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حدود يك هفته كش��ور در ناآرامي و تب و تابي بود 
كه از ش��هر مش��هد كليد خورد. نيروهاي انتظامي 
و سياس��ي و مس��ووالن س��طوح مختلف كش��ور 
از اين پديده متاثر ش��ده و مضامي��ن غالب اخبار، 
مصاحبه ه��ا و س��خنراني ها درباره چراي��ي وقوع 
پديده و تالش هاي مس��ووالن براي پايان آن بوده 

است.
اعتراض��ات خيابان��ي مح��ل بحث و بررس��ي قرار 
گرفت. ع��ده اي ريش��ه اعتراض��ات در مش��هد را 

جرقه اي جناحي تحليل كردند. 
آنها معتقدند ك��ه جرياني خاص ب��راي هژمونيك 
كردن فضاي سياس��ي علي��ه دولت پا ب��ه ميدان 
 گذاش��ته و اعتراضات��ي را در مش��هد س��اماندهي 
كرده ام��ا نهايتا اوضاع از كنت��رل آن جريان خارج 

شد. 
ديگ��ر تحليل هاي��ي معطوف ب��ه اجتم��اع نيز از 
سوي كنشگران سياس��ي مطرح شده است. وجود 
مشكالت اقتصادي در كش��ور از ديگر مسائلي بود 
كه عنوان شده و همچنين برخي فسادهاي صورت 
گرفته در موسسات مالي و اعتباري و اعتراض هاي 
روزهاي قبل مالباختگان در ش��هرهاي مختلف را 

ريشه اين پديده قلمداد كرده اند. 
البته بس��ياري از تحليل هاي مطرح شده به نقش 
و تاثي��ر چند عام��ل در ب��روز اين ح��وادث اذعان 
داش��ته اند. اگرچ��ه در ريش��ه يابي مس��اله نكات 
مختلفي مطرح شده اما همه مسووالن و گروه هاي 
سياس��ي كش��ور در يك نكته همص��دا و هم نظر 
بودند. اينكه از نقطه اي به بعد اين اعتراضات مورد 
بهره برداري دش��منان انقالب قرار گرفته است. در 
عين حال بر س��ر اين مس��اله هم اتفاق نظر وجود 
داش��ت كه وضعيت دش��وار معيش��تي م��ردم نيز 
همچون بستري براي بروز اين حوادث عمل كرده 

است. 

حزب اهلل مشهد
علي مطهري نايب رييس مجلس در خصوص آغاز 
اعتراضات در مش��هد گفته اس��ت كه »آن كساني 
كه در مش��هد ابتدا دعوت به تجم��ع كرده اند يكي 
»س��ايت حزب اهلل مش��هد« ب��وده كه اينه��ا قبال 
كنسولگري عربستان در مشهد را تخريب كرده اند 
و ديگري هم پي��روان آقاي احمدي ن��ژاد بوده اند 
كه از طريق فضاي مجازي دع��وت به تجمع كرده 

بودند. 
آقاي علم الهدي ه��م در نماز جمع��ه آن هفته ]به 
اين مضم��ون[ گفته بودند كه بخ��ش اولش يعني 
ش��عار مرگ بر روحاني خوب بود اما بقيه اش خوب 

نبود كه البته اين حرف خوبي نيست.«

يك مسوول سابق
س��ردار جعفري، فرمانده سپاه پاس��داران انقالب 
اس��المي ني��ز از فراخ��وان يك��ي از س��ايت هاي 
وابس��ته به ش��خصي خاص خب��ر داده ب��ود. او در 
پاس��خ به ادعاي برخي مسووالن اس��تان خراسان 
رضوي مبني ب��ر دخالت جريان منس��وب به يكي 
از مس��ووالن س��ابق آغاز اين تجمع و اعتراض در 
مش��هد و برخي مناطق ديگر كه در ادامه ازدس��ت 
رها ش��د و به اغتش��اش و فتنه رس��يد گفته است 
كه»اين موضوع ب��ا فراخوان يكي از س��ايت هايي 
صورت گرفت كه وابس��ته به ش��خصي اس��ت كه 
اين روزها زبان به مخالفت خواني نس��بت به اصل و 

ارزش هاي نظام گشوده است.«

رد پاي يك گروه سياسي
در مورد امكان اثرگذاري يك جريان سياس��ي در 
آغاز اعتراضات جالل ميرزاي��ي، نماينده مجلس از 
محمود علوي، وزير اطالعات نقل كرده است كه بر 
اساس بررس��ي هاي وزارت اطالعات مشخص شده 

كه نا آرامي ها از مش��هد و به واس��طه اقدامات يك 
جريان سياسي داخلي آغاز شده اما اين اعتراضات 
خيلي س��ريع و ظ��رف چند س��اعت از دس��ت و 

مديريت اين جريان خارج شده است. 
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور نيز 
روز اول اعتراضات چنين گفته اس��ت كه »مسائل 
اقتصادي بهانه برخي مس��ائل شده است. در پشت 
پرده مسائل ديگري مطرح اس��ت. كساني كه باني 
برخي اقدامات علي��ه دولت ش��ده اند، بدانند دود 
اقدامات آنها به چش��م خودش��ان م��ي رود. وقتي 
حركت سياسي در خيابان شروع مي شود، ديگران 
بر آن س��وار مي ش��وند و كس��اني كه آن حركت را 
ش��روع كردند، پايان دهنده آن نيس��تند.« چنين 
بود كه معاون اول رييس جمهور به مخالفان دولت 

هشدار داده بود. 
ديگر ش��خصيت سياس��ي اي كه در عين حال كه 
بس��تر مش��كالت اقتصادي را در ادامه اعتراضات 
موثر دانس��ته ام��ا از تاثي��ر جريان مخال��ف دولت 
س��خن گفته اس��ت، محم��ود صادق��ي، نماينده 
مجلس شوراي اسالمي اس��ت كه بيان كرده است 
»اعتراضات��ي كه بر بس��تر برخ��ي نارضايتي هاي 
انباش��ته در جامعه ش��كل گرفته، فقط مربوط به 
وضعيت اخير نمي شود. نابس��اماني هايي كه اخيرا 
به اوج خود رسيد، موجب ش��د اين نارضايتي ها از 

اينجا سرباز كند.«
اوبه اعت��راض س��پرده گذاران موسس��ات مالي و 
اعتباري غيرمجاز در مشهد اش��اره كرده و افزوده 
اس��ت: »در اين مي��ان اخب��ار متوات��ري از نقش 
مخالفان دولت در تحريك معترضان در مشهد نيز 

گزارش شده است.«
مدت ها پي��ش از وق��وع اعتراضات در ش��هرهاي 
مختلف، مالباختگان موسس��ات اعتب��اري و مالي 
غيرمج��از در خيابان ها اعتراض خ��ود را به گوش 

مس��ووالن مي رس��اندند. عليرضا علوي تبار، فعال 
سياس��ي اصالح طلب در تاثي��ر اين ام��ر در وقوع 
اين اعتراضات خاطرنش��ان كرده است كه »اولين 
حرك��ت ظاهرا با ي��ك جرقه اقتصادي در مش��هد 

شروع شد. 
عالوه بر آن ٩٠ درصد ش��هرهايي كه اين تجمعات 
در آنها ص��ورت گرفت، همان ش��هرهاي بودند كه 
سابقه تجمع واعتراض صنفي نسبت به صندوق ها 
و موسس��ات مالي و اعتباري را داش��تند يا مثال در 
مورد مساله حق آب زاينده رود قبال درگيري هايي 

در برخي مناطق شده بود.«
آيت اهلل احمد خاتمي، امام جمعه تهران نيز جرقه 
اعتراض��ات اخي��ر را در مش��كالت مالباخته هاي 
موسس��ات مالي دانس��ته اس��ت. او گفته است كه 
»اينه��ا مالباخته هاي��ي بودند ك��ه مي گفتند اگر 
موسسات مالي مجوز داشتند كه بايد پول هاي مان 
را بدهيد؛ كه مي گويند ٩٨ درصد پول ها را به مردم 
داده اند. بع��د مي گفتند اگر اين موسس��ات مجوز 
نداش��ته چرا جلوي چشم ش��ما چندين  سال كار 

مي كردند.«

مطالباتي در همه حوزه ها
حس��ن روحاني، رييس جمه��وري كش��ور نيز در 
همان روزها با مردم س��خن گفته و از نقش عوامل 
خارج��ي در اي��ن اعتراضات بي��ان كرده اس��ت: 
»كش��ورمان از جاي��گاه تاثيرگ��ذاري در منطقه و 
جهان برخوردار بوده و با دش��منان سرسختي نيز 

مواجه هستيم. 
امروز عده اي در منطقه در كنار رژيم صهيونيستي 
و امري��كا با كش��ورمان دش��مني مي كنن��د. البته 
امريكا از قبل انقالب با ملت ايران دش��مني داشته 
اس��ت و از رژي��م ديكتات��ور در آن دوران حمايت 
مي كرد و همه بخش هاي ايران حتي صدا و س��يما 

آي��ت اهلل هاشمي ش��اهرودي، رييس مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام به كش��ور بازگش��ت. يكي از اعضاي دفتر 
وي ديروز در گفت وگو با اعتماد آنالي��ن اين خبر را تاييد 
كرد و به اين ترتيب يك سفر چند هفته اي پرحاشيه پايان 
يافت. حاشيه هاي سفر آيت اهلل شاهرودي از همان وقتي 
شروع ش��د كه كالس هاي درس او تعطيل شده اما كسي 
نمي دانس��ت كه مقصد س��فر درماني او كجاست. انتشار 
عكس��ي از وي در كنار پروفسور س��ميعي مشخص كرد 
كه وي در هانوفر آلمان بس��تري اس��ت. همان وقت بود 
كه پروي��ز داودي، رييس دفتر رييس مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام با اشاره به حاشيه هاي اين سفر تاكيد كرد 
كه سفر بنا به توصيه موكد پزشكان و برخالف ميل آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي انجام شده است و اگر ضرورت پزشكي 
اقتضا نمي كرد، هي��چ دليلي براي اعزام ايش��ان به آلمان 
نبود. دفتر آيت اهلل ش��اهرودي ديروز نيز طي بيانيه اي بار 

ديگر به اين امر تاكيد كرد. مقصد سفر يا نام بيمارستان و 
پزشك معالج تنها نكات حاشيه ساز در مورد سفر آيت اهلل 
شاهرودي نبود.  ديگر مس��اله حاشيه ساز در سفر آيت اهلل 
هاشمي ش��اهرودي به آلمان طرح ش��كايت عليه او بود. 
فولكر بك، سياستمدار آلماني و اقليت كردهاي آلمان اين 
شكايت را به دادستاني شهر هانوفر و دادستان كل آلمان 
در شهر كارلسروهه ارايه كردند. دادستاني هانوفر دريافت 
شكايت از آيت اهلل ش��اهرودي را تاييد كرد. حتي كاترين 
زوفكر، سخنگوي دادستاني اين ش��هر اعالم كرد كه »ما 
مشغول بررس��ي هس��تيم تا ببينيم كه آيا اصال تشكيل 
پرونده و بررس��ي اين ش��كايت در حوزه كار ما هس��ت يا 
خير.«آيت اهلل هاشمي شاهرودي اما قبل از آنكه مشخص 
شود بررسي اين ش��كايت در صالحيت دادستاني هانوفر 
اس��ت يا خير، با پايان يافتن روند درماني اين شهر را ترك 

كرد و به كشور بازگشت. 

»آقاياني كه با رهبري جناب آقاي خامنه اي- تا رفراندوم 
البته، اي��ن موقته، دايمي نيس��ت- ت��ا اون موقع موافق 
هس��تند قيام بفرمايند.« اين جمالت را مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در لحظات راي گيري درباره رهبري 
آيت اهلل خامنه اي گفته است. اواخر هفته گذشته بود كه 
فيلمي 6 دقيقه اي ديده نش��ده  از جلسه انتخاب آيت اهلل 
خامنه اي به عن��وان رهب��ر در مجلس خبرگان س��ال 
68 درفضاي مجازي منتشر ش��د. اين فيلم 6 دقيقه اي 
واكنش مجلس خبرگان رهبري را نيز به همراه داش��ت. 
پايگاه اطالع رس��اني مجلس خبرگان چهارشنبه شب 
درپي انتشار فيلمي از جلسه راي گيري مجلس خبرگان 
رهبري در تاريخ 14 خ��رداد 1368 در فضاي مجازي به 
توضيح بخش هايي از جلسه انتخاب رهبري اقدام كرد. در 

بخش هايي از  اين توضيحات آمده است:
 قانون اساسي در مورد انتخاب رهبر 

چه مي گفت؟
طبق اصل ص��د و هفتم قانون اساس��ي كش��ور كه در 
س��ال 58 با راي مردم اجرايي ش��د، در اين شرايط بايد 
خبرگان ملت، فردي واجد صالحي��ت مرجعيت را كه 
داراي بينش سياسي و توانمندي در اداره كشور باشد به 
رهبري برمي گزيدند و در صورتي كه فردي را شايسته 
اين مقام نمي يافتند، در قانون اين امكان وجود داش��ت 
كه خبرگان گروهي از مراجع واج��د صالحيت )3 تا 5 
نفر( را به عنوان ش��وراي رهبري انتخاب كنند تا با هم 
اداره كشور را به عهده بگيرند. الزم است گفته شود كه 

دانس��تن تفاوت اجتهاد و مرجعيت براي فهم تمام اين 
مطلب ضروري است. مجتهد كسي اس��ت كه توانايي 
اس��تنباط و فهم احكام دي��ن از منابع فقه��ي را دارد و 
مي تواند حكم دين را در موارد مختلف تشخيص دهد؛ 
اما مرجع تقليد كسي اس��ت كه نظريات فقهي خود را 
در كتابي كه معموال توضيح المس��ائل ناميده مي شود 
منتش��ر كرده باش��د و در يك كالم عالوه ب��ر اجتهاد، 
مقلداني داشته باشد كه از او تقليد مي كنند و وجوهات 
شرعي خود را در اختيار او قرار مي دهند. بايد يك مرجع 
تقليد واجد صالحي��ت رهبري به عن��وان رهبر بعدي 
انقالب ب��ا راي نماين��دگان مجلس خب��رگان انتخاب 

مي شد. 
ماجراي بازنگري در قانون اساسي چه بود؟

در همين زمان نظر خبرگان به نامه اي كه امام خميني 
تقريبا چهل روز پيش از اين نوشته بودند جلب مي شود 
تا شايد نظر امام و تيزبيني شان بتواند بار ديگر مسائل 
پيش روي انقالب را حل كند. مساله اين بار اين بود كه 
قانون اساس��ي نمي توانست راهگش��ا باشد؛ چون فقط 
دو راه )ش��وراي رهبري يا انتخاب رهبر از ميان مراجع 
تقليد( در قانون پيش بيني ش��ده بود كه هيچكدام در 
مجلس خب��رگان راي نياورد. ام��ام راحل حدودا چهل 
روز قبل از ارتحال شان، اين واقعه را به نحوي پيش بيني 
كرده و براي آن چاره انديشيده بود. امام در 4 ارديبهشت 
68، گروهي بيست نفره را براي اصالح و بازنگري قانون 

اساسي تعيين كردند. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي با 
صدور پيامي درگذشت روحاني خدمتگزار و واعظ شهير 

حجت االسالم آقاي مهدي مظاهري را تسليت گفتند. 
متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به شرح زير است: 

درگذش��ت روحان��ي خدمتگ��زار و واع��ظ ش��هير 
حجت  االس��الم آقاي حاج مهدي مظاه��ري رحمت  اهلل 
عليه را به همه دوستداران و ارادتمندان و تربيت شدگان 

منابر موث��ر آن مرحوم و باالخ��ص به خان��دان مكّرم و 
بازماندگان محترم ايشان تسليت عرض مي كنم. زمزمه 
معنوي دعا و نياي��ش آن مرحوم در ش��ب هاي جمعه و 
س��حرهاي ماه مبارك رمضان طي سال هاي طوالني در 
شمار يادگارهاي معنوي شهر عزيز اصفهان است و اميد 

است همواره برقرار باشد. 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

سياس��ت  در دوره صفوي تابع اين سلسله بوده است و در 
درون اين سلسله هم بنيان آن از شخصي به شخص ديگر 
متفاوت بوده اس��ت. اگرچه مي توان براي سلسله صفوي 
يك كارنامه در نظر گرفت، اما ميان آنچه ش��اه عباس اول 
كرد و آنچه از ش��اه آخر صفوي، س��لطان حسين، صادر 
شد، تفاوت بسيار بود. همين استدالل را مي توان در مورد 
سلسله هاي قاجار و پهلوي و كساني در اين سلسله ها نظير 
ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و رضاشاه و محمدرضاشاه 
به كار برد. هرگاه سلس��له اي در ايران س��ر برآورده است، 
زماني از سياست و سياستگذاري آغاز شده است و با افول 
آن زماني از سياست و سياس��تگذاري پايان يافته است. 
در درون هر سلس��له ياري بخ��ت در ب��ه روي كار آمدن 
كسي يا ش��وري آن در نبودن كس��ي، جهت سياست و 
سياستگذاري را بسيار تغيير داده است. شوربختي مرگ 
زودهنگام عباس ميرزا و ضربي كه متعاقب آن بر ايران وارد 
شد، بخت حضور مظفرالدين شاه با ويژگي هاي روحي و 

جسمي كم توانش در حين جنبش مشروطيت... 
با ظهور جمهوري اسالمي ايران، نظام سلسله اي برچيده 
شد و اما به نحوي زمان سياست و سياستگذاري عمومي 
در آن كوتاه تر شده است. نظام سياسي جمهوري اسالمي 
ايران شرايطي را س��بب ش��ده كه در آن عمر سياست و 
سياس��تگذاري عمومي از تمام نظام ه��اي معاصر ايران 
كوتاه تر شده و به هش��ت س��ال تقليل يافته است. علت 
را بايد در س��اختار سياس��ي جمه��وري اس��المي ايران 
جس��ت وجو كرد. در اين س��اختار، قوه مجريه از جايگاه 
بسيار قدرتمندي برخوردار اس��ت و شايد به همين دليل 
است كه قوه مجريه كه از آن در كشورهاي ديگر به عنوان 
حكومت ياد مي ش��ود، در ايران »دولت« ناميده مي شود. 
هر كس زمام دولت در جمهوري اسالمي ايران را به دست 
مي گيرد، اين امكان را مي يابد كه گردش��ي اساس��ي در 
سياست و سياس��تگذاري هاي عمومي كشور ايجاد كند. 
به همين سبب اس��ت كه انتخابات رياست جمهوري در 
ايران از اهميت بااليي نزد هيات حاكمه و مردم برخوردار 
است. در جمهوري اس��المي ايران تمايز ي حياتي در امور 
كش��ور به وجود مي آيد هر گاه رييس دولت يكي باشد و 
ديگري نباشد. جمهوري اس��المي ايران با وجود اينكه به 
نظام سلس��له اي پايان داد اما خود بنيان ساز سلسله هاي 
هش��ت س��اله ش��د كه هيچ كدام حكومت قبلي را مورد 
تاييد قرار نمي دهند. دوره هاي كوتاه هش��ت ساله دولت 
در ايران با ف��رد و ويژگي هاي او در پيوند بس��يار نزديك 
قرار مي گي��رد و خصوصيات و جهت گيري ه��اي فردي، 
تاثيري شگرف بر روند سياست و سياستگذاري عمومي 
در جمهوري اس��المي اي��ران مي گذارد. هرچ��ه از زمان 
سياست و سياستگذاري عمومي كاسته شود و پيش بيني 
گسست و گردش در آن قوت پذيرد، بر ابهام در خصوص 
مصالح عمومي و منافع ملي افزوده خواهد شد و در چنين 
فضايي كارگزاران دولت به فراست در مي يابند كه فرصت 

كارگزاري كوتاه اس��ت و در اين فرصت كوتاه براي مصالح 
عمومي و منافع ملي مبهم اگر نتوان كاري كرد، براي منافع 
شخصي كامال آش��كار، كارها مي توان كرد. بدين ترتيب، 
كارگزار در ش��رايطي از اقدام قرار مي گيرد كه منافع خود 
را كه مي شناس��د بر منافع دولت كه نمي شناسد، ترجيح 
مي دهد. ام��ا سياس��ت و سياس��تگذاري عمومي وقتي 
كارساز است كه پاينده و باثبات باش��د. در اين خصوص، 
مقايسه دو كش��ور اياالت متحده امريكا و فرانسه مناسب 
به نظر مي رسد. اعالميه اس��تقالل اياالت متحده امريكا 
مصوب 1776 است و قانون اساس��ي اين كشور در 1787 
در كنوانسيون فيالدلفيا با تاييد 13 دولت متحد رسميت 
يافت و جرج واشنگتن اولين رييس جمهور اين كشور در 
1789 ش��د. رژيم جديد در فرانس��ه متعاقب انقالب اين 
كشور در 1789 شكل گرفت. خوب است بدانيم سلسله 
قاجار نيز همزمان با اين دو تح��ول مهم جهاني در 1794 
پا گرفته اس��ت. اياالت متح��ده امريكا از زمان تش��كيل 
برجسته ترين نمونه، ثبات در سياس��ت و سياستگذاري 
عمومي را به نمايش گذاشته است. اياالت متحده امريكا از 
زمان تشكيل همان قانون اساسي، همان ساختار سياسي 
و همان نظام سياستگذاري را دارد. آنچه در طول زمان در 
اين كش��ور آمده، ادامه آن چيزي بوده كه در بدو تشكيل 
به وجود آمده است. اينچنين اس��ت كه اكنون اين كشور 
صاحب يك��ي از قديمي ترين قوانين اساس��ي، نظام هاي 
قانونگذاري و حزبي در جهان اس��ت. ثبات در تشكيالت 
سياسي و سياس��تگذاري اياالت متحده امريكا سبب شد 
كه بسياري نهادها در اين كش��ور زود قديمي شوند و اين 
كشور تبديل به قدرتمندترين كشور جهان شود. ثبات و 
پايداري سياست و سياستگذاري عمومي در فرانسه، اما، 
با وجود دركي روش��ن از مصالح عموم��ي و منافع ملي، با 
فراز و نشيب هايي همراه بود كه نهايتا سبب بازندگي اين 
كشور كه نماينده جهان فرانسه زبان بود در مقابل جهان 
انگليسي زبان شد. فرانسه از زمان انقالب 1789، رژيم هاي 
سياسي پادشاهي، جمهوري اول، امپراتوري اول، بازگشت 
سلطنت، جمهوري دوم، امپراتوري دوم، جمهوري سوم، 
جمهوري چهارم و جمهوري پنجم را تجربه كرده اس��ت. 
هم اكنون شماري از سياس��تمداران در اين كشور معتقد 
به ضرورت برپايي جمهوري ششم هستند. قانون اساسي 
جمهوري پنجم فرانس��ه مصوب س��ال 1958 است و در 
مقايسه با قانون اساسي اياالت متحده امريكا بسيار جديد 
است، اگرچه اين كشور خود از امريكا بسيار قديمي تر است. 
بر همين منوال اگر مقايسه را ادامه دهيم، بايد بگوييم كه 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1979 و از 
جوان  ترين قوانين اساسي جهان است، اگرچه كشور، خود، 
بسيار قديمي تر از امريكا و فرانسه و تقريبا تمام كشورهاي 
جهان است. معيار قدمت و قدرت را اكنون بايد در پايداري 
و ثبات سياست ها و سياستگذاري ها جست وجو كرد، نه در 

قدمت كشورها. 

هفته گذشته جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
غياب رييس برگزار شد. آيت اهلل هاشمي شاهرودي كه 
براي ادامه روند درمان خود به آلمان س��فر كرده بود، در 
جلسه هفته گذشته غيبت داشت. در اين جلسه كه پس 
از حوادث و ناآرامي هاي اخير برگزار ش��د، درباره علل و 
نقش كش��ور هاي بيگانه در اين اتفاقات صحبت ش��د. 
در اين جلسه سيد محمد صدر، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نسبت به محدوديت هاي رييس دولت 
اصالحات موضوعاتي را مطرح ك��رده كه از جزييات آن 
اخباري منتشر نشده است. همچنين صدر در راستاي 
ايجاد وحدت مي��ان مردم و همه عناص��ر داخلي نظام 

پيش��نهاد رفع حصر از محصورين را مطرح كرده است. 
به نظر مي رس��د اين نخستين باري اس��ت كه موضوع 
حصر در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح 
شده يا حداقل نخستين باري اس��ت كه از مطرح شدن 
اين موضوع در اين جلسات اخباري مخابره شده و اعضا 
درباره حصر صحبت كرده ان��د. در حالي كه پيش از اين 
ش��نيده مي ش��د اين صحبت هاي صدر در واكنش به 
سخنان محسن رضايي بوده است، اما شنيده مي شود 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين جلسه نطقي 
نداشته اند و پيشنهاد صدر در راس��تاي ايجاد وحدت و 

همدلي بيشتر ميان مردم و مسووالن مطرح شده است.

مگر در اصل ١٠٠ قانون اساسي، شوراها در روستا و بخش 
و شهر و شهرس��تان و استان و ش��وراي عالي استان ها به 
عنوان پارلمان محلي، وظيفه كمك به پيش��برد سريع 
برنامه هاي اجتماع��ي، عمراني، اقتصادي، بهداش��تي، 

آموزشي، فرهنگي و ساير امور رفاهي را به عهده ندارند؟
مگر فصل شش��م از اصل 6۲ تا 99 يعني 38 اصل قانون 
و تصميمات جمهوري اسالمي در حيطه وظايف مجلس 
ش��وراي اس��المي به عنوان نمايندگان ملت نيست؟در 
قانون اساسي ما كه اين اهتمام را به ملت دارد و به »ليقوم 
الناس بالقس��ط« تاكيد دارد و »جمهوري اسالمي« را بر 
پايه ايمان بنا نهاده و اقتصاد را وس��يله دانسته براي رفع 
نياز انسان و رش��د و تكامل او، چرا بايد »ماده« بر »معنا« 
و اقتصاد بر ايمان آن گونه آسيب بزند كه جامعه ديني ما 
همچون پوستين وارونه شود!اگر به همين ميزان استدالل 
در مورد حقوق و وظايف »حكمراني و مردم« بسنده كنيم 
و به جاي قضاوت از منظر امنيت و قانون، از منظر حقوق 
و وظايف دو طرفه »دولت - مل��ت« به قضايا بنگريم و به 
اعتراضات اخير با همه فرض هاي درست و غلط به استناد 
»و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل« داوري كنيم، 
»كفه ترازوي عدالت« نش��ان مي دهد قصور وكوتاهي در 
انجام وظايف از س��وي اركان نظام نسبت به حقوق مردم 
نبايد ناديده گرفته شود و برعكِس اعتراِض بحق برخي و 
فتنه گري و تبهكاري برخي ديگر، »حق و باطل« راطوري 
قاطي كند كه تفكيك آن دش��وار ش��ود! قانون مي داند 
با قانون شكنان و تبهكاران چه كند اما قانون هم بايد هم 
براي پيش��گيري از تبهكاري اقدام كند و هم پاسخگوي 
محقان باشد تا به اين گونه بحران  هاي اجتماعي نينجامد! 
مردمي كه عقب��ه اس��تراتژيك نفوذ منطقه اي كش��ور 
هستند و در كارنامه خود حدود 4 دهه از خودگذشتگي 
و استقامت و رياضت را دارند، به وظايف خود واقفند! فقط 
كافي اس��ت به »حقوق« آنان به موقع پاسخگويي شود؛ 
همان گونه كه اگر ِديني به گردن مردم به خاطر قس��ط و 
وام و قرض از بانك ها و ليزينگ ها و ماليات ها باش��د، »به 
نام قانون« با ربا و بهره و جريمه تا مس��دود شدن حساب 
و توقيف و ممنوع الخروج��ي و زندان مواجه مي ش��وند! 
پيش بيني و آينده نگري و پويايي و پيش��گيري مي تواند 
جاي غافلگيري در جامعه مدني را بگيرد مشروط بر آنكه 
حقوق مدني به موقع رعايت و اجرا شود و »حقوق« تنها 
حقوق »عتاب و جزاء« نيس��ت بلكه حق��وق »عدالت و 
انصاف« هم هست، آنجا كه بايد منصفانه قضاوت شود كه 

در حقوق بين الملل نيز به آن توجه شده است!
بر اين اس��اس، »دورود« را به عنوان نمونه اي از اين خانه 
ملتهب مثال مي آورم تا مش��خص ش��ود اگر مجريان به 
وظايف خود ب��ه موقع و به درس��تي عمل ك��رده بودند، 
اتفاقات اين گون��ه رقم نمي خ��ورد كه بي��كاري و فقر و 
فرودستي، حاشيه نشينان و روس��تاييان و شهرنشينان 
را به يك »همنوايي و همدردي اجتماعي« بكش��اند كه 
دورود نمونه اي تلخ اس��ت از قصوري كه نبايد به بدنامي 
مردم صبور و زحمتكش، بلكه به شتاب در رفع مشكالت 
آنان بينجامد. مگر استان لرستان به عنوان منطقه پايلوت 
اقتصاد مقاومتي انتخاب نش��ده بود تا توليد و اشتغال و 
خودكفايي را تجربه كند؟ آيا نتيجه كار وكفايت مديران 
استاني بعد از يك دور برنامه توسعه، نبايد به توليد و رفع 

بيكاري و افزايش درآمد بينجامد؟
دورود، از مزيت هايي براي توسعه برخوردار بوده و هست 
كه بخش��ي از محور توس��عه و منطقه پايل��وت اقتصاد 

مقاومتي انتخاب شده، از جمله: 
1- كارخانجات س��يمان و فارس��يت و فوالد چدن كه به 

همت پدر سيمان كشور، زنده ياد مهندس منوچهر سالور 
در دهه 4۰ شمس��ي با محوريت جذب نيروي كار در هر 
سطح و س��ن و تخصص به منظور اشتغالزايي و كمك به 
توليد با هدف قطع وابستگي از بيگانگان با حدود 45۰۰ 
نفر شغل مس��تقيم احداث شد؛ اس��تاندار محترمي كه 
مس��وول اين منطقه پايلوت بود، بفرماي��د اكنون در چه 
وضعي است كه شهروندان بيكار دورودي ناخواسته كشته 
شوند اما استاندار در استان ديگر مسووليت بگيرد!؟ بديهي 
اس��ت وقتي دولت بر اس��تاندار و مديران استاني نظارت 

نكند، مردم اعتراضات را به سوي دولت سوق مي دهند. 
۲- محوريت عبور خط راه آهن شمال به جنوب در غرب 
كشور براي س��رعت در توسعه از ايستگاه ش��هر دورود و 
اشتغالزايي پيرامون آن از گذشته دور شروع شد كه كمك 
لجستيكي شايس��ته اي به جنگ هشت س��اله داشت و 
حداقل 8۰۰ نفر ش��غل مس��تقيم ايجاد كرد كه اكنون 
به جاي توسعه، رها شده است و شاغلين به نصف تقليل 

يافته اند!
3- مجموعه صناي��ع زرهي احداث��ي در دهه 5۰ جهت 
ساخت تجهيزات نظامي با حداقل 4۰۰۰ نفر اشتغالزايي 
كه ساخت زنجير تانك و الس��تيك ماشين هاي جنگي 
را انجام م��ي داد كه هم اكنون حداكث��ر 5۰۰ نفر در آنجا 

مشغول به كار هستند. 
4- بيمارس��تان احداثي در س��ال 55 ب��ا ظرفيت 18۰ 
تخت بيمارستاني و اش��تغالزايي 3۰۰ نفر كه طبق آمار 
موجود، در آن زمان جمعيت ش��هر و روستاهاي اطراف 
كمت��ر از 35۰۰۰ نفر ب��وده اس��ت و هم اكنون جمعيت 
حدود ۲۰۰ هزار نفر اس��ت با همان بيمارستان و كمتر از 
1۰۰ تخت قابل بهره ب��رداري به دليل عدم اس��تفاده از 
نيروهاي متخصص و دلسوز جهت احياي امكانات شهر، 
ديوان ساالري پيچيده و عدم همكاري مسووالن از صدر تا 

ذيل در همه ادارات و سازمان ها. 
5- توقف احداث مجتمع عظيم صنايع غذايي درياچه گهر 
دورود به دليل بي كفايتي مقامات بانكي و بروز فس��اد در 
بخش خصوصي در منطقه اي ديگر و راه اندازي مجّدد آن 
با توليد درب بطري به جاي آب معدني توّسط همان بانك!

6- تعطيلي سه چهارم سنگُبري هاي فّعال منطقه و تقليل 
شاغلين از حدود 14۰۰ نفر به 4۰۰ نفر به دليل عدم توجه 

به تكميل زنجيره ارزش!
7- باالترين نرخ بي��كاري، طالق و... در اس��تان با وجود 
محوريت اقتصاد مقاومتي و پايل��وت بودن آن منطقه و با 
وجود ش��هرت دورود به پايتخت طبيعت ايران كه حتي 
يك مجموعه آبرومند پذيرايي اقامتي هم ندارد و متاسفانه 

هيچ گونه پيشرفتي هم حاصل نشده است. 
بنابراين آيا نبايد ابتدا به قصور در انجام وظايف خود نسبت 
به حقوق قانوني معترضين در پيش��گاه مّل��ت اعتراف و 
جبران كنيم و س��پس آنان را از اقدامي كه موجب رخنه 

دشمنان اين مرز و بوم بين آنان شود بر حذر داريم؟
آيا نبايد وس��ائل ارتباط جمعي ملي را به سمت رساندِن 
مطالب��ات و اعتراضات بح��ق مردم به گوش مس��ووالن 
هدايت كني��م و آزادي و رس��الت آنان را در روش��نگري 
بي كفايتي ها و سوءاستفاده ها و فساد و تبعيض تضمين 
كنيم تا هم اعتماد مردم به گوش شنواي حاكميت بيشتر 
شود و هم مسووالن نس��بت به پاسخگويي سريع تحت 

نظارت مستمر باشند؟
در آخر اينكه بارها رهبر معظم انقالب »مردم را اصلي ترين 
سرمايه كشور« دانستند، آيا وظيفه نداريم از اين سرمايه 

بي بديل محافظت كنيم؟
سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه در دوران سازندگي

اي��ن قل��م در مق��ام قض��اوت درب��اره حادثه هاي 
اخير، نحوه ش��كل گيري و ريش��ه هاي آنها نيس��ت 
فق��ط مي خواه��د اي��ن ادعا را ب��ا ص��دق مدعاي 
فراخوانن��دگان اولي��ن تجم��ع در مش��هد، اف��راد 
شركت كننده در آن و ش��عارهاي سرداده شده طي 

آن را آزمون كند. 
با توج��ه به اينكه بنا به اظهار رس��انه هاي مش��هد، 
اولين تجمع در آن ش��هر توس��ط مال باختگان دو 
فس��اد س��ازمان يافته ش��امل پروژه پديده شانديز 
و موسس��ات اعتباري ثبت ش��ده در مشهد صورت 
گرفت، آيا به س��ادگي مي توان پذيرفت كه ارتباطي 
بين متخلف��ان و مدي��ران س��ازماندهي كننده آن 
دو رش��ته فس��اد و آن تجم��ع وجود ن��دارد؟ نكته 
ديگر آنك��ه خطيب جمع��ه ته��ران در روز جمعه 
1396/1۰/15 در بررس��ي آن حادثه سخن غريبي 
گفت ك��ه تاكن��ون هي��چ حقوقداني بي��ان نكرده 
و دس��ِت كم ما تا اي��ن تاري��خ از هي��چ فقيهي نيز 

نشنيده ايم. 
اگر فرمايش ايش��ان مبنا ق��رار گيرد ن��ه تنها بايد 
صدها هزار ميليارد توم��ان از بيت المال در جبران 
هزينه متخلف��ان پرداخت كرد بلكه ايران بهش��ت 
مفسدان خواهد ش��د و ديگر آنان هيچ غمي نبايد 
به خود راه دهند چون نهايتا هزين��ه تخلف آنان بر 
عهده خزانه عمومي اس��ت و دولت اسالمي ضامن 
جبران خساراتي است كه متخلفان به ديگران وارد 

مي كنند. 
اتفاق عجيبي در ب��ازار پولي ايران رخ داده اس��ت. 
داس��تان از اين قرار اس��ت ك��ه تعدادي موسس��ه 
اعتباري تحت عن��وان تعاوني اعتباري در مش��هد 
و چند ش��هر ديگر تاسيس ش��ده اند. آنها برخالف 
قانون و بدون مجوز بانك مركزي ش��روع به فعاليت 

مي كنند. 
بعدها، در پ��ي اخطارهاي مكرر بان��ك مركزي در 
مقاطع مختلف و با س��ازماني جديد اق��دام به اخذ 
مجور مي كنن��د. ولي، ش��گفت آنك��ه همچنان به 
تخلف خود ادامه مي دهند. ميزان ريالي تخلف هاي 
رسيدگي ش��ده تاكنون بر اساس اعالم هاي عمومي 
كه به ص��ورت متف��رق از س��وي مقام ه��اي بانك 
مركزي انجام ش��ده بيش از ۲6 هزارميليارد تومان 

است. 
اين رق��م در ح��دود    1/7 درصد تولي��د ناخالص 
داخل��ي كشوراس��ت. جم��ع تع��داد س��پرده هاي 
افتتاح ش��ده توس��ط اين موسس��ه ها بيش از 3/4 
ميليون فقره اس��ت. صرف��ا موسس��ه ثامن الحجج 
1/3 ميليون فقره دريافت س��پرده داش��ته اس��ت. 
ميزان سودي كه اين موسس��ه ها به سپرده گذاران 
به ويژه س��پرده گذاران مي دادند رقمي بين ۲۰ الي 
38درص��د و درموارد خ��اص 84 درص��د هم بوده 

است. 
دقيقا بر خالف عرف بانكداري، هر چه اندازه سپرده 

بيشتر بوده، نرخ سود نيز باالتر بوده است. 
]...[

بدين ترتيب اين افراد  با جمع آوري س��پرده از انبوه 
عظيمي از مردم، پش��ت آنان پنهان شده و خود را 
در حريم امنيتي آنان قرار داده بودند و از خالل آن 
ثروت س��پرده گذاران را چپاول مي كردند. از سوي 
ديگر با اين اقدام، اساس��ا توليد و تجارت را در ايران 

بي معني ساختند. 
تاثير فساد بر اقتصاد مولد

چون تا زماني كه امكان چنين درآمدهاي فاسدي 
در جامعه وجود دارد چه دليلي دارد افراد مخاطره 
و رنج توليد يا تجارت را بر خود هموار سازند. بانك 
مركزي براي نجات اين موسسه ها با راهبري هيات 
سه  نفره اي متش��كل از نمايندگان س��ه قوه فقط و 
بنا ب��ه اعالم رياس��ت محترم جمهوري در جلس��ه 
مش��تركي كه با روس��اي كميس��يون هاي مجلس 
ش��وراي اس��المي در تاريخ 1396/1۰/11داشتند 
تاكنون مي��زان يازده ه��زار ميليارد توم��ان تامين 
اعتبار كرده اس��ت. اين اعتبار در اختيار بانك هايي 
قرار گرفته اس��ت كه مام��ور نجات موسس��ه هاي 
بحران زده ش��ده اند يا مس��تقيما به خود آنها اعطا 
شده است تا تمام كساني كه كمتر از 3۰۰ ميليون 
تومان و در بعضي موسسه ها كمتر از يكصد ميليون 
تومان س��پرده داش��ته اند، پرداخت ش��ود. بر اين 

اساس سپرده 98% س��پرده گذاران پرداخت شده و 
مانده است س��پرده كس��اني كه ميزان سپرده آنان 
بيش از ارقام ف��وق و تا ده ها ميليارد تومان اس��ت. 
البته آن��ان نيز س��قف ارقام پيش گفت��ه را دريافت 
كرده اند. اين در حالي اس��ت كه بخِش مسكن براي 
امكان تحرك بيش��تر هنوز موفق به دريافت حتي 
هزار ميليارد توم��ان اعتبار از بانك مركزي نش��ده 
است و مابقي بخش ها به س��ختي موفق به دريافت 

ارقامي بسيار كمتر از اين شده اند. 
تامل درباره اين تخلف و فساد بزرگ در ايران بسيار 
ضروري است، چون ريشه گرفتاري هاي جمهوري 
اس��المي در حاكميت مل��ي، به وي��ژه در مديريت 
اقتصاد ملي و به خصوص در دهه اخير و توسعه فقر 
خانوارهاي ايراني كه از س��ال 1384 شتاب گرفته، 

در همين رويكرد فسادآلود نهفته است. 
حاميان رويكرد فاسد پرچم مبارزه 

در دست گرفته اند
رويكردي كه ان��واع فس��ادهاي س��ازمان يافته را 
در خود پ��رورش داده و آخرين آنك��ه چون دملي 
چركين س��رباز كرده، كس��ري اين موسسه هاست. 
آيا مي توان اطمينان داش��ت كه با رس��يدگي ها و 
اقدام ه��اي صورت گرفته از س��وي بان��ك مركزي 
موضوع خاتمه يافت��ه و در آينده خبرهاي جديدي 

از ساير موسسه ها نخواهيم شنيد. 
طرفه آنكه مس��ببان و حاميان اين رويكرد فاس��د 
پرچم مب��ارزه در دس��ت گرفت��ه و با اس��تفاده از 
تريبون ه��اي رس��مي خ��ود را در جاي��گاِه به زعم 
خويش، معترضان راس��تين ق��رار داده و مابقي را 
ابزار دس��ت مداخله گران خارجي معرفي مي كنند. 
حال آنكه ريش��ه مش��كالت جمهوري اس��المي و 
نارضايتي ها در عملكرد آنان نهفته است كه اقتصاد 
ايران را دچار ت��ورم ب��اال، ركود عمي��ق و بيكاري 
گس��ترده كرد و اينك آثار آن بيش از هميش��ه در 
سفره خانوار ايراني كه ش��وربختانه بيش از هميشه 
كوچك ش��ده اس��ت، دي��ده مي ش��ود. بي گمان، 
مداخله گ��ران خارجي در چنين موقعيتي جش��ن 
مي گيرند و از اين فرصت به نفع خود سوءاس��تفاده 
مي كنند. مگ��ر از خارج��ي معاند جز اي��ن انتظار 

است؟ 
در ادامه اين موضوع از چن��د منظر مورد مداقه قرار 
خواهد گرفت. يكي آنكه قانون براي رس��يدگي به 
چنين مواردي چه حكمي صادر كرده اس��ت؟ ماده 
39 قانون نظام پولي و بانكي كش��ور مقرر مي دارد 
كه در اين گونه موارد براساس پيشنهاد رييس كل 
بانك مركزي و تاييد شوراي پول و اعتبار و تصويب 
هياتي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و 
وزير امور اقتصادي و دارايي اداره اين موسسه ها به 

عهده بانك مركزي واگذار شود. 
افزون ب��ر اين، به يك ب��اره هيات مدي��ره فعلي آنها 
بركنار و از ه��ر گونه دخل و تصرف در موسس��ه ها 
منع و تمام م��دارك فني، اداري ومال��ي در كنترل 
مديري��ت منص��وب از ط��رف بانك مرك��زي قرار 
گيرد. در اينگونه موارد بايد تدبيري اتخاذ ش��ود تا 
هيچ مدركي از اين موسس��ه ها خارج نش��ود و مانع 

هرگونه نقل و انتقال توسط مديران پيشين شود. 
س��پس تمام موج��ودي و دارايي هاي موسس��ه ها، 
س��هامداران و مديران آنها به تناس��ب مس��ووليت 
حقوقي ب��ه عن��وان پش��توانه پرداخ��ت مطالبات 
س��پرده گذاران ق��رار گي��رد و البت��ه در براب��ر 
سوءاستفاده مديران و س��هامداران اقدام حقوقي و 
جزايي نيز همزمان بايد صورت گيرد. اين روش��ي 
اس��ت كه در مواجهه با چنين بحران هايي در ساير 

كشورها نيز اتخاذ شده است. 
هيچ كش��وري ب��ه متخلف��ان جايزه نداده اس��ت. 
مثال هاي واضح آن تدبيرهايي اس��ت ك��ه در كره 
جنوبي پس از بح��ران مالي به مورد اجرا گذاش��ته 
يا در ژاپن اجرايي ش��د. ارزش معامالتي بانك هاي 
دچار بحران حتي تا كمتر از 5درصد كاهش يافت. 
مجله تجارت ف��ردا يك بار تجربه اين دو كش��ور را 
انتش��ار داد. با كمال تعجب، نه تنها از اين تجربه ها 
استفاده نش��د و فرآيند پيش بيني ش��ده در قانون 
اعمال نش��د كه در برابر امالكي كه هيچگاه معلوم 
نيس��ت چه ميزان آن نقد خواهد ش��د؛ هم چنانكه 
در مورد بابك زنجاني و ديگر مفس��دان نيز تاكنون 

دست دولت كوتاه اس��ت، يازده هزار ميليارد تومان 
از س��وي بانك مركزي تامين اعتبار ش��ده است و 
ش��گفت تر آنكه موسس��ان و مديران آنها آزادانه به 
فعاليت هاي خود ادامه مي دهن��د و طلبكار ملت و 
دولت نيز هس��تند و حتما در ناآرامي هاي اخير نيز 

هيچ مداخله اي نداشته اند. 
و اما از منظر حقوقي، اين س��خن كه حاكم اسالمي 
و در اينجا منظ��ور بانك مركزي چون ناظر اس��ت 
ضامن اس��ت، س��خني كامال بي مبنا است. خطيب 
جمعه تهران در ابتداي س��خن خ��ود بيان مي دارد 
كه م��ن آنچه اظه��ار مي كنم پس از مش��ورت ها و 
بررس��ي هاي طوالن��ي و از روي آگاهي اس��ت. من 
هنوز نتوانس��ته ام مبناي حقوق��ي اظهارنظر فوق 
كه آثار دهش��تناكي ب��ر خزانه مل��ي دارد را درك 
كنم و بفهمم چه كس��اني به ايشان چنين مشورتي 

داده اند. 
چ��ون وقتي ايش��ان مي گويد دولت ضامن اس��ت، 
يعني بايد خزانه پرداخت كن��د. همچنانكه تاكنون 
نيز از محل مناب��ع عمومي ارقام مذك��ور پرداخت 
شده اس��ت. س��وال اين اس��ت كه چگونه يك فرد 
ايراني ك��ه روح��ش از هيچ يك از اي��ن تخلف هاي 
گس��ترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده 
هزارميلي��اردي ع��ده اي متخلف اس��ت؟ واقعيت 
آن اس��ت كه هر موسس��ه اعتباري يا بانكي داراي 
ش��خصيت حقوق��ي و در براب��ر تم��ام قراردادها و 
اقدام هاي خود متعهد است. نظارت حاكم از منظر 
وضع مقررات و نظارت بر رعايت و اجراي آنها است 
و به هيچ وجه، حتي تعلل در اجراي آنها مسووليت 
را از شخصيت حقوقي مباشِر تخلف به ناظر منتقل 

نمي كند. 
مسووليت جبران تخلفات

هرچند تعلل ناظران نيز بايد در مراجع رس��يدگي 
به تخلفات اداري مطابق قانون رس��يدگي ش��ود و 
در صورت اثبات مج��ازات ش��وند و چنانچه جنبه 
حقوق��ي يا كيف��ري داش��ت در راج��ع قضايي نيز 
بايد مورد رس��يدگي قرار گيرد. ول��ي اين موضوع 
چه ارتباطي به انتقال مس��ووليت جبران تخلف ها 
به خزان��ه دارد؟ اگ��ر اينچنين باش��د، حكومت كه 
عمده ترين وظيف��ه آن وض��ع قانون و مق��ررات و 
نظارت بر حس��ن اجراي قانون است در برابر اعمال 
تمام تبهكاران بايد ضامن باش��د. چ��ون نهايتا هر 
تبهكاري از يك خ��أ قانوني، يا نظارت��ي يا ضعف 
مديريت اجرايي دولت، ني��روي انتظامي يا نظامي 
يا قضايي يا نظارت عمومي مجلس استفاده و اقدام 
به دزدي، جناي��ت و تبهكاري و فس��اد مي كند. آيا 

حاكم ضامن تمام تبهكاران است؟ 
قلب ماهيت عجيب��ي در جري��ان حادثه هاي اخير 
رخ داد. آيا با توجه به شرح باال مي توان پذيرفت كه 
انتشار دهندگان اولين فراخوان در مشهد از موضع 
صداقت و راس��تي و بدون آگاهي از ماهيت ماجرا، 
اين جريان ش��وم را آغاز كرده اند؟ به نظر مي رس��د 
در زيِر پوس��ت اين اعتراض ها به گراني، بدون انكار 
سختي معيش��ت مردم، جريان هاي ديگري وجود 
دارد كه ش��وربختانه تريبون داران كشور نيز قادر به 
ش��ناخت ماهيت آنها نش��ده اند. كوتاه سخن آنكه، 
يك انحراف بزرگ استش��مام مي شود. بايد با فساد 
بي قيد و ش��رط مبارزه كرد. پنهان ش��دن پش��ت 
احساسات عمومي و احساس��ي كردن امور به جاي 
منطقي كردن آنها راِه چاره نيس��ت و تنها منجر به 

گسترش فريب و قلب ماهيت بحران خواهد شد. 
اندازه بازي مفس��دان بس��يار بزرگ ش��ده است و 
مي توان��د اركان جامع��ه را بلرزان��د. محافظه كاري 
تحت عن��وان آنك��ه گفته ش��ود ش��رايط بس��يار 
حساس اس��ت، پنهان كاري و اتكا به اقدامات اداري 
به هيچ وجه ام��كان اصالح ام��ور را ندارد. ش��رايط 
به دليل همين مالحظه كاري ها حساس شده است. 
برتري��ن راِه مب��ارزه با فس��اد، اعتراض به فس��اد و 
پرهي��ز از مراقب��ت و افت��ادن در دام مفس��داِن با 
نقاب اس��ت. رعايت عدالت، تاميِن آزادي، شفافيت 
اطالع��ات و رقاب��ِت آزاد اقتصادي راِه چاره اس��ت. 
روش هاي سوسياليس��تي منش��أ دس��ته بزرگي از 
مفاسد در ايران اس��ت. بايد از راهكارهاي چپ روانه 
دست برداش��ت و به تامين و حفظ تواِن دسترسي 

شهروندان به اطالعات و آزادي مبادله ايمان آورد. 

مرگ برگراني يا درود بر فساد

پايان سفر درماني آيت اهلل شاهرودي

واكنش خبرگان به انتشار يك فيلم 

رهبر انقالب، درگذشِت  واعظ شهيرحجت االسالم 
مظاهري را تسليت گفتند

زمان كوتاه سياست و سياستگذاري عمومي

اصالح طلبي در مجمع تشخيص مصلحت نظام
سيد محمد صدر،  خواستار رفع محدوديت از رييس دولت اصالحات شد

در اختي��ار امريكايي ها قرار داش��ت ل��ذا طبيعي 
اس��ت كه وقتي ملت اي��ران آنه��ا را از مهم ترين و 
حساس ترين كش��ور دنيا بيرون راندند، ناراحت و 
عصباني باش��ند و بخواهند كه كش��ورمان آرامش 

نداشته باشد.«
او همچنين نس��بت ب��ه دريافت پي��ام اعتراضات 
چني��ن هش��دار داده ب��ود ك��ه »بعضي ه��ا تصور 
مي كنند كه مردم فقط پ��ول و اقتصاد مي خواهند، 
اما آيا كسي حاضر است ماهيانه پول قابل توجهي 
دريافت كند، اما به طور مثال ش��بكه مجازي كامال 
مسدود باش��د يا در تردد با خودرو و رفت و آمد به 
بيرون از خانه ب��ا محدوديتي مواج��ه بوده و حتي 
حق حرف زدن نداش��ته باشد؟ مگر مي شود آزادي 
و زندگي مردم را با پول خريداري كرد، چرا عده اي 
آدرس غلط مي دهند و اين توهين به مردم اس��ت. 
مردم مطالباتي دارند كه بخش��ي از آن اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و امنيتي اس��ت و بايد همه اين 

مطالبات مورد توجه قرار بگيرد.«

طراحي در اربيل
محس��ن رضايي، دبير مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام از طراح��ان خارجي س��ناريو صحبت كرده 
اس��ت: »تم��ام س��ناريوي اعتراض��ات اخي��ر در 
اربيل طراحي ش��ده اس��ت. از دو تا سه سال پيش 
ك��ه مس��ووالن امنيت��ي عربس��تان در پاريس در 
گردهماي��ي منافقين حاضر ش��دند، مقدمات اين 

سناريو چيده شد.«
سردار رمضان شريف، سخنگوي س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي نيز در همين راس��تا گفته اس��ت 
كه »خانواده صدام جنايتكار و مع��دوم هم در اين 
حوادث نقش داش��تند، اطالعات نشان مي دهد كه 
آنها نيز سعي داش��تند با كمك گروه هاي معاند به 

نظام اسالمي ايران ضربه بزنند.«

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

گروه اجتماعي| »گمانم سال 83 بود كه يك روز 
ديديم س��ر كوچه مان يك موسس��ه مالي سبز شد 
به اسم فرش��تگان، همان موقع با يك سپرده ۲۰۰ 
هزار توماني كارم را با موسس��ه شروع كردم.« براي 
آقاي »ر« اين آغاز داس��تان بود، داس��تاني كوچك 
و ش��ايد بي اهميت در دهه 8۰ كه ح��اال تبديل به 
يك مثنوي هفتاد من ش��ده اس��ت و ن��ام او را هم 
در كنار هزاران آدم ديگر نش��انده ك��ه از آنها با نام 

»مالباختگان كاسپين« ياد مي كنيم. 
مهرماه امس��ال بلوار كشاورز بيش��تر از هر چيز به 
حضور دايمي معترضان موسس��ه مالي كاس��پين 
ش��ناخته مي ش��د. تا قبل از هفت��ه اول آب��ان كه 
بس��اط معترضان از روبه روي نرده هاي قوه قضاييه 
برچيده ش��ود، معترضان با زيرانداز و پتو و پالكارد 
در تقاطع خيابان حجاب و كش��اورز مي نشس��تند 
تا واقعي بودن خواسته هاي ش��ان را نش��ان دهند. 
كم كم عكس ها و فيلم هاي شان س��ر از شبكه هاي 
اجتماع��ي درآورد. صداي اعتراض ه��ا بارها و بارها 
در توييتر و تلگرام و از س��وي خبرنگاران و كاربران 
عادي منعكس شد. هر كدام از كساني كه بخشي از 
زندگي ماه هاي گذشته شان صرف تجمع و تحصن 

و اعتراض شده بود، روايتي از آنچه بر سرشان آمده 
دارند. 

وضع خيلي ها از من بدتر است
آقاي »ر« كه ب��ا ۲۰۰ هزار تومان در دهه هش��تاد 
شروع به سرمايه گذاري در موسسه فرشتگان كرده 
بود، مي گويد: »از همان موقع تا س��ال گذشته، در 
هيچ شرايطي احس��اس بي اعتمادي نكردم، دليلي 
نب��ود. همه چيز طب��ق روال پيش مي رفت، س��ود 
خوب مي دادند و هر زماني ك��ه مراجعه مي كرديم، 
هر مبلغي را كه مي خواس��تيم به راحتي از حساب 

برداشت مي كرديم. 
همه چيز آنقدر خ��وب بود كه من مدام به دوس��ت 
و آشناها هم توصيه مي كردم پول ش��ان را در آنجا 
سرمايه گذاري كنند. همسرم حساب باز كرد، پسر 
و دخترم پس اندازش��ان را به من دادند تا براي شان 
س��رمايه گذاري كنم. در همه س��ال هاي گذش��ته 
هرگز مش��كلي پيش نيامد كه شك كنم، فقط اسم 
موسس��ه به آرمان و دوباره فرش��تگان تغيير كرد و 
بعد ش��د كاس��پين اما چون در روند كار ما مشكلي 
پيش نيامده بود و به اعتبار مجوز بانك مركزي اين 

تغيير اسم هم به نظرم اهميتي نداشت.« بعد از همه 
اين سال ها مش��كل براي او از آذر سال گذشته آغاز 
شد، زماني كه چند روز پس از گذاشتن 45 ميليون 
تومان ديگر به حس��اب كاس��پين براي برداش��ت 
مقداري پول رفت و ش��نيد: »پرداخت��ي نداريم!« 
يكي دو ماه بعد ديگر ش��لوغي جلوي ش��عبه هاي 
كاسپين شروع ش��ده بود و همين س��بب شد تا او 
هم مثل ساير سپرده گذاران تبديل شود به يكي از 
متحصنان: »در اين تجمع ها فهميدم كه وضع بقيه 

چقدر بد است. 
يك خانمي فقط 7 ميليون تومان س��رمايه داشت 
كه همه را به اين موسسه س��پرده بود و روي ويلچر 
مي آمد كه حق خودش و نوه هايش را بگيرد. يعني 
اوضاع جوري بود كه اصرار كرديم كمي پول از بين 
خودمان جم��ع كنيم براي كمك، ام��ا قبول نكرد. 
يكي مي گفت كارخانه اش را فروخته و 5۰ تا كارگر 
را بيكار كرده كه سرمايه اش را بگذارد در كاسپين و 
سود بگيرد، گريه مي كرد و مي گفت نمي تواند توي 

چشم هاي شان نگاه كند.« 
چرا ي��ك كارخان��ه دار باي��د توليدش را ب��ه هواي 
گرفتن س��ود از موسس��ه مالي تعطيل كند؟ آقاي 

»ر« مي گويد كه در مورد او هم نمي ش��ود قضاوت 
ك��رد: »كار تولي��د را ك��ه مي بيني��د چ��ه وضعي 
دارد، ش��ايد در آس��تانه ورشكس��تگي بوده، شايد 

نمي توانسته كار را اداره كند. 
خب چني��ن آدمي فك��ر مي كن��د آن 1۰ ميليارد 
س��رمايه را مي گذارد توي موسس��ه مالي و راحت 
س��ودش را مي گيرد.« حاال س��وداي س��ود راحت 
تبدي��ل ب��ه يك��ي از بزرگ تري��ن نا آرامي ه��اي 
كارخانه دار سابقي ش��ده كه به قول آقاي »ر« مدام 

در تحصن ها گريه مي كرد. 

مردم از كجا بدانند مجوز مشروط چيست
»خانواده ام خبر ندارند. آنقدر از عواقبش مي ترسم 
كه جرات نك��رده ام به مادر و همس��رم حرفي بزنم. 
اخبار را يواش��كي در تلگرام چ��ك مي كنم و قرص 
مي خورم.« چن��د بار تك��رار مي كند ت��ا اطمينان 
پيدا كند هيچ نامي از او به مي��ان نمي آيد. كارمند 
يك��ي از وزارتخانه ها اس��ت و مي گويد ك��ه قبل از 
ش��روع به س��رمايه گذاري باره��ا از دوس��تاني كه 
سابقه س��رمايه گذاري در اين موسس��ه را داشتند 
مش��اوره گرفت��ه، از طري��ق بانك مرك��زي اوضاع 

سپرده گذاران كاسپين از داليل اعتماد به اين موسسه مالي مي گويند

سقوط فرشتگان 

سوژه  روز

 موسسه را رصد كرده و سرانجام در سال 94 حدود 
7۰ ميلي��ون تومان در موسس��ه اي ك��ه آن موقع 
تابلوي آرمان ايرانيان داشت، سرمايه گذاري كرده 
اس��ت. اطمينانش به كار موسس��ه آنقدر زياد بوده 
كه حتي وقتي آذر سال گذش��ته جلوي شعبه هاي 
كاسپين ش��لوغ ش��ده بود هم به دلش بد راه نداده: 
»موقع س��رمايه گذاري بي گدار به آب نزدم. صدا و 
سيما هم مرتب تبليغ موسسه كاسپين را مي كرد. 
آن موقعي كه داش��تند پ��ول مي گرفتند همه چيز 
خوب بود اما حاال كه همه چيز به هم ريخته دريغ از 
نشان دادن اين همه آدم معترض. بانك مركزي هم 
كه مي گويد مجوز فعاليت موسس��ه مشروط بوده، 
آخر مردم چه مي دانند مجوز مش��روط چيست! ما 
هميشه روي تابلوي موسس��ه ديده ايم كه نوشته با 
مجوز بانك مركزي.« اما چرا يك موسسه مالي بايد 
س��ودهاي كالن و بي زحمت در اختيار مشتريانش 
بگ��ذارد؟ هيچ وقت در م��ورد اينكه اي��ن پول ها در 
چه حوزه اي سرمايه گذاري مي ش��ود سوال كرده؟ 
»آنقدر خبر اختالس شنيده ايم كه نمي شود به يك 
نفر اطمين��ان كرد، براي همين دنبال موسس��ه اي 

گشتم كه مجوز داشته باشد. 
در مورد اين موسس��ه هم پرس و ج��و كردم ببينم 
چرا س��ودش از همه بانك هاي ديگر بيش��تر است. 
خود كارمندان ش��عبه اي كه در آن سپرده داشتم، 
گفتند كه موسس��ه بخش بازرگاني بس��يار قدري 
دارد و از طري��ق واردات كاال ت��ا ح��دود 6۰ درصد 

سود به دست مي آورد و س��ود روزشمار ۲8 درصد 
دادن كار راحتي اس��ت.« همين باعث شد كه او در 
دو سال گذشته مبلغ س��رمايه گذاري اش را باز هم 
باالتر ببرد تا به باالتر از 3۰۰ ميليون تومان برس��د: 
»حاال گفته ان��د كه قرار اس��ت پول كاس��پيني ها 
برگ��ردد و ب��راي بازپرداخت س��رمايه گذاري هاي 
ت��ا ۲۰۰ ميلي��ون تومان مش��كلي نيس��ت. خيلي 
از معترض��ان كاس��پين در همين گروه هس��تند، 
اگر تعداد معترضان كم بش��ود ديگر ص��داي ما به 
جايي نمي رسد و معلوم نيس��ت چه بر سر پول مان 

مي آيد.«

گفتند به شايعات توجه نكنيد
آقاي »ف« كارمند اس��ت، يكي از آدم هاي قش��ر 
متوس��ط كه س��ال 94 س��رمايه اش را ب��ه اعتبار 
نام فرش��تگان در اين موسسه گذاش��ت و حاال كه 
اين نام بدل به كاس��پين ش��ده در اعت��راض باقي 
كس��اني كه سرنوشت مش��ابه او را داشتند شريك 
است: »چند سال با اين موسس��ه كار كرده بوديم 
و هيچ وقت هيچ مش��كلي پيش نيامده بود. دي ماه 
س��ال پيش كه به ش��عبه رفتم متوجه ش��لوغي و 
برخي نگراني ها ش��دم اما كارمندان و رييس شعبه 
گفتند به اين ش��ايعات توجه نكني��د، اين حرف ها 

هميشه هست. 
يك مجوز بانك مركزي ه��م روي ديوار بود و براي 
همين دليلي نداشتم كه ش��ك كنم.« او هم مانند 

س��پرده گذار قبلي پرس و جو كرده ب��ود تا ببيند 
اين س��ودي كه عايد س��رمايه گذاران مي ش��ود از 
كجاست: »ش��عبه جنت آباد موسس��ه مشغول كار 
ساخت وساز بود. جاهايي سرمايه گذاري مي كردند 
كه س��ود 6۰ درصد بهش��ان تعلق مي گرفت. فكر 
مي كن��م بع��د ك��ه وضعيت مس��كن اف��ت كرد و 
ساخت وسازها به فروش نرسيد به مشكل خوردند، 
اين ح��رف كه ت��ا حاال داش��تند از پ��ول خودمان 
بهمان مبلغ��ي به عن��وان س��ود مي دادن��د اصال 
منطقي نيس��ت.« او هم مي گويد كه قبل از شروع 
س��رمايه گذاري تحقيقات كاملي انجام داده: »من 
در بانك آين��ده هم از زماني كه موسس��ه كوچكي 
بود سرمايه گذاش��تم. اين هم قرار بود مثل همان 
باشد، موسسه رس��مي بود، صدها ش��عبه داشت، 
مج��وز از بان��ك مركزي داش��ت و ب��راي همين با 
وجود اينكه نامش را هم چند بار عوض كرد ش��ك 

نكردم.« 
او هم مانند ديگر كاس��پيني ها در ماه هاي گذشته 
در گير و دار اعتراض و تجمع بوده اس��ت اما كمتر 
از خيلي ه��ا: »در اين جمع همه جور آدم هس��ت، 
بازنشسته، كارمند، راننده تاكسي، بساز و بفروش. 
از سرمايه كم تا سرمايه ميلياردي. اما بعد از مدتي 
خانواده ام ب��ه من گفتند كه بايد مواظب س��المتم 
باشم. با اين برخوردهايي كه با معترضان شد بهتر 
ديدم در خان��ه بمانم تا اينكه خ��رج دوا و درمان را 

هم به مال از دست رفته ام اضافه كنم.«

»دورود« و  دو جوي خشك

چند روايت معتبر
» اعتماد« از وضعيت مالباختگان موسسات مالي - اعتباري گزارش مي دهد
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