
 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.

داستان یک امضا در سه پرده
این  امروز ما، خیلی جالب و در عین حال تلخ است. اگر دوست دارید،  داستان 

داستان کوتاه را در سه دقیقه و سه پرده بخوانید. حکایتی است...
پرده اول:

داستان از نوروز امسال شروع شد. برای کنکور، اقتصاد سیاسی می خواندم. اقتصاد 
سیاسی جهانی نوشته رابرت گیلپین، اندیشمند آمریکایی صفحه 47 و 48 :

»از دید اقتصاددانان سیاسی، نهادهای اقتصادی و سایر نهادها محصول حوادث، 
انتخاب های تصادفی و وقایع شانسی به شمار می روند و اغلب نمی توان آنها را به 

عنوان نتیجه فرایند خردگرایانه اقتصادی توضیح داد.«
مثالی هم که زده می شود محدودیت رئیس جمهوری آمریکا برای افرادی است که 
هر چند آمریکایی هستند اما در خاک این کشور به دنیا نیامده اند. ممکن است این 
قانون منطقی به نظر برسد اما ظاهرا دلیل تصویب آن، این بوده است که الکساندر 

همیلتون را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محروم کنند.
پس نکته اول : قوانین و نهادها، گاهی دالیل وجودی کامال مزخرفی دارند.

پرده دوم:
یکشنبه، سوم اردیبهشت خبر می خواندم. رسیدم به این خبر:

تبدیل  با یک فوریت طرح  امروز )یکشنبه(  نمایندگان مجلس در جلسه علنی   «
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه مخالفت کردند.«

بر  آنان که  باالست.  نظریه  از  مثال روشنی  فرهنگی، سرنوشتش  میراث  سازمان 
دولت تسلط دارند، دلشان می خواهد تا جایی که می شود  محدوده اختیارات خود 
را بزرگ کنند. همین که ماموریت های نه چندان متناسبی چون صنایع دستی و 
گردشگری به آن سپرده شده است یک نشانه، تالش چند سال پیش دولت برای 
جدا کردن حج و زیارت از وزارت ارشاد و چسباندن آن به میراث فرهنگی هم، 
نشانه ای دیگر.در مقابل مجلسی ها از بغض دولتی ها یا صالح کشور هم شده چند 
بار تالش کرده اند، وضعیت این سازمان را عوض کنند. این هم مثال های اصلی آن:

1 - طرح انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ریاست جمهوری و الحاق 
آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهریور 87

2 - طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد 
در  وزارتخانه  به  جوانان  ملی  سازمان  الحاق  و  وزارت  به  ایثارگران  امور  و  شهید 

مرداد 88
3 - طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در خرداد 90
4 - و این طرحی که در یکشنبه این هفته مطرح شد واگر تصویب شود یا باید 
قانون برنامه پنجم هم تغییر داده شود تا تعداد مجاز وزارت خانه ها افزایش یابد و 
یا این که دوباره دولت باید 2 وزارت خانه را در هم ادغام کند. مثال وزارت خانه ای 
و فن آوری  ارتباطات  و  و شهرسازی  راه  و  وزارت مسکن  اسم  به  خواهیم داشت 

اطالعات.
اوقاف،  وزارت  چون  وزارتخانه هایی  تشکیل  برای  تقاضا  کنار  در  بگذارید  را  این 

وزارت امر به معروف و نهی از منکر، وزارت ایثارگران و مانند آن تا بفهمیم چه 
نظارت  ایده ها.به خدا قسم، یک ذره هم مخالف  و  این تصمیمات  با  خواهد شد 
شدید و جدی بر میراث فرهنگی نیستم، اما چه کسی از نمایندگان مجلس خواهد 
پرسید که چرا مثال به محیط زیست این قدر توجه نمی کنید تا کار آن هم جدی 

شود؟
نکته دوم: حواسمان باشد قرار است با این طرح ها وزارتخانه تشکیل شود.

پرده سوم:
وزارت خانه شدن  پیگیری  ببینم چه کسانی  این جا که رسید، کنجکاو شدم  به 
میراث فرهنگی هستند. به سراغ سوابق و مستندات کار مجلس در سایت مجلس 
رفتم، اما کاش انگشت هایم می شکست و نمی توانست تایپ کند و نمی دیدم این 
فجایع را.فکر کنید به شما کپی یک طرح نمایندگان مجلس)طرح خرداد 90( را 
بدهند و ببینید، 8 نماینده طرح را دو بار امضا کرده اند. یعنی آقای نماینده که 
نهایتا هر دو هفته، یک بار به خودش زحمت امضای یک طرح را می دهد، اصال 

نگاه نمی کند که دارد چه چیزی را امضا می کند.
 به آدرس زیر بروید و فایل ID-540 را دانلود کنید و ببینید که نمایندگان محترم 
دشستان، بجنورد، نقده، مریوان، مهاباد، و یکی از نمایندگان ایالم، نیشابور و کرج 

بدون خواندن، این طرح را دو بار امضا کرده اند.
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/states/791938/

کنجکاو شدم ببینم آن چه که دیده ام اتفاقی بوده و یا این که نمایندگان محترم 
کال در دنیای دیگری سیر می کنند. چند طرح دیگر را هم بررسی کردم و دیدم 
این امضاهای تکراری نه یک استثنا که کامال معمول است برای مثال پیش نویس 

طرح های زیر هم امضای تکراری دارد:
1 - طرح دو فوریتی اصالح قانون انتخابات در دی ماه 90 را یکی از نمایندگان 

بندرعباس، و نماینده رباط کریم دو بار امضا کرده اند.
2 - در مقدمه طرح تعیین تکلیف خانه های سازمانی نوشته شده است که قشر 
محروم در این خانه ها زندگی می کنند!! و نماینده محترم اراک، این طرح را دو 

بار امضا کرده اند.
3 - طرح دو فوریتی استفساریه قانون هدفمندی در دی 90 را نماینده محترم 

دامغان دو بار امضا فرموده اند.
4 - طرح اصالح مقررات شهرداری ها در مرداد 88 را نماینده محترم کوهدشت 

دو بار امضا فرموده اند.
اداره قوانین مجلس،  در همین طرح شهرداری ها، هنگام تحویل طرح در   - 5
در کنار امضای نماینده سراوان، عالمت ضربدر گذاشته شده است و عبارت »عدم 
تطبیق« درج شده است. مقایسه این امضا با سایر امضاهای آقای نماینده، تفاوتی 
را نشان می دهد. شاید بهتر باشد ایشان پیگیری کنند تا از حق خود دفاع کنند و 

مطلع شوند که چه کسی احتماال به جای ایشان طرح را امضا کرده است.
6 - یکی از جنجالی ترین طرحهای مجلس که با 23 امضا به هیات رئیسه تحویل 

را  به کسی  اتهام  ایراد  قصد  مطلقا  دارد.  مورد عالمت ضربدر   9 است،  شده 
نداریم اما کمی تفاوت بین بعضی از این  امضاها قابل مشاهده است. شاید بهتر 
رئیسه مجلس مورد پرس و جو  از سوی هیات  این عالمتها  باشد چرایی وجود 

قرار گیرد.
در پایان سه نکته مهم:

1 - هیات رئیسه مجلس وظیفه دارد برای اطمینان از حضور واقعی نمایندگان در 
مجلس، اصالت امضاها و مانند آن ترتیبی بیاندیشد. از کنار این مساله به راحتی 
عبور نکنید. چه بسیار مواردی که سرنوشت آنها با جابجایی یک رای تغییر کرده 

است.
2 - بسیاری از طرح های نمایندگان مجلس، پر از خط خوردگی و ... است. این 
مساله، عالوه بر این که نشان می دهد پیش از نوشتن این طرح ها، تامل و همفکری 
کافی انجام نشده است، دارای ایراد حقوقی هم هست. به زبان ساده، چه تضمینی 
وجود دارد که بعد از این که برای یک طرح امضا جمع آوری می شود، محتوای آن 

تغییر داده نشود؟
3 - مجلس محترم! دانستن حق مردم است. اگر کسی عیب شما را نشان داد 
به فکر اصالح آن باشید. لطفا تالش کنید سایت مجلس به صورت خودجوش!! 

از دسترس خارج نشود. مردم حق دارند بر کار نمایندگان مجلس نظارت کنند.
منبع : سایت تابناک

نشريه فرهنگي,اقتصادي
اجتماعي و سياسي
نيمه اول ارديبهشت

شماره 121
قيمت 200 تومان
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انتقاد هاشمي رفسنجاني از فضای حاکم بر کشور

سرمایه دار دائم الوضو با تسبیح دانه درشت  



2ارمغان W W W . ARMAGHANNEWS . C O M سیاسینيمه اول اردیبهشتشماره 121

گفت و گوبی متفاوت با همسر منوچهر متکی : از شنیدن 
نام سنگال احساس بدی ندارم

دیپلمات  یک  با  زندگی  شاید   - و شخصیت ها  احزاب 
با  را  پاسخ سواالت  است که  آموخته  او هم  به همسر 
احتیاط فراوان بدهد؛ پاسخ های طاهره نظری همسر 

منوچهر متکی به خبرآنالین از همین جنس است.
وگوی  گفت  آید  می  ادامه  در  آنچه  عزیزی:  محمود 
متکی  منوچهره  همسر  نظری  طاهره  با  خبرآنالین 
وزیر سابق امور خارجه است که در پایان سال بار دیگر 
ماجرای عزل همسرش به میان رسانه ها کشیده شد. 
پاسخ های رئیس جمهور درباره عزل متکی با واکنش 
این گفت وگو  تند منوچهر متکی مواجه شد.آنچه در 
ایران  خارجه  امور  وزیر  عزل  ماجرای  خواند   خواهید 
نامزدهای  از  یکی  است.او  همسرش  نگاه  دریچه  از 

انتخابات مجلس نهم نیز بود.
از  یکی  وزیر  ایشان  روزی  کردید  می  بینی  پیش 

مهمترین وزارتخانه های کشور بشوند؟
 خیر.

همسر یک دیپلمات بودن چه مشکالتی داشته است؟
کنار  در  را  ها  تلخی  و  ها  البته هر حضوری، شیرینی 
هم دارد و این دو را باید در کنار هم دید. در ابتدای 
ازدواج ،شرط آقای متکی این بود که بنده مانع ایشان 

در خدمت به انقالب نباشم که پذیرفتم.
زیادی  های  سفر  دیپلمات  یک  همسر  عنوان  به  شما 
داشتید. در مالقات های که با همسران وزرای خارجه 
دلیل  به  که  بودند  زنانی  داشتید،  دیگر  های  کشور 
به عنوان همسر یک  یک ویژگی خاص در ذهن شما 

دیپلمات باقی مانده باشد؟
در ابتدا ما میزبانی برخی از وزاری خارجه را در سال 
84 داشتیم و شاید یکی از انگیزه هایی که باعث شد 
این  مامور شوم،  وزارت خارجه  به طور کامل در  بنده 
که  هایی  هیات  و  امورخارجه  وزرای  که همسران  بود 
زنان در آنها حضور داشتند  به ایران می آمدند و طبق 
پروتکل های دیپلماتیک الزم بود که بنده هم به عنوان 
همسر وزیر امور خارجه حضور داشته باشم. نکته جالب 

این سفر ها این بود که نگاهی راکه زنان این کشور ها 
قبل و بعد از سفر به ایران داشتند، کامال متفاوت بود و 
به تعبیری از زمین تا آسمان فرق می کرد و خودشان 
می دیدند تصویری که رسانه های غربی از ایران و زنان 
ایرانی ارائه می کردند، اصال صحت ندارد واین موضوع 

برایشان جالب توجه بود.
 از میان همسران وزاری خارجه از کدام یک خوشتان 

آمد؟
همسران وزاری خارجه اندونزی و مالزی .

شما  برای  که  داشت  وجود  افراد  این  در  ویژگی  چه   
جالب بود؟

 کنجکاوی آنان نسبت به زن مسلمان ایرانی حتی به 
درحوزه  آنها  فعالیت  معموال  اینکه  دیگر  و  ما  پوشش 
عام  های  فعالیت  قالب  در  و  دولتی  غیر  موسسات 

المنفعه است.
بهترین خاطره دوران وزارت همسرتان چه بوده است؟

همراهی با آقای متکی همه اش خاطره است.
 بدترین خاطره از دوران وزارت همسرتان؟

 هیچ خاطره بدی نمی بینم. در جایگاه جدید فرصتی 
آن  از  کردم  سعی  که  شد  ایجاد  خود  سازندگی  برای 

استفاده کنم.
 عزل آقای متکی جزو خاطرات تلخ شما نیست؟

بود.  ما  برای  سازندگی  دوره  یک  اتفاق،  این  نظرم  به 
برای کسی که احساس می کند  آزمایش  و یک دوره 
این امتحان  از  باید  اگر خالص و مخلص قدم برداشته 
هم سر بلند بیرون بیاید. چون اگر غیر از این بود باید 

تردید می کردم
 چگونه از عزل ایشان مطلع شدید؟

المل زنان وزارت خارجه  بین  امور  اداره کل  بنده در   
بنده  به  که  بود  ظهر  از  بعد   5 کنم  می  فکر   . بودم 
زنگ زدند که در زیر نویس شبکه خبر، خبری درباره 
این  از  آیا شما  اعالم شده است.  آقای متکی  برکناری 
امر مطلع هستید؟ بنده اصال در جریان نبودم، اما چون 
زیر نویس خبر بود عرض کردم اگر هم این خبر درست 
باشد، ما راضی به رضای خدا هستیم. بعد رفتم و دو 
رکعت نماز شکر خواندم و عرض کردم خدایا شکر که تا 

امروز تکلیفی بر دوش ما بود، برداشته شد.
 از آنجا که آقای متکی در دوران وزارتشان زیاد سفر می 

رفتند، ایشان را چند وقت یک بار می دیدید؟
های  سفر  بیشتر  البته  دیدم.  می  کم  را  ایشان  بنده 

ایشان کوتاه بود و زود به کشور باز می گشتند.
ایشان زیاد سفر  با  امور خارجه،  به عنوان همسر وزیر 

داشتید؟
 نمی شود گفت زیاد ولی برخی از این سفر ها همچنان 
باشم  بنده حضور داشته  بود که  که عرض کردم الزم 
از  بود.  الملی  بین  های  پروتکل  دلیل  به  هم  آن  که 
ایران  خارجه  امور  وزیر  همسر  عنوان  به  دیگر  طرف 

فکر می کردم ماموریتی دارم که در این سفرها باید از 
آن استفاده کرد. بنابراین از سفارتخانه های جمهوری 
مالقاتهایی  سفرها  در  کردم  می  درخواست  اسالمی 
درحوزه زنان با همتایانم ترتیب دهند. البته همه این 
مالقات ها افتخاری بود و بنده به همراه آقای متکی به 
عنوان ماموریت تعریف نشدم و به این لحاظ به وزارت 

امورخارجه دینی ندارم.
بازگشتند،  کشور  به  عزلشان  از  بعد  ایشان  که  زمانی 
و  رد  منزل  در  ایشان  و  شما  بین  که  صحبتی  اولین 

بدل شد، چه بود؟
به ایشان تبریک گفتم و عرض کردم »شاید مصلحت 
به  این طور  بود که دوران کاری شما  این  خداوند در 

پایان برسد و نوعی امتحان برای شما بود«.
عزل ایشان برایتان ناراحت کننده نبود؟

 نه، امام راحل جام زهر نوشید اینها که در مقابل آنها 
چیزی نیست.

به شما  بود؟ چه  به صحبت شما چه  ایشان  واکنش   
گفتند؟

 ایشان لبخند زدند. یک ویژگی آقای متکی صبوری و 
با  ایشان  ایشان است.  خوش رفتاری و خوش اخالقی 

مسائل خیلی هیجانی برخورد نمی کنند.
 رفتارشان در محیط خانواده هم به همین شکل است؟

و بی تکلف هستند.  نه، در محیط خانه خیلی ساده   
البته باالخره ایشان در جایگاهی قرار داشتند که مثل 
بقیه افراد نمی توانسند آنچه در دلشان است، به زبان 
بیاورند اما ما می توانیم به عنوان همسر اینها را متوجه 

شویم.
 االن خوشحال هستید که همسرتان وزیر نیست؟

راضی به رضای خدا هستیم .ما برای این نظام کیسه 
ای ندوختیم که اگر از این سال تا این سال که خدمت 
کردیم، باید حتما به اینجا برسم. هر چه خدا بخواهد ما 
راضی به رضای او هستیم. این را هم به عنوان همسر 
مشترکمان  زندگی  در  ایشان  که  کنم  اضافه  ایشان 

چیزی را با نگاه مادی برای خودشان نخواستند.
که  کردند  سوال  شما  از  خبرآنالین  کاربران  از  یکی   
از شنیدن نام »سنگال« چه حسی به شما دست می 

دهد؟
هیچ. جایگاه های بزرگ ریسک بزرگ دارد و افتان و 
خیزان های بزرگ هم دارد اما در الیه های درونی که 
هر کس باید خود را محک بزند که چقدر می تواند از 

این آزمون سر بلند بیرون بیاید
که  که چه شده  است  پرسیده  از شما  دیگری  کاربر   
قرار  جمهور  رئیس  مقابل  عزل،  از  بعد  شما  همسر 
گفتند. شیوه خدمت احمدی نژاد تغییر کرد یا ماجرا 

چیز دیگری است؟
 بنده فکر می کنم آیندگان بهتر بتوانند در این زمینه 

قضاوت کنند.

انتقاد هاشمي رفسنجاني 
از فضای حاکم بر کشور

آخرین نیوز: رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام در دیدارهاي جداگانه با جمعي از اعضاي شوراي شهر 
تهران و جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران، پیشرفت، توسعه و رفاه مومنان را از تاکیدات دین مبین 
اسالم خواند و با اشاره به استعداد و ظرفیت هاي بي پایان موجود در ایران اسالمي، اوضاع اقتصاد، اشتغال 
و تولید را مطلوب ندانست و گفت: »پس از جنگ طي برنامه هاي پنج ساله بسترها و بنیان هاي توسعه 

و تولید در کشور به درستي بنا نهاده شد و تا حد قابل قبولي نیز کشور ساخته شد.«
به گزارش ایسنا، آیت اهلل هاشمي رفسنجاني با بیان این که آفات فضاي کنوني کشور، کینه، تقابل هاي 
خصمانه، تهمت و دروغ است، گفت: »انتظار این است که در نظام اسالمي، با دوري از این رذایل و حب 

و بغض ها، زمینه توسعه و بالندگي بیش از پیش کشور فراهم شود.«
رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام اظهار داشت: »برخي مشکالت مانند مسائل اقتصادي براي مردم 
قابل لمس است، ولي ممکن است مسائل و مشکالتي در جامعه بروز کند که در کوتاه مدت قابل لمس 
و مشاهده مستقیم نباشد، ولي در بلندمدت و به تدریج مانند موریانه پایه هاي قدرت و توان کشور را 

از بین برد.«
هاشمي رفسنجاني قانون گریزي و قانون ستزي را از دیگر بالپاي موجود در جامعه خواند و با تاکید بر 
این که این معضل لطمات جبران ناپذیري بر کشور وارد کرده است، افزود: »براي رفع مشکالت و معضالت 
موجود در جامعه و نیز حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت الزم است همه در مدار قانون حرکت کنیم و 

از تفسیر جناحي و باندي آن نیز بپرهیزیم«
رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام به شعار امسال توسط رهبري معظم انقالب اشاره کرد و گفت: 
»تولید ملي و حمایت از کار و سرمایه ایراني از جمله آرمان هاي بلند نظام است و تحقق عملي این شعار 

برنامه ریزي دقیق و کارشناسانه و نیز اراده سیاسي را طلب مي کند.«
مطلب  این  تشریح  با  و  خواند  ایراني  سرمایه  به  توجه  را  امسال  شعار  نکته ظریف  هاشمي رفسنجاني 
گفت: »سرمایه تنها منابع اقتصادي، ثروت و تسهیالت نیست، بلکه سرمایه اصلي، خیل عظیم نخبگان، 
باتجربه کشور هستند که در صورت حمایت و دادن  فارغ التحصیالن و مدیران کاردان و  متخصصان، 

میدان مناسب به آنان انقالب اقتصادي و تولیدي در کشور به راه مي اندازند.«
رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام عقالنیت، تدبیر و دوراندیشي در سیاست خارجي را زمینه ساز 
تحقق تولید ملي و اقتصاد بالنده داخلي خواند و تصریح کرد: »سرمایه و سرمایه دار دلسوز و متعهد نیاز 
به امنیت و فضاي مناسب براي سرمایه گذاري مولد دارد و در صورت تحقق چنین شرایطي، سرمایه دار 
به جاي سرمایه گذاري در کشورهاي خارجي به خصوص کشورهاي همسایه، با جان و دل به رونق اقتصاد 

و تولید کشور کمک خواهند کرد.«

لزوم پرهيز از اشرافيگري در مجلس

در شرایطي که در میانه انتخابات مجلس شوراي اسالمي قرار داریم توجه به یک 
نکته در مورد وضعیت مجلس مفید است. هرکس گذرش به ساختمان پارلمان 
افتاده و مجبور شده باشد در موقع نهار از غذاي رستوران مجلس استفاده کند 
نمایندگان دولتي مهمان  و  نمایندگان مجلس  ناهار  تصدیق خواهد کرد سفره 
جرأت  به  که  مي شود  سرو  دسر  و  غذا  نوع  چند  است.  رنگیني  سفره  مجلس 
ایراني طبقه متوسط  مي توان گفت این سفره بسیار رنگین تر از سفره میلیونها 
با وضع مالي نسبتاً خوب است. چندین سال پي در پي نشستن  افراد  و حتي 
عادي  مردم  وضع  از  را  انسانها  زاهدترین  قطعاً  رنگیني  سفره هاي  چنین  سر 
بي خبر خواهد کرد. اسفناک تر اینکه رستوان کارمندان عادي مجلس از رستوران 
امنیتي ) مثاًل(  نمایندگان جداست. اگر چه این جدایي شاید به لحاظ مسائل 
موضوعیت داشته باشد ولي تبعیض در غذاهاي ارائه شده هرگز توجهي ندارد، 
جز القاي دو طبقه دیدن افراد، طبقه اشراف یعني نمایندگان و معاونان و مدیران 
دولتي و طبقه فرودستان یعني کارمندان عادي مجلس. البته هستند نمایندگاني 
که در اعتراض به این تبعیض زشت، غذاي خود را در رستوران کارمندان عادي 
و  اخالق  استادان  از  است  پر  که  مجلسي  در  آنان  تعداد  ولي  مي کنند  صرف 
مدعیان مردمداري و ... به قدري ناچیز است که صداي اینگونه نمایندگان شنیده 

نمي شود.
فارغ از این که رئیس و اعضاء هیأت رئیسه دوره آتي مجلس چه کسي یا چه 
وضع  این  اصالح  گیرد  آن صورت  در  باید  که  کارهایي  در  یکي  باشند  کساني 
نامناسب است تا تالشي باشد جهت تحقق فرموده رهبرانقالب که ››پیوند حقیقي 
با مردم، مستلزم حضور در میان آنان و دورنشدن از سطح متوسط زندگي آنان 
است. ساده زیستي و پرهیز از اسراف و ... شرط الزم حفظ این پیوند است. ترویج 
فرهنگ اشرافیگري و تجمل و .... دور از شأن نمایندگي و عامل گسیخته شدن 

پیوند نماینده با مردم است.‹‹]1[
]1[ پیام مقام معظم رهبري به مناسبت افتتاح ششمین دوره نمایندگي مجلس

شوخی  باهنر با کادر اقتصادی دولت

به گزارش خبرآنالین، جلسه بعدي صحن علني مجلس روز 
یکشنبه 17 اردیبهشت ماه، پس از برگزاري دور دوم انتخابات 
مجلس نهم برگزار خواهد شد. نمایندگان در این هفته مشغول 
انتخاباتي  تبلیغاتي  فعالیت  و  انتخابیه  به حوزه هاي  سرکشي 
این فاصله کار بررسي  نیز در  تلفیق  بود. کمیسیون  خواهند 
الیحه بودجه 91 را تمام خواهد کرد و پس از این تعطیالت 

این سند بودجه اي به صحن علني ارائه خواهد شد.
در پایان جلسه امروز بیانیه اي با امضاي 162 نفر از نمایندگان 
در  تهران  شهردار  شهري  مدیریت  و  اقدامات  از  حمایت  در 
مقابله با سیل اخیر قرائت شد و امضا کنندگان خواستار تدابیر 

الزم همه مسئوالن براي مقابله با بحران هاي مشابه شدند.
گفتني است بخشي از مذاکرات امروز مجلس به بررسي آثار 
از فاز دوم هدفمندي یارانه ها اشاره داشت. محمدرضا  ناشي 
باهنر که در غیاب الریجاني ریاست جلسه امروز را بر عهده 
بودند  اقتصادي دولت که مهمان مجلس  از مسئوالن  داشت 
خواست تا گزارش مالي اي به مجلس ارائه بدهند که مشخص 
اند و چطور آن را  از هدفمندسازي چقدر درآمد داشته  شود 
هزینه کرده اند؟ سوالي که معاون پارلماني دولت پاسخ آن را 
به وزرا واگذار کرد اما خلیلیان، غضنفري و فرزین هم پاسخ 

مشخصي به آن ندادند.
وزیر کشاورزي در پایان سخنانش خطاب به نمایندگان گفت: 
قرار نبوده که با اجراي قانون هدفمند یارانه ها به پیک نیک 
برویم و همه شاد و خندان باشند! مسیر سختي در پیش داریم 

و همه باید براي آن تالش کنیم.
فرزین هم که از سوي باهنر »باالترین مقام در اجراي قانون 
هدفمندي یارانه ها« معرفي شد؛ پیش از آغاز سخنانش از او 

پرسید که چقدر وقت دارد. باهنر هم به شوخي گفت: هرچه 
کمتر بهتر! البته به او 15 دقیقه وقت داده شد که کمي بیش 

از آن سخن گفت.
اینکه  بیان  با  این زمینه  پایان مذاکرات مجلس در  باهنر در 
که  کرد  تاکید  است،  نشده  قانع  وزرا  هاي  پاسخ  از  مجلس 
رویکرد مجلس، مساله مچگیري و عقب نشیني از این وظیفه 

خطیر نیست.
پیامدهاي  از  تذکري  در  سمنان  نماینده  کواکبیان  مصطفي 
سیاسي امنیتي و بین المللي قانون هدفمندي یارانه ها سخن 
گفت که باید بررسي شود و افزود: دولت به اسم اجراي این 
قانون 53 میلیارد دالر از بانک مرکزي را در بازارهاي اقتصادي 
را  سازي  هدفمند  در  نقدي  هاي  یارانه  پول  تا  است  فروخته 

تامین کند.
باهنر در پاسخ به وي با بیان اینکه قطعا این آمار غلط است، 
افزود: نمایندگان اگر سوالي دارند کتبا به هیات رئیسه ارائه 

دهند.
طرحي  که  خود  بعدي  دستور  وارد  نمایندگان  آنکه  از  پس 
براي اصالح قانون هدفمندي یارانه ها بود، شدند؛ نادر قاضي 

ارومیه طي سخناني گفت: مجلس نمي تواند در  پور نماینده 
برابر اقدامات غیر قانوني دولت که منجر به افزایش قیمت کاال 

مي شود سکوت کند.
وي افزود: افزایش قیمت ها منجر به گراني گوجه فرنگي در 
محله رئیس جمهور هم شد و دیگر از آنجا هم نمي توان خرید 
کرد، اما ایشان باز هم آمد در مجلس و شوخي کرد! در حالیکه 
مجلس جاي شوخي نیست و کنترل قیمت ها از دست رئیس 

جمهور خالي شده است. تا زماني که مجلس گزارش دقیقي 
از نحوه اجراي فاز اول هدفمندي یارانه ها دریافت نکند و از 
این  اجراي  نتیجه  در  بیکاري  افزایش  و  ها  هزینه  و  درآمدها 

قانون مطلع نشود، اجازه اجراي فاز دوم را نخواهد داد.
این  با  که  بدانید  داد:  ادامه  مردم  به  خطاب  ارومیه  نماینده 
با  و  کرده  تعطیل  را  تولید  بخش  خواهند  مي  کارهایشان 
گذارد  نمي  اما مجلس  کنند!  را خالي  واردات، خزانه  افزایش 
جمهور  رئیس  به  هم  دیگري  کنایه  او  کنند.  خالي  را  خزانه 
نمایندگان خواسته  از  نژاد  احمدي  اینکه  به  واکنش  و در  زد 
سواالتشان  به  پاسخ  دلیل  به  او  به  منصفانه  و  مردانه  تا  بود 
نمره 20 بدهند، گفت: اگر رئیس جمهور به دلیل لهجه ترکي 
غلیظ بنده و تبیین دردمندي مردم نمره 20 نمي دهند، مثل 
نمایندگان  از همه  نامرد است! فقط  خودشان نمي گویم که 
بلند بگویند یا  ایام سوگواري دختر پیامبر  مي خواهم که در 

زهرا!

بازداشت رئيس جمهور 
سابق مغولستان به اتهام فساد

نیروهاي پلیس مغولستان پس از بي اعتنایي رئیس جمهور سابق 
این کشور به حکم دادستاني براي حضور در دادگاه، با زور وارد 

منزل وي شدند و او را براي بازجویي به دادسرا بردند.
دادستاني  بازرسان  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به  الف  گزارش  به 
مبارزه با فساد در مغولستان اعالم کردند آنها ابتدا قصد داشتند 
»انخبایار نامبار« رئیس جمهوري سابق مغولستان را در خودروي 
اما  اقدام شدند  این  از  مانع  محافظانش  اما  کنند  بازداشت  وي 
نیروهاي پلیس به منزل رئیس جمهوري سابق این کشور حمله 

و وي را در نهایت دستگیر کردند.
انخبایار یک سیاستمدار شناخته شده در مغولستان به حساب 
مي آید. وي پیشتر در سمت نخست وزیري این کشور نیز فعالیت 

کرده بود.
بازجویي در یک  براي  رئیس جمهوري سابق مغولستان پیشتر 
پرونده مهم فساد مالي احضار شده بود اما به گفته رئیس آژانس 
مستقل ضد فساد مغولستان، انخابایار از همکاري با مقامات ضد 

فساد این کشور امتناع کرده است.
رئیس آژانس مستقل ضد فساد مغولستان در این رابطه گفت: 
از جمله افرادي که در این پرونده مهم متهم به شمار مي روند، 
رئیس جمهوري سابق است اما انخبایار نامبار هرگز براي بازجویي 
و پاسخ به سواالت حاضر نشده است. بارها از وي خواسته شده 
بود براي بازجویي در آژانس ضد فساد حاضر شود اما وي از انجام 
این کار امتناع کرد و احضار خود و نزدیکانش به دادگاه را خط 

قرمز خود تلقي مي کرد.
خود  دولت  عملکرد  از  همواره  مغولستان  سابق  جمهور  رئیس 
تهمتهاي  را  اطرافیانش  به  ها  رسانه  اتهامات  و  کند  مي  دفاع 

سیاسي مي داند.
مقامات دادستاني مبارزه با فساد در مغولستان اعالم کردند که 
مالي  اتهام فساد  به  این کشور  بازداشت رئیس جمهوري سابق 
قانوني و طبق دستور دادگاه انجام شده است اما حامیان انخبایار 
اعالم کرده اند که دستگیري وي مصونیت رئیس جمهوري سابق 

را نقض مي کند و با اهداف سیاسي انجام شده است.
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دارد.  روشنی  تعریف  اسالمی   - ایرانی  فرهنگ  در  »سرمایه دار« 
اقتصادی اش شناخته  تنها به وجه  در جامعه ما یک »سرمایه دار« 
نمی شود، بلکه وجوه اجتماعی، اخالقی و سیاسی او نیز در کاربرد 
این عنوان مؤثر است. به همین دلیل »سرمایه دار« با عناوین دیگری 
متفاوت  و...  پولدار  تاجر،  بازاری،  سرمایه گذار،  کننده،  تولید  چون 
زندگی  سبک  که  است  مدرنی  متمکن  ایرانی،  سرمایه دار  است. 
خاصی دارد و دارای جایگاه ویژه ای در بدنه قدرت سیاسی و طبقات 

اجتماعی است.
در  آن  شرح  که  دارد  غم انگیزی  سرنوشت  ایران  در  سرمایه داری 
نگرانی دارد پدیده  این فهم جای  به  این مجال نمی گنجد. آن چه 
قدرتی  پر  عقبه  و  امن  حاشیه  از  دالیلی،  به  که  است  سابقه داری 

برخوردار است.
عنوان مقاله »سرمایه دار دائم الوضو با تسبیح دانه درشت« نیز به دو 
دلیل انتخاب شده است. علت اول تصویری است که به طور مشابه 
این  با  ایجاد می کند. جامعه ما  و نزدیک به هم در ذهن مخاطب 
بیان دو ویژگی  نیز  بیگانه نیست. و علت دوم  از سرمایه دار  تعبیر 
اساسی از جریان سرمایه داری است که به تنهایی گویای حرف  های 

بسیار است.
این  تأکید  نشانه  که  است  شده  استفاده  الوضو«  »دائم  عنوان  از 
جریان بر مستحبات و نوعی از عبادت و اخالقیات فردگرایانه است. 
بر »تسبیح دانه درشت« تأکید شده است چون از نوعی ظاهرگرائی 

و نمادسازی ارزشی و دینی حکایت می کند.
ویژگی هایی  چه  درشت  دانه  تسبیح  با  الوضو  دائم  سرمایه دار  اما 
اسالمی  جامعه  در  آسیب هایی  چه  جریانی  چنین  وجود  و  دارد؟ 

به وجود خواهد آورد؟
زندگی رازآلود این سرمایه دار که تمام حق و حقوق مالش را تنها 
قابل  عرصه  دو  در  می بیند،  امداد  کمیته  و  صدقات  صندوق  در 
تحلیل است. عرصه رفتار فردی و عرصه رفتار اجتماعی. رفتار این 
سرمایه دار در هر دو عرصه خطرناک تر از سرمایه دار کرواتِی است 

که زنجیر طال بر گردن می آویزد. و البته چنین کاراکتری به دلیل 
ویژگی  های فردی و اجتماعی که دارد در حال تبدیل شدن به یک 
نحله و سبک زندگی است و روزبه روز بر تعداد این گونه افراد افزوده 

می شود.
است.  جریان  این  فردی  رفتار  بر  تأکید  دائم الوضو،  سرمایه دار 
و دل  قلب  فردی تالش می کند  در حوزه مسائل  سرمایه داری که 
طریق  این  از  و  دهد  تسکین  مستحبات  برخی  رعایت  با  را  خود 
کند.  کسب  خود  برای  شرعی  و  دینی  نفس  به  اعتماد  و  آرامش 
فردی که علی رغم »منافع رانتی« که بادآورده نصیبش شده است 
اهل خیرات و نذورات و نماز جماعت و خرجی دادن و هیأت برگزار 
و فروش خودرو های  و خرید  بنگاه داللی  است. دهه محرم  کردن 
صد ها میلیونی اش را تعطیل و سیاه پوش می کند. اهل نذری دادن 
است و به سفره انداختن و مردم جمع کردن و سخنران آوردن دل 
خوش است. پایش برسد مسجد و مدرسه هم می سازد و نام و نشان 

»خیر مسجد ساز و مدرسه ساز« هم کسب می کند.
چنین رفتار فردی دو اثر عمده دارد. اول، کسب وجهه اجتماعی – 
سیاسی است، که شخص را در قامت یک مدال آفرین ملی معرفی 
می کند تا جامعه او را به عنوان یک ارزش بپذیرد و سبک زندگی اش 

را الگو قرار دهد.
اثر جدی تر هم دارد که راه را برای اصالح و هدایت فردی اش  اما 
سخت می کند و آن احساس رضایت دینی و ارزشی است که این 
فرد از زندگی خود کسب می کند و همین احساس اجازه نمی دهد 
که او به وظایف اصلی اش بیاندیشد. این جاست که به فرمایش ائمه 
و  شخصی  چنین  گردن  بر  فقرا  خوابیدن  گرسنه  گناِه  معصومین 
کسب  کجا  از  را  مالش  فرد  این  پرسید  باید  است.  توانگران  دیگر 
کرده است و چه میزان حق و حقوق دین و جامعه را داده است؟ 
چه مقدار از مالش ناشی از خوردن مال یتیم و حق مظلوم و سهم 
مستضعف است؟ و آیا به غیر از رانت و فساد، چنین حجمی از پول 

قابل جمع است؟
اما او به دادن اسکناس رنگینی به کودک دست فروش کنار خیابان 
دلخوش است، و به این دست و دلبازیش فخر می فروشد. هرچند در 
این عمل منتی بر کودک نگذارد و برای دیگران نیز آن را جار نزند.

همه دارایی اش هم از رانت و فساد باشد بازهم خود را با کمک و 
اعانه و صدقه پاک می بیند و این بدترین نوع پول شویی در جامعه 
اسالمی است. بدترین نوع پول شویی این است که فرد جور خود را 

نبیند و با پول  های کثیف رانتی یتیم نوازی کند.
ماجرای چنین فردی، داستان آن دزد سابقه دار در زمان امام صادق 
)علیه السالم( است که هنگام عبور از بازار، دو قرص نان سرقت کرد 
و دو انار از مغازه ای دیگر. اما انار و نان را به فقیر داد، وقتی به او 
گفتند: این چه کاری ست؟ گفت: خداوند هر گناه را یک کیفر، ولی 

ثواب را 10 برابر پاداش می دهد.
من با آن دو نان و دو انار، چهار گناه کردم، ولی به فقیر که دادم، 
از چهل ثواب که کم شود، 36 ثواب  چهل ثواب بردم. چهار گناه 
باقی می ماند. حضرت به او گفتند: تو به کتاب خدا جاهلی، پاداش 
مگر  باشد.  تقوا  اساس  بر  کارش  که  است  کسی  برای  برابر،   10

نشنیدی خدای عزوجل می فرماید: »إنما یتقبل اهلل من المتقین.«
قابل مشاهده  امروز  اقتصاد سیاسی  در  تاریخی  این حکایت  مفهوم 
است. جریان سرمایه ای که با عمل به مستحبات و نذری و مجلس 
گرفتن، خود را بی نیاز از تکالیف اصلی می بیند. این آرامش درونی و 
اعتماد به نفس دینی - بخوانید توهم - است که او را هر روز رانتی تر 

از گذشته می کند.
ارزش  های  تناقض  رفع کننده  نیز  فرد  این  زندگی  اجتماعی  اثر 
نگاه  زندگی  نوع  این  است.  سرمایه داری  زندگی  سبک  با  اخالقی 
انتقادی به سرمایه داری را تبدیل به غبطه خوردن و انگشت حسرت 
گزیدن می کند. این نوع سرمایه داری است که مصلحت را آن چنان 
فربه می کند که حاضر است با »خوداجتهادی« و در هر زمانی به 

قاعده »اکل میته« با آمریکا هم پای میز مذاکره بنشیند.
اسالمی که این جریان ترویج می کند همان سرمایه داری به عالوه 
17 رکعت نماز و نوافل است و هیچ تعارضی با اسالم اشرافی ندارد. 
بی ام و 200 میلیون تومانی سوار می شود و هر روز صبح صدقه سالم 
ماندن خود و ماشینش را به کودک گل فروش سر چهارراه می دهد. 
به اسم تأکید اسالم بر زیبایی جز کت شلوار برنددار یک میلیون 
تومانی تن نمی کند. معتقد است پیامبر اکرم بر عطر و خوش بویی 
تأکید داشته است و به همین دلیل عطر زیر 500 هزار تومان به 
و  می دهد  اهمیت  همسرانش  یا  و  همسر  چادر  به  نمی زند.  خود 
را  سرتاپای شان  و  می خرد  تومانی  میلیون   60 ساعت  آن ها  برای 
طال می گیرد. مهمان را حبیب خدا می داند و برای عروسی پسرش 
هواپیما به دوبی چارتر می کند و برای همه دوستان و آشنایان در 
هتل پنج ستاره این شهر عروسی همراه با موسیقی مجاز می گیرد.

به سفر اهمیت می دهد و در تقویم سفر های سالیانه اش مکه و مدینه 
و آنتالیا و... را همزمان برنامه ریزی می کند. تأکید اسالم بر خانه  های 
بزرگ را شنیده است و به همین دلیل در آپارتمان زعفرانیه اش با 
متری 11 میلیون تومان، با استخر معلق و آشپزخانه مرکزی و باغ 
پرندگان زندگی می کند و البته سر در خانه اش حک کرده است »و 

إن یکاد الذین...«
است.  تأسف انگیزتر  جریان  این  سیاسی   - اجتماعی  زندگی  اما 
سرمایه داری با تسبیح دانه درشت همان ظاهرسازی برای مشروعیت 
بخشیدن به رانت خواری بی حد و اندازه است. جریانی که به سبب 
نوع زندگی شخصی و تعلقات ظاهرا دینی و دست و دل بازی هایش، 

از سیاسیون و بدنه قدرت نیز دلبری می کند.
این جریان همواره در قدرت است. هم برای سازندگی خرج می کند 
هم برای اصالحات و هم مهرورزی. هم معتقد است آزادی سیاسی 
می توانیم  و  »می شود  به  همان  و  است  اقتصادی  توسعه  از  مهم تر 
نقش آفرینی  گرایشی  هر  با  دولتی  هر  در  دارد.  اعتقاد  اقتصادی« 
اوست.  نیز سر سفره  و قدرت  ثابت قدرت است  پای  می کند. یک 
همین  از  البته  و  دارد  قدرت  بدنه  به  ناپذیری  وصف  رانتی  تعلق 
منبع قدرت نیز روزی لقب لژیونر بخش خصوصی و موتور محرکه 
اصل 44 را می گیرد و روزی هم برای دور زدن تحریم ها »بنتن و 
و  بازرسی  نوع  هر  از  نیز  القاب  همین  با  و  می شود  مردعنکبوتی« 

حسابرسی می رهد.

به هیچ وجه  باشد  وابسته  این قماش  به  جریان سیاسي که 
قابل اعتماد نیست. تند ترین شعارها را مي دهد و اما براي ماندن 

در قدرت و حفظ منافع سیاسي و اقتصادي پاي هر معامله اي مي 
نشیند.چنین جریانی با اقتصاددانان نئولیبرال وطنی نیز به خوبی 
پیوند می خورد و به همین طریق به هر نوع رفتار رانتی خود سبقه 
علمی می دهد و حتی روابط و تعامالت نامشروع خود را تبدیل به 

نهاد و قانون می کند.
که  معتقدند  آن ها  چون  می کند،  حمایت  وطنی  نئولیبرال  های  از 
دستمزد نیروی کار در مقراض دو تکه عرضه و تقاضا تعیین می شود 
البته اعتقاد  نه باحق الزحمه واقعی و سبد هزینه  های زندگی اش و 
دارد که کارگری که در این مقراض دو تکه از بین رفت و به خاک 

سیاه نشست را باید مستمری ماهانه داد.
این جریان معتقد است نئوکالسیک ها همان حرف ائمه و پیامبران 
را می زنند و این جمله پیامبر اکرم که قیمت ها در آسمان تعیین 
و  می دانند  آزاد  بازار  و  قیمت ها  آزاد سازی  بر  حجتی  را  می شود 
بی آن که ده ها روایت و حدیث دیگر و سبک حکومت داری ائمه را 
ببینند، هر نوع گران فروشی و احتکار و تورم و ... را به اسم قواعد 
بازار مشروع می دانند و دست خدا را در آن می بینند و البته از بازار 
میوه و تره بار خود، هر شب جمعه چند صندوق سیب و پرتقال در 
امام زاده صالح شمیران توزیع می کنند.ربا را دشمنی با خدا و بلکه 
از  نئوکالسیک ها  از دشمنی می دانند چون شنیده است که  باالتر 
بهره می گویند و نه ربا و به همین دلیل بانک داری و بهره دادن و 
بهره گرفتن را چون شیر مادر حالل می دانند و هر روز یک بانک 
جدید تأسیس می کنند.با اقتصاد متعارف هیچ مشکلی ندارند و از 
این که اقتصاد متعارف از رقابت کاال های داخلی با خارجی می گوید 
رقابت  این  در  البته  و  می کنند  دفاع  شمول  جهان  علم  به عنوان 
همواره نقش رقیب خارجی و وارد کننده کاال های خارجی را بازی 
از دست مدیران  نیرنگ  و  با هزار حیله  را  انفال  و  می کنند.معادن 
فاسد خارج می کنند و بی آن که استاندارد ها و حداقل  های کار برای 
به کار  معادن  این  در  را  نفر  ده ها  آورند  فراهم  را  معدن  کارگران 
می گیرند و بعد هم که تعدادی از این کارگران زیر خروار ها خاک 
و سنگ مدفون شدند، مزورانه برای شان حجله شهادت برپا کرده و 

برای زن و فرزندان شان تقاضای مستمری از دولت می کنند.
این  چراکه  می کنند  حمایت  لیبرال  اقتصاد  از  جمله  یک  در 
را هم در کنار صد ها متغیر دیگر می پذیرد و زندگی  اقتصاد دین 
سرمایه داری به عالوه 17 رکعت نماز را برای شان تئوریزه می کند و 
به آن ها اجازه می دهد که در کنار کسب و کارشان، صندوق صدقات 
نصب کنند و کمیته امداد را به عنوان یک نهاد انقالبی دوست بدارند.

درنتیجه گسترش چنین جریانی از سرمایه داری است که امروز مانور 
ثروت و نمایش اشرافی گری یک ارزش تلقی می شود و در ساحت 
علم نیز همه چیز در خدمت جریان سرمایه قرار می گیرد و از درون 
دولت نیز جز عدالت اعانه ای و صدقه ای، آن هم در تبعیض آمیزترین 

شکل آن هیچ نمی تراود.

منبع : سايت الف

سرمایهداردائمالوضوباتسبیحدانهدرشت

5 وزير دريك هفته به اتهام فساد عزل يا محاكمه شدند
طي هفته گذشته 5 وزیر یا معاون رییس جمهور در چهارگوشه جهان به اتهام فساد مالي استعفا کرده و یا احضار، 

دستگیر و بازجویي شده اند.
به گزارش الف به نقل از خبرگزاری فرانسه و رویترز، طی روزهای اخیر چندین خبر از دستگیری و مجازات مقامات 

فاسد کشورهای جهان در رسانه های مختلف مخابره شده است.
* لهستان

»توماس لیپیک« وزیر ورزش سابق لهستان به اتهام فساد مالی به سه سال و نیم زندان محکوم شد. دادگاهی در 
ورشو همچنین در حکم خود اعالم کرد که وزیر ورزش سابق لهستان به دلیل محکومیت حق ندارد برای 10 سال 
سمت دولتی داشته باشد. توماس لیپیک پیشتر به دریافت رشوه حدود 21 هزار یورویی در یک پرونده فساد متهم 

شده بود. وی همچنین به سواستفاده از قدرت نیز متهم شده بود.
* اندونزی

دادگاه ضد فساد اندونزی »هرمان فالنی« یک تاجر شناخته شده در این کشور را به اتهام دادن رشوه به مقامات 
دادگاه  این  کرد.  محکوم  زندان  سال  به شش  شرکتش  به  مربوط  تبلیغاتی  قراردادهای  دریافت  ازای  در  دولتی 
همچنین این تاجر را که پیشتر یک بازیگر در این کشور بود، به پرداخت 200 میلیون روپبه جریمه محکوم کرد. 
وی در سه پرونده دادن رشوه مجرم شناخته شد. اگر این تاجر نتواند جریمه موردنظر را پرداخت کند، یکسال دیگر 
باید در زندان بماند. رئیس این دادگاه به خبرنگاران گفت: ما مدارک کافی برای محکوم کردن »هرمان فالنی« به 

اتهام دادن رشوه در اختیار داریم. وی در سه پرونده که به سال 2007 برمی گردد، مجرم شناخته شد.
* کامرون

پلیس کامرون، »انونی افرایم« نخست وزیر سابق این کشور را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فساد مالی 
دستگیر کرد. وکیل نخست وزیر سابق کامرون گفت: موکلم پس از بارجویی در بازداشتگاه به سر می برد. یک منبع 
قضایی اعالم کرد که انونی افرایم که در سالهای بین 2004 تا 2009 به عنوان نخست وزیر کامرون فعالیت می 
کرده، متهم به اختالس بودجه از حساب شرکت خطوط هوایی« کام ایر« است. روسای سابق این شرکت نیز هم 
اکنون در بازداشت به سر می برند. در کامرون به دنبال آغاز روند مقابله جدی با فساد مالی چندین وزیر و روسای 
شرکت های دولتی به اتهام فساد مالی دستگیر و مجازات شده اند. چندی پیش »مارافا امیدو یارا« یک وزیر سابق 

دولت کامرون به اتهام سوءاستفاده از بودجه دولتی بازداشت شد.
* یونان

وزیر دفاع سابق یونان به اتهام پولشویی قرار است محاکمه شود. پرونده وزیر دفاع سابق یونان بزرگترین پرونده 
فساد علیه یک سیاستمدار ارشد در یونان طی دهه های اخیر می باشد. فساد مالی در یونان امری شایع و فراگیر 
است اما هیچ سیاستمداری در سالهای اخیر در این کشور به اتهام فساد محاکمه و یا محکوم نشده است. به همین 
دلیل پیشتر مردم یونان به شدت از این موضوع ابراز ناخرسندی می کردند. یک مقام قضایی یونان اعالم کرد که 
دادستان این پرونده تصمیم گرفت که وزیر دفاع سابق یونان پیش از آغاز روند محاکمه بازداشت شود. از جمله 
دیگر اتهام ها علیه وزیر دفاع سابق یونان نقض قوانین مربوط به مالیات است. مقامات یونان اخیرا برای جلب نظر 
مردم که به دلیل سیاستهای ریاضتی از دولت به شدت انتقاد کرده اند، اقدامات خود را برای مجازات عامالن فساد 

و افرادی که از دادن مالیات فرار می کنند، افزایش داده اند

احمد توكلي عنوان كرد؛عزم جهانی براي مبارزه با فساد سياستمداران

مجلسآتیچهكاریبایدانجامدهد؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تقدیم  را  مجلس  براي  نهان  آمد  دالیل  ایران  شریف  ملت  استحضار  جهت 
بر همین  توضیح که در دو دوره مجالس هفتم و هشتم هم  این  با  مي دارم. 

سیاق عمل کرده ایم.
*در اولویت قرار دادن مشکالت اقتصادي بویژه »گراني و بیکاري«

* دفاع از آزادي ها و حقوق قانوني ملت در برابر صاحبان قدرت و ثروت
* کمک به حاکم شدن راهبرد »کار و نه پیکار« بین مجلس و دولت

* کوتاه نیامدن از حقوق ملت ایران بویژه »انرژي هسته اي«
*تالش براي اصالح و تغییر روش اجراي هدفمندي یارانه ها

از  براي تحقق شعار »تولید ملي، حمایت  تبلیغاتي  نه  * چاره جویي واقعي و 
کار و سرمایه ایراني«

* تقویت منطقه »کارشناسي و ملي« به جاي منطق »احساسي و منطقه اي« 
در قانونگذاري و نظارت

* استفاده از اختیارات نمایندگي براي مبارزه با پیوند »ثروت و قدرت« بویژه 
بین مسئوالن

* به کار گیري توان مشترک مجلس، دولت و شهرداري براي رفع مشکالت 
تهران بزرگ به ویژه حمل و نقل عمومي

در این میان دو مقوله مهم اقتصادي – اجتماعي از اهمیت ویژه اي برخوردارند: 
تجربه اجراي هدفمندي یارانه ها و شروع فاز دوم و آثار تورمي آن که به دلیل 
، به آن زمان موکول  تشکیل جلسه مجلس در سه شنبه و فرصت داده شده 
میکنم.»تولید فعلي، حمایت از کار و سرمایه ایراني«. این شعار هوشمندانه سال 
که در ذیل شعار »جهاد اقتصادي« و در امتداد آن مطرح شده است از جهات 

مختلف محل تأمل است:
1- چرا علیرغم تحوالت منطقه و بیداري اسالمي مجددا یک شعار اقتصادي 

مورد توجه قرار مي گیرد؟
نظر  از  ایران   1404 چشم انداز  در  است  قرار  که  دلیل  این  به  شاید   – اول 
اقتصادي به مقام اول منطقه رسیده و الهام بخش جهان اسالم باشد. کشورهاي 
وامانده از نظام سرمایه داري و نا امید از نظام سوسیالیستي به دنبال یک مدل 
اقتصادي عدالت محور مي گردد و ایران این ظرفیت را دارد که با تعقیب مدل 
پیشرفت و عدالت الگوي جدیدي را به کشورهاي رها شده از نظام سلطه ارائه 

نماید.
دوم – شاید دلیل دیگر آن باشد که متعاقب مقاومت به حق ملت ایران برداشتن 
با طرح تحریمهاي هوشمند و فلج  چرخه سوخت هسته اي کشورهاي زورگو 
کننده مالي، حمل و نقل دریایي، نفت و صنعت کار را به نقطه اي رسانده اند 
که ولي فقیه شجاع و مدیر و مدبر با درک و تحت شرایط داخلي و مناسبات 
خارجي اعالم جهاد اقتصادي نمودند. جهاد اقتصادي الزامات خود را دارد؛ از 

آنجمله حمایت از تولید داخلي از مسیر کار و سرمایه ایراني.
سوم – شاید مالحظه دیگر تهدیداتي است که به دلیل نارسایي هاي ساختاري 
اقتصاد ملي در طول تاریخ بر هم انباشته شده و کشور را کمابیش دچار یک 
اقتصاد رانتي نفتي به دولتي انحصاري و غیر کارآمد کرده است. رهایي از این 

شرایط مستلزم ساماندهي جدید بازارها از جمله بازارهاي کار و سرمایه است.
چهارم- سیاستگذاریهاي اقتصادي ناظر بر هدف گزاریهاي کوتاه مدت و متاثر 
از نظریه پردازان مقهور تئوریهاي لیبرال سرمایه داري نیز عارضه هاي مضاعف را 
بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است عدم تعادلهاي موجود و استمرار بیکاري دو 

رقمي – علیرغم وعده هاي مسئوالن اجرایي – و تشدید نارسایي هاي ناشي از 
گرانیهاي افسارگسیخته نشانه هایي از انحراف در سیاستگذاریهاست.

2- چه باید کرد؟
اول – درک درست و همه جانبه این شعار و پایبندي به لوازم آن از وظایفي 

است که عمدتا بر عهده مسئوالن اجرایي، تقنیني و قضایي کشور است.
افراط بر حمایت از سرمایه  یا کار جامعه را به شکلي دو قطبي کرده که گویي 
با دیگري است حال آنکه هم حمایت  لزوما حمایت از یکي مستلزم دشمني 
مستلزم  بهره وري سرمایه  و  و سودآوري  است  تقویت سرمایه  مستلزم  کار  از 
حمایتهاي جامع از نیروي کار است. شاید این شعار نقطه پایاني باشد بر این 
دیدگاههاي افراطي و نتیجه قهري آن اصالح قوانین حاکم به بازارهاي کار و 
سرمایه است تا مناسبات کارگري و کارفرمایي را به یک بازي برد- برد تبدیل 

کند.
دوم – برون رفت از وضعیت فعلي اقتصاد ایران جز با ارتقاء بهره وري و رشد 
دانش فني و شیوه هاي تولید و تعامل مثبت جامعه کارگري و صاحبان سرمایه 
اصل  کلي  سیاستهاي  قانون  جامع  اجراي  مي رسد  نظر  به  نیست.  امکانپذیر 
کار  و  محیط کسب  سازي  روان  و  سازي  فعالیتها، شفاف  سازي  آزاد  در   44
و توانمندسازي اقشار مختلف مردم، رقابتي کردن فعالیتها، تقویت تعاونیها و 
منطقي کردن اندازه دولت و قطع مالحظات مستقیم وي در تصدیهاي اقتصادي 
غیر دولتي و در نتیجه فراهم کردن شرایط امنیت سرمایه گذاري و کار مي تواند 

تا حد زیادي این مشکل را مرتفع نماید.
سوم – در قانون هدفمندي یارانه ها که در اثر فشارهاي رئیس دولت از متن 
یا  مقرراتي  یا  مالي   – تولید  از  حمایت  بر  هم  باز  گرفت،  فاصله  خود  اولیه 
از  متاسفانه  که  نقطه اي  است.  داشته  تاکید   – ترجیحي  باقیمتهاي  نهادهاي 
ابتداي اجراي هدفمندي یارانه ها تقریباً توسط قوه مجریه نادیده گرفته شده 
است.  ترسیم شده  فعالیتهاي  بر  حاکم  رکود  تشدید  باعث  نتیجه  در  و  است 
اجراي این برزن نیز مي تواند به سهم خود بخشي از این عارضه را مرتفع نماید.

این  تحقق  اساسي  قوا شرط  بین  مثبت  تعامل  و  نظر  و حسن  وفاق  همدلي، 
شعارهاست به همین دلیل است که ما تاکید داریم بر راهبرد »کار و نه بیکار«
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مسجد جامع روستای اونج
مسجد جامع روستای پوده

مسجد حکیم
مسجد شیخ لطف اهلل

مسجد جامع گلپایگان
مسجد جامع عباسی

مسجد جمعه
مسجد جامع سراور

مسجد حجت السالم
مسجد سید

مدارس مذهبی
مدرسه چهارباغ

مدرسه بزرگ صدر
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