
آخري�ن دوره آزم�ون اس�تخدامي دولت�ي 
در حال�ي 15 تيرماه برگزار ش�د كه معلوالن 
جوي�اي كار اعت�راض زي�ادي ب�ه آن دارند. 
معل�والن در رش�ته هاي فن�ي در مرحل�ه 
آزمون پذيرفته مي ش�وند، ام�ا در نهايت در 
بخ�ش مصاحبه ب�ه راحتي رد مي ش�وند كه 
اين هم از س�ر اعمال س�ليقه شخصي است؛ 
در نتيج�ه فردي ك�ه توانايي علم�ي را براي 
پاس�خگويي دارد، توانايي اجرايي هم دارد. 
با اي�ن حال اما از اس�تخدام آنه�ا ممانعت به 
عمل مي آيد. هنگامي ك�ه فراخوان برگزاري 
اين آزم�ون در ارديبهش�ت ماه س�ال جاري 
منتشر ش�د، تعداد زيادي از معلوالن كشور 
با نگارش نام�ه اي گاليه آميز به رئيس جمهور 
خواس�تار رس�يدگي جدي به مشكالتشان 

ش�دند، چراك�ه روند اس�تخدام ها ب�ه طرز 
آشكاري حقوق معلوالن را ناديده مي گرفت. 
در پنجمين آزمون استخدامي دولت بيش از 19 
هزار تن در فرآيند آن استخدام خواهند شد. البته 
جمعيتي حدود 210 هزار تن ه��م براي يافتن 
يک شغل بادوام، ش��انس خود را در اين آزمون 

امتحان مي كنند. 
  اي نامه كه مي روي به سويش!

معلوالن در نامه اعتراضي  خود بر اساس بند 9 از 
اصل ۳، 19 و 2۸ قانون اساسي، ماده 1۵ قانون 
حمايت از حقوق معلوالن و ماده 2۷ كنوانسيون 
بين المللي حمايت از حقوق معلوالن از بي توجهي 

به حقوق شان گاليه كردند. 
دستگاه هاي دولتي موظف هستند سه درصد از 
استخدام ها را به افراد داراي معلوليت اختصاص 

دهند. متأس��فانه اين امر از همان ابتدا در اجرا با 
مشکل مواجه شده، چراكه بيشتر وزارتخانه ها، 
س��ازمان هاي دولت��ي و دس��تگاه هاي اجرايي 
نه تنها اين قانون را اجرا نکرده اند، بلکه يکسري 
س��ليقه هايي در اجراي قانون اعمال كردند. به 
عنوان مثال قرار است دهها هزار معلم استخدام 
ش��وند، در حالي كه در يک��ي از بندهاي آگهي، 
موضوع »سالمت كامل جسمي« نيز عنوان شده 

كه اين موضوع با قانون منافات دارد. 
در س��ال 9۳ قرار بود ۴0 هزار معلم اس��تخدام 
ش��وند كه 1200 تن هم س��هميه معلوالن بود، 
اما به بهانه هاي مختلف افراد معلول را رد كردند 
و بر اثر تقاضاهاي بسياري كه از طرف NGOها 
مطرح مي شد، در نهايت ۶۷0 معلول استخدام 
شدند و اين يکي از مشکالتي است كه در حوزه 

استخدام معلوالن وجود دارد. 
متأسفانه وزارتخانه ها مراعات سهميه استخدام 
معلوالن را نمي كنند و اين به نيروي كار بالقوه اي 
كه در كش��ور وجود دارد، ضربه مي زند. نيروي 
كاري كه مي تواند در توسعه ملي تأثيرگذار باشد 
و همچنين مشاركت اجتماعي معلوالن را نيز در 

پي خواهد داشت. 
  تحصيالت عالي و موقعيت هاي ناكافي

بيش از ي��ک ميليون و ۳00 هزار تن در كش��ور 
دچار معلوليت هستند كه مس��ئوالن و مديران 
اجرايي كشور در فرآيند تصميم گيري هاي خود، 
همواره كمترين توجه را نسبت به آنها دارند و اين 
بي توجهي ها در حوزه هاي مختلف، مش��کالت 
فراواني را براي آنها ايجاد كرده اس��ت. از جمله 
اين مشکالت مي توان به فقدان شغل مناسب و 
منبع درآمد پايدار براي اين افراد به ويژه افرادي 
كه داراي تحصيالت عاليه و دانشگاهي هستند، 
اشاره كرد. افرادي كه به دليل مشکالت جسمي و 
محدوديت هايي كه دارند، بيش از هر فرد ديگري 
نيازمند مراقبت و تأمين هزينه هاي پزش��کي و 

درماني هستند. 
جدا از استخدام نيرو در آموزش و پرورش كه به 
دليل محدوديت هاي شديد پزشکي، افراد معلول 
اصاًل شانسي براي ورود به آنها ندارند در ساير كد 
شغل ها نيز تأكيد شده است كه افراد معلول، تنها 
در كدهايي امکان اس��تخدام دارند كه ظرفيت 
پذيرش در آنها بيش از دو نفر باش��د. اين يعني 
در بسياري از كد رشته هايي كه ظرفيت پذيرش 
يک نفر اس��ت، به دليل مس��ائلي مثل موقعيت 
جغرافيايي، زادگاه اف��راد و بومي گزيني باز هم 
آنها هيچ شانس��ي براي جذب ندارند و در ديگر 
فرصت ها نيز قطعاً در صورت موفقيت در آزمون 

كتبي، در مصاحبه رد صالحيت خواهند شد. 
بررس��ي نوع برخورد مديران اجرايي كشورمان 
با معلوالن كه در آزمون استخدامي سال جاري 
نيز قابل رديابي است، به خوبي گوياي اين است 
كه صدها هزار معلول جامعه مشکالتي در حوزه 
اشتغال دارند و به رغم تحصيالت عالي به دليل 
اين محدوديت ها فرصت چندان��ي براي تأمين 
درآمد ندارند و تمام اي��ن اقدامات هم برخالف 

قوانين صورت مي  گيرد. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5464

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

دوش��نبه 19 ش��هريور 1397 | 29 ذی الحجه 1439 |

شهرداري در حال واگذاري مراكز ترك اعتياد است
»بهار« معتادان را خزان نكنيد

قهر غیرقانونی استخدام دولتی با معلوالن!
نهادهاي دولتي به حقوق مصرح معلوالن در استخدام بي توجهي مي كنند

ي  س�يب ها آ

اكبر محمودي
  گزارش  2

اجتماع�ي آتش 
زي�ر خاكس�تر 
اس�ت و اگر مهار و پيشگيري نش�ود، به ساير 
اليه ه�اي جامعه كش�انده خواهد ش�د. با اين 
اوضاع خبر مي رسد كه مراكز بهاران كه توسط 
ش�هرداري چندسالي اس�ت به معتادان ياري 
مي رس�اند، در ح�ال واگ�ذاري اس�ت. در اين 
خصوص،  رئيس توس�عه پيش�گيري و درمان 
اعتياد سازمان بهزيستي كشور از واگذاري اين 
مراكز به بخش خصوصي خبر مي دهد. اين اقدام 
با توجه به عملكرد مناسب اين مراكز و كاهش 

دغدغه خانواده معتادان جاي تأمل دارد. 
 متأس��فانه به رغم تالش هاي صورت گرفته در 
زمينه آسيب هاي اجتماعي به دليل نبود زبان و 
فهم مشترك پيشگيري و كنترل آسيب ها ابتر 
باقي مانده است. اين امر هزينه هاي مضاعفي را 
به كشور تحميل مي كند. گسترش آسيب هاي 
اجتماعي و به خص��وص اعتياد ب��ه حدي زياد 
است كه رسيدگي به آن به يک دستگاه مختص 
نمي شود. بر اين اساس الزم است تا دستگاه هاي 
مختلف وارد عمل ش��وند و يک گوش��ه كار را 
بگيرند. در اين ميان ش��هرداري ب��ا راه اندازي 
مراكز بهاران در كنترل آس��يب ها نقش خود را 
تا حدي ايفا كرد. در اين موض��وع به گفته رضا 
قديمي، مدي��ر عامل س��ابق س��ازمان خدمات 
اجتماعي شهرداري تهران هيچ يک از 1۳ مراكز 
بهاران وابسته به ش��هرداري تهران خالي نبود 
و در دوره اول فعالي��ت مراك��ز به��اران 1۶۴0 
مددجو وارد اين مراكز ش��دند كه پس از 9 ماه 
۴۶2 مددجو به خانه هايش��ان بازگش��تند كه 
نش��ان از بهبودي ۴0 درصد از معتادان مستقر 
در اين مركز دارد كه در نوع خود بي نظير است. 
وي معتقد بود:با اتم��ام دوره اول مراكز بهاران، 
آسيب شناسي نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت 
نيز دنبال و قرار ش��د تفاهم نامه اي با ش��وراي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر داش��ته باشيم 

كه 1۵00 مددجوي ديگر ني��ز به مراكز بهاران 
وارد شوند. 

 با اين حال براتي سده رئيس توسعه پيشگيري و 
درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور به »فارس« 
گفته است: جلساتي با شهرداري داريم تا تکليف 
مراكز بهاران مش��خص ش��ود، در حال حاضر در 
اين مراكز معتاد وج��ود دارد و برخ��ي هم فعال 
هستند، ولي بايد به درستي تعيين تکليف شوند. 
وي افزود: ش��هرداري مي خواهد اين مراكز را به 
بخش خصوصي و به بهزيستي واگذار كند و اكنون 
در حال رايزني است و منتظريم ببينيم در نهايت 

چه مي شود. 
 هرچند دليل خاصي براي اي��ن واگذاري مطرح 
نشده اس��ت. با اين حال اين انتظار مي رود كه در 
بحث آسيب هاي اجتماعي از تمامي ظرفيت هاي 
شهرداري استفاده شود. تقسيم كار در حوزه اعتياد 
ضروري است تا با هم افزايي بخشي از اين مسائل و 

معضالت برطرف شود. 
كاهش سن اعتياد و در دسترس بودن مواد مخدر 
نشان از آن دارد كه اقدام به عمل بايد در اين حوزه 
افزايش يابد و با پشتيباني از عملکرد هاي مناسب 

بردوام فعاليت ها افزوده شود. 
اينک��ه برخي نب��ود پ��ول را علت اين ام��ر اعالم 
كرده اند، هنوز به صورت مشخص تأييد نشده  است. 
به هر رو افراد معتاد نيز بخش��ي از شهروندان اين 
شهر به حس��اب مي آيند كه بايد مديريت شهري 
بيش از گذش��ته به آنان توجه كند ت��ا تبعات آن 
به ساير آسيب ها همچون سرقت، نوزاد فروشي و 

غيره كشيده نشود. 
 به گفته رهبر كبير انقالب امام )ره( » نجات يک 
معتاد نجات يک ملت است « بر همين اساس بايد 
حساسيت در اين بخش افزايش يابد تا كالف در 
هم تنيده اعتياد به مرور زمان با تعامل ميان بخشي 

و اهتمام تمامي دستگاه ها باز شود. 
بر اين اس��اس الزم است اعضاي ش��وراي شهر و 
شهرداري پاس��خ قانع كننده اي در اين خصوص 

ارائه كنند تا افکار عمومي قانع شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 
حسين نخعي با انتش�ار اين عكس توييت زد: خانواده تراز. رفتم 
مسجد خضرا، ديوار به ديوار حرم اميرالمؤمنين عليه السالم نماز بخونم، 

با اين صحنه دلنواز مواجه شدم.

فواد ايزدي توييت زد: راز موفقي��ت زوج ژاپني كه ركورددار تعداد 
سال هاي زندگي مشترك در كتاب گينس هستند؛ سؤال: چطور ۸0 
سال به خوبي با هم زندگي كرديد؟ جواب خانم: خيلي پول نداشتيم، 

ولي صبر داشتم. 

س�يدعلي موس�وي توييت زد: رامبد جوان گفته براي هر برنامه 
خندوانه تو فصل اول س��ه ميليون، فصل دوم پنج ميليون و فصل هاي 
بعدي ارقام بيش��تري گرفته! وقتي حقوق يه شب يه نفر اندازه حقوق 
۳ ماه يه كارگر باشه، بايدم بگه ما خيلي باحاليم، ما خيلي خوشحاليم، 

خيليييييي آقاي جوان.

 حوا توييت زد: نميدونم چرا عزيزان كه هزينه كردند تشريف بردند 
روسيه براي تماش��اي فوتبال، كسي يادش نبود ميش��ه فوتبال رو به 
صورت پخش مستقيم از تلويزيون ديد و  اين هزينه رو به مستمندان 
داد! دلشون خواست؟ دوست داشتن؟! االنم لطفاً تو نذر، هيئت و مراسم 

سيدالشهدا دخالت نکنيد، چون مردم دوست دارن!

 سيدآقايي توييت زد: صحبت از اقتصاد مقاومتي مي كنند، اما در 
خلوت آقاي داورزني دفتر معاونت وزارت ورزش را تغيير دكوراسيون 
مي دهد و براي آن 100 ميليون ناقابل از كيس��ه بيت المال هزينه 
مي كند. از تخت و مبل گرفته تا گلدان، ش��امپوي خارجي و واكس 
را هم تهيه مي كنند تا مبادا چيني ن��ازك تنهايي آقاي دكتر ترك 

بردارد!

 فاميل دور توييت زد: ديروز يه مسافر سوار كردم، كرايه اش ميشد 
۴۵00 تومن، رس��يديم مقصد يه ۵000 هزاري بهم داد، گفتم ۵00 
تومني ندارم بذار خردش كنم. گف��ت نميخواد بيا كارت به كارت كنم 
برات با گوشي، ۴۵00تومن ريخت به كارتم، ۵00 تومنم هزينه كارت 
به كارت داد به بانک مركزي. فکر كنم بانک بيشتر از من به اون ۵00 

تومن نياز داشت.

 حسين حمديه توييت زد: رفتم انقالب كتاب بخرم. پرسيدم فالن 
كتاب رو داريد؟ گفت: »دارم؛ ولي اول برو س��راغ فروزان )كتابفروشي 
داخل پاساژ( اونا دستشون يه كم تنگه. اگر نداشت بيا بهت بدم.« چطور 
آنقدر آدم حس��ابي هس��تيد آخه! چقدر به ايني كه هستيد، حسادت 

كردم. 

 ح. اويزي با انتشار اين عكس توييت زد: شکار پهپاد اسرائيلي  به 
دست مردم عادي اون هم با دس��ت خالي همون پهپادي كه پنج روز 

است كه وارد ارتش شده!

سيدامير سياح توييت زد: پرايد بعد از پيش فروش، گران تر شده، 
پيش فروش ايران خودرو هم در راه اس��ت! چقدر بگوييم در شرايط 
هجوم نقدينگي، قبل از عرضه، اول تقاضا را مهار كنيد؟ چقدر بگوييم 
قبل از پيش فروش، شکاف قيمت كارخانه و بازار را روشن  كنيد؟ چرا 
گوش نمي كنند؟! اقتصاد ايران تا كج��ا بايد تاوان ندانم كاري اينها را 

بپردازد؟

 رضا كائيني با انتش�ار اين عكس توييت زد: فقط تو ايران اتفاق 
مي افته. بروجردي، نماينده مجلس از هاتگ��رام و تلگرام طاليي دفاع 
مي كنه. معاون دادستان كل كشور از تمسخر دستور قضايي مبني بر 
بستن اين دو پيام رس��ان ميگه. وزير ارتباطات هم چشمانش رو روي 
تعدي اين دو اپليکيش��ن به حريم خصوصي كاربران بسته. در قم هم 

عليه اين دو برنامه اعتراض ميشه.

  سيدهادي حسيني با انتشار اين عكس توييت زد: باز هم شير 
حالل مادران تأثير كرد، بچه ها دارند از بازار پرچم مي خرند.

احمد كوكبي توييت زد: مسئوالن وزارت نيرو و محيط زيست بايد 
در قبال خشک شدن درياچه نمک پاسخگو باشند. درياچه اروميه كم 

نبود كه شهرهاي  مركزي هم گرفتار ريزگرد شوند؟

عليرضا دهلوی

 حل 98درصد معضالت اجتماعي 
در سايه امر به معروف و نهي از منكر 

اوضاع اقتصادي امروز جامعه و برگزاري دادگاه هاي مختلف نشان از بي توجهي 
به امري واجب دارد و آن چيزي نيست جز امر به معروف و نهي از منکر اين 
در حالي است كه چارچوب بندي ذهني اغلب ما درباره امر به معروف و نهي از 
منکر تنها در قاب حجاب مي گنجد در حالي حجت االسالم سيد احمد زرگر، 
دبير ستاد امر به معروف معتقد است: بحث حجاب اولويت نخست ما نيست و 
اصاًل كاري به برخورد نداريم و اگر هم برخوردي باشد دستگاه اجرايي انجام 
مي دهد.  دبير ستاد امر به معروف در آستانه هفته احياي امر به معروف و نهي 
از منکر در نشستي با اصحاب رسانه تأكيد كرد: 9۸درصد معضالت اجتماعي 
در سايه امر به معروف و نهي از منکر كه مورد تأكيد اسالم است، حل مي شود.  
زرگر در پاسخ به اين سؤال كه مردم به بحث امر به معروف نگاه پليسي دارند، 
گفت: نگاه ما صددرصد فرهنگي است. ستاد سياستگذاري مي كند و اجرايي 
نيست و هر استان بر اساس معضالت خود سياس��تگذاري انجام مي دهد و 
اين موضوع موجب بومي سازي مي ش��ود. من هم ناراحت هستم كه چرا تا 
وقتي مي گويند امر به معروف و نهي از منکر به س��مت حجاب مي رويم در 
حالي كه يکي از موضوعاتي كه تصويب كرديم، اسراف و تجمل گرايي است. 
بحث حجاب اولويت يک ما نيست و اصاًل كاري به برخورد نداريم و اگر هم 
برخوردي باشد دستگاه اجرايي انجام مي دهد.  وي همچنين درباره تعامل 
ستاد با نهادهاي مردمي و اينکه حکومتي كردن يک موضوع مردمي آيا آن را از 
اهدافش دور نمي كند، گفت: بر اساس اصل هشتم قانون اساسي امر به معروف 
امري مردمي است. امر به معروف دولتي نشده اما نياز است، مردم ساماندهي 
شوند چون در ابتداي كار هستيم.  زرگر به راه اندازي سامانه امين اشاره كرد و 
گفت: در اين سامانه مردم براي نحوه همکاري در بحث امر به معروف و نهي از 
منکر هدايت مي شوند و يک كار محله محور است كه متقاضيان مي توانند وارد 
سامانه شده و آموزش ببينند.  دبير ستاد امر به معروف درباره تعداد كساني 
كه با اين س��تاد همکاري دارند، افزود: براي اينکه گروه هاي امر به معروف و 
نهي از منکر ساماندهي شود، شوراهاي امر به معروف ايجاد شده و االن 10 هزار 
و 1۶۳ شوراي امر به معروف در آموزش و پرورش و ادارات و مساجد داريم و 
اكنون 11۶ هزار نفر همکاري دارند. وي خاطر نشان كرد:  براي حل معضالت 
اجتماعي كميسيوني مركب از اعضاي ستاد پيش بيني كرديم كه وظيفه اين 
كميسيون شناسايي و اولويت بندي معضالت و برنامه ريزي بر اساس وظايف 

ذاتي هر دستگاه است. 

ماجراجويي هاي يك كالنتر!
رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در تازه ترين اظهارنظرش براي 
چندمين بار خواس��تار تعيين تکليف بازداشتي هاي محيط زيستي متهم 
به جاسوسي ش��د. اين در حالي اس��ت كه اگر اراده دولت بر رسيدگي به 
اين موضوع  مشکل است، وزير دادگستري بايد وارد عمل شود و نيازي به 
شعارهاي پوپوليستي آقاي كالنتري نيست.  كميسيون حقوقي مجلس هم 
مي تواند به اين ماجرا ورود كند و نياز به ماجراجويي محيط زيست نيست. 
عيسي كالنتري چند روز قبل در كنگره ملي علوم زراعت، نظاميان را متهم 
كرد كه در امور كشاورزي كش��ور دخالت هاي مخرب دارند.  وي از اواخر 
دهه ۶0 كه وزير كشاورزي بود تاكنون كارنامه اش در حوزه محيط زيست 
چندان قابل دفاع نيست، اينک انگشت اتهام را به سمت نهادهاي نظامي 
نشانه رفته است. البته بايد پرسيد كه در سال هاي اخير عيسي كالنتري به 

جز حرف زدن چه كاري انجام داده است؟
عيس��ي كالنت��ري ب��ا 1۳ س��ال س��کانداري وزارت كش��اورزي يکي از 
ركورددارترين وزرايي است كه اين همه سال در يک وزارتخانه حضور داشته 
است. متوسط رشد بخش كش��اورزي در دوران 1۳ ساله وزارت كالنتري 
1/1 درصد بوده تا از اين حيث ايران از كشورهاي ضعيفي مانند افغانستان 
و سومالي هم در رتبه پايين تري قرار بگيرد. در 1۳ سال وزارت كالنتری، 
تنها 2۸۵ هزار هکتار زمين تحت پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفت كه 
عمق بي توجهي به پايه گذاري و گسترش كشاورزي مدرن را نشان مي دهد.  
كالنتري در رأس سازمان محيط زيست براي ساخت پتروشيمي در پناهگاه 
حيات وحش و ذخيره گاه زيست كره ميانکاله به سرعت مجوز صادر مي كند. 
اصرار او بر توليد ماهى تيالپيال در كشور، اكوسيستم های آبى خوزستان و 

البته زندگي صيادان منطقه شادگان را به خاك سياه نشانده است. 
وي در توجيه صدور پروانه ش��کار براي اتباع خارجي مدعي ش��ده است: 
»متخصصين به اين نتيجه رس��يده اند كه اگر تعداد دام هاي نر زياد شود، 
تعادل گله به هم مي خورد!« بايد به آقاي كالنتري گفت، كدام زيس��تگاه 
در كشور كه خودتان نيز بر وضعيت اس��فبار آنها پس از تخريب زيستگاه، 
تغيير اقليم، شکار غيرمجاز، انواع بيماري هاي مسري حيات وحش و غيره 
اذعان داريد! مازاد چهارپايان داريم كه شما با افتخار اعالم مي كنيد، مجوز 

شکارشان را به بيگانگان داده ايد؟!
كالنتري در كنفرانسي درباره افزايش حقوق محيط بانان هم گفته است: 
»ما از اين اقدام ارزشمند حمايت قاطع مي كنيم!«  گويا ايشان در جريان 
نيستند كه خودشان مقامي دارند كه بايد با يک دستور وضعيت معيشت 

اين قشر زحمتکش را بهبود ببخشند، نه اينکه حمايت قاطع كنند! 
همين محيط بانان خود را در معرض انواع خطرها قرار مي دهند و س��ينه 
خود را سپر گلوله شکارچيان قرار مي دهند تا از يک قوچ كه شما به راحتي 
مجوز ش��کار آن را مي دهيد، دفاع كنند.  كالنتري زماني منتقدان توسعه 
نيشکر در خوزستان را »از دش��من بدتر« مي دانس��ت، اما اكنون روشن 
شده كه از منظر محيط زيستي، گسترش و توس��عه طرح هاي نيشکر در 
خوزستان، خسارت هاي بس��يار بزرگي به اين اس��تان وارد كرده است. او 
در اين باره چندان حرفي نمي زند.  توسعه باغداري  و كشاورزي در اطراف 
درياچه ارومي��ه در دوران وزارت كالنتري و كاه��ش حقابه اين درياچه از 
مجموعه عوامل خشک شدن تدريجي آن بود و از طنز روزگار اكنون مسئول 
احياي اين درياچه اس��ت.  كالنتري در باره روش هاي توليد و نگاه خطاي 
بهره برداري بدون حساب و كتاب در دهه هاي ۶0 و ۷0 به بروز خطاهايي 
اعتراف مي كند، اما مسئله بزرگ تر اين است كه آيا به شکلي تفکيک شده 

خطاها را بررسي و راه جبران را هم ارائه مي كند يا نه؟
ايش��ان بارها همه را به باد انتقاد گرفتند كه وضعيت نابسامان امروز آب و 
خاك اين كشور نتيجه عملکرد غلط پيشينيان است، اما اشاره نکرده اند كه 

خودشان در گذشته مديريتي اين سرزمين چه نقشي داشته اند! 
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 سخنگوي دستگاه قضا: از پايين ترها
 به دانه درشت ها مي رسيم

اول  مع�اون 
دستگاه قضا در   قضایی

توضيح برخورد با مفس�دان اقتص�ادي دانه 
درش�ت گفت: م�ا از اف�راد پايين تر ب�ه دانه 
درشت ها و به نقطه مركزي مي رسيم . مثاًل از 
داللي در كف سبزه ميدان به مظلومين و از وي 

به عراقچي و از او به سيف مي رسيم. 
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي با حضور 
در برنامه نگاه، توضيحاتي درباره برخورد دستگاه 
قضا با دانه درش��ت ها ارائه كرد.  وي در پاسخ به 
اين س��ؤال كه آيا از دانه درشت ها كسي محکوم 
نيز شده اند، گفت: من نمي دانم تعبير شما از دانه 
درشت چيست؛ اما شهردار، وزير، استاندار، نماينده 
مجلس، قاضي، كارمند قوه قضائيه و كارمند ثبت 
آيا دانه درشت هستند؟ اگر از اين دسته هستند، 
هفته گذشته از دفتر س��خنگو گزارشي در مورد 
كس��اني كه در همين چند س��ال  اخير در رابطه 
با مفاسد اقتصادي حکم عليه آنها صادر و احکام 
قطعي شده است، خواستم كه گزارشي در مورد 
۵۵۵ نفر به من دادند كه در ميان آنها عضو شوراي 
شهر از اس��تان هاي مختلف، ش��هردار شهرهاي 
مختلف، اس��تاندار، آقازاده هاي ب��زرگ، معاون 
رئيس جمهور و كسي كه قباًل وزير بوده و... موجود 
است.  محسني اژه اي در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
در ميان محکوم شده ها در اين سال ها وزيري كه 
سر پس��ت باشد و محکوم شده باش��د، داشته ايم 
يا نه؟ گفت: در حد وزير در زمان سمت محکوميت 
نداشتيم اما وزير سابق يا اسبق محکوميت داشته 
است.  سخنگوي دستگاه قضا همچنين در پاسخ 
به اينکه آيا حاشيه امن و خط قرمزي در رسيدگي 
به مفاسد اقتصادي براي برخي افراد وجود دارد كه 

قوه قضائيه هم نمي تواند ورود كند؟ اظهار كرد: نه، 
مطلقاً خط قرمز براي ما در مورد كس��ي كه واقعاً 
جرمش ثابت شود، به هيچ وجه وجود ندارد؛ مگر 
اينکه در مورد فردي نش��ود توجه رد اتهام به او و 
جرم او را ثابت كرد.  بخش ديگري از صحبت هاي 
معاون اول دستگاه به اين موضوع اختصاص يافت 
ك��ه در صورت دس��تگيري مفس��دان تأثيرگذار 
اقتصادي، نبايد شرايط قبل و نوسان قيمت سکه 
و ارز همچنان ادامه داشته باشد و بايد اين موضوع 
تمام شود. اژه اي در اين باره توضيح داد: اشتباه شما 
اين است كه تصور مي كنيد اگر اين افراد دستگير 
ش��دند بايد موضوع تمام شود. مگر همين ها تنها 
بودند؟ مگر سودجو يک نفر بود كه با دستگيري او 
ماجرا تمام بشود؟ مگر آن سرويس كه غير مستقيم 
اين مسائل را به بار آورده، دس��تش كوتاه شده؟ 
سرويس را كه دستگير نکرديم؛ امريکا كه دستگير 
نشده است.  حجت االسالم و المسلمين محسني 
اژه اي عنوان كرد: افراد سودجو كه فقط همين ها 
نبودند؛ البته اگر اين چند شبکه گرفته نمي شدند، 
وضع بدتر بود و چه بس��ا امروز ارز بيشتر و طالي 
بيشتري از كشور خارج مي شد. اين مقدار حتماً 
مؤثر بوده و شما ترديد نکنيد؛ اما به اين معنا نيست 

كه كار تمام شد. 

زهرا چيذري 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


