2

سیاست

سهشنبه  14آذر  1396شماره 3843

سیاسی
اخبار
یادداشت

حزب؛ ریشه پارلمانهای
ملی و محلی

خانه ملت :عضو کمیسیون
شــوراها و امــور داخلی کشــور
مجلس با اشــاره به اینکه حزب
ریشــه پارلمانهای ملی و محلی
است ،گفت :خانه احزاب با وجود
اقدامات موثر باید احــزاب کوچک پراکنده را ادغام
و حزبهای بزرگتر را تقویت کند .قاســم میرزایی
نکو در خصوص عملکرد خانــه احزاب ،گفت :خانه
احزاب بعد از بازگشــایی التزام بیشــتر نسبت به
چارچــوب قانون احــزاب پیدا کرده لــذا در تالش
است با تقویت و نقش موثر خود بتواند سهم احزاب
را پررنگتر کند .خانه احــزاب در مدت اخیر نیز به
دنبال افزایش ســهم احزاب در جریان اصالح قانون
احزاب اســت تا خالءهای قانونی مرتفع گردد .خانه
احزاب به واسطه دو نماینده در کمیسیون ماده 10
که یکی از این افراد از احزاب ملی و دیگری از احزاب
استانیانتخابشدهاند،مجدانهپیگیراموراحزابدر
این کمیسیون است .وی مهمترین نواقص و اولویت
خانه احزاب را تشریح کرد و گفت :خانه احزاب باید
حزبهای پرطرفدار که بیشترین مردم عالقمند به
خود را میتواند مدیریت کند از سایر احزاب کوچک
جداکند،همچنیناحزابکوچککمترتاثیرگذاررا
میتواند ادغام کند .خانه احزاب باید تعداد مشخصی
حزب بزرگ موثر در کشــور ایجاد کند ،زیرا در این
صورتامکانمدیریتسیاسیوتاثیرگذاریمتفاوت
ایجاد خواهد شد ،بنابراین احزاب نباید به چند عضو
انگشت شمار یا تعداد روزنامهنگاران یک مجموعه
اکتفا کنند .عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی
کشــور در مجلس شورای اســامی ،تصریح کرد:
شکلگیریپارلمان،شوراهایشهروروستابهاحزاب
قوی نیازمند است زیرا حزب ریشه پارلمانهای ملی
و محلی است ،لذا خانه احزاب با کمک مجموعههای
موثردخیلدراینزمینهمیتواندتقویتکند.

سکوتمصلحتینداشتیم

ایلنا :نماینده مــردم تهران
با تاکید براینکــه اصالح طلبان
ســکوت مصلحتی نســبت به
عملکرد روحانی نداشتهاند ،اظهار
کرد:روحانیباوجوداینکهعملکرد
بدی نداشته اما همواره مورد نقد جریان اصالحطلب
قرار گرفته اســت .من خودم جــزء منتقدان دولت
روحانی هستم و هرجا که الزم باشد انتقادات خود را
بیان میکنم و تا کنون سکوت مصلحتی نداشتهایم.
البته ضرورت دارد تا دولت مورد حمایت قرار گیرد.
پروانه سلحشوری درباره اینکه سکوت اصولگرایان
در قبال احمدینژاد تا چه حــد به انتخابات ۱۴۰۰
گره خورده اســت ،گفت :اکنون همان اصولگرایانی
که زمانی احمدینژاد را نایب پیغمبر میدانستند و
همراهیاش هم کردند ،جدا از ســکوتی که در قبال
رفتار او گرفتهاند ،در حال اعالم برائت از احمدی نژاد
هســتند .نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد:
متاسفانه یکی از آثار ســویی که کشور از آن آسیب
دید ،حمایت همهجانبــه و به هر قیمتی از احمدی
نژاد بود که نشان داد جریانی که ریشه ندارد چگونه
میتواند در زمان قدرت و بعد از آن آسیب بزند .عضو
فراکسیون زنان مجلس درباره هدف احمدی نژاد از
رفتارهای اخیر گفت :خصلت احمدی نژاد این است
که ســعی دارد خود را در صدر اخبار نگه دارد .حتی
در زمان ریاســت جمهوری هم تبلیغات را دوست
داشت .عالقهمند به مطرح شدن است .حال این بار
با بستنشینی نزدیکانش در حرم شاه عبدالعظیم
اتفاق افتاد .وی در پاســخ به این ســوال که ممکن
است این رفتارها به انتخابات آتی مربوط شود ،تاکید
کرد :مگر احمدینژاد و دوستانش تایید صالحیت
میشوند؟ حتی معلوم نیســت تا انتخابات ۱۴۰۰
دوام بیاورد که بخواهد شــرکت کند .بعید میدانم
این جریان بتواند در انتخابات آتی حضور یابد .گفته
میشود که آنها پروندههای مالی زیادی دارند که باید
بهآنهارسیدگیشود.

پیگیرمطالباتهستیم

یــک فعــال سیاســی عضو
حزب اتحاد ملت درباره پیگیری
مطالبات اصالحطلبــان از دولت
گفت :جریان اصالحات به دنبال
پیگیری مطالبات خــود از دولت
هســتند و هیچگاه در برابر دولت سکوت نکردهاند.
محمــد نعیمیپور دربــاره این کــه همانطور که
ســکوت اصولگریان در برابر احمدینژاد قابل قبول
نیســت اصالحطلبان هم نبایــد در برابر وعدههای
رئیسجمهور ســکوت کننــد ،گفــت :معتقدم
اصالحطلبان در برابر رئیسجمهور و وعدههایی که
در زمان انتخابات داده اســت ،سکوت نکردهاند .وی
ادامه داد :مالحظه کنید در همین ســفر سیستان
و بلوچســتان که اخیرا انجام شــد ،اصالحطلبان
مطالباتخودرابیانکردند.اصالحطلبانمطالباتو
موضوعات خود را در فازهای مختلف مطرح کردهاند
و سکوتی هم نداشتهاند .وی تاکید کرد :باید مراقب
باشیم تحت تاثیر احساسات و یا اقدامات نسنجیده
قرار نگیریم ،ما باید مطالبهگری و نقد داشته باشیم
اما این موضع نباید باعث تضیــف دولت روحانی و
کابینه شــود .نباید با دولت بهگونهای برخورد کنیم
که نتیجهاش تعضیف موقعیت اصالحطلبان باشد.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا اصولگرایان در
برابر رفتارهای ساختارشکنانه احمدینژاد سکوت
کردهاند،عنوانکرد:بهتراستاصالحطلبانوارداین
دیالوگهانشوند.
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باید با همه تفاوتهایی که داریم در کنار هم راه برویم
یک استاد دانشگاه گفت :ما باید بتوانیم با همه تفاوتهایی که
داریم کنار هم راه برویم و ایران نسبت به هر زمان دیگری نیازمند
همبستگیاست.
به گزارش ایسنا ،سیدعلیرضا بهشتی با بیان اینکه مساله اصلی
در هر حکومت این اســت که چگونه بایدبــا الگوهای متعدد کنار
آمد ،افزود :در نظامهای توتالیته وضع از این بدتر است و دائم بحث
خودی و ناخودی مطرح میشود و طرد کردنها ،برچسبزدنها،
ادبیات دوست و دشمن ،مانورهای دهن پر کن و زیر بار رای اکثریت
نرفتنها را در این جامعه شاهد هســتیم بنابراین هر دوی این دو

قطب به ظاهر متضاد در یک جنبه اتفاق نظر دارند و آن این اســت
که به دانشجویان بگویند بیشتر حواستان به درس و مشق باشد و
مانند آدم ،فارغالتحصیل شــوید و به امور صنفی ورود کنید و این
مواردبا تحقیرآرمانگرایی صورت میگیرد.
این استاد علوم سیاسی خاطرنشان کرد :اگر فکر شود کسانی
که مثل ما فکر میکنند خودی هستند و دیگران ناخودی محسوب
شوند این راهش نیست و قانون اساسی با تمام مشکالتی که دارد
بســتری فراهم میکند که در آن میتوانیم به دنبال همزیستی
مسالمتآمیز و متفاوت باشیم و همه حرفهای ما نیز همین بود.

وقتی که هویتهای مختلف در کنار هم قرار گرفت مطالبه اصلی
این است که فرآیندهای تصمیمگیری در جامعه شفاف و پاسخگو
باشد لذا در زمان غیبت معصوم به تعبیر شهید بهشتی هیچ مقامی
نیســت که نتوان از او پاسخ خواست و هیچ کس هم مصون از خطا
و فساد نیست و باعث تاسف است که انتخاباتی پر از پرسش و ابهام
برگزار شد و چهار سال دیگر از آن دوران سیاه تکرار شد .شفافیت
یک خواسته و مطالبه بنیادین و اساسی است.
وی خطاب به دانشــجویان اظهــار کرد :دانشــجویان باید با
گفتوگو از خود ســوال کنند که آیا جنبش دانشجویی قرار است

آرمانزدایی شود یا با عملگرایی و حرکت به سوی حرکت مطلوب
پیش روند .من معتقدم آرمانگرایی ،تندروی و افراطگرایی نیست
چون آرمانها میتواند دارای رنگ و بوی مختلف باشــد و همه ما
مردم ایران در عین حال که ایرانی هســتیم تفاوتهایی با یکدیگر
داریم و میتوانیم تشکیل دهنده رنگینکمان باشیم و باید حرمت
این رنگین کمان جامعه حفظ شود.بهشتی تصریح کرد :از خداوند
متعال خواستارم که در شرایطی که در کشور ما قرار دارد و به یک
همبســتگی نیازمندیم ،تنگنظریهای گذشته کنار رود و ما بار
دیگر با همه تفاوتهایی که داریم نسبت به هر زمان دیگر در کنار
هم راه برویم؛ لذا امروز ایران نســبت بــه هر زمان دیگری نیازمند
تدبیر ،همدلی و همبســتگی اســت و باید برای همه کسانی که
متفاوت از ما فکر میکنند احترام قائل شد.

ن لوتر عمل میکنم !
بقایی  :رای دادگاه قبلی اعالم شود همانند مارتی 

دادگاه سریالی یاران احمدی نژاد

صبح روز گذشته حمید بقایی ،علیاکبر
جوانفکر و خراســانی در دادسرای عمومی
و انقالب تهــران حضور یافتنــد .در برگه
احضاریه شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و
رســانه ،اتهام این سه تن تبلیغ علیه نظام و
نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
ذکر شده بود .در ادامه همین حضور نیز قرار
بود تا اولین جلســه بازپرسی حمید بقایی،
علیاکبــر جوانفکر و حبیب خراســانی در
شــعبه چهارم دادســرای فرهنگ و رسانه
برگزار شود که در نهایت نیز صرفا به اتهامات
حمید بقایی رسیدگی شد و سایر اتهامات
دیگر نفرات در جلســات بعدی رسیدگی
شــود .البته موضوع اتهامات حمید بقایی
در ایــن میان بــا حواشــی و جنجالهای
دو چندانــی نســبت به دیگر مســئوالن
دولــت دهم مورد توجه قرار گرفته اســت.
چراکه طــرح ادعاهای صریح او علیه برخی
مســئوالن طی چند هفته گذشــته باعث
شده تا ابعاد و دامنه پرونده او بیش از پیش
گسترده شــود تا امروز او یکی از چهره های
جنجالی رســانه ها و محافل سیاسی باشد؛
چهره ای که البتــه در دولت وقت نیز بارها
مورد انتقاد برخی رسانه ها قرار گرفت و یکی
از اولین جنجال های او ماجرای شکایت او از
نادر قاضی پور در ماجرای سفر به نیویورک
بود و هرچند ایــن آخرین جنجال او نبود و
در آخرین نمونه آن می توان به بحث سکه
های اهدایی در دولت وقت اشــاره کرد که
هنوز تکذیب و واکنش هــا درباره آن ادامه
دارد .غالمعلــی جعفــرزاده ایمــن آبادی
نماینده رشــت در مجلس شورای اسالمی
در خصوص این ماجرا گفته اســت که «در
دولــت احمدی نژاد  79هزار ســکه توزیع
شده است».
انتقاد ربطی به اصل نظام ندارد
روز گذشــته حمید بقایی بعد از پایان

Pپیرموذن  :احمدی نژادی ها از کدام وجدان حرف می زنند

اولین جلسه بازپرسی خود در شعبه چهارم
دادسرای فرهنگ و رسانه ،گفت :احضاریه
در رابطه با تبلیغ علیه نظام و نشــر اکاذیب
بود .آنهــا صحبتهای علیه قــوه قضائیه
را تبلیــغ علیه نظام تلقــی کردند .معاون
اجرایی دولت دهم ادامه داد :بحث ما این
اســت که آقایان باید ثابــت کنند ما ضد
نظام هستیم .ما خودمان را سرباز انقالب
میدانیم .نظام مقدس جمهوری اسالمی
ارجحتر اســت و باید بین شــخصیتها و
افراد تفکیک قائل شویم.
جوانفکر نیز که در این جلسه بازپرسی به
عنوان متهم دیگر این پرونده حضور داشت،
اظهار کرد :ما اصال رسانهای نداریم که انتقاد
کنیم .یک کانال تلگرامی داریم .بقایی نیز
گفت :ما میگوییم دادگاه ما را علنی برگزار
کنید تا مردم از اتهامات ما مطلع شوند .چرا
دادگاه را غیر علنــی میکنید؟ مگر قانون
اساسی این اجازه را نداده است؟ وی در رابطه

با پرونده حیدری مسئول سایت بهار گفت:
پرونده او در دادسرا در حال رسیدگی است.
بقایی ادامه داد :جلسات بازپرسی همچنان
ادامه دارد .ما حرفمان را میزنیم چراکه این
انقالب را دوســت داریم .اجازه نمیدهیم
افرادی انقالب را مصادره کنند .رهبری هم
بارها روی آن موضوع تکیه کردند .بقایی در
پاسخ به این ســوال که آیا رای دادگاه قبلی
به شما ابالغ شده اســت ،اظهار کرد :هنوز
خبری نیســت .اما اگر اعالم شود همانند
مارتین لوتر عمل میکنیم.
واقعیتی که درد آور است
در همیــن حــال نیــز غالمعلــی
جعغفرزادهایمنآبادی نماینده مردم رشت
درباره رفتارهــای احمدینژاد و یارانش طی
روزهای اخیر گفته بود :احمدی نژاد به آخر
خط رسیده است و خود را تمام شده می داند،
اینموضوعبرایاودردآوراستشایدحتیته

دلشهمازاینرفتارهاپشیمانباشداماچاره
اینداردکهبااینرفتارهایسخیفخودرادر
بازار رسانه نگه دارد .او دوست ندارد فراموش
شــود .او ادامه داد :اطرافیان احمدینژاد نیز
مانند بقایی،مشــایی و جوانفکر نســبت به
او بسیار بی رحم هســتند کسانی که خطا
کردهاند از سادگی احمدی نژاد سو استفاده
می کنند و با الفاظی مانند اینکه «تو مردی»
و  ...او را با خود همــراه می کنند در صورتی
که احمــدی نژاد می توانســت بگوید مبنا
قانون است و هرچه قانون بگوید؛ یعنی همان
کاری که با رحیمی کرد .اما این تناقض رفتار
احمدی نژاد با بقایی و رحیمی هیچ توجیهی
درمیانافکارعمومیندارد.
خطر تضعیف وحدت ملی
همچنین کمالالدین پیرموذن نماینده
ســابق اردبیل در مجلــس در رابطه با این
موضوع و خطاب به احمدینژاد گفت :کدام

وجدان پاک اســت که از مفاهیم برجسته
عدالت و سالمت احســاس غرور و اشتیاق
ننمایــد و چه غمانگیز خواهــد بود اگر این
مفاهیــم در گذرگاههای تنگ و کوتاه ذهن
مدیحهســرایان و فرصتطلبــان گرفتار و
بیاثر شــوند .بدون تردید نحــوه برخورد
احمدینژاد بــه پروندههای تخلفات دولت
ایشان محک متقنی برای پایبندی وی به
میزان عدالت گســتری و دوری از تبعیض
در کشــور میباشــد .پیرموذن ادامه داد:
احمدینــژاد و یــاران وی باید تاب تحمل
شــنیدن حقایق و اجرای قانون در حقشان
را نیز داشــته باشــند .به نام عدالت زهر در
کام حقیقــت ریختنــد و رد صالحیــت و
پایمال شدن حقوق اجتماعی و شهروندی
بســیاری را کلیــد زدند ،فرصــت طالیی
درآمد افسانهای نفت را در کشور سوزاندند
و با تکیــه غیرقانونی بر درآمد نجومی نفت
توانســته اســت کارهای خود را سامان و
ناکارآمدی خود را با آن بپوشاند .پیرموذن
گفت :احمدینژاد باید از خود حقپنداری
مطلق دســت برداشــته و به جای محکوم
کردن دیگــران و انگ و برچســب زدنها
اجازه بدهند صاحبمنصبان کشــوری به
درد واقعی مملکت برسند .این فعال سیاسی
اظهار کرد :حاکمیت قانون ،شعار و خواست
مردم کشورمان در سالهای اخیر بوده و از
قوا و نهاد های حاکــم انتظار می رود که در
پاسخ گویی به این خواسته بحق آحاد ملت،
جز بر مدار قانون عمــل ننمایند .لذا بیایید
برای حفظ آبروی خود و دوســتان خویش
نگذاریم آبروی نظام و مجلس و قوه قضاییه
در معرض خطــر قرار گیرد و به ســرمایه
ارزشــمند اجتماعی کشــور آسیب برسد.
به گفته او ،ماجراجوئیهــای احمدینژاد
و یارانــش در نفی اختیــارات قانونی قوای
سهگانه جز تضعیف وحدت ملی و افزایش
آسیبپذیری نظام هیچ نتیجهای ندارد.

واکنش محمود صادقی به تهدید شکایت بعد از افشای لیست بدهکاران بانکی:
افشــای اســامی بدهکاران بانکی از سوی یکی از
نمایندگان مجلس با واکنش هــای مختلفی همراه
شده است .ماجرا از آنجایی آغاز شد که هفته گذشته
محمود صادقی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید
در مجلس شورای اسالمی در حساب کاربری توئیتری
خودیکمهلت 48ساعتهبرایبدهکارانبانکسرمایه
مقرر کرد تا بدهی خود را تسویه کنند وگرنه او اسامی
آنان را منتشــر خواهد کرد که با اتمام این فرصت او به
وعده خود عمل کرد اسامی را به صورت عمومی و علنی
در صفحه کاربری خودش قرار داد .همین اتفاق باعث
شد که در ساعات ابتدایی بعد از انتشار این لیست یکی
ازافرادیکهنامشبهعنوانبدهکاربانکیدرلیستقرار
داشت اعالم کند که چنین چیزی صحت نداشته و از
محمودصادقیشکایتخواهدکرد.حسینهدایتیدر
این خصوص گفته بــود که حتی یک ریال هم از بانک
سرمایه وام نگرفته است و طرح چنین مسائلی درست
نیست .در ادامه همین اتفاقات نیز روز گذشته محمود
صادقی در واکنش به این موضع گیری ها اعالم کرد که
« آنها میتوانند شکایت کنند و اشکالی در این زمینه
وجود ندارد و در دادگاه موضوع روشن میشود».
ماجرای افشای اسامی بدهکاران بانکی در کشورما
موضوعچندانبدیعوجدیدینیست.ازدولتمحمود
احمدینژادتاکنونبارهابراینمسالهتاکیدشدهاست
 .هرچند که صرفا در مقاطع بسیار نادر این اتفاق افتاده
است و از این حیث محمود صادقی را می توان در زمره
معدود افرادی برشــمرد که در همان وهله اول و بعد از
اعالم فرصت زمانی لیست بدهکاران بانکی را منتشر
کرد .او روز گذشــته و بعد از سخنرانی اش در دانشگاه
رشت نسبت به تهدید حسین هدایتی علیه خودش،
به خانه ملت گفت «:اطالعات بنده بر اساس اطالعات
ارائه شده از سوی بانک سرمایه با امضای هیأت مدیره
این بانک بوده و سررسید این بدهی های بانکی مربوط
بهمهرماهاست».
رئیس فراکســیون شفاف سازی و ســالم سازی
اقتصادی و انضباط مالی مجلس شــورای اســامی
افزود:هر کدام از اشخاصی که اسامی آنها منتشر شده
و ادعایی برخالف این موضوع دارند عنوان کردهاند که
تســهیالت دریافت نکردهاند یا تسهیالت دریافتی را
بازپرداخت کردهاند میتوانند موضوع را به بانک اعالم
کنند چرا که اطالعات مذکور در بانک مبنی بر بدهکار
بودن وجود دارد و اســامی بر اساس اطالعات موجود
در بانک منتشر شده است .لیست مذکور را بنده تهیه
نکردهام و بانک ســرمایه اســامی مذکور را در اختیار

متخلفان قلدر شدهاند

بنده قرار داده است و باید توجه داشت یکی از وظایف
نمایندگانمجلسنظارتدرزمینههایمختلفاست.
وی در پاسخ به این ســوال که برخی از افرادی که
اسامی آنان به عنوان بدهکار بانکی منتشر شده است
اعالم کردهاند که از منتشــرکننده اســامی شکایت
میکنند ،گفت :آنها میتوانند شکایت کنند و اشکالی
در این زمینه وجود ندارد و در دادگاه موضوع روشــن
میشود .قوانین مختلف کشور اجازه چنین کاری را به
بنده میدهد و بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس
وظیفه نظارتی را برعهده دارم و بر اساس قانون اساسی
نماینده مجلس حق اظهارنظر در تمامی مسائل کشور
را دارد.
وی ادامه داد :قوانین مختلفی مانند قانون انتشــار
و دسترســی آزاد به اطالعات ،قانون حمایت از آمران
به معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانســیون
مبارزه با فســاد و مقررات مختلف از لحاظ حقوقی به
نماینــده مجلس اجازه میدهد کــه در زمینه اعمال
نظارت اقدامــات الزم را انجام دهند مضافا به اینکه به
تعبیر مقــام معظم رهبری وقتی که دیده میشــود
مسئولیندررسیدگیبهوظایفشانکوتاهیمیکنندو
اختاللیدرفرماندهیوجوددارد،یکشخصمیتواند

آتشبهاختیارعملکند.
صادقی افزود :متأسفانه انحراف و فساد در سیستم
بانکی کشور وجود دارد که مسئوالن در برخورد با این
فسادهاتعللمیکنند،تخلفمسئوالنبانکدراعطای
وامهای بدون اخذ وثیقه و تأخیر در وصول مطالباتشان
و همچنین تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در تعقیب اینها،
مارابهایننتیجهرساندهاگربهعنواننمایندهمردموارد
عمل نشویم بسیاری از سرمایههای مردمی غارت شده
و به بیتالمال بازنمیگردد .در راستای دفاع از حقوق
مردم ،بنده ایــن روش را انتخاب کردهام و از این به بعد
نیز تا دستیابی به حق مردم این راهکار را ادامه میدهم
وممکناستالیههایبعدیایناسامیرامنتشرکنم.
صادقی افزود :رقمی که در رســانه ها بیان شده تا
آخر مهر ســال  95اســت و میزان آن حدودا  6هزار و
 900میلیارد توماناستالبتهباید توجهداشتارقامی
که در خصوص عدم وصول مطالبات بیان شده به واحد
ریالاست.موضوعاتمذکورازطریقفراکسیونشفاف
سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس
شورای اسالمی نیز پیگیری میشود و فراکسیون در
خصوص تحلیل چرایــی این وضعیت کار میکند که
چرا اشخاصی در یک بانک ،آن هم بانکی که سهامش

متعلقبهفرهنگیانبودهکهازدرآمدکمیبرخوردارند،
به افرادی وامهای کالن بدون اخذ وثیقه کارشناســی
ارائــه و بعدها نیز این وامها تمدیــد و در خصوص آن
مسامحهمیشود.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :هیچ مرجعی با موضوعات و
تخلفات صورت گرفته برخورد جدی ندارد و باید این
پدیدهموردتحلیلقراربگیردکهچراچنیناتفاقاتیدر
سیستم بانکی وجود دارد .باید مشخص شود رانتهای
اقتصادی بر اساس چه فرآیندی شکل میگیرد و چرا
باید افراد متخلف تا به این اندازه احساس پشت گرمی
کنند که در زمانی که اســامی آنان منتشر میشود به
جای اینکه درصدد جبران برآیند با پررویی موضوع را
انکار میکنند و اصطالحا در این زمینه قلدر شدهاند و با
قلدرمآبیکارخودراپیشمیبرند.
افشاگریراهحلنهایینیست
در همین رابطه البته محمد کیانــوش راد یکی از
نمایندگان اصالح طلب دوره ششــم و عضو شــورای
مرکزی حزب اتحاد ،نســبت به اقــدام اخیر محمود
صادقی چنین واکنش نشــان داده اســت که « این
روش که مبتنی بر افشاگری است ،مناسب برای حل
مسئله فساد نبوده و نخواهد بود .افشاگری ازایندست
چه توســط احمدینژاد و چه از سوی دیگران حتی با
نیتهای خیرخواهانه صورت گیــرد ،نمیتواند رافع
مشــکالت فعلی بانکها باشــد .در یک فرض واقعی
داخل یک کشور توسعهیافته درصورتیکه بانکهایی
کهوکیلسپردههایمردمهستندبهخوبیعملکنند،
باید نسبت به پیگیری قضایی اقدام به عملآورند و قوه
قضائیه نیز با فرض بیطرفی ،عدالت و نظارت بر توسعه
بامتخلفانبرخوردکند».
کیانوش راد در این خصوص بیان کرد :درصورتیکه
بانکها به هر دلیلی نسبت به انجاموظیفه خود اهمال
کردند این امر وظیفه دولتها است که وارد عمل شوند
و نسبت به اخذ مطالبات سپردهگذاران که در قالب وام
به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته و احیاناً به
دالیل رانتهای ارتباطاتی و یا ســفارشهای مرسوم
نسبت به بازگرداندن حقوق بانکها اقدام نمیکنند،
برخــورد قانونــی و قضایی انجام شــود .افشــاگری
درحالیکه نمیدانیم دالیل ،انگیزهها ،مشــکالت و
موانع وامگیرندگان چه امری بوده است ،قاعدتاً روش
ناصحیحی برای حل مشکل بانکها در شرایط فعلی
محسوبمیشود

گزارش

خودمان اجازه
اسالم هراسی دادیم

یــادگار گرامی امام گفت :بــا تاکید بر اینکه
امروز بحمداهلل رگه هایی از بازگشــت عقالنیت
رادرمیانمسلمانان میبینیم،گفت:پیروزیهای
بــرادران ما بر تکفیــری ها در عراق و ســوریه
مژده یک بازگشــت به اندیشه عقالنیت را به ما
میدهد؛ اما شــرط توفیق آن این است که اول
کینه را از دلها ببریم.
به گزارش جماران ،حجت االسالم و المسلمین
سید حسن خمینی در دیدار با شرکت کنندگان
در ســی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت
اســامی با بیان اینکه ما همیشه در کنف رحمت
الهی زندگی می کنیم و خودمان را به رحمت الهی
دلخوش کرده ایم ،افزود :باید بترســیم که مبادا
گرفتار این سه عذاب بزرگ شویم .جامعه اسالمی
ممکن است گرفتار یک حاکم ظالم و بی خرد شود؛
کســانی که حاضرند به خاطر حفظ یک جریان
تروریستی میلیاردها دالر به دشمنان مسلمانان
کمــک کنند .این عذابی اســت که بــه تعبیری
ممکن است از آســمان ها بر ما نازل شود؛ چرا که
پیامبر (ص) فرمود منظور از تعبیر «من فوقکم»
حاکمانی است که باعث مصیبت ما می شوند.
ســید حســن خمینی ادامه داد :خــدا نکند
گرفتار اندیشه پستی شویم که کشتار مسلمانان
را عین «نزدیکی به خــدا» تصور کند و خدا نکند
پراکندگــی بر جان و روح ما نوب
ســیطره پیدا کند و
خودمان را بیش از دیگــران از اهمیت برخوردار
بدانیم .امسال بحمدهلل جشن میالد پیامبر (ص) با
پیروزی هایی در عرصه زمینی مصادف است .شاید
توانمندی جریان پَســتی که باعث تشتت شدند
و نقش آنها کمرنگ تر شــده ولی فراموش نکنیم
حکومتی جهالت
که اگرچه ممکن است بســاط
ِ
برچیده شود اما می تواند همچنان در اعماق روح
و جان ملت ها ریشه داشــته باشد .وظیفه بزرگ
ِ
جهالت اندیشه ای است
عالمان دین مقابله با این
که برادرکشی و مسلمان کشی را وظیفه خود می
داند.
یادگار امام با بیان اینکه سالهاســت چشمان
پیامبر (ص) خونبار اســت ،تصریح کرد :جامعه
اسالمی همانگونه که در کشــورهای مختلف از
جمله عراق ،سوریه ،بحرین و یمن شاهد هستیم،
دچار یکی از دوره های تلخ برادرکشــی است؛ در
حالی که پیش از این موضوع اصلی ما فلسطین و
مقابله با صهیونیست بود اما سالهاست بزرگترین
دوره آرامش را به صهیونیست ها عرضه داشته ایم؛
زیرا ما مســلمانان با خودمان درگیر شدیم .روزی
قرار بود بیت المقدس را آزاد کنیم اما آدرس منازل
همدیگر را به ما دادند؛ سامرا را منهدم کردند و باران
گلولهبرسرمسلمانانکشورهایمختلفریختندو
هرچه اندیشمندان جهان اسالم گفتند که اندیشه
حد یقف و پایان نــدارد گوش هایی توجه
تکفیر ّ
نکردند.
وی تأکید کــرد :بزرگترین تالش را جمهوری
اســامی و رهبر معظم انقالب به خــرج دادند و
مردم ایران هزینه دادند تا همگان را متوجه کنند
که مسیر ســتیز با هم همان وعده ای است که در
قرآن مورد اشاره قرار گرفته است .تفرقه ما در خارج
جهان اسالم بزرگترین لطف را به کسانی عطا کرد
که می خواســتند از گسترش اسالم در قلب های
جامعه جهانی جلوگیری کنند؛ در نتیجه خودمان
را گرفتار خودمان کردیم و دشــمنان واقعی را در
آرامش بردیم ،مســلمانان را در خوف قرار دادیم و
به تریبون های صهیونیستی اجازه دادیم به اسالم
هراسیدامنبزنند.
وی با تاکید بر اینکه امروز بحمداهلل رگههایی از
بازگشت عقالنیت را در میان مسلمانان میبینیم،
گفت :پیروزی های برادران مــا بر تکفیریها در
عراق و ســوریه مژده یک بازگشــت به اندیشــه
عقالنیت را به ما می دهد؛ اما شرط توفیق آن این
است که اول کینه را از دلها ببریم .همه با هم برادر
وهمراهیم؛البتهاینبهمعنایکنارگذاشتنعقاید
افراد نیســت .شیعه قرار نیست سنی شود و سنی
قرار نیست شیعه شود .اما قرار است توجه کنیم که
دشمن بزرگتری برای ما وجود دارد.
وی افــزود :وقتی یک هدف ،یــک خدا ،یک
پیامبر ،یک کتاب و یک قبلــه داریم و یک آینده
پیش روی همه ماست راهی نداریم جز اینکه واحد
باشیم ،کینه را کنار بگذاریم و تدبیر کنیم.

