنهادات خود را ارايه كنند. 
مادامي كه اقتصاد بيمار است، اعمال مجازات هاي سخت 
دردي از اقتص��اد درمان نمي كند هرچند ممكن اس��ت 
مجازات هاي س��خت تاثير رواني و كوتاه مدتي داش��ته 
 باش��د اما راهكار اصلي، برخورد هاي س��خت نيس��ت و

 نخواهد بود. 
پيام اين نامه روشن است. اين پيام آن است كه نظام 
در حال هش��دار دادن به افرادي خاص است و از آنها 
مي خواهد تا بيشتر مراقب فعاليت هاي خود باشند 
اما اين هش��دار تازگي ندارد. قوانين مختلفي براي 
برخورد با مفسدان و اخاللگران اقتصادي وجود دارد 
و س��طح اين مجازات گاه تا اعدام نيز مي رسد و اين 
اتفاق تازه اي نيس��ت. مس��اله مهم آن است كه آيا با 
اعمال مجازات هاي سخت اوضاع بازار آرام مي شود؟ 
پاس��خ منفي اس��ت. نظارت و برخورد با متخلفين 
الزمه كار است اما تمامي كار نيست. ما بايد به دنبال 
بهبود راهكار ها و روش هاي جديدي باشيم تا بتوانيم 
اوضاع اقتصادي كشور را س��امان ببخشيم و اعمال 
مجازات هاي سخت، درمان نيست بلكه نقش مسكن 

را ايفا مي كند.

در 12 بن��د م��ورد اش��اره رييس دس��تگاه قضايي 
بخش هايي وج��ود دارد كه در قانون بوده و نيازي به 
تاكيد روي اين موارد نيست. مواردي هم وجود دارد 
كه خالف قانون اساسي و خالف آيين دادرسي است. 
مسائلي هم وجود دارد كه در حيطه اختيارات مجلس 
بوده و با نامه نگاري نمي توان برخي مسائل را جانشين 
قانون كرد. يكي از اين م��وارد كه نيازمند تبديل به 
قانون توس��ط مجلس اس��ت، برخورد با متهمان و 
وضعيت دادرسي اس��ت. در قانون مهلت اعتراض به 
حكم صادر ش��ده 20 روز اس��ت در حالي كه رييس 
دس��تگاه قضا مدت زمان اعتراض به حكم را 10 روز 
عنوان كرده اند كه دليل اين اتفاق مش��خص نيست. 
موارد پيشنهادي رييس دستگاه قضا بايد پخته شده 

و سپس اجرا شود. 
حقوقدان

صد و بيس��ت و نهمين نشس��ت خبري س��خنگوي 
دس��تگاه قضا روز گذشته با حضور خبرنگاران برگزار 
شد. حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي در اين 
نشست خبري ضمن تسليت شهادت امام جواد)ع( و 
تبريك فرا رس��يدن روز خبرنگار، به تشريح جزئياتي 
از برخي پرونده هاي حقوقي و قضايي مطرح در سطح 
كش��ور پرداخ��ت و در ادامه نيز به س��واالت مختلف 
خبرن��گاران رس��انه ها، خبرگزاري ه��ا، روزنامه ها و 

مطبوعات پاسخ گفت.
قائم مق��ام ق��وه قضاييه در اي��ن نشس��ت خبري از 
ممنوع الخروجي بيش از 100 مقام مسئول و كارمند 
دولتي خبر داد و در بخش ديگري از اين نشست خبري 
به ويدئوي جديد محمود احمدي نژاد رييس دولت نهم 
و دهم واكنش نشان داد. به گفته غالمحسين محسني 
اژه اي، باوجود آن كه هم اكن��ون نيز اتهاماتي متوجه 
محمود احمدي نژاد اس��ت اما فعال زمان رسيدگي به 
اين اتهامات مشخص نيست.   گفت: دشمن ما امريكا 
فشار خود را بر مردم ما گرفته و درصدد است اقتصاد ما 
را تحت فشار قرار دهد اما كور خوانده. مردم ما مقاومند 
و اقدامات ظالمانه تحريم و رواني آنها را مي شناسند 
و مقاومت مي كنند. صده��ا بوق تبليغاتي عليه مردم 
ما راه انداختند و هر روز س��عي دارند، روحيه مردم را 
تضعيف و م��ردم را مايوس كنند. در اين وس��ط ضد 

انقالب خارج نشين هم به آنها كمك مي كند. 
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اما در اين ميان افرادي 
از اين فرصت استفاده مي كنند و خيلي چيزهايي كه 
مايحتاج مردم است با س��ودجويي و احتكار و قاچاق 
فش��ار را بر مردم مي افزايند. براي مقابله در برابر اين 
سودجويان در هفته هاي گذشته در قوه چند بازپرس 
براي اي��ن كار در نظر گرفته ش��د. دادس��تان تهران 
موظف شد كه نظارت مستمر شبانه روزي داشته باشد. 
معاون اول هدايتگر اين جريان ش��د و دادستان كل 
كش��ور موظف شد، تالش كند و پرونده اي كه مرتبط 
با اين موضوع اس��ت از شهرس��تان ها به تهران احاله 
ش��ود. بر اين اس��اس تا امروز ۶7 نفر از افراد متخلف 
و مجرم دس��تگير و بازداشت شدند و بيش از صد نفر 
از كارمن��دان دولت و صاحب س��مت ممنوع الخروج 
ش��دند و براي 25 پرونده كه 2۶ نفرند، كيفرخواست 

صادر شده است. 

وي با بيان اينكه هر اخاللگر نظام اقتصادي حكمش 
مفسدفي االرض نيست، گفت: در ماده 2 بند 1 قانون 
مجازات اخاللگ��ران در نظام اقتصادي آمده اس��ت 
كه چنانچه فرد مخل، قصد براندازي نظام را داش��ته 
باش��د يا علم به نتيجه كار داشته باشد حتي اگر قصد 
نداشته باشد در حالي كه بداند اين كار منجر به ضرر 
مي ش��ود.... مانند بي اعتمادي ها و سوء استفاده هايي 
ك��ه از اين موارد مي ش��ود، در نهايت عل��م به نتيجه 
كفايت مي كند. قانون اخيرالتصويب در ماده 5۶ قانون 
مجازات اس��المي به اين مورد پرداخته است، اما اين 
قيد نيامده اس��ت. اگر اين قيد توسط عرف عام محرز 
شود به عنوان مفسدفي االرض معرفي مي شود. در اين 
موارد مسامحه نمي شود، تخفيف داده نمي شود، قرار 
بازداشت توسط شخص ديگر غير از خود قاضي نقض 
نمي ش��ود، مجازات ها قابل تعليق و تخفيف نيست و 

حكم صادر شده بايد حتما اجرا شود.

اتهام متوجه احمدي نژاد اس�ت/ به اين چيزها 
نبايد توجهي كرد

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره ويديوي اخير 
احمدي نژاد كه در آن روساي قواي سه گانه را مسوول 

ايجاد وضعيت نامطلوب كش��ور دانس��ت و خواستار 
كناره گيري آقاي روحاني شد و اينكه آيا احمدي نژاد 
احيانا ب��ا بيان اين طور مطالب مرتكب جرمي ش��ده 
است؟ گفت: بله، اتهامي متوجه وي است، زيرا جنبه 
عمومي دارد. او به كس��ي گفته ب��رو. آن فرد هم كنار 
نمي رود و چيز س��ختي نيس��ت و نبايد به اين چيزها 
توجه كرد. هنوز اتفاقي در اين پرونده رخ نداده است.

هر كس حرفي بزند، احضار مي شود
محس��ني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره گم شدن 9 
ميليارد دالر گفت: آقاي يوس��فيان مال انصافا انسان 
فعالي است. دادستان تهران ايشان را خواست و گفتند، 
مستندتان چيس��ت؟ گفت اصال من اين طور نگفتم، 
صدا و مطلبم موجود است. يقينا چنين چيزي درست 
نيست. متاس��فانه برخي دولتمردان فعلي نسبت به 
دولت دهم همين حرف ها را مي زدند و مي گفتند 18 
ميليارد گم شده است كه اين تعبيرها درست نيست؛ 
نه آن زمان 18 ميليارد گم شده بود و نه االن 9 ميليارد 
گم شده است. از اين پس هم قرار شده هر كسي حرفي 
زد و مسائلي را عنوان كرد، احضار شود و اگر اطالعاتي 
دارد، ارايه كند. وي در پاس��خ به سوالي درباره اينكه 

كشف انبار دارو متعلق به دختر آقاي نعمت زاده صحت 
دارد يا خير، گفت: خير، من اين خبر را ش��نيدم و به 
دليل اينكه س��ازمان تعزيرات عمل كرده از چگونگي 

آن خبر ندارم.

تع�داد بازداش�تي هاي اعتراضات اخير بس�يار 
محدود است

سخنگوي دس��تگاه قضا در پاسخ به سوال ديگري در 
رابطه با تعداد بازداشتي ها يا افرادي كه در اعتراضات 
اخير برخي ش��هرها مانن��د كرج، اصفهان، ش��يراز، 
كازرون و غيره حضور داش��ته اند، عنوان كرد: ما يك 
بحث دشمن و اقدامات غيرقانوني دشمن را داريم كه 
براي تخريب، آتش زدن و حمل��ه به نيروي انتظامي 
است كه از س��وي مردم ما صورت نمي گيرد. مردمي 
كه اعتراض صنفي و معيشتي دارند به اموال يا پليس 
تعرض نمي كنند. ممكن است از روي عصبانيت كاري 
كنند، اما عمدتا اقدامي انج��ام نمي دهند. در نتيجه 
مردم بايد بين ضد انقالب، ستون پنجم و عموم مردم 
اختالف قائل ش��وند. دشمنان از طريق صداي امريكا 
و غيره كه گلو مي دريدند، بس��يار ت��الش كردند كه 
اقداماتي را انجام دهند، اما مردم اجازه نمي دادند كه 

كاري خارج از مسير قانوني خود انجام شود.
محسني اژه اي افزود: بازداشت هايي كه انجام مي شود، 
ممكن است مربوط به همان لحظه دستگيري باشد، 
اما افراد پس از بازداشت نگهداري نشوند و همان لحظه 
يا ساعت ها بعد آزاد شون يا ممكن است اصال افرادي 
اشتباهي دستگير شوند، بنابراين بسياري از آنها آزاد 
شده اند. تعداد بازداشتي ها در اين رابطه بسيار بسيار 
محدود اس��ت كه اين افراد يا ليدر هس��تند يا در آن 

صحنه مرتكب جرم شده اند. 

مرك�زي  بان�ك  س�ابق حراس�ت  ريي�س 
احضار شده است

وي در پاس��خ به سوالي در رابطه با تاييد يا عدم تاييد 
بازداشت رييس سابق حراست بانك مركزي يا صدور 
قرار بازداش��ت اين فرد اظهار كرد: ب��ا توجه به قانون 
نمي توانم، اس��م ببرم اما بله اين فرد احضار شده و از 
او تحقيق شده اس��ت، اما اينكه بازداشت شده يا نه را 

نمي دانم.

با اعمال مجازات هاي شديد نمي توان با مفاسد اقتصادي برخورد كرد

محسني اژه اي خبر داد 

بيش از صد كارمند و افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شدند

مبارزه با فساد اقتصادي مهم ترين 
پالس�ي اس�ت كه اي�ن روزه�ا از 
س�وي قوه قضاييه صادر مي ش�ود. بازداشت 
چهره هاي اخاللگر اقتصادي و نامه رييس قوه 
قضايي�ه خطاب به مقام معظم رهبري نش�ان 
مي دهد كه در روزهاي آينده نيز اين موضوع 
همچنان سر تيتر مهم ترين تحوالت سياست 
داخلي باشد. اما مبارزه با فساد اقتصادي چه 
شكل و شمايلي دارد؟ محمد نعيمي پور، عضو 
شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران معتقد 
اس�ت كه عالوه بر اين ن�وع برخورده�ا بايد 
راهكارهايي براي مقابله با ريش�ه هاي فساد 
صورت گيرد؛ راهكاري كه بتواند ريشه البي ها 

و رانت ها را نيز بزند. 

   افش�اگري فساد به ش�يوه اي كه در جريان 
استيضاح علي ربيعي اتفاق افتاد و پيش تر نيز 
سابقه داش�ته، برخورد اصولي با فساد است؟ 
دورنماي اين شكل از برخورد با مساله از نگاه 

افكار عمومي چه خواهد بود؟
عده اي نسبت به روشنگري در مورد فساد خيلي ابراز 
عالقه مندي مي كنند و مايل هس��تند كه اطالعات 
دراختي��ار افكار عمومي قرار بگي��رد اما همان افراد 
وقتي چني��ن اتفاقي در مجل��س مي افتد، ناراحت 
مي شوند. حتي در مورد بيان و افشاي فساد در كشور 
نيز شاهد برخورد دوگانه هستيم. البته اين نوع اتهام 
زدن ها مش��كالت حقوقي دارد. بايد معلوم شود كه 

نگراني عده اي از چيست. 
  چرا فساد به صورت اصولي افشا نمي شود؟ 
اينكه درجريان يك دعواي سياس�ي صحبت 
از اتهاماتي مي ش�ود، چق�در نمايانگر حب و 

بغض هاي شخصي است؟
قطعا اين رفتار غيراصولي اس��ت. مبناي اين رفتار 
نوعي عصبيت ش��خصي و سياس��ي اس��ت و يقينا 

تاثيرات آن بر جامعه مثبت نيس��ت. مبارزه با فساد 
بايد مختصات متفاوتي داشته باشد. روشن است كه 
دليل اصلي فساد در كشور چيست اما اراده اي براي 
مبارزه با آن ديده نمي شود. صرف محاكمه يك فرد 
و برخ��ورد و تهديد دراين زمينه ب��ه معناي مبارزه 
كارآمد با فس��اد نيس��ت؛ اگرچه برخورد الزم است 
اما بايد منابع و ريش��ه هاي اصلي شكل گيري فساد 

در كشور خشكانده شود. 
مثل اين است كه گياهي 
ه��رز باش��د و فقط برگ 
آن را بچيني��م. باالخره 
آن گياه دوب��اره خود را 
بازس��ازي مي كن��د. در 
برخورد با فساد هم غير از 
اشخاص،ريشه ها مطرح 
هس��تند. اگر ريش��ه ها 
دوب��اره  نيم،  نخش��كا
س��اختار فاس��د خود را 

بازس��ازي مي كند. اگر واقعا مي خواهيم كه مشكل 
فساد در كشور حل شود، بايد ريشه ها را بخشكانيم. 

تشخيص ريشه ها نيز چندان سخت نيست. 
  ريشه فساد از نگاه شما چيست؟

واقعا راه حل مبارزه با فس��اد وجود دارد. باندبازي ها 
و تهديدهاي بخش خصوصي مروج فس��اد اس��ت. 
دستگاه عريض و طويل اقتصادي اي وجود دارد كه 
بن��گاه داري و كار خيريه 
مي كن��د و درعي��ن حال 
معاف از ماليات مي شود. 
در هم��ه مناقص��ات و 
مزايده ه��ا ب��دون اينكه 
ينه ه��اي  هز دغدغ��ه 
مالياتي داش��ته باش��د، 
و  مي كن��د  ش��ركت 
قيمت ه��اي پايين ت��ري 
مي دهد و برنده مي شود. 
هواي اين نوع نهادها را هم 

بيش��تر دارند. ضمن اينكه مديريت هاي اين نهادها 
معموال كارآمد نيس��ت و بهره وري هاي كمي دارند. 
اگر قرار بر مبارزه با فس��اد است، بايد اين مشكالت 

حل شود. 
  آيا اعدام يا برخوردهاي ش�ديد براي مقابله 

با فساد كافي هستند؟
زماني مفسدي به نام فاضل خداداد بود كه اعدام شد؛ 
چه تاثيري در كاهش فس��اد گذاشت؟ همين االن 
احكام بابك زنجاني چه فرقي در روند فساد در كشور 
ايجاد كرده اس��ت؟ مساله مبارزه با فساد ريشه هاي 
سياسي دارد. وقتي هم صحبت از برخورد با مفسدان 
اقتصادي اس��ت، بيش��تر چهره ه��اي اقتصادي در 
معرض برخورد هس��تند تا چهره هاي سياسي. اين 
افراد امكان اين را دارند كه از زير برخوردهاي قضايي 
قس��ر دربروند. در اين ش��رايط احتمال اينكه افراد 
اصلي مجازات نشوند، زياد است. البته اين روش ها 
بر افكار عمومي موثر است اما برخوردهاي ريشه اي 
الزم است. دستگاه هايي كه وارد اقتصاد شده اند بايد 

مورد بررسي قرار بگيرند. 
  شاهد هستيم كه گهگاه البي ها و رانت هايي 
در بين چهره هاي سياسي و حتي در نهادهاي 
انتخابي افش�ا مي ش�ود كه در بيش�تر موارد 
ماجراي رسوايي نيز دوطرفه بوده است. يعني 
طرفين، فس�اد يكديگر را افشا كرده اند. چرا 

شاهد چنين رفتارهايي هستيم؟
برخورد با فساد بايد سيستماتيك باشد. ريشه ها آنقدر 
محكم است كه دستگاه نظارتي هرچقدر هم كه اراده اي 
داشته باشد، از پس كار بر نمي آيد لذا توصيه مي كنم كه 
به ريشه ها بپردازيم. من نمي گويم قانون عليه مفسدان 
اقتصادي اعمال نشود بلكه معتقدم برخورد اصولي با 
فساد بايد ريشه اي باشد. دستگاه نظارتي هم يك مدت 
كار مي كند؛ نتيجه اي نمي گيرد و خسته مي شود. بايد 
در البي پذيري و رانت آفرين بودن دستگاه هاي موجود 

تجديد نظر كنيم.

صداي اعتراض اين مردم نجيب 
را بشنويم 

عبدالصمد  خرمشاهي

محمد نعيمي پور: 

برخورد با فساد بايد ريشه اي باشد

خبر

در جلسه استيضاح وزير كار
به خانه ملت توهين شد

بعد از انتخابات نگاه اصالح طلبان 
جبهه  اي نيست

وظيفه ما است كه به تصميمات 
دولت اميدوار باشيم

ريي�س  مازن�ي،  احم�د 
كميسيون فرهنگي مجلس: 
در جلسه استيضاح به نمايندگان 
و خانه ملت توهين شده است. 
ممك��ن اس��ت نماين��دگان 
نقطه ضعف هايي داشته باشند 
و يك نماينده سوال و استيضاح را به اين خاطر مطرح 
كند كه درخواستش پذيرفته نش��ده اما معموال اين 
درخواس��ت ها مربوط به مردم و حوزه انتخابيه است و 
شخصي نيست. يك نماينده مي تواند پيشنهاد كند، 
توصيه كند و نظر بدهد حاال ممكن است از اهرم نظارت 
هم استفاده كند كه به نظر خود من هم صحيح نيست. 
مجموع اين حواشي به نفع كساني است كه مي خواهند 
چهره زش��تي از جمهوري اسالمي و روابط حاكم بين 

مسووالن و نظام را به نمايش بگذارند. ايسنا

حس�ين مرعش�ي عض�و 
ش�وراي مرك�زي ح�زب 
مهم تري��ن  ران:  كارگ�زا
مش��كل فرهنگي ك��ه در بين 
اصالح طلب��ان وج��ود دارد، 
اين اس��ت كه م��ا پيروزي مان 
جبهه  اي اس��ت اما پس از انتخابات، نگاه مان فردي و 
حزبي مي شود. در تصميمات حزبي هم مثل همين 
تصميمات فردي مشكل داريم. هر حزبي مي گويد كه 
همش مال من اس��ت. مگر مي شود كه عضو شوراي 
عالي اصالح طلبان باش��م و در زم��ان انتخاب، نگاه 
كارگزاراني داشته باش��م؟ اگر اين نگاه را دارم نبايد 

بروم آنجا، بمانم كار حزبي بكنم.  مهر

حسام الدين آش�نا مشاور 
رييس جمهور: رييس جمهور 
در مجل��س حتما ب��ا صراحت 
بيش��تري صحب��ت مي كند و 
مخاطب اصلي صحبت هايش 
ع��الوه ب��ر نماين��دگان؛ مردم 
هس��تند. وظيف��ه م��ا اين اس��ت كه ب��ه تصميمات 
دولت اميدوار باش��يم و با توجه به تجربه قبلي كه در 
سياستگذاري ارزي به دست آمده پيش بيني مي شود 
كه ضعف و تصميم گيري هاي گذش��ته جبران شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان

عده اي نس�بت ب�ه روش�نگري در مورد 
فس�اد خيلي ابراز عالقه مندي مي كنند 
و مايل هس�تند كه اطالع�ات دراختيار 
افكار عمومي ق�رار بگيرد اما همان افراد 
وقتي چنين اتفاق�ي در مجلس مي افتد، 
ناراحت مي ش�وند. حتي در مورد بيان و 
افشاي فساد در كشور نيز شاهد برخورد 

دوگانه هستيم.


