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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

جورچین فساد اقتصادی
بـر هیچکـس پوشـیده نیسـت کـه مفاسـد
اقتصـادی رخ داده ظـرف چنـد دهـهی گذشـته
اعـم از مـوارد کشـف شـده یـا مکتـوم آن هـم
بـا ارقـام قابـل توجـه نمیتوانـد توسـط افراد
مسـتأصل و درمانـده و محتـاج نان شـب اتفاق
افتـاده باشـد چـرا کـه دلـه دزدهـا بـا شـمار
روزافزونـی کـه دارنـد بـا توجـه به کمسـوادی،
عـدم دسترسـی بـه اهـرم قـدرت و ناتوانی در
بهرهگیـری از رانـت ،قـادر بـه شبکهسـازی،
بهرهمنـدی از پشـتوانههای اداری و سـازمانی،
ایجـاد موقعیـت ،کسـب امتیـاز ،دور زدن قانون
و ارتبـاط بـا بانکهـای داخلی و خارجـی و تهیه
ارز نیسـتند و سـواد دزدی کالن ندارنـد.
وجـه شـباهت دزدیهـای کالن رخ داده ظـرف
سـالهای اخیـر ایـن اسـت کـه سـارقین یـا
سـمت و مسـئولیتی مالـی ،بانکـی ،اداری یـا
قضایـی قابل اعتنـا داشـتهاند و میتوانسـتهاند
بـا نگاهـی آمرانـه بـه زیردسـتان خـود بـه
انحـاء گوناگـون از جملـه امتیازدهـی و پرداخت
حقالسـکوت اهـداف پلیـد خـود را محقـق
سـازند و یـا کسـانی بودهانـد کـه از افـراد
مسـئول بـه عنـوان پشـتیبان و حامـی و جـاده
صافکـن بهـره گرفتهانـد؛ از ایـن رو کمتـر
پرونـدهی سـنگینی پیدا میشـود که یـک متهم
داشـته باشـد .پرواضـح اسـت کـه دزدی کالن
نیازمنـد همکاریهـای بانکـی ،مدرکسـازی،
برخـورداری از قـدرت سـاکت کـردن ایـن و
آن و همچنیـن پنهـانکاری اسـت .چگونـه
میشـود در شـرایطی کـه اغلـب تولیدکنندگان،
کارآفرینـان ،دامداران و کشـاورزان از کاغذبازی
 ،سـود مرکـب و بوروکراسـی چنـد الیـه بـرای
گرفتـن امتیـاز و وام و مجـوز تأسـیس کارخانه
و بهرهبـرداری از معـدن و بـه ثبـت رسـانیدن
اختـراع خـود مینالنـد  ،اشـخاصی بتواننـد بـه
تنهایی بـدون وثیقـه وام چند میلیـاردی بگیرند
یـا کارخانـه ای را بـه ثمـن بخـس خریـداری
کننـد و به قاچـاق سـوخت بپردازنـد و کاالهای
خـود را از گمـرک عبـور دهنـد؟ چنیـن کاری از
کسـانی برمیآیـد کـه اوالً از رانتهـای پلکانی
برخوردارنـد ،ثانیـاً در گرفتـن حقالسـکوت از
سـارقین بزرگتـر از خودشـان تخصـص دارنـد
و ثالثـاً به دلیـل پرمدعایـی و کاسـهی داغتر از
آش بـودن و تظاهـر به درسـتکاری و مسـلمانی
بـه سـادگی در مظـان اتهـام قـرار نمیگیرنـد.
یعنـی کسـی جـرأت نمیکنـد بـه آنهـا تهمـت
بزنـد .کسـانی نظیر قاضـی منصـوری معدوم و
طبـری موجـود ،خـاوری و امثـال ذالـک کـه ید
طوالیـی در عوامفریبـی و مقدسنمایی داشـتند
!
باورمنـدی بـه فسـاد سیسـتماتیک منصفانـه
نیسـت چـرا کـه تسـری فسـاد بـه تمامـی
مسـئولین و مدیـران کشـور الزمـهی چنیـن
ذهنیتـی اسـت امـا در موضوع فسـاد شـبکهای
کوچکتریـن تردیـدی وجود نـدارد که صـد البته
پـای برخـی از مسـئولین و مدیـران بـه عنـوان
مسـامحهگر یـا خاطـی و در خوشبینانهتریـن
حالـت بیعرضـه در پیوند با چنیـن پروندههایی
در میـان اسـت!
مفسـدان اقتصـادی از کسـانی نظیـر صـدام و
ترامـپ خطرناکتـر هسـتند زیـرا صـدام حتی
بـا بمبـاران شـیمیایی و موشـکباران و ترامـپ
هـم بـا تحریـم اقتصـادی و پشـت کـردن بـه
مقاوله نامههـای بینالمللـی نتوانسـتند باورهای
دینـی مـردم را زیـر سـئوال ببرنـد! امـا ایـن
غارتگـران بـی همـه چیز دیگـر اثـری از اعتماد
عمومـی بـر جـای نگذاشـتهاند!
در داسـتان پروندههـای سـنگین اقتصـادی،
کارکنـان شـرکت ،سـازمان ،نهـاد یـا ادارهای
کـه فسـاد در آن رخ داده از چهـار حالـت بیرون
نیسـتند .یـا همـکاری کـرده و نقـش جـاده
صافکـن را بـرای غارتگـران ایفـا کردهانـد،
یـا سـکوت کـرده و بـدون همـکاری تنهـا
حقالسـکوت گرفتهانـد ،یـا بـدون دریافـت
حقالسـکوت از تـرس شـغل و موقعیـت خـود
افشـاگری نکردهانـد ،یـا بیخبـر بودهانـد و یـا
اینکـه افشـاگری و روشـنگری کردهانـد .هـر
چنـد در بحـث افشـاگری هـم باید بـه زمان آن
توجـه کـرد چرا کـه برخی افشـاگریها سـر در
آبشـخور تکخـوری و تغییر موقعیـت غارتگران
دارد کمـا اینکـه در داسـتان افشـاگری پیرامون
فرزنـدان برخی از مسـئولین بلندپایه شـاهد آن
بودیـم .اصـوالً در مـواردی کـه شـائبهی غارت
بیتالمـال توسـط بعضـی افـراد بـه حد شـیاع
میرسـد و بـر سـر زبانهـا میافتـد دیگر بحث
افشـاگری مطـرح نیسـت بلکه داسـتان بر سـر
امتیازگیـری و دسـت پاکنمایـی اسـت!
مفتـوح بـودن پروندههای سـنگین اقتصـادی تا
مدتهـای طوالنی به دلیل دشـواری دسترسـی
بـه سرشـاخهها و زیرمجموعههـای ناپیـدا
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی:

سال تحصیلی  ۱۵شهریور آغاز میشود
رییــس جمهــوری از آغــاز ســال تحصیلــی
مــدارس و دانشــگاهها در روز  ۱۵شــهریورماه
خبــر داد و گفــت :ممکــن اســت نیــاز باشــد
مــدارس از اول یــا هفتــم شــهریور بــاز باشــند
و دســت آمــوزش و پــرورش در ایــن زمینــه
بــاز اســت امــا مــا مبنــا را روز پانزدهــم
شــهریورماه میگذاریــم.
حجتاالســام والمســملین «حســن
روحانــی» صبــح شــنبه در جلســه ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا گفــت :بیــش از چهــار مــاه
اســت کــه مــردم بــا ویــروس خطرنــاک کرونــا
درگیــر هســتند ۱۲۳ .روز از شــروع شــیوع
ویــروس کرونــا گذشــته اســت کــه براســاس
اعــام وزارت بهداشــت ،آخریــن روز بهمــن
بــود و در ایــن  ۱۲۳روز مــردم ایــران ،کادر
بهداشــت و درمــان و همــه مســئوالن و مــردم
مقابلــه خــوب و جامعــی در برابــر ایــن ویــروس
داشــتند.
رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه اکنــون
زمــان پایــان مقابلــه و مواجهــه بــا کرونــا
نیســت ،اظهــار داشــت :نــه دنیــا و نــه نظــام
بهداشــت و درمــان زمــان خاصــی را بــرای
پایــان بیمــاری اعــام نکردنــد .واکســن و
درمــان قطعــی نیســت ،رفتــار ایــن ویــروس
کمــی در حــال تغییــر اســت و تغییــر کامــل
و ثابتــی هــم نــدارد .آنگونــه هــم کــه اعــام

کردهانــد ،خــود بــه خــود هــم از بیــن نخواهــد
رفــت لــذا مــا خودمــان را بــرای یــک مقابلــه
بلندمــدت آمــاده کنیــم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه کمــک

نقــش داریــم بنابرایــن بایــد بــه ایــن ویــروس
کمــک نکنیــم بلکــه بــه مــردم کمــک کنیــم
بــه ویــژه افــراد مســن و کســانی کــه بیمــاری
زمینــهای دارنــد.

بــزرگ بــه ایــن ویــروس ممکــن اســت
خودمــان باشــیم ،تصریــح کــرد :ویــروس
کرونــا خــود بــه خــود منتقــل نمیشــود بلکــه
توســط خودمــان منتقــل میشــود یعنــی یــک
نفــر بیمــار میشــود ،مراعــات نمیکنــد،
خــود را قرنطینــه نمیکنــد ،بــا افــراد مــراوده
میکنــد و همــه را بیمــار میکنــد .پــس
خودمــان در توســعه و انتقــال ایــن بیمــاری

وی بــا بیــان اینکــه آنچــه وزارت بهداشــت بــه
آن تاکیــد دارد مســاله فاصلهگــذاری اجتماعــی
اســت کــه بایــد رعایــت شــود ،خاطرنشــان
کــرد :در تجمعــات حضــور نیابیــم ،بهداشــت
فــردی را رعایــت کــرده و از ماســک اســتفاده
کنیــم .ماســک میتوانــد در عــدم تســری
ایــن بیمــاری موثــر باشــد تــا ایــن زنجیــره
قطــع شــود.

اســتفاده از ماســک در برخــی مکانهــا
الزامــی میشــود
بــه گفتــه رییسجمهــوری ،یکــی از
تصمیمــات دیــروز ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونــا آن اســت کــه در یکــی ،دو هفتــه آینــده
طــرح الــزام اســتفاده از ماســک در جاهــای
ضــروری تصویــب و ابــاغ شــود.
رییــس جمهــوری در ادامــه بــا اشــاره بــه
تجربــه پنــج ماهــه مبــارزه بــا کرونــا گفــت:
فعالیتهــای اقتصــادی ،آموزشــی ،فرهنگــی و
معنــوی بــا توجــه بــه همــه دســتورالعملهایی
کــه وزارت بهداشــت و درمــان میتوانــد آزاد
باشــد .نمیگوییــم کــه کارهــا تعطیــل شــود
چونکــه شــدنی و امــکان پذیــر نیســت و مــردم
هــم نمیپذیرنــد .دنیــا هــم برخ ـی بازگشــایی
کردنــد و وســط آن بــاز محدودیــت میگذارنــد
و دوبــاره بازگشــایی میکننــد.
روحانــی تاکیــد کــرد :نــه تعطیلــی ضــرورت
دارد و نــه مــورد نظــر مــا اســت امــا
دســتورالعملها و پروتکلهــا همــه بایــد
مراعــات شــود .بنابرایــن «فعالیــت آری،
ولــی تجمــع و اجتمــاع و تــردد در جاهایــی
کــه ضــرورت نــدارد نــه» ،اگــر مــابــه جــا،
آری یــا نــه بگوییــم ،مــی توانیــم بــا کمــک
همدیگــر در یــک زمــان قابــل قبولــی شــرایط
را بهتــر کنیــم.

تروئیکای اروپایی همدست ترامپ و نتانیاهو هستند

یک استاد ایرانی برنده جایزه مسابقات بینالمللی
مقاالت  IPC2020شد

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت :اروپاییهــا
اذعــان دارنــد در مقابــل زورگویــی آمریــکا ناتــوان
مطلقانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد جــواد ظریــف در
توییتــی در واکنــش بــه بدعهــدی اروپاییهــا
در اجــرای تعهداتشــان در برجــام و اقــدام
اخیرشــان در بــه تصویــب رســاندن یــک قطعنامــه
علیــه فعالیتهــای هســتهای ایــران در جلســه
شــورای حــکام و پیشنهادشــان در مــورد تمدیــد
تحریمهــای تســلیحاتی ایــران تــا ســال ۲۰۲۳
نوشــت:
«ســه کشــور اروپایــی بایــد از حفــظ ظاهــر نــزد
عمــوم دســت بردارنــد و شــجاعت بــه خــرج داده
و آنچــه را کــه در مالقاتهــای خصوصــی بــه آن اذعــان دارنــد ،علنــا بیــان کننــد :ناتوانــی از
حتــی عمــل بــه وظایــف خــود در برجــام بــه دلیــل ناتوانــی مطلــق در مقاومــت در برابــر زورگویــی
ایــاالت متحــده .پشــت نقــاب موجــود ،ســه کشــور اروپایــی همدســت ترامــپ و نتانیاهــو هســتند
و بــه هیــچ وجــه در موضــع توصیــه بــه ایــران نیســتند».

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
جایــزه مســابقه بینالمللــی مقــاالت IPC
 ۲۰۲۰را دریافــت کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،مقالــه علمــی دکتــر گلنســا
گلینــی مقــدم ،عضــو هیئــت علمــی دانشــکده
روان شناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی در مســابقه بیــن المللــی مقــاالت
( ۲۰۲۰ IPCانجمــن علــوم ارتباطــات و
تکنولــوژی) کشــور آمریــکا بــه عنــوان مقالــه
اول پذیرفتــه شــد و جایــزه بیــن المللــی دریافــت
کــرد.
بنــا بــر اعــام روابــط عمومــی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی ،عنــوان ایــن مقالــه
(Visibility of Library and Information Science and Scientific
 ) Communication in Iranاســت.
گلینــی مقــدم ،برنــده جایــزه  ۱۵۰۰دالری کمــک هزینــه شــرکت در نشســت ســاالنه پیتــس
بــورگ و عضویــت در انجمــن علــوم ارتباطــات و تکنولــوژی شــده اســت.

ظریف:

معاون قوه قضاییه:

علت مرگ قاضی منصوری مبهم است
معــاون امــور بینالملــل و حقــوق
بشــر قــوه قضاییــه گفــت :علــت مــرگ
قاضــی منصــوری بــرای دســتگاه قضایــی
هنــوز مبهــم اســت و در ایــن پرونــده
گمانهزنیهــای زیــادی وجــود دارد امــا
دســتگاه قضایــی بــر اســاس مــدارک و
مســتندات موضــع میگیــرد و قضــاوت
میکنــد .
بــه گــزارش روز شــنبه پایــگاه اطــاع
رســانی ســتاد حقــوق بشــر ،علــی باقــری
افــزود :همانطــور کــه در اخبــار آمــده بــود
موضــوع از آنجــا شــروع شــد کــه آقــای
منصــوری یکــی از متهمــان پرونــده هــای
مفاســد اقتصــادی ،وقتــی اتهــام متوجــه وی
شــد متــواری و از دســترس دســتگاه عدالــت
خــارج شــد.
وی ادامــه داد :پــس از پیگیریهــا
مشــخص شــد متهــم بــه یــک کشــور
اروپایــی رفتــه کــه ســابقه ســیاهی هــم
در نقــض حقــوق ملــت ایــران دارد؛ در
آنجــا هــر چــه پیگیــری صــورت گرفــت
آن کشــور نــه تنهــا بــرای اســترداد وی
بــا کشــورمان همــکاری نکــرد بلکــه هیــچ

پاســخی هــم در ایــن رابطــه نــداد.
باقــری اضافــه کــرد :چنــدی قبــل منصوری
از آنجــا بــه کشــور رومانــی رفــت .پیــرو
پیگیــری پلیــس اینترپــل ایــران ،پلیــس

رومانــی وی را تحــت تعقیــب قــرار داد و
بــر اســاس دســتور قاضــی رومانیایــی متهــم
را بــه مــدت یــک مــاه تحــت نظــر قــرار
دادنــد تــا اقدامــات و تشــریفات حقوقــی و
قضایــی بــرای اســترداد انجــام شــود .قــرار
بــود ایــن مســیر اســترداد انجــام شــود کــه

روز جمعــه خبــر فــوت وی منتشــر شــد.
معــاون قــوه قضاییــه بــا تأکیــد بــر اینکــه
هنــوز اطالعــات درســتی از نــوع مــرگ
آقــای منصــوری نداریــم ،گفــت :پلیــس
رومانــی مــرگ وی را تأییــد کــرده امــا
دلیــل فــوت هنــوز مشــخص نیســت .پلیــس
رومانــی در پاســخ بــه پلیــس اینترپــل ایــران
ادعــا کــرده کــه منصــوری خودکشــی کــرده
اســت؛ پلیــس کشــورمان پیگیــری کــرده که
اوأل شــما مــدارک و مســتندات را دربــاره
خودکشــی بایــد بــه مــا ارائــه کنیــد و ثانیــأ
چــرا از وی بــه گونــهای محافظــت نشــده
کــه ایــن اتفــاق نیفتــد.
دبیــر ســتاد حقــوق بشــر جمهــوری اســامی
ایــران در پاســخ بــه اینکــه مگــر وی
تحــت نظــر پلیــس اینترپــل رومانــی
نبــوده ،گفــت :ایــن ســؤالی بــود کــه مــا از
طــرف رومانیایــی داشــتیم .کــه چــرا وقتــی
متهمــی در مرحلــه اســترداد اســت شــما
بایــد بــه گونــه ای از او حفاظــت کنیــد
کــه اتفاقــی بــرای او پیــش نیایــد و ایــن
مســئولیت متوجــه آنهــا اســت و مــا پیگیــر
ایــن قضیــه هســتیم کــه علــت ایــن فــوت

العربی الجدید:

نخست وزیر عراق به ایران ،آمریکا و عربستان سفر میکند
یــک رســانه عربــی اعــام کــرد کــه نخســت
وزیــر جدیــد عــراق در مــاه آینــده میــادی بــه
آمریــکا ،ایــران و عربســتان ســفر مــی کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،روزنامــه العربــی الجدیــد

بــه نقــل از منابــع عراقــی اعــام کــرد کــه
مصطفــی الکاظمــی ،نخســت وزیــر عــراق در
آینــده ی نزدیــک ســفرهای خارجــی خــود را
آغــاز خواهــد کــرد.

ایــن منابــع تاکیــد کردنــد کــه اگــر اتفــاق
خاصــی رخ ندهــد انتظــار مــی رود کــه
ســفرهای مصطفــی الکاظمــی در نیمــه دوم ماه
آتــی انجــام شــود.

چیســت .طــرف رومانیایــی دربــاره ادعایــی
کــه مطــرح کــرده بایــد مــدارک و مســتندات
را ارائــه کنــد و دوم اینکــه چــرا پلیــس و
دســتگاه قضایــی رومانــی از وی محافظــت
نکــرده ،آیــا قصــور و تقصیــری متوجــه آنهــا
اســت؟ پاســخ بــه ایــن موضوعــات بعــد
از اینکــه آنهــا مســتندات را ارائــه بدهنــد
مشــخص میشــود و االن هــر آنچــه گفتــه
شــود گمانههایــی اســت کــه اســتنادی
نــدارد.
باقــری در خصــوص اینکــه آیــا می تــوان
گفــت ایــن موضــوع فشــاری بــه دســتگاه
قضایــی اســت بــرای پایــان دادن بــه
پرونــدهای کــه قاضــی منصــوری هــم در آن
دخیــل بــوده ،افــزود :در پرونده هــای بــزرگ
مفاســد اقتصــادی ماننــد ایــن پرونــده،
گمانهزنیهــای زیــادی بــه وجــود میآیــد
کــه بعضــأ ناشــی از حــس کنجــکاوی اســت
یــا بــا ســوءنیتها مواجــه اســت .دســتگاه
قضایــی بــر اســاس مــدارک و مســتندات
موضــع میگیــرد و قضــاوت میکنــد تــا
وقتــی کــه مســتندات نباشــد نمیتوانیــم
موضــع صریــح بگیریــم.
منابــع عراقــی گفتــه انــد کــه ایــن ســفر
کشــورهای آمریــکا ،ایران و عربســتان را شــامل
مــی شــود و اهــداف متعــددی بــه دنبــال دارد.
بــه گفتــه منابــع عراقــی بــا توجــه بــه
مســائل سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی ایــن
کشــور ،ســفر نخســت وزیــر جدیــد عــراق بــه
واشــنگتن ،تهــران و ریــاض هرکــدام بــا هــدف
خاصــی اســت امــا عمــا الکاظمــی بــه دنبــال
حمایتهــای مالــی و سیاســی اســت.
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امـری ضـروری اسـت و همیـن واقعیت نشـان
میدهـد کـه افـراد زیـادی در مفاسـد بـزرگ
اقتصـادی میتواننـد دخیل باشـند .به سـرانجام
رسـانیدن پروندههـای سـنگین اقتصـادی
نیازمنـد اطالعرسـانی هدفمنـد پـس از اعلام
کشـف جـرم اسـت چـرا کـه بـه تکمیل شـدن
پرونـده توسـط مردمـی میانجامـد کـه پـس
از کسـب خبـر از جزئیـات یـک پرونـده در پیدا
شـدن شـواهد و قرائن جدیـد به یـاری محکمه
میآینـد .فرضـاً زمانـی کـه گفته میشـود فالن
شـخص در فلان پروژهی مسـکونی یـا تعاونی
بـه سوءاسـتفاده متهـم شـده تمامـی کسـانی
کـه بـه نحـوی از انحـاء در چنیـن پـروژهای
متحمـل خسـارت شـدهاند بـه میـدان میآیند و
اطالعـات تکمیلـی آنها به انبوهسـازی شـواهد و
قرائـن یاری میرسـاند! اینجاسـت کـه مراقبت
از جـان متهمـان پلکانـی حائـز اهمیت شـایانی
اسـت و چـه بسـا بـا کشـته شـدن یـک متهم
حلقـه مفقودهای ایجاد شـود که سـمت و سـوی
پرونـده را تغییـر داده و نقـاط مبهـم زیـادی به
وجـود آورد .نمونـهی بـارزش مـرگ مشـکوک
قاضـی منصـوری اسـت کـه بیگمـان از ایـن
پـس روی لحـن متهمیـن تأثیـر زیـادی خواهد
گذاشـت و برخـی از متهمـان بالقـوه کـه از دل
اعترافـات قاضـی منصـوری بیـرون میآمدند را
حـذف خواهـد کرد!
کسـانی که دغدغهی بر باد رفتـن اعتماد عمومی
را دارنـد بایـد بـه گونهای عمـل کنند کـه مردم
در خصـوص برخـورد سـخت و پشـیمانکننده و
عبرتآمـوز بـا مجرمیـن اقتصـادی تردیـدی به
خـود راه ندهنـد و بـا طرح مسـائلی نظیـر توبه
بـه شـائبهی هـواداری از مجرمین دامـن نزنند!
زیـرا جـرم کسـی کـه آگاهانـه و بـا بهرهگیری
از نفـوذ یـا سوءاسـتفاده از اعتماد مـردم دزدی
میکنـد در حالی که نه مشـکل گرسـنگی دارد و
نـه بیخانمـان اسـت بسـیار سـنگینتر از جرم
کسـی اسـت کـه در حالـت درماندگی دسـت به
سـرقت مـیزده و هم اکنـون در زندان اسـت!
گرهخوردگـی تحریمهـا ،تنگناهـای معیشـتی و
فقـر بـا مفاسـد اقتصـادی ایجـاب میکنـد کـه
قـدرت بازدارندگـی مجـازات محکومیـن درخور
اعتنـا باشـد زیرا این افـراد تنها متهـم به دزدی
نیسـتند بلکـه مسـئولیت بخشـی از مصائبـی
کـه تحـت تأثیـر ورشکسـتگیهای ناشـی از
کالهبـرداری ،شـکاف اقتصـادی ،بـی اعتمـادی
عمومـی ،سرکشـی مدنـی ،کاسـبی تحریـم،
نوسـان قیمـت ارز ،افزایـش قیمـت خانـه،
احتـکار و مسـایلی از ایـن قبیـل به وجـود آمده
و زمینهسـاز خودکشـی ،سـکته ،قتـل ،طلاق،
مهاجـرت و تالطمات روحی گردیـده بر عهدهی
همیـن دزدهـای گردنکلفت اسـت .بـا پولی که
خـاوری از کشـور خارج کـرد امکان حل مشـکل
ازدواج جوانـان و مسـکن بیخانمانهـا وجـود
د ا شت .
برخـی تصـور میکننـد کسـی که در یـک بازهی
زمانی شـغل حساسـی داشـته و ظاهـرا ً به نظام
خدمـت کـرده سـپس بـه فسـاد کشـیده شـده
مسـتحق تخفیـف مجـازات و مسـاعدت اسـت
در حالـی کـه چه بسـا چنیـن افـرادی در لباس
خدمت مشـغول جلـب اعتماد مردم و مسـئولین
بودهانـد تـا به وقـت مقتضی بـار خـود را ببندند.
لـذا چنیـن افـرادی نـه تنها مسـتحق بخشـش
نیسـتند بلکـه بایـد بـه اتهـام عوامفریبـی و
مقـدس نمایـی و ادعـای انقالبیگـری مـورد
بازخواسـت قـرار گیرند.
غـارت بیتالمـال جرمـی نیسـت کـه اختیـار
بخشـش آن در اختیـار کسـی باشـد زیـرا جلب
رضایـت تکتـک مردمـی که غـارت شـده و به
روز سـیاه نشسـتهاند امکانپذیـر نیسـت و بـا
قوانیـن مـن درآوردی هـم نمیتـوان کسـی را
مسـتثنی کرد.
بیتردیـد در ایـن شـرایط وانفسـا که مـردم با
انـواع چالشهـای ناشـی از غارتهای سـریالی
دسـت و پنجـه نرم میکنند و بیشـتر مشـکالت
مـردم بـه انحصارطلبیهـا و سـرقتهای
شـبکهای و فامیلـی بـاز میگـردد و تمـام امیـد
مـردم بـه بازگردانـده شـدن پولهـای بـه یغما
رفتـه اسـت ،هر گونـه زمزمهای که به خاموشـی
مشـعل مبـارزه بـا فسـاد بیانجامـد مسـموع
نیست .
عاملان فسـادهای بـزرگ اقتصـادی ترکیبـی
جورچینماننـد دارنـد و تـا زمانـی کـه تمامـی
قطعههـا کنـار هـم قـرار نگیرنـد تصـوری گویا
از آنچـه رخ داده بـه دسـت نخواهد آمـد و مردم
نخواهنـد فهمیـد کـه چـه گذشـته ،چه کسـانی
برده و چه کسـانی خورده و چه کسـانی محاکمه
و مجـازات و یـا کشـته شـدهاند .طبـری و امثال
او مهرهای هسـتند که فع ً
ال مشـخص نیسـت در
کجـای پـازل قرار دارنـد ،این محاکمـه به همین
جا ختم نمیشـود و چه بسـا کـه از دل اعترافات
ایـن متهـم دههـا متهم دیگر شناسـایی شـده و
محاکمـه شـوند تـا همـه چیز روشـن شـود و از
همـه مهمتـر اینکـه پولهـا بـه صاحبـان اصلی
آن یعنـی مـردم بدبخـت ،بیچـاره ،مصیبتزده و
مغبـون گردیـده و فریبخـورده بازگردد.

