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یادداشت روز

اقتصاد ضامن مطمئنی در منطقه گرایی نیست
امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

از روزی کــه توماس هابز «لویاتــان» را ضامنی برای بقای امنیت نزد جوامع انســانی تبیین کرد،
متفکران گوناگون برای ارائه بدیلهایی متنوع از لویاتان تالش وافری نشان دادند .آدام اسمیت یکی از
این متفکران بود .اسمیت برای دستیابی به نظم اجتماعی ،قانون «لسه فر» را جایگزین لویاتان قرار داد.
او معتقد بود که بازار آزاد تنها راه دســتیابی به نظمی است که امکان فروپاشی آن وجود ندارد« .بگذار
بشود» جملهی معروفی است که آدام اسمیت آن را به مثابه دست پنهانی میانگارد که قوام و دوام نظم
را تضمین میکند .روال نظم اجتماعی بر مبنای بازار آزاد یعنی آنکه سود شخصی مهمترین مولفه برای
دستیابی به سود اجتماعی است که تمکین همگان از نظم موجود را به همراه دارد .همین ادله مهمترین
محور تفکرات لیبرالی برای تبیین سیاستهای داخلی ،منطقهای و جهانی است .مادام که سود حاصل
از روابط اقتصادی تحت نظر لسه فر برقرار باشد ،امنیت و زندگی مسالمت آمیز تضمین شده است .این
رویکرد موجب شــکل گیری ساز و کار مرســوم در روابط بینالملل شده است .امروزه سود حاصل از
قراردادهای اقتصادی به مثابه تضمین الزم برای برقراری امنیت و حفظ حریم سرزمینی و هویتی تلقی
می شود .از همین منظر حسن روحانی سعی دارد با عقد قراردادهای متنوع با شرکای اروپایی امنیت و
استقالل ایران را در منطقه پر آشوب خاورمیانه تامین کند .قرار داد فاز  11پارس جنوبی نیز خارج از این
قاعده نیست .تا به این اینجای کار مشکلی دیده نمیشود اما در پاسخ به یک سؤال نباید غفلت کرد.
آیا لسه فر محدود به شخص ،منطقه ،یا کشور خاصی است؟ آیا همین قانون خود نمیتواند عاملی برضد
خود قلمداد شود؟ نباید فراموش کنیم که بنیانهای فکری نظام سرمایه داری در همین قوانین لیبرالی
نهفته است .و همانطور که میدانیم بزرگترین دشمن سرمایه داری قوانین نهفته در آن است .با همین
قرار داد شرکت توتال این مدعا نشان داده میشود.
فرض بر این است که شرکت توتال به منظور دستیابی سود ،اقدام به عقد قرارداد با ایران می کند و
سرمایه گذاری الزم برای این هدف را انجام می دهد .این امر موجب میشود نسبت به تحرکات آمریکا
و کشــورهای عربی واکنش نشان داده و دولت فرانسه و متعاقب آن اتحادیه اروپا را برای حفظ منافع
خود در ایران تشــویق کند .بنابراین اتحادیه اروپا با مواضع ضد ایرانی آمریکا و کشــورهای عربی وارد
چالش شده و با استفاده از ابزارهای بازدارنده از تعرض به خاک ایران جلوگیری مینماید .در این شرایط
اگر کشورهای عربی به شرکت توتال پیشنهاد دندانگیر و قابل توجهی ارائه کرده ،به طوری که ترک
ایران برای این شــرکت سود بیشتری به همراه داشته باشد ،تکلیف چیست؟ این سؤال چیز عجیب و
غریبی نیســت .همان قانون لسه فر است« .بگذار بشود» هر که سود بیشتری پیشنهاد میدهد برنده
است و قانون بازار حکم میکند که دست باال را داشته باشد .آیا چرخش به سمت اعراب که میتواند از
چالش با غرب ،ناتو و دولت سبک مغز آمریکا جلوگیری کند برای توتال سودآورتر نخواهد بود؟ همانطور
که مشاهده میکنیم بنا بر منطق بازار شریک تجاری هیچگاه نمیتواند تضمینی برای برقراری امنیت
باشد .شریک تجاری با همان منطقی که به سمت ما آمده است با همان منطق میتواند به سمت دشمن
رود .به همین دلیل باید اذعان کرد که روابط اقتصادی مبتنی بر فکر لیبرالی به تنهایی نمیتواند ضامن
مطمئنی برای برقراری امنیت منطقه باشد .راه حل برای رفع این نگرانی یافتن شرکایی در دیگر حوزه
ها به غیر از حوزه اقتصاد است.
منطقه گراییهای نوین این تفاوت را بدیلهای پیشــین دارد که ازمولفههای متعدد سود میجوید.
به همین دلیل در منطقه گرایی نوین نیازی به همجواری دول برای عقد قراردادها نیست .اگرچه اروپا
میتواند شــریک خوبی برای ایجاد منطقه گرایی نوین باشد ،اما نباید از پتانسیلهای مختلف موجود
در ایران غافل شــد .منابع نفتــی یکی از مولفهها برای ایجاد روابط پایدار اســت ،در حالیکه ایران در
زمینه فرهنگ یکی از غنی ترین حوزهها است که میتواند موجب شکلگیری مودت و دوستی پایدار
گردد .اتفاق ًا مولفههای فرهنگی این تضمین را به همراه دارد که قابل جایگزین نیســت .یعنی قوانین
بازار نمیتواند آنها را پایمال کند .فرهنگ کهن مشــترکی که ما بین ایران و کشورهای همسایه به
راحتی امکان شکل گیری ائتالفهایی را میسر میکند که قابل چشم پوشی نیست .الزم به تأکید است
مذهب یکی از مؤلفههای فرهنگی اســت .اما میراث مشــترک ما و همسایهها فقط محدود به مذهب
نبوده و زمینههای بســیاری دیگری را به همراه دارد .کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه ،افغانستان
و پاکستان و بسیاری از کشورهای عربی همگی دارای فرهنگ و منطق زیستی مشترک با ما هستند.
بدون شک بهکار گیری این پتانسیل مغفول امکانهای فراوانی برای ما مهیا میکند .حسن روحانی در
یکی از نطقهای اخیر خود به صراحت بیان داشته که «منطقهی قوی» بسیار بااهمیتتر از «قویترین
در منطقه» دارد .این ســخن منطق بسیاری قوی به همراه دارد که باید به آن توجه نمود .اما فراموش
نکنیم که «منطقهی قوی» کلیتی متکثرتر از منافع مشــترک اقتصادی بوده که حوزههای فرهنگ و
محیط زیست را نیز در بر میگیرد.

یادداشت مهمان

گام سوم ،تعیین کابینه

علی محقر-فعال سیاسی

به نظر مى رســد فشــارهاى وارده به آقاى روحانى در مراحل مختلــف بهصورت هدفمند صورت
مىگيرد كه هر مرحله پاســخ خاص خودش را مىطلبد .مث ً
ال در يك مرحله هدف فشــار آورندگان
كانديدا نشدن ايشان بود ،در مرحلهاى ديگر هدف راى نياوردن ايشان بود كه بحمداهلل آقاى روحانى
از اين دو مرحله به فضل الهى و همت عالى ملت ايران بهخوبى عبور كرد ،بهنظر من اآلن فشــار به
ايشــان براى عدم تشكيل دولتى قوى ،منسجم ،همسو ،همراه با بدنهاى پاك و با استقامت است كه
بتوانــد آقاى روحانى را بويژه در وزارتخانه هاى كليدى در جهت رســيدن به اهدافش در أفق ١٤٠٠
کمک کند .عملکردی که موجب شــود ملت رويكــرد  ٩٤ ،٩٢و  ٩٦را با اميدوارى در مجلس  ٩٨و
شــورا و رياســت جمهورى  ١٤٠٠نيز ادامه دهند واين مهمترین نتيجه زحمات آقاى روحانى و مردم
هوشيار در اين انتخابات خواهد بود .بنابراين آنچه اين روزها از جناب آقاى دكتر روحانى و آقاى دكتر
جهانگيرى و تيم يا تيم هاى همراهشــان در تعيين كابينه جديد انتظار مى رود اينست كه انشاءاهلل در
اين ســخت ترين مرحله نيز استقامت و هوشيارى كافى به خرج داده و بهطور ويژه در رابطه با تعيين
وزراى وزارتخانه هاى كليدى همچون كشور ،خارجه ،اطالعات ،ارشاد ،علوم كه با حقوق اساسى داخلى
و خارجى و علمى و فرهنگى مردم سر و كار دارد فشارها را تحمل كنند تا جلو ياس مردم و تشكيل
برخى وزارتخانه ها كه گل به خودى مى زنند گرفته شــود و در وزارتخانهها و سازمانهاى زيربنائى،
اقتصادى اجتماعى و برنامه ريزى كشور نيز افرادى بكارگيرى شوند كه اوال كارشناس بوده ،اعتقاد به
دولت داشته و همراه دلسوزش باشند ،ثانيا ديدگاه هاى افراد تيم اقتصادى و برنامه ريزى در بحثهاى
تخصصى خود به هم نزديك بوده و منســجم عمل كنند تا نتيجه كار هم خداى ناكرده خنثى كردن
زحمات همديگر و نا اميدى ملت نگردد.

یک مقام دیگر دولت
ترامپ استعفا داد
این بار نوبت به
رئیس دفتر مالحظات
اخالقی رسید

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست:

کسی از نیت پیشنهاد دهندگان ایده آتشبس خبر ندارد

رییس ســازمان محیط زیســت درباره چرایی سکوت
رئیس جمهور در مقابل حجم زیاد تخریبها اظهار کرد:
آقــای روحانی ،رئیس جمهور همه مردم ایران اســت و
همواره هم این را بیان کرده و به همین نگاه باور دارد.
معصومه ابتکار درباره طرح پیشنهاد آتش بس یکطرفه
و پس گرفته شــدن آن بعد از  48ســاعت از سوی یک
چهره اصولگرا ،گفت :اینکه نیت افراد چیست؟ نمی شود
قضاوت کرد چون فقط خدا میداند .انشــاءاهلل که همه
نیتها خیر است.
به گــزارش آفتابنیوز ،وی با بیان اینکــه انتقاد برای
بهبود شــرایط کشــور و عملکرد دولــت باید صورت
بگیرد ،افزود :اینکه گروهــی از ابتدا منتقد دولت بودند،
در انتخابات ریاســت جمهوری رقابت کردند و االن هم
منتقد سیاستهای دولت هستند امری واضح و پذیرفته
شــده است .شاید منظورشــان از آتش بس این بود که
دیگر وقت رقابتهــای انتخاباتی و آن رویکرد را که در
آن دوران مطرح مــی کردند تمام و االن رئیس جمهور
انتخاب شده است.
معــاون رئیس جمهور یادآور شــد :همانطور که رهبر
معظم انقالب تأکید کردند باید مراســم تنفیذ و تحلیف
برگزار و دولت هرچه زودتر تشــکیل شــود تا کشور با
ســرعت بیشتری به سمت ثبات و اســتمرار برنامهها و
پیشرفت سوق پیدا کند ،البته الزمهاش این است که همه
قوا و دستگاهها کمک کنند.

حکومتی قدرتمند است که احزاب در آن
قدرتمند باشند

غالمحســین کرباســچی دبیرکل حــزب کارگزاران
سازندگی روز پنجشــنبه  15تیر در همایش فصلی خانه
احــزاب ،گفت :ایــن تصور که فکر کنیــم احزاب برای
تضعیف قدرت نظام اســت ،اشتباه است .در  7تیر حزب
جمهوری اســامی شــهید داد و در همین جمع افرادی
هستند که جانباز هستند.
به گزارش تسنیم ،وی با بیان اینکه بزرگترین بحث
صنفی ما قدرت احزاب است ،گفت :باید کاری کنیم خانه
احزاب جای آن یک حــزب قدرتمند را بگیرد و به یک
جمعبندی برای وضعیت کشور برسیم تا نیروهای سیاسی
مجتمع بشوند.

کرباسچی با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس
 109مشکل اساسی در کشــور نام برده که باید بررسی
شــود ،گفت :همه تالش کنیم در ده سال آینده بتوانیم
این مشکالت را حل و فصل کنیم و برای تقویت و رشد
و توسعه آن بتوانیم قدمی برداریم.
وی افزود :از دولت منتخب که ســرمایه نظام اســت
میخواهیم حرفهای گزنده نزند و معتقدم ب ه نفع مصالح
ملی نیســت .حرفهایی در ایام تبلیغات زده میشود ،اما
حرف زدن علیه قوای دیگر و شخصیتهای نظام ب ه نفع
منافع ملی و کشور نیست.
کرباســچی تصریح کــرد :رســانههای دیجیتال این

خاصیــت را دارد که بزرگترین حرفهــا را از آن عبور
داده و تغییر دهیم .خبرنگاران امروز کارهایی میکنند که
ما غبطه میخوریم .ما در کشــور نارساییهایی از جمله
فقر داریم و خجالت میکشــیم .من فیلمی دیدم که در
روستایی نزدیک سردشت خانوادهای فرزندانش در طویله
درس میخوانند و برخی خانوادهها هیچ سرپرستی در آن
روســتا ندارند .دبیرکل حزب کارگزاران خاطرنشان کرد:
ما در خانه احزاب ب ه فکر مصالح ملی باشــیم و حکومتی
قدرتمند است که احزاب در آن قدرتمند باشند.

عزت اهلل یوسفیان مال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

حکم انفصال از خدمت برای مسئول ارشد و سابق نیروی انتظامی ،بدوی است

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس دهم گفت:
میزان وجوهاتی که به طور خودســرانه از حساب خزانه
دولت برداشت شده  ،براساس بند  52و  53قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،کامال غیر قانونی بوده و دولت
مصمم به بازگشت این پول به حساب خزانه است.
بــه گزارش دیده بان ایران ،خبــری مبنی بر تخلف
6هــزار میلیارد ریالی یکی از فرماندهان نیروی انتظامی
در دولت دهم و حکم انفصال از خدمت برای وی منتشر
شد .این مسئول ارشد سابق نیروی انتظامی ،با دستور و
هماهنگی رییس جمهور وقت! به بهانه کســری بودجه
ارگان مربوطه ،دست به فروش نفت زده بود که با تایید

این خبر و بررسی های صورت گرفته ،شخص مورد نظر
تا به اینجا با حکم انفصال از خدمت مواجه شده است.
لــذا در همین رابطه عزت اهلل یوســفیان مال ،عضو
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس دهم ،در تشریح این
خبر گفــت :در این خصوص چندین جلســه در جهت
بازپس گرفتن وجوهاتی که از حســاب دولت به شکل
غیر قانونی برداشــت شــده ،در ســتاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی کشــور صورت گرفته است و تمامی اعضای
این ستاد به ویژه جناب جهانگیری رئیس ستاد مبارزه
با مفاســد اقتصادی ،بر برگرداندن میــزان قابل توجه
وجوهات کشور متفق القول هستند.

وی افزود :میزان وجوهاتی که به طور خودســرانه
از حســاب خزانه دولت برداشت شده است ،براساس بند
 52و  53قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران ،کامال
غیر قانونی اســت و دولت مهم به بازگشت این پول به
حساب خزانه است.
عضو دائم برنامه عمران ملل متحد درباره حکم صادر
شده برای فرد خاطی بیان کرد :حکم انفصال از خدمت
این فرد ،در حال حاظر حکمی بدوی اســت و در آینده
با روشــن شدن مسئله اعم از این که این مبلغ از میزان
وجوهات کشور صرف چه اموری گشته است ،قطعا حکم
تغییر خواهد کرد.

نعمت احمدی درباره تخلف فرمانده سابق نیروی انتظامی:

در صورت پیگیری جدی انفصال از خدمت یکی از مجازاتهاست

خبر

منتخب مردم تهران درباره بحث شــهردار شدن محمدرضا عارف توضیحاتی را ارائه کرد .به
گزارش ایلنا ،احمد مسجد جامعی در خصوص انتخاب شهردار تهران با بیان اینکه تهران ظرفیت
تاثیر گذاری در سطح ملی دارد گفت :اینکه بتوانیم شهرداری را انتخاب کنیم که هم چهره ملی
باشــد هم متخصص خیلی خوب است .ما کسانی را داریم که از چهرههای ملی هستند و رشته
تحصیلی و تجربیاتشان در حوزه شهری است.
منتخب مردم تهران در شــورای شهر پنجم درباره احتمال مطرح شدن محمدرضا عارف به
عنوان شهردار تهران گفت :به هر حال رضایت خود افراد هم شرط است.
عارف شــخصیت جامع االطرافی اســت و پشــتوانههای الزم را ایجاد میکنــد اما برخی
شــخصیتهای ملی ممکن است خودشان عالقهمند به حضور نباشــند .اولین شرط این است
که اعالم رضایت کنند.
مســجد جامعی در خصوص کمیسیون کالن شــهرها نیز گفت :یکی از دستاوردهای دولت
یازدهم تشــکیل کمیسیون کالن شهرها بود که با پیشنهاد مشترک شورای اول و وزارت راه و
شهرسازی به دولت مطرح شد.
او افزود :در این پیشــنهاد دو سه نکته وجود دارد؛ اول اینکه حضور شوراها در این کمیسیون
باید بیشــتر می شد .ریاست این کمیســیون بر عهده وزارت کشور بود و جز یک نفر عمال هیچ
کس از شــورا در این کمیسیون شرکت نمیکند .مسجد جامعی با اشاره به صحبتهای رحمانی
فضلی در جلســه با منتخبان شوراهای کالن شهرها ،با بیان اینکه حرفهای وزیر کشور خیلی
گرایش فرهنگی و اجتماعی داشــت ،اظهار کرد :آقای رحمانــی فضلی بر مفاهیمی مانند امید،
نشــاط اجتماعی ،آموزش ،اعتیاد ،حاشیه نشینی و طالق تاکید کردند .اینها مباحث خوبی است.
مســجدجامعی خاطرنشــان کرد :یکی از این رویههای اجرایی این است که اگر شوراهای شهر
این اندازه باید به مباحث فرهنگی بپردازند که درســت هم هســت ،عمال ساختار شوراها نباید
ذیل معاونت عمرانی وزارت کشــور دیده می شــد .شــما در حالی که کارکرد اصلی شوراها را
فرهنگــی و اجتماعی می دانید چرا این ســاختار را زیر مجموعــه عمرانی تعریف کردهاید؟ او
با بیان اینکه شــاید زمانی ســاخت پل و جاده محوریت داشــت ،ادامه داد :امروز با نگرشهای
جدید و خواســتهای جدید آیا جای آن نیســت که در ســاختارهای اجرایی تجدید نظر کنیم؟
این دوگانگی است.

وی ادامــه داد :رئیس جمهور بارهــا از همه جناحها،
طیفها و افراد دلسوز و توانمند برای کمک به آینده بهتر
کشــور دعوت کرد چون دولت برای نیل به این مقصود
با دشواریها و ســختیهای زیادی مواجه است و انتقاد
مشفقانه بر پایه نظارت و مراقبت میتواند در پیمودن این
مسیر راهگشا باشد .ولی هدف تخریب و رقابت تخریبی،
تضعیف است .انشاءاهلل منظورشــان از آتش بس انتقاد
مشفقانه و توقف رفتارهای تخریبی علیه دولت بود.
این فعال اصالح طلب تأکید کرد :رهبر معظم انقالب
بعــد از حوادث روز قدس ســخنانی را مطرح کردند که
فصل الخطاب است و روشن میکند چارچوب شئوناتی
بــرای گروه منتقد ،رقیب یا مخالــف وجود دارد که این

گروهها باید در آن چارچوب فعالیت کنند.
وی درباره چرایی سکوت رئیس جمهور در مقابل حجم
زیــاد تخریبها اظهار کرد :آقای روحانی ،رئیس جمهور
همه مردم ایران است و همواره هم این را بیان کرد و به
همین نگاه باور دارد.
عضــو دولت تدبیــر و امید اضافه کــرد :آقای رئیس
جمهور بســیار در مقابل انتقادها صبور اســت ،آنجایی
هــم که توضیــح و پاســخ داد ،برای دفــاع از حیثیت
دولت و نظــام بــود و الزم می دید برخــی مواضع را
تبیین و روشــنگری کند .مشــی او این بــود که فضا
را آرام نگــه دارد و عمدتا هم صبورانه به مســائل وارد
میشود.
وی افزود :البته دولت همواره باید نسبت به اتهامات یا
مطالب نادرست توضیحات کافی بدهد تا روشنگری کند
و واقعیتها برای مردم گفته شود ولی آقای رئیس جمهور
برای حفظ آرامش کشور و پیگیری کارهای دولت ترجیح
می دهد در هر موردی ورود نکند .ابتکار اظهار کرد :همه
جناحهای سیاســی که عاقل و عالقمند به آینده ایران
هســتند سرنوشت کشــور را در گرو همدلی و همکاری
میدانند ،کســی هم منکر انتقاد نیست ،ممکن است در
کار دولت اشکاالتی باشد که جای نقد دارد ،این نقد می
تواند در یک فضای ســالم و به دور از تنش و اسائه ادب
مطرح شود .انشاءاهلل بتوانیم کشور را به نتایج مطلوبی که
مورد خواست و مطالبه مردم است برسانیم.

غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

احمد مسجدجامعی منتخب مردم تهران در شورای پنجم:

رضایت عارف
برای شهردار
تهران شدن شرط
است

در پی اختالف والتر شوئب رئیس دفتر مالحظات اخالقی با مقامات کاخ سفید ،وی روز پنج شنبه اعالم کرد که از سمت خود کنار می رود .به گزارش ایرنا والتر
شوئب در نامه ای به ترامپ اظهار کرد که در تاریخ  19جوالی از هیات اجرایی این دفتر استعفا خواهد داد و به عنوان مدیر ارشد مرکز کمپین حقوقی مشغول به
کار خواهد شد .او در توئیت خود نوشته که معیارهای فعلی اخالق کاری نیاز به بازبینی دارد .کاخ سفید نیز در واکنش به استعفای شوئب گف که در خواست وی
را می پذیرد و از زحمات وی قدردانی می کند .والتر شــوئب پیش از این از کاخ ســفید خواسته بود تا کلیان کانوی مشاور ترامپ را مورد بازخواست قرار دهد .این
اتفاق زمانی رخ داد که کانوی از مردم خواسته بود که از فروشگاه های ایوانکا ترامپ خرید کنند.

وکیــل پایه یک دادگســتری در رابطه با
حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولین
ارشــد نیروی انتظامی اظهار کــرد :اگر این
پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته باشد
نهایت مجازاتی را کــه برای این فرد در نظر
می گیرند ،همین حکم انفصال از خدمت است
ولی اگر موضوع به طور جدی در دادگستری
پیگیری شده باشد« ،انفصال از خدمت» یکی
از مجازات فرد خاطی خواهد بود.
به گــزارش دیده بان ایران  ،در ســنوات
گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت
و دولت در احکام بودجه میآمد و در سالهای

 ۸۷تا  ۹۱اتفاقاتی افتاد مبنی بر اینکه در این
ســالها کارگروه ویژه نتوانستند صورتهای
مالی نفت را تســویه کنند و علت آن این بود
که مبالغ حاصــل از فروش نفت جهت خرید
بنزیــن و گازوئیل و بنزین ســوپر مورد نیاز
پاالیشــگاه ها به شکل تهاتر ،هزینه شده بود
کــه دولت در الیحه بودجــه چنین ارقامی را
پیشبینی نکرده بود.
در همین رابطه ،روز گذشــته در گفتگویی
که با محمد حســینی ،عضو کمیسیون برنامه
و بودجــه مجلــس دهــم ،انجــام داده بود
نوشــت :یکی از موضوعاتی کــه از اهمیت
ویژه ای برخوردار اســت ،مسئله میزان نفتی
بود که توســط نیروی انتظامی و با دســتور
رئیسجمهور وقت صادر شده و منابع آن وارد
کشور شــده و در همان نیرو هزینه شده بود
و نیــروی انتظامی مبلغی حدود  ۶۳۳۶میلیارد
ریال به دولت بدهکار است و دیوان محاسبات
اعالم کرد در پرونده مرتبط با نیروی انتظامی
مسئول ارشد وقت این نیرو به عنوان متخلف
از ســوی دیوان محاسبات به دادسرای دیوان
محاســبات معرفی و حکم انفصال از خدمت
برایشان صادر شد .نعمت احمدی ،حقوقدان؛

دربــاره تــازه ترین تخلف شــکل گرفته در
دولــت دهم و حکم انفصال از خدمت یکی از
مسئولین سابق نیروی انتظامی ،ضمن خاص
توصیف کردن تخلفاتــی که در دوره محمود
احمدی نــژاد اتفاق افتاده اســت به خبرنگار
دیده بــان ایران گفــت :معمــوال در چنین
شــرایطی احکامی که برای مجرم صادر می
شود ،متفاوت است.
وی افــزود :دادگاه در رابطــه با تخلفات
اداری و فــردی ،مجازات هایی را در نظر می
گیــرد که یکی از آنها حکم انفصال از خدمت
است و مرجع رسیدگی حکم دیگری نمی تواند
صادر کند .اما در مواجه با این قبیل پرونده ها
و تخلفات نهاد هایی نظیــر نیروی انتظامی،
دادگستری موظف اســت به تمامی تخلفات
رســیدگی کند و عالوه بر حکــم انفصال از
خدمت ،حکــم بازگرداندن تمامی وجوهات را
از نهاد مربوطه طلب کند .احمدی ،وکیل پایه
یک دادگســتری در ادامه تصریح کرد :کلیه
درآمدهای دولــت برابر اصل  52و  53قانون
اساســی ،باید به حســاب خزانه کشور منتقل
شود و کلیه هزینه های دولت باید طی بودجه
ســالیانه دولت توســط الیحه بودجه و قانون

گذاری مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف
شــود .لذا هیچگاه هیچ دولتی نمیتواند طبق
این بند از قانون اساسی ،پولی از یکی از ارگان
های دولتی برای رفع نیازهای مالی نهاد خود
طلب کند گرچه حتی این پول به منظور قرض
گرفته شود و در آینده پرداخت شود زیرا دیوان
محاســباتی کشور به هیچ عنوان اجازه ای در
این رابطه به کسی نمی دهد که متاسفانه در
دولت های نهم و دهم ما با این قبیل مسائل
به وفــور رو به رو بودیــم .وی درباره ادامه
روند فاش شدن این قبیل تخلفات که میراث
دوران احمــدی نژاد به حســاب می آید بیان
کرد:طی چند ســال اخیر به طور متوســط ما
هرهفته با افشای یکی از تخلفات به جا مانده
از دو دولت قبل مواجه بوده ایم که متاسفانه
تاکنون آنطور که باید امکان رسیدگی به این
پرونده ها به وجود نیامده اســت .احمدی در
پایان اظهار کرد :اینگونه که پیداست ،به این
زودی نباید چشــم امید به تمام شدن پرونده
هایی نظیر آنچه در باال به آن اشاره شد داشته
باشیم چراکه تاکنون میزان احکام صادر شده
توانایی جلوگیــری از این حجم از تخلفات را
نداشته است

نامه افشاگرانه مدیر عامل سابق مترو به قالیباف:

یکی از فرزندان شورای شهر با اسم مستعار مزایدهها را مدیریت میکرد

محمد ســعیدی مدیر سابق متروی تهران
در نامهای خطاب به شهردار تهران درباره خبر
منتشر شده واگذاری  4ساله تبلیغات محیطی
شرکت مترو تهران واکنش نشان داد.
به گــزارش ایرنــا ،درخصــوص مزایده
فضاهای تبلیغاتی شرکت بهره برداری متروی
تهران واطالعیه سراســرکذب صادر شــده
ازسوی روابط عمومی شــرکت مواردی را به
استحضارمیرســاند تا واقعیت موضوع برای
حضرتعالی واعضای محترم شــورای اسالمی
شهرتهران (فعلی وجدید) روشن شود:
دراطالعیه مذکوربه صورت کذب اشــاره
شــده که مدیر امــور تجاری رأســا اقدام به

برگــزاری مزایــده و اطالع رســانی در این
خصوص کرده اســت اما مســتحضر باشید
ایــن مزایده از چند ماه پیــش درجریان بوده
وحتــی درتاریخ  24/2/96بــرای مرحله اول
باحضورمدیرعامل محترم شرکت بهره برداری
برگزار وبه علت نداشــتن شــرکت کننده با
دســتور ایشــان به عنوان رئیس کمیسیون
مزایده مقررشــد مجددا درتاریــخ 21/4/96
مزایــده برگزار و در این راســتا نیز از طریق
اگهی روزنامه و نصب بنر درداخل ایستگاهها
تبلیغات گســترده ای جهت شرکت درمزایده
انجام شــده است .هرکس که کمترین تجربه
ای دربرگزاری مزایده داشــته باشــد میداند

که برگــزاری هرگونه مزایده از عهده مدیران
میانی خــارج و صرفا در اختیــار مدیر عامل
شرکت اســت که ریاست کمیسیون مزایده را
عهده دار اســت .از ماههــا پیش فرزند یکی
از اعضای محترم شــورای شــهر فعلی و با
اسم مستعاراســدی طی جلسات متعددی که
دردفتــر مدیرعامل محترم برگزاری میشــد
تمامی اســناد مزایده وچگونگی برگزاری آن
رامدیریــت میکردنــد و حتــی درنظربودکه
مزایده مذکورطوری مهندسی شود که شرکت
وافراد خاصی بتوانند مزایده رابرنده شــوندکه
بامقاومت اینجانب درتغییر اســناد و همچنین
عدم تغییرتاریخ برگزاری ازاین تخلف ممانعت

شــد .درخصوص مصاحبه یکــی از معاونین
حضرتعالــی مبنــی برعزل مدیــر متخلف؛
مستحضرباشــید اینجانب به واسطه عضویت
درکمیته طبقه بندی مشــاغل بیش از  2ماه
اســت که از انتصاب غیرقانونی پسرایشــان
جلوگیری کــرده واین مهم نیــز درمصاحبه
مغرضانــه نامبرده بی تاثیر نیســت .در پایان
اگــر حضرتعالی وهرکــدام از اعضای محترم
شــورای شــهر یا نهادهای نظارتی که قصد
پیگیری وکشــف حقیقت را داشــته باشند در
خدمتگزاری و ارائه اسناد آماده بوده و امیدوارم
اراده و تمایلی در احقاق حق اینجانب وبرخورد
بامتخلفان و دروغگویان داشته باشید.

سياسي

نکته روز

برای نیل بهدموکراسی باید از خودمان
شروع کنیم
رحمتاله بیگدلی -عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

ظریفی میگوید :اگر دیکتاتورترین ایرانــی را برای حکومت کردن
بهمهد دموکراسی و کشوری مانند فرانسه ببرند ،مردم آن کشور ظرف
ش ماه از این دیکتاتور یک دموکرات خواهند ساخت ،اما برعکس؛ اگر
ش 
ی فرانسه را برای حکومت کردن بهایران بیاورند ،بسیاری
رئیسجمهور 
از مردم ایران به کمک چاپلوسان و بادمجاندورقابچینهای حرفهای
و تعریف و تمجیدهای مهوع و نسبت دادن القاب و عناوین مختلف بهاو،
در کوتاهترین مــدت از این فرد یک دیکتاتور منحصربهفرد و بیبدیل
خواهند ســاخت؛ بهطوری که پس از مدتی ممکن است این فرد سابقا
دموکرات ،سودای خدایی کردن هم بهسرش بزند.
اگر این ادعا درست باشد ،میتوان نتیجه گرفت مشکل اصلی ،خود ما
هستیم و مادامی که "ما" تغییر نکردهایم ،روزگارمان بهتر از این نخواهد
شــد و مرثیه خواندن برای دموکراســی ،در حکم آب بهغربال پیمودن
اســت .از همین روســت که اگر ما به دنبال دعوت جامعه و حکومت
بههر امری هستیم ،قبل از هر چیز باید خودمان متصف بهآن امر باشیم.
امام جعفر صادق علیهالسالم فرمود:
الص َل َة
" ُكونُوا ُد َعا ًة ل ِلن ِ
َّاس بِغ َْی ِر أَلْسِ َنت ُِك ْم ل َِی َر ْوا ِم ْن ُك ُم الْ َو َر َع َو ِال ْجتِ َها َد َو َّ
َو الْخَ ْی َر َفإِ َّن َذل َِك َداع َِیة؛ٌ
مردم را با غيرزبان خــود [بهمذهب خويش] دعوت كنيد ،مردم باید
پارسايى و سختكوشى و نماز و خوبى را از شما ببينند؛ زيرا اينها ،خود
[بهترين] مبلّغند(.الکافی ،ج  ،۲ص )۷۸
ن میگوید:
ی اصفها 
ی از علما 
ی یك 
ی اردكان 
آقا 
ل خیلی
ن زرتشتی را مسلمان بكنم؛ او 
ق یك زرتشتی تا ای 
ن رفت م اتا 
م
ل رفتم ،روز دو م رفتم ،روز سو م رفتم ،روز دهم
ف آمد جلو ،روز او 
با انعطا 
ش میداد و آخر كار گفت:
ب گو 
ن مرت 
رفت م و ای 
ن بازار
ی یا ای 
ن حرفها ك ه تــو میزنی ،یا تو درو غ میگویــ 
آقــا ای 
ن نیست.
مسلما 
ن نیست،
ش گفتم :بله ،این بازار مسلما 
آقای اردکانی میگوید در جواب 
ی بشو...
ن واقع 
تو بیا یك مسلما 
ما از زمان مشــروطیت برای نیل بهدموکراسی و حاکمان و مدیران
دموکرات ،تالشهای گسترده کردهایم و هزینههای زیادی هم در این
راه دادهایم ،اما متأسفانه گویی همچنان درجا میزنیم .ای کاش ،به جای
یکصدم تالشی که برای داشتن حکومت ،حاکمان و مدیران دموکرات
میکنیم ،بکوشیم که ابتدا از خودمان فردی دموکرات بسازیم.
بدون تردید ،اگر ما افراد و جامعهای دموکرات داشته باشیم ،حکومت،
حاکمان و مدیران دموکرات نیز خواهیم داشت.
خبر

دکتر شریعتی نیاسر معاون وزیر علوم:

تائید مجوز  2300رشتهمحل دانشگاه
آزاد را تکذیب میکنم

معاون آموزشــی وزیر علوم با تاکید بر اینکه آمار رشــته محلهای
جدید دانشــگاه آزاد روز شــنبه اعالم خواهد شد ،گفت :اطالعات اولیه
رشتهمحلهای جدید این دانشگاه ظرف  ۴۵روز آینده مورد بررسی قرار
میگیرد ،در صورتی که شــورای گســترش آموزش عالی وزارت علوم
متوجه اشتباه و یا خطا در اطالعات انعکاسدادهشده ازسوی دانشگاه آزاد
شود ،مجوز این رشته محلها باطل و ظرفیت آنها نیز صفر خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،دکتر مجتبی شریعتی نیاسر با اعالم این مطلب اظهار
کرد :در صحبتهایی که با مسئوالن دانشگاه آزاد داشتیم ،مسئوالن این
دانشگاه تاکید وزارت علوم را بر لزوم توجه به کیفیت رشتهمحلهای این
دانشگاه را قبول دارند و من تصور میکنم این را باید به فال نیک بگیریم.
وی در ادامه تصریح کرد :ســال گذشته وزارت علوم برای دانشگاه آزاد
بالغ بر  ۴هزار و  ۶۰۰رشته محل در مقاطع مختلف تحصیلی برای یک
بار پذیرش مجوز داد ،اما ادامه این مجوزها در گروی انطباق شــرایط با
ضوابط شورای گسترش آموزش عالی بود.
معــاون آموزشــی وزیر علــوم همچنین خاطرنشــان کــرد :مجوز
رشــتهمحلهای دانشــگاه آزاد به دلیل اینکه در خصوص همه مقاطع
تحصیلی بود ،به تدریج در زمان خودشان مورد بررسی قرار گرفتند؛ اما از
مجموعه فوق که عنوان کردهام ،حدود دو هزار و  ۷۸۰رشتهمحل مربوط
به مقطع کارشناسی ارشــد بود که امسال در بررسیهای اولیه حدود ۲
هزار و  ۵۰۰رشــته محل ارشد دانشــگاه آزاد فاقد شاخصهای مصوب
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تشخیص داده شد.
دکتر شریعتی گفت :عدم تائید مجوز دو هزار و  ۵۰۰رشتهمحل دانشگاه
آزاد موجب شــد همکاران این دانشگاه به تصمیم وزارت علوم اعتراض
کنند که البته اعتراض در نظام آموزش عالی امری بدیهی است ،بسیاری
از زیرنظامها از جمله دانشگاه صنعتی شریف اگر درخواستی را به وزارت
علوم ارائه میدهند ،ممکن است ما تصمیم بگیریم و درخواست آنها را
پاسخ ندهیم؛ بنابراین اعتراض حق همه دانشگاهها و قابل بررسی است،
چرا که ما به تناسب تشخیص خودمان تصمیم میگیریم.
دکتر شریعتی نیاسر ادامه داد :در بررسی اعتراض دانشگاه آزاد به تائید
مجوز رشتهمحلها با محدودیت زمانی داوطلبان که میخواستند انتخاب
رشته کنند مواجه شدیم ،به همین دلیل انتخاب رشته این داوطلبان را تا
روز چهارشنبه ۲۱ ،تیرماه جاری تمدید کردیم .در واقع دلیل این تمدید
نیز این اســت که مجوز رشتهمحلهای دانشگاه آزاد که در وزارت علوم
مورد تائید قرار نگرفته بود ،مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
معاون آموزشــی وزیر علوم با تاکید بر اینکه نتایج بررسی تائید مجوز
رشــتهمحلهای دانشگاه آزاد اســامی تا فردا اعالم خواهد شد ،گفت:
پیشبینی من این است که همانگونه که رئیس سازمان سنجش آموزش
اعالم کرد رســیدگی به اعتراض رشتهمحلهای این دانشگاه حداکثر تا
فردا پایان پذیرد و آمار رشته محلهای جدید به اطالع داوطلبان برسد.
معاون آموزشی وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا مجوز دو هزار
و  ۳۰۰رشته محل دانشگاه آزاد را که اخیرا از قول وی در رسانهها اعالم
شده است ،تائید میکند یا خیر ،گفت :مجلس شورای اسالمی یک نهاد
قانونگذاری و نظارتی اســت ،نه نهاد اجرایی؛ بنابراین نهاد قانونگذاری
نمیتواند جانشین شــوراها و مراکز تصمیمگیری اجرایی باشد .اگر هم
کمیسیون های مجلس از دستگاههای اجرایی من یا وزیر سوال میکنند،
حق قانونی آنها اســت؛ ولی نمیتوانند جای شورای گسترش آموزش
عالی تعداد رشتهمحلها  ،نوع شــاخصها و نحوه شاخصهای تعیین
کیفیت این رشــته محلها را در نازلترین ســطح تصمیمگیری تعیین
کنند ،چرا که این تصمیم در دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط نظیر
شورای گســترش آموزش عالی وزارت علوم تصمیمگیری شوند .دکتر
شریعتی خاطرنشان کرد :تائید مجوز دو هزار و  ۳۰۰رشتهمحل دانشگاه
آزاد را که اخیرا از قول من در رســانهها عنوان شــد ،تکذیب میکنم؛
چراکه جلسه ما با کمیسیون آموزش عالی بیشتر جلسه تفاهمی و برای
توجیه نمایندگان مجلس بود تا آنها در جریان و چگونگی وضعیت این
موضوع قرار بگیرند.

