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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

فردا خیلی دیر است

یکــی از راههــای بــاال بــردن ظرفیــت تــابآوری
اقشــار آســیبپذیر در تنگناهــای اقتصــادی
قــرار دادن آنهــا در حاشــیه امــن معیشــتی
اســت بــه ایــن معنــا کــه دولــت بایــد طبقــات
قــرار گرفتــه در زیــر خــط فقــر را شناســایی کرده
و بــا ارائــهی ســبدهای حمایتــی کــه کاالهــای
اساســی را شــامل ميشــود از تأثیــر تشــنج
بــازار بــر کاهــش کیفیــت زندگــی خانوادههــای
غیــر برخــوردار جلوگیــری کنــد .چنیــن کاری بــا
تزریــق ریــال ممکــن نیســت چــرا کــه تــورم
قــدرت خریــد را میبلعــد .در حــال حاضــر
مشــکالتی نظیــر طــاق ،اعتیــاد ،فحشــا،
ســرقتهای خیابانــی ،بــاال رفتــن ســن ازدواج
و همچنیــن شــیوع افســردگی و برخــی از
بیماریهــای روانــی ریشــه در شــکافهای
طبقاتــی ایجــاد شــده دارد .لــذا ضــروری اســت
بــه مــوازات برخــورد شــدید قانونــی بــا مفاســد
اقتصــادی ســازمان یافتــه و بانــدی ،شــاهد
توزیــع امــوال و داراییهــای غیــر مشــروع
تملــک شــدهی توســط دولــت بیــن طبقــات
آســیبپذیر باشــیم .فیالمثــل وقتــی خبــر
کشــف  2تــن ســکه رســانهای میشــود ،چنیــن
رویــدادی هــم بایــد روی کاهــش نــرخ طــا تأثیر
بگــذارد و هــم ایــن غنیمــت بــه دســت آمــده در
جنــگ بــا اخاللگــران اقتصــادی بــه پــر کــردن
شــکافهای ایجــاد شــده اختصــاص یابــد و
مــردم شــاهد نتایــج عینــی آن باشــند .برهیــچ
کــس پوشــیده نیســت کــه بخشــی از مفاســد
اقتصــادی توســط کســانی صــورت میگیــرد
کــه از رانتهــای گوناگــون بهــره میگیرنــد
ایــن افــراد در ادارات و ســازمانها نفــوذ کــرده
و بــا اتــکا بــه حمایتهایــی کــه بــه صــورت
نهفتــه و بــا دســتاویزهای عجیــب و غریــب
از آنهــا صــورت میگیــرد بــا اطمینــان ماننــد
موریانــه بــه جــان پایههــای اعتمــاد عمومــی
افتادهانــد و مــردم هــم بیخبــر نیســتند لــذا از
آنجایــی کــه اســتقامت نظــام در برابــر فشــارهای
خارجــی در گــرو برخــورداری از حمایــت مردمــی
اســت الزم اســت بــرای تضمیــن چنیــن حمایتــی
اعتمــاد مــردم بیــش از پیــش جلــب شــود و در
شــرایط کنونــی کــه مــردم بــه ماهیــت برخــی از
افــراد نفــوذی و رانتخــوار در بدنــهی ادارات و
ســازمانها و نهادهاپــی بردهانــد ،شناســایی،
برخــورد قانونــی و معرفــی چنیــن افــراد و
گروههایــی بــه مــردم بــه منزلــهی آبــی اســت
کــه بــر روی آتــش ریختــه ميشــود.
مســئولین در ردههــای گوناگــون ،نماینــدگان ادوار
مختلــف مجلــس و همچنیــن شــخصیتهای
بازیگــر و تأثیرگــذار در دایــرهی قــدرت کــه
بســتگان و فرزنــدان آنهــا بــه هــر دلیــل
توانســتهاند بــدون کســب شایســتگیهای الزم
بــرای خــود موقعیتــی دســت و پــا کننــد و بــه
ثــروت برســند نبایــد از بابــت افشــاگریهایی
کــه قــوه قضائیــه ناگزیــر بــه انجــام آن اســت
دغدغــهای داشــته باشــند و آبــروی خــود
را مقــدم بــر آبــروی نظــام بداننــد .ناگفتــه
پیداســت کــه بخشــی از مفاســد اقتصــادی ســر
در آبشــخور رانتهــای جناحــی ،خویشــاوندی،
گرایشهــای قومــی و جانبداریهــای سیاســی
دارد و هیــچ جناحــی نیــز نمیتوانــد مدعــی شــود
کــه بــه طــور کلــی از چنیــن اتهاماتــی مبراســت
هــر چنــد در هــر دو جنــاح افــراد پاکدســت و
درســتکاری وجــود دارنــد و شــأن و جایــگاه
اجتماعــی آنهــا اجــل از چنیــن نســبتهایی
اســت امــا تــا زمانــی کــه شــاهد غربالگــری
مفســدان اقتصــادی نباشــیم آتــش ظــن و
گمانهــا و بدبینیهــا تــر و خشــک را بــا هــم
میســوزاند و تــداوم غبارآلــود مانــدن فضــا بــه
نفــع هیــچ کــس نیســت .لــذا بــه نظــر میرســد
کــه تمامــی بازیگــران در عرصـهی قــدرت در هــر
مقــام و موقعیتــی کــه هســتند بیانیـهای مشــترک
صــادر کننــد و از قــوهی قضائیــه بخواهنــد کــه
بــدون هیــچ گونــه مالحظــه و مســامحهای
بــا هــر فــرد و گــروه و مقامــی کــه مســتقیم و
غیــر مســتقیم بــه بیتالمــال ،مراتــع ،جنگلهــا،
زمینهــا ،انفــال ،بانکهــا ،صندوقهــا،
تعاونیهــا و حقــوق مــردم دســتاندازی و
خیانــت کردهانــد برخــورد کنــد و بــا مصــادرهی
امــوال غیــر مشــروع و ثبــت و ضبــط و بازگرداندن
آن بــه خزانــهی ملــی و صاحبــان حقیقــی آنهــا
کــه مــردم هســتند بــه مســئولیت خطیــر خــود در
ایــن شــرایط حســاس عمــل نمایــد.
خوشــبختانه همنوایــی قــوای ســهگانه در ایــن
خصــوص نشــان میدهــد کــه مؤلفههــای
اصلــی اداره کشــور بــه ضــرورت در اولویــت
قــرار گرفتــن چنیــن اقدامــی پــی بردهانــد تنهــا
مســئلهای کــه گاه بــه ســبک ســنگین کــردن
کیفیــت ورود بــه چنیــن عرصــهای میانجامــد
شــائبهی دخالــت نقطــه نظــرات جناحــی و
اغــراض سیاســی در ایــن مســئله اســت کــه این
دغدغــه نیــز بــا توجــه بــه آسیبشناســیهای
صــورت گرفتــه و قبــول ایــن واقعیــت کــه
تســامح و تســاهلهای صــورت گرفتــه مربــوط
بــه جنــاح خاصــی نیســت بیهــوده اســت زیــرا
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی درتماس تلفنی رئیس جمهوری فرانسه:

تامین خواسته های ایران برای ادامه همکاری در برجام
ضروری است

ایرنــا -رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
بررســی بســته پیشــنهادی ســه کشــور
اروپایــی در بــاره برجــام از ســوی ایــران ،بــر
ضــرورت توجــه جــدی بــه نــکات مدنظــر و
تامیــن خواســته هــای جمهــوری اســامی
ایــران بــرای ادامــه رونــد همــکاری هــا در
اجــاس فــردای وزرای خارجــه  5کشــور در
ویــن تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه
اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری ،حجــت
االســام والمســلمین حســن روحانــی
شــامگاه پنجشــنبه در تمــاس تلفنــی
«امانوئــل مکــرون» رئیــس جمهــوری
فرانســه بــا وی ،تــاش فرانســه در رونــد
حفــظ برجــام در ماههــای گذشــته را مثبــت
دانســت و اظهــار داشــت :بســته پیشــنهادی
اروپــا در بــاره ادامــه رونــد همــکاری هــا در
برجــام دربرگیرنــده همــه خواســته هــای مــا

نیســت و امیدواریــم رونــد مذاکــرات وزرای
 5کشــور در ویــن ،بتوانــد خواســته هــای

رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه فعالیت هــای
اقتصــادی و روابــط بانکــی و مشــکالت بــه

ایــران را بــرای ادامــه همــکاری در برجــام
تامیــن کنــد.

وجــود آمــده بــرای برخــی شــرکت هــای
اروپایــی در پــروژه هــای ایــران ،بواســطه

خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام ،گفــت:
انتظــار مــا از اروپــا ارائــه یــک برنامــه
عملیاتــی روشــن و دارای زمــان بنــدی اســت
تــا بتوانــد نقشــی جبــران کننــده در قبــال
خــروج آمریــکا داشــته باشــد.
مکــرون نیــز در ایــن مکالمــه تلفنــی بــا
اشــاره بــه اراده فرانســه بــرای پایبنــدی
بــه تعهــدات خــود در برجــام ،بــر ضــرورت
تــاش بــرای ادامــه همــکاری هــا و
گفــت وگوهــای فــی مابیــن بــرای تــداوم
ایــن توافــق مهــم تاکیــد کــرد.
رئیــس جمهــوری فرانســه بــا بیــان اینکــه
اروپــا بــرای حفــظ برجــام بــه تــاش هــای
خــود ادامــه مــی دهــد ،افــزود :نشســت
وزرای  5کشــور در ویــن مــی توانــد
تــوازن خوبــی میــان موضوعــات سیاســی
و اقتصــادی بــرای ادامــه رونــد همــکاری
ایجــاد کنــد.

سرلشکر جعفری با اشاره به مواضع اخیر روحانی:

در شرایط محتمل دشمنان معنای
«تنگه هرمز برای همه و یا برای هیچکس» را خواهند فهمید

فرمانــده کل ســپاه بــا اشــاره بــه مواضــع
قاطعانــه رئیسجمهــور برابــر شــیطنت
اخیــر آمریکاییهــا در طراحــی تحریمهــای
جدیــد نفتــی علیــه ایــران نســبت بــه عملــی
شــدن آن در صــورت لــزوم ابــراز امیــدواری
و بــر همــراه بــودن آحــاد مــردم و مســئولین
نظــام در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار سرلشــکر پاســدار
محمدعلــی جعفــری فرمانــده کل ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی در همایــش
پیشکســوتان جهــاد و شــهادت اســتان
تهــران تصریــح کــرد :یقینــا ،در شــرایط
محتمــل بــا عملــی شــدن مواضــع اخیــر
مســئولین اجرایــی کشــور کــه در حــال پیش
گرفتــن رویکــرد و نــگاه انقالبــی در صحنــه
نبــرد امــروز بــا دشــمن بــه ویــژه آمریــکای
مــکار و جنایتــکار هســتند  ،میتــوان بــه
دشــمنان فهمانــد کــه اســتفاده از تنگــه
هرمــز بــرای همــه و یــا بــرای هیچکــس
چــه معنــا و مفهومــی میتوانــد داشــته
باشــد.
وی تفکــر انقالبــی و مــردم محــور را
عامــل پیــروزی در صحنــه هــای جنــگ
و نبــرد ســخت بــا دشــمنان دانســت و
گفــت :ایــن دســتاورد بــزرگ دفــاع مقــدس،
تجرب ـهای اســت کــه بــرای همــه دورانهــا
و بحرانهــای ملــی در کشــور میتوانــد
حــال مشــکالت و عامــل عبــور از
چالش های بزرگ قرار گیرد.
جعفــری بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره امــام
راحــل و شــهدای انقــاب اســامی  ،دفــاع
مقــدس ،مدافعــان حــرم و شــهدای جبهــه
مقاومــت اســامی  ،نقــش مــردم در حــل
معضــات و مشــکالت فــراروی کشــور
را مهــم و بــی بدیــل توصیــف و تصریــح
کــرد :تفکــر مقابلــه موفــق بــا بحــران هــای
بــزرگ بــدون حضــور مــردم میســر نیســت
و هیــچ گاه نبایــد تفکــر نــگاه بــه مــردم را
مزاحــم پیشــبرد برنامههــا و سیاســتهای
کشــور دانســت ،همانگونــه کــه بــاور و نــگاه
بــه مــردم در جنــگ تحمیلــی توانســت
دســتاوردی بــزرگ را برابــر صــف آرایــی

دنیــای اســتکبار بــرای مــا رقــم بزنــد.
وی بنــی صــدر را پرچمــدار و از طالیــه داران
مزاحــم دانســتن نقــش مــردم در حل مســئله
جنــگ خوانــد و اظهــار کــرد :بنــی صــدر بــا
تفکــر لیبرالــی و اهمیتــی کــه بــه روش
جنــگ کالســیک مــیداد ،مانــع حضــور
تفکــر انقالبــی و نقــش آفرینــی مــردم در
جنــگ تحمیلــی دشــمنان بــود و بــر اســاس
همیــن نــوع نــگاه نیــز مانــع واگــذاری
ســاح و تجهیــزات بــه ســپاه به عنــوان یک
نیــروی انقالبــی و مردمــی بــود ،.درحالــی که
پــس از حــذف بنیصــدر و تحــول تفکــر در
فرماندهــی و مدیریــت اجرایــی صحنــه نبــرد
کــه تــوام بــا حاکــم شــدن نــگاه انقالبــی و
نقــش آفرینــی مــردم بــود ،پــس از  ۸مــاه
شــاهد آزادســازی خرمشــهر و دیگــر مناطــق
اشــغالی کشــورمان از لــوث وجــود پلیــد
ارتــش بعثــی صــدام بودیــم.
وی تجــارب ارزشــمند دوران دفــاع مقــدس
را چــراغ راهنمــای امــروز و فــردای مــا
بــرای حــل مشــکالت بــزرگ جامعــه و
بحــران هــای ملــی توصیــف و تصریــح کــرد
 :الگــوی تفکــر انقالبــی و مــردم پایــه دفــاع
مقــدس ملــت ایــران امــروز در جغرافیــای
مقاومــت اســامی الگــوی رزمنــدگان قــرار
گرفتــه و پیروزیهــای بــزرگ و تاریخســاز
علیــه تروریســم تکفیــری و جنگهــای
نیابتــی را رقــم زده اســت.
فرمانــده کل ســپاه تفکــر انقالبــی و مــردم

محــور را عامــل پیــروزی در صحنــه هــای
جنــگ و نبــرد ســخت بــا دشــمنان دانســت و
گفــت  :ایــن دســتاورد بــزرگ دفــاع مقدس ،
تجربــه ای اســت کــه بــرای همــه دوران هــا
و بحــران هــای ملــی در کشــور مــی
توانــد حــال مشــکالت و عامــل عبــور از
چالش های بزرگ قرار گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد  :حــل مشــکالت
کشــور در زمینــه هــای مختلــف حتــی در
عرصــه اقتصــاد ،آســان تــر از جنــگ اســت،
امــا بایــد بــا نــگاه ایســتادگی و مقاومــت در
برابــر دشــمن و اعتقــاد بــه حــل مســائل و
مشــکالت کشــور بــه وســیله مــردم  ،پــای
در میــدان مبــارزه گذاشــت تــا بــه فضــل
الهــی همانگونــه کــه دوران دفــاع مقــدس
بــه دورانــی باشــکوه و اقتــدار آفریــن بــرای
نظــام اســامی و ملــت ایــران تبدیــل شــد ،
در عرصــه جنــگ اقتصــادی نیــز بتوانیــم بــر
توطئــه و خباثــت دشــمنان فائــق آییــم.
وی از حضــور و ایفــای نقــش قــرارگاه
ســازندگی خاتــم االنبیــاء ســپاه در عرصــه
ســازندگی بــه عنــوان شــاهد مثــال موفقــی
بــرای نقــش پذیری مــردم در عرصــه عمران
و آبادانــی کشــور یــاد کــرد و بــا قــدر دانــی
از اقدامــات و تــاش هــای انقالبــی و
جهــادی قــرارگاه در حــل مشــکالت مــردم
بــه ویــژه رفــع مشــکل اخیــرآب آشــامیدنی
مــردم اســتان خوزســتان  ،گفــت  :بــی تردیــد
در صورتــی کــه ایــن روحیــه و تفکــر در

ســایر حــوزه هــا نیــز مــورد اهتمــام قــرار
گیــرد شــاهد پیشــرفت و پیــش روندگــی هــر
چــه بیشــتر در آن حــوزه هــا خواهیــم بــود.
جعفــری تصریــح کــرد  :فشــارها و
دشــمنیهای دشــمنان از ابتــدای پیــروزی
انقــاب تاکنــون همــواره وجــود داشــته
و بدیهــی اســت کــه انقــاب اســامی
بــه عنــوان پرچمــدار مقابلــه بــا ظلــم و
یــاری گــر مظلومــان ،بــا فشــارهای
همهجانبــه دشــمن مواجــه شــود ،امــا راه
مقابلــه بــا ایــن توطئههــا "نــگاه بــه درون"
و برخــورداری از "باورانقالبــی" اســت کــه بــا
حــل آن مشــکالت نیــز حــل خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :رویکــرد ایســتادگی و مقاومــت
بــدون نــگاه بــه بیــرون ،بــا تکیــه بــه مــردم
مبنــای پیــروزی نظــام و ملــت ایــران طــی
چهــار دهــه اخیــر بــه ویــژه در صحنــه هــای
ســخت و دشــوار بــوده اســت و تاکیــد
میکنــد" هزینــه مقاومــت برابــر دشــمن بــه
مراتــب پاییــن تــر از هزینــه ســازش اســت" .
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت هــا و اقتــدار
امــروز جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه
دفاعــی و امنیتــی یــادآور شــد  :حاکــم
بــودن مبنــای فکــری و دیــدگاه مدیریتــی
اعتقــاد بــه مــردم و نــگاه انقالبــی ســبب
شــده اســت کــه در حــوزه امنیــت و دفــاع
از شــرایط بســیار مطلوبــی برخــوردار باشــیم.
فرمانــده کل ســپاه ایفــای نقــش مــردم
در عرصــه هــای مختلــف اقتصــادی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی را از نــکات
مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبری(مدظلــه
العالــی) برشــمرد و خاطرنشــان کــرد:
پیشکســوتان دفــاع مقــدس نیــز بــا
بهــره گیــری از تجــارب ارزشــمند دوران
مقاومــت و ایســتادگی  ،مــی تواننــد
در رفــع مشــکالت و معضــات مــردم
حضــورو نقــش آفرینــی اثربخــش داشــته
باشند.
در پایــان ایــن مراســم بــا حضــور فرمانــده
کل ســپاه  ،جمعــی از فرزنــدان شــهدا و
پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس تقدیــر
شــدند.

ظریف در بدو ورود به فرودگاه وین:

اتحادیه اروپا در قبال ارائه بسته اقتصادی خواسته جدیدی ندارد
ایرنـا -وزیـر امور خارجه کشـورمان بـا تاکید
بـر اینکـه اتحادیـه اروپـا در قبال ارائه بسـته
اقتصـادی به ایـران خواسـته جدیـدی ندارد،
گفـت :تنها خواسـته اتحادیـه اروپـا از ایران
ایـن اسـت کـه بایـد بـه تعهـدات خـود در

برجـام پایبند باشـد.
بـه گـزارش روز جمعـه ایرنـا ،محمدجـواد
ظریـف در بـدو ورود بـه فـرودگاه ویـن برای
شـرکت در نشسـت کمیسـیون مشـترک
وزرای خارجـه ایران ،چین ،روسـیه ،فرانسـه،
آلمـان و انگلیـس و مسـئول سیاسـت خارجی
اتحادیـه اروپـا با موضـوع برجام در پاسـخ به
ایـن پرسـش کـه «روز جمعه بسـته اقتصادی
اتحادیـه اروپـا بـه ایـران ارائـه خواهد شـد،
انتظارات شـما از این بسـته چـه خواهد بود؟»
افـزود :آنچـه کـه انتظـار داریم این اسـت که
روز جمعـه بسـته ای را کـه ارائـه مـی دهنـد
تعهـدات مجموعـه کشـورهای باقـی مانـده
از  5+1یعنـی کشـورهای چیـن و روسـیه و
سـه کشـور اتحادیـه اروپایی و خـود اتحادیه
اروپـا در واقـع تعهداتـی باشـد کـه حقـوق
مـردم ایـران از برجـام را؛ حـال چـه حقـوق

اقتصـادی و چـه سـایر حقوقشـان ،چـون
برجـام منحصـرا حقـوق اقتصـادی بـرای
جمهـوری اسلامی ایجاد نکـرده اسـت بلکه
در حـوزه هسـته ای و سیاسـی اقداماتـی را
پیـش بینـی کـرده اسـت کـه بایـد توسـط
طـرف هـای دیگـر انجـام مـی شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :خیلـی از ایـن اقدامـات
مخصوصـا در حـوزه اقتصـادی اقداماتـی بوده
اسـت که منوط به برداشـته شدن تحریم های
آمریـکا و اکنـون که ایـن تحریم ها بازگشـت
پیـدا کـرده بـر اثـر اقـدام غیرقانونـی ایاالت
متحـده ،الزم اسـت که سـایر اعضـای برجام
بـه عنـوان مسـئولیت مشـترکی کـه داشـتند
جبـران بکنند.
ظریـف ادامـه داد :لـذا آنچـه کـه مـا توقـع
داریـم ایـن اسـت کـه حقـوق مـردم ایـران
دیـده شـود البتـه ریز توقعـات خودمـان را به

اتحادیـه اروپـا و سـایر اعضای برجـام اطالع
داده و حـال روز جمعـه بایـد ببینیـم تـا چـه
میـزان ایـن انتظـارات جمهوری اسلامی که
انتظـارات بحقـی اسـت را اینهـا مـورد توجه
قـرار مـی دهند.
وی در پاسـخ بـه پرسـش دیگـری مبنـی
براینکـه «آیـا قبـل از شـروع نشسـت اصلی،
شـما دیدارهـای دوجانبه ای با دیگـر همتایان
خـود در مـورد جزئیـات ایـن بسـته خواهیـد
داشـت؟» گفـت :مـا قبـل از اجلاس هـم
مالقـات هـای دوجانبـه داریـم و هـم اجالس
مدیران سیاسـی و معاونین برای آماده سـازی
جلسـه وزرا را داریـم .صبـح جمعـه مـا بـا
فدریـکا موگرینـی و احتمـاال بـا وزرای خارجه
چیـن و روسـیه مالقـات خواهیم داشـت و در
ادامـه هـم جلسـات کارشناسـی و سـپس در
جلسـه وزرا شـرکت خواهیـم کـرد.

محبی خبرداد

آزادی  22تن از دراویش

مدیــر کل زنــدان هــای اســتان تهــران از آزادی  22نفــر از
دراویــش در روز پنجشــنبه خبــر داد.
مصطفــی محبــی در گفــت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان ایــن
مطلــب گفــت 22 :تــن از دراویــش بــا پایــان محکومیــت
دوران حبسشــان ،روز پنجشــنبه از زنــدان آزاد شــدند.

اد  امه از ستون روبرو

چــه بســا نتــوان عملکــرد فرزنــدی را بــدون دلیل
و مــدرک بــه پــای پــدرش نوشــت بــه هرحــال
دغدغههــای بی شــمار و مســئولیتهای
گوناگــون و چندپیش ـهگی گاهــی فرصــت تربیــت
و نظــارت بــر فرزنــد را از برخــی شــخصیتهای
سیاســی میگیــرد و اگــر آنهــا بــه مجــازات
و جریمــه و تنبیهــی کــه قانــون بــرای
فرزندانشــان تعییــن میکنــد تــن بدهنــد و بــه
دنبــال اعمــال نفــوذ ،البیگــری و تحــت فشــار
قــرار دادن دســتگاههای نظارتــی و قضایــی
نباشــند شــاید بتــوان ظــرف کمتــر از شــش مــاه
ایــن ســیل ویرانگــر را پشــت ســد قانــون متوقف
کرد.
اصــوالً آن گونــه کــه تجربــه نشــان داده یکــی
از اهرمهــای فشــار بــرای جلوگیــری از اعمــال
قانــون در برخــورد بــا مفســدان اقتصــادی کــه
بســیار هــم تأثیرگــذار اســت گروگانگیــری
اســت بــه ایــن معنــا کــه شــخص خاطــی یــا
حامــی شــخص خاطــی میگویــد اگــر ایــن
پرونــده را دنبــال کنیــد مــن هــم پرونــدهای
بــرای شــما درســت میکنــم و طــرف مقابــل
هــم میدانــد کــه ایــن شــخص بــا توجــه بــه
اســنادی کــه در اختیــار دارد قــادر بــه انجــام
چنیــن کاری اســت .وضعیــت کنونــی کشــور
بــدان میمانــد کــه تصــور کنیــم عــدهی زیــادی
ســوار کشــتی هســتند و اقلیتــی نابــکار چنــد جای
کشــتی را ســوراخ کردهانــد و آب در حــال نفــوذ
بــه کشــتی اســت .منطــق میگویــد اگــر افــراد
خاطــی شناســایی شــوند و جایــی را کــه ســوراخ
کردهانــد مشــخص شــود ،میتــوان ســوراخها
را مســدود کــرد ،آب را از کشــتی خــارج نمــود
و وضعیــت را بــه حالــت طبیعــی برگردانــد امــا
اگــر قــرار باشــد بــرای ســبک شــدن کشــتی
عــدهای را بــدون حســاب و کتــاب از کشــتی
بیــرون بیاندازیــم و آب هــم کمــاکان وارد کشــتی
شــود ایــن تنهــا تالشــی در راســتای بــه تأخیــر
انداختــن غــرق شــدن کشــتی اســت .عقــل
و منطــق میگویــد بایــد بــه فکــر حراســت
از انگیزههایــی کــه مــردم را بــه فــداکاری و
تــاش بــرای تحقــق اقتصــادی مقاومتــی و رشــد
و تعالــی ســوق میدهــد باشــیم .لــذا بایــد
بــه بیکفایتیهــا ،اشــرافیگری ،رانتبــازی
و انحصــار طلبیهــا پایــان داد و بــه جــای
جمــعآوری پــول و ســاختن خانههــای آنچنانــی
و راهانــدازی زندگــی اشــرافی و بــاال بــردن
برجهــای مشــیده بــه فکــر نفــوذ در قلــب
مــردم بــود .فرصــت چندانــی بــرای ترمیــم
اعتمــاد عمومــی کــه بــه شــدت آســیب دیــده
وجــود نــدارد چــرا کــه بــا جــدی شــدن نبــرد
اقتصــادی ،نظــام بیــش از موشــک و صــدور نفــت
بــه حمایــت مــردم نیازمنــد اســت کــه در قالــب
قناعــت ،همنوایــی بــا دولــت و همــکاری در تمامی
زمینههــا تجلــی خواهــد کــرد .برخــی از مدیــران و
مســئولین بداننــد کــه بزرگتریــن دشــمن آنهــا نه
آمریــکا و کشــورهای مرتجــع منطقــه و نــه داعش
بلکــه آقازادههایــی هســتند کــه بــا ســوء اســتفاده
از رابط ـهی پــدر و فرزنــدی ،از اعتبــار و وجاهــت
پــدر خــود بــرای صعــود بــر بــام قــدرت و ثــروت
نردبــان ســاختهاند و خــون شــهدا را پایمــال
کردهانــد .چنیــن کســانی اگــر حفــظ نظــام را
از اوجــب واجبــات میداننــد کــه ظاهــرا ً ایــن
گونــه وانمــود میکننــد بایــد تســلیم عدالــت
باشــند و پیــش از آن کــه رشــتهی امــور از دســت
بــرود اگــر خودشــان از عملکــرد فرزندشــان
اطــاع دارنــد آنهــا را تســلیم محاکــم قضایــی
کننــد و اگــر بــا مشــاهدهی شــواهد و قرائــن
متقاعــد شــدند کــه فرزنداشــان راه خــاف
پیمــوده و بــه بیتالمــال دســت درازی کــرده
اجــازه بدهنــد تــا عدالــت در بــارهی آنهــا اجــرا
شود.
حکایــت بســیار عبرتآمــوزی در مثنــوی معنــوی
اســت .در ایــن حکایــت آمــده اســت کــه :فــردی
بــه دلیــل بــدکاری یکــی از نزدیکانــش هــر روز
بایــد گریبــان کســی کــه بــا او رابطهی نامشــروع
داشــت را میگرفــت ،تــا ایــن کــه تصمیــم
میگیــرد بــرای رهایــی از دعواهــای هــر روزه
و مالمــت مــردم خویشــاوند نزدیــک و منحــرف
خــود را کــه عامــل فریــب و تباهــی مــردم اســت
را بکشــد و از آن همــه گرفتــاری خــاص شــود.
بــه راســتی اگــر آن گونــه کــه گفتــه میشــود
تنهــا تعــداد انگشــت شــماری از آقازادههــا و
منســوبین مقامــات اهــل مفســده در حوزههــای
اقتصــادی هســتند ،منطــق حکــم میکنــد کــه
بایــد بــرای بــه دســت آوردن دل اکثریــت مــردم
و جلــب خشــنودی آنهــا ایــن اقلیــت را ســر جــای
خــود نشــاند .همیــن امــروز کــه فــردا خیلــی دیــر
اســت.

