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برگزاری انتخابات شورایاری ها سازوکار قانونی ندارد
رئیس کمیس��یون امور داخلی کش��ور و ش��وراها با تاکید بر اینکه ماهیت وجود 
شورایاری ها در کنار شوراها اش��کال قانونی ندارد، گفت: برگزاری یک انتخابات 
نیاز به س��از و کار قانونی دارد اما در خصوص انتخابات شورایاری این ساز و کار 

در قانون دیده نشده است.
محمدجواد کولیوند با اش��اره به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی 

بر غیر قانونی بودن ۱۰۰ درصدی انتخابات شورایاری ها بیان کرد: برگزاری انتخابات 
ش��ورایاری ها نیاز به س��از و کار الزم  دارد. از یک س��و امنیت آن باید برقرار ش��ود و از 
س��وی دیگر مجری آن باید مشخص شود. افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند 
باید ثبت نام کرده و تایید صالحیت ش��وند. شورای ش��هر تهران مرجع تایید صالحیت 
کاندیداهای انتخابات ش��ورایاری نیست. شورای ش��هر تهران مذاکراتی را با دولت انجام 

داده و دولت موافقت کرده که وزارت کشور این انتخابات را پوشش دهد.   ایسنا

انصاراهلل توان موشکی و پهپادی باالیی دارد
 فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به توان نظامی باالی جنبش انصاراهلل یمن 
گفت: مردم یمن با توکل به خدا و تکیه بر نیرو های خالق و جوان خود توانستند 

به خوبی سعودی ها را زمین گیر کنند.
امیر س��رتیپ کیوم��رث حیدری درباره حمالت رژیم س��عودی به مردم بی دفاع 

یمن و توان پهپادی انصاراهلل برای مقابله با این حمالت اظهار کرد: انصاراهلل یمن 
متکی به اسالم و قرآن کریم است. وی با تأکید بر اینکه انصاراهلل یمن توان موشکی 

و پهپ��ادی باالیی دارد، ادامه داد: مردم یمن با توکل به خدا و تکیه بر نیرو های خالق و 
جوان خود توانستند به خوبی سعودی ها را زمین گیر کنند. فرمانده نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در پایان خاطرنشان کرد: بر همه مسلمانان جهان واجب است 
که به مردم بی دفاع و مظلوم یمن کمک کنند. الزم به ذکر است توان موشکی و پهپادی 

یمنی ها، عمال ائتالف سعودی را زمین گیر کرده است.  مهر

شاهد فرصت سوزی در برجام بودیم
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بیان اینکه هیچ کش��وری ق��ادر به اجبار 
موضوعی به جمهوری اسالمی ایران نیست، گفت: بازگشت ایران به شرایط قبل 

از برجام حق مسلم کشور در برخورد با عهدشکنی طرف غربی است.
علی اکبر کریمی اظهار داشت: به طور منطقی در شرایطی که طرف های برجام از 

این معاهده خارج شدند و کسانی هم که به ظاهر در این توافق نامه باقی ماندند 
به تعهداتشان عمل نمی کنند، وی افزود: با توجه به عدم ایفای تعهدات اروپایی ها در 

برجام به صورت منطقی باید بازگش��ت به شرایط قبل از برجام زودتر اتفاق می افتاد اما 
با تاخیر بسیاری همراه بود و همین کار سبب شد تا در برجام تنها یک فرصت سوزی را 
شاهد باشیم .نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: موضع وقیحانه 
اروپایی ه��ا مبنی بر تاکید بر لزوم پایبندی ی��ک طرفه ایران و باقی ماندن یک جانبه در 

برجام تحت هر شرایطی بسیار ناپسند بوده است.  تسنیم

رق
مش

رئیس کمیس��یون آیین نامه داخلی از  ن لم��ا ر تقاضای جمع��ی از نماین��دگان برای پا
عزل رحیمی از هیئت رئیسه خبر داد.

در حاش��یه - غالمرضا کات��ب از تقاضای تعدادی نماینده برای 
سلب عضویت علیرضا رحیمی از هیئت رئیسه مجلس خبر داد. 
وی اف��زود: جمعی از نمایندگان به علت س��وال این نماینده از 
وزیر دفاع درباره علت انتش��ار فیلمی امنیتی در صحن تقاضای 
سلب عضویت رحیمی از هیئت رئیسه مجلس را به کمیسیون 
آیین نامه داخلی کردند. رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس تصریح کرد: بر اساس آی ین نامه داخلی مجلس چنانچه 
۲۵ نف��ر از نمایندگان تقاضا کنند که هر یک از اعضای هیئت 
رئیس��ه به وظایف خود عمل نکرده، کمیسیون آیین نامه ۳ روز 

فرصت دارد تا هیئتی را برای بررسی این موضوع تشکیل دهد.
کاتب بیان کرد: در حال حاضر ۲۹ نفر از نمایندگان تقاضای عزل 
رحیمی از هیئت رئیسه را داشته اند و هیئت بررسی این موضوع 
مرکب از اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی، رؤسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس و ۳ نفر از متقاضیان سلب عضویت این نماینده 
است، همچنین رحیمی موظف است که ظرف ۱۰ روز دفاعیات 
خود را به هیئت مذکور ارائه کند تا این هیئت بتواند به رای گیری 

بپردازد. وی افزود: در صورتی که این هیئت رای به سلب عضویت 
رحیمی از هیئت رئیسه مجلس بدهد گزارش آن به صحن علنی 
مجلس ارائه می شود، اما موضوع و مباحث سوال کننده و دفاع کننده 
در جلسه غیر علنی مطرح شده و نتیجه نهایی آن به صحن علنی 
اعالم خواهد ش��د. رئیس کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس تصریح کرد: بر اساس مواد ۱۱ و ۱۶ آیین نامه داخلی 
مجلس ای��ن نماینده س��والی از وزیر دفاع پرس��ید که هیچ 
ارتباطی به او نداش��ت و اعالم کرد که سپاه پاسداران فیلمی 
امنیتی را در اختیار کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد قرار 
داده در حالی که س��پاه پاس��داران به صورت رسمی، کتبی و 
ش��فاهی اعالم کرد که فیلم پخش ش��ده در صحن از طریق 

سپاه در اختیار این نماینده قرار نگرفته است.
کاتب اظهار کرد: یک مسئله قابل توجه این است که اگر فیلم 
غیر اصولی بوده نباید هیئت رئیس��ه اجازه پخش آن را می داد 
و اگر هیئت رئیس��ه تخلف کرده وزیر نباید پاسخگو باشد. وی 
درباره اینکه آیا پیش از این نمایندگان درخواست سلب عضویت 
اعضای هیئت رئیسه را مطرح کردند و یا خیر، گفت: قبال درباره 
علی مطهری این اتفاق افتاد که به رای گیری کش��یده نشد و 

متقاضیان توافق کردند مطهری سلب عضویت نشود.

کاتب مطرح کرد؛
بررسی تقاضای نمایندگان برای عزل رحیمی از هیئت رئیسه مجلس

نماینده ولی فقیه در س��پاه گفت:  اسالم بصیرت سیاس��ی در سپاه واجب، س�رباز 
اما جناح بندی سیاسی حرام است.

حجت االس��الم عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه 
در س��پاه در بازدید از روابط عمومی کل سپاه در جمع مدیران 
و کارکنان این مجموعه ، با بیان اینکه ظهور انقالب اس��المی 
ایران هیمنه پوشالی و ابرقدرتی نظام استکباری را در جهان فرو 
ریخت، گفت: آمریکایی ها بسیار تالش کردند دنیا را آماده نظام 
نوین مورد نظر خود کنند تا با یک کدخدا اداره شود و همگان 
تحت سلطه و سیطره این کدخدا قرار گیرند؛ اما انقالب اسالمی 
با گفتمان مبتنی بر مفاهیم و آموزه های برگرفته از اسالم ناب 

که مطابق با فطرت انسانی است، این معادالت را برهم زد.
وی افزود:  از این رو حفظ قداس��ت و منزلت اجتماعی 
س��پاه که ب��ه فضل الهی ب��ا مجاهدت و جانفش��انی ها در 
وض��ع مطلوب��ی ق��رار دارد، بس��یار مهم و اساس��ی بوده و 
روابط عمومی س��پاه ب��ا ایفای نقش موثر خ��ود در عرصه 
اطالع رسانی کارکردها و اقدامات، سهم مهمی در پاسداری 
از آن بر عهده دارد.نماینده ولی فقیه در س��پاه بزرگ نمایی 
اقدام��ات کوچک جبهه باطل و کوچ��ک نمایی توفیقات و 

دس��تاوردهای برجس��ته انقالب و نظام مق��دس جمهوری 
اس��المی را از ابعاد مهم جنگ نرم دشمن برشمرد و اظهار 
کرد: برغم دس��تاوردها و توفیقات بی بدیل انقالب اسالمی، 
دشمن با استفاده از امپراتوری رسانه ای و جنگ روانی سعی 
در کم رنگ نش��ان دادن ای��ن موفقیت ها دارد، اما همانگونه 
ک��ه مقام معظم رهبری )مدظل��ه العالی( در بیانیه گام دوم 
انق��الب مطرح فرم��وده اند، در این ۴۰ س��ال با وجود فراز 
و نش��یب ها، توقف نداش��ته ایم و انقالب اس��المی در مسیر 
پیش روندگی، پیش��رفت و پیروزی اس��ت؛ به همین دلیل 
بخ��ش مهمی از اقدامات و فعالیت ه��ای ما باید معطوف به 
نمای��ش برگ های زرین اقتدار، ش��کوه و عظمت انقالب و 

نظام جمهوری اسالمی ایران نزد  افکار عمومی دنیا باشد.
وی تصریح کرد: از جمله ترفندهای دش��من این است 
که ما را نس��بت به گذش��ته ناکام، نسبت به وضعیت فعلی 
در حالت بحران و نس��بت به آینده مأی��وس کند، اما مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( به عنوان الگوی امید آفرینی 
و روحیه بخش��ی در نظام اسالمی ما، گذشته را افتخارآمیز، 
وضعی��ت فعلی را در حال مقاومت و ایس��تادگی و آینده را 

سرشار از امید و موفقیت معرفی می کنند.  سپاه نیوز

حجت االسالم حاجی صادقی:
بصیرت سیاسی در سپاه واجب، اما جناح بندی سیاسی حرام است

توزیع عادالنه و رفع محرومیت
ما وقتی به صورت کالن به زمینه ی اقتصاد اس��المی 
ن��گاه می کنیم، دوتا پایه ی اصلی مش��اهده می کنیم. 
ه��ر روش اقتصادی، هر توصیه و نس��خه ی اقتصادی 
که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر اس��ت. هر 
نسخه ای هرچه هم مستند به منابع علی الّظاهر دینی 
باش��د و نتواند این دو را تأمین کند، اس��المی نیست. 
یک��ی از آن دو پای��ه عبارت اس��ت از »افزایش ثروت 
ملی«. کش��ور اس��المی باید کش��ور ثروتمندی باشد؛ 
کش��ور فقیری نباید باش��د؛ باید بتواند با ثروت خود، 
ب��ا قدرت اقتصادی خود، اه��داف واالی خودش را در 
سطح بین المللی پیش ببرد. پایه دوم، »توزیع عادالنه 
و رفع محرومیت در درون جامعه ی اس��المی« است. 

این دوتا باید تأمین بشود.
 و اولی، ش��رط دومی اس��ت. اگر تولید ثروت نش��ود؛ 
اگ��ر ارزش افزوده در کش��ور باال نرود، م��ا نمی توانیم 
محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانس��ت فقر را 
برطرف کنیم. بنابراین هر دوتا الزم اس��ت. ش��ما که 
متفکر اقتصادی هس��تید و پایبند به مبانی اس��المی، 
طرحت��ان را بیاورید؛ باید این دوتا در آن طرح تأمین 
بش��ود. اگر این دو در آن طرح تأمین نش��د، آن طرح 

اختالل دارد؛ ایراد دارد.

بیانات در دیدار مسئوالن اقتصادی و 
دست  اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
30 بهمن 85

مخاطب شمایید

ایران و نیکاراگوئه مقاومت کرده اند
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
نوش��ت:  م��ن چهلمی��ن س��الگرد انق��الب 
نیکاراگوئ��ه را به مردم و دولت این کش��ور در ماناگوا 
تبری��ک گفت��م.  ای��ران و نیکاراگوئه ه��ر دو در برابر 
تروریس��م اقتصادی و مداخالت تجاوزکارانه مقاومت 
کرده اند.ما درباره همکاری گس��ترده بین دو کش��ور 

توافق کردیم.

عدم تحقق طرح ترامپ 
حمی��د بعی��دی نژاد س��فیر ای��ران در لندن 
نوش��ت: وزیر خارجه انگلیس در نشست ویژه 
پارلم��ان اع��الم نمود ک��ه علیرغم تنش ب��ا ایران در 
خص��وص تانکره��ای نفت��ی، انگلیس با سیاس��تهای 
آمری��کا در برابر ایران مخالف اس��ت و ل��ذا به ابتکار 
ترام��پ در مورد تش��کیل ی��ک ائت��الف نظامی برای 
حفاظ��ت از نفتکش��ها در تنگه هرمز نم��ی پیوندد و 

برای حفظ برجام تالش می کند.

سیاست مجازی

یکی بیار دوتا ببر
رئی��س مجمع نمایندگان خراس��ان جنوبی: آب خانه 
وزیر نیرو را یک س��اعت در ۲۴ س��اعت قطع کنید تا 
وضعیت مردم را درک کند؛ شاید انتقال آب از دریای 
عمان به استان خراس��ان جنوبی برای ایشان اهمیت 

پیدا کند.
با توجه به این اظهارنظر پیش بینی می شود به زودی 

اخبار زیر نیز در جراید کشور منتشر شود.
نماینده م��ردم اهواز: لطفا روزی یک س��اعت با پبپ 
دود گازوئیل را از طری��ق دریچه کولر به خانه رییس 
س��ازمان محیط زیس��ت هدایت کنید تا به داد مردم 

اهواز برسد.
نماینده مردم ارومیه: لطفا اس��تخر خانه آقای رییس  
جمهور را خالی کنید تا دستور پرشدن دریاچه ارومیه 

را صادر کند.
نماینده مردم لنگرود: لطفا چند بسته سبوس به خانه 
وزیر جهادکش��اورزی بفرستید تا به مردم مظلوم شهر 

من سبوس تعارف نکند.
نماینده مردم ش��یراز: لطفا به وزیر بهداشت روزی ده 
ت��ا آمپول بزنید تا پزش��کان اینقدر ب��رای کودکان ما 

آمپول تجویز نکنند.
نماینده مردم سیس��تان: لطفا ترتیب��ی اتخاذ فرمایید 
توفان های س��ی و سه روزه سیستان را به لواسانانت و 

ویالهای دیگر آقایان منتقل کنید.
نماینده صومعه س��را: با توجه به قریحه شاعری بنده 
و عالقه مردم این شهرس��تان به ش��عر درخواست می 
ش��ود مقبره دو الی ده شاعر اس��تان های دیگر را به 

شهرستان صومعه سرا انتقال بدهید.
توی جلسه کمی تنفس بدهید

بر بنده اجازه تجسس بدهید
این بنز قراضه ی مرا بستانید

جایش دو سه دستگاه "لکسوس" بدهید
ننجون: لطفا این مس��ئوالن خیلی خدوم را بردارید و 
به جایش چند تا مسئول معمولی منصوب کنید شاید 

ما هم یک نفسی بکشیم.

ننجون

تکرار تجربه تلخ »الیگارک« ها در دولت روحانی

آیا اعتدالیون به دنبال ایجاد یک امپراتوری مالی هستند؟ 
در سال های پایانی عمر اتحاد  ش ر ا جماهی��ر ش��وروی )ابرقدرت گ���ز
بلوک ش��رق( در دهه ۱۹۸۰، ش��بکه ای از اعضای 
حزب کمونیس��ت ک��ه یا خود عضو دس��تگاه های 
امنیتی ش��وروی بودن��د یا م��ورد حمایت محافل 
امنیتی، شروع به شکل دادن یک امپراتوری مالی 

جدید کردند: امپراتوری الیگارک ها.
حقیقت آن اس��ت که وقت��ی میخائیل گورباچف، 
آخری��ن رهبر اتح��اد ش��وروی، در دام وعده های 
فریبنده »سازش« و »مصالحه« و »عادی سازی« 
از جان��ب رونال��د ری��گان )رئی��س جمه��ور وقت 
آمریکا( و ش��رکای اروپایی اش افتاد، در سیاس��ت 
خارجی ش��روع ب��ه صرف نظر ک��ردن از ابزارهای 
ق��درت اتح��اد ش��وروی ک��رد و در داخ��ل تحت 
تأثیر و مش��ورت غربی ه��ا و غربگرایان داخلی، دو 
برنام��ه »پروس��تروئیکا« )اصالح��ات اقتصادی( و 
»گالسنوس��ت« )فضای باز( را به اجرا گذاشت. در 
چنی��ن فضایی، در حالی ک��ه به مرور، بعد از چند 
دهه اقتص��اد برنامه ریزی ش��ده و دولتی، جا برای 
نوعی اقتصاد »نیمه خصوصی« باز ش��د، مهره های 
حزبی- امنیتی برای اینکه مهار »خصوصی سازی« 
هدایت ش��ده در دس��ت محافل امنیت��ی قدرتمند 
ش��وروی بمان��د، اجازه و انحصار تج��ارت خارجی 
مح��دود را پیدا کردند. وقتی پ��ول حاصل از این 
نوع تجارت ب��ه دهان این عناصر و محافل امنیتی 
هم پیم��ان آن ه��ا مزه ک��رد، کم ک��م اولویت ها و 
ترجیحات آنان هم عوض ش��د و رژیم ش��وروی از 
درون ب��ا فش��ار عناصر خود برای عقب نش��ینی از 
س��نگرهای ایدئولوژیک و »عادی سازی« با غرب 
ق��رار گرفت. همین عناصر در س��ال های ۱۹۹۰ و 
۱۹۹۱ پشت سر عنصری به نام »بوریس یلتسین« 
جمع ش��دند که از درون اتحاد ش��وروی دست به 
کودت��ا علیه این رژی��م زد و در نهایت با کنار زدن 
گورباچ��ف و آخری��ن مدافعان بقای ش��وروی، در 
فردای فروپاشی، رئیس جمهور فدراسیون روسیه 

شد.
این عناص��ر حزبی-امنیتی، در فردای فروپاش��ی 
ش��وروی، گلوگاه های اقتصادی ابرقدرت پیش��ین 
را در دس��ت گرفتن��د و در جری��ان بزرگ ترین )و 
در عین حال فاجعه بارترین( خصوصی سازی تمام 
تاریخ، دارایی های ملی مردم فدراس��یون روسیه را 
به ثمن بخس در اختیار گرفتند و در این مسیر از 
حمایت سیاسی رئیس جمهور مورد حمایت خود، 
بوریس یلتس��ین، هم برخوردار بودند. این عناصر 
در اوایل دهه ۱۹۹۰ در روس��یه به »الیگارک« ها 
)برگرفته از کلمه یونانی به مفهوم حاکم( ش��هرت 
یافتن��د و زمانی که در س��ال ۱۹۹۶، یلتس��ین به 
واس��طه فضاحت ریاس��ت جمهوری دور اول خود 
در پایین ترین س��طح محبوبیت به س��ر می برد، با 
حمای��ت همه جانبه مالی-تبلیغاتی این الیگارک ها 
)ک��ه تقریب��اً ۹۰ درص��د آن ها یه��ودی بودند( با 
اخت��الف اندکی دوباره در ریاس��ت جمهوری ابقاء 
ش��د تا روند س��قوط و ذلت روس��یه تحت زعامت 

غربگرایان افراطی ادامه یابد.
به باور کارشناس��ان تاری��خ و متخصصان امنیتی، 
اوضاع و احوال کنونی کش��ور ما، که دوران زعامت 
غربگرایان را در بخش های مدیریت اجرایی تجربه 
می کند، ت��ا حد زیادی ش��بیه تجربه دهه ۱۹۸۰ 
اتحاد ش��وروی و دهه ۱۹۹۰ روسیه است. دولتی 
ه��م اکنون در راس کار اس��ت ک��ه بخش بزرگی 
از کابین��ه آن )البته به ج��ز وزیر اطالعات!( دارای 

سوابق امنیتی هستند. 
از س��وی دیگر، تمام 
این  مرغ ه��ای  تخ��م 
دول��ت از س��ال ۹۲، 
»ع��ادی  س��بد  در 
»مصالحه«  و  سازی« 
با غرب و تالش برای 
زدایی«  »ایدئول��وژی 

قرار داشته و دارد.
دس��ت کم در ح��وزه 
اقتصاد، س��ه سرفصل 
عملک��رد  در  اصل��ی 
اعت��دال،  دول��ت 

ی  هت ها ش��با
ب��ا  را  انکارناپذی��ری 
عملکرد محافل خاص 
در اتح��اد ش��وروی و 

روسیه یلتسین ایجاد کرده است:
فساد در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی   -

و واردات کاالهای اساسی
فساد گسترده در خصوصی سازی  -

مافی��ای هی��والوار واردات و تالش   -
برای تشکیل وزارت بازرگانی

حقیقت آن اس��ت که اتاق فک��ر اقتصادی دولت، 
از چهره هایی تش��کیل ش��ده که دست کم از یکی 
دو س��ال پایان��ی دولت میرحس��ین موس��وی در 
دهه ۶۰، ش��روع به تأثیرگذاری ب��ر اقتصاد ایران 
کردند. همین چهره ها عامل اصلی سیاس��ت کالن 
خصوصی سازی دوران هاشمی موسوم به »سیاست 
تعدی��ل« بودند که تبعات عم��ده آن تا به همین 
امروز، ریل گذاری غلط اقتصاد ایران، ایجاد شکاف 
طبقاتی وحشتناک، وارد کردن دستگاه امنیتی به 
حوزه اقتصاد و تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۴ بود. 
این اتاق فک��ر که در بین کارشناس��ان به »حلقه 

نیاوران« ، مشهور شده است.
اعضای این حلقه ک��ه عمدتاً تحصیالت اولیه آنان 
اقتصاد نیست، با خوانشی عوامانه و منسوخ از مبانی 
اقتصاد ب��ازار آزاد و تئوری های یک خطی از قبیل 
»دس��ت نامرئی بازار باید قیمت ها را تعیین کند« 
و »دولت بنگاه دار خوبی نیس��ت« و »یارانه دولتی 
موجب ایجاد فساد می ش��ود«، »کنترل قیمت ها 
جل��وی رقابت آزاد را می گیرد« و …باعث از بین 
رفتن همه مکانیس��م های کنترل قیمت و تنظیم 
بازار و ش��کل گیری بلبش��وی کنون��ی اقتصادی 
و س��قوط پول مل��ی و گرانی های افسارگس��یخته 
ش��ده اند و تازه در کمال وقاحت مدعی هستند که 
هن��وز تا »اقتصاد آزاد« راه درازی در پیش اس��ت 
و »دولت پنهان« اجازه ش��کل گیری ب��ازار آزاد و 
رقابتی مورد نظر آن ها را نمی دهد! احتماالً تا زمان 
نابودی کامل طبقه متوس��ط و شکل گیری واقعی 
جامعه ۴ درصدی -۹۶ درص��دی« ول کن ماجرا 

نیستند.
از س��وی دیگر ش��اهدیم ک��ه عملک��رد وزرایی با 
سوابق امنیتی در وزارتخانه های مهم و استراتژیک 
اقتصادی )ب��ه ویژه در ش��رایط تحریمی( از قبیل 
صمت و وزارت کار، موجب افزایش عنان گس��یخته 
قیم��ت خ��ودرو و کاالهای اساس��ی از یک س��و، و 
ورشکستگی روزافزون واحدهای تولیدی و بیکاری 
کارگران شده است. در تابستان سال گذشته، افشای 
فساد بزرگ در ثبت سفارش خودروی خارجی که 
منجر به دستگیری افرادی در سطح معاونت وزارت 

سمت ش��د، و همچنین انتش��ار مدارکی از اطالع 
وزیر وقت از این فس��ادها، در نهایت منجر به کنار 
رفت��ن وزیر صمت مربوط ش��د، گرچه چهره مورد 

نظر بعداً سر از وزارت کار درآورد!
در ماجرای فاجعه بار اعالم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات کاالهای اساسی، نه تنها حدود ۲۰ میلیارد 
دالر از ذخایر ارزشمند ارزی کشور نابود شد، بلکه 
ب��ه گفته نمایندگان مجلس و مس��ؤوالن مربوطه، 
بخش عم��ده این ارز نه تنها ص��رف واردات هیچ 
کاالیی نشد، که با ورود این ارز به بازار آزاد، نقش 
اساس��ی در فاجعه نوس��انات ارزی سال گذشته و 
رس��یدن قیمت دالر به ۱۸,۰۰۰ تومان در س��ال 
گذشته داشت. بگذریم از اینکه هر روز گزارش های 
جدی��دی از اختصاص این ارز به نورچش��می های 
دولت منتش��ر می شود. جالب این جاست که وقتی 
زیر فش��ار افکار عمومی و رسانه ها، رئیس جمهور 
دستور انتشار اسامی گیرندکان ارز دولتی را صادر 
کرد، همان وزیر سابق صمت و وزیر فعلی کار، در 
توئیتی، عماًل دس��تور رئیس جمهور را زیر س��وال 
برد تا نشان دهد، حلقه هایی هستند که کنار زدن 
وابس��تگان آن ها، حتی از توان رئیس جمهور هم 

خارج است!
در ماجرای تاراج بزرگ در عرصه خصوصی س��ازی 
دارایی های ملی، آن چنان حواس جناح های سیاسی 
به تحوالت سیاسی روزمره گرم است که حتی یک 
ه��زارم فاجعه ای که در جریان اس��ت، رس��انه ای 
نمی ش��ود. اوض��اع آن اندازه در خصوصی س��ازی 
خراب است که رئیس سازمان خصوصی سازی خود 
مجتمع گوشت اردبیل را به قیمتی بسیار پایین تر 
از ب��رآورد واقع��ی خریداری کرده اس��ت و چنین 
کس��ی همچنان مس��ؤول پروژه ای به این عظمت 
اس��ت که نه تنها اهمیت باالی اقتصادی دارد، که 
به واسطه ربط مستقیم آن با معیشت هزاران کارگر 
و نیروی کار در اقصی نقاط ایران، پیوست امنیتی 
آن بس��یار مهم تر اس��ت. روزی نیست که یکی از 
نماین��دگان مجلس یا فعاالن رس��انه ای، خبری از 
ف��روش یک مجتم��ع تولیدی عظی��م به یک دهم 
یا یک بیس��تم قیم��ت واقعی ندهن��د. در ماجرای 
نیش��کر هفت تپه دیدیم که خصوصی سازی فاسد 
چه تبعات امنیتی عمیقی بر جای می گذارد. یا در 
ماجرای فروش بزرگ ترین مجتمع ماشین س��ازی 
غرب آس��یا )ماشین س��ازی تبریز(، به ثمن بخس، 
شاهد بوده ایم که خریدار با سه کالس سواد، همان 
کسی بود که بیشترین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
به عنوان شخص حقیقی دریافت کرد )حدود ۶۰۰ 

میلیون دالر(.
آخرین پرده از تحرکات جدی 
مافی��ای واردات، ت��الش برای 
تفکیک دوب��اره وزارت صمت، 
بازرگان��ی«  »وزارت  ایج��اد  و 
است. جالب این جاست که در 
حالی که حتی بخشی از وزرای 
کنونی و پیش��ین خ��ود دولت 
ب��ا تش��کیل وزارت بازرگان��ی 
مخالف هس��تند و آن را صرفاً 
موج��ب افزای��ش هزینه ه��ای 
دولت و بدون اثرگذاری مثبت 
می دانند )مثاًل محمود حجتی 
وزی��ر جه��اد و کش��اورزی( و 
نمایندگان مجلس تاکنون سه 
بار به تش��کیل این وزارت خانه 
رأی منف��ی داده ان��د، حس��ن 
روحانی در تالشی که دور زدن مجلس تعبیر شد، 
تش��کیل »معاونت بازرگانی« را در دستور کار قرار 
داده و حس��ن یونسی س��ینکی )طراح اصلی طرح 
تش��کیل وزارت بازرگانی( را ب��رای این منصب در 

نظر گرفته است.
حسن یونسی سینکی، اس��تاندار بوشهر در دولت 
اصالحات، معاون س��ابق محمد ش��ریعتمداری در 
وزارت صمت بود که توس��ط روحان��ی به معاونت 
بازرگان��ی رئی��س جمهور برگزیده ش��د. او که در 
دوران وزارت ش��ریعتمداری در صم��ت، به عنوان 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی و مس��ؤول س��تاد 
تنظیم بازار فعالیت می کرد، به اذعان کارشناس��ان 
اقتصادی بدتری��ن کارنامه را در حوزه تنظیم بازار 
بر جای گذاشت و با رفتن شریعتمداری به وزارت 
کار و آمدن رضا رحمانی به صمت، س��ینکی بدون 

استعفا دفتر کار خود را رها کرد!
حجت االس��الم علیرضا س��لیمی، نماین��ده مردم 
محالت در مجلس ش��ورای اس��المی، درباره اقدام 
دولت درخصوص تشکیل معاونتی در نهاد ریاست 
جمه��وری ک��ه عم��اًل اقدام��ات وزارت بازرگانی 
را پیگی��ری خواه��د کرد، گفت:  "چ��ون دولت از 
احیای وزارت بازرگانی از سوی مجلس و مخالفت 
نمایندگان مردم مطمئن ش��ده است به دنبال دور 
زدن قانون بوده و می خواهد با تشکیل معاونتی در 
نهاد ریاس��ت جمهوری و با همکاری آقای واعظی 

این موضوع را دنبال کند. "
از سوی دیگر، بر اساس برخی گزارش ها، با تالش 
محم��ود واعظی، رئی��س دفتر رئی��س جمهور، و 
رایزن��ی با برخی نماین��دگان مجلس، دوباره طرح 
تش��کیل وزارت بازرگان��ی در هفته ه��ای اخی��ر 
در کمیس��یون اجتماع��ی مجل��س کلی��د خورده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که تشکل های مختلف 
اقتصادی، از قبیل کمیسیون مشترک ویژه بررسی 
الیحه اصالح بخش��ی از ساختار دولت، کمیسیون 
کش��اورزی مجل��س، »اتحادیه ه��ای مرک��زی و 
سراسری تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران«، 
»شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی« و بسیاری از 
فعاالن اقتصادی و چهره های سیاس��ی در بیانیه ها 
و اظهارنظرهای مختلف، تش��کیل وزارت بازرگانی 
را صرفاً محصول فش��ار س��نگین »البی واردات« 
دانس��ته اند که منافع کالن مال��ی آن ها در واردات 
نهفته است و بنا دارند بقایای تولید ملی را زیر بار 

واردات له کنند.
حجت االسالم س��ید ناصر موسوی الرگانی، نایب 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در برنام��ه »روی خط اقتصاد« رادیو اقتصاد گفت 
که تش��کیل دوباره وزارت بازرگان��ی با قانون پنج 
س��اله پنجم توس��عه، سیاس��ت های کلی ابالغی 
ازس��وی مقام معظم رهب��ری در خصوص کوچک 
س��ازی بدنه دولت و همچنین ب��ا اصل ۷۵ قانون 
اساس��ی مغایرت دارد. موس��وی الرگان��ی افزود:   
"مشکل تجارت کشور به تشکیل وزارتخانه مربوط 
نمی شود بلکه به عدم نظارت و پیگیری بر اصناف، 

بازار، قاچاق کاال و نظایر این ربط دارد. "
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در پاسخ 
به این پرس��ش که چرا دولت به رغم مغایرت های 
قانونی، اس��ناد باالدستی و همینطور اهداف برنامه 
پنج س��اله توس��عه همچن��ان بر تش��کیل وزارت 
بازرگانی تاکید و پافش��اری می کن��د، تاکید کرد: 
"بعض��ی از کم کاری ها، ناتوانی ها، عدم نظارت ها و 
سو مدیریت های موجود در کشور را می خواهند با 

طرح این موضوع الپوشانی کنند. "
یا مس��عود اس��دی، رئیس مجمع ملی تشکل های 
کش��اورزی، در همین زمینه گفت: »طعم شیرین 
س��ودهای هنگفت واردات باعث شده تا روز به روز 
ب��ر طبل احی��ای وزارت بازرگانی کوبیده ش��ود و 
متأسفانه برخی نماینده های مجلس که بهتر است 
آنها را وکیل الدوله بنامیم، به این آتش می دمند.«

اس��دی اضافه کرد: "دو عامل مهم در تالش برای 
احیای بازرگانی نهفته اس��ت نخست اینکه دولت 
می خواه��د فضایی ایجاد کند که نابس��امانی های 
موج��ود را به گردن سیس��تمی بین��دازد و عامل 
موهوم��ی تعریف کند که دیگ��ران دولت را مقصر 
ندانند، دوم اینکه واردکنندگان سودهای هنگفتی 
دارند ک��ه با البی ه��ای خودش��ان می خواهند به 
ه��ر نحوی به مقاصد خود برس��ند و در این میان 
مجلس نباید این نام ننگ را در تاریخ برای خودش 

ثبت کند. "
محمدرض��ا س��بزعلیپوراقتصاددان و رئیس مرکز 
تج��ارت جهانی ای��ران، در مقاله ای برای تس��نیم، 
ضم��ن انتقاد ش��دید به محمود واعظ��ی، به دلیل 
تهدید نمایندگان مجلس )که به طرح احیای وزارت 
بازرگانی رأی منفی دادند( نوش��ت: " اینجانب در 
پاسخ به تهدید نمایندگان محترم مردم در مجلس 
از جان��ب رئی��س دفتر آق��ای روحان��ی، از جناب 
آقای واعظی س��وال می کنم ک��ه؛ معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و ش��خص "نهاوندی��ان" چه گلی بر 
سر اقتصاد ایران و معیش��ت مردم زده اند که حاال 
معاونت جدید بازرگان��ی رئیس جمهور می خواهد 

آن گل را بر سر مردم شریف ایران بزنند!؟...  
در چش��م انداز کل��ی، به نظ��ر نمی رس��د که این 
میزان از »اش��تباهات« مهلک در ح��وزه اقتصاد، 
»غیرعمدی« و از س��ر ناآگاهی باش��د. سوالی که 
ب��ه طور جدی مطرح می ش��ود این اس��ت که آیا 
جریان موس��وم به »اعتدال«، ذیل تصمیمات این 
چنینی که منجر به اتالف س��نگین منابع عمومی 
شده اس��ت، در حال ایجاد یک شبکه مالی عظیم 
است؟ آیا در حال مش��اهده شکل گیری شبکه ای 
از »الیگارک« های ایرانی هس��تیم که با در اختیار 
گرفت��ن گلوگاه های اقتصادی، ب��رای امتیازگیری 
سیاس��ی از نظام و در نهایت »اس��تحاله از درون« 
آماده می شوند؟ آیا همچنان سایه شریعتمداری و 
نیروهایش بر وزارت خانه صمت سنگینی می کند؟ 
در گزارش های بعدی، به ابعاد مختلف این احتمال 

بیشتر خواهیم پرداخت.  مشرق نیوز


