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ریشه فساد را بخشکانیم

متأس�فانه امروزه آفت فساد چنان
به جامعه ما رس�وخ پیدا کرده که در

 ش�ما پی�ش از حض�ور در مجلس
و همینط�ور اکن�ون در کس�وت
نمایندگى مردم مدعى وجود فس�اد
در کش�ور و ض�رورت مب�ارزه با آن
هستید ،چرا این مسئله یعنی مبارزه با
فساد را بهعنوان اولویت اصلی خود
قرار دادهاید؟

اهمیت مبارزه با فساد به این نکته اساسى
باز مىگردد که براى چارهجویی مش��کالت
کش��ور ،به اجرا گذاردن طرحهاى پیشرفت،
سامان دادن به معیشت مردم و حل مسائل
روزمره آنها ،ناگزیریم موانعى که بر س��ر راه
وجود دارد را برداریم.
درحالحاض��ر طرحهاى بس��یار خوبى در
مجلس براى گرهگش��ایى از مس��ائل بغرنج
موجود پیش��نهاد ش��ده و حتما دولتمردان
هم پیش��نهادهاى خوبى در این زمینه دارند
ولى اگر به یک مقدمه اساسى و الزم عنایت
نکنیم ،آن طرحهاى خوب به ثمر نمىرسد،
بلکه حتى ممکن است نتوان آن را آغاز کرد
یا اگر شروع شود ،پیشرفت چندانى نداشته
و در نطف��ه خفه ش��ود .آن مقدم��ه واجب،
مبارزه با فساد است.
متأس��فانه امروز این آفت چنان به جامعه
ما رس��وخ کرده که در مواردى اصال قبح آن
از بین رفته اس��ت ،بنابرای��ن باید قبل از هر
اقدام و توأم ب��ا هر برنامه اصالحى مبارزه با
فساد را مدنظر قرارداد ،در غیر اینصورت چه
بس��ا بدون مبارزه با فساد ،طرحهاى خوب،
نتیج��ه ب��د پدیدار کن��د ،همانن��د آن مثل
قدیمی ک��ه میگوید« :از قضا س��رکنگبین
صفرا فزود»!

 آیا در این مبارزه هدف به همان
مسئله پیشرفت ،منحصر میشود؟

ه��دف جامعتر از این اس��ت که در تحقق
مقدمه ض��رورى پیش��رفت خالصه ش��ود.
اکنون ب��ا انگیزهاى که رئیس ق��وه قضاییه
براى همکارى مردم و شناس��اندن مفسدان
ایجاد کرده ،حاش��یه امن تبهکاران بس��یار
محدود شده است.
ام��ا ضروری اس��ت که ب��راى موفقیت در
همین مرحله به چند نکته توجه شود؛
-۱برخ��ورد ب��ا مفس��د نبای��د ب��ه قصد
تالفىجویى ش��خصى باش��د :این همکارى
بای��د با نی��ت احقاق حقوق عمومى ش��کل
گیرد و ادامه یابد.
-۲مبارزه با مفاس��د باید ب��ا هدف نجات
کش��ور و یک��ى از مراحل اساس��ى گام دوم

انقالب باش��د و نه با نی��ت محدود محلهاى
و خُ رد.
-۳ای��ن هم��کارى بای��د ب��ا نی��ت حفظ
ارزشه��اى انق�لاب و پاسداش��ت آب��روى
انقالبیون اصیل و ج��دا کردن صف انقالبى
نماها و منافقان از آنها ،انجام شود.
-۴مهمتر از همه اینک��ه چنین مبارزهاى
باید براى جلب رض��اى خدا و با نیت تقرب
به او باشد.

 نکات�ی که ب�ه آن اش�اره کردید
مهم و قابل توجه اس�ت ،به نظر ش�ما
جامع�ه ما ام�روز آمادگی الزم برای
چنین فضایی را دارد؟

یک آمادگى نس��بى فراهم شده و شرایط
ام��روز م��ا بهتر از چند س��ال پی��ش از این
اس��ت؛ امروزه گ��ردآورى اطالعات نظاممند
شده و با دقت بهترى انجام مىشود ،بهویژه
اینکه اطالعات دریافتی غربالگرى مىش��ود
و سامانههاى پیش��رفتهاى برای این منظور
آماده ش��ده که اکنون مراحل آزمایشى خود
را طى مىکند.
عالوه ب��ر آن ،باید به فکر نیروى انس��انى
واجد ش��رایط در تمام مراحل بود ،آموزش و
تبحر آنها نیازمند زمان است و درحالحاضر
گلوگاههایى وجود دارد که باید فساد از آنها
رفع شود.
همچنی��ن تجهیز مناس��ب دس��تگاههاى
اطالعات��ى و قضای��ى به چنی��ن نیروهایى،
رمز موفقیت این تالش مقدس اس��ت .البته
مهمت��ر از همه اینکه در این جبهه مبارزه با
مفاسد باید به مدیریت آن و شایستگیهایی
ک��ه دارد توج��ه وی��ژهای داش��ت ،چراک��ه
پیشینیان گفتهاند «رطب خورده منع رطب
کى کند؟»

 ش�ما در میان�ه صحبتت�ان ب�ه
مراحل اجرایی مبارزه با فساد اشاره
کردی�د ،این مراح�ل کدامند و چه
آیتمهایی دارند؟

مراح��ل متعددى وج��ود دارد که با دقت
باید به آنها توجه شود و در میان آنها من به
چند مورد اشاره میکنم؛
-۱توجه به ریش��ههاى فس��اد و بس��نده
نکردن به دس��تگیرى مفس��دان .اگر ریشه
فس��اد را نخش��کانیم ،در همان شرایط و با
ِ
فرهنگ فس��اد ،مفس��دان جدیدى
هم��ان
متولد مىش��وند که ش��اید ماهرتر باشند و
خسارات بیشترى وارد آورند.
نمونههای��ى داش��تهایم ک��ه دلخ��وش
کردهای��م به گرفتن مفس��د ،ول��ى چون به
ریشه فس��ادزا نپرداختهایم مفسدان بعدى
فساد را به اوج خود رساندهاند!
 -٢توج��ه به حفظ آبروى مؤمنان در کل
فرآیند مبارزه با فس��اد بهط��ورى که نوعى
یأس از خود در جامعه ش��کل نگیرد و این
طور گمان نش��ود که فساد فراگیر شده و به
همگان سرایت کرده است :حیثیت مدیریت

و مدیران صالح باید محفوظ بماند.
 - ٣ب��ه چگونگ��ى بازجوی��ى ،محاکم��ه
و آگاهىرس��انى عموم��ى توجه ش��ود که
حتم��ا فاقد جنبههاى بدآموزى باش��د و به
ریشهکنى فساد و انزجار عمومى از مفسدان
کمک کند و اجراى حکم و مجازات مفسدان
را به صورت مطالبه عمومى درآورد.
 - ٤ب��ه مطل��ب اساس��ى احق��اق حقوق
عموم��ى جامع��ه و بازگش��ت ام��وال ب��ه
بیتالم��ال و ب��ه مردم��ی ک��ه حقش��ان
پایمالش��ده توجه ش��ود ،بهعبارت��ی روند
اصالح باید براى همگان ملموس باشد تا به
تقویت خودباورى بینجامد.

 ب�ا توج�ه به اینک�ه بر ریش�هکنی 
فس�اد و اهمیت آن در کنار برخورد
با مفس�د اش�اره کردید ،س�وال این
است که آیا شناخت دقیق و درستی 
از ریشههای فساد وجود دارد؟

ریشههاى فس��اد در جوامع مختلف و در
گذر زمان یکس��ان نیس��ت و در هر منطقه
و در ه��ر دوران بای��د بهطور تخصصى براى
ش��ناخت و اش��راف دقیق بر آنه��ا اهتمام
ورزی��د؛ البته مبادله اطالعات و اس��تفاده از
تجربیات گذش��تگان را نباید کمارزش تلقى
ک��رد اما در مجموع به صورت کلی عوامل و
ریشههای فس��اد را میتوان طی چند مورد
بیان کرد ک��ه به صورت نمون��ه مواردی را
عرض میکنم؛
 -١ریش��ههاى اقتصادى فس��اد؛ تجاوز به
بیتالمال و دارایىهاى عمومى ،فرآیندهاى
تخصی��ص تس��هیالت بانک��ی ب��ا رقمهاى
ب��زرگ و تبانىها ،رباخوارى و نزول خوارى،
سوءاس��تفاده از مبالغى که با نیت خیر عطا
مىش��ود ولى بهدلی��ل فقدان ش��فافیت و
نداشتن حس��اب و کتاب به انحراف کشیده
مىش��ود ،در اینب��اره گروهه��اى تخصصى
تبه��کارى در قالب بنگاهها و ش��رکتهاى
تجارى ،مؤسس��ات مش��اورهاى و بنیادهاى
نیکوکارى و ...پدیدار شدهاند.
 -٢رایج شدن برخى رویههاى غلط مانند
نرخ گذاش��تن براى تخلف ،تراکمفروش��ى
خارج از ضابطه ،عادى ش��دن حق حساب و
زیر میزى دادن ،بروز شیوههاى نوین رشوه
و طراحى کاله ش��رعى براى آن متناس��ب
با اقتض��اى دوران معاصر ،سوءاس��تفاده از
اختی��ارات ،نقصه��ای مقررات ی��ا ابهامات
قانونى براى کسب حقوق و مزایاى شخصى
و گروهى که در زیر سرفصل عمده تبعیض
دستهبندى مىشود.
 -٣ریش��ههاى اجتماع��ى و فرهنگ��ى
ک��ه بهوی��ژه در ش��رایط س��خت اقتصادى
کمت��ر ب��ه آن پرداخت��ه مىش��ود و نوعى
افسارگسیختگى و ناهنجاریهاى اجتماعى
را با خود به همراه دارد.
 - ٤ریشههاى سیاسى که منجر به تداخل
منافع ،زدوبند و وامدار کردن افراد بهمنظور
چشمپوشى ،با هدف سهلانگارى در هنگام
مراع��ات الزام��ات شایستهس��االرى انجام
میش��ود و در نتیجه باعث ب��روز انحرافات
متعدد مىش��ود ،از جمله اینکه تفکیک قوا
را متالشی میکند.
این  4م��وردی که عرض کردم به صورت
کل��ی بخش عمدهای از علتها و زمینههای
بروز فساد را شامل میشوند.

اقتصاد سیاستزده
راهگشا نخواهد بود

یحیی آلاسحاق ،فعال اقتصادی:
اینکه اقتص��اد امروز ایران مش��کالت
فراوان��ی دارد ،یک واقعی��ت غیرقابل
انکار است اما راهحلهایی نیز برای این
معضالت وجود دارند که میتوانند در
دستور کار سیاستگذاران قرار گیرند
ت��ا به ای��ن ترتیب بار مصائب س��بک
شوند.
ش��رایطی که امروز در آن زندگی میکنیم ،یک شرایط ویژه
اس��ت .شیوع کرونا نهتنها در سطح ایران یا کشورهای منطقه،
بلک��ه در تمام کش��ورهای جهان دس��تور کار جدیدی را وارد
برنامه دولتها کرده است .عالمگیر شدن این ویروس تعهدات
دولتها را تغییر داده و اکنون دیگر خیلی از وعدههای پیشین
باید کنار برود تا بتوانیم براساس شرایط موجود تصمیمگیری
کنیم.
از مش��کالت اصل��ی ک��ه هن��وز در اقتصاد ایران مش��اهده
میش��ود ،مسائل مربوط به حوزه پولی است .از یکسو آنطور
که مس��ئوالن دولتی میگویند ای��ران صاحب حدود  ۱۸هزار
میلیارد تومان دارایی منجمد شده است و گفته میشود حدود
 ۵۰درصد داراییهای بانکها منجمد ش��ده و امکان استفاده
از آن اکن��ون وجود ندارد .این یک مش��کل غامض در اقتصاد
ایران است و باید هر طور شده آن را برطرف کرد تا بتوانیم در
روزهای سخت به داد کشور برسیم.
از سوی دیگر ،میزان نقدینگی در کشور بیش از  ۲هزار هزار
میلیارد تومان برآورد میشود .همانطور که بارها کارشناسان
اقتص��ادی گفتهاند اگر این رقم به بخش تولید کش��ور تزریق
ش��ود ،بخش زیادی از مش��کالت حل خواهد ش��د اما اگر هم
رها ش��ود به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طال میرود که
این نیز مس��بب مشکالت بزرگی خواهد ش��د؛ در نتیجه باید
سیاستگذاری بهنحوی باشد که هر چه بیشتر نقدینگی کشور
به سمت بخش مولد حرکت کند.
البت��ه در کن��ار چارهجوی��ی ب��رای این دو بخ��ش کارهای
بیش��تری هم میتوان و بای��د انجام داد؛ از جمل��ه اینکه باید
آوردههای بزرگی که در کش��ور وجود دارد ،تجمیع و ش��رایط
برای بهبود اوضاع فراهم شود ،اما هیچ چیزی مشخصا به اندازه
افزایش همدلی و اتحاد برای رفع مش��کالت پاسخگو نخواهد
ب��ود .نبای��د در روزهایی که کش��ور هم ازس��وی یک ویروس
خطرناک و هم از س��وی امریکاییها زیرفشار است به تفرقه و
اختالف دامن زد .بهنظر میرسد در شرایط امروز هر چه به این
مهم رهنمون نش��ود باید کنار گذاشته شود .در نخستین گام
ت را از اقتصاد کشور جدا کرد .مشکالت امروز
هم باید سیاس�� 
کش��ور با برخوردهای قطبی با یکدیگر و انشقاقحل نخواهد
شد و بزرگترین آفت امروز اقتصاد کشور که آسیبهای جدی
را نیز به همراه داشته همین رویکرد بوده است.
اکن��ون زمان دامن زدن به اختالفات و پرداختن به تفاوتها
نیست .باید همه دستبهدست یکدیگر دهند و با وحدت کلمه
به س��مت رفع مشکالت گام بردارند ،چراکه تنها با این روحیه
است که میتوان در مقابل مشکالت بزرگ عقب ننشست.

 ۳۰ذهنیت غیرواقعی در دیپلماسی

محمود سریعالقلم ،پژوهشگر
 -۱حقوق بینالملل بر سیاست بینالملل اولویت دارد.
 -۲سیاست بینالملل بر اقتصاد بینالملل اولویت دارد.
 -۳سیاست خارجی یعنی روابط عمومی خارجی یک دولت
 -۴بدون اجماع داخلی میتوان در سیاس��ت خارجی موفقیت پایدار کسب
کرد.
 -۵سیاست خارجی عمدتا یعنی فضاسازی مجازی
 -۶کش��ورهای اروپای��ی باتوجه ب��ه عدالتخواهی و حقطلب��ی باید موضع
بگیرند.
 -۷امریکا و اسرائیل دو روی یک سکه نیستند.
 -۸امریکا یعنی رئیسجمهوری امریکا
 -۹جان بولتون باعث شد ترامپ از برجام خارج شود.
 -۱۰صرفا مثلث ترامپ ،پمپئو و مشاور امنیت ملی ،سیاست خارجی امریکا
را شکل میدهند.
 -۱۱ا َِیپک ( )AIPACصرفا یک گروه البی است.
 -۱۲مجموعه دستگاه نظامی-امنیتی امریکا ،حامی سیاست خارجی ترامپ
نیست.
 -۱۳قوه مقننه امریکا ،حامی سیاست خارجی ترامپ نیست.
 -۱۴مهمترین منطقه در سیاست خارجی امریکا ،خاورمیانه است.
 -۱۵دول��ت ترامپ برای دس��تیابی به یک قرارداد جدید برجام ،مس��تأصل
است.
 -۱۶عموم رسانههای امریکا ،مخالف سیاستهای خاورمیانهای دولت امریکا هستند.
 -۱۷سیاست خاورمیانهای امریکا در کاخ سفید شکل میگیرد.
 -۱۸منافع اسرائیل یعنی مواضع بنیامین نتانیاهو.
 -۱۹تفاهم و همکاری کشورهای عربی با اسرائیل پایدار نیست.
 -۲۰اعراب خلیجفارس از خود منافع و مصالحی ندارند.
 -۲۱ماهیت اصلی روابط امریکا با کشورهای عربی خلیجفارس ،صرفا امنیتی است.
 -۲۲دوره غرب در جهت دادن به سیاست بینالملل پایان یافته است.
 ۹۰۰ -۲۳صفحه تحریم را نباید خیلی جدی گرفت.
 -۲۴جو بایدن ادامه باراک اوباماست.
 -۲۵دول��ت احتمالی جو بایدن با مس��ائل خاورمیان��ه خیلی کاری نخواهد
داشت.
 -۲۶نفوذ امنیتی در کشورهای دیگر بر نفوذ اقتصادی اولویت دارد.
 -۲۷در مذاکرات ،اهرم امنیتی کارسازتر از اهرم اقتصادی است.
 -۲۸یک کش��ور جهان س��ومی میتوان��د بین منافع اروپا و امریکا ش��کاف
بیندازد.
 -۲۹بدون مزیت نس��بی اقتصادی ،میتوان در سیاس��ت خارجی امتیازات
گسترده گرفت.
 -۳۰خیلیها تفاوت بین سیاست خارجی و پروپاگاندا را متوجه نمیشوند.

هنر بینالملل

بازگشت سینمادوستان به سالنها
رئی��س جش��نواره بینالمللی فیلم کن در نامهای سرگش��اده با ابراز
امیدواری درباره آینده س��ینماها نوش��ت :سینمادوستان به سالنها باز
میگردند.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی ورایتی ،تیری فرمو رئیس جشنواره کن
و برتران تاورنیه فیلمس��از سرشناس فرانسوی بهعنوان روسای انستیتو
لومیر فرانسه با انتشار یک نامه سرگشاده از سینماها حمایت کردند.
در بخشی از این نامه آمده است :از هفته گذشته (با اکران بینالمللی
فیلم جدید کریس��توفر نوالن) بازار بلیتفروشی در سینماهای فرانسه
داغ شده است .بهطور قطع ،میزان فروش هنوز به سطح همیشگی خود
نرس��یده ،اما نباید از این مسئله غافلگیر شویم ،چون بهراحتی میتوان
آن را توضیح داد .نه اینکه فیلمها بهطور کامل از پرده غایب بوده باشند
اما آن دو ماه برای اصالح و بهبود صنعت سینما الزم بود.
مانند بیش��تر کشورهای جهان ،س��ینماهای فرانسه نیز این تابستان
عالوه با محدودیتهای کرونایی با مش��کل کمب��ود فیلمهای جدید و
باکیفیت دست و پنجه نرم میکنند .سالنهای سینمایی در این کشور
پ��س از حدود  ۳ماه تعطیلی ۲۲ ،ژوئی��ه (اول مرداد  )۹۹فعالیت خود

را از س��ر گرفتند اما فقط با اکران فیلم جدید نوالن ،انگاش��ته و اضافه
ش��دن چند فیلم جدید به فهرس��ت اکران بود که کورسوی امید برای
سینماداران فرانسوی روشن شد.
فرمو و تاورنیه در بخش��ی دیگر از یادداش��ت خود تصریح کردند :با
فرارس��یدن ماه س��پتامبر ،همهچیز دست بهدس��ت هم داده تا به این
نتیجه برس��یم که با فیلمهای زیبایی که در فهرس��ت اکران هس��تند،
سینمادوس��تان نیز به س��ینماها بازخواهند گش��ت .این شروع تازه به
ما اجازه میدهد ت��ا دیدگاههای واقعی س��ینماداران ،توزیعکنندگان،
تهیهکنندگان و صاحبان اثر را درک کنیم .این دیدگاهها در دس��تان ما
و دستان شماست .روس��ای انستیتو لومیر در ادامه خاطرنشان کردند
با وجود پیشبینیهای هشداردهنده و نگرانکننده ،سینما هنوز وجود
دارد و هیچوقت ما را ترک نکرده بود .جشنواره لومیر که بر گرامیداشت
میراث س��ینما تمرکز دارد ،از  ۱۰ت��ا  ۱۸اکتبر ( ۱۹تا  ۲۷مهر) برگزار
ش��ده و برخی از فیلمهای فهرست منتخب جشنواره کن را نیز نمایش
میدهد .فرمو و تاورنیه بهزودی جزئیات برگزاری این جشنواره را اعالم
کرده و فرآیند بلیتفروشی آغاز میشود.

از فضای مجازی

چن��د س��الی اس��ت مب��ارزه با فس��اد به
روشه��ا و بهانهه��ای مختلف��ی در فضای
سیاس��ی کش��ور مط��رح میش��ود ،وجود
فس��اد در حوزهه��ا و بخشه��ای گوناگون
س��اختار اداری کش��ور بارها و بارها توسط
ش��خصیتهای مختلف مطرح ش��ده است،
یکی از شخصیتهای سیاسی که سخنان او
در مسئله فسادس��تیزی همواره بازتابهای
فراوان��ی داش��ته س��یدمصطفی میرس��لیم
است.
ایلن��ا درب��اره مس��ئله فس��اد ،عوام��ل و
ریش��ههای آن ،مقابل��ه ب��ا آن و راهه��ای
ریش��هکن کردن فساد در س��اختار سیاسی
و اداری کش��ور گفتوگویی با سیدمصطفی
میرسلیم داش��ته که بخشهایی از آن را در
ادامه میخوانید:

م�واردى اصلا قب�ح آن از بین رفته
اس�ت ،بنابراین باید قبل از هر اقدام

و توأم با هر برنامه اصالحى ،مبارزه با
فساد را مدنظر قرارداد

نظرگاه

مهری اس�کندری ،روانش�ناس :مشکالت جامعه
ف��ردی زاییده افکار و باورهای نهادینهش��ده در ذهن و
روان آنهاست .افکاری که کودک از پیرامون خود بهویژه
والدین آموخته است و در زندگی آنها را به منصه ظهور
میرس��اند .بسا این برداشتها و آموزشها را بر جامعه
وسیعتر ،خانه ،اداره و در کل جامعه شغلی خود تعمیم
داده و بهص��ورت باز والدگ��ری آن را اجرا میکند .این
واکنشها میتوانند بهصورت اتخاذ تصمیماتی که موجب افت پیشرفت جامعه
میش��وند ،نیز بازگردند .گاهی نیز میتوان رد پای حکایت آس��یبهای دوران
کودکی را در روابط ش��غلی یا زندگی زوجین نیز مش��اهده ک��رد .با مرور افکار
تکراری ،ذهن میآموزد که با چرخه تکرار ،میتواند ش��خص را درگیر مکررات
کرد و مانع هدفمندی و برنامهریزی درست شد .شاگردی نزد استادش رفته و
میگوید که ذهنش دائم نشخوار فکری دارد و از دست این افکار خالصی ندارد.
استاد میگوید :از امشب سعی کن اصال به میمونهای جنگل فکر نکنی.
شاگرد :من اصال با میمونها مشکلی ندارم و به این موضوع هرگز فکر نکردهام.
استاد :خوب حاال تالش کن که فکر نکنی.
هنگام شب شاگرد مشاهده میکند که هر چه بیشتر تالش کند که به میمون
فکر نکند ،بیشتر ذهنش درگیر میشود.
فردا صبح نزد استاد رفته و واقعه را برایش شرح میدهد.
اس��تاد میگوید :وقتی ت�لاش میکنی به چیزی فکر نکن��ی ،آن موضوع به
صورت متوالی و با شدت بیشتری به سراغت میآید.
بنابراین به جای اجتناب از چیزهای ناخواس��ته س��عی کن به موارد مثبت و
کارآمد و آنچه دوستداری متمرکز شوی.
آنگاه افکار ناخواسته فرصتی برای ظهور پیدا نمیکنند.
در جامعه ش��غلی یا روابط اجتماعی هم اغلب ش��اهد بحث بر س��ر مسائلی
هستیم که قبل از شروع ،در ذهن افراد بهصورت تعمیم افراطی شکل گرفته و
به تصویر کشیده شده و در نهایت در اعمال ایشان به اجرا درآمده است.
توصیهای که در اینباره به افراد میتوان ارائه داد ،این اس��ت که س��عی کنید
زندگی را در اکنون و زمان حال دنبال کنید و مرور افکار ناکارآمد گذشته را در
زندگی فاکتور بگیرید .زیباییهای لحظات ش��اد در ارتباطات زندگی مشترک،
موفقیت حرفهای ،پیشرفت در اجرای مسئولیت مدیریتی یا در کل شغلی را در
ذهن خود پرورش دهید ،تا تالش و پیش��رفت ،اندیشهتان را لبریز از خرسندی
کند و تاثیر آن را در روابط شغلی و خانوادگی خود شاهد باشید.

نگاه نو

منشور اخالق حرفهای روزنامهنگاری در روزنامه

کارتونروز

