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نقدی بر سخنان رئیس جمهوری؛

مبارزه با مفسدان 
آرامش چه کسانی را 

به هم می ریزد؟

دادستان کل کشور:
اگرالزمباشدوزراهماحضارمیشوند

دادس��تان کل کشور گفت: حقیقتا بازپرس ها از صبح زود تا پاسی از شب مشغول 
محاس��به و بررسی هس��تند و متناسب با پیشرفت کار هر مسئولی الزم باشد حتی اگر 

وزیر باشد احضار می شود.
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در پاسخ به این پرسش که چرا به 
دنبال برخورد بیشتر با جرایم مالی فضای مجازی هستید، اظهار کرد: شرایط اقتصادی 
کشور و همچنین وضعیتی که در رابطه با فساد شاهد بودیم و مطالبات به حق رهبری 
و مردم در برخورد جدی با فسادها اقتضا می کرد راه مناسبی هم دیده شود. وی افزود: 
اش��کاالتی در تس��ریع رسیدگی وجود داش��ت که احصا ش��د و با اجازه از مقام معظم 
رهبری، این عوامل که موجب اطاله می شد محدود شد. مثل مواعد قانونی، مثل مراحل 

رسیدگی که در چند مرحله رسیدگی می شود که به شکل رسیدگی مربوط می شود.
منتظری ادامه داد: امیدواریم با این ابزاری که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته اس��ت 
بتوانیم به مطالبات مردم و رهبری پاسخ مثبت بدهیم. پرونده ها هم در حال آماده شدن است 
و در اسرع وقت به دادگاه می رود البته باز هم زمان خود را می طلبد. وی تصریح کرد: اتقان و 
سرعت در کنار یکدیگر مورد توجه است. دادگاه های بدوی با یک قاضی تشکیل می شود اما 

این دادگاه های پیش بینی شده برای جرایم اقتصادی با 3 قاضی تشکیل می شود.
دادس��تان کل کشور با بیان اینکه اقتضا داش��ت قوه قضاییه زودتر از این در صدد 
این کار برآید، گفت: ما مدتهاس��ت به دنبال این هس��تیم و در بحث های خود به دنبال 
این بودیم که از طریق مجلس دنبال شود، ما این مسئله را بررسی کردیم دیدیم زمان 
می برد و پیشنهادی که قوه قضاییه می دهد ممکن است در مجلس تغییری کند )البته 
مجل��س هم حق دارد( و خروجی مجلس نیاز قوه را تامین نکند و قرار بر این ش��د در 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح ش��ود که مطرح ش��د اما آنچه مورد نیاز بود 

ممکن بود تامین نشود که سراغ استجازه از رهبری رفتیم.
وی اظهار کرد: زمانی که رس��یدگی ها به مرحله نشر عمومی رسید، اعالم می شود. 

دادرسی ها علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسایل قرار خواهند گرفت.
حجت االس��الم والمس��لمین منتظری در پاس��خ به پرسش��ی پیرامون موانع رشد 
س��ایبری کشور گفت: مهم ترین موانع این است که اراده و عزم جدی نیست، چون ما 
امکانات خوب نرم افزاری و سخت افزاری داریم و باید زمینه کار فراهم شود که مشکالت 
به حداقل برسد. وی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه چرا رئیس سابق بانک مرکزی 
و مدیران بزرگ احضار نشده اند، بیان داشت: از کجا می دانید احضار نشده اند، رسیدگی 
به پرونده ها پیچیده است و به طی کردن مراحل و رسیدگی متقن نیاز دارد، باید صبر 

و حوصله کرد کار سنگین و گسترده است.
دادس��تان کل کش��ور ادامه داد: حقیقتا بازپرس ها از صبح زود تا پاس��ی از ش��ب 
مش��غول محاسبه و بررسی هستند و متناسب با پیش��رفت کار هر مسئولی الزم باشد 
حتی اگر وزیر باش��د احضار می ش��ود. وی اف��زود: عزم قوه قضاییه جزم اس��ت و قول 
می دهیم تا جایی که در توانمان باش��د و ش��رایط کاری اقتضا کند کار با جدیت پیش 

می رود و مراحل پیشرفت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
حجت االس��الم والمس��لمین منتظری با بیان اینکه مردم مطمئن باشد قوه قضاییه 
جدی است در پاسخ به پرسشی پیرامون احتکار، گفت: یکی از مشکالت ما این است که 
در مبارزه با قاچاق دچار دوگانگی هستیم بخش عمده از جرایم برعهده سازمان تعزیرات 
است و بخش اندک برخورد بر عهده قوه است و این دوگانگی ها باعث کندی پیشرفت کار 

می شود که امیدواریم مجلس برای آن فکری بکند و این دوگانگی امر مطلوبی نیست.
وی تصریح کرد: افرادی که به دنبال منافع خود هستند و می خواهند در شرایط این 
چنینی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار کنند وجدان انسانی ندارند و این کار باعث شرم 
است. عده اندکی به دنبال سود بیشتر هستند، مسلمان دست به این جنایات نمی زند و 
حقیقتا احتکار در این زمان جنایت و خیانت در حق مردم است. امیدوارم خود این افراد 
متنبه ش��وند و اجناس را در اختیار مردم قرار دهند و هرکسی از مردم هم که از احتکار 
س��ودجویان باخبر است این اطالعات را به دادستان ها نیروی انتظامی و تعزیرات برساند. 

وی درخصوص پرونده شهرام جزایری بیان داشت: این پرونده در مرحله تحقیق است.
 منتظری در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه پیشتر ش��خص شما به لیست بانک 
مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع شده است؟ گفت: جزئیاتی 
که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطرف 

کنند و هنوز نواقص را رفع نکردند.
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مبارزه با فساد بگیر و ببند می خواهد 
سیاوش کاویانی

فساد در ایران بس��یار کمتر از مفاسدی است 
ک��ه در دیگر کش��ورها وجود دارد، اگ��ر می بینیم 
که در کش��ورهای پیشرفته فس��اد اقتصادی کمتر 
دیده می ش��ود به خاطر این اس��ت که فس��اد در 
حاکمیت و نظام سرمایه داری در کشورهای غربی 
سیستماتیک است. نظام فاسد در زمینه اقتصادی 
س��عی می کند تا مفاس��د را قانونی جلوه دهد، اگر 
هم فسادی آشکار می شود و با تبلیغات گسترده ای 
که از س��وی رس��انه های غربی صورت می گیرد، با 
آن برخورد می ش��ود، برای این اس��ت که بگویند، 
سیستم فاسد نیست و اگر هم فسادی رخ می دهد 
همین سیس��تم با آن برخ��ورد می کند تا چهره ای 

دموکراتیک و ضد فساد از خود معرفی کند.
ش��اید بتوان ادعا کرد که بس��یاری از مسائل 
تجارت جهانی و اقتصاد بین الملل بر مبنای مفاسد 
اقتصادی برنامه ریزی شده است، هر چند آنها سعی 
می کنند تا با تشکیل سازمان های بین المللی، دیگر 
کش��ورها را مجبور به عضویت در آن سازمان برای 
جلوگیری و از فس��اد اقتصادی کنند، اما بیشترین 
فس��اد در زمینه پولش��ویی، فروش غی��ر قانونی و 
قاچ��اق برخ��ی کاالها همچون س��الح ب��ه برخی 
از کش��ورها و س��ازمان های مس��لح و تروریستی، 
کمک به گروه های اپوزیس��یون خارج نشین، فساد 
اقتصادی اس��ت. حتی در زمینه دارو نیز مفاس��د 

گسترده اقتصادی رخ می دهد.
ام��ا در ای��ران سیس��تم فاس��د نیس��ت، نظام 
اسالمی از فس��اد مبرا است و اگر فسادی در برخی 
سازمان ها دیده می ش��ود، این فساد به خاطر فساد 
ذاتی حاکمیت نیست، بلکه دلیل تخلفات برخی به 
خاطر تفکر سرمایه داری است که برخی از مسئولین 
را درگی��ر خود کرده و ع��دم برخورد جدی و قاطع 
با آنها اس��ت که چنین مفاس��دی دیده می شود. به 
جرأت می توان گفت که اگر با چنین افراد فاسدی 
که در ساختار نظام نفوذ کرده اند، برخورد قانونی و 
قاطع شده بود، اگر نگوییم هیچ گاه شاهد فساد در 
جمهوری اسالمی نبودیم، اما می توان گفت با مقابله 
با مفس��دان اقتصادی، آمار اینگونه رفتارها از سوی 

برخی مسئولین کاهش چشمگیری می یافت.
در دیدار حضرت آیت اهلل خامنه ای با اقشار مردم 
که 22 مرداد انجام ش��د تعدادی از حاضران ش��عار 
»مفس��د اقتصادی اعدام باید گردد سر دادند، رهبر 
معظم انقالب در واکنش به این شعار گفتند؛ »اجازه 
بدهید، شما مگر دادگاهید؟ فضاسازی نکنید ممکن 
اس��ت بعضی ها اعدامی باشند و بعضی ممکن است 
حبس��ی باشند. بنده نوشته ام مقابله باید عادالنه و با 
دقت انجام شود. بنده از قدیم با فساد و مفسدن مبارزه 
می کردم و االن هم عقیده ام همین اس��ت. اما بعضی 
افراطی حرف می زنند و می گویند همه فاس��دند و از 
تعبیر فساد سیستمی استفاده می کنند، این جوری 
نیس��ت، درست است فساد کمش هم زیاد است. اما 

افراط و تفریط در همه زمینه ها غلط است.«
زمانی فساد سیستمی می شود که ساختار آن 
حاکمیت، خود با همان فس��اد اقتصادی توانس��ته 
ق��درت را ب��ه دس��ت گی��رد در واق��ع در چنین 
حکومیت هایی فس��اد، زیادش هم کم است! هرچه 
فساد اقتصادی در کشورهای پیشرفته بیشتر باشد، 

سود حاکمان آن نیز بیشتر خواهد شد.
رهب��ر معظم انق��الب نیز همواره ب��ه مقابله و 
مبارزه با فس��اد اقتصادی تأکید داشته اند و در این 
زمینه راه را برای دستگاه های متولی مبارزه با فساد 
باز گذاش��ته اند اما تأکید همیشگی ایشان، برخورد 
قاطع با مفسدین با رعایت دقت و قانون بوده است.

اکنون در شرایط اقتصادی موجود که برخی با 
سوء استفاده های اقتصادی، در جنگ اقتصادی آمریکا 
با ایران ش��ریک شده اند، الزم است که برخوردهای 
قاطع و قانونی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. 
اینکه برخی اعتقاد دارند مشکل اقتصادی با بگیر و 
ببند حل نمی ش��ود، به این پرسش پاسخ دهند که 

پس با چه راهکاری حل می شود؟
آیا اگر از ابتدا راه های فس��اد بس��ته می ش��د، 
برخی اینگونه از فضای اقتصادی کشور سوء استفاده 
می توانس��تند بکنند؟ قطع��اً یک��ی از راهکارهای 
کاربردی جلوگیری از فس��اد بستن راه فساد است. 
جلوگی��ری از اجرای برخی تصمیماتی اس��ت که 

گرفته می شود و راه فساد را نیز باز می کند.
به همین خاطر است که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در دیدار اقش��ار م��ردم می فرمایند؛ »دس��تگاه های 
نظارتی با قدرت و چش��م باز باید در میدان باش��ند، 
هم مجلس هم قوه قضاییه، هم آحاد مردم مؤمن باید 
احساس وظیفه کنند و نقش ایفا کنند. راه های فساد 
را باید بست. در همین قضیه ارز و سکه، اگر مقابله با 

فساد بود، راه فساد بسته می شد.«
مش��کل فس��اد اقتص��ادی در ای��ران ب��ه نوع 
برخورد با مفس��دان باز می گ��ردد، حتی گاهی با 
برخی از افرادی که در فساد اقتصادی نقش دارند 
مالحظاتی باعث ش��ده که چنین فرد یا افرادی از 
حاشیه امن برخوردار ش��وند، نمونه های آن وجود 
دارد، ام��ا اگر با همین افراد بدون مالحظه و بدون 
مصلحت اندیشی برخورد قانونی و قاطع انجام شده 
بود، هم شاهد افزایش اعتماد مردم بودیم و هم از 

درصد فساد در کشور کاسته می شد. 
ادامه در صفحه 2

ترکیه و پاکستان در جاده جدایی از آمریکا

نگاهی به تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن

دولت آرایش جنگی به خود بگیرد 

در  رئیس جمه��ور  ش�یرپور   مائ�ده  صحبت هایی که روز گذشته داشت به نکته ای دست ب�ه نقد
اش��اره کرده و گفت که: »باید بدانیم امروز مش��کل اول در کشور، 
مش��کل اقتصادی اس��ت. مش��کل اقتصادی با بگی��ر و ببند حل 
نمی شود. ممکن است بگیر و ببند در گوشه ای الزم باشد اما اساس 
آن است که باید فضا آرام شود و مردم نسبت به آینده اعتماد پیدا 
کنند. باید مردم بدانند آینده بدی در انتظار آنها نیست. اگر چیزی 

موجب نگرانی آنهاست، آن نگرانی را برطرف کنیم.« 
نکته ای که با تحلیل بند به بن��د آن می توان نقدی را به او وارد 
دانست. نقدی درباره بگیر و ببند نداشتن که اتفاقا پاشنه آشین دولت 
همین سخت نگرفتن  ها بوده است که باعث ریخت و پاش ها و اتفاقات 
تاثیرگذار در مشکالت اقتصادی کنونی شده است. اما برای درک بهتر 
صحبت صورت گرفته همین پاراگرافی که رئیس جمهور بیان فرمودند 

را با پنج کلیدواژه رمزگشایی می کنیم.

روحانی در جلسه هیأت دولت:

 اقتصاد با بگیر و ببند 
حل نمی شود 
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