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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»در قانون ترک فعل فراموش شده 
بود«؛ این جمله ای بود که ســخنگوی 
قوه قضائیه دوشــنبه شــب در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما 
با تاکید بر آن به تشریح دستورالعملی 
پرداخت که اخیرا با عنوان »نحوه مقابله 
با ترک وظایف قانونی« ابالغ شده است. 

آنچه او درباره فراموشکاری قانون و 
ترک فعل گفت، مصادیق بیشمار دارد، 
مصادیقی که همــواره افکار عمومی را 
با این ســوال بزرگ مواجه می کرده که 
چرا در سیستم مملکت داری ایران هر 
مدیری می تواند بیاید، خرابی و آواری 
به بار آورد و بعد برود روی یک صندلی 

مدیریتی دیگر تکیه زند.
در این دو سالی که ایران فشارهای 
تحریم و یک جنگ اقتصــادی نابرابر را 
متحمل شــده، مصادیق ترک فعل نیز 
پررنگ تر از قبل خود را نشان می دهند. 
ارز 4200 تومانی که به یکباره بازارها را 
به هم ریخت، منجر به فسادهای مالی 
بسیار شد و درنهایت چیزی جز خسارت 

به بار نیاورد، مشتی نمونه خروار است. 
آن ارز به ارز جهانگیری معروف شد. 
برخی هــم ولی اهلل ســیف، رئیس کل 
وقت بانک مرکزی را مقصر دانســتند. 
سیف اما گرچه بر سر کار خود ماند و تنها 
مدت کوتاهی تا پایان ریاستش بر بانک 
مرکزی مانده بود که برکنار شد و بعد هم 

سمت دیگری در دولت روحانی گرفت. 
جهانگیری هم بدون اینکه مسئولیتی 
در این خصوص بپذیرد، همچنان معاون 

اول رئیس جمهوری است. 
نمونه دیگر سیل گلستان است. بهار 
دو سال پیش که با سیل های ویرانگر در 
ایران همراه شــد، بهار دردناکی بود؛ اما 
گذشته از درد سیل، درد وجود مدیرانی 
چون استاندار وقت گلستان بود که وقتی 
گلســتان را آب با خودش می بُرد، او در 

سفر تفریحی خارج از کشور بود.
جالب آنکه اغلب این مدیران ترک 
فعل کرده، ســوابق پرحاشیه ای دارند. 
فی المثل نام همین سیدمناف هاشمی، 
اســتاندار وقت گلســتان در فهرست 
دریافت کننــدگان امــالک نجومی 
شهرداری تهران اســت. یا مثال درباره 
ولی اهلل سیف می توان به اختالس 123 
میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد و 
با تبانی کارمندان بانک صادرات ایران 
اشــاره کرد که در زمان تصدی ریاست 

سیف بر بانک صادرات رخ داد. 
برای خیلی ها پرونده داریم

البته موضوع دســتورالعمل مقابله 
با ترک فعل مدیران مربوط به تخلفات 
نیست، بلکه تمرکز اصلی بر ترک فعل 
مدیر مربوطه اســت. اسماعیلی در این 
مورد توضیح داد: افراد در مقابل وظایفی 
که رها می کنند و تکلیف خود را انجام 
نمی دهند، حوادث ناگــواری که در اثر 
کوتاهی ها انجام ندادند و یا حوادث خوبی 

که در صورت کوتاهی ها رخ نداده به این 
اعمال رسیدگی می شود. در قانون ترک 

فعل فراموش شده بود.
او سپس ادامه داد: حتما نمی خواهیم 
مجــازات کنیم، بلکــه می خواهیم به 
مدیران آگاهی بخشــی کنیم، هشدار 
دهیم و درنهایت اگر چاره ای جز برخورد 

قضایی نبود بازخواست کنیم.
او نیز در اظهارات خود به ارز 4200 
تومانی اشــاره کرد و افــزود: در ارتباط 
با ارزهــای 4200 تومانی بخش های 
مختلفی داریم؛ بخشی مرتبط با مدیران 
سیستم بانکی است که چرا ارز را با این 
قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر 
در ارتباط با ارزهای 4200 به کسانی ارز 
داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ 
قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف 
کردن بیت المال است از یک حیث ترک 
فعل است چراکه وظیفه خود برای احراز 
هویت و صالحیت و اهلیت این قبیل افراد 

را انجام ندادند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه 
مدیری که قبال ترک فعلی انجام داده آیا 
مورد بازخواست قرار می گیرد، اعالم کرد: 
این دستورالعمل استفاده از ظرفیت های 
قانونی موجود است که مورد توجه قرار 
نگرفته است. این قوانین بوده اما مورد 
توجه قــرار نگرفته لذا کســانی که در 
دوره های مدیریتی قبل اعمالی انجام 
داده باشند که موجب خسارت به مردم و 
یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی 

پاسخگو باشــند. مدیرانی که االن سر 
کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند 
که چه در دوره مســئولیت باشند و چه 
نباشــند اقدامات آن ها از حیث وظایف 
قانونی که انجام داده و یا نداده اند بررسی 

نخواهد شد.
اســماعیلی در ادامه به پرونده وزیر 
اسبق مسکن و شهرسازی اشاره کرد و 
گفت: برای خیلی ها پرونده داریم؛ اما از 

گفتن جزئیات معذور هستم.
دستورالعملی با دایره شمول وسیع
آنطور که او توضیح داده و نمایندگان 
مجلس می گویند و از شــواهد و قرائن 
برمی آید، ظاهرا این دستورالعمل، دایره 
شمول بسیار وسیعی دارد که کاربردی 
بودنش را بــا تردید مواجــه می کند؛ 
آنچنانکه می گویند سنگ بزرگ عالمت 

نزدن است!
برای مثال علیرضا ســلیمی، عضو 
هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
مصاحبه ای درباره ابالغ این دستورالعمل 

انجام داده و گفته است: این دستورالعمل 
می تواند باعث این شــود که اگر فردی 
ناتوان است، دیگر سراغ گرفتن مسئولیت 
نباشــد؛ لذا این ابالغیه می تواند بساط 
بی عرضگی های موجود را جمع و مردم 

را از دست مدیران ناکارآمد راحت کند.
مسئله اما اینجاست که با فرمولی که 
کسانی چون ســلیمی طرح می کنند، 
تقریبا هر مدیر دولتی را می توان مشمول 
این دســتورالعمل کرد. او به عملکرد 
عباس آخوندی در دوره وزارتش اشاره 
کرده و گفته است: عدم مدیریت مناسب 
از ســوی برخی از مدیران باعث شده تا 
مردم آسیب و صدمات زیادی را متحمل 
شوند به عنوان مثال ما وزیری را داشتیم 
که می گفت افتخار بنده این اســت که 
یک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم علی 
رغم اینکه این وزیر در جلسه رای اعتماد 
خود قــول داده بود که مســکن مهر را 
ادامه خواهد داد. خب آیا این ترک فعل 

نیست؟ این ترک فعل است.
این نماینده مجلس ادامه داده است: 
در زمان مسئولیت وزیری کارت سوخت 
حذف شــد و در پی این اقدام 1۵0 هزار 
میلیارد تومان آســیب به کشــور وارد 
شــده اســت؛ و یا اینکه گفته شده در 
مناطق محروم مدرســه ساخته شود، 
ولی ساخته نشده واین موارد به معنای 

ترک فعل است.
 او حتی به موضوع تصادفات جاده ای 
هــم اشــاره و تصریح کرده اســت: در 
بســیاری از اوقات به دلیل کوتاهی در 
جاده های کشور تصادفات بی شماری 
صورت می گیرد و خوِد مسئولین اذعان 
می کنند که ما مشــکل جاده داریم، اما 
آیا تاکنون این مسئله رخ داده که وزیر 
راه و شهرسازی به علت فوت فردی در 
جاده های کشور بیاید و پاسخگو باشد؟ 
خیر. همیشه گفته می شود مقصر راننده 

و یا خلبان است.
به گفتــه ســلیمی واگذاری های 
اصل 44 نیز به همین منوال است و در 
خصوص آنها کوتاهی و ترک فعل صورت 

گرفته است. 
او تاکید کرده: ما معتقدیم ریاست 
قوه قضاییه باید مقابله با ترک فعل را از 

گردن کلفت ها شروع کند.
گر حکم شود که مست گیرند ...

موضع بسیاری دیگر از نمایندگان 
مجلس نیز چنین است. در ماده سوم 
دســتورالعمل مذکور آمده است: »در 
صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، 

مســئوالن و رؤسای دســتگاه های 
اجرایی و اهمــال در انجــام وظیفه و 
عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع 
حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت 
بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا 
حقوق اساسی ملت، مانند حق سالمت 
یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح 
در قانون اساســی ناظر بر حقوق عامه 
شود و یا مضر به سالمت و امنیت مردم 
شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا 
توسعه خسارت و صدمات شود و دارای 
وصف مجرمانه باشــد، در اسرع وقت 
نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری 
ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام الزم را 
به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل 

جهت پیگیری اعالم کنند.«
بر این اســاس به نظر می رسد »گر 
حکم شود که مســت گیرند، در شهر 
هر آنکه هســت گیرند«! اما آیا چنین 
حجمی از تعقیب قضایی برای مدیران 
و مسئوالن ممکن و میســر است؟ از 
این حیث بیم آن نیز وجــود دارد که 
چنین دستورالعملی باب برخوردهای 
سلیقه ای و گزینشی در مقابله با »ترک 
فعل مدیران« شود و سالیق و مالحظات 
سیاسی و جناحی بسیار در آن دخیل 

خواهد شد. 
حال بایــد منتظر مانــد و دید که 
ایــن دســتورالعمل تــا چــه میزان 
می تواند مانــع ترک فعــل مدیران و 
خســارت های سنگین آن شــود و آیا 
خواهد توانســت در این مسیر خود را 
از آفت سیاســی بازی ها مصون بدارد 
یا نه؟ ضمن آنکه در بســیاری از موارد 
اشکاالت سیستماتیک حاکم، دست 
مدیران را بســته و برای مقابله با ترک 
فعل آنها باید ابتدا آن اشکاالت بنیادی 
را برطرف کرد کــه در جای خود بحث 

مفصلی است. 

اما و اگرهای یک راهکار قضایی برای »مقابله با ترک فعل مدیران«؛

سنگی بزرگ که عالمت نزدن است

خبر

در اعتراض بــه اصرار مقامات فرانســوی به 
حمایت از انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت 
به ساحت پیامبر اکرم )ص(، فلوران ایدالو، کاردار 
موقت سفارت فرانسه در تهران در غیاب سفیر این 

کشور به وزارت امور خارجه احضار شد.
در جریان این دیدار معــاون مدیر کل اروپای 
وزارت امور خارجه کشورمان، ضمن محکوم کردن 
اقدامات غیر قابل قبول مقامات فرانسوی که موجب 
جریحه دار شدن احساسات میلیون ها مسلمان در 
اروپا و جهان شده است، تاکید کرد: هر گونه اهانت 
و بی احترامی به پیامبر اســالم )ص(، ارزش های 
ناب اسالم از سوی هر فرد و در هر مقامی به شدت 

محکوم و مردود است.

وی همچنین تاکید کــرد: واکنش نابخردانه 
مقامات فرانسوی به اقدام افراط گرایانی که به نام 
اسالم دست به خشــونت می زنند، تنها زمینه را 
برای رشد گرایشــات انحرافی و فاقد سنخیت با 
این دین الهی که همواره نویدبخش تسامح، عقل 
گرایی، صلح و عدالت طلبی است را فراهم می کند.
 آیدالو کاردار موقت سفارت فرانسه، قول داد 
اعتراض جمهوری اسالمی ایران به اقدامات دولت 
فرانسه در این خصوص را در اسرع وقت به مقامات 

ذی ربط کشورش منعکس کند.
درخواست یک مرجع تقلید برای تحریم 

کاالهای فرانسوی 
در همیــن رابطه، آیت اهلل نــوری همدانی از 

مراجع عظام تقلید پیامی صادر و در آن تاکید کرد: 
این روزها شاهد بدترین نوع کینه توزی دشمنان 
نسبت به جامعه اســالمی و پیامبراکرم و قرآن 

کریم هستیم.
این مرجع تقلید افزود: از دولت و رئیس جمهور 
فرانسه می خواهیم دســت از این رفتار وقیحانه 
بردارند. مسلمانان در هرکجای جهان نیز با وحدت 
و همبســتگی خود، این جنایت را محکوم کنند 

و این اهانت کنندگان را مورد تحریم قرار دهند.
وی همچنین از مجامع بین المللی، خصوصاً 
کشورهای اسالمی خواست واکنش سریع نسبت 

به این موضوع داشته باشند.
خانه احزاب ایران نیز اعالم کرد: »به نمایندگی 

از احزاب، گروهــا، جمعیت ها و ســازمان های 
سیاســی کشــور ضمن اعالم انزجار از رئیس 
جمهور نادان فرانسه و روسای جمهور کشورهای 
اروپایی که از این اقدام ضد اخالقی و ضد بشــری 
حمایت کرده انــد، از وزارت امور خارجه و نهادها 
و سازمان های بین المللی اســالمی و آزادیخواه 

جهانی و اندیشــمندان و آزادگان در سراســر 
عالم می خواهد کــه ضمن محکوم کردن چنین 
رفتارهایی، برخورد و اقدامی عملی برعلیه عامالن 
آن انجام دهند و با ایحاد کمپین تحریم کاالهای 
ساخت فرانسه اولین اخطار را به دولت و مسئوالن 

این کشور اعالم نمایند.«

پس لرزه های اهانت به پیامبر اسالم در ایران؛

از احضار کاردار تا تحریم کاالهای فرانسوی
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از سوی فرمانده کل ارتش صادر شد؛
دستوراتی برای امنیت مرزهای 

نزدیک به جنگ قره باغ
 میر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل 
ارتش دستوراتی جهت تقویت یگان های پدافند 
هوایی در منطقه به نیروهای پدافند ارتش و سپاه 
و نیروی هوایی ارتش صادر کرد. وی در بازدید و 
بررسی وضعیت آمادگی پدافند هوایی، با تأکید 
بر حفظ امنیت مردم به ویژه مرزنشــینان گفت: 
یگان های پدافند هوایی در منطقه شــمالغرب 
تقویت شــده و در صورت نیاز اضافه هم خواهند 
شــد، آرامش مردم برای ما دارای اهمیت ویژه 
است. وی افزود: احترام به تمامیت ارضی کشورها 
و حفظ مرزهای رســمی بین المللــی از اصول 
شناخته شده ایران است و تغییر در آن ها را تحمل 

نخواهیم کرد و با آن مخالفت داشته و داریم.
    

ایران حمله تروریستی در پاکستان 
را محکوم کرد

سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه حمله تروریستی به مدرسه ای در پیشاور 
پاکستان را که منجر به کشــته و مجروح شدن 
جمعی از شهروندان پاکستانی و از جمله تعدادی 
کودک شد را محکوم کرد. وی کشتار افراد بی گناه 
از جمله کودکان بی دفاع را بیانگر پایبند نبودن 
عوامل اینگونه اقدامات تروریســتی به هرگونه 
اصول اخالقی و انسانی دانست. سخنگوی وزارت 
امور خارجه اقدامات هدفمند تروریستی در برخی 
از کشورهای همســایه در هفته های اخیر را در 
چارچوب برنامه ریزی های شوم به منظور تشدید 
اختالفات قومی و مذهبی در منطقه ارزیابی کرد.

    
لطفی خبر داد؛

مراسم ۱۳ آبان با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برگزار می شود

نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی درباره برنامه های سیزده آبان، 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به خبرنگاران 
گفت: مراســم 13 آبان در تهران از ساعت 1۵ از 
مقابل درب اصلی النه جاسوسی سابق آمریکا با 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعی و توزیع موارد ضدعفونی کننده برگزار 
می شود. وی افزود: حدود ۷۵ خبرنگار و عکاس 
خارجــی و بیــش از ۵00 عــکاس، خبرنگار و 
تصویربردار داخلی مراسم تهران و در مجموع در 
سراسر کشور بیش از دو هزار )2000( خبرنگار، 
عکاس و تصویربردار، مراســم امسال 13 آبان را 

پوشش خبری می دهند.
    

با حکم رئیس جمهور؛
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا تعیین شد
حســن روحانی، رئیس جمهــور در حکمی 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را به عنوان 
»فرمانده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا« منصوب کرد و از وی خواســت اقدامات 
قــرارگاه را با توجه بــه وظایــف و اولویت های 
هشتگانه، برنامه ریزی و اجرا کرده و نتایج آن را 

مستمرا گزارش کند.
    

ابتکار کاندیدای 
ریاست جمهوری نمی شود

معصومه ابتکار، معــاون زنان و امــور خانواده 
ریاست جمهوری درباره احتمال کاندیداتوری اش 
برای انتخابات 1400، به ایلنا گفت: برنامه ای برای 
ثبت نام در انتخابات ریاســت جمهوری ندارم. وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می توانیم پس 
از گذشت 40 سال از انقالب شاهد حضور یک خانم 
در رأس قوه مجریه باشیم، تصریح کرد: این سوال 
را باید از شورای نگهبان پرســید، اگر آنها ایرادی 
به این موضوع نداشته باشــند، خانم ها می توانند 

رئیس جمهور شوند.
    

فعالیت دولتمردان در توییتر، 
یک تناقض است

 دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به 
اینکه30 میلیون نفر در ایران از فیلترشکن استفاده 
می کنند، گفت: فیلتر یک برنامه به این معناست 
که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است، اما گاهی 
با تناقض هایی در این خصوص در سطح مسئوالن 
نظام مواجه می شویم. سعیدرضا عاملی در هفتمین 
جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور  
اســتفاده دولتمردان از توییتر را شاهد مثال این 
سخن خود آورد و افزود: علی رغم فلیتر بودن شبکه 
اجتماعی توییتر بسیاری از مسئوالن در آن عضو 
هستند و فعالیت دارند و توئیت های آنها منبع اخبار 

رسمی کشور است.

بیم آن وجود دارد که 
دستورالعملی این چنین 

فراگیر و در عین حال مبهم، 
باب برخوردهای سلیقه ای و 
گزینشی در مقابله با »ترک 

فعل مدیران« بگشاید 
و بدون شک  سالیق و 
مالحظات سیاسی و 

جناحی بسیار در آن دخیل 
خواهد شد

ظاهرا دستورالعمل مقابله 
با ترک فعل مدیران، دایره 

شمول بسیار وسیعی 
دارد که کاربردی بودنش 

را با تردید مواجه می کند؛ 
آنچنانکه می گویند سنگ 

بزرگ عالمت نزدن است!

وزیر امور خارجه کشورمان از تدوین طرح ایران برای حل 
دائمی مناقشه قره باغ خبر داد.

به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف عصر روز سه شنبه 
در حاشــیه حضور در مجلس شــورای اســالمی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به سیاســت جمهوری اسالمی ایران در 
مورد موضوع مناقشه قره باغ اظهار کرد: در حال حاضر معاون 
وزیر خارجه)عباس عراقچی( به استان آذربایجان شرقی سفر 

کرده و از سد خداآفرین بازدید کرده و قرار است 
در رابطه با همین موضوع به باکو، مسکو و ایروان 

نیز سفر کند .
 این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان 
ادامه داد: طرح ایــران برای حل دائمی 
مناقشه قره باغ تدوین شده و با تصویب 
مقامات عالی کشور، امروز و  فردا مطرح 

می شود و آن را در مسکو و ایروان پیگیری می کنیم. ظریف با 
تاکید بر اینکه ایران در ارتباط با موضوع قره باغ دیپلماسی فعالی 
را با  تاکید بر حفظ تمامیت ارضی آذربایجان حل و فصل 
مناقشه از طرق صلح آمیز و تغییرناپذیری مرزهای 
بین المللی پیگیری می کند، افزود: البته یکسری 
نگرانی هایی از بابت حضور تروریست های 
تکفیری در منطقــه و احتماال 

تروریست های دیگری وجود دارد که ما مواضع خود را در این 
ارتباط شفاف مطرح کردیم و تاکید داشتیم که این موضوع برای 

جمهوری اسالمی ایران غیر قابل تحمل است.
وزیر امورخارجه کشورمان، همچنین با بیان اینکه در این 
جلسه با کمیسیون امنیت ملی در ارتباط با حق آبه ایران از آب 
هیرمند سوال شد، گفت: در این زمینه تالش و همکاری هایی را 
با دولت افغانستان داریم، از جمله در قرارداد جامعی که  قرار است 
بین دو کشور شکل بگیرد و همچنین کمیساری های مشترک 

آبی بین دو کشور.
وی افزود: ما در مذاکرات مان بر حق مردم ایران و به خصوص 
مردم سیستان و بلوچستان بر استفاده از این منابع تاکید داریم.

ظریف خبر داد: 

طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ


